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 2010 އަހަރު: 

 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ 9 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 

 (ސްދުވަ  ބުދަ، )2010ޖޫން  23 : ތާރީޚު 

 1431 ރަޖަބު 11 

 

 ަގއި   9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް   11:04ން  10:29 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:08ން  12:28  ހުސްވަގުތުޅަށްފަހު: 

 ަގއި  14:29 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  13 ަގޑިއިރާއި 4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ނާޒިމް  ދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަ 

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 .. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 57، އިންޓަވަލް ފަހުން 53އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 76ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހުން  

 

 ރު މޫސާ މަނިކުބަހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެން : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު   

 هللاވާ ޢަބްދުއީަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު   

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް   

 މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  

 ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުންވިލިމާފަ  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

 މްސޫމަޢުهللا ޢަބްދު ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ންމަދު ނަޝީދު ޙަކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  

  މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ރުމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ދު ޙަމީهللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  ނައިފަރު ދާއިރާެގ  



 IV 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަދުންމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަ  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނާޒިމް އަޙްމަދު ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އިވިލުފުށި ދާ 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް   

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاމް ޢަބްދުޙީފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަ 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 



 V 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް   

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު   

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

     

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
    ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

   

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ޢަބްދުލްޣަފޫ  * ޙާމިދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހެންވޭރު ދެކުނު  މެންބަރު ޢަބްދުއިންޓަވަލްފަހުން،  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  މާފަންނު  މާފަންނު ދެކުނު  هللا ރު،  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، މާރަުށ ރާގެދައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއި

، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ޙަމީދު، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް  هللا މަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުންމުޙަ

ދާއިރާގެ  ޔާމީން،  هللا މެންބަރު ޢަބްދުގެ  ރަޝާދު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މުލަކު ދާއިރާ ކިނބިދޫ 

އިންޓަވަލްފަހުން،  މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އަދި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ގަލޮޅު އުތުރު    ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ވެލިދޫ  ރަގެމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިهللا، ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު

މު އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ޢަލީ،  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  މުޙަންމަދު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ކެޔޮދޫ  ދާއިރާގެ  ޙަންމަދު ޞާލިޙު، 

މަދު  ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންهللا މެންބަރު ޢަބްދުގެ  ދާއިރާ

  ަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހި  ރިޔާޒް، ފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ، އަދި

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރަގެ މެންބަރު هللا، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު  * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،
ގެ މެންބަރު ޢަލީ   ދީދީ، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ވެލިދޫ ދާއިރާމަދުމާރިޔާ އަޙް

ދާއި ކެންދޫ  ޢަލީ،  ވިސާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  ނާޝިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ޢަލީ، ރާމުޙަންމަދު،  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ގެ 
ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  هللا ހިންނަވަރު  ޙަމްޒާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  ޝާހިދު، 

 ރިޔާޒް ރަޝީދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގެ  ބަރުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެން
ދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ، އަދި ހިަތދޫ މެ 

 އި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ގަޖަލްސާ ރަޝީދު
 



 1 

ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާދުވަސް.ާާބުދަާޖޫންާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 

ާާ.މަޖިލިސްާފެށުނީ

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.21ާާމިވަުގތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިރުވެާވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާ

ާ

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާ

ާމިދަންނަވ ލެވުނީ.3.1ާާާެއޖެންޑ ާއައިޓަމުާ.02/09ާާާ/2010އޖ/ޑ ެގާނަންބަރަކީާމިއަދުެގާއެޖެންާ-3.1

ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިއަދުާއެާައއިޓަމުެގާދަށުންާކަމެްއނެތް.3.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ-3.2

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމު ރިޔ ސަތުނ4ްއެޖެންޑ ާ ލިސްޓުާާާާ.ާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ބޭއްވުމަށްާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާ އެންުގން.ާ އަންގ ާ

ަގއިާއިޖްތިމ ޢ11:15ާާީއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީ.9:30ާާ.ާާޢ އްުމާކޮމިޓ9:30ާީަގއިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ.9:30ާާާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ާާ ކޮމިޓީ. ސަބްާ 11:15ާާާާކޮމިޓީެގާ ކޮމިޓީ. ތަރައްޤީެގާ ޤައުމީާ 11:15ާާާާަގއިާ ކޮމިޓީ. މިނިވަނ14:30ާާާްަގވ އިދުާ ަގއިާ

ަގއ16:30ާާާިަގއިާސުލޫކުާކޮމިޓީ.14:30ާާާާަގއިާިއޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީ.14:30ާާާާމުއައްސަސ ތަކުެގާކަންތައްތަކ ބެހޭާކޮމިޓީ.ާާ
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ާާ ކޮމިޓީ 2ާާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީެގާސަބްާ .14:30ާާ ާާާ ޕެޓިޝަންާކޮމިޓީ.ާއަދި ހަމަތައ16:30ާާާްަގއިާ ތަރުޖަމ ކުރުުމެގާ ަގއިާ

ާންކުރުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރައްވ ާކޮމިޓީ.ބަޔ 

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ލު،ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާކަމެއްނެތްާ.ށް.ާސުވ 5ާއަޅުަގނޑުާދެންާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމުާ

ާ

ާ.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމު މ6ައެޖެންޑ ާ ދަށުން.ާ އަިއޓަމުެގާ މިާއެޖެންޑ ާ ހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާ ވެސްާމިއަދަކުާާާޖިލީހުެގާރައީސްެގާމޭޒުންާ

ާކަމެއްާނެތް.

ާާ

ާފުާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ7ާަ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ާާ ބިލ ިއާޤަރ ރު.ާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަުމެގާދަށުންާވެސްާިމއަދުާކަެމއްާާާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހ7ޭއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ާނެތް.ާ

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާބިލެއްގެާކުށެއްާކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރަފުާާ.ާކުރިނ8ާް
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އައިޓަމު އިރ ދަކ8ުއެޖެންޑ ާ އިސްލ ޙުކުރުން.ާ ކުށެއްާ ބިލެއްެގާ ކުރެވިފަިއވ ާ ތަޢ ރަފުާ ކުރިންާ އެާ.ާ މިއަދުާ ރެްއވިްއޔ ާ

ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުެގާދަށުންާެވސްާކަމެއްާނެތްާ.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އައިޓަމު 9ާާާާއެޖެންޑ ާ ތ ވަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ ބަހުސް.ާ ވެސ1ާާާްއިބްތިދ ޢީާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ަގޑިއިރަށްާ

އެޖެ ިމާ ކަމެއް.ާ އޮންނަާ ފުރަތަމަާނިންމ ފައިާ މިވަުގތުާ މަޖިލީހަށްާ އެީއާ ނެތް.ާ ކަމެއްާ މިއަދަކުާ ދަށުންާ ައއިޓަމުެގާ ންޑ ާ

ާދުވަހުެގާމުއްދަތުާހަމަވެފައިާނުވ ތީާ.7ާކިޔުންާިއއްވިފައިވ ާބިލުތަކުެގާއެއެްްވެސްާބިލެއްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާބުނ ާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެ 10ާާޖެންޑ ާއައިޓަމު ެގންދ 1ާާާާ.ާނުނިމިހުރިާމަސައްކަތް.ާމިވެސް ތ ވަލުަގއިާ ގަޑިއިރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތުެގާ

އަޒީޒްާމެންބަރުާޢަބްދުލްާާަގިއާމިވަނީާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރ10.1ާާިެގ10ާާާާމަސައްކަތެއް.ާމިއަދުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ

ާާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ފަ ވަނަާމ ްއދ އަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެަގވ އިދުެގ142ާާާާއިވ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގ

މިބިލަށ44ާާާް ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ ބަހުސްާ ޤަރ ރުެގާ ހުށަހަޅ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ 1ާާާާބަހުސްކުރެއްވުމަށްާބ ކީ 4ާާާާަގޑިއިރ އި ވަުގތުާއޮތްޮގތްާެވސްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީާމިނިޓުާއެބައޮތް.ާޕ ޓީތަކަށް

ާާ 9ާާާާއަށް މިނިޓުއިރު.ާޕީ.އޭާއަށްާވަނީާވަުގތުާހަމަވެފައި.ާޤަުއމީާޕ ޓީާވަުގތުވަނީާހަމަވެފައި.34ާާާމިނިޓު.ާޑީ.އ ރު.ޕީާައށް

ާާ ާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިޓު.ާވަކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްވެާަވޑައިނުަގންނަވ ާމެންބަރުންެގާތެރެއިނ3ާާްޖުމްހޫރީާޕ ޓީއަށް

ާާ ެގންދ ޮގތަށް އަރުވަމުންާ ވެސްާ ކުރިންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އަރުވަމުނ3ާާާްމެންބަރަކަށްާ ފުރުޞަތެއްާ މިނިޓުެގާ

ބަހުސްާާ މިބިލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިއްޔެާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ވ ހަކަފުޅ14:30ާާާުެގންދ ނަން.ާ ހުއްޓ ލިއިރުާ ަގއިާ

ނޮޅިވަރަމް މެންބަރުންާާާދައްކަވ ފަިއވަނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިވަުގތުާ ނަޝީދު.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ވެސްާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެާ އޮތްާ ދެންާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނެތުުމންާ ވަޑައިެގންާ މިތަނުަގއިާ

މެންބަރު އިތުރުާ އެހެންކަމުންާ ނެތް.ާ ަވޑަިއެގންާ ޖަލްސ ަގިއާ އަޅުަގނޑުާާމިވަުގތުާ އެދިަވޑަިއަގންނަމަާ ފުރުޞަތަށްާ ންާ

ފުރުޞަތަކަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްެވސްާ އިތުރުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަރުާ

ާާ ފަރެސްމ ތޮޑ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ،ާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ އ ިއާ ދ އިރ ެގާއެދިަވޑައިނުަގންނަވ ތީާ

ޢިއްޒަތްތެްެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންފައިާވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރައްވ ފައި.ާ ބޭނުންފުޅުާ ފުރިހަމައަށްާ ވަުގތުާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުވަނީާ

ާރުވަނީ،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.ާފުރުޞަތުާމިއަ

ާ

ާ:މަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވންޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަ
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`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިބިލުަގިއާކުރީދުވަހުަގިއާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަދެްއކިންާމ ވަށުާދ އިރ ެގާާ

ާާ އޮޅޭޮގތަށްާާޢިއްޒަތްތެރެްި ރައްޔިތުންނަށްާ ވ ހަކަިއަގއިާ ދެްއކިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ޤަރ ރަށް.ާ ހުށަހެޅިާ މެންބަރުާ

އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކުާ ެއއްވެސްާ ވ ހަކަފުޅަކަށް،ާ ދައްކ ާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދަ ވެސްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ޔައުމިއްޔ ަގިއާނޫނަސްާ މަޖިްިލީހުެގާ ޖެހޭނީ،ާ ދަްއކަވަންާ ވ ހަކަފުޅެއްާ އްކަވ ާ

އެީއާ ވ ހަކަދެްއކުމަކީާ ހިަމނައިެގންާ ބައެއްާ ތެރެއިންާ އޭެގާ ޮއޅޭނެޮގތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނުވަތަާ

ދެކެނީ އަޅުަގނޑުާ އަރައިަގނެވުނީކަމަށްާ އިމްތިޔ ޒަށްާ މެންބަރުންެގާ ދެއްކިާމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ނޫހުަގއިާ ހަވީރުާ ާ.

އެކަންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެްެރިާ ނޫން.ާ ޮގތަކަށްާ ވ ހަކަާ ދެްއކިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީާ ޖަހ ފައިާ ބެހޭޮގތުންާ ވ ހަކައ އިާ

ސިޔ ސީާ ބޭނުމެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑެއްާ އެހެންނަމަވެސްާ ސ ފުވެެގންދ ނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ެއކަންާ ބައްލަވ ލެއްވީމ ާ

ާއަޅުަގނޑުާދެްއކިާވ ހަކައ އިާބެހޭޮގތުންާހަީވރުާނޫސްާޮގަވއިެގންާޝަރީޢަތަށްާދ ކަށް.ާއަދިާއިމްތިޔ ޒ ިއާމ ހައުލެއްަގއި

އޮޅޭނެާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ބޭނުމެއްނުވޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފ ހަަގކުރ ކަށްާ އެކަންާ ވ ހަކައެްއޮގތުަގއިާ ބެހޭާ

އިސް މައުހަދުލްދިރ ސ ތުލްާ އަޅުަގނޑުާ ބަސްާޮގތަކަށްާ ބަދުާ އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ ވިދ ޅުވިާ ކިޔަވ ާ އިންާ ލ މިއްޔ ާ

އަންނަޮގތަކަށްާވ ހަކަދެއްކުނީމ ،ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވޭާިމއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއެކަންާސ ފުކޮށްދޭން.ާ

މަޖިލީ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނުވަތަާ ދެންނެވީާ ެއއްޗެްއާ ދެންނެިވާ ލޮބުވެތިާއަޅުަގނޑުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުަގިއާ

ރައްޔިތުންނ އިާމުޚ ތަބުާކުރީާއަޅުަގނޑުާދެއްކިާވ ހަކައެްއެގާދިފ ޢުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާޖަވ ބުދެއްވޭނެާވަރުެގާޙަޤީޤަތްާޮއތްާ

މުދައްރިސު ޤުރުއ ންާ ހިންިގާ އިންާ އިސްލ މިއްޔ ާ މައުހަދުލްދިރ ސ ތުލްާ ވ ހަކައަކީ،ާ ދެންނެވިާ ައޅުަގނޑުާ ންެގާވ ހަކަެއއް.ާ

ޔުނިފޯރމްާ ވިދ ޅުވިާ ކިޔަވ ާ އެތަނުންާ ނުދަންނަވަންާ ވެސްާ ފަހަރެްއަގިއާ އަޅުަގނޑެއްާ ވ ހަކަ.ާ މީހުންެގާ ހިމެނޭާ ކޯހުަގއިާ

ވިދ ޅުެވެގން ކިޔަަވއިާ އެތަނުންާ އަދިާ މީހުންނ އިާ އަދިާތިާާކްލ ސްތަކުެގާ މީހުންނ އި،ާ މަސްލަޙަތުެގާ ސުލްޙަާ ހެޔޮލަފ ާ ބިާ

ޢިލްމީ ފަންނީާ ފ ހަަގކުރަން.ާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ތިބިކަމަށްާ ތަމްރީނުވެފައިާ އެތަނުންާ ބަޔަކުާ ވަރަށްިގނަާ

އެހެންނަމަވެސްާއެކަންާއޮޅޭނޭޮގތަށްާހަވީރުާނޫހުަގއިާެއވ ހަކަދެއްކީތީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާ

ންާއެޮގތުަގއިާީމޑީއ ަގއިާދެއްކުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތެއްާެގނުވީ.ާއަޅުަގނޑ އިާބެހޭޮގތުންާދޮގުވ ހަކަތަކެއްާހަދަިއެގ

ެއޮއތީާ ޔައުމިއްޔ ަގއިާ ބެލިން.ާ ައޅުަގނޑުާ ލިޔެވުނީކަމަކަށް.ާ ެއވ ހަކަާ ނޫހުަގއިާ ހަވީރުާ ޮގތެްއަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ އެއީާ ނޫންާ

އުިމއްޔ ެގާތެރެއިންާނުދައްކ ާވ ހަކަެއއްާއަޅުަގނޑުާދެްއކިާވ ހަކަާސ ފުކޮށް.ާއެހެންނަމަވެސްާޔައުިމްއޔ ާއ އިާއިދިކޮޅަށްާޔަ

ނުވަތަާއުފަންނުވ ާވ ހަކައެއްާއެޮގތަށްާދެއްކުނީމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާއިމްތިޔ ޒަށްާއަރަިއަގނެުވނީކަމަށ އިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ކުށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަންާ ދެއްކީތީާ އެވ ހަކަާ އޮޅޭޮގތަށްާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވެރިކުރަން.ާލޮބުވެތިާ

އެބައޮތްާ ޤަރ ރުަގއިާ މިާ އަދިާ ތަމްރީނުވެާ މުދައްރިސުންާ ޤުރުއ ންާ އަދިާ ެވސްާ އިސްލ ޙުަގއިާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ

ާާ ްގރޭޑް ައދިާސްކޫލުތަކުަގއިާ ހަދ 11،12ާާާއިސްލ މްދީނުެގާވ ހަކައ އިާ މ އްދ ައކަށްާ ދިނުމުަގިއާއިޚްތިޔ ރީާ ކިޔަވައިާ އަށްާ

.ާމިާކޮންމެާޤަރ ރެއްަގއިާވެސްާއަދިާކޮންމެާމިފަހަކަށްާއަިއސްާލެވޭާއިސްލ ޙުތަކުަގިއާދީނީާވ ހަކަތަްއާުގޅިފައިާއެބަހުރި
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ވ ހަކަާ ޮގތަށްާ އޮޅޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިކަމަކީާ އަދިާ ނަންަގަވއިެގންާ މިކަންާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއެްްެގާ

ާމިމަޖިލީހުަގއިާމަސައްކަތްާކުރަމުންާމިދަނީާޤ ނޫނުާދައްކަމުންދ ތީާވެސްާައޅުަގނޑުާއެކަންާހިތ މަކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެން

ހެދުމުެގާމަސައްކަތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުަގއިާވަކ ލ ތުާކުރުމަށްާމިެގންދަނީާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ

މި ފުރުޞަތަކަށްާ މިއަދުާ ދައްކަންާ ިމވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ މިކަންާހިތުމުެގާ ވެސްާ އެދުނީާ

ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭނެާޮގތަކަށްާމިވ ހަކަދެކެވިފައިވ ތީާއެކަންާސ ފުކޮށްލަދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާާ:ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުން

ވަނަާމ އްދ ައށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމ ވަށުާދ އިރ ެގ142ާާާާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރައްޔިތުންެގާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީލްާޖަމ ލްާހުށަހެޅުއްވިާޤަރ ރަށްާއަޅުަގނޑުާއުސޫލީޮގތުންާތ އީދުކުރިާކަމުަގިއވިޔަސް،ާ

ާާ ބަލ ލަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރުާ ވ ހަކަދެއްކެމުންާ ޤަރ ރެއްާ ކަމަކ އިާމިފަދަާ ކޮންާ މިއޮތީާ މިހުށަހެޅިފައިާ މިޤަރ ރުާ

ާާ ްގރޭޑް ޤަރ ރެްއ11،12ާާާބެހޭޮގތުންކަން.ާ މިފަދަާ ބެހޭޮގތުންާ މަޖުބޫރުކުރުމ އިާ ދިނުންާ ކިޔަަވއިާ އިސްލ މްާ ދިވެހިާ ަގިއާ

ބޭފުޅުންެގ ބައިވެރިވ ާ މިކަުމަގިއާ ޢަމަލީޮގތުންާ ީމެގާ ސަބަބުންާ ޤަރ ރެއްެގާ މިފަދަާ ދ އިރުަގިއ،ާ ރިޢ ޔަތްާހުށަހެޅިެގންާ ާ

ާާ އަކީާޑިުގރ11،12ާާާާީހުރިޮގތްާވެސްާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާުގރޭޑު

ާާ ެއކުލެިވެގންދ  ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ ތަޢުލީމުާ ކުދިންާ ހ ސިލުކުރ 2ާާާފެންވަރަށްާ ތަޢުލީމުާ އޭެގާ އެހެންީވމ ،ާ ްގރޭޑުކަން.ާ

އެކުދިން މަުގާާާކުދިންނަށްާ ދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ ެއކުދީންނަށްާ ދ އިރ ައކުންާ އެކަށީެގންވ ާ ތަޢުލީމ އިާ ބޭނުންވ ާ ހ ސިލުކުރަންާ

އޮތުމަކީާހަމަާއެންމެާރަނަގޅުކަމެއްކަމަށްާޤަބޫލުކުރަންޖޭހޭނެ.ާމެނޭޖުމެންޓުެގާދ އިރ އިންާތަޢުލީމުާހ ސިލުކުރ ާކުދިންނަށާްާ

ާާ ކިޔެވުމަކ11،12ާާީްގރޭޑް އިސްލ މްާ ދިވެހިާ ބޭނުންވ ާާާާަގއިާ ހ ސިލުކުރަންާ އެާ ެއކުދިންާ ކަމަކަށްެވއްޖިްއޔ ާ މަޖުބޫރުާ

މިތަނުަގއިާ ކިޔަިއެގންާ ބަހޭާ ދިވެހިާ އިސްލ މްދީނޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުފުލަންޖެހޭނެ.ާ ެއކުދިންނަށްާ ބުރަާ ވަރަށްާ ތަޢުލީމުެގާ

ުމަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާފުރިހަމަާޒިންމ ާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާއެކަންާައޅުަގނޑުމެންެގާބެލެނިވެރިއެްއެގާހައިސިއްޔަތުންާއެކަ

ކައްތައްާ މަޖުބޫރުންާ ލައްވ ާ ކުދިންާ ކުރުވ ކަށް.ާ މިކަންތައްާ މަޖުބޫރުކޮށްެގންާ ނުޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުެމންާ ނަމަކަާ އަދ ކުރ ާ

އަހަރ18ާާާާުކުރުމަކީާޤ ނޫނަކުންާނުވަތަާޤަރ ރަކުންާކުރެވޭނެާކަމެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާޤަބޫލުކޮށްެގންާނުވ ނެ.ާާ

އެހެންކަމުންާާ ކުދިން.ާ އެކުލެިވެގންވ ާ ކަންތައްތަކެއްާ އިޚުތިޔ ރީާ އަމިއްލަާ އެކުދިންެގާ ކުދިންނަކީާ ތިބޭާ ބޮޑެތިވެފައިާ ފުރިާ

އެކުދިންނަށްާއެާއިޚުތިޔ ރުާޮއތުމަކީާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާއެންމެާޤަބޫލުކުރެވޭާކަންތައް.ާމިކަމަކީާޢިލްމީާއަދިާފަންނީާ

ތަޢުލީ ނިންމުންތަކަށާްާކަމެއް.ާ ނިންމ ާ ރިޢ ޔަތްތަކުންާ ބޭފުޅުންެގާ ބެހޭާ ތަޢުލީމ އިާ އަދިާ ވުޒ ރ ތަކުންނ އިާ ބެހޭާ މ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންާފުރުޞަތުާދޭންޖެހޭނެ.ާޤައުމުަގއިާޢިލްމީޮގތުންާނިންމ ާމިފަދަާނިންމުންތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދެކޮޅުހަދައިާ

ފ ސްކުރަންެވއް ޤަރ ރެްއާ ކޮންމެކަމަކަށްާ ކުރިއަށްދ ންާމިއިންާ ެއއްކޮށްާ ހެޔޮބަދަލ އިާ މިއަންނަާ ޤައުމަށްާ އެބޭފުޅުންާ ޖިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ކޮށްެގންވ ނެކަަމކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެޅުމަކީާ ހުރަސްތަކެްއާ ސަބަބުންާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ މަަގށްާ ބޭނުންވ ާ
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ާާ ްގރޭޑް އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންކަމުންާ ިއސްލ މ11،12ާާްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ދިވެހިާ މ އްދ ެއއްކަމަށްާަގއިާ މަޖުބޫރުާ މިއީާ ާ

ާާ 5ާާާާހަދައިފިނަމަ މ އްދ ާއެކުދިންާއެކިޔަަވންާބޭނުންވ ާދ އިރ އަކުންާކިޔަވަންޖެހޭނެ.ާމިޮގތަށްާކިޔެވުުމނ6ާާާްމ އްދ ާނުވަތަ

ާާ މި އެހެންކަމުންާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ މުޠ ލިއ ާ ފިލ ވަޅުތަކެއްާ ބައިވަރުާ ަވރަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ އެާ ހަމަާާާއަކ11،12ާާީއެކުދިންެގާ

އެކުދިންާބޭނުންވ ާދ އިރ ެއއްާޢައްޔަނުާކުރުމަށްޓަކައިާދޫކޮށްލެވިފައިާއޮންނަންާޖެހޭނެާދެންާްގރޭޑުާކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާ

ެގންދަންވީ.ާ ކުރިއަށްާ ހަމަާ އިސްލ މްާ ދިވެހިާ އެކުދިންާ ހަދ ނަމަާ ޑިުގރީާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ސަބަބަކީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ވެސްާ

ންާޑިުގރީާހައްދަވ ނަމަާހަމަާއެކުދީންނަށްާއެދ އިރ ާެއއްާޚިޔ ރުާކުރުމުެގާފުރިހަމަާޔަޤީންކަމ ިއާނޫނިއްޔ ާއެހެންާދ އިރ އަކު

ައޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ އިޚްތިޔ ރުާ އިތުބ ރ އިާ ފުރިހަމަާ

ޤަބޫ އަޅުަގނޑުާ ކުރިމުަގިއިވއަސްާ ތ އީދުާ ާާމިޤަރ ރަށްާ މަޖުބޫރ11،12ާާާުލުކުރ ޮގތުަގއި އިސްލ މްާ ދިވެހިާ މަޖުބޫރު،ާ އަކީާ

މ އްދ އެއްާކަމަށްާހަދައިފިނަމަާއެއީާތަޢުލީމީާޮގތުންާއެކުދިންނަށްާލިބޭނެާވަރަށްާމުހިއްމުާފުރުޞަތުތަކަކަށްާހުރަސްތަކެްއާ

ާއެޅިެގންދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ:މަދުާޒުބައިރުާވ ހަކަދެްއކެުވންާމުޙައްދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާމެމްބަރު

ކަމުަގއިާާ ޤަރ ރެއްާ ތ އީދުކުރ ާ ބޮޑަށްާ ނުހަނުާ އަޅުަގނޑުާ ޤަރ ރަކީާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ފ ހަަގ އެބަާ އަންނަކަންާ ފަޤީރުވަމުންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ދިވެހިބަސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާދަންނަވަން.ާ ކުރެވޭ.ާ

މިހ ރުާ ވ ހަކަތަކެއްާ މަޒުމޫނުތަކ އި،ާ ރީތިާ ޒ ތުެގާ އެހުންނަާ ލިޔުއްވ ފައިާ އަދީބުންާ ުއޅުނުާ އިހުާ ސަބަބަކީާ މިދަންނަވ ާ

މިޒަމ ނުެގާލިޔުންތެރިންެގާފުށަކުންާނުފެނޭ.ާމިކަމަށްާޙައްލެްއާހޯދެންާއޮތްހ ާވެސްާޮގތަކީާދިވެހިބަހަށްާއިހުނަށްވުރެާބޮޑުާާ

ާާސަމ ލުކަމެއް ްގރޭޑު ކޮންމެހެންާ މ ނައަކީ،ާ ވ ހަކަިއެގާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ދީެގން.ާ ާ11ާާ ،12ާާ ،13ާާ ،14ާާ ،15ާާ

ދިވެހިބަހަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ ބ ްއވ ށެކޭާ ދިވެހިާ ޮގތުަގއިާ މ އްްެދ އެްއެގާ މަޖުބޫރުާ ނިމެންދެންާ އުމުރުާ އެހެންޮގސްާ

ރިއަރުވަންާމަސަްއކަތްާކުރަންެވއްޖެާބަހެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެއްާައޅުަގނޑުމެންާއެބަހަކަށްާދީެގންާކު

ާާ ިގނަާމީހުންާޢ އްމުާރައްޔިތުންނަށްާމުޚ ޠަބުކޮށްާވ ހަކަދައްކ އިރުާކޮންމެ 3ާމިދަންނަވަނީ.ާާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެގާބަދަލުަގއިާރީތިާދިވެހިބަހުންާލަފުޒަކުންާއެއްާލަފުޒުާެވެގންާމިދަނީާއިނިގރޭސިާލަފުޒަކަށްާނޫނީާޢަރަބިާލަފުޒަކަށް.ާއޭ

ވ ހަކަދެްއކުމަށްާބ ރުއެޅުވުުމެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާމިދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާދެންާއިސްލ މް.ާއިސްލ މަކީާދިވެހިވަންތަާ

އިާމިހ ރުާކަމުެގާއެއްބައި.ާދިވެހިާމުޅިާފުރ ނައޭާޝ އިރަކުާވިދ ޅުވެފައިވޭ.ާއ ދެ،ާއެމ އްދ ައކީާވެސްާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުގަާ

1ާާާާމިާކިޔަވައިދޭާފެންވަރަށްވުރެާމަތީާފެންވަރަކަށްާކިޔަވައިދޭންާޖެހިފައިވ ާމ އްދ ާެއއް.ާްގރޭޑްާާ ނިންމ 10ާާާންާފެށިެގން

މިންވަރަކަށް.ާާ ކުޑަާ އެެގނީާ ކަންތައްތަްއާ ޮގތްތަކ ިއ،ާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭާ މީހަކުާ ޢ އްމުކޮށްާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ ކުއްޖަކަށްާ

ދެމ  މިާ ބަދަލުކުރުމަކީާއެޮގތުންާ އެހެންޮގތަކަށްާ ބަދަލުަގިއާ ދޫކޮށްލުމުެގާ މުޅިންާ އިސްކަންދީެގންާ ތަންކޮޅެއްާ އަށްާ އްދ ާ

ފަދަާ މެންާ ނަޢީމުާ އިބްރ ހީމްާ ސަިއކުރ ާ އަލްމަރުޙޫމްާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިއްމުކަމެްއކަމުަގއިާ މިދަނޑިވަޅުަގއިާ
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ވ ހަކަތަ ޚިޔ ލީާ އެހުރިާ ލިޔުްއވ ފައިާ އަސަރުާބޭބޭފުޅުންާ އެހުންނަާ ޭއަގިއާ ބަލ ިއރުާ ވ ހަކަތަކަށްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ކ އިާ

ފ ހަަގކުރެޭވާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ނުފެންނަކަންާ ލިޔުންތަކުންާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ވ ހަކަތަކުންނ އިާ ލިޔުންތެރިންެގާ މިހ ރުެގާ

އެ އެހުރިާ އެވ ހަކައިަގއިާ ވ ހަކަ.ާ މަންމަާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ މިޒަމ ނުެގާމިސ ލެއްެގޮގތުންާ ތައްާ އެތުރުންާ ުމނިާ

ނަޢީމުމެނާްާ އިބްރ ހީމްާ ސައިކުރ ާ އަލްމަރުޙޫމްާ އަދެ،ާ ހިތަށްައރަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ެގންނެވިދ ނެބ ވައޭާ ލިޔުންތެރިއަކަށްާ

ންާާކިޔެވިާޒަމ ނުަގއިާއެންމެާއިސްކަމެއްާދެްއވ ފައިާއޮތްާއެއްާމ އްދ އަކީާދިވެހިާބަސްކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއެޮގތު

ާާ ްގރޭޑުތަކުަގއ11،12ާާިްގރޭޑް މަތީާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ިވއަސްާ ާާަގއިާ ތަންކޮޅެއް މިމ އްދ ާ ިވއަސްާ ޝައުޤުވެރިކަމ ިއެއކީާާ

ާކުދިންާކިޔެވުމަށްާބ ރުއެޅުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަނިކަށް.ާޝުކު މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ރިއްޔ .ާ

ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާތިންާމިނިޓުާމިހ ރުާބ ކީާއޮތީ.ާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އ ދެ، ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މާިާާާޝުކުރިއްޔ ާ ނޫން.ާ ޤަރ ރެއްާ ތ އީދުކުރ ާ ވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޤަރ ރަކީާ މިާ

ބަސްާ ދިވެހިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ އިސްލ މްދީނ އިާ މިއޮތީާ ވެފަިއާ މަުގސަދެއްކަމުަގއިާ މަިއަގނޑުާ ޤަރ ރުެގާ

ސްލ މްދީނ އިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާނަމުަގއިާލ ފައިާއޮތްާސިޔ ސީާޤަރ ރެްއ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާމ ތްެވެގންވ ާއިާ

މ ދަރީާބަސްކަމުގައިވ ާދިވެހިާބަސްާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސިޔ ސީާހަތިޔ ރެއްޮގތަށްާނެިގެގންވ ނެާއެްއޗެއްާނޫން.ާމިާ

ުމންާޤަރ ރުާހުށަހެޅުމުންާދީބ ޖ ަގއިާބުނެފައިާއެބައޮވޭާއަޅުަގނޑ އިާމުއްޠަލިބ އިާދެމީހުންެގާއަރިހުަގއިާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަ

އަޅުަގނޑުެގާ އަޅުަގނޑ ާ ހުށަހަޅ އިރުާ ޤަރ ރެއްާ ަމޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ވ ހަކަެއއް.ާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ާ މިނިސްޓަރުާ

ނުވަތަާ ހުށަހަޅައިެގންާ ޤަރ ރުާ މަޖިލީހަށްާ ލަފ ކޮށްާ ަމއްޗަށްާ ވ ހަކަެއއްެގާ ދެއްކިާ ތިބެެގންާ ނިދަންާ އަންހެނުންނ އިާ

ރުކ ރުެގާިއސްާެވރިއަކ އިާއެކީަގއިާކުރެވުނުާސަކަރ ތެްއަގއިާނުވަތަާދެކެުވނުާއަޅުަގނޑުމެންާސައިާހޮޓަލެްއެގާތިބެާސަ

ވ ހަކަެއްއެގާމަްއޗަށްާބަލަިއެގންާކަންކަންާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑަށްާމިާމަޖިލީހުަގއިާމިހ ތަނަށްާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގ ހުރިާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުާއަމިއްލައަށްާ ވަރަށްާކުރެވިފައިާ ހުރީާ މަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާކޮށްފައިާ މިާ ތުަގއިާ

ލައިެގންާ ޤަރ ރެއްާ ުގޅިެގންާ ކަމަކ ިއާ ކޮންމެާ ހަމަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއި.ާ

ކުށްވެރިކު ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުންާ މަސައްކަތްކުރ ާ ބޭނުންކުރަންާ ކަންކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާސިޔ ސީޮގތުންާ ރަން.ާ

ޮއތްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ބަހ އިާ ދިެވހިާ ޮއވޭާ ބުނެފައިާ ޮގތެްއަގއިާ ބ ރުަގދަާ ވަރަށްާ ވަރަށްާޞަރީޙަކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ސަރުކ ރަކަށްާ ހަމައެކަނިާ އަންަގނީާ ލ ޒިމުކަންާ އެކަންކަންާ އަދިާ ޙިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ިއސްލ މްދީންާ މ ތްވެެގންވ ާ
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ާކިޔަވ ާކުދިންނަކަށްާނޫން،ާމުޅިާދިވެހިާއުއްމަތަށްާމަޖުބޫރުކަމެއްާއެއީ.ާއެކަުމަގއިާައޅުަގނޑުމެންާޤަރ ރެއްާނޫންާއަދި

އިޙުތިރ މުާ ރައްޔިތުންާ ހުރިހާ  ދިރިުއޅޭާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ނެހެދިޔަސްާ ހެދިޔަސްާ ޤ ނޫނެއްާ އަދިާ ނެހެދިޔަސްާ ާހެދިޔަސްާ

ައއީ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާިމއަދުާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާފ ޅުަގއިާދަންނަވ ފ ނަންާާާކުރ ނެ.ާކުރީތީވެާިމއަދ އިާހަަމއަށްާެއކަން

ބޭކަލުންނަށްާ ދަންނަާ ދީނީާ އޮޅުންފިލ ޮގތަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކަންކަމުަގއިާ އިސްލ މްދީނުެގާ ބޮޑަށްާ މިއަދަށްވުރެާ

ރ އްޖޭެގ މިާ ޒަމ ނެއްާ އޮތްާ ފުރުޞަތެއްާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ އެހެންވީަމ،ާާާާމިނިވަންކަމ އިެއކީަގއިާ ދެކެފައެއްނުވ ނެ.ާ ތ ރީޚުންާ

މިއަދުާމިކަންާކުރެވެމުންދ އިރުަގއިާިމއަށްާއަނެއްކ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެޑިއުކޭޝަންާމިނިސްޓްރީެގާބ ރުަގއިާވަކިާދ އިރ ެއްއާ

ާާ މިފަދަާޤަރ ރެްއާހަނިކުރުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޤަރ ރެއްާހަދައިާއޭތިާފިއްތ ލުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކަމެއްާނޫން.

