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 2010 އަހަރު: 

 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާ ވަނަ 6 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 

 (ސްދުވަ  ބުދަ، )2010ޖޫން  16 : ތާރީޚު 

 1431 ރަޖަބު 4 

 

 ަގއި   9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް   11:07ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:03ން  12:26  ހުސްވަގުތުޅަށްފަހު: 

 ަގއި  14:30 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  15 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ނާޒިމް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 54، އިންޓަވަލް ފަހުން 58އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 73ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހުން  

 

 ރު މޫސާ މަނިކުބަހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެން : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު   

 هللاވާ ޢަބްދުއީަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު   

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ދާމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  

 ން މަނިކުއިވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 



 III 

 މްސޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

   މުޙަންމަދު ޙުސައިން  ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ންވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު  

 ލީޢަމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް  

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ސްތުލު  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަދުންމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަ 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 އަޙްމަދު ނާޒިމް ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ޙުސިން ޙަމީދު މުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު   

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ދާއިސްދޫ   

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް   
 ންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  



 V 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް   

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ޙަސަން ރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤްފުވައްމުލަކު އުތު  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު   

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއި

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 
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ފިޝަރީޒް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް   : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުާތޒް،ޣަފޫރު،  هللاހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްން،  އިންޓަވަލްފަހު  *

އަލިފުިށ  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް،  ޢަލީ ޢާރިފް، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު،  

ނާޝިޒް،   މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ވިސާމް  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ސަލީމް،  ލީ،  ޢަމަޑުއްވަރި  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ އޭދަފުިށ  މެދު  ފިވައްމުލަކު 

މާފަންނު  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ،  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލްފަހުން،    މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު

މެންބަ ދާއިރާގެ  ޢަބްދުރުހުޅަނގު  ރަޝީދު،  هللا   އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ނިހާން  ޢަބްދުއްރަޙީމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާފަންނު 

ޙަމީދު، هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ،މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ،  ޙުސައިން މަނިކު، 

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު،  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ،  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ،  

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް  މެންބަރު    ނިލަންދޫ ދާއިރާގެބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،  ޝާހިދު،  هللا ޢަބްދު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، މީދޫ 

މަރަދޫ  ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް،  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް،  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  މުޙަންމަދު،  

 ލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަ ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ދިލް، ޢާދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

ލަންދޫ  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، މި* ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  
ޙަމީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިދާ

ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ هللا ޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެއަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު،  
ރާމިޒް މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ދާއިރާގެ  ގަމު  ޙަމްޒާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ   ،

އަދި    ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ލް، ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމްދިމުޙަންމަދު ރިޔާޒް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާ
 ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
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ާވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާނަންބަރުާ:އުމިއްޔ ާޔަ

ދުވަސް.ާބުދަާާޖޫނާާްާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

.ާާދުޢ ާ .

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالم ާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله



ާ.ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުން .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.22ާވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާ މިާވަުގތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެ


ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ.ާާ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ާ.2010/2ާ/6ާާ/އޖާ,ރަކީމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާނަންބ3.1ާަ

ެގާދަށުންާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާއައިޓަުމެގާދަށުންާއިތުރުާކަމެއ3.2ާާާްމިއަދުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ3.2ާާް

ާނެތް.


ރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ެގާދަށުންާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންުގން.ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ-4އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

މަޖިލީހުަގއިާ ކަނޑައެޅުަމށްފަހުާ ލީޑަރަކުާ މައިނޯރިޓީާ ލީޑަރަކ ިއާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

އަޅުަގނޑުާއެާދެާބޭފުޅުންނ ާމެދުާދައުލަތުެގާމުައއްސަސ ތަކުންާޢަމަލުކުރެްއވުމުަގއިާއެދޭާޮގތެއްެގާވ ހަކަާވ ނީާާ

މެދުަގިއާާދަންނަވ  މެންބަރުންެގާ ބައެްއާ މަޖިލީހުެގާ ކަމެއްާ ޙައްސ ސްާ ހިސ ބެއްެގާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އެކަމ ާ ފައި.ާ
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ދަންނަވ ލުންާ ދަންނަވ ލިާ އެާ އޭރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ަގބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ އުފެދިއްޖެާ

ާާ ވ ނީާބަޔ ންކޮށްފައި.ާައޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާއެއީާއަޅުަގނޑުާއެާކަމުަގއިާއެދޭާޮގތްކަުމަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށް

ވެސްާަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންާެގންދަންޖެހޭނީާމަޖިލީހުެގާގަވ ިއދ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އިމުެގާތެރޭަގއި.ާއެހެންކަމުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެާވ ާޮގތަށްާއަދިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާވެސްާވ ާޮގތުެގާާ

އާެާމަތީ މަޖިލީހުންާ މިާ ދެއްވ ާ އެއްާ ލަފަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމުަގއިާ އެާ ކޮމިޓީންާ ބެހޭާ ކަމ ާ މަޖިލީހުެގާ ންާ

ޢަމަލުކުރުމުގެާ ޖެހޭނީާ ހަމަޖެއްސުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ އެާ ފ ސްކުރަްއވަންދެންާ ކަންތައްތައްާ

ާާ މަޖިލީހުެގާކަމ ާބެހޭާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވ ނެާވ ހަކަާާޮގތްތައްާކަނޑައަޅަން.ާއެހެންކަމުންާއެާމައްސަލަާއަޅުަގނޑު

ާާ މަޖިލީހުެގ މިދަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ 14ާާާާދަންނަވ ލަން.ާ ޖަލްސ ެގ،2010ާާާާޖޫން މަޖިލީހުެގާ ބޭްއވުނުާ ަގއިާ

ާާ ަގވ އިދުެގ 29ާާާާމަޖިލީހުެގާ މ އްދ ެގ ެގނެވުނ2ާާާާުަވނަާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ޤައުމީާސަލ މަތުެގާ ދަށުންާ ެގާ )ނ(ާ ެގާ

ންާއެާކޮމިޓީަގއިާަވކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްެވާވަޑައިނުަގންނަވ ާމެންބަރުންެގާޮގތުަގއިާތިއްބެިވާާބަދަލުެގާސަބަބު

111ާާދެާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާއެްއާމެންބަރަކަށްާބަދަލުާއައިސްފައިާވ ތީާއެާކޮމިޓީއަށްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ަގވާ  އެާ ހަމަާ އަދިާ މަތީންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގިއާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ައށ110ާާާާްއިދުެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރިޢ ޔަތްކޮށްާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރުާހަމަޖެއްސިާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާހަމަާ

އިބްރ ހީމާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހިންނަވަރުާ ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ސުނ މީާ އެއ އެކުާ

ރިޔ ޟުާާމުޙައްމަދުާޞ  މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ެއާ ބަދަލުަގއިާ ލިޙުެގާ

ެވސްާ ެއކަންާ ވ ތީާ އަންަގވ ފަިއާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއކަންާ ހަމަޖައްސަވ ާ ުގރޫޕުންާ ޕ ލިމެންޓްރީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ާާ ކޮމިޓީެގ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ އެއ އެކުާ ހަމަާ ައދިާ އިޢުލ ންކުރަން.ާ ދ އިރ ެގާާއަޅުަގނޑުާ ކ ށިދޫާ ކޮމިޓީންާ ސަބްާ

އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ވަކިކޮށްާ ޢަބްދުލްޙަމީދުާ އިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލީޑަރ ިއާާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ިވޔަސްާ ކަމުަގިއާ ވީާ އިޢުލ ންކުރެވިފައިާ ކުރިންާ ކަމަށްާ ހަމަޖެއްސިާ ލަބީބުާ

ެއކު ލީޑަރ ާ ެއކުލަވ ލުުމަގިއާާމައިނޯރިޓީާ ކޮމިޓީތައްާ މަޖިލީހުެގާ ބައްދަލުވުންތަކުަގއިާ ބޭއްިވާ ައޅުަގނޑުާ ާ

އިސްމ ޢީލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ އުސޫލުތަކަށްާ ެގންޮގސްފަިއވ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ

ާާ ޮގތަށް ހުންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ ސަބްާ ކޮމިޓީެގާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ ފަރ ތުންާޢަބްދުލްޙަމީދުާ ދެާ އެާ ހަމަޖައްސަަވއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ އިތުރުންާ މީެގާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ ކަމުަގއިާ ވ ާ އަންގަވ ފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ

މެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުެގާބަދަލުަގއިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީާއަށްާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ފަހުމީާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުންާހަމަޖައްސަވ ާެއކަންާއަޅުަގނޑަށްާއަންަގވ ފައިާވ ތީާާމެންބަރުާއަލްހ ންާާ

ާއެކަންެވސްާއަޅުަގނޑުާއިޢުލ ންކުރަން.
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާާާ.އަށ5ާާްއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް ޮއތީާވިލުފ5ާާުއެޖެންޑ ާއަިއޓަމް ށީާދ އިރ ެގާާަގއިާމިާ

ޑޮކްޓަރާއިބްރ ހީމްާއެްގރިކަލްޗަރާާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިޝަރީޒްާއެންޑުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު،ާާ

ކުރިންާާާާކުރައްވ ާސުވ ލު.ާދީދީާއ  މެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުެގާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާވިލުފުށީާ

މަރު ައޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރަށްާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެްއވުމަށްާ ޖަވ ބުާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ޙަބ ާ

ާާ މިނެޓުެގާަވުގުުތ7ާާާާުސުވ ލުަގއިާހިމެނޭާމިާމަިއަގނޑުާެއއްާސުވ ލ އިާއިތުރުާސުވ ލެްއާކަމުަގއިާވ ތީާޖުމްލަ

ތެރިާމެންބަރަކަށްާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއެއަށްފަހުާއިތުރުާމެންބަރުންާއިތުރުާސުވ ލުާކުރެްއވުމަށްާކޮންމެާޢިއްޒަތް

30ާާާާ 2ާާސިކުންތުާލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއެއިންާކޮންމެާސުވ ލަކަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށް

މިނެޓުެގާފުރުޞަތެއްާލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާ

ާ.ާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ާާعليكم ާاسالم  އިޤުތިޞ ދު. ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްާަގއިާޝުކުރިްއޔ ާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ާ

ޓްރީނާްާސްމަސްވެރިކަންާތިޔަާމިނިީވއިރު،ާމަސްވެރިކަންާކުރުުމަގިއާމިޔަރުާބޭނުމުެގާާާާކަމަށްސިނ ޢަތަކީާމަސްވެރި

ވަނީާމިފަދަާާާަގިއާބުނެފައި(ާހ)ވަނަާމ އްދ ެގ10ާާާެގ87/5ާާާާ؛މަސްެވރިކަމުެގާޤ ނޫނުާާ.ވަނީާމަނ ކޮށްފަާއެވެާ

ާާކަމެއްާމަނ ކުރެވޭނ ވީއިރުާމަސްވެރިކަމުެގާޤ ނޫނުެގާރޫޙ ާޚިލ ފަށާްާާާމުއްދަތަކަށްާކަމަށްާާކަނޑަެއޅިފައިވ ާަވކިުީ

ާޖެހުމަކީާމިާާާކަތްާކުއްލިއަކަށްާހުއްޓ ލަންއްސަައދިާމިާމަާާ؟ތޯެގންއްވެާކީާާާންާވަކިާމުއްދަތެްއާނެތިާމަނ ކުރެއްވީާމިކަ

ކުރަމުން މ ލީާާމަސައްކަތްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ާާާާައއިާ ލިބުނު ާާޮގތުންާ ެގއްލުމަކަށްާވަރަށް އެާާާބޮޑުާ ފަރ ތްތަކަށްާާާާވ ތީ،ާ

ާޒަތްތެރިާރައީސް.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްާާ؟ވޭތޯާމިނިސްޓްރީންާވިސްނ ފައިާލިބުނުާެގއްލުމުެގާބަދަލުާދިނުމަށްާތިޔަ

ާ

 ާހަކަދެއްކެުވން:ވ ާދީދީާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޖިލީހުެގާވިލުފުށީާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާރަްއޔިތުންެގާ `.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ބައެ ދެާ މަިއަގނޑުާ ސުވ ލުަގއިާ ކުރެްއވިާ ރަޝީދުާ ބަޔަކީ،ާާރިޔ ޟުާ ފުރަތަމަާ ސުވ ލުެގާ މިޮގތުންާ ހިމެނޭ.ާ އްާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ މަނ ކުރީާ މަސްވެރިކަންާ 87/5ާާާާމިޔަރުެގާ ޤ ނޫނުެގ މަސްވެރިކަމުެގާ ވަނ10ާާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގ10ާާާާމ އްދ ެގާރޫޙ ާޚިލ ފަށްާކަމަށް.ާއޭެގާޖަވ ބުަގިއާދަންނަވަންާޖެހެނީާމަސްވެރިކަމުެގާޤ ނޫނުެގާާ

ންާކަނޑުަގއިާއުފެދޭާނުަވތަާކަނޑުަގއިާއުޅޭާދިރުންާހުރިާއެއްެވސްާބ ވަތެްއެގާެއއްޗެއްާޚ އްޞަާޮގތަކުންާާދަށު
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ފިޝަރީޒްާާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އިޚްތިޔ ރުާ ޢަމަލުކުރުމުެގާ ޮގތަކަށްާ ދެާ ހިނދެއްަގއިާ ބޭނުންެވއްޖެާ ރައްކ ތެރިކުރަންާ

ާާ ޮގތަކީާއެާެއއްޗެއްާހިފުންާނުވަތަާބޭނުންާނުވަތަާނެުގންާއެންޑުާެއްގރިކަލްޗަރާއަށްާލިބިެގންާވ ކަން.ާފުރަތަމަ

މަނ ކުރުން.ާދެާވަނަާޮގތަކީާއެާކަމަށްާއަދިާޚ އްޞަާސަރަހައްދެއްާކަނޑަައޅަިއ،ާއެާސަރަހައްދުންާއެާބ ވަތުެގާާ

ސަރަހައްދު ކަނޑުެގާ ރ އްޖޭެގާ މަނ ކުރުން.ާ މުއްދަތަކަށްާ ކަނޑަެއޅޭާ ނެުގންާ ނުަވތަާ ބޭނުންާ ހިފުން،ާ ެގާާއެްއޗެއްާ

ތެރޭަގއިާމިޔަރުެގާސްޓޮކްތަކުެގާހ ލަތުާހުރިާޮގތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމިނިސްޓްރީާޢަމަލުކޮށްފައިާވ ނީާމިދެންނެވިާދެާ

މިޔަރުާާ ނެތިާ މުއްދަތެއްާ ވަކިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ެއއީާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ކަންވެސްާ ޮގތަށްާ ފުރަތަމަާ ތެރެއިންާ ޮގތުެގާ

މަނ ކުރުމަށް. ނެުގންާ އަދިާ ބޭނުންާ ރޫޙ ާާާާހިފުން،ާ ޤ ނޫނުެގާ ވަނީާ މަނ ކޮށްފަިއާ މަސްވެރިކަންާ މިޔަރެުގާ ވީމ ،ާ

ފަންނީާ މިނިސްޓްރީެގާ މަނ ކުރުމަށްފަހުާ ަމސްވެރިކަންާ މިޔަރުެގާ އަދިާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާ ކަމުަގިއާ ނޫންާ ޚިލ ފަށްާ

ކުރަމު މޮނިޓަރާ ަގވ އިދުންާ ކަންތައްތައްާ ެއާ ދެނެަގނެާ ހ ލަތުާ އިސްޓޮކްާ މިޔަރުެގާ ދަނީާ މިާ އަދިާމ ހިރުންާ ން.ާ

މިންވަރަށްާރުޖ ޢަާވެއްޖެާކަމަށްާދައްކައިފިާނަމަާ ފަންނީާމ ހިރުންެގާދިރ ސ ތަކުންާމިޔަރުެގާހ ލަތުާއިހުާހުރިާ

ބިނ ކޮށްާާ މައްޗަށްާ ނިންމުމެުގާ ނިންމ ާ ކޮމިޓީަގއިާ ޓެކްނިކަލްާ ފިޝަރީޒްާ މެދުާ ކުރުމ ާ މަސްވެރިކަންާ މިޔަރުެގާ

އަދިާެއކަމ ާމެދުާއެޑްވަިއޒީާބޯޑުންާޮގތެއްާނިންމަވ ނެ.ާސުވ ލުެގާދެާާފިޝަރީޒްާެއޑްަވއިޒީާބޯޑަށްާެވސްާހުށަހެޅިާާ

މިޔަރުެގާާ ވަނީާ ވިދ ޅުވެފައިާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ބައިަގއިާ ވަނަާ

ާާ މިނިސްޓްރީން ބަދަލުާ ެގއްލުމުެގާ ބޮޑުާ ލިބުނުާ ޮގތުންާ މ ލީާ ފަރ ތްތަކަށްާ ައއިާ ކުރަމުންާ ދިނުމަށްާމަސްވެރިކަންާ

މިޔަރުެގާާ ވ ނީާ މަނ ކޮށްފައިާ މެސްވެރިކަންާ މިޔަރުެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ޖަވ ބުަގއިާ މީެގާ ވިސްނ ފަިއވޭތޯ.ާ

ކަމަށް.ާ ދީފައިާ ވެސްާ މުއްދަތެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ހޯދުމަށްާ މަސައްކަތެއްާ އެހެންާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރ ާ މަސްވެރިކަންާ

މަސްވެރި މިޔަރުެގާ ކުރެވޭާ ކަމަށްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހިނގައިދ ނެާ ނެތިާ ބ ވަތްތައްާ މިޔަރުެގާ ސަބަބުންާ ކަުމެގާ

ފުރަތަމާަާ އެންމެާ ހިނދު،ާ ސ ބިތުވީާ އެނިގާ ތަހުލީލުތަކުންާ މ ހިރުންެގާ ފަންނީާ މިނިސްޓްރީެގާ ފިޝަރީޒްާ

ާާ 8ާާާާފިޔަވަޅެއްެގާޮގތުން 1998ާާާާސެޕްޓެމްބަރު ާާއަހަރުާދުވަހުެގާމޮރޮޓޯރިއަެމއްާޤ ިއމުކުރެވިާމ ޅޮސްމަޑުލ10ާާާުަގއި

ައއްޑުާާ އަދިާ ފެލިދެއަތޮޅުާ ދެކުނުބުރި،ާ އަރިއަތޮޅުާ އުތުރުބުރި،ާ އަރިއަތޮޅުާ އަތޮޅު،ާ މ ލެާ ފ ދިއްޕޮޅު،ާ ދެކުނުބުރި،ާ

ާާ ފެށިެގން ދުނިންާ ބޭރުާ އަތޮޅުތަކުެގާ މިާ އ ދެ،ާ މަސްވެރިކަނ12ާާާާްއަތޮޅު.ާ މިޔަރުެގާ ސަރަހައްދުަގއިާ ބޭރުާ މޭލުާ

އެޅުމު ފިޔަވަޅުާ މިާ މަނ ކުރެވިފައި.ާ ވަނީާ މިޔަރުެގާކުރުންާ ފަރ ތްތަކުންާ ކުރ ާ މަސްވެރިކަންާ މިޔަރުެގާ ންާ

ސަރަހައްދެއްަގިއާާ ެއހެންާ ބޭނީާ މަސްާ ވެސްާ ކުރުަމށްފަހުާ މަސްވެރިކަންާ ސަރަހައްދުންާ މަނ ކުރިާ މަސްވެރިކަންާ

،ާާކަމަށްާބުނުމ އިާއަދިާއެހެންާސަރަހައްދުތަކުންާމިޔަރުެގާަމސްވެރިކަންާކުރ ާމިންވަރުާިއތުރުވުމ ާުގޅިެގންނ އިާ

ބަދަލުތަކެއްާާ ނުރަނަގޅުާ އިޤްތިޞ ދަށްާ އިކޯސިސްޓަމަށ އިާ މ ޙައުލުާ ކަނޑުެގާ ސަބަބުންާ މަސްވެރިކަމުެގާ މިޔަރުާ

މޭލުާއެތެރ12ާާާާެއަންނ ތީެގާރ އްޖޭެގާއަތޮޅުތަކުެގާއެތެރެވަރިާއ އިާއަތޮޅުތަކުެގާބޭރުާދުނީެގާފުއްޓަރުންާފެށިެގންާާ

ހި ބ ވަތެއްާ ެއްއވެސްާ މިޔަރުެގާ ާާސަރަހައްދުަގއިާ ނެުގން ނުވަތަާ ބޭނުމ އިާ ނުަވތަާ 1ާާާާފުމ އިާ އިނ2009ާާާާްމ ރޗު
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ފެށިެގންާމަނ ާކަމެއްާކަމުަގިއާހަމަޖެއްސި.ާހަމަާމިއ ާެއކުާމިޔަރުެގާމަސްވެރިކަންާކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާއ މުދަނީާ

1ާާނުމަށްފަހުާާއަހަރުެގާމުއްދަތެއްާދ1ާާިހޯދުމުެގާޮގތުންާއެހެންާމަސައްކަތެއްާކުރުމުެގާފުރުޞަތުާދިނުމުެގާޮގތުންާާ

ާާ ވަސީލަތްތަްއ2010ާާާމ ރޗު ޚަބަރުފަތުރ ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ މަނ ކުރ ނެކަންާ މަސްވެރިކަންާ މިޔަރުެގާ ފެށިެގންާ އިންާ

ާާ އ ދެ، މިއަހަރުެގާ އެއަށްފަހުާ އަންގ ފައި.ާ ވ ނީާ އިޤުތިޞ ދ15ާާާާީމެދުވެރިކޮށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފެށިެގންާ މ ރޗުންާ

ެއްއވެސް ާބ ވަތެއްާހިފުން،ާބޭނުންާނުވަތަާނެުގންާނުަވތަާއެފަދަާބ ވަތްތަކަށްާާސަރަހައްދުެގާތެރޭަގއިާމިޔަރުެގާ

ކެބިނެޓުެގާާ މަޝްވަރ ކޮށްާ ދ އިރ އެްއަގއިާ ފުޅ ާ ވެސްާ ކެބިނެޓުަގއިާ މެދުާ ދިނުމ ާ ެގއްލުންާ ނުވަތަާ އަނިޔ ކުރުންާ

ކަުމަގ މިާކަމަކީާކުއްލިައކަށްާކުރިާކަމެއްާ މަނ ކުރެވިފައި.ާއެހެންކަމުންާ ބުނ ނެާއެްއވެސްާާލަފަޔ ާއެކުާވ ނީާ އިާ

ދެާާ މަިއަގނޑުާ އިޤުތިޞ ދުެގާ ރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ ިމޔަރަކީާ އަދިާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމަކަށްާ އޮތްާ ޖ ަގެއއްާ

މިޔަރުެގާާ ެއއްޗެއް.ާ ވ ާ ލ މެހިފައިާ ުގޅިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މަސްވެރިކަމ ާ ފަތުރުވެރިކަމ އިާ ވ ާ މަސައްކަތްކަުމަގއިާ

ކަނޑު ކުރ ާ ދޮށީެގާ މިޔަރުެގާމަސްވެރިކަމ އިާ ލ މެހިފައި.ާ ުގޅިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަނީާ ެވސްާ މަސްވެރިކަމ ާ މަހުެގާ

އ ބ ދީާދަށްވަމުންާދ ާވަރަކަށްާކަނޑުމަހުެގާމަސްވެރިކަންާވެސްާދަށްވ ނެާކަމަށްާފަންނީާދިރ ސ ތަކުންާދަްއކ .ާާ

އިާފަރުަގއިާއުޅުމުންާެއއިންާއަދިާމިޔަރުާއެކްސްޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައިާމަރ ލުމަށްވުރެާދިރުންާހުރިާއެއްޗެްއެގާޮގތުަގ

ާާ މިޮގތުން ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ބޮޑުކަންާ ިގނައެއްާ އެތައްާ ފައިދ ާ މިޔަރ1992ާާާާުލިބޭާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާާ ޮގތުަގއި އ މުދަނީެގާ ސީދ ާ ފީނައިެގންާ ތަންތަނަށްާ ލިބިފައިވ ކަނ2.3ާާާްބެލުމަށްާ ޑޮލަރުާ އެމެރިކ ާ މިލިޔަންާ

ިމާއަދަދ ާއަޅ ާބަލ އިރުާމިޔަރުާމަހ އިާމިޔަރުާއުރަހަާެއކްސްޕޯޓުކޮށްެގންާއ މުދަނީެގާާތަފ ސްހިސ ބުތަކުންާދައްކ .ާާ

ާާ އެންމެ ލަފ ކުރެވެނީާ ކަމަށްާ ލިބުނުާ އަހަރުާ އެާ ކުރެޭވ7ާާާާޮގތުަގއިާ އަމ ޒުކުރެިވެގންާ މިޔަރަށްާ ޑޮލަރު.ާ ލައްކަާ

ާޭއެގާސްޓޮކަށްާހީނަރުކަންާއައިސްާާމަސްވެރިކަމުެގާމިންވަރުާެއކަށީެގންާނުވ ާވަރަށްާއިތުރުވެާފުޅ ާވެއްޖެާނަމަ

އިހުާހުރިާމިންވަރަށްާމިޔަރުެގާސްޓޮކްާިއޔ ދަކުރުމުެގާބ ރުާކެނޑިދ ނެ.ާމިޔަރަކީާކ ނ ެގާހަރުފަތުެގާޓްރޮޕިކަލްާ

މ ޙަުއލުާާ ކަނޑުެގާ ދެމެހެއްޓުމަކީާ އ ބ ދީާ މިޔަރުެގާ ވުމުން،ާ ބ ވަތަކަށްާ ހިމެނޭާ ިގންތީަގއިާ މަތީާ އެންމެާ ލެވަލްެގާ

އިކޯ އެހެންކަމުންާއ ދެ،ާ ކަމެއް.ާ އަދ ކުރ ާ ދައުރެއްާ މުހިއްމުާ ދެމެހެއްޓުމުަގިއާ ޒ ތުަގއިާ ޭއެގާ ސިސްޓަމްާ

ކުރިއެރުެމްއާާ ބޮޑުާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ ވެށިާ ކަނޑުެގާ ފިޔަވަޅަކީާ އެޅިާ މިާ މިނިސްޓްރީންާ

ރީންާމިާއެޅިާފިޔަވަޅަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާާލިބިެގންދ ނެާކަމެއްާކަމުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއަދިާމިނިސްޓް

ހަމ ކޮށްލަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ އަންނ ނެާކަމެއްާކަމަށްާވެސްާ ޭއެގާސަބަބުންާ ބަދަލުތަކެއްާ ހެޔޮާ އިޤުތިޞ ދަށްާވެސްާ

ސިނ ޢަތުަގިއާ އެާ މިކަމުންާ އައިސްާ ބަދަލުތަކެއްާ ހެޔޮާ ފަތުރުވެރިކަމަށްާ މަސްެވރިކަމ އިާ ކަނޑުމަހުެގާ މިޮގތުންާ

ވ ާފަރ ތްތަކަށްާލިބޭާނަފ ާއެތައްާުގނަާެއއްާިއތުރުވެެގންާދ ނެާކަމަށްާމިނިސްޓްރީންާދެކޭާކަމުަގިއާާހަރަކ ތްތެރި

މަސްވެރިކަންާާ މިޔަރުެގާ މަސްވެރިކަމެއް.ާ މޫސުމީާ މަސްވެރިކަމަކީާ މިޔަރުެގާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ

ާާ 5ާާާާޢ އްމުކޮށްާމިކުރެވެނީާކޮންމެާއަހަރަކުާގ ތްަގނޑަކަށް ދުވަހު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހެންާމަސްާމަހުަގިއާމަސް
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މިޔަރުެގާ އެހެންކަމުންާ ެގންދޭ.ާ ކުރަމުންާ މަސްވެރިކަންާ ކަންނެލީެގާ ބޮޑުާ ފަރުމަހަށ އިާ މަސްވެރިންާ މިދެންނެވުނުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވެސްާ ކަމަށްާ އޮތްާ މަސައްކަތެއްާ ވަނަާ ދެާ އެހެންާ ވެސްާ މިހ ރުާ ފަރ ތްތަކުންާ ކުރ ާ މަސްވެރިކަންާ

މަސައްކަތެްއެގާާޤަބޫލުކު ވަނަާ ދެާ އެހެންާ އިތުރުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރ ާ މަސްވެރިކަންާ ިމޔަރުެގާ ނަމަވެސް،ާ ރަން.ާ

ޕްރޮްގރ މްތަކެްއާާ ތަމްރީނުާދިނުމުެގާ ފަންނީާ ތަރައްޤީކުރުމ އިާދަނޑުެވރިކަމުެގާ ފަރުމަހުެގާމަސްވެރިކަންާ ޮގތުަގއިާ

ން.ާއަދިާފަތުރުވެރިކަމުެގާސިނ ޢަތުަގއިާހަރަކ ތްތެރިވ ާާފަރުމ ކުރަމުންާެގންދ ާވ ހަކަާވެސްާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަ

ާާ 8ާާާާފަރ ތްތަކ އިާރ އްޖެއިންާބޭރުެގާޖަމުޢިއްޔ ާޖަމ ޢަތްތަކުެގާއެހީަގއި ަގއިާަވނީާޓްރަސްޓުާފަންޑެްއ2010ާާާާޖޫން

ނީާެއްއާާވެސްާޤ އިމުކުރެވިފައި.ާމިާފަނޑަށްާލިބޭާފައިސ ެގާއެހީާބޭނުންކުރ ނީާމިޔަރުެގާމަސްވެރިކަމުންާއ މުދަ

ހޯދަމުންާދިޔަާފަރ ތްތަކަށް.ާއަދިާމިޔަރުާމަސްވެރިކަންާނޫންާއެހެންާމަސައްކަތަކުންާއ މުދަނީާލިބޭނެާމަުގތަްއާ

ާާ ވަނަާއަހަރުާއ ދެ،2011ާާާާވެސްާހޯދައިދިނުމަށް.ާއ ދެ،ާހަމަާމީގެއިތުރުންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ

ާމިއަންނަާއަހަރުާއަޅުަގނޑުމެން....

ާ

 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ާާ މިނެޓުާހަމަވެއްޖެ.ާއެހެންކަުމންާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމުެގާފުރުޞަތަށްާިމ7ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރު

ހިސ ބުންާދ ނަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާޮގތުންާސުވ ލަކަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާާ

އ5ާާަ އިރުާ ާާމިނެޓުާ ޮއންނަނީ މިާ ނަމަާ އޮތްާ ސުވ ލުަގއިާ މަިއަގނޑުާ ެއާ ސުވ ލެއްާ އިތުރުާ ިއރ2ާާާާުދިާ މިނެޓުާ

މިނެޓުާހަމަވެއްޖެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށް.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑ7ާާާާުއިތުރަށްާއެރުވުން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ވ ލުާކުރެްއވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިތުރުާސުވ ލުކުރުމުެގާފުރުޞަތުަގއިާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާސު

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ ާރަޝީދުާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ާވަރަށްާބޮޑުާހިތްހަމަޖެހުމެއާްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާވަޒީރުާދެްއވިާޖަވ ބުންާައޅުަގނޑަށް

ލިބިއްޖެ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާތަނަށްާވަޑައިަގންނަވ ާއެހެންާަވޒީރުންާވެސްާރައްޔިތުންނަށްާާ

އިތުރަށްާ ކަމެކޭ.ާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދައިދިނުމަކީާ ޮގތަށްާ އެާ ހައްލެއްާ ޭއެގާ ކުރ އިރުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ދަތިވ ާ

ވަންާބޭނުންވަނީާފަންނީާބޭފުޅުންެގާމަޝްވަރ ެގާމަތީންާއެކަންާކުރެއްިވާވ ހަކަާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ަވކިާމުއްދަތެއްާއެާކަމަށްާކަނޑައެޅިފައިާއޮތްާވ ހަކަާއެްއ.ާާ ަވޒީރުާވިދ ޅެއްާނުވޭާ ުގޅިެގންާޢިއްޒަތްތެރިާ އެއ ާ

ައޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާވަކިާމުްއދަތަކަ އެާާ؟ާށްތޯާފަންނީާބޭފުޅުންާލަފ ދެއްވ ފައިާއޮތީއެހެންވީމ ،ާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.؟ާމުއްދަތެއްާކަނޑައަޅުއްވ ފައިާއޮތްތޯ
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ާ

 ާހަކަދެއްކެުވން:ވ ާދީދީާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލުެގާ ކުރެއްިވާ

ހަަމާ މިއައީާ ކުރަމުންާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަދަިއންާ ފ ހަަގކޮށްލިާ ެވސްާ ކުރީަގއިާ ހަމަާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ

މަނ ކުރުމަށްފަހުާާ މަސްވެރިކަންާ މިޔަރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ވެސްާ ެއއްާ ޮގތުަގާ ކުރިކަމެްއެގާ ކުއްލިައކަށްާ

ފަ ދިރ ސ ކުރަމުންނޭ.ާމިނިސްޓްރީެގާ ބަލ ާ ހުރިޮގތްާ ހ ލަތުާ ސްޓޮކްާ ޭއެގާ މިދަނީާ ވެސްާ މިހ ރުާ މ ހިރުންާ ންނީާ

އެހެންވީމ ،ާއެާބޭފުޅުންނަކަށްާވެސްާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާވަކިާމުއްދަތެއްެގާތެރޭަގއިާއެާިއޔ ދަވ ނެާކަމަކަށްާލަފަާ

ުމއްދަ ވަކިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ވަުގތުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެވޭ.ާ ެވސްާާއެއްާ ވ ހަކަާ ދަތިާ ދަންނަަވންާ ތެއްާ

ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ 

އަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ ާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހެދިފައިވ ާޤ ނޫނުތަކ ާއެްއޮގތްވ ާާ

ރުެގާމަސްެވރިކަންާރައްޔިތުންާކުރަމުންާައއިާހިނދުާއެާމަސައްކަތްާމަނ ކުރުމުެގާސަބަބުންާެއާާޮގތުެގާމަތީންާމިޔަ

ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދެއްވަންޖެހޭނެާ މިނިސްޓްރީާ މަނިކުފ ނުެގާ ބަދަލެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ހިސ ބެްއަގއިތޯ ކިހ ާ ދެއްވ ނީާ ދެއްވަންޏ ާ ބަދަލެއްާ ާމިފަދަާ އަހަ؟ ދ ނެތޯމިާ ހަމަޖެހިެގންާ އެކަންާ ތެރޭަގއިާ ؟ާރުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާހަކަދެއްކެުވން:ވ ާދީދީާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

އަޅުަގނޑުާާ ޖަވ ބުަގއިާ ސުވ ލުެގާ ކުރެއްިވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރަމުންާއަިއާާާާއަޅުަގނޑުާހަމަާކުރީަގއިާވެސްާފ ހަަގކޮށްލިާފަދައިންާމިޔަުަރުެގާމަސްވެރިކަން،ާާދަންނަވަންޖެހެނީ

ތިޞ ދީާއެހެންާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރުމަށްާމަުގފަހިކުރުމުެގާޮގތުންާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާާފަރ ތްތަކަށްާއިޤު

ބޭފުާާިގނަުގނަާމަސަްއކަތްތަކެއްާކުރަމުންާދިއުމ  ާާއެކުާއަދިާއެާ ޮގތުންާާއިޅުންނަށްާއިތުރު ދިނުމުެގާ ނ ޔަތްތަކެއްާ

ށްާއެކިއެކިާާކުރެވިފައި.ާއިރ ދަކުރަްއވިްއޔ ާއެާފަންޑަވަނީާފަންޑެްއާެވސްާގ ިއމުާާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމި

ޑޮނޭޓު ާާާާފަރ ތްތަކުންާ އ ދެ، ދެްއވ ފަިއ.ާ ެވސްާ ފެހިާސިްގނަލްާ ވަުަނީާ މިހ ރުާ ކަމަށްާ ަވިއޑުާާކުރައްވ ނެާ ވޯލްޑުާ

ކޮންޒަާާފަންޑު ޑަބްލިޔު.ޑަބްލިޔުާ.ފޯރާ ދެްއވ ނެާާޭވޝަންާ ޑޮލަރުާ އެެމރިކ ާ ލަްއކަާ ތިންާ ވެސްާ ފަރ ތުންާ އެފުެގާ

އަޅުަގ ވަނީާ ޔަޤީންކަންާ އޭެގކަމުަގއިާ އަދިާ ލިބިފައި.ާ ދ އިރ ަގިއާާނޑުމެންނަށްާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ ރ އްޖޭެގާ އިތުރުންާ

އެ ފަންޑަށްާ މިާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ކުރަްއވ ާ ކަމަާމަސައްކަތްާ ފޯރުކޮށްދެއްވ ނެާ ވިދ ޅުވެފަިއ.ާހީތެރިކަންާ ވަނީާ ށްާ
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ބޭފުޅުންނަށްާާ،  އެހެންވީމ  އެާ ފަރ ތްތަކަށްާ ައއިާ ކުރަމުންާ މަސްެވރިކަންާ މިޔަރުެގާ އުއްމީދަކީާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުެގާ

ފޯރުކޮށް ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ އެންމެާ އޮތްާ ފޯރުކޮށްދެއްވެންާ ވެސްާ އެހީތެރިކަންާ މަސައްާމ ލީާ އެާ ކަތްާާދިނުން.ާ

ާކަުމެގާޔަޤީންކަންާއަރުވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ާްއިވއްޔ ާައޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދ ނެއިރ ދަކުރެ

ާ

ާމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޙަތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާބިލެ

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރާއަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިޔަރުެގާމަސްވެރިކަންާމަނ ާކުރެުވނުާާ

އުފެއްދުންތެރިކަމެއްތޯާއި ކިހ ވަރެްއެގާ މިއީާ ކިހ ވަރެއްެގާާާާއޭރުަގއިާ ރ އްޖޭެގިމާާސިނުވަތަާ މިާ ނ ޢަތެއްތޯއޭާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.؟ާމަސައްކަތްތަކީ

ާ

ާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ފ. އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސުވ ލަކީާާބިލެާާޝުކުރިއްޔ ާ ކުރެއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތްދޫާ

ާާން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަނ ކުރުމުަގއިާއެާވިދ ޅުވިާޮގތަށްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާވަރަށްާުމހިއްމުާސުވ ލެއްާހެ

ާާ ރ އްޖޭެގ މީެގއަޅުަގނޑުމެންެގާ މައިޤުތިޞ ދަށްާ މިާ ައދިާ އ އިާ ކޮބައިތޯާ ހީނަރުކަމަކީާ އަންނ ނެާ ސްވެރިކަމުެގާންާ

މީގެާހ  ޮގތުންާ ބެހޭާ މަސްވެރިކަމ ާ ބެލީމު.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކިހިނެއްތޯާ އޮތީާ ހުރިާލަތުާ ބެލިފައިާ ކުރީަގއިާ ާ

ބަލައިހިސ ތަފ ސް އަޅުަގނޑުމެންާ އެބުތަކަށްާ ާާާާލިން.ާ އަޅުަގނޑުމެން، ފެށިެގން،1998ާާާޮގތުންާ އަހަރުންާ ަވނަާ

ލީމަާވެސްާއޭެގާޒ ތުަގއިާވެސްާމިޔަރުެގާމަސްވެރިކަމަކީާވަރަށްާާލައިެގާތަފ ސްހިސ ބުތަކަށްާބަވަނަާއަހަރ2008ާާު

ކަމަށްވަނީާ މަސްވެރިކަމެްއާ ޮއތްާ ހީނަރުވެފައިާ ތަނުންާ ާާފ ހަަގކުރެާާބޮޑުާ އެޮގތުން، އަހަރ1998ާާާާުވިފައި.ާ ވަނަާ

ާާ މިވަނީ ލިބިފައިާ މަސްވެރިކަމުންާ ެއއީ،1.28ާާމިޔަރުެގާ ޑޮލަރު.ާ އެމެރިކ ާ އެކްސްޕޯާާމިލިޔަންާ ާާޓުާޖުމްލަާ 2.46ާާެގ

.ާެއާއަހަރުާާރަށްާބޮޑުާތަނުންާދަށަށްާޮގްއސަވެސްާވަެއާއަދަދުާއަނެްއކާ އޮތީާާވަނަާއަހަރުާމ1998ާާިއިންސައްތަ.ާާ

އ މުމިޔަރުެގ ލިބިފައިވ ާ މަސްވެރިކަމުންާ ާާާ ައކީ 0.87ާާާާދަނީާ ައޅުަގނއެމެރިކ  އައިސްާ މިހެންާ ޑުމެން،ާާޑޮލަރު.ާ

ބަލ2008ާާަ އަހަރަށްާ ާާއިާވަނަާ މިއަދަދު ާާލ އިރުާ އައިސަށް ތިރިވެފަިއ.0.23ާާާާތިރިވަމުންާ ވަނީާ ޑޮލަރަށްާ އެމެރިކ ާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ާސައްތަާކަމުަގިއާދަންނަވަންޖެހޭއިނ0.18ާްނަމަާއެއީާާއިންސައްތަާއިންާބަލ 

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ވިދ ޅުވެއް ވަޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ .ާ މައ ދެ،ާ ބޭރުެގާ އިންވެސްޓުޖެާ ކުރުމަށްާ ކޮށްފައިވ ާާުަސްވެރިކަންާ

ދިނުުުމަށްޓަކަިއާމަސައްކަތްާކުރަްއވ ާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާތިާާށްާލިބިފައިވ ާެގއްލުންާފޫބައްދައިފަރ ތްތަކަ

އަދިާކުރެޭވާާާާ.ވޭތޯމިނިސްޓްރީާމަނިކުފ ނުާހަވ ލުވެަވޑަިއެގންާފަހުންާއެާމަސައްކަތްާއެންމެާއެދެވޭާޮގތެްއަގިއާކުރެ
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ދެންނެވިާކަމަކީާމިހ ރުާވެސްާމަސްވެރިކަމަށްާާާާމިހެންާމި؟ާތޯތްތައްާކުރެިވފައިވ ާވަރަކީާކޮބައިނަމަާއެާމަސައްކަ

އްާލިބި،ާއެާއިންޖީނުާނޭޅިާކެާކަމަށްާބޮޑެތިާެގއްލުންތަާާބޮޑެތިާހޭދަތަކެއްާކޮށްެގންާދޯނިފަހަރުތަކެއްާބަނދެެގންާއެ

އެތައް ބަޔަކަށްާ ދ ާާއެތައްާ ކުރިމަތިލަމުންާ މިއިންާާާާދަތިތަކެއްާ އޮތީ.ާ ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަަމށްާ

ާ؟ކަމަކަށްާެއއްވެސްާކަހަލަާއެހީތެރިކަމެއްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާމަނިކުފ ނުާވިސްނަވ ފަިއވޭތޯ

ާ

ާކަދެއްކެުވން:ދީދީާވ ހަާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ސުވ ލުަގިއާާ ކުރެއްވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މި އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަންޖެހެނީ،ާ ާާާާއަޅުަގނޑުާ ހަވ ލުވީއްސުރެާދ އިރ  ާާާާއ ާ ދިމ ވެފަިއާސިނ ޢަތަށްމަސްވެރިކަމުެގ ާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރަމުންާއަންނަހުރިާތަފ ތުާޮގންޖެހުންތައްާހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާކުރެވެ ކަމަށ އާިާާާންާހުރިާހުރިހާ 

ޮގތުންާމަސްވެރިާާާއަދިާޭއެގތެރޭަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރެއްވިާކަންތައްާވެސްާހިމެނިފައިާވ ނެކަން.ާއެ

ދަތިތައުޅަނދު އްާމިާދިމ ވެފައިާފަހަރުތަކަށްާލޯނުާލިބުމުަގއިާވަރަށްާބޮޑެތިާދަތިތަކެއްާހުރިކަން.ާއެާމަިއަގނޑުާ

ޮއފްާާާާވެސްާހުރެކަން.ާއެހެންކަމ ާާށްާދިމ ވެފަިއވ ާމ ލީާދަތިތަކ އޮފްާމޯލްޑިވްސްާއަާާވަނީާބޭންކު އެކު،ާބޭންކުާ

ިއސް ޚ ްއޞަކޮށްާާާާނ ންވެރިމޯލްޑިވްސްެގާ ބައްދަލުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ސީދ ާ މަތިންާ ފަހަރެއްެގާ އެތަްއާ ތަފ ތުާ އެކުާ

ވެފައިވ ާލޯނުެގާަމއްސަލަތައްާހައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާތަފ ތުާމަސައްކަތްތަކެްއާާމަސްވެރިާުއޅަނދުފަހަރުތަކަށްާދިމ 

ާާ އަށްާާާވ ނީާމީޑިޔ ކުރެވިާކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާހައްލެއްާވެސްާވ ނީާމިހ ރުާވ ނީާލިބިފައި.ާއެކަން،ާއަޅުަގނޑު

ދެ އިސްކަމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައެހެންމެ،ާ އަދިާ ހ މަކޮށްފައި.ާ ާާވެސްާ މައްސަލަާާްއވަިއެގން އެާ

ނަތީޖ ހައްލު މަސައްކަތުެގާ ކުރެވުނުާ ތިބިާާެއއްކުރެވޭތޯާ ނަންގަވ ފައިާ ލޯނުާ އެާ ވ ނީާ ކެބިނެޓުންާވެސްާ ޮގތުންާ ެގާ

ލުޔެފަރ  ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވެސްާ ާާތްތަކަށްާ ހަމަޖައްސައި، އިުިންތިޒ މުތަކެއްާ ލިބޭނެާ ެއާާާއަހަރ10ާާުއްާ ދުވަހަށްާ

އިތުރުާކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާސިޔ ސަތުތަކެއްާކަނޑައަޅ ފަިއ.ާދެން،ާހަމައެހެންމެ،ާާާބޭފުޅުންެގާލޯނުެގާމުއްދަތުާެވސް

ފ ހަ އިރ ދަކުރެއަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާ ކުރ ާާަގކޮށްލަންާ މަސްވެރިކަންާ މިޔަރުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ްއވިްއޔ ާ

ނަގޅުާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެިވާާފަރ ތްތަކަށްާފޯރުކޮށްދޭންާބޭނުންވ ާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިާއެކަށީެގންވ ާރަ

އެކުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާާާާޮގތުންާައޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާއުފ ލ ާާއަދިާޭއެގާނަތީޖ ާވެސްާފެންނަމުންދ ާކަން.ާއެ

ާާ ބޭނުންވަނީ މ8ާާިފ ހަަގކޮށްލަންާ އ ދެ،ާ ާާާާޖޫން.ާ އެހީތެރިކަނ8ާާާްމަހުެގ ބޭފުޅުންނަށްާ މިާ ދުވަހުާ ވަނަާ

ޓް ބޭނުމުަގއިާ ފަރ ތްތަކުންާާާާޓުރަސްފޯރުކޮށްދިނުމުެގާ އެކިއެކިާ ފަންޑަށްާ އެާ އަދިާ ގ އިމުކުރެވިާ ފަންޑެއްާ

ާނަލްާވެސްާލިބިފައިވ ކަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެުެރިާރައީސްާ.ކަމުެގާފެހިާސިުގާއެުެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދޭނެ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުދ ންދޫާދ އި
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ާއަރިހުންާއަޅުަގނޑުާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީާމިޔަރުެގާމަސްވެރިކަންާކުރ ާާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރުެގ

ޓު ތަކެތިާ ހެދޭާ ބައިތަކުންާ މިޔަރުެގާ އިތުރުންާ ާާާާއަރިސްޓުފަރ ތްތުެގާ ކުރ  ބަހައްޓަިއެގންާވިޔަފ ރިާ ފިހ ރަތަކުަގއިާ

ޅުވިާފަންޑުންާމިފަދަާފަރ ތްތަކަށްާދ ާފަރ ތްތަކެއްާވެސްާއެބަވޭ.ާތިޔަާވިދ ާާެއއްާހޯދަމުންާާދަނީއ މުވަރަށްާބޮޑެތިާާ

ާާ ފަރ ތްތައް ކުރ ާ ިވޔަފ ރިާ މިާ ކަންކަންާ މިާ ދެޭވނެތޯާ އެހީތެރިކަމެއްާ ނިޒ މެްއާާއެްއވެސްާ އެުެްއވެސްާ ބެލޭނެާ

ާކުރެވިފަިއވޭތޯގ އިމު ފަރ ؟ ޓްރަސްޓުމިފަދަާ ވިދ ޅުިވާ ތިޔަާ އެހީތެރިކަމެްއާާާާތްތަކަށްާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ ފަންޑުންާ

ާ؟އޮތްތޯާވެވޭނެާޮގތެއްާއެބަ

ާ

ާކަދެއްކެުވން:ދީދީާވ ހަާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ާާާާެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަުަތްތެރިާރައީސް.ާދ ންދޫާދ އިރާ  ސުވ ލުަގިއާާކުރެްއވި

ނަާތަކެއްޗަކީާއަދިާެއާތަކެއްޗަށްާދިމ ވ ާމައްސަލަތަކަކީާާފިހ ރަތަކުަގިއާިވއްކަންާހުންއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހޭނީާާ

ޮގތުންާެއއްޗެްއާާާާުގޅޭާާކަމާ ާާެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާކަމަކަށްާނުވ ތީާސީދ ާއެނޑުމެންެގާމިނިސްޓްރީެގާމެންޑޭޓުއަޅުަގ

ދަތި ާާާާކަމަށް.ާއެާކަމ ާާދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑަށް ައކީާ ޮގތުަގއިާމިނިސްޓްަގުގޅޭާމިނިސްޓްރީާ އޮފްާރީބޫލުކުރެވޭާ ާ

ވީމ ،ާާާާހުރިާކަމަކަށްާާުގޅުންާާޑުމެންެގާމިާމަސްވެރިކަމ ކަަމށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގާނާާއިކޮނޮމިކްާޑިވެލޮޕްމަންޓު

ެއްއާާާާމަޝްވަރ ކޮށްެގންާއެފަދަާފަރ ތްތަކުެގާޝަކުވ ާާޔ ާއެާމިނިސްޓްރީެގާބޭފުޅުންނ އަޅުަގނޑުާއިރ ދަކުރަްއވިއްާ

ހުރިާާމައްސަލަ ާާާާެއއްާ ވ ނަމަ ފޯރުކޮށްދޭނެާކަމަށްާ އެހީތެރިކަންާ ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިާ އެހީތެރިކަމެއްާ އޮތްާ ެވވެންާ

ާކަމަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާމައްޗަންޮގޅި

ާސުވ ލަކީ،ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާފިޝަރީޒްާމިނިސްޓަރާކައިރިންާއަހ ލަންާބޭނުންވ 

އެްއާޭއެގންާިއތުރުވެފަިއވ ާކަމަށްާތިާާާާފެށިެގންާިމޔަރުާހިމ ޔަތްކޮށްފައިާވ އިރުާމިހ ތަނަށްާކިހ ާބޮޑުާއ ބ ދ2008ާީ

ާާ ާބައްލަވައިފިންތޯބޭފުޅުން މިއ ؟ މިދެންނެވީާ ހިމ ޔަތްާާާމިހެންާ ވަނީާ ވެސްާ ކަހަނބުާ ވެލ ،ާ ހަމަާ އެއްޮގތަށްާ

ފަހަރުާއޮޑީެގާާާާދ އިރުަގއިާބައެއްާާނބުެގާކަންތައްާމިާދަތުރުފަތުރުާކުރަމުންވެލ ،ާކަހަ،  އެހެންވީމ ާާކުރަްއވ ފައި.

ާއިާވޭތޯާމިޔަރުާހިމ ޔަތްކުރުމުން.ދަށުަގއިާވެސްާއެބަޖެހޭ.ާެއވަރުވެފަ

ާ

ާކަދެއްކެުވން:ވ ހަާދީދީާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ޖަވ ބުަގއިާައޅުަގނޑުާާރައީސް،ާއ ދެ،ާޢިްއޒަުަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާސުވ ލުެގާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވެސްާާޖެހެނީާއަޅުަގނޑުެމންާަގވ އިދުތަކެއްާހަދ ާއުސޫލުތަކެއްާކަނޑައަޅައިާއަދިާކަމެްއާމަނ ާކުރިޔަސްާާދަންނަވަން
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އްޗަށްާބިނ ެވެގންނޭ.ާާބ ރުލުމެއްެގާމަދ ާއެއްާާކަމަށްާލިބެމުންާާމިާާދ ނީާާކަމުެގާެއކަށީެގންވ ާނަތީޖ ާފެންނަމުންާާމި

އަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަނީާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައިންާމިޔަރުެގާއ ބ ދީާވެސްާާ،  އެހެންވީމ 

ރަ އިތުރުެވެގންއެކަށީެގންވ ާ މިނެްއަގއިާ ކަމަށްނަގޅުާ ަގވ އިދުތަކ ިއާާާާ.ދ ނެާ ކަނޑައަޅ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ

އެއުސޫލު ބަލަިއަގނެާ ތަރުހީާާތައްާ އެކަށީެގންވ ާ ވެސްާ މިވޭތުވެދިޔަާާކަމަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަށް.ާ ލިބޭނެާ ބެއްާ

ކަނ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ ނޭނޭގ،ކުރުާ ދަންނަވ ކަށެއްާ މިންވަރަކަށްާާާޑައެޅިެގންާ ކިހ ާ މިޔަރުާ

އެނިގވަ އޮތީކީ.ާ އިތުރުވެފައިާ މިާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ މަނ ކުރިާކަމެއްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ ޑައިަގންނަވ ނެާ

ާފެށިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަނ ާކުރިާކުރުމެއްާމިާާާމ ރޗުނ15ާާްރަށްާކުޑަާދުވަސްކޮޅެއް.ާާފަހުންާއަދިާމިވީާވަ

ާާ 15ާާާާކަމަކީ. އެހެންވީމ 2010މ ރޗް ފެށިެގން.ާ ދެ،  ންާ ޭވތުވެދިޔަާ ތެރޭަގިއާާާމިާ ދުވަހުެގާ ތިންމަހެއްހ ާ މަހެއް،ާ

ާާމި ލީލުކުރ ާާނުޭވާއެްއވެސްާތަހުާާއެއްހިޔަރުެގާއ ބ ދީާއިތުރުވެފައިާއޮތީުީާކިހ ާމިންވަރަކަށްާކަެމއްާއަޅުަގނޑަކަށް

ނެއްާއެކަންާދެނެަގތުމަުަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއިރ ދަކުރަްއިވއްޔ ،ާާވ ނެާހެާާފަރ ތްކަށްާވެސްާއެހ ާފަސޭހަކަމަކަށް

ރ ސ ތަކެއްާމިހ ރުާވެސްާކުރަމުންދ ާވ ހަކަާވެސްާފ ހަަގކޮށްލަން.ާާކަމުެގާދިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާފަންނީާމ ހިރުންާއެ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

ބެހޭާޮގތުންާޖަވ ބު.ާައޅުަގނޑުާސުވ ލަކީާކުރީާާާާމަސްެވރިކަމ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވަޒީރުާދެއްަވއިފިާާ

އިންޖީނ ޞިާާޒަމ ނުގައި ހިލޭާ ުއޅަނދުފަހަރުތަކަށްާ މަސްވެރިާ އެބަހުއްޓޭާ ދައުރުަގއިާ އަޅައިދެްއވ ފައި.ާާރުެގާ ނުާ

މަށްާމިނިސްޓްރީންާއެްއވެސްާާއެާބޭފުޅުންނަށްާިމހ ރުާއެކަންާނުކުރ ތީާއެާބޭފުޅުންނަށްާލިބުނުާެގއްލު،  އެހެންވީމ 

ާ؟އޮތްތޯާފައިސ ާޚަރަދުކުރުމެއްާާކަށްާއެބަވަރަ

ާ

ާކަދެއްކެުވން:ދީދީާވ ހަާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާފްއޮާމިނިސްޓަރ

ާާ ޖެހެނީާދަންނަވަންޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެްއވިާސުވ ލުެގާޖަވ ބުަގއި

ާާ ވ ހަކަ ކުރީެގާ އަހަރެއްާ އެތައްާ މީެގާ ކުރީަގިއާ ހީވަެއއްމީެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ައޅުަގާނހެންާ ދެން،ާ ެވސްާާނީ.ާ ޑަށްާ

ާާއަޑުާ ނ ޔަތެއްެގާޮގތުންާއިންޖީނުާއިއިވިފައިާއޮތީާމީެގާއެތަްއާޒަމ ނެއްެގާކުރިންާމަސްވެރިކަންާކުރ ާފަރ ތްތަކަށް

ވެސްާހިލޭާފޯރުކޮށްދެވިފައިާޮއތްާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭެގފަހުންާހިލޭާސީދ ާއެާއެހީެގާޮގތުަގއިާއިންޖީނުާ

ޮގތުަގިއާާަގއިާިވޔަސްާތަފ ތުާއެތައްާމަރުޙަާކަމުފޯރުކޮށްާނުދެވުނު ައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާ ލ ތަކެްއެގާތެރޭަގއިާ

މަސްވެރިންނަށްާސަބްސިޑީެގާޮގތުަގއިާވެސްާފޯރުކޮށްދެވޭާެއހީތަކަކީާހަމަާސީދ ާހިލޭާއެހެީގާޮގތުަގއިާފޯރުކޮށްދެޭވާާ

ޓްރީންާމަސްވެރިންނަށްާތެލުެގާސްބަސީޑީެގާޚިދުމަތްާށްވެފައިާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިނިސްކައެހީތެރިކަމަ
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ާާާާހަމަާހިލޭާއެހީެގާޮގތުަގއި ކަމީ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމަސްވެރިންނަށްާދެޭވާހަމަާފޯރުކޮށްާދެްއވުމުންާެގންދެވޭ

ާާ ބޮޑު ކުރީގަާއިވަރަުަށްާ މީެގާ ެއއްޗެއްާ ޮގތުަގއިާ ބަދަލެްއެގާ ޮގތަށްާ ވިދ ޅުވިާ އެާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ިއާާނ ޔަތެކޭ.ާ

އަ ކަމަށްާ ހުރިާ ދެވިފައިާ ނެތްސަރުކ ރުތަކަކުންާ އެނޭގކަށްާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާާޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ވެސްާ ކަންާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާާ ވިދ ޅުެވއްޖެ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތެލުެގާާޝުކުރިއްޔ ާ ވ ހަކަ.ާ ސަބްސިޑީޒްެގާ ތެލުެގާ

ސްބަސިޑީޒްާދެްއވަންާފެއްޓެިވއިރުަގއިާހަމައެކަނިާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާގދ.ާތިނަދޫންާއަންނަާގއ.ާކޮލަމ ފުށިނާްާ

ންާއަންނަާކިހ ާބޮޑުާެގއްލުމެއްކަންާއެނިގވަޑައިެގންާާމަސްވެރިންެގާތެރެއިތެޔޮާލިބޭާޮގތަށްާހަމަޖެއްސެވީާއެއީ،ާާ

ާ؟ެއއީާހަމައެކަނިާއެްމ.ޑީ.ޕީެގާވަކިާބަޔަކަށްާފައިދ ާލިބުމަށްޓަކައިާކުރެްއވިާކަެމއްތޯާހުންނަވ ،ާ

ާ

ާކަދެއްކެުވން:ދީދީާވ ހަާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާެއންޑުާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ

ަގނޑ ާކުރިމަތިވެފައިވ ާާޝުކުރިުިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެްއވިާސުވ ލަކީާމިއަދުާއަޅުާ

ސުވ ލަކަށް ބޭރުެގާ ާާާާސުވ ލުންާ ޖަވ ބުވ ތީ، ެއއަށްާ ރައީސްެގާާއަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ދޭންޖެހޭތޯާ

ާއަރިހުންާއަޅުަގނޑުާއެދެންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްވެސްާ އިތުރުާ މިއަށް..ާ މިނިސްޓަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސުޝުކުރިއްޔ ާ ކުރަްއވ ފަާާބަރަކުާ ވ ލުާ

ާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާއެްއ،

ާ

ާޢަބްދުލްޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލް

ސުވ ލަ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިޔަރުެގާާޝުކުރިއްޔ ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ކީާ

ާާ މެދުަގއި މިޔަރ ާ ބޭނޭާ ޮގތެއްަގއިާކުރ ާމަސްވެުެރިކަުމަގއިާ މަލުކުރަންޖެހެނީާކޮނާްާޢަމަސްވެރިކަންާކުރުންާނޫންާ

ާ؟ާޮގތަކަށްތޯޢަމަލުކުރަންޖެހެނީާކޮންނަމަާާޮގތުންާބ ނ ާމިޔަރުާބ ނ އިރުަގއިާމަރުވެފައިާވ ާާއެ؟ާޮގތަކަށްތޯ

ާ

ާކަދެއްކެުވން:ދީދީާވ ހަާއިބްރ ހީމްާޑޮކްޓަރާއެްގރިކަލްޗަރާންޑުއެާާފިޝަރީޒްާއޮފްާމިނިސްޓަރ
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ާާ ކުރެްއވި މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވަންއ ދެ،ާ ައޅުަގނޑުާ މިޔަރުެގާާސުވ ލުަގއިާ ސީދ ާ މިޔަރުެގާ ޖެހެނީާ

ާާ ކަށްާމިޔަރުާރިކަމުެގާތެރޭަގއިާކޮންމެވެސްާވަރަާނޫންާޮގތްޮގތުންާމިސ ލަކަށްާލޭނުއެޅުމުެގާމަސްވެމަސްވެރިންކަން

ޖެހެނީާމިހ ރުެގާމިާޒަމ ނާީާދައްކ .ާތެދުފުޅެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާބޭނޭާކަމަށްާދިރ ސ ތަކުން

ޓެކްނޮލޮޖީާބޭނުންކޮށްެގންާކުރެވޭާލޭނުެގާމަސްވެރިކަންާކުރުމުންާކުރީަގއިާއެާބޭނޭާމިޔަރުެގާމަހ ާއަޅ ބަލ އިރުާާ

2ާާނަުަމަވެސްާއަދިާ%1ާާކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާތެދުފުޅެއްާމަދުންާނަމަވެސްާ%ބޮޑުާތަނުންާކުޑަވެފަިއވ ާާވަރަށް

އެކަށީެގންާ ބޭނުމަކީާ މިޔަރުާ ދޭތެރޭަގއިާނަމަވެސްާ މިޔަރ ާ ބޭނޭާ އެހެންާ ޮގތުަގއި.ާ ބަިއކެޗުެގާ ކަމެއްާ ވ ާ

ާާބައިނަލްއަޤުވ މީާޖަމުޢިއްޔ ތަކުންާއެކިެއކިާމުޢ  ާާއީާާއުސޫލަކީާވެސްާއެކުރުމަށްާކަނޑައެޅިފަިއވާ ޢަމަލުހަދ ތަކުަގއި

ވ  ޮގތުަގއިާ މިޔަރެއްާ ހުރިާ ދިރުންާ މިޔަރަކީާ އެާ ނުވަތަާ ނައްތ ލުންާ ާާާާމިޔަރުާ ދޫކޮށްލުން.ާާނަމަ މިޔަރުާ އެާ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާިމނިސްޓްރީންާވެސްާކަނޑައަޅ ފައިވ ާމިންަގނޑަކީާއެއީާކަުމަގއިާދަންނަވަން.ާ،  އެހެންވީމ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

،  މިނިޓ15ާާުހ ރުާޖަވ ބުާދެއްވިތ ާާޔ .ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާއަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމިޝުކުރިއް

ެއއީ،ާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާާާާ،ައޅުަގނޑަށްާއެރުިވއްޖެ.ާައޅުަގނޑުާދެން،ާއޮތްާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާއިތުރުާސުވ ލަށް

ކުރިާ ދިއުމުެގާ ކަންތަކަށްާ މިާ ކަންކަން.ާ ހުށަހަޅ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާމޭޒުންާ މިއަދުެގާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ންާ

ާާ ާާާާކޮމިޓީއެްއެގާމަސައްކަތްާއެބ15ާާަމަސައްކަތުާތ ވަލުަގއި 9:30ާާާާޮއތް. ކޮމިޓީއެްއެގާމަސައްކަތްާފެށޭނ3ާާާެަގއި

ތިޞ ދީާާަގއި.ާއިޤ2ާާުކޮމިޓީާކޮޓަރިާާާާަގއި.ާަގވ އިދުާާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީ،1ާާއެީއ،ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ،ާކޮިމޓީާާ

ާާ ކޮޓަރި ކޮމިޓީާ 3ާާާާކޮމިޓީ،ާ ހަމައެއ އެކު އަދިާ 11:15ާާާާަގއި.ާ ެއއީ،3ާާާާަގއި އޮންނ ނެ.ާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީއެްއެގާ

ަގިއ11:30ާާާާތިމ ޢީާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީ،ާމިނިވަންާމުައއްސަސ ތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީ،ާޤައުމީާތަރައްޤީާކޮމިޓީ.ާާއިޖު

ދިނުމަށްާއޮތްާކޮމިޓީާާމައްސަލަތަކަށްާހައްލެއްާހޯދައިދޮރުެގާާސުނ މީަގއިާހ ލުަގއިާޖެހުނުާމީހުންެގާޝަކުވ ތަކ އިާެގ

14:00ާާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބުތަކުެގާބިލުާދިރ ސ ާކުރައްވ ާކޮމިޓީާއޮންނ ނެ.ާާަގއިާލޯކަލ1:15ާާާާްއޮންނ ނެ.ާާ

ާާ ާާާާަގއިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ 2:00ާާަގއިާެއއީ، އޮންނ ނެ. 2:30ާާާާބެހޭާކޮމިޓީާ ސަްއކަތްާކޮމިޓީއެްއެގާމ3ާާަަގއި

ާާ ކޮމިޓީ. ޢ އްމުާ އަދިާ ކޮމިޓީާ ކޮިމޓީ،ާސުލޫކީާ މ ލިއްޔަތުާ އެއީ،ާ އ 4:00ާާފެށޭނެ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޚިލ ފުާާާަގއިާ

ދެއްވ ،ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާހަވ ލ 299ާާުގޅޭާޮގތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބަިއތަކ ޤ ނޫ

ާާ 4:30ާާާާކުރައްވ ާކޮމިޓީާއޮންނ ނެ.ާާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިާދެއްވިާޤަރ ރުާދިރ ސ  ކޮމިޓީއެްއެގާމަސައްކަތ2ާާާާްަގއި

ކޮމިޓީ.ާާ ކުރައްވ ާ ދިރ ސ ާ ބިލުާ ކުރ ާ ބަޔ ންާ ހަމަތައްާ ކުރުމުެގާ ތަރުޖަމ ާ އ އިާ ކޮމިޓީާ ޕެޓިޝަންާ އެއީާ ފެށޭނެ.ާ

ކުެގާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑުމެންެގާިމއަދުެގާމަސައްކަތުެގާތ ވަލުަގއިާމިާާބައްދަލުވުމުެގާއިތުރުންާހިނގ ނެާކޮމިޓީތަ

