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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2/2010 

 
 2010 އަހަރު: 

 
 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ދެވަނަ ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 
 ދުވަސް  އަންާގރަ ވީ  2010 މާޗް 2 ތާރީޚް: 

 1431 ރަބީޢުލްައްއވަލް 16 

 

 ަގއި   9:03 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  12:03ން  10:29 އިންޓަވަލް އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު: 

 

 އަށް  13:08ން  12:32 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

  ަގއި 14:31މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  18ަގޑިއިރާއި  3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުފާޟިލް އަލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 61ފަހުން އަދި ހުސްަވުގތުކޮޅު ، އިންޓަވަލް 66އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 70ފަހުން  ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ބަރު ޢަލީ އާޒިމްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާ  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނި 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މަދު މުޖުތާޒް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 



 III 

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 



 IV 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ރަޝީދު  ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 V 

 ޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހު 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަ 

 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

   

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ޒާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރި ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 

އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންަވޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓަރ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހައުސިން 

 އަސްލަމްއަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު  

 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 4 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޢަލީ އާރިފް، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ،   ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުهللا، އިންޓަވަލްފަހު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު*  

ދާއިރާގެ ދެކުނު  މާފަންނު  އިންޓަވަލްފަހު،  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާގައި  ފަހުމީ  އަލްހާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ރަޝީދު،   އަދި  އިބްރާހީމް  މެންބަރު 

ނާޝިޒް، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

ބަރު މުޙަންމަދު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން  ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް،   މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، 

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި.  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުރަފީޤް ޙަސަން، 

ރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ުތޅާދޫ ދާއިހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،    *

ޙަމްޒާ، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  

ރަފީޤް މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  އާދަމް،  ޢަބްދުޒާހިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  ޙަސަން،  މުޙަންމަދު  هللا   މަސީޙު 

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  هللا ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ޔާމީން އަދި 

 ޑިވެވަޑައިގެންނެވި. އިބްރާހީމް ޖަލްސާއިން ވަ 
 

 



  

ާވަނަާޖަލްސ .ާާވަނަާއަހަރުެގާފުރަތަމަާދައުރުެގާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ަވސް.ާާއަންގ ރަާދުާާމ ރޗާާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާާ .1

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.هواال

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ
 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާމިއަދުެގާޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ަގއިާއެންެމ40ާާާމިވަުގތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންތިއްބެވީ

ބްާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާާފުރަތަމަާމިއޮތީ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލި

އަޅުަގނޑުާާ ސުވ ލެއް.ާ ކުރަްއވ ާ އަސްލަމ އިާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އެންަވޔަރަންމަންޓްާ އެންޑްާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

 

ާާދެއްކެވުންާ:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަ

އެންޑްާާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ހައުސިންގ،ާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ އަސްލަމްާ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ އޮނަރަބަލްާ އެންަވޔަރަންމަންޓްާ

ގދ ާސުވ ލަކީ،ާ އަކީ. ާދިމ ލުންާާއޮންނަާނުހިއްކ ާދެމެދުާރަށްދެާދުވަސްވަރުާބޮޑުވ ާދިޔަވަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާ

ާދ ރަށެކެވެާއުދައަރަމުންާދޭތެރެއިންާދޭތެރެާރަށުތެރެއަށް ބޮޑެތިާާ. ަގސްަގހަށްާ ދެރަށުެގާ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ އަރ ާ އުދަާ

ާސުވ ލަކީ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާއަށްާއުދައެރުމުެގާމަްއސަލަާޙަްއލުކުރެްއވުމަށްާސަރުކ ރުންާާ.ެގއްލުންތައްާލިބިފައިވެާއެވެ

ާންޢަމަލީޮގތުާމަސައްކަތްާަގސްތުކުރައްވާ ާކުރައްވަންާއްލުކުރެްއވުމަށްޙަާމިމައްސަލަ؟ާަގސްތުކުރައްވ ާޮގތަކީާކޮބައިތޯާ

ާާ؟ާލަފ ކުރައްވ ާތ ރީޚަކީާކޮބައިތޯާފެށޭނެކަމަށް ާ؟ތޯކުފ ނުާކިހ ާއިސްކަމެއްާދެްއވ އްލުކޮށްދެްއވުމަށްާމަނިޙަމިމައްސަލަ

ާ.ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް

ާ

2

2

2



  

ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ާއަސްލަމްާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެންަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދު

ސުވ ލުަގިއާާ ކުރެއްވިާ މުއްޠަލިބްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ްގރައުން ބެކްާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ރ އްޖޭަގިއާާއަޅުަގނޑުާ އަކީާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ތެދުފުޅެއްާ ފުރަތަމަ.ާ ޖެހިލ ނަންާ ޑަކަށްާ

ރ އްޖޭެގާާ ކައިރިކޮށްާ ޫމސުމ އިާ ހުޅަނުގާ ޮގތެްއަގިއާ ޢ ންމުާ އެބަހިމެނޭ،ާ ރަށްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެނޫންވެސްާ އަދިާ

ރަށެއްާ. ދިމ ވ ާ އެރުމުެގާކަންތައްާ ދުވަސްވަރުާލޮނުާ ބޮޑުވ ާ އުދަާ ދެރަށްާާާދެކުނުެގާއަތޮޅުތަކުަގއިާ މިމައްސަލަާ ދެންާ

ވަރަކަށް.ާާ ކޮންމެވެސްާ ދިމ ވޭާ މައްސަލަާ އެާ ހިނަގމުން،ާ ކަންތައްާ އެރުމުެގާ އުދަާ އޮތްއިރުވެސްާ ނުހިއްކ ާ ދޭތެރެާ

އެހެންނަމަވެސްާއުދައެރުުމެގާކަންތައް،ާރަށުެގާމީހުންނަށްާއެކަންާބޮޑުވ ާހިސ ބަށްާއެންމެާބޮޑަށްާފ ހަަގެވެގންާދިޔަީއާާ

ދ2007ާާި ަގއިާ ާާމެއިާ ގ ތްަގނޑަކަށް ުގޅިެގންާ ހ ދިސ އ އިާ އުދައެރިާ ރަށްތަކަކަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ 35ާާވެހިރ ްއޖޭެގާ

ާާ ރ އްޖޭެގ 35ާާާާރަށަކަށް،ާ 2007ާާާާރަށަކަށް އެއީ އެރި.ާ އުދަާ ަގއިާ ހ ދިސ ަގއ13ާާާާިމެއިާ މިދެންނެވިާ އަތޮޅެްއަގއި.ާ

އުނދަޫގތަްއ، އެކިކަހަލަާ މީހުންނަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ރަށްތަކެއްެގާ ދިރިއުޅޭާާާވަރަށްިގނަާ އެމީހުންެގާ ބައެއްީމހުންާ އަދިާ

ާާ 1650ާާާާެގދޮރުންާއެހެންާތަނަކަށްާބަދަލުކުރަންވެސްޖެހުނު،ާގ ތްަގޑަކަށް 217ާާހ ާމީހުންާެގދޮރުާބަދަލުކުރަންޖެހުނު.

ާާ ހަލ ކުވި. މިމައްސަލަާއަކ43ާާާާީެގެއއްާ ސަރަޙައްދެްއަގއިާދަނޑުވެރިކަންކުރ ާސަރަޙައްދުާނެތިެގންދިޔަ.ާއެހެންވީމ ،ާ

މިކަން.ާާހަ ފަރެސްމ ތޮޑ ަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ ަމއްސަލަެއްއެވސްާ ޚ އްޞަާ ައށްާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މައެކަނިާ

އަޅުވ ާާ ރަށްރަށ އިާ އެހެންާ ދިމ ވ ލެއްާ އެކަންާ ފަރެސްމ ތޮޑ އިން،ާ ފ ހަގަވެެގންދިޔައީާ އެކަންާ ޙ ދިސ ަގއިާ މިދެންނެވިާ

އެ ދެންާ ކަމަށް.ާ ބޮޑުާ ބޮޑުތަންވެސްާ ވަރަށްާ އެރަށުަގިއާާބަލ އިރުާ ނޫންާ އުދައެރުމެއްާ ހަމައެކަނިާ ދިމ ވުމުަގިއ،ާ ކަންާ

ބެލުނުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައްލަވ ފައި.ާ ބެލުންތަކެއްާ ސަރުކ ރުންވަނީާ މިކަމ އިބެހޭޮގތުންާ ައކީ.ާ މައްސަލަާ ދިމ ވ ާ

ޤު އެދެރަށަކީާ މިދެންނެވިހެންާ ކުރިންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެބައެނޭގާ ދަންނަވ ލަންާ އަލީަގއިާ ދުރަތީޮގތުންާާބެލުމުެގާ

ދެރަށެއްޮގތުަގއިާޮއއްވ ާސަރުކ ރުންާއެާދެރަށުެގާބަނދަރުާހެދިާޒަމ ނުަގިއާއެދެރަށްދޭތެރެާހިއްކ ލ ފައިާމިހ ރުާއެތަންާާ

އެއޮންނަނީ.ާއޭެގސަބަބުންާިމާދެރަށަށްާމިއަރ ާއުދައިެގާސަބަބުންާދެރަށްާފްލަޑްވުމުެގާމައްސަލަާމ ބޮޑުތަންާވެސްާާ

ފ ހަަގ ހިއްކ ފައިާބޮޑުެވެގންދ ކަންާ ދޭތެރެާ ދެރަށްާ ެއާ ފ ހަަގކުރެވުނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަނެްއކަމަކަށްާ އެބަކުރެވޭ.ާ ާ

އޮތްއިރުާހިްއކ ފައިާއޮތީާދެރަށުެގާޤުދުރަތީޮގތުންާދެރަށްާއޮންނަާލެވެލްއަށްވުރެާއުސްކޮށްާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާ

ިއާއޮތްާސަރަޙައްދަކީާމުޅިާދެރަށުެގާޖުމްލަާއޭރިއ ާއަށްާބަލ އިރުާާއޮތީމ ާހިއްކ ފައިާއޮތް،ާދެރަށުެގާދޭތެރޭަގއިާހިއްކ ފަ

ކަމަށްވ އިރުާއެހ ާބޮޑުާސަރަޙައްދެއްާޤުދުރަތީޮގތުންާރަށްާއޮންނަާވަރަށްވުރެާއުސްކޮށްާހިއްކ ފައިާއޮތުމ ިއ،%11ާާާާ

ދިމ ކަމަށް އޮންނަާ ފައިބައިެގންދ ންާ ފެންާ އެޅޭާ ރަށަށްާ ޤުދުރަތީޮގތުންާ އަކީާ އެދޭތެރެާ ބްލޮކްވީމ ާއަދިާ އެތަންާ ވެފައިާ

ދެންާދިމ ވ ާމައްސަލަތައްާަވރަށްާިގނަ.ާއޭެގާމ ނަާއަކީާއޭެގާސަބަބުންާރަށުތެރެއަށްާއެޅޭާފެންާއެއީާއަދިާރ ޅުެގާ

ފެންާ އެާ ރަށުތެރޭާ ފެންކަމުަގިއވިޔަސްާ އެޅޭާ ވެހިެގންާ ވ ރޭާ ފެންކަމުަގިއވިޔަސް،ާ ެއޅޭާ އަރަިއެގންާ އުދަާ ސަބަބުންާ

ހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހިފެހެއްޓިފައިާ ޮއތްކަންާ ބޮޑުވެފައިާ ވެސްާ މ ބޮޑަށްާ ކަންތައްާ ފްލަޑްވުމުެގާ ދިމ ވ ތީާ ނަންާ



  

ފ ހަަގކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެރަށްާދޭތެރެާހިއްކ ފައިާއޮތުމުަގއިާއެބައޮތްާޑިޒައިންާމައްސަލަާއެއް،ާހިއްކުުމަގއިާއޮތްާ

ދެން ފ ހަަގކުރެވިފައި.ާ އެބައޮތްާ އެއްާ މައްސަލަާ މިފުރުޞަތުަގިއާާޑިޒައިންާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާ

އެޮގތަށްާމިއީާހަމަެއކަނިާފަރެސްމ ތޮޑ ާއަށްާދިމ ވ ާަމއްސަލައެްއވެސްާނޫން.ާޢ ންމުާޮގތެއްަގއިާބަނދަރުާހެދުމ އިާާ

ކޮންސިޑަރޭޝަންގެާ ޑިޒައިންާ ބޮޑަށްާ އެހ ާ ެއއީާ ލެވެލްާ އެޖެހޭާ ހިްއކަންާ އެާ ހިްއކުމުަގއިާ ހިއްކ ާ ތެރޭަގއިާާުގޅިެގންާ ާ

މިހ ތަނަށްާކުރަމުންާއަންނަކަމެއްާނޫން.ާއެކަމަކުާޭއެގާސަބަބުންާދިމ ވ ާމައްސަލަާެއްއާއަޅުަގނޑުާމިފ ހަަގކޮށްލީ.ާާ

ކޮބައިތޯާާ މައްސަލައިެގ،ާ ެވސްާ އަނެއްކ ާ ބަލ ލިއިރުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކޮންކަމެއްތޯާ ކުރެޭވނީާ މިކަމ އިުގޅިެގންާ ދެންާ

ދޭތެރޭގައިާމައްސަލަާދިމ ވ ާސަބަބަކީ.ާމައް ސަލަާދިމ ވ ާއެންމެާބޮޑުާސަބަބަކީ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިހެންާދެރަށްާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އޮތީާ އެދޭތެރެާ އޮތްއިރުާ ބެއްދިފައިާ އަދިާ ބައްދ ލީމަާ ތަންާ އޮންނަާ ޮގތުންާ ޤުދުރަތީާ ދެމުމަށްާ އޮއިާ

ންދ ާރ ޅުާބިންދ ލުމ އިާއެކީަގއިާފަޅުާާޮގންޏެއްހެންާހެދިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާޢ ންމުާޮގތެްއަގއިާކަނޑުން،ާމ ކަނޑުންާބި

ތެރެއިންާ ޖ ގައިެގާ ހުސްާ ެއއޮންނަާ ދޭތެރޭަގއިާ ދެރަށްާ ޤުދުރަތީޮގތުންާ ދެމިެގންދަނީާ ލޮނުަގނޑުާ އެޅޭާ މައްޗަށްާ

ެއާާ ނޫނީާ މިކިޔ ާ ޭވްވސެޓަޕްާ އޮތީމަާ ހެދިފައިާ ެއއްހެންާ ބޭާ އެާ ދެމިެގންނުދ ޮގތަށްާ ލޮނުަގނޑުާ އެާ ކަމަށްވ ތީ،ާ

ާާ އެދޭތެރެާސަރަޙައްދުަގއި އެހެންވީމ ،ާ އުސްވެެގންދަނީ.ާ ހުންނަވަރަށްވުރެާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ ލޮނުަގނޑުާ ފަޅުތެރޭަގއިާ

ހިނދަކުާމިމައްސަލަާ އޮތްހ ާ ހެދިފައިާ އެތަންާ ބޭާއެއްހެންާ މިދަންނަވ ހެންާ އަދިާ އޮންނަހ ހިނދަކު،ާ ބެދިފައިާ އެހެންާ

މިމަްއސަލަތައް ެއއީާ ދެންާ ދިމ ވ ނެ.ާ ދޭތެރެދޭތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާހަމަާ މަްއސަލަތައްާ މިޒ ތުެގާ ާ،

ބަދަލުތަކ އި،ާާ މިއަންނަާ ތިމ ވެށްޓަށްާ މިބެލެވެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިގނަވ ނެކަމަށްާ ދިމ ވ ލެއްާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ

މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ިގނަެވެގންދ ނެކަމަށް.ާ ސްޓޯމްސްާ އޮފްާ ފްރިކްއެންސީާ ސަބަބުންާ ޗޭންޖްެގާ ކްލައިމެޓްާ

އުފެދުނުޙ ދިސ  ދުރުންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ވެސްާ މިދެންނެވިާ،  ަގއިާ ހަމަާ ނޫންާ މިސ ލަކަށްާ މިސ ލަކަށް،ާ

މެއިާަގިއާސަުއތ8ާާާާްމެިއަގއިާދިމ ވިާޙ ދިސ ާއެްއާޙ ދިސ ާއަކީ.ާއެޙ ދިސ ާުގޅިފައިާއޮތ17ާާާާީޙ ދިސ ާުގޅިފައިާއޮތީާާ

ސިިވއަާ އުފެދުނުާ ސަރަޙައްދުަގއިާ ވެސްޓްކޯސްޓްާ އައީ.ާާއެފްރިކ ެގާ އެރ ޅުާ ެއހިސ ބަށްާ ސަބަބުންާ ސްޓޯމެއްެގާ ރާ

ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ިގނަެވެގންާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ދިމ ވ ާ މިތ ނަގއިާ އެތަންާ ދުނިޔޭެގާ އެހެންވީމ ،ާ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިގނަެވެގންދ ނެކަމަށްާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ އަސަރުތައްާ ކުރ ާ އޭެގސަބަބުންާ

މިހ ރާުާއެ އަޅުަގނޑުމެންާ ައދިާ ޙ ދިސ ތަކ އިާ މިކަހަލަާ އެބަހުރިާ ުގޅުމެއްާ ޗޭންޖ އިވެސްާ ކްލައިމެޓްާ ހެންވީމ ،ާ

ުގޅުމެއް.ާދެންާެއކަންާޙައްލުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތައްާޢަމަލުކުރަމުންދ ޮގތ އިާވެސްާއެބަހުރިާމިއ އިާ

ޮގތަކީ އެއްާ ޮއތީ.ާ ދެޮގތެއްާ ފ ހަަގކުރެވުނީާ މިހ ރުާާާމިާ ވ ނެކަމެއްނޫން.ާ އެއީާ އެކަމަކުާ ކަނޑ ލުން.ާ ައލުންާ އެދޭތެރެާ

ކުރެވެންާާ ދެންާ ނޫން.ާ ކުރެވޭނެކަެމއްާ އެއީާ ދެންާ ައއިްއސި.ާ އެތަނަށްާ ތަރައްޤީތަކެއްާ ޢުމްރ ނީާ އެއޮތީާ އެދޭތެރެާ

ނުފުދޭނެ ހިއްކުަމކުންާ ހަމައެކަނިާ އަދިާ ހިއްކ ފަިއ،ާ ކޮންމެެވސްވަރަކަށްާ އެދޭތެރެާ ޝޯާާއޮތްކަމަކީާ އެާ ހިއްކ ފައިާ ާ.

ޢ ންމުޮގތެއްަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ތޮށްޓެއްލުމ އި،ާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްާ ސަރަޙައްދުާ އެހިއްކ ާ ނޫނީާ ޕްރޮޓެކްޝަނެއްާ



  

މިހ ރުާކިޔ ާސޮފްޓްާއިންޖިނިއަރިންގާމެތަޑްާޔޫޒްކުރުން.ާއެީއާކޯސްޓަލްާޑިއުންާސިސްޓަމަކ އިާއެކީަގިއާކޯސްޓަލްާާ

ލ  ބެލްޓެއްާ އުދަާވެޖިޓޭޝަންާ ހަމައެކަނިާ ޮގތަކަށް،ާ ކަހަލަާ ފަހިވެެގންދ ނެާ ފެންާ ރަށުންާ ހިއްކ އިރުާ އަދިާ ފަިއާ

ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ފަހިވެެގންދ ނެާ ފެންާ ނުވ ނެޮގތަކަށްާ ފްލަޑްވެސްާ ވ ރޭވެހިެގންާ މިދެންނެވިހެންާ ނޫން.ާ އެރުމަކަށެއްާ

ކުރުން.ާއެއީާސަރުކ ރުންާއެކަންކުރުމަށްާޤަސްދުާއަލަށްާހިއްކ ާތަނ އި،ާއަދިާމިހ ރުވެސްާހިއްކ ފައިާއޮތްާތަންާބަދަލު

ެއކަމަށްާ އެބައޮތް.ާ ބަޖެޓެއްާ އޮތްާ އަންދ ޒ ކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެކަންކުރުމަށްާ ދެންާ އޮތްޮގތަކީ.ާ ކުރަްއވ ފައިާ

ާާ ންނަވ ނެާާމިލިއަންާޑޮލަރުާމިދެންނެވިާކަންތައްތައްާކުރުމަށްޓަކައި.ާދެންާމިކަންކުރުމަށްާއެނިގަވޑަިއަގ2.5ާާޚަރަދުވޭ

މިކަންކުރުމަށްާާ ފެނިވަޑައެއްނުަގންނަވ ނެާ ބަޖެޓްެގތެރޭަގއިާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ މިއަހަރުެގާ ބަޖެޓަށްާ ސަރުކ ރުެގާ

ވެސްާާ ޗޭންޖ އިާ ކްލައިމެޓްާ އިޝ ރ ތްކުރިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮތްތަނެއް.ާ ހިމަނ ފައިާ

ކްލަ މިއީާ ތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަށްާޑީލްކުރެވިދ ނެާކަހަލަާާުގޅުންހުރިކަމަކަށްވެފައިާ އިމެޓްާއެޑަޕްޓޭޝަންެގާ

ާާ ރަށެްއަގއިާމިޮގތަށްާޝޯާޕްރޮޓެކްޝަންއަށ20ާާާާްކަމެއްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެވިފައިާިމއޮތީ.ާރ އްޖޭެގ

ފ ހަަގކުރެވި ސަރުކ ރަށްާ އެޓެންޑްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭެގތެރޭަގިއާާއެބަާ އޮތް.ާ ެއބަާ ފައިާ

ބޮޑެތިާާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޤައުމުތަކުން،ާ ދުނިޔޭެގާ ުގޅިެގންާ ސަމިޓ ިއާ ކޯޕަންހޭަގންާ ދެންާ ހިމެނިފައި،ާ ފަރެސްމ ތޮޑ ވެސްާ

ާާ އޮތް ޕްލެޖްކޮށްފައިާ ޭއެގނ30ާާާްޤައުމުތަކުންާ ވެސްާ ދިެވހިރ އްޖެއަށްާ އޮޕަރޭޝަނަލައިޒްވީމަާ ޑޮލަރުާ ބިލިއަންާ

ެއއްޗެއް އެބަާކޮންމެވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ލިބޭނެކަމަށްާ އެާ ުގޅުނީމަާ ޗޭންޖ ާ ކްލައިމެޓްާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ ާ

މަސަްއކަތުެގާ އެާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރަުމންާ މަސައްކަތްާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުންމީދުކުރަން.ާ

އަ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެއްވިާ ދެންާ ކުރެިވެގންދ ނެ.ާ މިކަންާ އަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާާތެރޭަގއިާ ހީވަނީާ ޅުަގނޑަށްާ

މައްސަލަިއެގާާ ެއާ އެކަންާ ޮގތް.ާ އޮތްާ ަގސްދުކުރައްވ ފައިާ ކުރަްއވަންާ މިކަންާ ސަރުކ ރުންާ ދަންނަވ ލެވިއްޖެހެންާ

ބެކްރައުންޑ އި،ާމައްސަލަާޙަްއލުާކުރުމަށްާޓެކްނިކަލީާސަރުކ ރުންާކުރައްވަންާަގސްދުކުރައްވ ފައިާއޮތްާޮގތ އިާއަދިާ

ފައިސ  މިާާއެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ޮގތް.ާ އޮތްާ ަގސްދުކުރަްއވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ ހޯދުމަށްާ ާ

ދެއްވ ާާ މިކަމަށްާ ސަރުކ ރުންާ ސ ފުވެަވޑަިއަގންނަވ ނެހެންާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއކީަގއިާ ޖަވ ބ އިާ

ދަންނަވ  ައޅުަގނޑުާ އެއ އެކީަގއިާ ހަމަާ ކޮބައިކަން.ާ ދިމ ވުމ އެކީަގިއާާއަޙައްމިްއޔަތުކަމަކީާ ފުރަތަމަާ ޙ ދިޘ ާ މިާ ލ ނަންާ

ހަދ ފަިއ،ާާ ރިޕޯޓެއްާ އަމިްއލައަށްާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ މިކަމ ާ ބޭފުޅުންނަށްާވެސްާ ތިްއބެވިާ އެާ ކުރީެގާސަރުކ ރުަގއިާ

ބެލުންތަކު ބެލިާ ފަހުންާ ޭއެގާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ އަލީަގއިާ ރިޕޯޓުެގާ އެާ ހުށަހެޅިން.ާ ހަދ ފައިާ ރިޕޯޓެއްާ ގެާޓެކްނިކަލްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިއޮތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ ނިންމ ފައިާ ކުރުމަށްާ ިމޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ ދެންނެވިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަލީަގއިާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

އަޅުަގނޑުާާ ހުޅުވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ކުރެއްވުުމެގާ ސުވ ލުާ އިތުރުާ މިނިސްޓަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ސުވ ލުކުރެއްިވާ ބޭނުންފުޅުވ ނަމަ،ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

ާމެންބަރަށް.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބު.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބު

ދެއްިވާާ އުފ ކުރަންާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވަޒީރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މަޢުލޫމ ތަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާމިާސުވ ލުާދަންނަވ ލަންޖެހުނީާއެާދެާރަށުެގާރައްޔިތުންެގާވަރަށްާބޮޑުާާ

ދޭތެރޭގައި ރަށުެގާ ދެާ އެާ މިއޮތީާ ޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެާއުންމީދަކަށްވެފައިާ ރަށްާ އެާ ހިއްކ ލ ،ާ އަލުންާ އޮތްބައިާ މިހ ރުާ ާ

ޮގތަކަށްާބޭރުންާފުށްޓަރުާފަރ ތުންާކޮންމެވެސްވަރެްއެގާޙިމަޔ ތެއްާލުން.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަނީާެއާާ

ކު މަސަްއކަތްާ އެާ ުމސްތަޤްބަލެއްަގއިާ ކައިރިާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ ެއާ މިނިސްޓަރާ ރެިވެގންދ ނެކަމަށް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާސުވ ލަކަށްާނުވެއްާދ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ގެާ ެގމަނަފުށީާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ އިތުރުާ ކުރަްއވ ާ ސުވ ލުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާއަޙްމަދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާ

ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ ސުވ ލެއްާ ދެާ އަޅުަގނޑުާ ައރިހުންާ ވަޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރެްއވިާސުވ ލުަގއިާވިދ ޅުވ ާކަންތަްއާާާާފުރަތަމަާސުވ ލަކީާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުއްޠަލިބު

ާާ އޮތް ދެއްވަފ ނަންތ4ާާޯކުރިއަށްާ ޔަޤީންކަންާ ނިމޭނެކަމުެގާ ތެރޭަގއިާ ާއަހަރުާ ޔަޤީންކަންާާ؟ އެާ ސުވ ލު.ާ ފުރަތަމަާ

ދެއްަވއިފިއްޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާދެވަނަާސުވ ލަކީާގއ.ދިޔަދޫާމީހުންާކުއްލިއަކަށްާެގމަނަފުއްޓަށްާެގތައްާނުނިމެނީސްާ

އަޑުއިވެނީާާބަދަ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ ތިބިއިރުަގއި،ާ ހ ސްވެފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެއކަންތަކ އިާ ުގޅިެގންާ ލުކުރުމ ާ

ސަރުކ ރުެގާމުދ ތަކ އިާރަށުެގާރައްޔިތުންެގާމުދ ތައްާހުއްޓަިއާކޮންމެާެވސްާބަޔަކަށްާކުއްޔަށްާއެާރަށްާދިންާވ ހަކަ.ާާ

ކުރެވި ސަރުކ ރަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އެހެންވީަމ،ާާއަޅުަގނޑުާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމެްއކަމަކަށްާ ދ ނެާ

ާމަނިކުފ ނުާމިާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެއްަވއިފިއްޔ ާވަރަށްާރަނަގޅުާމަނިކުފ ނަށްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވަންޏ .ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

ޖަލްސ ތަ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ކަންނޭނެގ.ާާއ ދެ،ާ ިގނަދުވަސްވީާ ތަންކޮޅެއްާ މެދުކެނޑިފައިާ ްއާ

ސުވ ލުާާ އިތުރުާ ބެހޭޮގތުންާ ދ އިރ އ އިާ ސުވ ލުެގާ އެދުވަހެއްެގާ އުސޫލުންާ ެގންދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮންނަނީ.ާ ދީފަިއާ ވެސްާ ަގވ ިއދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ފުރުޞަތުާ އަދުެގާާކުރެްއވުމުެގާ

އިތުރުާާ ވ ހަކައަށްާ މިއޮތްާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެއްިވާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މިއޮތީާ ސުވ ލުަގއިާ

ދެްއވ ކަށްާާ ޖަވ ބުާ މިނިސްޓަރުާ ސުވ ލަކަށްާ ކުރެްއވިާ ބޭރުންާ ސުވ ލުެގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެްއވުމުެގ.ާ ސުވ ލުާ

ާތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާޖެހިވަޑަެއއްނުަގންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަ

ާ

މުޙަންމަދު އެންވަޔަރަންމަންޓްާ އެންޑްާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ހައުސިންގ،ާ އޮފްާ ާާމިނިސްޓަރާ އަސްލަމް ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ާ

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާކުރެއްވިާސުވ ލުަގއިާ

ާާ އޮތް ކުރިއަށްާ ސަރުކ ރުންާ މައްސަލައަށްާ ފުލަޑްވުމުެގާ މައްސަލަާ ދިމ ވެފައިމިވ ާ އެާ އަހަރ4ާާާުފަރެސްމ ތޮޑ އަށްާ

ާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާޙައްލެއްާެގނެވިދ ނެތޯާކުރެްއވިާސުވ ލުަގއިާހަމަާވަރަށްާކުރުކުރުާޖަވ ބެއްާއަޅުަގނޑުާއޮތީ.ާއ ދޭހޭ.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމްފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީ

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާިމއަދުާމެންބަރަކުާކުރެއްިވ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާކުރެއްވިާާ

ސުވ ލ އިާުގޅިެގންާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާދެއްވިާޖަވ ބުަގިއާވިދ ޅުވިާއުދަާއެރުމުެގާމަްއސަލަާއަކީާރ އްޖޭެގާިގނަާާ

ކުރިމަތިވ ާމައްސަލަާރަށްރަށަށްާއެކިާދުވަ މިހެންާއުދަާާާާެއއްާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާއަދިާވިދ ޅުވިާާސްވަރުާ

އެރުމުެގާސަބަބުންާކުރިއަށްާޮއތްާތަނުާތިމ ވެއްޓަށްާދިމ ވ ،ާދިމ ވެދ ނެާއެކިއެކިާމައްސަލަތަކުެގާސަބަބުންާކުރިއަށްާާ

ދ ނެާކަންކަމެްއކަމަށްާވިދ ޅުވި.ާައޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާއޮތްާތަނުަގއިާމިކަހަލަާކަންކަމަކީާތަކުރ ރުެވެގންާެވސްާހިނގ 

ބެލުމުެގޮގތުންާ ކަމެއްތޯާ ދިމ ވެދ ނެާ ނުރައްކ ތެރިކަމެއްާ ކިހ ވަރެްއެގާ މައްސަލަތަކަކީާ ދިމ ވ ާ އެާ ތިދެންނެވިޮގތަށްާ

ާއެްއވެސްާކަހަލަާދިރ ސ ާެއއްާކުރެވިފައިާއެބައޮތްތޯއޭ.ާާ

ާ

ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ާއަސްލަމްާއެންޑްާއެންަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދުާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓް

ކްލައިމެޓްާާ ހޫނުވުމ އިާ ޖަްއވުާ ުގޅިެގންާއަދިާ ބަދަލުތަކ އިާ ތިމ ެވއްޓަށްާމިއަންނަާ ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކ ތަކ އިާބެހޭޮގތުންާއެކިާކަހަލަާޗޭންޖްެގާސަބަބުންާދިވެހިރ ްއޖެާކަހަލަާދިވެހިރ އްޖެއަށްާޚ އްޞަކޮށްާދިމ ވ ނެާނުރައް

ވޮލަނަރަބެލިޓީާ ކުރެވެމުންދ ތ .ާ އެކަންާ ޒަމ ންވެއްޖެާ ވަރަށްާ ހެދިފައި.ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އެބަހުރިާ ދިރ ސ ތައްާ އެކިާ

އެސިސްމެންޓްާރިޕޯޓެއްާއެބަޮއތް.ާއެޑަބްޓޭޝަންާއެކްޝަންާޕްލޭނެއްާއެބައޮތް.ާއެާއެކްޝަންާޕްލޭނެއްާހެދިފައިއޮތީާާ

ކުރަންޖެހޭނާެާދިވެހިރ  އެޑަޕްޓްވ ންާ ބަދަލުވުމުަގއިާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބުންާ ޗޭންޖްެގާ ކްލައިމެޓްާ އެާ އްޖެއަށްާ



  

އެާކަންތައްތައްާފުރަތަމަާދަނެަގނެފައިާއެކަެމއްާކުރެވިފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާިގނަާާ؟ާކަންތައްތަކަކީާކޮބައިތޯ

އެ އެބަހުރި.ާ ހެދިފައިާ ދިރ ސ ތައްާ ކަހަލަާ ހަމާަާއެކިާ ނޫނީާ ެއޕްސެލިއުޓްކޮށްާ ކްލައިމެޓްާސައިންސަކީާ ހެންނަމަވެސް،ާ

ވެއިރިއަބަލްސްާާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކަމެއް.ާ ދަތިާ ދަންނަވަންާ އެހެންާ ވ ނީ.ާ އެކަންާ މިހެނޭާ ޕޮއިންޓްކޮށްފައިާ ޕިންާ

ންނަާކަމެްއކަން.ާއަންނޯންތައްާއެބަހުރި.ާެއކަަމކުާއެނޭގާއެންމެާބޮޑުާޙަޤީޤަތަކީާކްލައިމެޓްާޗޭންޖަކީާއެާވަމުންާއަ

އެބަާާ ބަދަލުތަކެއްާ ތިމ ވެއްޓަށްާ ދުނިޔޭެގާ ޖަްއވުާ ދުނިޔޭެގާ ސަބަބުންާ ކަމެްއެގާ ކުރިާ އަމިއްލައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަންނަކަން.ާއޭެގާސަބަބުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާނުރައްކ ތަކެްއާއެބަާހުރިކަން.ާއެވަރުާހަމަާޔަޤީންކަމ އެކީަގއިާމިހ ރުާ

އެސްޓަ އަދިާާސައިންޓިފިކަލީާ އެނޭގ.ާ ވެސްާ ވ ނެކަންާ އެކަންާ ވެސްާ ދިވެހިރ އްޖެައށްާ ކަމެއްާ ރބްލިޝްޓްާ

ހަމަާާ ރަށްތައްާ ިގނަާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވސްާ އަންނަތަންާ ވަމުންާ އެކަންާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ

ރުުމެގާމައްސަލަާއެކިާރަށްރަށުަގިއާާޔަީގނުންާވެސްާރިޕޯޓްކުރެވެމުންދ ލެއްާމިންވަރުާއެބަާިގނަވޭ.ާއެކިާރަށްތައްާިގ

ހަމައެކަނިާާ ކަންތައްތަކަކީާ ބައެްއާ އޭެގތެރެއިންާ އެހެންނަމަވެސްާ ދިމ ވޭ.ާ އެބަާ މިކަންތައްތައްާ މައްސަލަާ ފްލަޑްވުމުެގާ

ެގާާކްލައިމެޓްާޗޭންޖ ާުގޅިފައިާހުރިާކަންތައްތަކެއްާނޫން.ާއޭެގާތެރެއިންާބައެއްާކަންތައްތަކަކީާއަޅުަގނޑުމެންާތަރައްޤީ

ނަމުަގއިާކުރ ާކަންތައްތަކުެގާސަބަބުންާދިމ ވ ާކަންތައްތައް.ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލީާފަރެސްމ ތޮޑ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

މައްސަލަާާ ފްލަޑްވުމުެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ަގއިާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ޖަވ ބުަގއިާ ކުރެއްވިާސުވ ލުެގާ މުއްޠަލިބްާ މެންބަރުާ

ޓްާޗޭންޖަކ އެއްާނޫނޭ.ާނޫނީާމިހ ރުާދުނިޔޭެގާކަނޑުތަކުަގއިާމިާސްޓޯމްާއިވެންޓްސްާާުގޅިފައިާއޮތީާހަމައެކަނިާކްލަިއމެ

ހިއްކ ފަިއާާ ހިއްކުންާއަދިާ ހިްއކިާ ޮގތުންާ އޮތްާ ައޅުަގނޑުމެންާއެކަންާކޮށްފައިާ ެއކަންޏެއްާނޫނޭ.ާއެާ ިގނަވ ތީކީެއއްާ

އެބަާޯގސްވެ މިކަންާ އޮތްޮގތުންާ އެކަންާޑިޒައިންކުރެވިފައިާ އެބަ.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާއޮތްޮގތްާއަދިާ އޭާ

ބައްލަވަމުންާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަެވއޭ.ާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ވެސްާ ސަބަބުންާ ކަންތައްތަކުެގާ

މަސައްކަތްތަކަކީާާ ތަރައްޤީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުޑަކޮށްާ ވެސްާ ވީހ ާ ކުރުމުަގއިާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ މިެގންދަވަނީާ

ަގނޑުމެންެގާމިާނ ޒުކުާތިމ ވެއްޓަށްާވީހ ާވެސްާކުޑަޮގތަކަށްާކުޑަކޮށްާެގއްލުންވ ނެާކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާހެދުމަށާްާއަޅު

އަދިާއެކުރ ާކަންތައްތައްާކުރުމުަގއިާވީހ ާވެސްާބޮޑަކަށްާބަލައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއނޭގާކަހަލަާކަންތައްތައްާާ

އަޅުަގނޑުމެން އެހެންެވެގންާ މައްސަލަތައްާާާާކުރަން.ާ ދިމ ވ ާ މިާ ިގރުމުަގއިާ ރަށްރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަންނަވަނީާ

ބޭނުންވަނާީާ ދ ންާ ބޮޑަށްާ ބަދަލުަގއިާ ދިނުމުެގާ އަށްާ ސްޓްރަކްޗ ޒްާ އިންޖިނިއަރިންގާ ހ ޑްާ ވެސްާ ޙައްލުކުރުމުަގއިާ

ކޯސްޓަ އަދިާ ކުރުމ އިާ މުއްސަނދިާ ޮގނޑުދޮށްާ ެއއީާ މެތޮޑްސްއަށޭ.ާ އިންޖިނިއަރިންގާ ޑިއުންާސިސްޓަމްާސޮފްޓްާ ލްާ

ކަންތައްތަްއާާ އެކަހަލަާ ސ ފުކޮށްާ ހޭޅިފަށްާ ކުރުމަށޭ.ާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ބޭއްވުމ އިާ ބެލްޓްާ ވެޖިޓޭޝަންާ ހެދުމ އިާ

ކުރ ކަށްާއެހ ާބޮޑަކަށްާސަރުކ ރަކުންާނުވިސްނަމޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިއ އެކީަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާވަރަށްާ

ދަރުާހެދުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސަރުކ ރަށްާއަދިާކުރީެގާސަރުކ ރަށްާވެސްާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާިގނަފަހަރަށްާބަނ

ދިމ ވެފައިާއޮންނ ނެާދައްޗެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާދިމ ވަމުންދ ާދައްޗެއްާރަްއޔިތުންާޑިމ ންޑްކުރޭާބައެއްާކަހަލަާާ



  

ހަދ އި ބަނދަރުާ އެކީަގއިާ ހެދުމ ާ ބަނދަރުާ ބިންާާކަންތައްތަކަށްާ ހިްއކަން،ާ ބިންާ އެބައޮވޭާ ެއއްާ އެޖެންޑ ާ ހިޑްންާ ރުާ