ަވކިާ ކަނޑައަޅ ާ އިންާ މިނިސްޓްރީާ އެޑިއުކޭޝަންާ އަނެއްކ ާ ކުރުމަށްާ މިކަންާ ބ ރުތަކެއްާ ހުރިހ ާ މީަގއިާ އެކުލެވުމުންާ

މިއަދުާާ ވަދެެގންދިޔައިމަާ ތެރެއަށްާ ކަމެްއެގާ ވެސްާ އެހެންާ ނުވަތަާ ތެރެއަށްާ މުޤައްރަރެއްެގާ ނުވަތަާ ތެރެއަށްާ މަންހަޖެއްެގާ

ާފ ޅުކުރަމުންާެގންދ ާއަދިާފ ޅުކޮށްދެމުންާެގންދ ާދީނީާނަސޭޙަތްތަކަށްާހަނިކަމެއްާލިބިެގންދ ނެކަމަށްާދީނީާދަންނަާބޭކަލުން

އަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާހަމަާެއޮގތަށްާދިވެހިާބަހ އިާއަޅުަގނޑުެމންާޢަމަލުކުރަމުންާމިާެގންދ ާވ ހަކަދަްއކަމުންާެގންދ ާބަސްާާ

އަންނަ ކިޔަަވއިެގންާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ ޤައުމުތަކުންާމިއަދުާ ހުރިާ ކިޔެވިފައިާ ދުރުކޮށްާ ބަހ އިާ ދިވެހިާ ބައެއްާ ބޭރުެގާ ާ

ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ ވެސްާ ދ ކަށްާ ައތްދަށަށްާ މީހުންެގާ ތިބިާ ކިޔެވިފައިާ

ރަންޖެހޭާލ ޒިމްވެފަިއވ ާބަޔަކުާެއކަމެއްާާވ ހަކަައކީ،ާިމއަދުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެކަމަކަށްާމިންާނެތްާެއކަމެއްާޤ ނޫނުންާއަދ ކު

ކުރުމުަގއިާފުރުޞަތުާނިމިެގންދ އިރުަގއިާއެާފުރުޞަތުތަކުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާހަމައެކަނިާހުރިހ ކަމެއްާދަންނަާ

ދޭންޖެހޭާއެތައްާބަޔަކަށްާެވެގންާމަސަްއކަތްކުރަމުންދ އިރުަގއިާމިާރ އްޖޭަގއިާޤަރ ރުާހުށަހަޅައިެގންާރަްއޔިތުންނަށްާހޯދައި

ޙައްޤުތަކެއްާއެބަހުރި.ާމިާރ ްއޖޭަގއިާވޭތުވެދިޔަާދިުގާޒަމ ންތަކުަގއިާމިާޤައުމުެގާމުދަލ ިއާފައިސ އަށްާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައިާ

ތިބިާމީހުންނ އިާމީހުންނަށްާއަނިޔ ކޮށްާމެރިާމީހުންނ އިާއެީމހުންނ އިާދޭތެރޭަގއިާއިންސ ފުާހޯދުމަށްާއެދިާރައްޔިތުންާއެާ

ތ ކުންތ ކުނުޖެހޭާވ ހަކަ މިކަހަލަާ ހުރިއިރުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ބައިވަރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުންާ މިނިވަންާ ދަްއކަމުންދ އިރުަގއިާ

އެްއޗެހިާލައިެގންާދައްކ ާވ ހަކައަކީާޤަބޫލުކުރެވޭނެާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާމިއަދުާމުޅިާދިވެހިާއުއްމަތްާމުޅިާދިވެހިާރަްއޔިތުންާ

ިއސް ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ބޭކަލުންނަށްާދަންނ ނެާ ދަންނަާ އެކިެއކިާ އިސްލ މްދީނުެގާ އޮތްވަރ އިާ ޙިމ ޔަތްކުރެވިފަިއާ ލ މްދީންާ

މިރ އްޖޭަގއިާފަތުވ ދިނުމުެގާފުރުޞަތުާއޮތްވަރުާިމއީާތ ރީޚުާހަމަާހެކިދޭާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ

ާާ މިތަނުން ފަހަރުާ ޖެހޭާ ބޭފުޅަކުާޤަރ ރެްއާާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާކޮންމެާކަމެއްާ ދެތިންާ ބޭނުންކުރެވޭާ ވަކިާޚ އްޞަކަމަކަށްާ

އެޑިއުކޭޝަންާ ުގޅިެގންާ ޤަރ ރ ާ މިާ ހަމަާ އަންނައިރުަގއިާ ސަމ ލުކަމަށްާ އެކަމުެގާ އެއީާ ދެންާ އ ނާ ހުށަހެޅުމަށްފަހުާ

ހުެގާޢ އްމުާކޮމިޓީަގިއާމިނިސްޓްރީެގާއިތުބ ރުާނެތްކަމަށް،ާމިނިސްޓަރުެގާއިތުބ ރުާނެތްކަމަށ އިާއަދިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީ

މިާމަޖިލީހުަގއިާއެބަދޭ.ާ ކަންތައްތައްާކުރަމުންާ ފ ޑުފ ޑުެގާ މަޖިލީހުެގާކޮމިޓީތަކުަގއިާ ައއުމ އިާ ފ ޑުފ ޑުެގާސިޓީތައްާ ހަމަާ

ފަލިއްތ އެއްކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނޭގ.ާާ ައނދަމުންާއަންނަާ އެްއކޮޅުންާ މިއީާ ހަމަާނެިގެގންާއަންނަާއެްއޗެއް.ާ މިއީާ
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އްަގިއާެވސްާހީނުކުރ ތިާފަލިއްތ އެްއަގއިާހިފީމަާމުޅިާތަންާއަތަށްާގޮވ ނެކަމަށް.ާެއޮގތަކަށްާެއކަމެއްާނުކުރެވޭނެ.ާމިާފަހަރެ

މިތިބީ.ާ އެއްވެާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންާ ކުރ ކަށްާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ ބަހުން.ާ މިލިޓްރީާ ސީދ ާ ހަމަާ ދެންނެވީާ

މަ މ ތްާ މ ާ މަތިވެރިާ މ ާ މަޖިލީހުެގާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިހ ާ ދިވެހިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އޮވޭ.ާ ުގސަދެއްާ

ބަސްާ ދިވެހިާ ކަންތައްތަކ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަރ ރުންާ މިާ މެންބަރުންނަށްާ

އެކަން ޮގތުަގއިާ އެްއޗެއްާ ހުޅުވ ލެވިފައިވ ާ ޢ އްމުކޮށްާ މުޅިންާ ނުދީާ އިންާާާހަނިކުރުމަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބޭއްވުމަށްާ

ާލ ޒިމްކުރ ތީާއެކަމަށްޓަކައިާމިާޤަރ ރުާމިތަނުންާބޭރުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ަވރަޙުމަތު އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަރ ރަކީާވަބަރަކ ތުهللاާ`.ާ ބަހުސްކުރެވެމުންދ ާ މިހ ރުާ ހޫ.ާ

ޖަމ ލާުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ޤަރ ރެއްކަމުަގއިާ މުޙިއްމުާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އަދ ކުރަން. ޝުކުރުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ އިެއކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީާ ޤަރ ރުާ މިާ ސަބަބަކީާއަބޫބަކުރުާ

ދައުލަތުެގާާ ކަންތައްތައްާ މުޙިއްމުާ ފެންނަާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މަްއޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމަކީާ އެކަންތައްތައްާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުތައްާ ފެންނަާ މުޙިއްމުކަމަށްާ އަދިާ ެގނެސްާ ސަމ ލުކަމަށްާ

އެާ އެހެންވީމަ،ާ ެއާާާާލ ޒިމްކަމެއް.ާ ހުށަހެޅުއްވީާ ވެސްާ ޤަރ ރުާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ސަބަބަށްޓަކައިކަމަށްާ

އިސްލ މްދީނަށްާ ބަހ އިާ ދިވެހިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތ އީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ މަުގސަދުަގއިކަމަށް.ާ

ނަށްާއެބަާފ ހަަގކުރެޭވ.ާކިޔަވ ާކުދިންނަށްާސަމ ލުކަންދޭންާވަނީާޖެހިފައި.ާއެީއާމަޖުބޫރުކަމެއްެގާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެން

އެކުދިންެގާތަޢުލީމީާމަރުޙަލ ތަކުަގއިާދިވެހިާބަހ އި،ާއިސްލ ްމާމ އްދ ާއަށްާދޭންޖެހޭާސަމ ލުކަންާއިތުރުކުރަންޖެހޭކަންާއެީއާ

ާާ ލުމުެގާބަދަލުގައިާައކ އިާހަމައަށްާނިންމ 10ާާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެއް.ާމިާސަބަބަށްޓަކައިާްގރޭޑް

އެާދެާމ އްދ ަގއިާވެސްާއިސްލ މް،ާދިވެހިާހިމެނުމަކީާއެއީާމުޙިއްމުކަމެްއކަމަށ11ާާ،12ާާާްނިޒ މީާތަޢުލީމުެގާތެރޭަގއިާދ ާާ

ހަމަާ ކުދިންާ ހައްދަވ ާ ކޯސްތައްާ ފެކަލްޓީތަކުަގއިާ އެކިއެކިާ ކޮލެޖުެގާ ނުހިމެނިާ މ އްދ ާ އެާ އިތުރަށްާ ޭއެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ

އަށްދ ންާބޭނުންާރޮނަގކުންާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެާސަބަބަށްޓަކައިާނިޒ މީާތަޢުލީމުެގާތެރޭަގއިާާއެކުދިންާކުރިާ

ނެުގމަށްފަހުާ މ އްދ އެއްާ ތިންާ އިޚުތިޔ ރުކުރ ާ އެކުއްޖަކުާ ކުއްޖަކަށްާ މިހ ރުާ ެގންދަވ .ާ އެބަާ ވެސްާ މިހ ރުާ އެމ އްދ ާ

ާާއިސްލ މް،ާދިވެހިާއަދިާއިތުރަށްާއިނިގރޭސިާބަ މ އްދ ާއެކުދިންާއެާނަަގނީ.6ާާާާސްާމަޖުބޫރުކުރަްއވ .ާއެހެންވެއްޖިްއޔ 

މަންހަޖްާ ތަޢުލީމީާ މިހ ރުާ ދެއްވ ކަން.ާ ސަމ ލުކަންާ އެކަމަށްާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ

ތ  ބޭރުަގނޑުަގިއާ މަންހަޖުެގާ ެއާ ެގންދަވ އިރުާ މަސައްކަތްކުރަްއވަމުންާ ތަރުތީބަށްާއެކުލަވ ލެްއވުމުެގާ ވަލުކުރެވިފަިއވ ާ

ބަލ އިރުާއިސްލ މްދީނަށްާއިސްކަމެއްާދެއްވ ފައިވެާެއވެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފ ހަަގކުރެޭވކަމަކީާއިނިގރޭސިާބަހަށްާއިތުރަށާްާ

ކަންާދެވަނައަށްާސަމ ލުކަންާދެއްވ ފައިވ ކަން.ާޭއެގާފަހަތަށްާތިންވަނަާދަރަޖައަކަށްާދިވެހިާބަހަށްާސަމ ލުކަންާދެއްވ ފައިވާ 
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އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންީވމަ،ާ ފ ހަަގކުރެްއވޭނެ.ާ ބައްލަވ ލެއްވުުމންާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ފ ހަަގކުރެްއވޭނެާ

ބަސްކަުމަގިއާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަހަކީާ ސަމ ލުކަންދޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްާ ވެސްާ ބަހަށްވުރެާ އިނިގރޭސިާ

އިސް ައޅުަގނޑުމެންެގާ ެގންދަންޖެހޭާހަމަޖައްސައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަެއްއަގިއާ އެއްާ މިއީާ ބަސްާ ދިވެހިާ ލ މްދީނ އިާ

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާާ ޤައުުމަވންތަކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ޤައުމިްއޔަތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މ އްދ ތަކުަގއިާ

އެާ ޤަބޫލުކުރަްއވ ާ ކަމެއްކަންާ ކުރަންޖެހޭާ ކޮންމެހެންާ އަބަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ސަމ ލުކަންާ ދޭންޖެހޭާ ކަމަށްޓަކައިާ

ދެމެހެއްޓެނިވިާޮގތެްއަގިއާދެްއވަމުންާެގންދެވުން.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާވެސްާސަމ ލުކަންާދޭންޖެހޭނެާކަމެއްެގާާ

ައޅުަގނޑުާއެދެ ނީާމިާޤަރ ރަށްާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާައޅުަގނޑުާމިާޤަރ ރަށްާތ އީދުކުރަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާ

ހަމަާމަޖިލީހުންާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ އިެއކުާބަލައިަގންނަވައިާމިކަމަށްާޢަމަލީާސިފައެްއާެގނެވޭނެާޮގތަކަށްާސަރުކ ރުެގާާ

ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަަވމުން،ާ ެއވ ހަކަާ އެދޭޮގތްކަމަށްވ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ޮގތަކަށްވުންާ ެގނެވޭނެާ ސަމ ލުކަމަށްާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާނިންމ ލަން

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެދިވަޑައިެގންފަިއާ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރުާ މިހިސ ބުންާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ މ ވަށުާދ އިރ ެގާާނެތުމ އިއެކުާއަޅުަގނޑުާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާދެކެވުނުާވ ހަކަތަކުެގާމައްޗަށްާޖަވ ބުދ ރީވެަވޑަިއަގތުމަށް

ާާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް މެންބަރަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާ މިާޤަރ ރުާ މެންބަރު،ާ މިނެޓުގ5ާާާެޢިއްޒަތްތެރިާ

ާފުރުޞަތެއްާއަރުވަން.ާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަވރަޙުމަތު`.ާ ާއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ވަުގތުކޮޅެއްެގާާهللا ކުޑަާ އެހ ާ އ ދެ،ާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ތެރޭަގއިާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާޖަވ ބުާއެރުވުމަކީާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫނަސްާއަޅުަގނޑުާކުޑަކުޑަކޮށްާިގނަާބޭފުޅުންާދެްއކެވިާާ

ފުރަތަ އެންމެާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ޚުލ ޞ ކޮށްާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ މިތަނަށްާވ ހަކަާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މަާ

އަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންޖެހެނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާޤަބޫލުފުޅުވ ާކަންތައްތަކެއްާނޫނެވެ.ާ

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ނީާއަޅުަގނޑުެގ...ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުެގަމތިންާާ ަގވ އިދުަގިއވ ާ މަޖިލީހުެގާ ދެންނެވުނީ.ާ ބަހެްއާ ކުށްާ ައޅުަގނޑަށްާ

ާާ ާާމިނެޓ 10ާާޖަވ ބުދ ރީެވވަޑައިަގތުމަށް ވިދ ޅުވުމަށް ބަސްާ ފަހުާ 5ާާާާއިާ ޖުމްލަ ފުރުޞަތުާމިނ15ާާިމިނިޓުެގ،ާ ޓުެގާ

ާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ

ާ

ާރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކު

ދަށުންނ ިއާ ަގވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހުށަހަޅަނީާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އ ދެ،ާ

ޙައްޤުތައްާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޚުތިޔ ރ އިާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ައޅު އެްއޮގތްވ ާބޭނުންކޮށްެގންާ ވިސްނުމ އިާ ރައްޔިތުންެގާ މީހުންާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ފެންނަާ ޚިޔ ލަށްާ ަގނޑުެގާ

ދ އިރ އެްއެގާ އެހެންާ ކޮންމެހެންާ ހުށަހެޅުުމަގއިާ ކަންތައްތައްާ އެފަދަާ ކަންތައްތައް.ާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުެގމަތިންާ

އަ ބަލ ކަށްާ ކަމެއްތޯާ ޤަބޫލުފުޅުވ ާ މެންބަރަކުާ ނުވިސްނޭ.ާާޢިއްޒަތްތެްެރިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޖެހޭނެކަމަކަށްާ ޅުަގނޑަށްާ

މައްޗަށްާ ެއއްޗެްއެގާ ހުށަހަޅައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަނަށްާ ހަމަާ ހުށަހެޅީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުެގމަތިންާ އެހެންވީމަ،ާ

އަ މުޤ ބިލުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ކަންތައްތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ެއއީާ ދަންނަވ ލަންާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާ ޅުަގނޑުާ

ބޭނުންވަނީ،ާއެހެންާއެާހީފުޅުވަނީާއެބޭފުޅުންެގާމުޅިާމަުގސަދުތައްާއެހެންާއޮންނ ތީކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާހީފުޅުކުރެވެާއެވެ.ާ

އޮންނ ނެާ މުހ ވިރ ެއއްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާ ނަޒަރުން.ާ އެބޭފުޅެްއެގާ ިވސްނިަވޑައިަގންނަވ ނީާ އެބޭފުޅަކަށްާ އެއީާ

މިުއސޫލުންާވަުގންާ އެވެ.ާ ވައްކަންކުރ ނެާ މީހުންާ އެހެންާ ހީވ ނެއޭާ އަށްާ އޭނ ާ ެއއީާ އެވެ.ާ ބަންނ ނެާ ބ ރަށްާ ފޮށިާ ެގާ

ހީފުޅުވެެގންާދަްއކަވ ާވ ހަކަފުޅެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާއަޅުަގނޑުެގާމިާޤަރ ރުަގއިާއެްއވެސްާއެހެންާކަެމއްާ

ޚިޔ ލަކަށް މީހެްއެގާ ެއއްެވސްާ މިއީާ އިދިކޮޅަށްާނެތް.ާ ޤަރ ރ ާ މިާ ދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާ ޙަޤީޤަތަށްާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރިާ ާ

ދެންނީެވާާ އެހެންނަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ލަފ ދެއްވި.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ މަްއޗަށް ކަންތައްތަކުެގާ ފެންނަާ ޚިޔ ލަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ވިސްނުމ އިާ އަޅުަގނޑުެގާއަޅުަގނޑުެގާ ހުށަހެޅުމަކީާ ައޅުަގނޑުާ

މަޖިލިސްާ ނުކުރެއްވުމަކީާ ތައީދުކުރެއްުވމ އިާ މިކަމަށްާ ދެކެމެވެ.ާ މަސްއޫލިއްޔަތެްއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ޒިންމ އެކޭާ

އެވެ.ާ އަދ ވީާ ވ ޖިބުާ ައޅުަގނޑުެގާ ކުރެވުނީމަާ މިކަންތައްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެކެވެ.ާ ޮއތްާ ކިބަފުޅުަގއިާ މެންބަރުންެގާ

ޮގތުެގމަތިންާއަޅުަގނޑުާކުރިާކަމެއްާމިއީ.ާމިކަމުެގާތެރެއަށްާއެހެންާބޭފުޅުންާކަންތައްާކުރަްއވ އިރުަގއިާއެއީާސިޔ ސީާއެ

ނެތްކަންާ ކަމެއްާ އެއްެވސްާ ެއކަހަލަާ މަސަްއކަތުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުެގާ މަސައްކަތްކުރެްއވިޔަސްާ ހައްދަވަންާ ކަންތައްތަކަށްާ

ދަންނަވަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިާޤަރ ރ އިާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަފުޅުާާާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކު

ައޅުަގނޑަށްާމިާޤަރ ރުެގާމުޙިްއމުކަންާއިތުރަށްާހ މަވެެގންދިޔަާ ދެއްކެވިާހަމަާހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާވ ހަކަފުޅުތަކުންާވެސްާ

ވިދ ޅު އެާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ފުރަތަމަކަމަކަށްާ އެންމެާ ޖެހިވަޑައިނުަގންނަވ ނެާވ ހަކަ.ާ ކުރަންާ ކަންތައްާ މަޖުބޫރުކޮށްެގންާ ވަނީާ

އެވެ.ާމަޖުބޫރުކުރުމަކީާއޮންނަާކަމެއްާނޫނެވެ.ާއެާވިދ ޅުވ ާބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާމިާޤ ނޫނުާ
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ލ  ޤ ނޫނުތަކުންާ މިާ ނުކުރަންާ ކަމެއްާ ވަކިާ ކުރަންާ ކަމެއްާ ވަކިާ ކީއްކުރަންހޭ.ާ ހަމާަާހަދަނީާ ކީއްކުރަންހޭ.ާ ޒިމްކުރަނީާ

ތިކަންތައްާނުކުރ ށެވެ.ާެއކަމަކު،ާާާނަސޭޙަތްދީފައިާތިބެންވީނޫންހޭ.ާއެވެނިާކަމެއްާކުރުަމކީާވަރަށްާޯގސްކަމެކޭާހެޔޮނުވ ނެއޭ

ވީމ ،ާާއަޅުަގނޑުމެންާބައެއްާކަންކަންާކުރުމަށ އިާބައެއްާކަންކަންާނުކުރުމަށްާލ ޒިމްކޮށްާޤ ނޫނުތައްާއެބަާހަދަން.ާއެހެން

ކަންކަންާމަޖުބޫރުނުކުރ ާވ ހަކައަކީާމިއީާެއއްވެސްާޙ ލެްއަގިއާތ ކުންތ ކުޖެހޭާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާދެންާހަމަާސީ.އެޗް.އެސް.އީާ

ާާ ދަނީ 18ާާާާއަށްާ ދަނީ ައށްާ ސީ.ެއޗް.އެސް.އީާ ވިދ ޅުވ އިރުަގއިާ ޒުވ ނުންކަމަށްާ މަތީެގާ މަތެީގ18ާާާާއަހަރުންާ އަހަރުންާ

ާާޒުވ ނުންނެއްާނޫން.ާޖީ.ސީ. އަހަރުން.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާއެއީާހަމަާއެތަނަށްާއެދަނީާކުޑަކުދިން.16ާާާީއާއޯލެވެލްާނިމޭނެ

ޒުވ ނުންނެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާދޭތެރޭަގއިާދެާއަހަރުާދުވަހުެގާމުއްދަތެއްާއެބަދޭާޒުވ ނުންެގާއުމުރަށްާދިއުމ އިާާ

ފުޅެއްާދައްކަވަނީ.ާދެންާޢިލްމީޮގތުންާދަްއކ ާވ ހަކަައކަށްާަވނީާދޭތެރޭަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާެއާހަމަާހިތްޕުޅަށްާއަރ ހ ާވ ހަކަ

ދައްކ ާ ފިކުރުފުޅެްއަގއިާ ވަކިާ ޚިޔ ލުފުޅެއްަގއިާ ަވކިާ ބޭފުޅަކުާ ވަކިާ މިވަނީާ ވ ހަކައަކަށްާ ހުރިާ ބުރަދަނެއްާ ނުވަތަާ

ދެން ނޫން.ާ ކަމެއްާ އިޙުތިރ މްކުރެވޭނެާ ެއއަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލުކުރުމަކީާ ބޭފުޅުންާވ ހަކަެއއްކަމަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ާ

ާާ މަރުޙަލ ަގއި ސ ނަވީާ މަތީާ ެގންދަވ ާ އެބަާ އެވެ.5ާާާާވިދ ޅުވަމުންާ ވ ނެާ އުނދަޫގކަމަކަށްާ ވަރަށްާ ކިޔެވުމަކީާ މ އްދ ާ

މ އްދ ެއއްާކިޔެވީމ4ާާާައެހެންވީމަ،ާދިވެއްސ އި،ާއިސްލ މްާމަޖުބޫރުކުރެވިއްޖެކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާއިތުރުާތިންާމ އްދ ާއިތުރުާާ

ެއކުދި ވިދ ޅުވ ާާއެއީާ ކުރަްއވ ފައިާ ދިރ ސ އެއްާ ކޮންފަދަާ ޢިލްމީޮގތުންާ ެއއީާ ެއވެ.ާ ވ ނެާ ބުރައަކަށްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ންނަށްާ

އެޑިއުކޭޝަންާ ފޮރާ ސްޓޭޓްާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ދ ދިފަހުންާ ގ ތުާ އަޅުަގނޑުާ ހިތަށްއަރ .ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅެއްބ އޭާ

މިނިސްޓްރީެގ އެމަނިކުފ ނުެގާ ޢަލިމަނިކުާ ޚުދުާާާޑރ.އަޙުމަދުާ ވިދ ޅުވިާ ވ ހަކަފުޅެްއަގއިާ ދެްއކެވިާ އިންނަަވއިެގންާ ނަިއބަކުާ

ާާ ކުއްޖަކަށް ނުކުރަްއވަމޭާ ޤަބޫލުފުޅެއްާ ވެސްާ މަނިކުފ ނުާ އުނދަޫގކަމަކަށ5ާާާްތިމަންާ ެއއްވެސްާ ކިޔަވަންޖެހުމަކީާ މ އްދ ާ

ަގއިާހުރިާޢިލްމީާމުއައްސަސ ތަކުަގިއާވ ނެކަމަކަށެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެންާއަނެއްކޮޅުންާބަލ އިރުަގއިާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭ

ާާ މަތ16ާާާީއެނިގވަޑައިަގންނަވ ތޯ އެވެ.ާ ފ ސްވެާ ހޯދައެވެ.ާ ރިޕޯޓްާ އޭާ އެކުދިންާ އެބަހުއްޓެވެ.ާ ކިޔަވ ާސްކޫލްތައްާ މ އްދ ާ

ކިޔެވުމަކީާާ މ އްދ ާ ފަސްާ އެހެންީވމަ،ާ އެބަހުއްޓެވެ.ާ ހޯދ ފައިާ ވަނަާ ސްކޫލުންާ ފ ސްވެެގންާ ހަމަާ އިންާ ސ ނަވީާ ޝަހ ދ ާ

ީއކީާއުނދަޫގކަމެްއކަމަށްާިވދ ޅުވ ާވިދ ޅުވުމަކީާކޮންާޙަޤީޤަތެއްެގާމަްއޗަށްާދަްއކަވ ާވ ހަކަފުޅެއްތޯާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާދެންާއެ

ާާ ފެށިެގން އެކަކުންާ ްގރޭޑްާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ެއ10ާާާއަޅުަގނޑުާ ކިޔެވުމަށްފަހުަގއިާ މ އްދ ާ ދެާ ހަމައަށްާ އަކ އިާ

އި ދޫކޮށްލައިާ ކުއްޖަކުާމަޖުބޫރީކަންާ އެާ ބަދަލުކުރީމ ާ މ އްދ ައކަށްާ އިޚުތިޔ ރީާ ނުބ އްވ ާ ޮގތުަގއިާ މ އްދ އެްއެގާ ޖުބ ރީާ

ކުރިއަށްދ ނެާރޮނަގކުންާކުރިައށްދ ނެތ ާއެވެ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާކޮމ ސްެގާދ އިރ އިންާކުރިއަށްދ ންާ

ކިޔަވައި ހިސ ބުާ ކީއްކުރަންބ އޭާ ކުއްޖަކަށްާ ނޫން.ާބޭނުންނުވ ާ ބޭކ ރުކަމެއްާ އެވެސްާ މަޖުބޫރުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭންާ

ވ ހަކަާ އުނދަޫގވ ާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ދައްކަވ ތީާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ ފަހަތުންާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާދެން.ާދަންނަވ ލަން.ާއެކަންާހުއްޓުަވއިދެްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްެގާއަރިހުންާައޅުަގނޑުާއެ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންާ މަޖިލީހުަގއިާ ދަތިފުޅުނުވ ޮގތަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ދައްކަވ އިރުާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަރުވަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ބެހެއްޓެވުމަށްާ ޢަމަލުފުޅުތައްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާާާހުރިހ ާ

ާަގވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިްއތެވުމަށް.ާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މ އްދީާ ވިސްނަންޖެހޭނީކީާ ހަމައެކަނިާ ވިސްނ އިރުަގއިާ އަށްާ ތަރައްޤީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ

ނޫ ހަމައެކަނިާތަރައްޤީއަކަށެއްާ މ އްދިއްޔަތުކަމަށްާ އަމ ޒަކީާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ން.ާ

އިުގތިސ ދުކަމަށްާވިސްނ ކަމަށްވަންޏ ާދިވެހިާވެސްާކިޔަވައިދޭނެާކަމެއްާނެތްާއިސްލ މްާެވސްާކިޔަވައިދޭނެާކަެމއްާނެތް.ާ

ކުރިއަރަިއެގން ތަރައްޤީވެާ ޤައުމެއްާ ިވސްނަންޖެހޭނީކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫންާ މ އްދިއްޔަތަކަށްާ ހަމައެކަނިާ ދިއުުމަގިއާ

ޤައުމެއްާ ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ އެތައްާ މ ނަީވާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރޫޙ ނިއްޔަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ހުރިހ  އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމަ،ާ އެކުަގއި.ާ ކަންތައްތަކ އިާ މިހުރިހާ  މިއޮތީާތަރައްޤީެވެގންދ ނީާ ބިނ ވެެގންާ ކަމެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމުޅިާދީނުެގާަމއިަގނޑުާއަސ ސަކީާއިސްލ މްކަމަށްވ އިރުަގއިާއިސްލ މްދީނ އިާއަޅުަގނޑުމެންާބީރައްޓެހިވ ނެާާ

ޕްރީާސްކޫލުންާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ދޭާ ހަމައެކަނިާ އޮެވެގންނުވ ނެ.ާއިސްލ މްދީނަކީާ ޮގތެއްާ އެްއވެސްާ

ންާތަޢުލީމީާމަރުޙަލ ތައްާނިމެންދެންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާތަރުބިއްޔަތުދެމުންާެގންދަންޖެހޭނީާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމ އާިާފެށިެގ

ޢިލްމީޮގތުންާ ެއކުދިންނަށްާ ދަމުނޮްގސްާ އެހެންާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މަޢުލޫމ ތުދެމުންާ ތަރުބިްއޔަތުކުރަމުންާ އެޮގތުންާ އެކުަގއި.ާ

އިތުރުާމަޢުލޫމ ތުާކުރިއަށްދ ނެާފުރުޞަތުާމަތީާސ ނަ ވީާތަޢުލީމުަގއިާއިސްލ ްމދީނ އިާބެހޭޮގތުންާއިތުރުާމަޢުލޫމ ތުާހޯދާ 

ދީާކަންތައްާކުރަންޖެހޭާދަނޑިވަޅުަގއިާއެކުދިންާއިސްލ މްދީނ އި،ާދިވެހިާބަހ އިާއެީއާއެކުދިންާކިޔަވަންޖެހޭާމ އްދ ެއއްާ

ނެޮގތަކީާސ ނަވީާމަރުޙަލ ަގިއާވެސްާއެކުދިންާއެާދެާމ އްދ ާނޫންކަމަށްާމަޖުބޫރުާމ އްދ އެްއާނޫންކަމަށްާކަނޑައެޅުނީމ ާވާ 

ާާ 11ާާއަށްާދޭާސަމ ލުކަންާކުޑަވެެގންދ ނީ.ާސަބަބަކީާއެކުދިންނަށްާއެބައިނޭގާްގރޭޑް އަށްާދ އިރުަގއިާތިމަންނަމެނ12ާާާް،

ާާ ްގރޭޑް އެހެންވީމ ،ާ ކިޔެވުމަކީ.ާ މ އްދ ާ ދެާ އެާ މަޖުބޫރުކަމެއްާނޫންކަންާ ދިޔ8ާާަކޮންމެހެންާ ކޮންމެހެންާކަށްާ އިމ ާވެސްާ

ބޭފުޅުންނަށްާއެބަހުރިާ ެގންުގޅުްއވިާ ޚިޔ ލުާ މިާ މިކަންކަންާ މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަމުެގާ މުޙިއްެމއްާނޫން.ާ ކިޔަވ ކަށެއްާ

މ އްދ ެގާކަންތައްާދެންާހިނގައިދ ނެާއިނޭގތޯ.ާމިއ2ާާާީދަމުންދަމުންާޮގސްާމިާާާާވިދ ޅުެވވިފައިާިމޮގތަށްާއިޚުތިޔ ރުކޮށްލީމަ

މިކަންތައްާޙަ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރީމ ާ ބިރުތަކެއްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ ވެދ ނެ.ާ އުއްމީދުކަމަށްާ ކުރުމުެގާ މިކަންާ ޤީޤަތުަގއިާ

ޤައުީމާ ޤައުމެްއެގާ އެާ ވެސްާ ތަޢުލީމުަގިއާ ޔުނިވަރސިޓީާ ޤައުމުތަކުެގާ އެާ ބަލ އިރުަގއިާ ޤައުމުތަކަށްާ ދުނިޔޭެގާ މިކުރަނީ.ާ

ާާ ޮގތުަގއި ބަހެއްާ މަޖުބޫރުާ އިނޭގތޯާބަސްާ ނޫނޭާ އެކަންޏެްއާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެތަނުެގާ ލ ޒިމުކުރަނީާ ހަމައެކަނިާ ކިޔެވުންާ

ެއާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ ވެސްާ ދަރިވަރުންނަށްާ ބަިއނަލްއަޤުވ މީާ ތިބޭާ ޮގސްާ ކިޔަވަންާ ބޭރުންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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ކުރި ޤައުމިއްޔަތުާ އެއީާ މަޖުބޫރުކުރޭ.ާ ކިޔެވުންާ ބަސްާ މ ދަރީާ ސަމ ލުކަން.ާޤައުމެްއެގާ ދޭާ އެމީހުންާ އެރުވުމަށްޓަކައިާ

ާާ މުހިއްމު އެންމެާ ޤައުމިްއޔަތުެގާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާ ޤައުމެއްާ ައޅުަގނޑ ިއ2ާާާއެހެންވީމަ،ާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ރުކުން،ާ

ފަހަތު ވ ހަކައަކަށްާ ކޮންމެާ ދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ފަހަތުންާ އެބަޭވާ އުނދަޫގާ އަޅުަގނޑަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ންާސުވ ލުކުރައްވަނީާ

ާސުވ ލުކުރ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާކިހިނެއްތޯާވ ހަކަދައްކ ނީާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ އަރުވަންާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަތިފުޅުނުވ ނެާޮގތަށްާޢަމަލުތައްާބެހެއްޓެވުމަށް.ކުރިއަށްާެގންދިއުމުަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާޢިއްޒަ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ކަށެއްާއ ދެ،ާއެހެންވީމަާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވިސްނަންވީާހަމައެކަނިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމ އްދީޮގތުންާފައިދ ވ ނެާކަންތައްތަ

އިޤްތިޞ ދީާ ހަމައެކަނިާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކަށެްއާ މ އްދީާ ހަމައެކަނިާ ވަނީާ ެއކުލެިވެގންާ ޤައުމިްއޔަތުާ މުޅިާ ނޫން.ާ

ކަންތައްތަކަށެއްާނޫން.ާމިާނަޒަރުންާވިސްނ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންާޤައުމުަގއިާހަމަޖެހުމ އިާސުލްޙަާމަސަލަސްކަނާްާ

އުނދަޫގވާ  ވަރަށްާ އިޖުތިމ ޢީާދެމިއޮތުމަށްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ވިސްނ ާ ހަމައެކަނިާ މ އްދިއްޔަތަށްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ނެ.ާ

ކުރިއަރ ފަިއވ ާ އެންމެާ މަޝްހޫރުާ އެންމެާ ދޫތަކުންާ އެންމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތްޮގތް.ާ މިއަދުާ ހަމަޖެހުންާ

ާާ ނަމެއް އަޅުަގނޑުާ ބިޔަ،ާ ބޮޑުާ އެންމެާ އަންނަާ ދެކެމުންާ ޙ ލަތުާޤައުމެއްކަުމަގއިާ އިޖުތިމ ޢީާ ޤައުމުެގާ ނުދަންނަވ ނަންާ

މީހުންެގާ އެހެންާ ިއންސައްތަތޯާ ކިތައްާ މަރުވ މީހުންެގާ އެތަނުަގިއާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ބެއްލެިވއްޔ ާ އޮތްޮގތްާ

ާބަލ ..ާޢަމަލުތަކުންާމަރުވެެގންާދަނީާކިތައްާމީހުންތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހިރީާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަމަެއނިާރޫޙ ނިއްޔަތަށްާނު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެން.ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެާ.

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މ އްދ ާމަޖުބޫރުކުރަންޖެހެނީާހަމައެކަނ2ާާާިވ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާއިސްލ މްާމިާާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ާާ 1ާާާާްގރޭޑު 10ާާާާކުން ނޫނޭ. 11ާާާާއަކަށްާ ހުރިހ 12ާާާއިން ތަޢުލީމުެގާ ނިޒ މީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޫނޭ.ާ ވެސްާ އަކަށްާ
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މަޖު އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ މަރުޙަލ ތަކެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ތަޢުލީމީާ ވަރަށްާމަރުޙަލ ތަކެއްަގއިާ ސަބަބުތައްާ ޖެހޭނެ.ާ ބޫރުކުރަންާ

ބައިވަރުާއިނޭގތޯ.ާައޅުަގނޑުމެންާއެްއާސަބަބެްއކަމުަގއިާމިދެންނެވީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުިމއްޔަތުެގާއެންމެާމުހިއްމުާެއްއާާ

ާޢަމަލުކުރަމުންާބައިކަމުަގިއވ ާިއސްލ މްދީނަކީާއަޅުަގނޑުމެންާެއާމައްޗަށްާޢަމަލުކޮށްާޭއެގާމަޢުލޫމ ތުތައްާދެނެަގނެާެއއަށް

ެގންދަންޖެހޭާއެއްާައސ ސްކަަމށްވެފައި،ާއެާދީނުެގާމ ތްާމަޤްޞަދ އިާއެާދީނުެގާމަޢުލޫމ ތުާތައްާއެންމެާލުއިާފަސޭހަކޮށްާ

ާާ މި ވ ތީވެާ ބަސްކަމަށްާ ދިެވހިާ ވަސީލަތަކީާ ބޭނުންކުރ ާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށްާ ޮގތެްއަގިއާ ދޭހަވަނިވިާ އެންމެާ 2ާމީހުންނަށްާ

ސަ ދޭާ ްގރޭޑުާމ އްދ އަށްާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ ތަޢުލީމީާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ އިތުރުކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަާ މ ލުކަންާ

ދަންނަވ ލިާ ވެސްާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖައްސައިފިނަމަާ ނޫންޮގތެއްަގިއާ މަޖުބޫރުާ އިސްލ މްާ ދިވެހިާ ބ ރައަށްާ އެގ ރަާ

މ އްދ އ ިއާބީރައްޓެހިވަމުނ2ާާާްވޭާސަމ ލުކަންާކުޑަވެާދަރިވަރުންާެއާާމ އްދ އަށްާދ2ާާެފަދައިންާއެހެންާމަރުޙަލ ތަކުަގއިާެއާާ

ާާ އެ ވ ނ2ާާާީޮގސްާ ނަތީޖ އަކަށްާ މިކަމުެގާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ކުޑަެވެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ސަމ ލުކަންާ ދޭާ މީހުންާ މ އްދ އަށްާ

ާ މުޢ މަލ ތުާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ މަސަލަސްކަންާ ސުލްޙަާ ވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

އެކަށީެގންނުވ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާވ ހަކަދަްއކަންާޖެހިދ ނެ.ާމިާޤަރ ރ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާޢިްއޒަތްތެރިާބަެއއްާ

ާާ ްގރޭޑު ނޭނެގއޭާ ވ ހަކަދައްކަންާ ހަމައަށްާ މިހ ރުާ އެބަހުރި،ާ ވިދ ޅުވެފައިާ ބޮޑުވެެގނ10ާާާްމެންބަރުންާ އަދިާ ނިންމ އިރުާ

ނުފެނުނުތ ޭއ.ާމަުގ ނަތީޖ އެްއާ މަޖުބޫރުކޮށްެގންާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ޮގތެކޭ.ާ މަޖުބޫރުކުރީމ ާ މިއީާ ނުކުރަންނައިރު.ާ މައްޗަށްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމަޖުބޫރުކޮށްެގންާކުދިންާކިޔަަވއިދޭއިރުަގއިާކިޔަަވއިދިނުންާވެސްާރަނަގޅުކުރަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާ

މަޖުބޫރު ހަމައެކަނިާ ވެސްާމިދަންނަވަނީާ ކިޔަވައިދިނުންާ ނޫން.ާ ވ ހަކަެއްއާ އަޅ ނުލ ާ ކިޔަަވއިދިނުމަށްާ މ އްދ ާ އެާ ކޮށްފައިާ

ވަރުަގދަކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމަޖުބޫރުކުރަންާވެސްާއެބަޖެހޭ.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންާބަެއއްާކަންތައްތައްާކުރަންޖެހޭނެާކުދިންާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާފަދަިއންާދަރިންާތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައިާާާއެދޭހ ާޮގތަކަށެއްާނޫންާބޮޑެތިާމީހުންާބޭނުންވ ާޮގތަކަށް.

