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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /27 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  27 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ދުވަސް  ބުދަ ވީ  2010 އޭޕްރީލް  29 : ތާރީޚު 
 1431ޖުމާދަލްއޫލާ  14 

 

 ަގއި   9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 
 

 އަށް  11:05ން  10:31 ޓަވަލް: އިން 

 

 އަށް  13:06ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް   13:28ން  13:16 : ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 

 ަގއި   13:45މެންދުރު  ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  22 ަގޑިއިރާއި 3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުފާޟިލް އަލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 65، އިންޓަވަލް ފަހުން 67އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 68ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅަށް ފަހުން  32ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ންބަރު އަޙްމަދު މަޙްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا  ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 މްސޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެން  

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު އިނުގރައިދޫ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް   

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ   

 ހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާ

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމުލަކު ދާ 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 މުސްޠަފާ  ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދުތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 މް ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް   

 ބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެން 



 V 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

  މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

        

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

    

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
 1 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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އޭއިންޓަވަލްފަހުން،    * ނާޝިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު  އަލިފުިށ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތމަރަފުިށ  ސަލީމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދަފުިށ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    މުސްޠަފާ ރާމިޒް،  ޖަލްސާގައި  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ޢަލީ،  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  އަދި 

   ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.މަސީޙު މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާ

ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ލްސާގައި ބައިވެރިޖަ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ،  އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއޭދަފުިށ ދާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ފުރަަތމަ  *  

هللا، މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  އަދި  

ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ރަޝީދު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ  

ދާއިރާގެ  هللا، ޢަބްދު ނަޝީދު،  ބާރަުށ  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  މުޖުާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  މުޙަންމަދު ޝިފާޒް،  މެންބަރު 

ރު ޢަލީ ރިޒާ، ކޮމަންޑޫ  މެންބަ  ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އަލިފުިށ

މެ ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު،  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ނާޝިޒް،  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  ންބަރު 

މަދު ނާޒިމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ  އާދަމް، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،   ިތމަރަފުިށ    ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، 

މު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތނަދޫ  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގަމު  މަޑަވެލި  ޙަންޒަމީރު،  ޤަސަމް،  މަދު 

ރަޝީދު މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިަތދޫ  އާދަމް،  ޒާހިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ނާޒިމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ޖަލްސާއިން    ދާއިރާގެ 

   ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



 VII 

 
މް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ދެވަނަ  *  

ކުނު  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެهللا، މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

އިހަވަންދޫ  މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު،    ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޖުތާޒް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުهللا، ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން

އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ ޢަލީ ރިޒާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ފުނަދޫ ދާ

 ޞާލިޙު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު

ރު އަޙްމަދު ނާޒިމް،  ޒައިނާ އާދަމް، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަމެންބަރު ރޮ

ންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެ

ގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް،  މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ިތނަދޫ ދާއިރާ

ދާ ގައްދޫ  ނާޒިމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަމަޑަވެލި  ރަޝީދު  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިަތދޫ  އާދަމް،  ޒާހިރު  މެންބަރު  ލްސާގައި  އިރާގެ 

   އަދި އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .2ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާބުރ ސްަފތާިާއޭޕްރީލ2ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ ާދުޢ.5 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن

ާލިސްާފެށުނީ.މަޖި



. ްޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުނ.10 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.12ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ މިވަގުތުާޖަލްސާ 



. ާ.ްފ ސްކުރުނ  15ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.1222/2/15/ންޑ ގެާނަްނބަރަކީާއޖމިއަދުގެާއެޖެާ-1.2

1222/12ާންާފެށިގެނ1222/11ާާްޔައުިމއްޔ ާފ ސްކުރުްނ.ާޔައުމިްއޔ ާނަންބަރ1.1ާާުމިއަދުާއެޖެންޑ ާއައިަޓމުާާާ-1.1

ާ 1ާާއަކަށް ާއެއީ ާޔައުިމއްޔ . 1222ާާޖަލްސ ގެ ާދައުރުގެ ާފުރަތަމަ ާއަހަުރެގ ާއިނ11ާާްވަނަ ާަޔއުމިއްޔ   20ވަަނާޖަލްސ ގެ

ާ ާޔައުމ14ާިފެށިގެން ާހަމައަށް.ާމި ާޔައުމިްއޔ  ާޖަލްސ ގެ ާވެބްާސައިޓުވަނަ ާމަޖިލިސްގެ ަގއިާޝ އިޢުކުރުމަށްފަހުާއްޔ ަތއް

އެްއވެސްާމެންބަރަކުާއިޞްލ ެޙއްާހުށަހަޅުްއވ ފައިާނުވ ތީާަގވ އިުދގަިއވ ާގޮތުގެާމަތިންާިމާޔައުމިްއޔ ތަަކކީާރިޔ ސަތުންާ

ާފިން.ޔައުމިްއޔ ތަެކއްާކަަމށްާނިންމައިާޤަބޫލުކުރ 


. .ްއެންގުނ  25ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާރިޔ ސަުތންާއަންގ ާއެްނގުން.ާމިަވގުތުާއިތުރުާވ ހަަކއެއްާިރޔ ސަތުންާދަންނަވ ކަށްާނެތް.2އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ



 2 

ާ

 30ާ.ާސުވ ލު.3

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާނެތް.ާންޑ ަގއިާސުވ ލުާކުރެްއވުމަށްާހަމަޖެހިފަ.ާުސވ ލުާމިއަދުގެާއެޖ3ެއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.4  35ާ.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޓެކްސ1222/1ާާްާނަންބަރުާ.ާޤ ނޫނ4.2ު.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.4ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-4.2

ާއޮތޯރިޓީާާރެވެނިއުާިއންލަންޑްާމޯލްޑިްވސްާގޮތުގެމަތިންާމ އްދ ަގިއވ ާވަނ2ާަާގެާޤ ނޫނުާއިދ ރީާނެގުމ ބެހޭ

 40ވަަނ2ާާކުރެްއވުމަށްޓަކައި،ާއެޤ ނޫނުގެާކަމަށްާބޭފުޅުންާޢައްޔަންާ(ާގެާޑިރެކްަޓރުންގެާބޯޑުގެާމެންބަރުއޭ.އ ރ.ައއި.އެމް)

ާރައީސުލްޖުމް ާގޮުތގެަމތިން ާގަިއވ  ާ)ބ( ާނަންާހޫރިއްޔ މ އްދ ގެ ާފޮނުއްެވވި ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ވަނ252ާާަފުޅުތައް

ާގޮތުގެާ ާަގއިވ  ާ)ށ( ާއިޢުލ ނުާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހުގައި ާދިރ ސ ާއިއެުކ،ކުރުމ ާމަތިން ާމައްސަލަ ާގޮތެްއާާމި ކުރައްަވއި

ާކޮމިޓީ ާދ އިމީ ާމައްސަލައ ގުޅޭ ާމައްސަލަާނިންމެވުމަށް ާފޮނުވުުމގެ ާސިޓީފުޅުާއަށް ާފޮނުްއވ  ާރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ  .

ާޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ލަާދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.މަ

ާ45 

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާޤ ނޫނުާއިދ ރީާނެގުމ ބެހޭާޓެކްސް)1222/1ާާނަންބަރުާޤ ނޫނު ާމޯލްިޑވްސްާގޮތުގެމަތިންާމ އްދ ަގިއވ ާވަނ2ާަާގެ(

ާބޯުޑގެާއޭ.އ ރ.ައއި.އެމް)ާއޮޯތރިޓީާރެވެނިއުާއިންލަންޑް ާޑިރެކްޓަރުްނގެ ާގެ ާބޭފުޅުންާާ( މެންބަރުކަމަށް

ާ ާެއޤ ނޫނުގެ ާރައީސުލްޖުމ2ާްޢައްޔަނުކުެރއްވުމަށްޓަަކއި، ާގޮުތގެމަތިން ާގަިއވ  ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ  50ފޮނުއްވެިވާާހޫރިއްޔ ވަނަ

ާއްެވވުން.ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގަިއވ ާގޮުތގެމަތިންާމަޖިލީހުގައިާއ252ާާިނަންފުޅުތައްާމަޖިލީހުގެާގަވ ިއދުގެާ

ާ

ާ

ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ
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ާމަޖިލީހުގެ ާށ)ާމ އްދ ގެާވަނ252ާަާގަވ އިދުގެާޝުކުރިއްޔ . ާމަތިންާަގއިވާ ( ާނަންފުޅުތަްއާާމަޖިލީހުގައިާގޮުތގެ  55މި

އިޢުލ ންކުރުމ އެކުާމިމައްސަލަާދިރ ސ ާކުރަްއވ ނެާގޮެތއްާިނންމެވުމަށްާމައްސަލައ ގުޅޭާދ ިއމީާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުއްވުމަްށާ

ާލީހުގެާދ އިމީާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީާއަށްާމިާމައްސަލަާފޮނުވިއްޖެާކަމަްށާއަޅުަގނޑުާނިންމަން.ހަމަޖެހިފައިވ ތީ،ާމަޖި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 60ގޮުތގެާާގަިއވ (ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ6ާަާގެާޤ ނޫނުާއިދ ރީާނެގުމ ބެހޭާާޓެކްސ1222/1ާްާނަންބަރުާާޤ ނޫނުާ.4.1ާ-4.1

ާޓެކްސޭޝަންގެާއޭ.އ ރ.ައއިާ.އެމް)ާއޮތޯރިޓީާރެވެނިއުާއިންލަންޑްާާމޯލްޑިވްސްާމަތިން ާއޮފް ާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލް ާގެ )

252ާފޮނުްއެވވިާނަންފުޅުތަްއާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާާޫހރިއްޔ ކުެރއްވުމަށްޓަަކއި،ާރައީސުލްޖުމްމަޤ މަށްާބޭފުޅަކުާޢައްޔަން

ާގޮތުގެ ާަގއިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާިއޢުލ ނުކުރުމ އެާވަނަ ާމަޖިލީހުގައި ާދިރ ސ ާކުމަތިން ާމައްސަަލ ާގޮތެްއާާމި ކުރަްއވައި

ާކޮމިޓީ ާދ އިމީ ާމައްސަލައ ގުޅޭ ާމައްސަލަާނިންމެވުމަށް ާފޮނުވުމުގެ ާސިޓީފުޅުާއަށް ާފޮނުއްެވވި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  .

 65ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާޤ ނޫނުާއިދ ރީާގުމ ބެހޭނެާޓެކްސް)1222/1ާާނަންބަރުާާޤ ނޫނު ާހ)ާގެމ އްދ ާވަނ6ާަާގެ( ާގޮުތގެމަތިންާާގައިވ (

ާއޮފްއޭ.އ ރ.ައއި.އެމް)ާއޮތޯރިޓީާރެވެިނއުާއިންލަންޑްާމޯލްޑިވްސް ާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލް ާމަޤ މަށްާާ(ާގެ  70ޓެކްސޭޝަންގެ

ާރަީއސުލްޖުމްާބޭފުޅަކު ާނަންފުޅުތައްާހޫރިއްޔ ޢައްޔަނުކުރެްއވުމަށްަޓކައި، ާާފޮނުއްެވވި ާގަވ އިދުގެ ވަނ252ާާަމަޖިލީހުގެ

ާްއވެވުން.މ އްދ ގެާ)ށ(ާަގިއވ ާގޮުތގެމަިތންާމަޖިލީހުގައިާއި

ާ

ާ

 75ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގ252ާަޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާ)ށ(ާގައިވ  ާމ އްދ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނަ އި

ާއިފޮނުއް ާނަންފުޅުތައް ާދ އިމީާވި ާމައްސަލައ ގުޅޭ ާނިންމެުވމަށް ާގޮެތއް ާކުރަްއވ  ާދިރ ސ  ާމިމައްސަލަ ޢުލ ންކުރުމ އެކު

އަށްާމިާަމއްސަލަާާކޮމިޓީއަށްާފޮނުްއވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ތީ،ާމަޖިލީހުގެާމިކަމ ިއާގުޅޭާދ އިމީާކޮމިޓީާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީ

ނޑުާނިންމަން. ާފޮނުވިއްޖެާކަމަށްާއަުޅގަ

ާ80 

ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ
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ާބެހޭާޓެކްސ1222/1ާްާނަންބަރުާާޤ ނޫނުާ.4.1ާ-4.1 ާގެާއިދ ރީާެނގުމ  ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ6ާަާޤ ނޫނު ާަގއިވާ (

ާއޮފްާއޭ.އ ރ.އައި.ެއމް)ާއޮތޯރިޓީާރެވެިނއުާއިްނލަންޑްާމޯލްިޑވްސްާގޮތުގެމަތިން ާޖެނެރަލް ާކޮމިޝަނަރ ާޑެިޕއުޓީ ާެގ )

ފޮނުްއވެިވާނަންފުޅުތައްާމަޖިލީހުެގާާހޫރިއްޔ ކުރެްއވުމަށްޓަަކއި،ާރައީސުލްޖުމްާންޓެކްސޭޝަންެގާމަޤ މަށްާބޭފުޅަކުާޢައްޔަ

ާ ާގޮުތގ252ާެގަވ އިދުގެ ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގަިއވ  ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާވަނަ ާމަޖިލީހުގައި ާދިރ ސ ،ާއެކުާމަތިން ާމައްސަލަ  85ާމި

ާމައްސަލަ ާނިންމެުވމަށް ާގޮެތއް ާކޮމިޓީާކުރަްއވަިއ ާދ އިމީ ާފޮާއ ގުޭޅ ާމަްއސަލައަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާނުވުުމގެ .

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއެވވިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިްއަވވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 90ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާޤ ނޫނުާއިދ ރީާނެގުމ ބެހޭާޓެކްސް)1222/1ާާނަންބަރުާާޤ ނޫނު ާހ)ާމ އްދ ގެާވަނ6ާަާގެ( ާގޮުތގެމަތިންާާގައިވ (

ާޓެކްސޭޝަްނެގާއޭ.އ ރ.ައއި.އެމް)ާއޮތޯރިޓީާރެވެިނއުާންޑްއިންލަާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާކޮމިޝަނަރާެޖނެރަލް ާޑެިޕއުޓީ (ާގެ

252ާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާފޮނުްއެވވިާނަންފުޅުތަްއާާޫހރިއްޔ ޢައްޔަނުކުެރއްވުމަށްޓަަކއި،ާރައީސުލްޖުމްާމަޤ މަށްާބޭފުޅަކު

ާއިްއެވވުން.އިާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގަިއވ ާޮގތުގެމަތިންާމަޖިލީހުގަ

ާ95 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގ252ާަޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާ)ށ(ާގައިވ  ާމ އްދ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނަ އި

ާމައްސަލައ ފޮނުއް ާނިންމެުވމަށް ާގޮެތއް ާކުރަްއވ  ާދިރ ސ  ާމިމައްސަަލ ާއިޢުލ ންކުރުމ އެކު ާނަންފުޅުތަްއ ާދ އިމީާާވި ގުޭޅ

ާކޮމިޓީާކޮމިޓީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާކޮމިޓީ ާދ އިމީ ާމައްސަަލއ ުގޅޭ ާމި ާހަމަޖެހިފައިވ ތީ، ާފޮނުްއވުމަށް ާމައްަސަލާާއަށް ާމި  100އަށް

ނޑުާނިންމަން. ާފޮނުވިއްޖެާކަމަށްާއަުޅގަ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރަންޖެހޭާބިލު.5

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެާއަޅުަގނޑު ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއައިޓަމް ާދަށުންާ.ާމަޖިލީހ5ަޖެންޑ  ާއައިޓަމުގެ ާޤަރ ރު.ާމި ާބިލ އި ާކުރަންޖެހޭ ާތަޢ ރަފު  105ށް

ާމިއަދުާކަމެއްާއިތުރުާކަެމއްާނެތް.

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރުފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.6
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ާ

 110ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ިވއްޔ ާއެފަދަާޞްލ ޙުާކުރުން.ާމިައދުާއިރ ދަކުރެއްާފަިއވ ާބިލެްއގެާކުށެއްާއި.ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވ6ިއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާކަމެއްާވެސްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.7
ާ 115 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާއިބްތ7ާިއެޖެންޑ  ާާ.ބަހުސްާޢީދ . ާއޮނ2ާްމިއީ، ާއިބްތިދ ޢީަގިޑއިރަށް ާމިއަދު ާއައިޓަެމއް. ބަހުސްަގއި،ާާނަ

ާނޑުމެްނގެާމަސައްކަެތއްާނެތް.ޅުގަާއަ

ާ

 120ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.22

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތުގެާތެޭރގައިާިމައދުާއިތުރުާކަމެއްާނެތް.ާ.22އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.22  125ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާއެާ-22.2 ާައއިޓަމް ާ.ާކޮމިޓީތަކ22ުޖެންޑ  ާަކންކަމުގެ ާހުށަހަޅ  ާކަންަކން.ާކޮމިޓީތަކުން ާހުށަހަޅ  ާަރއްޔިތުްނގ22.2ާެން

ާށ)ާމ އްދ ގެާވަނ24ާަާގަވ އިދުގެާާމަޖިލީހުގެ ާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއިާާމުއްދަތުާހިނގ ާދައުރުާފުރަތަމަާގަިއވާ (

ާއަށްާވަނ221ާަާގެގަވ ިއދުާމަޖިލީހުގެާރައްޔިތުންގެ ާގަވ އިދުގެާ،ާރިޢ ޔަތްކޮށްާމ އްދ   130ާދަށުންާމ އްދ ގެާވަނ222ާަާއެ

ާކުރެްއވުމަށްފަހުާޤަރ ރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ހުށަހެޅުއްވުން.ާާމަޖިލީހަށްާރިޕޯޓްާާގޮުތގެާނިންމެވިާޮކމިޓީންާމުޢ އްާދިރ ސ 

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާއްރިރަށްާތުޅަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްމުާކޮމިޓީގެާމުޤަހަޅައިާދެއްވުމަްށާމަޖިލީހުގެާޢ އްމިާރިޕޯޓްާހުށަާ

ާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ރަޝ ދަ

ާ

 135 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު



 6 

ާ ާރިޕޯޓުާوبركاتهާهللاާورحوتާعليكنާاسالم`. ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .

ާކުރި ާދެއްވ ފައިވ ާހުށަހަޅ ލުމުގެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީަގއި ާމަސައްކަތުަގއި ާކޮމިޓީގެ ން

ާރައްޔިތުންެގާ ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާމަސައްކަތްުޕޅަށް ާކުރައްވ ފަިއވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާއަދި އެއްބ ރުލުމ އި

ާ ާގަވ އިުދގެ ާފުރަތ24ާަމަޖިލީހުގެ ާ)ށ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ާރަްއޔިތުންެގާަވނަ ާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ާމުއްދަތު ާހިނގ  ާދައުރު މަ

 140ވ ާވަނަާމ ްއދ ގެާދަށުންާހުށަހަޅުއްވ ފައ222ާާިަވނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެާގަވ އިދުގ222ާާެމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ

ާޢ އް ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާމަޖިާޤަރ ރު ާރަްއޔިތުންގެ ާރިޕޯޓް. ާގޮުތގެ ާނިންމެވި ާކޮމިޓީން ާމު ާަގވ އިުދގެ ވަަނ24ާާލީހުގެ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއިުތރުކުރުމަށްޓަކައި ާމުއްދަތު ާހިނގ  ާދައުރު ާފުރަތަަމ ާގަިއވ  ާ)ށ( 221ާމ އްދ ގެ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާރިޢ ޔަތްކޮްށާއެ ާއަށް ާމ އްދ  ާދ އިރ ގ222ާާެވަނަ ާތޮއްޑޫ ާޤަރ ރަކީ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމަޖިލީހަށްާޢިއްޒަ ާޤަރ ރު ާމި ާޤަރ ރެއް. ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންެގ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ތްތެރި

ާވަނީ،ާ ާއޮތ1222ާާްެއޕްރިލ15ާާްހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމަޖިލީހުގ25ާާެަގއި ާޖަލްސ ގައި.ާއަދ13ާާިވަނަާރައްޔިތުްނގެ  145ވަނަ

13ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގ25ާާެގައިާއޮތ1222ާާްއެޕްރިްލ15ާާމިާޤަރ ރުާއިބްތިދ އީާބަޙުސްާކުރެވިފަިއާވަީނ،ާ

ާބަލައިގަނެާ ާމަޖިލީހަށް ާޤަރ ރު ާމި ާބަޙުސްކުރެއްވުމަށްފަހު ާޖަލްސ ގަިއ ާއެއް ާމަޖިލީހުގެ ާޤަރ ުރ ާމި ާޖަލްސ ގައި. ވަނަ

ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކަ ާޤަރ ރު ާމި ާއަީލގަިއ ާިޚޔ ލުތަުކގެ ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާއަްށާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީ ާޢ ންމު އި

ާަދންނަވ ލުމަށް ާގޮތް ާކުެރވުނު ާކޮމިޓީގަިއ ާމަސައްކަތް ާޤަރ ރުގެ ާމި ާގުޅިެގން ާނިންމުމ އި ާފުރުޞަތުެގާާފޮނުވުމަށް މި

ާޢ އް ާބޭނުންކުރަން. ާުކރެއްވީ ާމަސައްކަތް ާޤަރ ރުގެ ާމި ާކޮމިޓީން 16ާާމު ާކޮމިޓ1222ާާީއެޕްރިލް ާއެ ާގައި  150ވަނ7ާާަގެ

ާޢ އް ާމެންބަރުާބައްދަލުވުމުަގއި. ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުންނަކީ،ާހުޅުހެންވޭރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާކޮމިީޓގައި މު

ާރިޔ ޟް،ާތިނަދޫާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާޝިފ ުޒ،ާދ ންދޫ ާމުޙައްމަދު ާދ އިރ ެގާމެންބަރު ާމަނިކު،ާބ ރަށު މޫސ 

ާދ އި ާމެދު ާހިތަދޫ ާޤަސަމް، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާދ އިރ ގެ ާހެންވޭރު ާމެދު ާރަޝީދު، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ރ ެގ

ާއ ދަމް،ާ ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާމުޙައްމަދު، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާޢ ޒިމް، ާޢަލީ މެންބަރު

ާޖަމ  ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަޙްމަދު، ާއިލްހ މް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއަދިާގެމަނަފުށީ ާއަބޫބަކުރު  155ލު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާެގ24ާާއަޅުަގނުޑ،ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ

ާ ާގަވ އިދުެގ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ާމުްއދަތު ާހިނގ  ާދައުރު ާއަްށ221ާާފުރަތަމަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާަގވާ  ާެއ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމަސަްއކަތ222ާާްއިދުެގ ާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގ ާޤަރ ރު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާދަށުްނ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގޮތް،ާގެންދެވުުމގައިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެއް ާގެންދެވުނު ިމާާިވާޚިޔ ލުތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުެރވި.ކޮމިޓީންާކުރިއަށް

ާކުިރއަ ާކޮމިޓީަގއި ާމަސައްކަތް ާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގ ާދެާޤަރ ރު ާމެންބަރުން ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާކޮމިޓީަގއި ާދިޔައިރު  160ްށ

ާމަޖިލީހަށްާ ާޤަރ ރު ާމި ާަވޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާތޮއްޫޑ ާހުށަހެޅުމަކީ ާފުރަތަމަ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވޭ. ހުށަހެޅުމެއް

ާނިންމުމަށްޓަކަ ާގޮެތއް ާނުލައި ާގެަނއުމަކ  ާބަދަލެްއ ާއެްއވެސް ާކޮމިޓީން ާގޮތަށް ާހުށަހެޅުން.ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް އި
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ާަފއިދ  ާވިޔަފ ީރގެ ާބިލ ިއ، ާމަނ ކުރުުމގެ ާކުށްތައް ާގޭންގު ާހުށަހެޅުމަކީ ާއަދިާާދެވަނަ ާބިލ އި ާނެގުުމގެ ާެޓކްސް އިްނ

ާދ އިރ ގެާ ާޮތއްޫޑ ާބިލު ާޓެކްްސާެނގުމުގެ ާައގުން ާޚިދުމަތުގެ ާދޭ ާތަެކއްޗ އި ާވިްއކ  ާތަްނތަނުން ާދޭ ާޚިދުމަތް ޓުއަރިސްޓް

ާނިންމުާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތެްއ ާހިމެނުމަށްފަހު ާޤަރ ރުގައި ާމި ާހުށަހެޅުއްވި ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމަޖިލީހަށްާމެންބަރު  165މަށްޓަކައި

ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނު ާޤަރ ރު ާމި ާަވޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޫޑ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު ާޤަރ ރު ާކޮމިޓީން .

ާނިންމުމަށް ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާގޮތަށް ާއަށްާހުށަހެޅުއްވި ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓ ެއކު ޓަކައި

ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވިާމެންބަރުންާއަޣްލަބިއްޔަތުންާނިންމެިވ.ާއަދިާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅިފަިއވ ާދެވަނަާހުށަހެޅުމަށްާވެްސާ

ާހުށަހެޅު ާއެ ާގުިޅގެން ާއެދިވަަޑިއގެންނެވުމ އި ާމެންބަރުން ާކޮމިީޓެގ ާއެއްެސވުމަށް ާެއާވޯޓަށް ާއެހުމުން ާވޯޓަށް މަށް

ާަބއްދަލުވުމަށްާ ާކޮމިޓީގެ ާބޭްއެވވި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާޤަރ ރު ާމި ާފ ހަގަކުރަން. ާފ ސްނުވިކަން ާކޮމިޓީން  170ހުށަހެޅުން

ކޮމިޓީގެާހުރިހ ާމެންބަރުންާެވސްާވަަޑިއގެންނެވި.ާނަމަެވްސާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅިފަިއވ ާެދާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓަްށާއެހިއިރުާ

ާދ  ާފ ހަގަކުރަން.ާބ ރަށު ާކަން ާނޫޅުއްވ  ާހ ޒިުރވެަވޑަިއގެން ާކޮމިޓީގައި ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާދެންާ ާދެްއވައިފިނަމަ ާއިޒުނަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅަން. ާރިޕޯޓް ާމި ާނިންމުމަށްޓަކައި ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ވީމ ،

ާންާޤަސްދުކުރަން.އޮތްާރިޕޯޓްާވެސްާމިފުރުޞަުތގައިާހުށަހަޅަ

ާ175 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާއަޅ22.2ާުއެޖެންޑ  ާިނންމ ލުމަށްފަހު ާައއިޓަމް ާއޮތް ާެދން ނޑު ާކ22.1ާަގަ ާދ ނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާްށ

ާބަޙުސްާ ާރިޕޯޓަށް ާކޮމިީޓގެ ނޑުާޝުކުުރާދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުޤައްިރރަށް ކުރުމަްށާޝުކުރިއްޔ .ާކޮމިީޓގެ

ާ ާމިވަނީ 2ާާހަމަޖެހިފައި ނޑު 2ާާގަިޑިއރު.ާއަުޅގަ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަުރވ ނީ ާފުރުޞަތު މިނެޓް،12ާާަގޑިއިުރާބަޙުސަށް

ާ ާއަށް 12ާާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި 1ާާމިނެޓް، ާއަށް ާޕީ.އޭ  180މިނެޓް،3ާާމިނެޓް،

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހ1ާޫޤައުމީ ާމިނެޓް، ާއަށް ާޕ ޓީ ާދ އިރ ގ1ާާެރީ ާހުޅުހެންވޭރު ާމައްސަަލއެްއ، ާިނޒ މީ ާމިގޮތަށް. މިެނޓް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ185 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާމިއަމީންޢ އް ާޭބނުމޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެންނެވިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާާމަށް ާއެދުމުނ1ާާްޤަރ ރަށް ާބަޙުސްކުރަން. ގަިޑއިަރށް

ގަިޑއިރަށްާބަޙުސްކުރ ާވ ަހކަ.ާޮކމިޓީާރިޕޯޓަށްާބަޙުސްކުރަންާބޭނުންާކަމަށްާދެންމެާމިތަނަށ2ާާްރައީސްާތިާނިންމަނީާ

ާދަްނނަވައިފިން.ާެއކަމަކު ާައޅުަގނޑު ާދައްާވަަޑއިގަތުމުން ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާނ ހ .ާމިހ ރު ާެއާއަޑެއް ާވ ހަކަާެވސް ކ 
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ާ ާބޭނުން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކުރަން. ާއެކަން ާބޭނުންަވނީ ާއަޅުަގނޑު ާމަނިކުފ ނު. ާނ އްަސވަނީތޯ ާައޑު  190ގަޑިއިރަށ1ާާްވެސް

ާއަށްާ ާުޗއްޓީ ާމ ދަމ  ާހަމަ ާބޭރުކޮށްލ ަފއި ާބިލުތަކެއް ާުމހިންމު ާވަރަށް ާބޭނުންވ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާބަޙުސްކުރަން. މިއަށް

ާ.ާއެގޮތަށްާެއއްބަހެއްާުނވެޭވނެާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް.ާވަަޑއިގަންަނވަންާތިާތައްޔ ުރަވނީ

ާ

ާ

 195 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއޮންނަނީ ާނިންމ ފައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަޙުްސުކރުމަށް ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ އި ާމެންބަރު،ާކޮމިީޓ ަގޑިއިރު.2ާާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ނޑު ާއަުޅގަ 2ާާއެހެންވީމަ، ާއިަގޑިއިރު ާމިގެންދަނީ. ާދައްކަމުންާާބްތިދ ޢީއަުރވަމުން ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެން ބަޙުސްގައި

ާ ާއ1ާެގެންދަނީ ާމެންބަރު ާއޮިޅވަަޑއިގަންަފއިއޮތީާަގޑިއިރު.ާޢިްއޒަްތތެރި ާކުޑަކޮށް ާލަފ ކުރަނީ.ާދެބައި ާއަޅުަގނޑަށް ކަަމށް

ާ ާފުރ2ާައެހެންވީމަ، ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުޅުވ ލ ނަން. ާފުރުޞަުތ ނޑު ާއަުޅގަ ާަބޙުސަށް ާފުރުޞަތުާަގޑިއިުރގެ ތަމަ

 200ާމިއަރުވަނީާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިްނާމުޙައްމަދަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދު

ާ ާަޤސްތެއް ާނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑު ާަވގުތު ާަރީއސް.ާބަޙުސްކުރުމުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިުގާބަޙުޝުކުރިއްޔ  ސަކަްށާނުކުރަން

ާއެހެންވީމަ،ާދ ކަ ާމަޤްޞަދެއްގަިއ. ާޚ އްޞަ ާމަސައްކަތަކަށް ާޚ އްޞަ ާކުރިމަތިލަނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ށް.

ާޢިްއޒަ ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާެއއީ ާއ ދެ، ާައވަްސވެގަންނ ނަން. ާުހށަހެޅުމައިގެން ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމެންބަރުާފުރަތަމަވެސް  205ތްތެރި

ާޢ އް ާޤަރ ރު. ާހުށަހެޅުްއވި ާވަޙީދު ާހުށަހެޅުްއވިާޢަލީ ާެއ ާރިޕޯޓުަގއި ާކޮމިޓީެގ ާޢ އްމު ާދިރ ސ ުކރެއްވުމަށްފަހު ާކޮމިޓީން މު

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ގޮތަށްާޢ އްމުާކޮމިޓީގެާރިޕޯޓުާބެލިާއުނިއިތުރެއްާނުގެނެސްާއެގޮތަށްާފ ސްކުރުމަށްާއަުޅގަ

ާހުށަހެ ާމި ާކޮމިޓީގަިއ ާޢ އްމު ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަާރައީސް، ާވެސް ާބިލުތަކެއް ާެއހެން ާބަހުސްގައި ޅޭ

ާޚ އްަޞާ ާލ ޒިމުކުރ  ާައޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެހެންނަމަވެސް ާބިލުތަކެއްކަމަށް. ާމުހިންމު ާބޭނުންތެރި ޤައުމަށް

ާއެހެން ާޤަރ ރަކީ. ާއެ ާޤަރ ރެއް ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާގެންނަުއމަށް ާހ ލަތެއް ާިއސްތިސްނ  ާކުރުމަށްޓަކ   210ވީމަ،ާމަސައްކަތެއް

ނޑުާހުށަހަަޅން.ާޝުކުރިއްޔ . ާޢ އްމުާކޮމިޓީގެާރިޕޯޓުަގއިާއެާހުށަހެޅުއްވިާގޮުތގެާމަތިންާފ ސްކުރުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާރައް ާިދވެހިރ އްޖޭަގ ާއެަބއޮތްތޯ ާޤ ނޫުނއަސ ީސަގއި ާއިނގޭތޯ ާހައިރ ންެވްއޖެ ާހަމަ ާކ ވަތްާއަޅުަގނުޑ ާހަމަ ޔިތުންނަށް

ާެއކަމ ާ ާބ ްއވ ފަ ާއެގޮތަށް ާއެަކން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުއްދަކަމެކޭ. ާހަމަ ާއެއީ ާދިުޔމަކީ ާކަޓަުރއަޅަމުން  215ދެކޮޅުަގއި

ގުިޅގެންާސަރުކ ރުންާެއކަންަކންާމަނ ކުރުމަށްޓަކ ާލ ފަާއޮންނަާޤ ނޫނެއްާދޫކޮށްލ ފަާރައްޔިތުންާބިރުވެރިކަމުގެާތެރެއަްށާ
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ާގޮތްތޯ؟ާއެހެންވީމަ،ާވައް ާއެންމެާރަނގަޅު ާެއއީ ާގޮތް ާދ  ާހިފައިގެންާޗުއްީޓާއަށް ާހަމަާމުސ ރަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޓ ލ ަފއި

ާމަނިކުފ ނ ާ ާވ ނީ ާގެންދަވަން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާހުރިހ ކަމެއް ާކަމެކޭ. ާވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭ ާމިއީ ާދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ާނޫން ާގޮތަކަްށ ާބޭނުންވ  ާޕ ޓީން ާރަްއޔިތުންެގާމަނިކުފ ނުގެ ާހޯދުމަށްޓަކ  ާފަިއސ  ާއަްށ ާރ އްޖެ ާމި ާައޅުަގނުޑމެން .

ާހަމަާ ާވެސް ާެއއީ ާއެކަމަކު ާއެބަހުރި. ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލުތަކެްއ ާޓެކްސް ާއިތުރުކޮށްދިުނމަށްޓަކ   220ތަނަވަސްކަން

ާަރއް ާބުނޭ ާބ ުބގައި ާމިނިވަްނކަމުގެ ާަޙއްޤުތަކ  ާއަސ ީސ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބަބުނޭ ޔިތުންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާނެތް.ާ ާއަޅ ލުމެއް ާހަމަ ާކަަމކަށް ާެއްއވެސް ާއެއިން ާެއަކމަކު ާަގވ އިދުަތއް. ާއެ ާއުސޫލުތަކ  ާކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން

ތިމަންނަމެންނަށްާލޯކަލްާގަވަރމަންޓުގެާބިލުާނިންމ ލެވުނީމ ާހަމަާޗުއްޓީާއަށްާދ ންވީ.ާއެާއުސޫލުންާއެކަންާނުކުރުމަށްާ

ާައޅުަގނ ާއެދެން. ާމިާއަޅުަގނޑު ާނޫން ާބޭނުމެއް ާުގރޫޕުން ާޕ ލިމެންޓުރީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާޚ އްޞަކޮްށ ާނޫން ާބޭނުމެއް ުޑ

 225ބިލުގެާމަސައްކަްތާނިންމ ާއަދިާބިރުވެރިކަންާއުފެދިފައިވ ާމިާޤައުމުގައިާމިއޮްތާނ މ ންކަމުންާސަލ މަތްވެވ1ާާޭދެންނެވިާ

ާސަރުކ ރު ާގޮތަށް ާޢަމަލުކުރެވޭ ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާފުލުހުންނ  ާދ ކަންާގޮތަށް ާނިންމ ނުލ  ާބިލުތައް ާހުރި ާހުށަހަޅ ފައި ން

ާކުރީާ ާކުރީމު.ާއޭގެ ާަމސައްކަތް ާއެ ާައޅުަގނޑުމެން ާނޫން.ާިއއްެޔަގާވެސް ާޤަބޫލެއް ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާޤަރ  ާމި ާމިއަދު ާއެހެންވީމަ، ާއޮންނ ނެ. ާމަސަްއކަތްކޮށްފައި ާއެ ާކޮމިޓީގައި ާސަލ މަތ ބެހޭ ާަޤއުމީ ރުާދުވަހުވެސް

ނިންމަވ އިރުަގއިާިދވެހިާރަްއިޔތުންނަށްޓަކ ާތިހ ާއިހ ނ ތްތެރިކޮށްާއެާކަންކޮްށގެންާމިތަނުަގއިާހަމަާިއއްޔެާެހއްދެިވގޮތަށްާ

ނޑުމެންާާ ާއަުޅގަ ާދެކޮޅު. ާެއކަމ  ާައޅުަގނޑުމެން ާނުން. ާޤަބޫުލކަމެއް ާައޅުަގނޑު ާކުރުމަކީ ާއެކަން ާވޯޓުަނގ   230ގަދަބ ރުން

ާފ ޅުބޮޑުކޮްށާ ާވަރަށް ނޑުމެންާހަމަ ާއަުޅގަ ާނުދ ނެ. ާކަަމކު ާެވސް ާެއއްގޮަތކަށް ާުކރީމަކ  ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާދަންނަވަނީ މި

ާ ާމީހަކީ ާވ ހަަކ41222ާާކޮންމެ ާމުސ ރ ިއގެ ާރަނގަުޅވ ނެ ާަބއެއް.ާިމއަދު ާތިބޭ ާމިތަުނގައި ާނަގ އިގެން ާމުސ ރަ ރުފިޔ ގެ

ާކުރަން ާއެކަްނ ާސ ބިތުކަމ އެީކގައި ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ،ާދައްކަން. ާނިންމަން. ާެވސް ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ .

ާއިދ ރީާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާހަމައެކަނި ާއޮތީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާކޮންމެހެން ާހަދ ފަ ާހުއްޖަތަކަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާައޅުަގނޑުާ ާއެހެންވީމަ، ާގޮސްފައި. ާމުއްދަތު ާއެއޮތީ ާުކރަން ާއެކަން ާކުރ ކަެށއް. ާއެކަން ާނުން ާހިންގުމެއް  235ެގާދ އިރ ތައް

ހުށަހެޅުމެއްާމިއީާމިހ ރުާސަުރކ ރުންާމިތަނަށްާފޮނުވ ފައިާުހރިާބިލުތަކުގެާތެޭރަގއިާގޭްނުގާކުށްތައްާމަނ ކުރުުމގެާބިލ ާ

ާ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާސަުރކ ރުން ާގުޅިގެން ާމިކަމ  ާބިރުދެއްކުމ  ާއަދި ާބިލ  ާގެންގުޅުުމގެ ާހަތިޔ ރު ާތޫނު ާއަދ1ާާިއަދި ބިލ 

ާކަ ާއިދ ރީ ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާސަރުކ ރުން ާބެހޭގޮތުން ާނެުގމ  ާޓެްކސް ާނުވަތަ ބިލުެގ1ާާްނތައްތަކ 

ާކުރިއަށްާ ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ. ާޮގސްގެން ާއަށް ާޗުއްޓީ ާމަޖިލީސް ާމި ާނުނިންމ  މަސައްކަތް

 240ާގެންދިޔުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާ
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ާބެިލާ ާކޮމިޓީން ާޢ އްމު ާަޤރ ރު ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާދެޭކގޮތުަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކޮމިޓީން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެދކޭގޮުތަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑަކީ. ާމެންބަރެއް ާހިމެނޭ ާކޮމިީޓަގއި ާމި ާދިރ ސ ކުރުމުގައި

ާޭއގަިއާ ާބަހުސްކުެރވި ާވަގުތު ާގިނަ ާވަރަށް ާކޮމިޓީގައި ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާވަނީ ާެއ ާނިންމ ފައި ާގޮތަކަށް  245އެފަދަ

ާދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރު ާޤަބޫލުުކރަން ާެވސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާނިންމުމެއް. ާނިންމ ފައި ާގޮަތށް ާޤަބޫުލކުރެވޭ ގިނަބަޔަކު

ާވިދ  ާއެ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލުތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާގޮތަްށ ޅުވި

ނޑަެއޅުމ ާމިާ ނޑަެއޅިފައިާޮއންނަާޗުއްޓީާކަ ނޑުމެންނ ާމިާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތ ާމިާޗުއްޓީާކަ އެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާކަ ާއެހެން ާކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތުަގއި ާައދި ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާބަލ އިރުާހުރިހ ކަމަކަށް ާވެސް ންތައްތަކަށް

ނޑުމެންާވެްސާއަިދާެއާ  250އަޅުަގނުޑާދެޭކގޮތުަގއިާމިަވުގތުާމިާމަސައްކަތްާނިންމުމަކީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާދެންާައޅުގަ

ނޑަީކާވެްސ.ާ ނޑަކީ.ާޤައުމީާަސލ މަތ ބެހޭާކޮމިޓީގައިާހިމެނޭާެމންބަރެއްާއަުޅގަ ވިދ ޅުވ ާކޮމިީޓގަިއާހިމެނޭާމީހެއްާއަުޅގަ

ނުޑާއެކަ ާނުދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާހަމައަކަށް ާނިމުމަކ  ާއަދި ާމަަސއްަކތް ާމައްސަަލާނުވަތަ ާބިލުތަުކގެ ާވިދ ުޅވ  ާއެ މަކު

ނޑަކަށްާކަށަވަެރއްާ ޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާއަދިާމަިޖލީހުގެާތަޅުމަށްާއަދިާއަންނ ެނާދުވަހެއްާވެްސާހަމަގައިމުާެވސްާއަުޅގަ

ނޑުާހުރިހ ާމެން ބަރުންގެާއަރިހުންާވެސްާއެދެނީާމިާޤަރ ރުާމިާއޮތްގޮތަށްާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްާވޯޓުާނޫން.ާވީމ ،ާއަޅުގަ

 255ދެއްވުމަށް.ާައޅުަގނޑުމެންގެާިމާޤަރ ރުާޢ އްމުާކޮމިޓީަގއިާބަހުސްކުރެވިާގިނަާބަަޔކުާމީަގއިާވޯޓުދެްއވ ފަިއވ ާކަންާވެްސާ

ނޑުާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަން.ާޝުކުރި ާއްޔ .ާފ ހަގަކުރަން.ާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދަންނަވ ލަންާ ާބެހޭގޮތުން ާރިޯޕޓ  ާއޮތް ާފޮނުއްވ ފައި ާކޮމިޓީން ާޢ އްމު ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާގ24ާާޮބޭނުންވަނީ ާއެހެން ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާއޮންނަނީ ާބުނެފައި ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގައި ާހިނދަކުާވަނަ ނޑަނ ޅ ހ  ާކަ  260ތަކަށް

ނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކުާމަޖިލީހުގެާފުރަތަމަާދައުރުާހިނގ ނީާމ ރޗްާމަހުގެާ ވަަނ2ާާނުވަތަާއެހެންާގޮތަކަށްާމަޖިލީހުންާކަ

ާފެށިގެންާ ާދުވަހުން ާފުރަތަމަ ާމަހުގެ ާޖޫން ާހިނގ ނީ ާަދއުރު ާވަނަ ާދެ ާނިޔަލަށެވެ. ާަމހުގެ ާއޭޕްރީލް ާފެށިގެން ދުވަހުން

ވަނަާަދއުރުާހިނގ ނީާއޮކްޯޓބަރާމަހުގެާފުރަތަމަާދުވަހުންާފެށިގެންާޑިސެމްބަރުާމަހުެގ1ާާހުގެާިނޔަލަށެވެ.ާއޯގަްސޓުާމަ

ާ ާބޭނުންވަނީ ާސުވ ުލކޮށްލަން ާމުޤައްރިރ  ާކޮިމޓީގެ ާޢ އްމު ާައޅުަގނޑު ާަރީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ވަނ24ާާަނިޔަލަށެވެ.

ނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކު.ާދެންާމިާއޮންނަނީާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާއެބަާބުނެަފއިާއެބަާޮއވޭާމިާަގވ އި  265ުދގަިއާއެހެންާގޮތަކަށްާކަ

ނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކު.ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީްސ،ާއަޅުަގނުޑާދެޭކާ މުހިންމުާނުކުތ އަކީާުނވަތަާެއހެންާގޮތަކަށްާމަޖިލީހުންާކަ

ާހިނދުކޮުޅާުނވަ ާހިނދަކު،ާއެ ނޑަނ ޅ ހ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ާޮގތަކަށް ާއެހެން ާުނވަތަ ާމި ާގޮތުަގއި ާެއާަވގުތަކީ ވަނ25ާާަތަ

ާ ާ ާ)ހ(. ާއެަވގުތަކީ ާއ ދެ، ާަވގުތު. ާއިޢުލ ންކުރ  ާއަމީންޢ އްމު ާތ ވަލު ާއެވ  ާބުނެފަިއ ާގައި ާ)ހ( ވަަނ25ާާމ އްދ ގެ

ާވެސްާ ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާެއއްގޮްތވ  ާަގވ އިދުަގއި ާމި ާއަހަރުތެރޭގައި ާއޮންނަ ާބުނެފައި ާ)ހ(ާގައި މ އްދ ގެ
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 270ނެާދުވަްސތަކުގެާކަލަްނޑަރެއްާއެާއަހަަރކަށްާމަޖިލީސްާހުޅޫވ ދޭާޖަލްސ ާއޮންނަާދުވަހުާއަމީންޢ އްމުާމަޖިލީސްާބައްދަލުވ 

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާައމީންޢ އްމުާވަނީާމިހ ރުާ ަވނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުނ25ާާްޝ ޢިޢުާކުރަންވ ނެާެއވެ.ާއަުޅގަ

ާއި ާތ ވަލެއް ާމައްޗަްށާބިނ ކޮށް ާދެންނެވިާނުކުތ ގެ ާމި ާގޮތުަގއި ާދެކޭ ނޑު ާކުރަްއވ ފައި.ާއަުޅގަ ާމ އްދ ެގ24ާާޢުލ ން ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާިމ25ާާ)ށ(ާަގއިާބުނެފަިއވ ާގޮުތގެާަމތިންާމަޖިލީހުންާމިއަށްާބަދަލެއްާގެންނަންޖެހޭާަވގުތަީކާ

ާވ ނެ ާކޮްށގެން ާގޮތަކަްށާމިކަންތައް ާއެނޫން ާަވގުތު. ާއިޢުލ ނުކުރ  ާތ ވަލު ާއެ ާނުެދކެން.ާާބުނެފައިވ  ނޑު ާއަުޅގަ ަކމަކަށް

ާނުވ ކަމީާ ާއަލިއަުޅވ ލ ފައި ާައށް ާނުކުތ  ާދެންނެވި ާމި ާކުރެއްިވއިުރގައި ާދިރ ސ  ާޤަރ ރުގެ ާމި ާގޮުތަގއި ާދެކޭ  275އަޅުަގނޑު

ާެއކަންާ ާފ ހަގަކޮށްފައި. ާެއކަން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާ ާވެސް ާބަހުސްަގިއ ާވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  އަޅުަގނޑު

ނޑުާފ ހަގަާކޮ ނޑުާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާއަުޅަގނޑުާދަންނަވަން.ާއަދިާހަމައެއ ެއކުާއަުޅގަ މިޓީންާނުކުރެއްވިާަކމ މެދުާއަޅުގަ

ާ ާއެހެންކަމ އެކު ާޤަރ ރެއް. ާބަދަލުގެންނ ނެ ާގަވ އިދަށް ާޤަރ ރަކީ ާމި ާމ123ާާިދެކޭގޮުތގައި ާބުނެފައި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާނުވަ ާއިޞްލ ޙެއް ާއެްއވެްސ ާގަވ އިދަށް ާބަދަލެއްާއޮންނަނީ ާނުވަތަ ާގެނެއުމަށް ާއިޞްލ ެޙއް ާއެ ާގެނެވޭނީ ާބަދަލެްއ ތަ

ާއެބަޮއވޭާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާދިރ ސ ުކރުމ  ާގަވ އިދުގެ ާދެޭކގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑު ާފ ސްކޮށްގެންނޭ. ާމަޖިލީހުން  280ގެނައުމަށް

ާ ާަބދަލުތައް ާގަވ އިދަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިރު ާވީ ާވެސް. ާދައުެރއް ާވެސް ާގޮތަށްާކޮމިޓީތަކުގެ ާދެންނެވި މި

ާގެނައުމަކީާ ާދަށުން ާގޮތެްއގެ ާހަމަޖެހޭ ާކޮންމެވެސް ާަދށުން ާއުސޫެލއްެގ ާކޮންމެވެްސ ާވ ނަަމ ާބޭނުންފުޅު ގެންނަން

ނުޑާހިތަށްާ ާއަުޅގަ ާުކރައްވ ނަމަ ާކަންަތއް ާރައީސް،ާިމގޮތަށް ާދެކެެމވެ.ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަމުގަިއާއަުޅަގނޑު މުހިންމުކަމެއް

ާއަ ާކިހިނެއްބ އޭ ާހުށަހެޅުއްވިާއަރަނީ ާޤަރ ރު ާމި ާގެންދަވ ނީ. ާރ ވަމުން ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑުމެން ުޅގަ

ާެވސްާ ާފެށުނުއިރު ާދައުރު ާމި ާއަދި ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރަށް  285ޢިއްޒަތްތެރި

މަހުގެާފަހަށްާއަިއްސފައެއްާނޫންާމިާމަސަްއކަތްާމަސައްކަތްތަްއާހިނގަމުންދިޔަާގޮތުންާެވސްާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެާމި

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ނީ. ާއެނގިގެްނ ާދ ނެކަން ާއަށް ާުޗއްީޓ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނުނިމި

ބިލު.ާބޭނުންވަނީާލޯކަލްާަކއުންސިުލތަކ ާބެހޭާބިލުާއަިދާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރަންާނުފައްޓަޭއ.ާމިައދުާފަށަންާމިާއޮތީާއެާ

ާދެންނެވިާ ާމި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ާތިއްބެވި ާދެން ާމަޖިލީހުގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު އެހެންވީމަ،

ާތިބޭނީތޯއޭ؟ާ ާނެތި ާަމސައްކަެތއް ާއެްއވެސް ާހަމަ ާތ ނގައި ާމި ާމެންބަރުން ާތިއްބެވި ާދެން ާފިޔަވ  ާމެންބަރުން  290ކޮމިޓީގެ

ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާމަޖިލީސްާާނުވަތަ ާނެތިގެން ާކަމެއް ާކުރ ނެ ާމަޖިލީހުން ާހިނގައްޖެ ފެންނިގެން

ާޤަރ ރުާ ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާވެސް. ާތަން ާޖެހިވަޑަިއގެންނެވި ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުއްޓަވ ަލއްވަން

ނޑައަޅުާ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާކަ ާބިލު ާލޯކަްލާކައުންސިލުތަކ ބެހޭ ާމި ާކުރީގައި ާމުޤައްރިުރެގާނިންމުމުގެ ާކޮމިީޓގެ ްއވ ފައިވ 

ާކިހ ާ ާއޮތީ. ާގޮސްފައި ާމަސައްކަތް ާހިސ ބަކަށްތޯ ާކިހ  ާއެބަޖެހޭ. ާއަޑުއަހ ލަން ާައޅުަގނުޑމެން ާވެސް ބަސްފުޅެއް

 295ހިސ ބަކަށްތޯާއެާމަސައްކަތްާނިމިގެންދ ނީާވެސްާއަޅުަގނުޑމެންާބަލ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމަޖިލީހުގަިއާ

ާގަ ާދިނުމަށްފަހު.ާޤ ނޫނ  ާފުރުޞަތު ާމަންދޫބުންނަށް ާތަމްސީލުކުރ  ާަރއްޔިތުްނ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަަދނީ ާމި ވ އިދުތައް
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ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރުންނަށް ާވެްސ ާނިންމެވުމަށްފަހުގައި ާކޮމިޓީން ާބިލު ާދެންނެވި ާމި ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑު

ާދ  ާލިބިގެން ާފުރުޞަތު ާއެކަށީގެންވ  ާދ ންޖެހޭނެ ާރައީްސ،ާލިބިގެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި. ާއިޞްލ ޙު ންޖެހޭނެ

ާެއއްާ ާނުވަތަ ާދުވަހު ާއެއް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީތަކުގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީތަކަށް ާގޮުތަގިއ ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑު

ާއެހެންނަމަ ާޢަމަލުކުރެއްވިދ ނެ. ާއިޞްލ ޙ މެދު ާއެ ާގޮތަކަށް ާވިދ ުޅވ  ާލީޑަރު ާނުވަތަ ާމިނިވަްނާގަިޑއިރު ާރައްޔިތުން  300ވެސް

ާލިބިގެންާ ާފުރުޞަތު ާވެސް ާއެބޭފުޅުންނަްށ ާއެހެންވީމަ، ާއެބަތިިބ. ާފޮނުއްވ ަފއި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާގޮތުަގއި މެންބަރުގެ

ާދެންނެވިާ ާމި ާދ ންޖެހޭނެ. ާލިބިެގން ާއެކަމަށް ާފުރުޞަތު ާެއކަށޭނެ ާގޮތުަގއި ާދެކޭ ާއަުޅަގނޑު ާއިރު ާވީ ދ ންޖެހޭނެ.

ާއަލީަގއިކަ ާމަސަްއކަތްތަެކްއާާންކަމުގެ ާކުރ ނެ ާނުޮގސް ާއަށް ާުޗއްޓީ ާައޅުަގނޑުމެން ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ނޑު އަުޅގަ

ާލޯކަލްާ ާބޭނުންވަނީ ާައހ ލަން ާއަރިހުން ާމުޤައްރިރު ާކޮމިީޓގެ ާޢ އްމު ނޑު ާއަުޅގަ ާޖެހޭނެކަމުގަިއ ތ ވަލުކުެރވެން

ާބެއް ާިހސ ބެއް ާނިންމަވ ފަިއާއޮތް ާދިރ ސ ކޮށް ާބިލު ާބެހޭ ާމުއްދަެތްއާކައުންސިލުތަކ  ާއެީއާކިހ   305ެލވިންތޯ؟ާއޭެގާފަހުގައި

ާއަޅުަގނުޑާ ާއަދި ާއެބަހުރިތޯ؟ ާކިހ ވަރަކަށް ާމަސައްކަތްތައް ާކުރ ނެ ާތިބެގެން ާނުގޮސް ާއަްށ ާޗުއްޓީ ލިބިގެންދ ނެތޯ؟

ާވެސްާ ާއެްއގޮތަކަށް ާރައީސ  ާވިދ ުޅވ ނެ ާރައީްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަރިހުން ާރައީސް ާޢިްއަޒތްތެރި ާބޭނުންވޭ ާސ ފުކޮށްލަން

ާމަޖިލީހުގައިާ ާއަދި ާކަމެކޭ. ާޚިލ ުފ ާނުކުތ އ  ާނިޒ މ ބެހޭ ާެވްސ ާސުވ ލުކުރުަމކީ ާނޯވެއޭ. ާފުރުޞަތެއް ސުވ ލުކުރުުމގެ

ާބަސްތައްާ ާއެކަހަލަ ާމަލ މ ތްކޮށް ާމެންބަރަކަށް ާއެ ާތަފ ތުވެްއޖިއްޔ  ާޚިޔ ލ  ާރައީސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން ގަވ އިދ 

ާޢިއް ާައިއސް ާމިހ ރަކަށް ާދަންނަވ ލަންާރައްދުކުރުމަކީ ާފ ހަަގކޮށް ާހިތ މައ އެކު ާކަމެއްކަުމގައި ާުކރައްވ  ާރަީއސް  310ޒަތްތެރި

ާނުކުތ ތައްާ ާމިދެންނެވި ާއަިދެވސް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާއަލީަގއި ާވ ހަކަަތކުގެ ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންވީމަ، ބޭނުން.