ވަރަށްާބޮޑަށްާމީެގކުރީަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހުަގއިާދަންނަވ ފައިވ ނެ.ާބިންާހިއްކުން،ާާ،  ހިއްކުން.ާއެހެންވީމަާ

ށްާކޮންމެާވެސްާާބަނދަރުާކޮނުންާއެޮގތަށްާޫމިވންގާއަރތްާނޫނީާކޮނެާނެުގންާއެއީާތަރައްޤީކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަ

ދ ންޖެހެއޭ.ާ އެބަާ ދުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފިކުރ ާ އެާ އެކަމ ާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ވަދެފައިާ ބޮލަށްާ އެބަާ ޮގތަކަށްާ

އެބަޖެހެޭއާ ކަމުަގިއިވޔަސްާ ކަންތައްތަްއާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙ ލަތްތަކުަގއިާ ބައެއްާ މިކަންތައްތަކަކީާ

ކަންތައްތައްާާ އެކަހަލަާ ތިމ ެވއްޓ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މ ޙައުލ އިާ ުގދުރަތީާ އެބަޖެހެއޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަދުކުރަން.ާ

ސުވ ލުެގާާ ކުރެްއވިާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތަްއާ ތަރައްޤީެގާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ރައްޓެހިޮގތަކަށްާ

ާާ ިގނަ ވަރަށްާ އެބަހުއްޓޭ،ާ ބެލިފައިާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިދަންނަވަނީާ ހެދިފަިއާާޖަވ މުަގއިާ ވެސްާ ރިޕޯޓްތައްާ

އެބަހުއްޓޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާކަންތައްތަްއާކުރަމުންާެގންދަނީާވެސްާޕޮލިސީތައްާއޮތީާެވސްާހަމަާއެާރިޕޯޓްތަކ ިއާާ

ާއެާދިރ ސ ތަކުެގާއަލީަގއޭާއެއ އިާރައްޓެހިާޮގތަކަށޭާކަންތައްތައްާރޭވެމުންދަނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ޝުކުރިއްޔ .ާދެންާއޮތްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުުމެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށާްާ

ެގންނ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާމިދަނީާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއެގންނެވިާތަރުތީބުން.ާއެއްާފަރ ތެްއަގިއާާ

ާިގނައިންާފުރުޞަތުާއަރުވ ކަމަށްާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވުމުެގާކުރިންާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުެގާވ ތްާާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަށް

ފުރުޞަތަށްާ މިހ ރުާ ބޭފުޅަކުާ އެންމެާ ތެރެއިންާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ މިާ މިހ ރުާ ފަރ ތަށްާ

ާާ އެދިވަޑައިެގންނެވިާތަރުތީބުން.ާމެދުހެންވޭރުާާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާފުރުޞަތުާމިާއެރުވެމުންާެގންދެނީ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމް.ާ

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

މަޖިލީހަށާްާ މިާ ހަމަާ ިގނައިންާ އެންމެާ ވ ނެާ ވަޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

އަޅުަގނޑުާާާާވަޑައިެގން އެކަމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅަކަށް.ާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ޖަވ ބުދެއްވަމުންާ ސުވ ލުތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބޮޑެތިާާ ވަރަށްާ ވ ހަކައިަގއިާ ދުވަސްދުވަހުެގާ ިގނަާ ހަމަާ ަވޒީރުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ ޝުކުރުާ

ހުވަފެންތަ ނޫނިއްޔ މުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ލެވިދ ނެާއުންމީދުތަކެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދައްކަމުންދޭ،ާ ކެއްާ

ވަރަށްާާ ެއޓެންޑްކުރަންޖެހޭާ ވިދ ޅުވިާ ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލެއްެގާ ވިދ ޅުވި،ާ މިއަދުވެސްާ ރަްއޔިތުންނަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮންއިރަކުންތޯާ ސުވ ލަކީާ ައޅުަގނޑުެގާ ުގޅިެގން.ާ މައްސަލައ ިއާ މިކަހަލަާ އެބަހުއްޓޭާ ކަންތައްތައްާ ޭއާާބައިވަރުާ



  

މިނިސްޓަރުކަުމަގިއާާ ަވޒީރުެގާ ފަށ ނީާ ފެންނަންާ މިކަންތައްތައްާ ޢަމަލީޮގތުންާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.؟ާތިކުރަްއވ ާމަސައްކަތުަގއި

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެންަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ކުރެއްވުާސުވ ލުަގިއާާޝުކުރި އ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އްޔ ާ

މާިާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކީަގއިާ އުންމީދުތަކަކ އިާ ވެސްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ާ އަދިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަާ ޮގތްާ އޮތްާ ރޭވިފައިާ ކުރަންާ ކަންތައްތައްާ ކަމެއްާެގންދަނީ.ާ ޔަޤީންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަނީ.ާ މިާ ޅުަގނޑުާ

އޭރުންާާ ނުކުރައްވ ނެ.ާ ސުވ ލެއްާ މަޖިލީހަކުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ކަމަކ ާ އޮތްާ ހިނަގހިނގ ާ

ހެނދޭ ބަނދަރުާ އެާ ހެދެމުންދ އިރުާ ބަނދަރުާ ރަށެއްެގާ މިސ ލަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ފެންނަން.ާ އެއޮތީާ ނާީާއެކަންާ

ސުވ ލުާ ވެސްާ މުޅިންާ އެހެންވީަމ،ާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުކުރައްވ ނެކަންާ ސުވ ލެއްާ އަޅުަގނޑަކ ާ ކޮންއިރަކުތޯއޭާ

ކޮބައިތޯ.ާާ ކަންތައްތަކަކީާ ހުރިާ ކުރަްއވ ފައިާ ަގސްދުާ ނުަވތަާ ރ ވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ ކުރަންާ ކުރެއްވެނީާ އަޅުަގނޑ ާ

އަޅުަގނޑަށް ކަންތަްއތަކަކީާ ބައެއްާ ދުވަހަކުންާއޭެގތެރެއިންާ މިވެނިާ ހުންނައިރުާ ލ ރިާ އަތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ސީދ ާ ާ

ހުންނައިރުާާ ސްޓޭޖްަގއިާ ޕްލޭނިންްގާ ކަންތައްތަކަކީާ އަނެއްބައިާ ކަންތައްތައް.ާ ދެންނެވޭނެާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަށ ނަމޭާ

ސަރުކ ރުންާއެކަމަށްާާާއަޅުަގނޑަށްާއުންމީދަކ ާެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުެގާޓައިމްާއަޅުަގނޑުާޕްލޭންކޮށްފައިާއޮތްޮގތެްއާނޫނީ

ވެސްާާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ދެންނެވޭނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ ލައިނެްއެގާ ޓައިމްާ އޮތްާ ޕްލޭންކޮށްފައިާ

މިދަންނަވ ހެންާާ ދެންާ ޮގތް،ާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ކުރުމަށްާ ކަެމްއާ ޮގތް،ާ އޮތްާ ރ ވ ފަިއާ ކުރުމަށްާ އެކަެމއްާ ދެންނެވޭނީާ

އިރަކުެއއްާއަޅުަގނޑަކ އިާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނެއްާސުވ ލެއްާނުކުރަްއވ .ާާކަމެއްާހިނަގހިނގ ާއޮތްާާ

ވަރަށްާބައިވަރުާކަންތައްތައްާރ އްޖޭަގއިާއެބަާތަރައްޤީެގާމަޝްރޫޢުތައްާއެބަާހިނަގމުންދޭ.ާއެކަންތައްތަކ ާބެހޭޮގތުންާާ

ވެސް ނުކުރަްއވ ނެކަންާ ސުވ ލުާ ައޅުަގނޑ ާ އެނޭގާ މަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެނިގހުރެާ އެކަންާ ާ.

ވެސްާާ ތިބޭފުޅުންާ މިކުރަނީ،ާ މަސަްއކަތްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކީަގއިާ އުންމީދ ާ އެހެންވީަމ،ާ ެވސް.ާ ހ ޒިރުވަނީާ

ެއާާތިތިއްބެވީ،ާރައްޔިތުންާވެސްާތިއްބެވީ.ާއުންމީދަކ ާނުލ ާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާމިކަންާކުރިއަށްާދ ނެހެންނެއް.ާާ

އުންމީދުާއެއީާއަނެްއކ ާހަމަާފޮނިާއުންމީދެއް.ާއެާފޮނިާއުންމީދުެގާމ ނަާއަކީާެއއީާހިވަފެނެކޭާނޫން.ާއޭެގާމ ނަާއަކީާާ

ޝުކުރިްއޔާ  މިެގންދަނީ.ާ ޖަވ ބުދެއްވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ދުވަސްތަކަކަށޭާ އުންމީދީާ ކަހަލަާ ދެކޭހިތްވ ާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރާ 



  

ދ އިރ ެގާާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ސުވ ލުަގިއާ މިއަދުެގާ ވަޒީރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ަވޒީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަވ ބުދެއްވަުމންާ ސުވ ލަކަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މުއްޠަލިބްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވިދ ޅުެވއްޖެާމިާމައްސަލަާރ ްއޖޭެގާއެކިއެކިާރަށްރަށަށްާދިމ ވ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިޮގތަށްާ

ވެސްާާ ރަށުަގއިާ އޮތްާ ޖެހިެގންާ ކައިރީަގިއާ ގދ.ތިނަދޫއ އިާ ެގއްލުންތަކުަގއިާ ލިބޭާ ހިއްކަިއެގންާ ދޭތެރެާ ދެރަށްާ

ާާމިމައްސަލަތަކެއްާމިޮގތަށްާހިކިފައޭާއޮތީ 2ާ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީާމިޮގތަށްާހިކިފައި

ބެހޭޮގތުންާާ ރަށްރަށ އިާ މިާ އަދިާ ވޭތޯއޭ.ާ ރަށެއްާ ކިތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހިއްކ ފައިާ ޮގތަށްާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ރަށްާ

ެއްއވެސް މިއިންާ އޮތީ.ާ ކުރެވިފައިާ އެއްާ ދިރ ސ ާ މިނިސްޓްރީންާ ވަރަކަށްތޯއޭާ ދޭތެރޭަގިއާާާާކޮންކަހަލަާ ރަށަކ އިާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ އަށްާމިާދިމ ވ ާމައްސަލަާދިމ އެބަވޭތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެންަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމްާކުރެްއވިާސުވ ލުަގއިާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންާާޝުކުރިއްޔ 

ކިތައްާރަށްތޯއޭާއެާމިޮގތަށްާހިއްކ ފައިާއަޅުަގނޑަކަށްާސިދ ާޖަވ ބުާމިހެންާދަންނަވ ކަށްާމިތ ާހުރެފަކައެއްާނޭނޭގ.ާާ

ހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާއެއް މެންބަރުާއިޝ ރ ތްކުރެްއވިާ ުގޅުވ ފައިާއެބަޮއތްތޯއޭ.ާއެާޢިއްޒަތްތެރިާ ރަށްާާާކިތައްާރަށްާ

ދިމ ވ ކަހަލަާާ ެވސްާ ފަރެސްމ ތޮޑ ަގއިާ ހަމަާ ެއއްާ ަމއްސަލަާ ދިމ ވ ާ ހިްއކުމުަގއިާ ވެސްާ ގދ.ތިނަދޫަގއިާ ގދ.ތިނަދޫ،ާ

ޮގތެްއަގިއާ އ ންމުާ ލެވަލް.ާ އޮތްާ ހިްއކ ފައިާ ހިއްކުމުަގއިާ ބިންާ ދިމ ވޭ.ާ އެބަާ ވެސްާ ގދ.ތިނަދޫަގިއާ ެއއްާ މައްސަލަާ

ކަމެ ފިކުރުކުރ ާ ބޮޑަށްާ އެހ ާ ޑިޒައިނެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ ހިއްކުމަކީާ ބިންާ ެއއީާ ހިއްކުމުަގއިާ ބިންާ ނޫންާ އްާ

އޮތީަމާާ ބޯޓެއްާ ކޮންނަާ ނޫނީާ އޮތީމަާ އެކްސްކަވޭޓަރެްއާ ނުވިސްނޭ.ާ ބޮޑަކަށެްއާ އެހ ާ ކަމެއްކަމަކަށެްއާ އަންނަންޖެހޭނެާ

ާާ ލެވަލްއ އި ހިްއކ ާ އަޅ ލަނީ.ާ ވެލިާ އޮތީމަާ ތަނެއްާ އަޅ ނެާ ވެލިާ ޮގސްާ އޮތީމަާ ތަނެއްާ އެހ ާާވެލިނަގ ނެާ ދޭތެރޭަގއިާ

ދޭތެރޭަގއިާާ އެކަންތައްތަކ ާ ނުލެވޭ.ާ ެއއްާ ވިސްނަާ އެހ ބޮޑަކަށްާ ކޮންޓަރޯލަކަށްާ ފްލަޑްާ ނުލެވޭ.ާ ވިސްނައެއްާ ބޮޑަކަށްާ

ބޮޑުވުމުެގާާ ފެންާ ރަށުތެރޭަގއިާ ހަމަާ ވިްއސ ރަވުމުެގާސަބަބުންާ އެާ ދިމ ވޭާ އެބަާ ތިނަދޫަގިއވެސްާ ނެތީމަާ ވިސްނިފައިާ

ާާ ދިމ ވޭ.ާފަރެސްމ ތޮޑ ަގއިާދިމ ވ ާކަހަލަާއުދައެރުުމެގާމައްސަލަާފަރެސްމ ތޮޑ އަށްާދިމ ވ ާާމައްސަލަާވަރަށްާިގނައިން

މިންވަރަށްާދިމ ނުވިކަމުަގއިާިވޔަސްާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގފައިާއޮތީާތިނަދޫަގއިާވެސްާއެމަްއސަލަާއެޮގތަށްާދިމ ވ ކަން.ާާ

އްާރަށުަގިއކަންާމިކަންާއެހެންވެެގންާދަނީ.ާދެންާާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑަކަށްާދަންނަވ ލަށްާނޭނޭގާރ އްޖޭެގާކިތަ

މިނޫނަސްާއަޅުަގނޑުާިމވ ހަކަާމިއަދުާމިތ ާދަންނަވ އިރުާެވސްާރ އްޖޭެގާބައެއްާރަށްރަށުންާމީހުންާއެބައެދޭާހަމަާއެާ

ރައްޔިތުން ައކީާ އިލްތިމ ސްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެބައެދެމުންދޭ.ާ ބޮޑުކޮށްލަންާ ރަށްާ ހިއްކ ލ ފައިާ ދޭތެރެާ ވެސްާާދެރަށްާ ނަށްާ

ޤުދުރަތީާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަށްތައްާވަކިާރަށްތަކެއްެގާޮގތުަގއިާލަްއވ ފައިާިމވަނީާއެއީާޤުދުރަތީާނިޒ މުަގިއާާ

ެއޮގތްާާ އެހެންވީމަ،ާ ެއއޮތީ.ާ އެހެންވެފައިާ އެކަންާ ވ ތީއޭާ ޮގތްކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ެއންމެާ އޮންނަންވ ނެާ ެއކަންާ އެއީާ



  

ބަ ކީްއކަންާނޭނިގާކުރެވޭާކަެމއްެގާސަބަބުންާވަރަށްާބޮޑެތިާާއަޅުަގނޑުމެންާއެހެންޮގތަކަށްާ ދަލުކުރ އިރުާމިކުރެވެނީާ

ނިޒ މުާ ޤުދުރަތީާ ވެފައިާ އިސްލ މުންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެހެންވީމަ،ާ ހިނަގިއދ ނެއޭ.ާ ެވެގންާ ެގއްލުންތައްާ

ތަކުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެާފިކުރުާޤުދުރަތުެގާކަންތައްތަކަށްާއެހ ބޮޑަށްާތަބ ވ ާބަޔަކަށްާވ ތީާމިކަހަލަާކަންތައް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާެގންުގޅުންާއެއީާރަނަގޅުވ ނެާކަމެއްކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ފަރެސްމ ތޮޑ ާާޝުކުރިއްޔ  ަވޒީރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ އިބްރ ހީމާްާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާ

ެއކަންާާ ކަންތަކުަގއިާ ކުރެވޭާ ލިބޭޮގތަށްާ ެގއްލުންާ ތިމ ވެްއޓަށްާ ވިދ ޅުވިާ ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލުެގާ ކުރެއްވިާ މުއްޠަލިބްާ

އަޅުަގނޑުާާޙައްލުކުމަށްާސަރުކ ރުންާކުރަްއވަމުންދ ާކަންތައްތައް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރުާއަރިހުންާާ

އެތެރެވަރީެގާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހިއްކ ލުމުންާ ރަށްތައްާ ހުންނަާ ފަޅަކަށްާ އެއްާ މިހެންާ ބޭނުންވަނީާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ

ެގއްލުންތަކެްއާާ ބޮޑުާ ަވރަށްާ ދިރުމަށްާ ފަރުެގާ ކަންތައްތަކަށްާ ޤުދުރަތީާ ފަރުެގާ އެހިސ ބުަގއިާ ދަށްވެާ އެންވެރިކަންާ

މަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުވަތަާމާިާލިބެމުންދ ކަމަށްާ ބައްދ ާ ދޭތެރެާ ދެރަށްާ ހުންނަާ މިހެންާ އެހެންވީމަ،ާ ލިބޭ.ާ ޢުލޫމ ތުާ

ކޯޒްވޭައކުންާ ނުވަތަާ ފ ލަމުންާ ޮގތަށްާ ކުރ ާ ބޭނުންާ އެާ އެކަންާ ވެސްާ ތަންތ ނަގއިާ ބޭރިެގާ ފަހުެގާ މިާ ހިއްކުމުަގއިާ

ބައްދާ  މިޮގތަށްާ ކިހ ވަރަކަށްތޯޭއ.ާ ެގންުގޅެނީާ ސަރުކ ރުންާ ިވސްނުންާ މިާ ހިސ ބުަގނޑުެގާާުގޅ ލުމުެގާ އެާ ލީމަާ

ދައްކ ކަމަށްާާ ދިރ ސ ތަކުންާ ވ ކަމަށްާ ެގއްލުންތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ދިރުމަށްާ ފަރުެގާ ދަށްވެާ އެންވެރިކަންާ އެތެރެވަރީެގާ

ާ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެޭވތީާމިކަންާމިނިސްޓްރީންާވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ާޮގތްާސ ފުކޮށްދެއްވަފ ނަންތޯ

ާ

ާސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެންަވޔަރަންމަންޓްާމުޙަންމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މިނިސްޓަރާއޮފްާހައު

ުގޅުވ ލުމުަގއިާފިޒިކަލީާނޫނީާއެއްާރަށްާާ ެއއްާރަށްާއަނެއްާރަށ އިާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާސަރުކ ރުންާ

ެގންުގޅޭ މިހ ރުާ އެހ ބޮޑަށްާ ސަރުކ ރުންާ ުގޅުވ ލުުމަގިއާ ރަށ އިާ ހިއްކަން.ާާާއަނެއްާ ދޭތެރެާ ދެރަށްާ ނޫންާ ފިކުރެއްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާޭއެގާމ ނަައކީާހިއްކުންާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާޙ ލަތެއްަގއިާނުކުރ ނެާކަމެްއެގާާ

ެއްއާާވ ހަކަެއކޭާެވސްާނޫންާމިދަންނަވަކީާެއއް.ާދެން،ާސަރުކ ރަށްާފ ޑުކިޔ ާހަޖޫޖަހ ާއެާކަންތައްާބްރިޖްާއަޅ ާވ ހަކަާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ބައެއްާ ހުރިާ ހ މަކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބެހޭޮގތުންާ ުގޅ ލުމ ާ ދޭތެރޭަގއިާ ރަށ އިާ އަނެއްާ ރަށްާ

އެާާ ހަމަާ އެއީާ ކަމަކީާ އިޝ ރ ތްކުރެްއިވާ ތިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެން،ާ ހަޖޫޖެހެމުންދޭ.ާ ބެހޭޮގތުންާ ޕޮލިސީތަކ ާ

ކަ ހުރިާ ރޭވިފައިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަރަށާްާމިސްރ ބުަގއިާ ތިލަާ ވަރަށްާ ހަމަާ އެބަހުރިާ ފަޅުތައްާ ބައެއްާ ންތައްތަްއ.ާ

ދުރަށްާފެތުރިފައިާހުރިާފަޅުތައް.ާއެާފަޅުތަކުެގާބަިއވަރުާރަށްތައްާހުރިާފަޅުތައްާއެބަހުރި.ާއެއްާރަށްާއަނެއްާރަށ އިާާ

ޯގތިެގދޮރަށ  މީހުންނަށްާ ރަށްރަށުެގާ ުގޅިވ ލެްއވިޖެނަމަާ ފިޒިކަލީާ ބޭނުންތަކަށްާާުގޅުވ ލެިވއްޖެނަމަާ އެހެންާ އަދިާ އިާ



  

ބޭނުންވ ާޤުދުރަތީާބިންާމިހ ރުާވެސްާއެާއޮތީާތައްޔ ރުާކުރެވިފައި.ާއެހެންވީމަ،ާރަށްާހިްއކ ކަށެއްާކޮންމެހެންާއަދިާ

އެހެންާއުމުރ ނީާތަރައްޤީތައްާެގނައުމަށްާވެސްާބިންާއެއޮތީާމިހ ރުާވެސްާެއއޮތީާއެާލިބިފައި.ާހަމައެކަނިާބޭނުންވަނީާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާުގޅުވ ލު ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ފައިާ މިހެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ން.ާ

ެއއްާާ ފަސްަގނޑަކަށްާ އެއްާ ޤައުމުަގިއާ ޖަޒީރ ާ މިާ ޤައުމެކޭ.ާ ޖަޒިރ ާ މިއީާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭނެއޭާ

އަ ނޫނޭާ ޮގތަކަށެއްާ ހުންނަާ ކަންތައްތައްާ ޤައުމުެގާ ހުންނަާ ހުންނ ނީ.ާބައްރަކަށްާ ކަންތައްތައްާ ޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާދިރިުއޅުމުެގާކަންތައްތައްާވެސްާހުންނ ނީާއެާޖަޒީރ ާޤައުެމއްަގއިާމީހުންެގާދިރިއުޅުުމެގާކަންތައްތަްއާާ

އެހެންވީމަ،ާާ ވެސް.ާ ައބަދުާ ދިރުއުޅެންޖެހޭނީާ އެކީަގއޭާ ޙަޤީޤަތ އިާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށޭ.ާ ކަހަލަާ ހުންނަާ

ޅުަގނޑުމެންާބޮޑުާސިންގ ާތަނެއްާހިއްކަިއެގންާޤައުުމެގާއެންމެންާއެްއާތަނަކަށްާޖަމ ެވާެއޮގތަށްާުއޅޭނެާދުވަހެްއާއަ

އެކީަގިއާާ ޙަޤީޤަތ ާ މިާ ޤަުއމުެގާ ޖަޒީރ ާ އެހެންވީމަ،ާ ނުކުރެވޭ.ާ ލަފައެްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކަމަކަށެއްާ އަންނ ނެާ

ުގޅުވުމުަގއިާެވސްާތިމ ވެއްޓ ާވީހ ާވެސްާާދިރިއުޅުމުެގާތެރޭަގިއާކުރަންޖެހޭާކަންތަ ެއއްާރަށްާައނެއްާރަށ އިާ އްތައްާ

ރަށްޓެހިާޮގތަކަށްާއެކަންާކުރުމުަގއިާސަރުކ ރުންާމިހ ރުާެވސްާވިސްނަވަމުންެގންދ ކަންާބައެްއާކަހަލަާކަންތައްތަކުަގިއާާ

ހ މަވޭ.ާެއއީާައޅުަގނޑުމެންެގާޕޮލިސީާާާާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަންނަވ ހެންާހަޖޫޖެހޭާބައެއްާކަންތައްތަކުެގާސަބަބުންާއެބަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.ާއެދިމ ލަށްާދ ންާއޮތްކަންާހ މަކޮށްދޭާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޅުަގނޑުެގާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމީތިާމިހ ރުާަގޑިޖެހިއްޖެހެން.ާއެހެންވީމަ،ާއަ

ާނުލިބެންޏ ާކޮންމެހެންާސުވ ލެއްާކުރުމުެގާމ ނަެއއްާނެތް.ާރަނަގޅަށްތޯާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއެރުވިއިރުާަގޑިެއއްާނުޖެހޭ.ާކުރީާދުވަާާމިހ ރުާަގޑިާއެހެރީާޖެހިފައި.

މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ އޮތީ.ާ ޯގސްވެފައިާ ނިންމ ލީމަާ އެހިސ ބުންާ އެކަންާ ނެތީމަާ ފުރުޞަތުާ ވިދ ޅުވެވޭނެާ އެްއޗެއްާ

ޖަވ ބުާ ސުވ ލުތަކަށްާ މިާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ އެރުވީ.ާ ފުރުޞަތުާ

ާންޑ ާައއިޓަމުާެއކެއްާމިހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާާދެއްވުމަށްާަވޑަިއެގންނެވީތީ.ާެއހެންވީމަ،ާއެޖެ

ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ. .3

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

އަޅުަގ ދިެވހިދެންާ ކަށް.ާ ދޭާ ައއިޓަމުާ އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ ކިޔުންާާނޑުާ ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ ކޯޓުތަކުެގާ ޝަރުޢީާ ރ އްޖޭެގާ

ާާ މިބިލުެގ 2ާާާާއިްއވުން.ާ އޮންނ ނީ ކިޔުންާ 2010ާާާާާާމ ރޗ10ާާާްވަނަާ ދައުރުެގ ފުރަތަމަާ ދުވަހުާ ބުދަާ ވަނ6ާާާާަވ ާ

ާޖަލްސ ަގއި.ާާ

ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ. .4

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޓެކްސްާނެުގމުެގާާާާާތަކެއްޗ އިާދޭާޚިދުމަތުެގާއަުގންޓްާޚިދުމަތްދޭާތަންތަނުންާވިްއކ ރިސް.ާޓުއ3ައެޖެންޑ ާައއިޓަމު

2ާާާާ.ާމިބިލުެގާާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިއްުވން 10ާާާާވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީ ވ ާބުދަާދުވަހުާފުރަތަމ2010ާާާަާމ ރޗް

ާވަނަާޖަލްސ ަގއި.6ާާާދައުރުެގާާ

ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ. .5

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މ ރޗ10ާާާްާާވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނ2ާާީރުމުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވުން.ާމިބިލުެގާާ.ާބްރޯޑްކ ސްޓްކ4ުއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ

ާވަނަާޖަލްސ ަގއި.6ާާވ ާބުދަާދުވަހުާފުރަތަމަާދައުރުެގ2010ާާާ

ާ

ާބަޔ ންާ. .6

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާދެ ާާ.ާއ5ެންާމިއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު ވަނ61ާާާާަަގއިާމިއޮތީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ5ާާާާޖެންޑ ާއައިޓަމު

ޔިތުންެގާނުވަތަާޤައުމުެގާމަސްލަޙަތުާހިމެނިެގންވ ާކަމަކ މެދުާސަރުކ ރުެގާާމ އްދ ގައިާ)ހ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާރައް

ޖެނެރަލްާާ އެޓ ރނީާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ ުގޅޭޮގތުންާ ކަަމކ ާ އެފަދަާ ނުވަތަާ ޮގތުންާ ހ މަކުރުމުެގާ ސިޔ ސަތުާ

އެރުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާފުރުޞަތުާ ބަޔ ންާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ހުއްސުނުއްސުޢޫދުާ ބަޔ ންާޢިއްޒަތްތެރިާާއަލްއުސްތ ޛުާ މިާ ވުން.ާ

ޕ ޓީއަކަށްާާ ކޮންމެާ ޮގތުެގމަތިންާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެއްވުމަށްފަހުާ ޖެނެރަލްާ އެޓ ރނީާ

ޕ ޓީައކަށްާާ ވަކިާ އަދިާ ކުރެއްވުމަށް.ާ ސުވ ލެްއާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ެމންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެްއާ ވެސްާ

ބޭ ވެސްާނިސްބަތްނުވ ާ ތެރެއިންާ އެހެންވީމަ،ާާާާފުޅުންެގާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އެާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ



  

ނަންފުޅުާާ ބޭފުޅެއްެގާ ސުވ ލުކުރައްވ ާ އެާ އަމީންޢ ންމަށްާ ފަހުާ ވ ހަކަފުޅުދައްކ ވ ލެްއވުމަށްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާއެޓ ރނީާޖެނެރަލަށް.ާޞަތުާމިއަރުވަނީއަންަގވ ލަދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރު

ާ

ާއެޓ ރނީާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާެއއަރާލައިނެއްެގާޮގތުަގއިާހިނަގމުންާައއިާެއއަރާާ

އެ ހުރެާ ދަތިތަކ ާ މ ލީާ ދިމ ިވާ ލިމިޓެޑަށްާ ާާމޯލްޑިވްސްާ އޮޕަރޭޝަންސް ކުންފުނީެގާ އޭޕްރީލ2000ާާާްާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ާާ މިލިއަންާޔޫ.އެސްާޑޮލަރަށްވުރެންާއިތުރުވެފަިއވ ކަމަށ90ާާާާްމަހުެގާތެރޭަގއިާހުްއޓ ލިއިރުާކުންފުނީެގާދަރިނީެގާއަދަދު

ސަލަާޙައްލުކުރެިވާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާެއންޑްާޓްރެޜަރީންާލިބިފައިވ ާހިސ ބުތަކުންާދައްކ .ާމިާދަރަނީެގާމައް

އެއަރާމޯލްޑިވްސްެގާމައްސަލަާކޮޅެްއަގއިާޖެްއސިެގންާމެނުީވާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއަލުންާޤަުއމީާއެއ ލައިނެއްާހިންުގމަށްާ

ަމއްސަލަާާ ދަރަނީެގާ މޯލްޑިވެސްެގާ އެއަރާ އެހެންކަމުންާ ލަފ ދެއްވ ފައިޭވ.ާ މ ހިރުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ ދަތިވ ނެކަމަށްާ

ސަރުކ ރު މަޖިލީހުންާޙައްލުކުރުމަށްާ ވަޒީރުންެގާ ހ މަކުރުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ސިޔ ސަތުާ ެގންުގޅުްއވ ާ ންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަން.ާއ ދެ،ާފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑަށްާއިރުޝ ދުދެއްވ ފައިވ ތީާއެޮގތުެގމަތިންާމިބަޔ ންާމި

ާާ ހިނަގމުން ލިމިޓެޑްާ މޯލްޑިވްސްާ އެައރާ ދަންނަވ ލ ނީާ މޯލްޑިވްސްާާއަޅުަގނޑުާ އެއަރާ ތަޢ ރަފެއް.ާ ކުރުާ އަިއޮގތުެގާ

ާާ އުފެދިެގންައއީ ބަރުހ ދ1994ާާާުލިމިޓެޑްާ ސަރވިސަސްާ ހެލިކޮޕްޓަރާ މެލޭޝިއަންާ ސަރުކ ރ ާ ދިވެހިާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާާ ދަށުން. އެްގރީމަންޓެއްެގާ ކުރެވުނުާ ބަރުހ ދ އިއެކުާ ނަލޫރީާ 01ާާާާފަހުންާ ސޮއިކުރެވުނ1994ާާާާުއޮކްޓޯބަރު ދުވަހުާ

ންެގާެއއްބަސްވުމުަގއިވ ޮގތަށްާއެާއެއްބަސްވުުމަގިއވ ާޮގތުންާެއއަރާމޯލްޑިވްސްަގިއވ ާދިވެހިާސަރުކ ރުެގާާޙިއްޞ ދ ރު

.49ާާ.ާއަދިާމެލޭޝިއަންާހެލިކޮޕްޓަރާސަރވިސްާބަރުހ ދުެގާހިއްސ ެގާނިޞްބަތަކީާ%51ޙިއްޞ ެގާނިސްބަތަކީާާ%

1999ާާޖެނުއަރ16ާާާާީޓަމްާބަރުހ ދުާއ އިާދެމެދުާާއެއަރާމޯލްޑިވްސްާލިމިޓެޑްާއ އިާމެލޭޝިއަންާއެއަރލައިންސްާސިސް

އިންާާ މޯލްޑިވްސްާ އެއަރާ ދަށުންާ އެްގރީމަންޓުެގާ މިާ ސޮއިކުރެވިފަިއވޭ.ާ އެްގރީމަންޓެއްަގއިާ މެނޭޖްމަންޓްާ ަގިއާ

މެލޭޝިއަންާއެއަރލައިންސްައށްާއެފަރ ތުންާދޭާޚިދުމަތުެގާއުަގެގާޮގތުަގއިާފައިސ ާދައްކަންޖެހޭ.ާމީެގާއިތުރުންާވެސާްާ

ލީސ5ާާާާް ވެޓްާ ކުރިންެވސްާ އެްގރީމަންޓްކުރުމުެގާ މެނޭޖްމަންޓްާ ސޮއިކޮށްފަިއވޭ.ާ ދެފަރ ތުންާ މިާ ެއްގރީމަންޓެްއަގއިާ

ާާ ެއއަރލައިންސްެގ1994ާާާާއެްގރީމަންޓެއް މެލޭޝިއަންާ އުދުހުންތަކަށްާ މޯލްޑިވްސްެގާ އެއަރާ ކުރެވިާ އަހަރުާ ވަނަާ

އިތު މީެގާ ދިޔަ.ާ ބޭނުންކުރެވެމުންާ ބޯޓުތައްާ އަހަރ އ1997ާާާާިރުންާާމަތިންދ ާ އަހަރ1999ާާާާުވަނަާ ވަނަާ

ދަށުންާާ އެްގރީމަންޓްތަކެއްެގާ ލީސްާ ޑްރައިާ ކުރެވުނުާ އެްއކޮށްާ އިންޑަސްޓްރީއ އިާ އެއަރބަސްާ ފަރަންސޭސިވިލ ތުެގާ

މޯލްޑިވްސްާާ ެއއަރާ ބޭނުންކޮށްފައިވޭ.ާ ހިފ ާ ކުްއޔަށްާ މޯލްޑިްވސްއިންާ އެއަރާ ބޯޓުތަކެއްާ މަތިންދ ާ ބަސްެގާ އެއަރާ

ާާމެނޭޖްކު ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަންސ2000ާާާާްރިޮގތުެގާ ޯމލްޑިވްސްެގާ ެއއަރާ ތެރޭަގއިާ މަހުެގާ އެޕްރިލްާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

އެންޑްާާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ދަރަނިވެރިވެފަިއވޭ.ާ ކުންފުނިާ ކުރިމަތިެވާ ެގއްލުންތަކަކ ިއާ ިގނަާ ހުއްޓ ލަންޖެހިާ



  

ާާޓްރެޜަރީންާލިބިފައިވ ާހިސ ބުތަކަށްާބަލ އިރުާކުންފުނީެގ މިލިޔަންާޔޫ.އެސްާޑޮލަރަށްވުރެާބޮޑު.90ާާާާާދަރަނީެގާއަދަދު

ާާ ދައްކަންޖެހޭ ެއއަރލައިންސްއަށްާ މެލޭޝިއަންާ ހިމެނެނީާ ތެރޭަގއިާ ދެލައްކ32258ާާަމީެގާ މިލިޔަންާ ބައްތިރީސްާ ާ،

މެލޭޝިޔ ެގ ޑޮލަރު.ާ ޔޫ.ެއސްާ މިލިޔަންާ ދޭއްާ އެއްާ ނުވަާ ޕޮއިންޓްާ ހަތެއްާ ސަތޭކަާ ހަތަރުާ ހ ސްާ އަށްާ ާފަންސ ސްާ

އެހެނިހެންާފަރ ތްތަކަށްާދައްކަންޖެހޭާބައްތިރީސްާހ ސްާހަާސަތޭކަާހަތްދިހަާއަށެއްާޕޮއިންޓްާބައްތިރީސްާޔޫ.އެސްާާ

ޑޮލަރު.ާއެއަރާބަސްއަށްާދަްއކަންޖެހޭާތިރީސްާހަމިލިއަންާނުވަލައްކަާސ ޅީސްާއެއްާހ ސްާނުވަދިހަާހައެއްާޕޮއިންޓްާ

ާާ އިންާބޭރުެގާއެހެނިހެންާފަރ ތްތަކަށްާދައްކަންޖެހޭާނުވަާމިލިޔަންާއެއްާފަހެއްާނުވަާއެއްާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު.ާރ އްޖެ

ޑޮލަރު.ާާ ޔޫ.އެސްާ ހަތެއްާ ސުމެއްާ ޕޮއިންޓްާ ތިނެއްާ ސ ޅީސްާ ސަތޭކަާ ހަތަރުާ ހ ސްާ ތިންާ ފަންސ ސްާ ލައްކަާ

ޕޮއި ެއއްާ ނުވަާ ހ ސްާ ތޭރަާ ލައްކަާ ނުވަާ މިލިޔަންާ ބ ރަާ ދައްކަންޖެހޭާ ކްރެޑިޓަރުންނަށްާ އަށެްއާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ންޓްާ

ހަތަރެއްާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު.ާމުޅިާޖުމްލަާނުވަދިހަާއެއްާމިލިއަންާތިންާލައްކަާދެާހ ސްާއަށްާސަތޭކަާވިހިާޕޮއިންޓްާާ

ހައެއްާފަހެއްާޔޫ.ެއސްާޑޮލަރު.ާމިދެންނެވިާޮގތުެގމަތިންާއެައރާމޯލްޑިވްސްެގާއޮޕަރޭޝަންސްާހުއްޓ ލުމ އިާއަދިާެއާާ

ުގޅޭޮގތު ދަރަނިތަކ އިާ ދަޢުވ ާާކުންފުނީެގާ މަްއޗަށްާ އެއަރލަިއންސްެގާ މެލޭޝިއަންާ ފަރ ތުންާ މޯލްޑިވްސްެގާ އެއަރާ ންާ

ާާ ހުށަހަޅ ފައިވަނީ އ ބިޓްރޭޝަނަށްާ ދަށުންާ ެއްގރީމަންޓުެގާ އެާ ދަށުންާ އެްގރީމަންޓެއްެގާ މެނޭޖްމަންޓްާ 2007ާާކުރުމަށްާ

އިންޓަ ސިންަގޕޯރާ ހުންނަާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ ތެރޭަގއިާ މަހުެގާ ެމއިާ އަހަރުެގާ އ ބިޓްރޭޝަންާވަނަާ ރނޭޝަނަލްާ

ސެންޓަރަށް.ާމިމައްސަލަިއަގިއާއެއަރާމޯލްޑިވްސްާއިންާމެލޭޝިއަންާެއއަރލައިންސްެގާަމއްޗަށްާދަޢުވ ކުރީާސ ޅީސްާާ

ހޯދުމަށް.ާ ޑޮލަރުާ ޔޫ.އެސްާ މިލިއަންާ ފަންސަވީސްާ ސަތޭކަާ އަށްާ ހ ސްާ އެކ ވީސްާ ލައްކަާ ހަާ މިލިއަންާ ތިންާ

ލައިންސްއިންާވަނީާކަުއންޓަރާކްލެއިމްާެއއްާހުށަހަޅ ފައި.ާކައުންޓަރާކްލެއިްމެގާާމިމައްސަލައިަގއިާމެލޭޝިއަންާއެއަރ

އަދަދަކީާތިރީސްާފަހެއްާޕޮއިންޓްާފަހެއްާފަހެއްާމިލިޔަންާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު.ާމިާޤަޟިްއޔ ަގއިާމަިއަގނޑުާދަޢުވ އެްއެގާާ

މޯލްޑިވްސްއަށް އެއަރާ ބުނެފައިވަނީާ ފަރ ތުންާ މޯލްޑިްވސްެގާ ެއއަރާ ދަރަނިވެރިވެފައިވަނީާާޮގތުަގއިާ ެގއްލުންވެާ ާ