އަޅުަގނޑުމެންާކަންތަްއކުރަންޖެހޭނީާކުއްޖ ާުއޅޭނެާޮގތަކަށްާއުޅެންާދޫކޮށްލުމެްއާނޫން.ާކުއްޖ އަށްާމަުގދައްކައިާއޭނައަށްާ

ކަން ކޮށައިދީާ މަެގއްާ ހުރިހ ާ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށްޓަކައިާ ބޮޑުވެާ މައިންބަފައިން.ާހެޔޮލަފ ޮގތުަގއިާ ފަހިކޮށްދެނީާ ކަންާ

ކުޅަދ ނަާ ޢިލްމީާ ސުލްޙަވެރިާ ހަމަޖެހޭާ ދަްަރިންނަކީާ ޤައުުމެގާ ބިނ ކުރުމަށްޓަކައިާ ދަރިންާ ޤައުުމަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ

ކޮށްދޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤައުމުާ އެހެންވީމަ،ާ ޤައުމުން.ާ ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނީާ ކަންކަންާ ހެދުމަށްޓަކަިއާ ބައެއްކަުމަގިއާ

ކިޔެވައިދޭންާކަން މ އްދ ެއއްާ ބޭނުންވ ހ ާ ކުދިންާ ބަލ އިރުަގއިާ މިޮގތުންާ ދަރަނިވެރިވަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތައްތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާކުދިންެގާއިޚްތިޔ ރަށްާދޫކުރ ކަމަށްެވއްޖިްއޔ ާމަންހަޖެއްާވެސްާއޮންނ ކަށްާނުޖެހޭނެތ .ާމުޤައްރަރެއްާވެސްާ

ޮގ ސްކޫލަށްާ ނުޖެހޭނެތ .ާ ކުދިންާއޮންނ ކަށްާ ެއއްބައިާ ކިޔަވައިދޭނެ.ާ އެކުއްޖަކަށްާ އެއްޗެއްާ ބޭނުންާ އެކުއްޖަކަށްާ ސްާ

ބޭނުންވ ާާ އެކުއްޖަކުާ އެއީާ ކުޅުންާ ފުޓްބޯޅަާ އެހެންވީމަ،ާ ވެސް.ާ ކުޅެންާ ފުޓްބޯޅަާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަމަާ ބޭނުންވެދ ނެާ

އެ ދަސްކޮށްދޭނީ.ާ ކިޔަންާ ފުޓްބޯލަާ ެއކުއްޖަކަށްާ ެވއްޖިއްޔ ާ ދޭކަށްާއެްއޗެްއކަމަށްާ ކިޔަވަިއާ ހިސ ބުާ ކޮންމެހެންާ ކުއްޖ އަށްާ

ޤައުމެްއެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުޖެހޭނެ.ާ ދޭކަށްާ ކިޔަަވއިާ ވެސްާ މ އްދ އެއްާ އެހެންާ އަދިާ ނުޖެހޭނެާ
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ރޫޙ ނިއްޔަތ  މިދެންނެވިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަމަާ ބަލ ކަމަށްާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިައށްާ ޤައުމުާ ިއާާހައިސިއްޔަތުންާ

މ އްދިއްޔަތ އިާދެބަިއާހަމަހަމަާޮގތެއްަގއިާތަރައްޤީކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާ

ާާ ޮގތުަގިއާކިޔަވައިދިނުމ އިާއެކު،ާއަދ2ާާާިތަޢުލީމީާމަރުޙަލ ެގާހުރިހ ާކުލ ސްތަކެްއަގއިާމި މަޖުބޫރުާމ އްދ އެއްެގާ މ އްދ ާ

ާާ މި އަޅުަގނޑުާާމ 2ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ހަރުދަނ ކުރަން.ާ އިތުރުކޮށްާ ސަމ ލުކަންާ ދޭާ ކިޔަަވއިދިނުމަށްޓަކައިާ އްދ ާ

2ާާާާްގރޭޑުަގިއާމ2ާާާާިަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާމިާާ 2ާާާާމ އްދ އަށްާދޭާސަމ ލުކަންާކުޑަކޮށްާއެ 2ާމ އްދ ާއިޚުތިޔ ރީ

ިއާވަރަށްާިގނަާނޭދެވޭާކަންތަްއތަކެއްާދުރުާމުސްތަޤްބަލެްއަގިއާމައްދ ކަމުަގއިާހަދައިފިނަމަާެއކަމ އިާުގޅިެގންާމުޖުތަމަޢުަގ

ދޭާ ބަހަށްާ ދިވެހިާ ކުލ ސްތަކުަގއިާ އެހެންާ ކަމަކީާ ފުރަތަމަާ ދަންނަވ ލިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އަންނ ނެ.ާ އުފެދިެގންާ

ދިންތައްާމަދުވެެގންާދިއުުމެގާާމ އްދ ާކިޔަވ ާކ2ާާުސަމ ލުކަންާކުޑަވުން.ާއަދިާމަޖުބޫރުާމ އްދ އެއްެގާޮގތުަގއިާނުވުމުންާއެާާ

ާާ އެ މަދުވ ނެ.ާ މުދައްރިސުންާ އަންނަާ އުފެދިެގންާ ައންނ ނެ.ާ ބަދަލުތަްއާ އަންނަާ އުފެއްދުމަށްާ މުދައްރިސުންާ 2ާސަބަބުންާ

ކުރިމަތިެވެގންާ މަދުވެެގންާއަންނ ނެ.ާމިކަހަލަާއެތައްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާ މ އްދ ެގާމުދައްރިސުކަމަށްާކުރިމަތިލ ާމީހުންާ

ންނ ނެާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީަމ،ާމިފަދަާއެތައްާސަބަބުތަކަށްޓަކައިާމިާމ ދަމ ެގާޤައުމުެގާމުސްތަޤުބަލުންާމިކަމުެގާނޭދެވޭާާއަ

ނަތީޖ ާފެންނ ނެާކަމެއްާނޫން.ާމިއީާވަރަށްާދުރުާމުސްތަޤުބަލަކަށްާއަމ ޒުކުރެިވެގންާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއް.ާ

ޤައުމުެގާމުސްތަޤުބަލުަގއިާފެނިެގންދ ނެާކަމ މެދަކުާމިާފިޔަވަޅުާމިއަދުންާމިއަދަ ށްާނޭޅިއްޖެނަމަާމިކަމުެގާނޭދެވޭާނަތީޖާ 

އަޅުަގނޑުާޝައްކެއްާނުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާވެސްާދަންނަވ ލިާފަދައިންާއަޅުަގނޑުާމިއޮތީާއަޅުަގނޑުެގާާ

ަގނޑުެގާމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާދެކޭާކަންތަކުެގާޚިޔ ލައިާވިސްނުމަށް،ާައޅުަގނޑަށްާލިބޭާޙައްޤުތަކ އި،ާއަޅުާ

މައްޗަށްާވިސްނަިއެގންާމިކަންާމިހެންާކުރުމަށްާތިބޭފުޅުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތެއްކަމުަގއިާހަމަޖައްސަަވއިާދެްއވުންާ

ޔަތުާއަދ ވީ.ާއެއީާެއްއވެސްާޙ ލެއްަގއިާާއެދިާޤަރ ރެއްާހުށަހަޅ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާއެހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުެގާމަސްއޫލިއްާ

ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނުކުރަން.ާ ަގބޫލެއްާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ކުރަންޖެހޭާ އެދިަވޑަިއަގނެެގންާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ

ނަށްާވެސްާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ެއކުާއެދެންާމިާއަޅުަގނޑުެގާވ ޖިބުާމިާއަދ ީވއޭ.ާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަންާހުރިހ ާބޭފުޅުން

މިާޤަރ ރަށްާތ އީދުކުރަްއވ ާބަލައިަގނެާއަދިާެގންނަންާފެންނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާެގންަވިއެގންާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވަިއެގންާމިާ

ޤަރ ރުާފ ސްކޮށްދެއްވުން.ާމިީއާއަޅުަގނޑުާހަމަާއިޚުލ ސްތެރިކަމ އެކުާކުރިާކަމެްއ.ާމިކަމުަގއިާތިބޭފުޅުންާކޮންމެާޮގތަކަށްާ

ާައޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާހަމަާއެްއވެސްާނަފުތަރުކަމެއްާނޯންނ ނެކަމަށްާދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުެގާއިލްތިމ ސްާވޯޓުދެްއވިޔަސްާ

ެއީއާާ ދަންނަވ ނީ،ާ ބޭނުމެއްކަމުަގއިާ ހުށަހެޅުމުެގާ ޤަރ ރުާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކުރެްއވުން.ާ ޤަރ ރުާ މިާ ެއކަމަކުާ އެއްާ

މިހެންާނުކޮށްފިނަ މިކަންާ ވަރަށްާނޭދެވޭާއަޅުަގނޑުެގާނަޒަރުަގއިާ ދިމ ވެދ ނެާ ދުރުާމުސްތަޤްބަލަުގއިާ ދިވެހިާޤައުމަށްާ މަާ

ޮގތުންާދިރ ސ ކުރަްއވ ފައިާކުރަްއވ ާކަމަކަށްާ ކަންތައްތަކެއްާކުރިމަތިވެދ ނެތީ.ާއ ދެާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވިާމިާޢިލްމީާ

އި ިގނަާ ވަރަށްާ ސްކޫލުތަކުެގާ މިދަންނަވަނީާ ިމވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅުްއވ ފައިާާވ ންޖެހޭނެއޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެރިންާ ސްާ

މ އްދ އަށ2ާާާްމ އްދ ާއިޚްތިޔ ރ2ާާާާީވިދ ޅުިވާތިމަންނަމެންާއެާބަްއދަލުވުމެއްަގއިާސީދ ާމިނިސްޓަރަށްާވެސްާދެންނެވީމޭާމިާާ
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އަޅުަގނޑ  މީހެއް.ާ މަސައްކަތްކުރިާ ޮގތުަގއިާ ވެރިއެްއެގާ ސްކޫލުެގާ ޒަމ ނެްއަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަކީާ ާނަހަދަން.ާ

ސްކޫލުތަކ ާުގޅުންާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާިގނަާދިރ ސ ކޮށްާވަރަށްާިގނަާމީހުންނ ާވ ހަކަދައްކަިއެގންާ

ހުށަހެޅިާޤަރ ރެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާެއްއވެސްާޙ ލެްއަގއިާހަމަާކުއްލިައކަށްާމިތަނަށްާހަމަާއެއްޗެއްާަވއްދ ލަންެވެގންާ

ނޫން ެއއްޗެއްާ މުހިއްމުާވައްދ ލިާ ވަރަށްާ އެބަހުރި.ާ ޙަޤީޤަތްތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވިސްނުންތަކަކ އިާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ާ.

މިކަންާ ޮގތެއްަގއިާ ފައިދ ހުރިާ ޤައުމަށްާ އިރ ދ ކުރެްއވިްއޔ ާ ހ ސިލުވ ނީ،ާ މަޤްޞަދުތައްާ މިާ އެބަހުރި.ާ މަޤްޞަދުތަކެއްާ

މިއަ ތ އީދުކުރައްވ ާ ތިޔަބޭފުޅުންާ ޤަރ ރަށްާ މިާ އަދިެވސްާވެެގންދ ނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ވޯޓުދެއްިވއްޔ .ާ ށްާ

އެއްފަހަރުާމިާޤަރ ރުާބަލައިަގތުމަށްާތިޔަބޭފުޅުންާވޯޓުދެްއވ ނެކަމުެގާުއއްމީދުަގއިާމިކަމަށްާިއލްތިމ ސްކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާާ

ދިވެހިރ  ހިނދަކުާ ދެމިއޮތްހ ާ ޤަުއމުާ ދިވެހިާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަން.ާ ބަހަށ އިާވ ހަކަކޮޅުާ ދިވެހިާ އްޖެއިންާ

މ ތް ދިއުން.ާ އިތުރުެވެގންާ ކުޑަނުެވާ ސަމ ލުކަންާ ދޭާ ާއިސްލ މްދީނަށްާ ދުޢ ކުރަމުންާهللا އެދިާ ތަޢުފީޤުލެއްވުންާ ިމކަމަށްާ

ާވަބަރަކ ތުހު.ާާهللاާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

10.1ާާާާ.ާމިހ ރުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާޝުކުރިއްޔާ  ަގއިާމިާނިމުނ10.1ާާާުމިހިސ ބުންާދެންާނިމުނީ.ާދެންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ާބަހުސްަގއިާއޮތްާބިލ ާބެހޭޮގތުންާވޯޓަށްާދެންނެވުންާއޮންނ ނީާމިއަދުާވޯޓަށްާދަންނަވ ާަގޑީަގއި.ާާ

މިދަނީާާާާ-10.2 މިހ ރުާ މުއްޠަލިބްާފ10.2ާާައަޅުަގނޑުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ރެސްމ ތޮޑ ާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ކުރިއަށ5ާާާްާ/2008ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ބަހުސްާ ބިލުެގާ ެގނަުއމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންެގާ

ާާ 2ާާާާެގންދިއުން.ާމިާބިލަށްާބަހުސްާކުރުމަށް ތްޮގތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާާއޮމިނިޓުާއަދިާއެބައޮތް.ާޕ ޓީތަކަށްާަވުގތ46ާާުަގޑި

ާާ 54ާާާާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް 1ާާާާމިނިޓުއިރު،ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް 16ާާާާަގޑިއިރު،ާޕީ.އޭއަށް މިނިޓު.ާޖުމުހޫރ5ާާާީމިނިޓު،ާޤައުމީާޕ ޓީއަށް

3ާމިނިޓުާއަދިާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވެާަވޑައިނުަގންނަވ ާމެންބަރުންނަށްާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށ3ާާްޕ ޓީއަށްާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ތަރުތީބުންާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ެގންދ ނަން.ާ ފުރުޞަތުއަރުވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ މިނިޓު.ާ

ފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާމިެގންދަނީ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާަގލޮޅުާއުތުރުާާ

ާއަށްާ.هللاާާޢަބްދުދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ 

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކުރީެގާމަޢުޟޫއަށްާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަކަށްާއެހެންާދަންނަވ ކަށްާނުކެރޭނެ.ާޢިްއޒަތްތެާާމޫސ މަނިކުާވިދ ޅުވީާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާއެްއޗިއްސޭާ.

ިއޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ެއކިއެކިާ ބިލުތަކ އި،ާ ހުށަހެޅޭާ މިާ އަލަށްާ ބިލުތައްާ ހުށަހެޅެމުންދ ާ މަޖިލީހަށްާ މިހ ރުާ އެކަމަކު،ާ
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ޢިއްޒަތް ބަލ ލ އިރުާ މަޤްޞަދަށްާ ބިލުތަކުެގާ ބަލައިލ އިރު،ާ ބިލުތަކަށްާ މިާ ހުށަހެޅޭާ ބިލުތަލުެގާާެގންނަންާ ރައީސް،ާ ތެރިާ

ާމަޤްޞަދުާއެކަންޏެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުމެނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިއަދުާކޯރަމްެގާދަތިކަންާމިާދިމ ވަމުންާދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެންާޕ ޓީތަކުެގާއިސްާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާ

ެއއްޮގތަާ ޔަޤީންކަމ ާ ކަންތައްތައްާދެއްވ ފަިއވ ާ ޮގތަށްާ ެގންދެްެވޭނެާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ ކަށްާ

އީވ ާާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އިންތިޒ މުކޮށްދެްއވުމަށް.ާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުމަށްާފުރުޞަތުައރުވަން.ާهللاާއަބްދު

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުަގލޮޅުާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުމީާއަޅުަގނޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމިކުރ ާމަސައްކަތުެގާމަޤްޞަދުާ

ޙަ ރަްއޔިތުންެގާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ނަމޭ،ާ ސަރުކ ރުާ ޮގއްސިއޭ.ާ ހިސ ބަށްާ އޮޅޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ިއސްކުރ ނަމޭ،ާވެސްާ އްޤުާ

ރައްޔިތުންެގާޙައްޤުާައޅުަގނޑުމެންާޙިމ ޔަތްކުރ ނަމޭާނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ނަގއިާހުވ ކުރިާފަދައިންާޤ ނޫނުއަސ ސީާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާއަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތ ނަމޭ،ާމިާބަސްތަކުެގާމ ނަާވެސް

ާާ ޤ ނޫނަށްާއޮޅިެގން ފުލުހުންެގާ އިޞްލ ޙު،ާ މިެގނޭާ ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންެގާ ބިލު،ާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ މިއަދުާ ހިނަގއްޖެހެން.ާ

ރަށުތެރޭަގއިާމިާ އުއްމީދުކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ހީކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުވީމ ާ ެގނެވެނިްއޔޭާ އިޞްލ ޙެއްާ

ވެސްާވަރަކަށްާެއއްާބ ރުލުމެއްާދިނުމަށްާކަމަށް.ާމ ރ މ ރީާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާާދިމ ވ ާމައްސަލަތަކަށްާޙައްލުކުރުމަށްާކޮންމެ

މައްޗަށްާއަރަިއެގންާދ ކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުެމންާތެރެއިންާެއއްެވސްާމީހަކުާދޮެގއްާނުކުރ ނެ.ާބިރުވެރިކަންާ

ޤ  ފުލުހުންެގާ ހީކުރިާ އަޅުަގނޑުާ ދަނީ.ާ މަްއޗަށްާ ދުވަހަށްާ ވިދ ޅުވީމ ާދުވަހެއްާ ހުށަހަޅުއްވަނިްއޔޭާ އިޞްލ ޙެްއާ ނޫނަށްާ

ރައްޔިތުންެގާރަްއކ ތެރިކަންާިއތުރުކުރުމަށްާފިޔަވަޅެއްާއަޅުްއވަނީކަމަށް.ާރައްޔިތުންެގާރަްއކ ތެރިކަންާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ

ހުށަހަޅުްއަވނީކަމަ އިޞްލ ޙެއްާ ވަރެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ ހަރުދަނ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ ެވސްާފުލުހުންެގާ އެްއޮގތަކަށްާ ށް.ާ

އުނިކަމެއްާ އިތުރުާ ނޫންާ ފުރިހަމަކުރުމެއްާ ތ އްޓެއް،ާ އިތުރުާ ނޫންާ ފަސޭހަެއއްާ އިދިކޮޅަށް.ާ ދިމ ާ މިއޮތީާ ނޫން.ާ އެހެނެއްާ

ެގނެސްފައި. ކޮންމެވެސްާާާމިއޮތީާ ފުލުހުންނާ  ހުށަހަޅުއްަވމުންާ އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ ފުލުހުންނ އި،ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއކިެއކިާމަޝްވަރ ކުރެާ ފުލުހުންނ ާ މަޖިލީހުެގތެރޭަގއިާ ރަްއޔިތުންާ މިާ ެވސްާ މިހ ރުާ ހިތަށްއަރ .ާ އަޅުަގނޑުާ ބ ޭއާ ވުނުާ

އަޅުަގނޑުާ ބ ވައޭާ ދެވުނުާ ކަންފަތެއްާ ކުޑަވެސްާ ަމޝްވަރ ައކަށްާ އެއްވެސްާ މިއިންާ ދޭ.ާ މަޝްވަރ ކުރެމުންާ ކޮމިޓީތަކުންާ

މަސައްާާހިތަށްއަރ . ފުލުހުންެގާ ރަީއސް،ާ ބޭނުންވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރިހަމަކަމެއްތޯާ ކޮންާ އިތުރުާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ކަތުަގއިާ

ދ ނީ.ާ ލުއިެވެގންާ ފަސޭހަވ ނީާ ޙައްލުކުރުމަށްާ ކަންތަތަކަށްާ މިވ ާ ރަށުތެރޭަގއިާ ތަރުތީބުވިްއޔ ތޯާ ކޮންޮގތަކަށްާ މަސައްކަތްާ
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ކަ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ކަންާ ކުރެވިފައިާ މަޝްވަރ އެއްާ މިާމިކަހަލަާ ކުރެވުނުނަމަކ ާ ށަވަރު.ާ

ާާ ވަނަާމ އްދ އަށްާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙ17ާާާުއިޞްލ ޙުތައްާއޮންނ ނީކީާއެްއާމިހެއްނޫން.ާމިާބިލަށްާބައްލަވ ލަްއވ .

ަގވ އިދުތަކަކީާޢަމަލުކުރަންާވ ނީާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާާ ޤ ނޫނުެގާދަށުން،ާމިާފުލުހުންެގާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހެދޭާބަެއއްާ

ދަށުންާރު ޤ ނޫނެއްެގާ ެއއޮތީާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެނޭގޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކުއޭ.ާ ހުމ ާ

ާާ ނުވޭ. ބޭނުމެއްާ ރުހުމެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ އިތުރަކަށްާ އެއަކަށްާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ.ާ ަގވ އިދުތަކަށްާ ަވނ52ާާާަހެދޭާ

ިއޞްލ  ހުށަހެޅިފައިވ ާ އަކީާމ އްދ އަށްާ ޕޮލިސްާ އޮފްާ ކޮިމޝަނަރާ އޮންނަނީާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބައްލަވ ލަްއވ .ާ ޙަށްާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާޢައްޔަނުކުރ ާމީހެކޭ.ާއޭެގާބަދަލުަގއިާއިޞްލ ޙަކަށްާހުށަހަޅ ފަިއާމިޮއތީާކޮމިޝަނަރާއޮފްާޕޮލިސްާ

ކޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނެްއަގއިާއަކީާއަނެްއކ ާވެސްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާރުހުމ އެކުާަވޒީރުާޢައްޔަނުކުރ ާމީހެ

ހައިބަތ ާ ކ ކުެގާ ދ ންފެށީމ ާ އުނިކުރަންާ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ އަންނަާ ބަސްާ މިާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ަގވ އިދެްއަގއިާ

މިއުޅެނީާ. ކަމަށްތޯާ ކުޅެވޭނެާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ އިޚްތިޔ ރ ާ ޢިއްޒަތ އިާ ކ ކުެގާ މިއުޅެނީ.ާ ކަމަށްތޯާ ކުޅޭނެާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުާމިާހަފުތ ތެރޭަގއިާތަޅުމުަގއިާމިއޮތްާއެކިެއކިާމައްސަލަތަކަށްާބައްލަވ ލަްއވ .ާިއއްޔެާނޫންާ

މިެގންދ ާ ބަހުސްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ޤ ނޫނު.ާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ފ ސްކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިހަށްދުވަހުާ

ާާ ފުލުހުންެގ މިއީާ ޤ ނޫނު.ާ ކޮންމެާމ ލިއްޔަތުާ މިއިންާ ބިލު.ާ ރަށްރަށުެގާ ވެރިކަންކުރ ާ އޮތްާ އަންނަންާ ދެންާ ޤ ނޫނު.ާ

ާާމައްސަލަެއއް ވެސް ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ެއއިާ ވިސްނުމެއް.ާ އެންމެާ މިއޮތީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިާާނ ރެހުަގިއާ ައށްާާާންާ

ޤ ނޫނުއަ ކުޅޭނަމޭ.ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ތިމަންނ މެންާ އިޚުތިޔ ރ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާއިސ ސީލިބިފައިވ ާ ންާ

ާޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާތެރެިއންާވަދެަގންނ ނަމޭ.ާމިއީާމިއިންކުރެްއވިއްޖެއްޔ ާރައްބ ރުތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެންާއިރ ދަލިބިފައިވ ާާ

މައްސަލައެްއަގއި ވިސްނުމުަގއިާާކޮންމެާ ާާާާެވސްާ ފަހަރަާާޢިއްޒަތްތެރިމިއޮތީ. ކޮންމެާ ބަދަލުވ ާ ވެރިކަންާ ކުާރައީސް،ާ

ބަލ ފައި ބޭފުޅަކަށްާ ކޮންމެާ ކުރައްވ ާ ކަންާ ލަންބ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުތައްާ ވެއްޖިއްާއަޅުަގނޑުމެންާ ޔ މުންާންާ

އެއްާވެރިކަންކުރ ާފަރ ތަކަށްނޫން.ާމިއަސަރުާކުރަނީާމުޅިާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑަށް.ާމިއަސަރުާާާކީޙަޤީޤަތުަގއިާައސަރުކުރ ނީ

އޮނިަގނޑަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުާހިންުގމުެގާތެރެއަށްާާާމިއުޅޭާމުޅިާޑިމޮކްރެޓިކްާންާާކުރަނީާއަޅުަގނޑުމެންާދަމަހައްޓަ

ވަންނ ންާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަށްާ ހިންުގމުެގާ މުޢައްސަސ ތައްާ ާއުޅެންވެއްޖެްއޔ ާއެކިާ

އަޅުަގނޑު ޮގތުންާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤީ އިދިކޮޅަށްާާާމަޤުޞަދ އިމެންެގާ ދިމ އިާ

މި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަޔަކުާާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ފ ރަވެރިންެގާ ޖެހެނީ.ާ މިސްރ ބުާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެއްޖިްއޔ ާ ވަންނ ންާ ތެރެއަށްާ ހިންުގމުެގާ ންާއޮޅިގެާާާމަޤްޞަދުމިމުޢައްސަސ ތައްާ

ރައީސްާ،މިދަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާާނީ.ާ ހުށަހަޅުއްވަމުން ާާމިބިލުާ ރައްޔިތުންެގ، ވިދ ޅުީވާ މެންބަރުާ ސަބަބެްއކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ

މަސައްކަތްާ ފުލުހުންެގާ ދަމަހައްޓަންެވެގންނޭ.ާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ އަމަންއަމ ންކަންާ މުޖުތަމަޢުެގާ މިއޮންނަނީާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ

ބަސްތަކ ިއާާާމިވާ އްވަމުންާވިދ ޅުވިާބަސްފުޅ އިާއިޞްލ ޙުތަކުަގއިާހުދ އިާކަޅުންާލިޔެވިފައިހަރުދަނ ާކުރަންވެެގންނޭ.ާހުށަހަޅު
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އެްއވެސްާކަހަލަާުގޅުމެއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނޭގާއަޅުަގނޑުާއެހެންާދ އިރ އެްއެގާރައްޔިތުންެގާވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާ

އުތުރުާ ޮގލޮޅުާ ކަށަވަރުާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ އެކަމަކުާ ޮގލޮޅުާނެތިން.ާ ރައްކ ތެރިކަމެްއ.ާ ިއތުރުާ ބޭނުންވަނީާ ރަްއޔިތުންާ ެގާ

ތަނަވަ އިތުރުާ ބޭނުންވަނީާ ރަްއޔިތުންާ ޙ އުތުރުެގާ އެއްެވސްާ ތިބެެގންާސްކަމެއް.ާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލަތެްެއްަގއިާ

ޝުކުރިއް ބޭނުމީ.ާ ބަލ ކަށްާ ނޫންާ ތަނެއްާ ހަނިކުރ ާ ލަންބ ާ ޮގތްޮގތަށްާ ޤ ނޫނުތައްާ އ އިާ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާޢިއްޒަތްތެރިޔ 

ާރައީސްާ.

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ  ފުލުހުންެގާޤ ނޫނަށްާއެްއަވނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލ5ާާާުާ/2008ރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ފަރެސްމަޖި ހުށަހަޅައިދެއްވީތީާ ދ އިރ ގެާލީހަށްާ ޢިއްޒަމ ތޮޑ ާ އިބްރ ހީާ މެންބަރުާ ނުހަނާުާތްތެރިާ މުއްޠަލިބަށްާ މްާ

މީެގާކުރިންާ މިބިލަކީާނުވަތަާމިއިޞްލ ޙަކީާ ެގނެއިޚުލ ސްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ތަޅުމަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ވިާވެސްާ

ާާދެކެވިފަިއވ ާއިޞްލ ޙަކަށްާވ ތީ،ާާާާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާވ ހަކަ ާާއަޅުަގނޑު ޮގތަށްާމިހ ރުވެސްާވެސްާވ ހަކަާހުރިާާއޭރުހަމަ

އެންމެާމަތިވެރިާާާެގާމުޢައްސަސ ހަމަާއިންތިހ އަށްާމިއަށްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާފުލުހުން

ާާ މުހިއްމު، ނަންބަރާުާއެންމެާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިންޭގނެކަމަށްާ ޮގތެްއަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ

ވަންާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާފ ސްެވެގންކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާމީަގިއާފުލުހުންެގާޤ ނޫނަށްާއެއްެގ2008/5ާާާާ

ާާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ަމސްރަޙުއަޅުަގނޑުމެންާ ާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ މިއަދުެގާާާާޙަޤީޤަތަކީާ ޮގތުންާ ހުރިާ

ކުރިއަށްާާ ޖީލުތަކަށްއަޅުަގނޑުމެންާ ވޭނ އިއަނިޔ ވެރިކަާާއޮތްާ އުނދަުގލ އިާ ބަދަލުަގިއ،ާާާމ ިއާ ކުރުމުެގާ ތަޙައްމަލުާ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާާާއްާއޮތުމުންކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްތަޙައްމަލުކުރުންާހުއްޓުވުމަކަށްާެގނެވޭނީާމިފަދަާބިލެ

މިހ ރު ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެނގިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ އިދ ާާމިޖެހެނީާ ފުލުހުންެގާ ނުލިބިވެސްާ ބ ރެއްާ ެގންާރ އަށްާ

ޖެހިެގން،ާާ ކުލަތަކެއްާ އެބޭފުޅުންެގާާސިޔ ސީާ ނުވަތަާ ދައުރުާ ޙަޤީޤީާ އެބޭފުޅުންެގާ ަވދެެގންާ ބ ރުތަކެއްާ ސިޔ ސީާ

ާާ،ޓީވީާތަކުންނ އިނޫސްތަކުންނ އިާރޭޑިޔޯތަކުންނ އި،ާާޕްރޮފެޝަނަލްާމަސައްކަތްތައްާނުކުރެިވެގންާއުޅޭާވ ހަކަާމިީއާމިއަދުާާ

ދޫތަކު އަދިވެހިާ އިންތިހ އަށް.ާ ހިތ މަކުރަންާ މިކަންތަކަށްާ ވ ހަކަެއއް.ާ ދައްކަމުންދ ާ އެހިންާންާ ައޑުާ ކުރީަގއިާ ާޅުަގނޑުމެންާ

ސަރުކ ރުން އޭެގާާާކުރީެގާ ވ ހަކަ.ާ ކުރިާ ކަންތައްތައްާ ފޯރުވ ާ ނުފޫޒުާ ޮގތްތަކށްާ ތަފ ތުާ އިދ ރ އަށްާ ފުލުހުންެގާ ވެސްާ

ާވެސްާކަރުނަާޭގސްާމަުގމަތިންާފެނުނު.ާލޯާތަކެއްާތަދުވެ،ާާމެންާއޭރުަގއިާޙަޤީޤަތްތައްާވަނީާނޭިގފައި.ާެއކަމަކުާއަޅުަގނޑު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ިއސްާާޢިއްޒަތްތެރި ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ ެގންދެވުންާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ާާމެންބަރުާ

ާާ ޮގތުަގއިާާާިމއަދުާމިދިމ ވަމުންދ ާދަތިާއަޅުަގނޑަށްާޙައްލުކޮށްދެްއވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ބޭފުޅުންެގާއަރިހުންާއެދެން

ާާކޮމ3ާާި ހިނަގމުން މިހ ރުާ ާާޓީާ އެކަމަކު ާާކޮމ3ާާިއެބަދޭ.ާ ތިއްބަވ ނި ހ ޒިރުވެަވޑަިއަގތަސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ 33ާާޓީަގއިާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާތަޅުމުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާާނީާމަޖިލީހުެގާާމެންބަރުން.ާދެންާބ ކީާތިއްބެވިާމެންބަރުންާތިއްބަވަންާޖެހޭ

ކޯރަމަށްާދަތިކަމެއްާނައިސްާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދެވެންާޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ާ

ބޮޑަ ޙައަޅުަގނޑުާވަރަށްާ މިދަތިާއަޅުަގނޑަށްާ ައޅުަގާނށްާއެދެންާ ާާއްލުކޮށްދެއްވުމަށް.ާ ދ އިރ ެގ ެގަމނަފުށީާ ާާޢިއްޒަތްތެރިޑުާ

ާދެްއވުމަށްާފުރުޞަތުާައރުވަންާ.ޮގސްމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގން

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މުންާދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާވަރަށްާހިތ މަކުރަންާވ ހަކަާމިހެންާދައްކަާާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާާާޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ ާާ

ވަޑަާާާޢިއްޒަތްތެރި ފ ޚ ނ އަށްާ ބޭފުޅުންާ ތެރެއިންާ ިވޔަމެންބަރުންެގާ ޖެހުނުކަމުަގއިާ މިޮގތަށްާއިަގންނަވަންާ ކޯރަމްާ ސްާ

ޢަމަލުާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ ބައްލަވަިއެގންާ ކޯރަމްާ ުއއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަެވސްާ ެގއްލިެގންދ ތީ.ާ

އަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާނޑުާދައްކަމުންދިޔަާވ ހަްަކަާާ.ާއަޅުަގކުރަްއވ ނެކަމަށް

ންާނަހައްޤުއަޅުވ ާވ ހަކައ ިއ،ާާާާބިޑިމެންާއަޑުާއެހީމޭާކަރުނަާޭގހ އި،ާާެވސްާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރީެގާސަރުކ ރުގައި

ާާޖަލަށްާެގންދެވޭާވ ހަކައ އިްި،ާާ އަޅުަގނޑަށްާާާވ ހަކައ އިާމިކަހަލަާވ ހަކަތަކެއްާައޑުާއެހީމު.ާއަޅުަގނޑަކަށްާއޭރުހިފަހައްޓ 

ވެސްާތ ފ ތު.ާއޭރުާހުންނެވިާާާލަިއެގާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާއެޤ ނޫނުެގާދަށުންާފުލުހުންެގާވ ޖިބުތަކ އިާދައުރުާފެނިެގންދިޔައީާނޫކު

މިދައްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިއަދުާ ތަފ ތު.ާ ބ ރުވެސްާ ލިބިދޭާ މިއޮތީާއަށްާ މިއަދުާ ވ ހަކައެްެއް.ާ އެހެންާ މުޅިންާ ކަނީާ

ދަށުންާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާ އެއީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާ ކުލައިެގާ ފެހިާ މިކިޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާއަ މެންބަރުންނަށ އި، މަޖިލީހުެގާ ދައުރ ިއ،ާ ލިބިދޭާ ހިއުމަންޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޖިލީހަށ އިާ ރައިޓްސްާާާރައްޔިތުންެގާ

ދައުކޮމިޝަނަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަރުކ ރަށ އި،ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކޯޓުތަކަށ ިއ،ާ ދައުލަތުެގާ ލިބިދޭާލަށ އި،ާ ތަށްާ

ދައު މިއޮތީާއެބަޔަކަށްާއެނިގފައި.ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދ އިރ ާ ޖެހޭާ އުޅެންާ އެބަޔަކުާ ބެހިފައި.ާ ިމވަނީާ ބ ރުތައްވެސްާ ލަތުެގާ

ދޮރު ޖެހޭާ ނުވަންނަންާ ދޮރ އިާ ވަންނަންޖެހޭާ ާތިމ ާ ހިތ މަކުރަވެާ ެއކަމަކުާ އެނިގފައި.ާ ޖެހެނީާސްާ ންާ

ެގާސިޔ ސީާކަންތައްތަކ އިާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދ ދިފަހުންާދިމ ވިާކަމެްއެގާވ ހަކަާާނކަންނޭއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ

ެގާކިހ ވަރެްއެގާާވެސްާމީާާއަޅުަގނޑުާތ ރީޚަށްޓަކައިާނުަވތަާރެކޯޑަށްޓަކައިާދަންނަވ ލ ނަން.ާއޭރުންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް

މި ލިާާކަހަލަކަމެއްކަންާ ސަބަބުންާ ޤ ނޫނެްއެގާ މިފަދަާ ނުވަތަާ ކުރުމަކީާ އިޞްލ ޙުާ މަންފ އަކީާޤ ނޫނެއްާ ބިދޭނެާ

ޕ ޓީއެްއކަމުަގިއވ ާާކިހ ވަރެްއެގ ސިޔ ސީާ މައްސަލަިއަގއިާ ޖެނަރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ ޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެނިގެގންދ ނީ.ާ ކަންާ

ވެސްާއެުމޒ ހަރ ަގއިާާާައޅުަގނޑަކީކުރަމުންދަނިކޮށްާފެނިެގންދިޔައީ،ާާނުަވތަާހިތްހަމަނުޖެހުންާފ ޅުޑީ.އ ރު.ޕީންާމުޒ ހަރ ކޮށްާާ
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ެއކުާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފައިވ ާއިބައިވެރިާމީހެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާޑީ.އ ރު.ޕީާއޮފީސްާދޮރުމަތީަގއިާފުލުހުންެގާސެކިއުރިޓީއާ 

ފުޅުންާކޮބ ހޭާއިލްހ މްާކިޔ ފައިާއަޅުަގނޑުާާހުއްޓ ާލިސްޓަކަށްާައއިސްާބޭެއއްކޮށްާައޅުަގނޑުާާއިާާދެާސެކިއުރިޓީާބޭފުޅުންނ 

ތަޅ  އ ންމުކޮށްާ ައޅުަގނޑަކީާ ދޮރުމަތީގައި،ާ އަޑުާާާއޮފީސްާ އަޅުަގނޑަކީާ މީހެއްނޫން.ާ ވަްައްތަރުެގާ ހިންގ ާ މ ރ މ ރީާ ފޮޅ ާ

ެވސްާނޫން.ާދޮރުމަތީަގިއާއަޅުަގނޑުާާރެއެއްާާއެކަމަކުާނަސީބަކުންާއެރެޔަކީާވ ހަކަދެްއކޭމީހެއް.ާާއުޅޭާަގދަކޮށްާވ ހަކަދަްއކ ާާ

ަގޑި،ޑީ. ނިކުތްާ އޮފީހުންާ ާާާާއ ރު.ޕީާ ާާައޅުަގނޑު ދެބޭފުޅުންނ ެއއްކަލަ ތިއްބ ާާސެކިއުރިޓީާ އައިސްާާާާެއއްކޮށްާ ލިސްޓަކަށްާ

ވިދ ޅުވިާކޮބަ އެބޭފުޅުންާ ދިމ އަށްާ އަޅުަގނޑ އިާ ިވދ ޅުވި.ާ ކިޔ ފަިއާ އިލްހ މްާ އަވަޑައިާާާބަހަކީާާާއިހޭާ ޅުަގނޑުާަގންނަވ ށޭ.ާ

ސިންގ ާލޮރީއަކަށްާއެރުވީ.ާާާކިހިނެއްތޯޭއވީ.ާަވޑައިަގންނަވ ށޭ.ާދެންާައޅުަގނޑުާއަތުަގއިާހިފަިއެގންާޮގސްާބޮޑުާާދެންނެވީ

ޑީ.އ ރު.ޕީެގާޑެޕިއުޓީާލީޑަރުާއަލީާވަޙީދުާވެސްާހުންނެވި.ާހަމައެއ އެްއކޮށްާއުމަރުާާާއެާލޮރީެގާތެރޭަގއިާއަލީާވަޙީދު،އޭރުާާ

ހުންާާނަސީރު ެގންދަވަނީ.ާވެސްާ މިރޭާ ލިސްޓަކަށްތޯާ ތިހައްދަވަނީ.ާ ކިހިނެއްތޯއޭާ ބައްލަވ ާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ނެވި.ާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންެގާ ފެނިެގންދިޔައީާ ދެންާ އ ދެހޭ.ާ ާާމެންބަރެާާޢިއްޒަތްތެރިާވިދ ޅުިވާ އ ރިފް، ވަިއކަރަދޫާްއކަމުަގިއވ ާ

ާާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއ ރިފް ާާެވސް ާިއންނެވި.ާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާދިވެހިާތ ރީޚަށްޓަކައި.ާާއެލޮރީާތެރޭގައިހަމަ

ބުނިާއ ރިފުާނަމެއްާނެތެއް ބޭފުޅަކުާ ތެރޭަގއިާއިންދ ާއެތަނުންާ ނޫންހޭ.ާއޭނ ާބ ލަންވީނޫންހޭ.ާއ ރިފުާވިދ ޅުިވާާާާމިލޮރީާ

ފައިބ ނަމޭ.ާާންނައެއްތިމަ ާާާާނުއެއްާ ހަމަ ފައިބ ށޭ.ާ ނަމެއްނެތޭާ ތިމަނިކުފ ނުާ ބޭލީ.ާނޫނެކޭާ ތެރެއިންާ ލޮރީާ ަގދަކަމުންާ

މ ނައަކީާމިހުންނަނީާމިކަހަލަާވ ހަކަާދެއްކީމަާއަޅުަގނޑުމެންާލަދުާަގންނަންާވަރުެގާވ ހަކަތައް.ާއ ރިފްާވެސްާާއެހެންވީމ ،ާާ

ގޮވަިއެގންާވަޑަިއަގން އ ރިފުާ ޖެހޭނީާ ންާއެާާނަވައެއަށްާނެންެގވުމަށްފަހުާނުވަތަާއަރައިަވޑަިއަގތުމަށްފަހުާނަމަވެސްާދެންާ

އ ރި ދެރައީާ އެކަމުާ ކަމުގައިނަމަެވސް.ާ ާާދޫނިދޫއަށްާ ާާފު މަންޒަރުހަމަ ތިބިާ އެތ ާ ބޭލީ.ާ ތިބޭނެ.ާާަގދަކަމުންާ ބަލަންާ ާވެސްާ

ާާާާވެސްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާކުޑަކުޑަާލިސްޓެއްާދަްއކ ލ ފައިާއަޅުަގނޑުާާފުލުހުންނަށް ދަންނަާފުލުހުންެގާާެވސްާކުޑަކޮށް

ޑީ.އ ރުބޭފުޅެއް،ާާ ބޭފުޅ ައކީ.ކުޑަކޮށްާ އެާ ބޭފުޅެއްާ ހުންނަވ ާ ޚިޔ ލުާ ލިސްޓުދެންާާާާ.ޕީެގާ މިއޮތީއޭާ .ާވިދ ޅުވީާ

ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަންާފުލުހުން ެއކަަމކުާެގާއިދ ރ ަގއިާއެރޭާއިންނެިވއެކޭ.ާއިންނެވިކަންާއެނޭގ.