ނޑުމެންާމިާޤަރ ރަށްާވޯޓުލުމުގެާކުރީގަާ ނޑުމެންނަށްާޢ އްމުާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާައޅުގަ އިާސ ފުކޮށްދެްއަވއިފިނަމަާއަޅުގަ

ާފަސޭހަވެގެން.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 315ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވެސްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުން ާމިއަިއާކަންތަކ  ާކޮމިޓީން ާަހމަ ާނޫނީ ާބެހޭގޮތުން ާަމއްސަލައ  `.ާޝުކުިރއްޔ .ާމި

ާމުޙައްމަދުާމ ާ ާޙުސެއިން ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާދައްކ ކަްށާނެތީމު.ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ހަަކެއއް ދިގު

ާހަމަާ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާހަމައެއ ެއކު ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވުަމށް ާހުށަހެޅުއްވި އެ

ާމުސ ރައި ާހަމަ ާމިއީ ާބޭނުން ާެވސްާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދުވަހެކޭ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާދައްކ ލަން ާވ ހަކަ ގެ

ާނިސްބަްތވ ާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާތިބެންޖެހޭ ާއެބަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާދުވަހެއް ާކިތަންމެ ާއެއީ  320ދަންނަވ ނީ.

ާމަ ނޑި ާމެދުނުކެ ާހަމަ ާުދަވސްތަކަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާގެއްލުވ ލަން ާކޯރަމް ާހަމަ ާދިަޔއިރުާމެންބަރުންތައް ސައްކަތްކުރަމުން

ާވ ހަކަާ ާމުސ ރަިއގެ ާަވގުތު ާެއ ާނޫނީ ާއެދުވަހު ާވ ހަކަ. ާދިަޔ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމިތ  ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވެސް

ާބޭނުންގޮތަކަްށާ ާކުއްލިައކަށް ާހިތަށްއަރ . ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބ ަވޭއ ާކީްއެވގެން ާވަޑައިުނގަތީ ާހަމަ ާމިތަނަށް ދައްކ ލަން
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ާނުާ ާވިދ ުޅެވާކަންތައްތައް ާކަމަށް ާގޯސްކޮށް ާކުަރނީ ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާދުވަހަކު ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާނޫނީ ާދުވަހަކު ވ 

ާއެކަމ ާ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދ ތީ ާވެގެން ާކުއްލިައކަްށ ާޚަރަދެއްކަމަށް ާބޮޑު ާޚަރަދަކީ ާކުރ   325މަޖިލީހަށް

ާޢި ާދެންމެ ނަޑއެޅުމަށް ާކަ ާގޮތެްއ ާމަޖިލީހުން ާޢިްއޒަތްތެރިާކަންބޮޑުވޭ. ާދ އިރ ގެ ާިބލެތްދޫ ާޙަމްޒ ، ާމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

މެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާެއާވިދ ޅުިވ،ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާއަީކާޢ އްމުކޮށްާމިާތަރުޖަމ ކުރުުމގަިއާނޫނިއްޔ މުންާމިާޤ ނޫނުާ

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަހަރު ާބައެްއ ާބޭފުޅެއް. ާއުޅުްއވ  ާފުންޮކށް ާވަރަށް ާއުސްާާމ ނަކުރުމުގައި ާފުންނ ބު ާވަރަށް މި

ާއެްއޗެްއކަމަްށާ ާދިގު ާމަނ ކުރޭ.ާއެއީ ާއެބަ ާވެސް ާދިއުން ާހިފައިެގން ާސައިކަލެްއަގއި ާބަރަންޏެއް ާފަހަރު ބޭފުޅެއް.ާބައެއް

 330މ ނަކޮށްފައި،ާެއއީާނިއުޅ ލީަމާދިގުވ ާވ ހަކަާބަެއއްާފަހަރުާއެބަާވިދ ުޅވޭ.ާއެހެްނވީމަ،ާެއހ ާތަފުސީލުކޮށްާމިާއެއްޗިިހާ

ާމުއްދަތްާމ ނަ ާމި ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާީކްއެވގެންބ އޭ ާއަޖައިބުވަނީ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދ އިރު ކުރަމުން

ާ ާަކނަޑއެިޅގެން ާނުލިބޭންވީ.ާއެއީ ާފުރުޞަތު ާގޮތެއ24ާާްއިތުރުކުރުމުގެ ާމަޖިލީހުންނޭ ާމި ާއެަބބުނޭ ާ)ށ(ާގައި މ އްދ ގެ

ާހިމެ ާކޮމިޓީގައި ާވެްސާމި ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުންާނިންމ ނީ. ާމިކަމ  ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީވެ ާމީހަަކށް ނޭ

ނޑުމެންާކޮންމެެވސްާވަރަކަށްާމަޝްވަރ ކުރިން.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިާމަޝްަވރ ގެާއަލީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާއަުޅގަ

ާގޮސްފަާ ާކޮމިޓީއ ާހިސ ބަށް ާބައިަގއި ާކުރީ ާނިންމ ދިނުމަށް ާމަޖިލީހުންާގޮތެއް ާމި ާއެނބުރިާނިންމ  ާވެސް ާއަނެްއކ  ާމި  335އި

ާވ ތީެވާ ާކަމަށް ާިނންމައިދިނުމަށް ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާމި ާވެްސ ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާއައިްސފައި. ާމިއޮތީ ާމަޖިލީހަށް މި

ާދެންާ ާނިންމިފައޭ. ާގޮތެއް ާމިއޮީތ ާކުރިން ާތ ރީޚުގެ ާިވދ ޅުވ  ާއެ ާކުރިން ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ަތކ ާބެހޭާިބލު.ާމިާބިލުާވެސްާދިރ ސ ކުރ ާކޮމިޓީަގއިާއަޅުަގނުޑާވެްސާއުޅޭތީާހަމަާއަެނއްކ ާވެސްާލޯކަލްާކައުންސިލު

ާނިމިފައޭ.ާ ާވަނީ ާމަަސްއކަތްތަކެްއ ާބޮޑު ާވަރަްށ ާވެްސ ާބިލުެގ ާމި ާހަމަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކެރިދ ނެ ދަންނަވ ލަން

ާވު ާމިަދނީ. ާމަސައްކަތްކުރަމުންނޭ ާދުރ ލ  ާވަރަށް ާވެސްާއަޅުަގނޑުމެން ާބިުލގެ ާއެ ާަދންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު  340މ ެއކު

ާނިންމ ލ ފައިާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގެނެސްފައި ާބަދަލު ާތ ރީޚުތައް ާހަމައެކަނި ާމިއަދު ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ކަންތައްތައް

ާމަޖިލީހ ާހިސ ބަށްާފޮނުވ ލެވޭާވަރުާވ ެނއޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާ ާގަވ އިުދގެ ާރައީސް.ާއ ެދާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅިފައ21ާާި`.ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް ާމި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  345ވަނަ

ނޑުމެްނގެާމަްއަޗށްާލ ޒިމުކުރ ާކަމެއްާ ޖުލަިއ2ާާއޮތްާޤަރ ރ ާބެހޭގޮތުންާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއަުޅގަ

1227ާާ ާކުރިން ާދ އިރ ތައްާގެ ާއެ ާފ ސްކޮށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާޤ ނޫނު ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ލ މަރުަކޒީ

ާމިތަނުގަިއާ ާެވސް ާއިްއޔެަގއި ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާއެހެންކަމުން، ާއެއީ. ާތަަނަވސްކޮށްދިނުން ާަމގެއް އިންތިޚ ބުކުރެވޭ

ާއޮތް ާނިމިފައި ާމިއަދު ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ާއެ ާއަދި ާހަމަާކުރި. ާފ ހަގަކުރަން. ާއުފަލ އެކު ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ކަން

ާއިތުރުކުރ އިުރގަިއާ ާވަގުތު ާމަސައްކަތްތަކަށް ާހުރި ާކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤަރ ރަކުން ާމިފަދަ ާައޅުަގނޑުމެން  350އެއ އެކު
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ާވަ ާޤަރ ރަކުން ާމި ާހަމައެކަނި ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެްއ ާގިނަ ާވަރަށް ާވިސްނަންޖެހޭ ާހޯދައިގެްނާއަޅުަގނޑުމެން ގުތު

ނުޑާވެސްާތ އީދުކުރަން.ާެއކަންާއެގޮތަށްާނިންމ ފައިާނޫނިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެްނގެާމައްޗަށްާލ ިޒމުކުރ ާކަމެއްކުރަންާއަުޅގަ

ާއަދިާ ާރައްޔިތުން ާިއންތިޚ ބުކުރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާޮގސްފިކަމަށްވެއްިޖއްޔ  ާއަށް ާުޗއްޓީ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުމެން ާފ ޑުކިޔުުމގެ ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާމީހުން ާބަލ  ާދުރުްނ ާގ ތުންނ އި ާގޮްތ ާކުރ  ކަންތައްތަްއ

ާދ އިރ ގެ ާުހޅުހެންވޭރު ާދ ނެ. ާބޮުޑެވގެން ާައޅުަގނޑުމެންާާވަރަށް ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެްއިވ ާމެންބަރު  355ިޢއްޒަްތތެރި

ާމަ ާމޫސ  ާނޫން.ާއެ ާމިކަމެއް ާހަމައެަކނި ާއޮތީ ާޚ އްަޞާނިންމަންޖެހިފައި ނޑު ާއަުޅގަ ާެތރެއިން ާކަންތަުކގެ ާވިދ ޅުވި ނިކު

ގޮތެްއގަިއާފ ހަގަކުރަްނާމިާިރޕޯޓްގަިއާފ ހަގަކޮށްަފއިާއޮްތާޭގންގްާކުށްަތއްާމަނ ކުރުުމގެާިބލ ާއަދިާބިރުދެްއކުމ އިާތޫުނާ

ާ ާމި ާގެންގުޅުން. ާދ އިރ ތ1ާަހަތިޔ ރު ާއިދ ރީ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާއެއްކޮްށާބިލު ާބިލ  ކުގެ

ާ ާމި ާޓެކްސ  ާވިޔަފ ރީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދިގ1ާާުނިންމަން. ާވަރަށް ާމި ާގެންދ ަކމަށްވަންޏ  ާކުިރއަށް ާކަންތައް ބިލުގެ

ާިދއުން.ާ ާއަށް ާުޗއްޓީ ާއެއީ ާޙައްޤެއް ާލިބޭ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުން ާހިނަގއިދ ނެ. ާފަހަނައަަޅއި  360މުއްތަދެއް

ާބުނ ގޮތުން.ާޗުއްީޓާބޭނުންކުރު ާޯނޭވާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވެސް ާގޮެތއް ާިހފެހެއްޓޭނެ ާނުދީ ާުޗއްޓީ ނޑުމެނަށް ން.ާއަިދާައޅުގަ

ާމަޖިލީހުެގާ ާކުރުވުމަށް ާއެކަން ާކަމެއް.ާއަދި ާލިބޭ ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާކުރުމަީކާމިއަދު ާކަންތަްއތައް ާމި މުނިފޫހިފިލުވުމ އި

ާލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަުޅއްވަްނޖެހޭނެ. ާވެސް ާބ ރު ާިމާރައީސް ާދިނުމ އި ާޗުއްޓީ ާައޅުަގނުޑމެނަށް ާކުޅުމ އި ާމިއުޒިްކ ްއވ 

ާމަްއޗަށްާ ާބޭފުޅެއްގެ ާހުންނެވި ާގޮތުަގއި ާވެރިެއއްގެ ނުޑމެންގެ ާކަމެއް.ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުައސ ސީްނާލ ޒިމުކުރ  ކަންތައްތަކަކީ

ާއަުޅަގނުޑމެން ާެޖއްސުން.ާެއީއާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެާސަކަރ ތް ާލައްވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ.ާލ ޒިމު ާޙައްޤެއް ާލިބޭ  365ނަށް

އެހެންވީމަ،ާުޗއްޓީާއަށްާދ ންާމިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާބޭނުންވ އިރުާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަދިާއަޅުަގނޑުމެްނގެާަގވ އިދުްނާ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެއކަން ާލިބޭއިުރ ާޙައްޤު ާެއ ާމަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންާމިދެންނެވީާމިކަ އޭެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަެމކޭާމިހ ރުާމިާޤަރ ރުގައިާިމާންާކުރ އިުރގަިއާއަުޅގަ

ނުޑާ ނޑުާހަމަާހުށަހަޅަންާއަޅުގަ ނަޑއެޅިފައިާއޮތްާމަސައްކަަތކީާމިއީ.ާމިާމަސައްކަތުގެާތެރެއަށްާއިތުރުކުރަންާއަުޅގަ ކަ

ނުޑާަދންނަވަންާބޭނުންވ ާސަބަަބކީ،ާއަޅުަގނޑ އިާތިމ ގެާމީހެއްާކަންތައްާއ1ާަކަންތަްއ.ާއ1ާާެކުރިންާމިދެންނެވިާ  370ުޅގަ

ާ 1ާާމީގެ ނުޑގެ ާހަށިގަ ާކުރިން ާދުަވސް ާީމ3ާާހަފްތ އެއްހ  ާއޮތީ. ާޒަޙަމްކޮށްލ ފައި ާއަޅ ލ  ާކަޓަރު ތަނެއްގައި

ާމިޖެހެ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކައެއް ނުޑެގ ާއަޅުގަ ާހުރިގޮތް. ާޙ ލަތު ާތެރޭގައި ާއެމީހެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގެާނީ،

ާއ  ާއެމީހެއްގެ ާނޫނީ ާއެއިލާ ދަރިއަކަށް ާބޮުޑވީމަ ާކަމެއް ާމީހަކަށް ާޖުމްލަާާމީހ ގެ ާއެކަަމކު ާބޮޑުވޭ. ާަވރަށް ާއެކަން އަށް

ނޑުާދަންނަވ ނީާއެހެނެއް ނޫނޭާވ ންޖެހޭނީ.ާމިާމުޖުތަމަޢުާތެރޭގައިާމިަކންާހިނގ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާާގޮތެްއގަިއާއަުޅގަ

ާއެ ާޮބޑުވަންޖެއެންމެންނަށްވެސް ާއެކަން ާނޫން ާވ ތީީކ ާމީހަކަށް ާގ ތް ނޑ އި ާއަުޅގަ ާވަކި ާޮބުޑވަންޖެހޭނެއޭ.  375ހެނީ.ާކަން

ނޑުމެންނަށްާފުލުހުންނ އިާއެިކއެކިާފަރ ތްފަރ ތުންާއެބަާއެހެންވީމަާމިކަހަލަާމުހިން މުާބިލުތަކެއްާނުނިމިާހުރެގެންާއަޅުގަ

ާބި ާމިފަދަ ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާތިމަންނަމެންނަށްާވިދ ޅުވަމުންދޭ ާނިންމައިނުދީގެންނޭ ާބިލުތައް ާމި ާއޮވެގެން ލު
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ާބޮުލގަިއާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޫނނީ ާއިސްތަށީަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޢިލްޒ މް ާނޭޅެނީ.ާމި ާފިޔަަވޅު ާއަޅަންޖެހޭ ދިމަދިމ ލަށް

ާވެ ާމިކަން ާކަމަކަށް ާހަޑިމުޑުދ ރު ާވަރަްށ ާދިއުމަކީ ާއަށް ާޗުއްޓީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅަިއގެން ގެންދ ނީ.

 380އަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިއަދުާމިާޤަރ ރުގައިާމިބުނ ާކަންތަްއތައްާއިދ ރީާދ އިރ ގެާމަސަްއަކތ އިާއެުކަގއިާކުރިންާއިްސވެާ

ނޑުމެންާޗުއްޓީާއަށްާނުދ ން.ާއެހެންވީމަާއެގޮތަށ1ާާްއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާ ބިލުާއެއ ެއއްކޮށްާނިންމ ފައިާނޫނީާއަޅުގަ

ާތ އީދުާއަޅުަގނޑު ާއެއަށް ާމެންބަރަކު ާޢިްއަޒތްތެރި ާުއއްހުށަހަޅަން. ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް ާެއކަންާކުރަްއވ ނެ މީދުކުރަން.

ާހަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކޮށްފިކަމަށްެވއްޖެްއޔ  ާފަސޭހަވ ނެ.ާާނުންމަޔަޤީާއެގޮތަށް ާއުޅެން ާހިނގ ބިނގ ވެ ާމަގުމަތީގައި ވެސް

ާތުހުމަތުތަ ާއަްނނަ ާމައްޗަށް ާމުޖުތަމަޢުގަިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބަރީޢަވެވޭނެ.ާމީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ކުން

ާަރއީްސާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުުކރިއްޔ  ާރިޢ ޔަތްކުރީ. ާައޅުަގނޑުމެން ާެއކަންތައްަތކަށް ާހުރީތީވެ ާކަންަތއްތަްއ ާބޮޑެތި  385ހިނގ 

 ދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ7812ާިޝުކުރިއްޔ .ާ ާއެއްަގއި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީގެާސަބް ާޢިއްޒަތްތެިރާާްޖތިމ ޢީ ާފެށޭާވ ހަކަ ާކޮޓަރީަގއި ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާދ އިރ ެގާ ާއުތުރު ާމައްޗަންޮގޅި ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން. ާސަމ ލުކަމަށް  390މެންބަރުންގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާ

ާ

ާރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިާއުތު

ވަަނ176ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާޤަރ ރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވަީނާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާާމ އްދ  2ާާއިން ާސިޓ1227ާީޖުލައި ާއިންތިޙ ބުތައް ާލޯކަލް ާކައުންިސލުތަކ އި، ާލޯކަލް ާކުރިން  395ކައުންސިލުަތކ ިއ،ާާގެ

ާމިނޫން ާއަދި ާކައުންސިލުތަކ އި ާއަތޮުޅ ާކައުންސިލުތަކ އި، ާބ ްއވ ާާރަށު ާއިންތިޙ ބުތައް ާކައުންސިުލތަކުގެ ާއެހެން ވެސް

ނޑައަނިންމަންޖެހޭނެކަމަށްާޤ ނޫނު ނޑުާއަސ ސީާއިންާކަ ނޑަށްާވެސްާަހމަާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއަުޅގަ ާވ ތީކަމަށްާއަުޅގަ ޅ ަފއި

މީ،ާއަދިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާގޮތެއްާނިންމިޔަސްާއެާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެގެންާއެާއިލެކްޝަންަތއްާދަންނަވ ލަންާބޭނު

ނޑުމެންާހަނދ ންކުރަންާޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާއަިދާަވކިާގޮތަކަްށާެއއްާއެގޮތަްށާބޭްއވުމަށްާމަގުފަހި ވެގެްނާނުދެއޭ.ާއަުޅގަ

ާފޮނުވ ލިކަމުަގއި ާނިންމ ފައި ާކަންތައް ާދަށުންާާމިތަނުން ާމ އްދ ތަުކގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހަމަ  400ިވަޔސް،

ާގޮތެއްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހުން ާދެން ާވ ކަމ އި ާލިބިގެން ާަޙއްޤު ާފޮނުއްވ ލެްއވުމުގެ ާއަނބުރ  ާބިލު ާެއ އަށް

ާ ާކަމަކުނުދ ނެ. ާއެކަން ާބުނެގެން ާިނމެންދެންނޭ ާގޮތެއް ާވަކި ާމަޖިލީހުން ާއެހެންވީމ ، ނޑަްށާނިންމަންޖެހޭނެކަން. އަުޅގަ

ާމެނި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބަހައްޓ ހިތްވޭ ާހަނދ ން ނހަމަ ާކެ ާރިޔ ސީ ާދަށުން ާމިހ ރުާފެސްޓޯއެްއގެ ާނުކުމެވަަޑއިގެން ޑިޭޑޓެއް

ާަރއްޔިތުންނަްށާ ާޮއތްގޮތް،ާއ ދެ ާއެހެންވީމ ،ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާވަނީ. ާއިންތިޙ ބުވެަފއި ާއެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހުންނެވި
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ާހުށަހަޅައި ާވަޢުދުަތއް ާސަރަަޙއްދުތަކަށްާއެ ާއެ ާރ އްޖޭގެ ާބަހ ލަިއގެން ާސަރަޙައްދަކަށް ާހަތް ާރ އްޖެ ާއަސ ސްކަމަްށވ   405ދިން

ާހުށަހަޅައިާ ާރައްޔިތުންނަށް ާތައްޔ ުރޮކށް ާމެނިފެސްޓޯއެއް ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާހިސ ބުޖަހ  ާކުުރމަށް ާކަންކަމެއް ާގޮތަށް ހިމެނޭ

ފަހުާދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވިްސނ ވަަޑއިގަންަނވ ނެާމިކަހަލަާރައްޔިތުންާބޭނުންވީާބަދަލަކީާއެީއކަމަށްާޤަބޫލުކުރުމަށް

ާވިަޔސް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ާފޮނުވިކަމުގައި ާނިންމ ފައި ާގޮތަކަށް ާހިތުހުރި ާހަމަ ާއެމީހުން ާމަޖިލީހުން ާއަދި ކަމަކަށް

ްނނަވ ކަށްާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާސޮއިާއޭަގއިާޖަްއސަވ ނެތޯާުނވަތަާނޫންތޯ.ާައޅުަގނަޑކަށްާނޭނގޭނެާމިތ ާހުރެގެންާދަ

ާދިަޔގޮތުން،ާާނިންމަވ ނެ ާއެކަން ާއިއްޔެ ާއަދި ާފ ސްކުރ އިރު ާޤަރ ރު ާމި ާވީހިނދު،ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންކަަމށް  410ގޮތެއް.

ާއެކަންާ ާދުވަހަށް ާމިއޮތް ާތ ރީޚްގައި ާމިއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާކޮންމެހެން ާނޫން ާޭބނުމެއް ާއެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެާނުކުރެވޭ ާނިކުމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާތިބޭކަށް. ާދައްކަިއގެން ާޙުއްޖަތަކަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހުރަހަކަށް ާގޮތަށް ނެ

ާެއާ ާނިންމެވީމަ ާއެކަން ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަދި ާއަރުވ ަފއި. ާނިންމެވުމަްށ ާކަންކަން ާމަޖިލީހުގައި ާިއއްެޔ ާވ ނީ ފުރުޞަތު

ާރައީ ާޖެހޭނެ ާއަޅުަގނުޑމެން ާގޮތަކަށް ާއަުޅަގނޑުމެންާނިންމެވި ާއެެހންނަމަވެސް، ާފޮނުވަން. ާއަށް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާފޮނުވުން.ާ ާއަނބުރ  ާބިލު ާެއއީ ާޙައްޤެއްކަން ާލިބިގެންވ  ާހަމަ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޖެހޭނެ  415ހަނދ ންކުރަން

ާރަ ާހުށަހަޅ ލަނީ ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅ ލަން.ާއަޅުަގނޑު ނުޑާޤަރ ރަށްާއިޞްލ ޙެއް ާމަޖިލީހުެގާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ އްޔިތުންގެ

ާ ާމަހުެގ24ާާގަވ އިދުެގ ާއެޕްރިލް ާދައުރު ާފުަރތަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތުގެމަތިން، ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާލޯކަްލާ ާބިލ ިއ، ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާބަދަލުަގއި، ާނިންމުމުގެ ނިޔަލަށް

ާދައުރުާކައުންސިލުތަ ާފުރަތަމަ ާމިއަހަރުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވަންދެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާއިންތިޚ ބުަތކުގެ ުކގެ

ނޑުމެންާނެތިާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށް.ާމިގޮތަށްާއެާޕެެރގްރ ފްާބަދަލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާެއގޮތަށްާައޅުަގނޑުމެންެގާ  420މެދުކެ

ާާހަމަގައިމު ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާމަޤްޞަދެއްގައިާވެްސާމިތ  ާމ ތް ާއ2ާިޤ ނޫނުއަސ ީސާާވަރަށް ާއަށް ންތިޚ ބުާޖުލައި

ާކުެރއްވި ާުއއްާާބޭއްވުމަށްޓަަކއި ާައޅުަގނޑު ާވ ތީ ާވެސްާކަެމއްކަމަށް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާމި މީދުކުރަން

ނުޑާހަމަާަގއިމުާވެސްާޤ ނޫނުައސ ސީާާ.އެކަމަށްާތ އީދުާކޮށްދެްއވ ނެަކމަށް ޖުލައިާއަށްާިމާނިންމަންާމ2ާާިއަށްާއަުޅގަ

ާހުށަހަޅ ާ ާއެހެންަކމ އެކު،ާއަުޅަގނޑު ާބޭނުންވޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިންމުމަށް ާތ ރީޚަށް ާކަންތައްަތްއާއެ ާއޮތް ބ ރުއަޅ ފައި

 425ާއިޞްލ ޙެއްާމިއީ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަ

ާހިތަށް ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާއ ެދ،ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް ާޢިލްމު`.ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ވެރިންާއަރަނީ

ާމިސ ޭލ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނީގޮތުްނާ ާގަެހއްގެ ާނ ޅ  ާމޭވ  ާމިސ ލަކީ ާޢ ލިމެއްގެ ާޢަމަލުނުކުރ  ވިދ ޅުވެަފއިޭވ،ާޢިލްމްތަކުން

ާއެްއޗެިހާމަ ާއޮުޅވ ލުންތަކ އި ާކުރެއްވުމުަގއި ާމ ނަ ާޤ ނޫނު ާބޭފުޅުްނ ާިތއްބެވި ާކުރައްަވއިގެން ާހ ސިލު ާތަޢުލީމް  430ތީ

ާ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއ ދެ، ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދަށުްނ24ާާގެންގުުޅްއވ ތީ ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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ާލި ާބ ރު ާއިތުރުކުރުމަށް ާމުއްދަތު ާމި ާދެއްެކވުމަީކާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވ ހަކަފުޅު ާަކމަށް ާއެހެންާނުވ ނެ ާއެކަން ާހިނދު ބިދޭ

ނޑަށްާފެނޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ  ލަންާބޭނުންޭވާއަޅުަގނޑުާހިތުންާެއއީާއޮުޅވ ލުމަށްޓަކައިާކުެރވޭާކަމަކަށްާައޅުގަ

ާޤަ ާމެދުމި ާދައުރު ާފުރަތަމަ ާއަހަރުގެ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާއެބައޮތް ާގެންދިއުމަށް.ާރ ރުގައި ާކުރިއަށް ނުކެނޑި

ާވެްސާ ާެއކަން ާއެކަމަކު ާވެްސ. ާމަސައްކަތްތައް ާއެހެން ާހިނގ ނެ ާކަމަށްވަންޏ  ާދ  ާކުރިއަށް ާދައުރު  435މަޖިލީހުގެ

ާވަކީލަަކށްާ ާޤ ނޫނީ ާހިތުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާހައިރ ންވޭ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާހައްދަވ ތީވެ ާކަމަށް އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވ 

ނުގަންަނވ ާކަމަށްާހައްދަވަނީ.ާއެާދައުރުގެާއްގެާމ ނަ.ާއެކަަމކުާއެނިގވަަޑއިފަިއާއޮތްާއެއްޗެާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާލިޔެ

ާމަސައްކަތެއްާ ާހުރިހ  ާހިނގ  ާކަމަށްވަންޏ  ާދ  ާދެމިގެން ާދިގު ާދައުރު ާކުރ ނީކީ. ާނޫން ާމަސައްކަތެއް ާމިބިލު ހަމައެކަނި

އެނގިަވޑަިއގެންާިތއްބަވ ާެއނގިަވޑައިުނގަންނަވ ާކަމަށްާާހިނގަމުންާދ ނެާކަމަށްާމިާޢިބ ރ ތުންާއެބައިނޭގ.ާއެހެްނވީމ ،

 440ާގެާބޭނުންާނުކުރައްަވނީއޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީ....ވ ތީާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާޢިލްމުހައްދަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކަށް.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާހުޅުެހންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނި

ާ

 445ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއަދިާ ާހުންނަންޖެހޭނެ ާެބލުން ާލިޔެިކޔުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމި ާރައީްސ ާީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާފި ާއޮޅުން ާެވސް ާއަހަިއގެން ާކައިރިން ާކަމަކު.ާމީހެއް ާނޭނގުނު ާިމއޮތީާލިޔެކިޔަން ާހުށަހެޅިފައި ލުވަންޖެހޭނެ.ާަޤރ ރުގައި

ާތަރިތަްއާ ާހަނދ  ާއިރު ާހިނގ ނެ ާކަންކަން ާއިތުރުކުރުމަށް. ާުމއްދަތު ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަސަްއކަތް ާމި  450ހަމައެކަނި

ާމި ާހީވަނި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިއޮީތކީ. ާއައިސްފައި ާޤަރ ރު ާމި ާނޫން ާއެކަމަުކ،ާެއގޮތަކަށް ާވަނީވިްއޔ . ާކަމަށް ާހިނގަމުންދ 

ބަސްާދަސްކުރެއްވިާތަނެއްާފުރަތަމަާއެބަޖެހޭާހޯދަން.ާާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަމުންާގެންދަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާދިވެހި

ާމިތ ާ ާބޭފުެޅއް. ާއިންނެވި ާކޮމިީޓަގިއ ާޢ އްމު ާއަނެއްކ  ާދަނެ ާކަްނ ާދެެކވޭ ާވ ހަކަ ާމި ާމިތަނުަގއި ާހުށަހެޅިގެން ޤަރ ރެއް

ޤީނުންާވެސްާމީހަކުާއަނބުރ ާގެނެސްާވެއްދިާވެްސާދ ނެާމިތަނަށް.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާެއާކަންތައްތަްއާހިނގ ނެާހަމަާޔަާ

 455ާމުއްދަތުގައިާހިނގަންޖެހޭާކަެމއްތޯާބަލައިލަންާއެބަޖެހޭާއަުޅަގނޑުމެން.

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާދައްކަވަމުންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅު ާގެންދ ވ ާން ން

ާދ އިރ ެގާ ާފޮނަދޫ ާމަްއސަލައެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާނޭރުވޭނެ. ާމައްސަލައެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާދެްއުވމަށް ާަޖވ ބު  460ވ ހަކަފުޅަކަށް

ާهللا.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 465ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްރަޙީމްާޢަބްދު

ާތެދުވީާ ާމި ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެއް ާގޮުތަގއި ާމައްސަލައެއް ާނިޒ މީ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގުިޅގެްނާ ާކަމަކ  ާކޮންމެ ާވ ހަަކއެއް ާކޮންމެ ާމިތ ނގައި ާހަމަ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަްތތެރި ހުޅުހެންވޭރު

ގެާދަށުންާުނވަތަާއެާަމއްސަލަެއްއގެާދަށުންާދެއްެކވިޔަސްާއެބޭފުޅ ގެާވ ަހކަާނިންމެންދެންާމަނިކުފ ނުާނިޒ މީާނުކުތ ެއއް

ާއެކަްނާ ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާނަހައްދަވ ށޭ ާއެހެން ާވެސް ާއެްއޮގތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާވ ންޖެހިއްޖެ. ާހައިރ ން ާހަމަ އިންނަވ ތީ

ާމީހު ާބަހުގައި ާިދވެހި ާުނގަންނަަވއޭ ާކޯއެނިގވަަޑއެއް ާއެއީ ާއެއްޗެހި ާލިޔެަފިއާހުންނަ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާތިމާ އްާން  470ެޗއް

ާދަސްފުުޅާ ާއެކަން ާއަމިއްލަ ާވ ނެ ާރަނގަޅު ާމ  ާދެއްވުމަށްވުރެ ާރައްދު ާމީހުންނަށް ާއެހެން ާނޭނގިހުރެ ާއެކަން އަށް

ނޑުމެންާމީހަކ ާބައްދަލުކޮށްލެއްިވއްޔާ  ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ކުރަްއވަންާމިތަނުންާބޭރަށްާނިކުމެވަަޑއިގެންާއަުޅގަ

ާ

ާ

 475ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވިދ ުޅވ ާ ާއެ ާެތދުވެަވޑަިއގަތީމ  ާވިދ ޅުވ ން ާެއއްެޗއް ާމެންބަރަކު ާމައްސަލައެްއގަިއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަފު ާދެއްކެވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާއެހެންވީމ ، ާއަޑުއަހަން. ާއެބަޖެޭހ ާރިޔ ސަތުން ާވެްސާއެްއޗެއް ޅު

އަޅުަގނޑުާއަުޑއަހ ފައިާެއްއެޗއްާދަންނަވަންާމިާއެނގުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާވަކިާއެކަންާމިއޮްނނަނީކީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއޮންނަާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިތ ާއިނދެގެންާަމސައްކަތްާކުރެވޭތޯާމިބަލަނީާ

ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާައޅުަގނޑުމެހަމަ ާމިކަމުގަިއ ާއިތުަރށް ާދެން ާމަތީން. ާގޮުތގެ ނޑުަގިއވ  ާއަުޅގަ ާުނގޮސް ާކުރިއަށް  480ާން

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ަނން.ާ

ާ

ާން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވު

ނުޑގެާވ ހަކަ... ާއަޅުަގނޑުާއަުޅގަ

ާ485 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާމަްއަޗންގޮނި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ490 

ާވުން:ޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެމައްޗަންގޮާ

ާޢިްއޒަތްތެ ާނުވަތަާޝުކުރިއްޔ  ާކަމަށްވަންޏ  ާވިދ ޅުވ  ާނަންފުޅު ާމެންބަރެއްގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ރި

އ އިާެއާމީހެއްެގާނަންާއިނޭގގޮތަށްާއެްއޗެްއާާމެންބަރަކަށްާނިސްބަތްވ ާގޮތަްށާބަސްފުޅެއްާވިދ ުޅވ ާކަމަްށަވންޏ ާދ އިރ 

ާ ާމިތ  ާވ ނެ. ާރަނގަޅު ާދައްކައިފ1ާިވިދ ޅުވުން ާވ ހަކަ ާވަކީލުން ާވެްސާާ.ޤ ނޫނީ ާކ ކުކަން ާތަނުން ާއެ އެހެްނވީމ ،

 495ާއިނޭގވަރުާނުވ ތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާކޮން ާއެއީ ާވ ހަކަ ާވިދ ުޅވި ާނިސްބަތްކޮްށ ާވަކީލަށް ާޤ ނޫނީ ާވ ހަކަފުުޅަގއި ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު

ާވ ހަާޤ ނޫނީ ާއިނޭގޮގތަށް ާމައްސަލަެއްއާވަކީލެްއކަން ާނިޒ މ ބެހޭ ާޔަޤީްނކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާަކމަށް ާދަްއކަވ ނެ  500ކަފުޅު

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 505ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާިދވެިހާ ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަ ާމެންބަރެއްގެ ާނޭނގޭ ާދައްކަވަން ާވ ހަކަ ާދ އިރ ާ.ބަހުން ާއެ ާނޭނގެ ާކަެމއް.ާާއަުޅަގނޑަކަށް ާބޭފުޅެއް ާކޮން އަކީ

ށްާހީވަނީާއެެވސްާނިޒ މީާމައްސަލައެއްހެން.ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންާއެކަންތަްއާނޑަކޮންާބޭފުޅެއްާކަމެއް.ާއަުޅގަމެންބަރަކީާ

ާއިނގެންާައޅުަގނޑުތޯާމިތަނުންާކޮންާބޭފުޅެއްތޯާެއއީ.ާ

ާ510 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 20 

ާމިކަމ  ާމިހ ރު ާއުއްމީދުުކރަން ނޑު ާމައްސަލައެްއާނޫން.ާއަުޅގަ ާެދއްކިާާބެހޭާއ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭ ާވ ހަކަ ާކަމަްށާގޮުތން އްޖެ

ާޢި ާވ ހަހުރިހ  ާވެސް ާމެންބަރުން ާމެންބަރެްއެގާއްޒަތްތެރި ާމަތީން ާގޮުތގެ ާަގވ އިުދގަިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެްއކެުވން ކަފުުޅ

ާމަޖިލީހުެގާ ާގެންނެވުމަށް ާނަންުފޅު ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާދ އިރ އ އެކު ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާކަމަްށވަންޏ  ާގެންނަވ   515ނަންފުޅު

ނޑުާއަެނއްކ ާވެްސާާގަވ އިދުަގއިާމިއޮންނަނީ. އެެހންވީމ ،ާެއގޮތަށްާމަސައްކަތްުޕޅުާކުރިއަށްާގެްނގޮސްާދެްއވުމަށްާއަޅުގަ

ާކުރިއަްށާ ާވ ަހކަފުޅު ާއަބޫބަކުރުގެ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާކުރަމުން އިލްތިމ ސް

ާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަުރަވން.

ާ

 520ާބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެން

ނޑަށް.ާއެހެންާމެންބަރުންނަކަށްާ ނޑުާވ ހަކަާދަްއަކންވީާގޮެތއްާއިނގޭނީާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާނޫންާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 525ާެއއް.ާާނިޒ މީާމައްސަލަާމަދުާޠ ރިޤުމެންބަރުާމުޙައްާރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިމަނަދޫާދ އި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްެކވުން:މަނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާކޮބަާ ާބެހުމަކީ ާޒ ތ އި ާމެންބަރެްއގެ ާބޭފުޅެއް ާަދއްަކވ ިއރު ާވ ހަކަފުޅު ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަެމއްާޝުކުރިއްޔ   530އި

ާނޭ ާހުޅުހެންވޭރުނގުނުއަޅުަގނަޑކަށް ާމެންބަރުާ. ާޢިްއޒަްތތެރި ާނުދަންނަާާދ އިރ ގެ ާކިޔަން ާލިޔަން ާމަނިކަކީ މޫސ 

ާދެއްެކވިއި ާވ ހަކަ ާގޮުތަގއި ާތިއިންަނވަނީާބޭފުޅެއްގެ ާވިދ ޅުނުވެ ާެއއްެޗއް ާއެއްވެސް ާހަމަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ުރވެސް

އެއީާާ.އިާބެހުމަކީާކޮބައިކަމެއް.ާިކހ ާވަރެއްގެާކަމެްއކަމަށްއަޅުަގނަޑކަށްާނޭނގުނުާމިއިންާބޭފުޅެއްގެާމެންބަރެއްގެާޒ ތ 

ާކުރިއްޔ .ދަާކުރެވިފައިާއޮތްާކަމެއްތޯ.ާޝުާމިާމަޖިލީހުގައިާމިހ ރުާހުއް

 535 

ާ

ެެެކވުން: ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް
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ާފަ ާއަންނަ ާއުނިކަމެްއ ާކަރ މަތަށް ާމެންބަރެއްގެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެްއވެސް ާދެއްކުމަމަޖިލީހުގައި ާވ ހަަކ ާކަމެދަ ާމަނ  ާ.އްާީކ

ާއިލްތިމ ްސާކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރެއްވުމަްށާހުރިހ  ާޢަމަލު ާމ ވަށުާާ.އެގޮތަށް އަޅުަގނޑު

 540ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ

ާދ އި ާމުޙައްމަނަދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަޑަިއގެންނެިވކަްނާރ ގެ ާބެހި ާޒ ތ އި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާޠ ރިޤަށް މަދު

ާއެހެންނަމައެނިގވަަޑއިނުގެ ާހަިއރ ންވޭ. ާމިއޮތީއޭންެނވީތީ ާޢިބ ރަތް ާއޮތް ާލިޔެަފއި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ .ާވެސް،

ާކަެށއް.ާމިއޮތީާއެއްމިޤަރ ރުގަ ާކުރ  ާަމސައްކަތް ާއެ ާހަމައެކަނި ާކުރިއަްށާގެންދ އިރު ާނިމެންދެން ާމަސައްކަތް ާބިުލގެ  545ނެތޭ

ާމ ނަ ާއޭގެ ާެވއްޖިއްޔ  ާދިގު ާމުއްދަތު ާކުރ ށޭ. ާދިގު ާމުއްދަތު ާނިމެންދެކަށް ާހިނގ ނެއޭާމަސައްކަތް ާމަސަްއކަތް ާ.އަކީ

ާމެންބަ ާއެހެން ާދ އިރ ެގ ާއަުޅަގނުޑެގ ާދެން ާވ ހަކަޮކޅުާއަޅުަގނުޑ ާައޅުަގނުޑގެ ާއެުރވުމަށްޓަަކއި ާފުރުޞަތު ރަަކށް

ާވަރަށް ާދަންނަވ ނެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއުއްމީދުކުރަންާާކުރުކޮށްލަން. ާކަމަށް ާވިދ ުޅވ ނެ ާއެވ ހަކަަތއް ާއެބަހުރި ާވ ހަކަ ގިނަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ550 

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމުާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާައއްސަލ މް ާޢަ`. ާަގވ އިދުގެ ާމަިޖލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެިރ ާޝުކުރިްއޔ  ވަނ24ާާަލައިުކމް.

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއިުތރުކުރުމަށްޓަކައި ާމުއްދަތު ާހިނގ  ާދައުރު ާފުރަތަަމ ާގަިއވ  ާ)ށ( 221ާމ އްދ ގެ

ގެާދަށުންާހުށަހަޅ ފަިއވ ާޤަރ ރުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާވަނަާމ އްދ 222ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮްށާއެާގަވ އިދުެގާ

 555ޢ އްމުާކޮމިޓީންާނިންމެވިާގޮުތގެާރިޕޯޓްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާޮގތަށްާފ ސްކޮށްދެއްވ ާއެާކަންތައްތައްާނިންމަަވއިާދެްއވުމަްށާ

ާމުހި ާވަރަްށ ާޭއގެފަހުގައި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ވ ހަކައެްއ1ާާންމު

ާއަޅ ކިާ ާބިލ  ާއެ ާދެން ާމިބިލ  ާލ މަރުަކީޒގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުން. ާބިލުތަކަކީދަންނަވ ލަން ާހުރިހ  ާއެހެން ައޅ ކިޔުުމެގާާޔޭ

ާނެތިން ާދ ކަށް ާއުސޫލުތަކަށް ާތަފްސީލުތަކަށް ާއޭގެ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާބިލުތަކެއް ާއަޅ ިކޔޭެނ ާބަލ އިރު ާ.ގަވ އިދަށް

ާއަޅ  ާބަހުންާކަންކަން ާއިނގިޭރސި ާެއްއގޮތްކަން. ާއެއްެޗއްގެ ާދެ ާެއއީ ާސިފައެއް ާއަސ ސީ ާވަރަށް ާހުންނަންޖެހޭ ިކޔ އިރު

 560މިކިޔ ާކޮމްޕެއަރކުރ ނެާެއއްޮގތްާދޭތި.ާމިާދެާއެއްަޗކީާމިީއާއެްއގޮތްާކުެރވޭނެާދެާެއއްެޗއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަަކާ

ާއަުޅގަ ާގޮުތގައި ާމައްސަލައެްއގެ ާމުހިންމު ާއަޅ ކިޔ ެނާވަރަށް ާއެއްެޗއް ާދެ ާތަފ ތު ާބިމ ހ  ާއުޑ އި ާދަްނނަވ ލަން. ނޑު

ާކިޔ ނީާ ާމިއަށް ާބަހުން ާއިނިގރޭސި ާވެއްިޖއްޔ  ާކަމަށް ާއެހެން ާނޭނގެ. ނަޑކަށް ާައުޅގަ ާދެން ާގޮތެއް އެްއވެސް

ަތކަށްާވެސްާއެްއާކޮންޓްރ ސްޓްާކުރުން.ާއެހެންީވމ ،ާމިާދޭތިާމިއީާވަރަށްާބޮޑަށްާތަފ ތުާދެާމައްސަލަާކަމަށްވ ތީާެއއްގޮ

ާކަުމގަިއާ ާނޫން ާވ ހަަކއެްއ ާތ ނކުޖެހޭ ާތ ނކުްނ ާމިއީ ާވ ހަކަ ާކުރ  ާިދގު ާުޗއްޓީ ާދެން ާައޅ ކިޔ ަފިއ ާބިލ  ާއަނެްއ ބިލު
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ާވ ހަކަ ާދެވަނަ ާމަޖިލީާދަންނަވަން. ާއެއަކީ ާކަރ މަތ އި ާމެންބަރުންެގ ާދަްއކ އިުރާހުގެ ާވ ހަކަ ާޢިްއޒަތުގެ  565މީހުންގެ

ާނުދަންނަވ ނަން ާރައީަސކީ.ާާދުނިޔެާއަޅުަގނެޑއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާަރއީސެޭކ ާިޢއްޒަތްތެރި ާނުލިބޭވަުރގެ އިން

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާޮގތުން ާއަޚްލ ޤީ ާގޮެތްއގައި ާޚ އްޞަ ާަރއްޔިތުްނގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ނަތަށް އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުާމިދަންނަ ާނުގަންަނވ ނެ...އެނިގަވޑަެއއްާވ ާެއއްެޗއްާއަދިމެންބަރުންނ އިާދޭތެރޭގައި.ާައޅުގަ

ާ

 570ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަަކާ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާތެރެއަށް ާބަހުސްގެ ާމިއަދުގެ ާމެންބަރު ާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަްތތެރި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިއޮ ާުކރިމަތީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާުއއްމީދުކުރަްނ ާއަޅުަގނޑު ާއެދެން. ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލައިގަާނައުން ާއިތް

ާވ ހަކ ާ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން ާުޝކުރު ނޑު ާދެއްވުމަށް.ާއަޅުގަ ާނިންމަވ ލަ ާމަޖިލީހުން ާގޮެތއް ކޮންމެވެސް

ާއުުޅއްވ ތީ.ާ ާވިދ ޅުވ ން ާވެސް ާބަސްފުޅެއް ާއެހެންކަހަލަ ާުނަވތަ ާވިދ ޅުވުން. ާބަސްފުޅެއް ާހެޮޔ ނޑަށް ާއަުޅގަ ދެތޭރޭގައި

ނ ާއަުޅގަ ާމިކަމަށްއެކަމަކު ާނުގެންަނވ  ާތެެރއަށް ާބަހުސްގެ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާަމގެްއާާޑު  575އަވަހަށް

ާއްވުމަށްާމަސަްއަކތްާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާޝުުކރިއްޔ .ާހޯއްދަވައިާދެާ

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމުާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުާދެން ނޑުާއަުޑއަަހމުންާމިދިޔައީާމެންބަރަކުާވ ަހކަާދައްކ ާނިމުނީމައޭާތިމަންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަ މެާއަުޅގަ

ާ ާވިދ ުޅވ ން ާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނީ ާއަށް ާގޮްސާާއުޅޭބޭފުޅ  ާދަންނަވަމުން ާދަންނަވަމުން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ  580އެްއޗެއް.

ާވ ހަކަ ާމިުއޅޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާނިންމަވ ލެއްީވ. ާތި ާއަާާހުއްޓަވ  ާކަރ މ ތްތެރިކަމ އިާއަކީ ާމެންބަރުންގެ ސްލުަގއި

ނޑަކުްނާ ާމިންގަ ާއެއް ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާދައްކ އިުރގައި ާވ ހަކަ ާބެހޭގޮތުން ާޢިްއަޒތްތ އި ާއެބޭފުޅުންގެ އެމީހުންގެ

ާބަލ ނެ ާމި ާރަްއޔިތުން ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމިއީ ާާ.ކިރުމަކީ ާކުެރވިފައި. ާރެކޯޑް ާހުންނ ނެ ާއެއްޗެހި އެހެންވީމ ާމި

ާޮބޑަށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާދެްއެކވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާވިސްަނވަިއގެން ާކަމަށް ާމިަކން ާވެސް ާބޭފުޅުން ހުރިހ 

ނުޑގެާވ ހަކަާިނންމ ލަން  585ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ.ނަސޭޙަތްތެރިވ ާވ ހަކަާދަންަނވަމުންާއަުޅގަ

ާ

ާޝީދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:މަދުާނަޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމުޙައްކު

ާޢިއްޒަތްތެ ާމައްޗަޝުކުރިއްޔ  ާކަމަކީ ާބޭނުންވ  ާކުރަން ާފުރަތަަމ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާދ އިރ ެގާންގޮާރި ާއުތުރު ޅި

ާދ އިރ ތަްއާ ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާފަދައިން ާހުށަހެޅުއްވި ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެ ާއަދި ާޤ ާހިންގުމ އި ާފ ސްވެ ާމަޖިލީހުން ާބިލުތައް ާބެހޭ ާއިންތިޚ ބ  ާމަދ އިރ ތަުކގެ ާހަމަތަކުގެ  590ތިްނާނޫނުއަސ ސީަގއިވ 

ާފުރަތަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހިނގަންދެން ާކުރިއަްށާާޤ ނޫނަކަށްވެ ާމިއަހަރުގެ ދައުރު
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ާއަޅުާ ާތ އީދުކުރުން. ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާޢިއްޒަތްތެރިާގެންދ ގޮތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާޤަރ ރު ާމި ާދެޭކގޮުތގައި ނޑު ގަ

ާމަސައްކަްތާ ާދަންދެން ާވެގެން ާޤ ނުނަކަށް ާއެ ާބިލު ާހުށަހެޅުނު ާއެ ާމަޖިލީހުގައި ާބޭނުންފުޅަކީ ާޙަޤީޤީ ާވެސް މެންބަރުގެ

ާތެރޭ ާވ ހަކަފުޅުގެ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެ ާދިއުން. ާރައީސުކުރިއަށް ާއިޝ ރ ތްކުަރއްަވއިިފ ާއަްށާގައި ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއަްށާ ާރައީްސ ާއިޚްތިޔ ުރ ާފޮނުވ ލެއްވުުމެގ ާމަޖިލީހަށް ާއަނބުރ  ާބިލު ާއެ ާދަށުން ާބ ރެްއގެ  595ލިބިވަޑަިއގަންަނވ 

ާތަޞްދީޤުނުކުރައްވ ާ ާބޭނުންފުޅުވެއްޖެކަަމށްވ ނަމަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެދުފުޅެއް. ާހަމަ ާެއީއ ލިބިވަޑަިއގަންަނވ ކަމަށް.

ާތެރ23ާޭ ާރައްޔިތުްނެގާުދވަހުގެ ާހަމައެގޮތަށް ާބަޔ ންުކރޭ. ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފޮނުއްވިދ ނެ. ާބިލު ަގއި

ާ ާއ ދޭ.ާއެހެންވީމ ،17ާާމަޖިލީހުން ާނިމުމަކަށް ާވެސް ާއެކަން ާއެހިސ ބުން ާފ ސްކުރައްވައިފިަނމަ ާއަލުން ާބިލު ާއެ ވޯޓުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާބ ރުތަކެްއ ާހަމަހަމަ ާވެސް ާދެފަރ ތަށް ާމަރުޙަލާ މި ާފުރަތަމަ ާމިހ ރު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ލިބިދީފަިއވޭ.

 600މިތިބީާނިންމައިގެން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއިޚްިތޔ ރުާއެަމނިކުފ ނުާބޭނުންފުޅުކުރައްވ ާޮގތެއްގެމަތިންާއަެނއްކ ާެވްސާ

ާއިޙްސ ންތެރިކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެދަުއރު ާއަންނ ނެ. ާޭއގެތެރެއަށް ާދައުރެއް ާޙިކުމަތްތެރިކަމ ިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ އި

ާބޭނުންވޭ.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާިދއުމަށް ާމަަސއްކަްތާކުިރއަށް ާދައުރުގެ ާދަންދެން ާހިސ ބަށް ާނިމުނީ.ާމިހ  ާބޭނުންކުރީމަ އެީކގައި

ާތެރޭަގިއާ ާދައުުރގެ ާއެ ާދިޔަކަމަްށވީނަމަވެސް ާއިތުރުވެގެން ާދެބިލ އިގުިޅގެން ާމި ާމަސައްކަތް ާދައުުރގެ ާހަމައެއ ިއއެކު އަދި

ާހިމެނޭ ާހުރިާާއެ ާޕެންޑުވެފައި ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާދުވަސްތަކުަގއި ާދ  ާއިތުރުެވގެން ދުވަސްތަކުގަިއ،

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާހިތްގައިމުގޮތެްއކަމުަގއި ާއެންމެ ާހަމަ ާވެސް ާގެންދިއުމަީކ ާކުރިއަށް ާުއޫސލުން ާޢ އްމު  605މަސައްކަތްތައް

 ދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

 އްމަދުާރިޔ ޟްާވ ހަކަެދއްެކުވން:ދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަާ

ާިމއަދުާ ާުގޅޭގޮތުން ާރިޕޯޓ އި ާހުށަހެޅި ާއިން ާކޮމިޓީ ާޢ އްމު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާިމާ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާައދި ާނިންމ  ާބިލު ާކައުންސިލްެގާއިންތިޚ ބުގެ ާލޯކަލް ާބަހުސްކުރަމުްނާމިދަނީ  610އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާހިންގުމުގެ ާނުދިއުމަށް.ާރ އްޖެ ާއަށް ާޗުއްޓީ ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާމެނުވީ ާނިންމުމަށްފަހު ާބިލުތައް ާުގޅުންހުރި ބިލ އި

ާގޮތެްއާ ާއެކަމަށް ާފުޅ ދ ިއރ އެްއގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަެދއްކުމަްށފަހު ާކޮމިޓީަގއި ާޢ އްުމ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެ ާމަތިން. ާމިގޮުތގެ ާިމވަނީ ާފ ްސވެފައި ާއަހައި ާވޯޓަށް ާމެންބަރުްނާނިންމަން ާޢިއްޒަތްތެރި ާިގނަ ާވަރަށް ހެންނަމަވެސް

ާއ ދެ،ާ ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާމަސަްއަކތް ާބިލުތައް ާއިތުރު ާހުރި ާދެން ާތެރޭަގއި ާއެުދވަސްތަުކގެ ާބިނ ވެަފއިވަނީ ވ ހަކަފުޅު

ާނުދި ާފ ސްެވގެން ާގެންދ ގޮތަށް ާކުރިއަށް ާމަަސއްަކތް ާބިލުތަކުގެ ާމި ާނެަތތީވެ ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާެއވ ހަަކާކޮމިޓީގެ  615ޔަ.

މުޤައްރިރުާވެްސާފ ހަގަކުަރްއަވއިފި.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޯލކަލްާަކއުންސިލްެގާބިލ އިާއަިދާޓެކްސްާެނގުމުެގާބިލ ިއ،ާ

ާތެޭރގަިއާ ާމިދުވަސްތަކުގެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާބިލެއް ާތިންހަތަރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލ އި، ާމަނ ކުރުމުެގ ާކުށްަތއް ގޭންގް

ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބިލުތަކެްއާނިންމުން ާގިނަ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުްނގެ ާގުިޅގެން ާކަމަކ އި ާކޮންމެ ާމިއިން .
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ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާގުޅިގެްނ ާކަމަކ އި ާކޮންމެ ާެއިއން ާހ މަކުރޭ. ާއެބަ ާމީޑިއ ގައި ާފުލުހުން ފޮނުވ ފައިވ ކަން

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާިއސްތަށިފުޅުގަިއާބޮޑެތިާބަދުނ ުމތަކެ  620އްާއެިޅގެންާދ ކަންާެއއީާައޅުގަ

ާވ ންާ ާމިއަދު ާބަޔަކަށް ާކުރ  ާކަންކަން ާތަޅުމުގައި ާަމޖިލީހުގެ ާމި ާގޮތެްއގައި ާޒިންމ ދ ރު ނޑުމެންނަީކ ާއަުޅގަ ޙަޤީޤަތެއް.