މެލޭޝިއަންާެއއަރލައިންސްާއިންާއެާކުންފުނިާމެނޭޖްކުރުމުަގއިާބަލަންވ ާވަރަށްާނުބެލުމ އިާއެފަރ ތުެގާއިހުމ ލުންާ

ެއއަރލައިންސްާއިންާބުނެފަިއވަނީާމެލޭޝިައންާއެއަރލައިންސްާއިންާ ކަމަށް.ާއެާދަޢުވ ެގާދިފ ޢުަގިއާމެލޭޝިއަންާ

ކަމެ މޯލްޑިވްސްެގާާހުރިހ ާ އެއަރާ ނަގ ފަިއވަނީާ ޑިސިޝަނެއްާ ހުރިހ ާ ވިޔަފ ރީެގާ އަދިާ ކޮށްފައިވަނީާ ވެސްާ އްާ

ޒިންމ ާާ އެކަންކަމުެގާ އެހެންކަމުންާ ލިބިެގންކަމަށ އި،ާ ރުހުންާ އެފަރ ތުެގާ ހުށަހަޅައިެގންާ ބޯޑަށްާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ

އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމ ާ ނޫންކަމަށ އިާ އެފަރ ތްާ ފަރ ތަކީާ ޑިރެކްޓަރުންެގާާއުފުލަންޖެހޭާ ޯމލްޑިވްސްެގާ އެއަރާ ފަރ ތަކީާ ާ

ާާ އިތުރުން މީެގާ 2000ާާާާބޯޑުންކަމަށް.ާ އިން މޯލްޑިވްސްާ ެއއަރާ މިމައްސަލަާ އުފެދިފައިވ ާ އަހަރުާ ވަނ2007ާާާަވަނަާ

ނުވަތަާާ މުއްދަތުާ ކަނޑަައޅ ފައިވ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ދަޢުވ ކުރުމަށްާ ހުށަހެޅިާ އ ބިޓްރޭޝަނަށްާ މަހުާ މެއިާ އަހަރުެގާ

މެލޭޝިއަންާާލިމި އިންާ މޯލްޑިވްސްާ ެއއަރާ މިސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ހަމަވެފައިވ ކަންާ ޕީރިއަޑްާ ޓޭޝަންާ

އެއަރލައިންސްެގާމަްއޗަށްާހުށަހެޅިާމިމައްސަލަާކ މިޔ ބުވުމުެގާފުރުޞަތުާވަރަށްާހަނިކަމަށްާކަމ ބެހޭާޤ ނޫނީާމ ހިރުނާްާ



  

ހައިކޯޓުާ މެލޭޝިޔ ެގާ ލަފ ދީފައިވޭ.ާ މަްއޗަށްާާސަރުކ ރަށްާ މޯލްޑިވްސްެގާ ެއއަރާ މައްސަލަާ ހިނަގމުންދިޔަާ ަގިއާ

މެލޭޝިޔ ެގާހައިކޯޓުަގއިާމެލޭޝިއަންާއެއަރލައިންސްާއިންާދަޢުވ ކުރ ާނުވަތަާދަޢުވ ކުރިާތިރީސްާފަހެއްާޕޮއިންޓްާ

މެލޭޝި ދަށުންާ އެްގރީމަންޓުެގާ މެނޭޖްމަންޓްާ ަމއްސަލަައކީާ ޑޮލަރުެގާ ޔޫ.އެސްާ މިލިޔަންާ ފަހެއްާ އަންާާފަހެއްާ

އެއަރލައިންސްއަށްާެއއަރާމޯލްޑިވްސްާއިންާލިބެންޖެހޭާފައިސ ާއެއަރާމޯލްޑިވްސްާއިންާދައްކ ފައިނުވ ތީާއެފަރ ތުންާ

ާާ ލިބިފައިަވނީ މޯލްޑިވްސްއަށްާ ެއައރާ ނޯޓިސްާ މިމައްސަލައިެގާ މައްސަލައެއް.ާ އަހަރުެގ2007ާާާާހުށަހަޅ ފައިވ ާ ވަނަާ

ާާޖުލައިާމަހުެގާތެރޭަގއި.ާނަަމެވސް،ާމިމަ ވަނަާއަހަރުާއެފަރ ތުންާދަޢުވ ކޮށްފައިވ ާަމއްސަލަާެއއް.2004ާާާާއްސަލަައކީ

ކައުންޓަރާާ ެއކޯޓަށްާ ވަނީާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ އެއަރާ ުގޅިެގންާ އ އިާ މައްސަލަާ ހުށަހެޅިާ ހަިއކޯޓަށްާ މެލޭޝިޔ ެގާ

ާހަލައްކަާއެކ ވީސްާހ ސްާކްލެއިމްެއއްާހުށަހަޅ ފައި.ާކަުއންޓަރާކްލެއިމްަގއިާހިމެނޭާައދަދަކީާސ ޅީސްާތިންާމިލިއަންާ

ދިމ ވިާާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ހުށަހެޅިާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ ެއައރާ ޑޮލަރު.ާ ޔޫ.ެއސްާ ިމލިޔަންާ ފަންސަވީސްާ ސަތޭކަާ އަށްާ

ާާ ބޮޑުކަމަކީ އެންމެާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ޮގންޖެހުންތަކުެގާ އިންާާާާ-1ޤ ނޫނީާ މޯލްޑިވްސްާ އެއަރާ މިމައްސަލަތައްާ

ހުށަހަޅ ފައިަވނީ ާާއ ބިޓްރޭޝަނަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާއޮންނަާމުއްދަތުކަމަށްވ  މިފަދަާމައްސަލަތައްާ ލިމިޓޭޝަނ6ާާާްާ އަހަރުާ

ޕީރިއަޑްާފ އިތުވިފަހުންކަމަށްވ ތީާދިމ ވިާމައްސަލަާއ އިާެއކަށީެގންވ ާޑޮކިއުމެންޓްރީާއެިވޑެންސްާނެތުމުެގާމައްސަލަ.ާާ

ހަމައެކަނިާކަމަކީާއެފަރ ތުންާކުއްޔަށްާދޫކުރިާާާާއެއ އިާޚިލ ފަށްާމެލޭޝިއަންާއެއަރލައިންސްާއިންާސ ބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ

ބޯޓުތަކަށ އިާދީފަިއވ ާޚިދުމަތްތަކަށްާއަުގާދައްކ ފައިާނުވ ކަން.ާއެހެންކަމުން،ާއެއަރާމޯލްޑިވްސްާއިންާހުށަހަޅ ފަިއވ ާ

ގ ތްކަމެްއކަ ކ މިޔ ބުނުުވމަކީާ މައްސަލަތައްާ އުފެދުނު.ާ ސުވ ލުާ ކ މިޔ ބުވެދ ނެކަމ އިމެދުާ މަށްވުުމެގާާމައްސަލަތައްާ

އ ިއާާ މައްސަލަާ ހިނަގމުންދ ާ ހައިކޯޓުަގއިާ މެލޭޝިއ ެގާ އ ބިޓްރޭޝަނަށ ިއާ ހިނަގމުންދ ާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ އިތުރުންާ

ޤ ނޫނީާާ ވަނީާ ޑޮލަރުާ ޔޫ.ެއސްާ ތެއްތިރީސްާ ސަތޭކަާ ެއއްާ ހ ސްާ ހަތަރުާ ތިރީސްާ ލަްއކަާ ދެާ މިހ ތަނަށްާ ުގޅިެގންާ

ޮގތުާ ފީެގާ އ ބިޓްރޭޝަންެގާ ފީއ އިާ ފެށުމުެގާާވަކީލުންެގާ ހަމަެއކަނިާ އެަމއްސަލަތަކުެގާ ެއއީާ ޚަރަދުކުރެވިފައި.ާ ަގއިާ

ސްޓޭޖްަގއިާމިހ ތަނަށްާހިނިގާޚަރަދު.ާއަދިވެސްާމިމައްސަލަާމިޮގތަށްާކުރިއަށްދ ނަމަާޙަޤީޤީާޝަރީޢަތުެގާސްޓޭޖްަގިއާާ

ގެއް މިމައްސަލަތައްާ އަދިާ ގ ތްކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ުގނަންޖެހުމަކީާ މިލިޔަނުންާ ފަރ ތުެގާާމިޚަރަދުތައްާ އަނެއްާ ލިއްޖެނަމަާ

ޮގތެއް.ާާ ގ ތްާ ވަރަށްާ ުވންާ އަޅަންޖެހުމަކީާ ބޮލުަގއިާ ފީވެސްާ އ ބިޓްރޭޝަންެގާ މުޅިާ ފީއ އިާ ވަކީލުންެގާ ޤ ނޫނީާ

އެހެންކަމުން،ާމިމައްސަލަތައްާނިންމުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާމަސައްކަތްކުރެްއވިާކޯޓުންާބޭރުަގއި.ާެއޮގތުންާާ

އެއަރލަާ ާާމެލޭޝިއަންާ ޙައްލުކުރުމަށް މައްސަލަާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ ސުލްޙަވެރިކަމ އިެއކުާ ވަނ2008ާާާައިންސްއ އިެއކުާ

ޑިސެމްބަރުާ އަހަރުެގާ މިދިޔަާ ނަމަވެސް،ާ ނ ކ މިޔ ބުވެފައި.ާ ވަނީާ މަސައްކަތްާ ކުރިާ ތެރޭަގިއާ މަހުެގާ މ ޗްާ އަހަރުެގާ

ާއަނެްއކ ެވސްާމިމައްސަލަތައްާކޯޓުންާބޭރުަގިއާާމަހުެގާތެރޭަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރ ާމެލޭޝިއަންާއެއަރލައިންސްާއިން

ާާ މަހުެގ ފެބްރުއަރީާ މިއަހަރުެގާ އެޮގތުެގމަތިންާ އެއްބަސްވެާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ މިކަމ 13ާާާާޙައްލުކުރުމަށްާ ދުވަހުާ ވަނަާ

ެއއްބަސްވުމުާ އ ދެވިފައި.ާ ވަނީާ އެއްބަސްވުަމކަށްާ ކުރެިވާ މަޝްވަރ ތަކެއްާ ދެމެދަުގއިާ ދެފަރ ތުެގާ ެގާާބެހޭޮގތުންާ



  

ކޯޓުަގިއާާ ެއއްބަސްވެފައިވަނީާ އިންާ ެއއަރލައިންސްާ މެލޭޝިއަންާ މޯލްޑިވްސްއިންނ އިާ އެއަރާ ނުކުތ ތައް.ާ މައިަގނޑުާ

ހިނަގމުންދ ާމައްސަލަތައްާޙައްލުކުރުމުެގާޮގތުންާމިދެފަރ ތުންކުރެާކޮންމެާފަރ ތަކުންވެސްާއަނެއްާފަރ ތުެގާމަްއޗަށްާާ

ލްޑިވްސްެގާމަްއޗަށްާއެހެންާކްރެޑިޓަރަކުާރ އްޖެއިންާބޭރުަގއިާދަޢުވ ކޮށްފިނަމަާކޮށްފައިވ ާދަޢުވ ާދޫކޮށްލުން.ާއެއަރާމޯ

އެާދަޢުވ ާދިފ ޢުކުރުމުެގޮގތުންާއެއްާމިލިޔަންާރިންެގޓަށްވުރެާބޮޑުާއަދަދެްއެގާޚަރަދަށްާެމލޭޝިއަންާެއއަރލައިންސްާާ

ާާ އިންާއެންމެާިގނައިންާފައިސ ާދައްކަންޖެހޭާާއިންާޖ މިނުވުން.ާމިދެންނެިވޮގތަށްާއެއްބަސްެވވުމުންާެއއަރާމޯލްޑިވްސް

ބޭރުެގާ ހުރިާ ބ ކީާ ދެންާ އައިސްފައި.ާ ވަނީާ ނިމުމަކަށްާ ދަރަނިާ ފަރ ތުެގާ ހަމައެކަނިާ ދަޢުވ ކުރ ާ އެކަުމަގއިާ އަދިާ

ބަެއއްާާ އަދިާ ދަރަނިތަކެއް.ާ ދަޢުވ ނުކުރެވޭނެާ ސަބަބުންާ ފ އިތުވުުމެގާ މުއްދަތުާ ދަރަނިތަކަކީާ ިގނަާ ފަރ ތްތަކުެގާ

ތަކުންާއެފަރ ތްތަކުެގާިއންވޮއިސްތަކަށްާދައްކަންޖެހޭާފައިސ ާނުލިބިާިގނަާދުވަސްތަކެއްާފ އިތުވުުމެގާސަބަބުންާފަރ ތް

ރައިޓްާއޮފްކޮށްފައިވ ކަމަށްާ ދަރަނިތައްާ މިހ ރުާއެާ ބަލައިާ ބޭޑްާޑެޓެއްކަމަށްާ އަކީާނުލިބޭާފައިސ ާނުވަތަާ އެފައިސ ާ

ދަރަ މޯލްޑިވްސްެގާ ެއއަރާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ކޯޓެްއަގިއާާވެސްާ ތެރެއިންާ ދަރަނިތަކުެގާ ބ ކީހުރިާ ދެންާ ތެރެއިންާ ނިތަކުެގާ

ކޯޓުަގިއާ އިނިގރޭސިވިލ ތުެގާ ފަރ ތުންާ އިންޓަރނޭޝަނަލްެގާ އެއަރބަސްާ ދަރަންޏަކީާ ހަމައެކަނިާ ސ ބިތުވެފަިއވ ާ

ާާ 18ާާާާދަޢުވ ކޮށްެގންާޣައިރުާހ ޒިރުަގއިާސ ބިތުވެފަިއވ  ާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުެގާާމިލިޔަނ18ާާްމިލިޔަންާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު.ާމި

މައްސަލަާޙައްލުކުރުމަށްާދިވެހިާސަރުކ ރުންާއެއަރބަސްާއިންޓަރނޭޝަނަލްއ އިެއކުާވ ހަކަދައްކައިެގންާމިފައިސ ާދިުގާާ

ސަރުކ ރުންާާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ އެއްބަސްވޭތޯާ އެފަރ ތުންާ ދެއްކުމަށްާ ެއފަރ ތަށްާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތެއްެގާ

ންާއެއަރާމޯލްޑިވްސްާިއންާރ އްޖޭެގާފަރ ތްތަކަށްާދައްކަންޖެހޭާފައިސ ެގާތެރެއިންާާޤަސްދުކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާމީެގާިއތުރު

ޮގތެްއާާ އެފައިސ ތަކ އިމެދުާ ކުންފުނިތަކަކަށްކަމަށްވ ތީާ ސަރުކ ރުެގާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރަށްާ ދައްކަންޖެހެނީާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ

ނުފެ އޮތްކަމަކަށްާ ހުރަހެއްާ ދިމ ވ ނެާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ މިމައްސަލަާނިންމުމުަގއިާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ އިސްވެާ ނޭ.ާ

ޙައްލުކުރެިވއްޖެނަމަާކުންފުނީެގާމައްސަލަާޙައްލުވެާއަނެްއކ ާވެސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާބައިނަލްއަޤްވ މީާެއއަރލައިންއެްއާާ

ކުރިއަށްާާ މައްސަލަތައްާ މިފަދަާ ޤަބޫލުކުރައްވ .ާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ މަުގފަހިވެެގންދ ނެކަމަށްާ ފެށުމަށްާ އަލުންާ

ތްތަނުަގއިާތަކުރ ރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާއަޅުްއވަންާޤަސްދުކުރައްވ ާފިޔަަވޅުތައް.ާމިފަދަާމައްސަލަތައްާާއޮ

ެއޮގތުންާާ ެއކަށައަޅުއްވ ފައި.ާ ވަނީާ ސިޔ ސަތުތަކެއްާ ސަރުކ ރުންާ ތަކުރ ރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައިާ އޮތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްާ

މަ ާ ސިޔ ސަތުެގާ ތެރެއިންާާއެކުލަވ ލެވިފަިއވ ާ އޭެގާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްާ ތިންާ އިަގނޑުާ

ފުރަތަމަކަމަކީާޕަބްލިކްާއެންޓަރޕްރައިސަސްާމޮނިޓަރިންގާބޯޑުާއަލުންާއިންތިޒ މުކޮށްާވަރުަގދަކުރުން،ާކުންފުނިތަކުެގާާ

އެކުލަވ ލު އޮނިަގނޑުާ ޤ ނޫނީާ ބޭނުންވ ާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުމަށްޓަކައިާ ބޯޑުާ ހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާޑިރެކްޓަރުންެގާ އަދިާ ން.ާ

ބޭފުޅުންނަކީާާ ޢައްޔަންކުރައްވ ާ ބޯޑުާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ކުންފުނިތަކުެގާ ބައިވެރިވ ާ ސަރުކ ރުާ ކުންފުނިތަކ އިާ ސަރުކ ރުާ

ާޕްރޮފެޝަނަލްާމީހުންކަމަށްާހެއްދެވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ



  

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

)ަވުގ މަޙުލޫފަށާްާޝުކުރިއްޔ .ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ ތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ނިމުނީމ ާ ކުރަްއވ ާ ހުރިހ ާސުވ ލެއްާ މަތިންާ އުސޫލުެގާ ކުރަމުންެގންދ ާ ޢަމަލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ

ން.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަ

ާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފް.ާާ

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޚުަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަ

ބޭނުންވ ާާ ކޮށްލަންާ އ އިާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ެއއަ މިާ ވަރަށްާސުވ ލަކީ،ާ ކުރިއްސުރެންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަކީާ މައްސަލަާ ލިމިޓެޑްެގާ މޯލްޑިވްސްާ ރާ

ފައިސ ަގިއާާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ ތިއްބެވިާ ތެރޭަގއިާ އޭެގާ އަޑެކޭ.ާ އަންނަާ ިއވެމުންާ ޮގތުަގއިާ ވ ހަކައެްއެގާ މަޝްހޫރުާ

ސަބަބުންކަމަށް ޭއެގާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވެވަޑަިއެގންާ ނޫންނަމަާ ބަނުގރޫޓްެވެގންދިޔަީއ.ާާާޖެހިވަޑަިއެގންާ އެއަރލަިއންާ މިާ

އެހެންވީމަ،ާމިއަދުާތިޔަާޢިްއޒަތްތެރިާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާމަޖިލީހަށްާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވިއިރުާެއއްވެސްާވަރަކަށްާއެކަހަލަާާ

ބޮޑަށްާާއަޑެއްާނީވުން.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާއެނިގެގންާބޭރުެގާފަރ ތްތަކުެގާލަފައ އިާމަޝްަވރ ާމިކަމުަގއިާވަރަށްާާ

ކޯޓުންާބޭރުަގއިާނިމިެގންދިޔައިރުަގއިާމިާ ހޯއްދަވ ފަިއވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާމިމަްއސަލަާމިހ ރުާ

ނުވަތަާާ ެއއްާ މައްސަލަާ ޚިޔ ނ ތުެގާ ބޭފުޅެްއެގާ ެއއްވެސްާ ރ އްޖޭެގާ ބޭފުޅެްއެގާ އެްއެވސްާ ބޯޑުެގާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ

ާސަލަާެއއްާޭއަގއިާހިމެނިފައިވޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާމަކަރުހެދުންާނުވަތަާއޮޅުވ ލުުމެގާމައް

ާ

ާލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސް

އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ދިއުމަކީާ ޙައްލުެވެގންާ މަސައްކަތްކުރައްަވއިެގންާ ސަރުކ ރުންާ މައްސަލަާ މޯލްޑިްވސްެގާ އެއަރާ

ކަ އުފ ކުރ ާ ވަރަށްާ ވެސްާ ެއީއާއެންމެންާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ކަމުަގއިާ މެއްާ

ބޯޑުެގާާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ މޯލްޑިްވސްެގާ ެއއަރާ އަލީަގއިާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ދެއްވިާ ވަޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަނިކުފ ނުާ

މަޢުލޫމ ތުެގާއަލީަގއިާވެސް.ާާާާއިހުމ ލުތަކެއްާވ ާކަމަށްާމިހ ރުާވެސްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާތިޔަާދެްއވިާހަމައެކަނިާތިޔަާދެއްވި

މުއްދަތުާާ ދިޔަ،ާ ލަސްެވެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ ފޮނުވުމުަގއިާ މައްސަލަތައްާ މިާ އ ބިޓްރޭޝަނަށްާ ފުރަތަމަާ އެއީާ

ެގއްލިެގންާދިޔަ.ާއަދިާހަމައެހެންމެާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުެގާނިންމުންތަކ އިާެއއްކޮށްާމެނޭޖުާކުރެވުނުާޮގތުންާނުވަާދިހަާާ

ޔޫ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާމިލިޔަންާ ބޯޑުަގއިާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ އެހެންކަމުން،ާ ވިދ ޅުވި.ާ ެގއްލުންވިކަމަށްާ ޑޮލަރުާ .އެސްާ

ކޮރަޕްޝަންެގާާ ތުޙުމަތުކުރެވޭާ އިތުރަށްާ އަދިާ ކަންތަްއތަކ އިާ ވަޑަިއެގންނެވިާ އިހުމ ލުވެާ ދޭތެރޭަގއިާ ބޭފުޅުންނ ާ

ާތޯާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ.ާާމައްސަލަތައްާބައްލަވަންާސަރުކ ރުންާޤަސްދުކުރަްއވަން



  

ާ

ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މިހ ރުާ އަދަދެއްތޯާ ކިހ ވަރެްއެގާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ވިސްނ ވަޑައި ސަރުކ ރުންާ ދައްކަވަންާ މިާ ފައިނަލީާ ނުވަތަާާއެންމެފަހުންާ ޮގތުަގއިާ ކޮމްޕެންސޭޝަންެގާ ަގންނަވަނީާ

ސަރުކ ރުންާމިާއައުޓްާއޮފްާކޯޓުާސެޓްލްމެންޓަކަށްާދ އިރުާކޮންާއަދަދެއްތޯާއެންމެާފަހުންާދެފަރ ތަށްާކަނޑ ާހުރިހ ާާ

އެެއްއާާ އޮތީާ ހަމައެކަނިާ މިހ ރުާ ވ ހަކަެއއްތޯާ ޑޮލަރުެގާ ޔޫ.އެސްާ މިލިޔަންާ އަށ ރަާ ބެލީމަާ ނިންމ ާ ފަރ ތަކަށްާ

ާފުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެން.ާެއާއަދަދު.ާސ 

ާ

 ދިއްަގރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙުމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާބަންޑ ރަާނަިއބަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީ،ާބަންޑ ރަާނައިބުާާ

ާާަގއިާމެލޭޝިއަންާއެއަރލައިންސްާއ ިއާއެއްކޮށްާތިޔަާެއއްބަސްވެާޮގތުާާދެންމެާއިއްވެވިާބަޔ ނުންާއަޅުަގނޑަށްާދޭހަވ 

ރިންެގޓަށްވުރެާ މިލިޔަންާ ެއއްާ ފީސްާ ލީަގލްާ ދަޢުވ އެްއެގާ ކުރެވޭާ ބޭރުަގއިާ އިންާ ރ އްޖެާ ހަމައެކަނިާ ވަޑައިެގންނެވީާ

ދަްއކަވާ  އެބޭފުޅުންާ ފީސްާ ލީަގލްާ އެާ ޮގތަކަށްާާބޮޑުެވއްޖިއްޔ ާ އަޑުާާާކަހަލަާ އަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުެގާާކަމަށްާ އިވުނީ.ާ

އެްއވެސް ކަަމށްާާސުވ ލަކީ،ާ ސ ބިތުވެއްޖެާ ދަރަންޏެއްާ ދިވެހިާާާކަހަލަާ އަޅަންޖެހެނީާ ބޮލުަގއިާ ދަރަނިާ އެާ ވަންޏ ާ

 ސަރުކ ރުންތޯއޭ.ާެއއީާައޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ.ާާ

ާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ކޮށްލަން އަޅުަގނޑުާ ޮގތްޮގތަށްާާާާފުރަތަމަާ ތަފ ތުާ އަކީާ ަމއްސަލަާ މޯލްޑިވްސްާ އެއަރާ މިާ ސުވ ލަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ

ވ ހަކަާ ތެރޭަގއިާ މޯލްޑިވްސްާާާާރައްޔިތުންެގާ އެއަރާ ފުރަތަމަާ މައްސަލަާ އެހެންވީމަ،ާ އެްއ.ާ މައްސަލަާ ދެކެވެމުންދ ާ

ދިޔަާ ފެށިެގންާ މިކަންާ ެއއްކޮށްާ އ އިާ އެއަރލައިންސްާ މެލޭޝިއަންާ ދިޔައިރުަގއިާ ފެށިެގންާފެށިެގންާ ެއކަންާ އިރުަގއިާ

ނުވަ ޓްރ ންސްޕޭރަންސީާ އެންމެާ އޮންނަާ އޮތް،ާ ކުރަންާ އެކަންާ ބަޔަކ ޮގސްފަިއވަނީާ އެއްާ ވިޔަފ ރިާ އެފަދަާ ެއކުާތަާ

ކުރުންާއެކަށީެގންވ ާއެއްބަސްވުމެއްާއެކަމުަގއިާކަނޑައެޅިެގންތޯ.ާއެއީާެއއްާސުވ ލު.ާދެންާއަނެއްާސުވ ލަކީާމިހ ރުާ

ހުރިހ  ހަމަދައްކަންޖެހޭާ އެއްބަސްވުމަށްފަހުަގއިާ މިާ އެއްާ ފައިސ ާ އެއަރލައިނ ާ މެލޭޝިައންާ އެކުަގިއާާެއކަނިާ އިާ

ޑޮލަރުާ މިލިޔަންާ އަށ ރަާ ބަސްއަށްާ ެއއަރާ އަދިާ ވ ހަކަ.ާ ައއިާ ެއއްބަސްވުަމކަށްާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ މަޝްވަރ ތަކެއްާ

ވ ހަކަ ފައިސ ތަާާާދައްކަންޖެހޭާ އަށްާ ދިމަދިމާ  އެހެންާ ތަފ ތުާ ައދިާ ވިދ ޅުވި.ާާއެއް.ާ ވ ހަކަވެސްާ ދަްއކަންޖެހޭާ އްާ

އެހެންވީމަ،ާޖުމްލަާކިހ ވަރެްއެގާދަރަންޏަކ ތޯާދެންާދިވެހިާސަރުކ ރުާނޫނީާދައުލަތުންާޙަވ ލުވ ންޖެހޭނީ.ާޖުމްލަާކިހާ 

ވެސްާާ ސުވ ލަކީާ އިބްރ ހީމްެގާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލިާ ހީަވނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އަދަދެއްތޯ.ާ



  

ކުރުމުެގާމަސައްކަތްތައްާކުރިއަށްާާާާއެއީހެން.ާހަމައެއ ިއއެކުާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިހ ރުާޕްރައިވެޓައިޒް

އެއަރޕޯޓް ވިސްނ ނެތޯާ ކިހ ވަރަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ ބޭފުޅުންނަށްާާާހިނަގމުންދ އިރުާ ކުއްޔަށްާ ތަންތަންާ ކަހަލަާ

މި އިތުރަާާދެއްވ އިރުަގއިާ އެއްާ މައްސަލަާ ތަކުރ ރުކަހަލަާ ހަރުދަނ ާާާށްާ ކިހ ވަރެއްެގާ ނުދިނުމަށްޓަކަިއާ ވިޔަާ

ކޮށްލ ފައިާާ އަޅުަގނޑުާ އެންމެާސުވ ލެއްާ ދެންާ ހަމަެއއ އިެއކުަގއިާ އެއްާސުވ ލު.ާ އެއީާ އަޅުްއވ ނަންތޯ.ާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ

އުފެއްާ އަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާސަރުކ ރުންާ ހިއްސ ނިންމ ލ ނަން.ާ ރައްޔިތުންާ ހުންނަާ ކުންދިފައިާ ބޯޑުާާވ ާ ފުނިތަކުެގާ

ކަމަކީާާާާކުރެއްވުަމށްޓަކައިާކުރައްވ ނެާާކުރައްވ ނެާވ ހަކަާވިދ ޅުވި.ާއަދިާހަރުދަނ ާާއިރުަގއިާހަރުދަނ ާާކުރަްއވ ާާޢައްޔަން

ޒިންމ  އެބޭފުޅުންާ ދަރަނީަގއިާ ސޮއިާާވ ާާއޭެގާ ޭއަގއިާ ހައްދަވ ާ ލިޔުމެއްާ ހަރުދަނ ާާޮގތަށްާ ކޮބައިތޯާ ާކުރަްއވ ނީތޯ.ާ

ްއވ ނެާފިޔަވަޅަކީ.ާތަފްސީލުާދެްއވ ށޭާއަޅުަގނޑަށްާެއއަށްވުރެާބޮޑަށް.ާތިާވިސްނުންފުޅަކީާރަނަގޅުާާކުރުމަށްޓަކައިާައޅު

ޤަބޫލު އެކަންާ އަދިާ ބުނުމަކުންނެއްާ ޒިންމ ވ ނަމޭާ އެހެންނަމަެވސް،ާ މިހިރާީާާާކުރެވޭާާވިސްނުންފުޅެއް.ާ ނެތް.ާ ކަށެއްާ

ނި ކަންކަންާ ކަންތައްތައްާ ައންނަާ ދިމ އަށްާ ފުރިހަމަާއަޅުަގނޑުމެންނ ާ ެއކަމުެގާ އެހެންވީމަ،ާ އަންނައިރުަގއި.ާ މިެގންާ

މަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާދިވެހިާރައްޔިތަކުާވެސްާއަދިާައޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާބޭނުންވ ާާ

ާމަޢުލޫމ ތެއްާމިއީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާޤ ޟީ،ާޢިއްޒަތްތެރިާފަނޑިޔ ރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވާ 

ސުވ ލުތަކުެގާތެރޭަގއިާބައެއްާސުވ ލުތައްާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރައްވ ފައިވ ތީާއ އިާެއކުަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

ާޖަވ ބުތައްާދެއްވުމަށްާފަހުަގއިާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާސުވ ލެއްާއޮތިްއޔ ާކުރަން.ާާއެދެނީާޢިއްޒަތްތެރިާބަންޑ ރަާނ އިބުާއެ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

އަދިާާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ަގވ އިދުަގއިވ ާ ެގންދ ާ އަަމލުކުރަމުންާ މަޖިލީހުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ

ރެކްޓިކްސްަގއިާވ ޮގތުެގާމަތިންާމިކަމުަގިއާބަޔ ނެއްާދިނުމަށްފަހުާމިާއޮންނަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާާއަމަލުކުރ ާޕް

ބޭފުޅުންެގާ ހުރިހާ  ކުރެއްުވމަށްފަހުާ އުސޫލުންާސުވ ލުާ އޮތްާ ހަމަޖެހިފައިާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިންާ

ޖަވ ބުާދެްއވ ނީ.ާދެން،ާއެާހިސ ބުންާިމާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާނިމޭނެ.ާސުވ ލުތައްާނިމުނީމ ާެއވަޑަިއަގންނަވ ާވަޒީރަކުާާ

ޖެނެރަލްއަށްާ އެޓ ރނީާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ނޯންނ ނެ.ާ އެރުވުމެއްާ ފުރުޞަތެއްާ އިތުރުާ އެހެންވީމަ،ާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ



  

ާނީާޖެނެރަލްާހުސްނުއްސުޢޫދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާރއެޓ 

ޢިްއޒަތް ައޅުަގނޑުމެންނަށްާޝުކުރިއްޔ ާ ުގޅޭޮގތުންާ ދަރަނިތަކ އިާ ޯމލްޑިވްސްެގާ ެއއަރާ މައްސަލަާ މިާ ރަީއސް.ާ ތެރިާ

އެއަރލައިންސަށްާާ މެލޭޝިއަންާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ ެއއަރާ އެއްބަސްެވވުނީާ މިާ ބޭރުަގިއާ ކޯޓުންާ ދ ދިފަހުކުންާ

އ އި މައްސަލަާ ބެހޭާ ދަރަނިތަކ އިާ ކުރ ާ ދަޢުވ ާ އެފަރ ތުންާ އެއަރލައިންސުންާާާާދައްކަންޖެހޭކަމަށްާ މެލޭޝިޔަންާ އަދިާ

މިާާ ނުވަތަާ ފައިސ ެގާ ޤަބޫލުކުރ ާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ އެއަރާ ފައިސ ކަމަށްާ ލިބެންޖެހޭނެާ އަށްާ މޯލްޑިވްސްާ އެއަރާ

އ ދެވުނުާާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލަތަކ އިާ ހުރިާ ހުށަހެޅިފައިާ ކޯޓަށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އ އިާ މައްސަލަާ ބަދަލުެގާ ެގއްލުުމެގާ

ެއއްބަސްވުމަކަށްާއައުަމށްާދެފަރ ތުންާދެއްކިާވ ހަކ ަގއިާއެްއވެސްާމިންވަރަކަށްާާާާއެއްބަސްވުމެްއާމި ެއއްބަސްުވމަކީ.ާ

ކުންފުނީަގއިާ އެާ ހިމެނޭާ ލިމިޓެޑްަގިއާ މޯލްޑިވްސްާ އެައރާ ނުވަތަާ ބޯޑުެގާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ހިމެނޭާ އެކުންފުނީަގއިާ

އޮތް އިހުމ ލެއްާ މެންބަރުންެގާ ތިއްބެވިާ ބޯޑުަގއިާ އެްއެވސްާާޑިރެކްޓަރުންާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ އިާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ ތޯާ

ސިންަގޕޯރާާ ޮގތުަގއިާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ހިނގ ފައިނުޭވ،ާ ތަޙުޤީޤެއްާ އެކަމުެގާ ބެލިާ މެންބަރަކަށްާ

ފަރ ތުންާ އެއަރލައިންސްެގާ މެލޭޝިއަންާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ އަލީަގިއާ ވ ހަކައިެގާ ދެކެވުނުާ އަރބިޓްރޭޝަންަގއިާ

ތުަގއިާނެުގމަށްާދެއްކިާބަހަނ ާއަކީާނުވަތަާއެފަރ ތުންާޒިންމ ވ ންާނުޖެހޭކަމަށްާއެއަރާމޯލްޑިްވސްާޑިފެންސެއްެގާޮގ

އަކީާ ބަހަނ ާ ދެއްކިާ އެފަރ ތުންާ ބުނެާ ނުޖެހޭނެކަމަށްާ ޒިންމ ވ ންާ އެއަރލައިންސުންާ މެލޭޝިއަންާ ީވެގއްލުމ އިާ އަށްާ

ނިން ހުރިހ ާ ނިންމިާ ޑިސިޝަންތަކ އިާ ހުރިހ ާ ނެިގާ މޯލްޑިވްސްެގާާއެފަރ ތުންާ އެއަރާ އޭރުާ ނިންމ ފައިވަނީާ މުންތައްާ

ޑިރެކްޓަރުންާބޯޑުަގއިާތިއްބެިވާމެންބަރުންެގާލަފ ާއ އިާަމޝްވަރ ެގާމަތީންާއަދިާއެާފަރ ތުންާހުއްދަދީެގންާކޮށްފަިއވ ާ

ވ ންޖެހޭނެާކަމެއްާމުޢ މަލ ތުެގާސަބަބުންާކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެީއކީާއެާކުންފުނިާމެނޭޖަރެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާޒިންމ 

ނޫންކަމަށްާބުނެާއެފަރ ތުންާބަހަނ ާދައްކަމުންާެގންދިޔައީ.ާިމދެންނެވިކަމުެގާއަލީަގއިާމިދެންނެވިާޮގތަށްާއެާފަރ ތުންާ

ދިފ ޢުާނެުގމުންާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުެގާޒިންމ އެއްާމިކަުމަގއިާއޮންނ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާެއހެންނަމަވެސްާއެކަމުަގއިާާ

ދޭތެރޭަގިއާާޒިންމ ވ ން އެއ އިާ ނޫނިއްޔ ާ ބެލެިވެގންާ ޮގތުަގއިާ މައްސަލައެްއެގާ ަވކިންާ އެކަމަކީާ ކިހިނެއްކަމެއްާ ޖެހެނީާ

މިާާ މައްސަލަާ މިާ އެްއކޮށްާ ހަމަެއއ ިއާ ދެން،ާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެްއކަމަކަށްާ ދެންނެވޭނެާ އެްއޗެއްާ

މައްާ މޯލްޑިވްސްާ އެއަރާ އެއްކޮށްާ ނިންމުމ އިާ ކޮރަޕްޝަނެއްެގާޮގތަށްާ ބ ވަތެއްެގާ ެއްއވެސްާ ތެރޭަގއިާ ސަލ ެގާ

ކުރައްވ ފަިއވ ާާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ިއާ ގަސްތުކުރަްއވ ފަިއވޭތޯ.ާ ސަރުކ ރުންާ ބެލުމަށްާ ހިނގ ފައިވޭތޯާ މައްސަލަެއއްާ

ާވެސްާާސުވ ލ އިާބެހޭާޮގތުންާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާކޮންމެާވެސްާސިފައެްއަގިއާއެާަމއްސަލަތަްއާސަރުކ ރުންާމިހ ރު

ބައްލަވަމުންާއެބަެގންދަވ .ާައޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްާޮގތުަގއިާސަރުކ ރުންާުއފައްދަވ ފައިާއޮތްާރިޔ ސީާާ

ދެން،ާާ އެބައޮތް.ާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތުާ ހިނަގމުންދ ކަމުެގާ ތަޙުޤީޤުާ މައްސަލ ެގާ މިާ ކޮމިޝަނެއްަގއިާ

ސަރުކ ރުން މިހ ރުާ އެްއކޮށްާ މެންބަރަކުާހަމައެއ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސ ފުކުރައްަވންާ ކޮބައިތޯާ ައދަދަކީާ އޮތްާ ދައްކަންާ ާ

އެއަރާާ ކުރެވުނީާ ހައްލުާ މިާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ސުވ ލ ާ އޮތްާ ކުރަްއވ ފައިާ



  

ާދައްކަންޖެހޭާދަރަނީގާެާމޯލްޑިވްސްެގާދަރަނީެގާތެރެއިންާއެންމެާބޮޑުާބައެއްާޙިއްޞ ާކުރ ާއެއަރާމޯލްޑިވްސްާއަށް

މައްސަލަ.ާެއއީާކުރިންާވެސްާދަންނަވ ލިހެންާތިރީސްާފަހެއްާޕޮއިންޓްާފަހެއްާމިލިޔަންާޑޮލަރުާއެއަރާމޯލްޑިވްސްެގާާ

ާާ ބ ކީ އެހެންކަމުންާ އުނިވެފަިއ.ާ މިވަނީާ ތެރެއިންާ ދަރަނީެގާ އަދިވެސ58.5ާާާާްޖުމްލަާ ޑޮލަރުާ ޔޫ.އެސްާ މިލިޔަންާ

ވޭ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީާމިާފައިސ ެގާމިާދަރަނެީގާތެރެއިންާބޮޑުާބައެްއާާއޮންނ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެ

މިދިޔަާދިހަވަރަކަށްާއަހަރުާތެރޭަގއިާއެްއވެސްާފަރ ތަކުންާހޯދުމަށްާދަޢުވ ާކޮށްފައިާނެތުމުެގާސަބަބުންާޤަބޫލުކުރ ނެާ

ވިާފައިސ ާހޯދުމަށްާދަޢުވ ާކުރަންޖެހޭާމުއްދަތުާމިހ ރުާސަބަބުާއެބައޮތޭާެއާޤައުމުތަކުެގާޤ ނޫނުެގާއަލީަގިއާމިާދެންނެ