ާާފުލުހުންެގާމުޢައްސަްަސ ާމިނިވަންކީ،ާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކައަާ ާޢިއްޒަތްތެރިވ ންޖެހޭާއެންމެާމުހިއްމުާކަމަކީާމިއޭ

ޖެހެނީ.ާސިޔ ސީާމިާާވ ންލުހުންެގާމުޢައްސަސ ާމިނިވަންާާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާފުއީސް.ާމިފަދަާސަބަބުތަކ ިއާހުރެއޭާާރަ

ކަންތައްތަ ސިޔ ސީާ ެއްއކިބ ވެނުފޫޒުތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާާާކުންާ ހަމަހަމަ ރަްއޔިތުންާ ފުރުޞަތުތައްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ އެންމެާާއަޅުަގނޑުމެންލިބިެގން މަސައްާާރަްއޔިތުންނަށްާ ޮގތެްއަގއިާ އެބޭފުޅުންެގާާއެކަށީެގންވ ާ މިހ ރުާ ކުރެވިެގންނޭ.ާ ކަތްާ

ާާ ންާފ ރަލުމ އި،ާވ ޖިބަކަށްާގ ތްަގނޑަކަށްާމިވަނީާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުަގިއާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާހައްޔަރުާކުރުމ އިާފަހަތުވެސް

އުޅޭއެބޭ ާާާާފުޅުންާ ބެލުމ އި، ޮގތްާ ާާއެނޫޅޭާ ކުރުމ އި، ރެކޯޑުާ ކޯލުތައްާ ފޯނުާ ކަންތައް.ާބޭފުޅުންެގާ ބެހޭާ އެމީހުންނ އިާ

ެއއްޗެހިާއަޅ ާތަން.ާހަމަާމަރުވެެގންދ ތަން ެއއްފަހަރުާއެބަފެނޭާހަމަާކަޓަރ އިާ ވެސްާއެބަާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދުވ ލަކުާ

މިވެނިކަެމއްާވަރަށްާވިދ ޅުވަނީާާާާހިސ ބުންނޭާތިާާާވިދ ޅުވ ނެ،ާތަފ ސްާާވެސްާމަދެއްނުވޭ.ާހަމަާާދަދެއްއަފެނޭ.ާވަްއކަންާކުރ ާާ
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ވެސްާކުރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާާާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންެގިއންާވައްކަންާކުރ ާވަރަށްާެއެގއިންާާމަދުވެއްޖެއޭ.ާހަމަާކުރ ާވަރަށްާކުރޭ.

ފުލުހުންެގާމުޢައްސަސ ާޙ ލަތުާޮގތަކީ.ާާާާތަކީ.ޮގާާހުރިާާދަންނަވަންާއުޅޭާވ ހަކައަކީާމިއޭާައޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާޙ ލަތު

ުގބޮޑުެވެގންާާތަންާމިނިވަންާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާަމއްޗަށްާވ ޖިބެކޭ.ާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާދ ދިފަހުންާކަރަންޓުާއަމި

ކައިރީ ާާާާސްޓެލްކޯާ ދަނިކޮށް ކުރަމުންާ ވ ހަމުޒ ހަރ ާ ާާރީތިކޮށްާ ތިއްބ  ލޮރީތަކަދައްކަދަްއކ ާ ފެންާ ާާައއިސްާ ފެންޖަހ ލީ.ާކުން

ކިހިނެއްތޯ ސަާާހެޔޮވ ނީާ ކުރީެގާ އަހަދެން.ާ އަޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގރުކ ރުންާ ެއވ ހަކަ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާނީާ ާ

ާާާާމިނިސްޓަރާޝިހ ބު،ާޢިްއޒަތްތެރި ަވޑަިއެގންާޝިހ ބުާާއިޙުތިރ މްާލިބިެގންވ ޮގތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާާމިނިސްޓަރަށްާޤަދަރ އި

ދައަޅުަގނޑުމެންާާވިދ ޅުވި އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ޭގހެްއ.ާ ކަރުނަާ ނުޖަހ ނައޭ.ާ ޭގހެއްާ ސަރުކ ރެްއަގއިާ އެރޭާެގާ ންނަވ ނީާ

ބޮޑުސިންގ ާާާރުާގައިަގއިާފެންާލޮްޮރީެގާއެއޮތްޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުއަޅުަގނޑުާހުރީމޭ.ާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރެއިންާާ

މުޢައްސަސ ތަްއާމިނިވަންާވ ންާެއބަާާާމިދަންނަވަނީާމިހެންވީމ ،ާާާފަރ ތަށްާވެްއޓުނީ.ާއެއެތިންާފެންޖަހ ލީމ ާޮގސްާައނެއް

އަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަންާމިތ ާހުރިާމުޙައްމަދުާާާންެގާއިދ ރ ާކަމުަގިއވިޔަސް.ޖެހެއޭ.ާފުލުހުންެގާއިދ ރ ކަމަށްވިޔަސްާސިފައި

އެކު އ ދޭހ އިާ އަލުަގނޑުާ ކުރައްވަނީކީ.ާ ކަންތައްާ ޤައުމުާާނަޝީދޭާ މިއަދުާ ާާމިދަންނަވަނީާ ޮގތުން، ޙ ލަތުހުރިާ ސިޔ ސީާެގާ

ނުކުރެއްިވޔަސްާ ކުރެއްިވޔަސްާ ޤަބޫލުާ ޖެހެއޭ.ާ އެބަާ ކުރަންާ މިހެންާ މިކަންތައްާ މިޤައުމުަގއިާ މިއަދުާ ޮގތުންާ ހުރިާ ފިކުރުާ

ތެރެއަށް އަލިވ ޭގާ މިހެން.ާ ހިނަގނީާ ތެރެއިންާާމިކަންާ ައލިވ ޭގާ ހަމަާ އެރޭާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ބޯޅައޭާާާވެސްާ ޭގސްާ

ެއއްޗެއްާނޭނޭގާއަޅުަގނޑަކަށްާކިޔ ާެއއްޗެއް.ާދެންާއެާސަޢޫދީާރިޔ ލުާކީާކަމުަގިއވީނަމަވެސްާމަްއސަލަެއއްާނެތް.ާއެކިޔ ާާ

ކ  ދެންާ ވައްޓ ލީ.ާ ޢިއްޒަާމަތިންާ ޤަބޫލުކުރ ނީާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާކުތޯާ އަޑުއަހަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރައީސް.ާ ތްތެރިާ

ފުާާކޮމެޓީތަކަށް ބޭފުޅުންައއިސްާ ވިދ ޅުވާ ލުހުންެގާ ާާާާާ ާާވ ހަކަތައް. މިެއކަމަކު ހިތުންާ ފްލޯަގއިާާާއަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުެގާ

ވެސް މ ރަނަގޅުކަމެއްާ ދެއްކުމަކީާ އެްއކުާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިއ އިާ އަޅުަގނޑުާ ފުލުހުންގާެާާާނޫން.ާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ާާ މަްަސައްކަތްޕުޅުޙައިދ ރ  ބުރަާ ކުރަްއވ ާ ފަސީޙުާ ހުންނެވިާ އެމަނިާާވ ލުވެާ މަސައްކަތްޕުޅުާވެސް.ާ ބުރަާ ކުރަްއވ ާ ކުފ ނުާ

ނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމަނިކުފ ނުާއަޅުަގނޑުާހަމަާނުލ ހިކުާއިޙުތިރ މ އެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާދަން

ރައީސުލްޖުމްހޫާާވެސް ނުކުރ ށޭ.ާ އިޙުތިރ މްާ އަމުރުތަކަށްާ އަންނަާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ އިާ ފޯނުކުރެއްވިާޤ ނޫނ އިާ ޔަސްާރިއްޔ ާ

ޒަާ ޙުސެއިންާ އަދ ކުރައްއިބްރ ހީމްާ ފަނުކުފ ނުާ ދައުރޭާ މަނިކުފ ނުާ ފޯނުކުރެއްިވޔަސްާ އަޑުއެހިންާކީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނީ.ާ

ބައްދަާާއެތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ބޭފުޅަކުާ ޒަކީއޭާކޮލުާސީނިއަރާ ޙުސެއިންާ އިބްރ ހީމްާ ދުވަހުާ ެއއްާ ވިދ ޅުވިާ ށްާ

ާދުވަހުާޑިފެންސްާމިނިސްޓަރޭާުގޅުްއވަނީ.ާޑިފެންސްާމިނިސްޓަރަކީާާާއަނެއްޅުއްވަނީ.ާާުގޅުްއވަނީ.ާއަނެއްާދުވަހުާއަފީފުއޭާުގ

ދައުރެާ ަވކިާ ާާވެސްާ އެހެންވީމ ، ބޭފުޅެއް.ާ އޮންނަާ އިޞްލ ޙުވެެގންއްާ މިޤ ނޫނުާ ާާާާމިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާނޫނީ،

ތަާމިއަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނަމ ާހިނގ ށޭ.ާވެސްާމަސަްއކަތްކޮށްެގންާމިޤ ނޫނުާނުވަާާޑީ.އ ރު.ޕީާއ ިއާމިނިވަންާމެންބަރުން

މްާމުއްޠަލިބުާމިމަސައްލަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާާާއެބަޖެހޭާމިއަދުާފަރެސްއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫކުރަން

އަބަދު އަޅުަގނޑުާ އޮތީމ ކަން.ާ ކަމެއްާ ކޮންމެވެސްާ ޤައުމުަގިއާ މިއޮތީާ ޑީ.އ ރުާާހުށަހަޅ ފައިާ އަޑުއަހަނީާ ައކީާާެވސްާ .ޕީާ
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މްާރިޒ ާހެން.ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާއިބްރ ހީއެާާލައިފިއްޔ ާވެސް.ާމުއްޠަލިބުާއެްއޗެްއާާާއަށްާއުނދަޫގާކުރ ާޕ ޓީއެކޭއެމް.ޑީ.ޕީ

އަރ ާއެންމެާފަހުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދިޔަީއާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާމިއެްއޗެއްާލެްއވިޔަސްާހަމަާއެހެން.ާދެންާމީަގއިާާ

ާާމެާާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ ކުޑަހުވަދޫާ އ މިރު،ާ އިޞްލ ޙުާާާޢިްއޒަތްތެރިންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ އ މިރުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ

ބިލަށ އޭނަާާެގނައުުމެގާ ހަމަާ އެބޭފުޅ ވަާާްްެވސްާ ސޮރީ،ާ ޯގސް.ާ ީމހަކުާާގެާރުވަރުެގާ އެހެންވީމ ،ާާާޯގސްާ ނެތް.ާ ވެސްާ

އެމް.ޑީ.ޕީާކަންކުރަނީ.ާޑީ.އ ރު.ޕީ،ާާާާމ އިާމެދުާިވސްނ ފައޭވެސްާޤައުާާމެންާއެހެންާނަހަދަމ ާހިނގ ށޭ.ާމިބޭފުޅުންއަޅުަގނޑު

އެ ޤައުމަށްޓަކައިާ އެއީާ ނޫނޭާ ލީމައެްއާ ބޭފުޅަކުާ ވަކިާ އިޝޫައކީާއަދިާ މިލައްވ ފަިއވ ާ ވެސްާ މުއްޠަލިބުާ ބަލަނީ.ާ

ާާ ނުކުރެްއިވޔަސް ާާރިއަޤަބޫލުކުރެއްިވޔަސްާ ާާލިޓީައކީ އަޅުަގމީެގ ހުރީމައޭ.ާ މިހުރިމައްސަލަތަކެއްާ ޙަޤީޤަތެއްާނޑުމެންާ ހ ާ

ސަރުކ ރ ިއާކިޔައި މިއަދުާ ބަލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުންނ ނެހެން.ާ މައްސަލަތަކެއްާ ބޮޑުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދޭންވެއްޖިއްޔ ާ

ާާާާދިމ ލަށް ސަބަބަކީާމިކަންތައްާއިޞްލ ޙުާކުރެވޭތޯ.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާާާމިހ ރުާެއއްޗެްއާނުބުނެވޭތޯ.ާެއއީވެސް

ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ.ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ފުލުހުާ އ ދެާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާާ ެގންނަ، އިޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންެގ5ާާާާ/2008ންެގާ

ފަރެސް އިބްރ ހީމ ޤ ނޫނަށްާ މެންބަރުާ މިއިތޮޑ ެގާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މުއްޠަލިބުާ ނުހަނުާމްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޞްލ ޙުތަކ އިމެދުާ

ޤަބޫލުކުރަންާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެދުފުޅެއްމެާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ޖެހޭާ ިވސްނަންާ ީމަގިއާ ވިސްނ ާ ފުންކޮށްާ

ސަސ ތަކަކީާމުޢައްާާއެބަޖެހޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާފުލުހުންނަކީާޙިމ ޔަތްތެރިކަމ އިާޤަދަރ އިާޢިއްޒަތ އިާއަދިާފުލުހުންާނޫނަސްާއެ

ންާޖެހޭނެާމުޢައްސަސ ތަކެްއކަމަށްާހަނދަންާއެބަާޖެހޭ.ާއޭެގާމަޤުޞަދެއްކަަމށްާރައްޔިތުންާކުރިމަތީަގއިާޤަދަރުާހިފަހެއްޓެ

އި ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންާ މިއޮތީާ ފުރަތަމަާ ބަޔ ންކޮށްާ ސަބަބުާ ފަރ ތުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ހުށަހެޅުއްިވާއިޞްލ ޙުާ ޞްލ ޙެއްާ

ފަރެސް އިބްރ ހީދ އިރ ެގާާމ ތޮޑ ާާސަބަބަކީ،ާ މެންބަރުާ ދަޢުލަތުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީާ މުއްޠަލިބުާ މްާ

ާާމުޢަ ކުރުމަށ އި، ހަރުދަނ ާ ޙައްޤުތަކައްސަސ ތައްާ މަޤުޞަދުތަްއާރައްޔިތުންެގާ އިސްވެދެންނެވިާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަމ އިާ ށްާ

ކުރުާ ފުލުހުންާާބަޔ ންކޮށްފަިއވީާާވުމަށްޓަކައޭާއިޞްލ ޙުާ އަނަމަވެސްާ ޤ ނޫނަށްާ ާާެގާ އެކަށީެގންވ ، ނުފެނޭާ ާމިާޅުަގނޑަކަށްާ

ނު އަޅުަގނޑަކަށްާ ލިބޭތަނެއްާ ކުރިއެރުމެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަނާްާއިޞްލ ޙުތަކުންާ މީެގާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފެނޭ.ާ

މަޤުބޭނުންވަނީ،ާާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ކުރުމަކީާ އިތުރުާ ރައްކ ތެރިކަންާ ސަލ މަތ އިާ ޞަތުކަމަށްާރައްޔިތުންެގާ

ރައްޔިތުންނަށްާާާާބަޔ ންކޮށްފަިއވީ ފަރ ތުންާ ފުލުހުންެގާ އިޞްލ ޙުަގިއާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ޚިދުމަތްތައްާދެވޭާާނަމަވެސްާ

ކުރެވޭ ަމޝްވަރ ެއއްާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ އެބޭފުޅުންނ އިާ ނުވަތަާ ާާާާތަރައްޤީކުރުމަށްާ ާާކަމެއް އިޞްލ ޙުތަކުންާިމ ހުށަހެޅުއްވިާ

ފެންނ  ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ސުވ ލަކީ، އަޅުަގނޑުެގާ ނުދައްކަށްނެތް.ާ ވ ހަކަާ މުޢައްސަސ ާފުލުހުންނ އިާ ފުލުހުންެގާ ކ ާ

ާާ ާާާާހިނަގމުންދ ާޮގތުންާއެބޭފުޅުންނަށްމިހ ރު ާާާާއެބޭފުޅުންނަށްވ ާދަތިތަކ އި، އެބޭފުޅުންނ އިާމަޝްވަރ ާވ ާއުނދަޫގތަކ އި،
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އިާއޮތްާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމަގއިާއެންމެާރަނަގޅުާާނުކުރައްވ ާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބޭފުޅުންެގާހެދިފަާ

ޮގތުަގއިާއެކަންާކުރެވޭނެބ އޭާއަޅުަގނޑުާހިތ ާހިތ ާކުރެވޭާސުވ ލެއް.ާއެބޭފުޅުންނ ިއާމަޝްވަރ ާކުރެްއވީމ ާއެބޭފުޅުންެގާާ

ާާ ހިމެނޭކަމަށް މިބިލުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ ލިބުނުާ ކުާާޢިއްޒަތްތެރިފަރ ތުންާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނމެންބަރުާ ޑަށްާރެްއވިނަމަާ

ާާ ކޭާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑަށްާފަސޭހަވީސް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިައދުާކެމިއީާޙަޤީޤީާވ ހަކަތަފަސޭހަވީސްާމިއޭާޙަޤީޤަތަކީ،

،ާމިާއިޞްލ ޙުތަށްާއައިާއިރުަގއިާމީަގއިާކުރީަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާދެންނެވިފަދައިންާއަބަދުވެސްާމިާއުފެދޭާސުވ ލަކީާ

ހައިބަތުާމަސައްކަ ޝަރަފ އިާ މަޤ މުެގާ ެއާ ތަނަކަންާ ކޮންމެާ އަންނަާ ނަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އަންނަނީާ މިާ ތެއްާ

ބޭފުޅަކަށްާާ ހުރިާ އަހަރުަގއިާ ފަސްާ މިާ ިމވަުގތުާ އަކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ެގއްލިެގންދ ތަން.ާ

ހަރުަގިއާހުންނ ނީކީ.ާދެންާއެާހިތްހަމަނުޖެހޭާބަޔަކުާއައިްއސިްއޔ ާފަހަރުަގއިާނުވެދ ނެާދެންާޖެހިެގންާއަންނަާފަސްާއަ

އަދިާ ވ ހަކަދަްއކަިއާ ެގއްލޭޮގތަށްާ ހައިބަތުާ އެާ ބ ރުތަކ އިާ ދީފަިއވ ާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ޤ ނޫނުައސ  މިާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ ެއއީާ ެގނައުމަކީާ އިޞްލ ޙުާ ކަނޑ ލުމަށްާޤ ނޫނުތަކަށްާ ޙުރުމަތްާ ސީެގާ

ކުރެވޭކަަމކަށްާނޫނީާއަޅުަގނޑަކަށްާތަޞަްއވުރެއްނުކުރެވޭ.ާިމާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެބަާބުނޭާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާޙުރުމަތްާ

ހިނދުަގއިާ އޮތްާ އެހެންާ ެވސް.ާ ކުށްވެރިވ ނެކަމަށްާ ޮގތުަގއިާ ކުށްވެރިޔ ެގާ ބޮޑުާ ެއންމެާ އެއީާ މީހ އަކީާ ކަނޑ ލިާ

ާާ ޤ ނޫނުތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެން އެކިއެކިާ މިހެދެނީާ މިތަނުަގއިާ ޤ ނޫނުތައްާ ހެދޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނ ލުމެއްނެތިާ މިއަށްާ

ފުށުއަރ ޮގތަށް.ާއަދި،ާކުރީަގިއާހެދިފައިާހުރިާޤ ނޫނުތަކަށްާއެްއވެސްާޙ ލެްއަގއިާބެލުމެއްނެތި.ާއަދިާމިޤ ނޫނުެގާސަބަބުންާ

ހަލ ކުވެާ ޤ ނޫނުތައްާ ހުންނަާ ހެދިފައިާ ކުރެވެނީ.ާކުރީަގއިާ މިާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަންާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ެގންދ ާ

މަސައްކަތްކުރިާ އޭރުަގއިާ ބ ޠިލުވެ،ާ ޤ ނޫނުާ މުޅިާ އޮތްާ ހެދިފައިާ ކުރީަގއިާ ޤ ނޫނަކުންާ ހެދޭާ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަންާ

ހެދެމުންދ ކަން ޤ ނޫނުާ ނެނޭގޮގތަށްާ ދޮރެއްާ ތަނެއްާ ގެއްލިާ ޤ ނޫނުންާ އެާ ޮގތްާ އަޅުަގނޑުމެންާރަނަގޅުާ ވެސްާ ާ

ޔަޤީންވެއްޖެ.ާާ އިތުރަށްާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތުންާ ހުށަހެޅެމުންދ ާ އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ މިހ ރުާ ފ ހަަގކުރަންޖެހޭ.ާ

ދ ދިާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ދިޔައީ.ާ ހިނަގމުންާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކަމެއްާ ެއކަހަލަާ ވެސްާ އިްއޔެަގއިާ

އޮެވެގންާާާއިހަކަށްދުވަހުގައި އަޣުލަބިްއޔަތެއްާ ސައްތަާ ސައްތައިންާ ބޭފުޅުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ

އެމް.ޑީ.ޕީާމީހުންާފްލޯަގއިާެވސްާނެތިާއަދިާކޮމިޓީަގއިާެވސްާނެތިާހުށަހެޅުނުާޤ ނޫނެއް،ާނިންމިާޤ ނޫނަކަށްާއިޞްލ ޙުާ

އިޞްލ ޙު ވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ދެާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ިއއްޔެަގިއާާާހުށަހެޅި،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އެއީާ ހުށަހެޅުއްވީާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުށަހެޅުއްވީ.ާ އިޞްލ ޙުާ

އެހެންނަމަ ލުމަށްޓަކައި.ާ އެއަށްާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނެތީމ ާ އޭަގއިާ އަޅުަގނޑުާވިސްނުމެއްާ އެބޭފުޅުންާ ވެސްާ

ކުރީަގއިާމިދެންނެވިޮގތަށްާއެާހެދިާޤ ނޫނުަގއިާވެސްާފަހަތަށްާއިޞްލ ޙެއްާލ ންާމަޖުބޫރުވެެގންާމިދިޔައީާއަޅުަގނޑުމެންާ

ައވަސްާ ޤ ނޫނުތައްާ ެގންުގޅެންާ ޒ ތީކަންތައްތަކެއްާ ބޭރުަގއިާ އިންސ ފުންާ ހަމައ އިާ ބެލުމެއްނެތިާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ

އެކީަގިއާާއަރުވ ލައި ހިތ މައ އިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެވޭތީއޭާ ެއކަންާ މިނުަގއިާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ހަދަންޖެހޭާ ެގންާ
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ފ ހަަގކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާފުލުހުންެގާޤ ނޫނަންާމިާެގންނެވިާިއޞްލ ޙުތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާފުންކޮށް.ާދެންމެާ

ާލީޑަރުާދެއްކިާވ ހަކައަށްާެވސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތ މަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާޒިންމ ދ ރުާކުޑަާޮގތެްއަގއިާޕ ޓީއެްއެގާނައިބު

ގަވ އިދުތަކ ިއާާ ހެދިފައިހުްުރިާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ރައީސް،ާ

މުޒ ހަރ ކުރަންޖެ އެބަހުރި.ާ ތަންތަންާ މުޒ ހަރ ކުރަންޖެހޭާ އެބަހުރި.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާޤ ނޫނުތައްާ އެބަހުރި.ާ ވަުގތުތައްާ ހޭާ

1:30ާރައްޔިތުންެގާކުރިމަތީަގއިާލޯމަތިންާސ ފުކޮށްާފެނުނުާމަންޒަރެކޭާއެއީ.ާސްޓެލްކޯެގާބިއްލޫރިަގނޑެއްާތަޅ ލައިފިއޭ.ާާ

ނަސޭހަތްތެރި އެބޭފުޅުންާ އެތަނުަގއިތިއްބެވީ.ާ ކީއްކުރަންތޯއޭާ ފެއްޓީ.ާ ޖަހަންާ ފިނިފެންާ ނުވަތަާ ހޫނުފެންާ ތިީއާަގއޭާ ވިއޭ.ާ

އަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ މުޒ ހަރ ާ ވ ހަކައެއްާ ރަނަގޅުާ ނަސޭޙަތްތެރިވިއޭ.ާ ޚިލ ފުކަމެކޭާ ަގވ އިދ އިާ ޤ ނޫނ އިާ

އެާ ދީފައި.ާ އެބައޮތްާ އިމެްއާ ޤ ނޫނުންާ ަގވ އިދުތަކ އިާ ތަންތަންާ ކުރަންޖެހޭާ މުޒ ހަރ ާ މުޒ ހަރ ކުރުަމކީ.ާ ތ އީދުކުރ ކަމެްއާ

ކުރިނަމަ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާތަންތަނުަގއިާ ހިތ މައަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުޖެހުނީސް.ާ ކުރ ކަށްާ އެކަންާ ފުލުހުންނަށްާ ާ

ޕ ކެްއެގާ ހަދ ފައިހުރިާ ފިލުވުމަށްޓަކައިާ މުނިފޫހިާ ކުޅެންާ ތުއްތުކުދިންާ ރައްޔިތުންެގާ އެންމެހައިާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޮއތީ.ާއެހެންވީމަ،ާޒިންމ ދ ރުާކުޑަޮގތެއްަގއިާމިކަހަލަާވ ހަކަތަްއާދޮރުވެސެްްާަވއްޓ ލައިފި.ާއެތަނުަގއިާކޮންާަމއްސަލަެއއްތޯާާ

ރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭޮގތަށްާފުލުހުންެގާބޮލުަގއިާބަދުނ މުާއެޅުވޭޮގތަށްާވ ހަކަދެއްކުމަކީާެއއީކީާރަނަގޅުޮގތެއްާނޫން.ާކޮންމެާ

ބަ ކޮންމެާ އަދިާ ހުރިކަމަށްވިޔަސްާ ވެރިކަމުަގއިާ މީހަކުާ ކޮންމެާ ތިއްބަސްާ ތިބިކަމުަގިއާާބަޔަކުާ ތެރޭަގއިާ ފުލުހުންެގާ ޔަކުާ

ވިޔަސްާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތަންާޖެހޭނެ.ާއެބޭފުޅުންނަންާޤ ނޫނީާޮގތުންާލިބެންޖެހޭާއިމެއްެގާތެރޭަގއިާާ

ބަ ހުރިާ ބިލުަގިއާ މިާ އަދިެވސްާ އެކީަގއިާ ހިތ މައ އިާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ މަސަްއކަތްާ ބޭފުޅުންާ ެއއްާއެާ

ެއއްާ މ އްދ ާ އޮތްާ ބިލުަގއިާ ކަށަވަރުކޮށްދޭާ ބުނޭ،ާ އެބަާ ބިލުންާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަންތައްތައްާ

ާާ ަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(،ާ)ހ(ާއަށ7ާާާްވަނަާމ އްދ ،7ާާާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާމިާބިލަުގއިާހިމެނިފައިާއެބަވޭާހަމަާއެކަނި

ރުާއޮތްާޮގތުންާތިރީަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކަންކަމީާފުލުހުންެގާކޮންމެާމީހެއްެގާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާމިާމ އްދ ާމިހ 

ާާ ވ ޖިބުެވެގންވ ކަމެކޭ. ަގވ އިދަށ1ާްމައްޗަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭހެާ ާ.

މިާމ އްދ ެގާކުރިއަށްާިއސްލ މްާދީނ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާބޯލަނބައިާކިޔަމަންތެރިާވުން.ާމިާމ އްދ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިފައިވަނީާ

ދީނަންާ އިސްލ މްާ މިހ ރުާ ތެރޭަގިއާ ފުލުހުންެގާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ިމޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

ާާ ހުރަސް ވ ޖިބަށްާ ފުލުހުންެގާ ޢަމަލުކޮށްެގންތޯާ މިންވަރަކަށްާ ކޮންާ އެާ ކޮންޮގތަކަންތޯ،ާ ނުވަތަާާޢަމަލުކުރަންޖެހެނީާ އެޅެނީާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ެގނެވުނީަމާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަކަންާ މިޮގތަށްާ ކަމެއް.ާ އުފެދެންޖެހޭާ ސުވ ލުާ މިއީާ ނޭޅެނީ.ާ

ވަނަާމ ްއދ ަގއިާއެބަވެއޭާމިާޤައުމުަގިއާއިސްލ މްާދީންާނޫންާއެހެންާދީނެއްާނޯންނ ނޭކަމަށް.ާއެއ9ާާާީޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ފުރަތަމަާއިސްލ މްާކޮންމެާމުއައްސަސ އެއްާ ފުލުހުންެގާވ ޖިބުާއަދ ކުރުމަށްޓަކައިާއެންމެާ ތެރޭަގއިާވެސް.ާއެހެންވީމަ،ާ ެގާ

އެހެންވެއްޖިއްޔ ާާ މީަގއިާ ޖެހޭކަމެއް.ާ އުފެދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާސުވ ލުާ މީާ އައިމ ާ ކަންތައްތައްާ ފަހަތަށްާ ކުރިއަށްލ ާ ދީންާ

ތިބިާއިސްލ މީ އެބަޖެހޭާރ ްއޖޭަގއިާ ތެރޭަގިއާާާކަށަވަރުކޮށްދޭންާ ބޭފުޅުންެގާ ތިބިާ ތަޢުލީމުާހ ސިލުކޮށްެގންާ މަތީާ ތަޢުލީމު،ާ
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ވެސްާބަެއއްކަހަލަާޚިލ ފުާއުފެދުންތައްާއެބަހުރި.ާއެހެންެވއްޖިއްޔ ާފުލުހުންެގާވ ޖިބުާއަދ ކުރުމަށްޓަކައިާހުންނަންޖެހޭާމީހާ 

ވެދާ  ވެސްާ އެޅެނީކަމަށްާ ހުރަސްާ ވ ޖިބަށްާ އޭނ ެގާ ނުކުރީމ ާ ނަމ ދުާ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާފަސްވަުގތުާ ފަހަރުަގއި.ާ ނެާ

ފުލުސްމީހާ  ޖެހެނީ.ާ ޢަމަލުކުރަންާ މީހ ާ ފުލުހުންެގާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ ކިހިނެއްތޯާ އެބަޖެހޭ.ާ އުފެދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާސުވ ލުާ

ހައިބަ ފުލުހުންެގާ ހުށަހެޅިފައިާއޮތީމަާ މިާޤ ނޫނުާ ދަށްކޮށްާ ފޭރ ންާ މިކަހަލަާ ެއހެންވީމަ،ާ ތ ިއާކަންތައްތަްއާކުރަންޖެހެނީ.ާ

އެހެންވީަމ،ާ ބަލ ލީމަ.ާ ތައްާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ދ ނެކަމަށްާ ެވއްޓިެގންާ ޤަދަރުާ ފުލުހުންެގާ

ސިފައިންނ ިއާ އަދިާ ެވސްާ ދޭތެރޭަގއިާ ފުލުހުންނ އިާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނަންާ ފުންކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންތައްތަކަށްާ

ހަދަންޖެހޭ ައޅުަގނޑުެމންާ ވެސްާ ހުށަހެޅިފައިާާާދޭތެރޭަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެބަހުރި.ާ ޤ ނޫނުތައްާ މުހިއްމުާ

ފ ހަަގކޮށްލައިފިާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެދުފުޅެއްމެ،ާ ޤ ނޫނުތަކެއް.ާ މުހިއްމުާ އެބަހުރިާ

އަޅުަގނޑު ވ ހަކަ.ާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ކަންބޮޑުވ ާ ރައްޔިތުންާ ފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ފުލުހުންެގާ އެބަވޭާ ކަންބޮޑުާ މެންާ

ކަންތައްތަްއާ ބަޔަކުާ އެޅޭޮގތަށްާ ހުރަސްާ ވ ޖިބަށްާ ފުލުހުންެގާ ނުވަތަާ ެގއްލޭޮގތަށްާ އަމ ންކަންާ އަމަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މަޢުލޫމ  ސ ފުކުރެވުނުާ ެއްއޗަކީ،ާ އެނުގނުާ ސުވ ލުކުރެވުނީމ ާ ފުލުހުންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަންާ ތަކީާކުރަމުންދ ތަން.ާ

މިާ ވެެގންދ ާ ހެންާ ލޭކޯރެއްާ ަމުގތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނެތުނީމ ،ާ ބ ރެއްާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ އެކަށީެގންވ ާ ތިމަންނ މެންނަށްާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ނެތުނީމައޭ.ާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ އަންނަނީާ ހުއްޓުވެންާ ތިމަންނ މެންނަށްާ މަންޒަރުތައްާ

ަގނޑުމެންާމިއަދުާއަަވސްެވަގންނަންވީާކޮންމެހެންާފުލުހުންެގާއެންމެާމަތީވެރިޔ ާއަށްާމިާއަވަސްެވަގންނަންވީާކަމަކީ.ާައޅު

މަޖިލީހުންާހޯދ ާމީހަކަށްާބެލުމެއްނޫން.ާމިާމަޖިލީހަކީާސިޔ ސީާތަނެއް.ާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާއެންމެންާ

މަޖިލީހަ ރައްޔިތުންެގާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ބޭފުޅުންާޤަބޫލުކުރަނީާ ސިޔ ސީާ އެއީާ ތަނެއްކަން.ާ ސިޔ ސީާ އެއީާ ކީާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ހަދ ާ އެތަނުންާ އެހެންނަމަވެސްާ ތަނެއްކަން.ާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ޒިންމ ދ ރު އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ހެދުމަކީާ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތަކަންާ ެގއްލޭނޭާ ނަފ ާ ޮގތެއްަގއިާމަންފ އ އިާ ާ

މިާ އަޅުަގނޑުާ އަދި،ާ ބަލަެއއްނުަގންނަން.ާ އެކަެމއްާ ެވސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑެއްާ ކުރެވުނީކަަމކަށްާ އެކަންާ

ޢިއްޒަތްތެްެރިާމަޖީލީހުެގާއެންމެހައިާމެންބަރުންނަށްާޮގވ ލަނީާމިާފުލުހުންެގާޤ ނޫނަށްާެގންނަންާމިާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކުންާ

ްއަގއިާއެބައިމީހުންާވ ޖިބުތައްާައދ ކުރުމަށްޓަކައިާފެންނަންާއޮތްާއެްއވެސްާސ ފުާސީދ ާވ ހަކަާއެކަށީެގންވ ާހަރުދަނ ާޮގތެ

ާާ ވަނަާމ އްދ އަށްާވެސ8ާާާްއެއްާައޅުަގނޑަކަންާމިާއިޞްލ ޙުތަކުންާނުފެނެއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަާއެއ އިާއެކީަގއި

ާާ މިއަކުރުކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާެއަވނީ،ާދިވެހިާރައްޔިތުންާނުވަތަާއަކުރެއްާއިތުރުާކުރަންާހުށަހެޅިފައިާއެބަވޭާިއޞްލ ޙު.

މުދަލަކަންާ ފަރ ތެއްާ އެއިންާ ނުވަތަާ ޝަޚުސެއްާ ޤ ނޫނީާ އުފެދިފަިއވ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ދިވެހިާ ނުވަތަާ ބަޔަކުާ ރައްޔިތުންެގާ

ެއކަންާެގއްލުމެއްާލިބޭާނުވަތަާއެފަދަާކަމެއްާހިންޭގާކޮންމެާފުލުހަކުާއެހެންާފަރ ތްތަކަށްާއެހީއަ ށްާއެދުމ އި،ާވަުގތުންާ

ެއާ ނުވަތަާ ހުއްޓ ލުމަށްާ މަސައްކަތެއްާ އެާ ކުރުުމަގއިާ މަސައްކަތްާ ިމޮގތަށްާ އެވެ.ާ ކުރަންވ ނެާ މަސައްކަތްާ ހުއްޓުވ ލުމަށްާ

ހ ދިސ އެއްާހިންިގާތަނަކަންާފުލުހުންާދިޔުމުަގއިާހުރަސްާެއޅުމުެގާޮގތުންާހަމަާެއކަކުވިޔަސްާކުރ ާއަމުރަކުންާއެްއވެސްާ
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ކަންކަަމކީާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ބައިަގއިާ ފުރަތަމަާ މ އްދ ެގާ ިމާ ެއވެ.ާ ނުވ ނެާ ކިޔަމަންވެެގންާ އިޖ ބަދީާ ފުލުހަކަށްާ

6ާާާާވަނަާމ އްދ ާއ އިާފުލުހުންެގާޤ ނޫނުެގ244ާާާާޤަނޫނުއަސ ސީެގާާ ަވނަާމ އްދ ާތަފުޞީލްކޮށްާމިހ ރ7ާާާުވަނަާމ އްދ އ އި

މިއިން ކަންކަން.ާ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވ ާ މިާާާވެސްާ ކޮބައިތޯ.ާ ބޭނުމަކީާ ިއޞްލ ޙުެގާ ިމާ ސ ފެއްނުވިާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ

ރަނަގޅަށްާ ހިނގ ޮގތްާ މަސައްކަތްާ ފުލުހުންެގާ ހުށަހެޅިފައިވަނީާ އިޞްލ ޙުާ ކޮބައިތޯ.ާ މަޤްސަދަކީާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ

ާާ މަސައްކަތްާރ ވައިާހިންގ ާޮގތަށ ިއ،ާސ ފުކޮށްާނުކުރަްއވ ކަމުންާމ އްދ ާއެކުލެވިފަިއވ ާޮގތުންާފުލުހުންެގާމުއްއަސަސ ެގ

ވަކިވަކިާފުލުހުންނަންާވަރަށްާބޮޑެތިާއުނދަޫގތައްާމެދުވެރިވ ޮގތަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާކަންާފ ހަަގކުރަމެވެ.ާިމޮގތުންާހުރިހ ާ

މިހ  ޮގތަކަންާ އެޓެންޑުކުރ ާ ެއއްކަަމކަންާ އެއްކޮށްާ އެންމެންާ ުގޅިެގންާ ހ ދިސ އަކ އިާ ވަކިާ ހިނގ ާ ވެސްާފުލުހުންނަކީާ ރުާ

އިނޭގާާ ނުވެސްާ މީހުންނަންާ އެބަިއާ ބުނެފިއްޔ ،ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ބުނ ޮގތުންާ މިާ މީެގންާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ރޭވިފަިއވ ާ

ކަމެއްަގއިާވެސްާއަދިާއެނިގާހުރިާކަމެއްަގއިާެވސްާހުރިހ ާފުލުހުންާއެބަޖެހޭާތައްޔ ރުެވެގންާތިބެން.ާމިާއިޞްލ ޙުތައްާ

އެބަޖެ ބަލަންާ މޮޅެތިާއަޅުަގނޑުމެންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ހުށަހެޅެނީ.ާ އިޞްލ ޙުާ ކޮންޮގތަކަންތޯާ މިާ ހޭާ

މީހުންނަންވެެގންާއަޅުަގނޑުެމންނަންާނުވެސްާއެނޭގާކަމެްއެގާކަންތައްތައްާހަމަާދެކެޭވ،ާފޯރަމްތަކުަގއިާދެކެވޭާސިޔ ސީާ

ނޫން ރަނަގޅުޮގތެއްާ ެއއީކީާ ހެދުމަކީާ ޤ ނޫނުތައްާ ބިނ ކޮށްެގންާ ޕ ޓީެއްއެގާވ ހަކަތަކަންާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ އެާ ދެންމެަގިއާ ާ.