ާ ާއެހެން ާހަމަ ާސ ބިތުވެތިބެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާކުރުމުަގއި ާބޭނުންވ ކަމެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވެސްާއެބަޖެހޭ. ކަންތައްތައް

ާަރއްޔިތުްނގެާ ާއެއީ ާއިްސނެގުމަކީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮންމެަކމެއްަގއި ާކުރެވޭ ާހުރިގޮތަށް ާލ ބަ ާއ އި ާފައިދ  ރައްޔިތުންނަށް

ާެނގުމ އިބެހޭާ ާޤަބޫލުކުރަްނ.ާއ ދެ،ާޓެކްސް ާއަޅުަގނޑު ާކުރަންޖެހޭނެކަމެްއކަމަށް ާހައިސިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

 625ކޮންމެާކަމަކީާވެސްާރައްޔިތުންނ އިާގ ތުންާަރއްޔިތުންނަށްާވަރަށްގިނަާފައިދ ތަކެއްާކުރ ނެާބިލުތަކެްއކަންާާބިލު،ާމިއިން

ާނިންމަންާ ާބިލެއް ާކޮންމެ ާމިިއން ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަނީ. ާަވކ ލ ތުކުރަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ތުަގއިާވަަރށްާގިނަާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރިާފޮރުވިފައި.ާމިއިންާކޮންމެާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީާމިއިންާކޮންމެކަމެއްގެާފަހަ

ާހުއްޓުވޭނެާ ާނޫނީ ާފެށިގެން ާތަންފީޛުކުރަން ާމަރުޙަލ ގައި ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާއޭގެ ާޤ ނޫނެއް ާމެނުވީ، ާޤ ނޫނަކުން ކަމަކީ

ާަރީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމިސ ލެއް ާުކޑަކުޑަ ާނޫން. ާކަންތަކެއް ާޓޫިރޒަމްެގާ، ާރ އްޖޭގެ މި

ާ ާރިސޯޓްަތކުަގިއ1222ާާދ އިރ ަގއި ާޓޫރިސްޓު ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ ިއ ާނޭނގި ާސަުރކ ރަށް ާނޭނިގ، ާދައުލަތަށް ާއެނދު  630ހ 

ާދައްކަންޖެހޭ،ާސަުރކ ރަްށާ ާދައުލަތަްށ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާބުނޭ. ާއެބަ ާަރއްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ވިްއކަމުންދ ކަން

ޔޫރޯާއިންާމިއަދުާޓޫރިސްޓްާރިސޯޓްތަކުނ22ާާްޔޫރޯާއިނ6ާާްޑޮލަރުކަމަށްވ އިރުާއެާޓެކްސ6ާާްކްސަކީާދައްކަންޖެހޭާޓެ

ާޤ ނޫުނާ ާެއ ާހަދައި ާޤ ނޫނު ާކަމަީކ ާކޮންމެ ާމިއިން ާފ ހަގަކޮްށލަން. ާހިތ މައ އިެއކު ާައޅުަގނޑު ާމިއަދު ނަގަމުންދ ކަން

ާއެާ ާހަމައަކަށް ާމިކަންކަން ާޢަމަލުކޮްށެގން ާމެނުވީ ާއެހެންވީމ ،ާމައްޗަށް ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންތައްކަމަށް ޅޭނެ

ާވެސްާ ާމިނޫން ާކުރެވޭކަެށްއާނެތް.ާއަދި ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާމިކަންކަން ާނޫންގޮތަކަށް ާފ ސްކޮށްެގން ާޤ ނޫނުތައް  635މިހިރަ

ާވިޔަފ ރިާ ާގިނަ ާވަރަށް ާއޮޅުވ ލަމުން ާސަރުކ ރަްށ ާދިވެހި ާދައުލަތަށް ާިދވެހި ާކަންތައްަތކެއް ާމިއަދުާގިނަ ާދ ކަށް ވެރިން

ާބޭފުޅުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާއަދި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ަހގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާެއުކ ާއ އި ާހިތ މަ މިތަޅުމުގައި

ފ ހަގަކުރިާފަދައިންާމިފަދަާކަންތައްތައްާމިާމަޖިލީހުންާނިންމުމަށްާމިއަދުާއަވަސްެވގަނެާމ ރިޔ ާދީދީާއެވިދ ުޅވިފަދައިންާ

ނުޑމެންނަށްާމިލިބޭ...ާމިކަންކަ ާންާކުރުމަށްާއަުޅގަ

ާ640 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދީދީގެާ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުުރ ާމަްއޗަންޮގޅީ ާވ ހަަކފުޅުގައި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާނަންފުޅުާރަނގަޅުކޮށްލެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

 645 ރިޔ ޟްާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދު
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ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަންޮގޅީ ާއެެދން. ާމަޢ ފަށް ާއަޅުަގނޑު ާއަރިހުން ާރައީްސގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާނިމިގެންާ ާބިލުތަްއ ާަކއުްނސިލްގެ ާލޯކަލް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާވިދ ޅުވިފަދައިން، ާދީދީ ާއަޙްމަދު މ ރިޔ 

ނޑުމެންނަށްާއަންނައިރުަގއިާއަޅުާ ނޑުމެްނނަށްާލިބޭާމުއްދަތުގެާތެރޭަގއިާކުރިއަށްާހުރިާބިލުތައްާނިންުމމަކީާއެއީާއަުޅގަ ގަ

ާެއކަންާ ާމަޖިލީހުގެާރައީސަށް ާފ ސްނުކުރިކަމުަގއިވީނަމަެވސް ާމިތަނުން ާއިތުރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާއަދި

ާހިން ާމަޖިލިސް ާމި ާައދި ާޤ ނޫނުންނ އި ާއ ދެ،ާކުރެވޭނެމަގު ާޔަޤީންކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާހުޅުވިފަިއވ ކަން ާގަވ އިދުން  650ގ 

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާބޭނުމުގައި. ާދިނުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާކުރުކޮށްަލން ާވ ހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާޢަބްދުޝުކުރިއްޔ . ާޮތއްޫޑާهللاާންބަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް. ާަވޑަިއެގން ާމިވަގުތު  655މައުސޫމް.

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާބަހުސް އ ދެ، ާމި ާވެސް ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް. ާއަކީާޝުކުިރއްޔ  ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ގައި

ާއަޅުަގނޑުާ ާވ ހަކަދައްކ ތީ ާމުހިންމުކޮށްގެްނ ާއެއްޗެހި ާމެނިފެސްޓޯތަކ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްވުރެ ާބޭފުޅުން  660ބައެއް

ާނޭނޭގވަރަްށާ ާހިނދުކޮޅު ާދެވޭ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމ ނަކޮށްލ އިުރ ާހިނދުކޮޅުތައް ާބަެއއް ާއަދި ހިތ މަކުރަމޭ.

ާފ ސްވެގެންދިަޔކަމުަގއިިވޔަްސާމ ނަކޮށް ާޤަރ ރު ާމި ާބަލ އިރު ާޤަރ ރަށް ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާހިތ މަކުރަމޭ. ާވެސް ލ ތީ

ާލަފްީޒާ ާޤަރ ރުގެ ާމި ާނޫން. ާނުކުރެވޭނީީކ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމަަސއްކަތް ާބިލެއްގެ ާއެހެން ާނޫން ާދެބިލު ާއެ ކޮންމެހެން

ާމަާ ާވިސްނިކަމުަގިއވިޔަސް ާއެއްޗަކަްށ ާހުރިހ  ާއެހެންާމ ނަތަކ އި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދ ހ ހިނދަކު ާކުރިއަށް ޖިލިސް

ާވ ަހކަާ ާބިލުގެ ާމަނ ކުރުމުގެ ާކުށްަތއް ާގޭންގް ާއ އި ާވ ހަކަ ާބިުލެގ ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާެދން ާކުރެވޭނެ.  665މަސައްކަތްތައް

ާމަނ ކު ާކުށްތައް ާގޭންގް ާކަންނޭނގެ ާއެނގެންޖެހޭ ާއެބަ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ރުމުެގާދައްކ އިރު

ާއަރުވ ލ ަފއިިވޔަްސާ ާއަވަސް ާކިތަންމެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާޯކއްެޗއްކަން. ާއޮތީ ާފަރުމ ކޮށްފައި ާމިހ ރު ބިލުގަިއވެސް

އަޅުަގނޑުމެންނެއްާޭއގައިާއޮްތާއެްއޗެްއާނުބަލައިާއެެއއްެޗްއާފ ސްކުރ ކަށްާކޮމިީޓއަކުާަމސައްކަެތއްާނުކުެރވޭނެ.ާމިހ ރުާ

ާބިލު ާމަނ ކުރުމުެގ ާކުށްތައް ާގޮަވިއގެްނާާގޭންގު ާވަކީލުން ާމ ނަކުރ  ާމޮޅަށް ާއަދި ާވަކީެލއް، ާޤ ނޫނީ ލަފުޒީގޮތުން

ާ ާހައްޔަރުކުެރވިދ ނެ.55ާާއިށީންކަމުަގއިިވޔަސް ާހަދ ފައި ާގޭންަގކަށް ާވެސް ާމީހުން ާތިިބ ާމަޖިލީހުގައި ާމި  670ީމހުން،

ާކަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާބަލ އިރު ާހިސ ބަށް ާއެހުރި ާމަަސއްކަތްަތްއ ާއެ ާވ ހަކަާއެހެންވީމ ، ާނުބަލައި ާޙަޤީޤަތަށް މުެގ

ާވ ހަކަާދެއްިކއިރުާއެމަަސއްކަތްާނުކުރ ާވ ހަކަާެދއްިކއިރުާެއާ މިތ ާދައްކަވަމުންާމިގެންދަނީ.ާލޯކަލްާކައުންސިލްާބިުލގެ
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ާ 22.12ާާކޮމިޓީވެސް ާފެށެންޏ  ާމަޖިލީހުގ22ާާެަގއި ާވަަރކަށް ާއެްއވެސް ާއެހެންވީމ ، ާނިމޭނެ. ާމަސައްކަތް ާއެ ޖަހ އިރު

ާއޮޅޭފަަދގޮތަށްާމަސަ ާމަސައްކަތްަތއް ާމަޖިލީހުގެ ާލައިްވކުރ ތީ ާއިްނ ާޓީވީ ާިރޢ ޔަތްކުރުމެއްނެތި ާބެލުމެއްނެތި އްކަތް

ނޑުާހިތ މަކުރަމޭާދަންނަވ ލީ.ާޓެކްސްާނެގުމުގެާބިލ އިާއެހެނިހެންާސަރުކ ރުގެާމުހިއްމުާބިލުތަުކގެާ  675ވ ހަކަދަްއކ ތީާއަުޅގަ

ާނޫން. ާމިއަދަކުެއްއ ާދައްކަްނވީ ާހޫނުކުރުމަށްފަހުާާވ ހަކަ ާތަޅުން ާމި ާދައްކަްނވީ. ާވ ހަކަ ާބިލުތަކުގެ ާއެ މިއަދަކުއެއްނޫން

ާއަުޅވ ފައިާސަކަރ ތްަޖހ ާހިތްހަމަޖެހޭާ ާތަޅު ާބޮޑު ާމިތ  ާދުވަސްދުވަހު ާނުދ  ާކަންތައްތައް ާނެގުމުެގާާގޮތަށް ާޓެކްސް އިރަކު

ާތަ ާެއއްގޮަތކުން ާުއއްމީދުކުރަން، ނޑު ާައޅުގަ ާޯނވޭ. ާވ ހަަކއެއް ާެއުކާބިލުގެ ާކިޔަމަންތެރިކަމ އި ާއެ ޅުމުގެތެޭރގައި

ނުތިބެވެންޏ ާއިއްޔެާއެެދއްކިާމިސ ލުންާކަންކުރައްަވއިގެްނިވޔަސްާޙަޤީޤަތުގައިާެވސްާޓެްކސްާނެގުމުގެާބިލ އިާއެްއޗެހިާ

 680އަޅުަގނުޑާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާާކުރ ނެކަތްާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީއިންާެވސްާއެއްބ ރުލުންާދީގެންާފ ސްކުރުމަށްާމަސައް

ޞަދަކީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ަތއްާހިންގުމުގެާބިލ ިއ،ާލޯކަްލާނީާޙަޤީޤަތުގައިާމިާޤަރ ރުގެާމަޤުދަންނަވ ލ 

ާއެންމެހައިާ ާކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާމި ާޤ ނޫނަށްވުމަށްޓަކައި ާައވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާިބލު ާއިންތިޚ ބުގެ ކައުންސިްލގެ

ާއަ ާކުރުމޭ. ާައޅުަގނުޑާމަސައްކަތްތައް ާއެވ ހަކަ ާހަމަ ާއެދޭތީ ާފ ސްކުރުމަށް ާޤަރ ރު ާހުށަހެޅިފައިވ ގޮަތށް ާއެގޮތަްށ، ިދ

 ދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ685 

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ނޑުާވެސްާއެ ާފުރަތަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،..ާާންމެ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 690ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެްއ،ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމުާފެލިދޫ

ާމަ ާދިމ ލުން ާިމއިން ާޯކއްެޗއްާއަޅުަގނޑު ާއެ ާނޭނގެ ާައޅުަގނޑަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާތަޅ . ާެއބަ ާތިކިތަެކއް ާފ ޑެއްގެ  695ާތިން

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާކަމެއް.ާއެހެްނވެާއެ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއެ ާއަމީންޢ އްމު ާޢިއްޒަާއެކަންތައް ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއެދެން.ާއަޅުަގނޑު ނޑު ާއަޅުގަ ާބައްަލވ ލަދެްއވުމަށް  700ތްތެރިާވ ގޮތެއް

ާއަށްާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާهللاާޢަބްދުާާރަޙީމުމެންބަރުާޢަބްދުއް

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާމިާ އ ދެ، ާއޮތްގޮތަށް ާހުށަހަޅ ފައި ާއިން ާކޮމިޓީ ާމި ާބޭނުންވީ ާދަންނަވަން ނޑު ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ ޝުކުިރއްޔ 

ނުޑާވެސްާތ އީދުކުރަމޭ.ާދެންާހަމަާއެއ ިއއެީކގައިާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވަނީ،ާދެންމެާތޮއްޑޫާޤަރ ރުާފ ސްކުރަ  705ންާއަޅުގަ

ދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާޢަލީާވަޙީދުާވެސްާއެާވިދ ުޅވިފަދައިން،ާއެހ ާމުހިންމުާބިލުތަކެއްާމަޖިލީހުގެާހުރެާމިހ ާ

ާމު ާއެހ  ާސަރުކ ރަށް ާޕ ޓީ،ާއ ދެ،ާއެމް.ީޑ.ޕީެގާޕ ލަމެންޓްރީާދުވަސްެވގެންދިަޔއިރު،ާއަދި ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ހިންމުކަމަށް

ާވިދ ުޅވ އިުރ،ާމަޖިލީހުގައިާ ާއެ ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާލީޑަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ގުރޫޕްގެ

ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާނޫނީ ާދ ންވީމަ ާއަށް ާޗުއްޓީ ާމ ދަމ  ާއައިސް ާހިސ ބަށް ާދ އިރ ތަްއާާމިހ  ާއިދ ރީ ދިވެިހރ އްޖޭގެ

 710ހިންގުމުގެާބިލ އި،ާލޯކަލްާަކުއންސިލްތަކުގެާއިންތިޚ ުބގެާބިލުާނިންމ ފައިާނޫނީާޗުއްޓީާއަށްާނުދިއުމަށްާބަޔަކުާޤަރ ރެއްާ

އެމަނިކުފ ނުާާހުށަހަޅައިގެންާވ ހަކަދަްއކަންާފެށީމ ާދެންާމިވަގުތަށްާއެާމުހިންމުވެގެންާއެވ ަހކަދައްަކވ އިުރާކީއްެވގެންތޯއޭ

މިާމަޖިލީހަށްާމިހ ތަނަށްާއައިިއރުާމިޤަރ ރުާހުށަނޭޅުއްވީ.ާހަމަާކޮންމެާކަމެްއގައިާއިްއެޔގައިާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާދެްއިކާ

ކަހަލަާރިވެތިާނަމޫނ އެއްާއ ެދ،ާޑިމޮކްރަީސގެާކަންފުޅެއްާެވސްާނެތްާނަމޫނ އެއްާދައްކަވ ފައިާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަްނާ

ާގޮ ނުޑާއޮޅޭފަދަ ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަމޭ. ާބޮަޑށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދ ތީ ާބައްޓަންކުރަމުން ާމިތ  ާވ ހަކަަތްއ ތަކަށް

 715ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަދުާދެންާއިތުރަށްާދިވެހިރައްިޔތުންނަށްާއޮޅުވ ލަިއގެންާރަްއިޔތުންނަށްާދޯކ ދީގެންާބޭނުންވާ 

ާއެ ާނެތޭ. ާފުރުޞަތެއް ާހ ސިލުކުރުމުގެ ާތެެރއަށްާމަޤްޞަދު ާމ ޒީގެ ާދޫޮކށްލައިފިއޭ. ާތެރެއަށް ާމ ޒީގެ ާރަްއޔިތުން ކަން

ާަވޑަިއގަންަނވ ާ ާނިސްބަތްވެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއ ދެ، ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާިތޔަ ާޫދކޮށްލެއްވީ ާެއކަންތައް ރައްޔިތުން

.ާވަރަށްާސ ބިތުކަމ އެކީާކެރިހުެރގެންާބޭފުޅުންާދިވެހިރައްޔިތުންނ އިާދޭތެރޭގައިާކަންތައްަތއްާކުެރްއވިާއިހ ނެތިާގޮތުންނޭ

ާދަންނަވ ަލްނާ ާހަމައެއ ެއކީަގއި ާއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެްސ ާެދއްވ ނެކަމަށް ާރައްދު ާމިއަްށ ާމިދަންނަވ ލީ. މިވ ހަކަ

 23ާ720ނުވިއޭ.ާާބޭނުންވަނީާވައުދުފުއްދ ާވ ހަަކާދެންާހޯހޯއޭާމ ތްކަލ ކޮށްޓަކައޭާމިތ ާނުދައްކަވ ށޭ.ާއެކަެމއްާތިބޭފުޅުންނަކަށް

މަސްާދުވަހުގެާތަޖްރިބ ާއެބައޮތޭާދިވެހިރައްޔިތުްނނަށް.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާވައުދުާފުއްދަވ ާވ ހަކަާދެއްެކވުނ26ާާްމަސްާ

ާހުއްޓަވ ަލއްވ ަފއިާއެހެންާކޮްނމެވެސްާވ ހަަކއެއްާމިތ ާދަްއަކވ ށޭ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާމ ފަންނުާއެއް،ާނިޒ މ ާބެހޭ ާއެއް ާމައްސަލަ ާދ އިރ ާބެހޭ ާއިބްރ ހީާގެދެކުނު ާމެންބަރު  725މްާޢިއްަޒތްތެރި

ާރަޝީދު.
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ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަ(

ާ

 730ާ:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާކަމަކ  ާާބެހޭާާ.. ާނޯންނ ނެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާފުއްދ ކަށް ާވަޢުދު ާއެީއ ާނޫންެހން. ާތެރޭގ2ާާަގޮތުން ާދުވަހުެގ ާާއަހަރު 2ާެއއް.

ާ 1ާާއަހަރ އި 2ާާއަހަރ ، ާއޮޅުްނާއަހަރ 3ާައހަރ އި ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާއެްއޮގތަށް ާއ އި ާމެނިފެސްޓޯ ާއެހެންީވމ ، .

ނޑަށްާހީވަނިާރަނަގޅުވ ނެހެން.ާާފިލުއްވަިއގެންާވ ހަކަ ާދެއްެކިވްއޔ ާއަުޅގަ
ާ

ާ735 

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާެދއްވ ކަށްާާބެހޭ ާޖަވ ބު ާވ ހަކަފުޅަކަށް ާގެންަދވ  ާދައްަކވަމުން ާމެންަބރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. އެްއ

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރެއްޭވނެ. ާބޭނުން ާޤަރ ރ ފުރުޞަތުގެ ާމިވ  ާކުރިމަތީގައި ާންެގ

ާހަނދުމަފުޅުކޮާބެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާދެްއކުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާވ ހަކަފުޅުގަިއާގޮތުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއަުރވަން. ށް

ާދ އިރ ެގާ ާހަނދުމަފުޅުކޮްށާއަރުވަން.ާފޮނަދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަެދއްެކވުމަށް ާޤަރ ރަށް ާމިވ  ާކުރިމަތީަގއި  740އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުއަުރވަން.ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާޢަބްދުާޙީމުދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަާފޮނަދޫ

ާމިާ ާކުަރމުން ާމިމަސައްކަތް ާވ ހަކަދެއްކޭތޯ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިހ ރުާާޝުކުރިއްޔ  ގެންދަނީ

ާމެނިފެސްޓޯގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެންނަމަވެްސ ާދޭތެރޭގައި. ާޤަރ ރ ިއ ާމިއުޅޭ ާބަެއއްާާހުށަހެޅިގެން  745ާހުންނަ

ާކަންތައް ާތ ރީޚުކަހަލަ ާއެބަާތައްަތކުަގއި ނަޑއަޅ ފައި ާާކަ ާސްޓޯރުތަކުެގ2ާާހުރޭ ާކަންމަތީ ާތެޭރގައި ާދުވަުހގެ އަހަރު

ނޑ ދިނުންާކަހަަލާކަންތައްތައްާހުރިއިރު.. ާދަރަނިތައްާކަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ750 

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންާ

ެއވ ހަކަާދައްކ ކަށްާާއަސަރުތަކެއްާހުންނ ނެ.ާއެކަމަކުާހުރިހ ާލީމަާއެޔިތުންާދަމ ާއެއްލައިއ ދެ،ާވެރިކަުމގައިާތިއްބ ާރައްާ

ާމި ާވ ހަކަާނޫން ާސީދ  ާއަށް ާމައްަސލަ ާމި ާތިބުންާާތެދުވީ. ާހިތްތިރިކޮށްލައިގެން ާކ މިޔ ުބގަިއ ާރަނގަޅުވ ނެ. ދެްއީކމަ

ާކޮންކަމެއްކަންާވެސްާކިހިނެްއތޯާއެނގެނީ.ާޝުކުިރއްޔ .ާރަނގަޅުވ ނެ.ާމ ދަމ ާއަދިާއޮތީާ
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ާ755 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާމައްސަލަާއ ދެ، ާހުރިހާ ާބެހޭ ާޤަރ ރަށް ާމިވ  ާކުރިމަީތގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި އެއް.

ާމެންބަރުން ާތަކުރ ރުކޮށްާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެއްކުމަށް ާއަރުވަން.ާާވެސް ާހަނދުމަފުޅުކޮށް މެންބަރުންނަށް

 760ާއަށް.ާهللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާޢަބްދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުރީަގއި ާދެންނެވިން ނޑު ާރަީއސް،ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެއްވ ނެޝުކުރިއްޔ  ާރައްދު ާުއއްމީދުކުރަމޭ

ާއުއްީމދުާހ ސިލުވިާކަމަށް.ާއެ ކަމުންާވަރަށްާބޮޑަށްާއުފ ކޮށްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހެންވީމ ،ާއެ

ާބޭނުންވ  ާތިމ މެން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާމަނިކަށް ާބޭނުންވ ާމޫސ  ާތިމ މެން  765ތަށްާގޮާކަމެއް

ާނުދިަޔއިތަނެއް ާވެގެން ާމަޖިލިސްާަގއި ާޚުދުމުޚުތ ރުކޮށް ާޚިލ ފަށް ާގަވައިދ އި ާހަދ ފައި ާގޯސްކޮށް ާއެންމެ ާދެން ާއެއީ މަ

ާއެހެންާ ާެއކަން ާުހރެގެންބ ަވއޭ ާވެސް ާކަންފުެޅއް ާޑިމޮކްަރސީގެ ާހަމަ ާއެީއ ާވަަޑިއގަންނަވ އިރު ާނުކުމު ގެންދަވ 

ާވިޔައެކުަރއް ާހިތްދަތި ާކިތަންމެ ާދެން ާކުރ ނެވަނީ. ާގޮތަކަށްާާކަެމއްާސް ާބޭނުންވ  ާިތމަންނަ ާބިލު ާލ މަރުކަީޒ ނެތޭ.

އޮތޭާވިދ ުޅވެާައޑުފުޅަށްާބ ުރލައްވ ާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާާފ ސްކުރަްއވ ނަމޭ،ާމިތައްާވޯުޓާތިމަންނަގެާއަތްޕުުޅަގއިާއެބަާ

 770ާބޭފުޅުންގެާހަރުޭގަގއިާވިދ ޅުެވ...ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާއެ

ާ

ާ:ންާވ ހަކަދެްއެކވުންތުރިޔ ސަ

ާމި ާދަންނަވަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ނުޑ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު، ާޢިއްަޒތްތެރި ާމެންބަރު، ާއަޅުގަޑުމެންާާޢިއްޒަތްތެރި ގެންދަނީ

ާވ ހަކަފުޅު ާޤަރ ރަށް ާމިވ  ާއެާކުރިމަތީގައި ާއެެހންވީމ ، ާވ ަހކަދައްަކވ އިރުާާދެއްެކވުމަށް. ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ގޮތަްށ،

ާމެންބަުރާާއިށީނދެވަަޑިއގެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ . ާދަންނަވަން.  775އިންެނވުމަށް

ގެންދަނީާވެސްާޮފނަދޫާދ އިރ ގޭާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދައްކަވަމުންާގެންެދިވާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާވ ހަކަަދއްކަމުންާމި

ާދަންނަވަމުން ާރިޔ ސަތުން ާައޅުަގނޑު ާމެންބަރު.ާާވ ހަކަފުޅަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެްއޗެއް.. ގެންދ 

ާމޫސާ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާ)ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު( ާމެންބަރު.. ާޢިްއޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާހިންގު ާގަވ އިދު ާ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ާއެދެން. ާެދއްވުން ާއިށީނދެވަަޑއިގެން ާމަސަްއކަތް...ާމަނިކު ާއަޅުަގނޑު މުަގިއ

ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންޭވރު ާަގވ އިދ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާދަންނަވަން  780ާއަޅުަގނޑު

ާމިާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއެދެން.ާައުޅގަ ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުން ާމެންބަރު ާއެްއގޮތަށް...ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވަނީާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާުކރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާއަރު
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ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާޢަބްދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާުއޅުނުާގިނަާވ ހަކަތައްާމިހ ރުާ  785އ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއ ެދ،ާއަުޅގަ

އްާނުކުރަން.ާގަސްތެގިނަާވ ހަކަތަކެއްާދެންާދައްކ ކަށްާާނެތިއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާމ ާގޮތުންާހަދ ންާދިޔަާމިކަންާވެގެންާމި

ާައޅު ާކެތްތެރިކަމ އ ދެ، ާދަންނަވ ީނ ާޑިމޮްކރަސީގައިާަގނޑު ާމުހިއްާއެީކގައި ާވަރަށް ާެއއީ ާސިފައެކޭ.ާހަޖަމުކުރުން މު

ާމި ާތަކުރ ުރކޮށް ާއަިދވެސް ާއަެންއާާއަޅުަގނޑު ާވ ަހކަފުޅަށް ާދައްަކވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެިކއެިކ މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުާރައްދުާދެއްވުުމގެާަބދަލުގައިާކެތްތެިރކަމ އެީކަގއިާއަުޑއައްަސަވއިގެންާއެކަންކަްނާހަޖަމުކުރެއްވުންާެއއީާވަރަށްާ

ާމިސ ލެއް ާނަމޫނ  ާރީތި ާވަރަށް ާއަޅުަގނުޑގެާބޮޑު ާދަންނަވަމުން ާމިހ ާކަމަށް ާކޮމެޓީންާާވ ހަކަ ާނިންމ ލ ނީ  790ހިސ ބުން

ާދ އިާހުށަހެޅި ާމަތިވެިރ ާފ ސްކުރެްއވުމަށް ާޤަރ ރު ާމި ާޙުސައިގޮތަށް ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދުާރ ގެ ން

ާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެުޅއްވުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވަމުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާ:ެކވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމި  795މަދުާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްއަރުވަނީާމައްޗަންގޮޅީާދެކުނުާދ އިާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާނެތް.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާވަގުތުާަވޑަިއގެންާާރަޝީދު.ާމި

ާ

ާ:ުވންކެއްާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާއެންމެ ާހުށަހަޅުއްވ ާޤަރ ުރގައި ނުޑާާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ެދ،ާމިއަދު ފުރަތަމަާވެސްާއަުޅގަ

ާއެހުށަހެޅުްއވި ާދީދީ ާއަޙްމަުދ ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަްނގޮޅި  800ގޮތަށްާާފ ހަގަކޮށްލަނީ

ާއެައށްފަހު ާތ އީުދކުރަން. ާއެއަޅުަގނޑު ާނުލިބިގެން ާކ މިޔ ބެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާލޮބުވެިތާާަކމަކ ާގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާަވރަށްާސ ފުއެންމެހައި ާކޮންބަޔަކަށްތޯ.ާކ މިޔ ބުާރަތްޔިތުންނަން ާިލބުނީ ާކޮންގޮެތއްތޯ.ާކ މިޔ ބު ާއޮތީ ވ ނެ.ާކ މިޔ ބުަގއި

ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާދަލުވެ،ކަމެއްާބަތ ރުާވެރިދުމުޚުައހަރުވީާޚ12ާުލިބުނީާދިވެހިާރ އްޖޭގެާ

ާ

 805ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަތިފުޅުާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުންނަން ާޢިއްޒަތްެތރި ާާދައްަކވ  ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގޮތަކަށް މަލުފުޅުތައްާޢަނުވ ނޭ

ާނަާ ާކޮންމެހެން ާނިޒ މު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެދެން. ކަންތައްތަުކަގއިާާމިާގ ލ ،ބަހައްޓަަވއިދެްއވުން

ނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމުހިއްނެތް.ާާެއއްާހަލަބޮލިވުމުގެާމ ނަ ހުީރމ ،ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންާމުާމަސައްކަތްތަެކއްާއަުޅގަ

ގޮތަކަްށާާދައްަކވ ާމެންބަރަކަށްާދަތިފުޅުނުވ ނެާވަޑައިގެންާތިާތިްއބަވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާތަނަށްާމި
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ާހަނދުމަފުމަޢަ ާއަުޅަގނޑު ާބެހެއްޓެވުމަށް ާމަޑަލު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަުރަވން. ާމެންބަރުާޅުކޮށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  810ާވެިލ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދިއުަމށް

ާ

ާވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަ

ާއ  ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީސް ާގެންދިއުމަށްދެ، ާއެއްގޮތަށް ާއަޅުއްވ ީތާާގަވ ިއދ  ާބ ރު މަނިކުފ ނު

ާއެ ާއެހެންާއަޅުަގނޑު ާޝުކުރުވެިރވަން. ާކަމަށްަޓކައި ާހިތ މައ  ާއިްއޔެަގއި ާފ ހަގަކޮށްލަްނާާއިއެީކގަނަމަެވސް ނޑު  815އަުޅގަ

ާއުސޫލުއަޅުަގނޑުމެ ާލ މަރުކަޒީ ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާބަޔަކު ާިގނަ ާތެރޭަގއި ާއިޞްލ ޙުާންްނގެ ާެއާހުާބިލަށް ށަހެޅިގެން.

ާފަހަތަށް ާކުރިައށްޖެހި ާއިޞްލ ޙުތައް ާދިޔައިރުބިލުގައި ާއަުޅވަމުން ާއެކަްނ ާއިސްތަށިފުުޅގައި ާމަނިކުފ ނުގެ ާ ވެްސާާޖެހި

ވެްސާާކަމ ާމަނިކުފ ނުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވީތީާއެާންނަންާމަލ މ ތްާރައްދުވ ާގޮތަކަށްބޭބޭފުޅުާވެާއެއެކަންާހަޤީޤަތ ާޚިލ ފު

ާމިހިތ މަކުރަން ާހ ލެއްގައި ާއެްއވެސް ާއެއީ ާގޮާ. ާވަކި ާވ ހަކަަދއްކ ަފއިތަނުަގއި ާސައިކޮޓަީރގަާތަކަށް ާތިމަންާއިއެނބުރި

ާމި ާކުރެވުީނ ާއެކަން ާއެާމަނިކުފ ނަން ާގޮތަކަށޭ ާވިދ ޅުވީމ ،ާވެނި ާގޮެތއްާއެީއކީާޮގތަށް ާރަނގަޅު  820ނޫން.ާާެވސް

ާޤަބޫލެއްާ ާެއއްާާނުުކރަން،ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާހ ލެްއގަިއ ާއެންމެންެގާާގަވ އިދުތައްެވސް ާއޮންނަނީ ހެދިފައި

ާޕ ޓީައކަްށާ ާަވކި ާނުވަތަ ާކުލަައކަށް ާވަކި ާމީހަކަށް ާަވކި ާބަަޔކަށް ާަވކި ާެއއީ ާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަަކއޭ. ސަލ މަތ 

ނޑަށްާއިނގޭާމަނިކުފ ނަކީާނުކުރަންާވެަވޑަިއގަންނަވ ާމީހަކަށްާއޮްނނަންޖެހޭާގޮތެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއް .ާއަުޅގަ

ާމަ ާިޢއްޒަްތތެރި ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާމެންބަރެްއކަން. ާވަަޑއިގަންަނވ  ާނިސްބަްތވެ ާއަށް ާމަނިކުފ ުނާޑީ.އ ރު.ޕީ ޖިލީހުގައި

ާހޮއްަވވ ފައި ާވޯޓުީދގެން ާއެާރައީސަކަށް ާބެލުމަށްފަހު ާޕ ޓީައކަްށ ާވަކި ާާހުރީ ާކުރ ކަށް ާމިާމަސައްކަތް ާއަދި  825ނޫން.

ާމަޖި ާއޮތް ާއުފެދިފަިއ ާއެާއަސ ސީގައިާވެްސާޤ ނޫނުާވ އިދުަގއިގަލީހުގައި ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާާއެއްާާވ ހަކަާެވސް ާނެތް.

އަކީާުނަގއިާމަނިކުފ ނުާއަމިއްލަފުޅަށްާވިދ ޅުވަމުންދަނީާތިމަންނައަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއެެހންނަމަވެސްާބައެއްާތަންތަ

ނޑުާުދވ ލަށްާބަދަ ނޑުާފ ހަގަކޮްށލަން.ާާއެަކން،ާފުޅެކޭ.ާއެހެންވީމ ލުކުރ ަވރުާބޭރޭގަ ާވެސްާއަުޅގަ

ާ

 830ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުއެއްާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފުވަިއކަރަ

ވެލިާދ އިރ ެގާދަވ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމަޑަގެންާދަްއކަަވމުންާއެާަރީއސް.ާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

 835ާއެާ،ާނޫންާވ ހަކަދައްކަނީ.ާއެހެްނވީމ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާމައްސަލަައކަށް

ާޝުކުިރއްޔ .ާާ،ތ ާފ ހަގަކޮށްލަންކުނު
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ާ

ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާބަލަިއގަންަނންާއެއްާނިޒ މ  ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަކަމަށް ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުމެންާ. ފުުޅގައި

ާބެހޭ ާޤަރ ރ  ާިމވ  ާހަނދުމަފުާކުރިމަތީގައި ނޑު ާައޅުގަ ާވ ހަކަދެްއެކވުމަށް ާމަޑަާގޮތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަުރވަމުން  840ވެލިާޅުކޮށް

ާތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަ

ާ

ާމަޑެވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާމި ާވ ހަކަދެއްކެމުން ާޤަރ ރަށް ާމި ާއ ދެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުާޝުކުރިއްޔ  ާޤަރ ރު ާމި ާއުޅެނީާދަނީ. ށަހެޅިގެން

ާބިލު، ާއުސޫުލގެ ާއިދ ާލ މަރުކަޒީ ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާމުއްދަތެްއާމި ާވަކި ާއަސ ީސގައި ާޤ ނޫނު ާހިންގުމަށްޓަކައި ާގޮުތން  845ރީ

ނަޑއެިޅގެންާެއއަށްާޤަރ ރެްއާހުށަހެޅިގެންާއުޅެނީ.ާާއަުޅަގނޑު ކުީރަގއިާމިާދެންނެވީާލ މަރުކަޒީާއުސޫުލގެާވ ހަކަ.ާާާކަ

ާއުސޫ ާއިރުަގއިލ މަރުކަޒީ ާހިންގި ާބިލު ާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމާ ާލުން ާގޮތުގެ ާދިޔަ ާމައްސަލައަކަށް،ާކަންތައް ާނިޒ މީ ވީާާެއއީ

އެްއާނުދެއްކޭނެ.ާެއއީާާރައްދުާދިނުމުގެާޮގތުންާއެްއވެސްާމެންބަރަކަށްާވ ހަކަާތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާެމންބަރަކަށްމިާޢިއްޒަ

ާކަމަށް.ާއެކަމަކުާމަނިކުފ ނުާއެއްާއެއީާނިޒ މީާމައްސަލަާން.ާއަޅުަގނެޑއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަންނޫާއެއްާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާހިތްޕު ާކަންަތއްތައްާއަރ ަވޑަިއގަްނނަވ ާޅަށްތި ާއަޅުަގނޑުމެންަނންާގޮަތކަށް ާޤަބޫލެްއާާކުރެްއވީމަކ  ާއެކަން  850ވެސް

ާނުކުރެއްވޭނެ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ތެރިާޒަތްދަލުކުރެއްވުމުގެާފުރުޞަތެއްާނޯންނ ނެ.ާޢިއްތުންާވަކިާގޮތެއްާނިންމީމ ،ާދެންާޖަރިޔ ސަާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

 855ާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް

ާ

ާވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަ

ާނޯންާރިޔ ސަތަކަށް ާޤ ނޫނުާެވސް ާހ ލެްއގައި ާއެްއވެސް ާާއަސ ސީނ ނެ ާހުރި ާެހދިފައި ާމަޖިލީހުގައި ާޚިއ އި ލ ފަށްާގަވ އިދ 

ާއެާ ާުފރުޞަތެއް. ާގެންދިއުުމގެ ާފުރުާކަންތައްތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ކަމަށް ާދޭނަން. ާުނވެސް ،ާޞަެތއް

ނޑުމެންނަންާއިޙުތިރ މުރިޔ ސަ ނޑުމެންާވެސްާިރޔ ސަތަށްާއިޙުތިރ މުާކުރީމ ާާތުންާވެސްާއަުޅގަ  860ކުރ ނީ.ާއަެނއްކ ާއަުޅގަ

ާމި ާާމަޖިލީހުގައި ާހެދިފައި ާއޮތީ ާއެބަޤ ނޫނުގަވ އިދުތަެކއް. ާމަނިކުފ ނަަކށްާއަސ ސީ ާގޮތަކަށްާއޮތް. ާބޭނުންހ  ާވެސް

ާމަ ާިއނގޭ ާވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަން ާނުކުެރއްވޭނެ. ާނިކަންތައްތަެކއް ާސަރުކ ރުަގއި ާކުރީ ާގ22ާާެކުފ ނުމެން ބުރިއަށް

ާއެ ާހުރިކަން. ާދީފައި ާލޯނު ާއޮތީކީާފައިސ ާއަޅަން ާަދއްކ ަފއި ާއަޅުަގނޑުާވެސް ާއެހެންވީމ ، ވެސްާާމެންނަށްނޫން.
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ާ ާެއާދެއްކިދ ނެ ާދިނުމުގެ ާާއިންޓްެރސްޓުއޮތް.ާާވެްސާއެބަާވ އިދެއްާގަވ ހަކަތައް.ާލޯނު ާވެްސާއެބަާާވ އިދެއްާގަދޭްނޖެހޭ

 865ވެސްާދ ީނާާެވއްޖިްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާޮގތަށްާވ ހަކަދައްކަންާެއއްާނުދެއްކޭނެ.ާއެާވ ހަކަާގޮތަކަށްާއެ،ާއޮތް.ާއެހެންވީމ 

ތަްއާވ ާގޮތުން،ާމިާގޭްނގުާކުށްައކީާމިާޤަރ ރުގައިާާކަ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަވ ހަާދައްކަމުންާއެ

ާބިލ  ާޚިދުމަތްާއިމަނ ކުރުމުގެ ާުޓއަރިޒަމް ާއަދި ާބިލ އި ާެނގުމުގެ ާޓެކްސް ާިވޔަފ ރީގައި ާޓެކްސްާާއަދި ާތަންތަނުން ދޭ

ާވ ހަކަ ާބިލުތަކުގެ ާބިލު ާއެބަާނެގުމުގެ ާޤަރ ރުގައި ާމި ާދެާވެސް ާމި ާމަސައްކަތްާާގޮތަކަށްާއޮތޭ. ާމި ހުށަހެޅިގެން

ާމިކުރަ ާއެހެންވީމ ާމުންނޭ ާދަނީ. ،ާ ާފ ސްކުރުމަކީާވ އިުދަގއިގަމި ާބިލުތައް ާމި ާގޮުތން ނޑުމެންނަށްާާވ  ާއަުޅގަ ވެސް

ާރައީސްމުހިއްމު ާޢިއްޒަތްތެރި ާސ ފުާކަމެކޭ ާވަރަށް ާމިއަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާާކޮށް  870ދައުލަތުގެާތިބީ

ާފ ސްކޮށްގެން ާއ ބަޖެޓެއް ާދައުލަތަށް ާބަޖެޓުގައި ާއެ ާވ ހަކަ. ާގޮތްތަކުގެ ާލިބޭނެ ާޤަރ ރުގައިާާމުދަނީ ާމި ާއެބަހުރި. ެވސް

ލޯާބޮޑުކޮށްލަިއގެންާއިނެދާާއި.ާދެންާއަނެްއކ ާރަނގަޅަށްއޮތްާދެްއކިފަާލ ގައިާއެބަވެސްާކޮމިޓީާމަރުޙަާއެކަމުގެާވ ހަކަ

ާމިާވިދ ޅުވ ީނކީ ާހުށަހެޅިފަާނޫން ާމިއަދު ާދައްކަނީ ާމި ާއެްއޮގތަކަށްވެސް ާމަްއސަލައަކ  ާވ ހަކަާއިވ  އެއް.ާާނޫނޭ

ާތި،ާއެހެންވީމ  ާގެންދަވަން ާމިާމަޖިލީސް ާމަނިކުފ ނު ާހިތ މަކުރަން ާައޅުަގނޑުމެންާާއަުޅަގނޑުމެން ާއަދި ާގޮތ އި އުޅުްއވ 

 875ާނުކުރަށް.ާާާޤަބޫލެއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއް.ާޮތއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާާމައްސަލަާނިޒ މ ާބެހޭ

ާ

 880ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާރިޔ ސަތަށްާިވޔަސްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާމިާމަޖިލީހުގައިާކޮންމެާޕ ޓީގެާކޮންމެާެމންބަރަކުާރިޔ ސަތުާއިންނެވިާކަމުގައިާ

ާބޮޑޭ ާލޯ ާމިފަާާ،ނިސްބަތްކޮށް ާކުރީގަާާދަރަތްމަހޭ ާއެއީ ާނުިކޔޭނެ. ާއެއްެޗއްސެއް ާހީވަީނާާއިއިބ ރ ތަކުން ނޑަށް އަުޅގަ

ާކުަރްއވ ފަ ާމަސްވެރިކަން ާކިއި ާެއއްޗެހި ާއެކަހަލަ ާކުށްހުރީމަ ާއެަކން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަްނާޔެނީހެން.  885ވެރިކޮްށ

ާހުއްޓުވެންޖެހޭނެ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާމަޑަާއެއްާނިޒ މ  ާއަުރވަން.ާނޫން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  890ވެލި

ވ ާވ ަހކަފުޅުތަކ ާރިޔ ސަތުންާމުޚ ތަބުާކުރައްވ ާާތިާދައްކަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަމުންާގެންދެވުމުަގިއާ

ާޢިއްޒަތް ާހަދޭތެރޭގައި ާމެންބަރު ާއަމިއްލަފުޅަށްތެރި ާކަމަްށާާމިހ ރުާމަ ާވަޑަިއގަންނަވ ނެ ާވިސްނ  ާފަހުން ާއަދި ވެސް

ާމަޑަާއަޅުގަާ ނޑު ާައޅުގަ ާޔަޤީންކުރަށް. ާމެންބަރުނުޑ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާގެންދިއުމަށްާވެލި ާކުިރއަށް ާވ ަހކަފުޅު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ895 

ާކެުވން:ވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެއްާމަޑަ

ާއި ާަބއިވެިރެވވަަޑއިގެން ާބަހުްސގައި ާވ ހަކައަށް ާދަްއކ  ާމެންބަރަކު ާހ ލެއްގައި ާެއއްެވްސ ާރިޔ ސަތަކަށް ތުރަށްާއ ދެ

ނުޑާގަވައިދ ާޚިލ ފުާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނަށްާއ އިާމިާމަޖިލީހުގެާާއަސ ސީާވ ހަކަދެްއކުމަކީާޤ ނޫނު ވެސްާއަުޅގަ

ާމަނިކުފ ާާހަނދުމަފުޅު ާދައްަކވ ާާނަކަށްކުރަން ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހ ލެއްަގއި ާއެއްވެސް ނޯންނ ނެ

ާރައްދުާވ ހަކަ ާބަިއވެރިވުާއަށް ާބަހުސްގަިއ ާެއއަްށ ާީދ ާޚިލ ފު ާމިންަގނޑ  ާސުލޫކީ ާއެއީ ާއަުޅގަެމއް.  900ނޑަްށާކަމެއެެް.

މިާޢިއްަޒތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާމަނިކުފ ނުާާކިާޒ ްތޒ ތަށްދ ނަާބޭފުޅެްއަކން.ާއެބަަހށްާވަރަށްާކުޅައިނގޭާމަނިކުފ ނަކީާދިވެހި

ާއެާ ާތަކުރ ރުކޮްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދ ީތ ާަރއްދުވަމުން ާބަސް ާމަލ މ ތުގެ ާބޭފުޅުންނަން ާުނގަންނަވ  ާހަމަހަމަޖެހިވަޑައި ާހިތްޕުޅ 

ާކުށްވެިރކުރަން ާމިއަދުވ ހަކަ ާޢިއްަޒތްތެރިާ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުާވެސް ާދެއްކެވި ާފ ޑުމެންބަރަކު ާހަމަ ފ ޑަށްާޅަށް

ާާލިކޮްއޔަށްކޮ ާހަމަ ާބަހުން ާރީތި ާއެާ،ކޮށްމަދުޝ ޚުއަނގަދަމ ލަިއގެްނާހަމަ ާއަނިޔ ާއަދި ާބަހުގެާމީހުްނނަން ާެއއީ ކުރަނީ

ާދެނީ ާއެހަމަލ  .ާާ ާވ ހަކަައކީ ާއުޅޭ ާމި ާބޭނުންެވގެން ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުެރވޭނެ. ާަކންތައްތަކެއް  24ާ905ގޮތަކަށް

ާމަޖިލީހުގެާރައީސުންާވަނަާރައްޔިތުންާ ާރަްއޔިތުންގެ ާހުރިހ  ާކުީރގެ ާއަދިާމީގެ ާމަޖިލީސް ާފޯރަމުވެސްާސިޔާ ާގެ ތަކަށްާސީ

ާރައްޔިތުންނަންާ ާލޮބުވެތި ާތިބި ާރ އްޖޭގައި ާދިވެހި ާމި ާމެންބަރުންނ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާގޮތުން ާސިޔ ސީ އަރަިއގެން

ާމަނި ާތެރެއިން ާމަޖިލީސް ާބަސް ާރައްދު ާއޭގެ ާދިނީމ  ާޤަާކުފ ނ ހަމަލަ ާކުރިމަތިވ ނެަކން ބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނޭ.ާވެސް

ާކެތް ާަދއްަކވ ާއެކަމަށް ާފޯރަމްތަކުގައި ާމަނިކުފ ނު ާތިބެނީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެއއީ ާއިންނަވަންޖެހޭނީ. ާވަަޑއިގެްނ ތެިރވެ

ާކެތްާވ ހަކަތަކަށް ާހަމަ ާައއްސަަވިއގެންާއެާއިއެކީގަާާތެރިކަމ ެވސް ނޑުމެންާތިބެނީ.ާއެހެންާވ ހަކަތަްއާއަޑު  910ވީމ ،ާއަުޅގަ

ާރައްފަހުގައަުޑއެހުމަށް ާލޮބުވެތި ާހުރިހ  ާރ އްޭޖެގ ާމަނިކުފ ނުއި ާއިރު ާިތބޭ ާައއްަސވަިއގެން ާއަޑު ވެސްާާޔިތުން

ާދޭތެރޭގައި ާމަނިުކފ ނ  ާާޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ާއަންނ ނެ ާބަްސތައް ާޤަބޫލެއްެވސް ނެޑއް ާައުޅގަ ުނކުރަށްާާކަމަށް.

ާމަޖިލީހުގެ ާފޯރަމުރައީާާރައްޔިތުންގެ ާސިޔ ސީ ާއަދި ާއަކު، ާބެހޭާސް ާމެންބަރުންނ  ާަމޖިލީސްގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާތަކުގައި

ާބެހޭާއިގޮތުންނ  ާލޮބުވެިތާރަްއޔިތުންނ  ާރ އްޭޖގެ ާދިވެހި ާބަދުާއަދި ާތިްނާގޮތުން ާއޮތް ާރ އްޖޭަގއި ާދިވެހި ާބުނުމަކީ ބަސް

ނޑުމެންާޤަބޫލެއްާކަމެއްާބ ރުގެާތެރެއިންާއެއްާބ ރުާހިފަހައްޓަންާހުންނަާމީހަކުާކުރަންޖެހޭނެ  915ރަން.ާނުކުާކަމަކަށްާއަޅުގަ

އަށް.ާއ ދެ،ާާލ ބަންމެހައިާރައްޔިތުންނަންާހެވ އިރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންާއެމަނިކުފ ނުާކަންކުރައްވަންޖެހޭނީާާދިވެހި
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ާހިތ މަ ާވ ާކުރަން.އަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމަޖިލިސް. ާމި ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަކަދަްއކަމުންއ ދެ،

ވެސްާާއެކަން،ާަގވ އިދ ާޚިލ ފުާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ވެސްާާގޮތަކަށްާވ ހަކަދެްއކުމަކީާާހުރަްސާއެޅޭާއިާވ ހަކަތަކަށްދ އިރުގަާ

ާއެ ާއަުޅަގނޑު ާއިންނަވ ތީ ާއަޅ ނުލ  ާގޮތަކަްށ ާއެްއވެސް ާމިާާމަނިކުފ ނު ާއެއީ ާކަންބޮުޑވޭ. ާބަެއްއާާކަމ  ތަނުަގއި

ާއެމެންބަ ާނަން ާހ މަކުރޭރުންނަން ާހަމަ ާއެބަ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާމެންބަރުން ާބަެއްއ ާއެކަމަކު ާއެީއާާއެއްާވ ހަކަާ.  920ނެތް.

ާމަނިކުފ ނަ ާމެންބަރުނަށް ާޕ ީޓ ާނިސްބަތްވ  ާަފހަރުގައިާވީމަން ާއެހެންވީމ ާެވސް ާއެހެންވެސް. ާވެދ ނެ ާއެާ، ނޑު ާއަުޅގަ

ާކަންބޮެޑއްާކަމަކ  ާމިާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާާނުޭވ. ާތިބީ ާހިތް ާހިތްހަމަހަމަ އަބަދުމެާާއިއެކީގަާޖެހުމ ތިރިކޮށްގެން

ނެތް.ާާެއއްާދުާނުފުއްދުމުގެާވ ހަަކާދެއްކުމުާއެްއވެސްާމ ނައަްށާމަސައްކަތްކުރުންާދެންާވަޢުާލ ބަނަންާހެވ އިރައްޔިތުން

ާރަ ާލޮބުވެތި ާރ އްޖޭގެ ާޚިލ ފުދިވެހި ާއެކަން ާއިްއޔެ ާވަޢުދަކީ. ާބޮޑު ާއެންމެ ާވީ ާޢިްއޔިތުންނަން ާމި އްޒަތްތެެެރިާކޮށްލީ

 925ދިވެހިާމަޖިލީހުގައިާދެންާއަދިާ،ާގަްނނަވ ާމެންބަރުން.ާއެހެންވީމ މަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާޑީ.އ ރު.ީޕާއަށްާނިސްބަތްވެާވަަޑއި

ާނެތް.ާދުގެާވ ަހކަާދެންާދެއްކުުމގެާފުރުޞަތެއްރ އްޖޭގެާެއްއވެސްާފޯރަމެްއގަިއާވަޢު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާއެމް.ޑީ.ޕީޢިއްޒަތްތެެެރި ާާބަރު ާމި ާވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާޢިއްޒަތްއަށް ާހަމަވީ. ާމެންބަރުގެާހިސ ބުން ތެރި

ާމައްާާވ ހަކަފުުޅގައި، ާވ ހަަކފުޅުތަކުގެ ާރައީސަެދއްެކވި ާމަޖިލީހުގެ ާބިނ ކޮށް ާބަިއވެރިާޗަށް ާބަހުސްގައި ާއިންަނާމީހަކު  930ކަށް

ާޝުކުާާނުވެވޭނެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކޮށްދެއްވީތީ ާހަނދ ން ާވ ަހކަފުޅުތަުކގަިއާކަމަށް ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާދަންނަވަމުން. ރު

ާރައީސް ާޒ ތީާާމަޖިލީހުގެ ާމިތާ އަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާެދންނެވުމަކީ ާެއއްެޗއް ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ާެދއްެކިވ ާރައްދުކުަރއްވ  ގޮތުން

ާހަިއސިްއޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާ ާނަމަވެސް ާއަމިއްލަާއިނދެގެން ާއަދި ފަރުދެއްެގާާވެްސ

ނުޑާކުރަްނޖެހޭނެާހައިސިއްޔަތުންާ ާ.ާއެާމަކުާއަޅުަގނޑުާގަސްތެްއާނުކުރަންކަމެއް.ާެއކަާވެްސާއިންސ ނަކަންާވީތީާއަުޅގަ

ާގޮތުާކަމ  ާދަންނަވ ކަށްބެހޭ ާއެްއޗެއް ާއެްއވެސް ާއެާން ާނުވަތަ ާބޭނުންކޮށްގެން ާޕޯިޑއަެމއް ާާއެްއވެސް ާއެހެްނނަމަވެސް .ާ935 

ާގޮތަކަށް ާމަޖިލީާނޫން ާަރއްދުވެސް ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާބުނެފަާހުގެ ާެއްއެޗއް ާނޯންނ ނެ.ާާދީ ެއއް

ާއެހެންވީމ  ާދަންނަވަމުާއެ، ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާރައީސަވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގެ ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިތާ ން ކަށް

ާބައިންދަވ ފަ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިނީއިޔަ ާމި ާޢިއްޒަާއި ާކަމަށްާިތޔަ ާޚިދުމަތްކުރުން ާމެންބަރުންނަން ާ ތްތެރި

ާންއަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރަ ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތްާވ އިުދގަިއާބަހުސްގައިާގަާ.ާއަދި ާުނވެވޭެނާަކމަށް އޮތުމަީކާޢިއްޒަތްތެިރާބަިއވެރި

ާނަންަގވައިާ ާަފއިދ  ާނ ޖ ިއޒު ާއޭގެ ާދިމ ލަށްމެންބަރުން ާމީހަކ  ާިއންނަ ާމިތ  ާއެއްެޗއްާގެން ާހުރިހ   940ވިދ ުޅވުމުގެާާހިތު

ާފުރުޞަ ާމިހ ތަނަށް ާބޭނުްނ ާކަމުަގއި ާނުކުަރއްވާ ތެއް ާއޮތްތަނުގަާާ.ވެސް ާކުިރއަށް ާއަދި ާުނކުރަްއވ ނެިއ ކަމަްށާާވެސް

ާއެާ ާޔަޤީންކުރ ތީ ާދެކުުނާާވ ހަކަާއަޅުަގނޑަށް ާގަލޮޅު ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަުތ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަން. ވެސް

ާށް.އަޙްމަދުާމަޚްލޫފަތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް
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ާ

 945ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއޮްތާޤަ ާިމާހުށަހެޅުފައި ާހަމަ ނޑު ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ ާެއއްގޮތަްށާމިކަންާފ ސްކުރަންއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ  ާރ ރ 

ާތ އީދުކުރަންއަޅު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުަގނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަާާ. ާހ ލެއްަގއިާާވެްސ ާއެްއވެސް ާބޭނުންވަނީ ފ ހަގަކޮށްލަން

ންާދ ނީާލ މަރުކަޒީާބިލ ާގުޅުންާމަޖިލީހުގައިާކުރެިވގެބުނ ާވ ހަކަާއަކީާހަމައެކަިނާމިާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޤަރ ރުގައިާމި

ާއެ ާވެްސ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާނޫނޭ. ާމަސައްކަތްތަކެއް ާމައްޗަްށގޮރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާފ ހަގަކުެރއްވިހެންާހުރި ިޅާޔ 

ނޑަށް  950ާވ އިދުާމ ނަކުރަްއވ ގަވެސްާމިާާގޮަތކީާމިާމަޖިލީހުގައިާއެމް.ޑީ.ޕީާާމެންބަރުންާވެސްާވ ާއުތުރުާދ އިރ .ާއަުޅގަ

ާއެ ާގެންދ ތީވެ ާކުިރއަށް ާކަންތައްަތއް ނޑަށްާގޮތަށް ާއަުޅގަ ާމިާގޮތަށް ާމިާވެސް ާމަްއޗަށްގޮާާވ ހަކަ ާއުތުުރާދެއްކެނީ. ޅި

ާޢިްއޒަތްތެ ާވިދ ޅުދ އިރ ގެ ާއެ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ ރި ާގޮތަށް ާއަާވި ާއަލުން ބުރާ ނއެ

ާވެސްާމިތ ާހުރިާެއހެންާމަސައްކަތްާނިމެމުންދ ާާމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ލައިފިާކަމަށްާވ ނަމަާއެާއަންނަާމުއްދަުތެގާތެރޭގައި

ނޑަށްާއަށްާގެނެސްގެްނާހަމަާމަސައްކަތްާކުރުަމކީާވަރަކަށްާފްލޯ ކަެމއް.ާއަޅުަގނޑުމެްނާާވެސްާހަމަާޤަބޫލުުކރެވޭާައޅުގަ

ާއެާއެ ާނިސްާގޮތަށް ާއަްށ ާީޑ.އ ރު.ޕީ ާައކީ ާަރއީސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާވަަޑއިގަންަނވ ާކަންކުރ ނަން.  955ބަތްވެ

ާހަމަާވީމ ،ާބޭފުޅަކަށް ާއެކަަމކު ާކުރެޭއ. ާއަސަރެއް ާހ ދަހ  ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑުާއަޅުަގނޑު ަތކުރ ރުކޮްށާާވެސްާއަޅުގަ

ާކ މިޔ ބީގަާދަންނަވ ލަން ާގަދަާއިނ ކ މިޔ ބީގަާާއިހިތްތިރިކޮށްފަާއިބޭނުންވަނީ. ނޑުމެންރުހިތްވަރު ާއަޅުގަ ވެސްާާުކރ ށޭ.