މެދުާ ކުރެވިދ ނެކަމ ިއާ ދަޢުވ ާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ ހޯދުމަށްާ ފައިސ ާ ެއާ އެފަރ ތްތަކަށްާ އެހެންވީަމ،ާ ފަހަނ ޅ ފައިވ ކަމަށް.ާ

ނިންމުމެ ނިންމަންޖެހޭާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ އެކަމަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ ޝަްއކުކުރަން.ާ އެބަާ އް.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންނަމަވެސްާިގނަާޤައުމުތަކުަގއިާޤ ނޫނުާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާޮގތުންާމިފަދަާފައިސ ާހޯދުމަށްާދަޢުވ ާކުރަންޖެހާޭާ

މުއްދަތަކީާހަާއަހަރުާނުވަތަާހަތްާއަހަރުާތެރޭަގއިާއެމުޢ މަލ ތަކ އިާުގޅިެގންާކުރަންޖެހޭާމަދަނީާދަޢުވ ާކުރަންޖެހޭނެ.ާާ

މިހ ،  އެހެންވީމަ މުއްދަތުާ މޯލްޑިވްސްެގާާއެާ އެއަރާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަބަބުންާ އޮތުމުެގާ ފަހަނ ޅ ފައިާ ރުާ

އޮންނ ނެާާ ގެއްލިފައިާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ޙައްޤުާ ކުރުމުެގާ ދަޢުވ ާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ އަދަދަކީާ ބޮޑުާ ތެރެއިންާ ދަރަނީެގާ

ބަލަންޖެ އަޅުަގނޑުެމންާ އެްއކޮށްާ އެއ އިާ ހަމަާ ދެން،ާ ހަމައެކަނިާާދަރަނިތަކެއްކަން.ާ އޮތްާ ސ ބިތުވެފައިާ މިހ ރުާ ހެނީާ

ފަރ ތުންާ ިއންޓަރނޭޝަނަލްެގާ އެއަރބަސްާ ެއއީާ ބަޔ ނުގައި.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ފ ހަަގކޮށްލިންާ އަޅުަގނޑުާ ދަރަނިކަމަށްާ

ާާ މިލިޔަންާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު.ާމިާފައިސ ާައކީާމިދެންނެވ18ާާާިއިނިގރޭސީވިލ ތުެގާކޯޓަށްާހުށަހަޅ ެގންާސ ބިތުވެފައިވ 

ތެރެއިންާާޮގތަ ޕީރިއަޑްެގާ ލިމިޓޭޝަންާ އެާ ތެރެއިންާ މައްސަލ ެގާ އެާ މައްސަލަާ ތެރެއިންާ ޕީރިއަޑްެގާ ލިމިޓޭޝަންާ ށްާ

ދަރަންޏެްއާާ ސ ބިތުވެފަިއވ ާ ކޯޓުަގއިާ ެއއީާ ނޫން.ާ އެްއޗެއްާ އޮތްާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ އުިވެގންދ ާ ދަރަނިާ އެާ ޮގސްާ

ދެކޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ ވިސްނަންޖެހޭާކަމަށްވ ތީ.ާ ސީރިއަސްކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ާ

ާާ މިދެންނެވި ދަރަންޏަކީާ އޮތްާ ޮގތުަގއިާ ސަރުކ ރ އ18ާާާާިދަރަންޏެއްެގާ އަދިާ ދަރަންޏ ާ ޑޮލަރުެގާ ޔޫ.އެސްާ މިލިޔަންާ

އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރ ނެތަންާ ކަމަށްާ ފައިސ ާ ދައްކަންޖެހޭާ ކުންފުނިތަކަށްާ އެހެނިހެންާ ހިމެނޭާ ހިއްސ ާ ާސަރުކ ރުެގާ

މެލޭޝިއަންާ ސުވ ލެއްާ އެހެންާ އޮތްާ ކުރައްވ ފައިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެން،ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ފީޒްއ އިާ ލީަގލްާ ހަމައެކަނިާ އެއްބަސްވުުމަގއިާ ވެވުނުާ ނުވަތަާ ެއއްބަސްވުމުަގއިާ ކުރެވުނުާ ެއއްކޮށްާ އެއަރލައިންސ ާ

އެހެންނަމަވެ އެއްބަސްވެިވފައިވަނީ.ާ ކޮންފަރ ތެއްތޯ.ާާބެހޭޮގތުންކަމަށްާ ޒިންމ ވ ނީާ ސ ބިތުވެއްޖިްއޔ ާ ދަރަންޏެއްާ ސްާ

އެއ އިާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާއެފަރ ތުންާމިދެންނެވީާމެލޭޝިއަންާއެއަރލައިންސްެގާފަރ ތުންާާ

ޤަބޫލެ އެފަރ ތުންާ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ ޒިންމ ާ ވަރަކަށްާ އެްއވެސްާ ދަރަންޏަށްާ މޯލްޑިވްސްެގާ ނުކުރަްއވ .ާާއެއަރާ އްާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާފަދައިންާއެއަރާމޯލްޑިވްސްެގާހިްއސ ދ ރުންނަކީާކުރީެގާމެލޭޝިއަންާހެލިކޮޕްޓަރސްާނުވަތަާ

ސަރުކ ރު.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކުާކުންފުނީެގާހިްއސ ދ ރެްއެގާޮގތުންާެއއަރާމޯލްޑިވްސްާާާާނަލޫރީާބަރުހ ދުާއަދިާދިވެހި



  

އެއްކޮށް ނެތުމ ާ އެފަރ ތުންާާާހިމެނިފައިާ ޒިންމ ވ ންާ ިއންާ ެއއަރލައިންސްާ މެލޭޝިއަންާ ދަރަންޏަށްާ ކުންފުނީެގާ

އިޢުތިރ ޟުކުރުމ ެއއްކޮށްާއެާދަރަނިާއެފަރ ތުންާޒިންމ ާކުރުމުެގާފުރުޞަތުާޤ ނޫނީާޮގތުންާކަންާއޮތްޮގތްާއަޅުަގނޑުާާ

ވ ހަ ނެތްާ ފުރުޞަތުާ އެާ އެއްކޮށްާ ެއހެންކަމަށްވުމ ާ ދަންނަވ ލިން.ާ ހަމައެއ ިއާާކުރިންވެސްާ ދެން،ާ ދަންނަވަން.ާ ކަާ

ސ ބިތު،ާާ ދަރަންޏެއްާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ވެސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްބަސްވޭާ އެބަާ އެފަރ ތުންާ އެްއކޮށްާ

ހަމައެކަނިާލީަގލްާފީޒްއ އިާބެހޭޮގތުންާއެއްބަސްވެފައިާއޮތްާެއއްބަސްވުުމަގއިާމިހ ރުާއެއްބަސްެވވިފައިާމިާއޮތީާރ އްޖެާާ

ބޭރުަގއިާއެްއވެސްާފަރ ތަކުންާއެއަރާމޯލްޑިވްސްެގާމަްއޗަށްާހަމައެކަނިާެއއަރާމޯލްޑިވްސްެގާމައްޗަކަށްާނޫން.ާާާއިން

ފަރ ތުންާާ ެއްއވެސްާ މަްއޗަށްާ އެއަރލައިންެގާ އެާ އުފައްދ ފިކަމަށްވެްއޖިއްޔ ާ ެއައރލައިނެއްާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަލުންާ

ހިނގ ފ  ެއޮގތުންާ ކުރިނަމަެވސްާ އެއްާ އެއަރލައިންސުންާާދަޢުވ ާ މެލޭޝިއަންާ ވެސްާ ދެއްކުމަށްާ ފީާ ޚަރަދެއްެގާ ނެާ

ކުރެވިފަިއވ ާެއއްބަސްވުމެްއެގާތެރޭަގއިާހިމެނިފައިވޭ.ާދެން،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފ ހަަގކުރިާއަނެްއކަމަކީާކަންކަންާާ

އަޅުާ ސުވ ލު.ާ ކުރައްވ ފައިވ ާ ބެހޭޮގތުންާ ފިޔަވަޅުތަކ އިާ ައޅ ފަިއވ ާ އަޅުަގނޑުާާރަނަގޅުކުރުމަށްާ ދަންނަވ ނީާ ަގނޑުާ

ކުރިންވެސްާފ ހަަގކޮށްލިންާމީޭގާމައިަގނޑުާކަމެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވެނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާކުންފުންޏ އިާބެހޭާ

ޮގތްތަކަކަށްާާ ކުރުވޭނެާ ޖަވ ބުދ ރީާ ބޮޑަށްާ މިހ ރަށްވުރެާ ބޯޑުތަްއާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ކުންފުނިތަކުެގާ އަދިވެސްާ ޤ ނޫނ އިާ

ެވސްާާޤ ނޫނީ މިހ ރުާ ކަންތައްތަކެްއާ ކުރަންޖެހޭާ ެއޮގތުންާ އަދިާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަދަލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮނިަގނޑުާ ާ

މިހ ރާުާ ބޯޑުާ މޮނިޓަރިންާ އެންޓަރޕްރައިޒަސްާ ޕަބްލިކްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ ކުރަންޖެހިފައިވ ކަމަށް.ާ

މުންދ ާމަސައްކަތްތަކެއްާހިނަގމުންދ ކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާހިނަގމުންދ ާޮގތަކީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާހިނަގ

ބޯޑުާ މޮނިޓަރިންާ އެންޓަރޕްރައިޒްާ ޕަބްލިކްާ މިދެންނެވިާ ވަނީާ ނިންމަވ ފައިާ ދ ދިފަހުންާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންނަމަވެސްާ

އިވެރިވ ާއަދިާސަރުކ ރުެގާާއަލުންާއިންތިޒ މްކޮށްާެއއަށްުވރެާހަރުދަނ ާއުސޫލަކުންާއެާމަސައްކަތްތަްއކޮށްާސަރުކ ރުާބަ

ހިއްސ ާނުވަތަާސަރުކ ރުެގާކުންފުނިތައްާމޮނިޓަރކޮށްާބެލެވޭނެާނިޒ މެއްާގ އިމްާކުރުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭާ

ހަނިވެެގންދ ނެާ ފުރުޞަތުާ ތަކުރ ރުވުމަށްާ މައްސަލަތައްާ ފަދަާ ދެންނެވިާ މިާ ކުރެވުމުންާ ގ އިމުާ ނިޒ މުާ އެާ ޮގތުަގއިާ

ާރެވޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާކަމަށްާޤަބޫލުކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ އެއްާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފްާ.

 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާހަކަދެއްކެވުންާ.ަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފްާވ 



  

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާއަޅުަގނޑަށްާއަޅުަގނޑުާކުރިާސުވ ލުެގާޖަވ ބުާލިބުނުކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

ހިސ ބަށްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ނިމިފައި.ާ ބޭރުަގއިާ ކޯޓުންާ އޮތީާ މިާ މައްސަލަާ މިާ މިހ ރުާ ސަބަބަކީާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ

ާވ ލަކީާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާތިއްބެވިާބޭފުޅުން....އަިއއިރުަގއިާައޅުަގނޑުެގާސުާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން.

މިާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ނުކުތ ެއއްާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ިއށީނދެވަޑަިއަގންނެވުންާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނެވުން...ާ

ާހިސ ބުންާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމާނިމުނީ.ާާ

ާ

ާާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓްާ.ކޮމިޓީންާ .7

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެޖެންޑާ ދެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރިޕޯޓް.ާާން،ާ ހުށަހަޅ ާ ކޮމިޓީންާ ެއއީާ އައިޓަމަށްާ ހަވަނަާ ެގާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ 88ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ އްދ ެގ ރައްޔިތުންެގ2ާާާާވަނަާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭާ ދަށުންާ ެގާ

ެގާަގވ އިދުާފ ސްކުރުަމށްޓަކައިާއެކުލަވ ލެވުނުާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުން.ާމިާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށާްާމަޖިލީހު

ާާ ހޮއްެވވި ެއކުލެްއވުމަށްާ ަގވ އިދުާ ކުރެްއވުމުެގ8ާާާާހުށަހަޅ ދެއްވުމަށްާ ވިލަރެސްާ މަސަްއކަތްާ ކޮމިޓީެގާ މެންބަރުންެގާ

ހައްޓަވ ާދެްއވިާަމޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާނ އިބުާރައީސްާދިްއަގރުާދ އިރ ެގާާފަރ ތެއްެގާޮގތުންާކޮމިޓީެގާރިޔ ސަތުާބަލަ

ތޮއްޑޫާާ އެއްާ ނުކުތ ާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ ނ ޒިމްާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގ

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ އެއްާމިާނެީގާމިާމަޖިލީހުެގާވިންދ އިާުގޅުންާ

ކުތ ާާހުރިާނިޒ މީާމައްސަލައަކަށްާވ ތީ.ާމިކަހަލަާކަންކަމުަގއިާމަނިކުފ ނުާވަނީާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެއްވ ފައިާނިޒ މީާނު

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަޔ ނަށްފަހުާ ރިޔ ސީާ އިްއޔެެގާ އަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާ ެވސް.ާ ނުަގނެާ ބަލައިާ އެްއކަމަށްާ

އެހެންވީަމ،ާާ އިން.ާ މީޑިޔ ާ ހުއްޓ ލ ފައިާ ދެއްކުންާ މަޖިލިސްާ މިވަނީާ މިއަދުާ ދިނުމަށްފަހުާ އިންޒ ރުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ



  

މިއަ ޮގތުަގއިާ ލިބޭާ މަޢުލޫމ ތުާ އިންާާއަޅުަގނޑަށްާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ ޕްރޮްގރ މެއްާ އެއްަގޑިއިރުެގާ ފެށިެގންާ ދުންާ

ނިމުނީތޯ.ާ އަޅުވ ާ ތަޅުތައްާ މިާ ޅަފަތުަގއިާ މިހާ  މަޖިލިސްާ މިާ ބަންދުކޮށްާ ދޮރުތައްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ މިެގނެސްދެނީ.ާ

ާާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ  މަޖިލީހުަގިއާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ުގޅޭާ މިކަމ އިާ މިކަމ ިއާާެމނ77ާާްއެހެންވީމ ،ާ ވެސްާ ބަރުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެން،ާ ބޭނުންވ ނެހެން.ާ އެނެގންާ ޮގތެއްާ ހުރިާ ވިސްނުންފުޅުާ ޮގތެއްާ އޮތްާ ނިންމަވ ފައިާ މަނިކުފ ނުާ

ބަންދުކޮށްފައާިާ ދޮރުތައްާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިހެންާ ބަންދުާ ދޮރުތައްާ ކުރިާ ބަންދުާ ތަކެއްޗަށްާ މަސްތުވ ާ ހަމަާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

ންާމިާގަވ އިދުެގާމަސަްއކަތ ިއާހަމައަށްާފަށ ނީތޯ.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގނީާާމިތ ނަގއިާމަސައްކަތްާކުރަ

އަމިއްލަާއަށްާމޫވީާކެމެރ ާެގނެސްެގންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ެގާރައްޔިތުންނަށްާމިކަންާކުރިއަށްާދައްކަާދޭން.ާާ

.ާއެއީާމީެގާކުރިންާެވސްާތިާބޭފުޅ ވަނީާމިކަހަލާަާއެހެންވީމަ،ާމިކަމ އިާބެހޭޮގތުންާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެއްވުންާއެދެން

ާކަންކަމުެގާނިޒ މީާނުކުތ ާއެްއާނޫނޭާވިދ ޅުވެާޖަވ ބުާދެްއވ ފައި.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާިމވަުގތުާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ާއެއްާނޫން.ާެއއީާަމޖިލީހުެގާަގވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާަމޖިލީހުެގާތެރޭގައި

ކަމެއްާހިނަގމަކުންާނުދޭ.ާދެން،ާމީޑިއ ާބެހޭާޮގތުންާދެންމެާތިޔަާވިދ ޅުވިާވ ހަކަެގާޖަވ ބުާއެރުވޭނީާއެކަމ އިާބެހޭާ

ޮގތުންާާ ބެހޭާ އެކަމ އިާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލ ލ ފައި.ާ ކިހިނެއްތޯާ ދަނީާ ހިނަގމުންާ މިހ ރުާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ

ޖަވ ބެއްާއަރުވ ނަން.ާއަ މިހ ރުއަޅުަގނޑުާ މަތިވެރިާާާޅުަގނޑުާ ބެހޭާނުކުތ ާއެއް.ާ މިާއަރުވަނީ...ާނިޒ މ ާ ާފުރުޞަތުާ

ާމުޙަންމަދު.ާޙުސައިންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ެގ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމުޙަންމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާާޙުސައިންާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމަތިވެރި

ބޭނުންވަނީާމިތަނުެގާސިްގނަލްާއަކީާކޮންާފަރ ތެއްެގާމިލްކުވެރިކަުމެގާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަން

ާ؟އޮތްާސިްގނަލެއްތޯާާދަށުގައި

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

އިށީާނ މެންބަރުާ ތިކަމ އި.ޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީާނދެވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާ...ާ ދެވަޑައިަގންނަވ ާ

ތުާއަރުވ ނަންާއަދިާާޞަނޑުާފުރުއެްއާައޅުަގާންާމިހ ރުާޖަވ ބުާއަރުވ ފަިއާވ ނީ.ާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ތިކަމ އިާބެހޭާޮގތު

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުން....36ާޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާރައްޔިތުންާމަ

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތެރިާާދެވަޑަިއަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނމަތިވެރިާދ އިރާ 

 ތުާއަރުވަން.ާާޞަާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރު

ާ

ާ(އަށްާެގންދެވުންކުރިާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ 

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގިއާރައްޔިތުންާމަޖިލިސްެގާަގވ އިދުަގއިާމިާހުރިހ ާމ އްދާ 

ނުހިނގ ާކަންތައްތަކުެގާމަޢުލޫމ ތުާރައްޔިތުންާާާާބަލ ލީމަާއެބަާއިނޭގާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުަގއިާމިާހިނގ ާކަންތަކ އި

އެާ މެންބަރުންނަށްާ ބުއިާާނމަޖިލީހުެގާ ސައިާ ކޮޓަރީަގއިާ ސައިާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންާ އޮންނ ނެކަމަށް.ާ ެގންާ

ފ ޚ ނ  އަދިާ ާކަމުަގިއވިޔަސްާ ތަޅުމަށާްާާ މިާ ެއހެންކަމަށްާ އަދިާ ޖެހުނުކަމުަގިއވިޔަސްާ މައްސަލަާ އެއްާ

މިާހުރިހ ާކަމުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނުވަދެވުނުކަުމަގއިާ ކިހިނެއްވ ކަންތަކެއް.ާާނވިޔަސްާ ެގންޖެހޭާމީާ

ވ ހަކަ މިއުޅޭާ ކުއްލިާާާދަންނަވަންާ ކަނޑުްއވ ފައޭ.ާާއަކީާސަރުކ ރުންާ ވަނީާ މިާ މީޑިއ ާ ހުރިހ ާ ދައްކ ެގންާ ބިރުާ އަކަށްާ

ބުާދ ރީާވެދެއްވ ފިއްޔ ާރަނަގޅުާއިނޭގތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާާއެހެންވީމަ،ާމިާކަންތައްތައްާބައްލަވ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާޖަވާ 

ރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާދެރެވޭާައޅުަގނޑުމެންެގާރައީސެއްާހުންނަވ ެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވ ހަކަތައްާދަްއކަން.ާ

ސްާދެންމެއަކުާާވީާމޯލްޑިވްާ.ެގންޖެހޭތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާބޭނުންާސ ފުކޮށްލަން.ާޓީނއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާއެ

ފޮ އެސް.އެމް.ެއސްޚަލީލުާ ާާނުއްވިާ މީޑިއ ތަކަށް ހުރިހ ާ އޮންނަނީާ މިާ ާާއެްއަގއިާ ވ ހަކަމިހ ރު އޮތްާ ކޮށްފައިާ .ާާމަނ ާ



  

މީޑިއ ތަ ހުރިހ ާ ހިސ ރުކުމަނ ާާއްއެހެންވީމ ާ ޤައުމުާ ކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުާާރަމުންާ މަޖިލީހުެގާާާެމންދ އިރުާ ރައްޔިތުންާ

ަގއިާނީންނ ނަން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާތެދުެވެގންާިއހަށްާބޭރަށްާނުކުންނ ނަނާްާނޑުާމިތ މެންބަރެއްެގާޮގތުަގއިާައޅުަގާނ

ާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ނުކުތ  ބެހޭާ ކުރެއްވިާާާާނިޒ މ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ އޮންނ ނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ އެއްާ

ތުާމިާއަރުވަނީާގަވ އިދުާާޞަނަވ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުާފައިާޖަވ ބެއްާއަރުވ ނެާވ ހަކަާދަންސުވ ލަށްާއެކަންާބަލ 

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިްއަގރުާ އަދިާ ރައީސްާ ނ އިބުާ މަޖިލީހުެގާ ބެލެހެއްޓެވިާ ރިޔ ސަތުާ ކޮމިޓީެގާ އެކުލަވ ލެްއވިާ

ފުރުމެން އަށްާ ނ ޒިމްާ އަޙުމަދުާ ބެޞަބަރުާ ނިޒ މ ާ އަރުވަން.ާ ނުކުތ ތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާހޭާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ އެއްާ

ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

އައި ހަމަޖެހިެގންާ ކަންތައްތައްާ ކުރުމުެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ މަޖިލިސްާ މިހ ރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސްފައިވަނީާާއ ދެ،ާ

ެގންދިޔައީ ކުރިއަށްާ އެކަންާ ފެށިެގންާ ަމޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ފުރަތަމަާ ދުަވސްަވރުަގއި.ާ މަޖިލިސްެގާ އެީއާާ…ޚ އްޞަާ ާ.

އެކަންާާ ހަމަޖެހިެގންާ ކަނޑައެޅިާ އުސޫލެއްާ އެާ ހަމަާ ޮގތުންާ ހ މަކޮށްދިނުމުެގާ މިނިަވންކަންާ މީޑިއ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މަނިކުފ  އެހެންވީމަ،ާ ފެށީ.ާ ސެކްޓަރުެގާާކުރަންާ ޕްރައިވެޓްާ ނުވަތަާ ޕަބްލިކްާ މިާ ދިމ ވ އިރުާ ކަމެއްާ މިފަދަާ ނުާ

ާާށްނުންވ ާފަރ ތްތަކަކަށްާދެވޭޮގތަތުާއ އްމުާރައްޔިތުންނަށްާނުވަތަާއެކަންާކުރަންާބޭޞަތަކަށްާހުޅުވ ލެވިާއެާފުރުާފަރ ތް

ވެާ ގ އިމުާ ހަމަާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލުެގާ މިާ ނޫންތޯ.ާ ނުަވތަާ އޮތީާ ެއއީާާހަމަޖައްސަވ ފައިތޯާ ޖެހެނޭ.ާ ދެއްވަންާ ސްާ

އެްއާާާާާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ށްވީމަ،ާކޮންމެާކަމެއްަގއިާެއޮގތަކަނޑައެޅިެގންާހަމަޖެހިެގންާހިނަގމުންާދ ކަމެއް.ާއެހެން

ާނޫނޭާވިދ ޅުވެާނިންމ ލެއްވުަމކީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއއީާމ ާރަނަގޅުާޮގތެއްާނޫންހެން.ާަވރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ބެހޭޮގތުންާ ޖަވ ބ އިާ ސުވ ލުެގާ ކުރެްއވިާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

އަޅުަގނޑުާާ ކޮށްލަންާ ހިއްސ ާ މެންބަރުންނ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ ދެއްވިާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ އަމީންޢ ންމުާ



  

އެހެންވީމ ،ާާ ތަފްޞީލުކޮށްާބޭނުންވޭ.ާ އެވ ހަކަތައްާ މެންބަރުންނަށްާ އެދެންާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުާ

ާކިޔ ލަދެްއވުމަށްާ.

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޓީ.ީވާާ އެއްވެސްާ ހަމަާ ލިބިފަިއއޮތީާ އިޝ ރ ތެއްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ވީއިރުާ ކައިރިާ ދެންމެއަކ ޖެހެންާ ދ ދިާ އ ދެ،ާ

މިއަދު މަޖިލީހުެގާ ދ ދިާޗެނަލަކުންާ ހަމަާ ވ ހަކަ.ާ ނުެގންދަވ ާ ދަްއކަވަމުންާ އެްއޗެއްާ އެްއވެސްާ ޖަލްސ ެގާ މިާ ެގާ

މަޖިލީހުގެާ އެކަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ލިބުމ އެކީަގއިާ ދެންހަމަާ ލިބުނީ.ާ ެވސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންމެއަކުާ

މިާޖަލްސ ެގާމިހ ހިސ ބަށާްާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާެގނައިން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާއަޅުަގނޑަކަށްާމި އަދުެގާ

ލައިވްކުރުންާާ ޖަލްސ ާ ފެށިެގންާ މިއަދުންާ ރަސްމީޮގތަކުންާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ މޯލްޑިްވސްއަކުންާ ޓީވީާ ވެސްާ އަިއއިރުާ

ވަނިކޮށް،ާާ ކައިރިވެފައިާ ވަރަށްާ އިރުޮއއްސުމ ާ އިއްޔެަގާ އަދިާ ނެތް.ާ ައންގަވ ފައެއްާ ކަމަކަށްާ ހުއްޓަވ ލައްވ ނެާ

އެީއާމަޣްރިބުާނަމ ދުާއ އިާއިޝ ާނަމ ދ ާދޭތެރޭެގާވަުގތެއްަގއިާޓީވީާމޯލްޑިވްސްެގާމިާމަސައްކަތުަގިއާާގ ތްަގނޑަކަށްާާ

ކުރައްވަންޖެހޭާ ޮގތުންާ ތައްޔ ރުވުުމެގާ ޖަލްސ އަށްާ މިައދުެގާ މަސަްއކަތްާ އެާ ވަޑަިއެގން،ާ މިތަނަށްާ ބޭފުޅުންާ އުޅުްއވ ާ

މިާޗެމްބަރަށްާވަދެވަޑައިެގންާއަދިާެއބޭފުޅުންެގާއެާމަސައްކަތްާާާާމަސައްކަތްތައްާކުރުުމެގާޮގތުންާމިތަނަށްާވަޑައިެގން

ބަންދުާ އިއްޔެއަކީާ ބަންދު،ާ ަވުގތަކީާ އެާ ުގޅިެގންާ އެދިވަޑަިއަގތުމ ާ ހުއްދައަކަށްާ ވެދެވަޑައިަގތުމުެގާ ރޫމަށްާ ކުރަްއވ ާ

ހިނަގުމން މަސައްކަތްާ އިދ ރ ެގާ މަޖިލީހުެގާ ވެސްާ ވަުގތަކީާ ެއާ އަނެއްކ ާ ވ ތީާާދުވަހަކަށްވެފައިާ ވަުގތަކަށްާ ނުދާ  ާ

އަޅުަގނޑުާާ ުގޅަިއެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބޭފުޅުންާ ުގޅިެގން،ާ ނުދެްއވުމ ާ ސެކިއުރިޓީންާ ހުއްދަާ ވަނުމުެގާ އެބޭފުޅުންާ

ސެކިއުރިޓީއަށްާދަންނަވަިއެގންާއަދިާއެާމަސައްކަތުަގއިާުއޅުއްވ ާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ެގާމުަވއްޒަފަކުާެވސްާއެާވަުގތުާާ

އޭނައަށް ރޭަގާާާާއަޅުަގނޑުާ އެބޭފުޅުންާ އެކީަގއިާ އ އިާ އޭނަާ ނެރެެގންާ މިތަނަށްާ އޭނަާ ދަންނަވައިެގން،ާ ފޯނުންާ

މަސައްކަތްާކުރެއްވިާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާއެނިގފަިއވޭ.ާެއއީާއެބޭފުޅުންާމިތަނަށްާވެދެވަޑަިއަގތުމުެގާހުއްދަާައޅުަގނޑުާާ

ވެ އަިއއިރުާ އެހ ހިސ ބަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެރުވިން.ާ އެނިގފައެއްާާއެބޭފުޅުންނަށްާ ވެސްާ ެއްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސްާ

ދ ދިާ ހަމަާ ކަމަކަށެއް.ާ ނުެގންދަވ ނެާ ކުރިއަށްާ އެބޭފުޅުންާ މަސައްކަތްާ ކުރުމުެގާ ލަިއވްާ ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ ނެތްާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަާ ވެސްާ ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ މިހުރީާ ޔަޤީންކޮށްެގންާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ޖެހެންދެންާ ދެންމެއަކ ާ

ދ ދިާ ވެސްާ އެކަމަކުާ ކަމަށް.ާ އެއްާ ޖަލްސ ާ ކުރިއަށްދ ާ ލައިްވކޮށްާ ޢ ންމުކޮށްާ ޮގތުަގއިާ ޖަލްސ އެއްެގާ ފެނިެގންދ ާ

ދެންމެއަކުާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާއެނުގނީާމިއަދުެގާޖަލްސ ާލައިވްާނުކުރައްވ ކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާމިކަމ ާުގޅިެގންާާ

ާާ އަޅުަގނޑު މަޢުލޫމ ތުާ އެނިގހުރިާ ޮގތުން.ާާއަޅުަގނޑަށްާ ކޮށްލުމުެގާ ހިއްސ ާ ހަމަާ ތިބޭފުޅުންނ ާ ދަންނަވ ލީާ މިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ



  

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ އަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާާ

ާ

ާ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ 

ާާ

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މިތަނުެގާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާނިޒ މީާނުކުތ ާނަންގަވަިއެގންާއެާކުރެއްިވާސުވ ލަށްާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ދެއްވ ނެާކަާ ެއހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަށްާވެސްާޖަވ ބުާ ދެއްަވއިފި.ާ މަށްާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުާރައީސްާޖަވ ބުާ

ކުރަން.ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްއަށްާއެކަނިތޯއޭާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތައްާދެއްކުމުެގާހުއްދަާމަޖިލީހުެގާ

ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ މިާ ސަބަބަކީާ ޖެހުނުާ ދަންނަވ ލަންާ މިާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނަނީ.ާ ދެްއވ ފައިާ އިދ ރ އިންާ

މި ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ފައިސ އިން މުދަލ އިާ ދިވެހިރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޕަބްލިކ4ާާާްާާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ކަނޑަައޅ ފަިއާާ ސްޓޭޝަންތަކަށްާ ރޭޑިޔޯާ ޓީ.ވީާ ހިންގ ާ ފަރ ތްތަކުންާ ޢ އްމުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގއަށްާ

ކީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއިޖްތިމ ޢީާއެބައޮތް.ާއެާފައިސ ާބަޖެޓުންާދޭންާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމިާސަބަބަ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންެވއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ކުރުން.ާ ގ އިމުާ އެއްާ މީޑިޔ ާ މިނިވަންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޮގތުަގއިާ އެއްާ ޒިންމ ާ

ހިސ ބަށާްާ ޢ ންމުންނ އިާ ޖަލްސ ތަްއާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޒިންމ އެކޭާ ވެސްާ އެބޭފުޅުންެގާ ޤަބޫލުކުރަނީާ

ެގނެސްދިނުމަކީ.ާހަމައެކަނިާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްެގާޒިންމ ާެއްއާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުާކުރަންާމިާސުވ ލުެގާޖަވ ބުާ

ާދެއްވ ނެާކަމަށް.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކަށްވުރެާފުޅ ކޮށްާމި ކަންތައްާމިހ ރުާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ!ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާ

ހިނަގމުންާމިދަނީ.ާއެއީާސުވ ލުާކުރުމ ާޖަވ ބުާދިނުމުެގާމަރުޙަލ އެްއގައި.ާދެންާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތިާާ

ކުރަްއވ ާސުވ ލުތަކަކީާމިހ ރުާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެޭވާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާމިާކަންތައްތަްއާ

ކެއްާލިބެންޖެހޭާކަހަލަާސުވ ލުތަކެއްާުއފެދިެގންާމިދަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާކުރެއްވިާާސ ފުވ ންޖެހޭާޖަވ ބުތަ



  

ކެމަރ ާ މިހިރަާ ހަރުކޮށްފައިާ މިތަނުަގއިާ ސ ފުކޮށްދެއްވ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އަމީންޢ ންމުާ ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލުެގާ

ހުރިާސިސްޓަމެއް.ާެއާސިސްޓަމްާބޭނުންކޮށްެގންާޓީީވާާާާސިސްޓަމަކީާޓީވީާމޯލްޑިވްސްއިންާމިތަނުަގއިާބަހައްޓަވ ފައިާ

މޯލްޑިވްސްއިންާލަިއވްާކުރަްއވ ާޕްރޮްގރ މްާމިތަނުަގއިާހިނަގމުންދ ާމަޖިލިސްާހިނަގމުންދ ޮގތްާލައިވްާކުރެްއވުމުންާ

މޯ ެގންދަވަނީ.ާއެހެންީވމަ،ާޓީވީާ ފޮނުއްވަމުންާ ޕްރަިއވެޓްާޗެނަލްތަކުންާލިންކުާނަންގަވަިއެގންާ ލްޑިވްސްއިންާއެއިންާ

ލައިވްާނުކުރަްއވ ކަމަށްާވ ނަމަާއެހެންާއެއްވެސްާޗެނަލަކަށްާއެާނުލިބޭނެާކަމަށްާމިވަނީ.ާމީެގާޓެކްނިކަލްާސުވ ލެްއާާ

ހިނަގނީާ މިކަންާ ބެހޮޭގތުން.ާ މިކަމ ާ ނޭނޭގނެާ ދަންނަވ ދޭކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެއީާ ނުކުރައްވ ތި!ާ އަޅުަގނޑ އިާ

މިވެ ވައިރެއްާ މިވެނިާ ޮއޅުންާމިހެންނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އަމީންޢ ންމުާ ެއކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ދަނިއްޔޭ.ާ ދިމ ލަކަށްާ ނިާ

ކުޑަހުވަދޫާާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ މިާ ވިސްނުނުވަރުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިންވަރުންާ ފިލުވައިދެްއވިާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާާ

ާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ކު

ވަރަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ އ ދެ!ާޝުކުރިްއޔ ާ

ންާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާާބޮޑުާކަންބޮޑުވުމަކަށްާމިކަންާވެއްޖެ.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާތިާވިދ ޅުވިާފަދައި

ކުރަމުންާ ހުރިާކެމެރ ތައްާއޮޕަރޭޓްާ މިތަނުަގއިާ މުަވއްޒަފުންާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓީ.ވީާ ޮގތުަގއިާ ލިބިފައިާއޮތްާ މަޢުލޫމ ތުާ

ެގންދަނީ.ާދެންާދެންމާެާ ފަރ ތްތަކުންާނަަގިއެގންާކުރިއަށްާ ެގންދަނީ.ާއެއްާކެމެރ ާއެބޭފުޅުންާއެާސިްގނަލްާއެހެންާ

ވ ހަ އެީއާާއަމީންޢ ންމުެގާ ބޭނުންވޭ.ާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަންެވެގންާ ކަމެއްާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަިއަގއިާ

ކުޑަކުޑަާޓެކްނިކަލްާމައްސަލަާއެއްާޓީ.ީވާމޯލްޑިވްސްެގާމަސައްކަތްާކުރަްއވ ާބޭފުޅުންނ ިއާދެމެދުާމިތަނަށްާވަނުމުަގިއާާ

ންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީާއެހެންީވމ ،ާޓީވީާމޯލްޑިވްސްާއިންާާދިމ ވިާވ ހަކަާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާދަންނަވ ލަ

ކީއްތޯއޭ މެދުކަނޑ ލުންާ ވަުގތީޮގތުންާ މަޖިލިސްާ ލިބެންދެކަށްާ ޖަވ ބެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރަށްާ ؟  މިހ ރުންާ

މިހ  މިހ ރުންާ ޖަވ ބުާ އެާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ ޓީވީާ ނުވ ނެހެންާ ކަމަކަށްާ އުނދަޫގާ މ ކަާ ހީވަނީާ ރަށާްާއަޅުަގނޑަށްާ

ދައްކަންާ މަޖިލިސްާ މިއަދުާ ުގޅިެގންާ އެކަމ ާ ވަނުމުަގއިާ އެބޭފުޅުންާ މިތަނަށްާ ސަބަބަކީާ އެާ ހޯދ ކަށް.ާ ލިޔުމަކުންާ

އެބޭފުޅުންާބޭނުންާނުވަނީތޯ.ާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާމިތަނުންާއެބޭފުޅުންާއޮޕަރޭޓްާކުރީމަާއެިއންާފީޑްާނަގައިެގންާއެހެންާާ

ކު ިމކަންާ ޗެނަލްތަކުންާ އެކަންާާޕްރައިވެޓްާ ވަދެަވޑަިއެގންާ މިތަނަށްާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ރަމުންާ

ވެސްާާ ކޮންމެާ ޭއެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އެކަމެއްާ ބޭފުޅުންނަކަށްާ އެހެންާ ވަނީކަމަށްވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނުކުރައްވަނީާ

ާށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޖަވ ބެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބެންދެކަށްާވަުގތީާޮގތުންާމަޖިލިސްާހުއްޓ ލުމަ



  

ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރީަގިއާާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ ޓީ.ީވާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ނަމަވެސްާދިވެހިާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުންާވެސްާއެކަމަށްާފައިސ ާދައްކ ތޯާާާާލައިވްާކުރައްވ އިރުާމަޖިލިސްެގާއިދ ރ އިން

ޓީވީާމޯލްޑިްވސްާއަށް.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާމިާސުވ ލުާކޮށްލީާމިހ ރުާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްާއަކީާވެސްާއެމް.އެން.ބީ.ސީެގާ

.ާއަދިާދިވެހިާދައުލަތުގެާދަށުންާވިޔަފ ރީެގާއުސޫލުންާހިންގ ާކުންފުންޏެއްެގާދަށުންާހިންގ ާޓީ.ވީާޗެނަލަކަށްާވ ތީ

ބަޖެޓުންާމިއަހަރުާބަޖެޓްާއަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކުރިއިރުާެއްއވެސްާފަިއސ ާެއއްާއެާކުންފުންޏަށްާދޭންާފ ސްކޮށްފައިާ

ާވެސްާނުވ ތީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޖަވ ބުދެްއވ ާޮގތުަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްާއަކަށްާާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަމީންޢ ންމުާއަޅުަގނޑަށް

އެްއވެސްާފައިސ ާއެއްާއަދިާއެހެންާޗެނަލަކަށްާވެސްާފަިއސ ާދީެގނެްއާނޫންާދައްކަމުންާއައީ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ކުންާައޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހަކަށްާާމިތަނުަގއިާކުރ ާމަސައްކަތްތަްއާބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރަްއވ ފައިާެއއިންާެއއްވެސްާޗެނަލަ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ އަރުވަން،ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ެއއްާ ދަްއކަވ ފަާ ެއއްޗެއްާ ވެސްާ

ާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޢިްއޒަ ރައީސްޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތުާ،  ތްތެރިާ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެްއާ ދަށުންާ ނުކުތ އެްއެގާ ނިޒ މީާ ައޅުަގނޑަށްާ

އެންމާެާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަކީ،ާ މައްސަލަާ މިއުޅޭާ ފެންމަތިވެެގންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެއްވީތީ.ާ

ވަރަށްާބޮޑު މައްސަލަާއެއް.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާބޭނުންާާާބޭފުޅުންނަށ އިާއަދިާއަޅުަގނޑުެގާއަމިއްލަާނަފުސަށްމެާހަމަާ

އަޅުަގނޑުެގާދ އިރ އަށ އިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެންމެހ ާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންނަށްާައޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުެގާކުރ ާ



  

މިއުޅެނީާާ ތިލަވެެގންާ މައްސަލަާ މިާ ޮގތުަގއިާ ލަފ ކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއހެންނަމަވެސްާ ފެނިެގންދ ން.ާ މަސައްކަތްާ

އަށްާއަޅު މީޑިއ ާ ޕަބްލިކްާ ދޭން.ާ މީޑިއ އަށްާސަބްސިޑީޒްާ ޕްރައިެވޓްާ މަޖިލީހުންާނިންމީާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ަގނޑުމެންާ

އެްއޗެއްާލިބޭޮގތަކަށްނޫންާއޮންނަނީކީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިކަންާޕަބްލިކްާމީޑިއ ާއިންާމިކުރަްއވަނީާއެބޭފުޅުންާއަިމއްލަާާ

އްބަހެއްނުވޭާއެބޭފުޅުންާދައްކަމުންެގންދ އިރުާޭއެގންާކަނެކްޝަނެއްާނަަގިއެގންާޚަރަދުަގއި.ާޕްރަިއވެޓްާމީޑިއ ައކުންާއެ

ކުރ ކަށް.ާާ މިކަންާ ލިބޭޮގތަކަށްާ އެއްާ އުޖޫރަާ ލިބޭ،ާ އެްއާ ފައިސ ާ ދީެގންާ ެއްއޗެއްާ މީޑިއ އަށްާ ޕަބްލިކްާ އެާ

މުންާމިކަންާއެބޭފުޅުންނަށްާމިާއެހެންނަމަވެސްާމަޖިލީހުަގއިާއޮތްާެއއްބަސްވުުމަގއިާކުޑަާިއޞްލ ޙެއް،ާބަދަލެއްާއައު

މަޖިލީހ  އ އިާ މޯލްޑިވްސްާ ޓީވީާ މިހ ތަނަށްާއިޚްތިޔ ރު،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަދަލެއް،ާ އެްގރީމެންޓަށްާ އޮތްާ ދޭތެރޭަގިއާ އިާ

ދައްކ ޮގތަށްާާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ ޓީ.ވީާ ހަމައެކަނިާ މިބޭފުޅުންާ ބަދަލެއްެގނެސްާ އެްގރީމެންޓަށްާ މަޢުލޫމ ތުންާ ލިބުނުާ

ހަމަޖައްސަވައިދެްއަވއިފިނަމަާނުވަތަާއެހެންާއެބޭފުޅުންާއަތުންާދެންާކަނެކްޝަންާނަންަގަވއިެގންާދައްކަވ ާާތިބޭފުޅުންާާ

ބޭފުޅުންެގާއަތުންާއެބޭފުޅުންނަށްާއުޖޫރައެއްާލިބޭޮގތަށްާހަމަޖެހިއްޖެނަމަާއެކަންާކޮށްދެވޭޮގތަށްާކަންނޭނެގާއެބޭފުޅުންާ

ާލީ.ާއަޅުަގނޑަށްާިމމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތީމަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާތިއްބެވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ 
 

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ޔ މީން،ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާާهللاާޝުކުރިއްޔ .ާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާހޭާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ިއނޭގތޯ. މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިފަހަރުާ މަޖިލީހުެގާއ ދެ،ާ ރައްޔިތުންެގާ ތެރޭަގިއާ ޗެމްބަރާ މިާ

މަޖިލީހު ބަހައްޓަިއެގންާ ކެމެރ ާ މޯލްޑިްވސްެގާ ޓީ.ވީާ ނުދޭާ ޚިދުމަތްާ ނުހިނގ ،ާ ބ ރުާ ކުރިއަށްާާރައީސްެގާ ޖަލްސ ާ ެގާ

ެގންދަންޏ ާއެއީާނިޒ މީާމަްއސަލަާއެއް.ާޓެކްނީޝަނުންާބޭނުންކުރައްަވިއެގންާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްެގާކެމެރ ާބޭރުކޮށްފަިއާާ

ނޫނިއްޔ ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާެގންދަންޏ ާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ އިާޚިލ ފުާއެއްޗެހިާއެތެރެކޮށްެގންާމިާޗެމްބަރުާތެރޭަގިއާާ

ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުާާާާޖަލްސ ާ ަމްއސަލައެްއކަމަށްާ ނިޒ މީާ ެއއީާ ެއހެންވީމ ،ާ ސިފަކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ކަމަށްާ

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.
 