ލީޑަރަކު،ާނައިބުާލީޑަރުާވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެާތިމަންނ ާމެންނަންާތ އީދުކުރ ާފުލުހެކޭ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާއެބަާއިނޭގާއެތ ާާ

ާސ ފުެވެގންާާއެތެރޭަގއިާއެބަާތިބިކަންާސިޔ ސީާވިސްނުންާހުރިާބޭފުޅުންާވެސް.ާއެހެންވީމަ،ާއެބޭފުޅުންނ ާވ ހަކަދެްއކީމަ

އެބަޖެހޭ.ާ ހުންނަންާ އެނެގންާ އިޞްލ ޙުތައްާސ ފުކޮށްާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެްެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަންާ ދ ނެ.ާ

ފުލުހުންެގާފަރ ތުންާމިވެނިާބޭފުޅަކުާދެއްވިާމަޢުލޫމ ތަކީާމިޭއ.ާދެންމެާމިތަނަންާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަކުންާވެސްާމަޢުލޫމ ތާުާ

ތްތެރިާމަޖިލީހުެގާދެާބޭފުޅުންެގާނަންާހިމަނ ފައިާއޮތް.ާތިމަންނ މެންާމިވެނިާބަޔަކ އިާމަޝްވަރ ކުރީަމާދެއްވީާމިާޢިްއޒަ

މުައއްސަސ ަގއިާ އެާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ އެޮގތަކަށްާ ބޭނުންވަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެކެވުނީ.ާ ވ ހަކަާ މިޮގތަށޭާ

ުމއައްސަސ ގަާ އެާ ޮއތަސްާ ސަރުކ ރެއްާ ކޮންމެާ އިސްކޮށްާާތިބޭ،ާ މުައއްސަސ ެގާ އެާ ނުވަތަާ ބަސް.ާ ވެރިންެގާ ތިބޭާ އިާ

ލިބުނީމަާ ބަސްާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބަވ ާ ވެރިންނަށްާ ސެކްޝަންތަކުެގާ މަޤ މުތަކުަގިއާ ިއސްާ ނުވަތަާ ޙަރަކ ތްތެރިވ ާ

ތަމްރީނުވެެގ އަދިާ ތަމްރީނ އިާ ފަންނީާ އެކަމުެގާ އެބައިމީހުންނަކީާ ެއއީާ ވ ނީ.ާ ކަށަވަރުާ ރ އްޖެިއންާއަޅުަގނޑުމެންނަންާ ންާ

ރ އްޖޭެގާ ބޭފުޅުންކޮޅެއްާ ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ ތިބިވަޑަިއެގންނެވިާ ހ ސިލުކޮށްެގންާ ތަޢުލީމުާ މަތީާ ރ އްޖެއިންާ އަދިާ ބޭރުންނ އިާ

ފުލުހުންެގާތެރޭަގއިާވެސްާެއބަާތިއްބެވި.ާއެބޭފުޅުންެގާފަރ ތުންާލިބޭާމަޝްވަރ އ އިާއިރުޝ ދުާމިާޤ ނޫނުާހިންުގމުަގއިާ

ހުރިާދައްޗަކީ،ާކޮބައިތޯާލިބުނުާއުނދަުގލަކީ.ާއެކަންާސ ފުވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަންާފަސޭހަވެެގންދ ނެާމިާކޮބައިތޯާލިބިފައި

ހޯދިއިރުަގިއާ މަޢުލޫމ ތުާ ފަރ ތުންާ ފުލުހުންެގާ އަޅުަގނޑުާ ހަޤީޤަތަކީ.ާ މީެގާ މީކަންާ ބަހުސްކުރ ިއރުަގއިާ އިޞްލ ޙުތަކަންާ

ކަށަވަރުވިާ އަޅުަގނޑަށްާ އިނުގނުާ އެބަާ ބައެްއކަމެއް.ާާއަޅުަގނޑަށްާ ކޮންބަޔަކަންާސަޕޯޓުކުރ ާ އެއީާ ނޭނެގާ ައޅުަގނޑަށްާ ާ،

ައުގާ މުއަްއސަސ ތަކުެގާ ފުލުހުންެގާ ކަނޑައެޅިެގންާ އިޞްލ ޙުތަކަކީާ މިާ އެނުގނީާ މަޢުލޫމ ތުންާ ދެއްވިާ އެބޭފުޅުންާ
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އިޞްލ ޙުތަކެ ހުރިާ ކުރެވިފައިާ ހަނިކުރުމަށްޓަކައިާ ޤަދަރުާ ހަިއބަތ އިާ ފުލުހުންެގާ ެއއްާވައްޓ ލުމ އިާ ވެސްާ ދެންމެާ އް.ާ

ނުވަތަާ ޢަްއޔަނުކުރ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެްެރިާ ބައްލަވ ާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޢައްޔަނުކުރ ާ މިނިސްޓަރާ މިއައީާ ދެންާ ފިޔަވައިާ އޯޑަރާ ދޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މީ ކޮބައިތޯާ ސިޔ ސީާބައެކޭ.ާ ދެއްވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނުވަްަތަާ ޢައްޔަނުކުރ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތަފ ތަކީ.ާ ެގާ

ކުރެވޭނެާ ކަމެއްާ ނޫނީއްޔ ާ ޮގތަކަށްާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ މިނިސްޓަރަކަށްާ މިނިސްޓަރަކީ.ާ މަޤ މެއްާ

އެ ައށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނެތް.ާ ފުރުޞަތެއްާ ތަބ ނުވ ކަމަށްވަންޏ ާއެްއވެސްާ އޭނ އަށްާ މިނިސްޓަރުާ ބައޮތްާ

މިހިރާަާ ބޭނުމަކީ.ާ މީެގާ ކޮބައިތޯާ މީާ އެބައޮތް.ާ އިޚުތިޔ ރުާ ބ ރ އިާ ކުރުމުެގާ ވަކިާ ޭއނ ާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ކަންތައްތައް ިމކަހަލަާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނަންާ ފުންކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރުމުންާކަންތައްތަކަށްާ

ދަރިންެގާާ ދަރިންނ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ރިކޯޑުތައްާ މިާ ވ ހަކަތައް،ާ ދެކެޭވާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ލިޔެވިފަިއާ މިއީާޔައުމިއްޔ ާ ައދިާ ހުންނ ނެާކަންތައްތަކެްއ.ާ ކުރެވިފަިއާ މިއީާރިކޯޑުާ ބަލަމުންދ ނެ.ާ މިކަންާ ދަރިންާވެސްާ

.ާއަދިާމީެގާދުވަސްކޮޅެްއާފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޖޯކުާޖަހ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޖޯކުާކިޔ ތަންާހުންނ ނެާކަންތައްތަކެއް

ދެއްިވާާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބަޔަކަށް.ާ ތިބިާ ދުނިޔޭަގއިާ ފެންނަމުންދ ނެާ މިރ އްޖޭަގއިާ

ާފުރުޞަތައްޓަކަިއ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާޝުކުރިއްޔ . އެއް،ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާމިއީާެއއްާަގޑިއިރަށްާތ ވަލުކޮށްެގނ10ާާާާްައޅުަގނޑުމެންާެއޖެންޑ ާއައިޓަމު

ާެގންދ ާމަސައްކަތެއް.ާއެހެންީވމަ،ާމިއަދުާމިހިސ ބުންާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާމިާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާދެން އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ ދަށުނ11ާްއަޅުަގނޑުާ އައިޓަމުެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ ހުށަހަޅ ކަންކަން.ާ ކޮމިޓީތަކުންާ ެއއީާ ާ.

ހުށަހެޅުނ11.1ާް ރިޢ ޔަތްކުރެްއވުމަށްާ މަޖިލީހުންާ ނިމިާ މަރުހަލ ާ ކޮމިޓީާ ބިލުާ ކަނޑަެއޅުމުެގާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ާ.

ވ ނީާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވވިާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމިއޮތީ.ާމިާރިޕޯޓުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއް

ާ.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަންާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއަޙުމަދުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުާެގމަނަފުށީ
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ޢި ކޮމިޓީެގާޝުކުރިއްޔ ާ ނިންމެވިާ ކުރައްވ ާ ދިރ ސ ާ ބިލުެގާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ރަށްރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ރަީއސް.ާ ްއޒަތްތެރިާ

ބިލާުާ މިާ ހިއްސ ކޮށްލ ނަން.ާ މަޢުލޫމ ތުކޮޅެްއާ ކުޑަާ ައޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ ރިޕޯޓުެގާ މިާ ހުށަހަޅ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރިޕޯޓުާ

ޚިޔ ލުފުޅުގަާ ެމންބަރުންެގާ އިރުަގއިާ ހުރިޮގތ ިއ،ާދިރ ސ ކުރެވުނުާ ކަންތައްތައްާ ރަށްރަށުެގާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ިމއަދުާ އިާ

ކުއްލިައކަންާބަދަލުެވެގންާދިޔަާދިއުމ އި،ާމިކަންތަކ އިާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާިގނަާމެންބަރުންާވަނީާާ

މުސް ދެކޭޮގތުަގއިާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަްއވ ފައި.ާ ކަންބޮޑުވެާ ކުރިއަށްާމިކަންތަކ އިާ އަދިާ ވެސްާ ތަޤުބަލުަގއިާ

އޮތްތަނުަގއިާވެސްާެއޮގތަށްާކުއްލިއަކަށްާބޮޑެތިާރަށްތައް،ާބޮޑެތިާއ ބ ދީާހިމެނޭ،ާބޮޑެތިާމަޝްރޫޢުތައްާކުރިއަށްާެގންދ ާާ

ތިކޮށްލ ާނުވަތަާސަރުކ ރުެގާއެފަދަާމަސައްކަތެއްާކުރުމަށްާޤ ބިލުކަންާލިބިެގންވ ާރަށްރަށުންާކުއްލިއަކަށްާއ ދަިއެގ،ާނިކަމެ

ަވނީާ ކަެމއްކަްަމަށްާ ކަންބޮޑުވ ާ ވަރަށްާ މެންބަރުންާ އެއީާ ވުމަކީާ ބަދަލުާ ރަށަކަށްާ އ ދަިއެގާ ނޫން.ާ މ ނައެއްަގެއއްާ

ފ ހަަގކޮށްފައި.ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލަކީާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަލީާސަލީމްާމަޖިލީހަށްާ

ާާ ާާހުށަހެޅުއްވިާބިލެއް.ާމި 9ާާާާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިއްވ ފަިއަވނީ 2009ާާާާނޮވެމްބަރު ވަނަާރައްޔިތުންެގ17ާާާަގިއާއޮތް

61ާާާާމަޖިލީހުެގާާ 17ާާާާވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާއަދިާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާފެށުނީ 9ާަގއިާއޮތްާމިާދައުރުެގ2010ާާާާމ ޗް

އެއްާ ޖަލްސ ާ ތިންާ މަޖިލީހުަގއިާ މެދުާ ބިލ ިއާ މިާ ޖަލްސ ަގއި.ާ މަޖިލީހުަގއިާވަނަާ ނިންމެވީ،ާ ބަހުސްކުރުަމށްފަހުާ ަގއިާ

ކޮމިޓީަގިއާ މިާ ފޮނުވުން.ާ ކޮމިޓީއަށްާ ަވުގތީާ ިއޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާ ބިލުާ އެާ އަލީަގއިާ ޚިޔ ލުެގާ ފ ޅުކުރެއްިވާ މެންބަރުންާ

ޢަލީާވަޙީދު،ާތުލުސްދޫާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންެގާލިސްޓެއްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާެމންބަރުާާ

ޢަލީާސަލީމް.ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީްމާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް،ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު

މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރު،ާއަޅުަގނޑުާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާهللا،ާޢަބްދު

ޙުސައިންާމަނިކު،ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަ ދު،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާ

ާާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ޢ ދިލް،ާކުރެންދޫާ މެންބަރުާޙަސަންާ ދ އިރ ެގާ މަރަދޫާ އޭދަފުށީާާާއަޙުމަދުޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް،ާ މޫސ ،ާ

ާާ ރިކަންާކުރ ާރަށްތައްާކަނޑަެއޅުމުެގާބިލުެގާދިރ ސ ާކުރުމަށްާހޮއްވެވިާކޮމިޓީެގާސަލީމް.ާވެާާއަޙުމަދުދ އިރ ެގާމެންބަރު

ކުރިައށްާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ ފަހުާ ހަމަޖެއްސުމަށްާ ނ އިބުާ މުޤައްރިރުެގާ އ އިާ ުމޤައްރިރުާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ފުރަތަމަާ

ބެއްލެވު މ އްދ އަކަށްާ މ އްދ އަކަށްާ ބިލުާ މިާ ކޮމިޓީންާ މިޮގތުންާ ބިލުގެާެގންދެވުނު.ާ ފަހުާ ކުރުމަށްާ ިއޞްލ ޙުާ މަށްފަހުާ

ާާ ނިންމެވީ 14ާާާާމަސައްކަތްާ ދިރ ސ 2010ާާާެއޕްރީލް ބިލުާ ކޮމިޓީންާ ބައްދަލުވުމުަގއި.ާ ފުރަތަމަާ ކޮމިޓީެގާ ބޭއްވުނުާ ަގއިާ

އިޞްލ  އެކުާ ރިޕޯޓަކ އިާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ މެދުާ ބިލ އިާ ވ ާ ކުރައްވ ފައިާ އިޞްލ ޙުާ ފަހުާ ޙުާކުރުމަށްާ

ކުރެވިފައިާވ ާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށްާކޮމިޓީންާނިންމެވި.ާއަދިާމިާބިލުާދިރ ސ ާކުރުމަށްާބޭއްެވވިާބައްދަލުވުންތަކަށްާާ

ާާ އެޕްރީލ14ާާާްކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާވަޑައިެގންާނިސްބަތްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާލިޔުމެއްާވެސްާމިާރިޕޯޓ އިާެއކުާވ ނެ.

ފ ހަަގކ2010ޮ އަޅުަގނޑުާ ބިލެުގާާ.ާ މިާ ކޮށްދެްއީވ،ާ މަސައްކަތްާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރެއިންާ މީެގާ ށްލަންާ

ރޫޙ އިާެއްއޮގތަށްާނުވަތަާމިާބިލުާމިއޮތްާޮގތަށްާފަރުމ ާކުރުމަށްޓަކައިާނުވަތަާބިލަކީާިމވަުގތުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޙ ލަތުާ
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ވަރަ ދެކެވަޑައިެގންާ ކަމަށްާ ބިލެްއާ މުހިއްމުާ ޮގތުންާ އޭދަފުށީާހުރިާ ތެރޭަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރެްއިވާ މަސަްއކަތްާ ބޮޑަށްާ ށްާ

ސަލީމްާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުަގއިާދަންނަވ ނަން.ާއެމަނިކުފ ނުާާާއަޙުމަދުދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ޮގތުަގއިާޤައުމުެގާޙ ލަތުާހުރިާޮގތުންާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތްތަކެއްާމިާކޮމިޓީަގއިާވަނީާކުރަްއވ ފައި.ާއެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވާ 

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އޭދަފުށީާ ދިއުމަކީާ ބަދަލުވެެގންާ މިހެންާ ރަށްތައްާ ކުރ ާ ސަލީމްާާާއަޙުމަދުއަތޮޅުވެރިކަންާ

އެމަނި ހިމެނޭނެ.ާ މީަގއިާ ވެސްާ ރިޕޯޓުތައްާ އެަމނިކުފ ނުާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ ވަނީާ ކަމުަގއިާ ކަެމއްާ ކަންބޮޑުވ ާ ކުފ ނުެގާވަރަށްާ

ބޭފުޅަކަށްާވ ތީ.ާ ެއއްާ ބޮޑަށްާއެއްބ ރުލުންދެއްވިާ މިާކޮމިޓީއަށްާއެންމެާ ޖެހުނީ،ާއެމަނިކުފ ނަކީާ މިާ ވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ހިތްާއޮތީާރަްއޔިތުންެގާަމޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާމިކަމަށްާރިޢ ޔަތްާކޮށްާމިާ

ޓަކައިާމަސައްކަތްާކޮށްދެްއވ ނެާކަމަށް.ާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާތުލުސްދޫގައިާވެސްާވަސީލަތްތަކެއްާހުރި.ާބިލުާފ ސްކުރުމަށް

ބެލުމެއްނެތިާ ޚިޔ ލުާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތަކަށްާ ކުއްލިާ ފެނިެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުއްޓ ާ ވަސީލަތްތަކެއްާ

ދިުއން.ާހަމައެއ ިއއެކުާށ.އަތޮޅުެގާފުނަދޫަގއިާވެސްާބަދަލުވެެގންާާއަޅުަގނޑުމެންެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުެވެގންާދިޔަާާ

ވީމ ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ކަމެއްކަންާ ދިޔަާ އުފެދިެގންާ ނުތަނަވަސްކަންާ ހިތުަގއިާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިޔުމަކީާ ދިޔަާ

ށްާޙަޤީޤަތަކީ،ާީމެގާރިއަލިޓީއަކީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ހިތްާއޮތީާމަޖިލީހުންާމެންބަރުންާމިކަހަލަާކަންާކަމަށްާރިޢ ޔަތްާކޮ

އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަކަށްާ ކުރެވިދ ނެާ ކަމެއްާ މިފަދަާ ނޫނީާ ޮއެވެގންާ ބަހެްއާ ރައްޔިތުންެގާ ނުވަތަާ ސޭއެއްާ ރައްޔިތުންެގާ

ާހަމަގައިމުާވެސްާަގބޫލެއްނުކުރަން.ާކުއްލިައކަށްާރ އްޖޭެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށަކީާއަްއޑުއަތޮޅޭާބުނީމަާބައެއްާބޭފުޅުންާހަމަާ

ހަމާަާ ބަދަލުވީމަާވެސްާ އެހެންާރަށަކަށްާ ތުލުސްދޫންާ ވަނީނަމަާ ކަމަށްާ އެހެންވެއްޖެާ އަންނ ނެ.ާ ކަންާ ނުތަނަވަސްާ ހިތަށްާ

މަރުޙަލ ަގިއާ ހުށަހެޅުމުެގާ ރިޕޯޓުާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އަންނ ނެ.ާ ނުތަނަވަސްކަންާ ހިތަށްާ އެބޭފުޅުންެގާ

އަޅުަގނޑު ކަމަށްާ ފުދޭާ ބޮޑަށްާމިވަރުންާ ވަރަށްާ ކުރުކޮށްލަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ މިހ ހިސ ބުންާ ަގބޫލުކުރަން.ާ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަށ ިއ،ާކޮމިޓީެގާެމންބަރުންނަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާ

ޢިއްޒަތް ބިލަށްާ މިާ ާާދަނީާ ަގވ އިދުެގ މަރުޙަލ އަށް.ާ ހުށަހެޅުމުެގާ ިއޞްލ ޙުތައްާ ފޮނުވ ފައިވ ާ މެންބަރުންާ ަވނ83ާާާަތެރިާ

މ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިާވ ާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވަުމންާ

އަރުވަ މިާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ާާެގންދ ނީ.ާ ދ އިރ ެގ3ާާާނީ، މިލަންދޫާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ 
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ާާ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިިވާޮގތަށްާއިޞ3ާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާބިލުެގ ވަނ3ާާާާަލ ޙުާކުރުން.

މިާޤ ނޫނުާފ ސްވ އިރުާއިދ ރީާދ އިރ ެއއްެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަުމަގިއާކަނޑަައޅ ފައިާވ ާރަށަކީާެއާާާ-މ އްދ ެގާ)ށ(

އިދ ރީާދ އިރ ެއއްެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަމުަގއިާވ ންާޖެހޭނެއޭ.ާއަދިާއެއްފަހަރުާދަންނަވ ލ ނަން.ާމިާޤ ނޫނުާފ ސްވ އިރުާ

އިރ ެއްއެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަމުަގއިާކަނޑައަޅ ފައިާވ ާރަށަކީާއެާއިދ ރީާދ އިރ ެއއްެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާއިދ ރީާދ 

ާކަމުަގއިާވ ންާޖެހޭނެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއީސ .ާާއަޙުމަދުއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއީސ ާއަޙުމަދުކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ރިޒާ  ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާާ ވ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ . ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ރިޒ ،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ 

ާާ 5ާާާާބިލުެގ 5ާާާާވަނަާމ އްދ .ާބިލުެގ އްދ ަގިއާބަޔ ންާކޮށްފައިވ ާކަންކަމުެގާވަނަާމ 4ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާމިާޤ ނޫނުެގ

ޖުމުލަާނަތީޖ އަށްާރިޢ ޔަތްާކުރައްަވއި،ާވަކިާރަށެއްާއެާރަށްާހިމެނޭާއިދ ރީާދ އިރ އެއްެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާހެދުން،ާ

ލި ުގޅޭާތަފުސީލުތައްާހިމަނާ  ކަމ އިާ މުހިއްމުާކަމުަގއިާސަރުކ ރަށްާފެނިއްޖެާނަމަާ ޔުމެްއާވެރިކަންާކުރ ާރަށަށްާހެދުންާ

ލިބިފަިއވ ާ ޙައްޤުާ ދިނުމުެގާ ޯވޓުާ ދ އިރ ެއްއެގާ އިދ ރީާ އެާ ނުވަތަާ ހުށަހަޅައިާ ކައުންސިލަށްާ އަތޮޅުާ އެކުލަވ ލައި،ާ

ެގާރަްއޔިތުންެގާސޮއިާހިމެނޭާޮގތަށްާއެކުލަވ ލ ފައިާވ ާޕެޓިޝަނަކުންާވެރިކަނ10ާާާްރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާމަދުެވެގންާ%

ާއެާއަތޮޅުެގާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާހުށަހެޅުން.ާާކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރުމަށްާއެދިާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއީސ .ާއަޙުމަދުތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ
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ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއީސ ާއަޙުމަދުކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޢިްއޒަ ހުށަހެޅުމަށްާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ރިޒާ  ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ރަީއސް.ާ ތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާއެާޢިްއޒަތްތެރި

ވ ނަމަާ ކަުމަގއިާ އިޞްލ ޙެއްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ނެތް.ާ ވަޑައިެގންާ މިވަުގތުާ

އަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ

އި ވ ާ ފުރުޞަތުާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ުވމ އެކުާ ކަމަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އެާ ޞްލ ޙު،ާ

ާއަރުވަންާމ ފަންނުާއުތުރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއމްތިޔ ޒުާފަހުމީއަށް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީ

ޢިއްޒަ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ބިލުެގ ރަީއސް.ާ 5ާާާާތްތެރިާ ކުރުމަށް. އިޞްލ ޙުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ5ާާާަވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާކަންކަމުެގާޖުމުލަާނަތީޖ އަށްާރިޢ ޔަތްާކުރ އިރު،ާވަކ4ާާާިމ އްދ ެގާ)ހ(.ާމިާޤ ނޫނުެގާާ

ށަށްާހެދުންާމުހިއްމުާކަމުަގއިާސަރުކ ރަށްާފެނިއްޖެާނަމަާކަމ އިާރަށެއްާއެާރަށްާހިމެނޭާއިދ ރީާދ އިރ ެގާވެރިކަންާކުރ ާރަ

ުގޅޭާތަފުސީލުތައްާހިމެނޭާލިޔުމެއްާއެކުލަވ ލަިއ،ާއަތޮޅުާކަުއންސިލަށްާހުށަހެޅުމުންާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާެއކަންތައްާރަށުާ

ާކައުންސިލުތަކަށްާހުށަހެޅުން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައްމަދުާާާތ އީދުކުރަްއަވއި މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމުސްޠަފ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީެގާއެާހުށަހެޅުމަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ މޫސ 5ާާާޝުކުރިއްޔ . ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އިޞްލ  ހުށަހަޅުއްަވިއާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ެއއީާ އަޅުަގނޑު،ާ އޮތީ.ާ ދެންާ އިޞްލ ޙެއްާ ވ ނަަމ،ާހުށަހަޅުއްވައިާ ކަުމަގއިާ ޙެއްާ

އީސ .ާާާއަޙުމަދުޕ ޓީެގާއެހެންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ

ާާ ވަނީ ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވ5ާާާާިކެނދިކުޅުދޫާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ށްާތ އީދުާކުރަްއވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހުށަހެޅުއްވުންާކަންނޭނެގާއިޞްލ ޙަ

ާާ މޫސ 5ާާާާމީގައި، ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާމަޑަވެލިާދ އިރާ 

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާ

5ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.5ާާާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާާ

10ާާޓުާދިނުމުެގާޙައްޤުާލިބިފައިާވ ާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާމަދުވެެގންާ%އެާއިދ ރީާދ އިރ އެްއެގާވޯާާ-ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(

އަތޮޅުާ އެދިާ ބަދަލުކުރުމަށްާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ޕެޓިޝަނަކުންާ އެކުލެވޭާ ޮގތަށްާ ހިމެނޭާ ސޮިއާ ރައްޔިތުންެގާ ެގާ

ާކައުންސިލަށްާހުށަހެޅުން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއަވއިާޢިއްޒަތްތެރި

ާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާޖަދުވަލަށްާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާސަލީމްާައޙުމަދުއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
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ސްާމަޖިލީހަށްާމިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާކުޑަކޮށްާއެބަާއިޞްލ ޙުާހޯދ ލަންާކުޑަާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާއަދިާއައިާ

ާވަުގތުކޮޅެއްާބޭނުންވޭ.ާާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތަޅުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ވ ާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ނަޝީދުާ ުމޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ޖަދުވަލަށްާ

ދެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާހުށަހަޅުއްވަިއާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އަޅުަގނޑުާ ވުމަށްާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު

ާއަޅުަގނޑުާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅަން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާެގާޔައުމިއްޔ އަށްޓަކައިާއެާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުުމަގއިާވިދ ޅުވެދެްއވުންާއެދެންާ!މަޖިލީހު

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު

ޮގތަށްާާ ަގޑިެއއްާ އޮންނަާ ވޯޓުންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެވސްާ ހުށަހެޅުންާ އިޞްލ ޙުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ހެން.ާދެންމެާމިތަނުަގއިާވަރަށްާދިުގާލިސްޓެއްާއިޢުލ ނުާކުރެއްވީާމިހ ރުާވަރަށްާިގނަާއެން މެންނަށްާއެނެގންާޖެހޭނެާ

ކޮމިޓީތަކެްއެގާމަސައްކަތްާހިނަގމުންާެގންދ ާވ ހަކަ.ާއެހެންީވމ ،ާއެާކޮމިޓީތަކުެގާމަސަްއކަތްާއޮންނައިރުަގިއާކޮމިޓީތަކަށްާ

މި ނަމަެވސްާ ފޮނުވަިއެގންާ އަޅުަގނޑަށްާާނޯޓެއްާ ވަުގތުާ ހުށަހެޅޭނެާ އިޞްލ ޙުތައްާ ެއާ ެގންނަވަިއެގންާ މެންބަރުންާ ތަނަށްާ

ފުރަތަމަާ އެކަމުަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހެން.ާ ޖެހޭނެާ ދެއްވަންާ ކަނޑައަޅުއްަވއިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުންާ ހީވަނީާ

ާޖަވ ބެއްާދެްއވީމަާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާދ ނަން.ާ

ާ

ާާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

މަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާމިހ ރުާމިާއޮންނަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާތ ވަލްާކުރެވިފައި.ާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތުަގިއާއެޖެންޑ ަގިއާމިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެޖެންޑ ާ ފެށިއިރުާ މަސައްކަތްާ މިއަދުާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ ވަުގތެއްާ ަވކިާ ކަމަށްާ ކަންާ އޮންނަނީާ

ާާމެންބަރުންނަށްާވ ނީާލިބި 1ާާާާވަޑައިެގންފައިާފުރަތަމަ ެއއަށްފަހު ަގޑިއިރުާހަމަވުަމށ1ާާާްަގޑިިއރުާއޮތީާކޮންކަމެއްާކަން.ާ

ފަހުާކޮމިޓީާރިޕޯޓުތައްާއަންނ ނެާކަންާމަޖިލީހުެގާމިއަދުާއެޖެންޑ އިންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެނެގންާއޮންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ
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ެގންދެވޭާ ކުރެްއވެމުންާ ތަރުތީބުކޮށްާ މަސައްކަތްތައްާ ހުރިހާ މިާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ނީާ

ލިޔެކިޔުންތަކެއްާބައްލަަވިއެގންާތައްޔ ރުވެލައްަވއިެގންާަވޑަިއެގންާމިާމަސައްކަތުަގއިާބަިއެވރިވެަވޑަިއަގންނަވަމުންާެގންދެިވާ

މިހ ރުާާ އަޅުަގނޑުމެނ10:30ާާްމިންވަރަކަށް.ާ މިހިސ ބުންާ ޤަސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ މިނެޓުެގ30ާާާާާވުމ ެއކުާ

ާާ މިނެޓުެގާހުސްަވުގތުކޮޅެއ30ާާާްަގިއ11:00ާާާާހުސްވަުގތުކޮޅެްއާބޭނުންކުރުަމށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަލުންާަމސައްކަތްާފަށ ނީ

ާބޭނުންކުރުމަށްާފަހު.ާވައްސަލ މްއަލައިކުމްާ.

 

ާ]ށ11:04ާްނ10:29ާާްާާއިންޓަވަލް[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު ވެރިކަންކުރ ާާާާ`.ާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ އިދ ރީާ މިފަށަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ83ާާާ.ާފުރަތަމަާމިއޮތީާަގވ އިދުެގ11.1ާާރަށްރަށްާކަނޑަެއޅުމުެގާބިލު.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާނަންބަރުާާ

ން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅުންާކުރިއަށްާެގންދިޔު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަލީމަށް.ާޖަދުވަލަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާ

ާ

ާސަލީމުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާައޙުމަދުއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާ އަޅުަގނޑު ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަށްާޝުކުރިއްޔ ާ އަތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ ހއ.ެގާ އިޞްލ ޙަކީ،ާ ހުށަހަޅ ާ ޖަދުވަލަށްާ

ކ.މ ފުށި،ާާ ޅ.ނައިފަރު،ާ ބ.އޭދަފުށި،ާ ރ.އުނޫގފ ރު،ާ ނ.މަނަދޫ،ާ ށ.މިލަންދޫ،ާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،ާ ހއ.ދިއްދޫ،ާ

ާއއ.ރަސްދޫ،ާއދ.މަހިބަދޫ،ާވ.ފެލިދޫ،ާމ.މުލަކު،ާފ.ނިލަންދޫ،ާދ.ކުޑަހުވަދޫ،ާތ.ވޭމަންޑޫ....

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ރަސްމީާ ނަމ އިާ އަތޮޅުެގާ ހަމަާ އޮތްޮގތަށްާ ޖަދުވަލުަގއިާ ހަމަާ ރިކޯޑަށްޓަކައިާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާނަމ އިާއެްއކޮށްާވިދ ޅުވެދެްއުވންާއެދެން.ާ

ާ

ާސަލީމުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާައޙުމަދުއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ރިާދިއްދޫ،ާހދ.ާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރިާކުޅުދުއްފުށި،ާށ.ާމިލަދުންމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމިލަންދޫ،ާނ.ާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބު

މިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރިާމަނަދޫ،ާރ.ާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާއުނޫގފ ރު،ާބ.ާމ ޅޮސްމަޑުްުލުާދެކުނުބުރީާއޭދަފުށި،ާ

މ ފުށީ،ާއއ. މ ލެާއަތޮޅުާ ފ ދިއްޕޮޅުާނައިފަރު،ާކ.ާ އަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާާާޅ.ާ އަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާރަސްދޫ،ާއދ.ާ

މަހިބަދޫ،ާވ.ާފެލިދޫާއަތޮޅުާފެލިދޫ،ާމ.ާމުލަކުާއަތޮޅުާމުލަކު،ާފ.ާނިލަންދެާއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާނިލަންދޫ،ާދ.ާނިލަންދާެާ
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ާާ ހުވަދޫ ގއ.ާ ަގމު،ާ ހައްދުންމަތިާ ލ.ާ ވޭމަންޑޫ،ާ ކޮޅުމަޑުލުާ ތ.ާ ކުޑަހުވަދޫ،ާ ދެކުނުބުރީާ އުތުރުބުރިާއަތޮޅުާ އަތޮޅުާ

މިއީާ ހިތަދޫ.ާ އަތޮޅުާ އައްޑޫާ ފުަވއްމުލަްއ،ާސ.ާ ތިނަދޫ،ާޏ.ާފުވައްމުލައްާ ދެކުނުބުރީާ އަތޮޅުާ ހުވަދޫާ ގދ.ާ ވިލިނިގލި،ާ

ާއަޅުަގނޑުާޖަދުވަލަށްާެގންނަންާފެންނަާއިޞްލ ޙު.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާތ އީދު

ާޤަސަމް.ާ

ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ަގނޑުާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަލީމްާމިާބިލުެގާޖަދުވަލަށްާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާާ

ދެކުނު މަްއޗަންޮގޅީާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް،ާ އިޞްލ ޙުާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ބިލުާނޮޅިވަރަމްާ ވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުމުެގާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާއިދ ރީާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަ ދ އިރ އަކީާދ އިރ ެގާ އިދ ރީާ ހުށަހަޅ ލަން.ާ ހުށަހެޅުންާ މިާ އެދިލެއްވުމަކަށްާ ނަޝީދުެގާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

މިލަދުންމަޑުލުާ ތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރިާކުޅުދުއްފުށި،ާށ.ާ ދިއްދޫ،ާހދ.ާ ތިލަދުންމަތިާއުތުރުބުރީާ ރަސްމީާނަން،ާހއ.ާ

ދެކުނުބުރި މިލަދުންމަޑުލުާ ނ.ާ މިލަންދޫ،ާ ބ.ާއުތުރުބުރީާ އުނޫގފ ރު،ާ އުތުރުބުރިާ މ ޅޮސްމަޑުލުާ ރ.ާ މަނަދޫ،ާ ާ

އުތުރުބުރީާ އަރިއަތޮޅުާ އއ.ާ މ ފުށީ،ާ އަތޮޅުާ މ ލެާ ކ.ާ ނައިފަރު،ާ ފ ދިއްޕޮޅުާ ޅ.ާ އޭދަފުށި،ާ ދެކުނުބުރީާ މ ޅޮސްމަޑުްުލުާ

ލަންދެއަތޮޅުާރަސްދޫ،ާއދ.ާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމަހިބަދޫ،ާވ.ާފެލިދެއަތޮޅުާކެޔޮދޫ،ާމ.ާމުލަކުއަތޮޅުާމުލަކު،ާފ.ާނި

ގއ.ާ ަގމު،ާ ހައްދުންމަތީާ ލ.ާ ވޭމަންޑޫ،ާ ކޮޅުމަޑުލުާ ތ.ާ މީދޫ،ާ ދެކުނުބުރީާ ނިލަންދެއަތޮޅުާ ދ.ާ ނިލަންދޫ،ާ އުތުރުބުރީާ

ސ.ާ ފުވައްމުލައް،ާ ފުވައްމުލައްާ ޏ.ާ ތިނަދޫ،ާ ދެކުނުބުރީާ ހުވަދުއަތޮޅުާ ގދ.ާ ވިލިނިގލި،ާ އުތުރުބުރިާ ހުވަދުއަތޮޅުާ

ާއަްއޑޫއަތޮޅުާހިތަދޫ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާާ

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާނޮޅިވަރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅޭޮގތުންާ އިޞްލ ޙ އިާ ދެާ ހުށަހެޅުނުާ އެންމެފަހުންާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަވ  އަތޮޅު.ާއަޅުަގނޑުާ މުލަކުާ އޮތީާ ލިޔުއްވ ފައިާ ނަންާ ރަސްމީާ މ.އަތޮޅުެގާ ެވސްާ އިޞްލ ޙުަގިއާ ދެާ ެއާ ލަން.ާ

ލިޔެވިފައިާ ޮގތުަގއިާ މުލަކަތޮޅުެގާ ނަމަކީާ ރަސްމީާ މ.އަތޮޅުެގާ ދޭއްަގއިާ ޖަދުވަލުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެހެންނަމަވެސްާ

އިާެއއްޮގތްވ ާޮގތުެގާމަތިންާއެާބަދަލުވެެގންދ ނެާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާިއޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެްއޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއާ 

ާާ ގަވ އިދުެގ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާކަމުަގއިާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ިއވ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާުއނިކުރެއްވުމަށްާހުށަހަޅުްއވ ފ3ާާައިޞްލ ޙުތަކަށްާއަޅުަގނޑުާިމާފުރުޞަތުާއަރުވަނީ.ާފުރަތަމަ

ާއިޞްލ ޙު.ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ .ާާ

ާ

ާލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މި

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރަންާހުށަހަޅަން.3ާާާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުެގާވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލުެގާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާާާާ

ާ

 ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:
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ޢިާ އިޞްލ ޙަށްާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ރިޒާ  ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ރަީއސް.ާ އްޒަތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއ7ާާްޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ހުށަހެޅުްއވުމަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ އަށްާ މ އްދ ާ ޒަތްތެރިާވަނަާ

ާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ .ާާ

ާ

ާލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މި

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.7ާާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުެގާވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލުެގާާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ެގާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާމިލަންދޫ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

83ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާދެންާއޮތީާަގވ އިދުެގާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ83ާާާވަނަާމ އްދ ެގ،ާއ ދެ،ާމިހ ރު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙެްއާނެތް.83ާާާމުނީ.ާާދަށުންާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅ ާނި

ރިޢ ޔަތްކުރުމުެގާ ބިލަށްާ މިާ ފަށަނީާ މިާ މިހ ހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އޮތީާ ދެންާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ

ާާ ދައްކަވ ނެާކަމަށްާއަންަގވ ފައިާއޮތީާދެާާާަގޑިއިރުެގާބަހުސް.ާމިާބިލުަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅ1ާާުމަރުޙަލ .

ފުރުޞަތަށްާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ދެންާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ދެާ އެާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރަކު.ާ

މުޙައްމަދުާާއެދިަވޑަިއަގންނަވަމުންާެގންދެުވމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާފުރަތަމަާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާމުސްޠަފ .ާ

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާދެއްވީމ ާއަޅުަގނޑުާއަދިާތައްޔ ރެއްާވެސްާނުވަން.ާ

ޢި ބަލ ނަން.ާ ެގންދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ރަށްރަށްާާނަމަވެސްާ ވެރިކަންކުރ ާ ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ އްޒަތްތެރިާ

ކަނޑައެޅުުމަގިއާދިރ ސ ކޮށްފައިާމިވަނީާދިރ ސ ކުރިާބޭފުޅުންނަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާވިސްނުމުަގއިާފަޤީރުކަންާހުރިާ

ދުވަލަކީާކަނޑައެޅިެގންާބޭފުޅުންނެއްާނޫނޭ،ާމުއްސަނދިާބޭފުޅުންތަކެއް.ާނަމަވެސްާމިާބިލުަގއިާމިއޮތްާކަނޑައަޅ ފައިވ ާޖަ
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ބަލާ  މައްޗަށްާ ހަމަހަމަކަމުެގާ އިންސ ފުވެރިކަމ އިާ އެއްެވސްވަރަކަށްާ ބަލ ާ މަންފ އަށްާ އަިމްއލަާ ފައިދ އަށ އިާ އަމިއްލަާ

ރަށްރަށްާާ ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ވެރިކަންކުރ ާ ރަށްރަށުެގާ ކުރ ިއރުާ ވެރިކަންާ ރަށްރަށުެގާ ނޫން.ާ ޖަދުވަލެްއާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ

ޅުުމަގއިާބަލަންޖެހޭާަވރަށްިގނަާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާއޭެގތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާފުރަތަމަާއެއްާކަމަކީާކަނޑައެ

އެާއަތޮޅަކަށްާނިސްބަތްވ ާރަށަކީާބަލަންާއެބަޖެހޭާއ ބ ދީއަށް.ާބަލ ާކަންތައްތަކުެގާތެރޭަގިއާއ ބ ދީާއަށްާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާ

ބައިތޯއ އިާއެންމެާބޮޑުާއ ބ ދީާއަކީާކޮބައިތޯ،ާރަށުެގާމުސްތަޤުބަލަށްާބަލ އިރުަގިއާފަޅުަގއިާއެންމެާބޮޑުާއ ބ ދީާއަކީާކޮ

ެއއީާ ޖ ަގާއެބައޮތްތޯ،ާއ އިާބިންާހިއްކުމުެގާފުރުޞަތުާލިބިެގންވ ާރަށެއްތޯ،ާއ އިާރަށްާއޮތީާކޮންާލޮކޭޝަނެއްަގއިތޯ،ާ

އެާ އެްއކޮޅުަގއިތޯ،ާ އަތޮޅުެގާ ނޫނީާ މެދުތެރޭަގއިތޯާ ޓްރ ންސިޓުކުރާ އަތޮޅުެގާ ހިނދުާ އަންނަާ އަށްާ މ ލެާ ކަންކަމަށްާ ކިއެކިާ

ޮގތުންާ ލޮކޭޝަނުެގާ ެއއީާ ރަށަކީާ އެާ ދިޔުމުަގއިާ ދ ާ ރަށްރަށަށްާ އެކިާ ހިނދުާ ދަތުރުކުރ ާ ނުވަތަާ ފުދޭތޯ،ާ ޕޮއިންޓުތަކަށްާ

ބޭނުންވ  ދަތުރުވެރިންނަށްާ އެކިއެކިާ ރަށަކީާ ެއާ ފަސޭހަތަނެއްތޯ،ާ ދަތުރުވެރިންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާާާބަލ އިރުަގއިާ ެއކިއެކިާ

އެްއވެސްާ މީގެއިންާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލަންާ މިކަންކަންާ ރަށެއްތޯ،ާ ހުރިާ އުނދަޫގތަކެއްާ ފަސ ހަތަކެއް،ާ ލިބުމުަގއިާ

މިކަންާކޮށްފައިވަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާއެބަާއެނޭގާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ އިރުަގއިާއެންމެާ ވަރަކަށްާމިކަންކަމަށްާނުބަލ ާ

ބަ ހަމާަާބޮޑަށްާ ބިލުާ މިާ ހުށަހަޅ ފައި.ާ ބިލުާ މިާ ނުބަލ ާ އެޮގތަށްާ އ ބ ދީައކީ.ާ ބޮޑުާ އެންމެާ އެތ ނެގާ ކޮބައިތޯާ ލަންޖެހޭނީާ

ހުށަހެޅިާމަުގސަދަކީާއެންމެާމުަގސަދެއް.ާައޅުަގނޑަށްާއެބަާއެނޭގާމިާބިލުާހުށަހެޅީާކީއްވެެގންކަން.ާއެއީާަވކިާރަށެއްެގާ

އެިވސްނުމުަގ ބަދަލުވީމ ާ ތިމ މެންާއަތޮޅުވެރިކަންާ ބޭނުމުަގއިާ އެާ ެއކަމަކުާ އެއްޗަކީ.ާ މިާ ހުށަހެޅުމެއްާ ހުށަހެޅިާ ބަޔަކުާ އިާ

ހިތަށްާއަރ ޮގތުަގއިާލ ހިން،ާބައިލ ހިން،ާތޯލ އިންާހަދ ާމިންކަނޑައަޅ ިއެގންާއަމިއްލަާފަިއދ އަށްާމިކަންާކުރީމަކ ާމިކަންާ

ދ ާއެއްޗެއް.ާއަންނަންާޮއތްާޖީލުތަކަށްާހަދ ާއެއްޗެއް،ާާދެކޮޅެއްާނުޖެހޭނޭ.ާޤ ނޫނުާއަޅުަގނޑުާމިާހަދަނީާމުސްތަޤުބަލަށްާހަ

ފައިދ ާ އަިމއްލަާ ެވއްޖިއްޔ ާ ިމޮގތަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އެްއޗަކީ.ާ

އަ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ނިސްބަތްވ ާޮގތުަގއިާ ޅުަގނޑުާ

ކަނޑެއް.ާާ ެއއޮތީާ ޖެހިފައިާ މެދުތެރޭ.ާ ތ.އަތޮޅުާ އ ބ ދީ.ާ ބޮޑުާ އެންމެާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ މެދުާ ހިނގ ށޭ.ާ ބަލަމ ާ ދ އިރ ާ

އަޅުަގނޑުާ ތެރެއަށްާ ޖަދުވަލުެގާ މިާ އެކަމަކުާ އެބަހުރި.ާ ލިބެންާ ވަސީލަތްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ބޭނުންވ ާ ދަތުރުވެރިންނަށްާ

ާާ ބޭނުމެއްާއަޅުަގނޑުެގާނިސްބަތްވ  އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ެވސް.ާ އެއްޮގތަކަށްާ ނުލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަށްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ދ ިއރ ެގާ

ލިބިފައިާ ވަޒީފ ާ ރަށަކުންާ އެާ ބަޔަކަށްާ އެތައްާ ނޫނިއްޔ ާ ރަށެއްާ ައއިާ ކުރަމުންާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އުމުރުަގއިާ ދުނިޔެާ ނުވޭާ

ބި އެމީހުންާ ަވކިކޮށްލ ާ ަވޒީފ އިންާ އެކަމުންާ އެމީހުންާ ބޭނުންާތިއްބ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ކަނޑަައޅ ކަށް.ާ އެޮގތްާ ކަކޮށްލ ާ

ިމޮގތަށްާމިކަންާކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާާ ނުވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާއެާރަށުެގާނަންާނުލީާކަނޑަެއޅިެގން.ާއެކަމަކުާ

ާހުށަހަޅަން.ާމިާވެސްާމަޖުބޫރުާވ ނެާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ެގާއެންމެާބޮޑުާރަށްާއިޞްލ ޙެއްާޮގތުަގއިާނަަމވެސް

އެބޭފުޅެއްެގާ ތިއްބެވީމ ާ ބޭފުޅުންާ ކޮމިޓީތަކުެގާ މަޖިލީހުެގާ އެހެނެއްނޫން.ާ މިހ ރުާ ެވެގންދަނީާ މިާ ކަންކަންާ މަޖިލީހުަގއިާ

ރަށަކަށްާނޫނީާއެބޭފުޅެްއާނިސްބަތްވ ާދ އިރ އަކަށްާމޮޅުާޮގތްާހަދ ާއަނެކަކުންނަށްާދެރަާޮގތްާހަދ ާމިޮގތަށްާމިކަންކަންާ
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އަޅުަގނޑުާާާވެެގންދަނީ. ފަހުރުވެރިކަމ ިއއެްއކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ހަމައެއްާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ

ދަންނަވ ނީާމެދުާރ އްޖެތެރޭަގއިާއެންމެާބޮޑުާއ ބ ދީއޭާތިމަރަފުއްޓަކީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހުަގއިާހުރެެގންާކީްއެވެގންތޯާ

އެއީާާ ނުހިމެނީ.ާ ރަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ކަެމއްާއަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނަކުންާ ނުބަލ ތީވެ.ާ އަޅުަގނޑުާ ފައިދ އަށްާ އަމިއްލަާ

ކަނޑައަޅ އިރުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާހަމަހަމަާކަމ އިއެއްކޮށްާއިންސ ފުވެރިކަމ އިާއެްއކޮށްާއެކަންާފޯރުކޮށްދޭންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ރައްޔިތު ކޮށްެގންާ އެކަންާ ޮގތަކަށްާ އެރިާ ހިތަށްާ ޮގތަކަށްާ އެރިހ ާ ހިތަށްާ ނުކުރ ނެ.ާއެބަޖެހޭ.ާ ވެސްާ ޤަބޫލެއްާ ންނެއްާ

ޤ ނޫނުާ މިާ ހަމަާ މިއީާ ޖަދުވަލަށްާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ

ނޭޅީާ ހުށަހެޅުންާ މިާ ނަމަވެސްާ ހުށަހަޅ ނަމޭ.ާ ހުށަހެޅުމެއްާ ޮގތުންާ މިވީާ މިހ ރުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްވުމ ިއއެއްކޮށްާ

ހުށަހަޅ ޮގތަށްާއަޅުަގ އިޞްލ ޙެއްާ ނިމުމުންާ ފ ސްވެާ ޤ ނޫނުާ މިާ ހަމަާ ހުރެެގން.ާ ވިސްނުމުަގއިާ މިދެންނެިވާ އިސްވެާ ނޑުާ

ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުކޮށްލ ފައިާ ވ ހަކަާ އައިާ ދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ތަނުންާ އަޅުަގނޑުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާދިނުމުެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާހުއްޓ ލ ނަން.

ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ މިާ ެވސްާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

މެންބަރުާމުސްޠަފ އަށްާއައްސަރިބަހ އިާސ ބަހޭ.ާމުސް ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރީާތިމަރަފުށީާ ތިާ ޖަޒުބ ތުތައްާ ޠަފ ެގާއެާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާހަމަާރައްޔިތުންެގާއަތްމަްއޗަށްާމިާބ ރުތަްއާެގންދިޔުމުެގާމަތިވެރިާނިޔަތޭ.ާމަުގސަދޭ.ާސަބަބަކީާމުސްޠަފ ެގާާ

ބައެ ދޫކޮށްލ އިރުަގއިާ ބ ރުާ އަތްމައްޗަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރަށްތައްާ ވެރިކަންކުރ ާ ފ ހަަގކުރައްަވިއފިާ ްއކަހަލަާވ ހަކަފުޅުަގއިާ

އެާ ކަެމއް.ާ މުހިއްމުާ އެއީާ ެވސްާ ޮގތުަގއިާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ މުހިއްމުކަމެކޭ.ާ ދިޔުމަކީާ ރަށްރަށަށްާ ލިބިެގންވ ާ ސިފަތައްާ

އ ބ ދީއ އިާރަށްާބޭނުންކުރުމުަގއިާ ެއމުނިާއެތުރިފައިާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާބިލުަގިއާއޮންނ ނެ.ާ ސިފަތައްާވަރަށްާރީތިކޮށްާ

ރައްޔިތުން އ އްމުާ ހުރިާއެހެންާ ގ އިމުކުރެވިފައިާ ފުރުޞަތުތަކ އި،ާ އޮތްާ ބޮޑުކުރުމުަގއިާ ބިންާ ފަސޭހަތަކ އި،ާ އޮންނަާ ނަށްާ

ވަސީލަތްތަކ އިާމިާހުރިހ ާކަންކަމަކަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާފުރުޞަތުާދެވިފައިާބިލުަގއިާވ ނެ.ާެއާހުރިހ ާކަމެއްާރައްޔިތުންނަށްާ

ފުރުޞަތު ދަތުރުކުރުމުެގާ މަުގންާ އެާ ޮގތުަގިއާފަހިކޮށްދެވިފައިާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ ވ ނެ.ާ ހޯދައިދެވިފައިާ ާ

ޒަމ ނެްއވީާ އެތައްާ ކުރިއެރުމެއްާާާމިާާމުސްޠަފ ެގާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ އިހުސ ސްތަކަށްާ ހިތްދަތިާ އިޙުސ ސްތަކަށް،ާ ދަތިާ

ާބިލުާފ ސްވެެގން...ާ.ާާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާބިލުންާލިބިެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމުސްތަޤުބަލުަގއިާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުރިހަމަާ ނަމ އިާ ދ އިރ ެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ ެގންނަވ ާ ނަންާ މެންބަރެްއެގާ ދެއްކެވުުމަގއިާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާނަމ އިާއެްއކޮށްާެގންނެވުންާެއދެން.
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ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ފ ހަަގކުރެްއިވާާ އެާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ެއހެންވީމަ،ާ އިނޭގތޯ.ާ މަޢ ފުކުރައްވ ތިާ

އ ދެ،ާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ އެއްާ ތަސަްއލީާ ފ ސްެވެގންދިޔައިމަާ ބިލުާ މިާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ މުސްތަޤުބަލުަގިއާ ޖަޒުބ ތުތަކަށްާ

ދަ ައޅުަގނޑުާ ތެރެއިންާއެއަށްފަހުަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ ރަށެއްާ ވެރިކަންކުރ ާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ އިދ ރީާ ބޭނުންވަނީ،ާ ންނަވ ލަންާ

ކުރެވިެގންާާ ތަޖުރިބ ާ ައޅުަގނޑަށްާ ކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑަށްާއިޙުސ ސްާ ބޮޑަށްާ އެބަޖެހޭ.ާއެާސަބަބުާވަރަށްާ ކަނޑައެޅެންާ

ެގނެއް މަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުާ ބިލުާރައްޔިތުންެގާ މިާ ބިލަކީާރައްޔިތުންާޙަޤީޤަތުަގއިާ މިާ ޮގތުންާ ސަާމިއޮތީ.ާކަންދިމ ކުރިާ

ތަމްސީލުކުރައްވަންާިމާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެިވާއެހެންާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސް،ާސަރުކ ރުާސަރުކ ރުާނަގ ާކޮޅަށްާޖަހަންާ

ާާ ނުދިނުމަށް ބ ރުތައްާ އަތަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ބ އްވަން،ާ ބ ރުތަކެއްާ ހުރިހ ާ އަތްމަތީަގއިާ ތިބިާސަރުކ ރުެގާ ަގޅައިެގންާ ފޫާ

މެންބަރުންތަކެއްާފިޔަަވއި،ާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގިއާަވކ ލ ތުކުރ ާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާމިާބިލުާފުރަތަމަާހުށަހެޅިެގންާ

ނިޒ މުގައިވ ާ ދިނުމުެގާ ވޯޓުާ އެބޭފުޅުންެގާ ވެސްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަލައިަގތުުމެގާ އަދިާ ވެސްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަހުސްެގާ އައިާ

ފި އެހެންނަމަެވސްާާމެޝިނަށްާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިކަންާ ތ އީދުކުރަްއވ ފައި.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އްތަަވއިެގންވަނީާ

ހަމަާމިފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން،ާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިޮގތަށްާސަރުކ ރުާއެއީާއެމީހުންެގާހުރިހ ާވެސްާ

ާާ ކޮޅަށްޖަހ ،ާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށްާދެމުންދ ާއަނިޔ ތަކުަގއިާބ ރުވެރިވެާާއެްއޗެއްާކަމަށްާބަލަިއެގންާސަރުކ ރުާނަގ 

އެކަމަށްާވ ިގވެރިވ ންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގިއާެއާސިފަިއަގާތިބިާމެންބަރުން،ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ޤަބޫލުކު އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުދޭ.ާ ވޯޓެއްާ އަތްމަްއޗަށްާއެދުވަހުެވސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތުަގއިާ ރ ާ

ބ ރުތައްދީާރަްއޔިތުންާބ ރުވެރިކޮށްާރަްއޔިތުންެގާކަންކަންާތަރުތީބުާކުރުމުެގާބ ރުާރަްއޔިތުންނަށްާދިނުމަށްާފޫަގޅަިއެގންާ

ޕ ޓީައކަށް އަދިާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ެއކިޕ ޓީތަކުެގާ ތިއްބެިވާ މިތ ާ ކުރަންާ ަވކ ލ ތުާ ޙައްޤުަގއިާ ހިމެނިވަޑަިއާާާރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑުާ ހެއްކެއްާ އޭެގާ ކަށަަވރު.ާ ޯވޓުދެްއވ ނެކަންާ ތ އީދުކުރައްވ ާ މިއަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުަގންނަވ ާ

ކުރިންާއިޝ ރ ތްކުރިހެންާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުސްޠަފ ާއެާފ ޅުކުރެއްވީ.ާތިމަންނ ާކަނޑައެޅިެގންާ

މިހެން އެހޭނެ.ާޖަދުވަލުާ ނުވެސްާ ވޯޓަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ އެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނުދޭނަމޭ.ާ ވޯޓެއްާ އިޞްލ ޙަކަށްާ ިމާ އޮއްވަކ ާ ާ

އެތުރިެގންާ އެމުނިާ ޭއެގާ ތަޢ ރުޟުވ ޮގތަށްާ އެްއޗަކ އިާ ބަޔ ންކޮށްފައިހުރިާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ޙަޤީޤަތަކީާ

ހުށަހެޅިފައި އިޞްލ ޙުާ އެާ ޮގތަކަށްާ ބަދަލުވ ާ އެހެންވީމަ،ާާާއަިއޮގތްާ ފ ހަަގކުރަްއވައިފި.ާ ެއކަންާ ރިޔ ސަތުންާ އެއޮތީ.ާ

ޥޯޓަށްާވެސްާ މިތ ާ ފުރަތަމަާ ިއޞްލ ޙެްއާ އޮތްާ އަންނަޮގތަށްާ ބަދަލެއްާ ބޮޑުާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.ާާނޭހޭނެއޭ.ާމުސްޠަފ ާއަށްާއަްއސަރިބަހ އިާސ ބަހޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޕ ޓީންާކަނޑައެޅުްއވިާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުހައްމަދުާއަސްލަމްާއަށް.

ާ

ާރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހިތަދޫާއުތުރުާދ އި

ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ އައުމަކީާ އުފެދިެގންާ އުފެއްދުމަކީ،ާ ޤ ނޫނެއްާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ

ކަ ރަށުެގާ ވެރިކަންކުރ ާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ މިޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ބިލުާތ އީދުކުރ ާ ނޑައެޅުމުެގާ

21ާާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލ އިރު،ާފުރަތަމަާމ އްދ ާއަށްާބަލ ލ އިރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގެވެގންާއެބަދޭާރ އްޖޭެގާާ

އިދ ރީާދ އިރ ާތަކަށްާއެްއާހަމައެްއަގއިާމިކަންކުރުމުެގާުއސޫލުާމިާޤ ނޫނުންާޖ ަގާނުދޭކަން.ާއެހެނީާފުރަތަމަާމ އްދ ،ާ

ާާ 1ާާާާއ ދެ، ދ އިރ ާާވަނަ އިދ ރީާ އެހެންާ ފިޔަވައިާ މ ލެާ އެބައިނޭގާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ބަލ ލީމ ާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

އިދ ރީާ ަވކިާ އެީއާ މ ލެާ ސުވ ލަކީާ އުފެދޭާ މިދެނީ.ާ ޖ ަގާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ކަނޑަައޅަންާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ތަކުަގއިކަންާ

ކުރު ވެރިކަންާ ދ އިރ ެގާ އިދ ރީާ މިާ މ ލޭެގާ ެއއްޗެްއާދ އިރ އަކަށްވ އިރު،ާ ވަކިާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ކީއްވެތޯޭއާ ުގޅޭޮގތުންާ މ އިާ

އެހެންާ ުގޅިފަިއވ ާ އ އިާ މ ލެާ އަދިާ ވެދ ނެ.ާ ރަށަށްވީތީކަމަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ހުޅުވ ނުލީ.ާ ޖ ަގާ ބުނުމުެގާ

ދެ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ރަށްތައްާވެސްާ ހިމެނޭާ މިދ އިރ ަގއިާ މ ލޭެގާ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ހަމަާ ދ ކަށެއްާރަށްތައްާވެސްާ އެބަޔަކަށްާ ންާ

ައށްާދިމ ވެފައިމިވ ާއެންމެާބޮޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާތަރައްޤީާ ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާ

ހުރަހަކީާއަޅުަގނޑުމެންްެެގާިވސްނުމަށްާދިމ ވެފައިމިވ ާކޮށިކަމޭ.ާއ ދެ،ާރ އްޖޭެގާއެކިާސަރަޙައްދުތައްާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާލ މަރު ވެސްާ ައއިއިރުާ ބަޔ ންކުރެިވެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ުއސޫލެއްާ ހިންުގމުެގާ ުއސޫލުންާ ކަޒީާ

ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ައތޮޅުތަކުެގާ އަތޮޅުތަކ ިއާ އަދިވެސްާ ނުލެުވނު.ާ ެއކުލަވ ާ ޖ ަގެއއްާ ނައްތ ލެޭވނޭާ ކުރުންތައްާ މިތަފ ތުާ

އަތޮޅުާ އަދިާ ކަމ ިއާ އޮންނަންވ ނެާ އޮންނަންޖެހޭނެާރަށްތައްާ ކަންކަންާ އުސޫލުންާ އެާ ިވޔަސްާ ނުކީކަމުަގއިާ ނަންާ ވެރިންެގާ

ކައުންސިލުތަކުެގާ އަތޮޅުާ އ ދެ،ާ މިދިމ ވަނީ.ާ މައްސަލަާ ކުރެވޭތީާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ ލެިވެގންާ ކަމުަގއިާ

ުއސޫލު ލ މަރުކަޒީާ އުފެއްދުމަށްާ ކައުންސިލުާ ދ ިއރ އެްއެގާ އިދ ރީާ ކޮންމެާ ހިންުގމ އިބެހޭާނަމުަގއިާ ދ އިރ ތައްާ ިއދ ރީާ ންާ

ޤ ނޫނުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާބަޔ ންކުރިއިރު،ާިމއަދުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާދިމ ވެފައިާމިވ ،ާައޅުަގނޑުާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ާ

އްޑުއަތޮޅުާާއަށްާދިމ ވެފައިމިވ ާމައްސަލަައކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާމިވަުގތުންާމިަވުގތަށްާވެސްާހުންނެވީާއަ

އަޅުަގނޑުެމންާ ނުދޭ.ާ ޖ ަގެއއްާ ޤ ނޫނަކުންާ އެހެންނަމަވެސްާ ތައްޔ ރަށް.ާ ކުރައްވަންާ ިއޢުލ ނުާ ޮގތުަގއިާ އެއީާސިޓީެއއްެގާ

މިއަދުާމިތަނުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިމަޖިލީހުންާމިނިންމިާޤ ނޫނު،ާއ ދެ،ާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާާ

ނުލި ޖ ަގާ ކައުންސިލުތަކުެގާޤ ނޫނުންާ އެބަޖެހޭ.ާ އުފައްދަންާ ކައުންސިލުތަކެއްާ މިދަނީ.ާ ިމކަންެވެގންާ މަްއސަލައަކަށްާ ބޭާ

އެތަކެއްާމަރުޙަލ ތަކެއްާކަޑަްއތުކުރަންާއެބަޖެހޭާއެޖ ަގާހޯދ ާކަމުަގިއވަނީނަމަވެސް.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެންާއަނެއްކ ާ

ރަށްތައް ެވރިކަންކުރ ާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ ކައުންސިލުތަކުެގާާވެސްާ އެާ ކައުންސިލުތަކަށްާ އ ދެ،ާ ކަނޑައަޅައިެގންާ ވެސްާ ާ
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ތިބެންޖެހިެގންާ ތެރޭަގއިާ މައްސަލަެއއްެގާ ކުޑަކުޑަާ މިކަހަލަާ ނުކުރެިވެގން،ާ ގ އިމުާ ބަހައްޓ ނެތަންާ އޮފީސްާ އިދ ރީާ

ލ  ރައްޔިތުންެގާ މަސައްކަތަކީާ ޙަޤީޤީާ އ ދެ،ާ މަސައްކަތް،ާ ޙަޤީޤީާ ކުރަންޖެހޭާ ރަްއޔިތުންެގާާކައުންސިލުންާ ުގޅޭާ އ އިާ ބަާ

ކަމެއް.ާ ދެރަާ ވަރަށްާ ދިއުމަކީާ ފެނިެގންާ ދ ތަންާ ނުކުރެވިެގންާ އެމަސައްކަތްތައްާ މަސަްއކަތް.ާ ުގޅޭާ އ އިާ ތަރައްޤީާ

އެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުެގާހަމަާޖުމްލަާވިސްނުމަކީާއ ދެ،ާިމާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތްތަކަށްާއެްއޗެއްާދަންނަވ ކަށްާނޫން.ާ

އޮތްާއެހެންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުންާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ބައެްއާ މިކަހަލަާ ވިސްނުމަކީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުެގާ މަވެސްާ

ކުރިއެރުން،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮތްާފަހިކަންާއ ދެ،ާއިދ ރީާދ އިރ ތަކަކަށްާބަހ ލެިވެގންާެއާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާ

ހުރަސްާއެޅިެގންދ ނެތީާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވަނީ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާއުސޫލުންާހިންުގމަށްާލިބިެގންދ ާބ ރުތަކަށްާ

ާނިންމ ލަނީާމިާބިލުާއެއްކޮށްާފ ސްކުރުމަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ތްތެރިާރަީއސް.ާއެންމެާފުރަްަތަމަާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އޮތީާ އޮތްއިރުާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ މ.ައތޮޅުާ އިޞްލ ޙުަގއި،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ސަލީމްާ އަޙުމަދުާ

ާާ ޚިލ ފަށްާކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑު ކަމަކަށް.ާދެވަނަާއޮތްޮގތ އިާ މިާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓަށްާއެހޭނެާ ޤަބޫލެްއާނުކުރަންާ

ޝުކުރުާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަށްާ މުސްޠަފ ާ މުހައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ

އެބޭފުޅ ާ ވެސްާ ހުރީާ ިވސްނުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އުއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ޮގތަށްާއަދ ކުރަން.ާ އެހެރަާ ވިސްނުންާ ެގާ

މިކަހަލަާ އަތުލ ،ާ ވަޒީފ ތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ ނިުގޅ ލ ާ ތަކެއްާ ޙައްޤުާ ރަްއޔިތުންެގާ ރަށެއްެގާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ އެއީާ ކަމަށް.ާ

ކަންތައްތައްާކުރ ކަށްާމުސްޠަފ ާވެސްާބޭނުންފުޅުާނުވ ާކަމަށް.ާއެހެންވީމަާކަމަށްާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުލ ންާބޭނުންާނުވަނީ.ާ

ހެންނޫނިއްޔ ާަވކިާރަށަކަްަށްާބަދަލުކުރަންާބޭނުންާނުވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލުާހުށަހެޅުމުެގާއެއްާމަޤުސަދުާއެ

ޢަމަލުތަކެއްާ ޮގތަކަށްާ ުއނދަޫގވ ާ ބަޔަކަށްާ އުނދަޫގކޮށްާ ަވޒީފ ައކަށްާ ބައެްއެގާ ސަރުކ ރުންާ ފަދައިންާ އެވިދ ޅުވިާ

ާާ ެއއޮތީ. ލ ފައިާ ބިލުާ މިާ ދިެވހިާހިންގައިެގންނޭާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަެއއް.ާ ތެދުާ ހަމަާ އެާ ވ ހަކައަކީާ ެއވިދ ޅުވ ާ

ބިލެއްާ މިވަނީ.ާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބިލުާ މިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ސަލ މަތްާ ުއދަޫގތަކުންާ މިކަހަލަާ ވެސްާ ރައްޔިތުންާ

ޮގތު ނިޔ ކުރ ާ އެޙ ލަތެއްާ އެަވުގތަކ އިާ ހުށަހަޅަނީާ މަޖިލީހަށްާ ރަނަގޅަށްާާރައްޔިތުންެގާ އެންމެާ ކަންތައްތައްާ ަގއިާ

ެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަދިވެސްާެއއްފަހަރުާމުސްޠަފ ާއަށްާޝުކުރުާދަންނަވަންާއެފަދަާރަނަގޅުާ

ންނަށްާވެސްާވ ހަކަކޮޅެއްާއެބޭފުޅ ާވިދ ޅުވިާކަމަށްޓަކައި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރު

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަައކީ،ާތުލުސްދޫާއަދިާފުނަދޫާިއންާއަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުާކުރުމަށްފަހުާމިހ ރުާހިންަގމުންދ ާާ

ހިންގ ނެާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ އެތަންތަނަކުއެއްާ ެގންދަނީ.ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ އެމީހުންާ ޙ ލުަގއޭާ ދަތިާ ވަރަށްާ ރަށްރަށުަގއިާ

ހުރީކީާނޫނޭ.ާވަޞީލަތްތަކެއްާވެސްާހުރީކީާނޫނޭ.ާސަރުކ ރަކަށްާއަދިާހަމަޖައްސައިދެވެނީކީާނޫންާދަތުރުާޢިމ ރ ތެއްާވެސްާާ
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ފަތުރުެގާނިޒ މެއްާެވސް.ާކޮންމެާހަފްތ އަކުާއެމީހުންާއަމިއްލަާއަށްާދަތުރުާކުރ ނެާޮގތްާހޯދައިެގންާއެތަންތަނަށްާޮގސްާ

ހ ހެއްހ ާރުފިޔ ާކޮންމެާމަހަކ90ާާާުހުންާމިާތިބެންޖެހޭއިރުަގއިާސަރުކ ރުންާާއެތަންތަނުަގއިާވަޒީފ ާއަދ ކުރަންާރަށްރަށުެގާމީ

ޮގތުންާމިހ ާދަތިާދަނޑިވަޅެއްަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާސަރުކ ރުންާާ އިތުރަށްާއެބަާޚަރަދުކުރަންޖެހޭ.ާމީާއިޤުތިސ ދީާ

މުވަްއޒިފުންނަށް ނޫނޭ.ާސިވިލްާސ ރވިސްެގާ ވެސްާ ޚަރަދެއްާ ކުރަންޖެހޭާ އެލ ރިާކޮންމެހެންާ ވެސްާ ބޮޑުކުރަންާ މުސ ރަާ ާ

ެވސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ރަނަގޅަށް.ާ ެއއަށްުވރެާ ކުރެވިދ ނެޭއާ ޚަރަދުާ

އޮތްާ އަޅުއްވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ ނުވިސްނ ާ ނުވަތަާ ކުރުމަށްޓަކައިާ އުނދަޫގާ ބަޔަކަށްާ ިވސްނ ަވޑަިއެގންާ މިކަންތައްތަކ ާ

ބޭފުޅުންވެސްާފިޔަވަޅަކަށް ހުރިހ ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދިނުމަކީާ ވޯޓުާ ބިލަށްާ މިާ ާ ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ ވ ތީާ

ާމިވަުގތުާކުރަންޖެހިފަިއވ ާކަެމކޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ސް.ާއެންމެާފުރަތަމަާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއެްއޗަކީ،ާއަޅުަގނޑުާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ހަމަާއެބަާހިތަށްއަރައޭާމިއީާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނުާބިލުބ އޭާެގނެއްސަާމިއޮތީާކޮމިޓީންާނިންމައިެގން.ާމިާމަޖިލީހަށްާ

ާާ ރަށްރަށް ވެރިކަންކުރ ާ ހުށަހެޅުނީާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ މަރުޙަލ ަގިއާާއަޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީާ އެކަމަކުާ ބިލު.ާ ކަނޑައެޅުުމެގާ

ހީވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީާ ބިލު.ާ ކަނޑައަޅ ާ ރަށްތައްާ ވެރިކަންކުރ ާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ މިއޮތީާ އަިއއްސަާ ނިންމައިެގންާ

ތައްތައްާމިދ ޮގތުންާކޮންމެވެސްާވަރެއްެގާފުށުއެރުެމއްާއުޅޭާކަމެއްހެން.ާއ ދެ،ާެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާފަދައިންާމިހ ރުާކަން

އަޅުަގނޑަށްާވެސްާއެބަާހީވޭާކުރީަގއިާހިންިގާމިނިސްޓްރީތައްާވެސްާއަލުންާއިޔ ދަާކުރުަމށްާބިލެއްާހުށަހަޅަންާޖެހޭހެން.ާ

ބިލެްއާ ކުރުމަށްާ އިއ ދަާ އަލުންާ ވެސްާ ކުންފުނިތައްާ އުވ ލ ފައިހުރިާ މިހ ރުާ ކުންފުނިތައްާ އުފައްދ ފައިހުރިާ ކުރިންާ އަދިާ

ޖެހޭހެން.ާއަދިާކުރިންާވަޒީފ ތަކުަގއިާތިބިާމީހުންާއެވަޒީފ ތަކުންާަވކިކޮށްފައިވ ާމީހުންާއަބުރ ާއެވަޒީފ ތަކަށްާާާހުށަހަޅަން

ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ފުރިހަމަ.ާ ވަރަށްާ މަޤުސަދުާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ ޖެހޭހެން.ާ ހުށަހަޅަންާ ބިލެއްާ ެވސްާ ެގނައުމަށްާ

ވެރިކަންކުރ  ުއސޫލުންާ ޑިމޮކްރެސީާ ލިބޭނެާމަޤސަދެއްަގއިާ ބ ރުތަކ އިާ ޙައްޤުތަކ ިއާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކަނޑަައޅ ާ ރަށްތަްއާ ާ

ޮގތަށްާފަރުމ ކޮށްފައިާއޮތްާބިލެއްެގާޮގތުަގިއާހުށަހަޅ ފައިާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބިލުާހުށަހެޅިާމަޤުސަދ އިާތަޢ ރުޟުވ ާ

ާާ ބިލުެގ ކަމަކީ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ކިޔ 3ާާކަމަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވެސްާވަނަާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ލުމުންާ

ާާ ބިލުެގ ކަމެއްކަން.ާ އޮތްާ ކޮށްފަިއާ މަޤުސަދެްއަގިއާ ަވކިާ މީާ ަގިއ3ާާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާމިއޮންނަނީ،ާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާމިމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގިއވ ާޮގތުެގމަތިންާމިާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުެގާވެރިކަންކުރާ 

ރަށްކަމުަގއިާމިޤ ނޫނުންާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާރަށްރަށުެގާތަފުޞީލުާހިމެނޭާޖަދުވަލެއްާމިޤ ނޫނުަގއިާހިމަނ ފައިާއޮންނ ނެއޭ.ާެއާާ

ހިމަނ ފައިާ ޖަދުވަލުާ ކަނޑައެޅުމުަގއިާ ރަށްތައްާ ވެރިކަންކުރ ާ ެވއްޖިއްޔ ާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖަދުވަލުަގއިާ

ވެރިކަންކު އަށްާއޮތްއިރުަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮތީކީ.ާ ހިމަނ ފައިާ ޖަދުވަލުަގއިާ ެއާ ނޫންާ ރަށްރަށެއްާ އަންނަާ ރަމުންާ
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ނުވަތ115ާާާަ ބަދަލުކޮށްފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދަށުންާ އިޚުތިޔ ރުެގާ ލިބިފައިވ ާ ދަށުންާ ެގާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ނިުގޅަިއަގތުަމށް ނިންމުންާ އެާ ނިންމުންތަކެއް،ާ ބިލުާނިންމ ފައިވ ާ އެާ ނުވަތަާ މިއޮތީާ ހިަމނ ފައިާ ޖަދުވަލުަގއިާ މިާ ޓަކައިާ

ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ ރަށްތަކެއް.ާ އެހެންާ މުޅިންާ އޮތީާ ހުށަހަޅ ފައިާ ބިލުާ ހިމަނައިެގންާ ޖަދުވަލުަގއިާ ވެސްާ ހުށަހެޅުއްވީާ

ެއއް އެއީާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަކަށް.ާ ކަމެއްާ ކުރެވިދ ނެާ އެއީާ ކުރެިވެގންވ ނެާނުކުރަންާ ޮގތަކަށްާވެސްާ

ކަމެއްާނޫން.ާކަނޑައެޅިެގންާޤ ނޫނުތަކ އިާނުވަތަާަގވ އިދުތަކ އިާވެސްާޚިލ ފަށްާނުވަތަާުއސޫލުތަކ އިާވެސްާޚިލ ފުާކަެމއްާ

ކަށްާއެއީ.ާމިާބިލުާހުށަހެޅިާމަޤުސަދުތަކުެގާތެރޭަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާބ ރުާލިބޭނޭާޮގތަށްާނުވަތަާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ާޮގތަ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މަޤުސަދ އިާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ދިނުމަށްާ ހޯދަިއާ ފުރުޞަތުާ ކުރެވޭނެާ ވެރިކަންާ ރަށެްއަގިއާ ބޭނުންވ ާ

މަޖިލީހުެގާރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހަމަާ ކުރީަގއިާވެސްާ މީެގާ އޮންނ ނެާ ފ ހަަގކޮށްާއަޅުަގނޑުާ އެކަންާ ތަޢ ރުޟުވ ތީވެާ

ާާއަށްާސިޓީާެއއްާވެސްާފޮނުވ ފައި.ާއ ދެ 75ާާާާ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނަނ75ާާާާީްީވަނަާމ އްދ ެގާދަށުން،

ބައެްއެގާ ވަކިާ ކަމަށް.ާ އަށްާ މަންފ ާ ލ ބައަށ އިާ ފައިދ އަށ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިހ ާ ކުރަންޖެހޭނީާ ޢަމަލުާ އެބައިމީހުންާ

ރެވޭާޮގތުަގއިާއެކަމ އިާވެސްާތަޢ ރުޟުވ ާާމަުގސަދުތަކެއްާފުއްދުމަށްާމަސައްކަތްާނުކުރެވޭނެާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކު

ކަމެއް.ާމިާބިލުާހުށަހެޅިާފަރ ތުންާފުނަދޫެގާވެރިކަން،ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިފަިއާއޮންނަާއިޚުތިޔ ރެއްެގާދަށުންާ

ެއވެ ނުވަތަާ ނިުގޅަިއަގނެާ އެކަންާ ބަދަލުކުރީމަާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ައއިާ ކުރަމުންާ އަލުންާާފުނަދޫަގއިާ ރިކަންާ

މިއީ.ާ ބިލެއްާ އުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ަވުއދެއްާ އޮތްާ ވެފައިާ އެާ ެގންޮގސްދިނުމަށްޓަކައި،ާ އަށްާ ފުނަދޫާ

އެހެންވީމަ،ާ ހަމަވީތޯ.ާ ވަުގތުާ ކަމަކަށް.ާ ބިލެއްާ އެްެހޭނެާ ވޯޓަށްާ ެވސްާ އެއްޮގތަކަށްާ މިާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ

ޤަބޫލު އަދިާާއަޅުަގނޑުާ ބިލެއް.ާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ް ނޫނ އިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ސީދ ާ ހަމަާ މިއީާ ޮގތުަގިއާ ކުރ ާ

ޖަދުވަލުތައްާވެސް،ާމިާޖަދުވަލުތަކަކީާެއއްޮގތަކަށްާވެސްާިމާބިލުަގއިާހިމެނޭނެާޖަދުވަލެއްާކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާމިާ

ފ  ޤ ނޫނުާ ޖަދުވަލެއް.ާ ނަަގންޖެހޭނެާ ބިލުާޖަދުވަލަކީާ މިާ ވެއްޖިއްޔ ،ާ މިއޮތްޮގތުންާ މިހ ރުާ ސްވިކަމަށްވިޔަސްާ

ޝުކުރިއްޔ ާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ނުބޭއްވޭނެާ ޖަދުވަލުތަްއާ އެާ ފ ސްވ އިރުަގއިާ ބިލުާ ފ ސްވިކަމަށްިވޔަސްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިބްރ ހީމ މިިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާ

ޢި ކަނޑައެޅުުމެގާާ`.ާ ރަށްރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އޮތީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ރަީއސް.ާ އްޒަތްތެރިާ

އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިއްމުާ ކޮންމެހެންާ ދިއުމަކީާ ފ ސްވެެގންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ބިލެއްާ

ރޫޙުގައި ޕ ޓީތަކުެގާ އ ދެ،ާ މ ހައުލެްއަގއިާ ބިކަާާާވ ދަވެރިާ ނޭިގެގންާ ޮގތްާ އުޅޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރަމުންދ އިރުާ ވެރިކަންާ

ޙ ލުަގއިާޖެހިެގންާއެޮގތްިމޮގތަށްާވިއްސިާވިހ ލިެވެގންާދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާއެްއވެސްާބަޔަކުާާ

ދަ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެއަކުާ އ ދެ،ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ މިާއެދޭނެާ ފިޔަވަިއ،ާ މ ލެާ ވިދ ޅުވިާ ްއކަވަމުންާ
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ކަނޑައަޅާ  އެާޤ ނޫނުަގއިާ ވ ތީާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ބިލުަގއިާ މިާ ދެއްކެވިާާޮގތަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ މަްއޗަށްާ ކަމުެގާ

ާާ ަގިއާވަނަާމ އްދ 15ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާވަރަށްާބޮޑަށްާމަޢ ފުކުރައްވ ށޭާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

އަދިާ ބަޔ ންކޮށްފައިވޭ.ާ ކަނޑައަޅ ާ ރަށްކަންާ ވެރިކަންކުރ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ ލެއަކީާ ފުރަާ ބަޔ ންވެެގންާ ކަނޑައެޅިާ

މ ލެ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެހެންީވމަ،ާ ވ ހަކައިން.ާ މ ލޭެގާ ފުރަާ ެވސްާ ވަނީާ ފަށައިެގންފައިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޖަދުވަލުަގއިާ

ޮގ ހިމެނޭާ ހުޅުމ ލެާ އަދިާ ނުޖެހޭާވިލިނިގލިާ ހަދަންާ އިތުރަށްާ ޤ ނޫނެއްާ އެކަމަށްާ ވީހިނދުާ ބަޔ ންވެެގންާ ކަނޑައެޅިާ ތަށްާ

ވ ހަކަާއަދިާޤ ނޫނެއްާޭއެގާމަްއޗަށްާނުހިންޭގނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމިާކަމުެގާމުހިއްމުާކަމަކީާާ

ސްާހަމަޖެހިެގންާހިނގ ާއުސޫލުތަކަކ ިއ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާބޭނުންތެރިާކަމެކޭ.ާއެއީާކޮންމެާރަށެއްާކޮންމެާބައެއްކަމަށްާވިޔަ

ހިފަހައްޓައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްާއ ދަކ ދަތަކެްއެގާތެރޭަގިއާހުރިާރަނަގޅުާއުސޫލުތަކަކ އިާހަމަތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހެުގާާޤައުމަށްޓަކައިާއަދިާވަޠަނަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާވ ންޖެހޭާޖިހ ދުާއަދިާޤުރުބ ނީއެއްާވުމަާ

މިާޮގނޑީަގއިާތިބެެގންާއަދ ކުރަންާޖެހޭނެާވ ޖިބެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކޭތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާމިާތެދުވީ.ާާ

ާޮގތަށްާމ ިގނަާބަހުސްތަކެއްަގއިާބޭފުޅުންނ އިާޖަދަލުކުރުމުެގާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ކަށެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިދެންނެވި

ބަެއްއާ ވ ހަކަދެއްކުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ބަޔ ންެވެގންވ ާ

ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޮގތުން.ާ ހަނދ ންކޮށްލަދިނުމުެގާ ހަމަާ އެކަންާ ނެތިދ ތީާ ހަނދުމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހަރަށްާ

ާރުޞަތަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުާ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ ބިލުާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ރަށްރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އިޚުލ ޞްތެރި ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަށްާ ބިލަކީާ މިާ ދަންނަވަން.ާ ކަމ އިެއކުާޝުކުރުާ

އުސޫލެްއެގާޮގތުންާއެހ ާބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާބިލެއްާނޫން.ާސަބަބަކީާލ މަރުކަޒީާޤ ނޫނުަގިއާވަރަށްާޞަރީޙަކޮށްާބުނެވިފައިާ

ލި ކަނޑަެއޅުމުަގއިާ ރަށެއްާ ވެރިކަންކުރ ާ މިކަންތައްތައްާ ކައުންސިލަށްާ އަތޮޅުާ މިާ ބ ރުތަކ އިާއެބަވޭާ އެންމެހައިާ ބެންޖެހޭާ

އެހެންކަމުންާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާއެކަންާނިންމ ާއޭރަކަށްާބޭނުންވ ާބަދަލެއްާެގނެޭވޮގތަށްާމިާާާހުރިހ ާކަމެއްާދެވިފައި.