ާމަޤ މަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ ާއިންތިޚ ބުރ އްޖޭގެ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ނޑުމެްނާާވެށް ާއަުޅގަ ާދުވަހު ވަަޑއިގެްނނެވި

ގޮތުްނާާެވސްާހިތްވަރުާގަދަކޮށްަލިއގެންާތިބީ.ާއެހެންވެގެންާއެާދުވަހުާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާވެފައޭ.ާއެތިބީާާވަރަށްާދެރަ

ާމިާ ނޑުމެންނަން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއިރ ދަކުެރއްވީތީ ާމަސައްކަތުން ާމިާކުރި ާއ ދެވިފައި  960ރައްޔިތުންގެާާ.ތިބީާހިސ ބަށް

ާއަޣު ާޑީމަޖިލީހުގެ ާމިައދު ާލަބިއްޔަތު ާއަދި ާއަށް ާމިިއދި.އ ރު.ޕީ ާލިބިފައި ާމެންބަރުންނަން ާއެހެންވީމ ާކޮޅު ،ާއޮތީ.

ާއުއްާމިާއިއިްއޔެގަާ ާނުިދއުމުތަުނގައި ާކަެމއް ާގޮަތކަށް ާކުރި ާތަނަށްީމދު ާމި ާމ ނައަީކާމިއަދު ާޭއގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާން ހުރީ

ާނޫން.ާާެއއްާއްާޮގވ ށެކޭނުކުރެިވގެންާހިތުާހުރިހ ާއެްއޗެޕްރެޝަރާމައްޗަށްާގޮްސގެންާކެތްާމެންބަރުންާވަޑަިއގެންާބްލަޑު

ާ

 965ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާުހޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 970ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:
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ާ ާމެންރައީސް، ާުހރިހ  ާެއއްޗެިހާވ ހަކަެދއްކުމުަގއި ާެއކަހަލަ ާހަކުރ  ާޕްރެޝަރ ިއ ާލޭެގ ާގޮތަށް ާނިސްބަތްވ  ބަރުންނަން

އަޅުަގނޑުމެންގެާަބއެްއާ،ާނޫން.ާއެހެންީވމ ާކަމެއްާވ އިުދަގއިާއޮތްގަާވެސްާރ ާވ ހަކަާދެްއކުމަީކާހަމަާގައިމުާކުާޓެސްޓު

ާއެ ާވ ހަކަ ާއިންނަ ާއަޅ ނުލ  ާމަނިކުފ ނު ާމެންބަރުންނަާާމެންބަރުން ާއިހުތިރ މުާވިދ ޅުަވނީ. ާމީހަކާ ާއިކޮށްފަން ާކޮންމެ ހަމަ

ާ ާމައްޗަާބްލެޑުދިމ ލަން ާދެއްކީމ ،ޕްރެޝަރ ާވ ހަކަ ާުއޅޭ ާގޮްސގެން ާއިނގޭނީާާށް ާދިަޔކަން ާމައްޗަށް ޕްރެޝަރު

 975ާާެއކަންާހުއްޓުވުމަށް...ާޓެސްޓުކުރ ާކަހަލަާކޮންމެވެްސާއިކުއިޕްމެންެޓއްާގެަނއިމަ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ...ތްތެރިާމެންބަރުޢިއްޒަ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ980 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

މެންދެކަންާައޅުަގނުޑގެާނިޒ މީާނުކުތ ާނިާކުފ ނުާކޮންމެވެސްާއެއްެޗއްާިކޔ ،ފަށ އިރަށްާމަނިާކޮންމެފަހަރަކުާހަމަާވ ހަކަ

ާހަނުހުރުމު ާދަންނަވ ލަން.ާގެމަޑުމަޑުން ާމަނިކުފ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންކުރުްނ ާވަރެްއގެ އެހެންނޫނިއްޔ ާާކޮްނމެވެސް

ާނުކުތ އެްއގަވަ ާނިޒ މީ ާދެރަވ ނެ.ާމިހ ރު ާއަނަގިއގަާއިރަށް ާެއއްބުރި ާތިާއިއެްއޗެްއ.ާބަހުގެ ާމަނިކުފ ނު ފަށަނީ.ާާޮއއްވ 

ާމިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަނެއްކ  ާއ ާފެށީމަ ާމިފަށަން.ާާއެާއިކޮށްފަޖެހެނީ ާދިުގެވގެން ާދަންނަވަންާާހެންވެގެން ނޑު  985ދަނީ.ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަ ާމިާއުޅުނު ާމިހ ރު ާމިއީާއަކީ ާއެާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަނެްއކަންތަކޭ.ާރައީސް ާމެންބަރުާއަެނއްކ  ާޢިއްޒަތްތެރި ދެން

ާއިުނމަށް ާމަުޑކޮށްލަިއގެން ާމުޚ .ާއަޅުަގނޑާ ކުޑަކޮށް ާމި ާސީދ  ާއ  ާރައީސް ާމިއި ާހިސ ބުގަގެންދަނީާތަބުކުރަމުން ާއިާ.ާމި

ނޑުާކިހިނެްއތޯާވ ހަކަާ ނޑަށްދައްކ ނީ.ާޤ ނޫނުާދެންާމިާޑިސިޕްލިންގެާކަންތަްއާދިޔައިމަާއަުޅގަ ެވސްާާައސ ސީަގއިާއަުޅގަ

ނޑުާބައެއްާފަހަރުާލިބޭާއިޚްތިޔ ރެްއގެާދަށުންާމިާވ ހަކަ ާ...ދަްއކަނީ.ާއަުޅގަ

ާ990 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޚިމަޖިލީހުގެ ާއޮތްަގވ އިދ  ާކަމެއް ާހިނގަމުންދ  ާއެާލ ފަށް ނުޑގެާާނަމަ ާއަުޅގަ ކަެމއް

ާއިށީންނަވ .ާާއިާސަމ ލުކަމަށްާގެނެސްދެްއވ ފަ

ާ995 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ
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ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއެ ާމަޖިާއ ދެ، ާރަްއޔިތުންެގ ާޕެކެޖެއްކަމަީކ ާއިންުޝައރެންސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަން ާމެންބަރުންނަކީ ާއޮވޭ.ާާލީހުގެ ވެސް

 1000ހ ާމީހުންގެާމަޖިލީސްގެާފްލޯގައިާހުރި،ާޕްރެޝަރ ާއެއްޗެހިާޗެކުކުެރވެންާތިިބާބައެއް.ާއެހެްނވީމ ާބޭނުންާއިރަކުާބްލެޑު

ާހިސ ބ ާބްލެޑު ާހުރި ާމައްޗަށް ާހުރި ާބޭނުންކުރަންޖެޕްރެޝަރު ާފ ގަދިޔަ ާކަމ ،އި ާވ ހަކަދ އިރުާާމިާހޭނެ ހިސ ބަށް

ާމަޑު ާއިންމަނިކުފ ނު ާޕްރެޝަރާ މަޑުން ާމަނިކުފ ނުގެ ނޑުާާގޮތުންާބެހޭާަނވ ތީެވ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާވ ހަކަަދއްކަފ ނެ. ވެސް

ާނަވ ލީ.ދަންާގޮތަްށާނުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަާމިާެއކަންާއެ،ާވީމ އަސްލުާމިާވިސްނ ާތަންކޮަޅކީ.ާއެހެން

ާ

 1005ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާމަޖިލީ ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާވ ހަކަޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަކަށް ާނ ންނ ނެ ާއުނިކަމެއް ާކަރ މަތަށް ާމެންބަރުން ާފުޅުާހުގެ

ާަނސޭހަތްތެރިވަމުންާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅުާ،ައޅުަގނޑު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ކުރިއަށްާާގަލޮޅު

ާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާާގެންދިއުމަށް

ާ

 1010ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުގަލޮޅުާދެކުނުާދ އި

ާނަޞޭޙަތަށް.ާއަޅުަގނޑުާއެހެންވީމ ...ދެްއވިާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާތި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދަމް.އެއް.ާަގއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޒ ހިރުާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ1015 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެާޝުކުރިއްޔ  ާނިޒ މ  ާނެގީ. ާމި ާމައްސަލަެއްއެގާއެްއ ހޭ

ާކިހ  ާމަނިކުފ ނުދަށުން ާވ ހަކަފުޅުާާވަގުެތއްތޯ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާދައްަކވަން.ާދެާދެއްވަނީ ާހުޅުހެންވޭރު  1020ންމެ

ާދިޔައިުރގަާ ާވ ަހކަާއިާވ ހަކަދަްއކަވަމުން ާދެއްވައިގެން ާފްލޯ ާމަނިުކފ ނު ާހީވި ާދިޔަހެން.ާާއަޅުަގނޑަށް ދައްަކވަމުން

ާމި ާައޅުަގނޑު ާބެހޭާއެހެންވެގެން ާޤަރ ރ  ާމި ނުޑ ާއަޅުގަ ާދެން ާމަނިކުފ ނަށްާދަންނަވ ލީ. ނޑު ާއަޅުގަ ރަށްާވަާގޮތުން

ާއަދަބުާއިޚްތިރ މ  ވެްސާާިއއްޔެާރަށްާވ ހަކަދެްއކުްނާހުއްޓ ލ ފައި،އެުކާއަުޅަގނޑުާދަންނަަވންާމިާޤަރ ާވެިރކަމ އެުކަގއި

ހިސ ބުން.ާއެއީާާދެންާކުރިއަށްާމަޖިލީސްާިނންމ ލަންާމިާއިގޮތަށްާނިންމ ލ ފަާމަނިކުފ ނުާހެއްދެވިާގޮތަށްާިމާޤަރ ރުާމި
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ާއިޚްލ ޟް ާވަރަށް ާމަނިކުާތެރިކަމ އަޅުަގނޑު ާވ ހަކައެކު ާދަންނަވ  ާމިާފ ނަން ާމަޞްލަޙަތުާާެއއް.ާއެހެންނޫިނއްޔ   1025ާތަނުގެ

ާހޫނުވެގެންދ ކަ ާމިތަން ާމަނިކުފ ނަށްގެއްލި ނޑު ާއަޅުގަ ާނުގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމިކަން ާދަންނަވަން.ާއިލްާްނ ތިމ ސްކޮށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާ

 1030ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާ ާމައްސަލަާގަމަޖިލީހުގެ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނެންެގވީ ާތި ާދެންމެ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާގަލޮުޅާާެއއްާވ އިދުަގިއވ  ާައޅުަގނޑު ނޫން.

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާށްާގެންދިއުމަށްވ ހަކަފުޅުާކުރިއަާތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުރ ގެާމެންބަރުާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އި

 1035ށްާބޮޑަށްާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާމިާބްލަްޑާޕްރެޝަރގެާވ ހަކަާހުރިހ ާމެންބަރުންނަންާނިސްބަތްވ ާގޮތަށްާދެއްކުނީތީާވަރަ

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކޮންމެާދުވަހައަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން ކުާ.ާއަްސލުާއަޅުގަ

ާޗެކުގެ ާޕްެރޝަރ ާބްލެޑް ާގޮްއސަ ާއެާކުރ އަށް ާހުރީމަ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅަގނޑަށް ާައޅުަގނޑުާާކަމަށް ވ ހަކަ

ާފ ހަގަކޮށްލީ.ާ

ާ

 1040ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރެއްގެ ާމެންބަރު ާމައްސަލަތަކ ޢިއްޒަތްތެރި ާކުާބެހޭާޒ ތީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުދައްަކވ  ާވ ހަކަފުޅު ރިމަތީަގިއާގޮތުން

ާގޮތުންާވ ހަަކފުޅުާާދެއްކެވުމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާާއޮތްާޤަރ ރ ާބެހޭ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުގަލޮޅުާދެކުނުާދ އި

ާމެންބަރު ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާރައީސް ާއަނެއްބޭޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްބޭފުަޅކު  1045ާފުޅަކަށްާން

ނޑުމެްއޗެއްާވިދ ޅުވ ާަގީޑގައިާހަޖަމުއެ ާހީވަނީާވަރަށްާދެރަކަމެންހެން.ާއަޅުގަ ނޑަށް ންނޭާކިޔަިއގެްނާނުކުރެވުމަކީާއަުޅގަ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސްާމި ާހަމަގައިމު ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާޮގވ އިރު ާއެއްެޗއް ާބޭނުންހ  ާެވސް ާތެރޭގައި މަޖިލިސް

ާެއހެންވީ ާތިެބވޭ. ާެއކަންާއިށީނދެލައިގެން ާމެންބަރަކު ާއަނެއް ާމެންބަރު ާއެއް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި މަ،

ާވ ނެހެން.ާ ާގޮތަށް ާރަނގަޅު ާއެންެމ ާެއއީ ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެމަސައްކަްތކުރެްއވީމަ ާމިތ ނގަިއ ޤަބޫލުކުރައްަވިއގެން

ާއިށީނދެގެން ާމިތ  ާހަމަ ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާމިތ  ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫންތޯ ާއިނިންާާދެންމެގައި ާމަޑުމަޑުން ާވެސް  1050ގަިއމު

ާކޮންމެާ ާބައި ާހަޖަމްކުރުމުގެ ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާބޭފުޅަކު. ާއަެނއް ާބޭފުޅަކު ާއެއް ާދިޔައިރު ާޮގވަމުްނ ާއެއްޗެއް ާހުރިހ  މިތ 
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ާހުންނަންވ ނެކަމަށްާ ާޤ ބިލުކަން ާއަުޑއެހުމުގެ ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއަޅުަގނުޑ ާހުންނަންވ ނެކަމަށް ާވެސް ާަގިއގައި މެންބަރެއްގެ

ާއެމް.ޑީ.ީޕގެާ ާތިއްެބވި ާމިތަނުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފ ސްުނވުމަކީ ާޕްރޮވިންސް ާިއއްެޔގައި ާޤަބޫލުކުރަމޭ. އަޅުަގނޑު

ާބަދަލުގަިއާ ާއަޑުގަދަކުރުުމގެ ާމިތ  ާވެސް ާއަނެއްކ  ާކޮންމެހެން ާމިއަދު ާކަމަކަށްވ ނަމަ ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ މެންބަރުންނަށް

ާކުރިާ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާޙައްުޤަގިއާއިްއޔެަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަ ާދެއްވިހެން ާފުރުޞަތު ާގެންދިއުަމށް  1055އަށް

ާޤ ނޫނީާ ާޣައިރު ާހިންގ  ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއ ާހަމަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއަދި ާވަަޑިއގެންދެްއވަންވީނުންތޯ. ނުކުމެގެން

ާދެ ާފުރުޞަތު ާކަމަކަށް ާިމހުރިހ  ާނިކަމެތިކަމ އި ާދެމުންދ  ާަރއްޔިތުންނަށް ާވެްސާކަންތައްތަކ އި ާޫދކޮށް ާޤައުމު އްވ ަފއި

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާވެރިކަަމއިގެންާވަަޑއިގެންެދއްވުމަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުގެާވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެްއ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 1060 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެްއ،ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.

ާ

ާޒ މީާމައްސަލަ()ނި

ާ

 1065ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާއެ ާއިނީމު ާމަޑުމަޑުްނ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިއއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ  ާނިންމ ލަންދެން ާވ ހަކަ ބޭފުޅ 

ނޑަ ާއަޅުގަ ާމައުޟޫޢުމެންބަރު. ާޤަރ ރ ާށް ާމި ާހީކުރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޭނގިގެން. ާވ ހަކަދައްކަްނާާގޮތުންާބެހޭާހަމަ ކަމަށް

ާދެ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާމައުޟޫޢުާއޮތީ. ާދެއްެކވިއިުރ ާވ ހަކަފުޅު ާވަރަކަްށާންމެ ާއެްއވެސް ާމަތީން ެގ

ާއެާ ާމަނިކުފ ނު ާވ ހަކަދެއްެކވީމަ ާނެތި ާެއީރާާހަނދުމަފުޅު ާހިތަށް ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިނީމަ ާއިޝ ރ ތްކޮށްނުލ  ކަމަށް

 1070ާއެއްާނަގ ލ ނަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާނީމަާނިޒ މީާނުކުތ ނިމު

ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާއ ދެ،ާިނޒ މ  ާމިާބެހޭ ާފުރުޞަތު ާމިހ ުރ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާޢިްއޒަތްތެރިާާއެއް ާދ އިރ ގެ ާގުަރއިދޫ އަުރވަނީ

 1075ާއަށް.ާާރިޟ ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމް

ާ

 ާދެއްެކުވން:ވ ހަކަާމްާރިޟ ދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީގުރައިދޫާ
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިާހުށަހެޅިފައިާމިއޮތްާޤަރ ރ ާބެހޭގޮތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާ

ާކަެމްއާ ާވަކި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިވަނީ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާޤަރ ރު މި

ާނުެވާކު ާއެކަންަތއްތައް ާގޮސް ާފަހަނައަޅ  ާމުއްދަތު ާއެ ާވީހިނދު ާބަޔ ންކޮށްފައި ާމުއްދަތެްއ ާވަކި  1080ރުމަށް

ާދ އިރ ަތއްާ ާއިދ ރީ ާތެރޭގައި ާދައުރު ާފުރަތަމަ ާއައިްސ ާފެށިެގން ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުން ާިމ ާއަދި ލަސްވަމުންދ ތީއ ެއކު،

ހެޅިާމަޖިލީހުގައިާބަޙުސްކޮށްާނިމުމަކ އިާހަމައަށްާައއިސްާޮއއްވ ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުުމގެާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަ

ާމިާ ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާވެސް ާއަނެްއކ  ާވޭތުވުމަށްފަހުަގއި ާދުވަސްތަެކއް ާއެަތއް ާގެންގޮސް ާބިލު ާއެ ާއަނބުރ  ސަރުކ ރުން

ބިލުގެާމަސައްކަްތާމުޅިންާާބިލުާހުށަހެޅިގެންާދ އިރުާމިާބިލުގެާމަސަްއކަތްާނިންމ ާައނެއްކ ާެދވަނަާފަހަރަށްާވެސްާމި

 1085ނުނިންމ ާމަޖިލިސްާޗުއްޓީައަކށްާއަތުވެދ ނެތީާއެކަމ ާކަންބޮޑުވ ީތވެާޮތއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްިވާ

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާއެްއޗަކަްށާބަލ އިރުާވެސް ާލިުޔްއވ ފަިއވ  ާޤަރ ރުގައި ާމި ާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާއަދި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޤަރ ރެއްކަމަށް

ާމިާ ާމިދަނީ ާފ ހަގަވަމުން ނަޑށް ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިުރގައި ާޤަރ ުރގެ ާމި ާައޅުަގނޑު ާއެހެންަކމ އެކު ާއެފަދައިން. ދޭހަވަނީ

ާލޯކަލްާ ާބިލ ިއ، ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުްނ ާލ މަރުކަޒީ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއެީއ ާޤ ނޫނު، ާދެ ހަދަންޖެހޭ

ާދެ ާއިންތިޚ ބުެގާބިލު،ާމި ާަބޔ ންކޮށްފަިއާާކައުންސިލުތަުކގެ ާޤަރ ރުގައި ާމި ާނިމެންދެން ާަވކިގޮަތކަށް ާމަަސްއކަތް ބިލުގެ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާދިަޔއީ ާޤަބޫލުކުެރވިގެން ާއަުޅަގނޑަށް ާއެހެްނވީމަ، ާގެންދ ގޮަތކަށް. ާުކރިއަށް ާނުނަގ  ާުޗއްޓީ ާއޮތް  1090އެބަ

ާތަާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުވީަމ ާފ ސްކޮށްފައި ާބިލު ާއެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަނބުރ ާއިްއޔެ ާނުކުރަްއވ  ްސދީޤް

ާކުރ ށޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާ ާއިުތރަށް ާއެމަސައްކަތް ނޑުމެންނަްށާއެޖެހުނީ ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަެނއްކ  ާވ ނަމަ ފޮނުވައިފިކަމުަގއި

ާައޅުަގނޑަށްާ ާިނމެންދެން"،ާއެ ާވަިކގޮތަކަށް ާމަޖިލީހުން ާ"ރަްއޔިތުންގެ ާފ ހަގަކުރެވެނީ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިރު ާޤަރ ރަށް

ާދެްނާާމ ނަ ާވ ނަމަ ާޮފނުވައިފިކަުމގަިއ ާއަނބުރ  ާަތސްދީޤްނުކުރައްވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެަދނީ ާދެމިގެްނ ކުރެވެނީ

ާ ާހޯދަންޖެހޭ ާއެ ާފ ހަގަވ17ާާެއަޅުަގނޑުމެން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާޤަރ ރުން ާމި ާހަމައަށްހެން ާމަަސއްަކތ އި ާހޯދުމުގެ  1095ގެްނާވޯޓު

ާމަޤު ާވަރަްށާމ ތް ާކަމަްށާޞަދެދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާިމއީ ާޤަރ ރެއް ާިނޔަތެްއގަިއާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާރަނގަޅު ާވަރަށް އްަގއި

ާމި ާކޮމިީޓން ާޢ އްމު ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާޤަރ ރު ާމި ާއެއ ެއކު ާަހމަ ާފ ހަަގކުރެވޭ. ާމެންބަރުންގެާާއަޅުަގނޑަށް ވަނީ

ާޤަރ އަޣު ާހުށަހެޅުްއވި ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޮތއްޑޫ ާޤަރ ރުާލަބިއްޔަތުން ާފ ސްކުރަްއވ ފައި.ާއެ ރު

ާހުށަހެ ާއިތުރަށް ާކޮމިޓީގައި ާމި ާހަމައެއ އެކު ާފ ސްކުރައްވ ަފއި. ާނިންމެވުމަށް ާމަތީން ާގޮތުގެ ޅިާބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރަާލަިބއްޔަތުންާއޮތީާެއކަންާބަލައިނުގަނެާނިންމ ފައި.ާއެހެންކަމ ކަންތައްތަކަކީާކޮމިޓީގެާއަޣު  1100ނީާއެކުާއަުޅގަ

ާޤަރ ރެއް ާރަނގަޅު ާޤަރ ރަކީ ާޤަރ ރެއްާމި ާބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާއެާކަމަށް. ވ ަހަކާާކަމަށް.

ާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަތަށްާއެދުނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާ ާއަށް ާޗުއްޓީ ާމަޖިލީހުގައިާ`. ާނުގޮސް ާއަށް ާޗުއްޓީ ާނޫނީ ާގެންދ ނީތޯ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ  1105ނުޮގސް

ވ ހަކަާދަްއކ ލަާދައްކ ލ ާމިެހންާތިބުންާމިއީ،ާމިހެންާތިއްބ ާޗުއްޓީާހަމަެވއްޖިްއޔ ާމިއީާާކުރ ނީާކޮންާމަސައްކަެތއްތޯާމިާ

ނ ާއަުޅގަ ާއަރ އިުރ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެކޭ ާމޮޔަ ާޢިއްޒަތްހ ދަހ ވ  ާއެހެން ާއެނގޭ ާމިާަޑށް ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ތެިރ

ާޗުއްީޓާއިހު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމަސައްަކތެއް ާކޮންމެ ާވަރިހަމަ ާައޅުަގނަޑށް ާރައީްސ، ާިޢްއޒަތްތެރި ާކުެރވޭނެކަން. ސ ސް

ާއަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާަބިއވެރިވ ނަން. ާމަސައްކަުތގައި ާެއ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިޔަސް ާކުރިކަުމގައި ާނުގޮސް ނުޑާއަށް ުޅގަ

ާބައެްއާ ާކަމަށް ާނުކުރެވޭނެ ާިއތުރު ާދައުރު ާމަސައްކަުތގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޗުއްޓީ ާހޯދ ލީ ާމި  1110ފުރުޞަތެއް

ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުެގާާޢިއްޒަތްތެރި ާދަްނނަވ ލުމަށްޓަކައި. ާޚިޔ ލު ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި ާެއކަމ  ދައްަކވ ތީ

ާކު ާރިޢ ޔަތް ާނުކުރެވޭނެގަވ އިދަށް ާބަދަލު ާދައުރު ާމަޖިލީހުގެ ާއެާރައްވ  ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްެތރި ދެއްކެވިާާކަމަށް

ާވ ހަކަފުެޅއްާ ާެދއްެކވި ާބިނ ކުަރްއަވއިގެން ާަމއްޗަށް ާއަސ ސެއްގެ ާއެްއވެސް ާޤަބޫެލއްާވ ހަކަފުޅަކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް

ާ ާމަޖިލީހުގެ 24ާާނުކުރަން. ާނޫނީ ާމ އްދ  25ާާވަނަ ާބުނ  ާމ އްދ  ާއަމީންޢ އްމުާވަނަ ާފެށޭއިރު ާދައުރު ާމަޖިލީހުގެ ގޮތުން

 1115ޕްރިލްާއ12ާޭމޭާއެންމެާފަހުާދުވަހަކީާމިާކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިާއޮތްިއރު،ާއެާދައުރުާނިާޓައިމްޓޭބަލެއްާހ މަކުރައްވަްނވ ނެ

ނޑަެއޅޭނެ ާކަ ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރިން ާނުމުމުގެ ާމިދުވަސް ާވ އިރު ނުޑާކަމަާކަމަށް ާއަޅުގަ ށް

ާމިއަދުާ ާދުވަހަކީ ާފަހު ާއެންމެ ާނިމުމުގެ ާއެދައުރު ާއޮއްވ  ާއެހެން ާހިނދަކު ނޑަނ ޅ ހ  ާކަ ާގޮތެއް ޤަބޫލުކުރަނީ.ާމަޖިލީހުން

ނޑުމެންނަށްާކުިރއަށްާދެވިދ ނެާގޮެތއް ނޑަައޅ ާގޮަތީކާއެއީާއަުޅގަ ނޑުމެންާމިތ ާކަ ކަމަްށާާކަމަށްާވ އިރުާިމއަދުާއަުޅގަ

ާޤަބޫލުކުރަ ާެއާއަޅުަގނުޑ ާކަމަށް ާނުކުެރވޭނެ ާމަަސއްކަތް ާުނގޮސް ާޗުއްޓީ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިގޮތަްށ ާއެހެންވީމަ، ން.

ާރައީސަްށާ ާރައީސް،ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކޮޅުހަދަން. ނަޑއެިޅގެން ާކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭގަިއ ާވިދ ޅުވުމ   1120ވިދ ޅުވ 

ާއެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާފުރުޞަތުގަިއ ާމި ާބަދުނ މުތަކެްއާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަތަެކއް، ާނެތް ާޙަޤީޤަތެއް ްއވެސް

ާގެންދަވ ާ ާމަޖިލިސް ާމި ާކެތްތެިރކަމ އެުކަގއި ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުްއވ އިރުެވސް ާބޮލުަގިއ ާރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

މުވެސްާއެއީާދިވެހިާކަމެއްާނޫން.ާހަމަގައިާގެންދިއުމަކީާކޮންމެހެންާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސްގެާމޮޅުކަންާދަްއކ ކަށްާކުރަްއވ 

ރައްޔިތުންެގާޙައްުޤަގއިާމިާަމޖިލިސްާކުރިއަށްާގެްނގޮސްގެްނާމިާމަޖިލީހުންާކަންތައްތަކެްއާނިންމުމުގެާމ ތްާނިޔަތުަގިއާ

ާވ ހަަކާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާޝުކުރު ާރައީސަށް ާޢިްއޒަްތތެރި ާޤަބޫލުކުރ ތީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާކަމެއް  1125ކުރަްއވ 

ާއްޔ .ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރި

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ާއެހުށަހެޅުްއވިާ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާބިލު ާމި ާަދންނަވ ނީ ާެވސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑު....  1130ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިރ ގެ،ާނަންާވިދ ޅުވެފައި....މައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ 

ާ

 1135 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ާއެ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމަްއޗަންގޮިޅ ާދެންެމގައިާާއ ދެ، ާގޮތަށް، ވިދ ޅުވި

ާކަމަށްާާޒ ާއެވިދ ޅުވިާގޮތަށްާބައެއްާމެންބަރުންނަށްާމ ނަާނުކުރެވޭގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރި

ާއެ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ާމައްޗަންގޮޅި ާގޮތަްށާާވަންޏ މުން ވިދ ޅުވި

ާޤ ނޫނަ ާމި ާިނމި ާއެްއކޮށް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިޔަްސ ާވަންދެންާއިސްލ ޙުކޮށްލަިއގެން ކަށް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ަހަކ ާތ އީދުކުރ  ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް  1140އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާނ ޒިމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމަަޑވެލި ާމިތަނުގައި ާމިައދު ާއުފ ކުރަން ާވަރަށް ހަމަ

ކަމަށްާވިދ ޅުވީތީވެ.ާާމެންބަރުންނ ާދޭތެރޭގައިާކަންތައްތައްާކުރަްއވަންޖެހޭނީާއެއްާއުޫސލަކުންާރައީސްާހުރިހ ާޕ ޓީއެއްގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރި ާހޮވ ފައި ާލަިއގެްނ ާވޯޓު ާރަްއޔިތުން ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާނަސޭޙަތް ާއެ ާުއއްމީދުކުަރން ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ނޑުާއުފ ކުރަންާމިއަދުާއެކަާމަނިކުފ ނުާދެއްވ ނެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާެވސްާއެ ާމަށް.ާއަދިާހަމަާއެއ ެއކީާައޅުގަ

ާގެންދިަޔއިރުާ ާދައްަކވަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ާދިމ ލަށް ާމަނިކުފ ނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމަަޑވެލި  1145ވ ހަކަފުޅު

ނޑުާާމަނިކުފ ނުގެާނުލަފ ކަންާދައްކ ލަނަމޭާއެ މެންނަށްާއެނގިގެންގޮސްިފާބޭފުޅ ާދިމ ލަށްާވިދ ޅުާނުވިކަމަށްޓަަކއި.ާއަުޅގަ

ާބޭނުންވަނީާާހަމަގައިމު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭފުެޅއްކަން.ާދެން ާކެތްތެރި ާވަރަށް ާަރއީސަކީ ާމަޖިލީހުގެ ވެސް

ާ ާދިޔައީ ާފ ސްެވގެން ާމި ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާހަމަ ާމިތަނުގަިއ ޯވޓުނ21ާާްއިްއޔެ

ާއެ ާުއއްމީދުކަމަށް. ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާހެންކަމަށްވަންޏ މުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއޮތީ ާހިތް ކުރ 

ާ ާއެާއެބަވިދ ޅުވެަފއި ާގޮތަކަށް ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާހުރިާާއޮތް ާތައްޔ ރަށް ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާބަލައިގަންނަ  1150ާބިލު

ނޑުާހަމަާުއއްީމދުާކުރަންާހަމަާއެ ކަމަށް.ާތަސްދީޤުާާައކީާވެސްާފަލްސަފ ައކަށްާެވެގންާނުދ ނެާކަވ ހަާކަމަށް.ާއަުޅގަ

ކުރަން.ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުާނެެވސްާއަވަހަކަށްާމަޖިލީހަށްާއަނބުރ ާއެާބިލުާފޮނުވ ލ ާނުކުރައްވަންޏ ާވެސްާވީހ 

ާިދވެހި ާމިއީ ާރައްާއެއީ ާދިވެިހ ާމަސައްކަެތއް. ާކުރ  ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާޙައްުޤގައި ާއިދ ރީާރައްޔިތުްނގެ ާތިބީ ާމި ޔިތުން

ތިިބާމިާކައުންސިލަރުންާބޭރުކޮްށާާރަށްާގިނަާަބޔަކުާއެބަހިންގުމަށްާކެތްމަދުވެފައި.ާވަާދ އިރ ތައްާލ މަރުަކޒީާއުސޫުލން

ާގެނައުމުެގާުއއްމީދުގައި.ާއެހެން ާކުރެޭވާަކއުންސިަލރުންތަކެއް ާ،ާވީމ އިންތިޚ ބު ާކަމުނުދ  ާގޮތް ާއޮތް  1155ވަންޏ ާާކަމަށްބިލު

ާބިރައީސު ާމި ާފޮނުވައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާައވަހަކަށް ާެވސް ާވީހ  ާބިލުެގާުލ،ާލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހައް ާގޮެތއް ާނިންމޭނެ ާއަުޅަގނޑުކަންތައް ާދެްއވުމަކީ ާއެދުމެދަވަިއ ާބޮުޑ ާވަރަށް ާވެްސާެގ ާމިހ ރު ާބިލު ާެއއީ ްއ.

ާފ ސް ާއެވަީނ ާގޮސްަފއި ާއ21ާެވެގެްނ ާހެންވީމ ވޯޓުން. ާރޫޙު، ާޮގތ އިާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންާާހުރި މަޖިލީހުގަިއ
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ާހިތްހަމަޖެހޭކަންތަމްސީ ާދޭތެރޭގައި ާބިލ  ާމި ާމެންބަރުންތަކެއް ާގިނަ ާާ،ލުކުރ  ާބޭނުންވ މި ާބ އްވަން ާމިގޮތަށް ކަްނާބިލު

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާހިނގައްޖެ.ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  1160ވ ނީ.ާގެންާގޮސްފައިާއަށްާވެސްާއެމަންޒަުރާފެނިއިްއޔެާއަުޅގަ

ނޑުާާވަންޏ ާވީހ ާެވސްާއަވަހަކަްށާފޮނުވ ނެާކަމަށްާާއަނބުރ ާމިާބިލުާމިތަނަށްާފޮނުވ އަލުންާ،ާއެހެންވީމ  ކަމަށްާއަުޅގަ

ާހަމަާއުއްމީދުކުރ ާވ ހަކަާދަްނނަވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމުމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީާއިރ ގެގިލީާދ ނމ މި

 1165މިހ ރުާމިާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާބިލުގެާމަސައްކަތްާނިމި،ާނިމެންދެންާމިާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާއިންތިޚ ބުތަ ާކައުންސިލްަތުކގެ ާގުިޅގެން ާހަމަެއއ އެކު ާއަދި ާގެންދަން ާކުިރއަށް ާކަންތައްތައް ާޤ ނޫނުާމަޖިލީހުގެ ުކގެ

ާުކރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮތްނިމެންދެން ާހުށަހެޅިފައި ާގެންދިއުމަށް ާވަޙީާއަށް ާޢަލީ ާއ ދެ، ާދ އިރ ގެާޤަރ ރަށް ާތޮއްޑޫ ދު

ާހުށަހެޅުާ ާމެންބަރު ާތ ީއދުޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަރ ރަށް ާދަންނަވަން.ާއެއްވި ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެްނާ،ާހެންވީމ ކުރ  އެ

ާކަމަާފ ސްކޮށް ާާިއގެންއެ ނޑުމެން ާމިައުޅގަ ާއެހެން ާދ ންޖެޭހނެ. ާލ މަރުކަޒީާާދެންނެވީާކުރިއަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާމިދި ާކަންތަްއތައް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާމަހުގެ ާޖުލައި ާމި ާއަހަރު ާއޮންނަނ2ާްޔަ ާފެށިގެން ާދުވަހުްނ  1170ޖެހޭނީާާވަނަ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަރަާނިމިފައި. ާފަހަތުގައި. ާވަރަށް ާދެންމިިތބީ ާމި ާފަހަތޭ ާމަރުޙަނެްށ ާމި ާބ ބުގައި ާއިންތިޤ ލީ ލ ގެާވީ

ާ ާބުނެފައި ާބ ބުަގއި ާއެ ާުނވަތަ ާތެރޭގައި ާއަހަރުެގާޖުލަިއ،2ާާވަނީ ާކަމަށް.2ާާިމދިޔަ ާޖެހޭނެ ާކުރަން ާމިކަން ޖުލައިަގއި

ާކައު ާކައުންސިލްތަކ އި،ާރަށު ާއޮންނައަދި ާތަނެއް ާހުރިހ  ާކަްނސިލްތައް ާކަމަންސިލްތަކ އި،ާއަޮތޅު ާނިމިފައި ާވ ނީ ށް.ާން

ާދަނީ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަަޅގަ ާއަހަާއެކަމަކު ާއަނެްއ ާަފހަނައަޅ  ާމިކަރަދުވަސް ާކައިިރވަމުން ާދަނީާށް .ާއޮތް

ާއެހެންވީމ  ާޗުއްޓީ، ާމަޖިލިސް ާއެހެންނަމަވެާމި ާކަމަށް. ާޖެހޭ ާކުރަން ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާނުގޮސް  1175ސް،ާއަށް

ާބިލު ާަބޔ ންވެާއެހެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނުވ ީތާާާއެާ،ގެންވާ ތަކަކީ ާކަންތައްަތކަކަށް ނަޑއެިޅެގންވ  ާކަ ާބަޔ ންވެ ގޮތަށް

ާތަ ާބޮޑު ާއެހެންވީމ ވަރަށް ާއެބަހުރި. ނޑުމެންާ،ާފ ތުތަކެއް ާއަޅުގަ ާއަދި ާޖެހޭނެ. ާގަންނަން ާބަލައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެކަން

ނުޑމެންދެނެ ާއަުޅގަ ާވެސް ާސަަބބަށްޓަކައި ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއެބަޖެހޭ. ާވެސް ާމިކަްނާގަންނަން ާއެނގޭ ނަށް

ާފަހަރަކުރަންޖެހޭނެ ާފުރަތަމަ ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާބިލަކީ ާމި ާއަނެްއކޮޅުްނ ާދިވެހިރ އްޖޭގެކަން. ާރަްއޔިތުންނަށްާާށް ލޮބުވެިތ

ާފަހަރު.ާ ާލިބޭ ާމިނިވަންކަން ާޢީލިބިގެންދ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާދުވަހެއް.ާއ ދެ،ާމިއަދަކީ ާގަންނަންޖެހޭ ާބަލައި ާގޮުތަގއި  1180ދެއްގެ

ާމި ާއެންމެންނަީކާާއަޅުަގނޑު ާއުޅަމުންގެންދ  ާރަށެއްގައި ާހުރިހ  ާދިރިއުެޅމުންގެންދ  ާރ އްޖޭަގއި ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާގޮތުަގއި ާޢީދެއްގެ ާދުވަހެއްާމިއަދު ާގަންނަންޖެހޭ ާއެބައިބަލައި ާއޭގެާާކަމަށް. ާމިނިވަންކަން ާއެބައިމީހުންގެ މީހުންނަށް،

ާ ާލިބިގެންދ  ާގޮތުގައި ާއަފުރިހަމަ ާކޮންމެ ާއަދިއަދި ާިވަޔސް ާމިކަންާާތޮެޅއްަގއި ާހިނދު ާލިބިގެންދ  ާވިޔަްސ ރަށެްއގައި

ާފ ހ ގަކުރ ނެ ާއަުޅގަާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ކަމަްށ ާޤަބޫލުކުރަން. ާނޑުމެން ާއެބަޖެހޭާ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާސަބަބަށްަޓކައި އެ

 1185ތަާއަނބުރ ާތަސްދީޤުާނުކޮށްާމިކަންާކުރަން.ާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާރައީސްާނަޝީދުާމިާބިލުާއިޞްލ ޙުާކުރަްއވަންާނުވަާ
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ާކަމަާފޮނުވ  ާއެހެންކަމަށްނުލައްވ ނެ ާއެާށް. ާއޭެގާާވ ނަމަ ާވ ހަކަފުަޅކީ ާދައްކަވ  ާކިޔަިއގެްނ ާޑިމޮކްރަސީއޭ މަނިކުފ ނު

ާވ ހަކަތަކެއްާ ާއިދިކޮޅު ާޤަބޫލުުކރ ތީާމުޅިން ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަށް ާއެ، ާކަމެއް ާކަމަްށާާއެފަދަ ާނުކުރަްއވ ނެ ަމނިކުފ ނު

ާ ާެއހެންވީމ ކުރަންޔަޤީއަޅުަގނުޑ ާން. ،ާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމަަސއްކަތްަތއް ާއޮތް ާެދން، މިާާނިންމުމަށްހަމައެއ އެީކަގއި

ާދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދަންނަވ ާވ ފ ސްކުރަންާއަޅުަގނުޑާޤަރ ރުާ

ާ1190 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑުޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރުާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާއަރުވަނީ ާމި ާމުޙައްމަދަށްާާފުުރޞަތު .ާޙުސައިން

ާ.އިރުޓުމިނ2ާެބ ކީާއޮތީާާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް

ާ

 1195ާއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސަ

ާމި ާބަެއއް. ާިސޔ ސީ ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާސިޔ ސީނތ ާއ ދެ، ާިނންމަނީ ާނިމިގެންާާގައި ާއަދި ާއިްއޔެަގއި ނިންމުންތައް.

ާލިބި ާކ މިޔ ބު ާބަަޔކަށް ާވަކި ާކަމެއް. ާސިޔ ސީ ާދިޔަ ާނިމިގެން ާއުސޫލުން ާެއ ާވެސް ާކަންތައްތަކަކީ ާބަޔަކަްށާާދިޔަ ވަކި

ާލިބުނު ާނުާކަމަށްާނ ކ މިޔ ބު ާޤަބޫލެްއ ނޑު ާލިބުައޅުގަ ާކ މިޔ ބެްއ ާިއއްޔެ ާއަށް.ާކުރަން. ާޑިމޮކްަރސީ ާލިބުނީ ނިްއޔ 

ާއ ދަކޮާމަ ާކުރުމަކީ ާމިކަންކަން ާީދ ާވޯޓު ާއިދިކޮޅަށް ާވޯޓުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާނިކުމެ ާހިނގަމުންދ ާޖިލީހުން ާޑިމޮކްރަސީ ށް

ާކަން ާއެީއކީ، ާކަމެއްތައްތައް. ާލަދުގަންނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާާއަުޅގަ ާމ  ާމެދު ާއެއ އި ާނޫން. ާކަންބޮޑުވ ންވެސް  1200ޖެޭހާބޮޑަށް

ާކަމެއް ާޅަ ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫން. ާހިނގަމުންދާ ާއެްއ.ާމޮކްރަސީޑިެވސް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާކުރިއަށް. ާދަނީ ޑިމޮކްރަސީ

ާފަޚުރުވެރިވ ން.ާ ާޖެހޭނީ ާވެސް ާމެންބަރުން ާތިބި ާމިތ  ާޤަބޫލުކުަރން ނޑު ާއަުޅގަ ާފަޚުރުެވރިވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަންކަން

ާހިނގ ށޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާާއެހެންވީމަ، ާެއއްވެސް ާނިންމަން. ާއެހ ކަންކަން ާެލއްަގއި ާކުރ ކަށްހެން ާމަަސއްކަތް ާިބލެއްގެ

ާކުރަންާހުރަހެއް ާދިގު ާއިތުރަށް ާވެއްިޖއްޔ  ާދިގުކުރަން ާދ އިރު ާއެހިސ ބުން ާއަދި ާާނ ޅ . ާއެބަވެސް އޮތް.ާާފުރުޞަތު

ާއެހެންވީމ  ާމިހ ރުާ، ާމިދެނީ ާޔަގީންކަން ާއަުޅގަޑުމެްނ ާދަމ ތޯއޭ. ާުކރިއަށް ާކުރަން ާފ ސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤަރ ރު  1205މި

ނޑުމެންާކޮމިޓީަގއިާެއއްބަްސވެފައިާއޮންނ ީނާކުށްާމަނ ކުރ ާބިލ އިާއެހެނިހެންާބިލުގޭްނގުާާހުށަހެޅިފައިާއޮތް ތައްާއަުޅގަ

ާޤަ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނެތި ާވިސްުނމެއް ާެއއްެވސް ާރޫޙުސިޔ ސީ ާއެއުމީ ާގެންދިއުމަށް. ާކުިރއަްށ ގޮތަށްާާގައި

ާއަ ާގެންދެވޭނެ. ާކުިރއަްށ ާމަސައްކަތައަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ާއެނބުރެާުޅގަ ނޑުމެންނަކީާްއ ާއަުޅގަ މ ތޯއޭ

ާޑިމޮކްރަސީަގއިާކުިރއަށްާދ ންާތިބިާބައެއް.

ާ1210 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑައެޅިަފއިވ ާާޝުކުރިއްޔ .ާމި ާވަގުުތާވެްސާހަމަވެއްޖެ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާކަ ނޑަެއޅިފަިއވ  ހިސ ބުންާޑީ.އ ރު.ޕީާއަްށާކަ

ާ ާުފރުޞަތައް ާދެން، ާހަމަވެއްޖެ. ާބޭފުަޅކުާވަގުުތ ާދެ ާނިސްބަތްނުވ  ާއަކަްށ ާޕ ޓީ ާަވކި ާބޭފުޅުން އެދިވަަޑިއގެންފަިއވ 

ާ ާފަށ ނީ ާައލުން ާމަަސއްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާނެތް. ާަވޑަިއގެން ާމިވަގުތު ާއެބޭފުޅުން ގައި.22822ާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ.

ނޑުާނަގ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަާމިނިޓްގެާހުްސވަގުުތކޮެޅއ12ާްމިހިސ ބުންާ  1215ާކުމް.ލައިާއަުޅގަ

ާ

 ]ށ22823ާާްނ22812ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާއަުލންާމަސައްކަތްާމިާފަށަނީާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ  1220ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާެގ24ާާ`.ާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަށ221ާާްގެާފުރަތަމަާދައުރުާހިނގ ާމުއްަދތުާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއިާރަްއިޔތުންާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދު

ވަަނާމ އްދ ގެާދަށުންާހުށަހަޅ ފައިވ ާގަރ ރުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާޢ އްމުާކޮމިޓީންާނިންމެވ222ާާިކޮށްާއެާގަވ އިދުގެާ

ާއެމް.ޑީ.ީޕއަށ  ާމަރުޙަލ ގައި ާބަޙުސްެގ ާމިހ ރު ާމިގެންދަނީ. ާބަހުްސކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުްނ ާރިޕޯޓ  ިއާގޮތުެގ

ޑީ.އ ރް.ޕީާއަށްާލިިބވަަޑއިގެްނފައިވ ާަވގުތުާވަނީާހަމަވެފައި.ާއަދިާޕީ.އޭެގާަވގުތުާވެްސާހަމަވެފައިާވަނީ.ާަޤއުމީާޕ ިޓެގާ

ާަވގުތުާވެސްާހަަމވެއްޖެ.ާއަދިާހަމައެއ އެކުާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށްާލިބިވަަޑިއގެންފަިއވ ާ ާވެްސ،ާލިބިަވޑަިއގެންފައިވ   1225ވަގުތު

ާހަމަެވއް ާވެސް ާމެންބަުރާވަގުތު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ޖެ.

ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށް.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1230 

ާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ 

ާ ާރައީްސ، ނޑަށ22.12ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާބޭއްވުނު. ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރުމުގެ ާބިލު ާކައުންސިލުަތުކގެ ާޯލކަލް ގައި

ާބިލުެގ22.22ާާ ާބެހޭ ާކައުންސިލުަތކ  ާޯލކަްލ ާމިދެންނެވި ާއަށް ާޮކމިޓީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޮއވޭ. ާކޮިމޓީއެްއ ާއެހެން ޖަހ އިުރ

ާބައިާ ާކޮމިޓީަގއި ާެއާދިރ ސ ކުރ  ާވޯޓުލަިއގެން ާއޮްއވ  ާކިޔ ފައި ާކޮމިޓީތަކަށް ާއެހެން ނަޑށް ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ެވރިނުވެވޭނެ

ާކޮމިޓީްނާ ާއެ ާގޮތަކަށް ާބައިވެރިުނވެވޭނެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ނޑަެއިޅގެން ާކަ ާމިއީ ާވ ތީ ާހަމަޖައްސ ފައި ާގެންދ ގޮތަށް  1235ކޮމިޓީ

ކަމަށްާގެނައުމަށްަޓކަިއާދަންނަވައި،ާމިއީާިނޒ މ ބެހޭާނިންމިާނިންމުމަކަށްާވ ތީާެއާވ ހަކަާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީްސގެާސަމ ލު

ާމިކަންާ ާދަންނަވައި ާވ ހަކަ ާނެތް ާމައްސަލަެއއް ނޑު ާައޅުގަ ާނިންމެވިޔަސް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެިރ ނުކުތ އެްއކަމަށް

ާރަޖިސްޓްރީކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ
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ާ

ާ1240 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ންާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާކަމެއް،ާމިާޖަލްސ ާކަމެއްާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާހިނގަމުންދ ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގިއވ ާގޮުތެގާމަތި

ާެއކަން.ާ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާނެންގެވޭނީ. ާމައްސަލަެއއް ާނިޒ މ ބެހޭ ކަމަށްވ ނަމަ

ާއަުޅަގނ ާނުވަަތ ާމެދުވެރިކުުރްއވ  ާސެކްރެޓޭރިއަުޓ ާމަޖިލީހުގެ ާމަޢުލޫމ ތުާއެހެންނަމަވެސް، ާތި ާނަމަވެސް ާވަިކން ޑަށް

ާގެންނެވީީތާ ާސަމ ލުކަމަށް ނަޑށް ާއަުޅގަ ާތިކަން ާެވސް ާފުރުޞަތުަގއި ާމި ާއަދި ާހުްނނ ނެ. ާއިންތިޒ މުތައް  1245ދެއްވޭނެ

ާެއކަްނާ ާބައްލަވ ފައި ާކަމެއް ާދިމ ވެގެންއުޭޅ ާއެ ާދަންނަވަން. ާއަމީންޢ އްމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ާހުޅުހޭންވޭރު،ާޢިއްޒަތް ާމައްސަލަެއއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއިންިތޒ މުކޮށްދެްއވުމަށް. ާގޮަތކަށް ާނުވ ނެ ާދަތިފުޅު ާމެންބަރަށް ތެރި

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމް.ާ

ާ

 1250ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢި ާެއާވިދ ޅުިވާވ ހަަކއަކަށް.ާޝުކުރިއްޔ  ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަރީއސް.ާބިލެތްދޫ ްއޒަތްތެރި

އަޅުަގނުޑވެސްާމިއީާހަމަާއެާކޮމިޓީންާމިާއައީ.ާއެއީާހަމަާމުޅިންާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފުާއޮޅުންއަރ ާގޮތަށްާދައްކ ާވ ހަަކއެްއާ

ާއެ ާނިންމީ ާކޮިމޓީން ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާނޫން.ާވީމަ. ާބ ްއވ ކަށް ާގަީޑގައި ާވަަޑއިުނގަނެވޭ ާއަށް ާޙަމްޒ  ާެވސް  1255އްގޮަތކަށް

ާަގޑީަގިއާ ާއެ ާނެތިއްޖިއްޔ މުން ާއެ ާބަލ ފަިއާފަހަރެއް ާގޮތެއް ާހުްސވ  ާކޮމިޓީ ާއިން ާޙަމްޒ  ާމަްޝވަރ ކުރީ އަޅުަގނޑުމެން

ާބ އްވ ގޮތަށްާވ ހަކަެދކެވިަފއިާޮއތީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއވ ހަކަާދަްނނަވ ލީާހަމަ.

ާ

ާ

 1260ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާަވކިގޮތަކަށްާޖަވ ެބއްާއަރުވ ަފއިާވަނީ.ާއަދިާއަމީންޢ އްމުާއެާ އ ދެާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާނޫން.ާއެކަމުގައިާއަުޅގަ

ާއިންތިޒ މުކުަރއްަވިއގެންާ ާގޮަތަކށް ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ  ާަވުގތު ާވަޑަިއގެންނެވޭެނ ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާއަށް ކޮމިޓީ

ާގެންދަވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

 1265ާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުފަރެސްމ ތޮ
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ާމ ގިނަ ާބެހޭގޮތުން ާޤަރ ރ  ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާުނވޭ.ާާޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުމެއް ވ ހަކަދައްކ ކަށް

ާރިޕޯޓުގައިާ ާމި ާއެއީ ާހޯދ ލީ. ާމި ާަވގުތު ާއަސްލު ާބޭނުންވެގެން ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެެކްއޗެއް އެހެންނަމަވެސް،

އެބައޮތްާމިާމަޖިލީހުގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރު،ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާެއާކޮމިޓީަގިއާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާެއ ާމަޖިލީހުގައި. ާމި ާެއވަގުުތ ާއިންނެވީ ާމެްނބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާވ ހަކަ. ާނޫުޅއްވ  ާވަަޑިއގެން މިވަގުތު

ނޑުާހަމަާމިާ  1270މެންބަރަށްާފުރުޞަތުާޖެހިފައިާއޮތީމަާވ ހަކަދައްަކވަން.ާއެެހންވީމަ،ާއެތަންކޮޅުާފ ހަގަކޮށްަލންވެގެންާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާފުރުޞަތުާހޯދ ލީ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަްއޗަްށާ ާތ ވަލުގެ ާއިއްެޔގެ ާއިންިތޒ މުކުރިއިުރ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާމިއަދު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާމިއަދު ާދަންނަވ ފައި ާމެދުވެރިކޮށް ާއަމީންޢ އްމު ާމެންބަރުންނަށް ާވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައަށްާާޖަހ އިރ22ާުބިނ ކޮށް  1275ވޯޓ 

ާމެންބަރުންާ ާމަސައްކަުތގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއުއްމީދުކުރެވޭ. ާއަޅުަގނޑަްށ ދެވިދ ނެކަމަށް

ާނުެދވުނީ.ާ ާހަމައަށް ާތ ވަލު ާއެ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުކަމުްނ ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ލެއް ބައިވެިރވަަޑއިގަތުުމގެ

ާޢި ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާސަމ ލުކަމަށްާއެހެންވީމަ، ާވިޕުންގެ ާޕ ޓީތަކުގެ ާއަދި ާދަންނަވ ލަން ާމެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރި

ާ ާމިއަދު ާއުްއމީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާެދވިދ ނެކަމަށް.21ާާދަންނަވ ލަން ާހަމައަކަށް ާވޯޓ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަހ އިރު

ާކުރެްއވުމަށް ާމަސައްކަތްުޕޅު ާކުރަްއވަންޖެހޭ ާެއ ާވިޕުން ާޕ ީޓގެ ާދަންނަވ ލީ.ާއެހެންވީމަ، ާމި ާކުރިން ާވ ަހކަ ާމި  1280ޓަަކއި

ނޑުާފުރުޞަތެއް،ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުައރުވަންާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެ ޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުާނަމަާއަޅުގަ

އްމުާކޮމިޓީންާނިންމެވިގޮތުެގާރިޕޯޓުެގާބަޙުސްގެާމަރުޙަލ ާމިހިސ ބުްނާބޭނުންފުޅެއްާނުވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހިސ ބުންާމިާޢ 

ނޑުާމިހ ރުާމިާއިއްވަނީާ ާވަނަާކިއުން.ާޝުކުރިއްޔ .1ާމިާނިމުނީ.ާއަޅުގަ

ާ

 1285ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދެންާމިދަނީާއެޖެންޑ ާާ-22.1 ވަަނ21ާާވ އިދުގެާޔިތުންާމަޖިލީހުގެާގަށްާރައ22.1ާްއައިޓަމުާއެހެންކަމުން،ާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީންާ ާޢ އްމު ާިއޞްލ ޙު ާހުށަހެޅުއްވި ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ބ ބަށް

ާރިޕޯޓްާ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެްއވުން. ާހުށަހަޅުއްވައި ާމަޖިލީހުން ާރިޕޯޓް ާހުށަހަޅުއްވ  ާކޮމިޓީން ާއެ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު

ާކޮ ާފުރުޞަތުާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ާރަޝ ދަށް ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމުޤައްރިރު މިޓީގެ

 1290ާއަރުވަން.