ާާ



  

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

މަޖިލީހެުގ ރެކޯޑްކުރެވެމުންއެދަނީާ ކަންތައްތައްާ ހިނަގމުންދ ާ ހޯލުތެރޭަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އ ކަިއވްސްއަށްޓަކަިއ.ާާމިހ ރުާ ާ

ލިޔެާާ ޔައުމިއްޔ ާ ބުނެފައިވޭާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އެާ ނަަގމުންމިެގންދަނީ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ އިާ ވީޑިއޯާ އަޑ އިާ

މަޖިލީހުެގާާ އެމަސަްއކަތް،ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނުކޮށްާ ެއޮގތަށްާ މަސައްކަތްާ ެއާ ެއހެންވީމ ،ާ ކަމަށް.ާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެާ

ވ ޮގ ކުރަމުންމިެގންދަނީ.ާަގވ އިދުަގއިާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުހެދޭނެ.ާ އެކުލަވ ލަެއއްާ ޔައުމިއްޔ ާ ތުންާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢ ޒިމްންބަރުާޢަލީާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެ

ީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއޮޅުންފިލުވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާެއއްެވސްކަހަލަާެއްގރީމެންޓެއްާިމާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަާ

ކޮންާއުސޫލެްއެގާާ އޮތްނަމަާ ހެދިފައިާ އޭެގއިތުރަށްާ އަދިާ އޮވޭތޯ.ާ ހެދިފައިާ ދޭތެރޭާ މަޖިލީހ އިާ އ އިާ މޯލްޑިވްސްާ ޓީ.ވީާ

ާފައިާއޮތީ.ާއެެއއްާޮއޅުންފިލުވ ލަންާހަމަ.މަތިންތޯ،ާކޮންމެދުވަހަކުާދައްކ ކަހަލަާއުސޫލެްއެގމަތިންތޯާމިާހެދި
ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާާާާ
ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޙުސައިންާމުޙަންމަދުންބަރުާދ އިރ ެގާމެާމަތިވެރި

އެނިގފަިއާާ އަޅުަގނޑަށްާ މީޑިއ ،ާ ޕްރައިެވޓްާ މިާ ކުރިންާ ކިހިނެއްތޯޭއާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ފަރ ތްތަކަށްާާ އަމިއްލަާ މިހ ރުެވސްާ ެގންދިޔަ.ާ ބްރޯޑްކ ސްޓްކުރަމުންާ ލައިްވކޮށްާ އިންާ ވީ.ޓީ.ވީާ އޮންނަޮގތުންިވއްޔ ާ

މިާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއވެއްޖެއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ބޭނުންވަންޏ .ާ އެފަރ ތްތަކުންާ އެބައޮތްތޯއޭާ އެފުރުޞަތުާ

ލީހުެގާަގވ އިދުާބުނ ޮގތުންެވއްޖެއްޔ ާމިާމަޖިލިސްާހިނަގމުންދ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާބުނ ޮގތުންާެވސް،ާއަދިާއަމުދުންާމަޖި

ޯގތިާސަރަޙައްދުާތެރޭަގިއ،ާޚ އްޞަކޮށްާމިާޗެމްބަރާތެރޭަގިއާހިނގ ާހުރިހ ާކަންކަމެއްާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާފުރިހަމަާ

ާާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާ މިާ ދެންާ ކަންކަން.ާ ހުންނަންޖެހޭާ ދަށުަގއިާ ޕްރެކްޓިސްާބ ރުެގާ ބެސްޓްާ

ުއސޫލުތަކެްއެގާާ ވަކިާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގެގާ ޕ ލަމެންޓަރީާ އަނެއްކ ާ ބަހެއް.ާ ކިޔޭާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ މިތ ނަގއިާ ވެސް،ާ

ދަށުންާހިނގ ކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާކިހިނަކުންތޯޭއާމިާއަިމއްލަާފަރ ތްތަކުންާބޭނުންވީމަާއެފަރ ތްތަކަށްާބޭނުންވ ާވީޑިއޯާާ



  

ާާ ދިނުމ އި ޮގތެއްާާރެކޯޑިންގާ އެްއވެސްާ ކަންތަކ އިމެދުާ ދިނުމުެގާ ބޭނުންވެއްޖެްއޔ ާ ފީޑެއްާ ލައިވްާ މިާ ފީޑް،ާ މިާ އަދިާ

ހަމަޖައްސ ފައިާނެތީތޯއޭ.ާރޭޑިއޯާނުވަތަާޓީ.ީވާސްޓޭޝަނުންާބޭނުންވ ޮގތެއްާހެދުމަށްާއޮންނަާސިްގނަލެއްތޯއޭ.ާއެހެންާ

އޮ މިކަންާ އެީއާ އުޅުނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ އޮެވެގންާާއަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ޮގތްތަކެއްާ ންނަންޖެހޭނެާ

ާވ ނެޮގތެއްެވސްާނޫން.ާމަނިކުފ ނުާޤަބޫލުކުރައްަވއިެގންާވ ނެޮގތެއްާވެސްާނޫން.ާާ
ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ސުވ ލުެގާާ ކުރެްއވިާ ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ ކުރިންާ އ ދެ،ާ

ވ ބުަގއިާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާޚ އްޞަާމަޖިލިސްާހިނގަމުންދިޔައިރުާޚ އްޞަާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްތައްާމިކޮޅުަގިއާާޖަ

ެއްގރީމެންޓެއްާެވވިފަިއވ ވ ހަކަާއަމީންޢ ންމުާއަޅުަގނޑަށްާދެންމެާ ކުރެވެމުންދިޔައިރުާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްއ އިާއެކުަގއިާ

ެއްގރީމެންޓްގައި އެާ ދެއްވީ.ާ އަމީންޢ ންމުާމަޢުލޫމ ތުާ ނޭނެގ.ާ ދަންނަވ ލ ކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ތަފްޞީލުތަކެއްާ ހުރިާ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ ދެންާ އެއީކީ.ާ ނޫންާ މީހެއްާ ޙަވ ލުވެހުރިާ ރިޔ ސަތ އިާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ އޭރުާ

ޗެމްބަރުާތެރޭަގއިާހިނގ ާކަންތަްއާާމެންބަރުާދެންމެާތިވިދ ޅުވިާވ ހަކައަށްާދަންނަވަންާއޮތްާވ ހަކައަކީ،ާމިމަޖިލީހުެގާާ

ތިއްބެވީ.ާާ ތިާ އަޅުއްަވއިެގންާ ތިބޭފުޅުންާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ވެސްާ ހުރިހ ކަމެއްާ މަޖިލީހުެގާ ނޫންާ އެކަންޏެއްާ

އެކަމުަގއިާާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ ކަނޑ ލީމަކ ާ ކުއްލިއަކަށްާ ހިނަގމުންދ ކަމެއްާ ތެރެއިންާ އެކަންތައްތަކުެގާ އެހެންނަމަވެސްާ

ާާާާކަންތައް ހިޔެއްނުވޭާެއްއވެސްާާކުރިޮގތުންާހިނިގކަެމއްާކަމަށްާވިދ ޅުވެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުންާެއއީކީާައޅުަގނޑަކަށް

ދެއްވ ފައިވ ާާ މަޢުލޫމ ތުާ އަމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑަށްާ ހެންނެއް.ާ ޙައްޤެއްާ ލިބިވަޑައިެގންވ ނެާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާސިޓީާއެއްާފޮނުއްވ ފައިޭވ،ާޕްރައިވެޓްާބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރ ާފަރ ތްތަކުނާްާޮގތުަގއިާމަޖީލީހަށްާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްާއިން

އެއްޗެްއކަންާ ފޮނުވަމުންދ ާ ަވުގތުންާ މޯލްޑިވްސުންާ ޓީ.ވީާ އެާ ދަްއކ އިރުާ ނަގައިެގންާ ސިްގނަލްާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓީ.ވީާ

އްކ ާެއކަމުަގއިާެއއްބަސްވުމަކަށްާާއެނޭގނޭާޮގތަށްާެއކަންާކުރުމަށް.ާއެހެންވީމ ާއެފަރ ތްތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދަާ

ނުވަތަާ މަޢުލޫމ ތުާ މެދުކަނޑ ލައްވ ނެކަމުެގާ ވަުގތުންާ މިޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ ނުކޮށްެގންާ އެކަންާ މިއޮތީ.ާ އަންނަންޖެހިފަާ

ާލިޔުމެއްާއަދިާމިހ ތަނަށްާމިމަޖިލީހަށްާލިބިފަާއެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާވ ހަކަފުޅުާ

ދައްކަވ އިރުާޙަޤީޤަތ އިާއެްއޮގތަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާައޅުަގނޑުާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާންާ:ދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒުާވ ހަކަދެްއކެވު



  

ދެއްކުމަށްާ ޓީ.ވީންާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ނުވަތަާ މަޖިލީސްާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިޔައީ.ާ ކުރަމުންާ މިކަންާ ކުރ އިރުާ މަސައްކަތްާ ޢިއްޒަތްތެރިންާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

މޯލްޑިވްސްެގ ޓީ.ީވާ އެނިގއްޖެާ މީޑިޔ ތަކުންާވ ހަކަފުޅުންާ އަނެއްާ ދަންނަވ ނަމަާ ކުރުޮގތަކަށްާ ޖުމްލަކޮށްާ ސިްގނަލްާ ާ

ނުވަތަާއަނެްއާޗެނަލްތަކުންާވަަގށްާނަަގިއެގންާލަިއްވކުރަމުންދަނީ.ާއެކަމަށްާމިހ ހިސ ބަށްާއަިއއިރުާޙައްލެއްާނ ދެ.ާ

ަގއިާއޮތްއިރުާވެސްާސަރުކ ރުންާާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާސިޓީާފޮނުވ ފައިާއޮތީ.ާކުރީެގާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްެގާޮގތުާ

ބޮޑުާބަޖެޓުދީެގންާހިލޭސ ބަހަށްާދައްކަމުންާދިޔައީ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަދުާމިކަންާހިލޭސ ބަހަށްާ

ފައިސ ެގާާ ނެތީއްޔ ާ ފަރ ތެއްާ ކުރ ނެާ ހިލޭސ ބަހަށްާ ކޮށްލ ށޭ.ާ އިޢުލ ންާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރ ާ

މޯލްޑިވްސްަގިއާާޮގތު ޓީ.ވީާ ހިނގ ށޭ.ާ ހޯދަމ ާ އިޢުލ ންކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަރ ތެއްާ ކުރ ނެާ އެކަންާ ަގއިާ

އެއްޗެއްކަމަށްާާ ހުރިާ ހަރުކޮށްފައިާ މީހުންާ އެބައިާ ައުގދީެގންާ ވަރަށްބޮޑުާ ެއއީާ ކެމެރ ތަކަކީާ މިާ ހުރިާ ހަރުކުރެވިފައިާ

ކުޑަމިނުން އެންމެާ އެނިގފަިއއޮތީ.ާ ރައްޔިތުންެގާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދޭކަށްާ ވެސްާ ރުފިޔ ާ އެންމެާ ވެސްާ މިކަމަށްާ

މަޖިލީހުންާއެއްބަހެއްާނުވޭ.ާެއހެންވީމ ،ާަވއްކަންާއަނެއްާސިްގނަލްާމެދުވެރިކޮށްާަވއްކަންާކުރުންާެއއީާއެްއޮގތަކަށްާާ

ޮގތަާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ މީެގާ އެހެންވީމ ާ ނޫން.ާ ކޮށްެގންވ ނެކަެމއްާ ޗެނަލްތަކުންާ ޓީ.ވީާ އަނެއްާ ކުންފުންޏެްއާާވެސްާ ކީާ

ބަޔަކުާާ ކުރ ނެާ މިކަންާ އެހެންީވމަާ ނުކުރެވޭނެ.ާ މަޖުބޫރެއްާ އެތަނަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އޮންނައިރުާ ޮގތުަގއިާ

ާހޯދުމަށްާއަވަހަށްާއިޢުލ ންކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުާނަސޭހަތްތެރިަވން.ާ
ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (ާާާާާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ިއވެންޓުތަކ އިާާޝުކުރިއްޔ  އެކިެއކިާ ސަރުކ ރުެގާ ބޭނުންވީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

އެްއޗެހިާދައްކަމުންާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސުންާދަނީ،ާހަމަާއެކަމަކ އިާުގޅޭާމިނިސްޓްރީންާފައިސ ާދައްކ އިެގންތޯއޭ.ާޕަބްލިކްާާ

ޓީ.ވީ ޓީ.ވީާާާާމީޑިޔ ައކަށްާ ވ ކަމަށްވަންޏ ާ މޯލްޑިްވސްާ ޓީ.ވީާ މީޑިޔ ައކަށްާ ދައުލަތުެގާ ވ ކަމަށްވަންޏ ާ މޯލްޑިްވސްާ

މޯލްޑިވްސްައކަށްާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހުެގާކަންތައްތައްާދައްކ ކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާފައިސ ާއެްއާާ

ކުރ ާހުރިހ ާކަމެއްާވެސްާބަރ ބަރަށްާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސުންާާދައްކ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާއެއީާސަރުކ ރުެގާއެހެންާދ އިރ ތަކުންާާ

ުގޅޭާާ އެކަމަކ އިާ މީާ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ އޮތްޮގތުަގއިާ އެނިގފަާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ އެއްާ ދަނީކީާ ދައްކަމުންާ

ށީާާމިނިސްޓްރީއަކުންާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްާއަށްާފައިސ ާދައްކ ިއެގނެއްާނޫން.ާއެހެންވީމަާމިކަަމކީާދެންމެަގާމީާެގމަނަފު

މަނ ކޮށްެގންާ ސީދ ާ ސަރުކ ރުންާ އެނގިއްޖެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކައިންާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

މިކަންާާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ާ މިކަމަކީ.ާ ޢަމަލެއްކަންާ ކުރަމުންދ ާ އެްއ،ާ ވ ހަކަާ ދައްކަމުންދ ާ



  

މޯލްޑިވް ޓީ.ވީާ މިކަންާ ައދިާ އެދެން.ާ ހަމަާބައްލަވ އިދެްއވުންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާ އަށްާ ސްާ

ޕަބްލިކްާބްރޯޑްކ ސްޓަރުެގާނަންާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސުންާނަގ ފަާހަމަާއެހެންާބޭނުންވ ާފަރ ތްތަކަށްާދިނުމުެގާފުރުޞަތުާ

ާތެރިާރައީސްާ.ވެސްާއެބޮތްާކަންނޭނެގާމިދަުއލަތުެގާމީޑިޔ ާމިޮގތަށްާބޭނުންކުރ ކަމަށްވަންޏ .ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތް
ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

މީފައިސ ެގާވ ހަކަާދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަންާމީާފައިސ ާދައްކަިއެގންތޯާރޮޒައިނ ާއެފ ހަަގކުރެްއިވާާ

ާާ ގަޑިޔަކު ބޭނުންާ ހަމަާ ދައުލަތުންާ މިާ ލަިއވްކޮށްލަނީ.ާާފަދައިންާ ވެސްާ ވަޑަިއެގންާ ފަތިސްަގޑީަގއިާ ަގޑިޔަކުާ ބޭނުންާ

ހަމަާ ލައިްވކުރިއޭ.ާ ވެސްާ އިްއޔެާ ައކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ މިއުޅެނީކީެއއް.ާ ނޫންާ ދައްކަވ ކަށްާ އެވ ހަކަާ

އަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންާފަތިސްދަޅ ަގއިާއަިއސްާމިތަނަށްއައިސްާސަކަރ ތްތަކެއްާޖެހި.ާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާޖެހިތަންާާ

ދިޔައީ.ާހަމަާލަިއވްާއަޅުަގނޑަކީާވެސްާއެދ އިރ ަގއިާއެތައްާޒަމ ނެއްާވަންދެންާުއޅުންާމީހަކަށްވ ތީާލަިއވްާއ ންމުކޮށްާ

ބޭނުންާަގޑިައކުާކުރެވޭޮގތަށްާމިހ ރުާވެސްާހުރީާކޭބަލްތަކ ިއާއެްއޗެހިާއަޅ ފަ.ާއަޅުަގނޑުާމިއައީާދެންމެާވެސްާއެތ ާާ

ރޫ އަކީާާޓެކްނިކަލްާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ މިއުޅެނީ.ާ ނޫންާ ދަންނަވ ކަށްާ އެވ ހަކަާ ދެންާ ވަދެފަ.ާ މަށްާ

ހިތ މަކުރަނީާާ އަޅުަގނޑުާ ެވސް.ާ މީޑިޔ އަށްާ ދަްއކަމުންނޭާ ބިރުާ އިންތިހ އަށްާ މިދަނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންާ ބިރުދަްއކަިއެގންާ މިހިންގ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މިކިޔ ާ ންާ

މީކޯއްޗެއްތޯާާ ދެންާ މަޖިލީހަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ .ާ އެބަާ ބިރުާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ

އެވ ހަކަާދެންާދެއްކީމ ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާލަދުވެތިވަން.ާަމޖިލީހަކީާއެްއވެސްާއެްއޗެްއާާ؟ާއިނިގރޭސިާބަހުންާކިޔަންޏ 

ާާ ކަމެްއާާނޫން. ކޮންމެާ ހަމަާ ނުކުރަްއވ .ާ ޢަމަލެއްާ އެައކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފ ސްކުރީމ ާ ނަމެއްާ އަޅުަގނޑުެމއްާ

ެއވ ހަކަާބ ްއވ ފަިއާާ ެއކަމަކުާ ަމއްސަލ ަގިއާވެސްާސްޕްރީމްާކޯޓަށް.ާ ވެސްާސްޕްރީމްާކޯޓު.ާމިާޓީ.ވީާމޯލްޑިްވސްެގާ

ާާ ބޭނުންާމީނަަގޑިާއ ިއާމިޮގނޑިތަކ ިއ،ާމީާސަމ ސ ާވ ހަކަާއެްއާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާައޅުަގނޑު

ނޫން.ާމީެގާއެްއޗެްއސަކީާމިތ ާބަހައްޓ ފައިާހުރިާއެްއޗެއްާނޫން.ާމީާޕިންކުރެންޓަލްސްާއެްއޗެހިތޯާބަލަންާބޭނުން.ާ

ޑިވްސްެގާކެމެރ ާއެްއާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއެދެންާިމައށްާޖަވ ބުާދޭން.ާމިތ ާހުރީާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޓެލެވިޜަންާމޯލް

މިތ ާާ އެނޭގތީ.ާ އަޅުަގނޑުާ މީާ ޙަޤީޤަތް.ާ މީާ ެގންދަންޖެހޭނީ.ާ އެއަނބުރ ާ ނުބެހެއްޓޭނެ.ާ ހަރުކޮށްފައެއްާ އަބަދުާ މިތ ާ

ހުރިހ ާާ ހުރިާ މިތ ާ ވަކިެއއްޗެއް.ާ މޭޒަކީާ ޮގނޑިއ އިާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ މިތ ނަގއިާ މުދ .ާ މިތ ާ ބެހެއްޓޭނީާ ހަރުކޮށްފައިާ

ާންޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަމިއްލަާމުދ ތޯާމިތ ާހުރީ.ާއެއެއްާސ ފުކޮށްލަާދެއްވުންާއެދެން.ާާއެްއޗެއްާއެބަާއެނެގ
ާ



  

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (ާ

ާ

ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

ަގންޖެހޭނާީާާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިމަޖިލީހުެގާހުރިހ ކަމެއްާވެސްާހިނގ ނީާއަދިާހިނ`ާޝުކުރިއްޔ 

ލިޔެފަިއާާ އެހެންާ ަގވ އިދު.ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ މިއޮންނަނީާ މިފޮތުަގއިާ ޮގތުެގމަތީން.ާ ފޮތުަގއިވ ާ މިކުޑަކުޑަާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިއޮންނަނީާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތަކުެގާތެރެއިންާސިއްރ153ާާާާުމިއޮންނަނީ.ާދެންާމިފޮތުެގާާ

ޖަލް އެހެންާ ފިޔަވައިާ ނޫންާޖަލްސ ތައްާ ެއއްާ ދައްކަންވ ނެއެކޭާ ދުރައްާ ދެއްކިދ ނެއެވެ.ާ ދުރައްާ ޓީ.ވީންާ ސ ތައްާ

އެހެންާ ނޫނީާ މޯލްޑިވްސުންާ ޓީ.ވީާ ޖަލްސ ާ ދުވަހެއްެގާ އެހެންާ ނޫނީާ މިޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ އެހެންވީމ ާ ދެއްކިދ ނޭ.ާ

ލަާޖައްސ ނެކަމެއްާނެތޭާޗެނަލަކުންާވެސްާނުވަތަާވިލ އިންާވެސްާނުދައްކަިއެގންާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިތ ާމައްސަ

ާާ މަސްާދުވަހުެގާޗުއްޓ2ާާާާީއަޅުަގނޑުާމިދަްއކަނީ.ާމައްސަލަާއެްއާނުޖެއްސޭނެާއެއްނު.ާޖައްސ ނެކަމެއްާނެތޭ.ާމިތިބީ

މަސައްކަތްތަްއާާ މުހިއްމުާ ނުލ ހިކުާ މަސަްއކަތްތައްާ ބަިއވަރުާ މިއޮތީާ މިއަދުވެސްާ މިތިބީ.ާ މިތ ާ ައއިސްާ ނަގ ފަާ އެއްާ

ކުރެވިފައި ދެން.ާާާއެޖެންޑ ާ މިދައްކަނީާ ވ ހަކަެއއްތޯާ މިކޮންާ ދެންާ ހުއްޓ ލ ފައިާ މިމަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހިރީ.ާ

ނުކުތ އެއްާނުނަންގަވ ނެކަމަށް.ާ މެންބަރަކުާނިޒ މީާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެއްވެސްާ ޤަބޫލުކުރަންާދެންާ އެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުާ

ޢިއް ައޅުވ ލީ.ާ ޙައްލަކަށްާ މިޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ާާއެހެންވީމ ާ މިނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަީއސްާ ޒަތްތެރިާ

ެގންދަވ ާާ ކުރިއަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްަގރުާ މިދިޔައީ.ާ ވެސްާ މިހ ހިސ ބަށްާ ލަސްވީމ ާ ދެއްވުންާ

ާމިނިމުނީ.ާާ
ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (ާ

ާ

ާވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާާ ނެޝަނަލްާ މޯލްޑިވްސްާ މިހ ރުާ އަކީާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މުައއްސަސ ައކުންާާ ދަުއލަތުެގާ ކުންފުންޏަކުންާ ވިދ ޅުެވާ ތަނެްއކަމަށްާ ހިނގ ާ ކުންފުންޏަކުންާ ކިޔ ާ ކޯޕަރޭޝަންާ

ނުކުރެވޭނެކަމަ ލ ޒިމްާ ޢަމަލުކުރަންާ ނަަގންާާބުނ ޮގތަށްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ މިާ ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވ ތީެވާ ށްާ

ާާ ބޭނުންފުޅުވ 116ާާާާބޭނުން. ަމސައްކަތްތައްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މ އްދ ާ ވަނަާ

އުފައްދަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރުްއވަނީ.ާ ކުރަްއަވއިެގންާ ހަވ ލުާ ވުޒ ރ ތަކ ިއާާވުޒ ރ ތަކ އިާ ވ ާ

މަޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންާ ހުށަހަޅުއްަވއިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ މަސައްކަތްތަކަކީާ ކުރެޭވާ ހަވ ލުާ އެުވޒ ރ ތަކަށްާ



  

ހަވ ލުވެަވޑަިއަގތުމަށްފަހުާ މަގ މ ިއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވުޒ ރ ތަކެއް.ާ މަސަްއކަތްޕުޅުތަކެްއ.ާ ފ ސްކުރައްވ ާ ވޯޓަކުންާ

ފައްދަވަންާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވި.ާއަދިާެއުވޒ ރ ތަކުަގއިާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާއ ިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާާވުޒ ރ ތަކެއްާއު

މިމަޖިލީހަކަށާްާއޮފީސް.2ާާާާއަޑަކީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓޫރިޒަމްާއ ރޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރެގާދަށުންާހިނގ ާސަރުކ ރުެގާާ

ުވޒ  ދެާ އެާ ނެތްާ އެއްާ އެނިގވަޑަިއެގންފަކ ާ ކަލްޗަރެގާާއަދިވެސްާ އެންޑްާ އ ރޓްސްާ ޓޫރިޒަމްާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ރ ާ

ދަށުންާޓޫރިސްޓްާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާކިޔ ާއޮފީހަކަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާައޑުާކިޔ ާއޮފީހެއްާއުނިެވެގންދިޔަާކަެމއް.ާާ

ރަްއޔިތުންެގ މުޢައްސަސ ެއކުާ ދަުއލަތުެގާ ދިވެހިާ ފ ހަަގކުރުމ އެކުާ ނުކުތ ާ މިދެންނެވިާ އިދ ރާ ާާއެހެންވީމ ،ާ މަޖިލީހުެގާ

މިފުރުޞަތުެގާ ދަންނަވ ލުމަށްާ ވ ހަކަާ ދެމިހުންނ ނެާ ެއޮގތުަގއިާ އަދިެވސްާ ެއއްބެސްވުންތައްާ ހުންނަާ ކުރެވިފައިާ އ އިާ

ާބޭނުންާއަޅުަގނޑުާކުރީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (ާ

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ާާ ހަމަކަށަވަރުާއ ދެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ ހަމަާ އަކީާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

އެވިދ ޅުިވާާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޅުދުއްފުށީާ ދެންމެާ އެއީާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ މިއީާ ވެއްޖެއޭާ

ަގއިާވަކިޮގ ަގިއާނުވަތަާޤ ނޫނުާ ތަކަށްާކަނޑައެޅިފަިއާއޮތްާނަަމވެސްާއެމް.އެން.ބީ.ސީއަށްާާފަދައިންާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އުޅުްއވ ާާ ކުރަްއވަިއެގންާ އަމިއްލައަށްާ އެބޭފުޅުންާ ލިބިެގންާ އިޚްތިޔ ރުާ އަމިއްލަާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ބަދަލުވުމަށްފަހުާ

ާާ ބޭނުމެއް ދެއްކުމުެގާ މިތ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިވ ހަކަާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ މިއީ.ާ ގަވ އިދުންާާކަމެއްކަންާ ނެތޭ.ާ

ކަމަށް ެގންދެވެންޖެހޭނޭާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ލިބެންދެކަށްާ އެކަންާ ލިޔުމަކުންާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޮގތުަގިއާާ ވިޔަފ ރިާ ފަރ ތްތަކުންާ ކުރ ާ ބްރޯޑްކ ސްޓްާ ޕްރަިއވެޓްާ މިކަމަކީާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

މަސައްކަާ ކުރަްއވ ާ އެފަރ ތުންާއެބޭފުޅުންާ ޮގތުންާ ނުދިނުމުެގާ އެފަރ ތްތަކަށްާ އެކަންާ ބޭނުންކުރަމުންދ ތީާ ހިލޭާ ތެއްާ

އެކަންާާ އެހެންވީމ ާ ކުރަްއވައިފި.ާ ވެސްާ ފ ހަަގާ ހަމަާ މިތަނުަގިއާ ކަނޑައެޅިެގންާ މަސައްކަތެއްކަންާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ާހަމަާއެދޭނީާަވުގތީޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާޮގތެއްާނިމެންދެކަންާއަދިެވސްާއަޅުަގނޑު

ާމަޖިލީސްާމެދުކަނޑ ލ ފަާއެކަންާވަކިޮގތަކަށްާނިންމުމަށްފަހުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.
ާ

ާާ
ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ



  

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ސް.ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާއަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާއިއްޔެާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީ

ޖަލްސ އޭ.ާމިއަދަކީާމަޖިލީހުެގާދެވަނަާޖަލްސ އޭާއައިސްެގންާމިއުޅޭާތަފ ތަކީާކޮބައިތޯއޭ ؟ާއަކީާމަޖިލީހުެގާފުރަތަމަާ

ތުމުންާއެާޖަލްސ ާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސުންާާއިްއޔެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރިޔ ސީާބަޔ ންާދެްއވަންާމިމަޖިލީހަށްާވަޑަިއަގ

އަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާާ؟ާލައިްވކޮށްފައިާިމއަދުެގާޖަލްސ ާޓީ.ީވާމޯލްޑިްވސުންާލަިއވްާނުކުރަންވީާސަބަބަކީާކޮބައިތޯއޭާ

ާ؟ާއިްއޔެެގާޖަލްސ އަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފައިސ ާދެއްކެިވންތޯއޭ
ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާާ އެއްެވސްާާއަޅުަގނޑު ވެސްާ މިހ ތަނަށްާ މަޖިލީހުންާ ެއއީާ އެރުވިފައި.ާ ކުރިންާ ވަނީާ މިހ ރުާ ޖަވ ބުާ ތިސުވ ލުެގާ

ކުންފުންޏަކަށްާނުވަތަާެއއްެވސްާފަރ ތަކަށްާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއެއްާޓީ.ވީާނުވަތަާރެޑިޯއާއިންާފޮނުވ ކަށްާލ ރިެއއްާާ

އަ ނެތް.ާ އެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާދީފަާ ނެތްާ ެއްއާ ދެްއވ ފަާ އެްއޗެއްާ މަޖިލީހަކަށްާ ފަރ ތަކުންވެސްާ އެިއންާ ދިާ

ހަމަާ ތަފ ތުާ މިއަދ ހުރިާ އ ިއާ އިްއޔެާ ދެންާ ެގންދަވ ކަށް.ާ ދައްކަވަމުންާ ޗެނަލްތަކުންާ އެބޭފުޅުންާ މިކަންތައްތައްާ

އެއްފަދަާ ެމންބަރެކޭާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެނުގނީާ މިާ ދެންމެާ ވެސްާ މިާއަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ އިން.ާ

ހުރިާާ ހިތްޕުޅުެގާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިނދެެގންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކަންތައްތައްާ ލަފ ކުރެވެނީާ

ސުވ ލުތަކ އިާނުތަނަވަސްކަންާމީާފ ޅުކުރައްވަމުންާެގންދަވ .ާދެންާއަޅުަގނޑުާެއއަށްާބަެއްއފަހަރުާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާާ

ހަމަާމިން މިތ ާ މިހެންޮގސްާ ދެންާ ނުދަންނަވ .ާ އެްއޗެއްާ މިންވަރަކުންާ ނޭނޭގާ ދަންނަވަން.ާ ެއއްޗެއްާ ވަރަކުންާ

ާާ މިނެޓްއިރުާމިކަމުަގއިާމިދިޔައީ.ާދެންާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގ45ާާާާވަުގތުތަކެއްާމިހިރަާފައިބ ެގންާދިޔައީ.ާގ ތްަގނޑަކަށް

ޅުަގނޑުާބޭރަށްާޮގސްެގންާކަންނޭނެގާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާޙައްލެާހޯދަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވހެންާމިތަނުންާއަ

ކުރެވޭނެހެންނެއް.ާާ އިތުރުކަމެއްާ ހިއެއްނުވޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ މިކަމ ބެހޭޮގތުންާ މިތ ާއިނދެެގންާ ކުރެވޭނީ.ާ މަސައްކަތެއްާ

ާާ ހުސްަވުގތުކޮޅުެގ ިއންޓޯލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސ30ާާާާްއެހެންވީމ ،ާ ހަމައަށްާ މިނެޓ ާ

އ ދެވިފައިާއޮތުމ އެކުާައޅުަގނޑުާމިހިސ ބުންާޤަސްދުކުރަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސަްއކަތްާމިހިސ ބުންާމެދުކަނޑ ލަން.ާާ

އޮފީހ ިއާާ އަޅުަގނޑުެގާ ބޭފުޅުންކޮޅުާ ބައްދަލުކޮށްލ ާ އަޅުަގނޑުާ އިސްބޭފުޅުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ

ވަޑައިެގން ެގންދ ނީ.ާާާާހަމައަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ދެންާ ބައްދަލުކޮށްލ ފައިާ ތިބޭފުޅުންނ އިާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވުމަށް.ާ

ާމިނެޓަށްާމެދުކަނޑ ލީ.30ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ

ާ

ާ]ށ12:00ާްނ10:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[



  

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއަމީންޢ ންމު

ޓީ ޖަލްސާ  ާާ.މަޖިލީހުެގާ ވަކި ދެއްކުމުެގާ ދުރަށްާ އެހެންވީމަާވީންާ އެބަލިބޭ.ާ އިޝ ރ ތްާ ހަމަޖެހޭނެކަމަށްާ ޮގތަކަށްާ

ޖަހ އިރުކަމަށް.ާ ބ ރަާ ފަށ ނީާ ދެންާ މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތީާ ވިދ ޅުވެފައިާ މިހ ރުާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ

ާާ ބޭފުޅުންނަށް ެއހެންާ ތިއްބެވިާ އަޑުއައްސަވަންާ އަދިާ މެންބަރުންނ އިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއޮގތަށްާ ވެސްާއެހެންވީމަާ

ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަންާވިދ ޅުވެފައިވ ތީވެާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާބ ރަާޖަހ އިރުާޖަލްސ ާފައްޓަވ ޮގތަށް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

`.ާައޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފެށުންާލަސްެވެގންާމިދިޔައީާައޅުަގނޑުމެންާއެންެމާފަހުންާހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްާާ

ލިއިރުާމަޖިލީހުަގއިާދެކެވެމުންދިޔަާވ ހަކަާއ އިާެމންބަރުންެގާޚިޔ ލުފުޅުތައްާހުރިޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާމެދުކަނޑ 

ކުރ ާމަސައްކަތްާޓީ.ވީާމެދުެވރިކޮށްާރައްޔިތުންނ އިާހަމައަށްާދިއުމުަގއިާދިމ ވެފައިވ ާހުރަހެއްާއެއީާކީްއެވެގންާދިމ ވިާ

ިއެގންފަިއވ ތީާެއކަންތައްާބަލައިާއަދިާއެކަންތައްތައްާޙައްލުކުރުމަށްާަވުގތުކޮޅެްއާާކަމެއްތޯާބެލުމަށްާމެންބަރުންާއެދިަވޑަ

އެކަމ ިއާާ މަޝްވަރ ކޮށްާ އިސްބޭފުޅުންނ ިއާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުަމށްޓަކައިާ އެކަންތައްާ ބޭނުންވ ތީާ

ދި ހޭދަވެެގންާ ަވުގތުކޮޅެްއާ އެޅުމަށްާ ފިޔަވަޅުތައްާ އަޅަންޖެހޭާ ކުރެއްވިާާބެހޭޮގތުންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޔައީ.ާ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަދައިންާ އަރުވ ފަިއވ ނެާ މައުލޫމ ތުާ އަރުވަމުންާ ވެސްާ ކުރިންާ ައޅުަގނޑުާ ސުވ ލުތަކަށްާ

ޕްރޮސީޖިންސާްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ފަދައިންާ އެރުވިާ މައުލޫމ ތުާ ވެސްާ ކުރިންާ ައޅުަގނޑުާ ސުވ ލުތަކަށްާ ކުރެްއވިާ

ޮގ މޯލްޑިްވސްާާހިނަގމުންދ ާ ޓެލެވިޜަންާ މެދުވެރިކޮށްާ ތަކެއްާ ކެމެރ ާ ހަރުކުރެވިފައިވ ާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތްާ

އިންާފީޑްާދެްއވުމުންާެއާނަަގމުންާެގންދިޔަާޓީ.ވީާސްޓޭޝަންތަކުންާނަަގމުންާެގންޮގސްފައިވަނީ.ާއެހެންާނަމަވެސްާާ

ފައިވ ތީާއެްއވެސްާޗެނަލަކުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލިސްާމިއަދުެގާޖަލްސ ާފެށުނުއިރުާއެާފީޑްާދެްއވުންާހުއްޓ ލައްވާ 

ސިޓީާ ދޭތެރޭަގއިާ ަމޖިލީހ ާ ރަްއޔިތުންެގާ އ އިާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ިއާ ނުދިޔައީ.ާ ފެންނަމުންާ

ރައްޔިތުންނ އިާާ ކަންތައްތަްއާ މިހިނގ ާ ތަޅުމަުގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިދެންނެވިާ އެބަހުރި.ާ ހަމައަށްާބަދަލުކުރެވިފައިާ

ތެރެއިންާާ ސިޓީތަކުެގާ ބަދަލުކުރެވިފައިހުރިާ މިޮގތުންާ ބެހޭޮގތުން.ާ ަގިއ2009ާާާާމ ރޗ17ާާާާްެގނެސްދިނުމ އިާ

ާާ 17ާާާާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީއެްއަގއިާ ފޮނުއްވ ފަިއވ 2009ާާމ ރޗް އިންާާާާަގއިާ މޯލްޑިވްސްާ ސިޓީެއއްަގއިާޓެލެވިޜަންާ

ާފޮނުްއުވމުންާއަމިއްލަާޗެނަލްތަކުންާެއއީާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާާމިތަނުަގއިާހިނަގމުންދ ާކަންތައްތައްާނަންަގވ ާފީޑް

ެއާާ އަދިާ ފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ ކަންބޮޑުވުންާ ެއކަމ ާ ެގންދަވ ތީާ ފޮނުްއވަމުންާ ނޭނޭގޮގތަށްާ ފީޑެްއކަންާ ފޮނުއްވ ާ އިންާ

ޓެލެ އެީއާ ދައްކަވ އިރުާ ޗެނަލްތަކުންާ އަމިއްލަާ ފީޑްަގއިާ ފޮނުްއވ ާ ޗެނަލްތަކުންާ އިންާާއަމިއްލަާ މޯލްޑިވްސްާ ވިޜަންާ

ފޮނުއްވ ާފީޑެއްކަންާއިނޭގނެާޮގތަށްާެއކަންާއިންތިޒ މްކުރުަމށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާކަމަށްާވެސްާވިދ ޅުވެފައިވޭ.ާއަދިާާ



  

ާާ 20ާާާާހަމަާއެއ އެކު ަގއިާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާއިންާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ފައިވ ާމަޖިލީހުެގާއަމީންޢ ންމ2009ާާާުާމޭ

ފޮނުއްވ  ކުރައްވަނީާާއަށްާ މަސައްކަތްާ ހިންުގމުެގާ ކެމެރ ތަކުެގާ ހަރުކުރެވިފައިވ ާ މިތަނުަގއިާ ސިޓީެއްއަގއިާ ފަިއވ ާ

ކުރަްއަވއިެގންާާ އިންވެސްޓްާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ ކެމެރ ތަކަކީާ ހަރުކުރެވިފަިއވ ާ އަދިާ އެބޭފުޅުންކަމ އިާ

ާާހަރުކުރެއްވިާކެމެރ ތަކެއްާކަަމށްާވިދ ޅުވެފައިޭވ.ާއަދިާހަ ވަނަާއަހަރުެގާޖެނުއަރީާމަހުންާފެށިެގނ2009ާާާްމަެއއ ެއކު

ާާ 147ާާާާއެޕްރީލްާމަހުެގާނިޔަލަށް ފަހަރ113ާާާުަގޑިއިރުާޓީ.ީވއެމްާއިންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތައްާދައްކަވ ފަިއވ ާކަމަށ އި

މިވ ހަކަތަ ވިދ ޅުވެފައިވޭ.ާ ވ ހަކަވެސްާ ދެްއވ ފަިއވ ާ ެގނެސްާ ކަންތައްތައްާ މަޖިލީހުެގާ ވިދ ޅުވުމ ެއކުާާޚަބަރުަގއިާ އްާ

ހެދުމުަގއިާާ ކަވަރޭޖްާ ޖަލްސ ތަކުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ާ ނަމަވެސްާ ވީާ އޮތްކަމުަގއިާ ކަންމިހެންާ ވިދ ޅުވެފައިވޭާ

މާިާ ޔަޤީންކަންާ ކަމަށްާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެާ އަށްާ އިދ ރ ާ ތިޔަާ އެްއޮގތަށްާ ވެސްާ ކުރިޔެކޭާ ޚިދުމަތްާ ޓީ.ީވެގާ

އަދިާ އަރުވަމޭ.ާ ކޮންޓްރޯލްާާާާފުރުޞަތުަގއިާ ރިމޯޓްާ ެގނެސްފައިވ ާ ިމއޮފީހުންާ ޚ ްއސަކޮށްެގންާ ކަވަރޭޖަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދަންނަވަމޭ.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ދ ާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ މަސަްއކަތްާ ރޭވުމުެގާ ސެޓަޕްާ ހަރުކުރުމ އިާ ކެމެރ ތައްާ

ޖަލްސ ތައް މިާ ަވުގތުންާ އިންާ ޓީ.ވީއެްމާ ފެށުމ އެކުާ ޖަލްސ ތައްާ ޚަބަރ ިއާާމަޖިލީހުެގާ ެގނެސްދިނުމަށ އިާ ާ

ޕްރޮްގރ މްތަކުަގއިާމަޖިލީހ ާުގޅޭާމައުލޫމ ތުާެގނެސްދިނުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާތައްޔ ރުވެެގންނޭ.ާއަދިާމިކަންކަންާާ

ފޮނުވަމުންާ އިދ ރ އަށްާ ތިޔަާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ެއއްބަސްވުމުަގއިވ ާ ތަފްސީލްާ ޮގތުެގާ ެގނެސްދެވުނުާ އިންާ ޓީ.ވީއެމްާ

ާާެގންދ ނެާވ  25ާާާާހަކަާވެސްާދަންނަވަމޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހަށްާލިބިފައިވަނީ ެގ2010ާާާާފެބުރުއަރީ

28ާާާާތ ރީޚުަގއިާލިޔުްއވ ފަިއވ ާސިޓީާއެއް.ާމިާސިޓީާމިާމަޖިލީހަށްާލިބިފައިވަނީާާ ަގއި.15:40ާާާާެގ2010ާާާާފެބްރުއަރީ

ލްސ ތައްާމިާކުންފުނީެގާދިވެހިރ އްޖޭެގާައޑ އިާޓެލެވިޜަންާއެާސިޓީަގއިާވިދ ޅުވެފަިއވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަ

މޯލްޑިވްސްާއިންާދުރަށްާފޮނުވަމުންާއަންނަނީާއެކަމަށްާވަރަށްާބޮޑުާހޭދަާެއއްާކޮށްެގންނޭ.ާމަޖިލިސްެގާޖަލްސ ތައްާާ

2009ާާާާވަނަާައހަރުެގ2009ާާާާފޮނުއްވުމަށްާޚ އްޞަާެއކިއުޕްެމންޓްާަގތުމަށްާާ ރުފިޔ ާވަނީާާާާމިލިއަނ1.6ާާްވަނަާއަހަރު

ޚަރަދުކޮށްފައޭ.ާއެތަކެތިާމަޖިލިސްކުރ ާޭގަގއިާވަނީާހަރުކޮށްފައޭ.ާީވޑިއޯާނެުގުމެގާމަސަްއކަތްާކުރަމުންާއަންނަނީާމާިާ

އިންސައްތ27ާާާާަވަނަާއަހަރުާެއއ ރޓައިމްެގ2009ާާާާކުންފުނީެގާމުވައްޒިފުންނޭ.ާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާއަށްާބަލ އިރުާާ

މަޖި ާާޙިއްސ ކޮށްފަިއވަނީާ ބަލ އިރު ފައިސ އިންާ އެާ ޖަލްސ ތަކޭ.ާ އަދަދެކޭ.5ާާާލީހުެގާ ބޮޑުާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ މިލިއަންާ

ޤަބޫލުފުޅުާކުރައްވ ނޭާފަދައިންާއެްއވެސްާޚިދުމަތެއްާދެމެހެއްޓެނެވިާޮގތެއްަގއިާދެވޭނީާއެާޚިދުމަތެއްާދެމެހެއްޓުމަށާްާ

ހަލ ކުވުުމން ބ ވެާ ެއކިއުޕްމެންޓަކީާ ބޭނުންވ ާ ކުރަންޖެހާޭާޚަރަދުކޮށްެގންނޭ.ާ މަރ މ ތުާ އަދިާ އެއްޗެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭާ އ ާ ާ

ކުންފުނީެގާާ އެާ ބަލ އިރުާ ތަނަށްާ ވޭތުވެދިޔަާ ާ އެވެ.ާ ހިނގ ނެާ ހޭދައެއްާ ވެސްާ އެކަމަށްާ ކަމަށްވ ތީާ ސ މ ނުާ

ރޭޑިޯއާާ ޓީ.ވީާ އެހެންާ ބޭނުންާ އޭެގާ ކުރީމ ާ ކަވަރުާ މަޖިލިސްާ ބޭނުންކޮށްެގންާ މުވަްއޒިފުންާ އެކިއުޕްމެންޓ އިާ

އެއްވެސްާާސްޓޭޝަން ކުންފުންޏަށްާ މިާ ތ ނަގއިާ ނުދައްކަވ ާ އަެގއްާ ކުންފުންޏަށްާ މިާ ޮގސްފައިވަނީާ ހިފަމުންާ ތަކުންާ

ކްރެޑިޓެއްާވެސްާނުދެއްވަާެއވެ.ާވީމ ާމިކަމަކީވެސްާކުރިަމުގަގއިާަވކިޮގތަކަށްާހައްލުކުރަންޖެހިފައިވ ާކަމަކަށްވ ތީާދެާ



  

މިކަން ޮގތަކަށްާ ވަކިާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ ާާާާފަރ ތުންާ ދެންނެވީެމވެ. ދެްއވުމަށްާ ިމ2010ާާާާނިންމަވ ާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ހިންުގމުަގއިާ އެހެންކަމުންާ ނުލިބިއޭ.ާ ފައިސ ެއއްާ އެްއވެސްާ ބަޖެޓުެގާ ދައުލަތުެގާ ކުރިމަތިލީާ ކުންފުނިާ

ރުމ އިާއަދިާރެކޯޑިންގާާދަތިތަކަކ އެކުާކުރިއަށްދ ތީާެއްއވެސްާއަަގކ ނުލައިާމިއަހަރުެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތައްާލަިއވްާކު

ދެއްކުންާއެއީާވަރަށްާދަތިކަެމކެވެ.ާވީމ ާމިކަމ މެދުާދެފަރ ތުންާމަޝްވަރ ކޮށްާޮގތެއްާނިންމުމަށްާހުށަހަޅަމެވެ.ާއަދިާ

ާާ ދެންނެީވމެވެ. އެދިާ ދެްއވުންާ ޖަވ ބެއްާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑ25ާާާާުލަސްނުކުރަްއވ ާ މިާސިޓީާ ތ ރީޚުަގއިާ ފެބްރުއަރީެގާ

ަގއި.ާއިްއޔެއަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާހުޅުވިާދުވަސް.3:45ާާާވަނަާދުވަހުެގ28ާާާާހެންާލިބިފައިވަނީާާކުރިންާދެންނެވި

ާާ 1ާާާާއެއީ މަތިނ1ާާާާްފެބްރުއަރީ. ޮގތުެގާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ މިސިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ާ މ ރޗް.ާ

ހޯދު ޮގތެްއާ މިކަމުަގިއާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ އ ިއއެކުާ މިއަދުާާއެމް.އެން.ބީ.ސީާ ދަނިކޮށްާ ތައްޔ ރުވަމުންާ މަށްާ

ހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާސިޔ ސީާާ ެއއީާއަޅުަގނޑުާ ލައިވްފީޑްާކަޑުްއވ ފަިއވ ކަންާ ޖަލްސ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މާިާ މިހ ރުާ މިއ ދެވުނީާ ެއއްބަސްވުމަކަށްާ މަޝްވަރ ކޮށްާ ހުސްވަުގތުކޮޅުަގއިާ ދެންމެާ އިސްބޭފުޅުންނ އިާ ޕ ޓީތަކުެގާ

ޮގތުަގިއާާރައްޔި ކުރ ކަމެއްެގާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ މަސައްކަތަކީާ ފޮނުްއވުުމެގާ ފީޑްާ ޖަލްސ ެގާ މަޖިލީހުެގާ ތުންެގާ

ތައްޔ ރީތަްއާާ ބޭނުންވ ާ މުވަްއޒިފުންނަށްާ އެާ ތަމްރީނުކޮށްާ މުވައްޒިފުންާ ބޭނުންވ ާ މިކަމަށްާ އަދިާ ހަމަޖެއްސުމަށް.ާ

ައޅުަގނޑުމެން އ އިާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ އެާވެވެންދެންާ ދަށުންާ ެއްއބަސްވުމެްއެގާ ވެވޭާ ދަށުންާ އެމް.އޯ.ޔޫއެްއެގާ ނ އިާ

ޓެކްނީޝަނުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދޫކޮށްދެއްވުމަށްާއެމް.އެން.ބީ.ސީންާވަނީާެއއްބަސްވެަވޑައިެގންފަ.ާއެހެންވީމަާމިހ ރުާ

ންެގާމަޖިލީހުެގާފަރ ތުންާއެާހިނަގމުންމިދ ާޖަލްސ ާއަދިާކުރިއަށްާއޮތްތ ަގއިާހިނަގމުންދ ާޖަލްސ ތައްާވެސްާރައްޔިތު

އެކަންާާ ފަރ ތްތަކުންާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ދައްކަވަންާ ނަންަގވަިއެގންާ ފީޑްާ އެާ ެގންދ ނެ.ާ ދޫކުރަމުންާ ފީޑްާ ޖަލްސ ތަކުެގާ

އޮތްތ ނަގއިާާ ކުރިޔަށްާ ުގޅިެގންާ މިކަމ އިާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އަދިާ މަްއޗަށް.ާ ުއސޫލެއްެގާ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަމުންާ

ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާާއަމަލުކުރަންީވޮގތެްއެގ ިއސްބޭފުޅުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ައއުމަށްޓަކައިާ ެއއްބަސްވުމަކަށްާ ާ

ކޮމިޓީއަކުންާމިކަމ މެދުާވިސްނ ވަޑައިެގންާއެކަންާހައްލުކޮށްދެއްވުމަށްާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވ ނެާކަމަށްާވެސްާައޅުަގނޑުާާ

ާއެބޭފުޅުންާއެާނިންމަވ ާދެްއިވޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާމިކަންާާކައިރީަގއިާއެާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވަނީާވިދ ޅުވެފަ.ާއެހެންވީމ 

މިއަދުގެާ މިހިސ ބުންާ އެހެންވީމ ާ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިޔަާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ެގންދަވ ނެާ ކުރިއަށްާ

ޅުަގނޑުމެންެގާމިކަންތައްތައްާހިނގ ދިޔަޮގތްާއެިގވަޑަިއެގންފިާކަމަށްާބަލ ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާކުރިއަށްާެގންދ ނަން.ާއަ

އަިއޓަމް. އޮތްާ ދެންާ ެގންދިއުން.ާާާާއެޖެންޑ ަގއިާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ ގަވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ

މިކަމުެގާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވުމަށްާައޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާަމސައްކަތްާވިލަރެސްކުރެްއވިާ

ބެލެ ރިޔ ސަތުާ އަޙުމަދުާކޮމިޓީެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިްއަގރުާ އަދިާ ނައިބުރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ހެއްޓެވިާ

ާނ ޒިމްއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ



  

ާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދިއްަގރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙު

ާާ މަސައްކަތަކީ ަގވ ިއދުެގާ މަޖިލީހުެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލިސ17ާާާްޝުކުރިއްޔ ާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

ާާ މީ މިާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައިާ ފުރަތަމަާ މިާމަސައްކަތްާއެންމެާ ކުރެވެމުންދ ާމަސައްކަތެއް.ާ 2009ާާއުފަންވީްއސުރެާ

ވަނަާއަހަރުެގާޮއަގސްޓްާމަހުެގާތެރޭަގއިާވަނީާފުރަތަމަާދެލިާކޮޕީއެއްާއެކުލަވ ލ ފަ.ާއެާދެލިާކޮޕީއަށްާއިޞްލ ޚުތައްާާ

ާާހުށަހެޅުމަށް އިޞްލ ޙެއްާމިވަނީާފޮނުއްވ ފަިއ.ާއެާފޮނުްއިވ99ާާާާާމަޖިލިސްެގާމެންބަރުންނަށްާއެރުވުނުާފުރުޞަތުަގއި

އިޞްލ ޙްތަކުެގާއަލީަގއިާމިާކޮމިޓީެގާފަރ ތުންާމިވަނީާހަމަާހުރިހ ާއިޞްލ ޙެއްހެންާވަކިވަކިންާބެއްލެވުމަށްފަހުާމިާ

ލ ޚްތަކ ާދޭތެރޭާޮގތްތަކެއްާނިންަމވ ފަ.ާއެޮގތުންާމިދިޔަާއަހަރުާކޮމިޓީަގިއާހިމެނިވަޑައިެގންނެިވާމެންބަރުންާއެާއިޞް

މެންބަރުންނަށާްާ ދެލިާކޮޕީާމަޖިލިސްެގާ މިާ ތެރޭަގއިާއެޮގތަށްާނިންމެވުމަށްފަހުާއަނެއްކ ާވެސްާ މަހުެގާ ސެޕްޓެމްބަރުާ

ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފަ. މެންބަރުންާ މަޖިލިސްެގާ އިޞްލ ޙްތަކެއްާ ިމވަނީާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ އިސްލ ޚްތަްއާާފޮނުއްވީމ ާ މިާ އ ދެ،ާ

ެގންދިޔަާާ ބަލަހައްޓަވަމުންާ ރިޔ ސަތުާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދެވިއިރުާ ބައްލަވަމުންާ ކޮމިޓީންާ ހޮއްވެވިާ މިާ އިންާ މަޖިލިސްާ

އަހައިެގންާާ ވޯޓަކަށްާ ދޭތެރޭގައި.ާ މައްސަލަައކ އިާ ދެާ ިމޮއތީާ ތަފ ތުވުންާ ޚިޔ ލުާ ޮގތެްއަގއިާ މަިއަގނޑުާ ދިއުމުަގިއާ

ނުާދެާމައްސަލަާއެއްާދިމ ވި.ާއޭެގާތެރެއިންާއެއްާމައްސަލަާއަކީާމަޖިލީހުަގއިާނަގ ާބައެްއާާކަންކަންާނިންމަންޖެހު

ވަނީާާ އެކަންާ ތަފ ތުވުން.ާ ޚިޔ ލުާ އުފެދުނުާ ދޭތެރޭަގއިާ އެކަމ ާ ވޯޓްތޯާ ނުވަތަާސިއްރުާ ވޯޓްތޯާ ހ މަާ ނަގ ނީާ ވޯޓްތައްާ

ހިފައި.ާއެހެންވީމ ާއެަވުގތުާނެުގނުާވޯޓުންާއެާހ މަާކޮމިޓީއަށްާަވކިާޮގތަކަށްާހައްލުާކުރުމަށްޓަކައިާވޯޓެއްާނަަގންާޖެ

ާާ އެހެންނަމަވެސް ެއޮގތަށް.ާ އެކުލަވ ލެވިފައިވަނީާ ަގވ އިދުާ ުގޅިެގންާ ނިންމެވުމ އިާ ނެުގމަށްާ ޮގތުަގއިާ ވަނ2ާާާާަވޯޓްެގާ

ާާ މެނ3ާާްފަހަރަށްާއެކުލަވ ލެވުނުާދެލިކޮޕީާއަދި އެކުލަވ ލެވުނުާދެލިާކޮޕީާވެސްާމަޖިލިސްާ ބަރުންނަށާްާވަނަާފަހަރަށްާ

ެއާާ އެހެންކަމުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފަ.ާ އިޞްލ ޙްތައްާ މައުޟޫަގއިާ އެާ ހަމަާ މިވަނީާ މެންބަރުންާ މަޖިލިސްާ ފޮނުއްވުނުާ

މައްސަލަާައކީާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުންާއެކަންކަންާނިންމަންޖެހޭާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާދެވަނަާަމއްސަލަާާ

ކޮ ތަފ ތުުވންާ ޚިޔ ލުާ ޮގތަށްާ އަކީާާއެއްާ ަމއްސަލަާ އެއްބަސްނުވެވުނުާ މައްސަލައަކީާ މަިއަގނޑުާ ދިމ ިވާ މިޓީަގއިާ

މަޖިލީހަށްާބިލްތައްާހުށަހެޅުމެުގާދ އިރ ާއ އިާދޭތެރޭަގިއާުއފެދުނުާމައްސަލަާެއއް.ާއެީއާދައުލަތަށްާއ އްމުދަނީާލިބޭާ

ހުށަހެޅޭ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބިލްތައްާ ބެހޭާ ކަންތަކ އިާ ނެުގުމެގާ ޓެކްސްާ މިާކަންކަމ އިާ އެކަނިކަމަށްާ ސަރުކ ރަށްާ ނީާ

ަގވ އިދުަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީާއެޮގތްާެއޮގތަށްާބ އްވަންާބޭނުންވ ާމެންބަރުންނ އިާއެކަންާއެޮގތަށްާނުބ އްވ ާކޮންެމާާ

ޚިޔ ލުާާ އުފެދުނުާ ދޭތެރޭާ ބޭއްވުމ ާ ހުށަހެޅޭޮގތަށްާ މަޖިލީހަށްާ ވެސްާ ބިލްތައްާ ބެހޭާ ޓެކްސްއ އިާ ވެސްާ މެންބަރަކަށްާ

ން.ާއެާމައްސަލަާވެސްާކޮމިޓީެގާފަރ ތުންާވޯޓަކަށްާއަހަިއެގންާއެއިރުާނިމުނުާޮގތަށްާމިާގަވ އިދުަގއިާމިވަނީާާތަފ ތުވު

ހިމެނިފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާެއާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާިމވަނީާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިފައި.ާއެހެންވީމަާމައިަގނޑުާޚިޔ ލުާާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާދެންާމިާގަވ އިދުާެއކުލެިވެގންާައއިާާާާތަފ ތުވުންާމިއޮތީާދެާނުކުތ އެއްެގާމަްއޗަށް

ެއީއާާ ޮގތ އިާމ ޒީއަށްާބަލ އިރުާމިާަގވ އިދަކީާއެމެރިކ ެގާހައުސްާއޮފްާރެޕްރެޒެޓީސްެގާހައުސްާރޫލްތަކުެގާމަްއޗަށްާ



  

ާާ އަމަލު ައޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އަދިާ އެކުލަވ ލެވިފަިއވ ާ ބެލިެގންާ ިމާާއަސްލެްއކަމަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކުރަމުންދ ާ

އެކުލަވ ލެވިފައިވ ާާ ހިމެނިެގންާ ަގވ އިދުަގއިާ މިާ ކަންކަންާ އެންމެހ ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ކަމަށްާ ކުރައްވ ނެާ މަޖިލީހުންާ

ަގވ އިދެއް.ާމިާަގވ އިދަށްާއަަމލުކުރުންާމިހ ރުވެސްާލަސްވެފައިވ ކަންާތިާއެންމެާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާފ ހަަގކުރެްއވޭނެ.ާާ

ކަންތައްތަކ ިއާާއޭ ބައެއްާ ލ ޒިމްާ ކުރުންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ސަބަބަކީާ އެްއާ މަިއަގނޑުާ އެންމެާ ެގާ

މިއަހަރުާާ ެއހެންކަމަށްވުމ އެކުާ ލަސްވެފަިއވ ތީ.ާ ނުކުރެވިާ ސަބަބުންާ ނެތުމުެގާ ަގވ އިދުާ މިާ ކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ

ާާ މި ވެސްާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ ފެށިެގންާ އައިކަމީާމަޖިލިސްާ ތަޅުމަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ މައްސަލަާ ަގވ އިދުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާއުފ ކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާސަބަބަކީާމިާަގވ އިދުާފ ސްވުމަކީާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްތައްާައވަސްެވާާ

ޤ  ނޫނުތައްާއުފަންވުމަށްާހަލުއިވެާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމަންހުރިާކަންތައްާއަވަހަށްާނިމިާނިންމަންޖެހޭާބިލުތައްާނިންމާ 

ކަންތައްތަްއާާ ގަވ އިދުެގާ އެހެންކަމަށްވުމ އެކުާ ވަޞީލަތަކަށްވ ތީ.ާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެާ ވަރަށްާ އޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދިޔަޮގތްާކުރުޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލީ.ާމިާގަވ އިދުާފ ސްކުރެވެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަންނަނީާމިާގަވ އިދ ާާ

އުފެދިފަ ވޯޓަށްާާދޭތެރޭާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ސަބަބުންާ ތަފ ތުވުންތަކުެގާ ޚިޔ ލުާ އިވ ާ

ޮގތެއްެގާމަްއޗަށްާއެާއިޞްލ ޙުތައްާެވސްާހިމެނޭޮގތަށްާވޯޓަށްާއެހިެގން.ާދެންާ އެހިެގންާއެާއިޞްލ ޙުތައްާފ ސްވ ާ

ތެރޭަގއިާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ މިާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ހުރިާާާާއަޅުަގނޑުާ ތަކުރ ރުވެފައިާ ދ ދިާ ހަމަާ އަދިާ ެއްއޮގތްާ ވަރަށްާ

ެއާާ އައްސަވ އިރުަގއިާ ޯވޓަށްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ވެސްާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ

ާާ މިާސެކްރެޓޭރިއަޓުންާއެާކަންތަްއތައްާބައްލަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާމިއަދު

ަގވ އިދުެގާމަްއސަލަާނިންމަވައިާދެއްވ ާހަމަާނިމުމ އެކުާމިާަގވ އިދަށްާޢަމަލުކުރެވޭނެޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާފަހިެވެގންާާ

ކަހަލަާާ ެއއްެވސްާ ޢަމަލުކުރުމަކަށްާ ަގވ އިދަށްާ މިާ ވެސްާ މ ދަންާ ފ ސްވުމ ެއކުާ މިއަދުާ ހަަމާ ަގވ އިދުާ އ ދެ،ާ ދިއުން.ާ

ާާ މީަގއި ސަބަބަކީާ ނެތް.ާ އެކުލަވ ލުމަށ ިއާާހުރަހެއްާ ތެރޭަގއިާ ހަފްތ ާ ދެާ ކޮމިޓީތަްއާ އެބައޮތް.ާ މ އްދ އެއްާ އިންތިޤ ލީާ

މަޖިލީސްާއިންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްާދެާމަސްާދުވަސްާތެރަޭގއިާކުރުމަށް.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކުާމިއަދުާފ ސްކުރުވެނުާާ

ަގވ އިދަށްާޢަމަލުކުރުމަކަށްާއެްއވެސްާމަ މިާ އްސަލައެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާމިާާކަމުަގިއވިޔަސްާމ ދަމ ާވެސްާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ އުންމީދުކުރުމުންާ ދެްއވ ނެކަމަށްާ ނިންމަވައިާ މައްސަލަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢި ހުރިހ ާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ ކޮިމޓީަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުާާޝުކުރިއްޔ .ާ މެންބަރުންނަށްާ އްޒަތްތެރިާ

ާާ އެބައޮތް ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި.ާ ބުރަާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ އިޞްލ ޙެްއ41ާާާާދަންނަވަންާ

ޞްލ ޙްތަްއާހުށަހެޅިފައި.ާއެކަމަކުާމިާިއޞްލ ޙްތަކުެގާތެރޭަގިއާމުޤަްއރިރުާއެާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދަިއންާވަރަށްިގނަާއި



  

ބަހުރިާއެްއޮގތްާއިޞްލ ޙްތަކެއް.ާއެހެންވީމ ާއެާއަދަދުާއެހ ާމަތިވެެގންާހިނަގއިާނުދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާުއއްމީދުާއެ

ާާ ކޮންމެވެސްާާކުރެވޭ. ކަންތަްއާ ަގވ ިއދުެގާ މަޖިލީހުެގާ މިއަދުާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ

ދެ ނިންމަވ ލަާ ހުށަހެޅުމުެގާއެްއޮގތަކަށްާ ނުދައްކ ާއިޞްލ ޙްތައްާ ވ ހަކަތަކެއްާ އިތުރުާ އެހެންވީމ ާ އަޅުަގނޑުާ އްުވމަށް.ާ

ދ އިރ ެގާ ވައިކަރަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްއަށް.ާ

ާ

ާރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާލީާޢ ކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަވައިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(28ާާާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާމިާހުށަހަޅަނީާގަވ އިދުެގާާ

ާއުނިކުރުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ28ާާާއުނިކުރުމަށް.ާމަޢ ފްކުރައްވ ތ2ާާާިއުނިކުރުމަށް.ާ)ހ(ާެގާ

ާ

ާްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ މެންބަރަކު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ هللاާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢަބްދުއްާރަޙީމް.ާއަލުންާވިދ ޅުވެާދެްއވ ާމައިކް.ާ.

ާ

ާދުއްާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާޢަބްهللاާންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަ

ާދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާވަިއކަރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

އިބްރ ޙިމާްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމުއްޠަލިބަށް.

ާ

 ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާ

ާާ ގަވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައށ55ާާާާް`.ާޝުކުރިްއޔ ާ މ އްދ ާ ވަނ ާ

ތަރުތީބު ައކުރުތައްާ އެހެންާ ހަމަޖައްސައިާ ކަމުަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ އަކުރަކީާ އެާ އިތުރުކޮށްާ ކުރުން.ާާއަކުރެއްާ

ާ)ހ(.55ާމެންބަރުންެގާސުލޫކީާމިންަގނޑުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

ވަނަާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅުްއވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާމިެގންދަނީާމަޖިލިހުގ36ާާާެާ

ާާ ާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުާާވަނ36ާާާަަގވ އިދުެގާޑްރ ފްޓްަގިއާހުރިާތަރުތީބުންާމ އްދ ތައް.ާއެހެންވީމަ،

ާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މ އ36ާާް އަވަނަާ އެާ އިތުރުކޮށްާ އަކުރެއްާ މިމ އްދ އަށްާ ިއޞްލ ޙަކީާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ައޅުަގނޑުާ ކުރަކީާާދ އަށްާ

ާާ ވަުގތު. ޖަލްސ ެގާ ތަރުތީބުކުރުން.ާ ައކުރުތައްާ އެހެންާ އެއިންާ ހަމަޖައްސައިާ ކަުމަގިއާ )ށ(ާ )ށ(.36ާާާާމިމ އްދ ެގާ

ާާ އެކު އިޢުލ ނުކުރުމ އިާ އެކަންާ ވަުގތުޖެހުމުންާ ބަނިްގޮގވ ާ ނަމ ދުެގާ މެންދުރުާ އޮތްނަމަެވސްާ މިހެންާ 7ާާމިމ އްދ ަގއިާ

ާވެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާމިނެޓްއިރަށްާޖަލްސ ާހުއްޓ ލަންވ ނެާއެާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޢިއްާާއ ދެ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވަނަާމ އްދ ައށްާއޮތްާއިޞްލ ޙުާ.54ާވަިއކަރުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާމިާއިބ ރ ތުަގިއވ ާއިބ ރ ތަކީާމިާލަފުޒުެގާފަހަތަށްާއ54ާާާާެތެރިާރަީއސް.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތް

ާމެންބަރެއްެގާދ އިރ ެގާނަންާިއއްވުމަށްފަހުާމިާއިބ ރ ތްާއިތުރުކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާވ ހަކަދެއްކެުވން

ވ ހަކަާާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުްއިވޮގތަށްާ އެާ އ ރިފުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވަިއކަރަދޫާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ



  

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަށްާހުށަހަޅުްއވ ާއިޞްލ ޙެއް.54ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ވައިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއިބ ރ ތުަގިއވ ،ާއިބ ރ ތުަގިއވ ާއިބ ރ ތަކީާމިާލަފުޒުެގ54ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާާ މިއީ ދެންާ އިތުރުކުރަން.ާ އިބ ރ ތްާ މިާ އިއްވުމަށްފަހުާ ނަންާ ދ ިއރ ެގާ މެންބަރެއްެގާ އެާ ފަހަރަށާްާވ2ާާަފަހަތަށްާ ނަާ

ާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހެޅީ.ާ)ނ(ާއަށްާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙުާެއއީާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތުލުސްދޫާާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ އިޞްލ ޙަށްާ އެާ ޝުކުރިއްޔަާ

ާޒެއިނ ާއ ދަމްާ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާއެާހުށަހެޅުްއވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވަނަާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.55ާާާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢި

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ރަީއސް، ޢިްއޒަތްތެރިާ 55ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙަކީ ހުށ ހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ މ އްދ ާ އަށ5ާާާްވަނަާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ތަރުތީބުކުރުން.ާާއަ އަކުރުތައްާ އެހެންާ ހަމަޖައްސައިާ ކަުމަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އެާ އަކުރަކީާ އެާ އިތުރުކޮށްާ ކުރެއްާ

ާާ )ހ(.ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތަކ އިާނުރަސްމީާޖަލްސ ތަކ އ55ާާާިމެންބަރުންެގާސުލޫކީާމިންަގނޑު

ޖަލްސ އަކަށް ކޮންމެާ ތަމްސީލުކުރެވޭާ މަޖިލިސްާ ހުންނަންވ ނާީާާާމަދިާ ހެދުންާ ހ ޒިރުވުމުަގއިާ ބައްދަލުވުމަކަށްާ ނުވަތަާ

ާާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. ާާާާ-1ތިރީަގިއވ ާ ފަޓްލޫނު. ކޯޓްާ ޓައީ،ާ ގަމީހ އިާ މެންބަރުންާ މެންބަރުންެގާާާ-2ފިރިހެންާ އަންހެންާ

ބޭކަބަނލުން އަންހެންާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ ވ ންވ ނީާ ހެދުންކޮޅުތައްާ ހުންނަންވ ނީ،ާ ހެދުނާްާހެދުންކޮޅުތައްާ ާ



  

ޝުކުރިްއޔ ާާ ހެދުމަކަށޭ.ާ ނިވ ވ ާ ައއުރަާ ނިވ ވ ޮގތަށްާ ކަނދުރ ާ ބޮލ އިާ މިންަގނޑުަގއިާ ރިވެތިާ ހުންނަންޖެހޭނެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަ ދ ިއރ ެގާ ވިލިފުށީާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ މެންބަރުާޝުކުރިއްޔ .ާ ތްތެރިާ

ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްެގާއެާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.ޢަބްދުއްާރަޙީމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާައރުވަންهللاާމ ފަންނުާހުނޅަުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާބްދުއްޢަهللاާޅަުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުނ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާހުށަހަޅ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާ.168ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތަމަ.ާވަނަާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާފުރ71ާާަ

ާ

ާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާބްދުއްޢަهللاާޅަުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުނ

ާާ އަޅުަގނޑު ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަނބުރ 71ާާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަކީާޓެކްހެއްާނެުގމަށްާނުވަތަާާނަަގންާިވސްނ ާސަބަބުތަްއާެއބަހުރި.ާއެްއާސަބަބަކީާމިކަުމެގާސަބަބުންާމި

އަޅުަގނޑުާާ ުއނިކުރަންވެެގންާ މ އްދ ާ އެއިންނަާ ސަރުކ ރުންނޭާ ހުށަހަޅ ނީާ ބިލުތައްާ ހުށަހަޅ ާ އުނިކުރުމަށްާ ޓެކްހެއްާ

ހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙެއްާައނބުރ ާެގންދަންާބޭނުންވ ާއެއްާސަބަބަކީާއެއީާޓެކްސްެގާބްރެކެޓ ާކުޅުމަކީާރައްޔިތުންާާ

މަސައްކަތްކޮށްފ ނެާާމަ ނަަގންާ ފައިދ ާ ސިޔ ސީާ އެކަމުެގާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ލިބިއްޖެނަމަާ ބ ރުާ އެކަމުެގާ ޖިލީހަށްާ

އެމ އްދ ާާ ހުރީތީވެާ ެއޮގތަށްާ މިހ ރުާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުެގާ އެދިާ ނުކުރުމަށްާ ެއޮގތަށްާ ެއކަންާ ވ ތީވެާ ކަމަކަށްާ

ާޙުާއަނބުރ ާެގންދަން.ާއުނިކުރަންާނުފެންނަާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާމިާއިޞްލ 



  

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ މ އްދާ 71ާާޝުކުރިއްޔ ާ އޮތްާާވަނަާ ހުށަހަޅ ފައިާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އުނިކުރުމަށްާ )ށ(ާ ެގާ

ާހުށަހެޅުންާއަނބުރ ާެގންނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ވަނ71ާާާާަޝުކުރިއްޔ .ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާމ އްދ .

ާ

ާއިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:މ މިިގލީާދ 

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީ.ާއ ދެ،ާޓެކްހެއްާނުވަތަ،71ާާާާ`.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާާ

ހުރިހ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ޮގތުެގމަތިންާ ބިލުތައްާ ހުށަހަޅ ާ އުނިކުރުމަށްާ ޓެކްހެއްާ ނުވަތަާ ނެުގމަށްާ ޓެކްހެއްާ

ހުށަހަޅަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

އެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމަކީާޓެކްހެއްާނެުގމަށްާނުވަތަާޓެކްހެއްާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅ ާބިލުތައްާހުށަހަޅ ނީާ

އުނިކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާމިހ ރުާަގވ އިދުަގއިާއޮތްާއޮތުންާއުނިކުރަން.ާާާާސަރުކ ރުންނެވެ.ާއެމ އްދ ާެއޮގތަށް

ާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާެއވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާެއޮގތަށްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ 

ާއިލްޙ މްާއަޙްމަދު.

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ހުށަހެޅުްއވިާ އިބްރ ހީމްާ ޤ ސިްމާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާ



  

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

ވަނ88ާާާަޝުކުރިއްޔ .ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަްއމަދުާމުޖުތ ޒަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ

ާމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ.