ާާ ދަންނަވ ލީ. މިހ ރ9:30ާާާާުމިާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުމެވަޑަިއަގތުމަށްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ފެށޭާ ަގއިާ
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އަރުވަން އިްއޔެާާ.ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާާފުރުޞަތުާ މައްސަލަިއަގއިާ ކޯރަމުެގާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ މިހ ރުާ

ޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލަން.ާމިކަންާމިހެންާދިމ ވުމ ާުގޅިެގންާައޅުަގނޑުާވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޖެހުނީާމަޖިލީހުެގާާ

ޕ ޓީތަކުެގާާ އެާ އަދިާ މަޝްވަރ ކޮށްާ ބައްދަލުކޮށް،ާ ލީޑަރުންނ ާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ހުރިހ ާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ

ށްާެގންދެވޭނެާޮގތަށްާލީޑަރުންާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންކަންާދެއްވިާމަޖިލީހުެގާމަސަްއކަތްާހުއްޓުމަކަށްާނައިސްާކުރިއަާ

ިމާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ވަނީާ މިާ ިއންތިޒ މުކޮށްފައިާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށް.ާ ކޮށްދެއްވ ނެާ މިކަންާ

ކޮމިޓީއެއްަގިއާާ ކޮންމެާ ޮގތަށް.ާ ހިންޭގނެާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީެގާ ތިންާ އެއްފަހަރ ާ އިތުރުންާ މަސައްކަތުެގާ ހިނގ ާ

އެއީާާމ11ާާެހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ނީާާ އަދ33ާާާިންބަރުން.ާ ތިއްބަވ ނީ.ާ ކޮމިޓީަގިއާ އެއްފަހަރ ާ މެންބަރުންާ

ވަޑައިެގންނެވުމަށްާާ ހަރަކ ތްތެރިވެާ މަސައްކަތުަގއިާ މިާ ތިއްބަވަންޖެހޭނެ.43ާާާއަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރަކުާ

ާާ ހ ލަތަށ20ާާްއެހެންކަމުން، ހުއްޓ ލަންޖެހޭާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަނުވެެގންާ ެއީއާާާާމެންބަރުންާ އައުންާ

ކަމުަގިއާާ ކަމެްއާ ހިނގ ާ ޚިލ ފަށްާ ރޫޙ ާ ވ ހަކަފުޅުެގާ ދައްކަވ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

ާޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާމިާކަމ ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަންާ.އަ

ާ

 މަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ. .6

ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާާ ާާއަށްާމިދަނީ.ާއެޖެނ6ާާްއަޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް ަގއިާމިާއޮތީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ6ާާާޑ ާއަިއޓަމް

ާާ 209ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އ އި )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ނަންބަރ210ާާާުވަނަާ ޤ ނޫނުާ ހަވ ލ ދެްއވައިާ އ ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

2007/04ާާާާ ޤ ނޫނުެގ ަގ2ާާއޮޑިޓުާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ކަމަށާްާވަނަާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ މަތިންާ ޮގތުެގާ އިވ ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނަންފުޅުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ

ާާ ގަވ އިދުެގ މައްސަލ171ާާާަމަޖިލީހުެގާ މިާ އިޢުލ ންކުރުމ އިާ މަޖިލީހުަގއިާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކަމ ާދިރ ސ ކު މިާ މައްސަލަ.ާ ފޮނުވުުމެގާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ދ އިމީާ ުގޅޭާ އ ާ މައްސަލަާ ނިންމެވުމަށްާ ޮގތެއްާ ރަްއވަިއާ

ުގޅޭޮގތުންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެްއވުމަށްާމަޖިލީހުެގާ

ާާ ނިޒ މ  އެދެން.ާ ައޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާއަމީންޢ އްމުެގާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އެްއާ މައްސަލަާ ބެހޭާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ



 15 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މެޖޯރިޓާީާާާމަޖިލީހުެގާކޯރަމ ާބެހޭާޮގތުންާދެންމެާވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުަމކ ާުގޅިެގންާައޅުަގނޑުާބޭނުންޭވާމިާތަނުގައި

ެއއް.ާާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ ބޮޑުވެެގންާ ވަރަށްާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ އަކީާ ޕ ޓީާ މައިނޯރިޓީާ އ ިއާ ޕ ޓީާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާހަމަހަމަކަމ ާދޭތެރޭަގިއާވެސްާހަމަާވ ހަކަދެކެވޭ.ާެއއީާވަރަށްާބޮޑުާތެދެްއ.ާާ

ާާ އިްއޔެާއެއްބަސްވެފަިއވ ާޮގތްާމަނިކުފ ނުާއިޢުލ ންކޮށްދެއްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެން

ާާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ އަބަދުވެސްާ ޕ ޓީއަކުންާ ކޮންމެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ އެދޭާ 10ާާވަރަށްާ

ވ ނެ.ާައޅުަގނޑުމެންާޕ ޓީާއިންާާމެންބަރުންާބައިތިއްބ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަނިކުފ ނުާއަރިހުަގއިާދަންނަވ ފައިާ

ޕ ޓީައކަށްާ އެްއވެސްާ ޕ ޓީތަކ ިއާ ކުދިކުދިާ އެއ ެއކީަގއިާ އަދިާ ބަލ ނަން.ާ ހިފެހެއްޓޭތޯާ ެއވަރުާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ނިސްބަތްނުވ ާފަރ ތްތަކުންާމިތަނުެގާކޯރަމުާެގންުގޅެނީާކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާައޅުަގނޑުމެންާދެާޕ ޓީާއިންާމިާތަނުަގއިާާ

ބެލެ ކަމަކަށް.ާާކޯރަމްާ ކޮންމެވެސްާ ތިއްބަވަންވީތޯާ ކޮޓަރީަގއިާ ސައިާ ވަޑަިއެގންާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ދެންާ ހެއްޓީމަާ

އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާބޭނުންާއެކަންާމަނިކުފ ނުާއިޢުލ ނުކުރައްވަމުންާެގންދަން.ާހ މަާބޮޑުާޮގތެްއަގއިާމަޖިލިސްާ

ާާބޭނުންވަނީ.ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްޓަކައިާެއކަންާއެާޮގތަށްާކުރަްއވަން

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިކަމުެގާބަހުސަކަށްާދ ކަށްާބޭނުމެއްާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާ

ވެސްާާ ޕ ޓީތަކުންާ ހުރިހ ާ މަސައްކަތުަގއިާ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހިފެހެއްޓުމަށްާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ

މައިނޯރިޓީާއެއްބ ރު ލީޑަރ އިާ މެޖޯރިޓީާ އިއްޔެާ އަދިާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ެއދޭާ ދެްއވުންާ ލެއްވުން،ާ

ާާ ޕ ޓީއަކުންާެވސް ތިއްބަވ ނ10ާާާާެލީޑަރުާޔަޤީންކަންދެްއވިާކޮންމެާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ެމންބަރުންާއަބަދުވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންގެާ ކަމަށްާ އިންތިޒ މުކޮށްދެްއވ ނެާ ާޮގތަށްާ ކުރިއަށްާާ ނައިސްާ ހުއްޓުމަކަށްާ މަސައްކަތްތައްާ

އަޅުަގނޑު މިކަންާ މިޮގތަށްާ އަދިާ ާާެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާ މަސަްއކަތް އަންނަމުންދ މެންެގާ ތަށްާޮގާާހުއްޓުމަކަށްާ

ކުރިއަށް ނަންފުޅުތައްާދ ނަމަާާމަސައްކަތްާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބަވ ާ ތަނުަގއިާ މިާ މަޖުބޫރުވ ނެާ އަޅުަގނޑަށްާ ާ

މެންބަރުންެގާއިޢުލ ނުކުރަމު ހުރިހ ާ އިރުއިރުކޮޅ ާ ނޫން،ާ ފަސޭހަކަމެއްާ އެހ ާ ވެސްާ އެއީކީާ ދެންާ ެގންދިއުން.ާ ންާ

ެއއަށްވުރެާާ ެގންދިއުން.ާ މިނެޓަކުންާ ފަސްާ މިނެޓަކުންާ ފަސްާ ކޮންމެާ ކިޔަމުންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ނަންފުޅުތައްާ

ޮގ ބައެއްެގާ ތިބިާ ފުދިފައިާ ތަޞައްރަފުާ ހަރުދަނ ާ ތަންކޮޅެއްާ ކުރިއަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ މިާ ތުަގއިާ

ެގންދަންވީ.ާމުޅިާޤައުމުެގާލޯާހުއްޓިފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަތްތަކުެގާމައްޗަށް.ާމިއަދުާވެސްާވަރަށްާ

ދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތަކަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބިލުތަކެއްާ މުހިއްމުާ
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ބަ ބެހާޭާއަޅުަގނޑުާ ނިޒ މ ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ އަޅުަގނޑުާ ލ ނަން.ާ

ާނުކުތ އަކަށްާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ތީާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފ ހަ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ްގރޫޕުތަކުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޕ ލިމަންޓްރީާ ވިދ ޅުވިހެންާ ތިާ އިްއޔެަގއިާ ބޭނުންާ ަގކޮށްލަންާ

ޮގތެއްާނިންމަވ ފަިއ.ާދެންާއެކަންާއެޮގތަށްާނުހިންަގވ ާކަމަށްާވަންޏ ާާ ލީޑަރުންނ ާކުރެއްވިާމަޝްވަރ ަގއިާއޮތީާ

ާާ އެއީ ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ާ ކަެމއްާ ރަީއސްާ ކ9:30ާާަޢިއްޒަތްތެރިާ ހިނގ ާ ކޮމިޓީާ ތިންާ ތިންާާަގިއާ ވަންޏ ާ މަށްާ

ކޮމިޓީަގިއާތިބީާކިތައްާބޭފުޅުންކަންާއެާއިޢުލ ންކުރެްއވީމަާދެންާމިާތ ނަގިއާނެތްާބޭފުޅުންނަކީާކޮންާބައެްއކަންާ

ދެާ މިއީާ އަޅުަގނޑަކީާ ކަމަކީާ ކޮށްދެްއވަންވީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ އިނޭގނެ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެވިާ ތަނުަގއިާ މިާ

ާމްާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެްއވުންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާމީހުންާކަމަށްާބަލައިެގންާކޯރަ

ާ

ާްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާޮގތަށްާމިާކޮމިޓީތަކުަގއިާތިްއބެވިާބޭފުޅުންެގާހ ޒިރީާފުރިހަމައަށްާބެލެހެއްޓެމުންދޭ.ާ

.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާއިްއޔެާމަޝްވަރ ކުރިއިރުާާމަޖިލީހުެގާވެބްސައިޓުަގއިާެވސްާޝ އިޢުކުރެވެމުންދޭ

އަދަދ ިއާާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ ެގއްލިްއޖެާނަމަާކޮމިޓީތަކުަގއިާ ކޯރަމްާ ތަޅުމަށްާއެާ މަޖިލީހުެގާ ކަުމަގއިާ މިާ ވެސްާ

ނެާކަމަށްާނަމ ާެގނައުންާވެސްާއެއީާިއއްޔެާވ ހަކަދެކެވިފައިާއޮތްާކަެމއް.ާއެާހިސ ބަށްާވެސްާމިާމަސައްކަތްާދ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެންާ އަރިހުންާ އަމީންޢ އްމުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ދެކެނީ.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއަވވ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާވަކިާފަރ ތަކަށ209ާާާާްދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ވަނ210ާާާާަބުރަނުވ ާމުސްތަޤިއްލުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލެއްާހުންނަންވ ނެާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ ޑިޓަރާއޮޑިޓުާޤ ނޫނުެގާދެވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާއ2007/04ާާޮމ އްދ ާއ ިއާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ނަންފުޅުާ ޢުމަރުެގާ ރަޝީދުާ ޢަލީާ އަލްފ ޟިލްާ އ ދިއްލީޭގާ މ ފަންނުާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ ކަމަށްާ ޖެނެރަލްާ
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ާާ ޭމޒުންާާާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފައިވ ާސިޓީފުޅުާއިދ ރީރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުންާއެދި

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެއްވުންާ.

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

ޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާމިާމަްއސަލަާދިރ ސ ކުރަްއވ ާޮގތެއްާނިންމެވުމަށްާމައްސަލަާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(100ާާާއ ާުގޅޭާދ އިމީާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވުމަށްާމިާއޮންނަނީ.ާއެހެންކަމުން،ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާާ

އިރ ެގާމަސައްކަތްާބަލަހައްޓަވަނީާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއިންާކަމަށް.ާެއހެންކަމުން،ާއެާކޮިމޓީާާަގއިާވަނީާމިާދާ 9ާާެގާާ

ާ.ާއަށްާމިާމައްސަލަާފޮނުވިއްޖެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާނިންމަން

ާ

. .ާުމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަާ ެއޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ ާާއަޅުަގނޑުާ އިތުރުާާާާއަށްާ.7ާާއިޓަމް ޤަރ ރު.ާ ބިލ އިާ ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާ ަމޖިލީހަށްާ

ާމަސައްކަތެއްާއެާައއިޓަމުެގާދަށަކުންާމިއަދަކުާނެތް.ާ

ާ

. .ާްކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އި ކުށެއްާ ބިލެއްެގާ ތަޢ ރަފުކުރެވިފަިއވ ާ ާާކުރިންާ ާާޞްލ ޙުކުރުން. އައިޓަމް އިރ 8އެޖެންޑ ާ ެއާާ.ާ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ާއައިޓަުމެގާދަށުންާވެސްާމިއަދުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާާ

ާ

. .ާްާއިބްތިދ ޢީާބަހުސ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

9.1ާާާާ 9ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް 1ާާާާ،ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާމިއީ ާަގޑިއިރަށްާއަޅުަގނޑުމެނ1ާާްަގޑިއިރުެގާމަސައްކަތް،

ާާ 142ާ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ9.1ާާތ ވަލުކުރ ާމަސައްކަތެއްާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސް.ާމިއަދުާމިާއޮތީ

ާާ ަގވ އިދުެގ އެާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ އަށްާ މ އްދ ާ ހުށަހަޅ 144ާާާވަނަާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ
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ާާޤަރ ރު.ާމިާޤ ރ ރުެގާފުރަތަމަާކިއުންާިއްއވ ފަިއވަ 07ާާާާނީ 2010ާާޖޫން ާާާ 2ާާަގއިާއޮތްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ

ވަނަާޖަލްސ ަގިއ.ާމިާޤަރ ރުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ނީާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ1ާާާުވަނަާދައުރުެގާާ

ޤަ މިާ ަވޑަިއެގންާ ޕޯޑިއަމަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ އަޅުަގނޑުާ އަބޫބަކުރު.ާ ޖަމ ލުާ ރ ރުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ

ާިމނެޓުެގާފުރުޞަތެއްާަގވ އިދުަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާއަރުވަން.10ާާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށްާ

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުމ ވަށުާ

ލިޔުންތެރިންނ ިއާވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާތ ރީޚީާާهللاާ`.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙުމަތު

ހ ސްާާ އެތައްާ މިހ ރުާ އުފެދުނުތ ާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޮގތުަގިއާ އެނިގފައިވ ާ ހޯދުންތަކުންާ ޢިލްމުވެރިންެގާ ތިމ ވެށީެގާ

އަހަރެއްާވެއްޖެ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމީހުންާަވޒަންވެރިވެާއުޅެންާފެށިތ ާވެސްާކިތަންމެާހ ސްާއަހަރެއްާވަނީާވެފައި.ާާ

ތ ރީޚުން ދިވެހިާ ދީނަށްާާލިޔެވިފަިއވ ާ އެާ ިއޚުތިޔ ރުކޮށްާ އިސްލ މްދީންާ މ ތްވެެގންވ ާ ދިވެހިންާ ޮގތުަގއިާ އެނޭގާ ާ

އުޅެންާާ ވަޒަންވެރިވެާ މީހުންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ެވްއޖެ.ާ އަހަރެއްާ ސަތޭކަާ އެތައްާ ވެސްާ ާ އަންނަތ ާ އުޅެމުންާ

ާކަެމއްާތ ރީޚުންާއެނޭގކަށްާފެށިއްސުރެާދިވެހިންެގާމ ދަރީާބަހެއްެގާޮގތުަގިއާދިވެހިބަސްާނޫންާއެހެންާބަހެއްާއޮތް

މަިއަގނޑުާާ ދިރިއުޅުމުެގާ މީހުންެގާ އެބައިާ ފަހުންާ ކުރިާ އިޚުތިޔ ރުާ އިސްލ މްދީންާ މ ތްވެެގންވ ާ ދިވެހިންާ ނެތް.ާ

އަސ ސެއްާކަމުަގއިާވެފައިާަވނީާމ ތްވެެގންވ ާއިސްލ މްދީން.ާއ ދެ،ާދިވެހިންާއެބަިއާމީހުންނަށްާދުނިޔޭެގާދޫތަކުންާާ

ލިބެނިވި ތަރަހައިެގާާާތަޢުރީފުާ ިއސްލ މްދީނުެގާ މިއައީާ ދިރިއުޅެމުންާ އެކުާ ޞުލްޙަވެރިކަމ ާ ނުހަނުާ ޮގތެއްަގިއާ

އަނެްއާާ ޖީލުންާ އެއްާ ދީންާ މިާ ބަލައިެގން.ާ ޮގތްކަމުަގއިާ އުސޫލ އިާ ދިރިއުޅުުމެގާ މީހުންެގާ އެބައިާ އެއީާ ތެރޭަގއި.ާ

ޑުމެންެގާފަޚުރުވެރިާދިވެހިބަސް.ާދިވެހިންެގާޖީލަށްާވ ސިލުކޮށްދިނުމުެގާވ ސިތ ާއެއްާކަމުަގއިާވެފައިާޮއތީާއަޅުަގނ

ފަންނުތަކ އިާހުނަރުތައްާތަރައްޤީކޮށްާއެބައިާމީހުންެގާސަޤ ފަތުާއެއްާޖީލުންާއަނެއްާޖީލަށްާނަުގލުކުރަމުންާައީއާާ

ޓެހިާާދިވެހިބަހުެގާޒަރީޢ ާއިން.ާބަސްާތަރައްޤީކޮށްާކުރިއަރުަވއިާއަމިއްލަާއަކުރެއްާއުފައްދަިއާޓެކްނޮލޮޖީާއ ިއާރައް

ވެސްާކުރަމުން.ާއެހެންކަމުން،ާއިސްލ މްދީނ އިާދިވެހިބަސްާވެފައިާމިާވަނީާދިވެހިާޤައުމިއްޔަތުެގާމައިަގނޑުާދެާ

ދިވެހިާ މުޅިާ ނަމަާ އަރަިއފިާ ލޮޅުމެއްާ ތަނބަކަށްާ މިއިންާ ނެތްޮގތުަގއިާ ޝައްކެއްާ ެއއްެވސްާ ކަމުަގއި.ާ ތަނބުާ

މިހެން ކަންާ އ ދެ،ާ ުގޑަިއެގންދ ނެ.ާ ދިވެހިާާާޤައުމިއްޔަތުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ އެކުާ ހުރުމ ާ

މަސްދަރުކަމުަގިއާާ މަިއަގނޑުާ ޤ ނޫނުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އިސްލ މްދީނަކީާ އިސްލ މްދީންކަމަށ އިާ ދީނަކީާ ދައުލަތުެގާ

އަސ ސީަގިއާާވަނީާކަނޑައަޅ ފައި.ާހަމަާިމފަދައިންާދިވެހިާދައިލަތުެގާބަހަކީާދިވެހިބަސްާކަމަށްާވެސްާއެާޤ ނޫނު

ވަރަށްާޞަރީޙަާޢިބ ރ ތުންާަވނީާބަޔ ންކުރަްއވ ފައި.ާމިާދެންނެވިާޙަޤީޤަތްތަކަށްާބަލ އިރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާތަޢުލީީމާާ

ނޫން.ާ ކަމެއްާ ވަންހަނ ވެެގންވ ާ އަހައްމިއްޔަތަކީާ ސަމ ލުކަމ އިާ ދޭންޖެހޭާ ދިވެހިބަހަށްާ ިއސްލ މުދީނ އިާ ނިޒ މުަގއިާ

ބަހ ާބެހޭާޞައްޙަާމަޢުލޫމ ތުާލިބިަގތުމަކީާބުއްދީެގާހަމައިންާބަލ އިރުާވެސްާދިވެހިާވީމ ،ާިއސްލ މްދީނ އިާދިވެހި
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ކޮންމެާރައްޔިތެްއެގާމައްޗަށްާލ ޒިމުކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަަވންޖެހޭ.ާކަންާމިހެންާއޮތްާނަމަާވެސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ކިޔެވުން އަކީާ މ އްދ ާ ދެާ މިާ މަރުޙަލ އެްއަގއިާ ވަކިާ ނިޒ މުެގާ ކަމުަގިއާާާާތަޢުލީމީާ މ އްދާ  ދެާ ނޫންާ މަޖުބޫރުާ

ހަމަޖައްސަންާސަރުކ ރުންާަގސްދުކުރަްއވ ކަންާއެޑިއުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީާއިންާވަނީާހ މަކުރައްވ ފައި.ާއެކަމަކު،ާާ

މިނިސްޓްރީެގާ އެޑިުއކޭޝަންާ ވެސްާ ކަމަށްާ އެއްާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ ބަޔަކުާ ޮއޅުވ ލުމަށްާ މިއީާ ކަމަށ އިާ ދޮެގއްާ މިއީާ

ާާ ބޭފުޅުން ެވސްާާއިސްާ ބަޔ ނެއްާ ނޫސްާ ުގޅޭާ މިކަމ ާ އަދިާ ދަްއކަވ ފަިއ.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވެާ ަވނީާ މީޑިޔ ަގއިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ ކަމަށްާ ަގސްދުކުރައްވ ާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެރުއްވ ފަިއވޭ.ާ

ގ ތުގައި އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ އ އިާ އަރިހުަގާ މުއްޠަލިބުެގާ ވަނީާާާއިބްރ ހީމްާ އެޑިއުކޭޝަންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ

ވިދ ޅުވެފައި.ާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދަވ ނީާކެބިނެޓުންާފ ސްކުރައްަވއިެގންާކަމަށްާވެސްާެއާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވި.ާ

ބަެއއްކަންާާ މިާއޮޅުވ ލުމަށްާވ ހަކަދައްކަނީާކޮންާ ޮއޅުވ ލުމަށްާމަސަްއކަތްނުކުރ ކަމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

އެ އަކީާވެސްާ މ އްދ ާ ދެާ އިސްލ މްާ ދިވެހި،ާ މިޮގތަށްާ އެކުާ ހުރުމާ  މިހެންާ ކަންާ އަދިާ ނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ

އިޚުތިޔ ރީާދެާމ އްދ ާެއއްާކަުމަގއިާވުމަކީާދިވެހިާޤައުމިއްޔަތަށްާލިބިދ ނެާވަރަށްާބޮޑުާެގއްލުމަކަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާާ

އެބަާ ތަމްސީލުކުރ ާ ރަްއޔިތުންާ އެންމެހ ާ ހުށަހަޅ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދެކޭޮގތްާ މެދުާ މިކަމ ާ މަންދޫބުންާ މީހުންެގާ އިާ

ހ މަކުރުމަކީާބޭނުންތެރިކަމެއްާކަމުަގިއާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާޤަރ ރަކީާދިވެހިާާ

ސްދަރުާކަމަށާްާދައުލަތުެގާދީނަކީާއިސްލ މްާދީންކަމަށ އިާއިސްލ މްާދީނަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުެގާމައިަގނޑުާމަ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ހިނދ10ާާާުާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮތްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަމަށްާ ދިވެހިބަސްާ ބަހަކީާ ޤައުމީާ ވަނ11ާާާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ދިވެހިރ  ހިނދު،ާ ޮއތްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ އިޖުތިމ ޢީާމ އްދ ަގއިާ ތަރައްޤީއަކ އިާ ދެކެފައިވ ާ ނަމަާ ދެކެފައިވ ާ އްޖެާ

ހަމަޖެހުމަކ އިާޤައުމީާވަހުދަތެުގާއެންމެާމުހިއްމުާއަސްލަކީާއިސްލ މްދީންާކަމަށްާވީހިނދުާއިސްލ މްދީނ އިާދިވެހިާ

ާއިންާކަމަށްާީވާާސަޤ ފަތްާއެއްާޖީލުންާއަނެއްާޖީލަށްާމިއަދ ާހަމައަށްާދެމިެގންާމިާއަންނަނީާދިވެހިބަހުެގާވ ސިޠ 

ދެާބަހ ާއަކީާމ ތްވެެގންވ ާިއސްލ މްދީނ އިާފަޚުރުވެރިާވެެގންވ ާާ ހިނދު،ާދިވެހިާޤައުމިއްޔަތުެގާއެންމެާމުހިއްމުާ

ކުރިމަތިވެފަިއވ ާާ ދީނަށްާ އިސްލ މްާ ދުނިޔޭަގއިާ މިާ އަންނަާ ބަވަނަމުންާ ވީހިނދު،ާ ކަމަށްާ ދިވެހިބަސްާ

ދިވެހިންެގާހިތްތަކުަގއިާއިސްލ މީާޢަޤީދ ާާޮގންޖެހުންތަކ އިާކުރިމަތިލުމަށްާއިސްލ މްާާ ދީނުެގާތެދުާމަޢުލޫމ ތުާފަތުރާ 

ވަރުަގދަާކުރުުމެގާފިޔަވަޅުތަްއާއިތުރުކުރުމަށްާމަސައްކަތްކުރުންާލ ޒިމުާވެފައިާވީހިދު،ާދިވެހިންެގާފަޚުުުރުކަމުަގިއާާ

ާބިރުާދުނިޔެާއަށްާކުރިމަތިވެފަިއާާވ ާދިވެހިންނަށްާތަފ ތުާޮގންޖެހުންތައްާކުރިމަތިވެާކުދިާބަސްތައްާުއވިދިއުުމެގ

ކުރަންާާ މަސައްުްކަތްތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ޤައުމީާ ހިމ ޔަތްކުރުމަށްާ ތަރައްޤީކޮށްާ ކުރިައރުވ ާ ދިވެހިބަސްާ ވީހިނދު،ާ

ޖެހިފައިވ ާކަމަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާހިނދު،ާދިވެހިާކ ބަފައިންެގާފަރ ތުންާމިއަދުާދިވެހިާޖީލަށްާވ ރުތަވެފަިއވ ާއެންެމާާ

ޤަާ ބޮޑުާ އެހެންާާއަުގާ މޮޅުވުމަކިުީާ ބަހަށްާ މ ދަރީާ ވީހިނދު،ާ ެވފައިާ ކަމަށްާ ދިވެހިބަސްާ ވެސްާ ައކީާ ތަރިކަާ އުމީާ
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ޝުޢޫރުތަްއާާ ޚިޔ ލުތަކ އިާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ އިންސ ނ ެގާ ކަމަށ ިއާ ކަމެްއާ ފަސޭހަވ ނެާ ދަސްކުރުމަށްާ ބަސްތައްާ

ބަސް ިގނަާ މަޝްހޫރުާ ދުނިޔޭެގާ ކަމަށްާ ބަހުންާ މ ދަރީާ އަންނަނީާ ހިނދު،ާާއުފެދިެގންާ އިއްތިފ ޤުވ ާ ވ ރުންާ

ޤައުމިއްޔަތުާ ދިވެހިާ އަހުލުވެރިކުރުމަކީާ ބޮޑަށްާ ވުރެާ މިހ ރަށްާ ޒުވ ނުންާ ދިވެހިާ ދިވެހިބަހަށްާ އިސްލ މްދީނަށ އިާ

ހިނދުާާ ަގބޫލުކުރެވޭާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ އ ލ ކުރުމަށްޓަކައިާ ރޫޙުާ ޤައުމީާ ހަރުދަނ ކޮށްާ

މީާނިޒ ުމެގާކޮންމެާމަރުޙަލ އެްއަގއިާެވސްާއިސްލ މްދީނ އިާދިވެހިބަސްާވަކިާދެާމ އްދ ާއެްއެގާާދިވެހިރ އްޖޭެގާތަޢުލީ

މަހ ސިންތ ެގާ އިޞްލ ޙުކުރުމުެގާ މަންހަޖުާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމަޖެއްސުމަކީާ ޮގތަށްާ ކިޔަަވއިނުދޭާ ޮގތުަގއިާ

ެއީއާބައިވެރިންާހުށަހެޅިާޚިޔ ލުތަކުެގާރޫޙ އިާޚިލ ފުާކަމެއްާކަަމށްާވީ ހިނދު،ާއަދިާއިސްލ މްދީނ އިާދިވެހިބަސްާ

އިޖުބ ރީާދެާމ އްދ ެގާޮގތުަގިއާނުހަދައިާއިޚުތިޔ ރީާދެާމ ްއދ ެގާޮގތުަގއިާސަރުކ ރުންާކަނޑައަޅައިފިާނަމަާމިާދެާ

ޒުވ ނުންދޭާ ދިވެހިބަހަށްާ އިސްލ މްދީނ އިާ ހިނދުާ ަގބޫލުކުރެވޭާ ކަމަށްާ އިތުރުވެެގންދ ނެާ ކުދިންާ ނުކިޔަވ ާ މ އްދ ާ

ސަމ ލުކަންާކުޑަާވެއްޖެާނަމަާއެއީާދުރުާމުސްތަޤުބަލެއްަގިއާދިވެހިާޤައުމަށްާކުރިމަތިވެދ ނެާނުރައްކަލެއްާކަމަށްާ

ޤަބޫލުާކުރެވޭާހިނދު،ާމިާދެާމ އްދ ާކިޔަވ ނެާކުއްޖަކުާކިޔަަވންާދޫކޮށްލުމަކީާދިވެހިާޤައުމިއްޔަތުެގާމަިއަގނޑުާދެާާ

އ އިާބަހ ާކަމުަގިއވ ާއިސްލ މްދީނ އިާދިވެހިބަ ބެލެވޭނެތީާ ކަމަށްާ ޖީލުާއިހުމ ލުވީާ ހަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުެގާ

ެއއްބަިއވަންތަާކަމަށްާދުރުާމުސްތަޤުބަލެއްަގއިާބުރޫާއަރައިދ ނެާާ ެއއީާދިވެހިާޤައުމީާވަހުދަތ އިާއިޖުތިމ ޢީާ އަދިާ

ޙަލ ާއެއްަގއިާެވސްާއިޖުބ ރީާާސަބަބެއްާކަމަށްާވެދ ނެާކަމަށްޓަކައިާދިވެހިރ އްޖޭެގާނިޒ މީާތަޢުލީމުެގާހުރިހ ާމަރު

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ލ ޒިމުާ ދިނުމަކީާ ކިޔަަވިއާ އިސްލ މްދީންާ ދިވެހިބަހ އިާ ޮގތުަގއިާ މ އްދ ެގާ ދެާ

ރައްޔިތުންެގާ އެދިާ ފ ސްކޮށްދިނުމަށްާ ޮގތަށްާ އެާ ކަނޑައަޅ ާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ފެންނަާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

142ާާާާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާ ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާމިާޤަރ ރ144ާާާުާަވނަާމ އްދ އަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެާަގވ އިދުެގ

ވަރަޙުމަތުާ ވަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ހުށަހަޅަން.ާ މަޖިލީހަށްާ هللاާރައްޔިތުންެގާ

 ވަބަރަކ ތުހޫާ.

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ހަ މެދުާ ޤަރ ރ ާ މިާ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ 3ާާާާކަދެއްކެވުމަށް އަށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ ކަނޑައެޅިފަިއވޭ.ާ ަވުގތުާ 60ާާަގޑިިއރުެގާ

ާާ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީާ އިރު.ާ މެންބަރުންނަށ60ާާާްާމިނެޓުާ ވަޑައިނުަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ މިނެޓުއިރު.ާ

ނެޓު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށްާމ5ާާިމިނެޓުާއިރު.ާޤައުމީާޕ ޓީއަށ16ާާްމިނެޓުާއިރު.ާޕީ.އޭާއަށ3ާާާްކޮންމެާމެންވަރަކަށްާ

ާމިނެޓުާއިރު.ާމިޮގތުެގާމަތިންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.3ާ

ާ

ާހޯފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ާާ 2010ާާާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް ޖޫންާވީާހޯމަާދުވަހ7ާާާުވަނަާއަހަރު

ަގނޑުާވެސްާވަރަށްާުއއްީމދ ާއެކުާމިޢިއްޒެތްތެރިާމަޖިލީސްާމިއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރަށްާފަށ ާދުވަހަށްާވީތީ،ާއަޅު

އިރުަގިއާާ ވަންާ އަޅުަގނޑުާ ދޮރޯށިންާ ބޮޑުާ މިހިރަާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އައިސްާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ރަތްތެރިާވަރަށްާޙިކުމަތްތެރިާވަރަށްާވިސްނުންތެރިާޮގތަކަށްާާއަޅުަގނޑުެގާކަންފަތުަގއިާޖެހިެގންާދިޔައީާވަރަށްާޢިބު

އިިވެގންާދިޔަާނަސޭހަތުެގާބަސްކޮޅެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވުނީާމަޖިލީހުެގާދޮރުންާއެތެރެއަށްާވަނުމުެގާކުރިންާާ

އެ މިހ ރުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމަށް.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ރައީސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދުވަހާުާާާއެއީާ

ހިސ ބުނާްާ މިާ ނެތިފައި.ާ ހަނދ ންާ އޮތީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެްއކެވިާ އެާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑަށްާހަނދ ނަށްާއ ދޭާކިހިނެއްތޯވީާެއކުރިާވަޢުދުތަކ އިާކިހިނެއްތޯވީާއެާނިންމިާނިންމުންތައް.ާމިއަދުާމާިާ

ެގއްލި ރޫޙުާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ަވޒީރެްއެގާާދަނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސެްއެގާ ޕެޓިޝަނަކުންާ ޤަރ ރަކުންާ ާ

އިތުބ ރުާނެތްާކަމުެގާވޯޓުާނެެގމުން.ާމިާކަންތައްާއަޅުަގނޑުމެންާއެޖެންޑ ާކުރެވިާމަޖިލީހުެގާަވުގތުާެގއްލެމުން.ާާ

އަޅުަގނޑަށް ކަމަށްާ އެއްާ ނުކުތ ާ ވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭާ ވިސްނ ާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސްާ މާިާމިއީާ ފެންނ ތީާ ާ

ވ ހަކަތަކެްއާާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ ާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ޤަރ ރުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލީ.ާ ކުޑަކޮށްާ ވ ހަކަާ

ލިޔެފައިވޭ.ާމިާޮގތުންާދިވެހިާދައުލަތުެގާދީނަކީާިއސްލ މްދީންާކަމަށ އިާއަދިާދިވެހިންާިއސްލ މްދީނަށްާތިބުމުެގާ

އީާދޮުގާވ ހަކަާެއއްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދީނަކީާއިސްލ މްދީން.ާއަސްލަކީާދިވެހިބަސްާކަމަށް.ާމި

އަޅުަގނޑުމެންެގާބަހަކީާދިވެހިބަސް.ާއަދިާމިޤަރ ރުާފ ސްުވމުެގާމިއަދުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއުޅުނީާކޮންާާ

އަ އިސްލ މްދީނަށްާ ފ ސްކުރުމުންތޯާ ޤަރ ރުާ މިާ އުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ އެބަާ ވަނީ.ާދީނަކަށްތޯާ މިާ ރުޖޫޢަާ ޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާބަސް،ާދިވެހިބަހުންާވ ހަކަާދައްކ ާބަޔަކަށްާމިާވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެއްާޖީލުންާއަނެއްާ

ޖީލަށްާއިސްލ މްދީންާދިއުމުެގ،ާނަޤުލުކުރުމުެގާވަސީލަތަކީާއިސްލ މްދީންާކަމަށްާވެސްާެއބަާއޮތްާމިާޤަރ ރުަގއިާ

ންާލިޔެވިފައި.ާމިއީާޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަށްާބޮޑުާކުށްާބަހެއް.ާކޮބައިތޯާކީރިތިާޤުރުއ ނ އިާރަސޫލ ެގާވަރަށްާސ ފުބަހު

ާާ އަދި ހިމ ޔަތްާهللاާސުންނަތް.ާ ސުވ މީންާ އެާ ދީންާ ކަލ ނެގާ އެާ ވަނީާ ެވސްާ މ ނަިއަގއިާ ބަސްފުޅުެގާ ވަޙީާ ެގާ

ާާ ހަމައަށްާދަންާދެންާދަމަހައްޓަވ ނެާކަމަށްާކުރަްއވ ނެާކަމަށްާއަންަގވ ދެްއފައި.ާއަދިާމިާދީންާއެންމެާފަހުާދުވަހ 

ޚިލ ފަށާްާ ޙަޤީޤަތ ާ ހަމަާ ދެންާ ނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ޤަރ ރަކުންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނިންމަވ ފައި.ާ ވެސްާ

އެޑިއުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީެގާނޫސްބަޔ ނުަގއިާކަމ ާބެހޭާވުޒ އިރ ާއިންާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމަށްާބޭއްވިާބައްދަލުވުމަށްާ

ާާމިޢިއް ެގ އެމް.ޑީ.ޕީާ މަޖިލީހުންާ މެންބަރ10ާާާުޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އެކުާ މެންބަރުންނ ާ

ާާ އެކު ހ ޒިރ11ާާާުމުއްޠަލިބ ާ މަޢުލޫމ ތެއްާސ ފުކުރަންާ ނުވޭ.ާ ހ ޒިރެއްާ މެންބަރަކުާ އެުެއްވެސްާ ނޫންާ މެންބަރުންާ

އިާ ކަމެްއަގއިާ ކޮންމެާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ެއާާނުވެާ ޤަބޫލުކޮށްާ އަޤީދ ައށްޓަކައިާ އެާ އެއީާ ސްލ މްދީންާ

އަޤީދ އަށްޓަކައިާޤުރުބ ންވަމުންާދަނީާދީންކަންާއެނޭގތީާދީންާއަްއޑަނައަކަށްާހައްދަަވިއެގންާއެއްާޮގތަކަށްާެވސްާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ ހުށަހަޅައިެގންާ ޤަރ ރުތައްާ ބޭނުމަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޖިލީހުެގާވަުގތުތައްާބޭކ ރުކޮށްލުމަކީާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާކަމެއްާކަމުަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާދަންނަވަންޖެހޭ.ާ

މަންހަޖާުާ ޤައުމީާ މިހ ރުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހެނީާ މިާ ދަންނަަވންާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ

ާވަރަށްާެއކަށީެގންވ ާޮގތެްއަގއިާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާގ ތުަގއިާެއާާއެކުލަވ ލ ފައިާއޮތްާޮގތުންާޙަޤީޤަތުަގއިާއެާއޮތީ

ދުވަހުާމުއްޠަލިބުާބައްދަލުވުމުަގއިާއިންނަވަިއެގންާއެއްބަސްވެާވަޑައިެގންނެވި.ާމުއްޠަލިބުާނޫންާބޭފުޅަކުާމަޢުލޫމ ތުާ

އަ ތިމަންނ ާ ކަމަށްާ ވިދ ޅުވިާ މުއްޠަލިބުާ އޮތްާ އެބަާ ޤަރ ރުަގިއާ މިާ ނުދޭ.ާ ެއޑިުއކޭޝަންާާސ ފުކުރ ކަށްާ ރިހުާ

ބަސްާާ މުއްޠަލިބުެގާ ކަމަށް.ާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުތަކެއްާ ދޮުގކޮށްާ ވ ހަކަތައްާ މިދެއްކިާ މިކަންާ މިނިސްޓްރީންާ

ޤަބޫލުކުރެވުނުާއިރުަގއިާކަމ ާބެހޭާވުޒ ރ ާއިންާދެްއކެވިާވ ހަކަތައްާކީއްެވެގންތޯއޭާޤަބޫލުނުކުރެވެންވީ.ާކަމ ާބެހޭާ

މަންހަޖުާއެކުލަވ ލ ފައިާޕޭޕަރަކ ާއެްއޗެހިާާނެރެފައި.ާމީަގިއާމިާއޮތީާޢިއްޒަތްތެރިާާާވުޒ ރ ާއިންާމިާއޮތީާޤައުމީ

ރައީސް،ާކުރީަގއިާެވއްޖިްއޔ ާމިހ ރުާވިއްޔ ާއެްއވެސްާމ އްދ ާއެއްާމަޖުބޫރުާމ އްދ ާއެއްެގާޮގތުަގއިާނޯންނަނީާއެާ

ާާ ްގރޭޑް އަށްާ 11،12ާާާާކުއްޖ ާ ްގރޭޑް ދ އިރުާ ނިންމުމަށްފަހުަގ10ާާއަށްާ ސ ފުކޮށްާާއެއްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އިާ

ެވއްޖިްއޔ ާާ ކުރީަގއިާ ޮގތް.ާ ިމވ ާ އެކުލެިވެގންވ ާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އެކަނިާާ މ އްދ ާ އެާ ދަންނަަވނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޓީޗަރަކީާ ކޮންމެާ ކިޔަވައިދެއްވ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ޓީޗަރޭ. ޓީޗަރުާާނަންަގަވއިދެްއވ ާ ހިސ ބުާ ެއކަންޏޭ.ާ މ އްދ ާ އިސްލ މްާ ނަންަގވައިދެއްވ ނީާ ޓީޗަރުާ ިއސްލ މްާ

މ އްދ ާާ އިނިގރޭސިާ ނަންަގަވއިދެްއވ ނީާ ޓީޗަރުާ އިނިގރޭސިާ ެއކަންޏޭ.ާ މ އްދ ާ ާ ހިސ ބުާ ނަންަގަވއިދެްއވ ނީާ

ާާ ކޮންެމ ޮގތުންާ މިވ ާ އެކުލެވިފައިާ މަންހަޖުަގއިާ ޤައުމީާ ިމހ ރުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކިޔަވަދޭާާއެކަންޏޭ.ާ އެއްާ މ އްދ ާ

ާާ ދަންނަވަނީ މިާ އަޅުަގނޑުާ 9ާާާާޓީޗަުަރަކީާ އެ ބަލ ާ ކަމަށްާ ދަރިވަރެއްާ ނަގ ާ 9ާާާާމ އްދ ާ ނަގައިދޭ 9ާާމ އްދ ާ

ާާ ވެސް ޓީޗަރުންނޭ.8ާާާޓީޗަރުންނަކީާ މަސައްކަތްކޮށްދޭާ އަށަަގތުމަށްާ ކިބަިއަގއިާ ދަރިވަރުެގާ އެާ މައިަގނޑުާ ކަމެްއާ

ތަފްޞީ ކުޑަކޮށްާ މިދެންނެވީ،ާ ކޮންމާެާއަޅުަގނޑުާ މިސ ލަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ޮގސްލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ލަށްާ

ޓީޗަރަކުާއިސްލ މްާކިޔަަވއިދޭާޓީޗަރުެގާއިތުރުންާދިވެހިބަސްާކިޔަވައިދިނަސްާއިނިގރޭސިާބަސްާކިޔަަވއިާދިނަސްާ

ޖެހޭާމައިަގނޑުާއަށްާއަދިާއެހެންާމ އްދ ާއެއްާނަަގއިދިނަސްާއެާޓީޗަރަކުާދަރިަވރެއްެގާކިބަިއަގއިާއަށަަގންނަަވން

ާާ ނަގައިދެނީ. މިާ އެއްާ މ އްދ ާ ނަގައިދޭާ ޓީޗަރަކުާ އެާ ެއއްކޮށްާ ުިދަންނަވަނީ.11،12ާާާކަމަކ ާ މާ ފަހުންާ ެގާ

ާާ ްގރޭޑް އެންެމ10ާާާާއޭެގކުރިންާ ދީފައި.ާ ޕްރިއޯރިޓީާ ފަސްޓުާ އެންމެާ އިންނަނީާ މިާ އިސްލ މްދީންާ ހަމައަށްާ އ ާ

އިސްލ މްދީން. އިންނަނީާ މިާ ދީފައިާ ކަމ ާާާާއިސްކަމެއްާ މިނިސްޓްރީންާ އެޑިއުކޭޝަންާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިހިރީާ

ކުރީަގިއާާ ވުރެ،ާ މިންަވރަށްާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ެއހެންވީމ ާ އެއްޗެހި.ާ ޕޭޕަރުތަކ ާ ބެހޭާ

ާާ ހުންނ ނެއޭ މިހ ރުާ ޓީޗަރެކޭ.ާ އިސްލ މްާ އެންމެާ ހުންނ ނީާ ކުލ ހެްއަގއިާ ކ9ާާަވެއްޖިއްޔ ާ ނަގައިދޭާ މަށްާމ އްދ ާ

ާާ 9ާާާާވަންޏ  ނަންަގވައިދެއްވ  އެާ އ ދަކ ދ9ާާާަމ އްދ ާ ދިވެހިންެގާ ދިވެހިބަސްާ ިއސްލ ދީނ އިާ ވެސްާ ޓީޗަރުންނަކީާ
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ކިޔަވައިދެްއވ ާޓީޗަރުންނޭ.ާމީެގތެރެއިންާއެންމެާއިސްކަމެއްާދީފައިާމިާއޮންނަނީާއިސްލ މްދީންާކިޔަަވއިދެްއވުމަށް.ާ

ގަާ ދަރިވަރުެގާ އިންނަނީާ ިމާ ކަމަކަށްާ ނަފުސަށްާާދެވަނަާ އަމިއްލަާ ކުއްޖ ެގާ ެއާ ައށަަގތުމަށްޓަކަިއާ ިއަގއިާ

އޮތީާާ މިާ ކަމަކަށްާ ވަނަާ ތިންާ ކަންތަްއ.ާ މިާ ޤަދަރުކުރުމ އިާ އިޙުތިރ މުކުރުމ ިއާ އެކަކުއަނެކަށްާ އިތުބ ރުކުރުމ އިާ

ާާ މުޖުތަމަޢުެގ ބޭނުންާ އެްއޗެއްެގާ ކިޔަވ ާ ކުޑައިރުަގއިާ އޭރުަގއިާ ކުއްޖ އަކީާ އެާ ރައީސްާ އެހެނާްާޢިއްޒަތްތެރިާ

މީހުންނަށްާއޭެގާމުހުތ ދުާޖެހޭނީާކިހ ވަރަކަށްާކަމ އިާއެާދަރިވަރަކީާކިހ ާމިންވަރެްއެގާބޭނުންތެރިާދަރިވަރެއްކަންާާ

އެާކުއްޖ ާތަޢުލީމީާހަޔ ތްާނިންމުމަށްފަހުަގއިާއެާދަރިވަރެްއެގާފަރ ތުންާމުޖުތަމަޢުަގއިާތިބޭާއެހެންާމީހުންނަށާްާ

މި ކޮންކަމެއްކަންާ ާާކޮށްދޭންޖެހޭނީާ މައިަގނޑު މުހިްއމުާ ވަރަށްާ ޮގސްާ މިދަނ8ާާާީހެންާ ޓީޗަރުާ ެއއްކޮށްާ ކަމަކަށްާ

ޚިލ ފާުާ ޙަޤީޤަތ ާ މިާ ޙަޤީޤަތް.ާއެހެންވީމ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ މިއީާ މ އްދ ާނަަގއިދިނުމަށް.ާ ހަމައަށްާ ދަރިވަރ ާ

މަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިެގންާމިާާާވ ހަކަދަްއކ ާސިޔ ސީާމަޤުޞަދެއްާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާމިކަހަލަާޤަރ ރެއްާފ ސްކޮށް

ރައީސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަންޖެހެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގިއާ ކަމެއްާ ދެރަވ ާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެްއކުމަކީާ

ޤަރ ރުާ މިާ ކުރިންާ ފ ސްކުރުމެުގާ ޤަރ ރުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއުޅެނީާ ުއފެދިެގންާ ސުވ ލުާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކުރީމ ާ ފ ސްކުރީމ ާ ޤަރ ރުާ މިާ ވަނީ.ާ މިާ ދިވެހިބަސްާ ބަހަކަށްާ ވ ހަކަދައްކ ާ

އިސްލ މްދީނަށްާތިބިާބަޔަކަށްާމިާވަނީ.ާމިާޤަރ ރުާބައްލަވ ާފ ސްނުކުރިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމުސްލިމުންނޭ.ާާ

މި ވ ހަކަދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަނޭޅުނަސްާ ޤަރ ރުާ ނުވިޔަސްާ ފ ސްާ މޫރިތާިާމިޤަރ ރުާ ކީރިތި،ާ ެގންދަނީާ ާ

ތަމަޅަބަހުންތޯާ ނޫނިއްޔ ާ ެގންދަނީާއިނިގރޭސިބަހުންތޯާ މިާ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިބަހުންނޭ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާހީވަނީާއަޅުަގނޑަށްާމިާވ ހަކަާދެއްކެނީާދިވެހިބަހުންާހެން.ާމިހެންވެެގންާ

ނަވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިކަހަލަާޤަރ ރުތައްާހުށަހެޅޭާއިރުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާދަން

ނޫނޭާ މަދެއްާ މަސައްކަތްތަްއާ ހުރިާ ކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ވިސްނ ަވޑަިއަގތުމަކީާ

ާާ އިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ާމިާކަންތައްތަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިހިރީާއަޅުަގނޑުމެންާމޭޒުާމަތީަގއިާހުރިހ ާބިލު

ވިސްނ ަވޑަިއެގންާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާމިއީާކޮންމެެވސްާހަރުދަނ ާއުސޫލަކުންާހަރުދަނ ާޮގތަކަށްާދ ނެާޮގތަކަށްާާ

އިންތިޒ މުތައްާހަމަޖައްސަަވއިދެއްވުމަކީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްެގާއިސްތަށިފުޅުަގއިާއެޅިފައިވ ާޒިއްމ ާއެްއކަންާެވސްާާ

ާޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒެތްތެރިާރައީސްާ.އަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މަސައްކަތް މިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާމުަގއިާއިންތިޒ މުކުރުޝުކުރިއްޔ .ާ

ވީމ ާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަުަށްާެގންުގޅެންޖެހޭނެާމިންަގނޑުތަކަކަށްާއިޝ ރ ތްކުރަްއވ ާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެ

1ާާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާމަޖިލީހުެގާމިހ ރުާގަވ އިދުާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާޮގތުންާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާާ
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ތަޢ ރަފުކުރުމަށް.ާާ ބިލުާ އައުާ އެއީާ ބަހުސަށް.ާ އިބްތިދ ޢީާ ކުރަންޖެހޭާ ޚ އްޞަާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ަގޑިއިރުާ

ވ ޖިބެްއާާމަޖިލީ ާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ވ ނަމަާ ކަމުަގިއާ އޮތްާ ފޮނުވ ފައިާ ޤަރ ރެއްާ ބިލެއް،ާ މެންބަރަކުާ ހުެގާ

މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާބުނ ާޮގތުންާއެާކަމަށްާފުރުޞަތުދިނުން.ާއަދިާއެކަންާކުރަމުންާމިާެގންދަނީާމަޖިލީހަށާްާ

އެހެންވީ ތަރުތީބުން.ާ ހުށަހެޅެމުންދ ާ ޤަރ ރުތައްާ ޮގތަކަށްާާބިލުތައް،ާ ަވކިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ކަމުަގއިާ މިާ މ ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ މިކަމުަގއިާ ކަެމއް.ާ ހިތ މަކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ އިލްޒ މުެއޅުވުންާ ވިދ ޅުެވާ ކަމަށްާ ކަންކުރަނީާ

މައްޗަށްާާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހެުގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ގަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދަނީާ މިާ ޢަމަލުކުރަމުންާ

ބައްލަވ ލަްއވ ފަިއާާލ ޒިމުކޮށްފަ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ގަވ އިދުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަތިން.ާ ޮގތުެގާ އެާ ވ ތީާ އިާ

މަޖިލީހުެގާރައީސަށްާއަޅުަގނޑުާކިތަންމެާނިކަމެތިާމީހަކަށްވީާނަމަެވސްާެއްއޗެްއާވިދ ޅުވެާދެްއވ އިރުާއެާޮގތަށްާާ

ދަންނަވަމުން ވ ހަކަާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށާްާާާވިދ ޅުވެދެްއވުމަށްާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަުަކަށްާ ދެންާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

 

 :ވ ހަކަދެއްކެުވންާމިރުޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ދެންމެާ މިނެީގާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެާ

ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާދިޔައިރުަގިއާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާހިމެނޭާމެންބަރެއްެގާނަންފުޅުާއެާަގވ އިދ ާެއއްޮގތްވ ާާ

ާާ ޮގތަކަށް ެއއްޗެއްާވިދ ޅުނުެވާހުންނެވީތީާާޮގތުެގާމަތިންާނޫންާ މުޚ ޠަބުާކުރަމުންާދިޔައިރުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ

ާއެއީާކޮންޮގތަކަށްާވިސްނ ފައިާނިންމެވިާނިންމެވުމެއްތޯ.ާ
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނުކުރެވު އެއްާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނަންފުޅެއްާ އިޝ ރ ތްކުރެއްވިާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒެތްތެރިާ ނު.ާާއ ދެާ

މަޖިލީހުގާެާ ރަނަގޅުކޮށްލ ނަން.ާ އެކަންާ ޔައުިމއްޔ ަގއިާ ދެއްވައިފިއްޔ ާ އިޝ ރ ތްކޮށްލަާ މަޢ ފުކުރައްވ ތި،ާ

ާރިޔ ސަތުަގއިާެވސްާއެާފ ހަަގނުކުރެިވވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ާހަމަާއިޝ ރ ތްކޮށްލަާދެްއވ ާެއއީާކޮންާނަންފުޅެއްތޯ.

ާ
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 :ވ ހަކަދެއްކެުވންާމިރުޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ހަމާަާ ނަންާ މުްއޠަލިބުެގާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ރަޝީދުެގާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ އ ދެާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ތޮޑ ާ ފަރެސްާ އެީއާ ދިޔައީ.ާ ވިދ ޅުވަމުންާ މުއްޠަލިބުާ ކިޔައިެގންާ މުއްޠަލިބުާ

ާއީ.ާއެހެންވީމ ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.އިބްރ ހީމުާާމުއްޠަލިބުާއިނޭގތޯާއެ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންާާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ރަޝީދަށްާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ އ ދެާ

ާވިދ ޅުވެފައިާވ ނަމަާާެއކަންާިއޞްލ ޙުކޮށްލުމަށް.ާ

ާ

ާރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަ

ދެންނެިވންާާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކުރަން.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އިއްޒަތްތެރިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ މުއްޠަލިބޭ.ާ ާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ

ނުލ ާއަޑުާައއްސަވ ކަށްާނޫންާހެންާއިންނަވަނީކީ.ާއަޅުަގނޑުާދެއްކިާވ ހަކަާއިންާޢިއްޒަތްތެރިާާރައީސްާވެސްާކަ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކަންނޭނެގާ ބަެއއްާ ޖަވ ބުދ ރީވުމުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ނަންަގަވިއެގންާ ބައިބައިާ ރައްދުވިާ އަށްާ ރައީސްާ

ތެރިާމަޖިލީސްާރަނަގޅަށްާކުރިއަށްާެގންދެޭވތޯާާރައީސްާތިާކުޅުްއވަނީ.ާއެހެންވީމ ާތިާކަމުންާއެއްކިބ ެވ،ާޢިއްޒަތް

ހުރިާާ ތިާ ވެސްާ ރަީއސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ނޫންތޯ.ާ ކުރަންވީާ މަސައްކަތްާ

ާއުނިސިފަތަކ ާެއއްޗެހިާކިޔަންާމަޖުބޫރުވ ން.ާއެހެންވީމ ާދުލުަގއިާހިފައިެގންާނުދަމަންވީާނޫންތޯ.ާ

ާ

ާާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ައޅުަގނޑުާ ިވދ ޅުވުމަށްާ ހަމަާ ނަމަާ ހުރިާ އެްއާ ސިފަާ އުނިާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ސައްތަާާ އިންާ ސައްތަާ ެވސްާ އަޅުަގނޑަކީާ ވ ނީާ އެއްބަސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ މަރުޙަބ ާ

ާާ އަޅުަގނޑުާބަލަންާދައްކަވ ާހުރިހ ާވ ހަކަާެއއްާވެސްާައޑުާާފުރިހަމަާއެންމެާމޮޅުާމީހ ާކަމުަގއިާނުވެދ ނެ.ާދެން

އިނޭގތޯ.ާ އަންނ ނެާ ތަންތަންކޮޅުާ ކައްސ ލ ާ އަޑުާ މުޅިންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ މަޢ ފުކުރައްވ ތިާ އެހޭތޯ.ާ

މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މ ފަންނުާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑަށް.ާ މަޢ ފުކުރައްވ ތިާ

ާޔ ޒުާފަހުމީާއަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާމިާބަހުސްގައި.ާއިމްތި

ާ

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީާވ ހކަދެއްކެވުންާ:
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މައުޟޫޢުތަކަކީާާ އިސްލ މްދީނުެގާ ދިވެހިބަހ ިއާ އ ދެާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ންސިޓިވްާމަޢުޟޫޢަކަށްާވ ނެާކަމަށްާޝައްކެތްާނެތް.ާއެހެންވީމ ާއެާކަހަލަާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާސެ

އަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާދެކެވެންޖެހޭނެ.ާދެކެވޭނެ.ާެއއީާަވރަށްާއެދެިވެގންވ ާކަެމއްާމިކަހަލަާވ ހަކަާދެކެވުމަކީ.ާާ

މަކީާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެއީާހެންާާމިކަހަލަާމަޢުޟޫޢެއްާއައުމ ާިވދިެގން.ާއ ދެާތަޢުލީމީާމަންހަޖެއްެގާބޭނު

އަޅުަގނޑުމެންާެއާވ ހަކަާދެކެވިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމުޖުތަމަޢަށްާރަނަގޅުާތަޢުލީމީާމަންހަޖެއްާެވސްާބިނ ެވެގންާާ

ޕްރެކްޓިސްެވެގންާދިއުމުެގާބޭނުމަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތަޢުލީމީާމަންހަޖުާއެާދިރ ސ ކުރައްވ ާއަލުންާއެާމުރ ޖަޢ ާ

މިނިސްޓަރުެގާނުކޮ އެޑިއުކޭޝަންާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ާ ެވއްޖެ.ާ ޒަމ ންތަކެއްާ އަހަރުތަކެއްާ އެތަކެއްާ ނުވަތަާ ށްާ

ބެއްލެވުމުެގާދަށުންާމިާކަންތައްތައްާކުރެިވެގންާދިޔަާކަމީާއަޅުަގނަޑުމެންާވަރަށްާއުފ ކުރ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާއެާާ

ާާ މިނިސްޓަރަށް.ާއަދިާމަންހަޖުެގާމިހ ރުެގާއޮތްާހިސ ބަކީާާކަމަށްޓަކައިާޝުކުރުާވެސްާދަންނަވަންާއެޑިއުކޭޝަން

 އަޅުަގނޑުމެންެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙްމަދުާރަޝީދުާވިދ ޅުވި

މިނިސް އެޑިޔުކޭޝަންާ ޚ އްޞަކުރެިވެގންާވެސްާ ޕ ލިމެންޓޭރިއަނުންނަށްާ ޓްރީާއިންާފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށ އިާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ތެރެއިންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭއްވި.ާ ބައްދަލުވުމެއްާ ދިނުމުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ މިފަދަާ އިސްނަންަގވަިއެގންާ

ވަޑައިނުަގންނަވ .ާާ ބޭފުޅުންާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ ޕ ޓީތަކަށްާ އޮޕޮޒިޝަންާ އެހެންނަމަެވސްާ ހ ޒިރުވިާ ބަޔަކުާ

ފުރި ބޭބޭފުޅުންނަންާ އެާ ކަެމއް.ާާއެހެންކަމުންާ ެއކަށީެގންވ ާ ނެތުމަކީާ ލިބިވަޑައިެގންފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަންާމަޢުލޫމ ތުާލިބުނުާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާތަޢުލީމީާމަންހަޖުާބިނ ކޮށްފައިާއޮތީާހަމަާސީދ ާާ

ވައިދިނުމުަގއިާކުރީަގިއާާއިސްލ މްާދީނުެގާަމއްޗަށް.ާެއންމެާއަހަމިއްޔަތުާކަމެއްާދެނީާއިސްލ މްާދީނަން.ާެއއީާކިޔަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސްާިވދ ޅުވިާފަދައިންާހުރިހ ާޓީޗަރުންެގާވެސްާިވސްނުންފުޅުާބަހައްޓަންޖެހެނީާއިސްލ މްާ

ޢަމަލުތަްއާާ ހުރިހ ާޓީޗަރުންާކިޔަވައިދެއްވުުމަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދީންާނެެގހެއްޓުމަށ އިާއެާކަންކަމުެގާމައްޗަށްާ

ިގނަާާބަހައްޓަވަންޖެހެ މ ާ މައުޟޫޢުަގއިާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ެގންދަވަންޖެހެނީ.ާ ދެއްވަމުންާ މަޢުލޫމ ތުާ އަދިާ ނީ.ާ

ވ ހަކަާެއއްާދަްއކ ކަށެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާތ އީދުކުރެވޭާކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަންާިމާ

ާާ އެއަށް އަދިާ ދިރ ސ ކުރައްވ ާ މަންހަޖުާ ތަޢުލީމީާ މިާ ކަމަށްާާބޭނުންވީ،ާ ކުރެއްވިާ ުމރ ޖަޢ ާ ެގނައިާ ިއޞްލ ޙުާ

ތ އީދުކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީ.ާއަދި،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތަޢުލީމީާމަންހަޖުާދެންާއަންނަާޮގތަކުންާހަމަާ

ގައިުމވެސްާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންކަންާއެބަާއޮތްާައޅުަގނޑުެގާދިވެހިބަހ އިާއިސްލ މްާދީނަންާއެްއވެސްާއުނިާކަެމްއާާ

ނުލިބޭނެާކަމަށްާއިތުރަށްާހަރުދަނ ވެެގންދ ނެާކަމަށް.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަންާލިބުނުާމަޢުލޫމ ތުތަކުެގާމައްޗަށް.ާާ

މިާޤަރ ރުާހުށަހެޅުއްވިާއިރުަގއިާވެސްާބަޔ ންކުރައްވ ފައިާެއބަާއޮވޭާމިާދެާމ އްދ ާކިޔަވައިދެްއވުމ ާބެހޭާޮގތުނާްާ

ނޫސްބަޔ ނެއްާވެސްާނެރުްއވ ފައޭ.ާެއްއވެސްާޮގތަކަށްާމިީއާމަޖުބޫރުާއެޑިޔުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީާިއންާވެސްާވަނީާާ

ިމާާ އޮތްާ އެބަާ މީަގއިވެސްާ ކަމަށް.ާ ނުވ ާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންފައިާ ބޭފުޅުންާ އެާ ނުހެއްދެވުމަކަށްާ މ އްދ އަކަށްާ
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ހު މިާ ޤަރ ރުާ މިާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައި.ާ ލިޔުްއވ ާ ވެސްާ ށަހެޅުއްީވާާޤަރ ރުަގއިާ

ކޮންމަޤުސަދެއްަގއިާކަމެްއކަން.ާކޮންމެވެސްާއެހެންާޮގތަކުންާލިބިވަޑަިއެގންާމަޢުލޫމ ތެއްެގާމައްޗަށްާކަންނޭނެގާިމާާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިާއޮތީ.ާއެކަމަކުާވެސްާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާސަރުކ ރުެގާުވޒ ރ ތަކުންާތަންތަނުންާ

ާާ ނޫސްބަޔ ންތަކަކީ ބައްލަވަންޖެހޭނެއޭ.ާާނެރުއްވ ާ ކަަމށްާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއްޗެކޭ.ާ ބޮޑުާ ސައްހަކަންާ މ ާ

ބޭނުންވޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ތ އީދުނުކުރެވޭާ ބޮޑަށްާ މ ާ މެދުާ ޤަރ ރ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާކަދެއްކެވުންާ:ވ ހަާޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތޮ

على رسول هللا`ާ والسالم  الصالة  هلل  ޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއަްއސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާ.  الحمد 

މިާޤަރ ރަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާދެންާމިާޤަރ ރުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާއަިއއްސަާއޮތްާތަންކޮޅުާއެާއޮތީާާ

ަގނޑުާެއއްޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަސްލުާމިާވ ހަކަާމިާައއީާއެާވިދ ޅުވިާކިހިނެއްކަންާސ ފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާއަޅުާ

ެއްއާާ ނޫނީާ ކުރިންާ ދުވަހެްއާ ދެާ ބައްދަލުވުމުެގާ ދިނުމުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ ބޭއްވިާ ިއންާ މިނިސްޓްރީާ އެޑިޔުކޭޝަންާ

ޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރ ާާހަފްތ ކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންާައޅުަގނޑ އިާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާ

ދެާމީހުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިޔުކޭޝަނ ާބައްދަލުކުރިން.ާއެާބައްދަލުވުމުަގއިާމިނިސްޓަރާވިދ ޅުވީާދިވެހިބަހ ިއާާ

އިސްލ މްާއެާދެާާމ އްދ ާެއީއާއިޚުތިޔ ރީާދެާމ އްދ ާޮގތަށްާހައްދަވަންާނިންމަވ ފަިއާއޮތްާނިންމުމ ާބެހޭާޮގތުންާ

ދައްކަވަން ވ ހަކަާވ ހަކަފުޅުާ މަރުޙަލ ެގާ މިއައިާ އޭެގފަހުަގއިާ އޮތުމ ާ ވިދ ޅުވެފައިާ އެހެންާ ނޫނޭ.ާ ބޭނުންފުޅެއްާ ާ

ވ ހަކަފުޅުާާ ކަންތައްތަކ ާ އެހެންާ ވިދ ޅުވިާ މިނިސްޓަރާ ެއއީާ އޮތީ.ާ އެާ ލިޔުްއވ ފައިާ ޤަރ ރުަގއިާ މިާ ކަންނޭނެގާ

މ އްދ ެގާޮގތުަގިއާހައްދަވަންާނިންމ ފައިާާާދެއްކެވިދ ނޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާދިވެހިބަހ އިާއިސްލ މްާެއއީާިއޚްތިޔ ރީާދެ

ނުދެއްކެވޭނެއޭ.ާާ އެްއާ ވ ހަކަާ ކަމ ާ ެއާ ނޫނޭ.ާ ބޭނުންފުޅެއްާ ދަްއކަވ ކަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ނިންމުމ ާ އޮތްާ

އެއިންާައޅުަގނޑަށްާއެނުގނީާއެއީާއެއަށްވުރެާމަތިންާއޭެގާމ ނައަކީާމިނިސްޓަރަށްާވުރެާމަތިންާއައިއްސަާއޮތްާ

އަޅުަގނޑުާާއަމުރެކޭ ކޮންމެއަކަސްާ ނޫނީއޭ.ާ ބޭނުންފުޅުާ ދައްކަަވންާ ވ ހަކަފުޅުާ ކަމ ާ ެއާ އެހެންވުމުންާ ާ.