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާވަރަޙްމަތު ާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް ާމަޖިލީހުގެާهللاާ`. ާރަްއޔިތުން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ވަބަރަކ ތުޙޫ.

ާގަވާ  ާކޮމިޓީނ17ާާްއިދުގެ ާޢ އްމު ާދިރ ސ ކުެރއްވުމަށްފަހު ާއިޞްލ ޙެއް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމެންބަރަކު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބޭނުންކުރަން.ާރައްޔިތުން ާފުރުޞަތުގެ ާމި ާހުށަހަޅ ލަން ާރިޕޯޓް ާމ އްދ 17ާާނިންމެވިގޮތުގެ  1295ވަނަ

ރިާމެންބަރުާމޫސ ާަމނިކުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާއިޞްލ ުޙާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާކޮމިީޓގެާއަށްާހުޅުހޭންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެ

ާ ާއެޖެންޑ ކުރެިވގެން ާތެރެއިން 14ާާމަސައްކަުތގެ ާަބއްދަލުވުމުަގއ1222ާާިއެޕްރިލް ާމި ާޭބއްވުނު. ާަބއްދަލުވުެމއް ގައި

ންާގެންނެވިާބަދަލުތަކ އެކުާމަޖިލީހުންާގޮތެއްާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާމިާއިޞްލ ޙުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުާނިންމެވީާކޮމިޓީ

ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާބެއްލެވުމަށްފަހު ާކޮިމޓީން ާހުށަހެޅުއްވުމަށް. ާމަިޖލީހަށް ާއެދި ޢިްއޒަތްތެރިާާނިންމަވައިދެްއވުން

ާފަހުގެާ ާއެންމެ ާއިޞްލ ުޙގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާަގވ އިދަްށ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުން ާމަނިކު ާމޫސ   1300ޑްރ ފްޓްާާމެންބަރު

ާދިރ ސ ކުެރއްވުމަްށާ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާހުށަހަޅ ލަން. ާއަޅުަގނޑު ާރިޕޯޓ އެކު ާމި ާއެދި ާނިންމަވަިއދިނުން ާގޮތެއް މަޖިލީހުން

ާނިސްބަތްާ ާވަޑަިއގެންނެވި ާމެންބަރުން ާބައްދަލުވުމަށް ާމި ާކޮމިޓީެގ ާއަދި ާބޭއްވުނު. ާބައްދަުލވުން ާއެއް ާކޮމިޓީގެ ޢ އްމު

މެްއާމިާރިޕޯޓ އެކުާއެޓޭޗްކުރެވިަފއިާވ ނެާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާއަދިާހަމަާއެފަދައިންާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާލިޔު

ާ ާމ އްދ އަކީ ާއިތުރުކުެރވޭ ާއެ ާއޮްތއިރު ާއިތުރުކުރަން ާމ ްއދ އެއް ާތެޭރގައި ާއިޞްލ ޙުގެ ާއިތުުރކުރެޭވ21ާާމި ާބ ބަށް ވަނަ

 1305ާރުންގެާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި.ާޝުުކރިއްޔ .ާމ އްދ އެއްާކަމުަގއިާވެސްާދަްނނަވ ލަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1310ާއަޅުަގނޑުާތުޅ ދޫާަދއިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށްާއަދިާފުރުޞަތުާއެބަާއަރުވަން.ާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާނިންމ ފައިާރިޕޯޓުގަިއ ާހުށަހެޅުމަށް ާތަޅުަމށް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާދަންަނވ ލެވުނީ. ާއުނިކޮށްލ ފައި ާެއއްެޗއް ާއިން ހިމެނިފައި

ާވެްސާ ާއިއްތިފ ގުންކަުމގައި ާކޮމިޓީެގ ާނިންމ ފައިވަނީ ާހުށަހެޅުމަށް ާތަޅުމަށް ާފެންނަކަމަށް ާފ ސްކުރަން މިއޮތްގޮތަށް

 1315ާދަންނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ
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ާބެހޭ ާރިޕޯޓ  ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުާާޝުކުރިއްޔ  ާބަޙުސްކުރުމުގެ ގޮތުން

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމަތިން. ާގޮތުގެ ާމިގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގައި ހުޅުވ ލ ނަން

 1320ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ހުޅުހެންވޭ

ާމިާ ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތން ާމިއެދުނީ ާފުުރޞަތަކަށް ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެބޭފުޅުންނަ ާނިޔަުތަގއި ާވޯޓުެދއްވުުމގެ ާތ އީދުކޮށްދެއްުވމުގެ ާމެންބަރުން ާއިޞްލ ޙުަތކަްށ ާވ ހަަކާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއެ ށް

ާމިހ ރުާ ާމަޖިލީހުގައި ާިއޞްލ ޙަކީ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާމި ާއަުޅަގނޑު ާގަވ އިދަށް ާމި  1325ދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި.ާޖުމްލަޮގތެއްަގއި

ާއިޞްލ ޙެއް.ާޙަޤީޤަތުަގއިާ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމައްސަލަެއއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއޮތް ދިމ ވެފައި

ނުޑގެާނަމުގައިާހުށަހެޅިކަމުގައިާިވޔަްސާމިއީާމިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނ ާމަޖިލީހުގެާާމިާއިޞްލ ޙު އަޅުގަ

ާޑްރ ފްޓްކުރެވިަފއިވ ާ ާަބލައިގެން ާފިކުރުކަމަށް ާެވސް ާޕ ޓީތަކެްއގެ ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާިހމެނޭ ާމަޖިލީހުަގއި ާއަދި ރައީސ 

ާމިއޮ ާމައިަގނޑު ާމީގެ ާޑްރ ފްޓަކީ. ާމި ާޕ ޓީގެާޑްރ ފްޓެއް ާނިސްބަތ އި ާތަމްސީލުކުރެވޭނެ ާޕ ޓީތައް ާކޮމިީޓތަކުަގއި ތީ

ާގޮތ ިއާ ާޖޮއިންކުެރވިދ ނެ ާޕ ޓިއަކ  ާމެންބަރުން ާއަމިއްލަ ާޮގތ އި ާބަދަލުެވވޭނެ ާއަށް ާޕ ޓީ ާއަނެއް ާޕ ޓީން ާއެއް  1330މެންބަރުން

ާގޮުތގެާ ާހުރެވިދ ނެ ާގޮތުގައި ާމެންބަރެއްެގ ާއަމިއްލަ ާވަިކވެ ާޕ ޓީއަކުން ާމެންބަރަކު ާމިހ ރުާާއަދި ާބަލ ފައި. މައްޗަށް

ާޖުމްލަގޮތެްއގަިއާ ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ީސ ާދަނީ ާކުރެވެމުން ާމި ާަގވ އިދުން ާމިކަންކަން ާފުރުޞަތުދިނުމ އި އަޅުަގނޑުމެނަށް

ނޑުމެންގެާޕ ޓީާއަށްާޖޮއިންކޮށްފައިވ ާބައެއްާޢ އްމުާމެންބަރުންނަށްާ ފުރުޞަތުާދީގެން.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ނަމަާއަޅުގަ

ާޕ ޓީައކަްށާާމިހ ރު ާސިޔ ސީ ާއެެހންވީމަ، ާގޮތުގައި. ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަްނ ާގެންދަވ  ާފުރުޞަތުދެއްވަމުން ާއެބަ ވެސް

ާދޭންޖެހޭކަމަށްާ ާފުރުޞަތު ާތެރެއިން ާފުރުޞަތުގެ ާއޮންނަ ާޕ ިޓއަކަށް ާސިޔ ސީ ާބަިއވެރިވުމަށްފަހުަގިއ  1335އެމީހަކު

ާސިޔާ  ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާބުރަެވވެނީ. ާބޮޑަށް ާެވސްާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާކޮމިޓީތައް ާއަދި ާއެ ާޯވޓުދީ ާެއއްކޮޅަށް ާޕ ޓީއަކ  ީސ

ާލިބޭއިރުގަިއާ ާފުރުޞަތު ާދެްއުކމުގެ ާވ ހަކަ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާތަމްސީލުކުރެވިފައި ާެއގޮތަށް އެގޮތަށް

ާސިޔ ސީާ ާއިނދެފައި ާމިނިވަންކޮށް ާތެރެއިން ާފުރުޞަތުގެ ާލިބޭ ާމެންބަުރންނަށް ާމިނިވަން ާުގޅޭާާމިތަނުގައި ޕ ޓީައކ 

ާއެީއާ ާދަނީ. ާމި ާވެގެން ާނޫންަކމަށް ާގޮތް ާއިންސ ފުވެރި ާއެންެމ ާވިްއޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާދޭ ާފުރުޞަތު ާއެ ބޭފުޅަކަށް

ާބަދަލުެވވޭނެާ ާއެތެރޭގައި ާމިތ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާއަނެއް ާޕ ޓީން ާއެްއ ާއަެނއްކަމަކީ ާފ ހަަގުކރެވިފަިއވ . ާމީގައި  1340އެއްމަްއސަލަ

ާަގވ  ާއޮތީ ާމި ާމިހ ރު ާޖެހިފައި.ާއެހެްނވީމަ،ާެއކަންެވސްާފުރުޞަތު ާހަމަޖައްސަން ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާތެެރއިން އިެދއްގެ

ާކޮމެޓީަތކުަގއިާ ާދެވޭގޮތ  ާފުުރޞަތު ާކޮމެޓީތަކުަގއި ާދެވޭގޮތް. ާަވގުތު ާކޮމެޓީތަކުގެ ާދެން ާވ ނެ. ާެއކުލަވ ެލވިފައި މީގައި

ާގަވ އިދު ާބަލ ފަ ާމައްޗަށް ނޑައެޭޅާގޮތުގެ ާކަ ާއަދަދު ާވެފައި.ާމިއަުދާމެންބަރުންގެ ާމިއޮތީ ާއެކަންވެސް ާނެތީމަ ާއެބައި ަގއި

ާއެކުލަވ ލުމުގަިއ.ާ ާކޮމެޓީ ާދެވޭޮގތަށް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއަށް ާޕ ޓީ ާމައިނޯރިޓީ ާޕ ޓީއަށ  ާމެޖޯރިޓީ ާއެބަހުރި ާގަވ އިުދގައި މި
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ާއެހެްނނަމަވެސް ާއެބަހުރި. ާެއކަން ނޑަެއޅުްއވުމުަގއި ާކަ ާމުޤައްރިރުން ާކޮމެޓީަތކުެގ ާބަެއއް ާމިާާއަދި  1345އެންމެފަހުން

ާދަންނަވ ނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާމުޅިން ާތިބީ ާކަމުގައި ާމުޤައްިރރުން ާކޮމެޓީތަކެއްެގ ާހުރިހ  ާމިދިޔަ ާނެިގގެން މަޖިލީހުގައި

ާކޮމެޓީެއއްަގިއާ ާމަދު ާވަރަށް ާދެން ާއެނގިަފއި. ާމިއޮތީ ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާބޭފުޅުންކަމަށް ާކޯލިޝަނުެގ ޑީ.އ ރު.ޕީ،ާޕީ.އޭ

ާމެންބަ ާގޮުތަގއި.ާއަމިއްލަ ާމުޤައްރިރެއްގެ ާނަިއބު ާއަދި ާގޮތުަގއި ާމުޤަްއރިރެއްގެ ާނުދަންނަވަން ާވ ހަކައެއް ާނެތް ރަކު

ގަވ އިދުާއެކުަލވ ލެވިަފއިާއޮތްިއރުާމިާއޮންނަނީާމުޤައްރިރަކަށްާއެއްާޕ ޓީއަކުންާހުރެއްޖިްއޔ ާއަނެއްާޕ ޓީައކުންާނައިބަުކާ

ާަގވ އި ާމި ާއުއްީމދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރިާހުންނ ނެ. ާދެންނެވިހެން ާމި ާބަލ އިގަތުމަށްފަހު ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1350ދު

ާއިދ ީރގޮތުްނާ ާިވޔަސް ާނުގެނައިަކމުގައި ާތަޅުމަށް ާޮކންމެހެން ާއެކަން ާރަީއސް ާކަންތައްތައް ާބައެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

ާދިނުމުގަ ާފުރުޞަތު ާކަމަށް.ާދެން ާދެއްވ ނެ ާހަމަޖައްސަވ  ާެއކަންކަން ާވ ހަކަދަްއކަިއގެން ާއޮންނަނީާޕ ޓީތަކ  ާމި ާވެސް އި

ާމިސ ލަކަށްާ ާގޮތަކީ ާއޮންނަ ާިމ ާބައިވެރިވުުމގައި ާމީހުން ާއަްށ ާކޮމެޓީ ާއެއްެޗއް. ާުމހިއްމު ާވަރަށް ާވެސް ާއަކީ ކޮމެޓީ

ާމިއޮތީާ ާއުފައްދ ފައި ާކޮމެޓީ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާކޮމެޓީާނުވަތަާސަލ މަތީ ާޤައުމީާސަލ މަތ ބެހޭ ާދަންނަވ ފ ނަން އަޅުަގނޑު

ާޕ  ާސިޔ ސީ ާއުުޅއްިވާހުރިހ  ާގޮުތގައި ާމެންބަރެއްގެ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާކުީރގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާަބިއވެރިެވގެން.  1355ޓީތައް

ާކުަރއްވ ަފއި.ާ ާޖޮއިްނ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ީޕ ާއެވަީނ ާމިހ ރު ާފަޙުމީ ާއަލްހ ން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ފޭދޫ

ާކު ާޖޮއިން ާއެމް.ޑީ.ީޕއަށް ާމަޢ ފުކުރަްއވ ތި ާފުރުޞަތުާއެހެންނަމަވެސް ާދެންނެވި ާމި ާޑީ.އ ރު.ީޕން ާއެހެންވީމަ، ަރއްވ ފަ.

ާޙަޤީޤަތުަގިއާ ާއެޮގނީޑގަިއާއިންެނވީމ  ާފަޙުމީ ާއަލްހ ން ާިމއަދު ާޑީ.އ ރު.ީޕާއަްށާހޯދަދޭން.ާކޮންމެގޮތެްއާިވޔަސް އެބަޖެހޭ

ނޑުމެންާބުނެފައިާއޮތްާގޮތަކަށްާއެާތަމްސީލެއްާނުވޭ.ާއެ ާައޅުގަ މައްސަލަާއެބައޮތް.ާހަމަާާޑީ.އ ރު.ޕީާއެާކޮމެީޓގައިާއެ

ާކޮމެޓީތަުކގަިއާ ާއެ ާކޮމެޓީތައް. ާބައެއް ާހުރި ާގުޅިފައި ާމެންބަރުން ާއަމިއްލަ ާއެބަހުރި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  1360އެގޮތަށް

އެބޭބޭފުޅުންނަށްާއެމް.ޑީ.ީޕގެާމެންބަރުންގެާގޮތުަގއިާތަމްީސލުވެގެންާދ ާތަނެއްާވެސްާނުެފނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާދެންނެވިާ

ާ ާސަމ ލުކަމަށްަޓކ ާބައިތައް ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ނަޑއެޅިަފއި. ާކަ ާމިއޮތީ ާގޮތެްއަގއި ޖުމްލަ

ާުއއްމީދުކުރ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ާތަމްސީލުކުރ ނެ ާޕ ޓީ ާމެޖޯިރޓީ ާއ އި ާޕ ޓީ ާމައިނޯރިޓީ ާއަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވ ލަން

ާރަ ާނިމުމަށްފަހުގައި ާމިކަން ާބައްަލވ ފަިއ ާަގވ އިދު ާރައީސަށްާގޮތުަގއި ާދެން ާއެއީ ނޑައަުޅްއވ ނެ. ާކަ ާެއކަން އީސް

ާމެޖޯރިޓީާ ާމިތަނުަގއި ާއެހެންނަމަވެސް ާދެން ާތިބެނީ. ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާބަލައިގެން ާބ ރެއްަކމަށް ާއޮންނ ނެ  1365ގަވ އިދުަގއި

ނޑުާުއއް މީދުކުރަން.ާެއއީާޕ ޓީއަކ ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީގެާޤ ިސމްާއިބްރ ޙިމުގެާނަންފުޅުާމިސ ލަކަށްާނުގެންނެވިާކަމަށްާއަުޅގަ

ާއިނޭ.ާ ާއެބަ ާމިތަނުގައި ާެވސް ާބޭފުޅަުކ ާއެންމެ ާެދންނެވީ ާމި ާކުރަްއވ ތީ. ާތަމްސީލު ާޕ ީޓ ާއެއް ާބޭފުޅަކު އެންމެ

ާޤަބޫލުކުރ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޕ ޓީައކުން ާޙައްޤު ާއޮންނަންޖެހޭ ާކުރުމުގަިއ ާތަމްސީލު ާމިތަން ާޕ ޓީެއްއގަިއ އެހެންނަމަވެސް

ާަރއް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާރައްޔިތުްނާހިތްއޮތީ ާޮގސް ާގޮތުގައި ާޕ ޓީެއއްެގ ާއ އި ާކުލަ ާޕ ޓީއެްއގެ ާކުރިަމއްޗަށް ޔިތުންގެ

ާތެރޭގައިާ ާމަޖިލީސް ާމި ާޕ ޓީތަކެްއ ާހުރިހ  ާހޮވ ފަިއވ  ާީދގެން ާވޯޓު ާރައްޔިތުން ާކުރުމަށްޓަކ   1370ތަމްސީލު

އެާޕ ޓީާއަކީާމިތަނުގައިާފުރުޞަތުާތަމްސީލުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާއަދިާއެާޕ ޓީތަކުންާމީހަކުާއެާޕ ޓީއެއްަގއިާނެތިދަންދެކަށްާ
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ނޑުާައދިވެސްާދަންނަވ ލަންާހުރިހާ  ދެވެންޖެހޭނެާޕ ޓީއެއްާކަމަށްާވެސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާދެންާމިއީާހަމަާއަޅުގަ

ާނިންމ ފައިާ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާގެނައުމަށް ާަގވ އިެދއް ާދެއްކުމަށްަފހުގައި ާވ ހަކަ ާއެކީަގއި ާއިސްމެންބަރުންނ  ާޕ ޓީތަކެްއގެ

ާމިވ ހަަކާ ާސަމ ލުކަމަށްޓަކ  ާމެންބަރުންގެ ާއޮތީމަ ާޖަހ ފަ ާމީގަ ާނަން ާއަޅުަގނުޑގެ ާވ ތީ ާއިޞްލ ަޙކަށް އޮތް

ނޑުާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ  1375ާދަންނަވ ލުމަށްފަހުާއަޅުގަ

ާ

ާދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މެ

ާޢިްއޒަތް ާވ ހަކަތަކެްއާޝުކުރިއްޔ  ާމ ގިނަ ާބެހޭގޮތުން ާގަވ އިދ  ާމި ާނޫނީ ާހުށަހެޅުމ  ާމި ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ތެރި

ާމިފަދަާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާފުރުޞަުތގަިއ ާމި ާހަމަ ނުޑ ާައުޅގަ ާނުކުތ އެްއ ާދެ ާއެހެންަނމަވެސް ާނެތިން. ދައްކ ކަްށ

ާަޤބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާގަވ އިދުތަކަކީ ާމިފަދަ ާުނވަތަ ާތަންކޮެޅއްާާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާވިސްނ  ާކަްނކަމަށް ާދުރ ލ   1380ގޮތުަގއި

ާޙައްުލކުރުމުގެާ ާމައްސަލަ ާއެ ާުއޅެނިކޮށް ާދިމ ވެގެން ާަކމެއް ާިމއަދު ާގަވ އިދުތަކެއް. ާއަންނަންޖެހޭނެ ާހެދިގެން ދުރ ލ 

ނޑެއް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާގޮތް ާބުއްދިވެރި ާއެންމެ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާކުރުމަކީ ާމިކަން ހަަމާާނިޔަތުގައި

ާިވސްނުމާ  ާފިކުރ  ާެއމް.ޑީ.ޕީގެ ާކަންބޮޑުވަނީ ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާސަބަބަކީ ާނުދެކެން. ޔަޤީނުންވެސް

ާމިސ ލަކަށްާ ާމެންބަރުންތަކެއް ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާނުދެވޭތީ.ާހަމައެއ ެއކު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާވަކި ާއެ ތަމްސީލުކުރަން

ާއިާ ާއެ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ާބޭނުންކުަރްއވަިއގެންާހަމަ ާލޯގޯ ާޑީ.އ ރު.ީޕެގ ާމެންބަރު، ާކުެރއްިވ  1385ޝ ރ ތް

ާތަމްސީލުކުރ ެނކަމަށްާ ާމަޖިލީސްގައި ާމި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާނިކުެމ ާތެރެއަށް ާރައްޔިތުން ާވިސްނުުމގައި ޑީ.އ ރު.ީޕގެ

އެހެންާކޮޅަކަށްާނޫނީާމަދުާާވިދ ޅުވުމަށްފަހުާއެނބުރިާމިަތނަށްާވަޑަިއގެންާއެާރަްއޔިތުންގެާއެާަރއްޔިތުންތަުކގެާއުއްީމދު

ާއެންމެާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާކުރުމަކީ ާމަސައްކަްތ ާމިތ ނގަިއ ާބޭނުންކުރަން ާއެކަްނތައްތައް ާޚިލ ފަށް ާއ އި މެޖޯރިޓީ

ާއޮތްާ ާކުރިއަށް ާމިސ ލަކަށް ާދުރ ލ  ާއެހެންނޫން ާބަދަލުކުރުމަކީ. ާމިކަން ާވަގުތުން ާުނވ ނެ ާކަުމގައި ާގޮތް ބުއްދިވެރި

ާބުއްދިވެިރާއިންތިޚ ބެްއގަ ާހަމަ ާގެނައުމަކީ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާގަވ އިދަށް ާމި ާުއއްމީދުަގިއ ާވެދ ނެކަުމގެ ާކަްނތައް ާމިކަހަލަ  1390އި

ާއިޞްލ ޙުާ ާމިފަދަ ާހަމަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާވުމ އެކު ާޤަބޫލުކުރަން. ާހަމަ ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާކަަމގައި ރަނގަޅުކަމެއް

ާޝުކުރު ާހަމަ ާއަޙަށް ާއަުޅަގނޑުގެ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަާާހުށަހެޅީތީވެ ާއެއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ އަދ ކުރަން.

ތަކުރ ރުކޮށްލ ނަންާފަހަރެއްަގިއާވެސްާހަމަާިމވަގުތަށްާހަމަާއަމ ޒުކޮްށގެންާމިާގަވ އިދުާެހދުމަކީާހަމަާއެންމެާބުއްދިވެިރާ

ާގޮތްާކަމުަގއިާނުވ ީތވެާެއވ ހަަކާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1395 

ާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަ

ނޑުާހަމަާހިތ މައ އިެއކުާދަންނަވަންޖެހޭާއެއްަޗކީ،ާމިާއިޞްލ ޙަކީާއެހ ާ އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާދެންނެ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނޭ.ާއެހެން ާއިޞްލ ޙެއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިތަނަށް ާގޮތެއްަގއި ާހުޅުހެންވޭރުާޒިންމ ދ ރު ާކަމަކީ ވި
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ާވިސްނ ާ ާވެސް ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަދައިްނ، ާއެފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާވަތްާ ާމިތަނަށް ާހޮވިގެން ާކުރިމަތިލަިއގެްނ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއެ ާއެނގޭ. ާއެބަ  1400ވަަޑއިގަތީމ 

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެާހައިސިއްޔަަތކީ ާވ ހަކަފުޅު ާވިސްުނމުގައި ާއެ ާހައިސިްއޔަތެްއކަން. ާކުރަންޖެހޭނެ ްއެކވީީތާއިޙުތިރ މު

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާަގވ އިދަކުން ާމިކަހަލަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަން. ާވެސް ާޝުކުރުވެރި ާކަމަްށ ާއެ ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާ ާގޮތ12ާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނިކަމެތިވ  ާޙަްއޤު ާލިބިގެންވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާޤަބޫލުކުރ ީނާވަނަ ނޑު ާއުޅގަ ާހެދުމަކީ ކަށް

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާމިވަގުތުަގއިާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާފ ހަގަކުރެްއވިާފަދައިންާ އެއީާއަުޅގަ

ާއެންމެ ާކުރަންޖެހޭނީ ާއެކަން ާނަމަ ާކުރަނީ ާކަމެއް ާެއފަދަ ާނުދެކެމޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަށް ާކަމެްއ  1405ާކޮށްގެްނވ ނެ

ާެއކަންާ ާވެްސ ާގައިމު ާހަމަ ާެއއީ ާގޮތަށޭ. ާނުެގއްލޭ ާއޭގެތެޭރަގއި ާޙައްޤު ާމީހެއް ާެއްއެވސް ާެއކު ވިސްނުންތެރިކަމ 

ާވެސްާ ާހިނދަށް ާމި ާހިނދުން ާމި ާހަމަ ާއިޞްލ ޙުތައް ާބަެއްއ ާގަވ އިދަށް ާމި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮތް. ވ ންޖެހޭނެ

ާހުރިހ  ާހުރި ާމިހެން ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާާހުށަހަޅ ލަން. ާަގވ އިުދގެ ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި ާއުިނކުރުމަށްފަހު 17ާޢިބ ރ ތްތަކެއް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއިތުުރކުރުމަށް ާޢިބ ރ ެތއް ާ)ރ(ާއަށް ާހުށަހެޅުމުގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާިއތުރުކުރުމަށް ާއަކުެރއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާ)ރ(،ާ)ބ(،ާ)ޅ(ާގަިއވ  ާއިތުރުކުރެވުނު ާިމ ާގަވ އިދުގެ ާއަދި ާޕ ޓީާހުށަހަޅަން. ާގުޅުނު ާމެންބަރަކު  1410އެ

ާބަދަލުވެވޭެނާ ާކޮމިެެޓީތަކަށް ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާއެއ ގުޅިގެްނ ާހަމަ ާދެން އެއް

ާއުޅޭާ ާމި ާދަންނަވަން ާޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވ ންޖެހޭނެ ާހުމެނިގެން ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާއުސޫެލއް ކޮންމެވެސް

ާކޮ ާއެއް ާައކީ ާމެންބަރުންާވ ހަކަ ާދެެެ ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާވ ހަކަދެެކިވގެން ާމެންބަރަކ އި ާއަނެއް ާމެންބަރަކ އި ާހުންނަ މިީޓަގއި

ބޭނުންވެއްޖެާނަމަާއެާމެންބަރަކަށްާވެސްާއެކަންާކުެރވޭނެާުއސޫލުތަކެއްާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަންވ ނެ.ާހަމައެފަދައިންާމިާ

ާައޅުަގނޑުމެން ާެވސް ނޑަެއޅުމުަގއި ާކަ ާަވގުތު ނޑުމެންެގާާތަނުގައި ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާުނވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް  1415ވަިކ

ާވެްސާ ާގޮތްތަކެއް ާކުރެވޭނެ ާެއަކން ާެވއްޖެްއޔ  ާކަމުަގއި ާައއިްއސި ާއެއްަބސްވުމަކަށް ާައޅުަގނޑުމެންެގާމެދުގައި މެދުގައި

ާކިަތން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުޑާދަންނަވ ނީ ާއޮންނަންވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާހިމެނިފައި ާވ ހަަކާމީގައި ާމި ާެއކު މެާއަސަރ 

ާެއކަްނާ ާކުރެވޭނޭ. ާތަނުގައި ާމި ާކަެމއް ާބޭނުންވ  ާޕ ޓީ ާދެ ާބޮުޑ ާިސޔ ސީ ާމިއަދު ާތަނުަގއި ާމި ާނަމަވެްސ ދެއްކި

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާ ާތަނުގައި ާމި ާނުހައްދަވ ށޭ. ާއެހެން ާއެަކމަކު ާނުވޭ. ާއޮޅިފައެއް ާއަުޅގަޑުެމންނަށް ާވެސް ފަހަރެއްގައި

ާ ނަޑއެިޅގެން ާހަަރކ ތްތަކުަގިއާާވަނ12ާަކަ ާޕ ޓީތަކުގެ ާހިންގުމ ިއ ާއުފެއްދުމ ިއ ާޕ ޓީ ާސިޔ ީސ ާބުނޭ ާއެަބ  1420މ އްދ ަގއި

ާކަހަލަާ ާކޮންމެވެސް ާިސފަކޮށްދޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމީގެން ާލިބިގެްނވެއޭ. ާރައްޔިތަކަށްމެ ާކޮންމެ ާަޙއްޤު ބައިވެިރވުމުގެ

.ާެއހެންވީމ ،ާއެާޙައްޤުާނުެގއްލޭާގޮތަށްާދެާޕ ޓީތައްާގުިޅގެްނާޙައްޤެއްާޕ ޓީތަކ އިާބަިއވެރިވުމ އިާނުވުމުަގއިާއެބަާވ ކަން

ނުޑމެންާއަޑުާވެސްާކޮންެމވެްސާ ާކޮށްގެްނވ ނެާކަމެްއާނޫނޭ.ާއަުޅގަ ކުރުމަކީާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެްއގޮތަކަށްާވެސް

ނޑުެމންނަށްާމިާތަނުގައިާމިާދައުުރގެާތެރޭަގއިާއަދިާމިާއުޅެނީާޕާ  ޓީތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނެއްާވެްސާވަރަކަށްާއައްަސވ ާއަުޅގަ

ާގޮތަކަށްާ ާގެއްލޭ ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާގަވ އިދަކުން ާޤ ނޫނުހެދުމުެގާކުރީގައި ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮތްއިރު  1425ނުހެދި.ާނުހެދި
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 ޝުކުރިއްޔ .ާނޫނޭ.ާ

ާ

ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒްާާވ ހަކަދެްއކެުވން:

 1430`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަނެއްކ ވެސްާބަހުސްުކރަމުންާމިާދަނީާރައްޔިތުންެެާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާކ17ާޮމަޖިލީހުގެ ާޢ އްމު ާގެނައުމަށްޓަަކއި ާއިޞްލ ޙެއް ާއަށް ާމ އްދ  ާކޮމިޓީންާަވނަ ާއެ ާހުށަހަޅ  ާއަށް މިީޓ

ާކުރަނީ.ާ ާމަސައްކަތް ާމި ާއަޅުަގނުޑމެން ާދ ން ާހަމައަށް ާނިންމުމަކ އި ާމަޖީލީހުގެ ާހުށަޅ  ާމަޖީލީހުން ާމި ާގޮތެއް ފެންނަ

ާމިާ ާދައުަރކީ ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާމިއަދު ާވީނަމަވެސް ާދިޔަކަމުގައި ާކަންެވގެން ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާރައީްސ،ާކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި

ހުގައިާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާތަމްސީލުވަމުންާދ ާދައުރެއް.ާމިއަދުާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާވެސްާޕ ޓީގެާޓިކެޓުަގއިާހޮވުނުާމަޖީލީ

ާއެާ ާބުއްދިއަށް ާއ ިއާއެބޭފުޅުންގެ ނޑި ާސިނކު ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާމިންވަރަށް ާއޮތް ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާވީނަަމވެސް  1435ކަމުގައި

ާގޮތަކަށް ާފެންނަ ާވިސްނުމަށް ާޤަބޫލުކުރަން.ާާބޭފުޅުންގެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދ ކަން ާވޯޓުދެމުން ާމަޖިލީގައި ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާވަިކާ ާނުކުތީތީ ާއެކު ާއ  ާމެނިފެސްޓޯ ާސިޔ ސީޕ ީޓގެ ާުނުކތީތީ، ާޓިކެުޓގައި ާޕ ޓީެގ ާިސޔ ސީ ާވީތީ ާައކަށް ސިޔ ސީޕ ޓީ

އްކ ކަންާއެއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެމުންދ ކަން،ާަވިކާގޮތަކަށްާއެކަންާބަދަލުކުރަންާބޭފުޅުންާވ ހަކާެަދަ

ާޒިންމ .ާ ާމެންބަރުންގެ ާމަިޖލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާލިޔެފައި ާޮއތް ާއެބަ ާސ ފުކޮްށ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާނޫން. ކަމެއް

ާގޮތުންާ ާގުޅޭ ާވޯޓ  ާދުވަހެްއގެ ާއެ ާވެސް ާނަމަ ާވީ ާތިބިކަުމގައި ާބޭފުޅުން ާއެ ާޕ ީޓެއއްަގއި ާސުޔ ސީ ާކޮންމެ  1440އަދި

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާގޮތަކަށްާނިމިގެންދ ނެ ާލިބޭނެ ާމަންފ  ާއ އި ާފައިދ  ާއެންމެ ނަށް

ާގޮތަށްާ ާގޮތުންާމިއަދުާމިފަދަާގަވ އިެދއްާއ ދެ،ާއިސްލ ޙެއް މިއަދުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތައްާއެކުލެވިފައިާއޮތް

ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާނަމަވެސް ާހުށަހެޅިފައިާގެނެސްގެން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާމިައދު ާނިޔަތުގައި ާއެބަހޯދަންޖެހޭ.ާއެ ާހައްލު އަދު

ާަލިއގެްނާ ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާއެހިނދަށް ާހިނދުން ާއެ ާވީމ . ާދިމ  ާކަމެއް ާހައްލުހޯދޭނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، މިއޮތީ.

ާއަ ާއެީއ ާގެންދިއުން ާކުިރއަށް ާމަޖިލިސް ާހޯދައިގެން ާހަްއލު ާައޅުަގނޑުމެން ާކަމެްއާނަމަވެސް ާކުރަންޖެހޭނެ  1445ުޅަގނޑުމެން

ާވ ހަކަދަްއކ ކަށް.ާ ާމ ދިގު ާމައްސަލަިއގައި ާމި ާނެތިން ނޑު ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަީނ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާކޮންމެާ ާމިއިން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާހިތ މަކުރަން ާއަުޅަގނޑު ާއިރުގައި ާހުށަހެޅުނު ާދެރިޕޯޓު ާމި އެހެންނަމަވެސް

ާކަްނކުރަންވ ީނާރިޕޯޓެއް ާދޭތެރޭގައި ާމެންބަރުންނ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮުތން ާއޮތް ާލިޔެފައި ާގަވ އިދު ާމަޖީލީހުގެ ާެވސް ަގއި

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ާދިަޔިއރުގައި ާހުށަހެޅައިގެން ާރިޕޯޓު ާކުރީ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނުޑ ހަމަހަމަގޮތަށްކަން

ާލިޔުއްވ ަފއި ާކޮިމޓީން ާއޮންނަނީ ާމި ާއަށްާާލިޔެވިފައި ާކޮމިޓީ ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާވަނީ  1450މި

ާވ ހަކަަދއްަކަވންާ ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގެ ާސޮއިކުަރއްވ ަފއި ާހ ޒިރީގައި ާމަޖިލީހުގެ ާަވޑައިުނގަންނަަވއޭ. ހ ޒިރުވެ

ާރިޕޯުޓގަާ ާއަނެއް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާވެދެވަަޑގެންނެވީ. ާމަޖިލީހަށް ާޝިފ ޒު ާތުލުސްޫދާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ތީ ާަކނަޑއެިޅގެން އި
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ާމިާ ާެއއް ާވ ަހކަ ާެއ ާެއކަމަކު ާއޮތް. ާއެބަ ާވަަޑއިުނގަންނަވ ކަމަށް ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ރިޕޯޓުގައިާހިމަނ ފަާެއއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާީމގެފަހުންާމިފަދަާރިޕޯޓުތައްާެއކުލަވ ލ ާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމުގެާކުރިންާ

ާޔަޤީންކުރެިވއްޖެ.ާމަޖިލީ ާމިއަދު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއަޅަންޖެހޭ ާފިޔަވަެޅއް ާކަމަށް ާމި ާކިޔ ލ  ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީގެ  1455ސްގެ

އެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާހަމަާުކރުކޮށްާދަންނަވ ލީ.ާައޅުަގނުޑާއެާވ ހަކަާދިގުުނކޮށްާހަމަާމިާމަސައްކަތަިއގެންާކުިރއަްށާ

ާކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިއުމުގެާނިޔަުތގައިާމިާވ ަހކަާކުރު

ާ

ާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާދ އިރު، ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ނޑުމެްނާާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅގަ ާުކރުމަށްޓަކައި ާގޮތުގައި  1460ފުރިހަމަ

ާގެނައުމަކީ ާއިްޞލ ޙުތައް ާގެންނަންޖެހޭ ާޢ އްމުާާގަވ އިދަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެކެން.ާމިހ ރު ާކަމުަގއި ާކަމެއް މުހިއްމު

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާއަޅުަގނޑު ާވަރަްށ ާއިޞްލ ޙުަގއި ާމިވ  ާހުށަހަޅ ފަިއ ާގެނައުމަށް ާގަވ އިދަށް ާނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޓީން

ާކު ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ާެއއީ ާއޮތް. ާއެަބ ާެއއް ާމައްސަލަ ާމަސައްކަތުަގއިާބޭނުންވ  ާދ  ރަމުން

އަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނީާފުރުޞަތުާދެވޭތޯ.ާފުރުޞަތުާުފޅ ކުރެވޭޯތ،ާފުރުޞަތުާތަނަަވސްކުރެވޭތޯ.ާމީގަިއާއެބަާއޮްތާ

ާހަދާ  ާމި ާމިހ ރު ާކޯލިޝަނުެގާސަބަބުން ާހަދ  ާމި ާމެދުގައި. ާޕ ޓީތަުކގެ ާއިތުރުކޮށްަފއި ާއެއް ާމ އްދ  ާހެދުމަށް  1465ކޯލިޝަން

ާުނގުޅަިއގަެނވި،ާގަވ އިދުގަާ ާޕ ީޓެގާޙައްޤުތައް ާަބއިވެިރވ  ާކޯލިޝަނުގައި ާމި ާހެދުމުން ާކޯލިޝަން ާގޮަތށް ާގެނސްފަިއވ  އި

ާމަަސއްކަތްާ ާގޮތުަގއި ާކޯިލޝަންގެ ާކަމެއް. ާހިތ މަހުރި ާަވރަށް ާިދއުމަކީ ާެވގެން ާއަކަްށ ާޕ ޓީ ާއެްއ ާއަކީ ާޕ ޓީ ާހުރިހ  އެ

ާގޮތު ާއޮތް ާމި ާގަިއ ާ)ށ( ާބަިއގެ ާއޮތް ާމި ާކުރުމަްށާކުރުމަށް ާމަަސއްކަތް ާޮގތުގައި ާކޯލިޝަެނއްގެ ާގޮތަށް ާމި ން

ާޮއވެއްެޖއްޔ ާ ާަކމުގައޭ.ާމިގޮތަށް ާއެއް ާޕ ޓީ ާއެއް ާޕ ޓީތައާބެލޭވޭނީ ާއެ ާތެރޭގައި ާމަޖިލީހުގެާނިޒ މުގެ އެއްބަްސވުމަށްފަހު

ާބޮ ާވަަރށް ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަމުންގެންދ  ާތެރޭަގއި ާސިސްޓަމުގެ ާމަލްޓިޕ ޓީ ާމި ާހީނަރުވެގެންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން  1470ޑަށް

ާއިޞްލ ުޙާ ާގަވ އިދަށް ާމި ާެއކު ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާހަނިވެގެންދ ނެ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާފުރުޞަތު ާއޮތް ާޕ ޓީތަކަށް ާކުދި އަދި

ގެންނަާކަމުަގއިާވަނީާނަމަާިމާގޮތަށްާމިާ)ށ(ާބަދަލުކޮށްލަންާވަރަށްާމުހިއްމުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާމިާގޮތަށްާ

ާއެްއވެސްާބަދަލުކޮށް ާދޭ ާލިބި ާއަކަށް ާޕ ީޓ ާއެ ާހަިއސިްއޔަތުން ާޕ ޓީެީއެއްގެ ާހެދުމަކުން ާކޯލިޝަނެއް ާގޮތަށް ާމި ލުމަށް.

ާރަނގަޅެްއާ ާގެނައުން ާިއޞްލ ޙު ާގަވ އިަދކަށް ާފަދަ ާމި ާނޫނީ ާލިޔެފައި ާމިގޮތަށް ާއެވެ. ާނ ންނ ނެ ާއުނިކަމެއް ޙައްޤަކަށް

ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާަގވ އިދަކަށް ާމިފަދަ ާދެން ާވަރަްށާނުވ ނެ. ާގެންނަންޖެހޭ ާިއޞްލ ޙު ާވެސް ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން  1475ނޑުމެން

ނޑުމެންާމިތަނުަގއިާމިހެންާބަހުސްތަކ އިާހުށަހެޅޭާހުށަހެޅުންތަކަށްާބަލ އިރުާ މުހިއްމުާޕޮއިންޓެއްާއެބަާއޮތް.ާއެއީާއަުޅގަ

ާކު ާމަަސއްކަތް ާގޮުތގައި ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާއަރ  ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމ ާބައެއްފަހަރު ާމެންބަރުން ރަްއވ 

ާޮއޭވާ ާއެބަ ާހުށަހަޅުއްވ އިރު ާއިޞްލ ުޙ ާއިން ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާުވރެ. ާއަްށ ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާިކޔަޭއ ާއެަކއްެޗއް ނަޑކަށްވެަފއި އެކަިތގަ

ދިހަވަރަކަށްާބޭފުޅުންާެއއްާިއޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުްއވ ފައި.ާިމއީާޕ ީޓގައިާމަަސއްކަތްާކުރަްއވ ާގޮތް.ާޕ ީޓގައިާމަަސއްކަްތާ
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ާއޮތްާކުރައްާ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމިވެނި ާއިޞްލ ެޙއް ާއެއްބަްސވ  ާޕ ޓީން ާނަންގަަވއިގެން ާވަގުތު ާޕ ޓީން ާޖެހޭނީ  1480ވ އިރު

ާސަލ މަތްާ ާވަގުތު ާމަސަްއކަތްކޮށް ާތެރޭގައި ާނިޒ މުގެ ާޕ ޓީ ާއެއީ ާޕ ޓީން. ާއެ ާއަންނަންޖެހޭނީ ާެވއްޖެްއޔ  އިޞްލ ޙެއް

ނ ާޑު...ކުރެވޭނެާގޮަތކީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިާގޮތަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1485ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާނީ ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާނެގީ ާއެްއ ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޕ ލިމެންޓަރީާޢިއްޒަތްތެރި ާއެމް.ޑީ.ޕީ  1490ންނ ނެ،

ނޑުމެންާވަކިންާއޮންނަާަގވ އިެދއް.ާޝުކުިރއްޔ .ާ ާގުރޫޕުާހިންގ ާގޮތ ާބެހޭާގޮތުްނާވ ހަކަެއއްާދަްއކ ކަށް.ާެއއީާައޅުގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާއަށް ާމައްސަލަ ާމިވ  ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެދެން  1495ވ ހަކަދެއްެކވުމަށް.ާާއަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެންާއަނެއްކ ާވެްސާގޮފިފަޅަިއގެންާިއއްެޔގެާބަުހސްާތެރެއަށްާނުޮގސްާވޭޯތާބަލަންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެްނެގާ

ާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންދިއުަމށްޓަކައި.

ާ

ާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާޢިްއޒަތްތެރިާއްޔ ،ޝުކުރި ާހުށަހަޅަން. ާައޅުަގނޑު ާއިތުރުކުރުމަށް ާއަކުެރއް ާގަވ އިދަށް ާމި ާއ ެދ،  1500ސިޔ ީސާރައީސް.

ޕ ޓީއަކުންާެއއްެވސްާއިޞްލ ެޙއްާހުށަހަޅ ާނަމަާއެާބިލުގެާމ އްދ ާއަކަށްާނުވަތަާއަކުަރކަށްާކޮންމެާސިޔ ސީާޕ ޓީއަކުްނާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއްޔ ،ކުރިޝުހުށަހެޅޭނީާއެއްާއިޞްލ ެޙވެ.ާއެާގޮތަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަަޅން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

 1505އ ދެ،ާޢ އްމުާކޮމިޓީާއިްނާފޮނުވިާރިޕޯޓ ާގުިޅގެންާައޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންާމިާާޝުކުރިއްޔ .ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.

ަގނުޑާދަންނަވ ނީ،ާމިހ ރުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގިއާގެންދ ާަގވ އިދަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމ ާބެހޭާގޮތުންާއަޅު



 57 

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހެއޭާވަިކާޗެޕްޓަރެއްާލިޔަންާހަމަާއެބަާޖެހެއޭާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުގެާދައުރ އި،ާ

ާކު ާބަޔ ންކޮށް ާސ ފުކޮށް ާވަަރށް ާޙައްޤުަތއް ާއެ ާޢިނ ޔަތ އި ާލިބޭ ާއަދި ާއިޞްލ ޙަކުްނާމަސްއޫލިއްޔަތ އި ާމިފަދަ ރެވެން.

ާމިާ ާއެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުކުރަން. ާޤަބޫެލއް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަށް ާހ ސިލުވ ނެ ާމަުޤޞަދު ާބޭނުންވ  އަޅުަގނޑުމެން

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރުގައި ާތަމްސީލުކުރަމުން ާތ ނގަިއ ާމި ާޕ ޓީތަކެއް ާސިޔ ސީ ާމިއަދު  1510ދަންނަވަނީ

ާޕ  ާިސޔ ީސ ާކަންކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަެއއް ާއެހެންަނމަވެސް ާހުރޭ. ާވެްސ ާކަްނކަން ާތަފ ތުނުކުރ  ޓީތައް

ާގޮތްގޮތަްށާ ާތަފ ތު ާފުރުޞަތުތައް ާލިބޭ ާއެތެރެއިން ާމިތ  ާޕ ޓީތަކަްށ ާސިޔ ސީ ާވެސް ާމިހ ރު ާއިން ާއިދ ރ  މަޖިލީހުގެ

ާސަބަބެ ާިއސްކަންދޭންޖެހޭ ާޕ ީޓގެ ާއަދި ާގިނަވުަމކީ ާމީހުން ާއެހެންވީމ ، ާބަޔަުކާހުންނަނީ. ާވަިކ ާވެސް ާަކމަކަށް އް

ާިމާ ާވެސް ާކަމަށް ާސަބަބެއް ާއެކަހެރިކުރަންޖެހޭ ާއެމީހ  ާމުޖުތަމަޢަކުން ާއެ ާއަދި ާމަދުވުމަކީ ާމީހުން ޤަބޫލުނުކޮށްފ ނެ.

ާއެއީީކ.ާ ާނޫން ާވެސް ާއެއް ާޕްރެކްޓިސް ާބެސްޓު ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާއެއީ ާއަދި ާނުކުރޭ. ާޤަބޫލެއް ާމިއަދު  1515މުޖުތަމަޢު

ާހު ާމި ާޕ ޓީތަްއާއެހެންވީމ ، ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރިޢ ޔަތްކުރ އިރުަގއި ާކަންތައްތަކަށް ރިހ 

ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާ ާދައުރު ާޕ ޓިތަުކގެ ާކުރ އިުރގައިާިސޔ ސީ ާމަަސއްކަތް ާތެރެއިން ާެއކުލެިވގެންވ ާިސްސޓަމެއްގެ މައްޗަށް

ާއަޅު ާއެހެންކަމުން ާއެަބޖެހޭ. ާލިޔަން ާގަވ އިުދގައި ާއިންާމި ާކޮމިޓީ ާޢ އްމު ާމިހ ރު ާމައްސަލަ، ާމި ާހުށަހަޅަން ނުޑ ގަ

ާިމާ ާޗެޕްޓަރާއެއް ާކަހަލަ ާދެންނެވި ާމި ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުގައި ާމިކަން ާފޮނުވައިގެން ާައލުން ާމައްސަލަ ާއޮތް ފޮނުވ ފައި

 1520ގޮތަށްާފުރިހަމަކޮށްގެންާާގަވ އިދުަގއިާހިމަނަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއެާގޮތަށްާއަނބުރ ާފޮނުވ ލުމަށްފަހުާމިާދެންނެވި

ާރަނގަޅު.ާ ާއެންމެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުލިބުނަސް ާތ އީދު ާހުށަހެޅުމަށް ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅަން. ާއަޅުަގނޑު ގެންނަން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާނުފޮހެވޭނެ. ާެއެއއް ާވެސް ާހަމަޔަޤީނުން ާރެކޯަޑުކން ާތަނުގެ ާމި ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުމެއް އެހެންނަމަވެސް

ާއަ ނޑަށްާއެނޭގާރައީސް،ާހަމަެއއ އެކު ާއަުޅގަ ނޑުާދަންނަވ ނީާިސޔ ސީާޕ ޓީަތކުންާކުރ ާމަަސއްކަތް،ާމިާތަނުގައި ުޅގަ

ާވަސީލަތްތަްއާ ާއިތުރު ާތަނުގެ ާއެ ާއެބަހުރި. ާދީފައި ާވެސް ާކޮޓަރި ާދެ ާތަނުން ާމި ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަދި ާއ އި އެމް.ޑީ.ޕީ

 1525ހަމަާގުރޫޕެްއގެާގޮުތގަިއާމަސައްކަތްާއެބަކުރޭ.ާއަިދާާވެސްާފުރިހަމަކޮށްދީފައިާއެބަހުރި.ާމިތ ާއަމިއްލަާމެންބަރުންާވެސް

ާކޮންމެވެްސާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބަލ  ާއަދަދަށް ާބިލުތަކުގެ ާހުަށހަޅ  ާތަނުގައި ާއެބަ.ާމި ާކުރޭ ާމަސަްއކަތް ާވެސް ާޕ ޓީ އެހެން

ތެރެއިންާކޮންމެވެސްާމަސައްކަތްތަެކއްާކުރެވެމުންދ ނީ.ާއެހެންވެއްޖެާކަމަށްާވެއްެޖއްޔ ާއެހެންާމީހުންނަށްާވެސްާމިތ ާއެ

ކަހަލަާފުރުޞަތުތަކެއްާދޭންވ ނެ.ާއަދިާމިތ ާއެތެރޭގައިާހިންގ ާއެަތއްާބައިވަރުާކޮމިޓީތަކެްއާއެބަާއޮތް.ާކޮމިޓީގެާއެތަްއާ

ާއެތެރޭަގއިާ ާމިތ  ާމިނުން ާކުޑަ ާއެންމެ ާއެބަ. ާގެންގުޅެންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިލއުންތަކަކ އި ާކަރުދ ސްތަަކކ ިއ ބައިވަުރ

ާއި ާމިތާ އެފަދަ ާބަޔަކަށް ާއެެެހެން ާއިުތރު ާފިޔަވައި ާޕ ޓީ ާދެ ާދެންނެވި ާމި ާނެތް. ާއެއް ާހަމަޖެއްސިފަ ާެވސް  1530ންތިޒ މެއް

ާއިންިތޒ މުާ ާރަނަގޅު ާމިއަްށވުރެ ާދަންނަވަނީ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވެ ާނެތް. ާއެއް ާހަމަޖެހިފަ ާވެސް ާެއވަރު އެތެރޭ

ާއި ާތ ނގަިއ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއިނގޭޯތ. ާއެބަ ާކޮށްފައިާހަމަޖެހެންޖެހެއޭ ާަވއިފައި ާމިތ  ާުނކުަރން ާބޭނުމެއް ންޓަރނެޓު

ހުއްޓަސް.ާއެކަމަކުާކޮންމެހެްނާމިތ ާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާހުރެދ ނެާޕ ޓީތަކުން.ާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާގިަނއިންާފެނޭާ



 58 

ާދ އިރ  ާކުޑަުހވަދޫ ާއަދި ާމުއްޠަލިބ އި ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ  ާޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ާއެާ ާބޭފުޅުން ާއެ ާއެކުަގއި ާއިންޑިޕެންޑެންޓުކަމ  ާބޭފުޅުން ާއެ ާބުރަކޮށް ާވަރަށް ާތަނުގައި ާމި ާމެން ާޢ މިރު  1535އަޙްމަދު

ނޑުާފ ހަގަުކރަން.ާއެާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާ ބޭފުޅުންނ ާމަޝްވަރ ކޮށްގެންާވަރަށްާގިނަާމަެަސަްއކަތްތަކެްއާކުރ ކަންާއަުޅގަ

ށީނދެވޭނެާކޮންމެވެސްާކަހަލަާވަސީލަެތއްާހަމަޖައްސައިާދޭންާއެބަޖެހޭާމަޖިލީހުގެާތެރެއިން.ާއަުޅަގނޑަްށާމިާތ ނގައިާއި

ާސިޔ ީސާ ާމުޅި ާމި ާއަލުން ާހިނގ ށޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާދެންނެވީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވެ ާދަތިކަން. ާޖ ގަިއގެ އެނގޭ

ާމި ާހިނގ ޭށ. ާގ އިމުކުރަމ  ާައޅުަގނޑުމެން ާޗެޕްޓަރ ާޚިދުމަތްތައްާާޕ ޓީތަކުގެ ާއެ ާއިންތިޒ މުތަކ  ާއެ މަޖިލީހުން

ާދައްކ ކަށްާ ާމިތ  ާވ ހަކަ ާތަފ ތުކުރ  ާގޮތަށް ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާހިނގ ށޭ.ާއޭރުން ާިލޔަމ  ާލިއުެމއްަގއި  1540އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއިޞް ާއަދި ާއެބަުހރި. ާއިޞްލ ޙުތަެކއް ާަރނގަޅު ާބަލ އިރު ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއ ދެ، ލ ޙުތަކުެގާނުޖެހޭނެ.

ނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެްނެގާ ނޑަށްާތ އީދުނުކުރެވޭާކަންަތއްތައްާވެސްާއެަބހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ތެރެއިންާއަުޅގަ

ާ ާމަޖިލީހުގެ 55ާާމުޅި ާނޫނިއްޔ  ާމ54ާާިމެންބަރުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާހިމ ޔަތްކުެރޭވ ާޙައްޤުތައް މެންބަރުންގެ

ާ ާބަދަލުގެންނަން ާދިމ ވެއްޖެއްޔ ާޗެޕްޓަރަށް ާކަމެއް ާގޮތަށް،ާމ ދަމ  ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާައުޅގަ ާފެެނއޭ.ާއޭރުން ނޑަށް އަުޅގަ

ާމެންބަރުންާ ާއެހެން ާޢިްއަޒތްތެރި ާމިތ  ާއެއީ ާއިޞްލ ުޙކުރަމުން. ާގަވ އިދު ާދަނީ ާިމ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1545އެކަމަކަށް

ާަގވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިމ ވީމ ، ާކަމެއް ާކޮްނމެ ާދިމ ވ  ާމިީއާފ ހަގަކުރެްއވިހެން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާގެންނަ ާއިޞްލ ޙު އިދަށް

ާގިނަާ ާވަރަށް ާއެބަހުރި ާވެސް ާމިހ ރު ާގަވ އިދުަގއި ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ާވެގެންދ ނެ. ާކަމަކަށް ާއުނދަގޫ ާދަތި ވަރަށް

ާވަޒީރުންނ ާ ާއަދި ާއ އި ާދިނުމުގަ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާގެންނަންޖެހޭ. ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ އިޞްލ ޙުތައް

ާައޅުަގނޑުމެންާާސުވ ލުކުރުުމގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދަންނަވ  ާމިސ ލަކަށް ާކަންތަްއތައް. ާގިނަ ާވަރަށް ާހުރި ާމިހެން އ އި،

ނޑުމެންނަށްާދަތިވ ާވަރަށްާ  1550ޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިގެންވ ާޙައްޤުަތއްާބޭނުންކުރުމުގައިާވެސްާއަުޅގަ

ާަގވ އި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެބަހުރި ާކަންތައްަތކެއް ާމިާގިނަ ާއެހެންވީމ ، ާހުރީމަ. ާނުހިމެނި ާއެކަންކަން ާތެރޭގައި ުދެގ

ާަގވ އިުދަގއިާ ާމި ާޗެޕްޓަރެއް ާވަިކ ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާިމ ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ާކަންތައްތަކަށް ާހުރިހ  ދެންނެވި

ާކުެރވޭ ާގޮތަށް ާއެކަްނާއެ ާލިބި ާތ އީދު ާއަށް ާއަިދާއެ ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާގޮތަްށާއަުޅގަ ާއެ ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ާމަެގްއާކަ ނެ

ާރަީއްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަޖައްސައިެދއްވ ެނކަމަށް ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއައްސަލ މްާ ާއެދެން. ާމަޢ ފަށް ާނިހ ޔަތަށް ާއަޅުަގނޑު ާޮއވެއްެޖއްޔ  ާދެންނެވިފައި ާއެއްެޗއް ާކަހަލަ  1555ހިތްހަމަނުޖެހޭ

 ޢަލައިކުމް.