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ޝުކުރި ާާއ ދެ،ާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙަކީ،88ާާާްއޔ ާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

2ާާާާމިމ އްދ ަގިއވ ާބިލުެގާާ 1ާާާާވަނަާކިޔުމުެގާމަރުޙަލ ަގއި 30ާާާާަގޑިއިރ  ވަނަާކިޔުމުެގ2ާާާާމިނެޓްެގާބަދަލުަގއިާބިލުެގ

ާަގޑިއިރުާއިތުރުކުރުމަށް.3ާމަރުޙަލ އަށްާ

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ތ އީދުކުރައްވ  ދ އިރ ެގާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢަބްދުއްާރަޙީމް.هللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާޢަބްދުއްާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހިޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ޢިއްޒަތް މުޖުތ ޒާުާޝުކުރިއްޔ ާ މުޙަންމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ތެރިާ

ާހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙަށްާތ ީއދުކުރަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހުށަހަޅުއްވ 93ާާޝުކުރިއްޔ . މުޖުތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ މ ްއދ އަށްާ ާާވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

93ާާާާ،  އ ދެ ހުށަހަޅަނީ. އަޅުަގނޑުާ އަށްާ މ އްދ ާ މިއޮންނަނ93ާާާާީވަނަާ އޭަގއިާ އުނިކުމަށް.ާ )ވ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާލްފެއަރާކޮމިޓީ.ާމިާ)ވ(ާއުނިކުރަންާ.)ވ(ާޞިއްހަތ އިާވ93ާެސަރުކ ރުެގާއިދ ރ ތަކ އިާުގޅޭާކޮމިޓީތައްާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:



  

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒެުގާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝުކުރިއްޔ .ާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގ 94ާާާާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު ވަނަާމ އްދ ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށ95ާާާްއަދި

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

95ާާާާވަނަާމ އްދ ާއ އ94ާާިވަނަާމ ްއދ ާއަށްާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކ94ާާާާީޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާާ

ާވަނަާމ އްދ ާެއއްކޮށްލުމަށްާހުށަހަޅ ާހުށަހެޅުމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމައުސޫމް.هللاާޢަބްދު

ާ

ާސޫމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މައުهللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފުެގާއެާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހުށަހަޅުއްވ 118ާާާާޝުކުރިއްޔ . މުޖުތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.އިޞް

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙ118ާާާުއ ދެ!ާޝުކުރިއްޔ ާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ )އ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ާއަޅުަގނޑުާއަނބުރ ާެގންދަން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

ާާ ހުށަހަޅުއްވ 121ާާާާޝުކުރިއްޔ . މުޖުތ ޒުާ މުޙަްއމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ާާ އުނިކުރުމ121ާާައ ދެ، އިބ ރ ތްާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ނައިބު މުޤައްރިރުެގާ މުޤައްރިރ އިާ ކޮމިޓީެގާ .121ާާށް.ާ

މިޮގތުންާއިންތިޚ ބްކުރ ާމުޤަްއރިރ އިާމުޤައްރިރުެގާނ އިބަކީާމަޖިލީހުަގއިާހިމެނޭާއެއްާސިޔ ސީާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާާ

ާމެންބަރުންކަމުަގއިާެވެގންާނުވ ނެާއެވެ.ާމިއޮތްާއޮތުންާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާ.

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގ

ާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާ.

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާެގާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށ147ާާާާްޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާާ:ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާހުށަހެޅުން.144ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

147.ާާ

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާލ ޙުާއަނބުރ ާެގންދަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާއިޞ147ާާް



  

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހުށަހަޅުއްވ 148ާާާާޝުކުރިއްޔ  މުޖުތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ އަށްާ މ ްއދ ާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

ާއްކެުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެ

މ އްދ ެގ148ާާާާ މިާ ަވުގތުާ ބަޙުސްެގާ މައްސަލަިއެގާ ކުއްލިާ އިޞްލ ޙަކީ.ާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

އެހެންޮގތަކަށްާ މަޖިލީހުންާ ފަހަތަށްާ އިބ ރަތުެގާ މިާ ވަުގތުާ ދެވޭާ ބަހުސަށްާ މައްސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ އިބ ރ ތުަގއިވ ާ

ާރުމަށް.ކަނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކުާމިއިބ ރ ތްާއިތުރުކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިލްޙ މާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާއަޙްމަދު.

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިޞްލ ޙަށ167ާާާާް ހުށަހަޅުއްވ ާ މުޖުތ ޒުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާހަކަދެއްކެުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒުާވ 

ބަިއވެރިވުން.167ާާާާއ ދެާާ ވޯޓްަގއިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ިއޞްލ ޙަކީާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގިއވ ާއިބ ރ ތްާއެާމ އްދ ަގިއާހިމެނުމަށް.ާއެީއާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާހަމ87ާާާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ަވނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާިމ87ާާާާއްާެއޮގތަށްާބުނ ތީެވާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއެޮގތަކަށްާވަކިާޮގތަކަށްާހަމަާއެއްާކަމަާ

މަޖިލީހުނާްާ މީހަކުާ ބަލަހައްޓ ާ ރިޔ ސަތުާ ޖަލްސ އެްއެގާ މަޖިލީހުެގާ ނުވަތަާ ރަީއސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބުނަނީާ

ވޯޓްެގާފެންނަާނުފެންނަާއަދަދުާާާނިންމ ާނިންމުންތަކުަގއިާޯވޓުދީެގނެއްާނުވ ނެާއެވެ.ާއެހެންނަމަވެސްާކަމަކ މެދުާނަގ 



  

ވޯޓްާާ ފެންނަކޮޅަކަށްާ އޭނ އަށްާ މީހަކުާ ބަލަހައްޓ ާ ރިޔ ސަތުާ ނުވަތަާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ހ ލަތެއްަގއިާ ހަމަހަމަވެއްޖެާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ )ށ(.ާ ދެންާ އެެވ.ާ މަޖިލީހުެގ87ާާާދޭންވ ނެާ ރައްޔިތުންެގާ އިބ ރ ތް.ާ ަގިއވ ާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބައިެގާވޯތުންާނުވަތަާހަތަރުބައިކުޅަާތިންބަިއެގާވޯޓުންާނިންމަންޖެހޭާކަމެއްާނިންމުމުަގިއާމަޖިލީހުެގާތިންބައިކުޅަާދެ

ރައީސަށްާނުވަތަާރިޔ ސަތުާބަލަހައްޓ ާމީހަކަށްާވޯޓުާދެވިދ ނެާއެވެ.ާމީާހަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީފަގއިާއޮތްޮގތަށްާމިބަިއާާ

ާހިމެނުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީ.ާާ

ާ

ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒެިއނ ާއ ދަމް.ާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާާ ހުށަހަޅުއްވ 168ާާާޝުކުރިއްޔ . މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ރައީސް ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑު އިޞްލ ޙަކ168ާާާީ.ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މިާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާސިއްރުާޯވޓުާނެުގންާލ ޒިމުާކުރ ާހ ލަތަުގޔ އިާމިާގަވ އިދުަގއިާސިއްރުާވޯޓުާނެުގންާލ ޒިމުކުރ ާ

ވޯ ހުޅުވ ލ ފައިވ ާ އ ންމުކޮށްާ ނަަގންވ ނީާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ އެހެންާ ފިޔަވައިާ މ އްދ ާހ ލަތްތައްާ މިާ މިހެންާ ޓެކެވެ.ާ

ތެރޭަގިއާާ ސަބަބުތައްާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ އިޞްލަޙުތައްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ފެންނަކަމަށް.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ

ދިމ ވެއްޖެާާ ކަމެއްާ މިާ ނަަގންެވެގންާ ވޯޓުާ ސިއްރުާ ހަމަާ ސަބަބުންާ ބަދަލެއްެގާ އަންނަާ ަގވ އިދަށްާ ފަހަރެއްަގއިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާިއޞްލ ޙުާނުެގނެވިއްޖެކަމަށްވަންޏ މުންާއެާސިއްރުާއެޮގތަކަށ168ާާާާްހ ލަތެއްަގއިާަގވ އިދުެގާާ

ާއަމަލުާނުކުރެވޭނެތީވެާމިމ އްދ އަށްާއަޅުަގނޑުާމިއިޞްލ ޙުާިމާހުށަހަޅ ފައިވަނީ.ާާާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

ާާ ައޅުަގނޑު ޢ168ާާާިޝުކުރިއްޔ .ާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ މ އްދ އަށްާ އިޞްލ ޙަށްާާވަނަާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާހުސެއިންާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާހަކަދެްއކެވުންާ:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާހުސެއިންާމަނިކުާވ 

ާާ ދ އިރ ެގ ހުޅަނުގާ ޢަބްދުާމ ފަންނުާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުމަށްާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ދެންމެާ ރަޙީމްާ ޢަބްދުއްާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 168ާާާާޝުކުރިއްޔ . މ އްދ އަށް ާާވަނަާ ދ އިރ ެގ ާާމ މިިގލީާ ޤ ސިމްާޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވ ާާާާއިބްރ ހީމްާާމެންބަރުާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ 168ާާާާއ ދެ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެާ މ އްދ އަށްާ މ އްދ ަގިއ261ާާާާވަނަާ ވަނަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީ މަތިންާ ޮގތުެގާ ސިއްރުާާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ނަަގންވ ނީާ ވޯޓުާ ނަގ ާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ އިޞްލ ޙެއްާ އަށްާ

ާވޯޓެްއެގާޮގތުަގާއެވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަބްދުލްާއަޒީޒްާ

ާޖަމ ލްާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަބްދުލްާއަޒީޒްާޖަމ ލްންބަރުާދ އިރ ެގާމެާމ ވަށު

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

މެނ168ާާް ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ައށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ފުރުޞަތުވަނަާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ  ބަރުާ

ާއަރުވަންާ.

ާ

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ 168ާާާާއ ދެ، ވޯޓު. އ ދެާސިއްރުާ ކުރުން.ާ ިއޞްލ ޙުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މ އްދ ެގ168ާާާާވަނަާ ވަނަާ

ލ ޒިމު ނެުގންާ ސިއްރުވޯޓުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ނެުގންާާ)ހ(.ާ ސިއްރުވޯޓުާ މިަގވ އިދުަގއިާ ޙ ލަތްތަކުަގިއ،ާ ކުރ ާ ާ

ލ ޒިމްކުރ ާޙ ލަތްތައްާފިޔަވަިއާއެހެންާޙ ލަތްތަކުަގއިާނަގ ނީާޢ ންމުކޮށްާހުޅުވައިލެވިެގންާނަގ ާވޯޓެކެެވ.ާއެާމިހ ރުާާ

ާނެސްފިން.ވަނީާއެހެންާބޭފުޅަކުެވސްާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙުާއަނބުރ ާެގ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަޅުަގނޑު މ އްދ 168ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ހުށަހަޅުއްވ ާާ ވަނަާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އަށްާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ168ާާާާ އިޞްލ ޙަކީާ މިާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ އަށްާ މ އްދ ަގިއ80ާާާާވަނަާ ވަނަާ

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގމަތިން،ާކުއްލިާނުރައްކަލުެގާޙ ލަތު.ާއެާމިހ ރުާވަނީާމ މިިގލީާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާނބުރ ާެގންދަން.ާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާއެާއިޞްލ ޙުާއަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައޅުަގނޑު އިޞްލ ޙަށ168ާާާާްޝުކުރިއްޔ .ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ މ އ168ާާްއ ދެ ާާވަނަާ ިއޞްލ ޙަކީ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެާ ޮގތުަގިއ168ާާާާދ އަށްާ އަކުރެއްެގާ ވަކިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގ80ާާާާއަންނިވިާބައިާއިތުރުކޮށްާއަކުރުތައްާތަރުތީބުކުރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ަގއި،ާޢ ންމުާއިންތިޚ ބެއްާބޭްއވުމަށްާދަތިެވެގން،ާާމަތިންާކުއްލިާނުރަްއކަލުެގާޙ ލަތުާއިޢުލ ނުކޮށްފަިއވ ާދަނޑިވަޅެއްާ



  

ވޯޓުާާ ނަގ ާ ފ ސްކުރުމަށްޓަކައިާ ޤަރ ރެއްާ އިތުރުކުރުމުެގާ މުއްދަތަކަށްާ ދިުގނޫންާ އަހަރަށްވުރެާ އެއްާ ޢުމުރުާ މަޖިލީހުެގާ

ާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުަގާއެެވާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެ އަޙްމަދުާތ އީދުކުރަްއވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ެމންބަރަކަށްާ ރިާ

ާއ މިރު.

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހުށަހަޅަނީާއަޅުަގނޑުމެން މިާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ ާ އަޅުަގނޑުާ ނެުގމަށް.30ާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ މިނެޓްެގާ

ާާ މިހިސ ބުން ޮގވ ފަިއވ ތީއ އެކު.ާއަޅުަގނޑުާ މެންދުރުާނަމ ދަށްާވެސްާ ހުސްވަުގތުކޮޅެްއާނަގ ފަިއ30ާާާާއެއީާ މިނެޓްެގާ

ާަގއި.ާަވްއސަލ މްޢަލައިކުމް.1:00ާާމަސަްއކަތްާައލުންާފަށ ނީާާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ާ

 ]ށ13:08ާްނ12:32ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑުމެންާާ ިއޞްލ ޙުތައްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ިމހ ތަނަށްާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ ަގވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ

މިެގން އަރުވަމުންާ ާާފުރުޞަތުާ މިއޮތީ މިހ ރުާ ހުށަހެޅިފައި،168ާާާާދިޔައީ.ާ އިޞްލ ޙުތައްާ ހަމައަށްާ އ އިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ މިދަނީ. ޢަބްދ168ާާުހުށަހެޅެމުންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އަށްާ މ އްދ ާ هللاާވަނަާ

ސެކް ެގންދަވައިފިކަމަށްާ އަނބުރ ާ އިޞްލ ޙުތައްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އަންަގވ ފަިއވޭ.ާާޢަބްދުއްރަޙީމްާ ރެޓޭރިއޭޓަށްާ

އެހެންވީމ ،ާއެާިއޞްލ ޙުތަކަށްާމިހ ރުާނުހިމެނޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާާ

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.168ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާއަށްާ

ާ

ާާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރު



  

ވަނަާމ އްދ ެގާވަކިާއަކުރެްއެގާޮގތުަގއިާައންނަނިވިާބައިާއިތުރުކޮށ168ާާާްއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަރުތީބުކުރުން.ާ 88ާާާާއަކުރުތަްއާ މ އްދ ެގ ާާވަނަާ ެގ 2ާާާާ)ހ(ާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާވަނަ މ އްދ ަގއިާ

މެންބަރެއްތިޮގތުެގމަ ަމޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަނޑައެޅުންާ ޢިނ ޔަތްތައްާ ނުވަތަާ މުސ ރަާ ވޯޓުާާެގާ ނަގ ާ މަށްޓަކައިާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާާާެއވެ.އިާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުގަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަރުާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ .ާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ވަން.ާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާ

ާ

ާމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަރެސް

ހުށަހެޅާިާ އިބްރ ހީމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާހުށަހެޅުމަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 168ާޝުކުރިއްޔ .ާމ މިނިގލިާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާން:ާާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވު

ވަނަާމ އްދ ެގާވަކިާއަކުރެްއެގާޮގތުަގއިާައންނަނިވިާބައިާއިތުރުކޮށ168ާާާްއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާާ ާާއަކުރެއްާއިތުރުކޮށްާތަރުތީބުކުރުން. ާާށވަނަާމ އްދ ެގާ)91ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުެގމަތި( ،  ންަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ

ރައީ މަޖިލީހަށްާ ފޮނުވ ސުލްޖުރައްޔިތުންެގާ އަނބުރ ާ އެއިބިލަކ ާާމްހޫރިއްޔ ާ ިވސްނުމަށްފަހުާ އަލުންާ ބިލަށްާާާމެދުާ

އ ދެ،ާމިީއާާާާެއވެ.އިާާއެްއވެސްާބަދަލެއްާނުެގނެސްާފ ސްކުރުމަށްޓަކައިާނަގ ާޯވޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާޯވޓެްއެގާޮގތުގަާ

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވންާތ އީދުކުރަްއވަން.ާާޝުކުރިއްޔ .ާކު

ާ



  

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ

ާން.ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ އަށްާދެނ168ާާާާްޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާާ

ާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

އަކުރެއ168ާާާް ަވކިާ މ އްދ ެގާ ތަރުތީބުކުރުން.ާާވަނަާ ައކުރުތައްާ އިތުރުކޮށްާ ބައިާ އަންނަނިވިާ ޮގތުަގއިާ ެގާ

ާާ ނުވަތ100ާާާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުެގމަތިން،ާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއްެގާޮގތުަގއިާއެވެ.ާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާނައިބުާމަޤ މުންާވަކިކުރުމަށްޓަކައިާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާޯވޓެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ެގާާ ކުޑަހުވަދޫާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު.

ާާ

ާ:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން

ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ މ މިނިގލިާ އިޞްލ ޙަށ168ާާާާްޝުކުރިއްޔ .ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ދެންާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަ

ާ

ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާވަކިާއަކުރެްއެގާޮގތުަގއިާައންނަނިވިާބައިާއިތުރުކޮށ168ާާާްއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަރުތީބުކުރުން.ާ ބަޔާ 101ާާއަކުރުތައްާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޮގތުެގމަތިން،ާާވަނަާ ންކޮށްފައިވ ާ



  

ހުށަހަޅ ާާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ނެުގމަށްާ ވޯޓެއްާ ނެތްކަުމެގާ އިތުބ ރުާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ

ާހުށަހެޅުމަކ އިާުގޅިެގންާނަގ ާޯވޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގއިާެއވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްާ އަޙުމަދުާތ އީދުކުރަްއވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ެމންބަރަކަށްާ ޒަތްތެރިާ

ާއ މިރު.

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ

ާން.ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ިއބްރ ހީމްާއަށްާއަޅުަގނޑުާާ ޝުކުރިއްޔ .ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާ

ާަވނަާމ އްދ ާއަށްާދެންާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.168ާާާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

ވަނަާމ އްދ ެގާވަކިާއަކުރެްއެގާޮގތުަގއިާައންނަނިވިާބައިާއިތުރުކޮށ168ާާާްއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ތަރުތީބުކުރުން.ާާ )154ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއަކުރުތަްއާ މ އްދ ެގާ ޮގތުެގމަތި(ާާށވަނަާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ންާަގއިާ

ާާެއވެާ.އިާާމަށްާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގފަނޑިޔ ރަކުާމަޤ މުންާވަކިކުރުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާ

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސް

ހުށަހެޅުްއވިާ އިބްރ ހީމްާ ޤ ސިްމާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާ

ާ



  

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލިާ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ އިބްރ ހީމްއަށް ޤ ސިމްާ ދެނ168ާާާްާބަރުާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ:ާާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން

އިާއިތުރުކޮށްާވަނަާމ އްދ ެގާވަކިާއަކުރެްއެގާޮގތުަގއިާައންނަނިވިާބ168ާާައ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަކުާާިއވ ާޮގތުެގަމތިމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފަވަނ210ާާާާައަކުރުތަްއާތަރުތީބުކުރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާއ ދެ،ާިމއީާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ .ާާާާާާާެއވެ.އިާާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާނަގ ާޯވޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގ

ާ

ާދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރަށްާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އިބްރ ހީމްއަށް ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލިާ ދެނ168ާާާްާޝުކުރިއްޔ .ާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަ

ާާ ައޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ ބައިާއިތުރުކޮށ168ާާާާްއ ދެ،ާ ައންނަނިވިާ ޮގތުަގއިާ ައކުރެްއެގާ މ އްދ ެގާވަކިާ ވަނަާ

ާާ ހުށަހަޅަން.ާއ ދެ، ތަރުތީބުކުރަންާ ާާއަކުރުތަްއާ މ އްދާ 221ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުެގމަތިވަނަާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ންާާަގއިާ

ާާާާެއވެ.އިާރޮސިކިއުޓަރާޖެނެރަލަކުާޢަްއޔަންކުރުމަށްޓަކައިާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުގަާޕް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ



  

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމްާމުއްޠަލިބް.ާާާާާމެންބަރުާއިބްރ ހީ

ާ

ާމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަރެސް

ހުށަހެޅުމަށާްާ އިބްރ ހީމްެގާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

އިބްރ ހީމްާހުށަހަޅުއްވަނ168ާާާާްކުރިއްޔ .ާާޝު ވަނަާމ ްއދ ާއަށްާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާ

ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

ނަާމ އްދ ެގާވަކިާއަކުރެްއެގާޮގތުަގއިާައންނަނިވިާބައިާއިތުރުކޮށްާވ168ާާައ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ދައުލަތުެގާާާާ،ންިއވ ާޮގތުެގމަތިވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފ250ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއަކުރުތައްާތަރުތީބުކުރުން.ާާ

ނޫންވެސްާއެްއޗެްއާާާނުވަތަާއެމ ލިއްޔ ަގއިާރިޒަރްވެގާޮގތުަގއިާބަހައްޓ ފަިއވ ާެއއްވެސްާފައިސ ެއއްާނުވަތަާމުދަލެއް

ާާާާެއވެ.އިާުގޅޭޮގތުންާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުގަާޚަރަދުކުރުމ އިާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

ާޙުމަދުާއ މިރު.ާާާާއަ

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ

ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙަށްާާާާވަނަާމ ްއދ ާއަށްާމ މިނިގލ168ާާިޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ



  

ާ

ާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

ާާ ޮގތުަގއިާއަންނަނ168ާާިއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ިވާާވަނަާމ އްދ ެގާވަކިާއަކުރެއްެގާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަރުތީބުކުރުން.ާ އަކުރުތަްއާ އިތުރުކޮށްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 251ާާާާޢިބ ރ ތްާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޮގތުެގމަތިން،ާރ އްޖެއިންާބޭރުެގާފަރ ތްތަކަށްާރ އްޖޭެގާސަރަޙައްދުެގާެއއްވެސްާބަެއއްާައސްކަރީާބޭނުމަކަށްާދިނުމ އިާާ

ރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގއިާއެވެ.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާބެހޭޮގތުންާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއް

ދަންނަވ ލީާމިއީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުަގިއާހަދަންާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުންތައްާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާާ

ޢިއްޒަ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ަވރަށްާ ވިސްނ ފައިާ ބޮޑަށްާ ބޮޑެތިާާވަރަށްާ ވަރަށްާ ެމންބަރުންެގާ ތްތެރިާ

ރައްކ ތެރިކުރަންޖެހޭާާ މަޞްލަޙަތުތަކެއްާ މެންބަރުންނަކީާ އެާ އަދިާ އޮވޭ.ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއްާ ޒިންމ ތަކަކ ިއާ

ިމާ ހޮވުމަށްާ ވެސްާ ރައީސްާ ނ އިބުާ އަދިާ އ އިާ ރަީއސްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ބަޔަކަށްވ ހިނދުާ

ސިާ މިވަނީާ ކަނޑައަޅ ފައިާާކަނޑައަޅ ފައިާ ހޮވުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެހެންމެާ ވޯޓެްއ.ާ އްރުާ

ވޯޓެއް.ާާ ސިއްރުާ މިވަނީާ ޢައްޔަންކުރުމަށްވެސްާ އަކުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަދިާ ވޯޓަކުން.ާ ސިއްރުާ ވެސްާ މިވަނީާ

ާާ ޢިްއޒަތްތެރި އަކީާ މައްސަލަާ ހުށަހެޅޭާ މިސ ލަކަށް،ާ މިއުޅެނީާ އަދިާާދަންނަވ ލަންާ ނުވަތަާ ފަނޑިޔ ރުާ ުއއްތަމަާ

އެނޫންވެސްާމިނިސްޓަރެްއެގާނޯާކޮންފިޑެންސްާވޯޓުެގާމަްއސަލަާމިތަނަށްާއަންނަހިނދުާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިާޮގތަކަށްާާ

ވޯޓުާނުދޭާދެާމެންބަރަކުާތިބެފައިާނޫނީާވަކިާބަޔަކުާތިބެފައިާއެހެންާބަޔަކުާވޯޓުދީެގންާހޮވިއްޖެނަމަާއެާބަެއްއެގާ

ބޮ އެާާވަރަށްާ ނުސީދ ޮގތަކަށްާ ވަރަށްާ މެދުަގއިާ ބަޔަކ އިާ ރައްކ ތެރިކުރަންޖެހޭާ މިއީާ އެބަހުއްޓޭާ މަސްލަޙަތުތަކެްއާ ޑުާ

ޮގތްތަކެްއާާ ބަލ ނެާ ދޭތެރެާ އެމީހަކ އިާ އުމުރަށްާ މުޅިާ ވިސްނ ާ ނުސީދ ޮގތަކަށްާ މީހުންނ އިމެދުަގއިާ ވޯޓުނުދިންާ

އެްއވެސް އެންމެންނަކަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ހިނަގއިދ ނެ.ާާާމެދުވެރިވެދ ނެއޭ.ާ ނޭނިގާ ހުރިޮގތެއްާ ކަންތައްތައްާ މީހެއްެގާ

ވޯޓުާާ ދިނުމަކީ،ާ ވޯޓެއްާ ފަދަިއންާ މިދެންނެވިާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެފަދަާ ތިބެދ ނެ.ާ ވެސްާ ބަޔަކުާ އިނޭގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ެވެގންާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖުބޫރީާޙ ލަތަކަށްާއެބައ ދޭާއަތްާނަ ަގިއެގންާދޭާދިނުމަކީާއުނދަޫގކަމަކަށްާ

މަސްލަޙަތަށްޓަކަިއާާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ކަންތައްތައްާ ދިމ ވެދ ނެާ މައްސަލަތަކެއްާ ޒ ތީާ ބ ވަތުެގާ މިާ ވޯޓުތަކުަގއި.ާ

މަޖިލީހުނާްާ މިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ވިސްނ ލަމ ތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރައްކ ތެރިކުރުމަކީާ

ތިންފަހަރަށް ވެސްާ މިދަންނަވަނީާާާާފ ސްނުކުރީމ ާ އ ދެ،ާ ނަން.ާ ބޭފުޅެްއެގާ ެއއްާ އައިާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އިލެކްޝަންާކޮމިޝަންެގާނަންފުޅުާފ ސްކުރުމަށްޓަކައި.ާމިހިރަާކަހަލަާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމެދުވެރިވެެގންާާ

ެގއްލިެގންދ ނީ އަމ ންކަންާ މަސްލަޙަތ އިާ ޤަުއމުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަށުާާއައިމަާ ހީނުކުރ ވަރުެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ ާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އ ދޭހ އިެއކީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ދަރަޖައަށް.ާ

ދަންނަވ ލަންާއޮތީާމިާވޯޓުތަްއާދޭއިރުާައޅުަގނޑުމެންާމިދެންނެވިޮގތަށްާސިއްރުާވޯޓަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާާ



  

މީަގިއާާހުށަހެ ބޭނުންތަކެއްާ ސަބަބުތަކަކ އިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ެއއިންާ ވޯޓުތަކެކޭ.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ވޯޓުތަކަކީާ މިާ ޅިާ

ހަމަާ މިއީާ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ށޭ.ާ ދެްއވ އިރުާ ވޯޓުާ ތިބޭފުޅުންާ މެދުަގއިާ މިކަމ އިާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަހުއްޓޭ.ާ

ެވެގންނުދިޔައީާއަޅުަގނޑުމެންާމ ޒީެގާާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ  ސީާފ ސްވިއިރުާމިކަންާ

ތެރެއަށްާމިކަންާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގއިާވެެގންނުދިޔައީާައޅުަގނޑުމެންާމ ޒީެގާތެރެއަށްާނުދިޔަޔަސްާކީްއެވެގންކަންާާ

ެވެގ ެއކަންކަންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ބޭފުޅުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރެްއވިާ އިޞްލ ޙަށްާ މިއަދުާާއެއިރުާ ންދިޔަޮގތް.ާ

އެއީާާ ވެެގންދިޔަތަން.ާ ޅެމަށްާ ފަރިހިާ ކީހ ާ ބަދަލުވެާ މަންޒަރުާ މިފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިެއކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމކީ.ާ ހިތ މަކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ދަންނަާ އަރިހުންާ ވޯޓުާމެންބަރުންެގާ ދޭތެރެާ މިކަމ ާ ވިސްނ ވަޑަިއަގންނަވ ށޭާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މިކަމަށްާ އޮތީާ ވަންާ

ާދެއްވ އިރު.ާއެހެންާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކުޑަހުވަދޫާދ އި

ާއަޙުމަދުާއ މިރު.ާ

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާައޅުަގނޑުާމ މިނިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުްއިވާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ދަ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުާ އެީއާާތ އީދުކުރ ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްކޮށްާ ންނަވ ލުމ އިާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކަނޑައެޅިެގންާމަސްޓެއްާނުކުރޭާސިއްރު.ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ޝުކުރިްއޔ . ފުދޭނެ.ާ ވިދ ޅުވުމުންާ ތ އީދުކުރައްވަމޭާ ހަމަާ ތ އީދުކުރެްއވުމުަގއިާ މެންބަރުާ ނިޒ މ ބެހޭާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާނުކުތ އެްއ،ާހުޅުާހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހުޅު



  

ަމސް ޤ ނޫނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ބަލަިއެގންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދަރެއްކަމަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކުރަމުންދ އިރުަގިއާ 261ާާާާމަސައްކަތްާ އެއޮތީ ފެށިެގންާ އިންާ މ އްދ ާ ބ ބުަގިއ12ާާާާަވނަާ ވަނަާ

ހެދާޭާ ކުރުމަށްާ ކަންކަންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތްޮގތް.ާ ެގނެވޭނެާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބ ރުތަކަށްާަގވ އިދެްއަގއިާ އެކިއެކިާ ހިންުގމުެގާ ދައުލަތްާ މުޢައްސަސ ތަކ އިާ މިނިވަންާ ބުނެފައިވ ާ ަގއިާ

ޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސިއްރުންާވޯޓުލަިއެގންާނުވަތަާފ ޅުަގއިާވޯޓުލ ންާ ދީފައިވ ާބ ރުތަްއާހަނިކުރެވޭާކަހަލަާ

ެގާމައިަގނޑުާރޫޙ ާޚިލ ފުާގަވ އިދެއްާމިތަނުަގިއާާހުރިާކަންތައްތައްާސިއްރުކޮށްެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ވަނަާބ ބުަގއިާއެބައޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރެވޭނ12ާާާާެހެދޭނެކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާނުދެކެން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ފުރޮޅ ލުމަށްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޮގތުަގއިާ ަގވ އިދެއްެގާ ހުށަހަޅަިއެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގތް.ާ

ާކަތްނުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާވަރަށްާއ ދޭހ ިއއެކުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާމަސައް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާހުރިހ ާއިޞްލ ޙެއްާ

މި އެާމަސައްކަތްާ ލިބިާ ތ އީދުާ މަޢ ފްކުރައްވ ތިާއަދިާއެއްާއިޞްލ ޙުާާހުށަހެޅިާ ާނިމުނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަމީންޢ އްމު،ާ

ާއެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

ޝުކުރި ހުށަހެޅިާއ ދެ،ާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހަޅ ާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ްއޔ ާ

ާާ ޖަދުވަލު އިޞްލ ޙެްއ.ާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ުގޅިެގންާ އުނިކޮށ2ާާާާްއިޞްލ ޙަކ އިާ ކޮމިޓީާ ެވލްފެއ ެގާ ަގއިވ ާސިއްޙަތ އިާ

ާެގާކޮމިޓީެގާތެރޭަގއިާހިމެނުމަށް.ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތުާއެންޑްާފެމިލީާއިޖްތިމ ޢީާކަންކަމު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ދ އިރ ެގާާ ތުލުސްދޫާ ައރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާ

ާ

ާްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒެުގާއެާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ



  

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާާޝުކުރިއްޔ .ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާސޮއިކޮށްލައްވ ާހެއްދެވުމަށްާވަުގތުކޮޅެއްާ

ާާ ޖަހަންޖެހޭ ދެންނެުވމަށްޓަކައިާ ވޯޓަށްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މިއިނީ.ާ މަޑުކޮށްލައިެގންާ އަޅުަގނޑުާ 5ާނަަގމުންދ ތީާ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެދެން.ާ ޖައްސަަވއިދެްއވުންާ ރަނަގބީލުާ ފެށުމުެގާ މިނެޓުެގާ ދަންނަވ ލަންާ ވޯޓަށްާ ޝުކުރިްއޔ .ާ

ވެސްާކ ޑުާކޮޅުތައްާޗެކްާކޮށްލެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާކުރިންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާާ

ާާ.އެންމެާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާއަމީންޢ އްމުާއިްއަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން

ާ

ާ

 ާިއއްެވވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާ

ހުށަހަޅު އ ރިފްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާވަިއކަރަދޫާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ އްވ ާ

ޢަބްދު ާާهللاާމެންބަރުާ ިއޞްލ ޙު. ތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާ 28ާާާާޢަބްދުއްރަޙީމްާ ެގ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އުނިކުރުމަށް.2ާާާވަނަާ

ާާ ޮގތް 28ާާާާތަރުތީބުންާއަމަލުކުރ ނެާ ެގ މ އްދ ެގާ)ހ(ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައ2ާިވަނަާ މަޖިލީހުެގާ .ާދެން،ާއިސްކަންދޭނީާ

އޮތްކަމަށްާާސަ މެސެޖެއްާ ނުަވތަާ ޚިތ ބެއްާ ނުވަތަާ ލިޔުމެއްާ ެއްއވެސްާ ފޮނުވ ފަިއވ ާ އިދ ރ ައކުންާ އެްއވެސްާ ރުކ ރުެގާ

ާހުށަހަޅުްއވ ފައިާވަނީާމިާޢިބ ރ ތްާއުނިކުރުމަށް.ާ، ވ ނަމަާއެާލިޔުމެއްާނުވަތަާޚިތ ބެއްާނުވަތަާއެާމެސެޖެއްާިއްއވުމަށޭ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަ

ާ

 [ ވޯޓުދެްއވުން]

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާއ ރިފު.ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:



  

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

27ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 66ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ މ66ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.ާ

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްާެވއްޖެ.ާދެން،ާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

ާާިއއްެވވުންާ:އިދ ރީމޭޒުން

މެންބަރުާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތޮޑ  ޢިްއޒަތްތެރިާާާއިބްރ ހީމްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވ ދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މުއްޠަލިބުާ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާއަކުރެއްާއިތުރުކޮށް،ާއެާައކުރަކ36ާާާާީއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާތ އީދުާކުރަ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(36ާާާާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާކަމަށްާހަމަޖައްސ ،ާއެހެންާައކުރުތައްާތަރުތީބުާކުރުން.ާޖަލްސ ެގާވަުގތު.ާާ

ާާމިމ އްދ ަގއިާމިހެންާއޮތްާނަމަވެސްާމެންދުރުާނަމ ދުެގާބަންިގާޮގވ ާަވުގތުާޖެ 7ާާހުމުންާއެކަންާއިޢުލ ންާކުރުމ އެކު

ާމިނިޓުއިރަށްާޖަލްސ ާހުއްޓ ލަންވ ނެާެއވެާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.މުއްޠަލިބްާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާއިރ ެގދ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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14ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

47ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުްމލަ މ61ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެން،ާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާ

ޢަލީ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާާއ ާވަިއކަރަދޫާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ރިފުާ

ާާާނިހ ންާއަޙްމަދު ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާޢިބ ރ ތުަގިއވ ،54ާާާާޙުސައިންާމަނިކުާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙު.

ާތްާއިތުރުާކުރުމަށް."ޢިބ ރ ތަކީ"ާމިާލަފްޒުެގާފަހަތައްާއެާމެންބަރެްއެގާދ އިރ ެގާނަންާއިއްވުމަށްފަހުާމިާޢިބ ރ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާދެންމެާއިވިވަޑަިއެގންނެވިާިއޞްލ ޙަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ 54ާާާާ

ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާއ ރިފް.ާރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީވަިއކަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙުސައިންާމަނިކް.ާނިހ ންާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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67ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 67ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ މ67ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާާއިޞްލ ޙު އޮތީ ދެން،ާ ވެއްޖެ.ާ ފ ސްާ ކުރެްއވ54ާާާާިާ ފ ސްާ ތިާ މަޖިލީހުންާ ދެންމެާ ހަމަާ އަށްާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާދެންމެާމަޖިލީހުންާއެާއިޞްލ ޙުާެގންނެވުމ އެކު،54ާާާާރުން.ާއިޞްލ ޙު،ާއެާޢިބ ރ ތްާބަދަލުކު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާޢިބ ރ ތްާވެސްާއެޮގތަށްާބަދަލުވެެގންދ ނެތީާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާވޯޓަކަށްާމިާނަންބަރަކަށ54ާާާާް

އޮތްާ ދެން،ާ ބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާ އެޮގތައްާ ޢިބ ރ ތްާ ެއާ އެީއާ އިއްވ ލަދެއްވުންާާނުދަންނަވ ނަން.ާ މަޖިލީހަށްާ އިޞްލ ޙުާ ާ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާ

މެންބަރުާދ އިރ ގެާާފަރެސްމ ތޮޑ  ޢިްއޒަތްތެރިާާއިބްރ ހީމްާޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މުއްޠަލިބުާ

ށްާއަކުރެްއާއިތުރުކޮށް،ާއެައކުރަކީާމިާވަނަާމ އްދ ާއ55ާާަމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާތ އީދުާކުރައްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ވަނ55ާާާާަމ އްދ ެގާ)ހ(ާކަުމަގއިާހަމަޖައްސ ،ާއެހެންާއަކުރުތައްާތަރުތީބުާކުރުން.ާމެންބަރުންެގާސުލޫކީާމިންަގނޑުާާ

މަޖިލިސާްާ އަދިާ ޖަލްސ ތަކަށްާ ނުރަސްމީާ ޖަލްސ ތަކަށ އިާ ރަސްމީާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ )ހ(.ާ މ އްދ ެގާ

ތިރީގައިވ ާާތަމްސީ ހުންނަންވ ނީާ ހެދުންާ ހ ޟިރުވުމުަގއިާ ބައްދަލުވުަމކަށްާ ނުވަތަާ ޖަލްސ އަކަށްާ ކޮންމެާ ކުރެވޭާ ލުާ

.ާއަންހެންާމެންބަރުންެގާހެދުންކޮޅުތައ2ާާް.ާފިރިހެންާމެންބަރުންާަގމީހ އިާޓަިއ،ާކޯޓުާފަޓުލޫނު.1ާާޮގތުެގާމަތީންނެވެ.ާާ

ބޭކަނބަލު ައންހެންާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ ކަނދުރ ާވ ންވ ނީާ ބޮލ އިާ މިންަގނޑުަގއިާ ރިވެތިާ ހުންނަންޖެހޭާ ހެދުންާ ންެގާ

ާނިވ ވ ާޮގތަށްާޢައުރަާނިވ ވ ާހެދުމަކަށެވެ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



  

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާާާމެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

10ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

51ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނު

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ މ61ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

އަޅުަގނޑުާާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ ެއއްާ ބެހޭާ ނިޒ މ އިާ ނުވި.ާ ފ ހެއްާ އިޞްލ ޙުާ

ާރުޞަތުާއަރުވަންާ.ފު

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނިޒ މ ިއާބެހޭާނުކުތ ާއެއްާނެީގާވަރަށްާމުހިންމުާކަމަކަށްާވޯޓަށްާއަހަމުންދ އިރުަގއިާމިޮގތަށްާާ

ހަމައެކަނިާަގމީސްާއ އިާާމިާދިމ ވީމ ާލިޔުމުަގއިާކޮންެމާވެސްާކުށެްއާއު ޅެނީާކަމަށްާފެންނަނީ.ާފިރިހެންާބޭފުޅުންާ

ނުދެއްވީ.ާ ވޯޓުާ މެންބަރުންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލައެއްހެންާ މިކަހަލަާ ހ ޒިރުެވ،ާ މަޖިލީހަށްާ ލައިެގންާ ޓައިާ

ސަ އެކަމަށްާ މަނިކުފ ނުާ ނަގައިފިްއޔ ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވުންާއެހެންވީމ ،ާ މ ލުކަންާ

ނުލ ާ އެްއޗެްއާ އެްއވެސްާ ތިރިންާ ބޭފުޅަކަށްާ ފިރިހެންާ ެއއްެވސްާ މެންބަރަކަށްާ އެްއެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދެން!ާ

ާމިތަނަކަށްާނ ދެވޭނެ.ާާ



  

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޓަށްާދެއްވުމަށްާފެށުމަށްާފަހުާއ ދެ!ާނިޒ މ އިާބެހޭާނުކުތ ެއއްާނޫން.ާމަޖިލީހުަގިއާޢަމަލުކުރަމުންާެގންދ ާޮގތުންާވޯ

މައިކްާސިސްޓަމްާހުންނ ނީާލޮކްވެފަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާފުރުޞަތެއްާނޭރުވޭނެާމިާސިސްޓަމްެގާތެރެއަކުން.ާއެހެންވީމަ،ާާ

މައްސަލަިއަގިއ،ާާ މިާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އަދިާ ނޭރުވޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ނެންގެވިޔަސްާ ނުކުތ ާ ބެހޭާ ނިޒ މ އިާ އެޮގތަށްާ ދެންާ

ެގިވާނިޒ މ ިއާބެހޭާނުކުތ އެްއާކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވައިލަދެއްވުންާާދެންމެާތިާނެން

ާއެދެން!