އ ިއާ މ އްދ ާ މިާ އިސްލ މްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ މަޖިލީސްާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުމަކީާ ޤަރ ރުެގާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

މަރުޙަލ  ހުރިހ ާ ތަޢުލީމުެގާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ އަކީާ މ އްދ ާ މިާ މަރުޙަލ ަގިއާދިވެހިާ ޔުނިވަރސިޓީާ ެއއީާ ާ އެއްަގއިާ

ވިޔަސްާދިވެހިބަހ އިާއިސްލ މްާދީންާއެއީާކިޔެވުންާމަޖުބޫރުާދެާމ އްދ އެްއެގާޮގތުަގއިާހަަމޖެއްސުން.ާއެހެންާެއީއާާ

އަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާކަެމއް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަާބަސްތަކުެގާތެރެއިންާެވސްާ

ޅުަގނޑަށްާއެންމެާރީތިާބަހަކީާެވސްާދިވެހިބަސްާކަމަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއަދިާައޅުަގނޑުާއެންެމާާއަ

ބޭނުންވަނީާވެސްާހުރިހ ާމަރުޙަލ އެްއަގއިާވެސްާދިވެހިބަސްާކިޔަަވއިދީާދިވެހިބަސްާއަދިާއިތުރަށްާތަރައްޤީކުރެޭވނެާާ
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އަޅުަގ ދީންާ ިއސްލ މްާ ެވެގންދިއުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާޮގތްތަކެއްާ ކިޔަވަިއނުދީާ ފުރިހަމައަށްާ ނޑުމެންނަންާ

ދަރިވަރުންާތަރުބިއްޔަތުާާކުރަމުންާދ ނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުވ ނެ.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ފ ނަން.ާމިާވ ހަކަާ

ާާ ްގރޭޑް އިިވާ 11ާާއަޑުާ ހަމ12ާާަ، ޮގތަށްާ މ އްދ އެްއެގާ ނޫންާ މަޖުބޫރުާ ދީންާ އިސްލ މްާ ވަނުމަށްޓަކައިާ ާއަށްާ

ާާ ަގއިާހުރިާދަރިފުޅުާއަިއއްސަާބުނަނީާބައްޕ ޭއ10ާާާާޖެއްސުމަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާދ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާްގރޭޑު

އެހެންވީމ ،ާ ނޫންހޭ.ާ އެއްާ މ އްދ ާ ނޫންާ މަޖުބޫރުާ އެީއާ ދަސްކުރަންވީ.ާ ވަރަށްާ މިާ އިސްލ މްާ ކީއްކުރަންހޭާ ދެންާ

ަގިއ10ާާާާމުންާފ ސްވ ކަންާނުޖެހެާއެއްާނޫންހޭ.ާއެީއާްގރޭޑުާާކޮންމެހެންާއެސް.ސީ.ސީާއަށްާވަނުމަށްޓަކަިއާއިސްލ 

މުހިއްމ8ާާާުާހުރިާދަރިފުޅުެގާޚިޔ ލު.ާއެހެންކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާްގރޭޑުާާ ިއންާފެށިެގންާވެސްާއެާޚިޔ ލުާހުންނ ނީ.ާމާ 

ާާ ްގރޭޑް ކުދިންނެއްާ ނުދޭނެާ 11ާާކަމެއްާ މ12ާާަ، އަކީާ މ އްދ ާ އެާ ދިވެހިާ އިސްލ މް،ާ ވަނުމަށްޓަކައިާ ޖުބޫރުާއަށްާ

މ އްދ އެްއެގާޮގތުަގއިާނެތްާކަމަށްާވެއްޖިްއޔ .ާއެހެންކަމ ާެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިާޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާާ

މަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްދެއްވ ާއަދިާސަރުކ ރުންާވެސްާމިާޮގތަށްާޢަމަލުކުރައްވ ނޭާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

 ރައީސް.ާާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުރ ެގާމެމަޑަވެލިާދ އި

ވަނަާމ އްދ 142ާާާާ`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާިމއަދުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާަގވ ިއދުެގާާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ޤަރ ރ44ާާާުާއަށްާ މިާ ޤަރ ރު.ާ ހުށަހަޅ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ދިވެހިާހުށަހަޅުއް އިސްލ މް،ާ ވަނީާ ނިހ ޔަތަށްާޝުކުރުވެރިވަން.ާސަބަބަކަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްޓަކައިާ ދެްއވިާ ވައިާ

އިޚްތިޔ ރީާމ އްދ ާއެްއެގާޮގތުަގއިާއޮތުމަށްާނޭދޭާކަމަށްާމިާމައްސަލަާހުށަހެޅިެގންާމިާުއޅެނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާާ

ދިެވހިާނެތިެގންާދިއުން.ާއެހެންނަމަވެސްާޤަރ ރުަގއިާވ ާާތ އީދުކުރެވޭާކަމެއްާނޫންާދިެވހިާރ އްޖޭަގއިާއިސްލ ްމ،ާާ

ނުކުރަށްާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެްއާ ކަހަލަާ ފުށުއަރ ާ ބަލ އިރުާ ކަންތައްތަކަށްާ އިބ ރ ތްތަކ ިއާ

ެގއްލިެގންާދ ނެާކަމަކަށް.ާއެއީާމެލޭޝިޔ ާސަޢޫދީޢަރަބިއްޔ ާއަ ދީންާ ދިާޤަތަރުާދިވެހިބަސްާނެތުނީމަާއިސްލ މްާ

ފަދަާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާކިޔަވ ާވިދ ޅުވަނީކީާދިވެހިާބަހަކުންާނެއްާނޫން.ާެއާތަންތަނުަގއިާއެބަާއޮތްާއިސްލ ްމާާ

ދީނެްއެގާާ ދީން،ާ ިއސްލ މްާ އެހެންނަމަވެސްާ ވެސް.ާ މެލޭޝިއ ަގިއާ އަދިާ އެްއގައި.ާ ދ އިރ ާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ ާ ދީންާ

މީހެއްެގާނުވަތަާވަކިާނަސްލަކަށްާނިސްބަތްެވެގންާއޮންނަާއެްއޗެްއާާާާޮގތުަގއިާމުޅިާދުނިޔެާަގބޫލުކުރޭާއެއީާަވކި

ފަހަރެއްަގިއާާ އެއީާ އޮންނ ނެ.ާ ދެމިާ ދީންާ އިސްލ މްާ ދ ންދެންާ ޤިޔ މަތަށްާ ދުނިޔެާ މިާ ކުރެއްވިްއޔ ާ އިރ ދަާ ނޫން.ާ

ާާ އަށް މައްސަލަާ އުޅޭާ މިާ ހުށަހެޅިެގންާ ދެންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާޝައްކުކުރަންޖެހޭާ ވިސްނ ލަންާވެސްާ

ޮގތުންާ ބެހޭާ ބަދަލަކ ާ ެގނައިާ މަންހަޖަށްާ ތަޢުލީމީާ ދަނީާ މިާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ

ބަލަނާްާ އިރުާ ެގންނަާ ބަދަލެްއާ ކަރިކިއުލަމަށްާ ނުވަތަާ މަންހަޖު،ާ ތަޢުލީމީާ ދަނޑިވަޅެއްަގއި.ާ ދ ާ ވ ހަކަދެްއކެމުންާ
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.ާމިާޤައުމުާއެބަާޮގވ ާޤައުމުެގާދުލުންާތަޢުލީމީާމަންހަޖަށްާބަދަލުެގންނަނާްާއެބަޖެހޭާމިާޤައުމުެގާހ ލަތުާއޮތްާޮގތް

އެބަޖެހެއޭ.ާތަޢުލީމީާކަރިކިއުލަމަށްާބަދަލުެގންނަންާއެބަޖެހެޭއ.ާއެކަންާއެާކުރަނީާއެާކަމ ާބެހޭާފަންނީ،ާޢިލްމީ،ާ

ބޭފުޅުންާ. ފަންނީާ ރ އްޖޭެގާ ތިބިާ ވިދ ޅުެވެގންާ ކިޔަވ ާ އެކަންާ ބޭފުޅުންާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނާެާާާޤ ބިލުާ އަޅުަގނޑުެމންާ

ތެރޭަގިއާާ ކޯޅުންތަކުެގާ މިއަދުާސިޔ ސީާ އުޅެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގއި.ާ ޮގތ ާ އޮތްާ ހ ލަތުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އިސްލ މްާދީންާވައްދަިއެގންާނުބައިާމަޤުސަދެއްަގއިާމަސަްއކަތްާކުރަންާއުޅޭާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖެާ

ލ ބަ ހެވެއްާ އަޅުަގނޑުާާާާއަށްާ ނުކުރެވޭނެކަންާ މަސައްކަތެއްާ މަޖިލީހަކުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތަކަށްާ އެދޭާ ެއއްާ

10ާާސ ބިތުކޮށްދޭނަން.ާއެއީާމިާމައްސަލަިއަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާައސްލަށްާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާކީއްެވެގންތޯާްގރޭޑްާާ

ނޑުާސަބަބަކީާމިކަންާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެމންާާނިންމ ާކުއްޖ ާއަށްާއިސްލ މްާދީންާއޮޅުންާނުފިލ ާހުރީ.ާމިީއާމައިަގ

ާާ ްގރޭޑް ޖެހެނީ.ާ ޢިއްޒަތްތެރ11،12ާާާާިވަކ ލ ތުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންެއއްޗެއްތޯ.ާ އޮތީާ ފޮތުަގއިާ ކިޔަވ ާ ަގއިާ

ކޮންއެްއޗެކޭތޯާާ ސުވ ލުކުރަންޖެހޭ.ާ މިއަދުާ ބެއްލެވިންތޯާ ފޮތްާ ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ މެންބަރުންާ ތިބިާ މަޖިލީހުަގއިާ

ާާމިތަނު ްގރޭޑް ދައްކަނީ.ާ މިާ ވ ހަކަާ ދިފ ޢުކުރަންތޯާ ކޮންކަމެއްާ ވިދ ޅުވަނީ.ާ ފޮތ11،12ާާާްަގއިާ ކިޔަވ ާ ަގއިާ

އަޅުަގނޑުާބެލީމޭ.ާކޮންެއއްޗެއްތޯާެއާފޮތުަގއިާއޮތީ.ާކޮންެއއްޗެއްތޯާއެާކިޔަަވިއެގންާއެނެގނީާެއާކުއްޖ ާއަށް.ާ

ާާ ާާމިއީާބަލަންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭ ނިންމ 10ާާާކަމަކީާމިއަދުާއެކަކުންާފެށިެގންާްގރޭޑް

ކުއްޖ ެގާއުމުރަކީާއަންހެންާކުއްޖެއްާނަމަާޝަރުޢީާޮގތުންާއޭނ ާހުންނަންޖެހޭނީާކައިވެނިކުރ ާއުމުރަށްާއަިއއްސަާާ

ދޭންާާއޭ.ާއެއީާސޯޅަާއަހަރުާނިމިފައިާހުންނަާކުއްޖެއް.ާއޭނ އަށްާއިތުރަށްާކޮންއެްއޗެއްތޯާައޅުަގނޑުމެންާކިޔަވައި

ާާ ދީން ިއސްލ މްާ އުޅެނީ.ާ 1ާާާާމިާ ފެށިެގން 10ާާާާއިންާ އަށް ކުއްޖ ާ ނޭނޭގާ 11ާާާާނިމޭިއރުާ ދެނ12ާާާްއިން އަށްާ

އެނޭގނީާކޮންއެްއޗެއްތޯ.ާިމީއާއަޅުަގނޑުމެންާސުވ ލުކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާމިާކަމ ާައޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންާ

އަޅު މެންބަރުންނަންާ އެންމެހައިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށްާއެބަޖެހޭ.ާ މިާ އެކީަގއިާ ވިސްނުންތެރިކަމ ާ ޮގވ ލަނީާ ަގނޑުާ

ެގންނަންޖެހާޭާ މަންހަޖަށްާ ތަޢުލީމީާ މިާ ކުރ އިރުަގއިާ މުރ ޖަޢާ  މަންހަޖުާ ތަޢުލީމީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބަދަލުެގންނައިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނެާއޭ.ާއިސްލ މްާދީނޭާކިޔައިެގންާމުޅިާޤައުމުާއެކުާއެކީަގިއާާ

އަޅުަގނޑެްއާާހަލ ކުކޮ ޤައުމެކޭ.ާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ ޤައުމެކޭ.ާ ދިވެހިންެގާ މިއީާ ނުވ ނެއޭ.ާ ށްލައިެގންާ

އެހެންނަމަެވސްާާ ހުންނ ކަން.ާ ޮގތުަގިއާ ކުއްޖެއްެގާ ނޭނޭގާ ދިވެހިާ އިސްލ މް،ާ ދަރިއަކަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ނޭދެންާ

ާާ ާާއ1ާާިމައްސަލަާއަށްާޙަޤީޤަތަށްާކުރިމަތިލ ންޖެހޭނީ.ާޙަޤީޤަތަކީ އަށްާއަންނައިރުާދިވެހިާނޭުގން.10ާާާންާފެށިެގން

މިީއާާ ނޭުގން.ާ ނަމ ދުކުރަންާ ހުރުން.ާ އޮޅުންނުފިލ ާ ރަނަގޅަށްާ ދީންާ އިސްލ މްާ ނޭުގން.ާ ލިޔަންާ ދިވެހިބަސްާ

ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނީ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަމއްޗަށްާ އަސްލުެގާ މިާ ކިޔަަވއިދިނުނ11ާާ،12ާާާްއަސްލަކީ.ާ ަގިއާ

އްާނުކުރޭ.ާއެީއާކަނޑައެޅިެގންާހަދ ާދޮެގއްާެއއީ.ާއޭނ ާކިޔަވަންާބޭނުންވ ާކުއްޖެއްާނަމަ.ާސަރުކ ރަކުންާމަނަލެ

ާާ އޮތް. އެބަާ ފުރުޞަތުާ ކިޔެވުމުެގާ އަށްާ 11ާާާާއޭނ ާ އޮތް އެބަާ ވެސްާ އަދ12ާާާިަގިއާ އޮތް.ާ އެބަާ ވެސްާ ަގިއާ
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އުފެދިެގންދ  ޔުނިވަރސިޓީާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ މުސްތަޤުބަލުަގިއާ ދ ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ތަޢުލީމަށްާ މަތީާ ައދިާ ނެ.ާ

ބޭނުންާާ ކިޔަވަންާ ިއސްލ މްާ އޭނ ާ ދ އިރ ެއއްަގއި.ާ ފުޅ ާ އޮތްާ އެބަާ ފުރުޞަތުާ ކިޔެވުުމެގާ އޭނ އަށްާ އަށްާ ކުއްޖ ާ

ހުޅުވިފައި.ާާ އޮތްާ އެބަާ ރ އްޖޭަގިއާ ފުރުޞަތުާ އެާ ކިޔަވަން.ާ ތަޢުލީމުާ މަތީާ ދ ންޖެހޭނީާ އޭނ ާ ނަމަާ ވަނީާ ކަމަށްާ

މަނަާ ކަމެއްާ އެާ ރ އްޖެާސަރުކ ރުންާ މުޅިާ ހަްއދަވަިއެގންާ ދޮުގތައްާ ބ ވަތުެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރަްއވ .ާ ލެއްާ

އެކުއެކީަގިއާރ އްޖޭެގާސިޔ ސީާކޯޅުމަކަށްާއިސްލ މްާދީނ އިާދިވެހިބަސްާަވއްދަިއެގންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހ ިއާާ

މަސައްކަތްާ މިާ ޮގތަށްާ ޮއޅުވ ލެވޭާ ރައްޔިތުންނަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ޢިްއޒަތްތެރިާއަދިާ މިާ ނުވ ނެާ ކޮށްެގންާ

މަޖިލީހަކު.ާމީކީާކަނޑައެޅިެގންާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންނަށ އިާއަދިާތަޢުލީމީާމަންހަޖަށްާެގންނަންާއުޅޭާ

މުހިއްމުާއިޞްލ ޙީާބަދަލުާއަންނަާދަނޑިވަޅުަގއިާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަންާއޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާހެދޭާރޯާބުހުތ ނާުާ

ހަކަާެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާހިތ މަޔ ާއެކީަގއިާާފ ހަަގކުރަން.ާމީކީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާދޮުގާވ 

މަޖިލީހުންާކޮށްެގންާވ ނޭާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާއިސްލ މްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއޮތީާވަރަށްާާ

އެއީާާ ކަން.ާ ހީނަރުވެފައިާ ފެށިެގނ1ާާާްބޮޑަށްާ ކިޔަަވއިދެނީ.10ާާާާާއިންާ ކޮންބައެއްތޯާ ހަމައަށްާ އ ާ

ެއއްެވސްާާ ެގނެސްެގންާ ބަޔަކުާ ރަށްފުށުަގއިާއުޅުނުާ ޮގތެއްަގިއާ މަޢުހަދުއްދިރ ސ ތުލްާއިސްލ މިއްޔ ާއިންާއ ދަިއެގާ

ޭގާާފެންވަރެއްާނެތިާބަޔަކުާނެރެެގންާމުޅިާޤައުމުާމިާއޮތީާހަލ ކުކޮށްލ ފައޭ.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަންާއެނ

ކޮންބައެއްތޯާާ ޮގތް.ާ ހުރިާ ހ ލަތުާ ރަށުެގާ ައޅުަގނޑުެގާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތް.ާ ހުރިާ ހ ލަތުާ ރ އްޖެތެރޭެގާ

ކިޔަވައިދެްއވަނީާކުދިންނަން.ާމިާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތިލ ންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާވ ހަކަާ

އިސްލ މިއްޔ  މަޢުހަދުއްދިރ ސ ތުލްާ ާ ދައްކަނީާ ހަދ ލައިފިޔޭ،ާާމިާ އަނެއްޮގތެއްާ އަނެއްތަނެއް،ާ ުއވ ލައިފިޔޭާ ާ

ކުއްލިްއޔ ާުއވ ލައިފިޔޭ.ާކޮންބައެއްތޯާއެާތަނުންާކިޔަަވއިެގންާނުކުތީ.ާކޮންފެންވަރެްއެގާބައެއްތޯާިއސްލ މްާދީންާ

ރަނ ތިބިާ ހ ސިލުކޮށްެގންާ ތަޢުލީމުާ މަތީާ ނެތޭ.ާ ކުރީ.ާ ތަމްރީންާ މުދައްރިސުންާ ވެެގންާ ބަޔަކުާާކިޔަވައިދޭންާ ަގޅުާ

ތިބިާ އަިއއްސަާ ނަންގަވަިއެގންާ ޑިުގރީާ ޤައުމުތަކުންާ އެކިާ ބޭރުެގާ ާ ތިބީ.ާ ނުދީާ ވަޒީފ ާ މީހުންނަންާ އެާ ތިބިއްޔ ާ

ރ އްޖޭެގާއިސްލ މްާދީންާއޮޅުންާފިލ ފައިާތިބިާރަނަގޅުާބަޔަކަށްާކިޔަަވއިާދިނުމުެގާފުރުޞަތެއްާނެތޭާރ އްޖޭަގިއ.ާާ

ހުޅުވ ލައްާ ފުރުޞަތުާ އެާ އޮތީާ ރ އްޖޭެގާާމިއަދުާ ތިބިާ ހ ސިލުކޮށްެގންާ ތަޢުލީމުާ މަތީާ އޮތީާ މިއަދުާ ވ ފައި.ާ

ާާ ްގރޭޑު 1ާާާާޢިލްމުވެރިންނަންާ ފެށިެގން ހުޅުަވއިދެްއވ ފައި.12ާާާާއިންާ އޮތީާ ފުރުޞަތުާ ދިނުމުެގާ ކިޔަަވއިާ އަށްާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އެހެންެވއްޖިްއޔ ާ ސަރުކ ރަކުން.ާ މިާ ނުކުރޭާ މަނަލެއްާ ދެއްކުންާ ވ ހަކަާ ާާނަރަކައިެގާ

އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާއިސްލ މީާތަޢުލީމްާދ ނީާދުވަހެއްާދުވަހަށްާވުރެާމިާޤައުމުަގއިާއ ލ ވަުމން.ާއިތުރުވަމުންާދ ނީާ

ކަންތައްތަްއާާ ދީނީާ ައދިާ ޮގތުންނ އިާ އަޚުލ ޤީާ ކުދިންނަކީާ ނިމޭާ ސްކޫލްާ އަދިާ ފުރިެގން.ާ ދ ނީާ މިސްކިތްތައްާ

އ ދެ،ާއެޑިޔުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީެގާމަޤުސަދަކީާކޮންމެާޓީޗަރަކީާާރަނަގޅަށްާޮއޅުންފިލ ފައިާތިބިާކުދިންނަށްާވ ނެ.ާާ

ހެދުން.ާއ ދައިެގާޮގތެްއަގއިާތިބިާބަޔަކުާނުަވތަާސިޔ ސީާނުފޫޒުންާ ޑިުގރީާނަންަގވަިއެގންާތިއްބެިވާމީހުންނަންާ
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ނު ބޭނުމެއްާ މިާސަރުކ ރަކުންާ ހަލ ކުކޮށްލ ކަށްާ ތަޢުލީމީާނިޒ މުާ މުޅިާ ަވޒީފ ދީެގންާ ބަޔަކަށްާ ކަމަށްާވަކިާ އެާ ވޭ.ާ

ަވޒީފ ަގއިާތިބެންޖެހޭނީ.ާފަހަރެއްަގއިާެވސްާޕްރިންސިޕަލުންނ ިއާއަދިާއެާނޫންާމީހުންާ އެކަށީެގންވ ާމީހުންާއެާ

މީހުނާްާ އެާ ނުވޭާ ބޭނުމެއްާ ސަރުކ ރަކުންާ މިާ މީހުންާ އުޅުނުާ ވޯޓުައޅަންާ އަރަިއެގންާ މައްޗަށްާ ފޮށިާ ވެސްާ

ފެންވަރުާ ރަނަގޅުާ ބޭނުންވަނީާ ކަމުަގިއާާބައިތިއްބ ކަން.ާ އެާ ބޭފުޅުންާ ޤ ބިލުާ ޢިލްމުވެރިާ ފަންނީާ ތަމްރީނ ިއާ ެގާ

ާތިއްބަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެުެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމުާރިޟ ުގރައި

ާާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރަިއެގޝުކުރިއްޔ ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޢަލައިކުްމ.ާ މިާއައްސަލ މްާ އިނީާ ންާ

ޤަރ ރަށްާމިއަދުާވ ހަކަާނުދައްކ ނަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމާުާ

ާއެާވިދ ޅުވިާެއއްޗަކ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތަށްާއެރީ...ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާަމޑަވެލިާދ އިރ ެގ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގ

ާާާރައްދުާދިނުމުެގާޮގތުންާއެާމެންބަރަކުާދައްކ ާވ ހަކަފުޅަކަށްާާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާއެްއވެސްާޢިްއޒަތްތެރި

ޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުާާާާކުރަްއަވންއްކޭނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާއ ާމުޚ ތަބުއެއްާނުދެާާާާވ ހަކަކަށްބޭފުޅ ާދައްކ ާވ ހަކައަ

ވ ހަކަައކަށްދެއްކި އެާާ ޮގތުަގއިާ ރައްދުދިނުމުެގާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއީއާާާާއްވެސްާ ނުދެްއކޭނެ.ާ އެއްާ ވ ހަކަާ

ާަގވ އިދ ާޚިލ ފުާކަމެއް.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޚިޔ ލާުާމަ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެްއކެވުުމަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ގަވ އިދުަގއިާ ޖިލީހުެގާ

އ .ާާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ކުރައްވަންޖެހޭނީާ މުޚ ޠަބުާ ދައްކަވ އިރުާ ވ ހަކަފުޅުާ ެއކަމަކުާ ެގންދަވ ނެ.ާ ފ ޅުކުރަމުންާ

ދެކެވޭާވ ހަކަިއަގއިާބަހުސްެގާދ އިރ ަގއިާއެާވ ހަކަާއެާޢިްއޒަތްތެރިާއެޮގތަށްާަގވ އިދުާއޮންނަނީ.ާެއއީާމަޖިލީހުަގއިާާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ ދައްކަވަމުންާ ޮގތަކަށްާ ދައްކަވ ާ މެންބަރަކުާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާރިޟ ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމުާރިޟ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީުގރައި

ުގޅިެގންާާ ެއއްޗަކ ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާ ދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކޯފ ާާ ކިތަންމެާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަންޖެހުނީއޭ.ާ ެއއްޗެއްާ އަޅުަގނޑުާ

އަ އ ދެ،ާ ިވޔަސްާ ވިދ ޅުިވާާއިސްިވކަމުަގއިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ޅުަގނޑުާ

ހަމަާ ކަމަށް.ާ ބައެއްާ ނުދަންނަާ އެްއޗެްއާ އެްއވެސްާ ކަމަށ ިއާ ބައެއްާ ތިބިާ ރަށްފުށުަގއިާ ކިޔަވައިދިނީާ މަޢުހަދުަގއިާ

މިއަދުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއް.ާ ވ ހަކަާ ދޮުގާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ ާ ފަސްާާކަނޑައެޅިެގންާ ކޯޓުެގާ ސުޕްރީމްާ މިާ ެގާ

ދަރިވަރެއް.ާާ ކިޔެވިާ ލައިެގންާ ޔުނީފޯމުާ މަޢުހަދުެގާ ހިމެނޭނެާ ފަނޑިޔ ރުންާ ެއއްާ ތެރެއިންާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ

ޔުނީފޯުމާ މަޢުހަދުެގާ ތިއްބަވ ނެާ ފަނޑިޔ ރުންާ ތިންާ ތެރެއިންާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ފަސްާ ކޯޓުެގާ ހައިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ތި ތިބިާ ކިޔަަވިއެގންާ ކޯޓ އި،ާާލައިެގންާ ބެހޭާ އ ާ ޢ އިލ ާ ކޯޓ އި،ާ ޖިނ ޢީާ ޭއެގއިތުރުންާ އަދިާ ދަރިވަރުން.ާ ންާ

ކުޑަކުދިންެގާކޯޓ ިއ،ާމަދަނީާކޯޓ އި،ާމިާކޯޓްތަކުެގާޤ ޟީންެގާޮގތުަގއިާމިއަދުާިގނައީާމަޢުހަދުެގާޔުނީފޯމުލައިެގންާާ

ާކިޔަވަިއެގންާތިބިާކުދިން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާލަާއެއްާަމޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އި

އެާ ޮގތަށްާ އޮޅޭާ ރައްޔިތުންނަންާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތުންާ ދިނުުމެގާ ރައްދުާ ވ ހަކައަށްާ ދެއްކެވިާ އަޅުަގނޑުާ ާާއ ދެ،ާ

ެއއް.ާާާާންެގާވ ހަކަތިާއިންނަވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަންާޤ ޟީާާނިކުފ ނުާއަޅ ނުލައްވ ެވސްާމަާާދަްއކ އިރުވ ހަކަ

މަޢު ނުދަންނަވަންާ އެހެންާއަޅުަގނޑުާ ކިޔެވިާ ާހަދުންާ ވ ހަކަާ ާބައެއްެގާ ާާ ދެންނެީވާާއެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ

މަނިކުފ  އެާ ވ ހަކަ.ާ ޓީޗަރުންެގާ އިސްލ މުާ ކިޔެވިާ ވ ހަކަދަްއކަވ ތީާާމަޢުހަދުއްދިރ ސ ތުންާ އެާ އޮޅިަވޑަިއެގންާ ނުާ

ާހިތ މަކުރަން.ާ

ާ
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާރިޟ ާއަށްާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާކަދެއްކެުވން:ާވ ހަބަރުާިއބްރ ހީމުާރިޟ ުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެން

ކޯޓު މިދެންނެވިާ އިސްާދެންާ މިއަދުަގާ ތިއްބެީވާާާާތަކުަގިއާ އެާ ޮގތުަގއިާ ޤ ޟީންެގާ އ ިއާ ޮގތުަގއިާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ

ޔުނީފޯމު ާާމަޢުހަދުެގާ ދަރިވަރުން. ކިޔެވިާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުަގިއާާލައިެގންާ ބަލައިލިޔަސްާ ޑޮކްޓަރުންނަންާ ޭއގެއިތުރުންާ

ބައެއް ުަކުރައްވ ާ އެބާ މަސަްއކަތްކުރ ާާާާމަސައްކަތްާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއިާ ބަެއއްާ ރ ްއޖެތެރޭެގާ ޑޮކްޓަރުން،ާ

ޮގތުަގިއާާ ވަކީލުންެގާ ޤ ނޫނީާ ޮގތުންާ އެާ ހަމަާ ދަރިަވރުން.ާ ކިޔެވިާ ޔުނީފޯމުލައިެގންާ މަޢުހަދުެގާ ޑޮކްޓަރުންނަކީާ

ހަދުެގާޔުނީފޯމުލަިއެގންާމަސައްކަތްކުރޭާއެބަާދިވެހިރ ްއޖޭެގާފުންނ ބުާއުސްާަވކީލުންެގާތެރެއިންާއެބަާހިމެނޭާމަޢު

ކިޔެވިާދަރިވަރުން.ާއަޅުަގނޑުާއުފަލ ާެއކުާފ ހަަގކުރަންާިމއަދުާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާޑްރަުގެގާވަބ ާއޮތްާއިރުަގިއާާ

މަްއޗަށްާާ ކުއްޖެއްެގާ އެްއެވސްާ ނިންމިާ މަޢުހަދުެގާޝަހ ދ ާސ ނަިވއްޔ ާ ކިޔަވައި،ާ ލައިެގންާ ޔުނީފޯމުާ މަޢުހަދުެގާ

ކޯޓަކު އެކުާމިއަދުާޝަރުޢީާ ފަޚުރުވެރިކަމ ާ ވަރަށްާ އެއް.ާ ހުކުމްކޮށްފަާ މައްސަލައެްއަގއިާ ޑްރަުގެގާ ނެތްާ ނެއްާ ންާ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމަޢުހަދުަގއިާކިޔަވައިދިނީާރަށްފުށުެގާމީހުންާކަމަށ އިާ

ާވިދ ޅުވ ާވ ހަކަާައކީާޤަބޫލުކުރެވޭާވ ހަކަާެއްއާާއެާމީހުންާކިޔަވައިދިނުުމަގއިާތަނެއްާދޮރެއްާނުދަންނަާކަމަށްާއެ

ނޫން.ާމަޢުހަދުންާލިބިފައިާވަނީާއިސްލ މީާތަރުބިއްޔަތު.ާމަޢުހަދުންާލިބިފައިާވަނީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާވަރަށްާ

މ ،ާާފުރިހަމަާއިސްލ މީާތަރުބިއްޔަތެކޭ،ާއަޚުލ ޤުާރަނަގޅުާބައެކޭާއެާތަނުންާނުކުމެެގންާޮގސްފައިާވަނީ.ާއެހެންވީ

މިހ ރާުާ އަދިާ ނިޒ މެއް.ާ ވ ާ ކިޔަަވއިދީފައިާ ގޮތުަގއިާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ނިޒ މަކީާ ކިޔަވައިދިނުމުެގާ މަޢުހަދުެގާ

ވެސްާާ ދަރިވަރުންނަކީާ ނުކުންނަާ ހަދައިެގންާ ކޯސްތައްާ އެކިއެކިާ އިންާ ިއސްލ މިއްޔ ާ ކުއްލިްއޔަތުއްދިރ ސަތުލްާ

ރަނަގޅަ ވަރަށްާ ިއސްލ މްދީންާ ޮގތުންނ ިއ،ާ އަޅުަގނޑުާާއަޚުލ ޤީާ ކަމުަގިއާ ދަރިވަރުންާ ނުކުންނަާ ެއނިގެގންާ ށްާ

ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއެހެންވީމ ،ާިމާދިވެހިބަހ އިާއިސްލ މްދީނަށްާފުށުއަރ ާޮގތަކަށް..ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީ.ާާ

ާ

ާސަލަާ()ނިޒ މީާމައް
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ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާ

ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަރ ރެްއ.ާ އޮތީާ ކުރެވިފައިާ އެޖެންޑ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއ ާބެހޭާޮގތުން.ާާދައްކަވަމުންާއެާެގންދަވަނީާހަމަާމުޅިންާމައުޟޫޢުންާބޭރުން.ާމަޢުހަދުއްދިރ ސަތުލްާއިސްލ މިއްޔ 

ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްޓަކަިއާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާުގރަިއދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްާާ

ާަވން.ާެގންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމުާރިޒ 

ވ ތީެވާާ ކިޔަވައިދީފައިާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މަޢުހަދުަގއިާ ދިވެހިބަސްާ އިސްލ މްދީނ އިާ އ ދެ،ާ

ނ އިާދިވެހިބަހަށްާވަރަށްާޮމޅުާާމިއަދުާޤައުމަށްާނުކުމެ،ާމަޢުހަދުންާކިޔަވަިއެގންާނުކުތްާދަރިވަރުންނަކީާއިސްލ މްދީ

ބައެއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާފަޚުރުވެރިކަމ ާއެކުާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާމިާވ ހަކަާމިާދެކެވެނީާާ

އިސްލ މްދީނ އިާދިވެހިބަސްާނައްތ ލުމަށްޓަކައިާނުވަތަާއިޚުތިޔ ރީާމ އްދ އަކަށްާހެދީމ ާވ ާޮގތަކީާއެާކިޔަވ ކުދިންާާ

ބޭ ޤަރ ރެއް.ާާކިޔަވަންާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ޤަރ ރަކީާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދ ނެ.ާ ިގނަވެެގންާ ކުދިންތަކެއްާ ނުވ ާ ނުންާ

ެއއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިއީ.ާ ޤަރ ރެއްާ ތ ީއދުކުރ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުގނޑުާ

،ާވަފ ތެރިާއަދިާބޭނުންތެރިާބައެކޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާާމަޢުހަދުެގާދަރިވަރުންނަކީާވަރަށްާދިވެހިާޤައުމަށްާވަރަށްާތެދުވެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލުހ ންާފަހުމީ

ފ ހަަގކޮށްލަންާާ ކުރިންާ ެގންދިއުުމެގާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ `.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ބެހޭ ނިޒ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ހ ލެްއަގިއާާާާބޭނުންވޭާ އެްއވެސްާ ދަންނަވަނީާ މިާ ހޯދައިެގންާ ފުރުޞަތުާ އެއްާ މައްސަލަާ

ރަީއސްާާ ނޫން.ާ އެއްާ މަޤްޞަދުަގާ ޖެއްސުންކުރުމުެގާ އުނދަޫގކޮށްާ މެންބަރަށްާ ެގންދަވ ާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ

އްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާވެސްާއިންނެވީާވ ހަކަާއަޑުއަްއސަވަން.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާިއނީާހަމަާވ ހަކަާއަޑުއަހަން.ާެއާޢި

ވ ހަކަާފެއްޓެީވއްސުރެާވ ހަކަާދައްކަވަމުންާެގންދެވީާހަމަާަމޢުހަދުއްދިރ ސ ތުލްާއިސްލ މިްއޔ ާއ ާބެހޭާޮގތުންނ އި،ާާ



 35 

އެާތަނުންާކިޔެވިާކިޔަވ ާކުދިންނ ާބެހޭާޮގތުންނ އި،ާއެާތަނުންާކިޔެވިާކުދިންާަވޒީފ ާައދ ކުރ ާތަންތަނ ާބެހާޭާ

ާރ ރުާހުށަހެޅިެގން..ާ.ޮގތުން.ާއެހެންވީމ ،ާޤަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަާެއއް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ެއއްޗެއްތޯާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިތަނަށްާވަނީއް ސުރެާމިާދަނީާމިނިވަންާބަހުސްތޯާނުަވތަާއެހެންާ

ެއާާ ހެންާ ޮގތަކުންާ ދަްއކ ާ ވ ހަކަާ މަޢުޟޫޢަކަށްާ ނުވޭާ ހިެއއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިތ ނަގިއާ އުޅެނީ.ާ މިާ ނޭނިގެގންާ

ރަސްާމެންބަރުާމަސައްކަތްާކުރަނީ.ާބައެއްާމެންބަރުންާވ ހަކަދައްކަމުންާދ އިރުާއެާމެންބަރުންެގާފްލޯރާއަށްާހު

އަޅުަގނޑުާާ ނުހިަގންޏ ާ ކަމެްއާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އެހެންވީމ ،ާ ދަނީ.ާ މިާ ނަަގމުންާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ޮގތުންާ އެޅުމުެގާ

ާއެދެން،ާނިޒ މީާމައްސަލަާނުދޭން.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބަރުާއަލްހ ންާފަހުމާީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމން

ޚިޔ ލުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅެނީާ މިާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދެން!ާ ެގންދެވުންާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ

ޮގތުަގިއ.ާ ބައެްއެގާ ލިބިެގންވ ާ ޤ ބިލުކަންާ އަޑުއެހުމުެގާ ޚިޔ ލުތައްާ ތަފ ތުާ އެާ ެވސްާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ތަފ ތުާ

ޢިއްޒަތް ކޮންމެާ ދައްކަވ ާާއެހެންވީމ ،ާ އެާ ތެރޭަގއިާ މިނެޓުކޮޅުެގާ މަދުާ ލިބިެގންވ ާ އެާ ވެސްާ މެންބަރަކަށްާ ތެރިާ

ެއކުާާ ކެތްތެރިކަމ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ަވުގތުކޮޅުަގިއާ ެއާ ހިތައި،ާ ޚުރުމަތްތެރިކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަފުޅަށްާ

ސްނ ަވޑަިއެގންފިއްޔ ާކޮންެމާއަޑުއަހަންާތިބީމ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއކަންާރަނަގޅުާވ ނެހެން.ާއަދިާފުންކޮށްާވިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވެސްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ އިރުާހަމަާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާބޭނުންފުޅުވ ާޮގތަކަށްާެއާާ

ހުށަހެޅިފައިާއޮތްާޤަރ ރުަގއިާއޮންނަާކޮންމެވެސްާނުވަތަާބިލުަގއިާއޮންނަާކޮންމެވެސްާެއއްާތަންކޮޅެއްެގާަމއްޗަށްާާ

ކުރަްއވަިއެގންާާބިނ ކުރައް ަގބޫލުފުޅުާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަަވނީ.ާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ހަމަާ ދެންާ ވ ާ
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އަށްާ ފަހުމީާ އަލުހ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން!ާ ެގންދެވުންާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމީފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލުހ ންާފަހު

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއެންމެންާވެސްާމިާތަނުަގއިާމިާއަދ ކުރަނީާކުރަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ނުކުރެވޭާ ަގބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މަސައްކަތެއް.ާ ޒިންމ ދ ރުާ ކުރަނީާ މަސައްކަތްާ

ތެރެއިންާއެާތަރަހައިެގާތެރެއިންާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނެީގމ ،ާރައީސްާހަމަާވަރަށްާާާަގވ އިދުަގއިާއޮންނަާއިމުެގ

ާކުރުކޮށްލަްއވ ފައިާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫނޭާވިދ ޅުވީަމ...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިރުާ.ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު

އ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާއެާމަނިކުފ ނުެގާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާދ ިއރުަގއިާވެސްާުގރައިދޫާާ

ޤަރ ރަ މިާ ދެްއކެީވާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަސްލުތަކ އި،ާާދ އިރ ެގާ އިސްލ މްދީނުެގާ ޤަރ ރުެގާ ށް.ާ

އިސްލ މްދީނުެގާމަްއޗަށްާބިނ ކޮށްާމީެގާލިޔެފައިާވ ާލިޔުންތަކ ާބެހޭާޮގތުންާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވިދ ޅުވުަމކީާ ވިދ ޅުވ ާ ކަމަށްާ އެއްާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ުގޅުންާ ޤަރ ރ ާ މިާ ެއއީާ އަކީާ ވ ހަކަާ އެާ ދެއްކެީވ.ާ

ެއާާދަ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަދިވެސްާ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެކޭ.ާ ކޮށިާ ހުރިާ ވިސްނުމުަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ންނަވ ނީާ

ާމަނިކުފ ނަށްާއަންގައިދިނުމަކީާރިޔ ސަތުންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައް ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ މެންބަރަކުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ އެްއާ ސަލަާ

އެދެންާާ އަޅުަގނޑުާ ނުނެންެގޭވނެ.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ހަވ ލ ދެއްަވއިާ ވ ހަކަފުޅަކަށްާ ދ ާ ދައްކަވަމުންާ

ދ އިރ ެގާާ ފޭދޫާ ައޅުަގނޑުާ ދެްއކެވުމަށް.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ޤަރ ރ ާ ވ ާ މިާ ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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ކުރިައށްާާޢިއްޒަތްތެ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ އަށްާ ފަހުމީާ އަލުހ ންާ މެންބަރުާ ރިާ

ެގންުެދެވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވަނީާރިޔ ސަތުންާވަކިާޮގތަކަށްާމިާކަުމަގިއާނިންމ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަފުޅުާާ

ާރުާއަލުހ ންާފަހުމީާއަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލުހ ންާފަހުމީ

ޖުމްލާަާ އުޅޭާ ނިންމަންާ ތެދުވީއްސުރެާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ާދަންނަވަންާއުޅުނުާވ ހަކަާައކީާރައީސްާއެާޮގތަށްާރޫލިންާއެްއާާނުނިންމިެގންާމިާއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާ

ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވ ށޭ.ާ ެއއްާ ރޫލިންާ ޮގތަށްާ ނުވ ާ އިންސަލްޓުާ އެހައިާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެއްވ އިރުާ

ާވަރަށްާެއއްވެސްާހ ލެއްަގއިާމައުޟޫޢިންާބޭރުންާވ ހަކަާދައްކ ކަށްާނޫން.ާއެހެންވީމ ..ާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދު

ތުންާދެްއވ ާރޫލިންާައކަށްާވ ހަކަާދެއްކުުމެގާާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާރައީސްާނިޒ މީާނުކުތ ައކ ާބެހޭާޮގ

ރޫލިންާާ ދެއްވިާ ރައީސްާ އަނެއްކ ާ ވ ހަކަދައްކަނީ.ާ ނޫންާ މައުޟޫޢަކަށްާވެސްާ ނޯންނ ނެ.ާ މެންބަރަކަށްާ އެާ ޙައްޤުާ

ާއަކަށްާވ ހަކަދައްކަނީ.ާއެކަންާހުއްޓުވަންޖެހޭނެ.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވަމުންާމިާެގންދަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާނޫން

ކުރިމަތީަގއިާމިާއޮތްާމައްސަލައަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުންާެއދެން!ާއަޅުަގނޑުމެންާތަންކޮޅެއްާސަމ ސ ާކުރައްވަންާާ

މުޅި ޙަޤީޤަތުަގިއާ އިނޭގތޯ.ާ ނުޭވާ ކަމެްއާ މިާ މަޖ ކަަމކަށްާ އެހ ާ ވަނީާާާާއުޅުްއވިޔަކަސްާ ހުއްޓިފައިާ ލޯާ ޤައުމުެގާ

ވެސްާާ މެންބަރަކުާ ކޮންމެާ އެކުާ ކެތްތެރިކަމ ާ ތަންކޮޅެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދައްކަނީ.ާ ކަންނުކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

އަލުހ ނާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ އަޅުަގނޑުާ ތިބެންވީ.ާ އަޑުއަހަންާ ވ ހަކަފުޅުާ އުޅުްއވ ާ ދައްކަވަންާ

ނަވަންާރިޔ ސަތުންާމިާވަނީާމިާކަމުަގއިާޮގތެއްާނިންމ ފައި.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރިމަތީަގިއާާފަހުމީާއަށްާދަން
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ދ އިރ ެގާާ ފޭދޫާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ކަމަށްާ އެާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވަންޏ ާ އެްއޗެއްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ޤަރ ރ ާ ވ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލުހ ންާފަހުމީ.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާލުހ ންާފަހުމީފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަ

ތަނުަގިއާާ މިާ ިއނޭގތޯާ ހ ލެްއަގިއާ ެއއްވެސްާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ސަކަރ ތްޖަހ ާމަޖ ާކުރ ކަށްާނޫންާއަިއއްސަާމިާތިބީކީ.ާައޅުަގނޑަކީާެވސްާހަމަާއެާވިދ ޅުވ ާމަޢުހަދުއްދިރ ސ ތުލާްާ

ކިޔަާ އިންާ ިމާާއިސްލ މިއްޔ ާ ނުކުމެެގންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކިޔަވަިއެގންާ ެއްއޗެއްާ ކިޔެވިާ ތަނުންާ އެާ ވަިއެގން،ާ

އުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާަމްއސަލަާއެއްާނޫންާމައްސަލައަކީ.ާއިމޯޝަނަލްާމައްސަލަާެއްއާވެސްާނޫން.ާސަކަރ ތްާާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަކަށްާާޖަހ ކަށްާވެސްާނޫންާއަޅުަގނޑުާމިއުޅެނީާސަމ ސ ާކުރ ކަށްާވެސްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،

ވެސްާތިާޮގތަކަށްާވިދ ޅެއްާނުވެވޭނެާސަމ ސ ކުރުމެއްާމަޖ ކުރުމެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާސީރިއަސްާމައްސަލަާާ

އެއްާމިާމަޖިލީހުެގާކަންތައްތައްާއެޖެންޑ ާކުރެވިެގންާވަކިާކަންތައްތަކެއްާހ ސިލުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާާ

އިންާބޭރުންާދިުގކޮށްާވ ހަކަދައްކައިެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާފ ހަަގކުރެވެންާެވސްާާާާދައްކ އިރު،ާމަޢުޟޫޢު

ޖެހޭނެ.ާއެކަންާފ ހަަގކުރީމ ާއެާކަމުަގއިާލިބެންާޖެހޭާރޫލިންާލިބެންާވެސްާޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެކަންާާ

ާފ ހަަގކުރީާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާވަނީާރޫލިންާނެރެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާަގބޫލުފުޅުާކުރަްއަވއިެގންާދެންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުަމށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލުހ ންާފަހުމީ

ރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާއ ދެ،ާމިާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާޤަރ ރ ާބެހާޭާއ ދެ،ާޝުކު

ނިޒ މ ިއ،ާާ ތަޢުލީމީާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެއްާ ދެތިންާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ

ޤ  އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ކަނޑަެއޅުމަކީާ އުސޫލުތައްާ ކުރަންޖެހާޭާތަޢުލީމީާ ކޮންމެހެންާ މަޖިލީހުންާ ހަދ ާ ނޫނުާ

ޮގތުންާމިާދައްކ ފައިާހުރާިާ ހުށަހެޅިފައިާއޮތްާޤަރ ރުަގއިާދިވެހި،ާއިސްލ މ ާބެހޭާ މަސައްކަތެއްާނޫން.ާދެންާމިާ

ާާ ްގރޭޑު ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ އިރުާ ތަޢުލީީމ1ާާާވ ހަކަތަކަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފެށިެގންާ އިންާ

އ ާހަމައަށްާއިސްލ މް،ާދިވެހިާމަޖުބޫރުާމ އްދ އެއްެގާޮގތުަގއިާކިޔަވައިދިނުމަކީާެއއ10ާާާާީެގާތެރޭަގއިާްގރޭޑުާާނިޒ މު

އެާނިޒ ުމެގާތެރެއިންާމިއަދުާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާތަނެްއަގިއާެވސްާއޮންނަާތަޢުލީމީާނިޒ މުަގއިާެއާހެދިފައިާއޮންނަާާ
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ްގރޭ އެއީ.ާ އުސޫލުާ އޮންނަާ އެކަންާ ާާސިލަބަސްތަކުެގާ 11ާާާާޑް އ12ާާާެާއިން އޮންނަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަށްާ

ދ އިރ އެްއެގާާ ބޭނުންވ ާ ވ ންާ ސްޕެޝަލައިޒްާ ނުވަތަާ ދ އިރ އަކުންާ ބޭނުންވ ާ ވ ންާ ތަޚައްސުސްާ ކުއްޖަކުާ

ްގރޭޑްާާ އެއްާ މަރުޙަލ ާ އޮންނަާ އެޅުމަށްޓަކަިއާ ހަމައެކަނ11ާާ،12ާާާާިފައުންޑޭޝަންާ މިއަދުާ މިއީާ އަކީ.ާ

އޮތް ހުރިހާ ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ނިޒ މަކީާ ކިޔަުަވައިދޭާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ

މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ އެްއޗެްއ.ާ އޮތްާ އައިސްާ ތެރެއިންާ ނިޒ މުެގާ ތަޢުލީމީާ ކިޔަުަަވިއދޭާ ވެސްާ ތަނެއްަގއިާ

ހުންާޑިްގރީާހެދެންާއެބަާއޮވޭ.ާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާދިވެހިބަހުންާމަތީާތަޢުލީމުާހ ސިލުކުރަންާއެބަާއޮވޭ.ާދިވެހިބަ

ހަމައެއ ެއއްކޮށްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެބަާއޮތްާއިސްލ މީާތަޢުލީމުންާވެސްާޑިްގރީާހެދޭނެާުއސޫލުތަކަކ އިާކޮލެޖުތަކެްއާާ

،ާހެދިާގ އިމުކުރެވިފައިާމިހ ރު.ާއެހެންވީމ ،ާެއއްެވސްާކުއްޖަކުާދިވެހިބަހުންާޑިްގރީާހަދަންާބޭނުންވ ާކަމަށްާވ ނަމަ

ާާ ައޅަންާބޭނުންވ ާކަމަށްާވ ނަމަ 11ާާއަދިާއޭެގާފައުންޑޭޝަނެއްާ ޮގތަށްާއެކަންާއޮެވެގނ12ާާާާް، އިެގާއިޚުތިޔ ރީާ

އިސްލ މީާ ނުވަތަާ ހ ސިލުކުރުންާ ތަޢުލީމުާ މަތީާ ދިވެހިބަހުންާ ޮގސްާ ކޮށްެގންާ އިޚުތިޔ ރުާ ެއކަންާ އަށްާ އަމިއްލަާ

ދިވެ އެއީާ ހ ސިލުކުރުމަކީާ ތަޢުލީމުާ މަތީާ އަދިާމ އްދ އަކުންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ މަނ ކުރ ާ ނިޒ މުާ ތަޢުލީމީާ ހިރ ްއޖޭެގާ

ސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތުާެވސްާއެާޮގތަކަށްާބައްޓަންާކުރެވިފަާއެއްާނެތް.ާދެންާއަޅުަގނޑަކަށްާަގބޫލެއްާނުކުރެޭވާާ

ވ ހަކަތަ ވ ާ ލިޔެފައިާ މިާ ޤަރ ރުަގއިާ މިާ އަދިާ މެންބަރުންނ ިއާ ބައެއްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަްއކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ކަށްާާމިާ

ރ އްޖޭަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމ އި،ާ ރައްކ ތެރިާ ސަޤ ފަތްާ ިއސްލ މީާ ދެމިޮއތުމ އި،ާ އިސްލ މްދީންާ ބަލ އިރުާ

އޮންނަާއިސްލ މީާވަހުދަތުާދެމެހެއްޓުމުަގއިާކޮންމެހެންާދިެވހިބަސްާއެއީާމަޖުބޫރުާމ އްދ ާއެްއެގާޮގތުަގއިާނުވަތަާާ

ޮގތުަގ މ އްދ އެއްާ މަޖުބޫރުާ އެއީާ ާާއިސްލ މްާ 11ާާއި ަގބޫލެްއ12ާާާ، އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ކިޔަަވއިދޭންޖެހޭާ ަގއިާ

ނުކުރެވޭ.ާއެީއާސަބަބަކީާއިސްލ މްދީންާމިއަދުާމިހ ާހިސ ބަށްާވ ސިލުވެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާެއންމެންާއިސްލ މުންެގާ

ޖުބޫރުާމ އްދ ާެއްއާޮގތުަގއިާތިބެެގންާމިާުއޅެނީާއެްއވެސްާހ ލެްއަގއިާބަހެްއާނުވަތަާމ އްދ ާއެްއާސްކޫލެްއަގިއާމަ

ޮގތުަގއިާކިޔަަވއިދީެގނެއްާނޫން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތްތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާމިކަހަލަާ

ދުނިޔެާާ ނިޒ މުާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ެގންދަނީާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ކަންތައްތަްއ،ާ ކުދިކުދިާ

ބަދަ ފެންވަރަށްާ ެއްއާާަގބޫލުކުރ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ެގނަސް،ާ ސިސްޓަމެއްާ ޑިމޮކްރަޓިކްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލުކުރަން.ާ

ހަދައިެގންާވެރިކަންާކުރުމުެގާނިޒ މުާވެސްާއެންމެާފުރިހަމަާއަށްާދުނިޔޭެގާއެންމެންާމިކަންާކުރ ާޮގތަށްާކުރުމުެގާ

ަގބޫލުކުރ  އެންމެންާ ދުނިޔޭެގާ އެހެންވީމ ،ާ ދައްކަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންާާވ ހަކަާ ނިޒ މެއްެގާ ތަޢުލީމީާ ާ

ކިޔެެވއްޔެްއާާ ކިޔަވ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ތެރެއިންާ އުސޫލެއްެގާ ަގބޫލުކުރ ާ އެންމެންާ ދުނިޔޭެގާ ދ އިރު،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ތަޢުލީީމާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދ އިރުާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ މައިދ ނުަގއިާ ޢަމަލީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައއިސްާ ހޯދައިެގންާ

ާާ ޮގތަށް އެާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާނިޒ މުާ ަގބޫލުކުރަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ އެއްާ މަްއސަލަާ އެއީކީާ ބައްޓަންކުރުމަކީާ

ކުރަންޖެހޭނެ.ާާ ހިމ ޔަތްާ ދިވެހިބަސްާ ރައްކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ވަންތަކަންާ ދިވެހިާ ދިވެހިންެގާ ޤައުމިއްޔަތ އި،ާ
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މަޖި މިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ އެާ އޮންނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހަޅައިެގން،ާާއެހެންވީމ ،ާ ބިލެއްާ މިހ ރުާ ލީހަށްާ

ނިޒ މުެގާާ ތަޢުލީމީާ އެހެންވީމ ،ާ ދަްއކ ފައި.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުާ ފ ޅުކޮށް،ާ ޝުޢޫރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ތެރެއިންާތަޢުލީމީާސިލަބަސްތައްާކަނޑަެއޅުމުެގާެއކަންާކުރ ާއުސޫލުތަކެއްާހުރޭ.ާމީހުންާތަރުބިއްޔަތުާކުރުމ ިއ،ާ

ާއެއްޗެހިާއުަގންނަިއދިނުމ އިާއަދިާމިއަދުެގާމޮޑަންާދުނިޔޭެގާތަޢުލީމުާހ ސިލުކޮށްދިނުމުެގާމަރުޙަލ ތަކެއްާމީހުންނަށް

އެބަހުރި.ާއެާމަރުޙަލ ތަކުަގިއާކުދިންނަށްާކިޔަވައިާމިާދެނީާފައުންޑޭޝަންތަކެްއާއެޅިެގންާއެާކުއްޖަކުާތަޚައްސުސްާާ

ކަށްާބެހިެގންާމިާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާނޫންާޮގތަކަށްާމިާކަެމްއާާވ ންާބޭނުންވ ާމ އްދ ާެއއްާެއކިއެކިާމަރުޙަލ ތަ

ކަންތައްތަްއާާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތް.ާ ކުރ ާ މިކަންާ ވެސްާ ތަނެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ މިއީާ ނުކުރެވޭނެ.ާ

ދިވެހިބަ ހަދ ށޭ،ާ ޮގތެއްާ ެއވެނިާ ބޭނުންވަނީާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ކޮށްެގންާ ސިޔ ސީާ ކޮށްެގންާ ސްާޕޮލިޓިސައިޒްާ

މުޅިންާ މިއީާ އިޖ ބަދެވޭކަށް.ާ ނެތްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ވ ހަކަތަކަށްާ މިާ ނައްތ ލ ށޭ.ާ އިސްލ މްދީންާ ނައްތ ލ ށޭ،ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނުކުރަންާ ަގބޫލެއްާ ވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަތަކެްއ.ާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ އިާ

ާާ ތަޢުލީމީ ކަަމކަށްާ އޮތްާ ތަޢުލީމީާސިލަބަސްތަކުެގާާމަޖިލީހުެގާދައުރެއްާ ތެރެައށްާއަޅުަގނޑުމެންާޮގސް،ާ ނިޒ މުެގާ

ހިންގައި،ާާ ނުފޫޒުާ މަްއޗަށްާ އެކަންކަމުެގާ ނުވަތަާ އަތްފޯރުވ ކަށްާ ކަމަށްާ އެކަންާ ވަދެ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަށްާ

އެހެންވީމ  ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ އޮތްާ މަޖިލީހަށްާ ދައުރެއްާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ޤަރ ރާުާސިލަބަސްތައްާ މިާ ާ،

އަޅުަގނޑުާާ އެުެހެންވީމ ،ާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ ކަމަކަށްާ ފ ސްކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިޮގތަށްާ

ވަނަާބ ރުެގާޮގތުަގއިާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުެގާޮގތުަގއިާތިބެެގނ3ާާާްަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާދައުލަތުެގާާ

ވެސް ބ ރުތަކަށްާ ތަންފީޒީާ ދައުލަތުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެްއޮގތަށްާ ސިޔ ސަތ ާ ސަރުކ ރުެގާ ެވސްާ ސަރުކ ރަށްާ ާ

ާކަންކަންާހިންުގމަށްާފުުުރުޞަތުާދޭންޖެހޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ބޭނު ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަރ ރަށާްާޝުކުރިއްޔ ާ މިާ ހަމަާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ންވަނީާ

ކިޔަވ ާާ މ އްދ ތަކެއްާ އެތަްއާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އުޅެނީާ ެވެގންާ ަމއްސަލަައކަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ

ހަދަނާްާ ޓެސްޓުާ މިާ ކިޔަވ އިރުަގިއާ މަޖުބޫރުކޮށްާ ޮގތުަގއިާ އެއްެގާ މ އްދ ާ އަލުންާ ދިވެހިާ އިސްލ މް،ާ ކުދިންތަކެއްާ

ކަންނޭނެގ.ާާާާޖެހުމ އި، ކަންތައްތަކެްއާ މިކަހަލަާ ދަސްކުރަންޖެހުމ އި،ާ ެއއްޗެހިތަކެއްާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ މީަގިއާ

ަގބޫލުކުރަނީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހޯދޭނެާ މިކަމަށްާ ެވސްާ ހައްލެއްާ މިނޫންާ ދައްކައިެގންާ ވ ހަކަާ ބެލެނިވެރިންނ ާ

ޮގތެއްާާ% ސްާބަެއއްާމ އްދ ތަކަށްާހަމަވެފައި،ާއެކަަމކުާާއެޓެންޑެނ80ާާްވަރަށްާިގނަާޤައުމުތަކުަގއިާހަމަާއޮންނަާ

އޭެގންާކޮންމެހެންާއިމްތިހ ންާހަދަންާނުޖެހޭާޮގތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާކަމުަގިއާހޯދިދ ނެާ

އެޓެންޑެންސްާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،80ާާާާހައްލެއް.ާއިސްލ މް،ާދިވެހިާދެާކުލ ހަށްާވެސާުް%
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ޒ މްާހަދަންާނުޖެހޭާކަމަށްާވަންޏ ާވެސްާއިސްލ މްާކިޔަވައިދޭންާމިާބޭނުންވ ާެއއްޗެްއާނުވަތަާއަޅުަގނޑަށްާާއެގްާ

ރަނަގޅަށްާާ ވުރެާ އެއަށްާ ހަމަާ ފަހަރެއްަގއިާ ވަންޏ މުާ ކަމަށްާ ނޯންނަާ ރޫޙުާ ޓެސްޓުކުރުުމެގާ އަދިާ ހީވަނީާ

ސްާއެކަށީެގންވ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމުޅިންާމިާދާެާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާލިބޭާކުލ ހެއްެގާޮގތުަގއިާހަމަާއަޑުއެހުމަކީާވެާ

ކްލ ހަށްާއެއްޮގތަށްާެވސްާދ ކަށްާނުޖެހޭާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހަދ ކަށްާޖެހޭހެނެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްާނުވޭ.ާާ

އެްއޮގތަކަށްވެ ކޮންމެހެންާ އެހެންވީމ ،ާ ހޯދެން.ާ ވެސްާ ހައްލެއްާ ެމދުމިނެއްެގާ ހަމަާ އެބައިންާ މީަގއިާ މިާހަމަާ ސްާ

ނުދެކެންާ އަޅުަގނޑުާ ހެދުމަކީާ ޮގތަށްާ ނުހަދ ާ ބަޔަކުާ ބޭނުންނުވ ާ ހަދަންާ މ އްދ ާ ދެާ މިާ ދިވެހިާ އިސްލ މް،ާ

އެޑިއުކޭޝަންާސިސްޓަމްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކަމަކަށް.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ

ވަރަށްާވެސްާރަނަގޅަށޭ.ާއެކަންާއެބަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާމިހ ތަނަށްާހިނަގމުންާގޮއްސަާވަނީާޙަޤީޤަތުަގއިާހަމަ

ރަނަގޅުާ އަންނަާ ހޯދަމުންާ ލެވެލްަގއިާ އޭާ އ ިއ،ާ އޯލެވެލްަގާ ކުދިންާ ދިވެހިާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ އެނެގމުންދޭ.ާ

ާާ މިއަހަރުާވެސް ބަލ އިރު.ާ ވަނ2009ާާާީނަތީޖ ތަކަށްާ ކުދިންނެއްާ އެތައްާ ފެންވަރުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ އަހަރުަގއިާ ވަނަާ

ާާދި ވަނީ ކުދިންާ އެާ 1ާާާާވެހިރ އްޖޭެގާ 2ާާާާވަނަ، ެއޑިުއކޭޝަނ3ާާާާްވަނަ، އެްއޗަކީާ މިއިންާއެނޭގާ ހޯދ ފައި.ާ ަވނަާ

ސިސްޓަމްާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅުކަން.ާއަދިާނުވޭާމިާސަރުކ ރަކަށްާމިާއެޑިއުކޭޝަންާސިސްޓަމުެގާރަނަގޅުކަުމންާާ

ާާތަޢުރީފުާލިބޭާވަރަކަށްާވެސްާއަދިާމިާކަންތައްތަކެއްާނުދޭ.ާއެ ނިންމ ފަިއ8ާާ،9ާާާާ،10ާާާއީާޙަޤީޤަތުަގއިާްގރޭޑު

އޯލެވެލްާމިާހަދަނީ.ާބިންގ ާމިާއެޅެނީާއޭެގވެސްާކުރީަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާސަރުކ ރަށްާައދިާދޮޅުއަހަރުާވެެގންާާ

އުޅޭއިރަކުާމިާސަރުކ ރަކަށެްއާއެޑިުއކޭޝަންާސިސްޓަމްާރަނަގޅުާެވެގންާޭއެގާކްރެޑިޓުާލިބޭާހިސ ބަކަށްާނުދޭ.ާާ

ާާމިހ  އަދި ފެންނ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަތީޖ ާ މީެގާ ސަބަބުންާ ބަދަލުތަކުެގާ ެގންނަާ މިާ އަހަރ5ާާާާުރުާ ވަރަކަށްާ

ފަހުން.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގނެާމިހ ރުެގާއިތުރަށްާމިހ ރުާމިާއެޑިއުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީންާކުރަމުނާްާ

ބަދަލުތަ ކަންތައްތަކ އި،ާމަންހަޖުތަކަށްާމިާެގންނަާ ާާމިާދާ  2009ާާކުންާނުކުންނަާނަތީޖ .ާއެހެންވީމ ،ާމިާއަހަރު

ކުދިންާރަނަގޅުާނަތީޖ އެއްާެގނައިމަ،ާއެީއކީާއެއްާމިާސަރުކ ރަށްާއޭެގާކްރެޑިޓުާާ ވަނަާއަހަރުާއޯާލެވެލްާހަދާ 

ިމާާ ެގންނަނީާ ބަދަލުތަކެކޭާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމ ،ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ލިބޭނެާ

ވަރަކަށްާއަހަރުާފަހުންނޭ.ާއެީއާެއާބަދަލުތަކ ާއެްއޮގތަށްާކުދިންތައްާކިޔަވަމުންާއަިއސްާޯއ5ާާާވޭނީާއަދިާީމެގާާބުނެ

ލެވެލް،ާއޭާލެވެލްާހަދ ާހިސ ބުންާފެށިެގން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކައަކީާރ އްޖެތެރޭާތިބޭާާ

ާކަހަލަާތަންތަނަށްާލައިެގންާމިާޤައުމުާހަލ ކުާކުރަނީއޭާބުނަންާތަންދޮރުާނޭނޭގާމީހުންާމ ލެާެގނަސްެގންާމަޢުހަދު

ނޭނޭގާ ތަންދޮރުާ ތިއްބަސްާ ތަނެއްަގއިާ ކޮންމެާ ތިއްބަސްާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ ލަދުަގންނަންޖެހޭނެ.ާ ތަނުަގއިާ މިާ

ާމީހުންނަށްާތަންދޮރުާވިސްނަިއާދޭން،ާތަންދޮރުާއަންަގއިާދޭން....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާޢިއް 10:30ާާާާޒަތްތެރިާމެންބަރު، މިނެޓުެގާހުސްަވުގތުާކޮޅަކަށްާދ ނީ.30ާާާާެވއްޖެ.ާމިާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ ފަށ ނީ މަސައްކަތްާ އަލުންާ އަޅުަގނޑ11:00ާާާާުއަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަށ އިރުާ އަލުންާ ަގއި.ާ

ާާ ެގާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާބޭނުންކުރ ނީ.ާަވއްސަލ ްމާމިނެޓ30ާާުފުުުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާމިާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެން

 ޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާްއިންޓަވަލ:ާާްނ:ާާްށާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

`ާހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދަންާމިާފަށަނީ.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތާުާ

އިރުާވ ހަކަފުުުޅުާދައްކަވަމުންާެގންދެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާާމިާއަރުވަނީާހުސްަވުގތުކޮޅުާެމދުކަނޑ ލި

ާއ ދަމަށް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާއިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމުތުލުސްދޫާދ 

ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާއޭރުެވސްާދައްކަމުންާއައިާވ ހަކަާއަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ރަށްރަށުެގާާހިތ މަކުރަ އެހެންާ ފިޔަވައިާ މ ލެާ ދައްކަވ އިރުަގިއާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މޭާ

މީސްމީހުންނ ާދޭތެރޭަގއިާއެންމެާރަނަގޅަށްާނޫންާޮގތްޮގތަށްާބަސްބޭނުންާކޮށްެގންާވ ހަކަދައްކ ތީެވ.ާމިސ ލަކަށްާާ