 

 ެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާމަޖިލީހުގައިާ އ ދެ، ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވޭ. ާވިދ ޅެއް ާއެއް ާވ ހަކަ ާކަހަލަ ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުިރއްޔ .

ާމެންބަރުންނަށްާ ާކުަޑާމަޢުލޫމ ތެއް ާދެްއކެިވއިރު ާގޮތުްނާވ ހަކަފުޅު ާބެހޭ ާވަޞީލަތްތަކ  ާހުރި ާލިބިފައި  1560އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ާވަަޑއިނުގަންަނވ  ާސ ފުވެ ާބޮުޑާާމުޅިން ާއެންމެ ާހިމެނޭ ާމަޖިީލހުގައި ާެއއީ ާޮއވެދ ނެ. ާވިދ ުޅވެފައި ާފަހަރެްއގަިއ ގޮތަށް

ދެޕ ޓީ،ާއެއީާއެމް.ޑީ.ޕީާއ އިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާދެާކޮޓަރިާމިާތަނުންާހަމަޖެހިފައިާއެބަހުރި.ާތެދުފުޅެއް.ާއަދިާހަމައެއ ެއުކާ

ާޢިއްޒަތްތެ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަަކށް ާޕ ޓީތަކ އި،ާވަކި ާވެސްާކުދި ާެއއް ާކޮޓަރި ާކުރަްއވ ނެ ާމަސައްކަތްޕުޅު ިރާމެންބަރުން

ާގޮތަށްާއެތަންާހުންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަުނގެާބޭނުންފުޅުާ ތައްޔ ރުކޮށްަފއިާއެބަާހުރި.ާެއތަނުގެާބޭނުންފުޅުާކުރެއްވޭނެ

ާޢިމ ރ  ާމި ނޑުމެންގެ ާދަންަނވަން.ާއަުޅގަ ާއޮތާެްވ ހަކަ ާުފރުޞަތު ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮޓަރިތަެކއްާކުރެްއވުމަށް ާމ ގިނަ  1565ތަކީ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަން ާނޫން ާތަނެއް ާހުރި ާލިބިފައި ާފުރުޞަތު ާކުރަން ާމަސަްއކަްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތި ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާބޮަޑށް ާވަރަށް ާދަތިކަން ާޖ ަގއިގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ނުޑާމަސައްކަތްޕުޅުާކުެރއްވު ުމގައިާވަރަށްާދަތިކޮށްާއުޅުްއވ ކަންާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާފެންނަމުންދ ކަންާދަންނަން.ާއަޅުގަ

ާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާއަށް.

ާ1570 

 ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާާ ާގަވ އިުދގެ ާމި ާގޮތުނ17ާާްަރީއސް. ާގުޅޭ ާއިޞްލ ޙ  ާހުށަހަޅުްއވ ފައިވ  ާއަށް ާމ އްދ  ަވނަ

ާކުރަން.ާމިހ ރުާ ާކަންތައް ާލަސްވެްސވެއްޖެޭއާމި ާމ  ާރަީއސް،ާމިހ ރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭުނންވަނީ އަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަން

ާހުޅުހެންވޭ ާލީޑަރަކީ ާމެޖޯރިޓީ ާމިހ ރުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމަނިކޭ.ާޙަޤީޤަތުގައި ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ރު

 1575މޫސ ާމަނިކުާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވެާވަަޑިއގަންނަވ ާމެންބަރުންނޭާމިާމަޖިލީހުގައިާއެންމެާގިނައީ.ާީވއިރުާމިާ

ާޕ  ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމަޤ މު ާލީޑަރުގެ ާެމޖޯރިޓީ ާގެނެސްެދއްވ  ާއިޞްލ ޙު ާއަވަހަކަްށ ާވެސް ާވީހ  ާލީޑަރަްށާގަވ އިދު ީޓގެ

ާ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާއެދޭ ާއަޅުަގނުޑ ާދެްއވުމަކީ ާހަމަޖަްއސަވައި ާރައީސް ާއަކަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުތ  ާދެވަނަ ދަންަނވަން.

ާކަން ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޕ ޓީގެާނިޒ މުން ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއެންއަޅުަގނޑު ާހިންގުމުގެ ާމުހިއްތައްތައް ާއެއްާމެ މު

ާއޮންނަާނިޒ މެއްސަބަބަކީާމަޖިލީހުގެާ ާެގންދިއުމަށްޓަކައިާހަމަޖެހިފައި ގޮތުންާާ.ާއެކަންތައްަތއްާފަސޭހަކަމ ެއކުާކުިރއަށް

 1580އެުކާާށްާފެިނވަަޑއިގަންަނވ ނެާިއއްޔެާވެސްާެއތައްާބަިއވަރުާއިޞްލ ެޙއްާއެްނމެާބޭފުޅަކުާވިދ ުޅވުމ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަ

ާ ާއިން ާފްލޯރ ާީވއިރުާނެިގގެންމަޖިލީހުގެ ާމިާމިާދިޔަކަން. ާއޮންނަާގޮތަށް ާހަމަޖެހިފައި ާކަމެއް.ާންކަންތައް ޖެހޭ

ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ާބުނަމުންދޭ ާފަރ ތުން ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާގިނައިން ާވަަރށް ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާރައީްސ،ާައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފަހުމީ ާއަލްޙ ން ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާއ ދެ، ާކަމުަގއިވ  ާމެންބަރެއް ާެއާާކުރީގެ ާނިސްބަތްކޮށް އަށް

ނ ނަަގއިގެންާކަމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާވަރަށްާގިނައިްނާާޑިެއއްާަވގަށްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާބޭފުޅުންގެާގޮ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނުވޭ. ާވިދ ޅެްއ ާގޮުތން ާއެކަމ ބެހޭ ާބަސްފުޅެއް ާވެްސ ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެްސ ާދ އިރުަގއި  1585ވިދ ޅުވަމުން

ާކޮށްލަްއވަްނވީާދަންނަވ ލަ ާސުވ ލު ާއަމިއްަލފުޅަށް ާއެބޭފުޅުން ާމެންބަރުންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާބޭނުންވަނީ ން

ާރަޖިސްޓްރީގައިާނޫންތޯއޭ،ާއަލްޙ ންާފަހުމީ ާއަދަދ ާއެބޭފުޅުން ފޭޫދގައިާތިިބާާައށްާފޭދޫާއިންާލިބިވަަޑއިގެންެނވިާޯވޓުގެ
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ާއެްއވަރުާ ާއަދަދ  ާއ ދެ، ާއަދަެދއްތޯޭއ. ާޕ ީޓާގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެކަނި ާހުސް ާދެނީކީ ާވޯޓު ާމެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރީަގއިާ ާއިންތިޚ ބުަގއި ާއަނެއް ާނިމި ާއިންތިޚ ބު ާއެއް ާބޭނުންަވނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާނޫން. މީހުންނެއް

ާވަ ާއެ ާލީމ  ާވޯޓު ާއެ ާމީހަކަށް ާއެހެން ާބޭރުކޮށްލ  ާމީހުން،ާއެމީހަކުާނަގ  ާދިން ާމިާވޯޓު ނޑުމެން ާކިހިނެއްތޯއޭ.ާއަުޅގަ  1590ނީ

ާިމާ ާފުރުޞަތުގަިއާއަުޅަގނޑުމެން ާމި ާބޭނުން ާކޮށްލަން ާއަޅުަގނުޑާސުވ ލު ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާކަމެކޭ. ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ާޕ ޓީާ ާއަެނއް ާޕ ޓީން ާއެްއ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާމިނިވަްނާާމަޖިލީހުގައި ާބަދަލުވުމ އި އަށް

ާމެންބަރުންެގާމެން ާމިނިވަން ާަވކިވެ ާޕ ޓީަތކުން ާގުޅުމ އި ާޕ ީޓތަކ އި ާބޭފުޅުން ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާގޮތުަގއި ބަރުންގެ

ާހިމެނިވަޑަިއާ ާދަފްތަރުގައި ާޕ ޓީތަުކެގ ާސިޔ ސީ ާކޮބ ތޯއޭ. ާސަބަބަކީ ާނުދޭންވި ާޖ ގަ ާކަމަށް ާމިކަން ާތިބުމ އި ގޮތުަގއި

 1595އަކަށްާބަދަުލވުމ ާއަދިާޕ ޓީތަކުންާަވކިވެާފުަޅކުާބޭނުންވ ާޕ ީޓއަކުންާއަެނއްާޕ ޓީވެސްާއެބޭގަންނަވ ާކޮންމެާރަްއޔިތަކަށްާ

ާއެހެންކަމ އެުކާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭ. ާޖަގ  ާހުންނެވުމަށް ާގޮތުަގއި ާބޭފުޅެއްގެ ާނުހިމެނޭ ާޕ ޓީއަކަށް މުސްތަޤިއްލު

ާވަާ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާޚ އްަޞކޮށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ާވެްސާއަޅުަގނޑު ާޭދއިުރގައި ާވަގުތު ާޕ ޓީތަކަްށ ގުތު

ނޑުމެންާޕ ޓީާއަްށ44ާާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާމިހ ރުާވަގުތުާދެވެންާޖެހޭނީާާ މިނިޓް.ާއެހެންާމިާދަންނަވ ލަންާޖެހުނީާއަުޅގަ

ާރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޭބނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާތިބުމ އެކު. ާމެންބަރުން ާވަަރށް ާއެ ާމިހ ރު ނިސްބަތްވ 

ނުޑާމަޖި ާއަުޅގަ ާނުކުރެޭވކަމީ ާމަޖިލީހުަގއި ާމަސައްކަތް ާއެްއގޮތަށް ާރޫހ  ާސިސްޓަމްގެ ާޕ ޓީ ާނޫނީ ާގަވ އިދު  1600ލީހުގައި

ާފ ހަގަކޮށްލަ ާފަރ ތަާހިތ މަޔ އެކު ާދެ ާޚ އްޞަކޮށް ާބޭނުން. ާވިްސޭނާން ާގޮތަކަށް ާދެ ާޚ އްޞަކޮށް ާފިކުރަކަށް ާދެ ކަށް

ާކޮމި ާޚ އްޞަކޮށް ނިޑތައް ާގޮ ާމަޖިލީހުގެ ާއ ިއާފަރ ތްތަކަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއެހެންނަމަވެސް ާމިއޮންނަނީ. ނޑިަތއް ާގޮ ޓީަތކުެގ

ާބޭ ާބ ރުެގ ާެއބޭފުޅުންގެ ާފަރ ތުން ާކޯލިޝަްނގެ ާަގވ އިުދގެޕީއޭ ާމަޖިލީހުގެ ާއެވަީނާާނުންކޮށްެގން ާމިހ ރު ާޚިލ ފަށް ރޫހ 

ާ ާނިންމ ފަ. ާެއކަން ާނުދީ ާވެސް ާކަމެއް ާނައިބު ާއަދި ާވެސް ނިޑއެއް ާގޮ ާއެންމެ ާއަށް ާމިާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހިތުން ނޑު އަޅުގަ

ާައޅުަގނުޑާ ާކަމުަގއި ާކަމެއް ާޚިލ ފު ާރޫހ  ާކުރ  ާޕްރަކްޓިސް ާމި ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު  1605މަޖިލީހަށް

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމ ެއކު، ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުގައި. ާމި ާބޭނުން ދަންނަވ ލަން

ނޑަްށާތ އީދުާުކރެވޭ.ާއަދިާެވސްާމިާގޮތުންާޚ އްޞަކޮށްާޕ ޓީަތކުެގާނިޒ މިހ ރުާމިާހުށަހެޅި މުާފައިވ ާއިްޞލ ޙަށްާއަުޅގަ

ވަރުގަަދކޮށްާމިކަންކަންާކުރުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާއެބަެޖހޭާކަންތައްތަކެއްާކުރަން.ާމިާވ ހަކަތައްާަދއްކަމުންާދ އިރުާ

ާ ާހަމަ ނޑުމެވިސްނ ލައަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދ އިރ ެގާންޖެހޭ ާނިސްބަތްވ  ާދ އިރ އަކަށް ާހަމަ ާވެސް ާކޮންެމާމެންބަރަކީ ން

ާމިާ ާބައެއް.ާއ ދެ،ާއެންމެފަހުން ާޖެހޭ ާބަހައްޓަން ާވިސްނުން ާކަންތައްަތކުަގއި ާދ އިރ ގެ ާބޭފުޅުްނގެ ާދ އިރ ގެ  1610ރައްޔިތުންގެ

ާނިސްބަތް ާއެބޭފުޅުން ާއެވަނީ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެްއ ާބިލުގައި ާދ އިރ ތަކަްށާހުށަހެޅުނު ވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާމަގޫދޫްނާ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާފުރުޞަތުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާއެކަމ ބެހޭ ާބަދަލުވ ީތ ާރަށް ވެރިކަންކުރ 

ާޖެހޭާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެކޮޅުިވޔަސް ާއެކަމ  ާޕ ޓީން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ާވެިރކަން ާއޮތް ބަދަލުކުރެވިފައި

ާދ އިރ ެގާާއެކަމަށް ާހުންނަ ާހޮވ ފައި ާއަޅުަގނޑުެމން ާއަކީ ާނުކުތ  ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާދައްކަން. ވ ހަަކ
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ާ ާއިން ާޕ ޓީ ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާއެބޭފުަޅކު ާިވޔަސް ާދެކޮުޅ ާއެކަމ  ާޕ ޓީއަކުން ާގޮތުން ާބެހޭ  1615އެކަމ ާކަންތައްތަކ އި

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާއެދެކޮޅުިވޔަސް ާދަްއކަން ާއެވ ހަކަ ނުޑާން ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާނުކުތ އ  ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންވީމަ، ބަޖެހޭ.

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާޕ ޓީައކުންާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފިއްޔ ާއެއ އިާދެކޮޅަކަށްާ

ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަކަ ާހަދ  ާެދކޮޅު ާއިޞްލ ޙެއް ާއެ ާހުށަހެއްޭނޅޭ. ާއިޞްލ ޙެއް ާނުކުތ ާާދެން ާދެންނެވި ާމި ެވގެން

ާ ާދަންނަވ ލީ. ާވީހ އަޅުަގނޑު ާގަވ އިދު ާމި ާއެހެންކަމ ެއކު ާރައީސް، ާައއިްސާާޢިއްަޒތްތެރި ާއިޞްލ ޙު ާއަވަހަށް ވެސް

ާވ ހަަކާ ާއެދޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާެދއްުވމަށް ާހަމަޖައްަސވައި ާޮގތުގައި ާލީޑަރުގެ ާމެޖޯރިޓީ ާއެ ާލީަޑރު، ާޕ ޓީގެ  1620އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޅުަގނޑުާވ ހަަކފުޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ދަންނަވަމުންާއަ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީގިލީާދ ނމ މި

ާިމާ ާަގވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،

ާގޮތެއްގަާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ޙު ާޢިްއޒަތްތެރިާހުށަހެޅިފައިވ  ާބައެއް ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރަން. ާތ އީދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1625އި

ާއޮތްާ ާމިހ ރު ާއަދި ާއެބަހުރި ާކަންތައްތަެކއް ާއުނި ާގިނަ ާވަަރށް ާމީަގއި ާފަދައިން ާފ ހަަގކުރެްއވި ާވ ހަކަފުޅުން މެންބަރުގެ

ާބޮާ ާވަރަށް ާއެބަހުރި. ާެވސް ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާެގންނަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ނުޑާގަވ އިދަށް ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުތަކެޭކ ޑެިތ

ާއިނގޭޯތ.ާ ާދިމ ވޭ ާުކރިމަތިވޭ، ާއެބަ ާއުނދަގޫަތކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާމަރުހަލ ގަިއ ާކުރުމުގެ ާމަަސއްކަތް ާއެއީ ދަންނަވ ނީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ާއެއްކަަމކަށް ާތެެރއިން ާއޭގެ ާދަންަނވ ލީ. ާވ ހަކަ ާއެ އެހެންވީމަ،

ާޢަބްދުމެން ާބިލެްއާهللاާބަރު ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަިޖލީހަށް ާމި ާޕ ޓީައކުން ާއެްއ ާފަދަިއން ާހުށަހެޅުްއވި ާދެންމެއަކު  1630މަޢުސޫމު

ާހުށަހެޅޭ ާއިޞްލ ަޙކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާނުވަަތ ާބިލެއް ާުހށަހަޅ  ާުނވަތަ ާޤ ނޫނެއް ާބިލަކަާނުވަތަ ާހުށަހެޅޭާމި ށް

ާއިޞްލ ޙެއްާ ާއެއް ާވ ނީ ާެވގެންދ ން ާވަގުތ ާއިޞްލ ޙުތައް ާމަޖިލީހުގެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނޫން ާއެހެން ާގޮުތގައި. ގެ

ާ ާވ ަހކަ ާދައްކ  ާމި ާނުވޭ.ާެއްއާޕ ޓީއަޅުަގނޑުމެން ާދިމ އެއް ާކޮންދެކޮޅު ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާހަމަާއަކުން ާމެންބަރަކު މެ

ނޑ143ާުައކަށްާތަފ ތުާއިްޞލ ޙުާހުށަހަޅައިފިއްޔ ،ާައޅުަގނޑުމެންާއެއްާމ އްދ  މެންާގުނަާކުރަްނާޖެހޭނެާުދވަސްާއަުޅގަ

ާެއއީާ ާގޮތުަގއި ާދެކޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާނުިނމޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއީ ާއެކަމެއް ާއަދި ާވެސް ާކޮްށެގން ާގުނައ ،ާގުނަ ާހަ  1635އޭގެ

ާއަޅުގަނ ާކަމަށް ާކަމެއް ާބޭރުވެގެންދ  ާސުލޫކުން ާކުރުމުން ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަދި ާރަނގަޅު ާދެއެންމެ ކެން.ާޑު

ާ ާވެސްާއެހެންވީމަ،ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާކޯލިޝަނުން ާއެ ާފަރ ތުން ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާެއއް ާވެސް ާބަލ އިރު އުސޫލުން

ާނުވަތަާ ާދެމެހެއްޓުމ  ާކޯލިޝަން ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއިޞްލ ޙެއް.ާއެހެްނާނޫން ާއެއް ާޖެހޭނީ ާހުށަހެޅެން ާކޯލިޝަނުން އެ

ާއެހެން ާއަދި، ާވެދ ނެ. ާކަމަކަށް ާތަފ ތު ާެއއީ ާއޮތުމ  ާުއޅެފ ނެާއެީކގައި ާތަފ ތުވުމެއް ާފަހަރެއްގައި ާމީގައި ނަމަވެސް

ާގެްނގުެޅވޭާ ާވިސްނުން ާއެްއގޮަތކަށް ާބޭނުމަކަށްޓަކައި ާއެ ާބޭނުމަށްޓަަކިއ ާކޯލިޝަނުގެ ާއެކަަމކު ާކަމަށްވ ތީ.  1640ކޯލިޝަނެއް

ށްާވަންޏ ާއެާހެންާއެާކޯލިޝަނަށްާެވސްާވ ނީާއެއްާއިޞްލ ޙެކޭ.ާެއހެންނޫންާކަމަމިަދންނަވ ކަމަށްާވަންޏ ާައޅުަގނޑުާ
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ނޑުާދަންނަވަްނާބޭނުންވަނީ.ާއެކޯލިޝަނެްއގެާގޮތުަގއިާމިާމަޖިލިސްާބަލައިގަނެގެންާނުވ ނެާކަމަށްާއަޅު ހެންވީމަ،ާއެާގަ

ާމ  ާެއންމެ ާވެސް ާއޭެގާކުރިން ާއަދި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެްއާއްދ އިހައްދުވަހު ާއެަބއ ދޭ ާއިރު ާހުށަހެޅޭ ާއިޞްލ ޙު އަކަށް

ާނިސްބަްތވ  ާއިތުުރާާޕ ޓީއަކަށް ާެވގެންދ  ާފަށްފަށް ާތަކުރ ުރކޮށް ާއެީއ ާއެހެންވީމަ، ާިއޞްލ ޙު. ާބ ރަ ާދިހަ، ފަރ ުތން

ާކޮންމެ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާހަމައެހެންމެ، ާމަސަްއކަތްތަެކއް. ާދެާވެގެންދ  ާވ ހަކަ ާދެއްވ   1645އްކުުމެގާމެންބަރަކަށް

ާގަވ އިދު ާއޮތް ާމިހ ރު ާތިބޭފުޅުން ާއޮންނަނީ ާމި ާމިހ ރު ާވަރަށްާފުރުޞަތު ާގެންދަވަނީ ާމަނިކުފ ނު ާދަށުން ގެ

ާއެހެންމަވެ ާދަންނަވ ނީ. ާައޅުަގނޑު ާވިސްނ ލަާއިންސ ފުވެރިކޮށޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާބ ވައޭ.ާސް ާނޫން ާކަމެއް ންޖެހޭ

ާހުންނަ ާމެންބަރަކަށް ާއެންމެ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާދެންމެއަކު

ާަވގުަތކީާ ާލިބޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާަދއްކަްނ ާވ ހަކަ ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާހުރެދ ނެ. ާވެސް ޕ ޓީއެއް

ނޑަށްާލިބެނީާ  1650މިނިޓްާއިރު.ާެއއީާއެންމެާގިަނވެގެްނ1ާާއަޅުަގނުޑގެާޕ ޓީަގއިާހުރިާެއންމެާމެންބަރަކުާކަމަށްވ ތީާއަޅުގަ

މުާމަޢުޟޫާއަކަށްާވ ހަކަާވަތަާމުހިންހީވަނީާމީހަކުާވ ހަކަެއއްާދަްއކަންާނުާލިބޭާވަގަތު.ާއެހެްނވީމަ،ާމިީއާއަޅުަގނޑަށް

ާޕ ޓީތަކުންާ ާހިެމނިވަަޑއިގަންަނވ  ާޕ ޓީތަުކަގއި ާބޮޑު ާމި ާއެހެންވީމަ، ާޮކޅެއްހެން. ާަވގުތު ާުކޑަުކޑަ ާވަރަށް ދައްކަން

ާޕ ޓީތަާ ާބޮޑު ާއެ ާހެން. ާރަނަގޅު ާކޮށްދެްއވުން ާރިޢ ޔަތް ާމިއަށް ާީހވަނީ ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑަށް ާިތއްަބވ  ުކގައި

ާއެަބއުޅޭާ ާތިއްބެވި ާބޭފުޅުންެގާތެރޭގައި ާދެއްކެވޭ.ާހަމައެހެންމެ،ާއިންޑިޕެންޑެންޓް ާނަގ ގެްނާވ ހަކަ ާަވގުތު ކޮމްބައިންކޮށް

 1655ގޮތަށްާތޭރަވަރަކަށް،ާސ ދަވަަރކަށްާޭބފުޅުންާމެންބަރުން،ާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންާތިއްބެިވއިރުާެއބޭފުޅުންނަކަށްާވެްސާއެާ

ާ ާނިަކމެތި ާުނވ ީތވެ ާއެއީޕ ީޓއަކަށް ާނުގެެނވޭ. ާއެމީހުންެގާކަމަކޮމްބައިންކޮށެްއ ާނަމަވެސް ާއެެހން ާވެދ ނެ. ކަށް

ާކަމަށް ާލިބިއްޖެ ާއެއްބަްސވުމެްއ ާފުާއެއްބަްސވުމ ، ާެއަވގުތު ާވަންޏ  ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާއެ ާެއީއާރުޞަތު ާލިބުން ވެސް

ރަށްާވިސްނޭާގޮުތގައިާެއއްާޅޭ.ާބަެއއްާފަހައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާއެބަާއޮާމުާކަމެއް.ާއެހެްނާނޫނީާރަވަރަށްާމުހިން

ާ ާނިސްބަްތކޮށް 22ާާޕ ޓީއަކަށް 21ާާމިނިޓް، 23ާާމިނިޓް، ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދައްަކއިފ ނެ. ާވ ހަަކ ާވެސް މިނިޓ1ާާްިމނިޓް

ާައޅުާ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާއިނށީންނަށް. ާމިޖެހެނީ ާއަޅ ނުލެވެނީ ާެވސް ާސުރުޚީ ާތިބޭފުޅުންާއިރުަގއި ާީހވަނީ ނޑަށް  1660ގަ

ާއޮތް ާހެން.ާއެހެންމަާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަން ާހިނގ ާކަމެއް ާބޭއިންސ ފުން ާޯގސްކޮށް ާއެކަަމކި ާގޮތުން ާުއސޫލެއްގެ ވެސް

ާ...ވ ތީނަމަވެސްާމިާވިސްނ ވަަޑިއާގަންނަވ ާކަެމއްާކަމުަގއިާމެކޭާދެންނެވޭާކަންާނެތް.ާެއހެންކަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާޙުމަދުާޢަބްދުއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަ

ނުޑ17ާާތްތެރިާރަީއސް،ާމިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުެގާކުރިއްޔ ާޢިްއޒަޝު  1665ވަނަާމ އްދ ާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހެޅިފައިވ ތީ،ާއަުޅގަ

ާއެބަހުއްޓޭ.ާ ާމައްސަލަތަކެއް ާބޮޑެިތ ާހަމަ ާގަވ އިދުަގއި ާއަމަލުކުރ  ާވަގުތު ާމި ާއަޅުަގނޑުެމން ާމި ދަންނަވ ނީ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާމި ާކުރިން ާއެހެންނަމަެވސް ާދަނީ. ާެވގެން ާފ ހަަގ ާމި ާއެކަެމއް ާދިމ ވީ ާެއކަމެއް ވ އިދަްށާގަންނަށް

ާަގވ އިުދގަިއާ ާމައްސަލަތައް ާބަެއްއ ާއެބައޮތް ާފ ހަގަކުަރއްވ ަފއި ާވެސް ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާފެށުމ އެކު އަމަލުކުރަން
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ާމި ާދަންނަވ ލ ނަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާއެގޮތުން ާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހުރިކަމުގައި. ާގިނަ ާއިތުރުްނާވެސް ާއިޞްލ ޙުގެ ދެންނެވި

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަަގކޮްށލަން. ާައޅުަގނޑު ާވ ކަން ާގެންނަންޖެހިފައި ާބަލ ލުމަށްފަހުގައި ާގަވ އިދަށް ާމި  1670މިހ ރު

ާ ާތ އީުދކުރ  ާއެމީހަކު ާޙައްެޤއް، ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަިދާފިކުރެސިޔ ސީ ާިވޔަސް އް

ާއަުޅަގނޑުމެންނަ ާއެީއ ާދެމިހުރިމަކީ. ާެވސް ާމަތީަގއި ާފިކުރެްއގެ ާނޫން.ާކައެހެން ާކަމެްއ ާބަދަލުކުރެވޭނެ ާަގވ އިދަކުން ށް

ންނ ނެާފިކުރެއްާނޫނީާއެމީހަކުާއުޅޭނެާނޫނީާއެމީހަކުާއުޅޭނެާޕ ޓީއެއްާނޫނީާއެމީހަކުާހަކުާއަމިއްލަާއަށްާއެމީހަުކާހުއެމީ

ނޑުާދަންނަވ ީނާާއ އިާގުޅިާޕ ޓީ ނޑުމެންނަށްާއަޅުގަ ނޑައަޅަނީ.ާއެހެންވެްއޖެާހިނދެއްގައިާއަުޅގަ ނޫނީާނުގުޅިާހުރުންާކަ

ާނޫން.ާ ާތ އީދުކުރެޭވކަމެއް ާެއކަަމށް ާައޅުަގނޑަށް ާއެއީ ާނިގުޅައިގަުތމަކީ ާނޫނީ ާހަނިކޮށް ާވެްސ ާެއއްގޮަތކަށް ާޙައްޤު  1675އެ

ާޤަބޫުލކުރ  ާާއަޅުަގނޑު ާޕ ޓީެއްއގެ ާސިޔ ސީ ާނޫްނާގޮުތަގއި ާިޓކެޓްަގއި ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާއަދި ާނުކުތަސް ޓިެކޓްގަިއ

ގެްނާގޮތަކަށްާނުކުެމވަަޑިއގެންާތިްއބަވ ާބޭފުޅުންާވެސްާފަހުންާިވސްނިވަަޑއިގެންާނޫނީާއަދިާެއހެންާޙ ލަތެއްާމެދުވެރިވެާ

ާޕ ޓީާ ާއެހެން ާނޫން ާޕ ޓީ ާމަވެސް ާެއއިރެްއގަިއ ާެޖހިއްޖެހިނދެއްގައި ާމަސަްއކަތްކުރަން ާޕ ޓީައކުންާއެްއގަިއ ސައްކަތްކުރ 

ާަރއީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަުކރެވޭ. ާއަުޅަގނޑަށް ާގޮތުަގއި ާކަމެއްގެ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާހަމަ ާއެކަން ާލިބުމަކީ ފުރުޞަތު

ާމިޖެހެނީާ ާބަލަން ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާފިކުރަކަށް ާވަކި ާމިޖެހެނީ ާބަލަން  1680އަޅުަގނޑުމެން

ާމ އ53ާް ާކުރަންޖެހެނީާވަނަ ާމަސައްކަތް ާައޅުަގނޑުެމން ާބުނަނީ ާމ އްދ ަގއި ާެއ ާއެްއޗަކަށް. ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ދ 

ާލ ބަ ާަމސްލަހަތ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާޤައުމ އި ާމެދުވެރިވެދ ެނާާމުޅި ާޙ ލަތެއް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމަ، ާކަމަށް. އަށް

ނުކުެރިވގެންާއުޅެނިކޮށްާއަެނއްާދިމ ލުގައިާމަސަްއކަތްާކުެރވޭާގޮތްާާކޮންމެާގޮތަކަށްާވެސް.ާއެއްިދމ ލެއްގައިާމަަސއްކަތް

ނޑުާ ވެސްާމެދުވެިރވެދ ނެ.ާއެހެންާދިމ ވ ާޙ ލަތްތަކަށްާވެސްާމިާގަވ އިދުަގއިާފުރުޞަތުާއޮންަނންޖެހޭނެާކަމުގައިާއަުޅގަ

ނޑުާމ ާދިގުާވ ހަކަތަކެއްާަދއްކ ކަށްނެ ނޑުާޤަބޫލުާކުރަީނ،ާއަިދާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަ  1685ތިން.ާއަުޅގަ

ާމަަސއްކަތްކުރުުމެގާ ާއެގޮތަށް ާދެމިހުރެ ާމަތީގަިއ ާފިކުރެއްެގ ާތ އީދުކުރ  ާެއ ާއެމީހަކު ާެވސް ާކުރަނީ ާތ އީދު އަޅުަގނޑު

ާތަންދޭތީ ާެއޮގތަށް ާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެއީ ާކަމަށް. ާޮއންނަންވ ނެ ާގަވ އިުދގައި ާއަދިާާފުރުޞަތު އ އި

ާ ާޤ ނޫނުޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާނޫނީ ާޙައްޤެއް ާހިނދުާލިބިދީފަިއ ާއޮތް ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާެއގޮތަށް ާއެކަން ައސ ސީން

ާދެއްވިާ ާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާހަިނކުރެވިދ ނެކަމަށް ާއެކަން ާގަވ އިދަކުން ާެއގޮތަްށ ާއެކަން އަޅުަގނޑަށް

 1690ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާއަުޑއަހަންާ ާވ ހަކަފުޅުަތއް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެންވީ ާފ ހަގަކުރެވުނު. ާހުރިކަްނ ާކަންތައްތަެކއް ާގިނަ ާވަރަށް ާކުރަންޖެހޭ ާިއޞްލ ޙު ާަގވ އިުދގައި ާމި މަ،ާއިންއިރު

ނުޑާހަމަާމިާތެދުވީާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާ  1695އަޅުަގނޑަށްާވެސްާއަުޅގަ
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ާތަންކޮެޅއްާ ާފ ސްކޮށްލުމަށްވުރެ ާއެްއެޗއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުކއްލިގޮަތކަްށ ާެއއީ ާތ އީުދކުރުމަށްޓަކައި. ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ާވިްސނައި ާއެކަމ މެދު ާކޮށްިފއްޔ ާފުރިހަމައަށް ާެއކަންތައް ާއަުރަވިއގެން ާފުރުޞަތު ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ގެން

ާޮބޑަށްާ ާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާއެހެްނވީމަ، ާފަސޭހަވ ނެތީވެ. ާޢަމަލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެމަނިކުފ ނުގެާެއވ ހަކަފު ނޑު ާއަުޅގަ ޅަށްާތ އީުދކުރުމަށްޓަކައިާމިާފުރުޞަތުެގާއަމ ޒުކޮށްަފއިާހުރީާއެގޮތަށްާކަމަށްވ ތީވެ

 1700ބޭނުންކުރީ.ާއެހެންވީމަ،ާކޮމިޓީާއަށްާއަލުންާފޮނުވައިގެންާައވަސްާމުއްދަތެްއގެާތެރޭަގއިާމިކަންާނިންމައިގެންާމިނިވަންާ

ާގޮުތަގއި ާއެްއޗެްއގެ ާފުރިހަމަ ާިޚޔ ލުފުޅ އެުކަގއި ާއިްސވެރިންގެ ާޕ ޓީތަކުގެ ާއަދި ާޚިޔ ލުފުޅ އި ގެނެްސގެްނާާމެންބަރުންގެ

ާފ ސްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުިރްއޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ާ ާޕެނަލުގެ ާބަލަހައްޓަވ  ާރިޔ ސަތު ާގެންގޮސްެދްއވުމަށް ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަޙުސްގެ  1705ޝުކުރިއްޔ .ާމި

ާދ އިރ  ނޑިތީމު ާކަ ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަާޢިއްޒަތްތެރި ާޙުސެގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާރިޔ ސަތަށްާތްތެރި އިން

ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ާ`. ާދަންނަވ ލަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ާހިނގަމުންާ)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( މިހ ރު

މަނިކުާމެންބަރުާމޫސ ާވަނަާބ ބަށްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރ21ާާިމިދަނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާޢ އްާ ާއިޞްލ ޙު ާބެހޭގޮތުްނާހުށަހެޅުއްވި ާރިޕޯޓ އި ާހުށަހަޅުްއވ ފައިވ  ާއެކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާކޮމިޓީން މު

ާނަންފުޅުާ ާލިސްޓްަގއި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާބަިއވެިރވުމަށް ާބަޙުސްގައި ާބަޙުސް.  1710ހިނގަމުންދ 

ާބޭ ާވަަޑއިގެްނާނެތް.ާހިމެނިގެންވ  ާޖަލްސ ގެާމ ލަމުގައި ނުޑާފުޅުންގެާތެރެިއންާބައެއްާބޭފުޅުންާމިވަގުތު މިވަގުތުާއަުޅގަ

ފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިއޮތީާިލސްޓުަގއިވ ާތަރުތީބުންާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަހުލޫފަށް.ާ

ނޑުާފުރުޞަެތއްާއަުރވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާމަހުލޫފު.ާއެހެންވީމަ،ާއެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާއަޅު ާގަ

ާ

 1715ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަހުލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާިމާ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާމިހ  ާކޮމެޓީން ާޢ އްމު ާފުރަތަމަިއނުންވެސް ާއެންމެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނ ޒިމުާމަސައްކަތްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާކޮމެޓީެގާމުޤައްރިރު ާއެ ާގެނެްސާދެއްވިކަމަށްަޓކ  ކޮށްެދއްވ 

ާވެސްާ ާފުރަތަމަ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާދެތިންކަމެއް ާހަމަ ނޑު ާައުޅގަ ާއެއަށްފަހު ާދަންނަވަން. ާުޝކުުރ ާއަޅުަގނޑު ރަޝ ދަށް

ތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވިދ ޅުވެއްެޖާމިހ ރުާމެޖޯރިޓީާލީޑަރުކަންާބޭނުން.ާއެއްކަމަކަށްާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް

ާއަޅުަގނޑަށްާވީހ ާވެސްާއަވަހަށްާހުޅުހެންޭވރުާދ އިރ ގެާޢިާ ާހަވ ލުކުރަންވީކަމަށް. ާމަނިކ  ާމޫސ  ާމެންބަރު  1720އްޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހުން ާޓީމ އެުކ ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާިއއްެޔގައި ާަސބަބަކީ ާނުކުެރވޭ ާޤަބޫލު ާމެޖޯރިޓީާާއެކަން ާވަަޑއިގަތީމަ. ބޭރަށް

އޮތްކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާއެހެންާހައްދަވ ނެކަމަކަށް.ާދެާވަނަާކަމަކަށްާވިދ ޅުވެއްޖެާޑީ.އ ރު.ޕީްނާ
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ނުޑގެާވ ހަކަާަތކުރ  ާވަގަްށާނަގަިއގެންާއުޅުނުކަމަށްާައުޅގަ ނޑިެއއް ާޑީ.އ ރު.ޕީންާގޮ ރުކޮށްާތަކުރ ރުކޮށްާއަލްހ ންާފަޙުމީ

މިތ ާދައްކ ކަމަށް.ާއަދިާއެކަްނާސ ބިތުކޮށްދިނުމުގެާގޮތުންާައލްހ ންާފަޙުމީާއަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާއިންތިޚ ބުަގިއާ

ނުޑާ  1725ލިބުނުާވޯޓ ިއާއަދަދ ާޑީ.އ ރު.ީޕގަިއާފޭދޫާރައްޔިތުްނާރަޖިސްްޓރީާވެފަިއވޭތޯާޗެްކކޮށްލެވުމަށްާވެސްާވިދ ުޅވި.ާއަުޅގަ

ާބޭނު ާެއއްވަރަްށާދަންނަވ ލަން ާވޯޓ  ާލިބިވަަޑއިގެން ާއެ ާއިުރގައި ާވި ާއިންތިޚ ުބާކ މިޔ ބު ާރިޔ ސީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ންވަނީ

ާވ ހަކަާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާެދްއވ ށޭ. ާސ ފުކޮށްލަ ާއެކަްނވެސް ާއެބައޮތްތޯ، ާމެންބަރުން ާރަޖިސްޓްީރގަިއ އެބޭފުޅުންގެ

ާމ މި ާއިބްރ ޙިމް ާޤ ސިމް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިބްރ ޙިމ ،ާކެލ ާފެށުމުގެކުރިން ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގިލީ

ާޢަބްދު ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަަސއްކަތްާهللاާދ އިރ ގެ ާމި ާގޮތުަގއި ާކޯލިަޝން ާއެ ާބޭނުން. ާތ އީުދކޮށްލަން މައުސޫމަށް

ާވ ހަކ ިއގަާ ާމިޮއތް ާމީގަ ާގޮތުން ާއަރ ނެކަމަށްާއިކުރުމ ބެހޭ ާއޮޅުންތަެކއް ާވަރަކަށް ާއެަބާާކޮންމެެވްސ ނޑަށް  1730އަުޅގަ

ާމިސ ލަކަށް ާކޮމިާާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާމަޖިލީހުން ނޑުމެްނގެ ާސިޔ ީސާއަުޅގަ ާކޮންމެ ާވެސް ާހަދ އިރުަގއި ާޢައްޔަންކޮށް ޓީތައް

ާކޮމެޓީތައްާ ާމިތަނުގައި ާއެބަ ާހިމެނޭގޮތަށް ާމެންބަރަކު ާޕ ޓީއަކުން ާކޮންމެާސިޔ ސީ ހެދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަހަލަާާޕ ޓީއަކުން

ނޑުމެންާކޮންމެހެންާރުޞަތުތަކުގައިާފު ވެްސާސ ުފކޮށްލަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއ ދެ،ާާކިހިނެއްޯތާަކންވެގެންާދ ނީ.ާެއއީާއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާއަޅުަގނޑުމެންާެއންމެންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާއިންތިޚ ބުގައިާވ ދަކުިރއިުރާ

ާފަރ ތުން ާޕ ޓީތަުކގެ ާވ ދަކުރި ާެއއްބަަޔުކާާ.އެއްބަަޔކު ާގޮތުަގއި. ާމެންބަރުންގެ ާއަމިއްލަ ާވ ދަކުރީ ާބަޔަުކ  1735އަނެއް

ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއުކާ ާގޮތަށް. ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ާއެކި ާމިހެން ާެއމް.ޑީ.ޕީން ާއަނެއްަބޔަކު ޑީ.އ ރު.ޕީން

ާއިންތިޚ  ާއެންމެން ާއަުޅަގނޑުމެން ާރައްޔިތުން ާއެދުވަހު ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުރީ ބުކޮށްފަ

ާގޮތުން ާއަިމއްލަ ާުނވަތަ ާނިސްބަތްިވާޕ ޓީައކުން ާެއގޮތަށްނިާއެ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާއިރުާާސްަބތްވި ާވ  ކަމަށް.ާއެހެންކަމަށް

ާޕ ޓީްނާ ާެއއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާުނކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑަކަށް ާހަމަގައިުމވެސް ާގޮތުން ާކުރުމުގެ ާއިޙުތިރ މު މިކަމަށް

 1740ިއގެންނެިވާޕ ޓީައކަށްާބަދަލުވެވެްނޖެހޭނެާކަމަކަށް.ާނުވަތަާއިންޑިޕެންޑެންޓުާމެންބަރެއްާގޮތުގަިއާއިންތިޚ ބުވެާވަޑަާއަނެއްާ

ާޕ ޓީ ާވެސް ާކަމަކަށްމެންބަރަކު ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާފުރުޞަތު ާގުިޅވަަޑއިގަތުުމގެ ނޑުމެންައކަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ެގާ.

ާއަ ާމިއަދު ާއޮތްގޮތުން ާއިންތިޚ ބުާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޕ ޓީއަށް ާއަނެއް ާޕ ޓީން ާއެއް ާމެންބަރަކަށް ާއެްއެވސް ޅުަގނޑުމެންގެ

ާމެންބަރެއްެގާ ާއެ ާވިޔަސް ާވެވަަޑއިގެންފިކަުމގަިއ ާބަދަލު ާޕ ޓީއަކަްށ ާއެހެން ާޕ ޓީން ާނިސްަބތްވި ާއެ ވަަޑއިގެންެނވިއިރު

ާ ާނެތް. ާފުރުޞަތެއް ާއަުކ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާައޅުަގނޑުމެން ާގެއްޭލގޮތަކަށް ނޑި ާއަލްހ ންާގޮ ާއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމ ،

ާހަމަާާފަޙުމީ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއަދިވެސް ާބުނަންޖެހެނީ. ާޮގނޑިެއކޭ ާއޮތް ާނަގ ފައި ާވަގަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާދިމ ލަށް  1745އ އި

ނޑިާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާއެާވ ހަކަާތަުކރ ރުކޮށްލަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީންާއަްލހ ންާފަޙުމީާވަގަށްާނަގ ފައިާއޮތްާގޮ

ވެްސާައވަހަށްާހަވ ލުކޮްށދެއްވ ށޭ.ާއަދިާއަިމއްލަފުޅަށްާތިމަންނ ާއިންތިޚ ބުވެާަވޑަިއަގތީާތިމަންނ ގެާއަމިއްލަފުޅަްށާާވީހ 

ާއޮތްާމޮޅުކަމ ާއެާޢިތުބ ރ ާތ ީއދުންކަމަށްާވ ނަމަ...

ާ
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 1750 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ  ާނޮޅިވަރަްމ ާނުކުތ އަކަްށ ާނިޒ މީ ާމެންބަރު ާނަޝީދުާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދު ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި އިރ ެގ

ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ީތވެ،ާނިޒ ީމާމައްސަލައެއްާހުށަހެުޅއްވުމަްށާއެާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1755 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ

ާ ާމި ާރައީސް ާމައްސަަލިއގައިާަވަގށްޢިއްޒަތްތެރި ނީޑގެ ާގޮ ާދުވަްސާާނެގި ާގިނަ ާވަރަށް ާހޫނުވޭ. ާއެބަ ާމަޖިލީސް ވަރަށް

ާމިކަމަށް ާނެރެދެއްވ  ާރޫލިްނގއެއް ާރައީސް ާއައުދުވަހު. ާމިހ ރު ނޑިެއއްތޯާާ. ާގޮ ާނެގި ާަވގަށް ާެއީއ ާއޮތްގޮތުން ަގވ އިދު

ާފުރުޞަތެއް ާދައްކ ނެ ާެއވ ހަކަ ާދެން ާނެރުނީމަ ާެއއް ާރޫލިންގ ާއޭރުން ާވ ހަކަަތއްާާނޫންތޯ. ާެއކަހަލަ ާއަދި ނޯންނ ނެ.

ާދެރަކަމެއް.ާ ާވަރަށް ާއެއީ ާދެެކވެްނޏ  ާވ ހަކަތަކެއް ާމިކަހަލަ ާކުރުމ  ާވައްކަން ާމުހ ތަބުކޮށް ާމެންބަރަކ   1760ދެކެވޭއިުރަގއި

ާމެންބަރެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއެވސް ާކުރަނީ. ާއެ ާއެކަން ާއެހެްނ ާކެޓަގަިރކަލީ ާވިދ ޅުވެފަ ާނަން ާރައީްސ، ެގާޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތ ާކަރ މ ތަށްާެގއްލުންާލިބޭގޮތަށްާމިާމަޖިލީހުގައިާވ ހަަކއެއްާނުދެްއކޭނެ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ

 1765 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާނެންގެވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނުޑާާޝުކުރިއްޔ  ާގުޅޭގޮތުން އ އި

ާދެއްެކވުދަން ާވ ހަކަުފޅު ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާބޭނުންވަނީ، ާމަޖީލީހުެގާނަވ ލަން މުަގއި

ާކުިރއަށްާގަވ އިދުަގއިާ ާވަޑަިއގަންނަވަމުން ާފަރުވ ތެރި ާބައްލަވަމުން ާކުރަްއަވމުން ާރިޢ ޔަތް ާވެސް ާކަންކަމަކަށް ާހުރިހ  ވ 

ާވަރަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާާވަަޑއިގަތުން ާމައްސަލަބޮޑަށް ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާކުރަމުްނާާއެދެމޭ. ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބެހޭގޮތުން އ އި

ާބަހުެސއް.ާއެހެންވީމަ،ާ ާއެދިފައިވ  ާަވޑަިއގަންނަވަން ާބަިއވެރިވެ ާމެންބަރުން ާއިތުރަށް ާއަދިެވސް ާމިހ ރު ާބަހުސަކީ  1770ގެންދ 

ާގެން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުުޅ ާމެންބަރު ާގެންދަވ  ާދަްއކަވަމުން ާފުރުޞަތުާވ ހަކަފުުޅގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާނިންމެވުމަށް ަދވ 

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޚުގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަ

ާޚިލ ފުނުވ ާ ާމެންބަރުންނަށްާއިސްލ މްދީނުގެާއަސްލުަތކ  ާމަޖިލީހުގެ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާރަްއޔިތުން  1775އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާމަޖިލީސްތެ ާމި ާދަންނަވަނީާގޮތުެގާމަތިން ާމި ާމިވ ަހކަ ާލިބިދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅަގނޑު ާފުރުަޞތު ާެދއްކުުމގެ ާވ ހަކަ ރޭ
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ާޤަބޫލުކުރ ތީއެއްނޫން.ާދިވެހިރަްއޔިތުންެގާޕ ޓީންނ  ާެއވ ހަކަ ާއެކަނި ނޑު ާއަުޅގަ ާހ ލެްއގައި ާޚ އްޞަކޮްށާާއިއެްއވެސް އަދި

ާދ އިރ  ާފަޙުމީާފޭދޫ ާއަލްހ ން ާަވޑަިއގެންނެވި ާނިސްަބތްވެ ާތަކުރ ުރކޮށްާާއަށް ާަރއްޔިތުން ާެދއްވި ާވޯޓު އަށް

ާއ ދެ،ާ ާގެންދަވ ީތވެ. ާދެއްވަމުން ާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާދެންެނވުމަށް ާއެވ ހަކަ ާހިސ ބަށް އަޅުަގނޑުމެންނ 

ާޤަބޫލުކުރަންޖެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެއ ެއކީަގއި ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮްށލަން ާމިކަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާވުމ ެއކު  1780ހޭާއެހެންކަމަށް

ާފުރަތަމަާ ާބޭްއވުނު ާރ އްޖޭަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާިއންތިޚ ބަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާނިމިގެންދިޔަ ާމި ޙަޤީޤަތަކީ

ާސިޔ ސީޕ ޓީތަކަށްާވ ދަކުެރވޭާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާއިންތިޚ ބު.ާއެާއިންތިޚ ބުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާއިންތިޚ ބު.....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރިން ާއެދެން. ާދެްއވުން ާމަޑުކޮށްލަ ާދެއްެކވުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާނެންެގވިާާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ  1785ާވެސް

ާކަމުަގއިާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ  ާދ އިރ ގެ ާނޮިޅވަރަމް ާޢިްއަޒތްތެރި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމައްސަލަެއއްާމެންބަރު ނިޒ މީ

ާފުރުޞަތަކަށްާއެދިވަަޑިއގަްނނަވ ތީާއެާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާާެވސްާާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަނެްއކ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1790 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ

ނޑުާނެގިާނިޒ މީާމައްސަލަ އަކީާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްތޯާނުވަތަާނޫންތޯާރައީސްާާރައީސްާމިހެންާމިވަނީާކުރިންާއަޅުގަ

ާައޅުވ ާާގރޫލިން ާވަގުބަދުނ މު ާބޮލުގައި ާއެމީހެްއގެ ާޚިލ ފުވެވެނީ ާއަްސލަކ  ާއިސްލ މްދީނުގެ ާޙަީޤޤަތުގައި ާނުދެްއވ . ެއއް

ާގޮތްތަެކއް ާއޮންނ ނެ ާވެސް ާކުރުމުގައި ާސ ބިތު ާކުރިކަމަށް ާއެހެންވީމ ާވަްއކަން ާވެސް. ާއިނގޭޯތާ، ާުނގޮވޭނެ ވަގަށް

ާޚ އްޞަ ާއަދި ާއެހެންީވމަ، ާރައީސް. ާނިކަމެޢިއްޒަތްތެރި ާރައްޔިތުންނަށް ާފޭދޫގެ ާއަތޮޅު ާައއްޑޫ ާގޮތަކަށްާތިކޮށް ާކަހަލަ  1795ވ 

ާރަނގަ ާއެއީ ާެދއްކުން ާޕ ީޓއަކުން ާބޮޑު ާކަހަލަ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވ ަހކަތަެކއް ާމިާޅުއެކަހަލަ ާއަސްލު ާރައީސް ާނޫން. ވ ާކަމެއް

ާއެ ާސްޓޭޖުަގއި. ާިއނީޝިއަލް ާއެންމެ ާޭއގެ ާހުްއޓުވެންޖެހޭނެ ާކަންތަްއ ާމިކަހަލަ ާގޮތަކީ ާމި ާނުވ ތީެވ ާމިާކަްނ މައްސަަލ

ާއެހެންވީމ  ާގޯްސވަނީ. ،ާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާވިދ ުޅވުމަށް.ާވަރަށް ާނުދައްކަން ާވ ހަކަުފޅު ާއެކަހަލަ ާބޭނުންވޭ ސ ފުކޮށް

ާޮކށްދެއްވ ތި.ާާާވެސްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާދެންާމިއީާނިޒ މީާނުކުތ އެއްތޯާނޫންތޯާސ ފު

ާ1800 

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ
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ާކުރިންާ ާމެންބަރު ާތިަޔާާޢިއްޒަތްތެރި ާަމއްސަލަ ާނިޒ މީ ާނުވަތަ ާނެްނގެވީ. ާތިޔަ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާނެންގެިވ ާހަމަ ވެްސ

ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާުހށަހެޅުއްވުމ  ާމައްސަލަ ާއެ ާއޮތީ.ާާހުށަހެޅުއްވީ. ާދަންނަވަން ާހަމަ ާަޖވ ބު ާދެންނެވި ވެސް

ާވ ހަކަފު ާޖަލްސ ަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމައެއީ ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޢިްއަޒތްތެރި ާދެއްެކވުމުަގއި ާގަވ އިދުަގއިާޅު  1805ވ ާޖިލީހުގެ

ާގަވ އިދ ާއަށްާކަންކަމަށްާފުރިހަމަ ާގެންދެވުމުގެާަމއްޗަްށާތިާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާާރިޢ ޔަތްާކުރުްއވ ާއެ ެއއްގޮތަށް

ާމެާއަބަދު ާހުރިހ  ާއަދި ާސަމ ލުކަން ާެއ ާބަަހއްޓަވ  ާސަމ ލުކަން ާދަންނަވަމުްނާެވސް ާކުރުްއވ ށޭ ާއިުތރު ާވެސް ންބަރުން

ާމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާލުރިާމެންބަރުާވ ަހކަފުޅުާނިންމ ވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަމުންާގެންަދވ ާޢިއްޒަތްތެ

ާ

 1810ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުާގަލޮޅުާދެކުނު

ާނިންމ ލ ށޭތޯ؟ާ

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާއްވ ާވ ހަކަފުޅު.ާދެާލަފައި.ާނިމިއްޖެތޯ؟ާއ ދެ،ާނިންމ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަނީާފުރުޞަތުގެާބޭނުންކުރަްއވ ާނިމި

ާ1815 

ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުާގަލޮޅުާދެކުނު

ާވ ހަ ާދައްކ  ާމި ާހަމަާމިތ  ނޑު ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުެރވޭާާކައ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ގޮތ ާއަކީ

ނޑުާިމާންާޤަބޫލުކުރ ާގޮތް.ާއެހެންވީމައަށްާވޯޓުާދެްއވިާރަްއޔިތުާމީާފޭދޫާދ އިރ ގެާއަލްހ ންާފަހު ޭއާތަކުރ ރުކޮށްާއަުޅގަ

ާަވގަށްާ ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާފަހުާދަންނަވަނީ ާއަލްހ ން ނޑި ާގޮ ާޑީ.އ ރު.ޕީނެގި ާމިކަމ ާމީ ާދެން ާދެްއވ ށޭ.ާެއކަމަކު ހަޖަމުާާއަށް

ާޤަބޫލުކުރެވޭާ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާނެންގެވުމަކީ ާމި ާނުކުތ ގައި ާނިޒ މީ ާއިުރއިރުޮކޅަށް ާމިތަނުގައި ާމިވ ހަކަ  1820ނުކުރެިވގެން

ާރަްއޔިތުންާ ާބޭްއވުނު ާވ ދަކުެރޭވާގޮތަށް ާޕ ޓީތަކަށް ާފ ހަަގކޮށްލިހެންާސިޔ ސީ ާކުރިން އުސޫލެއްާނޫން.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑު

ާއަ ާނިމި ާއިންތިޚ ބު ާނިސްބަތްމަޖިލީހުގެ ާޕ ޓީަތކަށް ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާތެރޭގައި ާމަޖިލީސް ާމި ާމިހ ރު ާވެާޅުަގނޑުމެން

ާއެބަ ާމެންބަރުން ާއެބަާާވަަޑއިގަންަނވ  ާމަޖިލީސްތެރޭ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބައެއްފަހަރު ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު ތިއްބެވި.

ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވަިކގޮތަކަްށާކަންާއަުޑއިިވގެންދޭ ާތެރެއިކައ ިއާޑީ.އ ރު.ީޕާއ އި ާަމޖިލީސް ާމި ާރ ވ ލަިއގެން ާނިންމަމުންާން ން

ާނޫނޭާ ާއުސޫލެއް ާރަނގަޅު ާއެްނމެ ާެއއީކީ ާހ ލެއްގައި ާއެއްެވސް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ.  1825ދ 

ާޑި ާއަސ ސްކަުމގައިާވ ހަކަދެްއކެވުމަކަށް. ާއުސޫލުކަުމގަިއވ  ާެއއް ާމެޖޯރިޓީމޮކްަރސީގެ ާމި ާދެްއތޯ ާކަމެއް ާތަބ ވުމ ާާއަށްާވ 

ާއަށް ާމައިނޯރިޓީ ާފ ހަގަކޮށްލަންާާއެކު ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާވެސް ާދަށުން ާއުސޫލުގެ ާެއ ާއެހެންވީމަ، ާކުރުމަކީ. އިޙުތިރ މު

ާއެ ާހ ލެއްަގއިާާބޭނުންވަނީ ާއެްއވެސް ާމިއީ ާގެންަދވ ޭށ. ާކުރިއަށް ާމަަސއްކަތްތައް ާކުރައްަވއިގެން ާިއޙުތިރ މު ާއެ ގޮތަށް

ނޑުމެންާއިންޑި އެންމެާމެންބަރެއްާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ާނުވަތަާެދާވަކިާެޕންޑެންޓުާމެންބަރުންނަށްާނުވަތަާއެީއކީާއަުޅގަ
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ާހިމެނި ާބޭފުމެންބަރުން ާޕ ޓީެއއްގެ ާނޫންވަޑަިއގަންނަވ  ާގޮތުން ާހިތުމުގެ ާއިހ ނެތިކޮށް ާފުާޅުންނަކަްށ  1830ރުޞަތުާނަމަ

ާކަންވ  ާގޮތުން ާމެންާނުދިނުމުގެ ާއަަދދެއްގެ ާގިނަ ާހަމަ ާނޫނޭ. ާވ ނަމަާާޮގތެއް ާކަމަށް ާތިބި ާޕ ީޓއެްއގައި ާއެއް ބަރުން

ާލިެބންވ ނެ ާފުރުޞަތު ާއެ ާައޅުަގނޑުާއެގޮތަށް ާމިާާކަމަށް ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ެވސް

ނޑުމެންގެާތެރެއިންާމި ާކަންތައްތަކެއްާވެސްާދޭތެރެއިންާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާގޮސްފަިއާހުރިާާއިޞްލ ޙުގެާސަބަބުންާއަުޅގަ

ނޑުމެރަނގަޅުެވގެ ާއަޅުގަ ާމީގެުކރިން ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާައޅުގަ ާދ ނެކަމަށް ާއެމް.ންނަން ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން ޑީ.ީޕގެާށް

 1835ާ...މެންާއަށްާވ ހަކަދެްއކުމުގެާފުރުޞަތުާލިބިފައިާއިންޑިޕެންޑެންޓުާމީވަގުުތަގއިާއަލްހ ންާފަހު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު ާމަޑުޖައްސަވ ލަާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަާވ ހަަކފުޅު ާނިޒ މީ ާއެދެން. ާަބެއްއާާލަާދެްއވުން ާނެްނގެވުމަށް އެއް

ާދ އިރ ގެާ ާއިަހވަންދޫ ާައރުވ ނަން ާފުރުޞަތެްއ ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާގެންަދވ . ާއެބަ ާއެދިވަަޑއިގަންަނަވމުން މެންބަރުން

 1840ާއަށް.ާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަހްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަހްމަދުާޢަބްދު

ާމައްސަލަާ ާނިޒ މީ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާވިދ ޅުވަމުްނާާޢިއްޒަތްތެރި ާތަކުރ ރުކޮށް ާިރޔ ސަތުްނ ާނެގީ ާމި  1845އެްއ

ާގަވ އިދަށް ާޢަމަލުކުރުމަށް ާެއއްގޮތަށް ާާގެންދަވަނީ ާނުގަވ އިދާ އިނގޭތޯ. ާއަަމލު ާެއއްގޮތަށް ާރިޔ ސަތުންާއި ކުރީމަ

ާގަވ އިދުާ ާގޮތް ާޢަމަލުކުރަންވ  ާޗެލެންޖު ާރިޔ ސަތ  ާއެބައޮތް. ާބޭފުޅުންތަކެްއާގައި ާވަިކ ާވަިކޮގތަކަށް ކުރަްއވ ފައި

ާކުރަްއވ  ާކަންަތއްތައް ާވަަޑއިގެން ާބިރުފުޅުގެން ާރިޔ ސަތުން ާއެބަކުރެްއވޭ.ާާވ ހަކަދެްއކެވީމަ ާފ ހަގަ ާއަުޅަގނޑަށް ކަމަށް

ާމަޖިލީހުގައި ާއިާާމިއީ ާރިޔ ސަތުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާުއސޫލެއް ާކުރެއްވޭނެ ާގަވ އިދަްށާކަންތައްތަްއ ާބޭފުޅަކު ންނަވ 

ނޑުާވަރަށްާދެރަވޭާމިާވ ހަކަާދަންނަވަންޖެއިހު  1850ލެންޖްކޮށްާހޭތީ.ާތަކުރ ރުކޮށްާރިޔ ސަތަށްާޗެތިރ މުކުރަްއވަންާވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާހަމަ ާވ ހަކަތައް ާއިސްލ ާމި ާވެސް ާދައްކަމުްނާދ އިރު ާސ ބިތުނުވ ހ ާމް ާަވއްކަމެއް ާމީހަކު ާޚިލ ފުވ ނެ ާއަސްލުަތކ  ދީނުގެ

ާބުނެފިނހި ާވައްކަމޭ ާއެާކަމަށްާދު ާއިނގޭތޯ. ާވ ަހކަދައްަކވަްނާާވ ހަކަާާވަންޏ  ާެއ ާއެހެން ާމިތ ކުެއއް. ާނުދެއްކޭެނ އެްއ

ާއިްނނަވ ާފުރުޞަތު ާގަވާ ާކަމަށްާދެއްަވއިގެން ާމަޖިލީހުގެ ާހޫނުވ ނެ. ާމަޖިލިސް ާމި ާގެންދަންާވަންޏ  ާއެްއގޮތަށް އިދ 

ާމިކަންާ ާއަޅުްއވ ލަްއވ  ާދޭތެރޭ ާމިކަމ  ާރިޔ ސަތުން ާދަންނަވ ލީ. ާމި ާވ ހަކަ ާމި ާއެދޭތީ ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާނިންމަ ާެއއްގޮަތކަށް ާޤަާވައިދެއްޖެހޭނެކޮންމެވެސް ާއަުޅަގނޑު ާަގވ އިދުކަމަށް ާއެާބޫލުކުރަން. ާބުނަނީ  1855ގޮތަށް.ާާވެސް

ާޢ މަޖިލީާއަނެއްކ  ާވ ހަކަަދއްކަންވީ ާބަހުރުަވޔ ހުގައި ާއިާއްމު ާހަމައިގެާޢ އް، ާރީތި ާއުސޫލ އި ާުއޅޭ ާވ ހަކަދަްއކ  މުއްކޮށް
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އްޓޭާމެންބަރ ާދޭތެރޭާއިާއެބައޮތް.ާއެާގަވ އިދުާނުހިފެހެއްޓުނީމަާއެކަމ ާނުހިފެހެކަމަށްާވެސްާގަވ އިދުަގއިާބުނެފަާމަތިން

ާގަާ ާގޮްތެވސް ާއެހެންވީމ ވ އިުދގަޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ާއެަބއޮތް. ާިއ ާމަޖިލިސްާާއެ، ާެއއްގޮތަށް ާަގވ އިދ  ގޮތަށް

ާގެންގޮސްދިނުމަށްާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ1860 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާގޮތުންާއަޅުާާއ ާބެހޭާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިޔަާނެންެގވިާނިޒ މީާމައްސަލަާ ގަ

ާހުރިހ ާ ާތިަޔ ާގަވ އިދު ާޮގތުގެ ާޢަމަލުކުރައްވަްނވ  ާމެްނބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީ ދަންނަވަން

ާޢަމަލުކުރެއްވޭޯތާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާމަތިން ާެއގޮތުެގ ާއަދި ާއެނގިވަަޑއިގަންަނވ . ާވެސް  1865މެންބަރުންނަށް

ބޫުލކުރަން.ާއެއ ާޚިލ ފަށްާފަހަރެްއގައިާވެސްާބޭފުޅަކަށްާކަިތކޮށްާމުަގއިާައޅުަގނޑުާޤަކަާންާގެންދަވ މަސައްކަތްކުެރއްވަމު

ާވިސްނ ވަަޑިއގެްނާ ާއަލުން ާމައްަޗށް ާެއކަމުގެ ާވެސް ާބޭފުޅަކު ާއެ ާވެިވއްޖިްއޔ  ާކަމެއް ާެއކަހަލަ ާވިދ ޅުެވވި އެްއޗެއް

ނޑުާ ނުޑާއެދެނީާރަނގަޅުކުެރއްވުމަށްާމިތ ާއިްނާމީހެއްގެާަޙއިޞިްއޔަތުންާައޅުގަ ދެތިންާފަހަރުާދަންނަވައިފިން.ާއަުޅގަ

މިހ ރުާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައިގެާބަހުަސއިގެންާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާކުިރއަށްާަވަޑއިގެންެދއްވުމަށް.ާއެއްާޕ ޓީންާ

ާޕ ޓީ ާވ ާއަނެއް ާބަދަލުެވަވޑަިއގަތުމުން ާބަދަލުެވވަަޑއިގަތުމ  ާބަހުއަށް ާެބހޭ ާމިކަންކަމ  ާގޮތ އި ާބެހޭާންވީ ާއެކަންކަމ   1870ާސް

ާަގވ އިދަށް ާބަހުާގޮތުން ާަބދަލެއްގެ ާމިގެންނަ ާބަހުއޮތީާސް ާމި ާެއހެންވީމ ، ާނިންމ . ާގެްނގޮްސާާސް ާހަމައަށް ވޯޓަކ 

ާ ނޑުމެންގެހަމިކަން ާއަުޅގަ ާމަަސްއކަތްކުރުން ާަހދައިާއްލުކުރެވޭތޯ ާޒިންމ އަކަށް ާއިސް ާކުިރއަށްާއެންމެ ާމަސަްއކަތް ގެން

ާހި ާބަލަމ  ާކަމަށްާނގ .ގެންދެވޭތޯ ާނުނިމޭ ާވ ަހކަފުޅު ާމެންބަރުގެ ާމެންބަރުެގާާވަނީާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ވިްއޔ 

ާލޫފް.މަދުާމަޚްވ ހަކަފުޅުާނިންމ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާމިާއަުރވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙް

ާ1875 

 ް:ލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުނމަޚްާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާގަލޮޅު

ާމިާ ާއަދިެއއް ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމިތ  ާމިއަދު ާވެސް ާހަމަގައިމު ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،

ނޯންނ ނެ.ާއެކަމަުކ،ާދެންމެަގއިާވެސްާނިޒ މީާުނކުތ ާެއާާއެްއވެސްާވ ހަަކއެއްާަދއްކ ފަާއެއްާާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ ާޚިލ ފު

ާއެންމެ ާމިތަނުަގއި ާމެންބަރު ާގޮސްދ ނެާނެންގެވި ާހޫނުވެގެން ާއިންޒ ރެްއާމިތަން ާވެްސާއެދެްއވީ ކަމަށް.ާާފުރަތަމައިނުން

ނުޑާހަ ާއަުޅގަ ާކަމެއް.ާއެހެްނވީމ އެއީ ާހިތ މަކުރ  ާވަަރށްާސ ފު.ާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްާ،ާމަ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ  1880ރަްއިޔތުން

ެވސްާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަަކއިަގއިާާނޑެއްާހަމަގައިމުތަނުގައިާކަމެއްާވ ކަމަށްާވ ަނމަ.ާއަޅުގަާނެގޭނީާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާމި

ާމި ާކަމެއްާނިޒ މު ާއެއްވެސް ާކަހަލަ ާގެއްލިގެްނދ  ާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ާތަނުގައި ާހަމަާ،ާޮކށްފައެއް ާވ ހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ާހު ާމި ާކުރިން ާުޖމްނިންމ ލުމުގެ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާނަށަހެޅިފައިވ  ާތ ީއދުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކެލ ާލަގޮތެއްަގއި މަވެސް،
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ާޢަާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާބްދުޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަން.ާމަޢުޞޫهللا ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާފ ހަގަކުރެްއވި ާއެ މް

ާ ާއަލްހ ން ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޑީ.އ ރުނިންމ ލަމުން ނޑި ާގޮ ާނެގި ާވަގަށް ާޝުކުރިއްޔ ާާ.ޕީާފަހުމީ ާދޭށޭ.  1885އަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

އަރުވ ނީާަވކިާޕ ޓިައކަށްާނިސްބަތްވެާަވޑައިުނގަންނަވ ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުަޞތު

 1890ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށް.

ާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާފަށަމުން ާވ ހަކަ ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާމ ނަކުރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހިތަްށއަރ  ާއަޅުަގނޑު ާއެެހންމެ ާހަމަ ާތ އީދުކުރަން. ާއިޞްލ ޙަށް ާއޮތް މުަގއިާހުށަހަޅުއްވ ފައި

ނޑަކަެށއްާ ާއަުޅގަ ާބ ބުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއުސޫލެއްތޯ. ާޮކން ާގެްނގުޅެނީ  1895އަޅުަގނޑުމެން

ާއެްއވެސްާގޮތަކަށްާސިޔ ސީާޕ ޓީއެްއގެާވ ހަކަެއއް....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު.ާމިހ ރު ާާޢިއްޒަތްތެރި ާގެްނދަވ  ާނިޒ މީާަދއްަކވަމުން ާއެބަޖެހޭ ާދަންނަވ ލަން ާމެންބަރަށް ޢިްއޒަތްތެރި

ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ .ާ ާއެބަ ާފުރުޞަތަކަށް ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަްތތެރި ާވެސް ާއަެނއްކ  ާހުށަހެޅުއްވުމަށްަޓކައި  1900މައްސަލަެއއް

ާޙަ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާބިލެތްދޫ ާމެންބަރަކީ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާއެާފުރުޞަތަށް ޢިއްޒަތްެތިރާާމްޒ .

ނޑުާފުރުޞަތު ާއަރުަވއިފިން.ާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1905 

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާަގވ އިދުެގ ާނަގަނީ ާމައްސަަލއެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާދަށުން.24ާާޢިއްޒަތްތެރި ާެގ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑަށްާއެނގޭާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާމިާނަަގނީާކަމެއްާހިނގަމުންދ އިރު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިްއޒަތްތެިރާ،ާއ ދެ އަުޅގަ

ާދަންަނވ ލަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފ ހަަގުކރެވޭނީ. ާއެކަން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވަގުތުެދއްވީމަ ރައީސް

ާޢިއްާ ާދ ިއރ ގެ ާގަލޮުޅާދެކުނު ާމަޚްޒަތްބޭނުންވަނީ ާައޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާތެރި ާތަކުރ ރުކޮްށާފޭދޫ  1910ލޫފަކީ
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ާފަހުމީ ާއަލްހ ން ާމިާމެންބަރު ާަނގަިއގެން. ާަވގަށް ނޑިެއއް ާގޮ ާވަްއކަންކުރުމަީކާާއަކީ ނޑައެިޅގެން ާކަ ކަމަކީ

ާ ާއެކަން ާއޮތްހުއިސްލ މްދީނުގެ ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާތަކުރ ރުކޮށްާދޫދު ާއެހެން ާވީއިރު ާއެތަންާާކަމެއް. ާމިހ ރު ާމެންބަރު އެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮސްފަިއވަނީ. ާވެސް ާގޯްސެވގެން ާކަންތައްތަްއ ާވަަރށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ފަހަރަކު

ާއެ ާރިޔ ސަތުން ާއެާރައީސް، ާވ ހަކަފުޅު ާއެ ާތަކުރ ރުޮކށް ާެއއީ ާދެއްވުން. ާއިންޒ ރެއް ާމެންބަރަށް ގޮތަށްާާޢިްއޒަތްތެރި

ނޑައެާދައްކަވަމު ާކަ ާހަމަ ާނޫން. ާއޮިޅވަަޑއިގެެނއް ާގެންަދވަނީ. ާމަޞްން ާޅިގެްނ ާނަގ ލުމަށ އި ާމ އްދ ގ24ާާެލަޙަތު  1915ވަނަ

ާގެާއި)ނ(ާއ  ާގެންދަވަމުން ާދަްއކަވަުމން ާއެހެންވީމ ޚިލ ފަށް ާވ ހަކަތަކެއް. ާގެންަދވ ާ،ާންަދވ  ާދައްަކވަމުން ތަކުރ ރުކޮށް

ާއެހެްނވީމ ވ  ާއަބަދު. ާތ  ާހަކަެއއް. ާމައްސަ، ާައޅުްއަވންޖެހޭނެމި ާފިޔަވަެޅއް ާިރޔ ސަތުން ނުޑާާލަިއގައި ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާދެކެން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާ1920 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާނެްނގެިވ ާތިޔަ ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެހޭާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނުޑާާއ  ާެވސް ާމީގެކުީރގަިއ ގޮތުްނ

ާތަކުރ  ާއެވަނީ ާަޖވ ބުދީފަިއ. ާހެންވީމ ރުކޮށް ާކުރެއްވުނުާ، ާދެންމެ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާަދންނަވަން ނޑު އަުޅގަ

ާވ ހަކަފުޅަކ ާބެހޭާކަމަކީާކުރިންާވ ހަކަފުޅު ހަކަފުެޅއްާދެއްެކވީ.ާގޮތުންާވ ާދަްއކަވ ފަިއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެއްކެވި

ާނު ާދައްާއެހެންވީމ ،ާއެހެން ާމެންބަރުން ާބެހޭހައްދަވ .ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ަހކަފުޅ  ާނުދެއްކެވުްނާާކަވ ފަިއވ  ާވ ހަކަފުޅު  1925ގޮތުން

ކަމަށްާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާާދައްކަވަމުންާެގންދަވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާއަދިާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅު

ާޢި ާއެ ާވ ހަކަފުޅަާވ ތީވެ ާމެންބަރުގެ ާފުރުޞަްއޒަތްތެރި ާވަޑަިއގަތުމަށް ާކުިރއަށް ާތިއްބެިވާާތުއިގެން ާދެން ާވެސް ދެއްވުން

ާ ާައރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާބޮޑަށްޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުތ ާވަރަށް ާނިޒ މީ ާފުރުޞަތުާާއެދެން. ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުމަށް ާެއއް

ާއަރުވ ނަންާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.ާ

ާ1930 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:ޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުންތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަ

ާނިޒ މ  ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާވޯޓުލ ންާާބެހޭ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމިއަދު ާނެގީ، ާމި އެއް

ާމަސަްއކަތްކުީރާ 22ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސަްއކަތްކުރީ ާދެން ާފަހަނައަޅަިއ21ާާޖެހިއިރަށް ާވަގުތުތަެކއް  1935ޖެހިއިރަށް.ާހުރިހ 

މެންބަރަކުާހަމަާނުގެއްޭލއިރުާާ.ާެއހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުގެާނިޒ މުނިޒ މީާނުކުތ ތަކެއްާމިާަނގަނީާދަނީ.ާހަމަާއެއްކަހަލަާމި

ާކޮމިޓީަގއި ާއެ ާއައިސް ާއިނދެފައި ާބިލެާކޮމިޓީގައި ާކުރަން ާކަމުގެާޝަުކވ  ާއެބަާނިޒ މީާނުކުތާ ވ  ާދ އިރ ާމެންބަރު ތްދޫ
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ާ ާއެބަ ާެއކަމަކު ާނަންަގވ . ާަނގަިއގެން ާއަނގަ ާމިއެަބާވިދ ޅުާއެ ާކުރަންށޭ ާނުގޮްސާމަސައްކަތް ާއަށް ާުޗއްޓީ އުޅެނީ.ާާވޭ

ާނުގެއްެލންޏ ާއެހެންވީމ ، ާނިޒ މު ާމިތ  ާރިޔ ސަތުން ާާޢިްއޒަތްތެރި ާކުޅިކުޅިާާމިދެން ާހަމަ ާނުކުތ ާގޮތަށް ާނިޒ މީ ވަރަށް

ާވ ހަކަާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާެދންހަމަ ާކޮންގޮެތއްތޯ. ާމިއީ ާވިާދިނުން ާހަަމާެއއް  1940ދ ޅުވ އިރަށް

ނޑިާަވގަށްާނެގީމަާރައްިޔތުންނަށްާފެނިފައިާއޮތީ.ާއޮޔ އޭގެމ ފަހުންާނިޒ މީާނުކުތ ާނަގ ،ާދޭންާާއެއަށްާރައްދު ާހަމަާގޮ

ނޮިޅވަރަމްާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަަކާއިނގޭނެާާކަންދ ާކ އްޓަކުންާުރކެއްާނުފަޅ ނެާ

ާކި ާދިވެިހާދެއްކިއޭ ާކުރިކަން ާވަްއކަން ާކުރަނީ ާބޭކ ރު ާމި ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާނަގަިއގެން ާނުކުތ  ާިނޒ މީ ޔ ފައި

ާ ާފެންނަން ާރައްޔިތުންނަށް ާއެެއ ާއެހެންވީމ ، ާއަުޅގަާއޮތީ. ާދައްކ ކަށެްއ ާނިޒ މުވ ހަަކ ާއެެެހެންވީމ ، ާނޫޅެން. ާނޑެްއ

 1945ންާވ ހަކަާަދއްކަންާިތއްބ ާެއާފުރުޞަތުާނަގ ނުލ ާއެހެންާނުގެއްލެންޏ ާމަޖިލީސްާކުިރައށްާގެންދަންާމިނިވަންާމެންބަރުާ

ާގޯނ ކުރަނީ.ާެއހެންވީމ ،ާމުއްޠަލިބު ާމި ާޕ ޓީތަކުން ާދ ންާނިޒ މު ާކުރިއަށް ާވ ހަކަ ާެގއްލިފަގެ ެއއްާނެތް.ާާމިތ ާމައްސަލަ

ާއެހެންވީމ ،ާކުިރއަށްާގެންދަްނާޖ ގަާދޭންާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔާ 

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާވަގުަތކީާާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާމިހ ރުގެ ާފަަދއިން ާދެންނެވި  1950ވެސް

ާ ާވ ހަެަކަފުޅު ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  އެހެންވީމ ،ާާަވގުތު.ާގެންދަވ ަދއްަކވަމުން

ާފަރެސްާ ާޖެހެނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީމުމ ތޮޑ  ާމެންބަރު ާކުިރއަްށާާޢިއްޒަތްތެިރ ާވ ހަކައިން މުއްޠަލިބުގެ

ވަަޑއިގަތުމަށްާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތިޔަާނަންގަވަމުންާގެންަދވ ާނުކުތ ަގއިާތިާހ މަކުރައްވަމުްނާ

ާ ާހުރިހ  ާދީަފއި. ާޖަވ ބު ާވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންަތކަށް ާިނޒ ީމާގެންދަވ  ާލައްަވއިގެން ާއެްއބ ރު ާވެސް މެންބަރުން

ާހުށަހެޅިފައިވ ާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގެންެދވީމަ ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަްތ ާތިއްބަވަިއގެން ާއެކަހެިރވެަވޑަިއެގން  1955ނުކުތ ތަކުން

ާއިބްރ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ާައުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާެގންދެވޭނީ. ާކުރިއަށް ާމުއްޠަލިމައްސަލަިއގެން ބުގެާހީމް

ކުރިއަށްާވަަޑއިގަތުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާޢިއްޒަްތތެެެރިާމެންބަރުންާނިޒ މ ބެހޭާވ ހަކަފުޅަިއގެންާ

ާދެއްެކވުމ ާ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެއްކެވި ާވ ހަަކފުޅު ާމީގެކުރިން ާވަނީ ާގެންަދވ ފައި ާނަންގަވަމުން ނުކުތ 

ާކަމަށް ާގުޅޭވ ތީާގުިޅގެން ާއެަކމ  ާއިބްރ ހީމްާާވެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނ ރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ގޮތުން

 1960ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދަވ .ާމުއްޠަލިބު

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ިމާހ ރުާއަނެއްކ ާެވސްާމިާމަޖިލީސްާތެރޭގައިާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސްާައޅުަގނޑުާަދންނަވ ނީާމި

ާ ާމަަސއްކަެތއްެގާފެށިގެން ާއެތައް ާކުރި ާކުރުމަށްފަހުގައި ާބަދުނ މު ާމީހުން ާތިބި ާގޮތުަގއި ާެމންބަރުންގެ ާމިނިވަން ދިޔައީ



 74 

ާކުރެވެީނއޭ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާއިުތރު ާވެސް ާއަނެްއކ  ާައޅުގަާާ،ތެރެއިން ާކުރުމަށްޓަކައި. ާއަުޅވެތި  1965ރިާޒަތްތެޢިއްާނޑުމެން

ާ ާހިސ ެބއްަގއި ާެއއްވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާސިޔ ސީާރައީސް، ާހިސ ބެއްަގއި ާއެްއެވސް ާބ ބުގެ ާމަޖިލީހުގެ ރަްއޔިުތންގެ

ާ ާނިކުމެވޭނޭ، ާނުވަެދޭވނޭ، ާވަެދވޭނޭ، ާޕ ޓީއަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާމިއެއް ަގވ އިެދއްާނުނިކުމެޭވނޭ

ާތި ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާމެންބަރުންހަދައިގެން ާމިނިވަން ާވަކިބި ާމިާތަކެއް ާކުރުމަށްޓަކަިއ ާބައްަޓން އުޅެީނާާގޮތަކަްށ

ާކަމެ ާކީްއވެގެން ާމި ާދުވަހު ާހުރިހ  ާމިޮއތް ާއަުޑއިވޭ ނޑުމެންނަށް ާހުށަހަޅަމުންާމަޖިލީއްާނޭނގެ.ާައޅުގަ ާމައްސަލަތައް ހަށް

ާމެންބަރުންނ ދިޔަ ާމިނިވަން ާދެކޮޅުންާއިރުަގއި ާކިަޔއިދިމ ލަށް ާކަނީއޭ ާދެްއކީ. ާވ ހަކަ ާއެކަންގެން ާއޭރުވެސް  1970ާޙަޤީޤަތަކީ

ާއިން،1ާާޔައިރުާެވސްާތަނަށްާހުށަހެޅިގެންާދިާރަލުގެާބިލުާދެާބ ރުާމިކުރީާމިާޕ ޓީތަކުގެާމެންބަރުން.ާ ލައްކަާރުފިޔ 

ާރުފިޔ  ާލައްކަ ާާދެ ާމެންބަރުން. ާޕ ޓީތަކުގެ ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާނެންގެވީ ާލ ރި ާބައްލަވަިއގައިން ާިމާކ ރު ާވެސް ތީ

ާޕ ޓީތަކުގެާމެންބަރުން........

ާ

 1975ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަިދާ ާއެދެން. ާލެްއވުން ނުޑއްވ  ާމެދުކަ ާވ ހަކަފުޅު ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮޅަ ާއެދެންާށްމިހ ރު ާއިށީނދެަވޑަިއގަތުން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮޅަހުންނެވި ާމިހ ރު ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާށްާ.

ާކުރާ  ާޖަލްސ  ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑއިގަތުން ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިއްބެވި ތެދުވެަވޑަިއގެން

ާމ ަލމު،ާމ ލަމުގައި ާކުރ  ާޖަލްސ  ާއިށީނދެވަަޑިއގަތުން ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިްއބެވި ާހ ޒިރުެވވަަޑިއގެން އެދެން.ާގައި

ާމ ލަމުާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާޢިްއޒަތްޖަލްސ ކުރ  ާތިއްެބވި ާވަަޑިއގެން ާިތއްބެުވންާގައި ާިއށީނދެވަޑަިއގެން ާމެންބަރުން  1980ާތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަފުޅުާ.ާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރު.ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ނުޑއްވ ެލއްވުމަްށާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހުނީާދައްކަވަމުންާ ގެންދަވަނިކޮށްާެއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ަހކަފުޅުާމެދުކަ

ާވ ހަކަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާފުޅު ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގ24ާާެދެއްެކވުމުަގއި ާމ އްދ ގައި ަވނަ

ާމެންބަ ާކޮންމެ ާވ ހަކަދެްއކެުވމުގައި ާތަބ ވ ންރަޖަލްސ އެްއގައި ާއުސޫލުަތކަށް ާއަންނަނިވި ާވެސް ާކަމަށްާކު ވ ނޭ

ާތެރޭަގއިބަޔ ން ާކަންަތއްތަުކެގ ނޑުާާކޮށްފަިއވ  ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާނުވ  ާގެންދެވިަފއި ާވ ހަކަފުުޅ ާެތރޭގަިއ ާދ އިރ ގެ  1985އެ

ާޢިްއޒަ ާމަޖިލީހުަގއި ާދެއްެކވުމުަގއި ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރުންާދަންނަވަންޖެހޭ. ތްތެރި

ާބަޔ ންާދެއްެކވުމުގެާވ ހަކަ ާކޮބައިކަން ާދަްއކަވަމުންާއަދަބުތަަކކީ ާވ ހަކަފުޅު ާތެރޭަގއި ާދ އިރ ގެ ާމ އްދ ގެ ކޮށްދީަފިއވ 

ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނުޑ ާބަާ.ގެންދެވުމަށް ާކަންތައްަތއް ާބަހުސްެގ ާމިގެންދ  ާކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބެޭހާއަދި ހުސ 

ާކުިރއަ ާހުރިހ ާާށްމަސައްކަތް ާއެހެން ާމެންބަރ އި ާޢިްއޒަތްތެެެރި ާގެންދ  ާަދއްަކވަމުން ާވ ހަކފުޅު ާތިޔަ ގެންދެުވމުގައި

ާލައްަވއިގެން ާއެއްބ ރު ާމެންބަރުން ާާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮްށާމި ާމަަސއްކަތް ާގެނެވޭތޯ ާނިމުމަކަށް ާމަރުޙަލ  ާެދއްެކވުމުގެ  1990ވ ހަކަ
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ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުރިއަްށާގެންެދވުންާާދެއްވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް މެންބަރު

ާއެދެން.ާ

ާ

ާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުފަރެސްމ ތޮ

ާވ ހަކަ ާމި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަާޝުކުރިއްޔ  ާފެށީމ  ާކިޔ ާއެއް ާނޭނގޭނެ ާއެއް ާުކރީމަ ާއަޑުގަދަ ާމެދުތެރެއިން  1995ދި

ާއެްއޗެ ާވ ހަކަދަްއކ އިުރގަިއާއް. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން ާއެހެންނެއް ާނިމުނީ. ާދެން ާނިމުނީމަ ާއެ ާހިސ ަބކުން ވަކި

ާކަމެއްާ!އަުޑއައްަސވ  ާފެންނަމުންދ  ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑުމެންނަށް ާމިިނވަްނާާ،އަުޅގަ ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިްއޒަތްތެރި މި

ާމީހުންާލައްވ ާކަންަތއްާކުރުމުގެާރޫހުާާކޮށްގެންާއެކަށްާބައްޓަންމީހުންާވަކިގޮތަާާޮކށްފައިާއެކޯނަރމެންބަރުންާގެންގޮސްާ

ވިޔަާނުދީާވ ހަކަާމިާދައްކަނީ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނގޭާައޅުަގނޑުމެންާހުށަހަޅ ާކަމެއްާނޫނީާކުރަންާއުޅޭާކަމެއްާާއެ

 2000ެވސްާމިާގަވ އިދަށްާިއޞްލ ޙުާާޕ ޓިއަކަށްާވަދެގެންާނޫނީާމިކަންާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުނޫނީާކުރެވުނަާނުދީާ

ާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިުއޅެނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާގެނެސްގެން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެކަމަކު ާމަޖުބޫރުކުރަން. ާގޮތަށް އެ

ާނު ާހިސ ބަކުންނެއް ާއިސްިތްސނ އެްއވެސް ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާޕ ޓީއަކަފެނޭ ާވަިކ ާމެންބަރަކު ާަވކި ނަޑއެިޅގެންާވެގެން ާކަ ށް

ާޤ ނޫނުއަސ  ާއ މި ާއެބަހުރިާާސީ ާކަމެއް ާކިތަންމެ ާނިމިފައި. ާއެބަހުރި ާކަމެއް ާކިތަންމެ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ޚިލ ފަށް

ާރިޔ ާ.ކުރަްއވ ފައި ާއެބަހުރި ާކަމެްއ ާކިތަންމެ ާއައްަސވ ފައި. ާވެސް ާވޯޓަށް ާކ ކުތޯާާ،އެަކމަކުސަތުން ާވ ހަަކއެއް އެ

ާދައް ާއެ ާކުަރއްވ ތީ ާއެކަން ާޕ ޓީތަކުން ާެއއީ ާދެްއވ .ާހުާ.ނުދަްއކަވާ ާވަހަަކއެއްކަވަނީ. ާވޯޓު ާވެސް ާބޭފުޅުން  2005ރިހ 

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ނަޑއެިޅގެން 253ާާކަ ާމ އްދ ގަިއ ާވ ޖިވަނަ ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާރައްޔިތުން ާަރއްޔިތުންެގާދިެވހި ބުވަނީ

ާމަޞް ާޤައުމީ ާއަދ ކުރަންވ ނީ ާމެންބަރުން ާމަންފ މަޖިލީހުގެ ާލ ބަޔ އި ާރައްޔިތުްނގެ ާއިސްކަންދީގެާލަޙަތ އި ްނާއަށް

ާމަސައްކަތްކުރަނީއަޅުަގނޑުމެ ާގޮތަށްތޯ ާއެ ާން ނުޑމެން ާއަުޅގަ .ާ ާކުރަނީ. ާމަސަްއކަތް ާބަެއްއގެ ާކުަލއެްއާވަކި ވަކި

ާއެ ާތިބެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާާޖެހިއްޖިއްޔ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާޖެހިޖިއްޔ  ާކުލައެއް ާވަކި ާނިމިފައި. ާގޮތަށް އެއަްށާތިބެނީ

ާއެއެާތަބ ވެ ާސަޖިދަޖަހައިގެން. ާއެއަށް ާވ ންޖެހޭނީާއްގެން ާގޮަތކަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާާ.ނޫން ާއެންމެންނަށް  2010ވެސްާހުރިހ 

ނޑުެމންނަށްާވެސްާލިބެންާއެބަަގއިާލިބޭާފުރުޞަތުާތިާޤ ނޫނުއަސ ސީ ޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާލިބޭހެންާއަޅުގަ

ާ ާމެންބަރުންތި ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައް ާލިބޭ ާނަށް ާވެސް ނޑުމެްނނަށް ާއެއަޅުގަ ާމެންބަރުންާލިބެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޖެހޭ.ާތި

ާ ާކަންތައްަތއް ާބޭނުންވ  ާކަންތައްަތްއ ާބޭނުންވ  ާބޭނުްނވ ނެ. ާވެސް ނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ހުންނ ނެ.

ާގޮތަކަށްާގޮތަކަށްާއަުޅަގނޑުމެންާވެސްާކަންަތއްތަުކަގއިާބަިއވެރިާކުރެވޭނެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާފުުރޞަތުާއޮންނަ

ާަގވ  ާޤ ނޫނ އި ާގެންދަވ ށޭ. ާކުރިއަށް ާހަދަިއގެން ާހޯއްދަވަންާއިދު ާމެޖޯރިޓީ ާމަިޖލީހުގެ ާތ ނަގއި ާމި ާބޭފުޅަކު ާޕ ީޓގެ  2015އެއް

ާވީމ ،ާ ާހޯއްދަވަން ާެމޖޯރިޓީކަން ާބޭފުޅަކު ާޕ ޓީގެ ާއަނެއް ާގެނެސްފަިއ،ާއަނެްއކ  ާއިޞްލ ޙު ާވީމ ،ާގަވ އިދަށް ބޭނުންފުޅު

ންާަގވ އިދަްށާއިޞްލ ޙުާގެނެސްގެންާައޅުަގނޑުމެންާކޯނަރާކުރައްވަްނާއަނެއްކ ާގަވ އިދަށްާއިޞްލ ޙުާގެންނަވ ފައިާމުޅި
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ާވެސް.ާޝުކުރިްއޔ ާ ާތަނެއްަގއި ާކޮންމެ ާވެސް ާވަގުތެްއަގއި ާކޮންމެ ާބުނ ނަން ާއެއްެޗއް ާބުނ  ނޫޅުއްވ ށޭ.ާައޅުަގނޑުމެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ2020 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެންދަވ ާޝުކުރިއްޔ  ާކުރައްވަމުން ާތި ާޖަލްސ ގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ރު.

ާދެއްެކވުމަށްާ ާވ ހަކަފުޅު ާބޭުފޅުން ާދަްއކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާތެރޭަގއި ާދ އިރ ގެ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްޕުުޅގައި

ާމީ ާއިން ާަވގުތު ާިމ ާބަލަހައްޓަން ާރިޔ ސަުތ ާޖަލްސ ގެ ާރިޔ ސަތު، ާވަނީާމަޖިލީހުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަހިއސިއްޔަތުން ހެްއގެ

ާކުރައްވަމުންާ ާޢަމަލު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާމަިތން ާގޮތުގެ ާއެ ާއިލްތިމ ސްކޮށްފައި. ާއަދި  2025ދަންނަވ ފައި.

ާޖަލްސ ަގއިާ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއީކގައި ާއަދި ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާެއއްަފހަރު ާއަިދވެސް ގެންދެވުމަށް

ާއެހެންކަމަށްވުމާ ހ ޒިރުވެ ާބޭފުޅުން. ާފުދިފަިއވ  ާތަޞައްރަފު ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާވެސް ާމެންބަރުންނަކީ ާހުރިހ  ާތިބި ާމި ރި

ާުކޅަދ ނަކަންާ ާތަަހއްމަލުކުރުމުގެ ާވ ހަކަ ާގެންަދވ  ާދަްއކަވަމުން ާބޭފުަޅކު ާއަނެއް ާބޭފުޅަކު ާއެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެީކގައި

ާއަ ާހުންނ ނެކަން ާކިބަިއގައި ާވ ހަކަތަުކގަިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދައްކ  ާމި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާއަދި ާޔަޤީން. ނޑަށް ޅުގަ

ާމަސްއޫިލއްޔަުތާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެކީގައި ާައމ ނ ތްތެރިކަމ  ާއެީކަގއި ާތެދުވެރިކަމ  ާވެސް ާމީހަކު ާކޮންމެ  2030އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުަޅދ ނަކަން ާތިބުުމގެ ާސ ބިތުވެ ާަޢުޒމުގައި ާގެންދިއުމުގެ ނޑުާއަދ ކުރަމުން ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާވ  މެންގައި

ާޙުސައިްނާ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާއަުރވަނީ، ާމި ާފުރުޞަތު ާދެން ާައޅުަގނުޑ ޔަޤީންކުރަން.

ާމުޙައްމަދަށް.ާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލަާއ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަަކފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާ

ާ

 2035ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދު

ާމިާވަގުތުާައޅުަގނޑަށްާހީވަީނާހަނުހުރުންާއިޚުތިޔ ރުާކުރުންހެންާރަނގަޅީ.ާ

ާ

ާވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދ ންާ ާއައްސޭިރއަކަްށ ާހަމަހިމޭން ާލ ަފއި ާތެރެއިން ނެޑއްެގ ާކަ ާހަލަބޮލި ާވަރަްށ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނޭނގެ. ާކަމެއް ާނިންމ ލެވޭނެ ާފަސޭހައިން ާމ  ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާދަތުރު ާމިފަށ   2040އަޅުަގނޑުމެން

ާވ ީތ،ާ ާމައްސަަލއަކަށް ާގެނެސްފައިވ  ާކޮމިޓީން ާޢ އްމު ާމައްސަލައަކީ ާމި ާވީތީ ާމެންބަރަކަށް ާކޮމިޓީގެ ާޢ އްމު އަޅުަގނަޑކީ

ށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙ ާބެހޭާގޮތުންާެއއްެޗްއާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑަށްާވަަނާމ އްދ އަށްާމިާހ17ާުމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާަމއްސަލަާ ާއޮތް ާމި ާކުރިަމތީގަިއ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާޙަޤީޤަުތަގއި ާދަންނަވ ލީ. ާއެދި ާފުރުޞަތަށް ާމި ފެންނ ތީ

ާހުޅުހެންވޭރު ާމިީއ ާވިދ ުޅވެއްެޖ، ާތަފްސީލުކޮްށ ާވަރަށް ާމުަޤއްރިރު ާކޮމިީޓގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާާހުށަހަޅުއްވަމުން ދ އިރ ެގ
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ާބަހުސްކުރުމަށްާ ާދިރ ސ ކޮށް ާކޮމިޓީން ާމައްސަލަ ާއެ ާއެއް. ާމައްސަލަ ާފޮނުވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީއަށް ާމަނިކު ާމޫސ   2045މެންބަރު

ާގޮތަކަށްާމިާ ާފްލޯއިންާނިމޭ ާމަޖިލީހުގެ ާގެނެސް ާމިާމައްސަލަ ާއަށް ާފްލޯ ާމަޖިލީހުގެ ާވަނީ ާކޮމިޓީންާނިންމ ފައި ފަހުގައި

ާނިމިގެ ާމައްސަލަ ާަގވ އިުދގެ ާމި ނޑުމެން ާގޮތަކަށް.ާއަުޅގަ ާކަހަލަ ާދ  ާއިތުުރކުރަމުްނ17ާާން ާއަކުެރއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާދޭންޖެހެނީާ ާސަމ ލުކަމެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރުގައި ާހުށަހެޅެމުން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާގެންނަމުން ާބަދަލު އަދި

ާޢިއް ާގޮތުން ާވ  ާހަމަޖެހިފައި ާނިޒ މު ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގަިއާމިހ ރު ާވ ހަކަދެްއކުމ އި ާމެންބަރުންނަށް ޒަތްތެރި

ާރޫމުަގިއާ ާކޮމިޓީ ާއ އި ާކޮމިޓީ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާގޮތ އި ާލިބިވަޑައިގަންނަވ  ާފުރުޞަތު ާގޮތުން ާބެހޭ  2050ޢަމަލުކުރ ނެގޮތ 

ާއަލިއަުޅވ ލ ފައިވޭ ާގޮތުން ާބެހޭ ާކަންތައްތަކ  ާމި ާހިމެނުމ އި ާޮކމިޓީގައި ާއަދި ާކުރުމ އި ާހަމައެހެންމެާމަސައްކަތް ާއަދި .

ާބޮޑަށްާ ާއެންމެ ާކިހިނެއްކަމ އި ާރޫޅޭނީ ާކިހިނެއްކަމ އި ާހެދޭނީ ާެވސް ާކޯލިޝަނެއް ާވިއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާހަދ  ކޯލިޝަނެއް

ާވަިކާ ާނޫނީ ާމިނިވަން ާއަދި ާނިސްބަްތވ  ާޕ ީޓއަކަށް ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުެގ ާިމއޮތީ ބ ރުއަޅ ފައި

ާނިސްބަތްާ ާހަމަހަމަާޕ ޓީއަކަށް ާފުރުޞަތެއްގަިއ ާހަމަހަމަ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާހުރިހ  ާަވޑަިއނުގަންނަވ  ވެ

ާމިާ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާުކރިން ާނުދައްކ  ާވ ހަކަތަެކއް ާއިުތރު ާއެހެންކަމުން، ާދިއުން. ާލިިބގެން ާފުރުޞަތު  2055ގޮތެްއގައި

ަވނީާމިާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުންާޮގތެއްާނިންމައިގެންާމިާކަމަށްާާކޮމިޓީންާމިާމައްސަލަާމަޖިލީހުގެާފްލޯއަށްާގެނެސްފަިއާމި

ާމަޖިލީހުެގާ ާރަްއޔިތުންގެ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ާއެްނމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާހެދުން. ާގޮެތއް ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ާޢަމަލުކުރަ ާއެއަށް ާތަޢ ރަފުކޮށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކުރީކޮޅުަގއި ާަވރަށް ާމަހުގެ ާމިދިޔަ ާގަވ އިދެއް.ާގަވ އިދަކީ ާފެށި ން

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަްއ ާދިމ ވ  ާއެހެން ާުކރިމަތިވަމުން. ާދަނީ ާމި ާކަންަތއްތަކ  ާއ  ާގިނަ ާވަރަްށ އެހެންކަމުން،

ާއިޞްލ ޙުަތއްާ ާމި ާއަސްލުަގއި ާގޮތުން ާރ ވަން.ާއެ ާއިްނތިޒ މެއް ާރ ވަން ާނިޒ މެއް ާކޮންެމވެްސާކަހަލަ ާކުރެވޭނެ  2060އެބަޖެހޭ

ާވަ ާހުށަހެޅިފައި ާކަމަްށާވެސް ާދިމ ވެދ ނެ ާކަމެއް ާކަހަލަ ާމި ާވެސް ާދުރ ލ  ާގޮތަކީ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާޙަީޤޤަތުގައި ނީ.

ނޑުމެންގެާތެރެއަށްާތަޢ ރަފުވެގެންާދިއުން.ާޝުކުރިްއޔ ާ ބަލައިގެންާަގވ އިދުތަކ އިާއަިދާޤ ނޫނުތަކ ާއެއްޗެތިާހަދ ާއަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 2065ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާއޮތީ، ާމި ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެެެރި ޝުކުރިއްޔ 

މުާނިކުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙު،ާޢ އްވަނަާބ ބަށް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމ21ާަގަވ އިދުގެާ

ާދިރ ސ ކުރެްއވު ާއިޞްލ ުޙާކޮމިޓީން ާއެ ާދެއްކެވުމަށް. ާވ ހަކަުފޅު ާރިޕޯޓަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާއެ މަށްފަހު

ާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކަމުގަިއވ ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ2070 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާކަމެއްަގއިާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހަޅައިގެންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުްނާޝު

ާނެތްާ ާރޫޙުގައި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާއަުޑއިިވއްޖެ. ާވ ަހކަ ާއެގޮތަށް ާކަމެއް. ާވެސް ާއުފ ވ  ާަވރަށް ާައޑުއެހުމަކީ ާވ ހަކަ ދައްކ 

ާތަނުގަ ާމި ާމިއަދު ާވެސް ާއެނގުނީަމާއެްއގޮތަކަށް ާތަފ ތުކަން ާވިސްނުންތައް ާހުރި ާތެރޭަގއި ާޕ ޓީގެ ާދެ ާބޮޑު ާމިއޮތް އި

ާގޮތަކަްށާ ާވިސްނޭ ާމެންބަރަކަށް ާނުވަތަ ާމެންބަރުންތަކެއް ާުނވަތަ ާމެންބަރަކު ާބައެއް ާތިޭބ ާއެއްަކއިރިެއއްަގއި  2075މަދުން

ާައޅުގަާ ާވ ހަކަ ާވޯުޓގެ ާގ ތުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާބަެއއް ާނޫން. ާކުރުމެްއ ާދެރަކުޢަތްާކަންކަން ާބުނޭ ާއެބަ ާއަހ ލީމަ ނޑުމެން

ނަމ ދެއްާކުރުމަށްފަހުާތިމަންނަމެންާޑިސައިޑުާކުރ ނަމޭާނުަވތަާނިންމ ނަމޭ.ާއެހެންވެސްާއެބަާނިންމ .ާއެކަހަލަާގޮތަކަށްާ

ެބގެންާއެކަންާކުރުެމއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާސީދ ާއަމިއްަލާހޭގައިާތިެބގެންާމިކަންާހަމަާރަނގަޅަށްާހަމަހޭގައިާތި

ާސިޔ ސީާ ާފަހުަގއި ާވ ހަކަެދއްކުމަށް ާޕ ޓީަތކ އި ާސިޔ ސީ ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގަިއ ާކުުރމަށްޓަކައި ާމިކަން ާގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ

 2080ޕ ޓީތަކުގެާފިކުރ އިާެއއްގޮތަށްާމިާގެނައީ.ާދެންާމެންބަރަކުާމިއަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުއްަވއިފި.ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވ ާ

މަޢުޞޫމްާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙެއް.ާައޅުަގނޑުާެދކޭގޮުތަގިއާهللاާގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުގޮތުންާެއއީާކެލ ާދ އިރާ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭާއިޞްލ ޙެއް.ާއަުޅަގނޑުާހުށަހަޅަިއގެންާމިާއުޅޭާ ވަަނާމ އްދ ާއަށ62ާްަވތަާވަނަާމ އްދ އަްށާނ62ާުއެއީާ

ާ ާއަްށ ާމ އްދ  ާވަނަ ާއޮނަތިރީސް ާގަވ އިދުެގ ާެއއީ ާިވޔަސްާއިޞްލ ޙަކީ ާޕ ޓީަތކުން ާސިޔ ސީ ާއެީއ ާއިޞްލ ެޙއް. ހުށަހެޅި

ާ ާއޮތީ ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިްޞލ ޙު ާބިލަކަްށ ާމަޖިލީހުގައި ާވިޔަްސ ާއެހެްނގޮތަކުން ާމ އްދ ަގއި.62ާާއަދި ވަނަ

ާތަ ާމި ާނުވަތަ ާޓޭބަލްކުރެވިގެން ާތަނުގައި ާމި ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާައޅުަގނޑު  2085ނުަގިއާއެހެންވީމ ،

ާނުގެެނވޭނެ.ާ ާކަމެްއ ާެއ ާތެެރައކަށް ާއިޞްލ ުޙގެ ާއޮްތ ާމިހުށަހަޅ ފައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާަގވ އިދުަގއި ާމި ާކުެރިވގެން، އެޖެންޑ 

ާހުރިހާ  ާޖުމްލަކޮށް ާހަމަ ާބަލ އިުރގަިއ ާވ ަހކައަށް ާދެެކވެމުންދިޔަ ާދެން ާއޮތް. ާއެބަ ާަގވ އިދެއް ާޢަމަލުކުރެވޭ މަޖިލީހުގައި

ާިއޞް ާމި ާވެސް ާއަދިވެްސާމެންބަރުން ާހަމަ ާއިޞްލ ޙު ާިމ ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާައޅުގަ ާތ އީދުކުެރއްވި. ލ ޙަށް

ރަނގަޅުކުރަންާބޭނުންާކަމަށްާވަނީާވިްއޔ ާކޮމިޓީާއަށްާގެންގޮްސގެންާކޮމިޓީގައިާރަނގަުޅުކރުމުގެާފުރުޞަތުާއެބަާއޮތް.ާ

ާދަން ާައޅުަގނޑު ާތަުނަގއި ާމި ާއަޅުަގނޑު ާެއކަންުކރުމުން ާގޮތަށް ާއެ ާގިނަާއެކަމަކު ާއެންމެ ާޕ ޓީައކަށް ާެއއް  2090ނަވ ނީ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާހުންނަނީ. ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާިއސްމީހަކަށް ާގުރޫޕުގެ ާޕ ލަމެންޓު ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާތަމްސީލުކުރ  މެންބަރުން

ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން ާބަޔ ންކޮށް ާހަމަ ާފްލޯގައި ާމި ާއެބަވޭ.ާައޅުަގނޑު ާދަތިތަކެއް ާެއބަ ާނިންމުމުގައި ާކަންކަން ާއެބަ

ާ ާމިހ ރު ާއަދަދަކީ ާތަމްސީލުކުރ  ާޕ ލަމެންޓުގައި ާމެންބަރުން ާރަޖިސްޓެޑު ާއަދަދަީކ12ާޕ ޓީގެ ާމެންބަރުންގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ .

12ާ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނެ. ާދަންނަވ ފަިއ ާވެސް ާލިއުމުން ާެއކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާތިބ12ާާެ. މެންބަރުން

ާތެެރއިންާ ާަފއިސ ގެ ާދައުލަތުގެ ާހަމަ ާހުރޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދީފައި ާލ ރި ާވެސް ާޕ ޓީއަްށ ނޑުމެްނގެ  2095އަުޅގަ

ާއެްއާ ާޤ ނޫނީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާގެންދ އިރުަގއި ާކުރިއަށް ާމިކަން ާކުރުމުގަިއ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާކަެމއް ާސިޔ ސީ އަޅުަގނޑުމެން

ށްާވަނީާިވއްޔ ާމުއައްސަސ ކަމުަގއިާވ ާމިާަމޖިލީހުންާލިބެންވ ާފުރުޞަތުތަކެއްާއެމް.ޑީ.ީޕގެާމެންބަރުންނަށްާނުލިބޭާކަމަ

ާވ  ާމިކަމ  ާެގނެސްގެން ާމި ާތަނަށް ާދަތިވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާވަރަށް ާޚިޔ ެލއްާއަޅުަގނޑު ާއެހެން ާއަނެްއކ  ހަކަަދއްކ ފައި
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ާނުެވގެްނާ ާގޮެތއް ާވިދ ޅުވ  ާމެންބަރުން ާއިންޑިޕެންޑެންޓު ާތިއްބެވި ާތަނުގައި ާމި ާނޫނީ ާފޮނުވ ފައި ާކޮޅަށް ާއެ އައިްސގެން

ާލަ ާމި ާދެންނެވީާފޮނުވ ފައި، ާމި ާއެހެން ާއެއް. ާަމއްސަލަ ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ  2100ްސކުރުމަީކ

ާއެބަހުރި.ާ ާނިންމަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުެމން ާކަންތައްތައް ާބަިއަވރު ާބިލުތަކ އި ާައއިސްހުރި ާސަުރކ ރުން ކޮމިޓީތަކުގެ

ވ ތީވެާމިާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިާމިާއޮތީ.ާދެންާާއެކަންކަންާނިންމުމުގައިާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާަދތިތަކެއް

ާމަޖިލީހުެގާ ާމި ާހޯދައިގެން ާޯވޓު ާގޮސް ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  ާމެންބަރުންނަށް ާހިމެނޭ ާޕ ީޓެއއްަގއި ާިސޔ ސީ އެްއވެސް

ާބަޔަކަށް ާތިބޭ ާގޮތުގައި ާމެންބަރުންގެ ާމިނިވަން ާކަމެއް. ާކުރ  ާހުއްދަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހ ސިލުކުރުމަކީ ނޑިަތއް މިާާގޮ

ާދަންނަވ ީނާ ާައޅުަގނޑު ާިވއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާދެވޭ ާފުރުޞަތު ާކުރަން ާކަެމއް ާއެކުެވގެން ާމެންބަރުން ާމިނިވަން  2105ތަނުގައި

ާމެންބަރުންނަށްާ ާމިނިވަން ާއެެދނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަނީ. ާއެ ާަބއްޓަންެވގެްނ ާގޮތަށް ާޕ ޓީއެްއގެ ާސިޔ ީސ ާހަމަ ާެއ އޭރަށް

ހުޅުވ ލުން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެާމިނިވަންާމެންބަރަކުާއެކުވެގެންާއެާާފުރުޞަތުާދިނުމުގައިާރައީސްާއަށްާއެކަން

ާމެންބަރުންގެާ ާމިނިވަން ާހުރިހ  ާިވޔަސް ާކަމުަގއި ާނުކީ ާަނމެއް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާަހމަ ާދަްއކައިފިްއޔ  ާެއއް ވ ހަކަ

ާގޮތަ ާޕ ޓީއެއްގެ ާހަމަ ާވެްސ ާއޭރަށް ާދިޔައީ. ާއެ ާވެެގން ާއެ ާއެކަން ާބޭނުންކުރެވިގެންދަނީ.ާޖަމ ޢަތަކަށް ާއެ ާެއަކން ށް

ާމިނިވަްނާ ާވ ހަކަދައްކ ފައި ާޕ ޓީތަކ އި ާސިޔ ސީ ާހަމަ ާދިނުމުގައި ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާމިނިވަން  2110އެހެންވީމ ،

ާދީފައިާ ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބ ރު ާއެ ާފެނޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައް ާޖެއްސުމުގެ ނޑ  ާކަ ާކޮމިޓީތަކުން މެންބަރުން

ާއޭ ާފަހަރުާބ އްވަން. ާބައެއް ާމިސ ލަކަށް ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާދ ނީ. ާހައްލުކުރެވިގެން ާފަސޭހައިން ާެއންމެ ާމިކަން ރަށް

ާބޭފުޅުންެގާ ާއެ ާނިންމުމުގައި ާއެކަްނ ާދެން ާވެއްޖެްއޔ  ާތަފ ތު ާޚިޔ ލު ާމެންބަރަކު ާދެ ާމިނިވަން ާދިނުމުގައި ފުރުޞަތު

ގެންދ ނީ.ާމީގައިާިސޔ ސީާޕ ީޓތަކުންާކަންކަންާކުރ ާގޮތަްށާާތެރޭގައިާގޮތެއްާހަމަނުޖެހިގެންާކިހިނެއްތޯާއެކަންާކުިރއަށް

ާދ އިރ ގެާ ާކެލ  ާއިށީންނ ނީ. ާފ ހަގަކޮށްލ ަފއި ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެްއ ާދެ ާއެހެންވީމ ، ާހުށަަހޅ ފައި. ާައޅުަގނޑު ާމި ާއޮތީ  2115މި

ާ ާތެރެއަށް ާއިޞްލ ޙުގެ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާމި ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޢުޞޫމް ާމެންބަރު ާވޯަޓކަށްާޢިއްޒަތްތެރި ލައިގެން

ާ ާގަވ އިދުގެ ާއެހެންނޫން ާއިޞްލ ުޙ62ާާނޭހޭނެ. ާެއ ާވިްއޔ  ާަވނީ ާކަމަށް ާބޭނުންފުޅު ާަދށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަްށާ ާކޮމިޓީ ާޢ އްމު ާއެބައިްނނެވި. ާވެސް ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީެގ ާޢ އްމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޭރަށް ހުށަހެޅުއްވިދ ނެ.