ާ

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ ހުށަހަޅުއްވައި،ާ އިބްރ ހިމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލީާ

އިލް ާާމެންބަރުާ އިޞްލ ޙު. ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ތ އީދުާ އަޙްމަދުާ 71ާާާާހ މްާ އުނިކުރުމަށް. )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ71ާާާާަވަނަާ

ާާ ކުރުން. ތަޢ ރަފުާ ިމއޮންނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ )ށ(71ާާމ އްދ ެގާ މ އްދ ެގާ ޓެކްހެއްާާާ-ަވނަާ ނުވަތަާ ނެުގމަށްާ ޓެކްހެއްާ

ާޅުއްވައިފައިާވަނީާމިާޢިބ ރ ތްާއުނިކުރަން.ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅައިާބިލުތަްއާހުށަހަޅ ނީާސަރުކ ރުންނެވެ.ާހުށަހަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން!ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.މ މިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:



  

08ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެން ބަިއވެރިވިާ ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު 65ާާބަރުންެގާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުމްލަ މ65ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަަވއިލަދެްއވުންާއެދެން!ާާ

ާ

ާާާ

 ާާ:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން

މ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާހުށަހަޅުއްަވއި،

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާމިާމ އްދ ގައިވ ާބިލުެގ88ާާާޢަބްދުއްާރަޙީމްާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙު.ާާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

1ާާާާދެވަނަާކިޔުމުަގއިާާ 30ާާާާަގޑިއިރ އި ރުާާަގޑިއ3ާާިމިނެޓްާދިނުމުެގާބަދަލަުގިއ،ާބިލުެގާދެވަނަާކިޔުމުެގާމަރުޙަލ ާއަށް

ާދިނުމަށްާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން!ާާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:



  

59ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

04ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

05ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 63ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.32ާާ ޖުމްލަ މ63ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވައިލަދެއްވުންާއެދެން!ާާ

ާ

ާާާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ތުލުސްާ ހުށަހަޅުްއވަިއ،ާ މުޖުތ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާހަނިމ ދޫާ ދ އިރ ެގާ ދޫާ

ވަނަާމ އްދ ެގ93ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ވ(ާއުނިކުރުމަށް.93ާާާާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމްާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާާ ުގޅޭާކޮމިޓީތައް. ަގިއާމިވަނީާސަރުކ ރުެގާއިދ ރ ތަކ އިާ ޞިއްޙަތ އިާވެލްފެއަރެގާާާ"ާާ-ވަނަާމ އްދ ެގާ)ވ(93ާާ)ވ(ާ

ާފައިާވަނީ".ާމިާޢިބ ރ ތްާއުނިކުރުމަށް.ހުށަހަޅުއްވ ާކޮމިޓީ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން!ާާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމް.ާއީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ 

ާ
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57ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

04ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

07ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުން ބަިއވެރިވިާ ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު 61ާާެގާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ މ61ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވައިލަދެއްވުންާއެދެން!ާާާާ

ާ

ާާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާހުށަހަޅުއްަވއި،ާާ

ާވަނަާމ އްދ ާެއއްކޮށްލުމަށް.95ާާވަނަާމ އްދ ާއ އ94ާާާިމަޢުސޫމްާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން!ާާ

ާ

ާ]ވުންވޯޓުދެއްާ[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޢުސޫމް.هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

56ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

05ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:



  

05ާާާާާާށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުްމލަ މ61ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން!ާާާ

ާ

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ހުށަހަޅުްއވަިއ،ާ މުޖުތ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ

ވަނަާމ އްދ ެގާއަންނަނިވިާޢިބ ރ ތްާއުނިކުރުމަށް.121ާާާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމްާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙު.ާާ

މި ޢިބ ރ ތަކީ،ާ ހުށަހަޅުްއވ ާ ާާއުނިކުރުމަށްާ ނ ިއބު. މުޤައްރިރުެގާ އ ިއާ މުޤަްއރިރުާ ކޮމިޓީެގާ މ އްދ .121ާާާާާ ވަނަާ

ޕ ޓީައކަށްާާ ސިޔ ސީާ އެއްާ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ނައިބަކީާ މުޤައްރިރުެގާ މުޤައްރިރ އި،ާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ "މިޮގތުންާ

ާމިާޢިބ ރ ތްާއުނިކުރުމަށް.ާެއވެ."ާނިސްބަތްވ ާމެންބަރުންާކަމުަގއިާެވެގންާނުވ ނެ

ާ

ާ

 ާންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން!ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާރޮޒައިނ ާޢ ދަމް.ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

32ާާވޯޓުާދެްއވީާ:



  

34ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 66ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ޖުމ34ާް.ާ ާ.ާާ މ66ާިލަ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން!ާ

ާ

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށިާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ މުޖުތ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ

ާާމެންބަރުާއިލްހ މް ަވުގތު.148ާާާާާއަޙްމަދުާތ އީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު. ަމއްސަލައިެގާބަހުސްެގާ މ އްދ .ާކުއްލިާ

148ާާާާ މ އްދ . "ވަނަާ ޢިބ ރ ތުަގއިވ ާ މ ްއދ ެގާ ވަުގތުާމިާ ދެޭވާ ބަހުސަށްާ މައްސަލަެއއްެގާ ޢިބ ރ ތުެގާާކުއްލިާ މިާ ާ"

ާ.ބ ރ ތްާއިތުރުކުރުމަށްފަހަތަށްާ"މަޖިލީހުންާއެހެންާޮގތަކަށްާކަނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކު"ާމިާޢި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން!ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ާންބަރު:ތ އީދުކުރެްއވިާމެ

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

34ާާވޯޓުާދެްއވީާ:



  

32ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ާާާާ.66ވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ 34ާާފ ސްވުމަށްާ ޖުމްލަ މ66ާި.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވައިލަދެއްުވންާއެދެން!ާ

ާ

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިއް ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ހުށަހަޅުްއވަިއ،ާ މުޖުތ ޒްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޒަތްތެރިާާހަނިމ ދޫާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ކުރަްއވ ފައިވ ާ ތ އީދުާ ޢ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ އިޞްލ ޙ167ާާާާުމެންބަރުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގ87ާާާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާާާ-ވަނަާމ އްދ .ާ)ހ(167ާާެގނައުން.ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވުން.ާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގިއވ ާޢިބ ރ ތް،87ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާ-ށް.ާ)ށ()ނ(ާަގިއވ ާޢިބ ރ ތް،ާމިާމ އްދ ަގއިާހިމެނުމަ

ާމިާމ އްދ ަގއިާހިމެނުމަށް.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން!ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:



  

69ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާާ 69ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިިވާމެންބަރުންެގާއަދަދު 35ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާވޯޓުަގިއ69ާާ.ާޖުމްލަ

އިޞްލ ޙުާ އޮތްާ ދެންާ ފ ސްވެްއޖެ.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އިއްތިފ ޤުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިާ

ާދެންާ!އިްއވަަވއިލަދެްއވުންާއެ

ާ

ާ

 ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ހުށަހަޅުއްަވއި،ާ އިބްރ ހިމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގނލިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާވަކިާއަކުރެއްެގާޮގތުަގިއާއަންނަނިިވ168ާާާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާތ ީއދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާާ

ާާބައި ތަރުތީބުާކުރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުެގމަތިނ80ާާާްާއިތުރުކޮށް،ާއަކުރުތަްއާ ވަނަާމ އްދ ަގިއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ

ކުއްލިާނުރައްކަލުެގާޙ ލަތުާިއޢުލ ނުާކޮށްފައިވ ާދަނޑިވަޅެްއަގއިާޢ އްމުާއިންތިޙ ބެއްާބޭްއުވމަށްާދަތިވެެގންާމަޖިލީހުގެާ

ާާ އްދަތަކަށްާއިތުރުކުރުމަށްާޤަރ ރެއްާފ ސްކުރުމަށްޓަކައިާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާާއަހަރަށްާވުރެާދިުގާނޫންާމ1ާާުއުމުރު

ާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގާެއވެާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން!ާާާާާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ މިިގނލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާާާހެޅުއްވިާމެންބަރު:ހުށަ



  

ާާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

07ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

54ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާާާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުްމލަ މ61ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ތިހިރާަާ ފެނިވަޑައިަގންނަވަންާ މީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވި.ާ ފ ހެއްާ އިޞްލ ޙުާ

އަޅުަގނޑުމެންާާސްކްރީ އެކަންާ އެހެންވީަމާ ލިޔެވިފަ.ާ އެތަނުަގާ އެބަހުރިާ މިސްޓޭކެއްާ ޓައިޕިންގާ ބޯޑުންާ ނުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ ެއއްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ރަނަގޅުކޮށްލ ނެާ ސެކްރެޓޭރިއެޓުންާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ހަނި

ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަމީންޢ ންމުާވިދ ޅުވިއިރުާައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވުނީާމިާއިޞްލ ޙުތަކުެގާާޝުކުއ ދެ،ާާ

ންާމިދަނީާމ ފަންނާުާވަނަާނަންބަރުަގިއވ ާމިާއިޞްލ ޙުާވިދ ޅުވިތަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސްކްރީނުންާފެންނަމ21ާާު

ޢަބްދު މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ާހުޅަނުގާ ާާهللا ރަޙީމް އެހެންވީަމ17ާާާާޢަބްދުއްާ އޮތްތަން.ާ އިޞްލ ޙުާ ޞަފްޙ ަގިއވ ާ ވަނަާ

ާ؟ާމިތަނުންާމިއެހުނީާކޯއްޗަކަށްތޯާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަށްާމިދަންނަވ ލީ.ާމިޯވޓަށްާމިދަންނަވ ލީާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެގާދެންމެާެއވ ހަކަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަ

އެާއިއްަވވ ލެްއވީމ ާއެކަމަކަށްާމިވޯޓަށްާދަންނަވ ލަނީ.ާާ ފަހަރަކުާވެސްާމިާދަންނަވ ޮގތަށްާއަމީންޢ ންމުާ ހަމަާކޮންމެާ



  

ނަވ ލީާާޓައިޕިންގަގިއާހުރިާކުށެއްެގާސަބަބުންާސްކްރީނުންާފެނިަވޑައިަގންނަވަންާއެހެރީާޯގސްކޮށްނޭ.ާެއވ ހަކަާމިާދަން

ާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއއްަވވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:ާއިދ ރީމޭޒުން

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ ާމ ފަންނުާ ދ އިރ ެގާهللا ވިލިމ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ރަޙީމްާ ޢަބްދުއްާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(168ާާާާންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ނުާހުސެއިންާމަނިކުާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާާ ނެުގން. ވޯޓުާ ކުރުން.ާސިއްރުާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާސިއްރ168ާާާާުއަންނަނިވިޮގތަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވޯޓުާނެުގންާލ ޒިމްކުރ ާޙ ލަތްތައްާފިޔަަވއިާއެހެންާާާވޯޓުާނެުގންާލ ޒިމްކުރ ާޙ ލަތްތަކުަގއްޔ އިާމިަގވ އިދުަގއިާސިއްރު

ާޙ ލަތްތަކުަގއިާނަގ ނީާޢ ންމުކޮށްާހުޅުވ ލެވިފަިއވ ާވޯޓެކެވެ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާޢަބްދުއްާރަޙީމްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާާށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ހު

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ނުާހުސެއިންާމަނިކުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

10ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

54ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ



  

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 64ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުްމލަ މ64ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްާިއއްަވވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:ާޒުންއިދ ރީމޭ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އިބްރ ހިމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ

ާާ ިއޞްލ ޙު ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ތ އީދުާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޮގތުަގިއ168ާާާާޢަބްދުލްއަޒީޒުާ ައކުރެްއެގާ ވަކިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އިތުރުކޮ ބައިާ ާާއަންނަނިވިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކުރުން.ާ ތަރުތީބުާ އަކުރުތައްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 261ާާާާށްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ާޮގތުެގާމަތީންާޤ ނޫނުއަސ ސީައށްާއިޞްލ ޙެއްާެގނައުމަށްޓަކަިއާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިްއރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގއޭ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެާ

13ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

54ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ



  

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 67ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ މ67ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްާިއއްަވވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:ާއިދ ރީމޭޒުން

މ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާހުށަހަޅުއްވ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާާ އްދ ަގިއާަވކިާއަކުރެއްެގާޮގތުަގިއާއަންނަނިިވާާވަނަާމ 168ާާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާތ އީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.

ާާ ތަރުތީބުާކުރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ 88ާާާާބައިާއިތުރުކޮށްާއަކުރުތައްާ ެގ މ އްދ ެގާ)ހ(ާ ވަނަާނަންބަރުަގިއ2ާާާާވަނަާ

މެންބަރެއްެގާމުސ ރަާނުވަތަާއިނ ޔަތްތައްާކެނޑުމަށްޓަކަ މަޖިލީހުެގާ މަތީންާރައްޔިތުންެގާ ޮގތުެގާ ިއާާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ

ާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގއޭ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާރ ހިމްމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

04ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

60ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ



  

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބައިާ ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ 64ާާވެރިވިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުްމލަ މ64ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްާިއއްަވވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:ާއިދ ރީމޭޒުން

ހުށަހަޅުއްވ ާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ  ހިމްާ

ާާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު. ތ އީދުާ އ މިރުާ ބަިއ168ާާާާއަޙްމަދުާ އަންނަނިވިާ ޮގތުަގއިާ އަކުރެްއެގާ ަވކިާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ށްފައިވ ާޮގތުެގމަތީންާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގައިާބަޔ ންކ91ާޮއިތުރުކޮށް،ާައކުރުތައްާތަރުތީބުާކުރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

އެބިލަށްާ ވިސްނުމަށްފަހުާ އަލުންާ މެދުާ ބިލަކ ިއާ ފޮނުވ ާ އަނބުރ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ާއެްއވެސްާބަދަލެއްާނުެގނެސްާފ ސްކުރުމަށްޓަކައިާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުަގއޭ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާގ ސިމްާއިބްރ ހިމްާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުވެާ

05ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

61ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:



  

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 66ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ މ66ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްާިއއްަވވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.އިޞް

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:ާއިދ ރީމޭޒުން

ހުށަހަޅުއްވ ާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ މ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާ

ާާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު. ތ އީދުާ އ މިރުާ ބަިއ168ާާާާއަޙްމަދުާ އަންނަނިވިާ ޮގތުަގއިާ އަކުރެްއެގާ ަވކިާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކުރުން.ާ ތަރުތީބުާ އަކުރުތައްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 100ާާާާއިތުރުކޮށްާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ކުރުމަށްޓަކައި ވަކިާ ަމގ މުންާ ނައިބުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ނުވަތަާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވޯޓުާާޮގތުެގމަތީންާ ނަގ ާ

ާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުަގއޭ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހިމްމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

09ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:



  

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެން ބަިއވެރިވިާ ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު 66ާާބަރުންެގާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ މ66ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

އިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްާިއއްަވވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމ ިމިގލީާދ އިރ ެގާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާހިމްމިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާގ ސިމްާއިބްރ މ 

އަނެއްކ ާާ ނުޮގސްހުއްޓ ާ ފިލައިެގންާ އެްއޗެހިތައްާ ވޯޓުދިންާ ކުރީަގާ ފިލަިއެގންާ އެބައިާ ސްކްރީނުންާ މީާ މިހ ރުާ

އެކުލެވިފައި ތެރޭަގިއާ އޭެގާ ވެސްާ ބައިާ ކުރީެގާ ހުރީާ އޮބ ލިއިރުާ އޭރުާ ދެންނެީވ.ާ ވޯޓަށްާ އެހެންވީމާ އަނެއްފަހަރުާ ާ.

ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާމީާރަނަގޅަށްާކަމަކަށެއްާއިނޭގތޯާެއވޯޓުާނެުގނީ.ާމިހ ރުެވސްާރަތެއްާއެބައިން.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ކަމަށްާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ ތިނެންެގވީާ ދެންމެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ

ސެކްރެޓޭރިއަޓުންާވިދ ޅުވެާދެއްވ ާޮގތުަގިއާކުރީާފަހަރުާބޯޑުާހުރީާޮއޅުންާއަރ ާކަހަލަާޮގތަކަށް.ާއެހެންވީމަާއަލުންާާ

ާއެއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާއަލުންާވޯޓަކަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:ާއިދ ރީމޭޒުން

ހުށަހަޅުއްވ ާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތް ތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާ

ާާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު. ތ އީދުާ އ މިރުާ ބަިއ168ާާާާއަޙްމަދުާ އަންނަނިވިާ ޮގތުަގއިާ އަކުރެްއެގާ ަވކިާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކުރުން.ާ ތަރުތީބުާ އަކުރުތައްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާާާވަނ100ާާާައިތުރުކޮށްާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ



  

ވޯޓުާާ ނަގ ާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ވަކިާ ަމގ މުންާ ނައިބުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ނުވަތަާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުެގމަތީންާ

ާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުަގެއވެާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވަދޫާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަ

10ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

54ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 64ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުްމލަ މ64ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާާިއްއވަވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙު

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:މޭޒުންާއިދ ރީ

ހުށަހަޅުއްވ ާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ މ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާ

ާާ އިޞްލ ޙު ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ އ މިރުާ ޮގތުގ168ާާާައަޙުމަދުާ އަކުރެްއެގާ ވަކިާ މ އްދ ެގާ ބަިއާާވަނަާ އަންނަނިވިާ އިާ



  

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަރުތީބުކުރުން.ާ އަކުރުތައްާ ޮގތުެގ101ާާާާއިތުރުކޮށްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ަގިއާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހުށަހަޅ ާާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނެުގމަށްާ ޯވޓެއްާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ މަތިންާ

ާންާނަގ ާޯވޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގޭއ.ާހުށަހެޅުމަކ އިާުގޅިެގ

ާ

ާ

ާ:ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހިމް.މ މިިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވަދޫާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

13ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

49ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބަިއވެރިވި ާާާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު 62ާާމެންބަރުންެގާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.32ާާ ޖުްމލަ މ62ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:މޭޒުންާއިދ ރީ



  

މ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާހުށަހަޅުއްވ ާފަރެސް

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާަވކިާއަކުރެއްެގާޮގތުަގއިާއަންނަނިވިާބަިއ168ާާާާއިބްރ ޙިމްާމުއްތަލިބްާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙު

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަރުތީބުކުރުން.ާ އަކުރުތަްއާ ޮގތުެގ154ާާާާއިތުރުކޮށްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ަގިއާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާތިންާފަނޑިޔ ރަކުާމަޤ މުންާވަކިކުރުމަށްާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގޭއ.ާމަ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.މ މިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްތަލިބު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

14ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

52ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 66ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ މ66ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:މޭޒުންާއިދ ރީ



  

ހުށަހަޅުއްވ ާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެ ންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ އ މިރުާ ބަިއ168ާާާާއަޙުމަދުާ އަންނަނިވިާ ޮގތުަގއިާ އަކުރެއްެގާ ވަކިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަރުތީބުކުރުން.ާ އަކުރުތައްާ މ އްދ ގ210ާާާައިތުރުކޮށްާ މަތިންާވަނަާ ޮގތުެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ އިާ

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަކުާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގޭއ.ާާ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާެގާނަތީޖ ާ:ވޯޓު

ާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

07ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

61ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށް

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 68ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.35ާާ ޖުްމލަ މ68ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:މޭޒުންާއިދ ރީ



  

މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާހުށަހަޅުއްވ ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ 

ވަނަާމ އްދ ެގާަވކިާައކުރެްއެގާޮގތުަގއިާއަންނަނިވިާބަިއ168ާާާާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ތަރުތީބުކު އަކުރުތައްާ ާާއިތުރުކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަތިނ121ާާާްރުން.ާ ޮގތުެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މ މިިގލިާ ޮގތުަގއޭ.ާ ވޯޓެްއެގާ ސިއްރުާ ނަަގންވ ނީާ ވޯޓުާ ނަގ ާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޢައްޔަންާ ޖެނެރަލްއަކުާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ

ދ  ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އިބްރ ހިމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާދ އިރ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާަވކިާައކުރެްއެގާޮގތުަގއިާއަންނަނިވިާބަިއ168ާާާާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަރުތީބުކުރުން.ާ އަކުރުތައްާ ޮގތުެގމަތިނ221ާާާާްއިތުރުކޮށްާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ާޓަރާޖެނެރަލްއަކުާޢައްޔަންާކުރުމަށްޓަކައިާނަގ ާޯވޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެްއެގާޮގތުަގޭއާ.ޕްރޮސެކިއު

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމިިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.މ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބު.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

07ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

60ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 



  

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 67ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ މ67ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:މޭޒުންާއިދ ރީ

ާާ ހުށަހަޅުއްވ ާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ އ މިރުާ ބަިއ168ާާާާއަޙުމަދުާ އަންނަނިވިާ ޮގތުަގއިާ އަކުރެއްެގާ ވަކިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ތަރުތީބުކުރުން.ާ އަކުރުތަްއާ މ އްދ 250ާާއިތުރުކޮށްާ ޮގތުެގާާވަނަާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ަގިއާ )ށ(ާ ެގާ

ނުވަތަާ މުދަލެއްާ ނުވަތަާ ެއްއާ ފައިސ ާ ެއްއވެސްާ ބަހައްޓ ފައިވ ާ ޮގތުަގއިާ ރިޒ ްވެގާ މ ލިއްޔ ަގިއާ ދައުލަތުެގާ މަތިންާ

ާއެނޫންާވެސްާެއްއޗެއްާޚަރަދުކުރުމ އިާުގޅޭޮގތުންާނަގ ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުަގއޭާ.

ާ

ާ

ާ:ދެްއކެވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާއ މިރު.ާއަޙުމަދުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

07ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

58ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ



  

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 65ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުްމލަ އ65ެ.ާ މިާ.ާ ހެންކަމުންާ

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:މޭޒުންާއިދ ރީ

ހުށަހަޅުއްވ ާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ މ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމްާ

ތ އީދުކުރައްވ ފަ އ މިރުާ ާާއަޙުމަދުާ އިޞްލ ޙު. ބަިއ168ާާާާއިވ ާ އަންނަނިވިާ ޮގތުަގއިާ އަކުރެއްެގާ ވަކިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގމަތިނ251ާާާްއިތުރުކޮށްާއަކުރުތައްާތަރުތީބުކުރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ކަރީާބޭނުމަކަށްާދިނުމ އިބެހޭާޮގތުންާނަގ ާރ އްޖެއިންާބޭރުެގާފަރ ތަކަށްާރ އްޖޭެގާސަރަޙައްދުެގާއެްއެވސްާބަޔެއްާއަސް

ާވޯޓުާނަަގންވ ނީާސިއްރުާވޯޓެއްެގާޮގތުަގއޭާ.

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.މ މިިގާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއަހުމަދުާއ މިރު.ާާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

06ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

59ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ



  

ާ

 ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 65ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުްމލަ މ65ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެއް.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އެދެން.ާ ދެއްވުންާ ިއްއވަވ ލަާ އިޞްލ ޙުާ އޮތްާ ދެންާ ނުވި.ާ ފ ހެއްާ އިޞްލ ޙުާ

ާމަނިކު.ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ 

ާ

ާޒ މ ބެހޭާނުކުތ (ނި)

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު

އެއްޗިހިތަކަކަށްާ ޚިލ ފްާ ރޫޙ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދެންނެވިޮގތަށްާ ހަމަާ ކުރިންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

.ާމިާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާކުރިމަތީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓަށްާއެހެންމުންދ ތީވެާމަނިކުފ ނުެގާސަމ ލުކަމަށްާމިެގނައީ

މީހުންނަށްާ ބައިބައިާ ރ ްއޖޭެގާ ސިއްރުންާ ސިއްރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތިބީ.ާ ފޮނުވ ފައިާ ތަނަށްާ މިާ ހޮވ ާ އެމީހުންާ

އ ދޭހ  ވަރަށްާ ނެެއއްސެވުމަށްާ ވޯޓަށްާ ެއއްޗިއްސަށްާ ެއކަހަލަާ އެހެންވީމަާ ދޭޮގތަކަށްނޫން.ާ ވޯޓުާ އެކުާާވިްއކ ލަންާ

ކުރިމަތީަގިއާާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ކަންކަންާ ޮގތެއްަގއިާ ހ މަކަންބޮޑުާ ވަރަށްާ ދަންނަވަން.ާ

ވަޢުދުތަކެްއވެފައިާމިތަނަށްާައއިސްާމިތިބީ.ާއެހެންވީމަާމިކަހަލަާއެއްޗިއްސަށްާވޯޓަށްާއެހުމުެގާމަނިކުފ ނުެގާޚިޔ ލ ިއާާ

ާއެްއޮގތްކޮށްލުންާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާާފިކުރުާތަންކޮޅެއްާއަޅުަގނޑ އިާ

ާ

ާާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނުކުރަން. ޤަބޫލެއްާ ނުކުތ އެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އިޞްާާއ ދެ.ާ ދެްއވ .ދެންއޮތްާ އަްއސަވ ާ ޥޯޓަށްާ އޮތްާާާލ ޙަށްާ ދެންާ

ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:ޒުންާމޭއިދ ރީ

ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒުާހުށަހަޅުއްވ ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާާ ޖަދުވަލް އިޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާ ޢ ދަމްާ އުނިކޮށ2ާާާާްރޮޒައިނ ާ ކޮމިޓީާ ެވލްފެއ ރެގާ ޞިއްހަތ އިާ ގައިވ ާ

ާާއެންޑްާފެމެލީާއިޖުތިމ ޢީާކަންކަމުެގާކޮމިޓީެގާތެރޭަގއިާހިމެނުމަށް.މިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތް



  

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

69ާާާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދު

63ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

04ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 67ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ މ67ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ވޯޓަށް މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްެވއްޖެ.ާ ކުރައްވ ފައިވ ާާއިޞްލ ޙުާ ތައްޔ ރުާ ކޮމިޓީންާ މަޖިލީހުެގާ މިދަންނަވ ލަނީާ ާ

ކުރަްއވަންާާ ފ ސްާ ވެސްާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުތަކ އެކުާ ެގންނެިވާ ތިާ މަޖިލީހުންާ ދެންމެާ ރިޕޯޓަށް.ާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ްއވުންވޯޓުދެ[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

59ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

02ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:



  

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.31ާާ .ާާ އެހެންކަމުން،61ާާޖުމްލަ ާ.

ަގވ ިއދުާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވައިފި.ާއަޅުަގނޑުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާތިޔަާހުރިހ ާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާ

މިާ އަދިާ ދަންނަވަންާ ތަހުނިޔ ާ މުނ ސަބަތުަގއިާ ފ ސްވުމުެގާ ަގވ އިދުާ އ ާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބުރަ ާކޮށްދެއްވިާ ކޮމިޓީަގިއާާާ އަދިާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ތިޔަާ މަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައިާ

މަޖިލީހުެގާާ ދެްއވިާ ބަލަހައްޓަވ ާ ރިޔ ސަތުާ ކޮމިޓީެގާ އަދިާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ހިމެނިވަޑަިއެގންނެވިާ

ދަންނަވަ ޝުކުރެއްާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ ނ ޒިމަށްާ އަޙްމަދުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާނ އިބުާ ތިޔަާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުެގާ ން.ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ފ ސްކުރެއްވިާ 11ާާާާމެންބަރުންާ ަގވ އިދުެގ އެާ ަގއިާ ބ ބުާ މ އްދ ަގިއވ 26ާާާާަވނަާ ވަނަާ

ާާ މަސައްކަތ3ާާާާްޮގތުެގމަތީން މަތީންާ އެޮގތުެގާ މ ދަމ ާ ކުރުމަށްފަހުާ ތަރުތީބުާ މަސައްކަތްތަްއާ ތަްއޔ ރުކޮށްާ ތ ވަލްާ

ެގ ސުވ ލުކުރެްއވުމަށްާކުރިއަށްާ ވަޒީރުންނ އިާ މިހ ތަނަށްާ އަދިާ ކުރ ނަން.ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ންދިއުމަށްާ

ހުރިާާ ފޮނުއްވ ފައިާ ސުވ ލުތައްާ އެާ ހަމަާ ޮގތުެގމަތީންާ ގަވ އިދުަގއިވ ާ މަޖިލީހުެގާ ެވސްާ ސުވ ލުތައްާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ

ހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުތަކުެގާމައްސަލަތައްާވެސްާެއާާތަރުތީބުންާއެާމަސައްކަތްާެވސްާކުރިއަށްާެގންދ ނަން.ާއަދިާމި

ޖެހިވަޑައިނުަގންނަވ ނެާާ ހުށަހަޅުއްވަންާ ބިލުތައްާ އަލުންާ މިދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ ތަރުތީބުންާ

ވެ ެއކުލަވ ލުމަށްާ ލިސްޓެްއާ ެމންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަލަހައްޓަވ ނެާ ރިޔ ސަތުާ މަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުެގާާވ ހަކަ.ާ ސްާ

މިހ ރުާއަލަށްާމިާފ ސްކުރެއްިވާަގވ އިދުަގއިާވުމ އެކުާއެާލިސްޓްާއަޅުަގނޑުާމ ދަމ ާއެާަގވ އިދުަގިއވ ާޮގތުެގމަތީންާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ބެހޭޮގތުންާ ކޮމިޓީތަކ ިއާ މަޖިލީހުެގާ ކުރ ނަން.ާ 116ާާާާއިޢުލ ންާ އ އި މ އްދ ާ ވަނ108ާާާާަވަނަާ

ތެރޭަގއިާއެކުލަވ ލުމުެގާމަސައްކަތްާމަޖިލީހުެގާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާާމ އްދ ަގިއވ ާޮގތުެގމަތީންާާ އެާކޮމިޓީތައްާދެާހަފްތާ 

މަޖިލީހުެގާ މަތީަގއިާ ކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހީތެރިކަމ އެކުާ ބޭފުޅުންެގާ އިސްާ

ހުރިހ  ތިޔަާ ުއޅުްއވަިއެގންާ ބުރަކޮށްާ ވަރަށްާ މަސަްއކަތްާ ވަރަށްާާަގވ އިދުެގާ ކޮށްދެއްވީތީާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

އެޖެންޑ ާާ މިވަނީާ ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ެއއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ

ާާ 7ާާާާއައިޓަމް ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކަނޑައަޅަންޖެހ88ާާާޭދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ަގވ އިދުާާރަ ސަރވިސްެގާ ޕ ލިމަންޓްރީާ އެާ ބެހޭާ ހިންުގމ އިާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހ ާ އިދ ރީާ މަޖިލީހުެގާ އްޔިތުންެގާ

މަޖިލީހުންާފ ސްކުރުން.ާމިާގަވ އިދުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ާދެއްވުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާޢ ންމުާކޮމިޓީެގާ



  

ތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާާމުޤައްރިރުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.

ާ

ާޒ މ ބެހޭާނުކުތ (ނި)

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

ރިޔ ސަތުންާވިދ ޅުވެއްޖެާމ ދަމ ާއިންާފެށިެގންާމަޖިލީހުެގާއ ާަގވ އިދަށްާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދެންމެ

ޢަމަލުާކުރައްވ ނެާވ ހަކަ.ާމިހ ތަނަށްާސުވ ލުެގާނޯޓިސްތަކެްއާފޮނުވިފަިއވޭ.ާމަޖިލީހުެގާރަީއސްާވިދ ޅުވެއްޖެާހަމަާއެާ

އްާަވޒީރުންނ ިއާސުވ ލުކުރުުމެގާޮގތުން.ާާނޯޓިސްތަކ ިއެގންާކުރިއަށްާަވޑައިަގންނަވ ނެާވ ހަކަާސުވ ލ އިާޖަވ ބުެގާކަންތަާ

ލިޔަންީވާާ ސުވ ލުާ ަގިއާ ނޯޓިސްާ ސުވ ލުެގާ ަގވ އިދުަގިއާ ކުރެްއވިާ ފ ސްާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ

ޮގތްތަކެއްާަވކިންާސ ފުކޮށްާބަޔ ންާކޮށްފައިާއެބަހުއްޓޭ.ާސުވ ލުެގާދިުގމިންާހުންނަންާޖެހޭނެާޮގތްާއިތުރުާސުވ ލުތައްާާ

މަޖިލީހަށާްާހު މިހ ރުާ ސުވ ލުތައްާ ިގނަާ ނުވ ޮގތަށޭާ ފިޓްާ ގަވ އިދަށްާ މިާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތް.ާ ޖެހޭނެާ ންނަންާ

ނޫނީާގަވ އިދ ާެއްއޮގތްާާ؟ާލިބިވަޑަިއެގންފައިާވ ނީ.ާއެާސުވ ލުތައްާއަލުންާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާހުށަހަޅަންާޖެހޭނެތޯާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ކުރަްއވަނީާއެހެންެވއްޖިއްޔ ،ާކިހިނެއްތޯާ

ާ

ާ

ާނިންމުންާ. .8

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކަންތައްތައްތަކުަގިއާާ ަގވ އިދުެގާ މިާ ދެވޭނީާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިއަށްާ އިތުރަށްާ ކަުމަގއިާ ތިާ އ ދެ،ާ

ޝްވަރ ެގާމަތީންާކުރިއަށްާދިއުމަށްާހަމައެކަނިާއޮންނ ނެާމަަގކަށްާއޮންނ ނީާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާއިސްާބޭފުޅުންެގާމަ

ދަންނަވ ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ތެރެިއންާ ވ ހަކަތަކުެގާ ދަންނަވ ލީާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ތިާާ ތިކަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލުމަށްާ ވ ހަކަެއއްާ ދެާ އިތުރުާ އޮތްާ ނުލެވިާ

ދަންނަ ޝުކުރުާ ދެއްވީތީާ ވ ހަކައަކީާާެގނަސްާ އެއްާ މުހިންމުާ އެންމެާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވަން.ާ

މަސައްކަތްާާ މިާ ވެެގންާ ނަޤުލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގވ ިއދަކަށްާ އ ާ ަގވ އިދަކަށް.ާ އ ާ ނަޤުލުވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ އެރުންތަކ އި ރޫާ ކަހަލަާ ެއކިާ އަންނަާ މީަގއިާ އަންނ ނެާ ދ އިރުާ ާާފަށައިެގންާ ާާުއޅ ހަށް ޒ ތްޒ ތުެގާާދިއުމ  މިކަހަލަާ

ހުރިހާ  ތިޔަާ ކުރުމުަގއިާ މަސަްއކަތްާ މިާ ފިލުަވއިާ ރޫާ އިސްތިރިކޮށްާ ރަނަގޅުކޮށްާ ކަންތައްތަްއާ އެާ ކަންތައްތަްއާ



  

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއެހީތެރިކަމ އިާެއއްބ ރުލުންާރިޔ ސަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާދެްއުވންާއަޅުަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަ.ާާ

ކަތްާފެށުމުެގާކުރިންާައޅުަގނޑުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންނ އިާބައްދަލުާކޮށްލިން.ާއެާާއަދިާމިާދައުރުެގާމަސައްާ

ިމާާ އޮތީާ ވިދ ޅުވެފައިާ ދެްއވ ނެކަމަށްާ ެއއްބ ރުލުންާ މެންބަރުންެގާ ބޭފުޅުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ކޮށްލުމުަގއިާ ބައްދަލުާ

ރުާދިމ ވ ާކަންތައްތަކުަގއިާޢަމަލުކުރ ނޭާޮގތްތަކެއްެގާާަގވ އިދަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނަޤުލުވެާމަސައްކަތްާފަށަިއެގންާދ އި

ޕްރޮސެސްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލުެގާ ކުރެއްިވާ ތިާ އެހެންވީމ ،ާ ދެްއުވމުަގއި.ާ ރިޔ ސަތަށްާ މަޝްވަރ ާ

ބެލެހެއް ރިޔ ސަތުާ ކޮމިޓީެގާ ަގވ އިދުާ ވ ހަކަައކީާ އޮތްާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ެގންދ ނެާ ކުރިއަށްާ ޓެިވާާތެރެއިންާ

ކުރުުމެގާ ޗ ޕްާ ގަވ އިދުާ މިާ ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ ވެސްާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ރައީސްެގާ ނ އިބުާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދުވަހެއްެގާާ ދެާ ލަސްެވެގންާ އަދިާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުވެސްާ އިރ ދަކުރެވިްއޔ ާ މަސައްކަތްާ

މެންބަރު ައޅުަގނޑުމެންާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާތެރޭަގއިާ ަގވ އިދުެގާ ޢ ންމުކޮށްާ ކޮޕީތައްާއަރުވ ނަން.ާ ގަވ ިއދުެގާ ންނަށްާ

ލިޔެކިޔުމެްއާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާމޭޒުކޮޅުާމަތީަގިއާެއވަނީާއިޞްލ ޙުާކުރެވެންާއ އިާާ

ެއކުލަާ މުޅިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ަވކީންާ ެވސްާ ސިފަިއަގއިާާމ އްދ ތައްާ ފޮތެްއެގާ ވ ލިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހެްއެގާ ދެާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ރައްދުކޮށްދޭނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާމިދަންނަވ ލީ.ާއަޅުަގނޑުެގާވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެއްާރިޔ ސަތުންާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާމިާމަސަްއކަތްާެގންދ އިރުާރިޔ ސަތަށްާވީހ ާވެސްާބޮޑަށްާއެއްބ ރުލުންާދެއްވުން.ާާއެދޭކަމެއް

އަދިާއަޅުަގނޑ އިާތިޔަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާމިާގަވ އިދުާވީހ ާެވސްާތަފްސީލުކޮށްާކިޔ ާފަރިތަވެާާ

ސައްކަތްާހަމަޖެހޭާޮގތެއްަގއިާކުރިއަށްާނުެގންދެވޭނެާވ ހަކަާވެސްާާމިކަންތައްތައްާކޮށްެގންާނޫނިްއޔ ާމިާމަޖިލީހުެގާމަ

ާާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުާ ދ ނެކަމަށް.7ާާާާދަންނަވަން.ާ ެގންދެވިާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މިއަދުާ ދިޔައީާ ށްާ

ާާ ޮގތުެގމަތީން ަގވ އިދުަގިއވ ާ ފ ސްކުރިާ ދެންމެާ ައޅުަގނޑުެމންާ މަޖިލީސ2.30ާާްއެހެންނަމަވެސް،ާ ނިންމ ލަނާްާާާަގއިާ

މަޖިލީހުގެާ ދެންާ ޮއންނ ނީ.ާ ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ ނިންމ ލ ނީ.ާ މަޖިލީސްާ އަޅުަގނޑުާ މިހިސ ބުންާ އޮތީމަާ

ާަގއި.9.00ާާާާވ ާބުދަާދުވަހުެގާހެނދުނ2010ާާުމ ޗ3ާާާްޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާ

ާާާ 

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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