ަގިއާތިބޭާތަންދޮރުާނޭނޭގާމީހުން.ާމިހެންާދެންނެވީމ ާާމަޢުހަދަށްާލައިެގންާމިާޤައުމުާހަލ ކުކުރަނީއޭާރ އްޖެތެރޭާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާހިތަށްާއަރަނީާރ އްޖެތެރޭަގާއެްއާނޫނޭާކޮންމެާތަނެއްަގއިާތިބޭާބަެއއްާެވސްާސްކޫލަކަށްާނުވަތަާާ

ކޮންމެހެންާ އެއީާ އޭ.ާ ނޭނޭގނެާ ތަންދޮރެއްާ ހަމަާ ކުރިންާ ދިޔުމުެގާ ތ ކަށްާ ކިޔަވަންާ ނުވަތަާ ތަނަކަށްާ އެހެންާ

އްޖެތެރެާއިންާއަންނަާމީހުންާއެކަންޏެއްާނޫނޭާތަންދޮރުާނޭނިގާތިބެނީ.ާމ ލޭަގިއާތިބޭާހުރިހ ާއެންމެންނަކީާރ 

ކިޔަަވއިެގންނޭާއެންމެނަށްާވެސްާތަންދޮރުާއެނެގނީ.ާއަދިާ ވެސްާތަންދޮރުާއެނިގފައިާތިބޭާބައެއްާނޫނޭ.ާހަމަާ

ންާވެސްާވިދ ޅުިވާފަދައިންާހަމަާމަޢުހަދަކީާވެސްާހަމަާކުރީަގއިާެވސްާމިތ ާހަމަާވ ހަކަދެއްކެވިާއެހެންާމެންބަރު

ވަރަށްާރަނަގޅުާވަރަށްާޤައުަމށްާބޭނުންތެރިާއެތައްާދަރިވަރުންތަކެއްާއުފައްދ ފަިއވ ާމަދަރުސ ާއެއް.ާހަމައެކަނިާާ

ންެމާއެހެންާމިސ ލަކަުަށްާބަލަންޏ ާހަމަާކޮންމެާސްކޫލަކުންާެވސްާހަމަާނިކުންނ ނީާރަނަގޅުާދަރިވަރުންނ އިާއެ

ތަނުަގއިާ މިާ ވ ހަކަާ މިކަހަލަާ ނިސްބަތްކޮށްފައިާ މަދަރުސ ައކަށްާ ަވކިާ އެހެންވީމ ،ާ ދަރިވަރުން.ާ ނޫންާ ރަނަގޅުާ

ދައްކ ާހެދުމަކީާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވ ނަންާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތެކޭ.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާކުރިންާވެސްާއަޅުަގނޑުާާ

ނޭނޭގ ތަންދޮރުާ ތިބޭާ ތަންތަނުަގިއާ ވ ހަކަާާމިދެންނެވިހެންާ މީހުންެގާ ނޭނޭގާ ތަންދޮރުާ ވ ހަކަ.ާ ީމހުންެގާ ާ
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މ ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެްއކިްއޔ ާ ވ ހަކަާ ކައުންސިލަރުންެގާ ތިބޭާ ލ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ދަުައްކަންޏ ާ

ރަނަގޅުވ ނެާހެން.ާތަންދޮރުާނޭނޭގާމީހުންާއެންމެާިގނައިންާމިހ ރުާމަޤ މުތަކަށްާލ ފައިާއޮތީާމިާސަރުކ ރުާއައިާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާފަހުން

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

މާިާ ހުށަހެޅިާ ޤަރ ރެއްާ ދަށުންާ ގަވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ `ާޝުކުރިްއޔ ާ

އަ ހިތަށްާ ައޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކުރަމުންދާ  ބަހުސްާ ނޫނީާޤަރ ރަށްާ ހ ސިލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަނީާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮބައިބ އޭ.ާ ނަތީޖ އަކީާ އުޅޭާ މިާ ބޭނުންވެެގންާ ނެރެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކަމަށްާ މެދުގައިާ ޮގތަކ ާ ނިކުމެދ ނެާ ނަތީޖ ާ ކަންތައްތަކުެގާ ކުރ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނަންވީާ

ހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެސްާބޭނުންވ ނެާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާކުރަންާތިބިާމީހުންާވެސްާަގބޫލުކުރެވެނީ.ާއެއީާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ކަމަށްާ ދިޔުންާ ފެނިެގންާ ޮގތުަގިއާ ރަނަގޅުާ ނަތީޖ ާ ކަމެއްެގާ ކުރ ާ އެާ ވ ނީާ ބޭނުންާ

ހެދުމަށްޓަކައި ޮގތުަގއިާ އެއްެގާ މ އްދ ާ މަޖުބޫރުާ އިސްލ މްާ ދިވެހި،ާ ނަތީޖ ާާާރައީސް،ާ ޭއެގާ މަސައްކަތްކުރ އިރުާ

އިސްލ ަމކީާާ ދިވެހި،ާ މީެގކުރީަގިއާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލައިލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޮގތްާ ފެނިފައިވ ާ މީެގކުރިންާ

ާާ ުގރޭޑު ހަމަާ މ އްދ .ާ ދެާ ދިޔަާ ކިޔަވަމުންާ އޮެވެގންާ ޮގތުަގއިާ އެްއެގާ މ އްދ ާ މަޖުބޫރުާ ނ1ާާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ހަމައަށ10ާާްފެށިެގން ާާއ ާ އަދި ާ11ާާ ކިޔަވައިދެމުން.12ާާާ، ހަމަާ ދިޔަީއާ ދިވެހިާ އިސްލ މް،ާ ވެސްާ ަގއިާ

ދަރިވަރުންނަށްާ ދެންނެވީާ މިާ އ ދެ،ާ ނަތީޖ .ާ ހޯދ ާ އިންާ މ އްދ ާ ދެާ އެާ ކަމަކީާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވީާފައިދ ތޯާނޫނީާއެހެންާމ އްދ ތަކ ާއަޅ ބަލ އިރުާއޭެގާނަތީޖ ާއޮތީާކި ހިނެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުާާލިބެމުންާދިޔަާނަތީޖާ 

ތެރެއިންާާ ކުދިންެގާ ކިޔަވ ާ ޮގތުަގއިާ އެނުގނުާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޢުލޫމ ތުންާ އެްއކުރިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ބެލިބެލުމުންާ

މ އްދ ތަކ ާާ އެހެންާ ހުރީާ ނަތީޖ ާ ޮގތެއްަގއިާ ޢ އްމުާ އިންާ މ އްދ ާ ދެާ މިދެންނެވިާ ފިޔަވަިއާ ކުއްޖަކުާ މަދުާ ވަރަށްާ

ޞަާޮގތެްއަގއިާއެހެންާމ އްދ ތަކަށްާވުރެާދިވެހި،ާިއސްލ މުންާމަޖުބޫރުާމ އްދ ާއެްއެގާާއަޅ ބަލ އިރުާދަށްކޮށް.ާޚ އް

ޮގތުަގއިާއޮތްއިރުާވެސްާފ ސްވ ާއަދަދުާވަރަށްާބޮޑުާތަނުންާދަށްވެފައިާވ ކަންާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރާިާ

ާރައީސް،ާއަޅުަގނޑު....ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާސަލަާއެއްާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(
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ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާރޮޒައިނ ާއ ދަމުާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ހަމަނުވ ތާީާ ކޯރަމުާ މިތަނުންާ އެބަޖެހޭ.ާ ދ ންާ އަށްާ ކޮމިޓީާ އަޅުަގނޑުާ ނަގ ލީާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ

ާަގނޑަށްާނުނިކުމެވޭނެާކަަމށްާއަންގ ތީވެ.ާާއަޅު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވ .ާާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ހުށަ ޢަރ ރުާ ތަޢުލީމީާމިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ބައްދަލުކޮށްާ ރައްޓެހިންނ ާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދަންނަާ އަޅުަގނޑުާ ހެޅިފައިވ ތީެވާ

ވ ހަކަދައްކ ާާ ބޭފުޅުންނ ާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ހަރަކ ތްތެރިވެާ އިސްކޮށްާ ދ އިރ ަގއިާ ހިންުގމުެގާ ސްކޫލުތައްާ ދ އިރ ަގއިާ

ވަ ބޭފުޅުންާ ާާމަޢުލޫމ ތުާއެއްކޮށްލުމުެގާމަސައްކަތްާކުރިން.ާއެާ ުގރޭޑު 11ާާރަށްާސ ފުކޮށްާވިދ ޅުވެާދެއްވިާ ،12ާ

އޮތުމަކުންާ ޮގތުަގއިާ އެްއެގާ މ އްދ ާ މަޖުބޫރުާ ިއސްލ މްާ ދިވެހި،ާ ޮގތުަގއިާ އެއެގުްާ މ އްދ ާ މަޖުބޫރުާ ދިވެހިާ ަގއިާ

ބޭނުންވޭާާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކުާ އަދިާ ކަމަށް.ާ ނެތްާ ފައިދ ެއއްާ ކުރ ާ އޭެގންާ ކުދިންނަށްާ

މަޖިލީހުެގާާމިނިސްޓް މިާ ކުރެްއވުމަށްފަހުަގއިާ އިޢުލ ނުާ ކަންތައްތައްާ މިދެންނެވިާ އެޑިޔުކޭޝަނުންާ އޮފްާ ރީާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކުރެއްވި.ާ އިންތިޒ ުމާ ބައްދަލުވުމެއްާ ދެއްވުމަށްޓަކަިއާ މަޢުލޫމ ތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތުަގއިާ މިދެންނެވިާއެނިގފަިއވ ާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ތްތެރިާ

ާާ ވަޑައިެގންނެވީ ބައްދަލުވުމަށްާ އެާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެވުނު.ާ ދަޢުވަތުާ މެންބަރުން.10ާާާބައްދަލުވުމަށްާ ވަރަކަށްާ

އެބޭފުޅުންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާވިދ ޅުވެދެްއވިާއެާބޭފުޅުންާެއާކުރަްއވ ާމަސަްއކަތަކީާމިާކަމ ާމެދުާޚިޔ ލުާހޯދައިާ

ކުރަްއވ ާާމަޝްވަރ  ނިންމެވުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ބަހުސްާ ދ އިރ އެްއަގއިާ ފުޅ ާ ކޮށްާ

މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްާކަމަށް.ާެއކަމުންާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގެގންާދިޔައީާއެާބޭފުޅުންާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާެއާމ އްދ ާާ

ލުަގއިާއެާބޭފުޅުންާވިސްނުންފުޅުަގއިާނޫނީާާއުވ ލުމަށްާނޫނީާކިޔަަވއިާނުދިނުމަށްާނިންމ ފައިާނުވ ކަން.ާއޭެގާބަދަ

މަންހަޖުާއެކުލަވ ލުމުެގާމަސައްކަތުަގއިާއުޅުްއވިާިގނަާބޭފުޅުންެގާިވސްނުންފުޅުަގއިާހުރީާމިދެންނެވިާދެާމ އްދ ާ

ާާއަކީާއިޚުތިޔ ރީާދެާމ އްދ ެގާޮގތުަގއިާބ އްަވިއެގންާެއާކިޔަވަންާބޭނުންވ ާކުދިންާއެާމ ްއދ ާކިޔެވުމަށްާފުރުޞަތުާ

ާާ ުގރޭޑު ވިސްނ ލަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 11ާާހުޅުވ ލުން.ާ މ12ާާާިާ، އަޅުަގނޑުމެންާ ަގއިާ
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ާާ ަގއިާކިޔަވ 12ާާާާކިޔަވަނީާކޮންކޮންާކަންތައްތަކެއްާހ ސިލުކުރުމަށްތޯ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގފައިވ ާޮގތުަގއިާުގރޭޑު

ނީާހަޔަރާެއޑިޔުކޭޝަނަށްާދިޔުމަށްޓަކައިާަމެގއްާކޮށަމުންާދަރިވަރުންނަކީާެއާކުދިންެގާޔުނިވަރސިޓީާތަޢުލީމުާނޫ

ދ ާބައެއް.ާކޮންމެހެންާއިސްލ މް،ާދިވެހިާމަޖުބޫރުާމ އްދ ާެއއްާޮގތުަގއިާއޮތްކަުމަގއިާވީާނަމަވެސްާސައިންސްެގާާ

ބޭނު ދ ންާ ކުރިއަށްާ ރޮނުގރޮނުގންާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ނޫނީާ ކުދިންާ ބޭނުންވ ާ ދ ންާ ކުރިއަށްާ ންވ ާާމ އްދ ތަކުންާ

ނެތް.ާާ ދެންނެވޭކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ކުރ ާ ފައިދ ތަކެއްާ ބޮޑުާ މާ  އިންާ މ އްދ ާ މިދެންނެވިާ ކުދިންނަށްާ

މިާ ނޫނީާ ސްކޫލުަގއިާ ަގޑިތަކުަގިއާ މ އްދ ެގާ ދެާ މިދެންނެވިާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެނީާ އެކުާ ހިތ މަޔ ާ ހަމައެއ ެއކުާ

ާާ 11ާާދެންނެވި ަގޑިތަކ12ާާަ، ށްާހ ޒިރުވ ާއަދަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހިތ މަކުރަންޖެހޭާހ ާާަގއިާކިޔަވ ާކުދިންާއެާ

ކުދިންެގާާ ޝައުޤުވެރިކަންާ ކިޔެވުުމެގާ މ އްދ ާ ދެާ ެއާ ުގރޭޑުަގއިާ ދެާ އެާ އެނިގެގންދަނީާ ކަމުންާ މިާ މަދުކަން.ާ

ައއިސްާާހިތްތަކުަގއިާމ ާބޮޑަށްާނެތްކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާރ އްޖެާިއންާބޭރުެގާޔުނިވަރސިޓީތަކުަގއިާކިޔަވަިއެގންާާ

ތިބިާއެތަްއާދަރިވަރުންނެްއާައޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިބަހުަގއިާކުރިއަރ ާޮގސްފަިއާއެބަާވޭ.ާައދިާދީނީާރޮުގންާތަފ ތުާާ

ތަނާްާ ލޯބިކުރ ާ ދިވެހިބަހަށްާ ތަނ އި،ާ ލޯބިކުރ ާ އިސްލ މްދީނަށްާ އަދިާ އެބަޭވ.ާ ޮގސްފައިާ ކުރިއަރ ާ ފެންވަރުަގއިާ

ފެނިެގ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އިޞްލ ޙުކުރުމުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަންހަޖުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަދޭ.ާ ންާ

މައިަގނޑުާާ ދަނީާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ މަންހަޖ8ާާާުާއަޅުަގނޑަށްާ ތަޢުލީމީާ ބިނ ކޮށްާ މަްއޗަށްާ ައސ ސެްއެގާ

ދީނީާާ ކުދިންެގާ ތަކުަގއިާ ސްކޫލުާ ޮގތުަގއިާ އެނުގނުާ މަޢުލޫމ ތުންާ ހޯދިާ އަޅުަގނޑުާ ތަން.ާ އެކުލަވ ލެވިފަިއވ ާ

ައދިާާހޭ ޓީޗަރުންނ އިާ ވެރިންނ އި،ާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ދީނަށްާ އެއ ެއއްކޮށްާ އަދިާ އިތުރުކުރުމ އިާ ލުންތެރިކަންާ

ާާ ުގރޭޑު ފޯރުކޮށްދީެގންާ އެހީތެރިކަންާ ެއއްބ ރުލުންދީާ ކުދިންނަށްާ އެާ ފަރ ތްޕުޅުންާ ބޭފުޅުންެގާ އ 10ާާާާއެހެނިހެންާ

ލޯ އިސްލ މްދީނަށްާ ކުދިންނަކީާ އެާ ދ އިރުާ ބަހުެގާހަމައަށްާ ލޯބިކުރ ާ ބަހަށްާ ޝައުޤުވެރިވ ާ ދީނަށްާ ބިކުރ ާ

ކަރުދ ހުަގިއާާ ދެންނެވިާ މިާ މަސައްކަތްތަކެްއާ ބުރަާ ވަރަށްާ ހެދުމުެގާ ބަޔަކަށްާ ކުދިާ ހުރިާ ޝައުޤުވެރިކަންާ

ައޅުަގނޑުމެންާ އޮތްއިރުާ މިހެންާ ކަމެއްާ ހުރިހާ  މިާ ހިތ މަކުރަންޖެހެނީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިމަނ ފައިވ ކަން.ާ

ހިާރައްޔިތުންނަށްާމިކަންތައްތަކުންާނުރަނަގޅުާައސަރުކުރ ނެާޮގތަކަށްާވިސްނުންާބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކައިާނޫނީާާދިވެ

ދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާނުބައިާވިސްނުމެއްާދީާމިާކަމ ާދޭތެރަޭގއިާދެކޭޮގތްާބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކައިާތަފ ތުާިގނަުގނަާާ

ާކުރެވެމުންދ ކަން.ާއެާމަސައްކަތްާައޅުަގނޑުމެންާހުއްޓ ލައިާމީެގންާމަސައްކަތްތަކެއްާޙަޤީޤަތ ާދެކޮޅަށްާނަމަވެސް

ތިބެާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާ ބުރަވެާ ޙަޤީޤީާނަތީޖ އެއްެގާމައްޗަށްާ ޙަޤީޤީާފައިދ ާއ އިާނޫނީާ ނިކުންނ ނެާ

ރައްޔިތުން ޤައުމުެގާ ސުލްހަމަސްލަސްކަމ އިާ ޤައުމުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަާ އ ިއާާވިސްނ ދެވޭާ ލ ބަާ ެގާ

ނަތީޖ ާާ މަސައްކަތުެގާ މިާ މުހިއްމޭ.ާ ކުރުންާ މަސަްއކަތްތައްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮންމެހެންާ މަންފ އަށްޓަކައިާ

ވެސްާނިކުމެެގންދ ނެ.ާއޭެގާބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާދެވެނީާމިއަދުާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލ ާރައްޔިތުންާާ

ލެވެމުން ތެރެއަށްާ ނުރަނަގޅުާބިރުވެރިކަމުެގާ ލިބިދ ނެާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ދަންނަވ ނީާ ހިތ މައ ެއކުާ އަޅުަގނޑުާ ާ.
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ނަތީޖ އަކުންާރައްޔިތުންާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާޒިންމ ދ ރުކަމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުމެންާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމ އިާމަޢުލޫމ ތާުާ

ވިާމަުގންާރަނަގޅުާޮގތުަގއިާކުރިއަށްާާފެތުރުންާބައްޓަންކުރަންވެއްޖޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާދަރިންނަށްާމިދެންނެ

ާދެވޭނެާޮގތްތައްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާމަސަްއކަތްާކުރަންވެއްޖޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުާޢަބްދު

އ ދެ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާ،  `ާޝުކުރިއްޔ ާ ގަވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ އަށ142ާާާާްރައްޔިތުންާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ ަގވ އިދުެގ އެާ އަލްފ ޟިލ144ާާާްާރިޢ ޔަތްކޮށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ތ އީދުކުރަން. ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޤަރ ރަށްާ މިވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ އަދިާާާޢަބްދުލްއަޒީޒުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަޚުާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވީތީާ ހުށަހަޅުއްވައިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ޤަރ ރެއްާ މިފަދަާ

މެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއެކިާމީހުންެގާާ

އެާ ތަފ ތުވ ނެކަންާ ފިކުރުުުާ އަޅުަގނޑުާާވިސްނުމ އިާ އެހެންނަމަވެސްާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އީާ

ދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާޚިޔ ލ އިާފިކުރުާތަފ ތުވުމަކީާޙަޤީޤަތ ާދެކޮޅަށްާވ ހަކަދެއްކުެމއްާނޫނޭ.ާކަމެއްެގާޙަޤީޤަތްާ

ާކަމެއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާާއޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާވ ހަކަދެްއކުންާއެއީާއަދިާޚިޔ ލ އިާފިކުރުާތަފ ތުވެެގންާކުރަންޖެހޭނެ

ެއާާ ސްކޫލެއްަގއިާ ކިޔަވަިއދޭންާ ދަރިވަރުންނަށްާ ޤައުުމަގއިާ ދިވެހިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަމޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ

ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ވ ާ މ އްދ ައކަށްާ މަޖުބޫރުާ އެއްާ މ ްއދ ާ ެއއްެވސްާ ތެރެއިންާ މ އްދ ތަކުެގާ ކިޔަަވއިދޭާ ކުދިންނަށްާ

މަޖުބޫރު ދިވެއްސޭ.ާާއެހެންކަމުންާ ވ ންވ ނީާ މ އްދ އަކަށްާ ވަުަނަާ ދެާ ދެންާ އިސްލ މޭ.ާ ވ ންވ ނީާ މ އްދ އަކަށްާ ާ

އަޅުަގނޑުާމިހެންާމިާދެންނެވީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާދިވެހިާޤައުމަކީާސައްތަާއިންާސައްތަާމުސްލިމުާޤައުމަކަށްާ

ދެމިއޮ ޮގތުަގއިާ ޤައުމެްއެގާ މުސްލިމުާ ސައްތަާ އިންާ ސައްތަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއްއާާވ ތީ.ާ ބޮޑުާ އެންމެާ ތުުމަގއިާ

އޮތްާާ އެބަާ ވެސްާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޤަރ ރުާ ިމާ ކަމަށްާ ދިވެހިބަސްާ ެއއްޗަކީާ ބަހަކީާ އަދ ކުރ ާ ދައުރެއްާ

ހިމަނުއްވ ފައި.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެއް.ާހަމަެއއ ެއކީަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިފަދަާމުހިއްމުާ

މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންނަށްާާާޤަރ ރެއްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރުާ ހުށަހެޅެިގންާ

އޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާއިތުރުފުޅުާހައްދަވަމުންާެގންދަވ ކަންާެއއީާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާބޮޑަށްާކަންބޮޑުވ ާާ

ާާ ދެންނެވީ މިާ މިހެންާ އ ދެ،ާ ާ ދިވ1978ާާެކަމެކޭ.ާ ހަމައަށްާ އަހަރ ާ ޤައުުމެގާާވަނަާ ދިވެހިާ އައިއިރުާ ޤައުމުާ ހިާ

ވަޒަންކޮށްލ އިރުާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހ ލަތުާ މިއޮތްާ ޤައުމުާ ދިވެހިާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޮތްޮގތ އިާ ހ ލަތުާ ތަޢުލީމީާ

ާާ ހަކަށްާައހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާތަޢުލީމީާހަޔ ތަށްާައއިސްފަިއވ ާކުރިއެރުނ30ާާާާްވޭތުެވެގންާދިޔަ

ވ ހަކަދައްކަމުންާާބައެއް މިތ ނަގިއާ އޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ބޭފުޅުންާ ާ

ފ ހަަގކޮށްާާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތެްއަގިއާ ޚ އްޞަާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރާ  ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ެގންދ ކަންާ
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މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލީާ ބޭނުންވޭާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާާދަންނަވ ލަންާ ނ ޒިމުެގާ މުޙައްމަދުާ ންބަރުާ

މަޢުހަދުއްދިރ ސަތުލްާއިސްލ މިއްޔ ާއިންާކިޔަަވއިެގންާނިކުތްާބޭފުޅުންނަކީާއެާބޭފުޅުންެގާފެންވަރ އިާދޭތެރޭަގިއާާ

ދުާާއެާދެއްކެވިާވ ހަކައަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާހިތ މަކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަނީާދިވެހިރ އްޖެާއިންާމިއަ

ކުއްލިޔަތުއްދިރ ސަތުލްާާ ތަނަކީާ އެއްާ ދައްކުަވއިދޭާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ ކުރިއެރުންާ ތަޢުލީމުެގާ އިސްލ މީާ މިފެންނަާ

ނިކުމެވަޑައިެގންާާ ވިދ ޅުެވެގންާ ކިޔަވ ާ ތަނުންާ އެާ ޭއ.ާ އިސްލ މިއްޔ ާ މައުހަދުއްދިރ ސަތުލްާ ނުވަތަާ އިސްލ މިއްޔ ާ

އިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާސުވ ލެއްާނުއުފެދޭ.ާއ ދެ،ާބަލައިލިާކޮންމެާތިއްބެވިާިގނަުގނަާބޭފުޅުންެގާފެންވަރ ާދޭތެރޭަގ

މަޢުހަދުންާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ ޢިލްމީާ ދ ާ ަމސައްކަތްކުރަމުންާ އެކީަގއިާ ޤ ބިލުކަމ ާ ވަރަށްާ ފެންނަމުންދަނީާ ދިމ ލަކުންާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާއުފައްދ ފަިއވ ތަން.ާެއކަމަކުާެއކަމަށްާރައްދުދެްއވަމުންާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި

އެާދެއްކެވިާވ ހަކަާައކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަދުާދިވެހިާޤައުމުާއެާކަމ ާދެތޭރެަގއިާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެކޭ.ާާ

ހަމައެއ ެއކީަގއިާދެންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިފަދަާމުހިއްމުާޤަރ ރެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންދ ާވަުގތުާމީަގިއާ

ސި އެހެނާްާވެސްާ ކަމެކޭ.ާ ދެރަާ ވަރަށްާ ެއއީާ މަސައްކަތްކުރ ކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ކުލަާ ޔ ސީާ

ކަމަށްާާ ޤަރ ރެއްާ މުހިއްުމާ ޤަރ ރަކީާ ެއާ ެއއީާ ބޭފުޅަކަށްާ ެއާ ނުހަްއދަވ ށޭ.ާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ

ޏ ާެއއަށްާޯވޓުާނުދެއްވީމ ާެއއީާެއާާފެނިވަޑައިނުަގންނަވަންޏ ާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފެނިވަޑައިނުަގންނަވަން

ެއބޭފުޅެއްެގާނިންމެވުންާރަްއޔިތުންނަށްާހ މަވެެގންދ ނެާ ބޭފުޅެއްެގާޚިޔ ލުާނުވަތަާއެބޭފުޅެއްެގާޝުޢޫރުާނުވަުަތަާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަދަްއކަމުންދ އިރުާ މިތ ނަގއިާ ބުނެާ ޮގތެކޭާ މިވެނިާ ބޭނުންވަނީާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ކަމެކޭ.ާ

ހަ ދިވެހި،ާާހިތަށްއަރަނީާ ނުވެއޭާ ބޭނުމެއްާ ރަްއޔިތަކުާ ެއއްވެސްާ ދިވެހިާ ވިދ ޅުވަނީާ މިާ ެވސްާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ މަާ

އިސްލ މަކީާމަޖުބޫރުާމ އްދ އަކަށްާހަދ ކަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެއީާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާދޮެގކޭ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ހައްދުއްމަ ނިސްބަތްވ ާ ދ އިރ އަކަށްާ ެއާ އަޅުަގނޑުާ މެޖޯރިޓީާާހަމަގައިމުވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ތީާ

އަޑުފުޅަށްާާ ވަރަށްާ އެހެންކަުމންާ އޮންނ ށޭ.ާ ޮގތުަގއިާ މ އްދ ެގާ ދެާ މަޖުބޫރުާ ައކީާ މ އްދ ާ އެާ ބޭނުންވަނީާ

ޮގތަކީާއެާދެާމ އްދ ާމަޖުބޫރުާމ އްދ އަކަށްާނުހެދުމޭ.ާ ބ ރުލައްވ ފައިާވިދ ޅުވޭާދިވެހިންެގާިގނަާބަޔަކުާބޭނުންވ ާ

ޅުަގނޑުާދެކޮޅުާވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާވަރަށްާާއެއަށްާއަ

މިާކުރ ާ ފުރަތަމަާ ެއންމެާ ވެެގންާ ބޭނުންފުޅުާ ކަމެއްާކުރައްވަންާ ޮގތަށް.ާ މިާ ކުރައްވ ާ ިގނަާކަންތައްތަކެްއާއެބަާ

ކުރެއް އިޢުލ ނުާ އިޢުލ ނުކުރަްއވަނީ.ާ ެއކަމެއްާ ފެނުނީމ ާކަމަކީާ ހުރިޮގތްާ ޭއަގއިާ ރައްޔިތުންެގާޝުޢޫރުާ ދެންާ ވީމ ާ

ނުވަތަާރައްޔިތުންާއެާކަމ ާދޭތެރޭާކަންބޮޑުވ ކަށްާއެނުގނީމ ާރައްޔިތުންާއެާކަމ ާއިދިކޮޅަށްާމުޒ ހަރ ތައްާކުރަންާ

ްއަގއިާމިއަދުެގާާފެށީމ ާދެންާމިާވިދ ޅުވަނީާތިމަންނަމެންާއަދިާއެކަންާކުރ ކަށްާނުއެއްާނިންމަމޭ.ާމިއީާޢ އްމުާޮގތެ

ސަރުކ ރުންާކަންތައްތައްާކުރައްވަމުންާެގންދަވ ާޮގތް.ާއެާޮގތުެގާމަތިންާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާދިވެހި،ާ

ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުާ މަސައްކަތްކުރެއްީވ.ާ މިާ ވެސްާ ހެއްދެވުމަށްާ މ ްއދ އަކަށްާ އިޚުތިޔ ރީާ އިސްލ މްާ
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ނަާބަޔަކުާއެާކަމ ާޤަބޫލެއްާނޫންކަން.ާއެނުގނީމ ާދެންާމިހ ރުާމާިާއެނިގވަޑައިެގންފިާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާިގ

ވިދ ޅުވަނީާނޫސްބަޔ ންތައްާނެރުއްަވއިެގންނ ާއަދިާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންާތިމަންނަމެންާއަދިާއެާޮގތަކަށެއްާނުެއްއާާ

ޖަމ ލުާާ ޢަބްދުލްއަޒީޒުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ އަބޫބަކުރުާާނިންމަމޭ.ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ ައދިާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ ސަތޭކަާ އިންާ ސަތޭކަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޤަރ ރަށްާ މިވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

އިލްތިމ ސްކޮށްލަންާާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ތަމްސީލުކުރ ާ ރައްޔިތުންާ

ާާ މިާއޮތްޮގތަށްާނުވަތަާމިއަށްާއިތުރުާއިޞްލ ޙެްއާެގނެސްެގންާނަަމވެސްާާބޭނުންވަނީާމިާޤަރ ރުާހުށަހަޅުއްވ ފައި

ދެާ މިާ އިސްލ މްާ ދިވެހި،ާ ތެރެއިންާ މައްދ ތަކުެގާ ކިޔަަވިއދޭާ ސްކޫލުތަކެްއަގިއާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފ ސްކޮށްާ

ާާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާމ އްދ ާއަކީާމަޖުބޫރުާދެާމ އްދ ާއަށްާހައްދަަވއިދެްއވުމަށްާމަސައްކަތްކޮށްދެްއވ ށޭ.ާވަރަށް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގލޮޅުާާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ފަހުާ ބަހުސްެގާ އިބްތިދ ޢީާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާ.ާމިނެޓުއިރުެގާފުރުޞަތެއްާމިހ ރުާބ ކީާއޮތ3ާީދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފަށް.ާާ

ާ

ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުަގލޮޅުާދެކުނު

މިާޤަރ ރާުާ ތ އީދުކުރަން.ާއަދިާ މިާޤަރ ރަށްާވަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢަބްދުލްއަޒީ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ކަމަށްޓަކައިާ އަބޫބަކުރަށްާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވިާ ޖަމ ލުާ ޒުާ

އަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާތަނަށްާދީނ ާުގޅޭާހަމަާކިރިޔ ާާ

ތެޅިާމިެގންނަނީާކޮނާްާ މިާ ރޯމަހެއްާހެންާ ކަމެއްާހުށަހެޅޭއިރަށްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާ

އ ދެ ބ އޭ.ާ ހެދިާ ކަންކަންާސަބަބަކ ާ މިާ ެގންދިޔައިރުާ ކިޔަަވއިދެމުންާ އޭރުާ އޮތްއިރުަގިއާ ސަރުކ ރުާ ކުރީެގާ ާ،

އޭރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވ ތީާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ކަމަށްާ އޮތްާ ޯގސްކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ

ާރައްޔިތުންނަށްާވަކިާޮގތަކަށްާާއިންތިޚ ބުާތެރޭަގއިާމިާބޭފުޅުންާދެއްކެވިާވ ހަކަތައްާއަޑުައހައިެގންާއޮޅުވ ލަިއެގން

ހުރިާ ޯގސްކޮށްާ އެާ އެކީަގއޭ.ާ ުއއްމީދުތަކަކ ާ ބަދަލުކުރީާ ސަރުކ ރުާ މިާ ރައްޔިތުންާ ެއާ ވިސްނައިދީެގންާ ކަންކަންާ

ކަންތައްތައްާވެސްާރަނަގޅުކުރ ށޭ.ާއެހެންކަމަށްވުމ ާެއކުާިމއަދުާެއކަންކަންާރަނަގޅުކުރަންާލިބުނުާފުރުޞަތުަގއިާާ

ކަ ހުރިާ ެގންދަނީާާޯގސްކޮށްާ މިާ މިކަންތައްތައްާ މިއަދުާ ފުރުޞަތުަގއިާ ލިބުނުާ ރަނަގޅުކޮށްލަންާ ވެސްާ ންތައްތައްާ

އެއަށްވުރެާމ ާދެރަވަރުކޮށް.ާެއާހުރިހ ާކަމެއްާމިާދަނީާފަހަތަށްާޖަހަމުން.ާއ ދެ،ާއިސްލ މް،ާދިވެހިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހަމަޖެއް އެކަންާ ަގރ ރަކުންާ ޮގތުަގއިާ އެއްެގާ މ އްދ ާ މަޖުބޫރުާ އަޅުަގނޑުާމިާ ހުށަހެޅުމަކީާ މިތަނުންާ ސުމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އަދިާ ކަމެކޭ.ާ ލިބިެގންދ ނެާ ޔަޤީންކަމެއްާ ެއކަމުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިާ ދަންނަވ ނީާ
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ހަަމާ މިތަނުންާ ަގރ ރުާ މިާ ެއކުާ އެހެންކަމަށްވުމ ާ ކަެމކޭ.ާ އިތުރުެވެގންދ ނެާ ޔަޤީންކަންާ އެާ ވެސްާ އެންމެންނަށްާ

ާާ ާާފ ސްވެެގން ދަންނަވ ލަން. އަޅުަގނޑުާ ކަުމަގއިާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ 11ާާދިޔުމަކީާ ިއސްލ މް،12ާާާާ، ަގއިާ

ދަންނަވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ހަމަޖައްސަވ ާ ޮގތުަގއިާ މ އްދ އެްއެގާ ނޫންާ މަޖުބޫރުާ ވ ހަކަާ ދިވެހީެގާ

އިކުާދަރުސްެގާތެރެއިންާމީހަކުާއޭނ އަކީާާބޭނުންާާދ ދިާފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއވިެގންާދިޔަާޒ ކިރުާނަ

ުގޅިެގންާފަހުންާކުރެވުނުާތަޙުޤީޤުތަކުެގާތެރެއިންާއިތުރަށްާާ އިސްލ މެއްާނޫންާކަމަށްާއިޢުލ ނުކުރެވުނުާކަންތަކ ާ

ާާ ކުއްޖަކުާމިކަހަލަާކަންތައްތަކުަގއިާބައިވެރިވެފަިއވ ާކަމަށްާބެލެވިާއެާކުދިންނަށ17ާާާްސީ.އެޗް.އެސް.ސީަގއިާއުޅޭ

ޙަޤީޤަތެއް.ާާނަ ވެސްާ ކަމަކީާ ދ ާ ރ ވަމުންާ ޕްރޮްގރ މެއްާ މިނިސްޓްރީންާ އިސްލ މިކްާ މިހ ރުވެސްާ ދިނުމަށްާ ސޭހަތްާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމަކީާ ޮގތުަގއިާ އެްއެގާ މ ްއދ ާ މަޖުބޫރުާ ދިވެްއސަކީާ ިއސްލ މް،ާ ެއކުާ އެހެންކަމަށްވުމ ާ

ވ ހަކަ ދީނުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަެމކޭ.ާ މުހިއްމުާ ބޭނުންާވަރަށްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ދައްކ ލ އިރުާ

ބަެއްއާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޮގތް.ާ ކުރަމުންދ ާ ކަންތައްތައްާ މެދުާ ދީނ ާ ސަރުކ ރުންާ މިައދުެގާ ހިތ މަކުރަމޭާ އަޅުަގނޑުާ

ބޮޑުާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާއިސްލ މް،ާދިވެހިާައދިާމަޖުބޫރުާމ އްދ އަކަށްާނުހެދިޔަސްާއެއީާއެހ 

ިމާ ކަންތައްތޯާ ކިތައްާ އޭެގާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ނުވިާ ކަމަކަށްާ ބޮޑުާ މ ާ އެކަންާ އ ދެ،ާ ނޫންހޭ.ާ ނޫނެއްާ ކަމެއްާ

ބަންދުކޮށްފައި.ާާ މިހ ރުާ އޮތީާ އެާ ޢަރަބިއްޔ ާ ބޭނުން.ާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަނީާ ކުރަމުންާ ސަރުކ ރުންާ

ކޮންޓިނުއިންގާއެޑިޔުކޭޝަންާައށްާދީފައި.ާމިހ ރުާއެާބަންދުކުރިާޮގތަށްާއެތަންާމިހ ރުާއެވަނީާސެންޓަރާފޯރާާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ބައިވަރުާ އެތަްއާ މިކަހަލަާ ުއވ ލައިފި.ާ ކުއްލިއްޔ ާ އެއީ.ާ މަސަްއކަތަކީާ ކުރިޔަށްދ ާ ތަނުަގއިާ

ެމާމިސަރުކ ރުންާކުރަމުންާއެބަެގންދޭ.ާޤުރުއ ނ ާބެހޭާމަރުކަޒުާއުވ ލަންާސިޓީާފޮނުވުމ ާހިސ ބުންާރައްޔިތުންާނިކު

ހަޅޭއްފަޅޭއްާޖަހަިއަގތީމ ާއެކަންާމަޑުކުރީ.ާރޯދަާމަހުާބޭރުާމީހުންނަށްާކ ންދިނުމަށްާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްރަށުަގިއާާ

ާާ ދީފި. ވިދ ޅުވެއްޖެ.24ާާާާހުއްދަާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ ކަމަށްާ ހުންނަންނުޖެހޭނެާ ހަމަހޭަގއިާ މީހަކުާ ކޮންމެާ ަގޑިއިރުާ

ާދީނީާޢިލްމުވެރިނެްގާލަފ ފުޅެއްާބޭނުންވ ާކަމަށްާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާމީހުންާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާފައްޅިއެޅުމ ާބެހޭާޮގތުން

ާާ ފަހަރެއްެގާމަތިންާަމސައްކަތްކޮށްފި.ާއަންހެނުންެގާމިސްކިތްތައްާެގންދަނ2ާާާީއުޅޭާރަށްރަށުަގއިާރ ާިވއްކުަމށްާ

ކަ މިާ ހެދުމ ާ މަރ މ ތުކޮށްާ މިސްކިތްތައްާ ދިމ ކޮށްާ ރޯދަމަހ ާ މީެގކުރީަގއިާ ިމާާތަޅ ލަމުން.ާ މިއަދުާ ވެސްާ ންތައްާ

ސަރުކ ރަކުންާކުރަމުންާނުެގންދޭ.ާދ ދިާފަހުންާވ.ާއަތޮޅުަގިއާރައީސްާނަޝީދުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ާާ ދެނ5ާާާްދީނުެގ ރޯދަހިފ ފައި،ާ ޒަކ ތްދީފަިއ،ާ ނަމ ދުކޮށްފައިާ ވިދ ޅުަވނީާ ބަދަލުކޮށްފައި.ާ ވަނީާ މިާ ވެސްާ ރުކުންާ

ފު ކަމަކީާ މުހިއްމުާ މީ.ާާއެންމެާ ހ ލަތަކީާ އޮތްާ ޤައުުމާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުޅުމޭ.ާ ޓްބޯޅަާ

ފިރިހެނަކުާރިސޯޓެއްަގއ2ާާާިއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާޤައުމުަގިއާމިވެރިކަންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާވެރިކަންާއައިާފަހުންާބޭރުެގާާ

ބަލައިދިނު މައްސަލަާ އެާ މިާމައްސަލަާއަިއއްސި.ާ މިާހިސ ބަށްާ މަށްާއިސްލ މިކްާމިނިސްޓްރީަގިއާާކަިއވެނިކޮށްފި.ާ

ޙުކުްމާާ ކުރިންާ މައްސަލަތަކުަގއިާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ ނެތް.ާ ފިޔަވަޅެއްާ އެްއވެސްާ އެޅިާ ކަމަކަށްާ އެާ އެދުމުންާ
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އެފަދަާ މިއަދުވެސްާ ައދިާ ކަމަށްާ ެގންުގޅޭާ މަގ ުމތަކުަގއިާ އިސްާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުާ މީހުންާ ތިބިާ ކުރެވިފައިާ

އާެާކަންތައްތަކުަގއިާއެާފަރ ތް ތަްއާޝ މިލުވެެގންާއެާކަންކަމުަގއިާފުލުހުންާއެާތަނަށްާދިޔައިމ ާއެާމީހުންާފަހ ލާ 

ހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާމިއަދުާރައީސްާއޮފީހުެގާޕްރެސްާ ދ ާކަމީާވެސްާއަޅުަގނޑުާ ދ ާފުލުހުންނަށްާއަދަބުާދެމުންާ

ސަބަ ބޭނުންކުރުމުެގާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ ބޭފުޅ އަކީާ ހުންނެވިާ އަކަށްާ މާިާސެކެޓްރީާ ސަބަބުންާ ކަމުެގާ އެާ ބުންާ

ރ އްޖޭަގއިާމަސްތުވ ތަކެއްޗ ާބެހޭާޤ ނޫނެއްާހެދުމުެގާމީހަކީާއެއީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުުމެގާާ

މުހިއްުމާާ ދިމ ވ ާ ޤައުުމަގއިާ ައކީާ ެއޑްރެސްާ ރޭޑިޔޯާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ުިހިސ ބަުގއި.ާ މާ އޮތީާ މިާ ހ ލަތުާ

ތުންާރަްއޔިތުންނ ާމުޚ ތަބުކުރުންާކަމަށްާވިދ ޅުވ އިރުާމިދެންނެިވާމީހ އަކީާމުސްލިމެއްާނޫންާާކަންތައްތަކ ާބެހޭާޮގ

ވ ާާ ވިދ ޅުވެފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވެސްާ އަިއއިރުާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ ވ ހަކަާ މީހ ެގާ އިޢުލ ންކުރެވުނުާ ކަމަށްާ

އެހެންވީ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ ހަމަަގއިމުވެސްާ އެއްާ އަދިާ އުޅެނީާާތަނެއްާ މިާ ދަންނަވ ލަންާ މ ،ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށ އިާައދިާމިސަރުކ ރަށްާވެސްާއިސްލ މްދީނަކީާމ ާމުހިއްމުާއިސްކަމެއްާދީެގންާނުވަތަާެއާ

މިކަހަލަާާ ކުށްވެރިކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ ނޫނޭ.ާ ސަރުކ ރެއްާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ކުރިއެރުވުމަށްާ ދީންާ

ާމެދުަގއިާރައްޔިތުންެގާހިތްތަކުަގިއާއެާކަމ ާމެދުާކަންބޮޑުވ ތީާޝައްކުާއުފެދޭތީާމިއަދުާކަންތައްތައްާރައްޔިތުންެގ

ކޮންމެވެސްާާ އޭރުންާ ސަބަބަކީާ ޖެހެނީ.ާ މިާ ފ ސްކުރަންާ ކަންކަންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ސަރުކ ރުންާކުރަމުންާއައިާކަންތައްތަްއާާވަރެްއެގާޔަީގންކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާލިބޭ.ާމީާޙަޤީޤަތް.ާކުރީެގާާ

މިއަދުެގާސަރުކ ރުންާމިާދަނީާނައްތ ލަމުން.ާއޭރުާދީންާކުރިެއރުވުމަށްާކުރިާމަސަްއކަތްތައްާމިދަނީާމިސަރުކ ރުންާ

ނެތިާކޮށްލ ާފަނ ކޮށްލަމުން.ާެއުެހެންކަމަށްވުމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޤަރ ރަކީާެވސްާމިާވިސްނުމުަގއިާާ

ތ ީއދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާާކޮންމެ ަވރަށާުްބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުާ ހެންވެސްާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަށްާ

ާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

1ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިާހިސ ބުންާމިއަދުާމިާބަހުސްާއަށްާކަނޑައެޅުނުާާ ަވުގތުާާަގޑިއިރު

ާައށް.6ާހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާހަމަވީ.ާމި

ާ

. .ާްނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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10.1ާާާާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާާ ވަނ1ާާާާަނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށް

ކުރިޔަށް ބިލުާ ެގނައުުމެގާ ދެކުނުާާއިޞްލ ޙުާ ހިތަދޫާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުން.ާ ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފަށްާ.

ާ

ާސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޙަދ އިރ ެގާމެންބަރުާާހިތަދޫާދެކުނު

231ާާޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާވަބަރަކ ތުހޫ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްهللاާ`.ާައއްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަށްާިއޞްލ ޙުާެގންނެވުމަށްާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރުެގާާ

ތެރޭަގިއާާ މުއްދަތެއްެގާ ކުރުާ މިހ ާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ސަބަބަކީާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

ެގނައު ބަދަލެއްާ އެހެންނަމަެވސްާާއަވަސްކޮށްާ ވިދ ޅުވޭ.ާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ކަމަށްާ ނޫންާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ ަމކީާ

އެްއޗަކީާާ ކޮންމެާ އުފައްދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ެވސްާ ެއއްޗަކީާ ކޮންމެާ އުފަންވ ާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންެގާހ ލަތުާވެސްާބަދަލުތަކެއްާހ ލަތ ާުގޅިެގންާެގންނަންޖެހޭނެާއެއްޗެއް.ާއެހެންވެާއެާސަބަބަށް

ދ އިރ ތަްއާާ އިދ ރީާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ތ އީދުކުރަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ފެންނ ތީާ ކަމަށްާ ވ ާ ބަދަލުވެފައިާ ވަުގތުާ މިާ

ާާ އުމުރަކީ ކައުންސިލުތަކުެގާ ކުރެވޭާ އިންތިޚ ބުާ 3ާާާާހިންުގމަށްޓަކައިާ އިރު އޮންނަާ ކަމަށްާ މުއްދަތެއްާ 3ާއަހަރުެގާ

ާާ ބަދ5ާާައަހަރު ކައުންސިލުތަކަށްާާއަހަރަށްާ އެާ ސަބަބަކީާ ފެންނ ތީ.ާ ކަމަށްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މުހިއްމުކަންާ ލުވުުމެގާ

އެކަށީެގންވ ާބޭފުޅުންާކުރިމަތިލެއްވުުމެގާޚިޔ ލުާއެާބޭފުޅުންާއެާކުރައްވ ާމަސަްއކަތެއްާދޫކުރައްވ ފައިާެއކަށީެގންވ ާާ

ޚިދުމަ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަމަށްާ އެާ ބޭފުޅުންާ އެާ ލިބެންޏ ާ ސަބަބަކީާމުއްދަތެއްާ ދެވަނަާ ކުރިމަތިލ ނެ.ާ ތްކުރުމަށްާ

ކަންތައްތައްާއެކަށީެގންވ ާކުރުމުއްދަތެއްެގާތެރޭަގއިާކަންތަްއތައްާކުރަންާކިތަންމެާމޮޅަށްާރޭވިާކަމުަގއިާިވޔަސްާާ

ބޭނުންވ ާާ ކުރަންާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ިގނަާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ބޭނުންވ ނެ.ާ މުްއދަތެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ ކަމަށްާ އެާ

ެއކުާފަރ  ބޭފުޅުންާރޭވުންތެރިކަމ ާ ޤ ބިލުާ ެއކަންތައްތަކުެގާ ތްތަކަށް.ާއެހެންވެާއެާސަބަބަށްޓަކައިާވެސްާއެބަޖެހޭާ

ނުކުންނަވ ާާ ޮގތަށްާ އެާ ޚިދުމަތުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ކަންތައްތަކަށްާ އެކުރައްވ ާ

ދެްއވުމަކީާާ މުއްދަތެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ސަބަބަކީާާބޭފުޅުންނަށްާ ތިންވަނަާ ކަެމއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ވެސްާ

މަސައްކަތްތަކ އިާ ކުރަންޖެހުނުާ އަިއއިރުާ ހިސ ބަށްާ މިހ ާ ކުރިމަތިލަިއެގންާ އިންތިޚ ބަކ ާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ

ވެސްާ އިންތިޚ ބަކަށްާ ކޮންމެާ މިއިންާ އެއިންވ އިރުާ ދ ނެ.ާ ކުރެިވެގންާ އިހުސ ސްާ ޚަރަދުތައްާ ކުރަންޖެހުނުާ

ެއާކައުންސިލަށް ޖެހިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ކުރަްއވަންާ ޚަރަދުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކުރިމަތިލައްވ ާ ާ

ބޭފުޅުންާއެާކުރައްވ ާޚަރަދުތަކ ާެއކަށީެގންވ ާމުއްދަތެއްަގިއާއެާބޭފުޅުންނަށްާމަސަްއކަތްާކުރަްއވަންާފުރުޞަތުާާ

ބަބަކީާސަރުކ ރުންާބޮޑެތިާޚަރަދުތަކެއްާކުރަްއވަިއެގންާާލިބިވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެާކަމަށްާފެންނ ތީ.ާހަތަރުވަނަާސަ

ބޭއްވުނުާާ ފަހުންާ ެއންމެާ ވިދ ޅުޭވާ ާ ވެސްާ ކޮިމޝަނުންާ އިލެކްޝަންާ ެގންދަވ އިރުާ ކުރިޔަށްާ އިންތިޚ ބުތައްާ މިާ
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ާާ ވެއްޖިއްޔ  ކަމަށްާ ކުރީެގާ އިންތިޚ ބަށ40ާާާްބައްދަލުވުމެްއަގއިާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރުފިޔ ާ މިލިައންާ

ރަދުކުރެވޭާކަމަށްާެވއްޖިްއޔ ާމިހ ރުާއިންތިޒ މުާކުރެިވެގންާދ ާޮގތުންާރ އްޖޭަގއިާވޯޓުާލުމުެގާދިނުމުެގާޙައްޤުާާޚަ

ާާ ދ އިރު ކުރެިވެގންާ އިންތިޒ މުާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ދެވޭާ ފުރުޞަތުާ އެާ ބޭފުޅަކަށްާ ކޮންމެާ މިލިއަނ66ާާާްލިބިފައިވ ާ

އިންތި ކަމަށްާ ޚަރަދުކުރެވިެގންދ ނެާ ވަރުާ ާާރުފިޔ ާ ވެއްޖިްއޔ  އެހެންކަމަށްާ 10ާާާާޚ ބު.ާ ތެރޭަގއި ދުވަހުެގާ 3ާާއަހަރުާ

އަހަރުާކަމަށ5ާާާްފަހަރުާކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެ.ާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވ ާޮގތުންާކަމަށްާވެއްޖިއްޔ .ާެއއަށްާވުރެާާ

ާާ 66ާާާާވެއްޖިއްޔ  ރުފިޔ  ރައްޔިތުނ10ާާާްމިލިއަންާ އެބަކުރެޭވ.ާ ސަލ މަތްާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ އެހެންާއަހަރުާ ެގާ

ޚަރަދުތައްާކުރުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާތަފ ތުާިގނަާކަންތައްތަކެއްާއެބަާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއޭެގާފައިދ ތަކެްއާާ

ރައްކ ކުރެޭވާާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ.ާ އެފައިދ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފެނޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޚިދުމަ އިތުރުާ ސަބަބުންާ އެހެންވީމ ،ާފައިސ ެގާ ވެސް.ާ ސަރުކ ރަށްާ އެބަދޭާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުާ ކުރ ނެާ ތްތަކެއްާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާ މިާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ތ އީދުކުރ  ކަމަށްާ އެާ ވ ހަކަާ އެާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވެާ ކަމެއް.ާ މުހިއްުމާ ެގނައުމަކީާ ެއާާއިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ ތީާ

ާވަބަރަކ ތުހޫާ.هللاާތ އީދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވައްުްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިާާާ މެންބަރަކުާ އިތުރުާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާ ވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާ މިބިލަށްާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ބިލުެގާާވަުގތަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނުަގންނަވ ާ އެދިވަޑަިއާ މެންބަރަކުާ އިތުރުާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ކުާ

އިބްތިދ ޢީާބަހުސްާމިާނިންމ ލަނީ.ާއަދިާފަހުބަސްާވިދ ޅުުވމަށްާވެސްާބިލުާހުށަހެޅުވިާމެންބަރުންާވެސް.ާއ ދެ،.ާާ

ާށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.މިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެދިވަޑަިއެގންފި.ާެގމަނަފު

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙުެގމަނަފުށީާދ އި

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާިއއްޔެވެސްާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެއްކިން.ާއެކަމަކުާއެާވަުގތުާއެހެންާ

ައޅުަގނޑަށްާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާދިނުމަށްޓަ ކުރުކޮށްފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާ ވ ނީާ ވ ހަކަާ އިްއޔެެގާ ކައިާ

އަޅުަގނޑުާާ ދައްކ ލުމަށްާ ވ ހަކަާ އިޞްލ ޙުެގާ މިާ ނުވަތަާ ވ ހަކައިެގާ މިާ ައލުންާ ތަނަވަސްވީމ ާ ފުރުޞަތެއްާ

ހިތްާއޮތީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާޤ ނޫނުއަސ  ޤަބޫލުކުރ ާ މިާއެދުނީ.ާއަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކުރުމަކީާާފުރުޞަތަކަށްާ ސީާ

ނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާހުރިާމ އްދ ތަކ ާކުޅުމަކީާނުވަތަާެއާބަދަލުކުރުމަކީާމިާވަުގތުާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫންާ

ޤަބޫލުނުކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާާ ެއކަންާ މެންބަރުންާވިދ ޅުވަމުންދ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާބައެއްާ

ރަ ކަމަކީާ މިާ މިާދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނދު،ާ ވީާ ކަމަކަށްާ މުހިްއމުވެފައިވ ާ ވަުގތުާ މިާ ްއޔިތުންނަށްާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީާބަދަލުކޮށްެގންާވެސްާމިާކަންތައްާކުރަންާެއބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާމަޢުލޫމ ތުތަކުންނ އިާ

ބޭބޭފުޅުންާ ކުރިމަތިލައްވ ާ މިކަމަށްާ ފޯންކޯލްތަކުންާ އަންނަާ އެބަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ާ

އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާމިާުމއްދަތުާކުރުާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާއޮތީާމިާމުއްދަތަކީާވަރަށްާކުރުާާ

ޮގތެްއާ ކަނޑައެޅުނުާ މުއްދަތުާ މިާ ޮގތެއްާ ދިޔަާ ޖެހިެގންާ މުއްދަތުާ މިާ ސަބަބަކީާ ކަމަށް.ާ މުއްދަތެއްާ

ޞަާމަޖިލީހުންާކުރިންާކުރެއްވިާމަސައްކަތުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިފަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބެލިާބެލުމަކުންާޚ އް

އެއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުާއިވެނީާތަފ ތުާސިޔ ސީާބޭނުންތަކަށްާމިާކަންތައްާކުރެވިެގންާދިޔަާކަމަށްާ

އްާމީހަކަށްާކ ންދޭއިރުާާމަޢުލޫމ ތުާލިބެނީ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާއޮތީާބަޔަކަށްާފުރުޞަތުާދޭއިރުާކ ާއެއްޗެ

ތަށިާދިއްކޮށްލ ފައިާއޭެގާެއއްބައިާކ ލ ށޭާނުވަތަާއެއްާބަޔޭާކެވޭނީާބުނުމަކީާއެއީާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫންާކަމަށްާ

މަޤ މަށާްާ ނުވަތަާ ކުރަންޏ ާ ކަމެއްާ މިާ ހަމަގައިމުވެސްާ ދެންޏ ާ އެްއޗެއްާ މީހަކަށްާ ަގބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަ ަވޒީފ ާ ހަމަޖެހާޭާކުރިމަތިލައިެގންާ އުސޫލަކުންާ ހަމަޖެހޭާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދ ކުރުވަންޏ ާ

ޮގތަކަށްާކަންކުރެވެންޖެހޭުޭނީ.ާދަންނަވަންާމިާއުޅޭާވ ހަކަާައކީާަވޒީފ ާއަދ ކުރ ާމީހ ާއަށްާއެާމީހ ާވަޒީފ އަދ ކުރ ާާ

ންޖެހޭނެ.ާއެމީހ ާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާަގޑިާެވސްާާހިނދުާއެާތަނަކުންާލިބެންޖެހޭާޚިދުމަތްތަކެއްާރަނަގޅުާޮގތުަގިއާލިބެ

އަޅުަގނޑުާާ އުޅެނީާ މިާ ދަންނަވަންާ ަގބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހަމަޖެހޭނެާ އެކަންާ އުސޫލަކުންާ ހަމަޖެހޭާ

ާާ ވެސް ުއމުރަކީާ ބޭބޭފުޅުންެގާ ނެޭގާ ކައުންސިލަށްާ ރަށުާ ކައުންސިލަށ އިާ އަތޮޅުާ އޮތީާ ހިތްާ އަހަރ5ާާާާުޤަބޫލުކުރ ާ

ން.ާއަޅުަގނޑަށްާކުރިންާވ ހަކަދެްއކެވިާޙަސަންާލަތީފުާހިތަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާކަމަށްާހެދު

ލަތީފުާވިދ ޅުވިާޮގތަށްާމިާފައިސ ެގާއަދަދުާއަޅުަގނޑުމެންާކިޔ ާކަމަށްާވަނީާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަނާީާ

ދ ތަން އިތުރުެވެގންާ އަށްާ ރުފިޔާ  މިލިއަނުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމިލިއަނުންާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ ދުވަހަކުާ ކުރީާ ދެންާ ާ.

ާާ 2ާާާާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވިާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބެްއެގ 3ާާާާދައުރުެގާތެރޭަގއި ެއ3ާާާާދައުރު ފަހަރުާވޯޓުލ ންޖެހޭާކަމަށްާ

ާާ ާާފަހަރުާވެސްާކިޔަންވީާނޫންހެއްޔޭ.ާކިޔައިެގންާެއއަށްވުރެާެވސްާމ ާިގނަާވ ނެ.ާއަޅުަގނޑ6ާާާުޮގތަށްާކިޔަންޏ 

ފަހަރުާވޯޓުލުމަކީާވަރަށްާބޯޑ3ާާާުދަންނަވ ނީާއެއީާމުހިއްމުާވ ހަކައެކޭާއެާވިދ ޅުވީ.ާސަބަބަކީާރިޔ ސީާދައުރުެގާާ

އަޅުަގނޑުާ އޮންނަންޖެހުމަކީާ ކަންތައްާ މިާ ޮގތަކަށްާ ނުކުރެވޭާ ޚަރަދުާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތުން.ާ އުސޫލެްއެގާ ޚަރަދެއްާ

ބަދުވެސްާދަްއކ ާވ ހަކަާއެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުަގއިާޚ އްޞަާާދެކޭޮގތުަގއިާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާއަ

އަރަނާީާ މިާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަާ ވަނީާ ކަމުަގއިާ އެހެންެވއްޖެާ ވ ހަކަ.ާ ނެތްާ ފަިއސ ާ މެދުވެރިެވެގންާ ހ ލަތެއްާ

ކުރެ ވެސްާ ޚަރަދުާ އަނެއްކޮޅުންާ ނެތް.ާ ފަިއސ ާ ކޮޅުންާ އެއްާ ކިޔަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެންޖެހޭ.ާކޯްއޗެއްތޯއޭާ

ާާ އަހަރުެގާޓަރމަކަށްާމިާޓަރމުާދިުގެވެގންާދިއުން.ާއެހެންވީމ ،5ާާާާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާއޮތީ

ާާ ވޯޓުާނުވަތަާިމ52ާާާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނެްގާއަރިހުންާވެސްާއަޅުަގނޑުާއެދެންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން

އިޞްލ ޙުެގ58ާާ ފ ސްވެ،ާ މިާ ލިބިެގންާ އަޅުަގނޑުާާވޯޓުާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ލިބިފައިާ މައުލޫމ ތުާ ކަމަށްާ ނެވޭނެާ
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އުއްމީދުކުރަންާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބަރުންާވެސްާމިާކަމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާރައްޔިތުންނަށްާލ ބަާއ އިާމަންފ ާހުރިާކަމެއްާާ

މީގައި އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ދެއްވ ނެާ ވޯޓުާ އެްއކިބ ވެާ ފިކުރުތަކުންާ ސިޔ ސީާ ވަުގތުަގއިާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާޖެހޭާ ާ

ކަންތައްތަކެއްާވެސްާއެބައޮތް.ާކުރިންާދުވަހުާވެސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިންާދެރަާމީހ ާއަށްާދެރަާޮގތޭާރައްޔިތުާާ

ރައްޔިތުންެގާ ފަދައިންާ ދަންނަވ ލިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އިއްޔެާ އެއީާ ވަނީ.ާ މިާ ޮގތޭާ ދެރަާ އަށްާ މީހ ާ

އަހަރު.ާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނަށ5ާާާްރު.ާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާާައހ5ާާަމަޖިލިސްެގާމިާއޮންނަނީާާ

5ާާާާ ދައުރަކަށް 5ާާާާއަހަރު.ާރިޔ ސީާ މިހެންާޮގސްާކޮންމެާއެއްޗެއްާކިޔައިެގން މިާއިނިގލިތަްއ5ާާާާއަހަރު.ާ އިންާ

ނިކަމެ އުޅޭާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ ނުވަތަާ މީހ ާ ރައްޔިތުާ ޢ އްމުާ އެްއކަލަާ ައއިސްާ އެކަމުާ މީހ ާުގނ ލެވޭނެ.ާ ތިާ

ާާ އޭ.ާއެީއާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަޖެހޭާއުސޫލެްއ3ާާާާކުރިމަތިލ ންޖެހުނީމަާއެާމީހ ާކައިރީަގިއާމިާބުނީާކަލޭ

އަހަރުާޓަރމެއް.ާއޭރުންާނޫންތޯާމީަގއިާަގބޫލުކުރަންޖެހ5ާާާޭނޫނޭ.ާއެާމީހ ާއަށްާލިބެންޖެހޭނެާހަމަާމިާއުސޫލުންާާ

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާއަތޮޅުތަކުަގއިާމިާކަންތަކަށްާޙަޤީޤަތްތަކެއްާއެުެބަހުރިާޢިްއޒަތްތެރިާރަ އީސް.ާމީަގއިާ

ތަޢުލީމާީާ އެހެންވީމ ،ާ ދެިވެގން.ާ ވެސްާ މުއްދަތެއްާ ރަނަގޅުާ ކުރިމަތިލެވޭނީާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ

ާާ ދޭންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވެާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުދެންޏ ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާީމަގިއާރަނަގޅުާމުއްދަތެއްާވެސް

ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއެރީާމިާވ ހަކަާއިތުރުކޮށްލ ނަމޭ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:އިރ ެގާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ 

ާާ އަށް ޤ ނޫނުައސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވަނ1ާާާާަ`.ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(231ާާޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާައޅުަގނޑުާބަލައިލައިފިން.ާީމަގިއާމިާވަނީާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާއި

ކައުންސިލުތަކުެގާާ ާ ކުރެޭވާ އިންތިޚ ބުާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އެއީާ ެގންނަން.ާ އިޞްލ ޙެއްާ އަށްާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރ5ާާާިއުމުރަކީ ބަދަލުކުރުމަށްާ ދުވަހަށްާ ދުނިޔޭެގާއަހަރުާ އޮތީ.ާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ މެންބަރަކުާ ާ

މިާާ ވެސްާ ދައުރުާ ރިޔ ސީާ ވެސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބޮޑެތިާ ދުނިޔޭެގާ އިރުާ ބަލައިލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުތަކަށްާ

ރަށ4ާާާުާއޮންނަނީާާ ބަދަލުވެާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ ބަދަލުވެާ ދައުރުާ ރިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރަށް.ާ

ާާ ބަދަލުވުމުެގާބޭނުމަކީާއެކަންާއެާބަދަލުވުމުެގާސަބަބުންާއެާކުރީަގއިާތިބޭާމީހުންނަށްާވުރެާދެނާްާކައުންސިލުތައް

އަންނަާބަޔަކުާރަނަގޅަށްާއެާޤައުމަކަށްާނޫނީާއެާރަށަކަށްާނޫނީާއެާއަތޮޅަކަށްާކަންތައްތައްާކުރެވޭނެާނިޒ މަކަށްާާ

ހެދިދ ނެާރި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައްޓަންކުރުން.ާ ާާކަންތައްތައްާ އަހަރަށްާވެސް.ާއެހެންނަމަވެސ10ާާާާްޔ ސީާދައުރު

ާާ މަޖިލިސ5ާާާާްއަޅުަގނޑުމެން ޚ އްޞަާ އިތުރުންާ މަޖިލިސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކުރީެގާ އޮތީާ ހަދ ފައިާ އަހަރަށްާ

އެންމެާ އަށްާ ރ އްޖެާ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ ދިރ ސ ާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންާ މަޖިލިސްެގާ ޚ ްއޞަާ އެާ އެްއކުރަްއވަިއެގންާ

ރަށ5ާާާުާާއެކަށީެގންވަނީ ދިޔައީ.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޮގތަށްާ އެާ ވެސްާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ތީ.ާ ކަަމށްާ އަހަރުާ
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ާާ އަހަރަށްާހައްދަވ ފަިއ3ާާާާކައުންސިލްތަކ އިާއަތޮޅުާކަުއންސިލްތައްާއުފައްދަންާނިންމެވިއިރުާވެސްާާއެާބޭފުޅުން

ބަލ  ޤަުއމުތަކަށްާ ދުނިޔޭެގާ ކުރެއްވުމަށްފަހު.ާ ދިރ ސ ާ ވަރަށްާ ވުރެާއޮތީާ ދައުރަށްާ ރިޔ ސީާ ވެސްާ އިރުާ

ބައެްއާާ ހިމެނިެގންވޭ.ާ ެއކިާސަބަބުތަކެއްާ މަދުކޮށްާއޮންނަނީ.ާއޭަގިއވެސްާ ރަށުކައުންސިލުތަކުެގާއުމުރުާކުޑަވ ނެ.ާ

ޮގތް.ާ ރަނަގޅުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށުާ ނޫން.ާ އެހެނެއްާ ޮގތޭ.ާ ދެރަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުންާ

ޤަބޫލުކު އިތުރުކުރަން.ާާއަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވ ނެާ ބޭފުޅުންާ ކުރިމަތިލައްވ ާ ކައުންސިލުތަކަށްާ މިާ ޮގތުަގއިާ ރ ާ

ޢ އްމުާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ ފައިދ ވ ނީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތިބޭާ ރަށުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ

ާާރައްޔިތުންނަށްާމިއިންާކޮންފަިއދ ތަކެއްތޯާކުރަންޖެހޭނީ.ާޢ އްމުާރައްޔިތުންނަ އަހަރުާވަންދެނ3ާާާާްށްާވ ނީާފައިދ .