ާދިރ ސ ކޮށްގެ ާގެްނގޮްސގެން ާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާއެީކަގއި ާއަަދބުވެރިކަމ  ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ނަން. ާގޮެތއް ން

 2120ހަމަާހިތްހަމަޖެހުމ ާއެކީަގއިާެއދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމިއީާމެންބަރުންނ ާސީދ ާގުޅުންހުރިާކަމެއް.ާސިޔ ސީާ

ާކަމަށް ާމި ާމެންބަރުން ާވ އިުރގަިއ ާކަމަށް ާނޫން ާކަަމށް ާހުރި ާގުޅުން ާމިއަުދާާޕ ޓީއަކ އި ާމި ިވސްނ ވަަޑއިގެްނ

ާބޮޑެތިާ ާވަރަށް ާއަށް ާޕ ޓީ ާދެ ާބޮޑު ާހަމަ ާކުރުމަށް ާަމސައްކަތް ާމަޖިލީހުަގއި ާތަނުގައި ާމި ާއެހެންނޫނީ ފ ސްކޮށްދެއްވަން.

ާވ ހަކަާ ާމީހެްއގެ ާބަދަލުވެފައިވ  ާޕ ީޓއަށް ާއަނެއް ާޕ ޓީއިން ާެއްއ ާތަނުގައި ާމި ާދެން ާކުރިމަިތވެގެންދ ނެ. ހުރަސްތަކެއް

ާބަލައިގަީތާާވަރަށް ާފަހުމީ ާއަލްހ ނު ާގުރޫޕުން ާޕ ލަމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެއްކީމަ، ފުޅ ކޮށް

 2125އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާއަލްހ ންާފަހުމީާބޭރުކޮށްލިކަމުގެާޔަޤީންކަންާލިބުނީމަ.ާއެްއވެސްާޕ ޓީެއއްަގއިާހުއްޓ ާ
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ާ ާހަމަ ާވެސް ާހަމަގައިމު ާބައެއްާއަޅުަގނޑުމެންނެއް ާނަގ ކަށްޖެހޭ ނިޑއެްއާވަގަށް ާގޮ ާގުރޫޕަކުން ާޕ ލަމެންޓްރީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ނޑުމެންާމިހ ރުާމިާތިބެނީާވަރަށްާއުފަލުންާ ނޑިަތކ ާހެދިާއަޅުގަ ނޫން.ާމިއީާއެއަށްވުރެާމ ާފުދިފައިާތިބިާބައެއް.ާތިާގޮ

ާޑީ ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެ ާއެހެންީވމ ، ާތިބެނީ. ާމި ާނުވެސްާހެވިފައި ާަވގަށް ާެއއް ާޮގނޑި .އ ރު.ީޕގެ

ާނަގ ކަްށާ ާަވގަށް ާެއއް ނޑި ާގޮ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާވެސް ާީޑ.އ ރު.ޕީ ާގޮތުަގއި ާުއއްމީދުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ނަގ ނަން.

ާދިމ ވ ނެާ ާދެން ާވަްއަކންކޮށްފިއްޔ  ާއެްއޗަކުން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއެނގޭނެ ާޭބފުޅުންނަށް ާއެ ާއެއީ  2130ނުނިކުންނ ނެ.

ާކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ކަންތައްެވސް.ާޝު

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލަާއ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަންާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ ާ

ާ ާޑީ.އ ރު.ީޕެގ ާއަރުވަނީ، ާމި ާފުރުޞަުތ ނޑު ާއަުޅގަ ާލިސްޓުން ާމެންބަރުންގެ ާމެންބަރަކަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި  2135ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.

ާ

 އަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުގެމަނަ

ާހުށަހެޅުއްވުމަްށާ ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާހުއްޓ  ާހަނދ ން ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަީކ،ާތ  ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދަންަނވ ލަން ާތ އީދުކުރަން. ާފޮނުވ ލަން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއަނބުރ  ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ  2140އީދުކުރ 

ާކޮމިީޓެގާ ާޢ އްމު ނޑަކީ ާައޅުގަ ާކޮމިޓީަގއި. ާމީހެއް ާދެއްކި ާވ ހަކަ ާހަދ ، ާދެކޮޅު ާވަރަށް ާމިކަމ  ނަޑކީ ާއަުޅގަ މީގައި

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާހޮޭވާމުޤައްރިރެއް. ާވޯޓުީދގެން ާބަަޔކު ާޕ ޓީެއއްގެ ާވަކި ާޖެހިގެން ާޕ ޓީެއއްެގާސިއްކަ ާަވކި އި

ާމީހަކަށްާއަނބުރ ާގެައކަށްާނުދެވޭނެ.ާއަނބުރ ާބޭނުންާޕ ޓީައކަށްާނުދެވޭނެ.ާޢ އްމުކޮށް...

ާ

 2145 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަާފުރުޞަތެއްާދެއްވުންާއެދެން.ާނިޒ މ ާބެހޭާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަދު

ާފުރުޞަތެްއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާހުށަހެޅުްއވުމަށް ާއެއް މައްސަލަ

ާއަރުވ ނަން.

ާ

 2150 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:
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ާދެާާރައީސް، ާއަނެއްކ  ާމިހ ރު ާވަނީ. ާފޭލިވެފައި ާކުރިމަތިލައިގެން ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާމުޤައްރިރުކަމަށް ާކޮމިީޓގެ ޢ އްމު

ާމިއަދުާ ާމުޤައްރިރޭ. ާކޮމިޓީގެ ާޢ އްމު ާވެސް ާތިމަންނައަކީ ާވިދ ޅުޭވ ާއެބަ ާއިލްހ މު ާއެބަވޭ. ާކަމަށް ާތިބި މުޤައްރިރުން

ާމުޤަ ާބޭނުން ނޑު ާައޅުގަ ާބޭއްވިތޯ ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީގެާއަނެއްކ  ާޢ އްމު ާދަންނަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަހަން. ާކައިރިން  2155އްރިރު

ާއެހިދ ނެޯތާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެއީ. ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާބ. ާރަޝ ދު، ާނ ޒިމު ާހުންނަވ ނީ މުޤައްރިރަކަށް

ާމެންބަރުންާތިއްބެވީާހަމަހޭގަިއތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.
ާ

ާ

 2160 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުގެާވ ަހކަފުޅުަގއިާޢ އްުމާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަކީާދެންެމާ

ވ ާގޮތަށްާވިދ ުޅވެވުނުާކަމަށްާާތިޔަާވިދ ުޅވިާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާނޫންާކަމަށްާދޭހަ

ެއއީާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކަފުޅުާވިދ ުޅވުމުަގއިާކޮްނމެވެސްާކަހަލަާއޮޅުމެއްާއެއީ.ާވަނީާިވއްޔ ާޝަްއކެއްނެތްާ

ާއަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަފުުޅާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ2165 

 :ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން

ނޑަށްާއެނގޭާިމާ ނޑުާހަމަާގަސްުތގަިއާބުނެލީ.ާއަުޅގަ ނޑުާއޮޅުެމއްާނޫންާއިނގޭތޯ.ާައޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަ

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާމި ާދިނީ. ާަދއްަކއި ާމިސ ލު ާއެ ާދޫކޮށްލީ. ާިމ ާގަނެފައި ާގަންނ ނެކަން. ާޢ އްމުކޮްށ ާދޫކޮށްފިއްޔ  ނަނު

ާދޫކޮ ާއެްއެޗއް ާކުަޑކުޑަ ާދިނީ ާނެތިން.ާދައްކަިއ ާދަންނަވ ކަށް ާވ ހަކަ ާއެ ާފަސޭހައިން. ާވަރަށް ާގަންނ ނެކަްނ ށްލިޔަްސ

ާަވކިާ ާޕ ޓީއަކުން ާަވކި ާރިއަލިޓީއަކީ ާމީގެ ާމެންބަރެކޭ. ާކޮމިޓީގެ ާޢ އްމު ާއަޅުަގނަޑކީ ާައކީ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ  2170ދަންނަވަން

ާވޯޓުލަިއގެ ާބަޔަކު ާަވކި ާގޮތަކަށް ާަވކި ާޖެހިގެން ާެއއް ާމެންބަރަކަާންސިއްކަ ާިމީއާހޮވޭ ާނުދެވޭނެ. ާގެއަކަށް ާއަނބުރ  ށް

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާއެބަޖެހޭ. ާއުނިވ ން ާޙައްޤުތަކެއް ާމީހ ެގ ާއެ ާއެހެންވެއްެޖއްޔ  ާނޫން. ާސިޔ ސަތެއް ޤަބޫލުކުރ 

ާޕ ޓީާ ާޙައްޤ އި ާވޯޓުލުމުގެ ާލެވޭނީ ާއަށް ާމީހ  ާއެ ާއެހެންެވއްޖެއްޔ  ާނުވ ނެ. ާވ ހަކަދެްއކިގެން ާމީހ  ާއެ ފްލޯގައި

ާގޮްސގެްނާބަދަލު ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާއަިއސްގެން، ާވޯޓުލަިއގެން ާބަަޔކު ާވަކި ާޕ ޓީއަކުން ާވަކި ާމީހ  ާއެ ާޙައްޤު. ކުރުމުގެ

ާމިާކިޔަނީ.ާސަޢޫދީާ ާވ ހަަކާދެއްކީމަާކޯއްެޗއްތޯާއިނގިޭރސިބަހުން ާއަނަގއިން ާދެ ާދައްކ ފައި ާކޮޅަށްާވ ހަކަ ާއެ  2175އަނެއްކ 

ާސިޔ ސަތެާ ާޤަޫބލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާރިޔ ލް.ާމިއީ ާފަހުމީ،ާއަޅުަގނޑު ާއަްލހ ން ާދަންނަވަނީ ާެއހެންވީމ ،ާމި ާނޫން. އް

ާދިވެހިާ ާކިޔ ީނ، ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަްށ ާމި ާަދންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާިއނގިރޭސިބަހުން ާވެސް ާކިޔަނީ އިޞްލ ޙަށް

ާއުފެއްުދމަށް ާގަވ އިދެއް ާވަކި ާއަށް ާފަހުމީ ާއަލްހ ން ާދަންނަވ ނީ، ާމިފަހަރު ާއެކަމަކު ާއިޞްލ ޙު.ާބަހުން، ާހަދ  ޓަކައި

ާތިއްެބވިާ ާތ ނގައި ާމި ާހަމަ ާބޭނުންެވގެން ާއިޞްލ ޙު ާބަަޔކު،ާމި ާަވކި ާެއއީ ާނަން. ާއޭނަ ާވެސް ާރަނގަޅީ އަޅުަގނޑަށް

 2180މެންބަރުންނެއްާނޫޅެއޭ.ާރިއަިލޓީާމިއީ.ާދަންނަވަންާމިާުއޅޭާވ ހަކަާއަކީ،ާޙަޤީޤަތަކީާއަލްހ ންާފަހުމީާހަދ ާއިޞްލ ޙެކޭާ
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ާމި ާއިޞްލ ޙަކީ. ާކުރިްނާމި ާއެްއ، ާޕ ޓީ ާވަިކ ާވިސްނ ލ ިއރު ާޙަޤީޤަަތކަށް ާމައްސަަލއަކީ. ާުނކުރ  ާޤަބޫލު ާއަުޅަގނޑު އޭ

ާބަަޔކުާ ާަވކި ާއެބަޖެހޭތ . ާއުިނވ ން ާކަމެްއ ާކޮންމެވެސް ާމީހަުކ ާއަންނަ ާޖެިހގެން ާިސއްަކއެއް ާވަިކ ާގޮތަށް ދެންނެވި

ނަފުށީާމީހުންނ އި،ާގއ.ެގމަނަފުށީާދ އިރ ގެާއެންމެންާވޯޓުލަިއގެންާއެާމީހ ާހޮވަނީ.ާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާހޮވަނީާގއ.ގެމަ

ާއެމް.ޑީ.ޕީާ ާބޭނުންވީމ ، ާއިްލހ މް ާެއކަމަކު ާހޮވަނީ. ާވޯޓުލައިގެން ާމެންބަރުން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޕ ޓީއަކުން، ާަވކި ވޯޓުލަިއގެން.

 2185ހޭނެ.ާރައްޔިތުންނަށްާއެަބާއަށްާދ ންވީ.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާައށްާދ ންވީ.ާއެހެންވެއްެޖއްޔ ާޭއނައަށްާެވސްާެއްއޗެއްާއުނިވ ްނޖެ

ާއުނިވ ންޖެހޭާ ާއޭނައަށް ާއެހެްނވީމ ، ާދަނީ. ާޕ ޓީއަކަށް ާެއހެން ާނޫން ާޕ ޓީ ާހޮވި ާމީހ  ާއެ ާެއއްެޗއް. ާބޮުޑ ާވަރަށް އުނިވޭ

ާ ާނިގުޅަިއގަންނަންވީ. ާޙައްޤު ާދެއްކުުމެގ ާވ ހަކަ ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާހަނ3ާާުއެްއޗެއް ާވަންދެން އަހަރު

ނުޑާހުންނަވަންޖެހޭ ާއޭތީަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާަޖއްސ ލ ނީ ާކިޔ ފައި ާއޭ ާދިސް ާިއޒް ާވަޓް ާފިއްތ ލ ފައި ނީ.ާހަމައެކަނި

ދެކޭގޮުތގައިާިފއްތުމުެގާބ ރ އި،ާވޯުޓާލުމަށްޓަކަިއާފިއްތ ލުުމގެާބ ރ އިާޕ ޓީާބަދަުލވުމުގެާބ ރުާދީފައިާމީތިާހަދައިފިްއޔ ާ

ާއިލްހ  ާއަޅުަގނޑު ާވޯޓުދޭނީ ާނުކުރ ނަންާއެންމެފުރަތަމަ ާޤަބޫލެއް ނެޑއް ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާއެއްވެސް ާނޫން ާއަޙްމަދު.ާއެ  2190މް

ާަގވ އިެދއް.ާ ާަވކި ާއޭނއަށް ާކުރީމަ ާކަމެއް ާވަކި ާއަޙްމަދު ާއިލްހ މް ާަގވ އިދެއް، ާވަކި ާމިތ  ާފަހުމީއަކަށް އަލްހ ން

ޔ ާކުެރއްީވމަާއޭނައަށްާަވކިާަގވ އިދެއް.ާޢަބްދުއްރަޙީމްބެާކުރީމަާއޭނަާއަށްާަވކިާަގވ އިެދއް.ާރ އްޭޖެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ާޤ ނޫނުތަކ ިއާ ާބަަޔކަށް ާވަކި ާއަުޑއެހީމު ާކުރީގައި ާއަޅުަގނުޑމެން ާސިޔ ސަތަކީ. ާޤަބޫލުނުުކރ  ާައޅުަގނޑު މިއީއޭ

ާގަވ އިދުތަްއާހެދުމުގެާސަބަބުްނާމައްސަލަތައްާޖެހުނުާވ ހަކަ.ާއެކަމަުކާމިހ ރުާމިާފެންނަނީާއަލްހ ންާފަހުމީާއަށްޓަަކއި

ާމަންޒަރު.ާ ާކުަރްއވ  ާކަންތައް ާއެ ާަލއްަވިއގެން ާއިޞްލ ޙެއް ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ  2195ހުޅުހެންވޭރު

ާއެކަމަކުާގަޑިާވެސްާައޅުަގނަޑށްާއެނގޭާއެބަޖެހޭކަންާވެސް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާހުޅުމީދޫ ާހުށަހެޅުްއވުމަށް ާއެއް ާމައްސަަލ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާލަބީބުާއ ދެ، ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 2200ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ތީާފުރުޞަެތއްާއަުރވ ނަން.

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ 

ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާއަޚު ނުޑގެ ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާފަހުމީގެާނަންފުޅުާާޝުކުރިއްޔ   2205އަލްހ ން

ާމަޖިލީހުގެާ ާގޮތުން ާބުނ  ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާފަހުމީއޭ. ާއަލްހ ން ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާވަރަށް ވިދ ޅުވ އިރު

ާވިދ ުޅވ ންޖެހޭނެ.ާ ާނަން ާއެކީ ާއ  ާދ އިރ  ާމެންބަރެްއގެ ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދައްކ  ާވ ހަކަ ާނިސްބަތްކޮށް މެންބަރަކަށް

ާގޮތަށްާއެހެންވީ ާއެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަދަްއަކވ  ާމިހ ުރ ާވެސް، ާބޭފުޅުން ާވ ހަކަެދއްެކވި ާކުރީަގއި މ ،
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ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާއެ ާއަުޅަގނޑު ާއެދޭތީ ާއަްނގަަވއިދެްއވުން ާރިޔ ސަތުން ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަކަ ާެއްއގޮތަށް ގަވ އިދ އި

 2210ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާ

 ންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިޔަާފ ހަގަކުރެްއވީާނިޒ މީާނުުކތ ާއެއްާކަމުަގއިާއަުޅަގނުޑާ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާތިޔަ ާޔަޤީން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަދި  2215ބަލައިގަންނަންޖެހޭ.

ާދެ ާޢިްއޒަތްތެިރާވ ހަކަ ާއެ ާވިއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާގެންނަވ  ާނަންފުޅު ާމެންބަރެއްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ އްކުުމގައި

މެންބަރުާއިންތިޚ ބުވެާވަޑަިއެގންނެވިާދ އިރ ެއއްގެާނަންާެވސްާހިމެނުއްވުމ ާއެީކގަިއ،ާެއކަށީގެްނވ ާއިޙުތިރ މ ާއެީކގަިއާ

ހެންވީމ ،ާއެާގޮުތގެާމަތިންާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވ ާމެންބަރުންާޢަމަލުކުރެއްވުމަށްާއެާމެންބަރެއްގެާނަންާގެންަނންޖެހެނީ.ާއެ

ާ ާގަޑިން ާމިހ ރު ާދަންނަވަން. ާއެދި ާބަިއގަިޑއިރުެގ21812ާާއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެީކގައި ާއެހެންކަމަށްވުމ  ެވއްޖެ.

ާ ާމަސައްކަތ12ާްވަގުުތކޮޅަކަްށ، ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާވަގުތުޮކޅަކަށް ާދެންާާމިނިޓުެގ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑ ލ ނީ.  2220މެދުކަ

ާ 2ާާބައްދަލުވ ނީ ާޖަލްސ  ާފެށިގެނ2ާާްޖަހ އިރު. ާހިސ ބުން ާމިހ  ާގެންދ ގޮަތށް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާޖަލްސ ގެ ޖަހ އިރު

ާދަންނަވަނ12ާާް ާދެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާގަސްުތކުރަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާމިހ ރު ާދޭން ނޑު ާައޅުގަ ާފުރުޞަތެއް މިނިުޓގެ

ާފެށިފަ 12ާާދައިން ާއެއީ ާމެދުަކނޑަންޖެހެނީ ާޖަލްސ  ާވަގުުތކޮޅަކަށް ާބަހުސްެގ21812ާާމިނިުޓގެ ާމި ާެއކީަގއި. ވުމ 

ޖަހ އިުރ.ާތިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނ2ާާެމަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންެދުވންާއަދިާއެބަާއޮތްާ

ާވޯޓަ ާޖަލްސ ތަކުަގއި ާޢ އްމުގޮތެްއގައި ާވޯޓަށްާފަދައިން ާކަންތައްތަކަށް ާހުންނަ ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ާދުވަހަކު ާއެހުމަށް،ާއެ  2225ށް

ާ ާވަގުތަކީ ާއޮންނަ 2812ާއެހުން ާޭއގެ ާތިޔ3ާާަ. ާގޮތްގޮތަށް ާނޫން ާއެ ާމިއަދު ާޖަހ ނެ. ާރަނގަބީލެއް ާކުރިން މިނިޓު

ާ ާއެީކގައި ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާއެރުވިފައި. ާމަޢުލޫމ ތު ާވަނީ ާމެންބަރުންނަށް ާައޅުަގނޑުމެނ2822ާާްޢިއްޒަތްތެރި ގައި

ާގޮތަކަްށާ ާތަފ ތު ާއުސޫލ ިއ ާގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާޢ ްއމުކޮށް ާކަންތަުކގައި ާވޯޓުގެ ާފެށުމަށްފަހު ާމަސަްއކަތް ޖަލްސ ގެ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާއެކަން ާމޭޒުން ާރިޔ ސަުތގެ ާވިއްޔ  ާވަނީ ާކަމަްށ ާއޮތް ކަންތައްތައް

ނޑ ލަން.12ާންާހިސ ބުއޮޅުންފިލުަވއިދެްއވ ނެ.ާމިހ ާ  2230 މިނިޓުގެާހުްސަވުގތުކޮޅަކަށްާައޅުަގނޑުާޖަލްސ ާމެދުކަ

ާ

 ]ށ13:06ާްނ12:30ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާ`.ާ ާފަށަނީ.12ާާއަުޅގަ ާމި ާމަސައްކަތް ާއަލުން ާމިހ ރު ާބޭނުންކުރުމަށްފަހު ާހުސްވަގުތުޮކޅެްއގެ  2235މިނެޓްގެ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާމިގެންދަނީ ާހުށަހެޅިފައިވ 21ާާވ ަހކަދައްކަުމން ާބ ބަށް ވަނަ
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ާހުށަހެޅުމަށްާ ާބައެއް ާިމހ ތަނަށް ާމައްޗަށް. ާރިޕޯްޓގެ ާހުށަހެޅުއްވި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު ާކޮމިޓީްނ ާޢ އްމު އިޞްލ ޙުތައް

ާދ އި ާކެލ  ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވޭ. ާގޮުތގަިއ ާއިޞްލ ެޙްއާއިޞްލ ޙުގެ ާއޮްތ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާއޮތް.ާ ާއެބަ ާެވސް ާިއޞްލ ޙެއް ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާއަދި އެބައޮތް.

ާއަމީންޢ އް ާމަތީން ާޢަމަލުކުރަމުންެގންދ ާއުސޫލުގެ ާގަވ އިދުަގއި ާތ އީދުާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅިފައި ާއެ  2240މު

ާދ އިރ ގެާ ާކެލ  ާިނންމަންޖެހެނީ ާައޅުަގނޑު ާއަދި ާަލފ ދެއްވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބައްލަވ ފަިއ ާއިޞްލ ޙުތަކ މެދު ލިބިފައިވ 

ާހުށަހެޅިފައިވ ާ ާއަށް ާމ އްދ  ާވ ހަކަދައްކަމުންދ  ާމި ާިމހ ރު ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނުވ ތީާއަލުންާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ުޙގަިއވ ާމައްސަލަާޢ އްމުާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވުމަށްފަހުާއެާކޮމިޓީގެާއިޞްލ ޙަކަށްާ

ާއިޞްލ ޙަށްާ ާއެ ާއޮންނ ނެތީ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތު ާގެންގެވުމުގެ ާމަޖިލީހަށް ާއަލުން ާމަތީން މަޝްވަރ ގެ

ާ ާވިލުފުށީ ާނުދަންަނވ ނަން.ާދެން ާވޯޓަކަށް ާއިޞްލ ޙުާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  2245އެީއާ ދ އިރ ގެ

ާބުނެފައިވ 22ާާ ާމިހ ރު ާަގވ އިުދގަިއ ާމަޖިލީހުެގ ާމައްސަލަިއގައި ާފޮނުވުުމގެ ާމައްސަލަ ާމި ާކޮމިީޓއަކަްށ މެންބަރުންގެ

ކީާޢ އްމުާކޮމިޓީ.ާއެހެންވީމަާމިާގޮތުންާާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދ ާެބހޭާމައްސަލަތައްާދިރ ސ ާކުުރމަށްާއޮތްާދ އިމީާކޮމިޓީާއަާ

މައްސަލަތަށްާދިރ ސ ާކުރުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ނަމަާއަލުންާފޮނުއްވެންާއޮންނ ނީާޢ ންމުާ

ާމިހ ރުާ ާވ ހަކަދަންނަވަން. ާނުދެންނެވޭެނ ާވޯޓަްށ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަަހޅުއްވ ަފިއވ  ާއެ ާވ ތީ ާއަށް ކޮމިޓީ

ާއެންެމާފު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެްނދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންނަން ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ   2250ރުޞަތަށް

ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާޝު ާގަވ އިދުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާގުިޅގެްނ17ާާކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙ  ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާގެންނަންާ ާބަދަލެއް ާއިތުރު ާއިޞްލ ޙަށް ާއެ ނޑަށް ާައޅުގަ ާދަްއކ ލުމަށްފަހުގައި ާވ ހަކަ ާޕ ޓީތަކ އި ާިސޔ ސީ  2255ބައެއް

ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނުޑާއިޞްލ ޙެއް ާފެނިގެން ާޖެހޭކަމަށް ާމ އްދ ގައި ާއ ދެ،ާމި ާހޯދީ. ާމި ާފުރުޞަތު ާމި ާެޖހިގެން 17ާލަން

ާކުރެޭވާ ާތަރުތީބު ާހުރިގޮތަށް ާމިހ ރު ާދެން ާގަވ އިދު ާމި ާގެންދެޭވއިރުަގިއ ާއިތުރުކޮށްގެން ާައކުރެއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާކުރ ނެކަަމށް ާއިތުރު ާމ އްދ އެއް ާ ާމަތިން ާއަންނަނިވިގޮުތގެ ާފަހަތުން ާައޅުަގނޑުމެން ާ)ށ(ާއިރުަގއި ާަބއިގެ ލިޔެފައިވ 

ނޑުމެންާބޭނުންވޭާއިތުރުާއިޞްލ ޙުާކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާމިާަވގުތުާބޭނުންވަނީާނަގަން.ާނެގުމަށްފަހުގައިާެއާ)ށ(ާއަޅުގަ

ާ)ށ(ާ ާއެ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާހުށަހަޅ ނެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާޢ އްމު ާައޅުަގނޑު ާއެީކގައި ާިއޞްލ ޙ  ާއެ  2260އެހެންވީމަ،

ާފ ސް ާގޮުތަގިއާާއުނިކުރުމަށްފަހުގައި ާކޯލިޝަނެއްެގ ާއޮންނަނީ ާމި ާ)ށ( ާހުށަހަޅަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ކޮށްދެއްވުމަށް

ާކުރުމަށްާ ާމަަސއްކަތް ާގޮތުަގއި ާކޯލިޝަނެްއގެ ާގޮތަށް ާމި ާއޮންނަީނ ާމި ާ)ށ( ާއެެހންވީމަ، މަސައްކަތްކުރ ެނގޮތުން.

ެއއްާކަމުގަާއެވެ.ާމީާއަިދވެސްާއިތުރަްށާއެއްބަްސވުމަށްފަހުާމަޖިލީހުގެާނިޒ މުގެާތެޭރގަިއާއެާޕ ޓީަތްއާބެލޭނީާއެްއާޕ ޓީ
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ާއިޞްލ ޙުާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދެން ާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްފަހުގައި ާމި ާވ ތީވެ ާކަމެއްކަމަށް ާވިސްނަްނޖެހޭނެ ާޕ ޓީތަކުން ސިޔ ސީ

 2265ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާ

ާމިާ ާއޮތީ ާބޭނުންވެފައި ާމައްސަލަިއގައި ާމި ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަލުންާ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާވ ހަކަތަކުގެ ާދެެކވުނު ާތަޅުމުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާމުޅި ާއަްށާގެންޮގސް ާކޮމިޓީ ާއަލުން މައްސަލަ

ާ ާރަޝީދުާމި ާރިޔ ޟު ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާގޮތުން ާމި ާގެނައުމަށް.ާއަދި ާބަލައިލުމަށްފަހު  2270މައްސަލަ

މެންބަރުންގެާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވަން.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިހ ރ22ާާުހުށަހެޅުމެންާހުށަހަޅުއްވ ފަާޮއތްާ

ާގަވ އި ާމަޖިލީހުގެ ާދެްއަވއިފި ާނެތްވ ހަކަ.ާވިދ ޅުވެ ާތަނަވަސްވެަފއި ާފުރުޞަތު ާއެ ާގޮތުން ާހަމަޖެހިފައިވ  ދު

ނޑުމެންނ ާ ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާޕ ޓީތަކުެގ ާސިޔ ސީ ާބައެއް ާގުިޅގެން ާމިކަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި އެހެންކަމ އެީކގައި

ާއެީކަގއި ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާއެލަޔަންސ އި ާޕީޕަލްސް ާޕ ޓްނަރ ާކޯލިޝަން ާއެީކަގއި ކުރެވުުނާާއަޅުަގނޑުމެންނ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާލީޑަރު ާގްރޫޕް ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިހ ރު ާއަލީަގއި  2275މަޝްވަރ ތަުކގެ

ާމަނިކުފ ނުާ ާއެ ާބެހޭގޮތުން ާއ އި ާނުކުތ  ާއެ ާއަދި ާތ ީއދުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުއްިވ ާއެ ާމަނިކު މުސ 

ާހުށަހަ ާއިޞްލ ޙެްއ ާައޅުަގނޑުާއަލުން ާއެދެނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަދި ާކިޔަން. ާމަރުޙަބ  ާއެކަމަްށ ާވިދ ުޅވީތީ ޅުްއވ ނެކަމަށް

ާމިކަމ ާ ާއަދި ާގަވ އިުދގައި ާމި ާތެރޭގައި. ާދިއުމުގެ ާދ  ާހުށަހެޅިގެން ާއިޞްލ ޙު ާދެން ާރަނގަުޅގޮތަކަްށވ ނީ ދެކޭގޮުތގައި

ންޏ ާއެކަމަށްާރިޢ ޔަތްޮކށްފަާގެނައުން.ާއަދިާެއގޮތަށްާގުޅުންހުރިާއެހެންާއެްއވެސްާަކހަލަާމައްސަލަތަކެއްާހުރިާކަމަށްާވަ

ާއިޞްލ ޙ ާ ާހުށަހެޅި ާއެ ާއުނިކުެރްއވުމަށް ާ)ށ( ާއެ ާިއޞްލ ޙު ާމި ާއެީކަގއި ާދ ތީއ އި ާތަނަވަްސެވގެްނ ާފުރުޞަތު  2280އެ

މެާފައިދ ާހުރިާއެީކގައިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިހ ރުާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާހުށަހެޅުންާފ ސްވެގެންާދިއުމަކީާމިާވަގުތަށްާއެން

ާގޮތްކަމުަގއިާވެގެންާދ ނެކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެާހުށަހެޅުްއވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2285ކޮށްލަްއވައިފި.ާމިހ ާޝުކުރިއްޔ ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާފުރުޞަތުާދޫ

ާފުރުޞަތުާ ާރަޝީދުއަށް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލިފުށީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޕ ޓީތަކަށް... ާހުރިހ  ހިސ ބުން

ާއަރުވަން.ާ

ާާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރަޝީދުާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާވޯޓަ ާހުށަހެޅުން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުވި ާރައީސް. ާކޮމިޓީގެާޢިއްޒަތްތެރި ާޢ އްމު ާސަބަބަކީ ާނޭހޭނެއޭ. ށް

ާބޭނުންވ ާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާއެވަގުތަުކ ާނިންމޭނެ ާމަޖިލީހަށް ާމި  2290މަސްއޫލިއްޔަަތކަށްވ ީތއޭ.
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ާގަާ ާމި ާދަށުންތޯ ާމ އްދ ެއއްގެ ާކޮން ާއެހެންވީމަ ާޮއތީ. ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާެނޭގގޮތަށް ާކޮމިޓީއެއް ވ އިުދެގާކޮންމެ

ާދެންާ ާގެނެސްފިން. ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާދެން ާއަޅުަގނުޑ ާެއއްކޮށް ާއެއ އި ާހަމަ ާދެން ާނިންމެވީ. އެގޮތަށް

މިކަންާމިނޫންާއެހެންާޖަލްސ އެްއގަިއާކުުރއްވަްނާމަނިކުފ ނުާނޫޅުްއވ ތި.ާއެާފުރުޞަތެްއާއަޅުަގނޑުމެންާނުދޭނަންާމިތ ާ

ާވީނަ،ާމިއަދުާައޅުަގނޑުާދޫކޮްށލައިފިންާއެކަންާެވސް.ތިބެ.ާހަމަާހޭގައިާތިބެ.ާއެހެން

ާ2295 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމީ ާމި ާނިންމުން ާނިންމި ާދެންމެ ާގ72ާައަޅުަގނޑު ާމި ާ)ށ(ާަދށުން ާމ އްދ ގެ ާއެްއވެްސާވަނަ ވ އިދަށް

ާކަމަށްވ ނަމައިޞްލ  ާގެންނަންޖެހޭ ާދިރ ސ ކުރުާާޙެއް ާޢ އްއެކަމެއް ާއެއީ ާތެރޭަގއިާާމުން ާމަސްޢޫލިއްޔަތްތަުކގެ ކޮމިޓީގެ

ާރަޝީދު.ާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްހިމެނޭކަމެއްކަމުގަިއވ ތީ.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާވިލިފުށީާދ އި

ާ2300 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރަޝީދުާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާގަ ާމި ާދެންނެވީ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަެއއްނޫން. ނުޑާވ އިދުގެ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ާެޗޕްޓ އެްއގެ ާއ  ާމުޅިން ާދެންނެވީ އަުޅަގނޑު

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާނުކުރެއްިވޔަސް ާމ ނަކުރެްއވިޔަސް ާތި ނޑު. ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލައިފިން ާެއކަން ާއެހެންނަމަވެސް ދެންނެވީ

ާ ާމި ާދެންނެވީ ާއަޅުަގނޑު ާމ ނަެއއްނެތް. ާދެއްކުމުގެ ާއެވ ހަކަ ާދެން ާމުޅިމައްސަލަެއއްނެތް. ާއައުަގވ އިދުގެ ޗެޕްޓ ާާން

ާއެނޫްނގޮތަކަށް ާއަދިވެސް ާދެންނެވީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާއެކަމަުކާާއެްއގެ ާކޮށްލެވިދ ނެ. ާއިބ ރ ތް ާއޭތި  2305ވެސް

ާއެކަންާުކރ ނީ.ާާއިއެހެންޖަލްސ އެްއގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސަ ާމަޖިލީހުގެ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެްއވ ާޝުކުރިއްޔ  ާތި ާހަލުވިކުރުމަށް އްކަްތ

 2310ބެހޭގޮތުންާބަހުސްާކުރުމުގެާާަވން.ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާރިޕޯޓ ާއެހީތެރިކަމ އިާެއއްބ ރުލެްއވުަމށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަާ

ނޑުާމިާއިއްވަނީާމިާރިޕޯުޓގެާތިންވަނަާކިޔުން.ާ ާމަރުހަލ ާމިާނިމުނީ.ާއެހެންާކަމުންާމިާހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާ

ާހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން..ާވޯޓަށްާއ21ެ

ާ

 2315ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާގަސްވޯޓަށްާއެހުމ21ާައެޖެންޑ ާއައިަޓމްާާދެންާމިާއޮތީ 2812ާތުކުރަނީާށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާއަުޅގަ

ތުގެާމަިތންާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަްތާއެހުންާބ ްއަވން.ާއެހެންވީމަ،ާެއގޮގައިާވޯޓަށްާއަހަންާހުރިާކަންތައްތަކަށްާވޯޓަށްާ
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ާ ާައޅުަގނޑުެމން 2813ާާއިންތިޒ މްކުރ ނީ. ާފަށ ނީ. ާައލުން ާމަޖިލީސް 3ާާގައި ާޖެހުމަށްފަހު ާރަނގަބީލު 2812ާމިނެޓުގެ

ާނަގ ނީ.ާ ާހުސްވަގުތުޮކޅެއް ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާދަންދެން ާހަމައަށް ާއެހ  ާއޮންނ ނެ. ާދެންނެވުން ާވޯޓަށް ގައި

 2320ާ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާ

 ]ށ21816ާާްނ21824ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެާަޖލްސ ގައިާކުރިންާއިޢުލ ންކޮށްަފއިވ ާގޮުތގެމަތީންާވޯޓުާނެގުަމށްާ  2325ގައިާހަމަޖެހިފައ2812ާާި`.ާއަުޅގަ

ާއެހެ ާ)ަވގުތުކޮަޅކައޮތީ. ާއެދެން. ާޖައްސަވައިެދްއވުން ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރިާންވީމަ، ާހުރިހ  ްށފަހު(

ނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާ މެންބަރުންާވެސްާކ ޑުކޮޅުާެޗްކކޮށްލެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއަުޅގަ

ދުވަހުގެާމަސަްއކަުތގެާތެރެއިންާވޯޓުންާނިންމ ާާ-21.2ރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުމަށް.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުާ-21އައިޓަމްާ

ާމަޖިލީހުެގާހި ާރައްޔިތުްނގެ ާމިޮއތީ ާދަންނަވަން ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެހުން.ާއެހެންމެ ާވޯޓަށް ާކަްނކަމަށް ާގޮސްފަިއވ  ސ ބަށް

ާ ާަރއްޔިތުްނގ24ާާެގަވ އިދުެގ ާއިުތރުކުރުމަށްޓަކައި ާމުއްދަތު ާހިނގ  ާދައުރު ާފުރަތަމަ ާގަިއވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  2330ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ 222ާާރިޢ ޔަްތކޮށްާެއާަގވ އިުދގެާާވަަނާމ އްދ ާއަށ21ާްމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުެގާ

ާރިޕޯޓ އިާ ާއެ ާހުށަހެޅުއްވުމުން ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާގޮތުެގ ާނިންމެިވ ާކޮމިޓީން ާޢ އްމު ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު ޤަރ ރު

ާވޯޓަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާހުށަހެޅިފަިއވ ، ާދިޔައިރު ާބަޙުސްކުރެވެމުްނ ާހުށަހެޅިފައިވ ާބެހޭގޮތުން ާދަންނަވ ލ ނީ ްށ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާދ ނީ. ާކުރިއަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް ާގޮތެްއެގ ާނިންމަވ  ާަމޖިލީހުން ާއެއަށްފަހު، އިޞްލ ޙަށް.

ާކުޅުދުއްފުށީާ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމައްޗަންގޮޅި  2335މިދަންނަވ ލަނީ

ާދ  ާމަޖިލީހުގެާދެކުނު ާރައްޔިތުްނގެ ާއިްޞލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ އިރ ގެ

ާމަތ24ާީގަވ އިދުެގާ ާގޮތުގެ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއި ާއޭޕްރީވަނަ ާދައުރު ާފުަރތަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާމަހުގެާން ލް

ާދިވެހިރ އްޖޭާ ާބަދަލުގައި ާނިންމުމުގެ ާޯލކަްލާނިޔަލަށް ާބިލ އި ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުްނ ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ގެ

ާބިލ  ާެއ ާނުވަތަ ާވަންދެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާގޮެތއްާާކައުންސިލުތަުކގެ ާމަތީން ާގޮުތގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއވ  މެދު

ާޢިއްޒަތްތެ ާގެންދިއުމަްށ ާކުރިއަށް ނޑުމެްއނެތި ާމެދުކެ ާދައުރު ާފުރަތަމަ ާމިއަހަރުގެ ާމެންބަރުންނަށްާނިމެންދެން  2340ރި

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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 2345ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދުާނަޝީދު.ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

46ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 12ާ2350ާވޯޓުާދެްއވީ:

14ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

 

ާ

 2355 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަުރންގެ ާަބއިވެިރވި 44ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .12ާ ާުޖމްލަ ާއ44ެ. ާމިާ. ހެންކަމުން

ާވޯޓަްށާމި ާދެން ނޑު ާފ ހެްއނުވި.ާއަުޅގަ ާާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙު ާގަވ އިދުގެ 24ާދަންނަވ ލަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ

ާގަވ އިުދެގާ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިުތންގެ ާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ާުމއްދަތު ާހިނގ  ާދައުރު ާފުރަތަމަ ާަގއިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއ221ާަ ާމ އްދ  ާވަނަ ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާޤަރ ރ222ާާުށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޢ އްމު ާިރޕޯޓުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު ާނިންމެވިގޮުތގެ ާފ ސްކުެރއްވުމ ާކޮމިޓީން ާގޮތަށް ާހުށަހެޅުއްވި  2360މެުދާާމަޖިލީހަށް

ާއްވުމަށް.ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2365ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

46ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2370 22ާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާާ.ާފ ސްވުމަށ32ްވޯޓުަގއި ާއަދަދު 14ާބޭނުންވ  ާޤަރ ރ32ާު.ާޖުމްލަ ާމި .ާއެހެންކަމުން

 2375މަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާމިާޤަރ ރުާފ ސްވުމ އިާގުޅިގެންާމިައދަކީާމަޖިލީހުގެާމިާދައުރުގެާއެންމެާފަހުާދުވަސްާކަމުގައިާ

ނަޑއެޅުންާމިާ ނަޑއަޅ ފަިއވ ާކަ މިއަދުާމިާާންާމަޖިލީހުންހިސ ބުންާބަދަލުވީ.ާއެހެންކަމުންާދެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގަިއާކަ

ާޤަރ ރުގައިާ ާތ ރީޚެފ ސްކުރި ާނިމޭނެ ާމަސައްކަތް ާދައުރުގެ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާމަތީން ާގޮތުެގ ނަޑއެިޅގެންދ ނީ.ާވ  ާކަ އް

ާއެްއ،ާމަޑުްއވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިވސ މްާޢަލީ.ާއެާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާނިޒ މީާމައްސަލަ،ާއެހެންވީމ 

ާ

 2380ާމައްސަލަ(ާ)ނިޒ މީ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ ރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާމަޑުއްވަ

ާމައްސަލަ ާކުޑަ ާވޯުޓގައި ާދެންމެ ނުޑގެ ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާހީވ ތީ.ާއަޅުަގނޑަކަްށާާޝުކުރިއްޔ  ާއުޭޅހެން އެއް

ާޤަރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާނުުކރެވުނު. ާއެއް ާރަޖިސްޓަރ ާއެހެންވީމ ވޯޓު ާބޭނުން. ާފ ސްކުރަން ާރު ާހަަމާޔައުމިްއޔ އަށް، ަޓކައި

 2385ާދަންނަވ ލަން.ާ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބެހޭާމައްސަލަާާއެއްާޫނން.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

 2390ާއެއް.ާ

ާ

 މައްސަލަ(ާ)ނިޒ މީ

ާ

 ާެކުވން:ކަދެއްވ ހަހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާ

ނޑުާހަމަާަދންނަ  2395ެއއްާާގަިއާމައްސަލަާވ ލަންާބޭނުންވަނީާވޯޓުާސިސްޓަމުއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާެއއަށް ާއެަބާބަލަން.ާއެދިމ ވެއްޖިްއޔ  ާފެނުނުާާޖެހޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެްއކޮށް ާއެއްފަޅި ާއިން ާރ.އަތޮޅ އި،ާބ.އަތޮޅު ފަޅިން

ާ ާވޯުޓ ާމެންބަރަުކ ާއިންއެްއވެސް ާއެާނުދީ ާހެންވީމ ތަން. ާއެާއެ، ާބައްަލވ ލަްއވ އިރު، ާއެ ވިދ ުޅވ އިުރަގިއާާބޭފުޅުން

ާކަމަށްާއަުޅަގނޑަށްާފެނޭ.ާާމުާކަމެއްމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްދިނުމަކީާމުހިއްއެކަ

 

ާ2400 
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ާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ދަނީާާއަޅުަގނޑުާދެންާމި )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ(ކަމަށް.ާާޖެހިފައިާހުރިސިސްޓަމުންާދައްކަނީާކ ޑުާާއިލެކްޓްރޯނިކްާ-22.1

ާމަޖިލީހުގ22.1ާެ ާާަރއްޔިތުން ާމަނިކ21ާާުގަވ އިދުގެ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާބ ބަށް  2405ވަނަ

ާހުށަހެޅު ާކޮމިޓީން ާއެ ާދިރ ސ ކުރެއްިވމަށްފަހު ާކޮމިޓީން ާޢ ްއމު ާިއޞްލ ޙު. ާމަޖިލީހުހުށަހެޅުއްވި ާރިޕޯުޓގެ ންާއްވި

ާއ  ާމަްއސަލަ ާދަންނަވ ނީ.ާާެބހޭާހުށަހެޅުއްވި ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެންެމ ނޑު ާއަުޅގަ ާިއޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ގޮތުން

ާދ އިރ ގެާ ާކެންދޫ ާތ އީދުކުރެއްީވ ާމަނިކު. ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި

ާހުށަހެޅުންާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަލީ. ާތަސްމީން ާއަޙްމަުދ ާާ-މެންބަރު ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއަށ17ާާްރައްޔިތުން ާމ އްދ  ވަނަ

 2410ހުށަހަޅ ފައިވ ާިއޞްލ ޙުގެާކޯިލޝަނެއްގެާގޮުތގައިާމަަސއްކަްތކުރުން.ާމިާއަރިމަތީާސުރުީޚެގާދަށުންާއޮތްާމ އްދ ގެާ)ށ(ާ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާކޮމިޓީން ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާއުނިކުރުމަށްފަހު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ސްކުރުމަށް. ގޮތަށް

 ގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2415 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތަސްމީންާޢަލީ.ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 46ާ2420ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

42ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 22ާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

 

ާ2425 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 44ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ ާޖުްމލ12ަ. ާމ44ާިާ. ާއެހެންކަމުން، .

ާރިޕޯޓުާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީން ާގުޅިގެން ާފ ސްވުމ  ާއިޞްލ ޙު ާމި ާފ ްސވެއްޖެ.ާައޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙު ހުށަހެޅިފައިވ 
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ާއިުތރަށްާވޯޓަށްާދަންނަވ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނުޑމެންާމިއަދުާވޯޓަށްާއެހުމަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާގޮތަށް

 2430ާހިސ ބުންާނިމުނީ.ާާމ21ާިންކަމަށްާވޯޓަށްާއަހ ާނިމުނީ.ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާހުރިާކަ

ާ

ާ.ތައްާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތ21ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެެޖން ާމިދަނީ ާއަޅުަގނުޑ ާދެން ާައއިޓަމު ާއިުތރ21ާުޑ  ާއައިޓަުމގެާާށް. ާއެޖެންޑ  ާުކރުމުގައި ާމަސަްއކަތްތައް  2435އެހެން

ާއިތުރު ާިނޒ މ ާދަށުން ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތް. ާމިއަަދުކ ާވިލުާކަމެއް ާމައްސަލައެއް ާދ ިއރ ބެހޭ ާމެންބަރުާފުށީ ާޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުައރުވަން.ާރިޔ ޟު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ2440 

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ާޢިއްޒަތްތެ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ. ާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާަރއީސްގެ ރި

ާމި ާދިޔައިުރގަިއ ާހުށަހެޅިގެން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނުޑ ާއަިމއްަލާާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ތަނުގައި

ާމި ާޑީ.އ ރުާތަނުގައިާމެންބަރުންނަށ އި ާައދި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެސިޔ ސީ ާމިއަށް ާޕ ޓީތަކުން ާނޫން ގެާބޭފުޅުންާ.ޕީ

ާހުރި ާާކަންބޮޑުވުންަތއް ާބޮޑު ާމި ާއ ދޭސްކޮށް ާތަކުރ ރުކޮށް ާއ1ާެކަމަށް ާއެދިއެދިއޮްއވ  ާއަރިހުަގިއ  2445ބޭފުޅުންާާޕ ޓީގައި

ާމަޖިލީ ާމި ާޙައްޤުތަކަށް ާމެންބަރުންގެ ާއެހެން ާމިއީ ާކުރުމަކީ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާގޮތަށް ރުމަތްތެރިކޮށްާހުާހުންާބޭނުންވ 

ޭބފުޅުންގެާވިސްނުމ ާޚިލ ފަށްާާރުންނ އިާއެާމެންބަރުންާތަމްސީލުކުރ ާޕ ޓީތަކުގެާރޫޙ އިާއެނުހިތ ކަމ އިާއަދިާއެާމެންބަ

ާއެާ ާކަންތައްތަެކއް. ާހެންވީމ ކުރަމުންދ  ާދަންަނވ ނީ، ނޑު ާމައިނޯރިީޓގެާާއަުޅގަ ާިވޔަސް ާއޮތްކަުމގައި ާއަދި މެޖޯރިޓީ

ާއެ ާމިކަންކަާވިސްނުމ އި ާރިޔ ޢަތްކުރެިވގެނޭ ާޙަްއޤުތަކަށް ނުޑާމީހުންގެ ާއަުޅގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާދ ންޖެހޭނީ. ާކުރެިވގެން ން

ާމ މި ާދ އިރ ގެނފ ހަގަކުރަން ާއިބްރ ހީމުޢިއްޒަތްާގިލީ ާޤ ސިމް ާމެންބަުރ ާމިއަދު.ާާތެރި ާޕޮއިންެޓއް  2450ފ ހަގަކުރެްއވި

ާއަޅުާާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާެވގެންދ އިރު ާިމކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާބޮޑު ނުޑާމި ާައޅުޕ ޓ1ާާީގަ ާަސމ ލުކަމަށްޓަކައި ާަގނޑުާގެ

ާއެހެން.ާމިކަން ާނުކުތ ާ..ގެންނަން. ާނިޒ މީ ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާދެން ާއިތުުރާާއަޅުަގނޑު ނޑު ާއަޅުގަ ާނިމުނީމަ އެއް

ާ.އަދިާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާ

ާ2455 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށްާކަމެއްާގެންނެވުމަްށާާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާސަމ ލުނެންގެވީކީ.ާއެީއާާދެންމެާތިާއެްއާނޫންާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާމައްސަލަާނިޒަމ  ާދ އިރ ެގާާބެހޭ ާކުޑަހުވަދޫ ާނުދޭ. ާތަެންއ ާގަވ އިދަކު ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރަކު ާގޮތަކަށް ާނެންގެވޭ ެއއް

ާއެއް.ާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާނިޒ މ 

ާ2460 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކވެުވން:ޢ ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާާކުޑަހުވަދޫ

ނޑުާކޮމިީޓެގާމަސައްކަުތގަިއާއުޅެަފއިާމިާ ނޑުާހަމަާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާއަުޅގަ ާއ ދެާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ.ާައޅުގަ

ާމި ާުހށަހެާތަނަށް ާހުށަހެޅުންތަކެއް ާހިނގައްޖެ ާއަުޑއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާލިބުނުއައީ.ާމިތަނަށް ާތ އީދު  2465ކަމަށް.ާާޅި

ާެއއް ާތިއެހެންވީމ ،ާއެއިން ާގޮތަކަްށާާތިާނިންެމވީާކޮްނގޮތަކަށްތޯ؟ާގޮތަށްާވެްސާހުށަހެޅުމަކަށްާވޯޓަށްާނ ްއސަވ  ކޮންމެ

ާމިާނިންމެވި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ީނ ާއަުޅަގނޑު ާަރއްޔިތުްނާާނަމަވެސް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ތަނުން

ާ ާއެވ ލުކޮހައަޅުަގނޑުމެންނ  ާމަްސއޫލިްއޔަތު ާކަހަލަާާށްަފއިވ  ާގެއްލޭ ާއިތުބ ރު ާދީފަިއވ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީހުން

ާޙަޤީޤަތުގައި ާައސްލު ާޕ ޓީއަކަށް ާނޫނޭ. ާގޮތެއް ާޒިންމ ދ ރު ާއެހ  ާއެއީ ާނިންމުމަކީ ާމަޖިލީހުން ާމި އެްއވެްސާާގޮތަކަށް

ާޕ ޓީ ާއެއްވެސް ާމިމީހަކަށް ާރައްާައކަށް ާުނވ ނެ. ާދެވިގެނެއް ާމިތަނުގައި ާމިާޔިތުން ާހޮވ ފައި ާވައްދ ފައިާާތަނުން  2470ތަނަށް

ނޑުާދަްނނަވ ނީ.ާއެހެްނވީމ ތިބިާގޮތްާފިަޔަވއިާއިތުރުާޮގތަކަށް.ާެއއީާ އެާހުދުމުޚުތ ރުާގޮތަކަްށާމިާމަޖިލީހުންާ،ާއަުޅގަ

ާއެާ ާގެންދ ތީވެ ާުކރަމުން ާކަންަތއް ާމި ނުޑާހަމަާއަޅުަގނޑުމެން ާައުޅގަ ާުނކުރެްއވުމަށް ާއެކަންތައް ާދަންނަވ ލަން.ާގޮތަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ2475 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތިާނެންގެވިާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާބަލަެއއްާނުގަންނަން.ާމަޖިލީހުގެާާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަކަށްާރިޔ ސަތުން ެއއް

ާ ާމެދު ާއިްޞލ ޙުތަކ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބަުޙސްތަޅުމަށް ާމި ާވަނީ ާރިޔ ސަތުން ާޮގތް ާނިމުނުއިރުާޢަމަލުކުރ ނެ ާމަރުޙަލ  ގެ

ާދަންނަވައިދޭނަން.ާއަދިާ ާވ ހަަކތައް ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާދަންނަވައިީދފައި.ާއަދި ވަރަށްާސ ފުކޮށް

ާވޯޓަށްާ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުންނ ނެ. ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވަން ާސ ުފކޮްށ ާވަރަށް ާަކންތައްތައް ާއެ ާވެސް  2480ޔައުމިްއޔ ަގއި

މަލުކުރިާގޮތް.ާެއހެންވީމަ،ާެއގޮތަށްާއެކަންާއޮީތ.ާއަދިާމިާމަޖިލީހުންާކަންތަްއތައްާތިޔަާނިންމަވަީނާތިޔަާއެހުމުގަިއާޢަ

ާެއާ ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއަޣްލަބިއްޔަތަުކން ާތަނަވަސް ާވަަރށް ާވެސް ާވޯޓުަގއި ާނެގި ާދެންމެ ާމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި



 93 

ާގެންނަވަ ާއެހެއިޞްލ ޙު ާފ ސްކުރެއްވީ. ާތިަޔ ާންވީމާ ން ާއެްއޗެއްާ، ާއިތުަރކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭ ާއެކަމ  ދެން

 ނުދަންނަވ ނަން.ާ

ާ2485 

.ޖަލްސ ާނިންމުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 ގައި.7:22ާދުވަހުާާވ ާހޯމ1222ާަމެއ1ާާިއެއްާއޮްނނ ނީާާހިސ ބުން،ާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއަޅުަގނޑުާމި
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ާމުނީ.ނިާމަޖިލީސް.ާالعالوينާربާهللوالحود
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