ރަށަށްާާ ކަންތައްތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ބޭފުޅުންާ އެާ ކައުންސިލުންާ އެާ ެއކުލަވ ލައްވ ާ ކައުންސިލެއްާ ރަްއޔިތުންާ ރަށުެގާ

ާާ މީހުން އެާ ވަންޏ ާ ކަމުަގއިާ އޮތް.3ާާާކޮށްނުދެވޭާ އެބަާ ފުރުޞަތުާ ހޮވުމުެގާ ބަޔަކުާ އ ާ ބަދަލުކޮށްފައިާ އަހަރުންާ

އަހަރުެގާތެރޭަގިއާެއާކަންތައްާކައުންސިލުަގިއާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާރަށަށްާކަންތައްާކޮށްދެޭވ3ާާާާެއާާއެހެންނަމަވެސްާާ

ާާ ައނެއް އ ނ،ާ އިނޭގނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރަށުެގާ ވަންޏ ާ ބޭފުޅުންކަން.3ާާާކަމުެގާ މިާ ހޮަވންވީާ ވެސްާ އަހަރުާ

ވި އަޅުަގނޑުމެންާ އަށްާ ފައިދ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށުެގާ ކައުންސިލަށްާާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ހަމައެކަނިާ ސްނަންޖެހެނީ.ާ

ާާ ކަންތައްތަކަށް މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ބޭފުޅުންނަކަށްާ ާާކުރިމަތިލައްވ ާ އަބަދުވެސްާބަލ އިރު

ޮގތަށްާޢ އްުމާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ާވަނީާކިހިނެއްތޯާރަްއޔިތުންެގާާާާވ ާާފައިދ ވިސްނަންޖެހެނީާރައްޔިތުާމީހ ާއަށްާާ

ާާމަޖި 5ާާާާލީހުެގާމެންބަރުން ބޭނުމާޭާވިދ ޅުވޭާތިމަާާބައެއްާބޭފުޅުންާއެބައަހަރަށްާމިާއޮންނަނީ.ާއެކަމަކު، ންނަމެންާ

ާާ އ5ާާެއަނެއް އެހެންވެއްޖިއްޔ ،ާ ހޮވެން.ާ ވެސްާ ބޭނުންވ ާާާއަހަރަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެުެރިާ އެާ މެންބަރަކުާ

ރަްއޔިތުންނަށް މަސައްާާކަންތައްތައްާ ވަރަށްާ ބަދަލުަގިއާާާާދީފިއްޔ ާާކޮށްކަތްަގބޫލުކުރެވޭާ އޭެގާ ހޮވ ނެ.ާ ރައްޔިތުންާ

ާާ ާާާާއަހަރަށްާއެހެނެއ10ާާްއަޅުަގނޑުމެންާބަދަލުކުރަންވީތޯ ާާނޫންާއެކަން ޅުަގނޑުާާއެހެންވީމ ،ާއަކުރަންޖެހޭާޮގތަކީ.

މިެގނާްާނިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ާއަދިާނުދަންނަވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުޅެންާވެސްާައދިާމ ާއަވަހޭ.ާއި

ާާ މި ައދިާ އުޅެނީ.ާ މިާ މިއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުެވެގންާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުާ ފުރަތަމަާ ާކައުންސިލުތަކަށްާ

ާާާާކަމެއްާނުވަނީސްާއަނެއްކ ާމީތިާބަދަލުކުރަންވީ.ާމިާާމިާާ.އުޅެނީ ކުރަންޖެހޭާޮގތަކީާއެއްާނޫނޭާއަޅުަގނޑުމެންާމި

އަޅުަގާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ބަދަލުެގނެވޭާ ވެސްާ ބަދަލުާާާނޑުއަށްާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ވެސްާ

ކުރީެގ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުެގންނަންޖެހެނީާ ޚ އްޞަާ އޮތްާ އެކުލަވ ލ ފައިާ ޮގތަށްާާާާންާ

ާާތަންފީޛު އެ ދ އިރުާ ާާކުރަމުންާ ވަމަރުތަންފީޛީ ކަމުަގއިާ ުއޅޭާ ދަތިތަކެއްާ ދިމ ވ ާ ާާޙަލ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާންޏ މު

އެއް.ާއަދިާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކެއްާެއކުލަވ ާނުލެވިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާާާކުރަންާނުވެސްާފެށޭ.ާމިާމ އްދ ތަންފީޛު

ކުޅެންާމ ާއަވަހޭ.ާާާއ ާާޮގތުަގއިާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާާާއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާމި
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ންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާކުރ ާވ ހަކަާދަނުއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިއަށްާތ އީދު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މެންބަރުާޙުސަާމަތިވެރިާދ އިރ ެގ

މި މީަގއިާ ފުރުޞަތަކަށްާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރަތަަމާާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ އެދުނީާ

ާާވ ހަކަދެްއކިާއި މަޖިލީހުެގާާާބިލަށްާމިާާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާހީކުރީާމިާރުވަރަށްާވަރަށްާކުރުކޮށްާވ ހަކަދެްއކެވީ.

މެންބަރުން ދ އިރ ތަާާާހުރިހ ާ އިދ ރީާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ ކަމަށް.ާ ތ އީދުކުރައްވ ނެާ ްއާާހެންާ

އުޅުނުއިރު ހުށަހެޅިެގންާ ބިލުާ ހިންުގުމެގާ އުސޫލުންާ ވަރަށްާާލ މަރުކަޒީާ ނޫޅުއްވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ ިގނަާާާޚ އްޞަާ

ާާޮގތަށްާހުށަހެޅުއްވިާއެާކައުންސިލުތަކުާާާބޭފުޅުންާއެއަށްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙެއް 3ާާާާެގާއުމުރު ކަމަކުާައހަރަށްާއޮތީމަ

ާާ މ5ާާިނުދެއޭ ދެންާ ބަދަލުކުރައްވ ށޭ.ާ ވަރަށްާާއަހަރަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާާޮގތަށްާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ާާާާިގނަާ މާިާފަހުން

ާާާާންމެހ އެ އެނގިވަޑައިަގތީ ާާބޭފުޅުންނަށްާ ާާޤ ނޫނުއަމި އެހެންެވެގން، މިއީ.ާ އުމުރުކަންާ އޮންނަާ ާާއެާސ ސީަގއިާ

އެހެންވީމ  ހުއްޓުނީ.ާ މިާ ާާ،  ވ ހަކަތައްާ ވ ހަކަައކީ އުޅޭާ މިާ މަޖިދަންނަވަންާ ޚ ްއޞަާ ައިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ލީހުަގއިާ

ާާ ާކަންނޭނެގ.ާައޅުަގނޑުެގާހަނދ ނުެގާމައްޗަށްާބުރަެވާާރަކަށްާއަލިއަޅުވ ލަންާއެބަޖެހޭވަާާކޮންމެެވސްޮގތަށްާެވސް

އުޅުްއވިއެްއޗެއްާދަންނަވ ާކަމަ މަޖިލީހުަގއިާ ޚ އްޞަާ ެވްއޖިއްޔ ާ ތިއްބެވި.ާާާާވަރަށްާާށްާ މިތ ާއެބަާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ

ާާ ާާާާކޮމިޓީަގއިއަޅުަގނޑުާޑްރ ފްޓިން ޓީނާްާކޮމިާާޮގތުަގިއާޑްރ ފްޓިންާާކުރިން.ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވ ވެސްާމަސައްކަތް

ާާ ތަޅުމަށް މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ ޑްރ ފްޓުނިމިެގންާ ާާހުށަހެޅުނުާ އޮންނ ނީ 5ާާާާަގއިާ އަޅުަގނޑު ހަނދ ންވ ާާއަހަރު.ާ

ެގާާއަޅުަގނޑުާއަނެއްކ ވެސްާއަޅުަގނޑުާާާޮގތުަގއި.ާޚ އްޞަާމަޖިލީހުންާދިރ ސ ތަކެއްާކުރެްއވިާކަމަށްާއެބަާވިދ ޅުޭވ.

ެގާތަޅުމަށްާމެންބަރަކާުާކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާތިންާއަހަރަކީާމަޖިލީހުާާެއއްޗެއްާދަންނަވ ާާހަނދ ނުެގާމައްޗަށްާބުރަވެ

އެބަހުށަހެޅު މަޖިލީހުަގއިާ ވެސްާ މެންބަރުާ އެާ ބަދަލުވުެމއްާ ބަދަލުވިާ ފ ސްެވެގންާ އިޞްލ ޙެއްާ އުޅުްއވ ާާާއްވިާ

މި ސަބަބުތަކެއްާ ކުރެއްވިާ އެކަންާ މެންބަރުާ އެާ ނ ހަންާ އަޑެއްާ އަދިާ ހ މަކުރެއްވިާާއަޅުަގނޑުާ އަޑެއް.ާާާާތަނަށްާ

ާާާާވުންތައް.ާރައީސުންާވެސްާއެބައްާެއބަހުރިާތަފ ތުައކީާތެދެާާއުޅޭާވ ހަކަާާއެހެންނަމަވެސް،ާދަންނަވަންާމި 7ާާއޮތް

ސުވ ލަކީާާއުމުތައްާވެސްާއެބަހުރި.ާއެކަމަކު،ާާއަހަރުންާހޮވ ާޤ4ާާަވެސްާއެބަހުރި.ާާާާއަހަރުާދުވަހަށްާހޮވ ާޤައުމުތައްާ

ހުރާީާޔިތުާމީހ އަށްާފައިދ ާާރައްހަރަށްާކަމަށްާރައްޔިތުާމީހ އަށްާފައިދ ާހުރީ.ާާއ3ާާަަގއިާމިހ ރުާފައިދ ާހުރީާާރ އްޖޭ

ާާާާފުރަތަމަާކަމަކީާާއަހަރުންާއޮތްާކަމަށްާވެްއޖިއްޔ 3ާާ ހޮވުންާވެސްާހަމަ އަހަރަށްާބަދަލުކުރުމަށ3ާާާްާރައީސްާމީހާ 

އަނެއްކ ާމިާސްޕްރީމްާާާކުރަންވީ.ބަދަލުއަވަސްވެާަގންނަންވީާނޫންތޯ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާސަބަބުންާއެާޮގތަށްާާ

ާާ ާާކޯޓ  ާާާާމިހިރައެހެންޮގސް ާާމުއަްއސަސ ުމސްތަޤިއްލު ާާތައް ނޫންތ3ާާާޯވެސް އޭރުންާ ބަދަލުކުރަންވީ.ާ އަހަރަށްާ

މިހ ރުާާާާށްރައްޔިތުންނަ ކުރ ނީ.ާ ތަކުރ ރުކޮށްާާމިތ ާާޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ބުނަނީާ މިާ



 57 

ނީާމިާޮގތަށޭ.ާެއހެންކަމަށްވަންޏ ،ާމައްސަލަެއްއާނެތްާއަޅުަގނޑުމެންާންާމ ނަކުރ ކުރަންާތިބިާމީހުންާމިކަޚިދުމަތް

ޤ ނޫނުއަސ ސީ އޮތީާ ދެންާ ނޫންތޯ.ާާާއ ާާއަވަސްވަމ ތޯާ އަވަސްތޯާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކުޅެންާ

ދައުރެއްާާކީްއވެެގ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ މަޖިލީހަށްާާންތޯާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތަށްނެތިާ ހުށަހަޅައިެގންާާާާބިލެއްާ

ާާާާނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރަންވ ާކޮންމެާފަހަރަކުއެއީާޤ ނޫސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރެޭވާޮގތަށްާހެދީ.ާާޤ ނޫނުއަ 3ާާމިޮގތަށް

ާާ 5ާާާާއަހަރުާނުވަތަ ާާާާއަހަރުާމ17ާާިއަހަރުާނުަވތަ 1ާާމިާކިހިނެއްތޯާހަދ ނީާަގވ އިދުާހަދަންާާތަނުަގއިާައރައިރުންވެ

ޓަކަިއާާލ ޙުކުރަންާޖެހިއްޖެާހިނދެއްަގއިާއިޞްލ ޙުކުރެވޭނެާމަުގާފަހިކުރުމަށްޮގތަށްާނުހަދ ާއިޞްާާމިއަހަރުާނަގ .ާާ

އެހެންވީ ކަމަކީ.ާ ކަމެއްާ ކުރިާ ވިސްނ ފައިާ ައވައަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީާ މިކަންާ ނޫންާާމ ،ާ އެއްާ އެާ ލަސްތޯާ ސްތޯާ

މިދަންނަވަނާީާާާމެންަގނޑުއަޅުމިާކަމަށްާއޮތީާފައިދ ތޯާނޫންތޯ.ާާކުރަންާޖެހިއްޖެާކަމެއްތޯާާބަހުސަކީ.ާބަހުސަކީާމިއީާާ

ާާާާހުރިާާފައިދ  ކ3ާާަޮގތަކީ އަހަރުއަހަރަށްާ ދެާ ނުވަތަާ ހެދުމަށްާ ހެމަށްާ ކަމަށްާ ދައުރުެގާާބައިާ ނުވަތަާ ދިއްޖިއްޔ ާ

ާެއއްބައިާބޭފުޅުންާވިދ ޅުިވާދައުރުެގާމެދުތެރެއިންފައިދ ާއޮެވެގންާކަންނޭނެގާާާާމެދުތެރެއިންާއިންތިޚ ބުާބޭއްުވމޭ،

ވ ހަކަާއަޑެްއާާާާމިހ ރުާއެާކުރެޭވނޭާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަންދެއޭ.ާރުކޮށްާވިދ ޅުވިާމިކަންމޭ.ާތަކުރ އިންތިޚ ބެއްާބ ްއވ ނަ

ާނޫންތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދަންނަވަނީާރައްޔިތުންނަށްާާނީވޭ.ާއެހ ާފައިދ ހުރިާކަެމްއާވެއްޖިއްޔ ާއަވަހަށްާކުރަންވީާ

ަގއިާޖެހުނީމަތޯއޭާމިާމުއްދަތުާކުރުވުމުންާފައިދ ާސިލުތަކުލޯކަލްާކައުންާާފައިދ ާހުރިާނުހުރިާމިޖެހެނީާހަމައެކަނި

ާާ ވަނީ. ާާމިާ މިޮގތަށް އަޅުަގނޑުެމންާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ާާދެންާ ހުރިހ ާާާމިައޅުަގނޑު ދައްކ ލީާ ވ ހަކަާ

އެނިގަވޑައިަގ ވެސްާ ައޣުބޭފުޅުންނަށްާ ޚ އްޞަާ މިާ ާާާާލަބިއްޔަތުންންނަވ ނެާ ޯވޓުާމެންބ58ާާަާާ،57އ ދެ، ރުންެގާ

ވ ނީާާލިބިެގން ާާމިކަންާ ނުލިބި ތ އީދުާ މެންބަރުންެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.ާާ ފ ސްވ ނެ އެާމިާ ނެތް.ާ ާާޮގތެއްާ

ާާ ކޮށްދެއްވ ތޯ ތ އީދުާ މިާާާމިާާމެންއަޅުަގނޑުބޭފުޅުންެގާ މިާާވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރ ނީާ ކަމަށްާާާދައްކަނީ.ާ

ތި ިވސްނ ލައްވ ފައިާ ިވސްނ ލަްއވ ށޭާ ކެނާާރަނަގޅަށްާ ވ ނެާާޑިޑޭޓުންެގބޭފުޅުންާ ބޭނުންފުޅަކަށްާ ކަމަށްާާާވެސްާ

ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމަށްާއަލުންާރިޢ ޔަތްާކުރަްއވ ާމިާފ ސްކުރަންޖެހޭާއ ދެ،ާހަތަރުބައި

ާެވސްާާާބޭފުޅުންއެހެންވީމ ،ާެއޮގތަށްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާޖެހެނީ.ާާާާލަބިއްޔަތުންާފ ސްކުރަންާމިކުޅަާތިންބަިއާވޯޓުެގާއަޣު

ާނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނީ.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ކަަމށްާއުއްމީދުކުރަމުންާއަޅުަގާދުކުރަްއވ ާހައްދަވ ނެތ އީ

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާހުށަހެޅުއްވިާބޭފުޅ ެގާާއެކުާމިާއިޞްލ ޙުާާާތިރ މ ރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިހުޢިްއޒަތްތެާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔާ 

އެންމެ ވ ހަކަ.ާ ނެތްާ ތ އީދުކުރެވެންާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ އެދެނީާ ސަބަބަކީާާާާއަރިހުންާ އެއްާ ބޮޑުާ

ވެސްާާއިޞްލ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާާއަދިއަޅުަގނޑަށްާާޙުކުރުންާ ައވަސް.ާ

ާތެރޭަގއިާމިއަދުާޑީ.އ ރު.ޕީެގާާނެސްދީފި.ާއެާބަދަލުތައްާެގނައުމުެގއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާބަދަލުތަކެއްާެގ
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ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާތެދުވެވަޑައިބޭފުޅުން ބޭނުންވެއޭ.ާ ތިމަންނ މެންާ ތ އީދުާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިާ ވިދ ޅުވަނީާ ިމާ ެގންާ

113ާާަގނޑަކަށްާާނަމަާގ ތްާާއޮތްާޚ އްޞަާމަޖިލީހަކުން.ާެއހެންާޢިބ ރ ތަކުންާދަންނަވ 84ާާާ.ޕީެގާާ%ފ ސްވީާޑީ.އ ރު

ާާ މެންބަރުން ާާވަރަކަށްާ އައިާާެއކިދެން މަޖިލީހަށްާ ަވޒީރުންެގާ ބަދަލުތަކ ރުަގއިާ ިމާާާާއެކުާާއިާ އައިާ ބަދަލުވަމުންާ

ާާ ކަމެއ57ާާްމަޖިލީހުަގއި ލިބިެގންާ ޑީ.އ ރުާާވޯޓުާ ޖެހޭއިރުަގއިާ ާާފ ސްކުރަންާ މެންބަރުންނެްއ80ާާާާ.ޕީެގ އެތައްާ

ާާ މިޮގތަށް އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ އެތިއްބަަވއިެގންާ ހުރީ.ާ ާާފ ސްވެފައިާ ޑީ.އ ރު.ޕީ މިއަދުާ ވެރިކަންާާހެންނަމަވެސް،ާ އަށްާ

ބ ލިބިވަ ވެރިކަންކުރުމުެގާ މިއަދުާ ބަޔަކުާ އެހެންާ ދެންާ ތިބީމ ޑައިނުަގތީމަާ އަނެއްކ ާާރުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާ،

އަޅުަގނޑުމެންާާާހެދެނީާާޮގތަކަށްާބަދަލުކުރުންާއެއީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތެއްާނޫނޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާމިބޭނުންފުޅުވ ާާ

ެއއްާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާާއެއްާނޫނޭާކޯޓެއްާޮގތުަގާާދިޔައީާވަކިާމީހ އަކަށްާފަހ ާލިބ ހެއްާޮގތުަގބުނަމުންާާއޭރުވެސްާާ

ވީ ޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަންާ މިހިރަާ ކުރެާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވޭތޯާާވަރަކުންާ

ާާ މި ދެންާ ިއޞްލ ޙުކުގުާާާއާ ާާމައްސަލަމަސައްކަތްކުރަން.ާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރުމުެގާާޅިެގންާ

ވ ލެވެނީާވަރަށްާކުޑަކުޑަާކަމަކަިއެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާހުޅުާާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލައިފި

ާާ ާާާާމިާހުޅުވ ލެވެނީ.ާެއހެންވީމ ،ާދެންާއަންނ ނެާއިތުރުކުޅުމުެގާފުރުޞަތުާައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަކ ާާއެހެން

ާާ ޮގތުން ާާބެހޭާ އިޞްލ ޙުކުރުމުެގވެސް ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކުޅެން.ާ އ ާ ރައްޔިތުންެގާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފުރުޞަތުާ

ތަކަށްާބަދަލުތަކެއްާނައުންާާއިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާިގނަާމަފްހޫމުެވސްާމައިަގނޑުާޮގތެއްގަާާާއިރުަގއިާާމަޖިލީހަށްާދެއްވި

އޮތް ވިސްނުންފުޅުަގއިާ ައޅުާާއެއީާ ކަމަށްާ ާާޮގތްާ އިނޭގނެ. ބަލައިލީަމާ ވެސްާ އެންމެންނަށްާ ާާަގނޑުމެންާ ާާއެާއެއީ

ާާ ބޭނުންވޭ އެބަާ ހަތަރުބައިާާރައްޔިތުންެގކަމަށްޓަކައިާ އެހެންވީމ ކޮށްފަާާމަޖިލީހުެގާ ވޯޓެއް.ާ ތިންބަިއެގާ މީެގާާ،  އިާ

ާާާާމައިަގނޑުާިވސްނުމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީ ށްާމިހެނާްާބަދަލުކޮއަކީާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ހ ާކޮންމެާވަުގތަކުާކުޅެ

ާާ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވަންވީާނުކުތ އަކީާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާހަދަންާއޮންނަާއެްއޗެއްާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ،

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދ ނެކަން.ާ ާާޚަރަދުތަކެއްާ ޤައުމެއް. މިީއާ އަޅުަގނޑުމެންާާދިވެހިރ އްޖެާ ހައިސިއްޔަތުންާ ޤައުމެްއެގާ

ހުންނ ނެ. ޚަރަދުތަކެއްާ ޚަރަދުާާކުރަންޖެހޭާ ކަމަކީާ ކޮންމެާ ކުރ ާ ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށް ކަމެއްާ އެކަންާާދާ  ވީމަ،ާ

އަ ާާނުކޮށްާ ފަރުޖެއްސޭކަށް ނޯންނ ނެޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާާވެސްާ އަގ އި، ޤައުމުެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޤައުުމެގާާާާމި.ާ

ާާ ާާއެާޚަރަދުޢިއްޒަތްާހިފަހެއްޓުމަށްޓަކަިއާކުރަންޖެހޭާޚަރަދެއްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެ. އެާާތައްާކުރަންޖެހޭނެ.

ކަމެއްަގއިާއިޤުޚަރަދުތައްާނުކޮށްާއަޅުަގނޑުެމންާހުރި ވެސްާާާތިޞ ދުކުރުންާއެއީާއޮންނަންޖެހޭނެާޮގތެއްާކަމަށްހާ 

މި ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެްއާ މިާޤަާާއަޅުަގނޑުާ ައއިސްފައިާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ ހަިއސިއްޔަތުަގިއާ ޤައުމެްއެގާ ަވނީާާާާއުމުާ

ާާ ާއަޅުަގނޑުމެންާހިނަގމުންދ ތީވެ.ާއުސޫލުތަކުެގާމަތީންާާުއސޫލުތަކެއްާކަނޑައެޅިެގންާމިއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއި

ާާ ޤ ނޫނީ ާާހަދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެން މުއަހަރ76ާާުޔ ތަށްާ އެާ ދ އިރުަގއިާ ފ އިތުވެެގންާ ތެރޭަގިއާާާ އްދަތުެގާ

އ  ހިސ ބަށްާ މިވ ާ އ ދެވިފައިާ މިއަދުާ ކޮންމެއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިވަނީާ ާާދެވިފައިާ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެންާާ ވެސްާ



 59 

ާާޤ ނޫ ާާބަދަލުާާމިނުއަސ ސީން ބޭނުންވ ހ  އަޅުަގނޑުމެންާ އެކުރަނީާ ބަދަލުކުރީމަާ ާ ރަނަގޅެްއާާޮގތަކަށްާ ކަންކަންާ

3ާާމިާކައުންސިލުތައްާއަޅުަގނޑުމެންާާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާާާާބ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަމ ާހިނގ ށޭތަޖުރިނުވ ނެ.ާމިާާ

ާާ ހޮަވއިާއަހަރު ކުރަދުވަހަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތަޖުރިބ ާ އެާ ދެންާ ާާެގންާ ހިނގ ށޭ. ތަޖުރިބ ެގާާމ ާ އެާ ދެންާ ކޮށްފަިއާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަަމާ އިޞްލ ޙުކުރުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ހިނގ ށޭ.ާ މަސައްކަތްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާާާާއަލީަގއިާ

ކަމަށްާާބޭނުން ހިތުެގާާވެއްޖެާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީޤަބޫލުކުރެވިއްޖިއްާއަޑިންާާާ ހުރިހ ާޔ ާ ެގާ

މި ެވސްާ ވޯޓުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާާމެންބަރުންެގާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލިބޭނެ.ާ ކަމަށްާ

މުހިއްއިޞްލ ޙުކުރުމުެގާާ މ ާ މިއަދުާ ކަންތައްތަމަސައްކަތަށްވުރެާ ިމާމުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަހުރިާ އްާ

ާާ ކުރެވޭނެ. ވެސްާ ބިމަޖިލީހުަގއިާ މިޓެކްސްާ ނައިސްެގންާ މަޖިލީހަށްާ ކީއްެވެގންތޯާ ކީްއވެެގންތޯާާާާލުތައްާ އުޅެނީ.ާ

ޖީ ރ އްޖޭަގއިާ ާާާާޓީ.އެސް.އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުށަހަޅައިެގން އަޅުަގނޑުމެންާ ނަަގންާ ިވޔަފ ރިވެރިންނ އެއްާ ސީދ ާާާމިާ

ކަމެއްާާުގޅުމެއް ހުރިާ ޓެކްސްާާވެސްާ އިންކަމްާ ނުވި.ާ ެއކަމެއްާ ނަަގާާނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ންާާެއްއާ

ރުކ ރުާާސައަދިާާވެސްާާދިނުމަކީާާާާކަމެއްާނުވި.ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުާހިނުގމަށްާފަސޭހަކޮށްާާމަސައްކަތްކޮށްެގންާއެ

ާާހިންުގމަށްާބޭނުންވ ާއ މު ލިްއޔަތެްއ.ާާއެްއާމަސްއޫާާޒިންމ މިމަޖިލީހުެގާާދަނީާހޯދުމަށްާމަުގފަހިާކޮށްދިނުމަކީާވެސް

އޮތްާާއެ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހުއްޓ ލ ފައިކަމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްާ އަށްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ާާ އެއީ ެގނައުންާ ިމވަުގތުާ ާާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ ަވުގތު މިމިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ ޮގތެއްާ ރަނަގޅުާ ާެއންމެާ

އަޙްމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ހަމަާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ

މ ،ާާބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީާާލަޙަތުަގިއާިގނަާކަންތައްތަކެއްާކުރަްއވާ ދ އިރ އެއްަގއިާޤައުމީާމަޞްާާމިރަށްާވަރަށްާފުޅ ޢ 

ވި ޤައުމީާ ިމާ ވަނީާ ެގންނަވ ފައިާ މަސަްއކަތްޕުޅުާ މިާ މަނިކުފ ނުެގާ ާާއެާ ކަމަށް ރޫހުަގއިާ ޤ އުމީާ ވެސްާާސްނުމ ިއާ

ވަުގތަކު.ާާާާނުޭވާމިޅުަގނޑުމެންާހުޅުވ ލަންާބޭނުމެއްާާދޮރުާއަާިވާާން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިދެންނެބޫލުކުރަަގއަޅުަގނޑުާާ

އުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާސަބަބަށްޓަކައިާއެާމަނިކުފ ނަށްާތ އީދުކުރެވެންާާާއަދިާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ާނުނިމިެގންާމި

ހިތ މަ ކުރަން.ާާނެތީމަާ ޑީ.އ ރުާާވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޚ އްޞަާ ާާއެހެންވީމ ،ާ މެޖޯރިޓީ ސްޕަރާ ލިބިެގންާއެ.ޕީެގާ އްާ

ާާޮގތަކަށްާބައްޓަންާކުރެއްިވއިރުަގއިާިމއަދުާތިޔަާިވދ ޅުވ ާކަންތައްތަކަށްާތިާާާއެްއާބޭނުންާާބޭނުންފުޅުާހުރިހ ާމ އްދ 

ާކަމަށްާައޅުަގނޑުމެންާއެާދުވަހުާބޭފުޅުންާނުވިސްނެވީާކީްއވެެގންތޯ.ާޔައުމިްއޔ ތައްާބެއްލެވީަމާއިނޭގނެ.ާެއކަން

ކަންކަމަށްާާާކަންކަމަށްާއެޑްރެސްކުރީމު.ާއެހެންވީމ ،ާއެާާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެާާަވހުދުާާާވެސްާއެޑްރެސްކުރިން.ާއެ

ެއޑްރެސް އެދުވަހުާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ެމޖޯރިޓީ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކުރީމ ާ ނިންމީާ ރައްޔިތުންާ ނެތީމ ާ ޮގތަށް.ާާާއެއްާ

ޚ  ނިންމެވީރ އްޖޭަގއިާ އެކަންާ މަޖިލީހުންާ މިއައްޞަާ އެހެންވީމ ،ާ މިޤ ނޫ.ާ ެއާާދުާ އަނެއްކ ވެސްާ އަށްާ ނުއަސ ސީާ

ެގ ބަދަލުތަކެއްާ ބޭނުންފުޅުާވީމ ާ ާާބޭފުޅުންާ އެންމެާރަނަގޅު ެއއީާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާޮގތެއްާނޫނޭ.ނައުންާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާރައީސްާ.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ާޢީމުޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނައެއްާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްާބެހޭާމައްސަލަާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފުާނަޢީމު

ާާ ދެންމެ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ނޮޅިވައެ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްކެވިާ ރަމްާވ ހަކަފުޅުާ

ާއޮޅޭާފަދަާާާންނަށްާއަޑުއެހުންތެރިންނަށްދ ާމީހުާާަމދުާނަޝީދުާމިާބަހުސްާއަޑުައހަމުންދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމުޙައް

ާ....ޮގތަކަށްާވ ހަކަދައްކަވ ތީާއަޅުަގނޑުާމިާނިޒ މީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ފުރުޞަތެއްާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ އެއްެގާާާާމެންބަރަކުާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅ ާުގޅިެގންާެއްއޗެްއާދެންނެވުމުެގާާޢިއްޒަތްތެރި

އަ އ ދެ،ާ ނޭރުވޭނެ.ާ ާާދަށަކުންާ ފަހުޅުަގނޑު އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ ދ އިރ ެގާާމިހ ރުާ ކުޑަހުވަދޫާ ބުނުމަށްާ ބަސްާ

ދ އިރ  މަޑުްއވަރީާ އ ދެާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ ޢ މިރަށް.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ާޢަލީާއަށްާ.ާވިސ މު

ާ

ާވުންާ:ޢަލީާވ ހަކަދެްއކެާއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މުމަޑު

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު...ާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުމަށް...ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ.
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ާ

ާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މުމަޑު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާކުޑަހުވަދޫާާ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިއޮތްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާތ އީދުކުރަމޭ.ާ

އެ ކޮންާާއަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރަނީާ ބަދަލުކަމަށްާ އިރުިއރުކޮޅ ާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑަކީާ ެގންނަންާމެހެންާ

ވ ތީާ މީހަކަށްާ ޮއތްާާެއއްާާާބޭނުންވ ާ ކަމެއްާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަންާާާޮގތަށްާާނޫން.ާ ރަނަގޅަށްާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ ވުރެާ

އެާާފެނިއްޖެ ާާޮގތަށްާއެާާއެާާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާާޮގތަކަށްާއެކަންާބަދަލުކުރުމަކީާރަނަގޅުާކަމެއްާާނަމަާ

އުސޫލުންާމިކަންާބަދަލުކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާއެީއކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާކޮންމެހެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އުޅުާ ާާފަރުމ ކުރެއްިވއިރުާ ކުޑައިމީސް ދެންނެވޭާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޤ ނޫނުއަާާބަހެއްއްވިާ އަދިާ ނޫންާ އަށްާވެސްާ ސ ސީާ

ާާ ކުރުމެއް ކުޑަާ ާާއިހުތިރ މުާ ނޫން. ިމާާެވސްާ ޮގތުަގއިާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ާާާާއަހަރަށ3ާާްލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާދައުރު ާާމ ާާންކަމަށްާޤައުމަށްާއޭެގާާއަހަރުާއޮތުމުންާރަނަގޅުާވ ނ5ާާެވުރެ

އެ އެހެންވީމ ،ާ ފެނޭ.ާ ކަމަށްާ ފައިދ ކުރ ނެާ ާާާާބޮޑަށްާ ދެޮގތަށް އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުވުމަކީާ ހަމަާާާކޭޮގތުަގއިއެކަންާ

ާާާާރަނަގޅުާކަެމއް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާާއަކީާވަކިާމީހަކަށްާފަހ ާލިބ ހެއް ކޯޓެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާނޫނީ

ާާ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީައކީ ދެކޭޮގތުަގއި އޮތްއަޅުަގނޑުާ ފަހ ފައިާ ޤައުމަށްާ އޮތްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހ ފައިާ ލިބ ހެއް،ާ ާ

ާ ައޅުަގނޑުމެންެގކޯޓެއް.ާ ާއެހެންވީމ ،ާ ޤައުުމެގާ ރިޢ ޔަތްކުހ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާލަތަށްާ އެާ ރަންޖެހޭނެ.ާ

ާާ އެހެންވީމ ، އޮތް.ާ އެބަާ ެއއްޗެހިާ ޮގތްތަކ ާ ބަދަލުެގނެވޭނެާ އަށްާ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބަދަލު ާާެގންނަންޖެހޭެއާ

ާާ ާާހިނދެއްަގއި ާާއެ ބޭފުޅުން ބައެއްާ ދެންާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ެގންނަންޖެހޭނެާ ވިދ ޅުބަދަލުތަކެއްާ ާވަނީމިާ

ތަންފީޛުޤ ނޫނުއަސ ސީ ހުރިާކަންތައްތައްާ ބަދަލުކުރަންާއުޅޭާވ ހަކަާާނުުުކުރެެވނީސްާާަގއިާ .ާއަޅުަގނޑުާާކަންކަންާ

ކޮންމެހެން ތަންފީޛުާާދެކޭޮގތުަގއިާ އެކުރ ކަމެްއާ ކަނޑައެޅިެގންާ ނުޖެހޭނެާ ފެންނަންާާާވުރެއަށްާކަށްާ ޮގތެއްާ ރަނަގޅުާ

ރަނަގޅު އެާ ާާާާއޮތިްއޔ .ާ ތަންފީޛުބަދަލުކުރެވިޮގތަކަށް އެކަންާ ކަންނޭނެގ.ާާާާެގންާ ވ ނެާ ރަނަގޅުާ މ ާ ކުރިްއޔ ާ

ވަރަށް ނޭނޭގާ ދިޔައިރުަގއިާ ފަރުމ ކުރެވެުމންާ އެބަާާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ މަޢުލޫމ ތުާ ިގނަާ

ާާާާއެއްާާ.އިނޭގ އިންތިޚ ބަށް ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ާާާާމިލިޔަނަށ60ާާްކަަމކަށްާ ާާވުރެ ޚަރަދުވެިގނަ ެގންާާރުފިޔ ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާާދ ނެކަންާ ާާއިނޭގާާއެބަމިއަދު ދ އިރ ތަްއާ. އިދ ރީާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ކަމަކަށްާ އަނެްއާ

ވ ހަކަތައް ހުރިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ާާހިންުގމުެގާ އެބަ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިހ ރުާ ބ ރުތަކ ިއާާ ހުރިާ އޭެގތެރޭަގއިާ އިނޭގ.ާ

ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކ ިއާ ކުރެވޭނެާ ކަންތަްއތަކުެގއޭެގތެރޭަގިއާ އިނޭގ.ާާާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ ާ

ާާަގއިާއެބައިތައްާއަޤ ނޫނުއަސ ސީ ާާވަރަށްާކުރުާޢިބ ރ ތަކުން.ާހަމައެއ އެކު،ާމިކަންާއިސްފައިާއޮތީާވަރަށްާޞަރީޙަ

ދ ާއަޑުާމީހުންާބުނަމުންާާވުރެާފުންކޮށްާވިސްނ ާއެާާދޭތެރޭާމިހ ރުާކުރިއަށްމުންާއަސަރުކުރ ނެާމީހުންާމިާކަމ ާާކަ
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އެބަ މިހ ރުާ ާާވޭއިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިމަތިލ ން ާ.ާާ ރަށްރަށުަގިއ އަދިާ މީހުންނ އިާ ސީދ ާތިބިާ ކަމުންާ މިކަންާ

ާާ އަހަރުާދުވަހަށްާދިުގކޮށްާދޭށޭ.5ާާާާާާ.އަހަރުދުވަސްާމ ާކުޑައ3ާާޭއަސަރުކުރަންާތިބިާމީހުންާބުނަމުންާެގންދަނީ

ާާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާތަޖުރިބ ާނު ާާކުރިޔަސްާިމކަންާއަޅުަގނޑުމެންާބަދަލުކުރަން އެބަޖެހެއޭ.ާމިއަދު

އެ ހޮވޭނެތީާ ދުޝްމަނުންާ ކައުންސިލުތަކަށްާސަރުކ ރުެގާ ލޯކަލްާ ދެއްކެވީާ ވ ހަކަފުޅުާ މިތ ާ ބޭފުޅުންާ ކަމ ާާާާބައެއްާ

ސަރުކ ރުެގ ނޫނިއްޔ މުާ ާާާާކަންބޮޑުެވެގންާ އެ ވިދ ޅުވެާ ހޮވޭނީާ ދެއްކެިވއިރައްޓެހިންނޭާ އަޅުަގނޑުާާވ ހަކަފުޅުާ ރުާ

މި އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކޮންމެހެންާ އަށްާާދެކޭޮގތުަގއިާ އެއްާާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކީާ ބިނ ވ ންޖެހޭނީާ ބަދަލުާ ެގންނަާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެން ނޫނީާމިކަމުަގއި ހޮވޭނެތީާ ބަޔަކުާ ވަކިާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ފޯކ ސްޓަކަށްާ ކުރ ާ

އުޅެނީާޤައުމަށާްާާާއެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާމިާާއުޅެނީކީާާާކަށެއްާނޫންާމިހޮވިފައިާތިބީތީާއެމީހުންެގާމުއްދަތުާއިތުރުކުރ 

މިާ ބަލ ާ ކޮންޮގތެއްތޯާ ރަނަގޅީާ ޢަާާއެންމެާ ހޯދަން.ކަމުަގއިާ ޮގތެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާމަލުކުރ ނެާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ

ޢަބްދު އަޙުމަދުާ ާމެންބަރުާ ކުރަهللا ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ހަރުދަނ ކުރަންާ ޑިމޮކްރަސީާ އެކަމަކުާވިދ ޅުވިާ ންޖެހޭނޭ.ާ

ެއާާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ޚަރަދަކީާ ކޮންމެާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނެ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮބައިތޯާ ކަމަކީާ ކުރަންޖެހޭާ

ޤައުމެްއެގާނިސްބަތުންާބަލަންޖެހޭނެ.ާއެާޤައުމަކަށްާލިބޭާެއއްޗަކުންާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުާެވސްާޑިފައިންވެެގންާދ ނީާ

ދެކޭޮގތުގައި.ާާ އިލެކްޝަންާާއަޅުަގނޑުާ ެއއްދުވަހުާ ދުވަހުންާ ދެާ ކޮންމެހެންާ ހަރުދަނ ކުރުމަކީާ ޑިމޮކްރަސީާ

ޑިމޮކްރަސީާ ކޮންމެހެންާ ެއއީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަގައިމުވެސްާ ނުދ ނެ.ާ ވެެގނެއްާ ވެސްާ ބޭއްވުންކަުމަގއިާ

ާާ 3ާާާާހަރުދަނ ވ ނެާޮގތެއްާނޫން.ާކޮންމެ މެާއަހަރަކުާެއއްފަހަރަކުާއަހަރަކުންާނޫނީާކޮނ2ާާްއަހަރަކުންާނޫނީާކޮންމެ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ ނުދ ނެ.ާ ހަރުދަނ ވެެގނެއްާ ޑިކމޮކްރަސީާ ބޭްއވުމަކުންާ އިލެކްޝަންާ

އަހަރުާދުވަހަށްާހޮވ ފައި.ާއެާމީހުންނަށްާވެސްާހަމަާރައްޔިތުންެގާޕްރެޝަރ5ާާާާމެންބަރުންާވެސްާމިާތިބެނީާހަމަާާ

ްއޔިތުންނ ާދޭތެރޭަގއިާކަންތައްާކުރ ާޮގތުެގާނަތީޖ ާއެާމީހުންނަށްާފެންނ ނީާދެންާއަންނަާއަންނ ނެ.ާއެާމީހުންާރަ

 އިލެކްޝަނެްއަގއި.ާހަމަާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބު...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަވުގތުާމިހ ާހިސ ބުންާމިާހަމަވީ.ާއަޅުަގ ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމާިާއ ދެ،ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާކަނޑައެޅިފައިާއޮތްާ

އަރުވަނީާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ

ާމިނެޓު.5ާާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް،ާބ ކީާމިހ ރުާއޮތީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާ

ާ

 ާން:ކަދެްއކެވުާވ ހަާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުދ އިމަޑަވެލިާ
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އިޞްލ ޙެްއާާ ެގނައުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

އިޞްލ ޙު.ާ ހުށަހެޅިާ ޢ މިރުާ މެންބަރު،ާއަޅުަގނޑުާއަޚު،ާއަޙުމަދުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިެގންާކުޑަހުވަދޫާ

ހު އިޞްލ ޙުާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ިގނަާާއަޅުަގނޑުާ ތިއްބެވިާ ދ ިއރ ަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ށަހެޅުއްވީާ

އިޞްލ ޙެްއާާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކީަގއި.ާ ހުށަހެޅުމ ާ ވެސްާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއްާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ

މަނިކުފ ނުާ އެާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ މަނިކުފ ނުާ އެާ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ހުށަހެޅުނީމ ،ާ

ާށްވެރިކުރުުމެގާމ ނަާއެއްާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީސް....ކު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލީާ އިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށް،ާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފެލިދޫާ

ާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ

 ާކަދެްއކެުވން:ވ ހަާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުވެލީާދ އިމަޑަ

މެންބަރަކާުާ މަޖިލީހުެގާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ޮގތުާ ކަމެްއެގާ އެދެވިެގންވ ާ ވަރަށްާ ނުކުރެއްވުމަކީާ އެކަންާ ޮގތަށްާ ހުރަސްއެޅޭާ ދ އިރުަގއިާ ަގިއާވ ހަކަދަްއކަމުންާ

ައޅުަގނޑުާާ ނުކުރ ތީާ އިޝ ރ ތްާ ވ ހަކަފުޅުާ އެާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަޖެހޭ.ާ އިޝ ރ ތްކުރަންާ އެކަންާ ރައީސްާ

ވަރަށްާކަންބޮޑުޭވ.ާކޮންމެާޮގތެއްާވިޔަސްާމަޢުޟޫޢަށްާވ ހަކަދެއްކޭއިރުަގއިާއެހެންާބޭފުޅަކުާކުރިމަތީަގއިާހުރެެގންާާ

ާެވސްާއުނދަޫގވ ނެާވ ހަކަތައްާކުރިއަށްެގންދަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާާތަފ ތުާއަޑުތަކެއްާއަންނަންޏ ާއަޅުަގނޑަށް

އުޅެނީކީާާ މިާ ހުށަހެޅިެގންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ޮގތަށްާ މިދެންނެިވާ ކުރީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ

ތީމަކަންާއަޅުަގނޑުާާފަހަރެއްަގިއާވެސްާއެާމަނިކުފ ނަށް،ާއެާމަނިކުފ ނުެގާދ އިރ ެގާފަރ ތުންާކަންބޮޑުވުންތަކެްއާއޮ

ވެސްާަގބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކޮށްެގން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާާ

އިޞްލ ޙުާވިތ ާއަދިާމީެގާިއންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފުރިހަމާަާ

ޢިއް މިާ އުޅެނީ.ާ މިާ ބޮލުަގިއާާނުކުރެިވެގންާ ބައެްއެގާ ވަކިާ މިކަންާ މެންބަރުންާ ިގނަާ މަޖިލީހުެގާ ޒަތްތެރިާ

އަޅުވަމުންދ ތީާއަޅުަގނޑުާެއކަމ ާހިތ މަކޮށްާކަންބޮޑުވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަރަކުާވެސްާފ ހަަގކޮށްފިާެއާާ

މަޖިލީހުަގއިާމަސައްކަތްކުރެއްާ ެއއްކުރެވިެގންާއެާ މަޖިލިސްާ ޚ އްޞަާ އޭރުަގއިާ މެންބަރަކުާާވ ހަކަ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިާ

ވ ހަކަފުޅުަގއިާވިދ ޅުވިާައޅުަގނޑުމެންާއޭރުަގއިާވެސްާޤަބޫލުކުރިާޮގތަކީާއެާއިރެއްަގއިާއޮންނަާކަންތައްތައްާެއާާ
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އިރެްއަގއިާއޮންނަާމަޖިލީހަކުންާނިންމ ާޮގތަކަށްާއެާނިމުނީމަާއެކަންާއެާދިޔައީާރައްޔިތުންެގާނިންމުންާކަމަށް.ާާ

ެއޮގތްާއެއީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިމުނާުާއެޮގތުންާމިާޢިއް ޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާވެސްާކަމެއްާނިންމައިފިއްޔ ާ

މިކަންާ ބޮލުަގއިާ ބަެއއްެގާ ވަކިާ އަކީާ ހިތ މަާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަލަިއަގންނަންޖެހޭނެ.ާ ޮގތްކަމުަގއިާ

ިމއަދުާދެްއކިާާއެޅުވުމަށްޓަކަިއާސިޔ ސީާމަޤުޞަދުތައްާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކަިއާވ ހަކަދެ ްއކެމުންާދ ތީވެ.ާއަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކަައކަށްާވެސް،ާކުރީަގއިާބިލެއްަގއިާވ ހަކަާދެއްކިާވ ހަކައަކަށްާެވސްާމަޢުހަދުއްދިރ ސަތުލްާއިސްލ މިއްޔ ާއިންާ

ދ ތީާާ ވ ހަކަދައްކެމުންާ ޮގތަށްާ އޮޅޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެކަންާ ޮގތަށްާ އެޅޭާ ޢިލްޒ މުާ ބޮލުަގއިާ އެންމެންެގާ ކިޔެވިާ

މައުހަދުްއާާޢި ދެންނެވީާ ވެސްާ ބިލުަގިއާ އެާ ެވސްާ އޭރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ހިތ މަކުރ ާ ރަީއސް،ާ އްޒަތްތެރިާ

ދިރ ސ ތުއްއިސްލ މިްއޔ ާއިންާސްކޫލުތަކަށްާތައްޔ ރުކުރި،ާިއސްލ މްާކިޔަންވަންާތައްޔ ރުކުރިާއިސްލ މްާޓީޗަރުން،ާ

ނުދަން އަޅުަގނޑެއްާ ވ ހަކަ.ާ މުދައްރިސުންެގާ ކިޔަވ ާޤުރުއ ންާ އިންާ އިސްލ މިއްޔ ާ މަޢުހަދުއްދިރ ސަތުލްާ ނަވަންާ

ވެސްާާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންެގާ ރަނަގޅުާ ވިދ ޅުވިާ ކިޔަވ ާ ތަނުންާ އެާ ވ ހަކަ.ާ ބޭފުޅުންެގާ އެންމެހ ާ ވިދ ޅުވިާ

ފ ހަަގކުރަންޖެހޭނެ.ާހަމަާއެާޮގތަށްާއެތަނުންާކިޔަވ ާވިދ ޅުަވއިެގންާޯގސްާކަމެއްާކުރ ާބަެއއްެގާވ ހަކަާވެސްާެއާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާހަ ަގބޫލުކުރަން.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ތިއްބެވިާ އެބަާ އެތ ާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ އިންޞ ފުންާ އ އިާ މަާ

މިއަދުާޒުވ ންާރަނަގޅުާދަރިންތަކެއްާއެބަާތިބިާތަމްރީނުާވެފައި.ާައޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާސްޓޭޓުާމިނިސްޓަރުާ

ާާ ބޭފުޅެއް. ވިދ ޅުވިާ ކިޔަވ ާ ތަނުންާ އެާ ވެސްާ ސްކޫލަކަށްާާޝަހީމަކީާ ކިޔަަވއިދެްއވަންާ އިސްލ މްާ މަނިކުފ ނުާ ެއާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންމެާ ހަމަާ އެކަންތައްތައް.ާ ދ ނެާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ަވޑަިއެގންފިްއޔ ާ ހ ޒިރުވެާ

އެާާ ވެސް.ާ ބޭފުޅަކުާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ ލ.އަތޮޅަށްާ އ ދެ،ާ އިންނެވިާ އެބަާ ވެސްާ މެންބަރަކުާ އެއްާ

ފޭދޫާާމަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންމެާ ހަމަާ ބޭފުޅެއް.ާ ހެޔޮލަފ ާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ނިކުފ ނަކީާ

އިންނެިވާާ އެބަާ މިތ ާ ވެސްާ ފަހުމީާ އަލްހ ންާ އަޚު،ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ސް،ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭާޮގތަށްާމިާވ ހަކަާާމައުހަދުއްދިރ ސ ތުލްާއިސްލ މިއްޔ ާއިންާކިޔަވ ާވިދ ޅުވި.ާެއހެންނަމަވެ

މިާދައްކަނީ.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުެގާބޮލުަގއިާެއކަންާއަޅުވަިއެގންާއެާޮގތަށްާވ ހަކަާދެއްކެނީ.ާމިާއިޞްލ ޙުާވެސްާ

އަށްާާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ކީއްެވެގންތޯާ ނިންމީއޭ.ާ ނުކުރަންާ މިކަންާ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ބޮލުަގއި.ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އަޅުވަނީާ މިާ

ާާމެޖޯރި ބޭފުޅުންާތިއްބަަވއިެގންާކީއްެވެގންތޯާމިކަންާނުކުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާމ113ާާާިޓީާއޮތްާޚ އްޞަާމަޖިލީހުަގއި

ނޫން.ާ ރަނަގޅަކަށްާ ދެއްކެނީާ އެާ ވ ހަކަދެްއކުނީމ ާ މިތ ަގއިާ ޮގތަކަށްާ އޮޅޭހ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ

މަާއެާޮގތަށްާއަޅުަގނޑ ާބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަދެއްކީ.ާާމަޢުހަދުއްދިރ ސަތުލްާއިސްލ މިއްޔ ާއ ާބެހޭާޮގތުންާެވސްާހަ

ިމީއާާ ޮގތުންާމިޮގތަށްާވ ހަކަާމިާދެްއކެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ޮގތުން،ާމިާއިޞްލ ޙ ާބެހޭާ މިއަދުާއެމް.ޑީ.ޕީާއ ާބެހޭާ

ިމާާ ކުރިއަށް.ާ ދ ނީާ ޤައުުމަގއިާ މިާ ިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ވެސްާ ދީންާ އިސްލ މްާ މިާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ

ވަރުެގާޤ ނޫ ނުލެވޭާ އަތްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ނުކުރެވޭނެާ މިާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނެ.ާ ވެސްާ ނުއަސ ސީާ
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ވ ންޖެހޭނެ.ާ އެއްޗަކަށްާ ކުޅެލެޭވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ނުވ ނެ.ާ ހެދިެގންާ ވެސްާ ކަމަކަށްާ

ޤ ނޫނުއަ މިާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގިއާ ނުކުރަންާ ތ އީދެްއާ އެްއޗެްއެގާާއަޅުަގނޑެްއާ ހ ާ ނުކުޅެވޭނެާ މިއީާ ައކީާ ސ ސީާ

ޮގތުަގއި،ާއެއީާމ ާބޮޑުާެއއްޗަކަށްާހަދައިެގންާމިާމަޖިލީހުންާއެއަށްާއަތްނުލެވޭނެާޮގތަށްާއޮތުންާވެސްާައޅުަގނޑުާާ

ާާތ އީދުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވެާއެާނިޔަތުަގިއާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރުާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވީާ

ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތަކީާއެާމަނިކުފ ނުެގާވިސްނުމުަގއިާއެއީާިމާާ

އ ާކުޅެވެންޖެހޭނެ.ާމިާއިޞްލ ޙުާެގނެވެންޖެހޭނެ.ާއެއީާއެާމަނިކުފ ނުެގާވިސްނުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލިހުަގިއާާ

މަނިކުފ ނުެގާވިސްނުމ ާއެްއޮގތަށްާމިކަންާކުރިއަށްާތިބިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެކަންާނިން މަވައިދެއްވީމަާއެާ

ިމާާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވީ.ާ އެާ ނުކުރެވިއްޖިއްޔ ާ އެކަންާ ަގބޫލުކުރަްއވ ނެ،ާ ވެސްާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ދެންާ ެގންދެވޭނީ.ާ

ތަ މިާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާ އަދިާ ޢިލްޒ މ އިާ ެއޅުޭވާ ބޮލުަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ދީނީާާއިޞްލ ޙ ާ ނުަގއިާ

އަބަދުާާ ތ ާ އަބަދު،ާ ހަމަާ ބަްއޓަންކޮށްެގންާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ދީނީާ ނޫނީާ ހިމ ޔަތްކޮށްާ ދީންާ ހަމަާ ކަންތައްތަކުަގއިާ

އިޞްލ ޙުެގާާ ކަންބޮޑުވޭ.ާ ވަރަށްާ ކަމ ާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ވައްދ ތީވެާ ދީންާ އިސްލ މްާ މަސްރަހަށްާ ރ އްޖޭެގާސިޔ ސީާ

ާއަޔަސްާއިސްލ މްާދީންާމިާވަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާއަޅުަގނޑުާާތެރެއަށްާވެސްާއިސްލ މްާދީން.ާއެހެންކަމެއް

ޤަބޫލުކުރ ާޮގތެްއާނޫން.ާމިއަދުވެސްާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަކަށްާވެސްާަގލޮޅުާާ

ރަީއސުލްޖު ދިޔައީާ ވިދ ޅުވަމުންާ މަޚްލޫފުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދީންާދެކުނުާ މްހޫރިއްޔ ާ

ރައީސް.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތަްއާ ކަންބޮޑުވ ާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ދިޔައީ.ާ ދެްއކެމުންާ އެއްާ ވ ހަކަާ ަގބޫލުނުކުރ ާ

ކިތަންމެާވަރަކަށްާއިސްލ މްާދީނޭާކިޔަިއެގންާވ ހަކަާދެްއކިޔަސްާމިާޤައުުމެގާރަްއޔިތުންނެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރ ނެާާ

ާހިމ ޔަތްކުރިާބައެްއާކަމަށް.ާއެާަގބޫލެއްާނުކުރ ނެ.ާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާއެބަާާކުރީާސަރުކ ރަކީާއިސްލ މްާދީން

އެނޭގާމިސްކިތްތައްާފުރިެގންާދަނީ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއިސްލ މީާޝިޢ ރުާފ ޅުވަމުންާދަނީ.ާ

މިއ  ެއއ ،ާ އެހެންވީމ ،ާ އެހެންކަން.ާ އޮތީާ ކަންތައްތައްާ އެާ އެނޭގނެާ ވަރަކަށްާމިހ ރުާ ކިތަންމެާ ތަފ ތުވ ނެ.ާ ާ

ޤަބޫލެްއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވިދ ޅުވިޔަކަސްާ ނޫނޭާ މީހެއްާ ަގބޫލުކުރ ާ ދީންާ ިއސްލ މްާ އަކީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ެވެގންާާ ބަޔަކަށްާ ަގބޫލުނުކުރ ާ ދީންާ އިސްލ މްާ ސަރުކ ރަކީާ ކުރީާ ިއންތިޚ ބުކޮށްފައި.ާ އޮތީާ ރައްޔިތުންާ ނުކުރ ނެ.ާ

ވީމ ،ާއެކަންާއޮތީާރަްއޔިތުންނަށްާހަމަހޭަގއިާތިބެެގންާވޯޓުއަޅަންާލިބުނުާފުރުޞަތުަގއިާއެކަންާާބަދަލުކުރީ.ާއެހެން

ާބަދަލުކޮށްާނިމިއްޖެ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބިލު ބުނުމަށްާ ފަހުބަސްާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރަށްާ.
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ާ

 ާކަދެއްކެުވން:ވ ހަމިރުާޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

އިޞްލ ޙެްއާާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ައޅު މުޅިާެގނައުމަށްާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ އޮތީާ ހިތްާ ދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަކީ،ާ ހުށަހެޅިާ މިާ ަގނޑުާ

ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ކޮށްފައިވ ާ އަޅުަގނޑުާ ނިޔަތުަގއިާ ބަދަލުކޮށްލުމުެގާ ޮގުަތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއިވާާމިކަމަކީާމިާަވުގތުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާ

ެއކިާާ ރ އްޖޭެގާ ހަމަާ އޮތީާ ހިތްާ ދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް،ާ ިގނަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފަދައިންާ

ކަންބޮޑުވެފަިއވ ާާ ރަްއޔިތުންާ އެާ ކަމެކޭ.ާ ތ އީދުކުރ ާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ރައްޔިތުންާ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ ކަންކޮޅުތަކުަގއިާ

ޮގތުންާކަމެ ބެހޭާ އިޞްލ ޙ ާ މިާ ކަމަކީާ އަނެއްާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ ެއކުާ ހަމަާ އަދިާ ކޭ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއވިާމަިއަގނޑުާނުކުތ ާައކީާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާކުޅޭކަށެއްާާ

ާާނުވެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާހަމަާއެއ ާުގޅިެގ މެންބަރުންެގާމައްޗަށ116ާާާާްންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަކީ

ވަރަށްާާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެކޭ.ާ ކޮށްފަިއވ ާ އެކުާ ވިސްނުންތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ މަޖިލީހަކުންާ ޚ އްޞަާ އެކުލެވިެގންވ ާ

ކުާއަދިާާއިހުތިރ މ ާއެކުާދަންނަވ ނީާެއާކުރަްއވ ފަިއވ ާބުރަާމަސަްއކަތަށްާއަޅުަގނޑުެގާހިތުެގާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާއެާ

ބުރަާ މިހ ާ ދަންނަވަމޭ.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަވެސްާ ނެތްާ ލިބިފައިާ ފުރުޞަތުާ ހިމެނުމުެގާ މަޖިލީހުަގިއާ އެާ

ކަމަށްޓަކަިއ.ާާ ެގނެސްދެއްވިާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިފަދަާ މަސައްކަތެްއކޮށްާ

ހޭާޕ ޓީާނިޒ މެއްެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންާކޮށްފަިއވ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުެމންާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެާ

ނިސްބަތްވ ާާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ ސަބަބަކީާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ ނޫންކަން.ާ އެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ިމއަދުާާާމެންބަރުންތަކެއްާިގނައިންާތިބިާކަމަށްާބުނެާއެާދައްކ ާވ ހަކަތަކަކީާައޅުަގނޑުމެންާއޭެގާފުރިހަމަާޒ ތުގައި

ިމާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކީާ މިދެންނެވިާ އެހެންާ ނޫނޭ.ާ ެއއްާ ވ ހަކަާ ޤަބޫކުރ ނެާ ރަްއޔިތަކުާ ެއއްެވސްާ ދިވެހިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކޮށްާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާޕ ޓީާނިޒ މެްއެގާތެރެއިންާޕ ޓީެގާޓިކެޓުަގއިާހޮިވެގންާާ

އަޅު މަޖިލިސްާ ފުރަތަމަާ އެކުލަވ ލެވުނުާ ިމާާމަޖިލީހެއްާ އެހެންވީމ ،ާ މަޖިލީހަކީ.ާ މިާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ ަގނޑުާ

ޕ ޓީތަކުެގާާ ެއއީާ ނޫނިއްޔ މުާ ެއާ ބުނެވިދ ނެ.ާ ކަމުަގިއާ ނިންމުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ އެއީާ ނިންމުމަކީާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ

އޭރުަގއިާާ ނޫން.ާ ޮގތެްއާ ޒިންމ ދ ރުާ އެހ ާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ބުނުމަކީާ ެއާާނިންމުންކަމުަގއިާ

މިހ ރުާާ ބޭފުޅުންާ ެއކިއެކިާ ސަޕޯޓުކުރައްވ ާ ޕ ޓީތަކަށްާ ެއކިެއކިާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މަސައްކަތްކުރެއްިވާ

ހުއްޖަތެްއެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ އެހެންވީމ ،ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކިހިނެްއކަންާ ތިއްބެވީާ

މަކަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާނުކުރަން.ާަމއިަގނޑުާޮގތެއްަގއިާހަަމާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާދައްކަންޖެހޭނެާކަމެއްާކަ

ހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާއެބަާފ ހަަގކުރަްއވ ާމިާިއޞްލ ޙަކީާރަނަގޅުާއިޞްލ ޙެއްާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަދިާ
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ކޮށް ިމއޮތީާާއަވަސްާކަމަށް،ާއިނޭގތޯ.ާދެންާތަޖުރިބ ާކުރުމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާކިހ ާބޮޑުާތަޖުރިބ ާއެއްާ ެގންތޯާ

ޕ ޓީާނިޒ މެއްެގާތެރެއިންާމަޖިލީހަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިަމތިލ ފައި.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާކިހ ާވަރަކަށްާތަޖުރިބާ 

ކުރިާކަމެއްތޯ.ާދެންާހަމަާއެއ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން،ާކަމެއްާކިތަންމެާމޮޅަށްާކޮށްފައިާވ ާނަމަވެސްާާ

ާާ ެއާކަމެއްާޯގސްކަމަށްާަގބޫލުކުރެވިއްޖިއްޔ ާެއއީާޯގސްކަމެްއެގާޮގތުަގއިާަގބޫލުކުރަންާާއިންސ ނުންެގާބުއްދިާއަށް

ެއާާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަ.ާ ވެސްާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޠަބީޢަތް.ާ ިއންސ ނީާ މިއީާ ޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިާ އަޅުަގނޑުާ މަތީންާ އ231ާާަޮގތުެގާ އަށްާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާާވަނަާ މިާ ޅުަގނޑުާ

އިޞްލ ޙަކީާމިާަވުގތުާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތިލަމުންާމިދ ާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބުާބޭްއވުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުެމންާާ

ިގނަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކޮށްެގންކަމަށްާ އެކަންާ ކުރެވޭނީާ ެއކަންާ ޮގތުަގއިާ އެދެވޭާ އެންެމާ މަސައްކަތްާ ކުރ ާ މިާ

ބޫލުކުރ ތީވެ.ާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބުެގާއުމުރުާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކަނޑަެއޅިއިރުަގިއާާރައްޔިތުންާއެާކަެމއްާަގ

އަޅުަގނޑުާއަދިާެއާމަޖިލީހުެގާތެރޭަގިއާހިމެނިފައިާނުިވާނަމަވެސްާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާއެއްާކަމެއްާޮއޭވ.ާާ

ކަމެއްާއެބަާޮއތް.ާސަބަބަކީާލ މަރުކަޒީާއަދިާއަޅުަގނޑުާވިސްނ ލަންާވެސް،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާވިސްނިދ ނެާއެއްާާ

ނިމުމުނާްާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ މިާ ނެތް.ާ އެއްާ ހެދިފަާ ޤ ނޫނެއްާ އޭރަކުާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އުސޫލުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގާމިާޤ ނޫނުަގއިާމިވ ާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީާކިހ ާވަރެްއެގާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކެްއކަން.ާާ

ެއކަންާއެހެންވީ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ ބޭނުންވ ާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދ ކުރުމުަގއިާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްާ މިާ މ ،ާ

އަދިާ މަޖިލީހުންާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ަގބޫލުކުރުަމކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަންާ ަގބޫލުކުރެިވއްޖިއްޔ ާ ނުކުރެވޭނެާކަމަށްާ

ސީެގާރޫޙަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާަވރަށްާބޮޑަށްާހުޅުވިފަިއާާވަނަާމަޖިލީހުންާވެސްާނިންމ ފައިާމިއޮތްާޤ ނޫނުއަސ 16ާާ

މިާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަތީންާ އުސޫލުެގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ކަެމއް.ާ ދީފައިވ ާ މިނިވަންކަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ހުށަހެޅުނީމ ،ާމިާއަ ދާިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހެޅުނީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމ އްދ ައކަށްާއިޞްލ ޙެއްާ

ތަންކޮޅެއްާައވަހޭ.ާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާމިކަންާކުރުމެއްާއެހ ާރަނަގޅުާކަމެއްާނޫނޭ.ާމިާރޫޙުަގއިާވ ހަކަފުޅުާާ

ިމާ ދުވަހަކުާ އިހަކަށްާ ދ ދިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ ބޭފުޅުންނ ާ ދައްކަވ ާ

ާާ ނިންމ ފައި ފ ސްކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނެކޭ،ާާމަޖިލީހުންާ ނިންމ ފައިވ ާ ތަސްދީޤުކޮށްާ އަދިާ ޤ ނޫނެކޭާ ދޫކޮށްލިާ

ކޮށްފަިއވ ާާ ކުރެވިެގންާ ތަޖުރިބ ާ ކިހ ވަރަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ އަދިާ ހުށަހަޅ ފައޭ.ާ އޮތީާއިޞްލ ޙުާ މިހ ރުާމިާ

އުސޫލުންާހިންުގމ ާާާާކަމެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީ

ެއއްޗަކީާ އެނޭގާ ހުށަހަޅ ފައި.ާ އިޞްލ ޙުާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ ނިމިާ ތަސްދީޤުކޮށްާ ޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނަކަށްވެާ ބިލުާ ބެހޭާ

ބޮޑުާ އެންމެާ މައިަގނޑުާ އެާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިހުތިރ މުކުރަން.ާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ފ  ޯގސްކަންާ ކަމެްއެގާ ސަބަބަކީާ ެއީއާާއެއްާ ކުރުމަކީާ އެކަންާ ނަމަާ ކުރެިވއްޖެާ އެކަންާ ނަމަާ ހަަގކުރެވިއްޖެާ

ކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަންާމިާއިޞްލ ޙުާމިާއޮތީާމިާމަޖިލީހުންާހަމަާސ ބިތުވ ން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާމިާއުސޫލުެގާ
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ހުށަހެޅިއިރުަގއި އިޞްލ ޙުާ މިާ އެނޭގާ ރަނަގޅަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ ިމއީ.ާ ކަމެއްާ އޮތްާ މިީއާާާާމަތީންާ ވެސްާ

އަޅުަގނޑުާެއކަންޏަކަށްާކުރެޭވނެާކަމެއްާނޫންކަން.ާއަދިާހަަމާއެއ ާުގޅޭާޮގތުންާމިތަނުެގާެއންމެާޕ ޓީއަކަށްާެވސްާ

އަޅުަގނޑުާާ މިއަދުާ ހަމައެކަނިާ ވެސްާ ދިއުމަކީާ ފ ސްނުވެާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ހަމަާ ައދިާ ނޫންކަން.ާ ކަމެއްާ ކުރެވޭނެާ

ން.ާމިާހުރިހ ާކަންތައްތަކެްއާެވސްާައޅުަގނޑަށްާއެނިގާހުރެާއަޅުަގނޑުާާއެކަނިާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާނޫންކަ

ނުވަތަާާ ކަެމއްކަންާ ކިހ ވަރެްއެގާ ިމއީާ ކުޅުމަކީާ އ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ފަހަރެއްަގއިެވސްާ ހުށަހެޅީ.ާ މިާއިޞްލ ޙުާ

ނޫނުއަސ ސީަގއިާވ ާާކޮންާކަމެއްކަން،ާމިާކުރެވެނީާކޮންާކަމެއްކަންާއަޅުަގނޑަށްާނޭނޭގާހ ލުަގާެއއްާނޫން.ާމިާޤ 

މުއްދަތުާނުވަތަާއުމުރު،ާމަޖިލީހުެގާއުމުރުާވެސްާވަކިާއަދަދަކަށްާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާަގބޫލުކުރައްވ ާވ ހަކަފުޅުާާ

ކަމެްއާާ އިޙުލ ޞްތެރިާ ވ ހަކައެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްކެިވާ

ިގ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ބައެްއާނެތީާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ނިންމުމަކީާ ކަންކަންާ އެާ ޮގތަކަށްާ ތިބެވޭނެާ އެތ ާ ދުވަހުާ ނަާ

ބޭފުޅ ެގާާ އެާ އެއީާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ވެސްާ އެީއކީާ ޮގތެކޭ.ާ ދެކެވަޑައިެގންފ ނެާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވިސްނަންޖެހޭ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފިކުރު.ާ ބޭފުޅ ެގާ އެާ އެއްާވިސްނުން،ާ ބޮޑުާ އެންމެާ ނެާ

މަޖިލީހުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމަންޖެހޭނީާ ހަމަެއކަނިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތިބެެގންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ޙަޤީޤަތަކީާ

ުގޅުންާހުރިާކަންތައްާއެކަނިތޯއޭ ؟ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފައިދ ހުރިާކަންތައްާއެކަނިތޯއޭ؟ާމެންބަރުންެގާމަސްލަހަތާ 

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ ރައްޔިތުންނ ާއަދިާ ކުރިމަތިލ ާ ކައުންސިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ންބަރަކުާ

ދޭތެރޭަގއިާވިސްނ ކަށްާނުޖެހޭ،ާއިނޭގތޯ.ާހަމަާއެކަންާދޭހަވ ާޮގތަށްާހަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާމަޖިލީހުެގާ

ާާ ޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ ފ ހަަގކުރައްަވއިފިއޭ.ާ މެންބަރަކުާ ވިދ ޅުިވާޢިއްޒަތްތެރިާ ފަހުމީާ އަލްހ ންާ މެންބަރުާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ ނުޖެހޭނޭ.ާ ވިސްނ ކަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހުންނ ާ ކުރިމަތިލ ާ ކައުންސިލަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާޖެހެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާކައުންސިލަށްާކުރިމަތިލ ންާތިބިާމީހުންނ ާދޭތެރޭަގއިާވެސްާާ

ޤަ ފުޅ ާާވިސްނަންޖެހޭ.ާ ދޭތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންނ ާ ދިރިއުޅޭާ ޤައުމުަގއިާ ވިސްނަންޖެހޭ.ާ ވެސްާ ދޭތެރޭަގއިާ އުމ ާ

ދ އިރ ެއއްަގއިާވިސްނަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއުސޫލުެގާމަތީންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަުގއިާހަދ ާޤ ނޫނުތަކ އިާ

ނުމ އިާފިކުރ ާއެާރައްޔިތުންެގާލ ބަާއ ިއާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާކަންތައްތައްާވެސްާވ ންޖެހޭނީާއެާރައްޔިތުުުންެގާވިސް

މަންފ ާކުރަނިވިާޮގތަކަށްާހެދޭާކަންތައްތަކަށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާމިާޤ ނޫނަކީާހަމަާގައިމުެވސްާާ

މިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާއަޅުަގނޑުާމިާލ ފައިވ ާއިޞްލ ޙަކީާމިތ ަގއިާއެންމެާބޮޑުާދެާޕ ޓީާކަމަށްވ ާޑީ.އ ރު.ޕީ،ާާ

ާމް.ޑީ.ޕީާެގާމެންބަރުން.....ާ.އެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާ.
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާކަދެއްކެވުންާ:ވ ހަންާފަހުމީާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްހ 

ވ ާމެންބަރުާވ ހަކަދައްކަވ އިރުާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކައަށްާރައްދުާދެްއވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަާ

ޚިލ ފަށާްާ މުޅިންާ ޮގތ ާ ދެއްކިާ ވ ހަކަާ އަނެއްކ ާ ކަމެއް.ާ ޚިލ ފުާ ގަވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ ެއއީާ ދައްކަވަނީ.ާ ވ ހަކަާ އެާ

ާކޮންޓެކްސްޓުާއޮޅުވ ލަިއެގންާވ ހަކަދައްކ ާައޅުަގނޑު...ާ.

ާ

ާ

 ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެއއްާނޫން.ާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅަކ ާާ

ެއާާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާ މިހ ރުާ ނޯންނ ނެ.ާ ޖަވ ބުދ ރީވުމެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ ުގޅިެގންާ

ވިދ ޅުުވމު ފަހުބަސްާ މައްޗަށް.ާާެގންދަވަނީާ ވ ހަކަތަކުެގާ ދެކެވުނުާ އ އިާ ބަހުސްާ ކުރެވުނުާ މަޖިލީހުަގއިާ ޮގތުންާ ެގާ

ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާކުޑަހުވަދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމިރުޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ޖަވ ބުާދިނުމ އިާާާައކީާރައްދުާދިނުމ އިާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާާރ މ ާއެއްކޮށް،ާައޅުަގނޑުާހަމަާއިޙުތިާއ ދެ

ެވސްާއެހެންާޤައުަމކަށްާާާރަބިާކޮންމެޢަާާްއާބޮޑަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނޭިމކަންކަންާއަދިާތަންކޮޅެާާސުވ ލުާކުރުމ 

ާާާާފައިވަޑައިެގން ނޑުެގާވިސްނުން.ާއަޅުަގނޑުެގާފިކުރުާާދަންނަވަނީާއަޅުަގވަޑަިއަގތީމަ.ާެއއީ،ާހަމަާއަޅުަގނޑުާމި

މިތަާާއިނޭގތޯ. ޮގތް.ާ ދެކޭާ މިކަމުަގއިާ ވ ހަކަތަކާ ައޅުަގނޑުާ ދައްކަވ ފަިއވ ާ މެންބަރުންތަކެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާނުަގއިާ

ާާ މަޖިލީހުަގއި މިާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ެއއަށްާ ޮގތުންާ ތެރެއިންާާުގޅޭާ ފުރުޞަތުެގާ ދެްއވ ފަިއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ދަ ފަހުއަޅުަގނޑުާ ދައްކަވ ފައިާންނަވަންޖެހޭާ ޮގތުންާާބަސް.ާ ުގޅޭާ ވ ހަކަފުޅުތަކ ާ ދަންނަވަންޖެހޭާއަޅުަގާާހުރިާ ނޑުާ

ކަމ  ިމާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ މިާާވ ހަކަތައް.ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެކިވަޑައިަގތަސްާ ފުޅ ާާާދޭތެރޭަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ

ާާ މި ކުރެވޭނެދ އިރ ެއއްަގއިާ އިޞްލ ޙުާ މިާ މިކަންާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ެވސްާ ކަންތައްާ ނުކުރެވޭނެާ ތަނުންާާާތަކ އިާ

މި ދެން،ާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައި.ާ މެންބަރަކުާ ކަމެއްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންކަހަލަާ ވެސްާ ާާކަމަކީާ ކިހ ވަރެއްެގާކަން ހަމަާ

ާާ ާާކަމެއްކަން ައޅުަގނޑު ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މަޖިލީހަށްާ މިއީާޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ

ކަށްާކަމެއްާކޮށްދިނުަމށްޓަކައި،ާވަކިާބަޔަކަށްާާފަހަރެއްަގއިާެވސްާބައެްއެގާބޭނުމަކަށްޓަކައިާނުަވތަާބަޔަާާއަޅުަގނޑު
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ާާ ާާކަމެއްާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާކަންތައްާާާނުވަތަާމިާޤައުމުަގއިާހިމެނޭމިާމަޖިލީހުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭ

ކަމެާ ކޮށްފައިވ ާ އަޅުަގނޑުާ އަމިއްލަކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ މިކަމަކީާ ނޫނޭ.ާ އަާާއްާ ިއސްނަަގއިއަށްާ ެގންާާޅުަގނޑުާ

އަމިއްލަ އެާާއަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ އެތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަމެކޭ.ާ ކޮށްފައިވ ާ ބޭނުންވެފައިވ ާާާާއަށްާ ކަމަކަށްާ

ކުރ ނެާާާާކަށްާފައިދ އަނިސްބަތްވ ާޮގތަށްާވ ހަކަާދައްކަވ ފަިއާަވކިާޕ ޓީާާކަމެކޭ.ާފަހަރެްއަގިއާެވސްާަވކިާޕ ޓީައކަށް

ާާާާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުާކުރި ާާކަެމއްާނޫނޭ.ާމިާބ ވަތުެގާކަންކަމުަގއިާމިހ ރުާމިާމަޖލީހުެގާތެރޭަގއި ދައްކަވ ފައިާާމި

ިވެގންދ ނެ.ާރައްޔިތުންާއަޑުައއްސަވ ނެާއިނޭގތޯ.ާތ ރީޚަށްޓަކައިާިމކަންާލިޔެާާހުރިހ ާާހުރިާވ ހަކަތައްާދިވެހިރ އްޖޭެގ

ާާކަމުެގާއިންސ ފުާާާޮގތުންާމިކަންާދިރ ސ ާކުރަްއވ ާބޭފުޅުންާދިރ ސ ާވެސްާކުރައްވ ނެ.ާމިާާުގޅޭާާއަދިާހަމަާެއއ 

އިންސ ފު ބޭފުޅުންާ ކުާާކުރަްއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވަތަާ މަސައްކަތަކީާ ކުރެވޭާ ިމާ މިއަދުާ ކުރައްވ ނެ.ާ ރަންާވެސްާ

ރިހުށަހަޅައި ވެސްާ ފަހަރެްއަގިއާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަކީާ ުއޅޭާ ާާެގންާ ާާކޯޑެއް ކޮށްެގން ނިޔަތުަގއިާ ުއޅޭާާހޯދުމުެގާ

ކުާމިާދަންނަވަނީާމިާއެާާާެއކުާމިާދަންނަވަނީާއަސަރ ާާމަސައްކަތެއްާނޫން.ާމިކަަމކީާއަޅުަގނޑުާހަމަާސ ބިތުކަމ 

ާާ ިއާާރައްޔިތުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާހިންުގމަށްޓަކަދިވެހިރ އްޖޭެގާމިާަވުގތުަގިއ

ލިއްޔަތުާއުފުލުމަށްޓަކައިާމިާކައުންސިލްތަކަށްާކުރިމަތިލ ންާތިބިާދިވެހިރައްޔިތުންެގާާޤ ނޫނުަގިއވ ާމަސްއޫާާހަދ ފައިވ 

ކަމަށްޓަކަިއާމިތ ާއޮތްާދެާޕ ޓީެގާާާާއެ،  ށްާބޮޑުާއ ދޭހެކޭ.ާއެހެންވީމާ ވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެކޭ.ާއެާރަްއޔިތުންެގާވަުަރަ

ާާާާފަރ ތުން އެއްބ ރުލުންމިވެސް މިކަމެކަމަށްާ ދީާ ކޮށްދެވޭާާއްާ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާ އެާ ކަމެކޭ.ާާާާކޮށްދެވުމަކީާ

ާާ ާާ،  ކޮށްދެވޭާކަމެއްާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ފަހަރެއްަގިއާވެސްާއަޅުަގނޑުެގާއަމިއްލަާނަފްސަށް ފުންކޮށްާާއެސަބަބަށްޓަކައި

މިާއިޞްލ ޙުާފ ސް މިާޤައުމުެގާރައްޔިތުންެގކޮށްދެާާވިސްނ ަވޑަިއެގންާމިއަދުާ ާާާާއްވުަމކީާ މިކަމަށާްާފަރ ތުން އަދިާ

އެދުމެކޭ.ާާ އެދޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ ތިބިާ ކުރިމަތިލ ންާ ކައުންސިލަށްާ ތިބި،ާ ކުރިމަތިލ ންާ

ާާ، އެކުާދަންނަވަނީއޭާސިޔ ސީާފިކުރުާެގންުގޅެންޖެހޭނީާވަކިާކަހަލަާކަންތައްތަކުަގއޭ.ާމިއީކީާާާއަޅުަގނޑުާހަމަާއ ދޭހ 

ތަފ ތު ޚިޔ ލުާ ޮގތުންާ ރަވ ންާާސިޔ ސީާ ިމާ މިކަންކަންާ ނޫނޭ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ އްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާޖެހޭނެާ

ާވަނީާކަމަށްާާާއަށްާވެެގންާާަގކުރައްަވއިފިާމިކަންާތިމަންނަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފ ހަ،  ކަމެކޭ.ާއަދިާާކޮށްދެންޖެހޭނެ

ތިމަންނަެގާޕ ޓީެގާެއްއވެސްާާާާވެސްާއަޑުއަްއސަވ ނެާރައްޔިތުންތަކެއްާތިބޭނެ.ާާއެކަންާކަާނުދޭނަމޭ.ާހަމަވަންޏ ާވިޔަާ

ާާ ނޫން ކަމެއްާ އޮތްާ ފަރުވ ލެއްާ ބޮޑުާ މ ާ އަޅުަގނޑުެގާ ާާާާމީހަކު،ާ ދިމ އައިއެއީކީ އަޅުަގނޑ ާ ެއއީކީ،ާ ށްާާނޭގތޯ.ާ

ބަހެއް ހިތައްާާާރައްދުކުރެވޭާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ފަހަރެއްަގއިާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ

އެއީ އަޅުަގނޑައަރ ަވޑަިއެގންފ ނެާ ާާާ ވިދ ޅުެވުވނު ދިމ އަށްާ އޭތި،ާާށްާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އެއްޗެކޭ.ާ

ބަލައިނުަގންނަމޭ. އަޅުަގނޑުާ އޭތިާ ާާާާދަންނަވ ލީާ ވިދ ޅުެވވުނު ދިމ އަށްާ އަޅުަގނޑ ާ ެއީއާާއެާ ނޫނޭ.ާ އެއްޗެއްާ

ދި ެއހެންވީމ ވިދ ާާމ އަށްދިވެހިރައްޔިތުންނ ާ ެއއްޗެުެއްކޭ.ާ ނުކުރު،  ޅުެވވުނުާ ކުރުމ އިާ މިމިކަންާ މަޖިލީހުގާެާާާމަކީާ

ނިންމުމެއްެގ ނިންމާ  ކަމެއްާާމެޖޯރިޓީންާ އެކުލެވިެގންވ ާ ހުރިހ ާާާ.ކަންމަްއޗަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިއަދުާ
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ކަންކޮޅުތަކުަގިއާތިބިާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާިމކަންާކުރީާވަރަށްާމ ތްާާ

ާާށްާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންވެފައިވ ާކަމަކަށްާކަމަާާމިކުރީާދިވެހިރައްޔިތުންތަކެއްާއެާާމަޤުސަދެއްަގއި،ާއަޅުަގނޑުާިމކަން

އެހެންވީމ  އ ދޭހ ،  ވ ތީ.ާ އަދިވެސްާ ހަމަާ އެާާއަޅުަގނޑުާ މިކަންާއެކުާ ެއއްކިބ ކޮށްާ ފިކުރުާ ސިޔ ސީާ އެާ ދެނީާ

ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާމިާމަޖިލީހުންާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

10.2ާާާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ މި ބަހުސްާ އިބްތިދ ޢީާ ވޯޓަށްާާބިލުެގާ މިއަދުާ ނިމުނީ.ާ މިާ ހިސ ބުންާ

މިދަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ އ ދެ،ާ އޮންނ ނެ.ާ އެހުންާ ޯވޓަށްާ ފެނޭތޯާ ބަލައިަގންނަންާ ބިލުާ މިާ ވަުގތުަގއިާ އެހުމުެގާ

ވ ހަކާަާާާޤައުމީާޞިއްޙީާފަރުވ ެގާއިންޝުއަރަންސ ާބެހޭާބިލު.ާބިލަށްއެޖެންޑ ު ެގާދެންާއޮތްާައއިޓަމަށް.ާއެއީ،ާާ

ަގއިާއޮތީާއެންމެާފަރ ތެއް.ާއެާފަރ ތްާމިވަުގތުާވަޑަިއެގންާާންފައިާޮއތްާމެންބަރުންެގާލިސްޓުދައްކަންާއެދިަވޑަިއެގ

އެހެންާ ނެތް.ާ އަޅު،  ވީމ ޖަލްސ ަގއިާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ާ ފުރުޞަތުތައްާ ފުރުޞަތުާއިތުރުާ ަގނޑުާ

އުނޫގފ ރު ަގސްދުކުރަން.ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާއަފްރ ޝީމްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާއަރުވަންާ ޢަލީ.ާ

ާރަޝީދުާ.ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާހޯރަފުށި

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާހޯރަފުށި

ބެހޭާބިލު.ާާާާޙީާފަރުވ ާއިންޝުއަރެންސްާކުރުމ ތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤައުމީާޞިއް`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަާ

ާާ ދަންނަވަމިއީ، ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށްާ ބިލެއްާ ކުރެވޭާ ތ އީދުާ ވަރަށްާ ހަމައެހެންމެ،ާައޅުަގނޑަށްާ ން.ާ

ސަރުކ ރުންާާމިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިާާަވުގތުާ ތަޢ ރަފުވެސްާ ސްކީެމއްާ ޚިދުމަތްާކުރެވިާންޝުއަރަންސްާ ެއާ ެގންާ

އަ ކަމަށްާ ކުރަމުންދ ާ މަސައްކަތްާ ދެވޭތޯާ ޢިއްޒަރައްޔިތުންނަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ރައީސް،ާޅުަގނޑަށްާ ތްތެރިާ

ާާ ެއާާާނޑަށްާބަެއއްާިއޞްލ ޙުތައްާހުރީމ ،ކިޔ ލުމުންާއަޅުަގބިލުާކިޔ ލިާއަޅުަގނޑަށްާމީަގއިާމިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑު

ައޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙު ދެްއވ ނެާވ ހަކަާވެސްާޢިއްޒަުަތްތެރިާރަީއސްާމުެގާފުރުޞަތުަގއިާހުށަހަޅައިހެޅުހުށަާާވ ހަކަާ

ފ ހަާާދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުާ ފަރުމ ކުރައްވ ހަމައެފަދައިން،ާ ބިލުާ މިާ އަދިާސަރުކ ރުެގާާާާަގކުރަންާ ެވސްާ އިރުަގއިާ

ައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެޭވާާާއިނީާ،ާާފަރ ތުންާެގންުގޅުއްވ ާިވސްނުމެއްަގއިާމިހ ރުާމިާއޮތްާސްކީމަށްާބަލ އިރުަގިއާމި

އަޅުަގނޑަށްާާއްވ ފައިާހަމަާމިއޭާއޮތްާޮގތަކީާބެލީމ ،ާާކަނޑައަޅުާާާބަދަލުާނުކުރެވޭނެާައެގްއާދެހ ސްާރުފިޔ ެގާރޭޓެއް

ާާ މިމީެގން ެއްއާާާާވިސްނިެގންާ ރައްޔިތުންނަކީާ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަނީާ

ފަންތި ެއއްާ ތަނަވަސްާލެވަލެްއެގ،ާ މިންަގނޑެްއެގާ އެއްާ ިގންތިެއއްެގާ އެއްާ ކަމަށް.ާާާކަންއެްއެގ،ާ ބައެއްާ ހުރިާ

ތްތެރިާރަީއސް،ާއެންމެާނިކަމެތިާދެރަވަރަާާާހަމަާހިމަނަންާބޭނުންވޭާޢިްއޒައަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާބިލުގައި
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އެާާމީހ  ދައްކަިއެގންާ ރުފިޔ ާ ފަންސ ސްާ ވެސްާ ލިާާއަށްާ ޚިދުމަތެއްާ ބޭނުންވ ާ ބިލުަގިއާާމީހ ާ މިާ އުސޫލެއްާ ބޭނެާ

ާާ އަޅުަގނޑު ާާއޮތުން.ާ މަދަނަ ކުރެވިފަިއވ ާ ތަޢ ރަފުާ މިހ ރުާ ދެންނެވީާ މިާ ލިބުނުާމިހެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިންާ

ެއއްާާތަޖުރިބ  ފަރ ތުންެގާ ސަރުކ ރުެގާ ބޭފުޅަކަށްާ ނުދެއްކުނުާ ރުފިޔ ާ ދެހ ސްާ ދައްކަިއެގންާާާއިންާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ހ ސްާރުފިޔ ާވެސްާނުދެއްކޭާމީހުންާއެބަާތިބި.ާާާފަރ ތަކުންާދައްކަން.ާއެއްާާއެބަޖެހޭާއެހ ސްާރުފިޔ ާާާާއަނެއްާެއއް

ރައްޔިތުންެގާާާާލޮބުވެތިާާުިރ އްޖޭެގާރަށްތަކުަގއިާދިރިއުޅޭާާާމިދެންނެވީާމާާުަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިހެންޢިއްޒަ

ބޭފުޅުންާާާާތަށް.ާމަސްާނުބ ނައިފިއްޔ ާއެތުާވަރަށްާދަށް.ާހަމަާމިހ ރުާވެސްާއިނީާކުރީަގއިާވެސްާއިންާޮގމ ލީާހ ލަ

ާާ،  ތިާނިކަެމތިާހ ލުަގއި.ާއެހެންވީމާ ތިއްބަވ ނީާވަރަށްާދަ ާާައކީާހަމަާކޮންމެާއިންސ ނަކަށްާވެސްާާާޞިއްޙީާފަރުވ މި

ާާލިބުންާލ ޒިމުކުރ ާއަދިާލިބެން ބޭނުންޭވާާާާކުރ ާހ ލުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން،ބޫލުަގޖެހޭާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑު

ާާ ރުމީަގއި ފަންސ ސްާ ކޮށްދެއްވ ށޭާ ތަޢ ރަފުާ ޕެކޭޖުސ ރުކ ރުންާ އެާ ދެންާ ދައްކ ފައި،ާ އިތުރަށްާފިޔ ާ ތެރެއިންާ ެގާ

ދައްކަވ  ފައިސ ާ އެާ ބޭފުޅުންނަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ އެާާޚިދުމަތްާ ޮގސްާާާާެގންދަންާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ އެާ ބޭފުޅަކަށްާ

މީހެްއެގާާާވެސްާއެާާންާބަދަލުކުރެވޭނެާހިސ ބަށްާދަންދެހުޅުތަކ އިާުގނަވަންތަކ އިާއޭނަެގާއެތެރަހަށީެގާއޯަގންސްތައް

ާާާާނޫނީާާ.އަމިއްލަާއިޚުތިޔ ރަށްާދޫކޮށްލަާދެއްވ ށޭާ ާާވިްއޔ ާމިހ ރު ލަދެްއވ ށޭާާކަވ ާއެްއާހ ސްާރުފިޔ ާބައްސަވ ދައްއެ

މަސްދުާާއެއް ދިހަުަާ ނޫނީާ ދުވަހުާ މުއްދަތަށްއަހަރުާ ވަރަށްާާާވަހުެގާ ރައްޔިތަކަށްާ ެއާ އޭރުންާ ާާރައްޔިތަކަށް.ާ

ހ ސްާާާާެއއްރުފިޔ ެގާރޭޓުންާނަމަވެސްާދަްއކ ،ާާމަހަކުާސަތޭކަާާާާ،ހ ސްާރުފިޔ ާދަްއކަންާާފަސޭހަވެެގންދ ނެާއެާެއއް

ޮގތަކަށް.ާއެހެންވީމ ންސްާސްކީމުަގއިާބަރުފިޔ ާދެއްކީމަާއިންޝުއަރެ މިާބިލުަގއިާވެސްާައޅުަގނޑުާާ،  ިއވެރިެވވޭާ

ާާަގ ާާބޫލުކުރަން އަށް މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ ާާމިާ އަންނަޮގސްެގން މިާާބިލުާ މިކަންާާާއިރުަގއިާ މަތިންާ އުސޫލެއްެގާ ބުނ ާ

މިާ ވެއްޖިއްޔ ާ ނޫންާ މިހެންާ ކަމަށް.ާ އޮންނ ނެާ ވަާާާހަމަޖެހިެގންާ ހަމަާ ތިބޭނެާ އަދަދެްއާާޤައުމުަގއިާ ސީދ ާ ުަކިާ

އޭަގއި ބެހޭާާާކަނޑައަޅުްއވ ފައި،ާ ކަމ ާ ލުޔެސަރުކ ރުންާ ފަރ ތްތަކުންާ ލުޔެާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެާ ނުދީ.ާ ދެޭވާއްާ އްާ

ތަޖުރިބ ެގާދަށުންާާާތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ރުާމިކުރެވިފައިާއޮތްވަންޏ މުާޢިއްޒަާާކަހަލަާޮގތަކަށްާބިލުަގއިާނެތްާކަމަށް

ިމާދިެވހިރ އްޖޭެގާއ ދަކ ދަާާާާންާމަދުވެެގންދ ނެ.ާޙަޤީޤަތުަގއިންސްާސްކީމުެގާދަށުންާބައިވެރިވ ާމީހުމިާއިންޝުއަރެ

ހުންނަނީާަވރަށްާފަހަތުަގއިާޙަޤީޤަތުަގިއާޢިއްޒަުަތްތެރިާރައީސް،ާާާސްާމިާއޮންނަާޮގތުންާރައްޔިތުންެގާިވސްނުންާވެ

ާާ ާނެތްާބަލިވ ނެާކަމަކަށް.ާައދިާބަލިވެދ ނެާކަމަކަށްާކުރެޭވކަށްާބޫލުަގއެއީާބަލިވުުމެގާކުރިންާައޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ތިޞ ދުާކުރުމ ިއާނޑުމެންާއިޤުންެގާތެރޭަގއިާނުހުރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގެއއްާއަޅުަގނޑުމެާާތައްޔ ރުވުމުެގާއ ދަކ ދަ

ޞި ރައްކ ކުރުމ އިާ މައްސަލައަފަހަށްާ ދިމ ވެދ ނެާ މިއްޙަތައްާ ބެލުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާކަށްާ ވަރަށްާ އޮންނަނީާ

ާާާާކަމުންާފަހަތުަގއިާޮއންނަާއިރުަގއިފަރުވ ކުޑަާ ަމއިަގނޑު،ާއ ދެ،ާޚ އްޞަާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާމަޖިލިސްާއިންާއެ

ާާ ާާނިންމުންތަކުަގިއާހުންނަންވ ނެާރަްއޔިތުންެގާވިސްނުންާހުރިާޮގތަށްާބަލައިާެއާވިސްނުންާމިާމަޖިލީހުންާނިންމ 

ބިލު ޮގތްތަކަށްާ ކުރެވޭނެާ ރަނަގޅުާ އަޅުަގވެސްާ ދިއުމަކީާ ބައްޓަންވެެގންާ އަޅުަގނޑުާާާ ކަމެއް.ާ ުއއްމީދުކުރ ާ ނޑުާ
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ވެސް ފަދައިންާސަރުކ ރުންާ މިދެންނެވިާ ައޅުަގނޑުާ ކަވިސްނުންފުާާއުއްމީދުކުރަންާ ެގންުގޅުއްވ ނެާ އެީއާ،މަޅުާ ާާށް.ާ

ާާާާރައްޔިތަކަށް ވެސްާާާާދަށުންާާާހ ސްާރުފިޔ ެގންސްާސްކީމެްއަގއިާއެާއެއްެއާބޭނުންވ ާއިންޝުއަރެއެާރައްޔިތަކު

ބޭނުންވ ާާާއޭނަ އިތުރަށްާ ދެން،ާ ބަިއވެރިެވެގންާ އިންާ ރުފިޔ ާ ސަތޭކަާ ނުވަތަާ ރުފިޔ ާ ފަންސ ސްާ އެާ އަށްާ

ހަމަޖެހިެގންދ ނެާެއކުލެވޭނެާނިޒ މަކަށްާާުމންާއެްއކުރަމުންާޮގސްާެއާފުރިހަމަާޕެކޭޖެއްާާޚިދުމަތްތައްާއެއަށްާެއއްކުރަ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާޝުކުރުާދަންނަވަންާ.ދެއްވިާފުރުޞަތަށްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މުޙައްާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވެލިދޫ

ޢިއްޒަތްތެރި ދެްއަވއިފިާާޝުކުރިއްޔ ާ އިޒުނަާ ޕ ޓީެގާާމަނަާާރަީއސް،ާ އަޅުަގނޑުެގާ މިާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާާާއަޅުަގނޑު،ާ

ދޭންާ ފުރުޞަތުާ މިާ ައށްާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމުާ ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ކަމަށްވ ާ މެންބަރެއްާ

ވ ތީ،ާާާާފުރުސަތެއްަގއިާކަމަށްވ ހަކަާދައްކަންާބޭނުންވަނީާދެވަނަާާމިާާސްދުކުރަން.ާމިހެންާމިދެންނެވީާައޅުަގނޑުާާަގ

އެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަާދެްއކުމަށްފަހުަގއިާއެްއވެސްާާާާމަާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިަގންނަވ ފައި،ާެއއީ،ފުރަތަ

ާވިއްޔ ާއަޅުަގނޑަށްާދެްއުވމަކީާއެދެިވެގންވ ާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާކަމަށްާަވނީާމިނިޓެއްާބ ކީާއިން

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

ާާ އަްއސަލ މް ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މީހެއްެގާާޢަޝުކުރިއްޔ ާ ައކީާ މައްސަލަާ ފަރުވ ެގާ ޞިއްޙީާ އ ދެ،ާ ލައިކުމް.ާ

މަރ ދިރިހުރުމ  މައްސަލަާާއިާ ޙައްޤަކަށްާެވސްާވަނީާާުގޅިފައިވ ާ މިކަންާއިންސ ނީާ އެހެންވެާ މިކަންާ،  އެއް.ާ އަދިާ

ޙައްޤުާާާކުރުމަށްޓަކައިާމިވަނީާމިކަންާހ ސިލުާާޙައްޤަކަށްާވެސްާވަނީ.ާއެހެންވެ،ާރަްއޔިތުންާކެތްމަދުވެފައިާާސ ސީއަ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަޅުަގނޑުާ ކަށަވަރުކޮށްދީފ23ާާަހޯދުމަށްޓަކައި.ާ ޙައްޤުާ މިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ އަދިާާވަނަާ ިއވޭާ

ާާ ކަމަށް.ާާާާރުެގާޞިއްޙީާޚިދުމަތްާލިބެންޖެހޭނެޅުާފެންވަެއާރަނަގއެކަށަވަރުކޮށްދެމުންާޭއަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވަނީ

ޕޮއިންޓެއްާ ާާމީެގާ ޮގތަށް ފ ހަަގކޮށްލަންެގާ ާާާާއަޅުަގނޑުާ ާާހަމައެކަނި އޮންނަނީ ނޫން.ާާމިާ ލިބުމެއްާ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޙީާ

ާާާާއުފެދޭާސުވ ލަކަށްާާހިސ ބުންާާެވސްާވ ންޖެހޭނެ.ާމިހ ާާއެީއ،ާރަނަގޅުާފެންވަރެއްެގާއެްއޗަކަށް ރުާމިހ އެީއ،ާާވ ނެ

ރަނަގޅުއަޅުަގ ލިބެނީާ މިާ ޚިދުމަތްތޯާާނޑުމެންނަށްާ ޞިއްޙީާ ފެންވަރުެގާ ރަނަގޅުާ ާޞިއްޙީާ ހަމައެހެންމެ،ާ؟

މިއަށް ޮއވޭާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެބަާ އެީއ،ާާެވސްާ ދައުާނއަޅުަގާާޖަވ ބެއް.ާ ތަނަވަސްކަމ އިާާޑުމެންެގާ ލަތުެގާ

ހަދ ތަކުަގިއާާނެާކަމަށް.ާބައިނަލްއަޤުވ މީާމުޢ ދޭންޖެހޭޤުާމީހުންނަށްާފޯރުކޮށްކަންާހުރިާމިންވަރަކުންާމިާޙައްކުޅަދ ނަ

ާ ސޮއިކޮށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާކުރަމުންޢަމަލުާވެސްާ މިކަންާާާ ެވސްާ މުއ ހަދ ތަކުަގއިުިާ ދޭ.ާ

ާާފ ހަަގކޮށްފަިއވޭ.ާމިސ ލެއްެގާޮގތުަގއިާއދ.ާޔުނިވ ރސަލްާޑިކްލަރޭޝަންާާ ހިއުމަންާރައިޓްސްާމިާޤަރ ރުަގިއާާއޮފް

އެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިބަވޭވެސްާ ޙައްޤުާ މިާ ކަށަވަރުކޮށްދޭންމިާާ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެއްޗެްއާާާ ޖެހޭނެާ
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ތިމ ޢީ،ާސަޤ ފީާކޮންވެޝަންަގިއާާލ ޒިމުކޮށްފައިާއަދިާހަމަާއެހެންމެާއިޤުތިޞ ދި،ާއިޖުާާކަމަށްާދައުލަތުެގާަމއްޗަށް

އެހެންމެާ،ފ ހަާމިކަންާާވެސްާާ ހަމަާ އަދިާ ފ ހަަގކުރޭާާާާަގކޮށްފަިއވޭ.ާ ވެސްާ ޤަނޫނުތަކުންާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ

މަކީާވަުގތުންާއިމީޑިއަޓްލީާޤ ނޫނުތަކުންާދެނަަގންނަާއެްއޗެއްާއެުެއީާމިކަންކަާާ،ރ ރުތައްަގނެފައިވޭާއެފަދަާޤަދެނެ

ހ ސިލު ޕްރޮްގރެާާކުރެވޭނެކުއްލިައކަށްާ މިާ ކަމަށް.ާ ނޫންާ ދެމިެގންާކަމެއްާ ޮގތެްއަގއިާ މިކަންސީާ ޮގތެްއަގއިާ ކަންާާވ ާ

އަޅުަގނޑުހ ސިލު ފޯރުކޮށްދެވޭނީ.ާ ޙައްޤުާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދެނެހުރާެާކުރެވޭނެާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މިާ މެންާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ެމނިފެސްޓޯަގއިާ ފ ހަަގކޮށްފައިއެމް.ޑީ.ޕީެގާ ކަންކަންާ ިމާ ޞިއްޙީާާވ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާ.

ފޯ ރައްޔިތުންނަށްާ އިންޝުއަޚިދުމަތްާ މިރެރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ސްކީމ ާ ާންސްާ ކޮށްދިނުމަކީާާ ކަންކަންާ

ޕް މަދަނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވެ،ާ ކަމެްއ.ާ ފ ހަަގކޮށްފަިއވ ާ މެނިފެސްޓޯަގއިާ ރޮްގރ މާްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެގންދަނީާ. މިާ ިގނަާާާާހިންަގުަމުންާ ވަރަށްާ ޮގތުަގއިާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ދަށުންާ ޕްރޮްގރ މުެގާ މަދަނަާ

ާާނަށްާމިތެްއަގއިާއުމުރުންާދުވަސްވީާމީހުންއިާެއހީތެރިކަންާލިބެމުންާމިދަނީ.ާޚ އްޞަާޮގކަމުގަާާާރައްޔިތުންނަށްާމި

މިާ ލިބެމުންާ ާާާާޙައްޤުާ މަާާއަދިދަނީ. ެވސްާ ރައްޔިތަކަށްާ ާާކޮންމެާ ބައިވެރިވެފަިއވ  ޕްރޮްގރ މުަގއިާ ކޮންމެާދަނަާ

ދޭ.ާއަދިާާާރުވ ެގާޚިދުމަތްާލިބެމުންރުފިޔ ެގާބޭސްފަާާއަހަރެްއެގާމައްޗަށްާއެއްާލައްކަާއެއްހާ ާާވެސްާާރައްޔިތަކަށް

ބައިވެރިވެއްޖެާާރ އްޖެ ޕްރޮްގރ މުަގއިާ ޕްލަސްާ މަދަނަާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ފަރުވ ާ މިާ ވެސްާ ބޭރުންާ ާާާާއިންާ މިާނަމަ

ވަރަށްާފަސޭހަާވަރަށްާލުިއާާާ.ދޭމުންއެއީ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްާލިބެާާކަންތައްތައްާހ ސިލުކުރަމުންާދޭ.

ކަުމަގ އަދިކަމެއްާ ދެކެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ާާއަާ،  އިާ ހުށަހެޅުއްވި ބިލުާ މިާ މިހ ރުާ ައދިާާޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ

ން.ާއަދިާމިފަދަާބިލެއްާާޚ އްޞަާޝުކުރެއްާދަންނަވަމަސައްކަތްާކުރެއްވިާދެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވަރަށް

ހުށަހެޅުއްވި ޤަބޫލުާާމަޖިލީހަށްާ ައޅުަގނޑުާ ާާކަމަށްޓަކައި.ާ ކުރިންާާޮގތުކުރ  ތައްޔ ރުކުރުުމެގާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ަގއިާ

ާާމަކަށްާވެސްާބައްލަވ ފައިާވ ނެާކަވަންޖެހޭާކަންތައްތަބައްލަ ބޫލުކުރަން.ާމިސ ލެއްެގާޮގތުންާާަގށްާއަޅުަގނޑުާވެސް

ކުރެވިފައި ތައްޔ ރުާ ޕްލޭނެއްާ މިފަދަާ ޕްލޭނެއްާ އެކްޝަންާ ކަާާނެޝަނަލްާ އެފަދަާވ ނެާ ދެކެނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ މަށްާ

ހ ސިލުޕްލޭނެ ދެކެނީާ ައޅުަގނޑުާ ނޫނިާއްަގިއާ ޯގލްާ މަޤުސަދުަގިއާ އުޅޭާ ފ ހަަގކުރެވޭނެާާކުރަންާ ިމކަންކަންާ އްޔ ާ

ވ ނެާާާާދިރ ސ ާކުރަްއވ ު ފައިާާާއްމުާކަންތައްތަކަށްާއަލިއަޅުވ ލައިމިކަހަލަާމުހިާާމެކޭނިޒަމެއްާނޫނީާޓައިމްާފްރޭމެއް

ާާ ދެކެނީ. އަޅުަގނޑުާ ޤ ގަާކަމަށްާ މިފަދަާ އަދިާ ބިލެނޫބޫލުކުރަނީ.ާ ބަހުސްނެއް،ާ އަިއސްެގންާ މަޖިލީހަށްާ ކުރެވޭާއްާ

ހ ސިލުާާއިރުަގއި މިކަންކަންާ ކަމައަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނަންޖެހޭނެާ މެކޭނިޒަމެއްާ އަޅުަގނޑުާާކުރުމަށްޓަކަިއާ ށްާ

މި ކަމަފ ހަަގކުރަނީ.ާ ފ ހަަގކުރެވެންޖެހޭނެާ ބިލެއްަގއިާ ފަރ ތްތަކުެގާފަދަާ އެްއވެސްާ ކުުުރުމެްއާ ތަފ ތުާ އަދިާ ށް.ާ

ައޅުަގނޑުާދެކެނީ،ާމިމެ ޮގތަށް.ާއަދިާހަމައެހެންެމާާާާބިލުަގއިާމިާާދުަގއިާތަފ ތުާކުރުމެއްާނުެގންުގޅޭނެާކަމުަގއިާ

ނީާމިނިމަމްާޮގތެއްަގިއާާޖެހޭކަމެއްާފުރަތަމަާދެވެންާާމިްއޔަތުއަހަމިފަދަާއަސ ސީާޙައްޤެއްާފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިާއެންމެާާ

ދެވޭއިރުަގއި ާާާާވެސްާ ޙައްޤު ފޯޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޙައްޤެއްާ ނޫނިއްޔ ާމިފަދަާ ވޮލަނަރަބަލްާ އެންެމާ ރުކޮށްދިނުމުަގއިާ
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ނ ޒު އެއެންމެާ މުޖުތަމަޢުެގާ މައްޗަށްކަންކު،ާ މީހުންެގާ ނ ޒުކުާ މިސ ލެްއެގާާާާންމެާ ޤަބޫލުކުރަުަނީ.ާ އަުަޅުަގނޑުާ

ާދެވެންޖެހޭނެާދޭާމީސްމީހުންނަށްާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެއްނުކުޅެާާ.ކުޑަކުދިންނަށްާާޮގތުންާއުމުރުންާދުވަސްވީާމީހުން.

ލ އިރުަގއިާވެސްާމިފަދަާމަޤުސަދުތައާްާ.ާއަދިާައޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާބަލައިކުރުމުގައިާާށްާމިފަދަާބިލެއްާޑުރ ފުޓުމަކަ

ކަ އެާާމަށްފ ހަަގކޮށްފަިއވ ާ ރަާާދެކެނީ.ާ އެންމެހައިާ ދިރިއުޅޭާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ޙައްޤުާޮގތުންާ މިާ ްއޔިތުންނަށްާ

ކަމަށްާމީެގާމަާލިބިދޭން ާާޖެހޭނެާ ާާޤުޞަދެއްެގާޮގތުަގއި ކޮށްދޭާފަރުވ ެގާޤައުމީާނިޒ މެއްާމީަގއިާގ އިމުާާޞިއްޙީއަދި

އަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ،  ވަނީ.ާއެހެންވީމ ާާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނިފައި

ާާ އަޅުަގނޑު މަރުޙަބޫލުކުަގއަދިާ ކޮމިޓީާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ގޮާރަނީާ މިާާއްސަލ އަށްާ ެގންދ އިރުަގއިާ ކަމުެގާާާާކުރިއަށްާ

ފަންނީާބޮޑުާބިލަކަށްާާާާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާކަމަށް.ާމިއީާވަރަށްާއެކުަގިއާމިާކަންތައްތައްފަންނީާބޭފުޅުންެގާލަފަޔ ާާ

ާވ ތީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ

ާން:ޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުާާއަފްރ ޝީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުނޫގފ ރު

ންސ ާާޤައުމީާޞިއްޙީާފަރުވ ެގާއިންޝުއަރެާާލަިއކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ޢަ`.ާައއްސަލ މްާާ

ާާ ާާބެހޭ ބިލެއްާމި ބޭނުންތެރިާ މުުުހިއްމުާ މިފަދަާ ބިލެއް.ާ ބޭނުންތެރިާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބިލަކީާ

ހުށަހަޅުއްވ  ބިލުާ މިާ ދެއްީވތީާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ދ އިރ ެގާާމަޖިލީހަށްާ ނޮޅިވަރަމްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޖަމ ޢަތުެގާ ދެއްވިާ ާ

އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ ނަޝީދަށ އިާ މުޙައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުޙައްމަދަށ  ޢިްއޒަތްާާއިޢަލީާ ދ އިރ ެގާ ިވލުފުށީާ ރިޔ ޟުއަދިާ އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ވަރަށްާާާާތެރިާ ރަޝީދަށްާ

ޝުާާއިޚުލ ސްތެރިކަމ  މިެއކީަގއިާ ފަދައިންާ ދަންނަވ ލިާ ކުރިުިންާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ޤަާާކުރުާ އުީމާާބިލަކީާ

ާާބިލަކީާމިާވަރަށްާމުހިއްމުާފައިދ ާބޮޑުާބިލެްއ.ާމިހެންާއަޅުަގނޑުާމިާމިާާާާންސ ާބެހޭޞިއްޙީާފަރުވ ެގާއިންޝުއަރެ

އެނިގވަޑައިަގން ވެސްާ ބޭފުޅަކަށްާ ކޮންމެާ ޚިދުމަތްާދަންނަވ ލަނީާ ޞިއްޙީާ ނުަވތަާ ފަރުވ ާ ޞިއްޙީާ ނަވ ނެާ

ޚަރަދުލިބިަގތުމަށްޓަކަ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ އެުެހެންނަމަވެސްާާިއާ މީހުންނަކީާއްޢާ ާާ،ކުރަންޖެހޭ.ާ ިގނަާ ރަްއޔިތުންެގާ މުާ

ކޮންމެ ނޫން.ާ ބައެއްާ ލިބިފައިވ ާ ތަނަވަސްކަންާ މ ލީާ ޚަރަދުކުރުމުެގާ ބޮޑެތިާ ވެސްާާާާމިފަދަާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ފަދަާ

އެއްާވެސްާާާާދިސ ފަދަާކުްއލިާހ ާާއްޔެްއާވެސްާއަދިާކޮންމެެވސްާކޮންމެާފަދަާބަާާފަދަާަވުގތެްއަގއިާާތަާކޮންމެނުވަ

ާާާާހިނގައިފ ނެ.ާބޮޑެތިާބަލިތަްއާކޮންމެ ސ ތަްއާާހ ދިފަދަާދަނޑިވަޅެްއަގިއާޖެހުމުެގާއިތުރުންާވަރަށްާނުރައްކ ތެރި

ޑެންޓުތައްާހިނުގމ ިއާާބޮޑެތިާނުރައްކ ތެރިާއެކްސިާާއްޓުމ އިއުސްތަންތަނުންާމީހުންާވެާާނގ .ާކަނޑުވުމ ިއ،ވެސްާހި

ޭއެގ ާާވެސްާއަލިފ ނުެގާހ ާާއިތުރުންއަދިާ ދިސ ތަްއާާހ ދިސ ަގއިާމީހުންާފިހިެގންާދިއުންާފަދަާވަރަށްާނުރައްކ ތެރި

މ ތް ާހިނގ .ާ ނުކުރައްވ ށިهللا މެދުވެރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ކަހަލަާާމިާާ!އިރ ދަކުރަްއިވއްޔ ާ

މިކަހަލަ ބަހައްޓަންވީާ ވިސްނުުމަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިމ ެވއްޖިއްޔ ާ ެއކަހަލަާާާކަމެއްާ ދިމ ވެއްޖިްއޔ ާ ކަމެްއާ
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ކަމަށްާބޭނުންވ ާާާކަންތައްތަކުންާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭނުންވ ާފައިސ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެ

އެާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނެތްާ ފަހިވެފައިާ ފަރުވ ާާމަުގާ ިމކަހަލަާޞިއްޙީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކަމެއް.ާ ނުރައްކ ތެރިާ ވަރަށްާ އީާ

ވެސްާާ މީހަކުާ ކޮންމެާ ނެތިއްޖިއްޔ ާ ފުރިހަމަވެފައިާ ވަސީލަތްތައްާ ބޭނުންވ ާ އެާ ފަިއސ ާ ބޭނުންވ ާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ

ވ  ފުރުޞަތުަގއިާ ފުރަތަމަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންބޮޑުވެފައި.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދެްއކެިވާާހުންނ ނީާ ހަކަފުޅުާ

ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްފ ޟިލްާއަޙުމަދުާޢ މިރުާހ މަކުރެއްވިހެންާކުއްޖަކުާފިހިެގންާދިޔަާާ

ެއާާ އަސަރ އިާ ކުރ ނެާ މީހުންނަށްާ ޢ އިލ ެގާ އެާ އެަވުގތުާ ދިޔައިމަާ ނުލިބިެގންާ އިންޝުއަރެންސްާ ވެސްާ ވަުގތުާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއިހުސ ސްކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ނަށްާއ ދޭާމީގާެާކަންބޮޑުވ ނެާކަންބޮޑުވުމަކީާމިއީ

އޭނަެގާާ އޭރުާ ނިސްބަތުންާ އޭރުެގާ ފިހިެގންާ ފިހެނީ.ާ ނޫސްވެރިއަކުާ ޖޯޑުންަގއިާ ކުރިންާ އަހަރުާ ވިއްސަކަށްާ

ާާ ެވއްޖެާކަމަށްާވަންޏ  މިހ ރުެގާ ެއްއާކަންތައްތަކަށްާބޭނުންވޭާވިހިާހ ސްާޔޫ.އެސްާޑޮލަރު.ާއެީއާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ

ލައްކަާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާކަމަށްާބަލަމ .ާއެއްާލައްކަާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންތ ކުންތޯާދަރަންޏަށްާވެސްާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެވެން.ާ އެހެންާ ކުއްލިައކަށްާ ހުރީާ އަތުގައިތޯާ ކ ކުާ ދެނީ.ާ އޭތިާ ކ ކުތޯާ ހޯދަނީ.ާ

ސްާކުރީމަާމިާވ ޮގތަކީާމިއީާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލިާފައިދ ާއ ާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާއިންޝުއަރެންާ

އިންޝުއަރެންސްާއަޅުަގނޑުެމންާކޮށްފިާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅަުގނޑުމެންެގާކައިރީަގއިާއިންޝުއަރެންސްާކޮމްޕެނީާމާިާ

ޒިންމ  ކުރުުމެގާ އެއްާ ފަރުވ ާ ހުރިހ ާ ކުރަންޖެހޭާ ޞިއްޙީޮގތުންާ ކަލެއަށްާ ކަމ ާާާބުނަނީާ އެާ އުފުލަމޭ.ާ ތިމަންނަާ

ތިމަންނަާޖ މިނުވަމޭ.ާއެހެންކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާެއއީާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ާހިތްހަމަޖެހުމަކީ.ާކޮންމެފަދަާބައްޔެްއާާ

ކަެމްއާާ އެާ ފިކުރަކުާ ައޅުަގނޑުެގާ ިވޔަސްާ އޮތްކަމުަގއިާ ޚަރަދެއްާ ބޮޑުާ ކިތަންމެާ ކުރަންޖެހޭާ ކަމަށްާ އެާ ޖެހިެގންާ

އަޅު މާިާނޯންނ ނެ.ާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ނުޖެހޭނެ.ާ އުޅޭކަށެއްާ ބަހަްއޓައިެގންާ އެކަންާ ފަހަތުަގއިާ ބޮލުެގާ ަގނޑުެގާ

ކަމަކީ.ާ މުހިއްމުާ ހުރިާ އިންޝުއަރެންސްެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިއީާ ހިތްހަމަޖެހުން،ާ ިމާ އިތުބ ރުާ މިާ ޔަޤީންކަމ އިާ

ރިާދައްކަމުންާެގންދަންވީ.ާބަލިާނުޖެހިދ ނޭ.ާބައެއްފަހަރުާމީހުންާހިތަށްއަރ ފ ނެާކީއްކުރަންހެްއޔޭާމަހުންމަހަށްާލ 

ރަނަގޅުާ މ ާ މީކީާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ނޫންހެއްޔޭ.ާ އެއްާ ލ ރިާ ދ ާ ބޭކ ރުެވެގންާ އަކީާ ލ ރިާ އެާ ނުވެއްޖިްއޔ ާ ބަލިާ

އަސ ސެއްެގާަމއްޗަށްާބިނ ކުރެވިެގންާދައްކ ާވ ހަކަާެއއްާނޫން.ާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކީާކ ކަށްތޯާބަލިާނުޖެހެނީ.ާ

ާބަލިާޖެހޭނެާބަލިާނުޖެހޭނެާކަމުެގާޔަޤީންކަންާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާކ ކަށްތޯ

ދުނިޔަީވާާ ވެސްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ޓްރ ންސްޕޯޓޭޝަނަށ އިާ ހ ސިލުކުރުމަށ އި،ާ ތަޢުލީމުާ ކ ންބޯށ އި،ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ޚަރަދުކު މަހުންމަހަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްެގާާކަންތައްތަކަށްާ ހުރިހ ާ މިާ ައސްލުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރ ހެންާ

ޞިއްޙަތަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެއްޖިްއޔ ާ އެހެންކަމަށްާ ނޫންތޯ.ާ ހަށިަގނޑުާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަސްލަކީާ

ކައިބޮިއާާ ވެސް،ާ ލިބެނީާ ލ ރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަސްޖެހެންވީ.ާ ކޮންކަމަކަށްތޯއޭާ ޚަރަދުކުރަންާ މިާ މަހުންމަހަށްާ

އްާކުރަނީާވެސް،ާތަޢުލީމުާހ ސިލުކުރަނީާވެސްާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާފުރ ނަާއ އިާއަޅުަގނޑުމެންެގާާކަންތަ
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މަހަށާްާ މަހުންާ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ސަލ މަތުންާ ހަށިަގނޑުާ މިާ އ އިާ ފުރ ނަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ހަށިަގނޑަށްޓަކައޭ.ާ

ޙަޤީޤަތުގައި މިއީާ ޚަރަދުކުރުމަކީާ ދައްކައިެގންާ ވ ހަކަާާާފައިސ ާ އަޅުަގނޑުެގާ ކަމެއް.ާ ބުއްދިވެރިާ ވަރަށްާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުާާ ނިންމ ލ އިރުާ ވ ހަކަދަްއކ ލ ފައިާ އެްއަގއިާ މައްސަލަާ މިކަހަލަާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންާ

ިއސްލ މް ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކުރަމުންދ އިރުަގއިާ މުސްލިމުންާ ކަންތައްތައްާ އެއް.ާ ވ ހަކަާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭނެާ ދީނ ިއާހަމަާ

ެގ1980ާާާާދުރުަގއިާއޮތްާކަމެއްާކަމަށްާަވންޏ ާމީހ ާބޮޑަށްާއިސްލ މްދީނ ާކައިރިކުރެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާާ

ިއސްލަމައިޒުކުރުން.ާާ ެއއީާ ޫމވުމަންޓެއްާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ އަންނަާ ހިނަގމުންާ ދުނިޔޭަގއިާ ފެށިެގންާ ކުރީކޮޅުންާ

ނެ.ާހުރިހ ާކަމެއްާއިސްލަަމއިޒުާކުރެވެންޖެހޭނެ.ާމިއީކީާބޯދ ާވ ހަކަާާބޭންކުތައްާެވސްާއިސްލަަމއިޒުާކުރެވެންޖެހޭ

އިންޓަރނޭޝަނަލްާ އެހެންީވމ ،ާ އުސޫލު.ާ އަސްލުާ މިއީާ ނޫން.ާ އެއްާ ވ ހަކަާ ހަރުކަށިާ މިއީާ ނޫން.ާ އެއްާ

ންާާއިންސްޓިޓިއުޓްާއޮފްާއިސްލ ިމކުާތޯޓުާމިހެންާކިޔ ާވަރަށްާވަރުަގދަާމުއަްއސަސ ާއެްއާުއފެދިެގންާޭއެގާދަށު

އޮފްާ ިއސްލަމައިޒޭޝަންާ ލޭންގުއޭޖު.ާ އޮފްާ ިއސްލަމަިއޒޭޝަންާ އެބަހުރި.ާ ކުރެވިފައިާ އިސްލަމަިއޒުާ ވެސްާ ބަސްާ

ދ އިރ ތަކެްއާާ ހުރިހ ާ މިޮގތަށްާ އެޑިއުކޭޝަން.ާ އޮފްާ ނޮލެޖު.ާއިސްލަމައިޒޭޝަންާ ޮއފްާ ލައިފު.ާއިސްލަމައިޒޭޝަންާ

ކޮން އެހެންވީމ ،ާ ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ އިސްލަމަިއޒުާ މަސައްކަތްތަކުަގިއާވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ވެސްާ ޮގތެްއަގއިާ މެާ

ބަލައިަގނެވިެގންވ ނެާާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ަގބޫލުކުރެވޭނެާ އެީއކީާ ހުރެއްޖިއްޔ ާ ކަންތައްތަކެއްާ ޚިލ ފުާ ދީނ ާ

ވެސްާާ އެހެނިހެންާ ނުަވތަާ ރިބ ާ އޭަގއިާ ވެސްާ ކުރ ިއރުާ އިންޝުއަރެންސްާ އެހެންީވމ ،ާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

އިސްލ މްދީނ ާޚިލ ފުާކަންތައްތަކެއްާހުރިާކަމަށްާވަންޏ ާެއާކަންތައްތަކުންާދުރުެވެގންާީމތިާޕްރޮވައިޑުކޮށްދިނުންާ

އެއީާކަންނޭނެގާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއޮތްާއަސްލުާމަސައްކަތަކީ.ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާ

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ދ އިރ ެގާާ މަޑަވެލިާ އޮތީާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ވަރަށްާާ ވަުގތުާ ހުސްަވުގތުކޮޅުެގާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނ ޒިމަށް.ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ކުރީ އެއްކޮށްާ ވަނީާކައިރިވެފަިއވުމ ާ މެދުކެނޑިފައިާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ވެސްާ ދުވަހުާ

ހުސްވަުގތުކޮޅ ާުގޅިެގންާކަމަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާނ ރުވަިއާތިާބޭފުޅުންނަށްާތިރީސްާމިނެޓުެގާހުސްާާ

 ޖަހ އިރު.1ާާވަުގތުކޮޅެއްާމިހ ރުާމިާއަރުަވނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާފަށ ނީާ

ާ

ާ]ށ13:03ާްނ12:26ާާާްުގތުކޮޅު:ާހުސްވަ[

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މިނެޓުެގާހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާމިހ ރުާއަލުންާމަުަސައްކަތްާފަށައިެގންާކުރިއަށ30ާާާް`.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާމިާެގންދަނީ.

ާ

. .ާްކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިދަނީ މިހ ރުާ އެާއަޅުަގނޑުާ ާާޖެންޑ ާ އައިޓަމު ހުށ11ާާަާ ާާކޮމެޓީތަކުންާ ކަންކަން. ނަންބަރ11.1ާާާުާހަޅ ާ ޤ ނޫނުާ

ރިޢ ޔަތ2007/5ާާާްާ މަޖިލީހުންާ ނިމިާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ ކުރުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ވަނަާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

ކޮމިޓީގެާ ދިރ ސ ކުރެއްވިާ ބިލުާ ދެއްވ ނީާ ހުށަހަޅުއްވައިާ މަޖިލީހަށްާ ރިޕޯޓުާ މިާ މ މިިގލާީާާާކުރެްއވުން.ާ މުޤައްރިރުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމުާއިބްރ ހީމު.ާއަޅުަގނޑުާއެާޢިްއޒެތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމުާއިބްރ ހީމުމ 

ވަނަާއިޞްލ ޙ1ާާާުރވިސްެގާޤ ނޫނަށްާާސިވިލްާސ5ާާަާ/2007ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

އަޅުަގނޑުާާ ރިޕޯޓުާ ޮގތުެގާ ވ ާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ވަުގތީާ ހޮއްެވވިާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ބިލުާ ެގނައުުމެގާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެާ ބަލަނީ.ާ މިާ ވަނ2007/5ާާާަހުށަހަޅ ލަދެވޭތޯާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ

ރެސްާމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބުާމިާމަޖިލީހަށާްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލަކީާފަ

ާާ ވަނީ އިއްވ ފައިާ ކިޔުންާ ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ މިާ ބިލެއް.ާ 20ާާާާހުށަހެޅުއްވިާ 2009ާާާާއޮކްޓޯބަރު އޮތް ވަނ17ާާާާަަގއިާ

ކުރިައށްާެގންޮގސްފައިާވަނީާާާާވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާއަދިާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސ52ާާްރައްޔިތުންެގާމަޖުުިލީހުެގާާ

18ާާާާ 2009ާާާާނޮވެމްބަރު އޮތް 17ާާާާަގިއާ މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންެގާ ެމދ65ާާާާުވަނަާ ބިލ ާ މިާ ޖަލްސ ަގިއ.ާ ވަނަާ

މަޖިލީހުެގާއެއްާޖަލްސ އެްއަގިއާބަހުސްކުރެްއވުމަށްފަހުާނިންމެވީާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެްއވިާޚިޔ ލުތަކުެގާާ

އިޞްލ  ބިލުާ އެާ ާާއަލީަގއިާ ެއ7ާާާޙުކުރުމަށްޓަކައި ހޮްއަވވ ާ ެއއްާ ކޮިމޓީާ ވަުގތީާ އެކުލެވޭާ މައްޗަށްާ މެންބަރުންެގާ

ާާ މެންބަރުންެގާވަުގތީާކޮމެޓީންާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުުމެގ7ާާާކޮމިޓީާއަށްާމިާބިލުާފޮނުއްެވވުމަށް.ާމިދެންނެވި

ާާ ފެއްޓެވީ 26ާާާާމަސައްކަތްާ 2010ާާާާއޭޕްރީލު ެއކޮމިޓީެގ ކޮމިޓީަގިއާާާާބައްދަލުވުމެއ2ާާްަގއި.ާ މިާ މިޮގތުންާ ބޭްއވިާ

ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންނަކީާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަލީމު،ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެާ ަވޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒެތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ރިޟ ،ާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރާ

ދ  މެންބަރުާމ މިިގލީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ އިބްރ ހީމް،ާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ
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ާާ އ ދެ ރިޔ ޟު.ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ ޙަމީދު،ާ ޢަބްދުލްމުޙުސިންާ ާާ-7އަލްފ ޟިލްާ

ާާާާފަރެސްާމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބު. ދިވެހިާސިވިލ5ާާާާްާ/2007ޤ ނޫނުާނަންބަރު

ސަރވިސްެގާޤ ނޫނަށްާވަނަާއިޞްލ ޙުާދިރ ސ ާކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވވިާަވުގތީާކޮމިޓީންާފުރަތަމަާބައްދަލުވުމުަގއިާ

ާާ އޭޕްރީލ28ާާާާްމުޤައްރިރ އިާމުޤައްރިރުެގާނަިއބެއްާހަމަޖެއްސުމަށްފަހުާމިާބިލުެގާމަސަްއކަތްާނިންމ ނެާތ ރީޚަކަށް

ާާއ2010ާާަ ކަމުަގއިާނިންމެވި.ާމިޮގތުންާމިާކޮމިޓީެގާމިާބިލުެގާމ އްދ އަކަށްާފަހުާމ އްދ ާއެއްާބައްލަވ 18:00ާާާާށް

ާާ ނިންމެވީ މަސަްއކަތްާ 27ާާާާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގާ 2010ާާާާއޭޕްރީލް ކޮމިޓީެގ އެާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިާ ވަނ2ާާާަަގއި.ާ

އުމުެގާބިލުާއިޞްލ ޙުާކުރުމުެގާމަސައްކަތްާާބައްދަލުވުމުަގއި.ާއ ދެ،ާމިާދެންނެވިާޤ ނޫނަށްާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނަ

ކުރައްުްވ ފަިއާާ ރިޢ ޔަތްާ ޚިޔ ލުތަކަށްާ ފ ޅުކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދެވުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ކޮމެޓީންާ ކުރިާ

ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ މެދުާ ބިލ ާ ކުރައްވ ފައިވ ާ އިޞްލ ޙުާ ކުރެއްވުމަށްފަހުާ ދިރ ސ ާ ބިލުާ ކޮމެޓީންާ ވޭ.ާ

ޓަކައިާމިާރިޕޯޓުާއިޞްލ ހުާކުރެވިފަިއވ ާރިޕޯޓުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށްާކޮމިޓީންާނިންމެވި.ާއަދިާމާިާނިންމެވުމަށް

ނިސްބަތްާާ ަވޑަިއެގންނެވިާ މެންބަރުންާ ކޮމެޓީެގާ ބައްދަލުވުންތަކަށްާ ބޭއްެވވިާ ކުރެްއވުމަށްާ ދިރ ސ ާ ބިލުާ

ވ ނެ ހުށަހެޅިފައިާ އެކުާ މިރިޕޯޓ ާ ލިޔުމެއްާ ދަންނަވ ލަންާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ައޅުަގނޑުާ މިއ އެކުާ އ ދެާ ާ.

ކަމަށްާ ކަމެއްާ ުމހިއްމުާ ެގނައުމަކީާ ިއޞްލ ޙުތައްާ މިާ ބެއްލެވުުމަގއިާ ބެއްލެވިާ ކޮމެޓީންާ ބޭނުންވަނީާ

ދެކެވަޑަިއަގންނަވ ތީާމިޮގތަށްާމިާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައިާމިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ާމ ާިގނަާވ ހަކަތަކެއްާނުދަންނަވ ާާ

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ ނިންމަަވިއދެއްވުމަށްާ ޮގތެއްާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާ މެންބަރުންާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ ވ ލ ނީާ

ާހުށަހަޅ ާވ ހަކަ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ން.ާއަދިާކޮމެޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށާްާޝުކުރިއްޔ .ާކޮމެޓީެގާމުޤައްރިރަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަ

ދަނާީާ މިާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް.ާ ހުރިާ ކޮށްދެްއވ ފައިާ ދަންނަވަން،ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ

އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރިޕޯޓަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާމިލަންދޫާދ އިުިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރ13ާާާާާިނޑުާެގންދ ނަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާމިާއޮތީާާއަޅުަގ

ާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާައޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ލީާރިޟ ންދޫާދ އިުިރ ެގާމެންބަރުާޢަނިލަ
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ާާ ބިލުެގ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙުކުރުން.13ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކޮމިޝަނުންާމެންބަރުންާނުވަތަާމެންބަރެއްާޢައްޔަނުކުރަންާބޭނުންވ ާކޮންމެާފަހަރަކުާއެާކަމަށްާއެދެާފަރ ތްތައްާާ

ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންތަްއާހޯދުމަށްާ ފަރ ތްތަކުެގާ އިޖ ބަދޭާ ކަމަށްާ އެާ އިޢުލ ނުކޮށްާ ޢ އްމުކޮށްާ

ބެހޭާ މުއައްސަސ ތަކ ާ މިނިވަންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ފޮނުވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާ

.ާމިޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާާކޮމެޓީންާދިރ ސ ާކުރައްވ ާކޮމެޓީެގާރިޕޯޓުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވަންވ ނެާެއވެ

ާހުށަހަޅަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ެގާާ ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅިާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަްއވ ާ ތ އީދުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާރަޝީދު.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމައްޗަންގޮާ

ާއަޅުަގނޑުާނަންާއަދިާބަދަލެްއާނުކުރަންާއިނޭގތޯ.ާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާމ ފުކުރަްއވ .ާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންގޮާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.މިލަންދޫާދ އިުިރ ެގާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޝިފ ޒ13ާާާުޝުކުރިއްޔ . މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ އަށްާ )ށ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ާތުއަރުަވން.ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަ

ާ

ާން:ބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވު

ާާ ބިލުެގ ރައީސް.ާ ޢިްއޒެތްތެރިާ އިޞްލ ޙުކުރުން.13ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ށްާއެދޭާފަރ ތްތަްއާާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާނުވަތަާމެންބަރެއްާޢައްޔަންކުުުރަންާބޭނުންވ ާކޮންމެާފަހަރަކުާއެާކަމަ
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ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާ ނަންތައްާ ހުށަހަޅާ  އިޖ ބަދީާ ކަމަށްާ އެާ އިޢުލ ނުކޮށްާ ޢ އްމުކޮށްާ ސަރުކ ރުންާ ހޯދުމަށްާ

ދިރ ސ ާ ކޮމެޓީންާ ބެހޭާ މުައއްސަސ ތަކ ާ މިނިވަންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ފޮނުއްވ ،ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ާންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވންވ ނެާެއވެ.ާކުރަްއވަވ ާކޮމެޓީެގާރިޕޯޓުާރަްއޔިތު

ާ

ާފުވައްމުލަކުމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާހަމަާތ ީއދު.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހ15ާާު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ބިލުެގ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒެތްތެރިާ މ15ާާާިޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ށ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

މެދުވެރިވެއް ހ ލަތެއްާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މިނިވަންާމ އްދ ެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމަށްާ ޖެާ

މުއައްސަސ ތަކ ާބެހޭާކޮމެޓީައށްާނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާފެނިެގންާއެާމެންބަރަކުާެއކޮމިޝަނުންާަވކިާ

ބައިވެރިވެރިިވާާ ވޯޓުަގއިާ ހ ޒިރުވެާ އަށްާ ޖަލްސ ާ ހުށަހަޅަިއ،ާ ޖަލްސ އަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރުމަށްާ

ތ އީދުކުރަްއވ ާާމެން އެެވ.ާ ވަކިީވާ މެންބަރުކަމުންާ މެންބަރަކުާ އެާ ފ ސްކުރުމުންާ އަޣުލަބިއްޔަތުންާ ބަރުންެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ.ކުމެދުާ،ާފުވައްމުލަތ އީދުކުރަްއވ ާމެންބަރަކަށް

ާ

ާފުވައްމުލަކުމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާއެާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާޤަސަމުާހުށަހަޅުްއވ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާތިނަދޫާދ 15ާާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމުތިނަދޫާދ އި

ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންެވެގންވާ 15ާާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ނުވަތަާ ކޮމެޓީއަށްާ ބެހޭާ މުއައްސަސ ތަކ ާ މިނިވަންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކަަމށްާ މެދުވެރިވެއްޖެާ ހ ލަތެއްާ

ސަރުކ ރަށްާފެނިެގންާެއާމެންބަރަކުާއެކޮމިޝަނުންާވަކިާކުރުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އަކަށްާހުށަހަޅ ާާ

މެންބަ ބަިއވެރިިވާ ވޯޓުަގިއާ ހ ޒިރުވެާ އަށްާ މެންބަރަކުާޖަލްސ ާ އެާ ފ ސްކުރުމުންާ އަޣުލަބިއްޔަތުންާ ރުންެގާ

ާމެންބަރުކަމުންާވަކިވީާއެވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާާނ ޒިމުމަޑަވެލީާދ އި

އެހުށަހެޅުއްާ ޤަސަމުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒެތްތެރިާ ިވާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރިޟ 17ާާާޝުކުރިއްޔ .ާާ ޢަލީާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާކެވުންާ:ާވ ހަކަދެއްންދޫާދ އިުިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ނިލަ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކޮމިޝަނުެގާރަީއސ ިއ17ާާާާޝުކުރިއްޔ ާރައީސް.ާބިލުެގާާ

ެއްއަގިއާާ ޖަލްސ ާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޝަނުެގާ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޝަނުެގާ ޢައްޔަންކުރ ނީާ ރައީސްާ ނައިބުާ

ހުށަހެ މަޤ މަށްާ ކަމުެގާ ރައީސްާ ނައިބުާ ވޯޓުެގާާރައީސ އިާ ނަގ ާ މެދުަގއިާ ފަރ ތްތަކުެގާ ލިބޭާ ތ އީދުާ ޅިާ

ާއަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.
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ާ

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޅިާދެކުނުާމައްޗަންގޮާ

ހުށަހެޅުއްިވާާ ރިޟ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިުިރ ެގާ މިލަންދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާޤަސަމުާހުށަހަޅުްއވ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށ17ާާާްޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމުތިނަދޫާދ އި

ނުކުރ ނީާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިވިޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކޮމިޝަނުެގާރައީސ އިާނައިބުާރައީސްާޢައްޔ17ާާަ

ކޮމިޝަނުެގާމެންބަރުންެގާޮގތުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާއެާމެންބަރުންެގާާ

ނެޭގާާ މެދުަގއިާ ފަރ ތްތަކުެގާ ލިބޭާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ މަޤ މަށްާ ރައީސްެގާ ނައިބުާ ރަީއސ އިާ ކޮމިޝަނުެގާ މެދުަގއިާ

ާވޯޓުެގާއަޣުލަބިްއޔަތުންނެވެ.ާާ

ާ

 ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ެމންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒެތްތެރިާ

ާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.

ާ

ާާ:ފުވައްމުލަކުމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުްއިވާާާާޝުކުރިއްޔ ާ އެާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގޑ1ާާާާިިއޞްލ ޙުާމިހ ރުާއެާނިމުނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާހުޅުވ ލަނ6ާާާާީޝުކުރިއްޔ .ާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ 

ބަހު ފުރުޞަތުާާއިރުެގާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިަގނަންވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ވަުގތު.ާ ސްެގާ

ާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާާ
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ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަެއއްާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާއްސަލަާ()ނިޒ މީާމަ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ތެރޭަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެންމެާ ސ ފުކޮށްލަން.ާ ކަމެްއާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކޮމިޝަނުގެާ މެންބަރުކަމުންާސިވިލްާސަރވިސްާ ހިނަގއްޖެ.ާ ލިބިެގންާ ތ ީއދުާ ހުށަހެޅިާ ބޭފުޅުންާާާއިޞްލ ޙުތަކެްއާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުން.ާ ބެހޭާ ޮގތ ާ ސަރވިސ187ާާާާްވަކިކުރެވޭނެާ ސިވިލްާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ޮގތްާފެންނަާއިރުާއެާއިޞްލ ޙުާާ ޮގތެއްާކަނޑައަޅ ފަިއާއޮތްާ ކޮމިޝަނުަގިއާތިއްބަވ ާމެންބަރުންާވަކިާކުރެވޭނެާ

ާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާަގބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާާާހުށެހެޅިާތ އީދުާލިބުނުާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާއެހޭނެ
ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބަލައިަގންނަން.ާއެީއާާ ބެހޭާނުކުތ ާއެއްާކަމަށްާރިޔ ސަތުންާ ތިާނެންެގވީާނިޒ މ ާ މެންބަރުާދެންމެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ނުދޭތީ.ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ތަންާ ޮގތަށްާ އޮތްާ މިާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދާުާ

ާމަޚުލޫފުާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚުލޫފުަގލޮޅުާދެކުނު

ީއސް.ާއ ދެާމިހ ރުާއަޅުަގނޑަށްާމިާސުވ ލެއްާވެސްާއުފެދިްއޖެާއެއީާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ

މަސައްކަތްާާ މިާ ކިހިނެއްތޯާ ދެންާ ފ ހަަގކުރެްއވީމަާ ޮގތަށްާ އެާ ެއކަންާ ެއއީާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޮގތަ ަވކިާ އޮތީާ މިާ އިރުާ އަިއާ ނިމިެގންާ ކޮމެޓީންާ މީަގއިާ މިހ ރުާ ދ ނީ.ާ ފ ސްވެފަިއ.ާާކުރިއަށްާ މިކަންާ ކަށްާ
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އިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިފަާއެއްާނެތްާދެއްތޯާއުވ ލ ކަށްާވެސް.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުަގއިާދެންާއެކަންާކުރިއަށްާދ ނީާާ

ކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑަށްާކުރިމަތިާވ ާސުވ ލެއް.ާއެއަށްފަހުާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރުމަށްާމިހ ރުާވެސްާމިާކޮމެޓީނާްާ

އޮ އަިއސްާ ަގބޫލުކުރ ާާނިމިެގންާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަށްާ ތްާ

ވަކިާާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ކަހަލަާ ވަކިާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ އޮތްާ ޮގތަށްާ ފޮނުވ ާ ނަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުަގއިާ

އަޅުަގނޑަ ަގބޫލުކުރެވޭތީވެާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ޮގސްދ ނެާ ދެިވެގންާ ެވސްާާބަޔަކަށްާ ކުރީއްސުރެާ އެންމެާ ހަމަާ ށްާ

އެާ ޮގތުންާ މިއޮތްާ މަސްރަޙުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާ ނަމަާ އެހެންނޫންާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިކަމަށްާ

މަޤ މަށްާރައީސްާއޮފީހުންާއިޢުލ ނުކުރުމުންާއިންޓަރވިއުކޮށްާނިމިެގންާމިާކޮޅަށްާއަންނައިރުާހަމަާޙަޤީޤަތުަގިއާ

ބޭފު ޤ ބިލުާ ފުރުޞަތާުާވެސްާ އެާ ސަބަބުންާ ޕ ޓީެގާ ސަޕޯޓުކުރ ާ ނުވަތަާ ޕ ޓީއަކުންާ ނިސްބަތްވ ާ އޭނ ާ ޅުންނަށްާ

ިމހ ރުާމިާއޮތްާޮގތަށްާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދުކުރެވޭތީާެއާާ ެގއްލިެގންާޮގސްދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވޭތީާ

ާވ ހަކަދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢަާމެންބަރުާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގ

އ ދެާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑަށްވެސްާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޮގތަށްާާ އޮތްާ އަިއއްސަާ ރިޕޯޓުާ މިާ ސްޓޭޖުންާ ކޮމެޓީާ އިޞްލ ޙަށްާ ެގންނަާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

އަޅުަގ މައްސަލައެްއެގާާފ ސްކުރަންާ ނިޒ މީާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ ޮގތަށްާ އެާ އަދިާ ހުށަހަޅަމޭާ ނޑުާ

ޮގތުަގއިާާމިާނެިގާމައްސަލަާއަކީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ

މެންބަ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ އަދިާ ިއޞްލ ޙ އިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ހުށަުަހަޅުއްވ ފައިވ ާާޝިފ ޒުާ ޤަސަމުާ މުޙައްމަދުާ ރުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާ ިއޞްލ ޙުާ ބޭފުޅުންާ އެާ ސަބަބަކީާ ނޭހޭނެ.ާ ވޯޓަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އިޞްލ ޙަކަށްާ

އިޞްލ ޙުަގއިާމިާއޮންނަނީާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާހ ލަތެއްާމެދުވެރިެވްއޖެާކަމަށްާރައްޔިތުންެގާާ

ެގާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކ ާބެހޭާކޮމެޓީއަށްާނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާފެނިެގންާއެާމެންބަރަކުާާމަޖިލީހު

ވަނ187ާާާައެާކޮމިޝަނުންާވަކިކުރުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އަކަށްާހުށަހަޅ ާވ ހަކަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ ވަކިކުރެވޭނެާޮގތް.ާޭއަގއިާލިޔެފައިާމިާއޮންނަނީާސިވިލްާާމ އްދ ަގިއާވަރަށްާސ ފުކޮށްާެއބަާއޮވޭާމެންބަރުކަމުން

ސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާމެންބަރަކުާއެާމަޤ މުންާވަކިކުރެވޭނީާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާއެވ ާފަދަާާ

އޮޭވާާާާހ ލަތެއްަގއިާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއވ ޮގތުެގާމަތީންނޭ.ާއެހެންީވމ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަ

)ށ(ާަގއިާމިބަޔ ންާކުރ ާޮގތަށްާނޫންާޮގތަކަށްާމެންބަރަކުާވަކިާކުރަންާހުށަހެއްާނޭޅޭނެއޭ.ާ)ހ(ާަގއިާމިާބުނަނީާ

ސިވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަނުެގާމެންބަރުކަމުެގާމަޤ މ ާއެކަށީެގންނުވ ާނުވަތަާއެާމަޤ މުާއަދ ކުރުމަށްާޢުޒުރުވެރިާާ

ނު ކަމަށް.ާ މެދުވެރިެވއްޖެާ ހ ލަތެއްާ ފަދަާ ފެނިއްޖެާވ ާ ކަމަށްާ ނެތްާ ޤ ބިލުކަންާ އަދ ކުރުމުެގާ މަޤ ުމާ ވަތަާ
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ހިނދެއްަގއި.ާެއއީާަވކިާކުރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހުށަހަޅަންާޖެހޭާސަބަބު.ާއެާޮގތުންާ)ށ(ާމިާބުނަނީާމިާމ އްދ ެގާ

ާާ ކޮމިޓީއަކަން މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމަށްާ މެދުވެރިެވއްޖެާ ހ ލަތެއްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ަގއިާ އެާާ)ހ(ާ ފެނިެގންާ

މެންބަރަކުާއެާކޮމިޝަނަކުންާވަކިާކުރުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއެްއަގއިާހ ޒިރުވެާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިިވާާ

އެހެންވީމ ،ާާ ވަކިވީއޭ.ާ ކަމުންާ މެންބަރުާ މެންބަރަކުާ ާ އެާ ފ ސްކުރުމުން،ާ އަޣުލަބިއްޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ާައކަށްާވެސްާއަދިާސަރުކ ރަކަށްާވެސްާސިވިލްާސަރވިސްާާއަޅުަގނޑުމެންނަންާއެބަާއިނޭގާރައީސުލް

ކޮމިޝަންެގާމެންބަރަކުާވަކިާކުރ ކަންާމައްސަލަާެއއްާމިާޖަލްސ އަކަށްާހުށަެއއްާނޭޅޭނެ.ާހުށަހަޅ ާވޯޓަކަށްާެވސްާާ

ާާ އެ މުައއްސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ ޮގތުަގއިާ ސިފަކުރެވޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތަްއާާނޭހޭނެ.ާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ެގންދިުއމަށްޓަކައިާ ެއއްކޮށްާ ިމނިވަންކަމ ާ ވީހ ވެސްާ ޮގތުންާ ހުރިާ މަސްރަހުާ ސިޔ ސީާ މިހ ރުެގާ

މާިާ މަޖިލީހަށްާ ވެސްާ އިޞްލ ޙެއްާ މިފަދަާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

ޮގތުންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާމިާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުތަކަކީާހުށަހެޅުއްވީ.ާއެާކަމަށްާވެސްާބުރޫާއެރުވުމު ެގާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ެއހެންވީމ ،ާ ނުކުރަން.ާ ަގބޫލެއްާ ައޅުަގނޑެއްާ ކަަމކަށްާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ތަންދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އަ ފ ސްކުރަންާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ކޮމިޓީންާ އޮތްޮގތަށްާ ދިރ ސ ކޮށްފައިާ ސްޓޭޖުަގއިާ ކޮމިޓީެގާ ޅުަގނޑުާާހުށަހެޅުމަކީާ

ުއއްމީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ ޮގތަށްާތ އީދުކުރަްއވ ނެާކަމަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅަން.ާއަދިާމިާ

ާރައީސްާ.

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދިާދަން ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(15ާާާާނަވ ލީ.ާބިލުެގ

ނުވަތަާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ހުށަހެޅުއްވުުމަގިއާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޝިފ ޒުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ

އޮތީަމާ އަށްާ ނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިާ ކޮމިޝަނަށް.ާ މެންބަރަކުާ އެާ ފެނިެގންާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ސީާއ އިާތަޢ ރުޟުާވ ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަންާމިާބެލެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއިޞްލ ޙުާއެާޮގތަށްާާޤ ނޫނުއަސ 

ނުވަތަާާ އަދިާ ެވެގން.ާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ެގންނަާ އަނބުރ ާ ތ އީދުާ ައޅުަގނޑުެގާ އޮތީތީވެާ އޭތިާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާމާިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާތަންކޮޅުާއުނިކޮށްލ ފައިާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި

ާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްަވއިފިާނަމަާއަޅުަގނޑުާއެާޮގތަށްާތ އީދުކުރ ނޭާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަންާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ބ ރަށުާދައިރ ެގާ

ޤ ނޫނުއަ ބޭނުންވީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސްާ ެއްއެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީާ ވަކިާ ޚ އްޞަާ ވަކިާ ސ ސީަގއިާ

އެކޭާާ ކޮމިޓީާ ބެހޭާ މުައއްސަސ ތަކ ާ މިނިވަންާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއް.ާ ބަޔ ންކުރެވިފަާ ކަމަކަށްާ އެާ ނެތްާ ެއއްާ ވ ހަކަާ
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އަޅުަގނޑުާާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރެޭވާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންިވއްޔ ާ އިރުަގިއ،ާ ައއިާ އިޞްލ ޙުެވެގންާ މިާ ދެންާ ކިޔ ފައިާ

މި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާކުރިންާ ަގއިާ މ އްދ ެގާ)ހ(ާ މިާ މިާއޮތީާ މިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ޕޮއިންޓަކީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލިާާ ާ

ެއްއާ ަވކިާކޮމިޓީާ ހ ލަތެއްާމެދުވެރިވެއްޖެާކަމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީާއަކަށްާފެނިެގން.ާއެހެންިވއްޔ ާ

ާލަންާބޭނުންވީ.ާމީގައިާޚ ްއޞަކޮށްފަާެއއްާނެތް.ާއެާވ ހަކަާމެންޝަންކޮށް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާލިބުމުއްޠަާޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުފަރެސްމ ތޮ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުވެސްާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވީާޙަޤީޤަތުަގއިާައޅުަގނޑުާމިާޤ ނޫނަށްާ

ޤ ނޫނ  ދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މިހ ރުާ ހުށަހެޅީާސިވިލްާސަރވިސްާ ބަލ އިރުަގިއާާއިޞްލ ޙުާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އި،ާ

ހުށަހެޅިާާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާ މ އްދ ތައްާ ހުރިާ ެއާ ފެންނ ތީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަަމށްާ ހުރިާ ތަކެްއާ ފުށުއެރުންާ

އެާާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ ބޭނުންވީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ހުށަހެޅުމެއް.ާ

ނުވ ތީާފ ހަަގކުރެއްާ ބޭނުންާ ދިުގކުރަންާ އިތުރަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ އެކީަގއިާ އެހެންކަމ ާ ކަންތައްތައް.ާ ވިާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޙަބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ޮގތުަގއި ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރަކުާޝުކުރިއްޔ ާ އޮންނަނީާ ދެވިފަިއާ ަވުގތުާ މިާ ާ.

އިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ އިރުަގއިާެއާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުްއވ ާއިރުަގިއ،ާޭއެގާސަބަބުާބަޔ ންކޮށްދީާއެހެންާމެންބަރުނާްާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ކަމަށް.ާ ދ ންޖެހޭނެާ ހަމަޖެހިެގންާ މިކަންާ މަތިންާ ޮގތުެގާ އެާ ވިސްނުމަށްޓަކަިއާ ކަމަށްާ އެާ

ަވުގތުާާއަޅުަގނޑު ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ އިރުާ ހުށަހެޅިފައިާ އިޞްލ ޙުާ ިގނައިންާ ތަންކޮޅެއްާ މަޖިލީހަށްާ މެންެގާ

ސަލ މަތްކުރުމުެގާޮގތުންާއެކަންތައްާއެހެންާނުެގންދެވުމަކީާހިތ މަކުރ ާކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަމުން.ާއެާޮގތަށްާ

ައޅު ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ހަމަޖެހުމަކީާ ވ ހަކަާާމަސައްކަތްާ ހުރިާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަމުންާ ަގނޑުާ

ޮގތުަގިއާާ ބ ރުެގާ ތިންާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ވަކިކޮށްފައިާއޮތީާމުހިއްމުާސަބަބުތަކ ާހެދި.ާއަދިާހަމަާމިއ އެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާނާޫާ

އަސ ސީާއިންާއަޅުަގނޑުމެންާފެހިާއަދިާފަހިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަކަށްާވ ސިލުާވީާބ ރުތައްާަވކިކޮށްާބ ރުތަްއާާޤ ނޫނު

ބެލެންސްާކުރުމަށްޓަކައި.ާއ ދެ،ާޗެކްާއެންޑުާބެލެންސްެގާުއސޫލުތައްާޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދެންނެ ހަރުއަޑުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ ާާޚ އްޞަާ މަޖިލީހުަގިއ8ާާާާވީމުާ ޚ އްޞަާ ނުލާ  މެންބަރުންާ

އެކުލަވ ލެޭވއިރުަގއިާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާއޮންނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްާއެކުލަވ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއ ދޭހ ާާ

އްބެީވާާއެކުާދެންނެވިން.ާއެހެންނަމަެވސްާއެާވަުގތުާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާމިހ ރުާނިސްބަތްވެާވަޑައިަގންނަވ ާބޭފުޅުންާތި
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ާާ އެ ތިބެ،ާ އޮތުމުނ8ާާާްއެކަތިަގނޑަކަންާ އަޣުލިބިއްޔަތުާ މިއަދުާ ދިޔައީ.ާ ނިމިެގންާ ޮގތަކަށްާ ތިބޭާ މެންބަރުާ

އެންޑުާާ ޗެކްާ ބ ރުާ ފޮނުވުމުެގާ މެންބަރުންާ ކަމެއްާ ލިބިދޭންޖެހޭާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޅުަގނޑުމެންެގާމިހ ރުާމިާދަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްއަށްާބެލެސްެގާއުސޫލުތައްާކަނޑަެއޅިެގންާދ ނީާއޭރުން.ާއަ

ކަނޑައެޅިެގންާާ އެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކަމެއް.ާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ޖަމ ކުރަމުން.ާ ބ ރުތައްާ

ބަރަކުާ އޮންނަނީ.ާ ކިހިނެްއކަންާ ނިޒ މުތަކުަގއިާ ރިޔ ސީާ އިނޭގާ އެބަާ ައޅުަގނޑުމެންނަންާ ނެތަސްާ ާާބަޔ ންކޮށްފައިާ

އޮބ މ ާއަށްާއެބައޮތްާފުރުޞަތުާމިހ ރުާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާފަނޑިޔ ރަކުާލުން.ާރިޕަބްލިކަންާޕ ޓީާއަށްާޖޯޖުާޑަބްލިޔުާާ

ބުޝްާހުންނެވިާއިރުާއެާބޭފުޅ ާއަށްާވެސްާލިބިވަޑައިެގންނެވިާފުރުޞަތު.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާއ ދެ،ާޑިމޮކްރެޓިކްާާ

އޮތީމަ ބ ރުތައްާ ހުރިހ ާ ސެނެޓުެގާ އަށްާ ހުރިާާޕ ޓީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ުއވ ލ ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޤައުުމެގާ އެާ ާ

ނުޖެހުނާުާ ހިތްހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ އުސޫލެއްާ ހަމަޖެހޭާ އެީއކީާ އުސޫލެއްާ ެގންނ ނޭާ ފަރ ތައްާ އެާ ބ ރުތައްާ

ހަމަ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ޮގތަށްާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވިޔަސްާ ޖެހޭާކަމުަގއިާ

މާިާ ފެންނަނީާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަންާ ެއބަޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ އްވަންާ ރޭވިފަިއާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ

ހުރިހ ާ ވެސްާ ކޮިމޓީތަކަށްާ ހުރިހ ާ ވެސްާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ ހުރިހ ާ ދަނީާ މިާ ފެނިެގންާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުަގއިާ

ންެގާމަޖިލީހުން.ާހޮވަންވ ނީާެވސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން.ާބޯޑުތަކަށްާވެސްާއިޢުލ ންާކުރަންވ ނީާެވސްާރަްއޔިތު

ވަކިާކުރަންވ ނީާވެސްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުން.ާާމުސ ރަާވެސްާކަނޑަައޅުްއވަންވ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން.ާ

ާއަނެއްާދެާއަދިާއެާމީހުންާކުށެއްާކުރިޔަސްާއެާއަދަބުާވެސްާކަނޑަައޅަންވ ނީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުން.ާކޮބައިތޯ

ޑީ.އ ރު.ޕީާާ ޕ ޓީއަށ ިއ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ކަމެއް.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ފުންކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ބ ރު.ާ

ޗެކްާ ހުރިާ ދީފައިާ ިއންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ޮގވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ޕ ޓީތަކަށްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ އަށ އިާ

އަޅުަގ ުއވ ލުަމށްާ ބެލެންސްތައްާ ވަރަށްާާއެންޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިނގ ށޭ.ާ ނުކުރަމ ާ މަސައްކަތްާ ނޑުމެންާ

ފުންކޮށްާވިސްނަވ ާމިާކަމ ާެމދު.ާމ ދަމ ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާބ ރުާމިާތަނުންާކެނޑިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބ ރުތައްާލިބޭާދުވަހުާ

ާާ ކުރުމަކީާއެއީކީ ބ ރުތައްާއުވ ލ ާއެާކަންކަންާ ހުރިހ ާ ލިބިވަޑައިެގންފަިއވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާޤައުމަށްާމަނިކުފ ނަށްާ

ުއއްތަމަފަނޑިޔ ރުާމިހ ރުާމިއަދުާހަވީރުާނޫހުަގއިާލިޔުމެްއަގިއާއެބަާާ ފައިދ ހުރިާޮގތެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަދިާ

ކަެމއްތޯ.ާ އުފެދޭާ ފޮނުވ ނީ.ާސުވ ލުާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ނަންފުޅުތަްއާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ސުޕްރީމްކޯޓުެގާ ކ ކުތޯއޭާ އޮވޭ.ާ

ކަންާކޮށްާނިންމައިފި.ާއެހެނެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާސުވ ލުާއުފައްދަން.ާއެީއާާމިހ ރުާއެއްާފަހަރުާއެ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކަނޑ ލ ،ާ އުސޫލުތައްާ ބެލެސްެގާ އެންޑުާ ޗެކްާ އޮތްާ އެާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސަބަބަކީާ

ފުންކޮށް އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ އެކަންާ މަޖިލީހުންާ ކަމެްއ.ާާާާރައްޔިތުންެގާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުެމންާާ ކަމެއް.ާ ލަދުވެތިވ ންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޖީލުތަކަށްާ ޮއތްާ އަންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ުއވ ލ ،ާާ ބެލެންސްެގާއުސޫލުތައްާ ބުނެފައިާއޮތްާޗެކްާއެންޑުާ ތިބެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީައކީާހޯމްްގރޯންާޑިމޮކްރެސީާެއކޭާބުނެ،ާއަދިާައޅުަގނޑުމެންެގާނިޒ މަކީާާއަޅުަގނޑުމެންެގާަގވ އިދ އިާ

ހޯމްާްގރޯންާރިޕަބްލިކަންާނިޒ މެކޭާބުނެ،ާނުވަތަާރިޔ ސީާނިޒ މެކޭާބުނެ،ާމިާކަންކަންާއުވ ލުމަކީާިމއީާވަރަށްާ

މި ހުރެާ މިތ ާ އަޑުންާ ހަރުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާހިތ މަހުރިާ ނުކުރުމަށްާ ކަންާ

ހިނދުާ ދަންނަވ ާ ެގންދިއުމަށްާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ މިކަންކަންާ ދަންނަވަން.ާ އ ދޭސްާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަންާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

1:30ާާޔ ޟުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާޝުކުރިއްޔ ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރި

ވ ހަކަާ ހިސ ބުންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އަިއޓަމަށްާ އެޖެންޑ ާ ވޯޓުނެުގމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގއިާ

ާކުރުކޮށްލަާދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާާއަ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙ5/2007ާާާުއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ޤ ނޫނަންާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ

ެގނައުުމެގާމިާބިލުެގާމިާމުހިއްމުާދަނޑިވަޅުަގިއ،ާއަޅުަގނޑުާމިާކަމުަގއިާދެކޭޮގތްާނޫނީާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ާާ

ކަން މިައދުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އެބަހުރި.ާ މިއަދުާ މިއަދުާާކަންތައްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކީާ ެއއްާ ބޮޑުވ ާ

މިކަނާްާ ކުރަނީާ މިާ މަސައްކަތްާ ހަނިކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ރުތައްާ ލިބިފައިވ ާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މުސްތަޤިއްލުާޮގތެއްަގއިާކުރިައށްާެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންާމިާޖެހޭާސަބަބަކީާކޮބައިތޯ.ާާ

މިއަދ ާސަބަބުތަކެ އަދިާ މެންބަރަކުާ ޢައްޔަންކުރިާ ބޯޑަށްާ ކޮރަޕްޝަންާ އެންޓިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުރި.ާ ވެސްާ އްާ

ހަމައަށްާވެސްާނުލ .ާމިހެންާދިމ ވ ާކޮންމެާވަުގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންވީާކަމަކީާޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުކުރުމެްއާ

އޮ މިާ ތެރޭަގިއާ މަސްރަހުެގާ ސިޔ ސީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތްާާނޫން.ާ ލިބޭނެާ ހައްލެއްާ ނުޖެހުމަށްާ ހަމަާ ތްާ

ތަނަވަސްކުރުންާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާކުރަންވީާކަމަކީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާމިކަމ ާކަންބޮޑުވ ާކަމަކީާ

މޯލްޑިވްސްާބްރޯޑުކ ސްޓުކުރުމުެގާބިލުެގާއެާބޯޑުާކަނޑަެއޅުމުެގާަވުގތުާައއިސްާާ މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާ

ންާއެާާމަސައްކަތްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއިންާކުރަމުންާެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިނިވަންކަމ ާެއކުާމިކަންާޖެހިެގ

ކުރ ނަމޭާބުނެާމިނިވަންާކުރުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާމިާބ ރުާދިނީމަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާތެރެއިންާާ

މިނިވަނެއްާ ރައީސް.ާ ނޫނޭާ ކަމެއްާ އެާ ާާާާފެނިެގންދަނީާ ނިންމީ އަޅުަގނޑުމެންާ އިންާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ 18ާާނުވޭ.ާ

18ާާމެންބަރުންާއެާބޭފުޅުންެގާޝަރުތުތަކ އިާެއާބޭފުޅުންާފޮނުވ ފައިާހުރިާބަޔޯޑޭޓ ރތަކ ާމިހެންޮގސްާބެލުމަށްފަހުާާ

ދެ ލ ންާ އެއަށްާ މީހުންާ ނުވ ާ ކޮލިފައިާ އެއަށްާ ޮއްއވ ާ ކޮށްފައިާ ކުރީ.ާ ސެލެކްޓުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއާާބޭފުޅުންާ ންާ
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ދިމ ވ ާނުކުންނަާ މިާ ެގނައިމަާދެންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަންާ ކޮބައިތޯާ ކުރީ.ާ ކޮމިޓީާއިންާމަސަްއކަތްާ

ނަތީޖ ާއަކީާކޮބައިތޯ.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާަގބޫލެއްާނުކުރެވޭާމިއަދުާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާއަތުަގއިާހުރިާާ

މިނިވަންާވ ާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާަގބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާާބ ރުތަކެއްާެގނެސްާމަޖިލީހަށްާލުމުންާމިާ

ނުކުރެވޭނެ.ާާ ކަމެއްާ ިމާ ނެތިއްޔ ާ ކަމެއްާ އިޚްލ ސްތެރިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ނެތިްއޔ ާ ކަެމއްާ އިޚްލ ސްތެރިާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫ އެބަޖެހޭާ ވ ންާ އިޚްލ ސްތެރިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ ވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރިއްޔ ާ

އިޚްލ ސްތެރިާވ ންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހެންާހުރިާޤ ނޫނުތައްާެގނެސްެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއަތުަގިއާާ

ވެރިކަމަށްާ މ ދަމ ާ ބަޔަކުާ ތިބިާ މިތ ާ ައކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ެގނެއްސަާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބ ރުތަކެއްާ ހުރިާ

އަނެާ ތައްާ ޤ ނޫނުާ އެާ އަނެއްކ ާ ޤ އިމުކުރަންާާޮގއްސަާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އުސޫލުާ ބަދަލުކުރ ާ އްކޮޅަށްާ

ީމާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ނީ.ާ ެވެގންާ އަހަރުތަކަކަށްާ ބަދަލުެގންނަާ ޤ ނޫނުާ ވ ނީާ އަހަރެއްާ ފަސްާ ކޮންމެާ ވެއްޖިއްޔ ާ

ހޫރިއްޔ ާައށްާާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާބޭނުންާވަނީާމިއަދުެގާރައީސުލްޖުމް

ކަންތައްތަްއާ ޢަދުލުއިންޞ ފުންާ ބޭނުންވަނީާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ވެސްާ

ޯގހަށޭ.ާާ ޯގހުންާ ދ ނީާ ިމކަންާ ެވއްޖިއްޔ ާ ކަމަށްާ ކޮށްފިާ ކަންތައްާ މިާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ އެާ ބ ރުއަޅ ށޭ.ާ ކުރުމަށްާ

ަގބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާމިާއޮތީާސިޔ ސީާވ ދަވެރިކަުމންާާމިއަދުވެސްާމިާމަޖިލީސްާމިާއޮތީކީާއަޅުަގނ ޑުމެންނަކަންާ

ތ އީދެްއާާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ކަށްާ މިކަންތައްތައްާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގއްސަ.ާ ހިސ ބަށްާ ނުވ ާ ސަލ މަތްާ ޮގސްާ

ހަ ކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދުާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ ވެސްާ ޮގތަކަށްާ ެއްއާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރުދަނ ާނުކުރަން.ާ

ެއއަށްާހުރަސްާ މަސައްކަތްތަކެއްާކަމަކަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާވޯޓަށްާސުކުންތަކަށްާވެފައިާހުރީމަާއަޅުަގނޑުާ

އެބަ،ާާ ައޅުަގނޑުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެްއޗެްއާ ައދިާ މިއަށްާ ވޯޓަށްފަހުަގއިާ އެހެންނަމަެވސްާ ނެތިން.ާ އަޅ ކަށްާ

އެހެންވީމ  ނުނިމޭ.ާ އަދިާ ވ ހަކަާ ެއއްޗެްއާާއަޅުަގނޑުެގާ ކޮންމެވެސްާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ ފަހުަގއިާ ވޯޓަށްާ ާ،

ާއިތުރުކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާާ

ާ

. .ާްވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެއްސެވުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިނެޓ3ާާާުއިރުާާާާމިނެޓުެގާަވުގތުާލިބިވަޑައިަގންނަވ ނީ.ާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލެްއވ3ާާިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ

މިއަދުެގާ ދަނީާ މިާ ދެންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ އެާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ

ާާ އަޅުަގނޑުމަސައްކަތުެގ ދެންނެވުމަށް.ާ ވޯޓައްާ ކަންތަްއތަކަށްާ ޮގސްފަިއވ ާ ހަމައަށްާ ވޯޓ ާ މިއަދުާތެރެއިންާ މެންާ

ވަނަާިއޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލ1ާާާާުޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާާާާވޯޓަށްާދަންނަވަންާމިާއޮތީާދިވެހިރ އްޖޭގެާ
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މަޖިލީހުންާބަލައިަގތުމ ާމެދުާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުމަށް.ާވޯޓަށްާދެންނެުވމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާާ

މ އްދ ެގާ)ހ(ާަގިއާބުނެފަިއާާވަނ90ާާާާަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާެގންނ ނަންާމަޖިލީހެުގާަގވ އިދުެގާާ

މެންބަރަކުާ އުސޫލުންާ ހުށަހަޅާ  ބިލުާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ެގނެވޭނީާ ިއޞްލ ޙެއްާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ވަނީާ

މަޖިލީހުަގިއާާ ރައްޔިތުންެގާ މެދުާ ބިލަކ ާ އެފަދަާ ބަލައިަގތުމުަގޔ އިާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ އެފަދަާ ބިލަކުންނޭ.ާ ހުށަހަޅ ާ

ކީާއެހެންާބިލަކ ާމެދުާވެސްާހިނގ ނެާއުސޫލުތައްާކަމަށްާމިާަގވ ިއދުަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާހިނގ ނެާއުސޫލުތަކަ

އުސޫލުތަކޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާބަލައިަގތުމ ާބެހޭާޮގތުންާދަންނަވ ާވޯޓުަގިއާމަޖިލީހުަގއިާއެހެންޏ ާާ

ެއކުާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙެއްާެގނެވޭނެާވެސްާޢަމަލުކުރ ާއުސޫލުންާައޅުަގނޑުާޢަމަލުކުރ ނީ.ާއަދިާހަމަާއެއ 

ބައިާކުޅަާތިންބަިއެގ4ާާާާޮގތްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާބުނެފައިާއެބަާއޮތް.ާެއއީާމުޅިާމަޖިލީހުެގާާ

އެހެންވީމ ،ާ ނިމުމަށްފަހު.ާ މަސައްކަތްާ މިާ ދ ނީާ ހަމަައށްާ ވޯޓ ާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނަކުން.ާ ފ ސްކުރ ާ ވޯޓަކުންާ

އިށީނދެވަޑަިއެގންާާޢިއް މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގނައީ.ާ މިާ ވ ހަކަާ މިާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ޝުކުރިއްޔ ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ

ދަން މިާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ވޯޓަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާމިހ ރުާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނަވަނީާ

އަށްާއެއްާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިަގތުމ ާމެދުާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

71ާާރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަ

43ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

19ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

08ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 62ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.32ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،62ާާ.ާ ާ.

ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫ ަވނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާމަޖިލީހުންާކުރިއަށ1ާާާްނުއަސ ސ ސީާއަށް
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ެގންދިއުމަށްާފ ސްެވއްޖެ.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމިާބިލުާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީައކަށްާފޮނުވުމުެގާހިސ ބުަގއިާމިހ ރުާިމާ

ޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާއޮތީ.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާބުނ ާޮގތުންާކަމ ާބެހޭާކޮމިޓީއަކަށްާމީތިާފޮނުވަން

މެޖޯރިޓީާލީޑަރ އިާމައިނޯރިޓީާލީޑަރ ާމަޝްވަރ ކޮށްލަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާމިކަންކަމ ާބެހޭާކޮމިޓީާއަކީާކޮބައިތޯ.ާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަޅުަގނޑުާ އުޅެނީ.ާ މިާ ނޭނިގެގންާ ފ ޅުކޮށްލަންާ ކޮމިޓީާ ބެހޭާ ކަމ ާ އެާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ލީޑަރ  މެޖޯރިޓީާ ައކީާ އަޅުަގނޑުާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކަމަކަށްާ އެްއޗެއްާ ކިޔަންޖެހޭާ ޮގތްާ ލީޑަރުާ މައިނޯރިޓީާ އިާ

ޤ ނޫނުއަ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެކެން.ާ ވެސްާ ެގނެވެންޖެހޭނީާހަމަގައިމުާ ބަދަލެއްާ އަށްާ ސ ސީާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާމެންބަރުންެގާަވކިާއަދަދެއްާއޮެވެގންާކަމަށްާއެބަާބުނޭ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުަގއިާެއާާ

އަދަދުާނިސްބަތްާހިމެނޭާޮގތަށްާކޮމިޓީާއެއްާނެުގންާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެދެނީ.ާއެއީާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ

މެންބަރުން.11ާާާއޮންނަާއަދަދުާކުޑަކޮށްާބޮޑުކުރެވިދ ނެ.ާައޅުަގނޑުމެންާޢ އްުމކޮށްާމިާނަަގނީާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް

ވަކ11ާާާާި ބޭފުޅުންނ އި،ާ ވ ާ ނިސްބަތްާ ޕ ޓީތަކަށްާ ެއއީާ އޮވޭ.ާ އެބަާ ވެސްާ ުއސޫލެއްާ ނަގ ާ އެާ މެންބަރުންާ

ކުރެވިފަާ ތައްޔ ރުާ ކޮމިޓީތަްއާ ލައިެގންާ ބޭފުޅުންާ ނުވ ާ ނިސްބަތްާ އެހެންވީމ ،ާާޕ ޓީއަކަށްާ ހިރީ.ާ މިާ އިާ

ެގނެވޭނެާާ ބަދަލުާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބުނޭާ އެބަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ެގނެޭވއިރުާ ބަދަލުާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ާއަދަދު.ާއެާއަދަދަށްާބަލަިއެގންާކޮމިޓީާއެއްާނެުގންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.

ާ

 ންާ:ކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާކަމުެގާބ ވަތުންާއަދިާފުރަތަމަާފަހަރަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ

މިާމަޖިލީހަށްާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅިފައިާވ ާފަހަރުާކަުމަގިއާވ ތީާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާާ

ކޮ މަޝްަވރ ކޮށްލައިެގންާ ޮގތަކަށްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާނުރަސްމީާ ެއްއަގިއާ ކޮމިޓީާ އަދަދަށ އިާ މިޓީއެްއެގާ

ބޭފުޅުންނަށްާއެއްބަސްވެާލަިއެގންާކުރިއަށްާެގންޮގއްސިއްޔ ާމަސައްކަތްާއަވަސްެވެގންާދ ނެާކަމަށްާފެންނ ތީ،ާ

ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާކުޑަާަވުގތުކޮޅެއްާއެާކަމަށްާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

 ޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަ

މެންބަރުންެގާކޮމިޓީާއަކަށްާމިާބިލުާފޮނުވަން.ާަވުގތީާކޮމިޓ11ާާާާީއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ާއަކަށް.ާާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުންފުޅުވ  ވިދ ޅުވެލަްއވަންާ ެއްއޗެއްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިްއަގރުާ ވ ނަަމާާޝުކުރިއްޔ .ާ ކަމަށްާ ާ

ޮގތްާ ހުރިާ ޚިޔ ލުާ ކަމުަގިއާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ބޭނުންފުޅެއްާ ފުރުޞަތުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

ފުރުޞަތެއާްާ މަޝްވަރ ކޮށްލުމަށްާ އިތުރަށްާ ކަމުަގއިާ މިާ ފެނޭާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ވެސްާ

މުެގާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާަގސްދުކުރަނީާހޯމަދުވަހުެގާޖަލްސާ ބޭނުންކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީާއެއްާއެކަށައެޅު

ކަމުަގިއާާ މިާ ކޮށްލައްވ ާ މަޝްވަރ ާ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އޭރުންާ ލަސްކޮށްލަން.ާ ހަމައަށްާ އ ާ

ކަމަށްާ އެާ ެއހެންވީމ ،ާ ފެންނ ތީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ހިނގައިދ ނެާ ެވެގންާ ފަސޭހަފުޅުާ ހޯއްދަވަންާ ާހައްލެއްާ

އިޢުތިރ ޟުާކުރަްއވ ާމެންބަރަކު.ާއަޅުަގނޑުާބިލެތްދޫާދ ިއރ އިެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާއަށްާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ބަރުންެގާވޯޓުާލިބިެގންާނޫނީާމިފަދާަާބައިާމެނ4/3ާާްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާފަދައިންާމި

ފަރ ތުންާ ދެާ އިނޭގާ އެބަާ ކުރެވުނުއިރުާ ބަހުސެއްާ ހުރިހ ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނެތް.ާ ފ ސްވ ކަށްާ ބިލެއްާ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާމުޅ117ާާާިދެކެވުނުާވ ހަކަ.ާއެހެންކަމ ާެއކުާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިާބިލުާަގވ އިދުެގާާ

ެއއް ެއާާމަޖިލިސްާކޮމިޓީާ މިާމަސައްކަތްާނިންމުމަށް.ާއެހެންކަމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގިއާޮގސް،ާމިއަދުާ ެގާ

ބިލުާ މިާ ޮގތުންާ އެާ ފ ސްެވ،ާ ވޯޓުންާ ނަމަާ ދެްއަވއިފިާ އައްސަަވއިާ ވޯޓަކަށްާ ޮގތަށްާ އެާ ހުށަހަޅައިާ ޮގތަށްާ

ާނިންމ ލެވޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަންާމިއަދުންާމިއަދަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ()ވަ

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅުާ ދެންާ ކުރީަގއި.ާ ސަލ މަތްނުވުމުެގާ އުޅެނީާ މިާ ކަމަށްާ ެގންދަންާ އަނބުރ ާ ހުށަހެޅުންާ އަޅުަގނޑުެގާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ ަގބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އެާހުށަހެޅުމެއްާ ޙަމްޒ ާ އަޙްމަދުާ ާ

ާހުށަހެޅުއްވީ.ާެއއަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކޮށްލަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އެްއެވސްާާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ޠ ރިޤު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ

އެ ތ އީދުލިބިފައިާ ހުށަހެޅިާ މިހ ރުާ މެންބަރަކުާ ކޮމިޓާީާޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލިސްާ މުޅިާ ެއއީާ ޮގތަކަށް.ާ އެއްާ ވޭާ ބަާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ އަޅުަގނޑުާ ވޭ.ާ އެބަާ ލިބިފައިާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ހުށަހެޅުމަކަށްާ ދިއުމުެގާ އަކަށްާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަޞްމީންާޢަލީާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީ

ާމެންބަރުންެގާަވުގތީާކޮމިޓީާއަކަށްާމިާމައްސަލަާެގންދިއުމަށް.11ާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާ

ާ

 ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާކެންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީއަކަށްާާ ެއކުަގއިާ މަޖިލީސްާ މުޅިާ ެއއީާ ޮގތަކަށް.ާ ދެާ ވަނީާ މިާ ލިބިފައިާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ މިހ ރުާ

ާާ ވޯޓަށ11ާާާްެގންދިއުމަށ ިއ، ޮގތަށްާ ދެާ ެއާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މެންބަރުންެގާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު ޮގތް.ާދަންނަވ ނަން.ާ ދެާ ލިބިފައިވ ާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ)

އެންމެާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާޮގތަކަށްާމިާއޮތީާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާ

ާާ ރަޝީދު ރިޔ ޟުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ހުށަހަޅުއްަވއި،ާ ބިލުެގާާޙަމްޒ ާ ކުރެއްިވ،ާ ތ އީދުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ ބަދަލުވެެގންާ ކޮމިޓީައކަށްާ އެކުަގއިާ މަޖިލިސްާ ނިންމުމުަގއިާ މަސައްކަތްާ

ވަނީ.ާދެވަނަާއަށްާއޮތީާކެންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީާހުށަހަޅުއްަވއި،ާތޮްއޑޫާާ

11ާާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާތ އީދުކުރައްވ ފަިއާވ ާޮގތް.ާއެއީާމިާބިލުާދިރ ސ ާކުރެއްވުމަށްާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި

ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށިާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ފޮނުވުމަށް.ާ ކޮމިޓީައކަށްާ ވަުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކުޅުދުއް
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙްމަދުާޙަމްޒ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތީާދެާނުކުތ އެްއެގާާ

އެާކޮމިޓީެގާމަސަްއކަތުންާ،  މައްޗަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާހުށަހެޅުމެއް.ާމަޖިލިސްާއެކުަގިއާކޮމިޓީާއަކަށްާދިއުމ އިާ

ާމިއަދުންާމިއަދަށްާމަސައްކަތްކޮށްާބިލ ާމެދުާޮގތެއްާނިންމުން.ާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުުުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

 ްއކެވުން:ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވީާތިމަންނަާބޭނުންާ

ބަލަމ ާާ އެހެންވީމ ،ާ ަގބޫލުކުރީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ޮގތަށްާ އެާ ކުރ ށޭ.ާ މިކަންާ ވެސްާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ ވަނީާ

ާާ ތ އީދުކުރިާމީހ ާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާކުޑަކޮށްާބަލައިލަންާޖެހޭާއެބަ.ާހިނގ ާކޮންޮގތެއް.ާައޅުަގނޑުާމިއީާއެއަށް

އަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވެނީާެއހެންާވިދ ޅުވިާކަމަށް.ާތިމަންނަާބޭނުންވަނީާމިއަދުންާމިއަދަށްާވެސްާމިކަންާވ ނެާާ

ާާ ވަރަށްާވަރުަގދަާާޮގތެއްާފެނުމޭ.ާދެންާމިއަދުާމިރޭާގެއަށްާނުޮގސްާމިކަންާކުރ ކަށްާނޫން.ާހަވީރުާއެބަާއޮތް

ާމެޗެއްާމިއަދުާވޯލްޑުކަޕްާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅުންާހުށަހެޅީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާކޮމިޓީައކަށްާޮގސްެގންާެވސްާހަމަާމަޖިލީހަށާްާ

ތްާނިމިެގންާދ ނީާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންާފ ސްނުވ ާޮގތަށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާއެނބުރިާއަިއސްާމިާމަސައްކަާ

ފެންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާފަހުންާދުވަހަކުންާވޯޓުލުަމކުންާބަދަލުާނ ންނ ނެާއެކޭާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ކަ ކުރެވޭނެާ މިއަދުާ ިމކަންާ ޮގސްެގންާ ކޮމިޓީައކަށްާ އެކުަގއިާ މަޖިލިސްާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުާާމިއަދުާ ވ ނަމަާ މަށްާ

ާހުށަހެޅުންާބ އްވަންާަގސްދުކުރަން.ާއެހެންާނޫންާނަމަާއަޅުަގނޑުާއަނބުރ ާެގންނ ނަންާއެާހުށަހެޅުން.ާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 28ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ބ ބުަގިއ ަވނ117ާާާާީވަނަާ މ އްދ ަގިއާ ަވނަާ

ކަނޑައަޅައިފިާނަަމާމުޅިާމަޖިލިސްާކޮމިޓީައކަށްާެގންދެވިދ ނެާކަމަށްާމަސައްކަތެއް.ާއަދިާމަޖިލިސްާާާމަޖިލީހުން

ެއްއާާ މައްސަލަާ އެާ ކުރިންާ ފެށުމުެގާ ބަހުސެއްާ ޢ އްމުާ ކޮށްެގންާ މަސައްކަތްާ ޮގތުަގިއާ ކޮމިޓީއެްއެގާ އެކުަގއިާ

ކޮށްާނިމުމުންާދެންާވަުގތުާދޭންވ ނީާއިޞްލ ޙުާފުރިހަމަާއަށްާމަޖިލީހަށްާއިއްަވންވ ނެާކަމަށްާއެބަާއޮތް.ާބަހުސް

ކުރަްއވ ާާ ތ އީދުާ އިޞްލ ޙަކަށްާ ކޮންމެާ ިއޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ އިޞްލ ޙުާ އޮތް.ާ އެބަާ ކަމަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާ

ާާ 5ާާާާބޭފުޅަކަށް ބޭފުޅަކަށް ދަްއކަަވއިާ ވ ހަކަފުޅުާ އިދިކޮޅަށްާ އިރު.ާ އ5ާާާެާމިނެޓުާ ފަހުާ ދިނުމަށްާ މިނެޓުއިރުާ

އިޞްލ ޙުާއިޞްލ ޙަކަ ިއޞްލ ޙަށްާ ހަމައެއ އެކުާ އަދިާ އޮތް.ާ އެބަާ ކަމަށްާ އަހަންޖެހޭނެާ ވޯޓަށްާ ަވުގތުންާ ށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތް.ާ އެބަާ ކަމަށްާ އަންނ ނެާ ތެރޭަގއިާ ވަުގތުެގާ އެާ ވެސްާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ

ޮގތު ބެހޭާ ކަމ ާ އެާ ކަމުެގާ ނިމޭނެާ މިކަންާ ޮގތަށްާ ވިދ ޅުވިާ ތިޔަާ ެއީއާާމެންބަރުާ ދެންނެވުންާ އެއްޗެއްާ ންާ

ބަހުސްާާ އެއީާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ނޫންާ ކަެމއްާ ވ ާ ހިސ ބުަގއިާ ފޯރ ާ ވިސްނުންާ ރިޔ ސަތުެގާ

ހުޅުވ ލުމުންާބަހުސްާކުރެއްުވންާއޮންނ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަތްޕުޅުމަތީަގއި.ާައޅުަގނޑުާހުޅުހެންވޭރުާާ

ާރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީހުންާކަމެއްާނިންމައިފިާނަމަާމަޖިލިސްެގާމެންބަރުންާއެާކަމެއްާކުރަްއވ ނެކަންާޔަޤީން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ކުރިއަށް ކަންކަންާ ނޫންާ ބަލައިެގނެްއާ މެޗަކަށްާ ނިންމ ނީާއާެާފުޓްބޯޅަާ ަމޖިލިސްާ އެހެންވިޔަސްާ ެގންދަނީ.ާ މިާ

ޮގތަކަށްާެއކަންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަސްލުަގއިާއެާޮގތަށްާއެކަންާނިންމައިފިއްޔ ާާ

ާކުރިއަށްާެގންދަންާމުޅިާމަޖިލިސްާއޮތްާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ބަދަލުާ ފޮތަށްާ އެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާ ެއއްޗަކީާ މުހިއްމުާ އެންމެާ އޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ފަދަާ

ެގނެވޭާއިރުަގއިާކޮމިޓީައކުންާއެކަންާބެލުމަކީާއެއީާރަނަގޅުާކަމެއް.ާަވުގތުންާއެާތަނުންާއެކަންާނިންމ ާޮގތަށްާ

ނިާދަންނަވ ލީ.ާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްާވ ާޕ ޓީެގާމެންބަރަކުާނިންމުމަށްާވުރެ.ާއަޅުަގނޑުެގާވިސްނުމުަގއިާހަމައެކަ

މިާހުށަހެޅުއްވުންާހުށަހެޅުއްީވާވެސް.ާއެކަމަކުާައޅުަގނޑަކަށްާމ ާފެންނަާކަމަކަށްާނުވެެގންާއަޅުަގނޑުާމިއަށްާާ

އަޅުަގނޑު މެޗަކަށްޓަކައިާ ފުޓްބޯޅަާ ތެދުވީާ މިާ ބޭނުންވެެގންާ ދަންނަވ ލަންާ އިނީ.ާ މިާ ނުދީާ ވެސްާ މެންާވޯޓެއްާ

ާމަޖިލިސްެގާޖަލްސ އަކުންާެއްއކިބ ެވެގންާނުދ ނެާވ ހަކަާޔަޤީންކޮށްދޭންާމަނިކުފ ނަށްާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ

 ބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުެގާޕ ޓީެގާލީޑަރުާއެޮގތަށްާހުށަހެޅުްއވުމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާއަނބުރ ާެގނެސްފިން.
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ާ

 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ޝުކުރިއްޔ ާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަާއެްއާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާ

ާއަރުވަންާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ފެނިެގންާމިާދިޔައީާޕ ޓީއެއްެގާލީޑަރުެގާނުފޫޒުާބޭނުންާކުރައްވަިއެގންާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންނަށް

އެާޕ ޓީެގާއެހެންާމެންބަރަކުާއަނބުރ ާެގންދިޔަާތަން.ާއަޅުަގނޑުާމިއީާތ އީދުކުރިާމީހ .ާކޮބައިތޯާލަދެއްާހަޔ ތެްއާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާމީހުންެގާތެރޭަގއިާބަހައްޓަންާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޒަތްތެރިާމެންބަރު....ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާާޢިއް

މިހ ރުާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިާވަނީާއެންމެާޮގތަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާޮގތަށްާވެސްާާާ

މައް މުހިއްމުާ މިފަދަާ ަގސްދުކުރަނީާ އެީއާާއަޅުަގނޑުާ ނިންމުމަށް.ާ ދަންނަަވިއެގންާ ވޯޓަކަށްާ ވީމ ާ ެއްއަގއިާ ސަލަާ

އިޞްލ ޙުާާ އަށްާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

މަ ދޭންޖެހޭާ ސަމ ލުކަންާ ކަމަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ މައްސަލަައކީާ އްސަލަާެގނައުުމެގާ

ނިންމުމަށް.ާ ދަންނަވަިއެގންާ ވޯޓަކަށްާ ަގސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކަންތައްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އެއް.ާ

ޢަލާީާ ތަސްމީނުާ ައޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ވަނީާ ތ އީދުލިބިފައިާ ހުށަހެޅިާ މިހ ރުާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ ބިލުާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ މިާ ޮގތަށްާ ވ ާ ތ އީދުކުރައްވ ފަިއާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ ބަރުާ

ާާ މ11ާާާާިދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ވޯޓަށްާ ެއހެންކަމުންާ ައޅުަގނޑުާ ފޮނުވުމަށް.ާ ކޮމިޓީައކަށްާ ަވުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ާާ ކުރެއްވުމަށް ދިރ ސ ާ ބިލުާ މިާ ހުށަހެޅިފައ11ާާާިާދަންނަވ ލަނީާ ފޮނުވުމަށްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ވަުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ާތ އީދުލިބިފައިާވ ާޮގތ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީނުާޢަލީާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢަލީާވަޙީދުތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

71ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

54ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

06ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

06ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 60ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުްމލަ ާ.60ާާ އެހެންކަމުންާާ.

11ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާއެއްާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާާ

މެންބަރުންެގާަވުގތީާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަްއވައިފި.ާދެންާިމާއޮތީާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންެގާާ

ާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާާނަންފުޅުތައްާކަނޑަެއޅުން.ާއެާކަމަ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދެާޕ ޓީންާއެއްބަސްެވވިެގންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާ

ާާ ހުށަހަޅ ލެވޭ މެންބަރުާމެންބަރުންެގ11ާާމިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުާ ާ

އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު،ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާޤ ސިމުާއިބްރ ހީމް،ާވިލުފުށީާދ 

ޙްމަދުާމަޚްލޫފު،ާކަނޑިތީމުާމެންބަރުާއަުަޙްމަދުާމުޙައްމަދު،ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިން،ާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫނާްާ

ޙަމީދު،ާމ ވަށުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު،ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާهللاާޢަބްދު

ރުާއަުަޙްމަދުާޙަމްޒ ،ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ
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އިލިޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ރިޟ ،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ

ާލަބީބު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

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

ާهللا.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުާޢަބްދު

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ައޅުަގނޑުާާނޮޅިވަރަމްާ އަށްާ ކޮިމޓީާ ހުށަހެޅުްއވިާ އެާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ

ާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާމ ފަންނު..ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިާަވނީާއެއްާލިސްޓަކަށް.ާާ

އިއް މަޖިލީހަށްާ ލިސްޓުާ އެާ އެދެން.ާއެހެންވީމ ،ާ އަރިހުންާ އަމީންޢ އްުމާ އަޅުަގނޑުާ ވ ލަދެްއވުމަށްާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޤ ނޫ މިާ ާާރައީސް،ާ މަޖިލީހުަގއި ޚ ްއޞަާ އިރުަގއިާ ތިބ113ާާާިާނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރިާ މެންުްބަރުންާ ވަރަކަށްާ

އިރުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާކޮންެމާއިދ ރީާދ އިރ އަކަށްާމެންބަރަކުާލަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާޭއރުަގިއާެއކުލަވ ލެވުނީ.ާާ

ާާ ޮގތުން ހަދ ންވ ާ މިއ22ާާައަޅުަގނޑުާ ތިބޭނެ.ާ ކޮމިޓީަގިއާ އެާ ިގނަާާމަދުެވެގންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވެސްާ

ހުރިާ އެތުރިފައިާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ވެސްާ ހަދަމުންދ އިރުާ ޤ ނޫނުތައްާ އެކިއެކިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ކަންކަމުަގއިާ

އަދިެވސްާ ކުރުމަށްާ މިކަންާ ޮގތަށްާ ނުހިމެނޭާ މެންބަރަކުާ އަތޮޅަކުންާ ކޮންމެާ ލ އިރުަގއިާ ބ ރުާ ަމއްޗަށްާ ޮގތުެގާ

ލުާނުވ ތީވެާއެާވ ހަކަާހަމަާދަންނަވ ލެވެނީ.ާމިހ ރުާކޮމިޓީއެއްާވެސްާނެިގެގންާމިާދަނީ.ާާއަޅުަގނޑުާހަމަާޤަބޫ

ާާ ކޮމިޓީެގ މިާ ދަންނަވ ލަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ އިތުރ11ާާާާުއެހެންވީމ ،ާ ވެސްާ ައނެއްކ ާ މެންބަރުންާ
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ާާ ނެާކަމަށްާފެންނ ތީވެާއެާވ ހަކަާާއިދ ރީާދ އިރ ާައށްާއިތުރުކުރެވިދ 22ާާހުށަހެޅުމެއްާމިތަނަށްާެގނެސްފިއްޔ ާއެ

ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާދެންމެާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާތިާނެންެގިވާނިޒ މީާމައްސަލަާެއއްާކަމުަގއިާބަލަާއެއްާނުަގނެޭވ.ާެއީއާާ

ާާ އަޣުލަބިއްޔަތުން މަތީާ ވަރަށްާ ކޮމިޓީއ11ާާަމަޖިލީހުެގާ ފ ސްކުރެްއވީ.ާާމެންބަރުންެގާ އެާ ދެންެމާ ހަމަާ ކަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

އިޞްލ ޙުކުރަ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ރައީސް.ާ ކޮމިޓީަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިާ މަސަްއކަތްާ އެާ ދިޔައިރުަގއިާ ުމންާ

ާާ މެންބަރުން.ާކޮންމެާއަތޮޅަކުންާމެންބަރަކުާހިމެނޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކ23ާާާުތިއްބަވ ނީ

ެއާާ ދެންާ ހުށަހެޅުއްވީ.ާ ެއާ ޮގތެއްާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ އަނެްއކ ާ ޮގތަކީާ އެާ ވ ތީވެާ ބޭނުންާ ސ ފުކުރަންާ އެކަންާ

ތުާއޮވެއްޖެއްޔ ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެދެންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއެާފުރުޞަ

ރަނަގޅުާާ އަދަދުާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ އޭރުާ ކޮމިޓީަގއިާ ޑްރ ފްޓިންާ ދެންާ ދޭން.ާ ފުރުޞަތުާ އެާ ޮގތަށްާ ވިދ ޅުވިާ

ާާ ކޮށްލަދެއްވ . ރަނަގޅުާ އެކަންާ އަމީންޢ އްމުާ ރަނަގޅުކޮށްލަދެްއވ .ާާރ23ާާަނޫނިއްޔ ާ އެބައިާ ނޫނިއްޔ ާ ނަގޅުާ

އަޅުަގނޑުާހަދ ނަށްާއަންނަނީާއެާޮގތަށް.ާކޮންމެާއަތޮޅަކުންާމީހެކޭާހުންނ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރަން.ާާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާެއއްާމެންބަރުާވެސްާލަިއެގންާއެީއ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ސަލަާއެްއާނޫން.ާދެންމެާއަޅުަގނޑުާމިާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދަންާއެބަ.ާމަޖިލީހުެގާާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައް

ާާ ވަޑަިއެގންނެިވ ބަިއވެރިވެާ ވޯޓުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަންޖެހޭނެ.ާ ކުރިއަށްާ މެންބަރުންެގ60ާާާާމަސައްކަތްާ

ރުންެގާކޮމިޓީާއަށްާެގންދަން.ާމެންބ11ާާަމެންބަރުންެގާައޣުލަބިއްޔަތުންާފ ސްކުރަްއވ ފަިއާމިާއޮތ54ާާާާީތެރެއިންާާ

ާާ މެންބަރުންެގާވަރަށ54ާާާްދެންާއަޅުަގނޑުާއެާމެންބަރުންާއެދިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަށްާހަމަާކުރިއަށްާެގންދ ނީ.
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ާާ މެންބަރުންެގާނަންފުޅުާހުށަހެޅިާތ އީދުާވެސ11ާާާާްބޮޑުާއަޣުލަބިްއޔަތުންާއެާޮގތަށްާނިންމަވ ފައިާވ ތީ.ާމިހ ރު

ާށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައިާއޮތްާޮގތްާމަޖިލީހަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާާލިބިފައިާވަނީ.ާއެާހު

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

11ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާއެއްާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާާ

ފ ސްވުމ ާުގޅިެގންާާމެންބަރުންެގާވަުގތީާކޮމިޓީާައކަށްާފޮނުއްވުމަށްާހުށަ ހަޅުއްވ ާތ އީދުާލިބިާއަދިާއެާޮގތަށްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ ހުށަހަޅުއްވައިާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމްާ ާމެންބަރުާ ާهللا 11ާތ އީދުކުރަްއވ ާ ކޮމިޓީަގިއާާާ އެާ ލިސްޓުަގިއާ މެންބަރުންެގާ

ާާހިމެނިވަޑަ ވަނީ ހުށަހެޅުމުަގއިާ އެާ ދެްއވ ފަިއވޭ.ާ ލިސްޓެއްާ މެންބަރުންެގާ ދ އިރ ެގ1ާާިއަގންނަވ ނޭާ މ މިިގލީާ ާ.

.3ާާއިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާާ.ާވިލުފުށީާދ 2ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމު.ާާ

.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ4ާުނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދު.ާާ

ާާ މަޚްލޫފު. 5ާާއަޙްމަދުާ ޙުސައިން. މުޙައްމަދުާ ެމންބަުަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކަނޑިތީމުާ އިނުގރައިދ6ާާޫ.ާ ާ.

ޢަބްދު ޙަމްދޫންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ ާާهللا މެންބަރ7ާުޙަމީދު. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ާ.

.ާމ ފަންނ9ާާު.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަުަޙްމަދުާޙަމްޒ .8ާާޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާޢަބްދުލްޢަޒީ

ާާ .ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލ10ާީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީ.

ާޔ ސްާލަބީބު..ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލ11ިރިޟ .ާ

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ިއޞްލ ޙުާ ވަނަާ ެއއްާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަނޑައެޅުްއވިާާ މަޖިލީހުންާ ކުރެއްވުމަށްާ ދިރ ސ ާ ބިލުާ ދެންމ11ާާާެެގނައުުމެގާ ކޮމިޓީަގިއާ މެންބަރުންެގާ

މެ ވޯޓުދެއްވުމަށްާާއިިވވަޑަިއެގންނެވިާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ހިމެނުމަށްާ ންބަރުންާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދާުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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ާهللاބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

46ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

03ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

09ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 49ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ޖ25ު.ާ ާ.ާާ އެހެންކަމުނ49ާާްްމލަ ާ.

ާާ ކުރެްއވުމަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގ ދިރ ސ ާ ބިލުާ ެގނައުުމެގާ ވަނަާއިޞްލ ޙުާ ެއއްާ ޖުމްހޫރިްއޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާ

ާާ ހިސ ބުނ11ާާާްާހޮއްެވވި މިާ ނިންމަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ފ ސްެވއްޖެާ ލިސްޓުާ ކޮމިޓީެގާ ަވުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ާާ ައއިޓަމު 11ާާއެޖެންޑ ާ ކޮިމޓީތަކުން ހިސ ބުންާާ،ާ މިާ މަޢ ފުކުރައްވ ތިާ އ ދެ،ާ ނިމުނީ.ާ މިާ ކަންކަންާ ހުށަހަޅ ާ

ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއަހ ާމިާނިމުނީ.12ާާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

. .ާްއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަސައްކަތްތައް.ާއިތުރުާެއހެންާމަސައްކަތްތަކުެގާާރުާއެހެންާާ،ާއިތ13ުންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާާދެ

ާާ ައިއޓަމު އެޖެންޑ ާ ަގސްދުކުރަނީާ ިމއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ިމ11ާާާދަށުންާ ކަންކަން،ާ ހުށަހަޅ ާ ކޮމިޓީތަކުންާ

މަސައްކަތުެގާދަށުންާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުށަހެޅުނުާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަމުންާެގންދ ާޤ ނޫނާުާ

ާާ ނިމ5ާާާިާާ/2007ނަންބަރު މަރުޙަލ ާ ކޮިމޓީެގާ ބިލުާ ެގނައުމުެގާ ިއޞްލ ޙުާ ވަނަާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާާ ފުރުޞަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިޮގތުންާ ެގންދިޔުން.ާ ކުރިއަށްާ ރިޢ ޔަތްކުރުންާ މަޖިލީހުންާ

އަ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ިމާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާ ޅުަގނޑުާ

ާއަރުވަނީާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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އަޅުަގނޑުާާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ މާިާކުޑަކޮށް ޤ ނޫނަށްާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ ދ ތީވެ.ާ ނިކުމެވަޑަިއަގންނަވަމުންާ މެންބަރުންާ މަޑުކޮށްލީާ

އިޞްލ ޙުާެގނައުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާރިޕޯޓ ާމެދުަގއިާއަޅުަގނޑުާބަލައިލ އިރުާއަދިާާ

ނުވަ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ިއޞްލ ޙުާ މިާ ތެރެއިންާ ރިޕޯޓުެގާ އަޅުަގނޑުެގާާމިާ އެކުަގއިާ ބަދަލުތަކ ާ ެގނައިާ މިާ ތަާ

ވަރަށްާބޮޑުާކަންބޮޑުވުންާއޮތްާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްާާ

ކޮމިޝަނުންާއަދ ކުރަންޖެހޭާމަސްއޫލިްއޔަތަކީާކޮބައިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާދިވެހިާސިވިލްާ

މަސްއޫލިއްޔަތަކީާާސަރވިސް ަމއިަގނޑުާ މަސްއޫލިްއޔަތަކީާ މަސަްއކަތުެގާ ކުރައްވަންޖެހޭާ ކޮމިޝަނުންާ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީާ މައިަގނޑުާ ދަށުނ115ާާާާްއަދ ކުރަންޖެހޭާ ެގާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އްޔަތުތައްާތަންފީޛުކުރުންާާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަނޑަައޅ ާދިވެހިާދައުލަތުެގާމަިއަގނޑުާމަސްއޫލި

ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ ބަދަލެއްާ މިފަދަާ އެކުަގއިާ އެހެންކަމ ާ ދެކެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބުނަނ115ާާާީާެގންނައިރުާ ަގއިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކަނޑައަޅ  ސިޔ ސަތުތައްާ މަިއަގނޑުާ އިދ ރ ތަކަށ ިއާާދައުލަތުެގާ ުގޅޭާ ކަމ ާ ސަރުކ ރުެގާ ސިޔ ސަތުތައްާ އެާ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ އެއީާ އިރުޝ ދުދިނުންާ ބޭނުންވ ާ ތަންތަނަށްާ އެާ އަންގ ާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ

މަސްއޫލިއްޔަތެއްާކަމަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ދައުލަތްާމަޖިލީ ތެރެއަށްާ ބ ރުތަކުެގާ ލިބިދޭާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފެންނަނީާ މިާ ހުންާ

ހިންުގމުެގާމައިަގނޑުާބ ރުތަކުެގާތެރެއަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްާޢަމަލީޮގތުންާވަދެެގންާދ ތަން.ާ

ޢިްއޒަ ކުރިންާ ދުވަހެއްާ ދެާ މީެގާ ދ ދިާ ަވޒީރުންެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ވެސްާ ރައީސްާ ތްތެރިާ

ހިނަގމުންދ ާއުސޫލުތަކުެގާތެރެއަށް،ާެއާާފެންވަރުެގާބަޔަކ ިއާެއާނޫންފެންވަރުެގާބަޔަކ .ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުާާ

ކަންކަމުެގާތެރެއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވަދެެގންދ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާމިާކަންކަންާވެެގންާމިާދަނީ.ާހަމަާއެއ ެއކުަގިއާާ

ޅުަގނޑަށްާސުވ ލުާއުފެދޭާެއހެންކަމަށްާވަންޏ ާމިާޮގނޑިތަކުަގއިާވަޒީރުންާތިއްބެވުުމެގާމ ނަާއެއްާނެތޭ.ާެއާާއަ

ބޭފުޅުންާވަޑަިއަގންނަވ ށޭާއަޅުަގނޑުމެންނ ާއެއްާހަމަިއަގއިާމިާޮގނޑިތަކުަގއިާމިާތ ނަގިއާތިއްބަވަން.ާއެހެނެްއާ

ޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިފަދަާބިލަކަށްާމިާބަދަލުާއެާކަމެްއާނުކުރެްއވޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަ

އެހެންކަމުންާ ދެކެމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހުރިާ ކަންތައްތަކެްއާ ަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭާ ވިސްނ ާ ެގންނެިވއިރުާ

އަޅުަގާނ އަމިއްލަާނަފުސަށްާވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގވ ލަން،ާނުވަތަާ ޑުާާއަޅުަގނޑުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ބޭނުންވޭާ ޮގތަށ115ާާާްދަންނަވ ލަންާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކަމަށާްާ ކުރ ާ އިޞްލ ޙުާ މިޮގތަށްާ ޤ ނޫނުާ ދެކެމޭާސިވިލްާސަރވިސްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭނެާ

ތަ ސިޔ ސަތުާ އެާ ކަނޑައަޅައިާ ތައްާ ސިޔ ސަތުާ މައިަގނޑުާ ދައުލަތުެގާ ބެހޭާވ ނަމަ.ާ ކަމ ާ ސަރުކ ރުެގާ އްާ
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އިދ ރ ތަކަށ އިާުމއައްސަސ ތަކަށްާއަންގ ާއެާތަންތަނަށްާބޭނުންވ ާއިރުޝ ދުާދޭނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންނޭ.ާާ

އެހެންނޫނީާކިހިނެއްތޯާމިކަންާކުރ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއިދ ރީޮގތުންާހުރިހ ާމަސައްކަތެްއާާ

ކ ރުާހިންުގމުެގާހުރިހ ާކަންތައްތަކެއްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއަތްމައްޗަށްާެގނެވޭނެާތެރެއަށްާވަދެ،ާމުޅިާސަރުާ

ތިބުމަކީާ ބަލަހައްޓަިއެގންާ ނިޒ މުަގއިާ ރިޔ ސީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެެގންދ އިރު،ާ ކަންކަންާ މިާ އުސޫލުތަކަކަށްާ

ސް،ާއެހެންކަމުންާހަމަާމިާއ އެކުަގިއާާކުރަންވ ާވަރުެގާކަމެއްާކަަމކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީ

ެއއްާާ ައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކޮށްލެވޭާ ެގނައިާބަދަލުތަކުެގާތެރޭަގއިާ މިާކޮމިޓީާއިންާކުރަްއވ ފަިއވ ާމަސައްކަތުަގއިާ

ބަދަލެއްެގާވ ހަކަާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާމީަގއިާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާއެބަާއޮތްާެމންބަރުކަމ ާހަވ ލުވުމުެގާާ

ާކުރައްވަންޖެހޭާހުވަިއެގާވ ހަކަ.ާއެާހުވ ާކުރައްވ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާފެންނަނީާމަޤ މަކ ާާކުރިން

ހަވ ލުވ އިރުާއުއްތަމަފަނޑިޔ ރުާނުވަތަާއުއްތަމަފަނޑިޔ ރުާކަނޑައަޅ ާފަނޑިޔ ރަކުެގާކުރިަމތީަގއިާކަމަށްާހުވ ާާ

ނަނީ،ާއެާހެޔޮާސްރީލަންކ ާފަނޑިޔ ރެއްާކަމަށްާވިޔަސް،ާާކުރަންޖެހޭނީ.ާމިާެގނައިާބަދަލުތަކުެގާތެރޭަގިއާމިއޮން

އަދިާއެާނޫންާފަނޑިޔ ރެއްާކަމަށްާވިޔަސް،ާފަނޑިޔ ރުެގާކުރިފުޅުމަތީަގއިާހުވ ކުރައްަވއިފިއްޔ ާއެންމެާރަނަގޅުާާ

މިާ އެއ ެއކުަގއި،ާ ހަމަާ އަދިާ ެގންނަވ އިރު،ާ ބަދަލުތައްާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަްއވަން.ާ ޮގތަށްާ އެާ ާއެކަންާ

ެއކުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާމިާބިލުަގއިާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާމިއޮތީާބިލުާޑްރ ފްޓުާކުރެއްވިާއިރުާާއ 

އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންާ ނުވަތަާ ިއންތިޚ ބުކުރުމަށްާ މެންބަރުންާ އޮތީ،ާ މިާ ދިރ ސ ކުރެްއވިިއރުާ ބިލުާ ނުވަތަާ

އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާނަންތައްާވެސްާހުށަނޭޅޭާޮގތަށްާއޮވެފައި،ާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބަލައިަގތުމަށްފަހުަގ

ެއާާ ޮގތަށްާމައިަގނޑުާސިޔ ސަތުތައްާކަނޑައަޅަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަށްާވެފައިާ އަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާ

އަދިާއެހެންާާާމަނިކުފ ނަށްާސިވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަނަށްާހުށަހަޅ ާމެންބަރުންނަކީާއެާމަނިކުފ ނުާލޮލުންާވެސް

ެއާކަންކަންާާ ޮގތަކަށްާ ޮގތަކަށްާނޫންާ ބޭނުންވ ާކަހަލަާ ދެކިލަންާވެސްާ މެދުަގއިާ މީހުންނ ާ ޮގތަކަށްާވެސްާއެާ

ތަންފީޛުކުރުމ އި،ާާ ކަންކަންާ އެާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤުޞަދުާ މައިަގނޑުާ ސަރުކ ރުެގާ ކުރަްއވ ފައިާ

ރ ާޮގތަށްާނިންމ ާނިންމުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެންމެާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބޭނުންވ ާބަޔަކ އިާހަވ ލުކު

ބަލައިަގތުމަށްފަހުަގިއާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މެންބަރުންާ އެއ އެކުަގއިާ ހަމަާ ނޫނޭ.ާ ނިންމުމެއްާ ޒިންމ ދ ރުާ

ކުރަްއވަންޖެ ބޭފުޅުންާ އެާ ޮގތުންާ އިދ ރީާ މެދުަގއިާ މެންބަރުންެގާ އެާ އަނެއްކ ާ ދިނުމަށްފަހުަގއިާ ެއާާރުހުންާ ހޭާ

ބޭފުޅުންެގާމަސްއޫލިއްޔަތ އިާޒިންމ ާއަދ ކުރުމަށްޓަކަިއާެއާބޭފުޅުންާއިތުބ ރުކުރެވޭާބޭފުޅަކުާނެުގމުެގާބަދަލުަގިއާާ

ބިލާުާ މިާ މިއޮތީާ ޮގތަށްާ ދައްކ ާ ރައީސަކުާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ މަޖިލީހުންާ މިާ

ންާމިާދަނީާކޮމިޝަންާހިންުގމ އި،ާސަރުކ ރުާހިންުގމ ،ާާއިޞްލ ޙުކޮށްފައި.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާމިާވަދެެގ

ޮގތުންާމިާމަޖިލީހަކީާސަރުކ ރުާ މިާހުރިހ ާކަމެއްެގާތެރެއަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާވަދެެގންާޮގސްާއިދ ރީާ

އޮތްާާ އަށްާ އިންތިހ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންބޮޑުވުންާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދަނީ.ާ މިާ ެވެގންނޭާ ޮގތުަގއިާ ތަނެއްެގާ ހިންގ ާ
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ކަާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާތ އީދުާނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަ

ާރައީސްާ.

ާ

 ުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމުާރިޟ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

،  5/2007`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާސިވިލްާސަރވިސްާޤ ނޫނުާެއއީާޤ ނުނުާނަންބަރުާާ

މިާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާިއޞްލ ޙު،ާކޮމިޓީާރިޕޯޓުާފޮނުިވާޮގތަށް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ވަޙީދުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްުވމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެއ އެކުާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާ

ންާޢައްޔަންކުރުމ އިާމީހުންާވަކިކުރުމުަގއިާމިާއޮންނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަރަށްާާޮގތުަގއިާމިާކޮމިޝަނަށްާމީހުާ

ކޮމިޝަނަކީާާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މިާ އ ދެ،ާ ބަޔ ންކޮށްފައި.ާ ޮގތަށްާ އޮންނަާ ދައުރެއްާ މަޖިލީހުެގާ ސ ފުކޮށްާ

ާާ ަގޅަށްާބުނެފަިއާާަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާވަރަށްާރަނ179ާާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަނެއްާކަަމށްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމީހުންާޢައްޔަންކުރ ނެާޮގތުެގާވ ހަކަާބުނެފައިާއެބަާއިން.180ާާާާއެބަާއިން.ާހަމައެއ އެކުާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މީހުނ187ާާާްާހަމައެއ ެއކުާ ކޮމިޝަނުންާ ިއންާ އެބަާ ަގއިާ )ށ(ާ އ އިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ށްލަންާބޭނުންާަވނީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިާޮއތީާކޮމިޝަނަށްާމީހުނާްާވަކިކުރ ނެާޮގތް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮ

ޢައްޔަންކުރުމ އިާވަކިކުރުުމަގިއާމަޖިލީހުެގާދައުރެއްާއޮތްާޮގތަށްާބ އްވ ފައިާކަމަށްާވ ތީވެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާ

ހުރަހެއް އަދ ކުރުުމަގއިާ ވ ޖިބުތައްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ނުވަތަާ ޒިންމ ވ ާ ަގބޫލެްއާާކަމުަގއިާ ކަމަކަށްާ އެޅޭާ ާ

ިމާާ އެ،ާ އިރުަގއިާ އެކުލަވ ލިާ ނުވަތަާ ފ ސްކުރީާ ނުވަތަާ ތަޞްދީޤުކުރީ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެއީާ ނުކުރަމޭ.ާ

ފުންކޮށްާ މިކަމުަގއިާ އޮތީާ މިާ މެންބަރުންާ ހިމެނިވަޑަިއެގންނެވިާ މަސައްކަތުަގއިާ އެކުލަވ ލުމުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އަޅުަގނ ކަމަށްާ ވަޑައިެގންފަިއާ ޚިލ ފަށްާާވިސްނ ާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ އެހެންވީމ ،ާ ަގބޫލުކުރަނީ.ާ ޑުާ

ވަނީާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ިމތަނުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިނިވަންާ ހަމައެއ ެއކުާ ވަނީ.ާ މިާ ތައްޔ ރުކުރަްއވ ފައިާ ރިޕޯޓުާ ކޮމިޓީާ މިާ އެްއޮގތަށޭާ އ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ެއާާ އޮތީމަާ ބަޔ ންވެފައިާ މެންބަރަކުާކޮިމޝަނުންާވަކިކުރުުމެގާވ ހަކަާ ފެނިެގންާއެާ ކޮމިޓީއަށްާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ

ާާ ގަވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ަގވ އިދަށ103ާާާްވެސްާ އެާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ހިމެނިފައި.ާއެހެންވީ ބައިާވެސްާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ިއާާފެތިެގންނޭާއެާއޮތީާއެާ މ ،ާއަޅުަގނޑުާ

އަދިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދ ާއެްއޮގތަށްާމިާބިލުާކޮމިޓީާއިންާމިާއޮތީާދިރ ސ ކުރަްއވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކޮިމޓީާާ

ާއިންާފޮނުވިާޮގތަށްާފ ސްކުރުަމށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

 ޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންގޮާ
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ޮގސްާާ ވޯޓަކަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ނިޒ މެއް. ރިޔ ސީާ އިޚުތިޔ ރުކުރީާ ރަްއޔިތުންާ ހެދިއިރުާ 3ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ އޮތުން. ަވކިވެފައިާ ރުާާބާ 3ާާބ ރުާ

ާާ ދިޔަީއ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ވެސްާ އޭރުާ ކަމުަގއިާ ބޭނުމެއްާ އޮތުުމެގާ ތެރެއިނ3ާާާްވަކިވެފައިާ ބ ރުެގާ

ނުަވތަާާ ކުރީމ ،ާ ކަންކަންާ ތެރެއިންާ މަޖިލީހުެގާ ެގނައުމުަގއިާ ބެލެންސަސްާ އެންޑުާ ޗެކުާ ެއއީާ ބަޔަކީާ އެްއވެސްާ

ާާ ދެންާއަދިާމަޖިލީހުެގާތެރެއިންާކަންކަންާކުރަންޖެހުމަކީާއެއީާމަޖިލީހުަގއިާތިބިާބަޔަކުާމިނިސްޓަރުންނަށްާވެފައި

ރިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންެމއަކަސްާ އ ދެ،ާ ދިޔައީ.ާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ޮގތުަގއިާ ކަމެްއެގާ ނޫންާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ

ކަށްާވަދެަގންނަާނިޒ މަކަށްާނިންމ ާބ ރުތައްާަވކިކޮށްާމިއަދުާމިާފެންނަމުންދަނީާބ ރުތަކުެގާތެރެއަށްާެއކަކުާއަނެކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ނުެގނެވޭކަން.ާ ބެލެންސަސްާ އެންޑްާ ޗެކްސްާ އ ދެ،ާ ތަން.ާ

އޮތީކީާ އެާ ޤ ނޫނުަގއިާ ނޫންާމިހ ރުާވެސްާސިވިލްާސަރވިސްާ ޮގތަކަށްާ ނިމޭާ ހަމައެކަނިާ ފޮނުވީމ ،ާ ނަންތަކެއްާ

ފޮ ނަންތަކެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެބަޖެހޭ.ާވެސް.ާ ބަލައިަގންނަންާ ނަންތައްާ އެާ އެބަާ މަޖިލީހުންާ ނުއްވީމ ާ

ެއީއާާ ނަންނަންާ ވިދ ޅުވ ާ ނޫނެކޭާ މަޖިލީހުންާ ބައްލަވ ފަިއާ ޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ހަމަާ މަޖިލީހުންާ

ވެސްާ މިހ ރުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަށްާ ޢައްޔަންނުކުރެވޭާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާނުަގއިާއެާއޮންނަނީ.ާޤ ނޫ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާާާާާާާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

 މައްޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ދިާމީގެއިތުރަށްާައޅުަގނޑުމެންާއެބަާވިސްނ ލަންޖެހޭާސަރުކ ރެއްާހިންުގުމެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަ

ކަންތައްތަްއާާ ޮގތަކަށްާ ކުރެވޭނެާ މަސަްއކަތްާ އެކީަގއިާ ބަޔަކ ާ ދީެގންާ ެއއްބ ރުލުންާ ކަމުެގާ އެާ ތެރޭަގއިާ

.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާާފަހިކޮށްދިނުމަށްާޙަޤީޤަތުަގއިާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރުމަށްާސިވިލްާސަރިވސްާެއއްާމިާއޮންނަނީ

އެާސިވިލްާސަރވިސްެގާތެރެއަށްާސިޔ ސީާނުފޫޒުާވަދެެގންާއެާކަމ ާހެދިެގންާއެންމެާބޮޑަށްާެގއްލުންވެާއެންެމާާ

ކުރީމަާ ކަންތައްާ އިންާ ކޮންމެހެންާސިވިލްާސަރވިސްާ ޮގތަށްާ ބުނ ާ ރައްޔިތުންނަށް.ާސަރުކ ރުާ ދެރަވ ނީާ ބޮޑަށްާ

ކޮންމެހެންާސަރުކ  ދެރަވަނީކީާ ޢ އްމުާއޭެގާ ނޫން.ާ ވެސްާ މެންބަރުންނަކަށްާ ތިބޭާ މަޖިލީހުެގާ ނޫން.ާ ެވސްާ ރަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާ މީެގއިތުރަށްާ މީހ ާއަށް.ާއ ދެ،ާ ދ ާ ހޯދަންާ ޚިދުމަތްާ މީހ ާސަރުކ ރަށްާ ރައްޔިތުާ
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ޢައްޔަންކުރ ާމީހ ާއ ިއާާާާއަޅުަގނޑުާއަބަދުާެވސްާދަްއކ ާވ ހަކަާެއއްާނެޗުރަލްާޖަސްޓިސްެގާޕްރިންސިޕަލްެގާވ ހަކަ.

ދެންާއެާޢަްއޔަންކުރެވެނީާރަނަގޅަށްތޯާބަލ ާމީހ ާއ އި،ާދެންާފ ރަވެރިެވެގންާއެާކޮމިޝަންެގާކަންތައްތައްާެގންދ ާާ

މިާއަންނަނީާ ބ ރުތަކެއްާ ހުރިހ ާ މިާ މީހ ާއ ،ާ މެންބަރުާވަކިކުރ ާ މީހ ާއ އި،ާކޮމިޝަނުންާ ބަލ ާ ޮގތްާ ނުެގންދ ާ

އެއީ ތެރެއަށް.ާ ނަންތަްއާާމަޖިލީހުެގާ ކަމެއް.ާ ހިނގ ާ ޚިލ ފަށްާ ވެސްާ އ ާ ޕްރިންސިޕަލްސްާ ޖަސްޓިސްާ ނެޗުރަލްާ ާ

ފޮނުވ ާމީހ ާވެސްާއެއްާބައެއް.ާނަންތައްާެގންނަާމީހުންާވެސްާއެއްާބައެއް.ާއެމީހުންާޢައްޔަންކުރަނީާވެސްާެއްއާާ

އެއް ބަލަންވަނީާ ވެސްާ ރަނަގޅަށްތޯާ ެގންދަނީާ ކުރަމުންާ ކަންތައްާ މީހުންާ އެާ އަނެއްކ ާާބައެއް.ާ ބައެއް.ާ ާ

ައޅުަގނޑުމެންާބ ރުތައްާވަކިެވެގންާރިޔ ސީާނިޒ މެްއެގާާ ޮގތަކަށްާނޫންާ ބައެއް.ާއެާ ެއއްާ ވަކިކުރަންޖެހެނީާވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ދިޔައީ.ާ ކުރަމުންާ ކަންކަންާ ވެސްާ ކިޔ ފައިާ އޭާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ

ާާ ހުށަހެޅިފައި މިާ މިހ ރުާ ިމާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައދިާ ރޫޙ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އިޞްލ ޙަކީާ އޮތްާ

ިމއަދުާާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލެއް.ާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ ޚިލ ފަށްާ މުޅިންާ ވެސްާ ބަދަލ ާ އިޞްލ ޙީާ ދިޔަާ ވިސްނަމުންާ

ާާ ޤައުުމާމަޖިލީހަށްާއިލްތިމ ސްާކުރ ނަންާސިޔ ސީާޮއއިވަރުެގާތެރޭަގއިާވެސްާމިހެންާނުހައްދަވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުެމންާާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްާ ބުރަާ ވުރެާ އެއަށްާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދިއުމަށްާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ މިާ

ެވސްާާ އެއްޮގތަކަށްާ ދޭތެރޭ.ާ ޤައުމ ާ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ށޭާ މިއީ.ާ ބައެކޭާ ތިބިާ އައިސްާ އަޅަިއެގންާ ކޮނޑުަގއިާ

ާށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާސިޔ ސީާޮއިއވަރުެގާތެރޭަގއިާމިކަންާދުއްވ ާނުލަްއވ 

ާ

 މަތިވެރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދ ދިާދެންމެާއަކުާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާސީރިއަސްާމަސައްކަތެއްާނިންމ ފައިާ

އްކަތްާހިނގ ާދިޔައީާަވރަށްާސީރިއަސްކޮށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާމިާތިބީ.ާއ ދެ،ާމިތ ނަގއިާއެާމަސަ

ހަރުކަށިކޮށްާާ ވަރަށްާ ނުކުރަްއވ ާ ސަމ ސ ާ ސީރިައސްވުމަށް،ާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ ބައެއްާ މެންބަރުންނަށްާ ބަެއއްާ އެއީާ

ހަރަށްާމަނިކުފ ނުެގާއަބުރ ާާރިޔ ސަތުންާއިންޒ ރުާކުރަްއވ ާތަންާފެންނަމުންދޭ.ާއަދިާބަެއއްާޮގނޑިތަކުންާބައެްއާފަ

ހަމަާ އެކަންކަންާ ަގބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ިއންނ ތީވެާ ަވޑުވ ފައިާ ހިނިފުޅުާ ެވސްާ ދ އިރުާ ހިސ ބަށްާ ބެހޭާ

މައްސަލައިަގިއާާ ހިނަގމުންދ ާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ކަމަށް.ާ ަގބޫލުކުރެްއީވާ އެކަންާ މަނިކުފ ނުާ ދިޔައީތީާ ސީރިއަސްކޮށްާ

ާހިންގ ާބ ރުތަކުެގާތެރެއަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާވެރިކަންާހިންުގމުެގާތެރެއަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަންާވެރިކަން

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރެިވެގންވ ާވެރިކަނ115ާާާްވަނަާމ އްދ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ115ާާާާވަންނ ކަށްާނުޖެހޭ.ާއަދިާާ

ވަންޏ  ކަމަށްާ ނިުގޅަިއަގންނަާ ބ ރެްއާ އޮތްާ ތެރޭަގއިާ ބ ރުތަކުެގާ އެހެންވީމ ،ާާާާހިންުގމުެގާ ޯގހެއް.ާ އެީއާ

މަސައްކަތަކީާާ ކުރ ާ ތަނުންާ އެާ ކޮމިޝަނަކީާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ޖެހެނީާ މިާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފަންކުޝަންާ ސަރުކ ރުާ ތެރެއިންާ ބ ރުތަކުެގާ ސަރުކ ރުާ ސަރުކ ރުންާ އޮންނަާ އުފައްދ ފައިާ ރައީސުލްޖުންހޫރިއްޔ ާ
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ތަނެއްތޯ. ހިނގ ާ ޮގތުންާ އެާ ތިމަންނަމެނާްާާާހިންުގމުަގއިާ ބޭފުޅުން.ާ ތިާ ވިދ ޅުވޭާ ކަމަށްާ ތަނެއްާ ހިގ ާ ޮގތުންާ އެާ

ބޭނުންވަނީާސިވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަނަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާބ ރުާހިނގ ާތަނެްއެގާޮގތުަގިއާޮއެވެގންާެއާާ

ޤ ނޫނުެގ މިާ އަދިާ ހެދިއިރުާ ޤ ނޫނުާ މިާ ޮގތަށްާ ބެހޭާ ކަމ ާ މިާ ތެރޭަގއިާ މިތ ާ ކުރ ށޭ.ާ އެކަންާ ބައިތަްއާޮގތަށްާ ާ

ވަނަާއަހަރުެގ2008ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާއެކުލަވ ލިާއިރުަގއިާހިނގ ާދިޔަާބަހުސްތައްާއިނޭގނޭ.ާއަދިާައޅުަގނޑުމެންާާ

ވެސްާާ ވ ހަކަތައްާ ދެކެުވނުާ ދުވަހުާ ބަހުސްކުރިާ ެގންނަވަންާ ބަދަލުތައްާ ޤ ނޫނުާ އެާ ކުރިންާ މަހުެގާ މެއިާ

މިދެ އެުެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ނެ.ާ ހަދ ންާ ކަމެްއެގާއަޅުަގނޑުމެންާ ހިމެނިެގންވ ާ ބ ރުެގާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ ންނެވީާ

އޮންނަާ ތަމްސީލުކުރަންާ ޕޮލިސީާ ސަރުކ ރުެގާ ކޮމިޝަނަކީާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ވަދެވެނީ.ާ މިާ ތެރެއަށްތޯއޭާ

އެބަޖެހެއޭ.ާާ ވިސްނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ ަގބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ެވްއޖިއްޔ ާ އެހެންކަމަށްާ ތަނެއްތޯއޭ.ާ

އިާނަންާފޮނުވުމަށްާނުވަތަާނަންާބަލައިަގތުމަށްާނުވަތަާއެޕްރޫްވކުރަންާމިކަންކަންާމިާހުންނަާމަރުޙަލ ތަކަކީާމީަގ

އެާކޮމިޝަންާާ ނޫނިއްޔ ާ ކަމެއްތޯާ ހިމެނިެގންވ ާ ތެރޭަގިއާ ފަންކުޝަންތަކުެގާ ކޮމިޝަނުެގާ އެާސިވިލްާސަރވިސްާ

ެގާބަދަލުތަކެއްާއަންނަނީތޯ.ާއެހެންވީމަާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމަސައްކަތްާކުރެއްވުުމަގއިާވަކިާމީހެއްެގާނަންާފޮނުވުމު

ައޅުަގނޑުމެންާާ ވައްދަިއެގންާ މިކަންާ ތެރެއަށްާ ހިންުގމުެގާ ސަރުކ ރުާ ނޫނިއްޔ ާ ހަވ ލ ދީެގންާ މ އްދ ތަކ އިާ

ޮގތުަގިއާާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވަންީވާ ސ ފުކޮށްާ ވަންޏ ާ އެހެންކަމަށްާ ކަމަށްވ ނަމަާ ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭާ

ޮގތަށްާާ ެއއްާ މުއައްސަސ ާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ އޮތީާ މިކަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މ ނަކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަމަށް.ާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ ތަކޭާއަޅުަގނޑުެމންާމިާކިޔަނީާވެރިކަންާހިންުގމުަގއިާހިމެނިެގންާނުވ ާާ

ާާ ދައުލަތުެގ ހަވ ލުކޮށްފައިވ ާ ފަންކުޝަންތަކެއްާ ސަރުކ ރުެގާާވަކިާ މިނިވަންކޮށްާ ތަންތަންާ ެއާ މުއަްއސަސ ތަކަށް.ާ

ތަންތަނާްާ މުސްތަޤިއްލުާ އަިމއްލަާ އެއްކިބ ވެެގންާ ނުފޫޒުތަކުންާ އެހެނިހެންާ އަދިާ އެްއކިބ ެވެގންާ ވެސްާ ނުފޫޒުންާ

ތެ ބ ރުތަކުެގާ ހިންުގުމެގާ ވެރިކަންާ ކޮންވ ހަކަތަކެއްތޯާ ވެއްޖިއްޔ ާ އެހެންކަމަށްާ ތަންތަން.ާ ހިނގ ާ ރެއަށްާާޮގތަށްާ

ާވަދެވެނީއޭާކިޔަިއެގންާމިާދެއްކެނީާކޮންވ ހަކައެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނެގާޭއެގާބިންަގލެއް.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާމައުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ ޙުާެގނައުމުެގާާދިވެހިާސިިވލްާސަރވިސްާޤ ނޫނަށްާވަނަާއިޞްލ 5ާާާ/2007އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ތ އީދުކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މިހ ރުާ ފ ސްކުރެއްވުަމށްާ އޮތްޮގތަށްާ ފޮނުވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ އެާ ބިލުާ

ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ 115ާހަމައެއ ެއކުާ ދަށުންާާާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރަ ބޭފުޅ ާ އެާ ބ ރުތައްާ ލިބިދޭާ އަށްާ ކުރ ކަށެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހެންާ މިކަންތައްާ ނަމަާ ެގންދަވ ާ ނަގޅަށްާ

ނުޖެހޭނެޔޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުތަކަށްާބަދަލުާެގނެސްާޤ ނޫނުތައްާބޮޑަށްާހަނިކުރަންާމުަގތައްާކަނޑައަޅަންާމިާ

ސީާޖެހެނީާސަރުކ ރުެގާވެސްާޢަމަލުތައްާހުންނަާޮގތުން.ާއެއ އެކުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހެނީާޤ ނޫނުއަސ 
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ރައްޔިތުންނަށް.ާާ ވަނީާ މިާ ދީފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ބ ރެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ރައްޔިތުންނަށޭ.ާ ދެނީާ މިާ ބ ރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާތަނުަގއިާމިތަމްސީލުކުރަނީާރައްޔިތުން.ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންާވަކިާޮގތަކަށްާކަމެއްާފެނިެގންާ

ެގާތެރެއަށްާވަންނަނީާކަމަށްާދެކެަވޑަިއަގންނަވަންޏ ާެއީއާާވަކިާޮގތަކަށްާކަމެއްާނިންމަންާފެށީމ ،ާއެއީާސަރުކ ރުާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް.ާ ވިސްނަންޖެހޭާ އިތުރަށްާ މެދުާ ކަމ ާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަްއޗަށ2ާާާާްވަރަށްާ ކަމެްއެގާ

ތަނުަގިއާާ ފ އިތުވިާ މިދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަުަމަާ އެންމެާ ކަމަކީާ ެއއްާ ބަލައިލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ޚ އްޞަކޮށްާާރައީސުލްޖު ނަންފުޅުތައްާ ިގނަާ ހުރިާ ފޮނުވ ފައިާ ހުރިއިރުާ ފޮނުވ ފައިާ ނަންފުޅުތައްާ މްހޫރިއްޔ ާ

އިންާ ކުލަާ ސިޔ ސީާ ހުރީާ ފޮނުވ ފައިާ ވެސްާ ނަންފުޅުތަކަށްާ ހުރިާ ފޮނުވ ފައިާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ

އަޅުާ ަވުގތެއްަގއިާ އެފަދަާ ނަންފުޅުތައް.ާ ބޭބޭފުޅުންެގާ ތިުިބިާ މަޖިލީހުެގާޖަރީވެފައިާ މިާ ޮގތަކީާ ީވާ ަގނޑުމެންނަށްާ

އެތައްާވަުގތެއްާާބޭކ ރުެވެގންާދިއުން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެފަދަާނަންފުޅުތައްާއެާބޭފުޅުންާމުސްތަޤިއްލުާނުވ ނެތީާ

ފޮނުވަމުންާ ނަންފުޅުތައްާ އެފަދަާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ ވެސްާ ކުރުމުންާ މަސައްކަތްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފ ސްނުކޮށްާ

ޮގސް ކަމަށްޓަކަިއާާާާފޮނުވަމުންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ންޖެހުނު.ާ ބޭކ ރުވެެގންާ ަވުގތެއްާ އެތައްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ

އޮފީހުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކަމަކީާ ދެވަނަާ ޖެހެނީ.ާ މިާ ހުށަހަޅަންާ އިޞްލ ޙެއްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އިޢުލ ންކު ހޮވުމަށްާ ބޭފުޅުންާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ މިފަދަާ ހުށަހަޅުއްވ ާއިޢުލ ންކޮށްެގންާ ތަނަށްާ ެއާ ރުމުންާ

މަސައްކަތްާ އޮފީހުންާ ރައީސްާ ފޮނުއްވުމަށްފަހުާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅުންާ އެާ ނޭނޭގާ ބޭފުޅުންނަކަށްާ އެާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ކައިރީާ ބޭބޭފުޅުންނ ާ ފޮނުވ ާ ނަންފުޅުާ އެްއޗަކީާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސް.ާ ކަމެއްާ ކިހިނެއްާ ކުރަްއވަނީާ

ނުކޮ ސުވ ލެއްާ ބަލައިލުުމންާާއެްއވެސްާ ައއިސްާ ނަންތަްއާ އެާ އަންނަކަން.ާ ނަންތައްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ށްާ

ރަނަގޅުާާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ނަންފުޅުތަކުަގއިާ ފޮނުވިާ އޮފީހަށްާ ރައީސްާ އެާ އިނެގނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަން މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ދޭހަވ ކަން.ާ ހުރިކަންާ ފޮނުއްވ ފައިާ ނަންފުޅުތައްާ ނުކިރ ާ ހެދިާމިންަގނޑަކުންާ ތަކ ާ

ނަންފުޅުތަްއާ މުއަްއސަސ އަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ އޮންނަާ ތަމްސީލުކުރުމަށްާ ރައްޔިތުންާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ފޮނުއްވުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާޮގތަކަށްާރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާބަހެއްާކިޔަިއެގންާިމކަންތައްާނިންމަންާމިާ

ދެކެވަޑައިެގ އެއްޮގތަކަށްވެސްާ ވަންނަނީާާޖެހެނީ.ާ ތެރެއަށްާ ހިންުގުމެގާ ސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ނުވ ނެާ ންާ

ޤ ނޫނުާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ ފުރިހަމަާ ހޮވުމަށްާ ފަރ ތުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އެްއާ މުައއްސަސ ާ މުސްތަޤިއްލުާ ކަމަކަށެއް.ާ

ށްާނިންމ ލެވޭނެާކަމަށްާމިޮގތަށްާއިޞްލ ޙުވުމުންާހުޅުޭވ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާމިާބިލުާމިއޮތްޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަ

ާއުއްމީދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުަގލޮޅުާދެކުނުާދ އި
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ބޭނުން އަދިވެސްާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތަކުރ ރުކޮށްާޝުކުރިއްޔ ާ ވަނީާ ާ

މިނިވަންާާ އޮތްާ އެބަާ މަޖިލީހުަގިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮންނަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އިޞްލ ޙުާ މިާ މިހެންާ

މުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ ތައްާހިގ ާނުހިގ ާޮގތްާބެލުމަށްާެވސްާވަކިާކޮމިޓީާެއއްާެވސްާހެދިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާިމާާ

ތުަގއިާމިާމުއަްއސަސ ތަކ ާވަރަށްާބޮޑުާުގޅުމެއްާއޮވޭ.ާމީާހަޤީޤަތެއް.ާއެހެންކަމަށްވުމ ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހ ާޙަޤީޤަ

އެންެމާ ލިބުމަކީާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެކިާ ފުރުޞަތުާ އެާ ކުރީމ ާ އިޢުލ ންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެކުާ

ހަމަ ކަނޑައެޅިެގންާ އޮތްާ އެބަާ ވެސްާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ ޮގތޭ.ާ އެއްާ މިނިވަންާާާމުހިއްމުާ އެާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ

ކަމަށް.ާާ ފޯރުކޮށްދޭންވ ނެާ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ ސަރުކ ރުާ އެހެންެމާ އަދިާ މަޖިލީހަށ އިާ ރައްޔިތުންެގާ މުއައްސަސ ތަކުންާ

ޮގތަކަށްާއިސްލ މްދީނ ާޚިލ ފުާނުވ ނެާޮގތުެގާާ ޮގތްޮގތްާވަކިާ އެހެންކަމަށްވުމ ާެއކުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވަކިާ

ޮގތުެގާމަތިންާޤ ނޫނުާހެދުމުެގާބ ރުާލިބިދީފައިާއިންއިރުާއަޅުަގނޑުާާމަތިންާޤ ނޫނުއަ ސ ސީާއ ާޚިލ ފުާނުވ ނެާ

ހަމާަާ އަދިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އޮތްާ އެއްާ މައްސަލަާ އެްއެވސްާ އެއީކީާ ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ މިކަންާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ

ާސިވިލްާސަރިވސްެގާޤ ނޫނަކަށްާެވސްާާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާމިާއިޞްލ ޙުާއަންނަންޖެހޭނީކީާހަމައެކަނި

ނޫން.ާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާވެސްާއަދިާއެހެންާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކ ާމަޤ މުތަކަށްާބޭފުޅުނާްާ

ޮގތް.ާާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ެގންުގޅުމަކީާ އުސޫލުާ މިާ ހަަމާ ވެސްާ ޢައްޔަންކުރުމުަގއިާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިސ ލެއްެގާޮގތުންާކުރިންާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާހޯދުމުަގއިާާާއަޅުަގނޑުާހަމަ

ާާ އޭރު ޮގތުަގއިާ ހަނދ ންވ ާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ އިޢުލ ންކުރުމ ާ އޮފީހުންާ ބޭފުޅަކ158ާާާުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ހައެއްކަ ތަނުންާ އެާ މަޖިލީހަށްާ ނަމަވެސްާ ލެއްވި.ާ ކުރިމަތިާ ދެނާްާމަޤ މަށްާ އައުމަށްފަހުާ ނަންާ ބޭފުޅުންެގާ ާ

ކަމަށްާ ދިޔަާ ވެެގންާ ސަބަބަކަށްާ ތަން.ާ ކުރިާ އިޢުލ ންާ އަލުންާ ފެނުނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަނެއްކ ވެސްާ

އިޢުލ ނ ާ ކުރިާ އިޢުލ ންކޮށްފައިާ އެއަށްާ ބަޔަކުާ ކުލަެއއްެގާ ވަކިާ އޮތީާ ަގބޫލުކުރެވިފައިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކުރިމަތިލ  ތަފ ތުާުގޅިެގންާ ޚިޔ ލުާ ނުވަތަާ ތަފ ތުާ ިވސްނުންާ ތަންކޮޅެްއާ މިއަދުެގާސަރުކ ރ ާ އެީއާ އޮތްކަން.ާ ފައިާ

ބައްލަވ ާާ ަގބޫލުކުރެވުނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަށްާ ކުރީާ އިޢުލ ންާ އަލުންާ ަގބޫލުކުރެިވެގންާ ކަމަށްާ ބައެއްާ

ޮގތުންާރައީ ުގޅޭާ ޢަްއޔަންކުރުމ ާ މަޖިލީހަށްާނަންާމިސ ލަކަށްާސުޕްރީމްކޯޓަށްާފަނޑިޔ ރުންާ ސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ކަށްާ

ހުރިާއެތަްއާާ ނުނިންމިާ ޮގތުަގއިާސުޕްރީމްކޯޓުަގިއާމިއަދުާ ަގބޫލުކުރ ާ ުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާ އޮތުމ ާ ފޮނުވ ނީާއޮތްާ

މިތ ަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިސ ލަކީާ އެންމެާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ ަމއްސަލަާ ބައިވަރުާ

މެންބަރުންެގާޮގތުގައިާތިއްބ ާމިސަރުކ ރުާހުވ ާކުރެއްވިާދުވަހުާައޅުަގނޑުމެންާމަޤ މުނ8ާާްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ

އަޅުަގނޑުާާ ދުވަހެއް.ާ ކިތަންމެާ މިހ ރުާ އޮންނަތ ާ ނިމިފަިއާ ކޯޓުަގއިާ އެާ މަްއސަލަާ އެާ ުގޅިެގންާ ވަކިކުރުމ ާ

އީާކޮންމެވެސްާއެއްާކޮޅަކަށްާނިމޭނީ.ާަގބޫލުކުރަނީާމިއަދުވެސްާއެާމައްސަލަާނިންމަންާކެރިަވޑައިާނުަގންނަވަނީާއެާ

އާ ހިސ ބުންާ އެާ ޮގތަކަށް.ާ ހިތްހަމަޖެހޭާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުެގާ ނަމަާ ނޫންާ ޮގތަކަށްާ ހިތްހަމަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ބޭފުޅުންނަށްާވެސްާޙަޤީޤަތުަގިއާވެސްާަގބޫލުކުރެްއވޭނެާމިސ ލަކަށްާމިއަދުެގާސަރުކ ރ ާއިދިކޮޅަށްާެއާނިންމައިފިާ

ވ ނަމަ އިދިކޮޅަށްާާކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ނޫންނަމަާ ފޮނުއްވަފ ނެބ އޭ.ާ ނަންާ ތިމަންނަެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާ

ީމާ އެހެންވީމަާ ބ އޭ.ާ ދީފ ނެާ ވޯޓުާ ތިމަންނ މެންނަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޑީ.އ ރު.ޕީންާ ވ ނަމަާ ކަމަށްާ ނިންމައިފިާ އޭތިާ

ސްާމިާމިނިވަންާމުއައްސަސ ާއަކަށްާކުރިމަތިލެްއިވާާއ ދޭހެއްާކުރަންޖެހޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާމިާއޮތީ.ާދ ދިާފަހުންާވެ

އޭނ ާާ ދިޔަފަހުންާ ހިސ ބަކަށްާ ވަކިާ ޮގތުން.ާ ބަދަލުކޮށްލުމުެގާ ޚިޔ ލުާ ބައްދަލުކުރި.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑ ާ ފަރ ތަކުންާ

މެދުވެރިކޮށްާާ އޮފީސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިއަންނަންޖެހެނީާ އަދިާ ނަންާ ތިމަންނ ެގާ ރޭކ ލީާ މިާ އަށްވެސްާ

ނަށްާފޮނުވީމަކަން.ާއެާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުެގާގ ތުާއޭނަާބުނިާއެހެންވީމ ،ާތިމަންނަާއިހަށްާދ ންވީާއެމް.ޑީ.ޕީާާމިތަ

އެހެންާ އަންނަންވީއޭ.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ވެސްާ މިއަށްާ ޙަޤީޤަތަކީ.ާ މީއޭާ އެހެންވީމ ،ާ ދޯއޭ.ާ ކައިރިއަށްާ މެންބަރުންާ

މަޤ މުތަކަށް ކޮމިޝަންތަކ އިާ މުސްތަޤިއްލުާ ފުރުޞަތުާާާާމިނިވަންާ އެާ އޭރުންާ އަންނަންީވއޭ.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ެވސްާ

ރައްޔިތުންނަށްާމ ާބޮޑަށްާފަހިވެެގންދ ނޭ.ާއެހެންނޫންާނަމަާވަކިާކުލައެްއެގާބަޔަކަށްާވަކިާވިސްނުމެްއެގާބަޔަކަށްާާ

މަޖިލީ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތް.ާ ގ ތްާ އެންމެާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުާ ހަކީާާމިާ

ފުރުޞަތުާ ކުރުމަށްާ ަވކ ލ ތުާ ތިބެެގންާ ތަނެއްަގއިާ ެއްއާ ބަޔަކަށްާ ވިސްނުމެްއެގާ ތަފ ތުާ ިގނައިންާ ވީހ ވެސްާ

ލިބިެގންދ ނެާތަންާކަމަށްާވ ތީާުީާއަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެެވނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނަންާފޮނުވުމުެގާބަދަލުަގިއާާ

އެ ކުރުމުންާ އިޢުލ ނުާ މަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކޮށްާާާާރައްޔިތުންެގާ ކޮމިޓީއަކުންާ ތަނުެގާ މިާ ފަރ ތްތައްާ ކުރިމަތިލައްވ ާ

ނިންމ ފައިާފްލޯާއަށްާެގނެސްެގންާނިންމުމަކީާއެންމެާބުއްދިެވރިާޮގތްކަމަށްާވ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުެގާއުޚުތު،ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ނުކުރެވޭާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑަށްާ އަށްާ ވ ހަކަާ ދެްއކެވިާ ދީދީާ އަޙުމަދުާ މ ރިޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމައްޗަންޮގޅިާއުތު ދީދީެގާޝުކުރިއްޔ ާ މ ރިޔ ާއަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ރުާ

ތިބީާއެާ މިާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތ އީދުކުރަން.ާއަދިާ ވަރަށްާ ހުށަހެޅުންާއަޅުަގނޑުާ

މީޑިޔ ތަކަ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ވެެގންާ ބަލަންާ ނިޒ މުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އިޞްލ ޙުކޮށްެގންކަން.ާ އަރ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ށްާ

ވިދ ޅުވިާާ ރީއްޗަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަތަކުަގއިާ ެއާ ނުވ ނެ.ާ ނެތިެގންޮގސްެގންާ ހަނދުމަފުޅުާ މިއަދުާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ

ބެލެންސްތަކެްއާ އެންާ ޗެކްާ މީަގއިާ ކުރަނީާ މިާ ތ އީދުާ އުސޫލަށްާ މިާ ކުރަނީާ މިާ ތ އީދުާ މިކަމަށްާ ތިމަންނ މެންާ

ނިޒ މަކީާއެއީާަގބޫލުކުރެވޭާރަނަގޅުާނިޒ މަކަށްާވީަމއޭ.ާމިއަދުާާާާބ ރުާަވކިވެފައިާއޮތްާރިޔ ސ3ާާާީހުރީމައޭ.ާނުވަތަާާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ހޮވިދ ނެ.ާ ފަހަރުަގއިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތަކަށްާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ނޑަށްާތ އީދުކުރެޭވާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަކަށްާޮއންނަާބ ރުާމިާއެއްބ ރަށްާެގނައުމަށްާމަސައްކަތްާކުރުމަކީާައޅުަގ

ާާ ހަމައެހެންމެ ނޫން.ާ ޢިްއޒަތްތެރ14ާާާާިކަމެއްާ ވެސްާ ކަންތަްއތައްާ ކުރުމުެގާ ހުވ ާ މެންބަރުންެގާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

މެންބަރުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވިާމެންބަރ ާވެސްާއަޅުަގނޑުާމަޝްވަރ ކުރިން.ާއެާމަނިކުފ ނުެގާިވސްނުންފުޅުަގިއާާ

ާާ އޮތުމުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާދަރަޖަތައްާފަނޑިޔ ރުންެގާތެރޭަގއިާއެބަާތިބިާާވެސްާހުންނެވީާމިާފަނޑިޔ ރެއް

ތިއްބަވަނީާ ޮގތުަގއިާ މެޖިސްޓްރޭޓުންެގާ ރަށްރަށުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިސ ލަކަށްާ ފަނޑިޔ ރުން.ާ ދަރަޖަތަކުެގާ ވަކިާ

އެ ކުރ އިރުަގއިާ ހުވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ ފަނޑިޔ ރެއްެގާ އެހެންީވމ ،ާ ފަނޑިޔ ރުން.ާ ކޮންާާވެސްާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ ާ

ފަނޑިޔ ރެްއގައިތޯާާއޮތީމ ާކަށަވަރުވ ނެާއެއްބ ރުންާހޮވޭާބަޔަކުާސިވިލްާސަރވިސްާކޮިމޝަނަށްާޢައްޔަންކުރެޭވާާ

އެއްާމުސްތަޤިއްލުާބަޔަކުާހުވ ކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ އިރުަގއިާއެާތަނުަގއިާުއއްތަަމާފަނޑިޔ ރުާއިންާނަމަާ

ހުވ ކުރަްއވަންޖެހެނީ.ާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޔަޤީން މަތީަގިއކަންާ ކުރިފުޅުާ އުއްތަމަފަނޑިޔ ރުާ ކަށަވަރުާވީސްާ ވީސްާ

އެހެންވީމ ،ާއެތަންާނެތުމުންާއަޅުަގނޑަށްާމިއިންާހުސްކަެމއްާއެބަާއ ދޭާކޮންފަނޑިޔ ރެްއާކަމެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

ށްާހުރިހ ާމަސަްއކަތެއްާެގނައިމ ާދިމ ވ ާނޭނޭގާމިާހުވ ާކުރަްއވަންޖެހެނީ.ާދެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާތެރެއަ

ޮގތްތައްާމިއަދުާމިާދެތިންާދުަވހެއްެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފުރަތަމަާތަޖުރިބ ާމިާކުރެވެނީ.ާެއއީާމަޖިލީހުެގާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްެވެގންތޯ.ާ އުޅެނީާ މިާ ެވެގންާ ކީއްކުރަންތޯ.3ާާާާކޯރަމަށްާ މިއުޅެނީާ ބ ްއވަިއެގންާ ކޮމިޓީާ

ލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންާބޯޑަށްާމީހުންތަކެއްާޢައްޔަންކުރަންވެެގންާމިތަނުަގއިާއިދ ރީާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންާާމޯ

ޖުޑީޝަލާްާ ެގންނަނީާ މިާ މ ދަމ ާ ެގނެވުނީ.ާ ތެރެއަށްާ މަޖިލިސްާ ކަމެއްާ ނުބެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ފެއްޓީ.ާ މިާ

ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންާ ެގންނަނީާ މިާ އަނެއްދުވަހުާ ކޮމިޝަން.ާސަރވިސް.ާ އަނެއްާ ެގންނަނީާ މިާ އަނެއްދުވަހުާ ާ.

3ާާާާެގނެސްެގންާކިހިނެއްތޯާމިާމަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ނީ.ާމިާމަޖިލިސްާމީާދައުލަތެުގާާ 1ާާބ ރުާތެރެއިން

ާާ 1ާާާާބ ރު. ހުރި ދެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަށްާ އިދ ރ3ާާާާީބ ރުެގާ ތަނުަގއިާ މިާ ެގނެސްެގންާ ތަނަށްާ މިާ ބ ރުާ

ައދިާާމަސައްކަތްތަ ދ ނެ.ާ ފުޅ ވެެގންާ ވަރަށްާ ދ އިރ ާ ތަނުެގާ މިާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އުޅެއްޖިއްޔ ާ ކުރަންާ ކެއްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ބޮޑުެވެގންދ ނެ.ާ ވަރަށްާ މަސްޫއލިއްޔަތުާ ެއޅޭާ ިއސްތަށިފުޅުަގއިާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ ތެރެއިންާ ބ ރުެގާ އޮތްާ ލިބިދީފައިާ މިާ ސުވ ލުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮންކަމެއްތޯާ ކުރެވެނީާ މިާ ށްާ

3ާާާާކުރެވޭ.ާމިާސުވ ލުާއުފެއްދޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާކަށަވަރުެވެގންާމިާދަނީާާ 36ާާާާކޮިމޓީަގއި 36ާާމީހުން

މީހުންާނުލިބިެގން.20ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމަސައްކަތްާކުރަމުންާދ އިރުާޗެމްބަރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާާ

ާާއަމީންޢ އް ހުރިއިރު ވ ހަކަދައްކަންާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ އިއްޔެަގއިާ ނިކުންނަނީ.ާ ދޭތެރެއިންާ ދޭތެރެާ ފަހަރ4ާާާުމުާ

މެދުކަނޑ ލަންާޖެހުނު.ާމިއަދުާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސ ާކުރިމަތިފުޅުާވެލައްވ ާއެންމެާބޮޑުާމައްސަލައަކަށްާިމާާ

ކަ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ މައްސަލަ.ާ ކޯރަމުެގާ ވ ހަކަފުޅެްއ.ާާއޮތީާ ރަނަގޅުާ ކުރެވިދ ނެ.ާ ންތައްތައް.ާ

އެހެންނަމަވެސްާމިާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާއޮތްާރިވެތިާޮގތްާދޫކޮށްލ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާިމާޕ ލިމެންޓްރީާނިޒ މަކަށްާ
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މެޖޯރިޓީާ އޮތީމ ާ މެޖޯރިޓީާ މިއަދުާ ކުރެވިދ ނެ.ާ ތަނުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގންނަންޏ ާ ވިސްނުންާ މިާ

ނ މެންެގާއަތުަގއިާއޮތީމ ާކުރެވިދ ނެާއެާޮގތަށްާކަންތައްތައް.ާއެހެންނަމަވެސްާމ ދަމ ާކަންވ ނީާކޮންޮގތަކަށްާާތިމަން

ކަށްނޭނެގ.ާދެންާއަނެއްކ ާައނެއްކ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަދަލުކުރަންވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތަކަށްާނުކުރެވޭނެާމިޮގތަށްާ

ބޭ ކުރަންާ މިކަންާ ޮގތުަގއިާ ރިވެތިާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާާކަންތައްތައް.ާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ެވއްޖިއްޔ ާ ނުންާ

ނަންފުޅުާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްާ ދެންމެާ ހިތަންޖެހޭނެ.ާ

ާާ ނިންމިޮގތް ރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކުރ ނީ.ާ ކީއްތޯާ ދެންާ ޖެހުނީއޭ.ާ މައްސަލަާ ވެސްާ އޮތީމ ާ ނޫންތާޯާފޯމުަގއިާ

އެންމެންާ ނިންމައިފިޔޭާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޫންތޯ.ާ ތަބ ވ ންެވއްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ެއާ މިއީ.ާ

ވޯޓުދީެގން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ެގާއިންތިޚ ބުކޮށްފިޔޭ.ާއެާކަމ ާހިތްހަމަނުޖެހިެގންާމިާއުޅެނީ.ާއެކަމަކީާކުރެވޭނެާ

ހިތްހަ އަނެއްކ ެވސްާ ދެންާ ނޫނޭ.ާ އ ާކަމެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މީހުންާ ބައިާ އަނެއްާ އައިސްފިްއޔ ާ މީހަކުާ މަނުޖެހޭާ

ސީދ ާާ ހަދަން.ާ މިހެންާ އެބަޖެހެއޭާ ތިމަންނ މެންާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ.ާ ޤ ނޫނުތައްާ މިާ އަނެްއކ ާ ބޭނުންވީ.ާ ކުޅެންާ

ނަންާއެބަޖެހޭ.ާިމީއާާކަނޑައެޅިެގންާމިާތަނުަގިއާެއާޮގތަށްާވ ހަކަދެްއކެިވާއިރުަގިއާމިާކުރެވެނީާކޮންކަމެއްތޯާިވސް

އެކަަމކުާާ ވެސް،ާ އަހަންނަންާ އެކަމަކުާ ނިޒ މެކޭ.ާ ރިޔ ސީާ ފުރިހަމަާ އޮތްާ ވަކިވެފައިާ ތިންބ ރުާ ނިޒ މެކޭ.ާ ރިޔ ސީާ

މިއަދުާބޭނުންާމިާވަނީާވަޒީފ ާދިނުމ އި،ާވަޒީފ ާއިޢުލ ނުކުރުމ ާމިއީާދެންާއަރަތަކަށްާވެެގންާމިާއުޅެނީ.ާމިީއާ

އު މިާ ެވެގންާ ކަަމކަށްާ މީހުންާހެއްވ ާ ކިޔ ނެާ ޖޯކުާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ ކިޔ ނެ.ާ ޖޯކުާ މިާ ޅެނީ.ާ

ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިއްބަވ ނެ.ާެއއީާހަމަާޔަޤީންާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނި އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ އަޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ .ާ މަނިކަށްާ ޙުސައިންާ ހ ނުާ

ާަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާނިންމ ލ ނީ.2:30ާާާާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއިންެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

ދަންނަ ޮގތެްއަގއިާ ޖުމްލަާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާޝުކުރިއްޔ ާ އޮތީާ ހިތްާ ވ ލ ާ

ާާ މިއޮތް ިމ2007/5ާާާކުރިމަތީަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ިއޞްލ ޙަށްާ ެގނެވިފައިވ ާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ

އިޞްލ ޙުތަްއާ މިާ މިޮގތަށްާ އަދިާ ބަލައިަގންނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މަސައްކަތްާ ބުރަާ ކުރެްއވިާ ކޮމިޓީންާ

އިާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުނާްާބަލައިަގތުމަކީާެއްއވެސްާހ ލެއްަގ

ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ނުކުރަމޭ.ާ ަގބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ޢަމަލެއްާ ޚިލ ފުާ ނިޒ މ ާ ރިޔ ސީާ ދ ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވިދ ޅ179ާާާުނަމުަގއިާ މ އްދ ތައްާ ދ ާ މިާ ކުރިއަށްާ ފެއްޓިެގންާ މ އްދ އިންާ އެނޭގނެާާވަނަާ ވީމ ާ
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ާާ މިސ ލަކަށް ކަެމއްކަން.ާ ކުރެވިދ ނެާ ހަމަާ މިއީާ ނެތްކަން.ާ ހުރަސްތަކެއްާ ފުށުއެރުންތަކެއްާ ވަނ180ާާާާަމީަގއިާ

މ އްދ ެގާ)ށ(.ާޤ ނޫނުަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާހުށަހެޅޭާނަންތަކުެގާތެރެއިންާރައްޔިތުންެގާ

ހ ޒިރުވެ އެއްަގިއާ ޖަލްސ ާ އެހެންވީމ ،ާާމަޖިލީހުެގާ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން.ާ މެންބަރުންެގާ ބަިއެވރިވިާ ޯވޓުަގއިާ ާ

ހަމައެކަނިާ މިތަނަށްާ އޮތް.ާ އެބަާ އަދިވެސްާ ހަމަާ ބ ރުާ ޢައްޔަންކުރުުމެގާ ީމަގިއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ސްާބޮޑުވެ.ާއަދިާާހުށަހަޅ ލެއްވުމުަގއިާއެާފަރ ތްތަކުންާމިކަންާފޮނުްއވެވީމ ާެއކަމުަގިއާބަިއވެރިވުމުެގާފުރުޞަތުާވެ

ބެލެންސްާމ ާބޮޑުާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހަމ3ާާާަާ ބ ރުާވަކިވެާޗެކްާއެންޑްާ

ިމާ ަވުގތުާ މިާ ވޯޓުދީެގންނޭ.ާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭިއެގާ ދެއްަވއިފިާ ވިދ ޅުވެާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާ

ޔ ާއަކީާރ އްޖޭެގާއެންމެންާވޯޓުދީެގންާހޮވިފަިއވ ާރައީސެއްާނޫންާހަމަާވަރަށްާޤައުމުަގއިާހުރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ސ ބިތުކަމ ާެއކުާައޅުަގނޑަށްާދަންނަވ ލަންކެރޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާޤައުމުަގއިާމިއަދުެގާހ ލަތުާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ބޮޑުާފުރުޞަ ެގންދެވުމަށްާއިހުނަށްވުރެާ މިކަންާކުރިއަށްާ ތެރޭަގއިާ ތަރަހައިެގާ މ އްދ ާމިާ ލިބިެގންދ ާއެހެންާ ތެއްާ

ާާ 186ާާއެއްާއަޅުަގނޑަށްާފެނިއްޖެ.ާެއއީާމިާދެންނެވިާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންާއުފެއްދުމ ާބެހޭާޤ ނޫނުަގއި

ވަނަާމ އްދ ެގާމުސ ރަާއ ިއާިއނ ޔަތް.ާސިވިލްާސަރވިސްެގާމެންބަރުންނަށްާމުސ ރަާއ އިާއިނ ޔަތްާކަނޑަައޅ ނީާ

މަޖިލީހުންނޭ. މިާދައުރުާމައްސަލަާާާާރައްޔިތުންެގާ މަޖިުިލީހުންާ ބޮޑުާކަމެްއަގއިާ މިހ ާ މަޖިލީހުންާކުރައްވ ާ ސީދ ާ

މިާކޮމިޓީނާްާ ހަމަާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ ހުރިހާ  މިާ އެހެންީވމ ،ާ ެވސްާވެެގންާނުވ ނެ.ާ އެްއޮގތަކަށްާ ކަމަކަށްާ އެއްާ

ރަްއޔި ދިވެހިާ ފ ސްކޮށްދެއްވުަމކީާ މިާ އަދިާ ތ އީދުކުރަުމންާ ރިޕޯޓަށްާ ލިބިެގންދ ނެާނިންމެވިާ ޑިމޮކްރަސީާ ތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވ ލީ.ާޚ އްޞަާ ބ ރުވެރިާކަމަކަށްާވެެގންދ ނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާ

ޮގތެްއަގއިާސިވިލްާސަރވިސްާމިނިވަންވެާރައްޔިތުންެގާތަނަކަށްވެާވެރިކަމުަގއިާހިންަގވަންާހުންނަވ ާނިޒ މުގައި،ާާ

ރައީ ކަންތައްތަކެއްކޮށް،ާާޚ އްޞަކޮށްާ ވަކިކޮށްާ އިންާ ަވޒީފ ާ ީމހުންތަކެއްާ ލިބިެގން،ާ ބ ރުތަކެއްާ އަތްދޮށަށްާ ސްެގާ

މިހ ރުާވެސްާއެާކަންތައްތައްާކުރައްވ ތީވެ،ާމައްސަލަާޖެހިެގންާމިާއުޅެނީ.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާސަރުކ ރ ،ާޚ އްޞަކޮށްާާ

އްތަްއ،ާޕ ޓީެގާމެންބަރުންާވިދ ޅުވީމ ،ާއެކަންާާރައީސްާނަޝީދުެގާވަރަށްާހަމަާޢ އްމުާސިފަާއެއްާހަމަާމިާކަންތަ

ބޭނުންޮގތަކަށްާކޮށްލެްއވުން.ާެއހެންާވިދ ޅުވެފައިާވެސްާމެާޮއތް.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަހަލަާޮގތަކަށްާޝައްކުކުރެވޭތީ،ާާ

 މިކަހަލަާކަންތައްާކުރަނީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ޖަލްސ ާނިންމުންާ.



ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާާ މިހ ރު މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމ ލަނ2:30ާާާްޝުކުރިއްޔ ާ މަސައްކަތްާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކުާ ވުމ ާ

ާާ އަދިެވސް ދެއްކެވުމަށ4ާާާްއެބަޖެހޭ.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ެވސްާ ދަށުންާ ައއިޓަމުެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ
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ާާ މިއަދުެގ ވޭ.ާ ކޮމިޓ2:30ާާީއެދިަވޑަިއެގންފައިާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ ާާާާ،ަގއިާ 1ާާާާކޮޓަރި ސުލޫކ2:30ާާާީގައި. ަގއިާ

ާާާާ،ކޮމިޓީ 2ާާާާކޮމިޓީާކޮޓަރި 2:30ާާާާަގިއ. 3ާާާާަގިއާޢ އްމުާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި ަގިއ4:00ާާާާަގއިާފެށޭނެ.ާއަދި

ާމ އްދ ެގާާވަނ299ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ާުގޅޭާޮގތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ 4:30ާާ)ށ(ާއަށްާހަވ ލ ާދެްއވ ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާޤަރ ރުާދިރ ސ ކުރަްއވ ާކޮމިޓީެގާޖަލްސ ާއޮންނ ނެ.ާއަދި

ަގިއާތަރުޖަމ ާކުރުމުެގާހަމަތައްާބަޔ ންކުރ 4:30ާާާާަގއިާއޮންނ ނެ.ާައދ2ާާާިގައިާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާ

ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ،ާ ކުރައްވ ާ ދިރ ސ ާ ާާބިލުާ ކޮޓަރި އަޅުަގނޑ3ާާާާުާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ހަކަތައްާ މިާ އޮންނ ނެ.ާ ަގއިާ

ާާ ޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީ 21ާާާާމިއަދުެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާނިންމ ލ ނަން.ާދެންާމަޖިލީހުގެާ ވ ާހޯަމ2010ާާާޖޫން

ާަގިއ.9:00ާާާދުވަހުެގާހެނދުނުާ

ާ

ާނީާ.ނިމުާމަޖިލީސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

ާ

 _______________ 

 

ާ