ރަށްާ ކުރ ާ އަތޮޅުވެރިކަންާ ރަށެއްަގއިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އޮންނަންޖެހޭާ ކޮންމެހެންާ އޮތުމަކީާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ރަށްާ ބޮޑުމިނ ިއ،ާ ހުރިާ ރަށުަގއިާ އެބަހުރި.ާ ކަންތަކެއްާ އެހެންާ ބައިވަރުާ އަންނ ނެާ ިމައށްާ ީމަގއިާ ކަނޑައެޅުުމަގއިާ

ރަށްތަކ ިއާ އެހެންާ އަތޮޅުެގާ ރަްއޔިތުންނ އިާ އެާ ރަްއޔިތުންނ އި،ާ ުއޅޭާ ރަށެްއަގއިާ އެާ ހިސ ބ އި،ާ އޮންނަާ އަތޮޅުތެރޭަގއިާ

މިކަންތައްތައްާޤ ނޫނަކުންާކަނޑައެޅިެގންާލިޔެިވއްޖެާނަމަާމިާފަސޭހަކަންާގެއްލިާާާއޮންނަާުގޅުުމެގާމައްޗަށް.ާއެހެންވީމަ،

އެކަންތައްތައްާކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާިގނަާދަތިތަކ އިާކުރިމަތިވެެގންާދ ނެ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާަވނީާ

އޮންނަންޖެ ދޫކޮށްލެވިފައިާ އަތްަމއްޗަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަތޮޅުާއެކަމަކީާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ލ މަރުކަޒީާ ކަމެއްކަމަށް.ާ ހޭނެާ
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މިއަދުާ ރަށެއް.ާ ކުރ ނެާ އަތޮޅުވެރިކަންާ އެބޭފުޅުންާ ނިންމ ނީާ ރައްޔިތުންާ އޮތުމުންާ ދެވިފައިާ ބ ރުާ މިާ ކޮމިޓީތަކަށްާ

ާާ ިގނަ،ާރައްޔިތުންނ ިއާާކުޅުދުއްފުށީަގއިާހދ.އަތޮޅުަގިއާއަތޮޅުެގާވެރިކަންާކުރަނީ.ާކުޅުދުއްފުއްޓަކީާބިންާބޮޑު،ާރައްޔިތުން

އެހެންާ ބަދަލުަގއިާ އޭެގާ ވ ތީ.ާ ރަށަކަށްާ އޮތްާ ުގޅުންތަކެއްާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ވަރަށްާ ފަރ ތްތަކ މެދުާ އެހެންާ އަތޮޅުެގާ

ރަށްރަށްރަށުަގއިާއެފަދަާުގޅުންާނެތް،ާބިންާކުޑަ،ާދިރިއުޅުުމންާދަތިތަކެއްާހުރިާރަށްރަށަށްާވ ހިނދުާސަރުކ ރަށްާވެސްާާ

ސްާއެންމެާފަސޭހަާމ ހައުލެއްަގއިާމިކަންާކުރެވޭނެާޮގތަށްާބަދަލުކުރެޭވޮގތަށްާއޮތުމަކީާހަމަާކޮންމެހެންާރައްޔިތުންނަށްާވެ

ރ އްޖޭަގއިާާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ޮގތްކަމުަގއިާ މީހުނ200ާާާްކުރަންޖެހޭާ ރަށުަގއިާ

ާާދިރިއުޅެެގންާމިާޤައުމުާތަރައްޤީާނުކުރެވޭނެކަން.ާާ ރަށަށްާމިާޤައުމުެގާއ ބ ދީާބަދަލުކޮށްެގންާނޫނިއްޔ 50ާާާމިާޤައުމުަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިމަަގށްޓަކައިާތަރައްޤީއަށްޓަކައިާކުރެޭވާއުއްމީދުތަކައިެގންާކުރިއަށްާދިއުމުެގާެއްއވެސްާފުރުޞަތެްއާ

ާާ މިހ ރުާވެސްާރޭވެމުންާދަނީާވީހ ާވަރަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޯންނ ނެކަން.ާއެހެންކަމުންާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތުތައް

ރަށްރަށްާމަދުކޮށްާބިން،ާއ ބ ދީާބޮޑެތިާބިންާިގނަާރަށްރަށުަގިއާމީހުންާއ ބ ދުކުރުމުެގާސިޔ ސަތެްއާެއކަށައެޅުމަށްޓަކައި.ާާ

ނަމަާއެާޤ ނޫނުާާާއެހެންކަމުންާމިފަދަާމަރުޙަލ އަށްާދ އިރުަގއިާޤ ނޫނުަގިއާަވކިންާވަކިާރަށްތަކެްއާކަނޑައެޅިފައިާޮއެވއްޖެ

ނިންމ ނީާ ރަްއޔިތުންާ ކަމެއް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ވެސްާ އައުމަކީާ ޙ ލަތުާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭާ

ހރައްޔިތުންެގާވެރިކަންާކުރ ނެާރަށް.ާއެއްާރަށުންާއަނެއްާރަށަކަށްާއަތޮޅުާވެރިކަންާބަދަލުކުރުމަކުންާއެާރަށުަގއިާވެސްާ

ރުާރަްއޔިތުންނެއްާނޫން.ާހަމަާދިވެހިާރައްޔިތުން.ާއެާރަްއޔިތުންނަށްާލިބެންޖެހޭާޙައްޤުތައްާވެސްާއުޅެނީކީާރ އްޖެއިންާބޭ

ހަމަާލިބެންޖެހޭނެ.ާއަތޮޅުާވެރިކަމަކީާަވކިާބަޔަކަށްޓަކައިާލިބިފައިާވ ާއެްއޗެްއެގާޮގތުަގިއ،ާނޫނީާވަކިާބަެއްއެގާމިލްކެްއެގާ

ންާިވޔަފ ރީެގާސިނ ޢަތެއްާއޮތް،ާއ ބ ދީާބޮޑު،ާރަށުެގާބިުމެގާތަނަަވސްކަންާޮގތުަގއިާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމެއްާނޫން.ާމިނިވަ

ތަރައްޤީއަށްޓަކައިާާ އެާ ކުރަމުންދ އިރުާ މަސަްއކަތްާ ތަރައްޤީައށްޓަކައިާ ކަމެއް.ާ އަންނަންޖެހޭނެާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ އޮތްާ

ތަނަވަސްކުރެވެންޖެ މަުގތައްާ ކުރެވޭނެާ މިކަންާ ދޮރަކުންާ ހުރިހ ާ ވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުޅުވިފައިާ އޭރުންާ ހޭނެ.ާ

ތަރައްޤީކުރެވޭނީ.ާތަރައްޤީެގާފަހިާސިނ ޢަތަކ ާދިމ ލަށްާދެވޭނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނަކުންާލިޔެެގންާބަދަލުާނުކުރެޭވޮގތަށްާ

ކުރަނީ.ާމިކަންތައްާހަދައިފިާނަމަާމިކަމަކީާފަހުންާވަރަށްާބޮޑަށްާދަތިާކަންތައްާއަންނ ނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލު

އެހެންކަމުންާމިހ ރުާހެދިފައިާއޮތްާލ މަރުކަޒީާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއަތޮޅުާކޮމިޓީތަކަށްާވެސްާމިާބ ރުާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާ

ކަެމއްާ ތ އީދުކުރެވޭނެާ ބޮޑަށްާ އެހ ާ ައޅުަގނޑަށްާ ފ ސްކުރުމަކީާ ޤ ނޫނެއްާ އިތުރުާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ ހިނދުާ ވ ާ ލިބިފައިާ

ކު އަޅުަގނޑުމެންާ ިގނަާނޫން.ާ ރައްޔިތުންާ ބޮޑުާ ބިންާ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީާ މިދަނީާ ކުރަމުންާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ޅުދުްއފުށީަގއިާ

ވަރުަގދަާސިނ ޢަތެއްާއޮތްާރަށަކަށްާ ިވޔަފ ރީެގާ ުއޅޭާ ޮގސްވެާ ައއިސްާ އެންމެހ ާރައްޔިތުންނަށްާފަސޭހަކަމ އެކުާ އަތޮޅުެގާ

ައޅުަގނޑުމެންާތ އީދުކުރަންޖެހޭނެާކަންތައްތަކަކީ.ާއެހެންކަމުންާާާވ ތީ.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނެާޮގތްތަކަކީ.ާއެއީ

ާއަޅުަގނޑަކަށްާމިާބިލަކަށްާއެހ ބޮޑަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރެވޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބެއިރު

އަތޮ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާާޝުކުރިއްޔ ާ ކަނޑައެޅިފައިާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ޅުތަކުެގާ

މިއުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ މިހ ރުާ ނަމަވެސް،ާ ފ ޅުކުރަން.ާ ޝުއޫރުާ ހިތްހަމަޖެހުމުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ދޭތެރޭަގއިާ އޮތްޮގތ އިާ

ވ ހަކައ އިާއެާިއޞްލ ޙުތަކަށްާތ އީދު ނުކުރ ާވ ހަކަާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތްތަކުގައިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާއަޅުަގނޑުާހިތްހަމަނުޖެހޭާ

ެއާ ނޫން.ާ ޮއެވެގނެއްާ މަޤްޞަދެއްާ ސިޔ ސީާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީާ ރަށްރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ

އެކަ ރަށެއްަގއިާ ލިބޭނެާ ލުއިފަސޭހަކަންާ އެންމެާ ކުރ ނެާ ފައިދ ާ އެންމެާ އިދ ރީޮގތުންާ ބަޔަކަށްާ ދިރިުއޅޭާ ންާއަތޮޅެްއަގއިާ

ކުރަންޖެހޭނީ.ާމީސްާމަދަސް،ާބިންާކުޑަޔަސްާއެާއަތޮޅެްއަގިއާހިމެނޭާރަށްތަކަށްާފަސޭހައިންާދަތުރުފަތުރުކޮށްާއެާރަށަށްާ

މީސްާ ވ ނީ.ާ ެގންދަންާ ެވރިކަންާ އަތޮޅުާ ރަށަކަށްާ އޮންނަާ ދިމ ލެްއަގިއާ ނޫނީާ ސަރަޙައްދެްއަގއިާ ކަހަލަާ ުއޅެވޭނެާ ޮގސްާ

ޖ ަގާބޮޑުވެެގންާމ ޅޮސްަމޑުލުާއުތުރުބުރީާއަތޮޅުާވެރިކަންާެގންދަންާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާާިގނަެވެގން،ާފުރުޞަތުާޮއެވެގން،ާާ

ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ޒަމ ނުއްސުރެާ އުނޫގފ ރުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދުވ ފަރު.ާ އުތުރުބުރީާ މ ޅޮސްލަޑުލުާ މިވަުގތުާ ރަށަކީާ

ާހިތްހަމަޖެހިފައި.ާނަމަވެސް،ާއިޞްލ ޙެްއެގާޮގތުންާދެންމެާއެާހުށަހެޅުއްިވާކުރަމުންާެގންދ ތީާއެކަމ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީ

ޮގތުންާ ކުރުމުެގާ ފ ހަަގާ ނުކުތ ާ އެާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ނެތްކަންާ ވެސްާ ެއްއޮގތަކަށްާ އިންޞ ފެއްާ ބިލުަގއިާ

ބިނ ކުރަ އަސްލަކަށްާ ކުރ އިރުާ ކަމެއްާ ހިފީ.ާ ބޭނުންާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ މަޤްޞަދުާއަޅުަގނޑުާ އަމިއްލަާ ތިމ ެގާ ންޖެހޭނެ.ާ

ޮގތްާ ކުޅެލުމުެގާ ހިތްތަކ ާ މީހުންެގާ އެހެންާ ބަދަލުކޮށްާ އޮތްޮގތްާ އިހުާ އެދުމަށްޓަކައިާ އަމިްއލަާ ތިމ ެގާ ހ ސިލުކުރަން،ާ

ރ ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާއެްއވެސްާފަރ ތަކުންާެގންުގޅެެގންާނުވ ނެ.ާކަނޑަެއޅިެގންާމިާިއޞްލ ޙުތަކަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުނުކު

ާވ ހަކަާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވަުމންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއިށިނދެލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ 

ދެން ދ ދިާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ އެންެމާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެއްކެވިާޝުކުރިއްޔ ާ ބިލަށްާ މިާ ެމއަކުާ

ދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒުބެއިރުެގާވ ހަކަފުޅަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާ

މޭރުމުންާދެއްކިން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަ ވ ހަކަދެއްކިާދުވަހުާވެސްާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާހަމަާމިާ ބިލަށްާ ރަށްާފުރަތަމަާމިާ

ބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރަންާޒ ތީާަމސްލަޙަތެއްާހިމ ޔަތްކުރުމުެގާަމޤްޞަދުަގއިާމިތަނަށްާހުށަހެޅިެގންާމިާމަޖިލީހުެގާަވުގތުާހަމަާ

އަތޮޅުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެހެންާ ބިލަކީ.ާ މިާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ބޭނުންކުރުންާ މަސްލަޙަތަށްޓަކައިާ އަމިއްލަާ

ކަނޑައަާ ރަށްާ ކުރ ާ މިކަންާވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަމަާ ބޭނުންކަމަށްާ ބ ްއވަންާ ކަނޑަައޅ ފައިާ ޤ ނޫނެްއަގއިާ ޅ ފައި،ާ

ަވުގތެއްާ އެތައްާ މަޖިލީހުެގާ ކަމެއްާ އޮތްާ ކުރެވެންާ ވެސްާ ލިޔެލައިެގންާ މ އްދ އެއްާ އެންމެާ ހަމަާ ޤ ނޫނުަގއިާ ލ މަރުކަޒީާ

ކަ ކަމެއްާ ހަދަންޖެހޭާ މިކަމަށްާ ޤ ނޫނެއްާ ބޮޑުސިންގ ާ އަޙުާާބޭކ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ މަކަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާވިދ ޅުވިހެންާމިާއުޅެނީާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާރަްއޔިތުންެގާފިކުރަށްާ
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ރައްޔިތުންނަ ދ އިރ ެގާ ރައްޔިތުންނަށް،ާ ޙިމ ޔަތްކުރަން.ާ މަސްލަޙަތުާ އަިމއްލަާ ނެތިާ ބެލުމެއްާ އޮތްާވިންދަށްާ ވެފައިާ ށްާ

ބޭނުމެއްާއޮެވެގނެއްާނޫން.ާާ ެއްއވެސްާ ބޭކ ރުކުރަނީ.ާއިތުރުާ ވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިތަނުަގއިާ ވަޢުދެއްާފުއްދަންެވެގންާ

ހުރިާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބަހުރި.ާ ބަދަލުކޮށްފައިާ ރަށަށްާ އަނެްއާ ރަށުންާ ެއއްާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ކުރީަގއިާވެސްާ މީެގާ

ނޫންކަމުަގއިާވަނީނަމަާމިއަދުާތިާށ.އަތޮޅުާފުނަދޫަގއިާތިބިާއަތޮޅުާވެރިކަމެއްެގާވ ހަކަާދަްއކ ،ާއަތޮޅުާމަޢުލޫމ ތުާޯގސް

ވެރިކަމަކީާވެސްާފުނަދޫާއަށްާއެހެންާރަށަކުންާެގންދެވިފަިއާއޮތްާއަތޮޅުާވެރިކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާމިއަދުާާ

ނުވ ކަމަ ކަންތައްާ ހުރިާ ވެފައިާ ކުރީަގއިާ ޤ ނޫނުތަކ އިާމީެގާ ބަދަލުކުރަންާ ކަންތައްތަކަށްާ ހުރިާ ވެފައިާ ކަންތައްާ ނުވ ާ ށް،ާ

އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރަމުންާ ކަންތައްާ މިތަނުންާ ޮގތަކަށްާ އެރިހ ާ ހިތަށްާ ޙިމ ޔަތްކުރަންާ މަސްލަޙަތުާ އަމިއްލަާ ހަދ ާ އެްއޗިހިާ

އްާނޫންތޯާމިާެގންދަންވީ.ާފުނަދޫަގއިާއޮތްާާދ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާފުރަތަމަާމިާއަތޮޅުާެވރިކަންާއޮތްާރަށެާ

ތަނަށްާ އޮތްާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ ކުރީަގިއާ ފުނަދޫެގާ އެހެންވީމަ،ާ ތަނަކުން.ާ އެހެންާ ެގނައީާ އަށްާ ފުނަދޫާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ

ާާ ޑުމެންާމަސްާދުވަސްާއަޅުަގާނ1ާާެގންދަންާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނެއްާމ ދަމ ާމިތަނަށްާއެހެންާބޭފުޅަކުާލަްއވ ނެ.ާއަނެއްކ 

ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ އަތޮޅެްއަގއިާ ކަމެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބަޙުސްކުރަންޖެހޭނީ.ާ އެކަމަށްާ

ޮއފީހުންާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށުންާއޭެގާފުރިހަމަާމަންފާ  ހިނަގންޖެހޭނީާމުޅިާއެާއަތޮޅުެގާރައްޔިތުންނަށް.ާއަތޮޅުާ

ޮގ ލިބިަގނެވޭނެާ ފަސޭހައިންާ އޮތްތޯާއެންމެާ ފަސޭހަާ ެއާ ެވސްާ ދަތުރުކުރުމުަގއިާ ބަލައިެގން.ާ ވިސްނައިެގން،ާ ތަށްާ

ބަލަންޖެހޭނެ.ާޚިދުމަތްާލިބިަގންނަންާދ ާމީހުންނަށްާއެންމެާފަސޭހައިންާޚިދުމަތްާލިބިަގނެވޭާކަހަލަާލޮކޭޝަނެއްަގއިާއޮތްާާ

ލަފ ފުރުމު ޮގތަށްާ ވިދ ޅުވިާ އެާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާތަނެއްތޯާ ވެސްާ ފަސޭހައަށްާ ެގާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާކަނޑަައޅަންޖެހެނީާރައްޔިތުންެގާވޯޓަކުން.ާމިއަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ

ވެާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނެ.ާ ލިޔެެގނެއްާ އޮންނަންޖެހޭނީާ މިލަންދޫަގއޭާ އޮންނަންޖެހޭނީ،ާ ފޮނަދޫަގއޭާ ސްާޤ ނޫނެއްެގާ

ނުފެންނަާ ފެންނަާ ރައްޔިތުންެގާ މ ދަމ ާ ލިޔަންޖެހޭނީާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނަމަާ މިކަންާ އިންޞ ފުވެރިކޮށްާ

ވޯޓެްއާނަގ ފައިާރަްއޔިތުންެގާވޯޓަކުންނޭާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑައަލަންޖެހޭނީާިއންޞ ފުވެރިކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ސ ފުކޮ ވަރަށްާ ކުރ ނަމަ.ާ އަށޭ،ާއެކަންާ ފުނަދޫާ ލިޔަނީާ މިާ ޖަދުވަލުަގއިާ ޤ ނޫނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސ ބިތުވޭާ އެބަާ ށްާ

މ ޅެންދޫާއަށޭ،ާކުރެންދޫާއަށޭާމިހެންާލިޔ ކަމަށްވަންޏ ާއެީއާޯގހެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާލިޔަންޖެހޭނީާރައްޔިތުންެގާވޯޓަކުން،ާ

ާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑައަޅ ށޭާމިާޤ ނޫނުެގާރައްޔިތުންނަށްާފެންނަާނުފެންނަާވޯޓަކުންާކޮންމެާއަތޮޅެްއެގާވެސްާ

ދަށުންާކިޔ ފަިއާއަޅުަގނޑުމެންާއެާޤ ނޫނުަގިއާއެާއުސޫލުތައްާކަނޑައަޅަންޖެހެނީ.ާމިީއާވަރަށްާބޮޑުާޯގހެއްާޢިްއޒަތްތެރިާ

މެންބަ ކޮންމެާ ކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ މިކަންާ އުސޫލުންާ މިާ ިމޮގތަށްާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭނަެގާރައީސް،ާ ވެސްާ ރަކުާ

މަސްލަހަތުާޙިމ ޔަތްކުރަންާމ ދަމ ާމިތަނަށްާބިލެއްާލައިެގންާމިާމަޖިލީހުެގާވަުގތުާނަގ ލަމުންާދ ތަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފެންނ ނީ.ާމީެގާކުރީަގއިާނިިމެގންާދިޔަާވެރިކަމުަގއިާހުރިާއަދަދަކަށްާނޫންާމިާވެރިކަމުަގއިާމިނިސްޓްރީާހުރީކީ.ާމ ދަމ ާ

ނަށްާބިލެއްާލ ނެާއެާއަދަދަށްާމިނިސްޓްރީތައްާހަދ ށޭާކިޔ ފައި.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާއަނެްއކ ާއަނެއްާމަސްާމީހަކުާމިތަ



 51 

ދުވަހަށްާއެާއަދަދަށްާމިނިސްޓްރީާހަދަންާވ ނެާޤ ނޫނެއްާހަދަންާބަޙުސްކުރަންވީ.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކައެއް ައންނަާ ދަންނަވަމުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާތަކުރ ރުކޮށްާ ހަދަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ މިާ

ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ޤައުމުަގއިާ ތިބީ.ާ މިާ މިއަދުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުހަދ ާ ޤ ނޫނެއްާ އެތައްާ ހަދަންޖެހޭާ ތަންފީޒުކުރަންާ

ޤ ނޫނެއް މިދަނީ.ާ ެގއްލެމުންާ އަދ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ މިއޮތީ.ާ ހުރަސްއެޅިފައިާ ކޯޓުތަކުެގާާާޤ އިމްކުރަންާ ސަބަބުންާ ނެތުމުެގާ

ފަނޑިޔ ރުންާއެބުނަނީާތިމަންނަމެންނަށްާމިވެނިާއެވެނިާޤ ނޫނެއްާނެތުމުެގާސަބަބުންާއިންޞ ފުވެރިކަމ ެއކުާޙުކުމްކުރަންާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާތިމަންނަމެންނަށްާއުނދަޫގވެފައޭާމިްިއޮތީ.ާމިާޤައުމުެގާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތްާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާވ ހަކަ

ފަހަރުާމިތ ާމިދައްކަނީ.ާއެކަމަކުާހަމަާދެދުވަހުންާއެއްދުވަހުާޤަރ ރެއް،ާދެދުވަހުންާެއއްާދުވަހ4ާާާުއަޅުަގނޑުމެންާދުވ ލަކުާާ

މިޮގތަށްާ މިކަންާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލައިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ޙިމ ޔަތްކުރަންާ މަސްލަހަތުާ އަމިއްލަާ

ރަްއޔިތުންާާ ޮގތަކަށްާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ އެއްވެސްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޒިންމ ާ އެާ ހަވ ލުކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ނުއުފުލަނީކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެއްާމިއީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާމިާއުސޫލުންާމިތ ާހަދައިެގންާއަޅުަގނޑުެމންާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާމިައދުާމިާޤ ނޫނަކީ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ ވެސްާ ެއްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނެއްކަމަށްާ ނަގ ލަންޖެހޭާ ވަުގތުާ ނަަގިއާ ވޯޓެއްާ ބަޙުސްކޮށް،ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު

ޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުމ ާބެހޭާޤ ނޫނެްއާއަޅުަގނޑުމެންެގާިމާމަޖިލީހުންާޝުކުރިއް

ބައްލަވަމުންދާ  ޖަލްސާ  މިާ ެވސްާ ވ ހަކައިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ސްކުރަންޖެހިއްޖެކަންާ

ނަވ ނެ.ާދިމ ެވެގންާިމއުޅޭާމަްއސަލައަކީާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގިއާކޮންެމާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާއެނިގަވޑަިއަގން

ެގއްލޭކަމަށްާ މަސްލަޙަތުާ އެބަެއއްެގާ ނުވަތަާ ޤަބޫލުކޮށްާ ކުރިއަރުވ ކަމަށްާ މަސްލަޙަތުާ އަިމއްލަާ އެބަެއްއެގާ ވެސްާ ބަޔަކުާ

ޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކޮންމެާކަމެއްވެސްާއެކަމެއްާކުރަންާޤަބޫލުކޮށްާއެކިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާދައްކަވ ާވ ހަކަތައް.ާއަ

އޮންނަާއުސޫލުތަކ އިާހަމަތަކުެގާމަތީންާނޫންޮގތަކަށްާކޮށްފިކަމަށްވަންޏ ާެއކަންާރަނަގޅުާނޫންކަމަށްާދެކިާއެމީސްމީހުންާ

ލިބިެގންވ ާޙައްޤެކޭ.ާއެާާާވ ހަކަދެްއކުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވ ާޮގތުެގމަތީންާކޮންމެާމީހަކަށްާވެސް

ޙައްޤުާއަދ ކުރަމުންދ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާދެކެވޭާވ ހަކަތަކ އިާުގޅިެގންާއެކިާޮގތްޮގތަށްާވ ހަކަދެއްކުމަކީާހަމަާދޫާއޮތްާ

ކީާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްާވެސްާކުރެިވދ ނެާކަމެއް.ާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރުމަ

ދ އިރ ެގާ ދުވ ފަރުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ ކަެމއްާ އޮތްާ މަްއސަލައެއްާ ބޮޑުާ މ ާ އަޅުަގނޑުެގާ

ދ އިރ ަގއި،ާ ކުޑަހުވަދޫާ ތަމްސީލުކުރަމުންދ ާ ދ އިރ އެްއާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ނުއްސުރެާކުރަމުންާއަންނަާރަށަކީާހަމަާކުޑަހުވަދޫ.ާއަޅުަގނޑުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ަގއިާއަތޮޅުެވރިކަން
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މ އެނބޫދޫެގާާ ދ.އަތޮޅުާ ވެސްާ މިހ ރުާ ހަމަާ އަދިާ ރައްޔިތެްއ.ާ ދ.އަތޮޅުެގާ ނިސްބަތްވ ާ ައށްާ މ އެނބޫދޫާ ދ.އަތޮޅުާ މިއީާ

އަޅުަގ ގައިުމވެސްާ ހަމަާ މީހެއް.ާ ރަޖިސްޓްރީވެފަިއވ ާ ޮގތުަގިއާ ނޫންާރައްޔިތެްއެގާ ބޭނުމެއްާ ހަމަގައިމުެވސްާ ނޑެއް،ާ

ކުޑަހުވަދޫަގއިާއެާއުފައްދ ފަިއާވ ާބޮޑުާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާކުރުާމުއްދަތެއްެގާތެރޭަގިއާމ އެނބޫދޫަގއިާޤ އިމްކުރެވިދ ނެާ

ބޭނުމަކަށްޓަ ހުރެެގންާއަޅުަގނޑުެގާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ެއކަންާކަމަކަށްާނުވަތަާއަމިއްލަާމަސްލަޙަތަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާ ކައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލައަކީާ އުޅޭާ ދިމ ވެެގންާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމަކަށްވެސް.ާ ޮގތެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އެއީކީާ ކުރުންާ

ހަމަާއޮންނ ނެާކަމެްއކަން،ާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަން.ާ ކުރުމ އިާނުކުރުންާއެއީާ މިކަންާ އެންމެންނަށްާވެސްާއެބަާއެނޭގާ

މަން ލ ބައ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފަސޭހައ އި،ާ މިާ މައްޗަށްާ މިކަންކަމުެގާ ފޭބުމ ިއާ އަރ ާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމ ިއާ ނުވަތަާ ފ ާ

މަތީންާ ހަމަތަކުެގާ ުއސޫލުތަކ އިާ އެާ އެހެންވީަމ،ާ އެބައޮތް.ާ ލިޔެވިފަިއާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެކިއެކިާ އުސޫލުތަކެއްާ ބަދަލުކުރެވޭނެާ

ދިެވހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންާއެކަންާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމެއްހެން.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަންކަންާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާާ

ދަްއކަވ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅީމަާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ

ކ އިާައދިާއެބޭފުޅަކުާޤަބޫނުކުރ ާކަެމއްާއިނޭގތޯާއަޅުަގނޑުމެންާމިާަމޖިލީހުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތެްއާނޫނޭާޤަރ ރުތަކ އިާބިލުތަާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ؟ާކީއްކުރަންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގިއާމިާތިބެނީ؟ާމިއީާކުރަން،ާކޮބައިތޯާައޅުަގނޑުމެންެގާވ ޖިބަކީ

ނޑުމެންެގާާމައްޗަށްާޤަރ ރުާހުށަހެޅުންާެވސްާވ ޖިބު.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައްޗަށްާޕެޓިޝަންާހުށަހެޅުންާވެސްާވ ޖިބު.ާއަޅުަގ

މައްޗަށްާޤ ނޫނުާހެދުމަށްޓަކައިާބިލުާހުށަހެޅުންާވެސްާވ ޖިބު.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަށްާހޮވިފައިާމިާތިބީާ

މިކަންކަންާކުރުމަށްޓަކައި.ާކޮންމެާބޭފުޅަކުާވެސްާހަމަާއެބޭފުޅަކަށްާކެރިކުޅަދ ނަންާލިބިެގންވ ާމިންވަރަކުންާއެބޭފުޅެްއެގާ

މިތ  މިާާާޚިޔ ލުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަނުދެއްކުމަކީާ ޒ ތަށްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ޅުކުރަންވީ.ާ

އެްއެވސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ ކަމެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނުކުރުމަކީ ބަދަލުކުރުމ އިާ ނޫނޭާ ކަމެއްާ އޮތްާ ބިލަށްާމައްސަލަެއއްާ މިާ ޚިޔ ލުާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ާފ ޅުކޮށްލުމަށްޓަކައިާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

މިދ  ބަޙުސްކުރެވެމުންާ މިހ ރުާ ިމއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އިދ ރީާާާ`.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ބޭނުންވ ތީާ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެއްާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގިއާ ބިލ ާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ދ އިރ ތަކުެގާ

ފުރުޞަތަކަށްާއެދިާދަންނަވ ލީ.ާބައެްއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިތ ަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަަވމުންާއަސްލުާވަރަށްާރަނަގޅުާާ

ޅުތައްާހުށަހަޅުްއަވއިފި.ާދެންމެަގއިާވ ހަކަދެއްކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ދެ،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާޚިޔ ލުފު

ތ އީދުކުރ ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެއައށްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވުމަކީާ އެވިދ ޅުވިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ޢީސ ެގާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ

ކުރ ާރަށްާކަނޑަައޅ އިރުާރައްޔިތުންެގާފެންނަާނުފެންނަާވޯޓަކުންާެއާރަށްާކަނޑައެޅުންާާާވ ހަކަެއއް.ާއ ދެ،ާެއއީާވެރިކަން
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އެހ ބޮޑަށްާ ޢީސ ާ އަޙުމަދުާ އެކަަމށްާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެނީާ ހިތ މައ އެކުާ ެއކަމަކުާ ކަެމްއކަމަށް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެީއާ

އަ އިންާ ފުނަދޫާ އިންނ އިާ ތުލުސްދޫާ ދ ދިފަހުންާ ކީްއެވެގންތޯާތ އީދުކުރެްއިވއިރުާ ބަދަލުކުރެއްިވއިރުާ ވެރިކަންާ ތޮޅުާ

އެބޭފުޅުންެގާސަރުކ ރުންާރަްއޔިތުންެގާފެންނަާނުފެންނަާވޯޓަކަށްާަވޑައިނުަގތީ.ާެއކަމަށްާއެބޭފުޅުންާއެހ ާތ އީދުކުރަްއވ ާ

އެވިދ ޅުާ އަމިއްލަފުޅަށްާ އެބޭފުޅުންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްކެވުމަކީާ އެވ ހަކަދައްކަވ ާ މަސްލަޙަތުާމިއަދުާ ޒ ތީާ ވ ާ

އެޮގތުންާ ހަމަާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަފުޅެއްކަމަށް.ާ ދައްކަވ ާ ރައްކ ތެރިކުރެްއުވމަށްޓަކައިާ މަސްލަޙަތުާ އަމިއްލަާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާ

ޤ ނޫނަުގިއާާ ހިންުގމ ބެހޭާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ށްފައިާއޮންނ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއަތޮޅުާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާނުވަތަާއިދ ރީާދ އިރ ަގއިާވެރިކަންާާބަޔ ންކޮ

ކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރަންާވ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެޮގތުެގމަތީންާބަލ އިރުާެވސްާާ

ނުންވެފައި.ާދެންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަައކީާަވރަށްާިގނަާބޭފުޅުން،ާވަރަށްާާމިފަދަާޤ ނޫނަކަށްާމިއަދުާމިވަނީާބޭ

ިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާެއބަާވިދ ޅުވޭާމިަވުގތަކީާމިފަދަާއަމިއްލަާމަސްލަޙަތުާހިމެނޭާކަންކަމުެގާބިލުތައްާމަޖިލީހަށްާ

ާާ ވެސްާޤަބޫލުކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާވަުގތުެގާބޭނުންާހިފަންާހުށަހަޅައިެގންާަވުގތުާދުއްވ ލަންވީާވަުގތެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑު

ކޮބައިތޯ އެޮގތަކީާ ސުވ ލަކީ،ާ ެއކަމަކުާ ޮގތުގައި.ާ ފައިދ ހުރިާ އެންމެާ ޮގތުަގއި،ާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ޭއެގާ ާވ ނީާ ިމައދުާ؟

ށްާފެންނަމުންާމިދަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފަދަާޤ ނޫނުތައްާމިތަނަށްާނުވައްދަެއއްާނެތްާކުރ ނެާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަ

މަސްލަ ޕ ޓީެގާ ނުވަތަާ މަސްލަހަތަށްާ އަމިއްލަާ ތިމ ެގާ ނުވަތަާ މައްސަލަހަތަށްާ ޒ ތީާ މަސްލަހަތަށްވުރެާ ތަށްާޙަޤައުމީާ

އިސްކަންދީެގންާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާކަންތައްތައްާކުރައްވަުމންާެގންދ ާމަންޒަރު.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިންެގާލެާއ އިާދާ 

ޤ ނޫނީާއޮހުރުަވއިެގ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ތައްާ މިލްކިްއޔ ތުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަުގބޮޑުާ ހުރިާ ހަދ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ންާ

ޤ ނޫނެްއާ ެއކަންކަމަށްާ ދެންާ ެގންދަވ އިރު،ާ ބޭނުންކުރައްވަމުންާ ވިްއކަމުންާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިއޭާ ހަމަތަކެއްާ

ކީާެއއީާަވުގތުާނަގ ލުންކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަކަށްާދެންާނޭނެގާަވުގތުާހެދުމަށްާމިތ ނަގއިާަވުގތުާހޭދަކޮށްާބަހުސްކުރުމަ

އެބަޖެހެޭއާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ މިފަދަާސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ އ ދެ،ާ ކީއްކަމެއް.ާ ކުރ ނީާ މިތ ާ ނުލ ާ ނަގ ާ

ވެރިކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުކޮށްެގންނެއްާމިފަދަާޤ ނޫނުތައްާހަދަން.ާއެއްވެސްާޙ ލެްއަގއިާމިއުޅެނީކީާތުލުސްދޫާއިންާއަތޮޅު

މ މިިގލީާ މިުއޅެނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ވެސްާ ކަންބޮޑުެވެގންނެއްާ ެއކަމ އިާ ބަދަލުކޮށްެގންާ އިންާ ފުނަދޫާ ނުވަތަާ ނޫން.ާ

ޙިމ ޔަތުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ އިބްރ ހީމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ

ބޭނުމުަގިއ.ާ ހޯދައިދިނުމުެގާ ޙިމ ޔަތެއްާ ތެރެއިންާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ އެމީހުންނަށްާ ރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިއަދަކުާޔަޤީންކަމެއްާނެތްާމ ދަމ ާއިރުާއަރ އިރުާރ އްޖޭެގާމިހ ރުާއަތޮޅުތަކުެގާވެރިކަންާކުރ ާހުރިހ ާ

ބަދަލުާނުކުރ ނެކަމުެގ.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާކަންތައްާކުރަްއވަމުންާެގންދަވަނީާއެާބޭފުޅުންާާާރަށްތައްާއެހެންާރަށްރަށަށް

މެންބަރުންާ އަށްާ ޕ ޓީާ ބޭނުންފުޅުވ ޮގތަކަށް.ާ މެންބަރުންާ ޕ ޓީެގާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ޮގތަކަށް.ާ އަރ ވަޑަިއެގންނެވިާ ހިތްޕުޅަށްާ

ކަމެއް ކޮންމެާ ކުރަްއވަންޖެހޭާ މިއޮންނަނީ.ާއިތުރުކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ ވެފައިާ އުފަލަކަށްާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ އެީއާ ކުރެއްވުންާ ާ
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އެހެންވީމ ،ާ ނުބައްލަވ .ާ އިންޞ ފަކަށްާ އުސޫލަކަށް،ާ ހަމަޔަކަށް،ާ ަގވ އިދަކަށް،ާ ޤ ނޫނަކަށް،ާ ކުރެްއވުުމެގާ އެކަންކަންާ

ދެާ މިޖެހެނީ.ާ ހަދަންާ ބިލުތައްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއާ އަވަހަށްާމިދެންނެވިާ އެންމެާ މިތަނަށްާ ންާ

ވެސް.ާ ނޫންކަމެއްާ ބިލެއްާ މަނ ކުރުމުެގާ ވިްއކުންާ އެއަރޕޯޓުާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ މ ލޭާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވަންނ ނީާ

ވަމުންދ ޮގތަށްާވިސްނ ލ އިރުާާ ކަންތައްތައްާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއީާ ހަމަގައިމުާވެސް.ާ ނެތްާ ވ ކަށްާ ނުވައްދ ާ

އަހަރުާނިމިެގންާދެންާައޅުަގނޑުމެންާވެރިކަންާކުރަނ5ާާާާްޖެހެނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޔަޤީންކަމެއްާނެތޭާިމާާދަންނަވަން

އަޑުިއެވނީާ ވިދ ޅުވ ާ ބޭފުޅުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ވެސް.ާ އޮންނ ނެކަެމްއާ ޮގތުަގއިާ ޤައުެމއްެގާ ދިވެހިާ ޤައުމުާ ދިވެހިާ

ތިމަންނަާ ނިންމ ފައިާ ސަރުކ ރުާ ެވސްާތިމަންނަމެންެގާ ަގލެއްާ އޮންނަާ ތޮށިމަތީަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނުކުންނައިރުާ މެންާ

އަޅުަގނޑުެމންާ މ ހައުލެއްަގއިާ އެފަދަާ ެއްެހެންވީމ ،ާ ލެޭވޮގތަކަށެއް.ާ އަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ދެންާ ނުބ އްވ ނަމޭާ

އިާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިާވަންތަކަންާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ އިރު،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަޖެހޭާއެކަންކަންާމަނ ކުރުމަށްޓަކަ

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ،ާ ރައްކ ތެރިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ޙިމ ޔަތުަގއި،ާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ،ާ

އިންތިޚ ބުކޮށްފަ ރައްޔިތުންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަންފ އަށްޓަކަިއާ އ ިއާ ލ ބަާ ރަްއޔިތުންެގާ ފޮނުއްވީތީާދިވެހިާ ިއާ

އެބޭފުޅުންނަށްޓަކައިާކޮށްދޭންޖެހޭާމަސައްކަތްާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާބޭކ ރުާމަސައްކަތެްއާނޫނޭާމިކުރަނީކީ.ާ

ބަޔަކީާާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ހަމައެކަނިާ މަސަްއކަތޭ.ާ ކުރެވޭާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ

މީ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާއެމް.ޑީ.ޕީާ ރައްޔިތުންާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ނުވ ނެ.ާ ހުންނަކަށްާ

މިތަނަށްާފޮނުވ ފައިާތިބިާބައެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކ ާވ ހަކަާވެސްާވ ނީާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާދައްކ ާވ ހަކަާއަށް.ާ

ެއއަށްާރައްދުދެްއވައިާދިވެ ެއީއާއެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންވަނީާމިވެނިޮގތެކޭާވިދ ޅުވެާވ ހަކަފުޅެއްާނުދެްއކެވޭނެ.ާ ހިާރައްޔިތުންާ

މ ދިުގކޮށްާވ ހަކަދައްކ ކަށްާޤަސްދެއްާނުކުރަން.ާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާ ކަމެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ށްާވ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާހަމަާކޮމިޓީާއިންާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑަކީާމިާބިލުާދިރ ސ ާކުރިާކޮމިޓީެގާވެސްާމެންބަރަކަ

މިތަނަށްާމިާެގނައިޮގތަށްާފ ސްކުރުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަދިާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާސަލީމްާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގިއާކުރަމުންާއެެގންދަވ ާމަސަްއކަތަށ އި،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެ

ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ އަދިާ ދަންނަަވމުންާ ޝުކުރުާ އެކީަގއިާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ިއާ ވަރަށްާ މަސައްކަތަށްާ ކުރ ާ އެާ އ ދަމްާ

ފަށްފަށުންާ އަށްާ ޤުރުބ ނީާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ އެާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އިބްރ ހީމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 ރައްދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާއައްސަރިބަހ އިާސ ބަސް

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާާ

ާޢީސ ާ.ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދު

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ އޮޅޭޮގތަށްާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާهللا...ޢަބްދު
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ެއއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާދަްއކަވ ާވ ހަކަފުޅ އިާުގޅޭޮގތުންާނިޒ މީާމައްސަލަާެއއްާނުނެޭގނެ.ާނިޒ މީާމައްސަލަ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ނ ޒިމް.ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ

ކެ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ ދެްއވުން،ާމެންބަރުާ އިށީނދެވަޑަިއެގންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނދިކުޅުދޫާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ

ާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

 ދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަ

ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ ބިލުާ ކަނޑަެއޅުމުެގާ ރަށްާ ކުރ ާ ެވރިކަންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ހިމެނޭާ ބިލުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މިދަނީ.ާ މިއަދުާ ބަހުސްކުރެވެމުންާ އެއަށްާ ނިމިާ މަރުޙަލ ާ ރިޕޯޓުާ ނިންމެވިޮގތުެގާ

ބިލުަގ އިާއެބަާހިމެނޭާރަނަގޅުާކަންތައްތަކެއްާެވސް.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިާކަންތައްތަކަށް،ާުއސޫލެްއެގާޮގތުންާމިާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާެވރިކަންާކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުުމެގާއުސޫލެއްާއެބައޮތްާހަމަޖަްއސައިދީފައި.ާައޅުަގނޑުާއެއަށ4ާާާްބިލުެގާާ

އަނެއް މ ދަމ ާ ޖެހެނީާ ބިރުަގންނަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ މިާތ އީދުކުރަން.ާ ނ ންނ ނެބ އޭ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ މިއަށްާ ކ ާ

މިާ މިއޮތްޮގތުން،ާ ބިލުަގއިާ މިާ ކަށަވަރުާއެބަވޭާ މ ދަމ ާދެންާވ ނީާކިހިނެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑަށްާ ޤ ނޫނުާމިއަދުާފ ސްވެެގންާ

ނެކަންާމަފުހޫމްާތައްާއެކުލެވިފައިާިމހިރަޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާކަށަަވރުާއެބަވޭާށ.އަތޮޅުާމިލަންދޫަގއިާއެާވެރިކަންާއޮންނ 

ދ އިމަށް.ާއެއީާރައްޔިތުންެގ،ާމިާބިލުާހިމެނިފައިވ ޮގތުންާނުކުތ ތަކެއްާއެބައޮތްާފ ހަަގކޮށްފައިާއެާދެންނެވިާކަންތައްތަކަށްާ

ރިޢ ޔަތްާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާަވކިާކަހަލަާކަންތައްތަކެއް.ާދަތުރުފަތުރުާކުރުމ އިާއަދިާބިމ ިއާރަށްާއޮންނަާތަނ އި،ާއަތޮޅުެގާާ

ާާ ރަށެއްތޯ.ާމިހެންާއަޅުަގނޑުާބެލިއިރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާމިއިންާދޭހަވަނީާށ.އަތޮޅުާމިލަންދޫަގއިާެއާރަްއޔިތުންެގާާމެދަށްވ 

ވޯޓަކަށްާޮގއްސިއްޔ ާއެާރަށުަގއިާއިރ ދަކުރެްއވީތީާއެާވެރިކަންާއޮންނ ނެކަމަށް.ާއެހެންވެްއޖެއްޔ ާއަޅުަގނޑަކަށްާމިައކަށްާ

ދެންނެވޭކަ ޯގސްކަމަކަށްާ އަދިާމ ބޮޑަކަށްާ އުފައްދަިއެގންާ ކަުއންސިލެއްާ އަތޮޅުާ އެބަހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ އަދިާ ނެތް.ާ ށްާ

ާާ މިނިޓުާއޮތީމ ާައޅުަގނޑަށްާދައްކަންޖެހޭާވ ހަކަާތައްާކުރުކޮށްލަނ1ާާާްކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްާވެސްާވަރަށްާރަނަގޅަށް.
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އަޅުަގ ކަންތަްއތަކަށްާ ހިމެނޭާ ބިލުަގިއާ މިާ އުސޫލެއްެގޮގތުންާ ނޫން.ާމިޖެހެނީ.ާ ވެސްާ ޯގހެއްާ ބޮޑަކަށްާ އެހ ާ ނޑަކަށްާ

ކިހ ާ ފައްޓަންވީާ މަރުޙަލ ާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ވެރިކަންާ އަތޮޅުާ މިޖެހެނީާ ހިތ މަކުރަންާ ދެރަވަނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ

ސ ބަކުންތޯ.ާހިސ ބަކުންތޯ.ާކޮބައިތޯާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކުރީަގިއާރައްޔިތުންނަށްާލިބުނުާއަނިޔ ާފައްޓ ނީާކޮންާހި

ވަނަާމ އްދ ާ)ހ(.ާސަރުކ ރުނ116ާާާްދެންާއޮތީާޖަދުވަލުެގާވ ހަކަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވ ހަކަާދައްކ ފައި،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އިޚުތިޔ ރުާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ތައްާ ދ އިރ ާ މަސަްއކަތްާ ުވޒ ރ ތަކުެގާ އެާ ުވޒ ރ ތަކ އިާ އެންމެހައިާ ބޭނުންވ ާ އުފައްދަންާ

ލިބިެގންާވެެއވެ.ާއަދިާސަރުކ ރުންާއުފައްދ ާުވޒ ރ ާތަކ އިާއެާވުޒ ރ ތަކުެގާމަސައްކަތްާތަްއ،ާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށް

 ދ އިރ ާތައްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންވ ނެާެއވެ.ާ

ާ

 ުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ހިތަށްާޝު އަޅުަގނޑުާ ބަލ ލ އިރުާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިއްޔ ާ

އަރަނީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާަވކިޮގތަކަށްާބަޔ ންކޮށްފަިއާއޮންނަްައިރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާއޮންނަާޮގތަކަށްާއިޞްލ ޙުާތައްާ

ާާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލު ަގއިާއެބައިނ2ާާާްކުރަނީ.ާއެހެންާމިދަންނަވ ާސަބަބަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާޖަދުވަލު

އިދ ރީާދ އިރ ތަކަކީާކޮބައިކަންާބުނެދީފައި.ާއޮތްއިރުާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުތަކުަގއިާެއބަހުރިާވަރަށްބޮޑެތިާކުށްތަކެއް.ާ

ންނަނީާމިލަދުންމަތީާއުތުރުމަތީާއުތުރުބުރި،ާއެާ"ތ"ާެގާއަޅުަގނޑުާއެާކުށްތައްާފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާަގިއާއި

ޖަހ ފައިާއިނީ.ާާ ފިލިާ މިާއިޞްލ ޙުަގއިާއެޮގތަކަށްާނޫންާއިނީ.ާ"ތ"ާއިބިފިލިާއެއްާ ފިލި.ާއެހެންނަމަވެސްާ ދެާ އިބިފިލިާ

ތުރުބުރި،ާތިލަދުންމަތާީާހަމައެޮގތަށްާމިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއިންނަނީާއެޮގތަށް.ާއ ނ،ާތިލަދުންމަތީާއު

އިޞްލ ޙުަގިއާ އެހެންނޫންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި.ާ އިންނަނީާ ދެފިލިާ އިބިފިލިާ ެގާ 'ތ'ާ އިންނައިރުަގއިާ އެހެންާ ދެކުނުބުރި،ާ

ާާ އިނޭގތޯ.1ާާާމިއިންނަނީ މުލަކަތޮޅުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި.ާ މުލަކަތޮޅުާ ިމޮއންނަނީާ މ.އަތޮޅުާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ދެންާ ފިލި.ާ

މު އަްއޑޫއަތޮޅުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ހަމައެޮގތަށްާ މުލަކުައތޮޅު.ާ މިއިންނަނީާ އިޞްލ ޙުަގއިާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ލަކަތޮޅު.ާ

އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ައއްޑުއަތޮޅު.ާ މިއިންނަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އެކަމަކުާ އިޞްލ ޙުަގއި.ާ މިާ މިއިންނަނީާ

ިއޞްލ ޙަކަށް އެހޭނެާ ވޯޓަށްާ އިޞްލ ޙަކީާ ދެާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާާާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިކަންާ ނުވ ތީވެާ

އަދިާ ފ ސްކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ މިާ ވަރަށްފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގއިތުރުންާ

ބިލަާ އެާ ބިލު.ާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ތައްާ ދ އިރ ާ އިދ ރީާ ތަޞްދީޤުކުރަްއވައިފިާ ށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ބޭރުކޮށްލައިފި.ާ ބަލައިނުަގނެާ އެާ ތަޅުމުންާ މިާ ިއއްޔެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅިެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ

ފެންނަކަމުަގިއވ ނަމަާއިޞްލ ޙުތަްއާ ހުރިކަމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާިއޞްލ ޙުތަކެއްާ ވ ހަކަައކީާޤ ނޫނެއްާފ ސްވީމަާއޭަގއިާ

ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހުށަހަޅަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ  ތައްާ ދ އިރ ާ މިދެންނެވީާއިދ ރީާ ިއދ ރީ،ާ މަތިންކަންނޭނެގާ ،ާއެޮގތުެގާ

ހިންުގމުެގާބިލުަގއިާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހުރިކަމަށްާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީާއަށްާފެނިވަޑައިެގންާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހުށަހެޅުއްވީ.ާ
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ަވހުާވެސްާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހުރިކަމުަގިއވ ނަމަާއެާހުށަހެޅިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނެއްާފ ސްވ ާދުވަހުާނޫންާޭއެގާއަނެްއާދު

އެބައޮތް.ާ ލިބިދީފައިާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބ ރުާ ކުރުމުެގާ އެކަންކަންާ ނޫން.ާ މައްސަެއއްާ އެއީާ

ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިކަންކަންާފ ހަަގކޮށްލަންާހަމައެކަނިާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާެއދު

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާާާާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތެްއާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ހަމަވެފައި.ާ ވަނީާ ވަުގތުާ އޮތްާ ކަނޑައެޅިފައިާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ

އެހެންނަމަވެސް އެބައޮތް.ާ ަވުގތުާ ބ ކީާ ނިމޭ.ާ ސެކެރެޓޭރިއޭޓަށްާނުއެއްާ ފަރ ތުންާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލަމެންޓްރީާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ާ

ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅުންކަމަށް.ާ ދެާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ނީާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އޮތީާ އަންަގވ ފައިާ

ރުންނަށްާފުރުޞަތުާއެރުވޭކަށްާނެތް.ާއުސޫލުެގާދަށުންާއަޅުަގނޑަށްާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާއެދިަވޑަިއެގންފައިވ ާއެހެންާމެންބަ

އެހެންކަމ އިާއެކުާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިހިސ ބުންާމިާބިލުެގާރިޢ ޔަތްކުރުމުެގާމަރުޙަލ ާމިާނިންމ ލަނީ.ާނިންމ ލ ފައިާބިލެުގާާ

(ާެގާދަށުންާއެާމ އްދ ެގާ)ށ3ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ75ާާާާވަނަާކިއުންާއަޅުަގނޑުާިމާއިޢުލ ނުކުރަނީ.ާަގވ އިދުެގ3ާާާާ

ާާ ބިލުެގ ވަނަާކިއުންާއިްއަވން.ާމިާބިލަށްާހުށަހެޅިފައިވ 3ާާާަގިއވ ޮގތުެގާމަތިންާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑަެއޅުމުެގާ

ާއިޞްލ ޙުތަކަށ ިއ،ާމުޅިާބިލަށްާވޯޓަށްާއެހުންާމިއަދުެގާވޯޓަށްާއެހުމުެގާަވުގތުަގއިާއޮންނ ނެ.ާ

11.2-ާާާާ އެޖެންޑ  މިދަނީާ މިހ ރުާ ޤާ 11.2ާާއަޅުަގނޑުާ ާާާާނޫނުށް.ާ ޤ ނޫނަށ3/2006ާާާްނަންބަރު މ ލިްއޔަތުެގާ ދައުލަތުެގާ

ިމާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާ ކުރެއްވުމަށްާ ރިޢ ޔަތްާ މަޖިލީހުންާ ނިންމ ާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ ބިލުެގާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ އެްއވަނަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާާާރިޕޯޓުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވ ނީާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާމ މިިގލީާދ އިރ ެގ

ާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ

 މ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`2006/3ާާާާ ޤ ނޫނަށް މ ލިއްޔަތުެގާ އިޞްލ ޙ1ާާާުދައުލަތުެގާ ވަނަާ

ސ ކުރައްވ ާނިންމެވިާޮގތުެގާރިޕޯޓުާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅައިދިނުމަށްާެގނައުުމެގާބިލުާއިޤްތިޞ ދީާކަންކަމުެގާކޮމީޓީާއިންާދިރ 

ކޮމިޓީެގާާ އެާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަކީާ ކޮމިޓީާ އިޤްތިޞ ދީާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ

ާާ އެފަދަާބިލުތަކ އިާުގޅޭޮގތުންާމަސްޢޫލިއްޔަތުެގާދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާސަރުކ ރުެގާދ އިރ ާއ ިއާުގޅޭާބިލުތަްއާދިރ ސ ކުރައްވ 

103ާާާާމަޖިލީހަށްާރިޕޯޓުާކުރުމުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއވ ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުނ104ާާާްައދި

ާާ ބޭފުޅުން. ދަންނަވ ާ މިާ ތިރީަގއިާ ހިމެނިެގންނަވަނީާ ކޮމިޓީަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ކޮމިޓީ.ާ އުތުރުާާާ-1ޙަވ ލުކުރެވިފަިއވ ާ ަގލޮޅުާ
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ާާ ާާދ އިރ ެގ ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި އީވ ާ ާާهللاމެންބަރުާ .2-ާާާާ ދ އިރ ެގ ާާވިލިމ ފަންނުާ ާާޢިއްޒަތްތެރި ނިހ ންާާާއަޙުމަދުމެންބަރު

ާާޙުސައިންމަނިކު .3-ާާާާ ދެކުނުާދ އިރ ެގ ާާމ ފަންނުާ ދ އިރ ެގާާާކެލ ާދ އިރ ެގާާ-4ާާ.މެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާޢިއްޒަތްތެރި

ާާ ާާމައުސޫމްهللاާޢަބްދުާާާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި .5-ާާާާ ާާކ ށިދޫ ާާދ އިރ ެގ ާާާާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި ޢަބްދުލްޙަމީދު. ާ-6އިސްމ ޢީލްާ

ާާ ާާފުނަދޫ ާާދ އިރ ެގ ާާާާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި ާާާާ-7ޢަލީާސަލީމް. ާާަގމު ާާދ އިރ ެގ ޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާާާެމންބަރުޢިްއޒަތްތެރި

ާާދ އިރ ެގާާާާހިންނަވަރުާާ-9މ މިިގލީާދ އިރ ެގ،ާައޅުަގނޑުާއ ދެ،ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާާާާ-8 އިބްރ ހީމްާާާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

ާާ ާާާާ-10މުޙައްމަދުާޞ ލިޙު. އުތުރު ާާހިތަދޫާ ާާދ އިރ ެގ ާާާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާާާާ-11މުޙައްމަދުާއަސްލަމް. ދ އިރ ެގާާމަރަދޫ

ާާ ާާާާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ޢ ދިލް.ާ އެއްވ2006/3ާާާަޙަސަންާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުާ ނަާދައުލަތުެގާ

ާާ هللاާަގއިާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދ2009ާާުނޮވެމްބަރ17ާާާާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލަކީ

ައށްާ ކޮމިޓީާ އިޤްތިޞ ދީާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްޓަކައިާ ބިލުާ ިމާ ބިލެއް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ

ާާ 16ާާާާފޮނުއްވ ފަިއވަނީ އ2010ާާޮމ ރޗް ާާަގއިާ ދައުރުެގ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޖަލްސ ަގއިްި.8ާާާތްާ ވަނަާ

ާާ ުގޅިެގން ފޮނުވުމ އިާ ބިލުާ ިއސްވެދެންނެވުނުާ އިންާ ކޮމިޓީާ 24ާާާާއިޤްތިޞ ދީާ ބިލ ިއުގޅޭޮގތުނ2010ާާާްމ ރޗް މިާ ަގއިާ

ަވނ128ާާާަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުމެއްާބޭްއުވނު.ާމިާބައްދަލުވުމުަގއިާބިލުެގާމަސައްކަތްާރައްޔިތުންެގާމަ

މ އްދ ެގާދަށުންާހަފްތ ާއެއްެގާތެރޭަގއިާނިންމެވުމަށްާކަނޑަެއޅުއްިވ.ާއަދިާބިލ އިާުގޅޭޮގތުންާއެާކޮމިޓީާއަށްާބޭނުންފުޅުވ ާ

ފިނޭންސްާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ތެރެއިންާ އިދ ރ ތަކުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ުގޅޭާ ބިލ އިާ އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައިާ މަޢުލޫމ ތުާ ާބައެއްާ

2010ާމ ރޗ29ާާާާްއެންޑްާޓްރެޜަރީެގާބޭފުޅުންނ އިާބައްދަލުކުރައްވަންާނިންމެުވމަށްފަހު،ާމިާދެންނެވިާއިދ ރ ެގާބޭފުޅުންާާ

ަގއިާބައްދަލުކުރެްއވުމަށްފަހުާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކޮށްާއެާބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލުާހޯދެވިފަިއވޭ.ާެއައށްފަހުާމިާބިލުެގާދެލިކޮޕީާއަށްާ

މެ ެގންނަވަންާ ކޮމިޓީެގާާއިޞްލ ޙުާ މިާ ކޮށްާ ރިޢ ޔަތްާ ޚިޔ ލުތަކަށްާ ފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ފްލޯަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ންބަރުންާ

އެއަށްފަހުާ ެގންދެވުނު.ާ އިޞްލ ޙުކުރަމުންާ ވަކިވަކިންާ ތައްާ މ އްދ ާ ބިލުެގާ އެްއޮގތްވ ޮގތަށްާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކ އިާ މެންބަރުންެގާ

މޯލްޑިާ އ އިާ ޓްރެޜަރީާ އެންޑްާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ ާާމިނިސްޓްރީާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އިންާ އޮތޯރިޓީާ މަނިޓަރީާ 2006/3ާވްސްާ

ާާ ވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލ އިމެދުާއެފަރ ތްތަކަށްާފެންނަޮގތެއްާލިއުމުންާހޯދުނު.1ާާާދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުެގާޤ ނޫނަށް

ާާ އިން ކޮމިޓީާ ނިންމެވީާ އިންާ ކޮމިޓީާ ބެއްލެވުމަށްފަހުާ ލިއުންތަކަށްާ ފަރ ތުެގާ ދެާ މިާ އިޞްލ ޙުކުރައްވ ފައިވ ާއެއަށްފަހުާ

ާާ ނަންބަރު 2006/3ާާާާޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނުެގ މ ލިއްޔަތުެގާ ބަދަލެއ1ާާާްާދައުލަތުެގާ އިތުރުާ ބިލަށްާ ެގނަުއމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ވަނަާ

ާާ ދައުލަތުެގާމ ލިްއޔަތުެގާޤ ނޫނަށ2006/3ާާާްނުެގންނެވުމަށް.ާއަދިާކޮމިޓީާއިންާއިޞްލ ޙުކުރައްވ ފައިވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ާާާާވަނަާއިޞްލ ޙ1ާާު އެކު ރިޕޯޓ އިާ ެގންނެވިާއިޞްލ ޙުތަކ އިާ ބިލަށްާކޮމިޓީާއިންާ 7ާާާާެގނައުުމެގާ ަވނ2010ާާާައޭޕްރީލް

ދުވަހުާމަޖިލީހުންާހުށަހެޅުމަށްާކޮމިޓީާއިންާނިންމަވ ާއެޖެންޑ ާކުރަްއވ ފައިާފޮނުްއވި.ާއެހެންނަމަވެސްާޤ ނޫނުާނަންބަރާުާ

2006/3ާާާާ ލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލަށްާކޮމިޓީާއިންާއިޞްލ ޙުާެގންނެވިއިރުާވަނަާއިޞ1ާާާްދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުެގާޤ ނޫނަށް

31ާާާާ ވަނަާމ އްދ ާެވސްާއިޞްލ ޙުާެގންނަވ ފައިާވުމ އިާއެކުާިމއީާޢަމަލުކުރަމުންދ ާޤ ނޫނެއްެގ32ާާާވަނަާމ އްދ ާއ އި
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ތަކ އިާތަފ ތުކޮށްާކޮމިޓީާވަކިާމ އްދ ާތަކަކަށްާހުށަހެޅޭާއިޞްލ ޙުާތަކ އިާބެހޭޮގތުންާމަޖިލީހުަގއިާޢަމަލުކުރަމުންދ ާއުސޫލު

ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ދިރ ސ ކުރެއްުވމަށްާ ބިލުާ އަލުންާ ބަޔ ންކުރަްއވ ާ އިޞްލ ޙެއްކަމަށްާ ެގންނަވ ފަިއވ ާ އިންާ

ާާ ުގޅިެގން މިކަމ ިއާ 7ާާާާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ 2010ާާާާޖޫން ކޮމިޓީެގ ބޭއްވިާ ދުވަހުާ ބައްދަލުވުމަށ15ާާާްވަނަާ ވަނަާ

ާާާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވި 31ާާާާމެންބަރުންެގާިއއްތިފ ޤުންާނިންމެވީ ަވނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށް.ާއަދ32ާާާިވަނަާމ އްދ ާއ އި

މިާދެާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްފަހުާބިލުެގާބ ކީާދެންާއޮތްާބަޔަށްާއުނިއިތުރެއްާެގންނަވަންާފެނިވަޑައިނުަގންނަވ ކަމަށްާކޮމިޓީާ

އިއްތިފ  މެންބަރުންެގާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންނެިވާ ިއންާއަށްާ ކޮމިޓީާ ެއކުާ ފ ހަަގކުރުމ ިއާ މިކަންާ ނިންމަވ ފައިވޭ.ާ ޤުންާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ 2006/3ާާާާއިޞްލ ޙުކުރައްވ ފައިވ ާ ޤ ނޫނަށް މ ލިްއޔަތުެގާ ެގނައުުމެގ1ާާާދައުލަތުެގާ އިޞްލ ޙުާ ވަނަާ

ކޮ ިއޤްތިޞ ދީާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުާ ބިލުާ މިާ ހުށަހަޅަން.ާ އެކުާ ރިޕޯޓ އިާ މިާ އެއްާ ކޮޕީާ ާާބިލުެގާ ވަނަ،4ާާާމިޓީެގ

ބައްދަލުވުމެއް ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ހަތަރުާ ކޮމިޓީަގއިާ ބައްދަލުވުންތަާާއިޤުތިޞ ދީާ މިާ ގ ތްަގނޑަކަށްބޭްއވުނު.ާ 3ާާާކުަގއިާ

ާާ 20ާާާާަގޑިއިރ ިއ ހޭދަކުރެވުނުމިނެޓު ކުރެްއވުމައިރުާ ދިރ ސ ާ ބިލުެގާ އަދިާ ާާާާށް.ާ ކޮމިޓީެގ މިާ ބައްދަލުވުމަށ4ާާާްބޭއްވުނުާ

ވަޑައިާ ނިސްބަތްެގމެންބަރުންާ ާާާާންނެިވާ ލިޔުމެއް، ާާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ރިޕޯޓ  މިާމިާ އ ދެ،ާ ވ ނެ.ާ ހިމެނިފައިާ ާއެކުާ

ެގންާކަމުެގާމަްއޗަށް.ާއ ދެ،ާމިާޤ ނޫނަށްާމިާއިޞްލ ޙުާެގނެވިާކަމުެގާމުހިއްމުާާާއ ެއކުަގއި،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާމި

މުހިއްމު ވަރަށްާ ތިއްދިއުމަކީާ ކޮމިޓީެގާ ކަމަށްާ އަޣުލަބިްއޔަތުންާކަމެްއާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ އިރުާ ކުރެއްވިާ ފ ސްާ މިާ ބެވިާ

ކޮމިޓީގައި އެންމެފަހުެގާ ކުރެވިފަިއ،ާ ވ ހަކަާވެާރުހ ޒިާާފ ސްާ ކުރެވިފަިއވ ާ ފ ސްާ އިއްތިފ ޤުންާ ބޭފުޅުންެގާ ވަޑަިއެގންނެވިާ

ެގާާއަޅުަގނޑު އަވަހަކަށްާ ވީހ ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ފައި.ާ މިއަދުާވ ނީާ ދިއުން.ާ ނެވިެގންާ

މުހިއްމުާާ ެގނައުުމެގާ މިފަދަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ޮގތުންާ ހުރިާ ހ ލަތުާ ކަންތައްތަކ ިއާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބަލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އަދ ކުރެއްިވއްޖެާ ވ ޖިބުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ހަކަާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ

ާށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.އަޅުަގނޑުާއި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހިސ ބުންާދެން،ާއޮތީާމިާބިލަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅުމުެގާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ 

ާާ ތައް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙ83ާާުފުރުޞަތު.ާފުރަތަމަާގަވ އިދުެގ

ާާ އަރުވަނީ މިާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ތަރުތީބުން.ާ މ އްދ ާ ެގންދ ނަންާ ައށ5ާާާްއަރުވަމުންާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާޔ ސްާލަބީބަށްާ.ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުވުމަށްާހުޅުމީދޫާދ އި

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލް
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ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`2006/ާ3ާާާާ ޤ ނޫނަށް މ ލިއްޔަތުެގާ ވަނ1ާާާަދައުލަތުެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.5ާާާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލަށް.ާބިލުެގާާ

އެހ5ާާެ )ހ(.ާ މ އްދ ެގާ ވީވަނަާ ކަމުަގއިާ އޮތްާ ބަޔ ންްްކޮށްފައިާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ދައުލަތުެގާާާންާ ނަމަވެސްާ

ާާ މިލިއަންާއެމެރިކ 200ާާާނަމުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުންާނުވަތަާދިވެހިާސަރުކ ރުާމެދުވެރިެވެގންާދައުލަތުެގާކުންފުންޏަކުން

ނުވަާާޑޮލަރަށް ނަަގންވ ނީާ ލޯނެއްާ ފައިސ ެގާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ާާވުރެާ ޑޮލަރަށ200ާާްްަތަ އެމެރިކ ާ ިގނަާާާމިލިއަންާ ވުރެާ

ާވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގާމަތިންނެއަދަދެްއެގާފައިސ ާދަރަންޏަށްާނަަގންވ ނީާމިާޤ ނޫނުެގާމިާމ އްދ ަގއިާބަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާން.ާކެނދިކުޅުދޫކުރައްވ ާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަތ އީދުއެާއިޞްލ ޙަށް

ާޢީސ .ާމަދުއަޙު

ާ

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުއަޙުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނދިކުޅުދޫކެ

ާކުރަން.ާާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާާޔ ސްާލަބީބުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހުޅުމީދޫާދ އި

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއުތުރުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށް.ާހިތަދ5ާާޫޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާއަސްލަމުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ

ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

މި ެއްއވެސްާފަިއސ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިހ ރުާ ޮގތުންާދައުލަތުެގާނަމުަގއިާ ތަންމެާާެއއްާކިާާާމ އްދ ާލިޔެފައިާމިއޮތްާ

ރުހުންާލިބިެގން.ާދެން،ާާާވެސްާާންނަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގކުޑަާއަދަދެއްާކަމުަގއިާވިޔަސްާދަރަންޏަށްާނެެގންާމިާއަ

ާނަމަާެއކަންާއެާާާށްާވުރެާބޮޑުާއަދަދެއްާކަމުަގއިާވަނީމިލިއަށްާއެމެރިކ ާޑޮލަރ200ާާައެާާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާކުރ ާޮގތަކީާާ

ޮގތަށްާކުރުމަށް.ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާއެހެންާޤ ނޫނެއްަގއިާއެހެންާޮގތަކަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތްާާ

ާާާާކަމުަގއިާވީ ާވުރެާިގނަާއަދަދެްއެގާާމިލިއަންާއެމެރިކ ާޑޮލަރަށ200ާާްނަމަވެސްާދައުލަތުެގާނަމުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުން

ާލޯނެއްާނަަގންވ ނީާމިާޤ ނޫނުެގާމިާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާޮގތުެގާމަތިންނެވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ފައިސ ެގާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ލިޔުއްވ ފައިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާމެންބަރުންާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވ އިރުާއިޞްލ ޙުަގއި

ިމާ ނުވުމަށް.ާ ވިދ ޅުވެާ އެްއޗެއްާ އެްއވެސްާ އިތުރުާ ެއކަހަލަާ ސަބަބ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ދެއްުވމަށް.ާ ވިދ ޅުވެާ އިބ ރ ތްާ އޮތްާ

ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނުއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ.މީފަހުާއިމްތިޔ ޒު

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

ޢިްއޒަ ހިތަދޫޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުްއވިާާަމދުއްމުޙަާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާއުތުރުާތްތެރިާރަީއސް.ާ ެއާ އަސްލަމުާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާތ އީދުކުރަންއަޅުަގނޑުއިޞްލ ޙަށްާ

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާެއކަކަށް،5ާާާއަޅުަގނޑަށްާދ އިރ ާދެންނެވުނީާޯގސްކޮށް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާން:ޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލި

ވަނަާމ އްދ ެގ5ާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެއކެއް،ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާާ 1ާާ)ހ(ެގ 200ާާ.ާދައުލަތުެގާނަުމަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުންާނުވަތަާދިވެހިާސަރުކ ރުާމެދުވެރިެވެގންާދައުލަތުެގާނަުމަގއި

ާާާާމިލިއަންާއެމެރިކ ާޑޮލަރަށްާުވރެ މިލިއަންާއެމެރިކ ާޑޮލަރަށ200ާާާްިގނަާއަދަދެްއެގާފައިސ ެގާލޯނެއްާނަަގންވ ނީާނުވަތަ

އެކަންާވުރެާިގނަާއަދަދެްއެގާފައިސ ާދަރަންޏަށްާނަަގންވ ނީާމިނިސްޓަރުާއެާކަމަށްާއެދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުށަހަޅައިާާ

ާާނަމަ،ާމިާާޮގތަށްާކުރުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުއްދަާކުރ ާާއެ ޮގތުެގާާާާވަނަާނަންބަރުަގއިާވ 2ާާާމ އްދ ެގާމިއަކުރުެގ

ެއްއގައިާާާއެާހުށަހެޅުންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީެގާޖަލްސ ާާޖިލީހަށްާހުށަހަޅައި،މަތިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައްޔިތުންެގާމަ

ާޔ ާ..ާޝުކުރިއްާެއވެނަމަރުންެގާއަޣުލަބިއްޔަތުންާފ ސްވެއްޖެާރުވެާޯވޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަހ ޒި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢީސ ާ.ާމަދުއަޙުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫތ އީދުކުރަްއވ ާމެންބަރަކަށްާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުއަޙުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫ



 62 

މ ލިއް އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުެގ 5ާާާާޔަތުާ އެކަކަށް، )ހ(ެގާ މ އްދ ެގާ ދ އިރ ެގާވަނަާ ހުޅުމީދޫާ

ާކުރަންާ.ތްތެރިާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުޢިއްޒަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު. ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާެއކަކަށް،

ާާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.މަދުާއަސްލަމުއްމުޙަ

ާ

ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

މުންާވަރަށްާޮގތަކަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުާާއެާހުށަހެޅޭާިއޞްލ ޙެއްާބުނެާނުލެވޭޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކޮންމެެވސްާޮގތަކަށްާާ

ާާފަދަާފުރުޞަތެްއާާާާފ ނެތީާވަރަށްާކަންބޮޑުވޭ.ާދެން،ާައޅުަގނޑުާއެދެންާއެބޮޑަށްާއޮޅުންއަރ  މިނެޓަކަށްާނަމަވެސްާއެންމެ

ާާ ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙުެގާކުޑަާތަފ ތެއްާެއބ5ާާަދެއްވުމަށް.ާއަޅުަގނޑު ސަރުކ ރުަގއިާާއ ދެ،ާާއ ދޭ.

އެކުާއަޅުަގނޑުެގާއިޞްލ ޙުާާާާނީ.ާއެާވ ހަކަާދެންނެވުމާ ތަށްާއަޅުަގނޑުެގާއިޞްލ ޙުާވ ޭވާޮގހިމެނޭާކުންފުނިތައްާއުނިކުރެ

ާާ 5ާާާާހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދައުލަތުެގާނަމުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުންާާާ.1ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ

ޑޮލަރަށ200ާާް އެމެރިކ ާ އަދަާާމިލިއަންާ ިގނަާ ލޯނެއްދެާވުރެާ ފައިސ ެގާ އެާާނަަގންާާއްެގާ މިނިސްޓަރުާ އެދިާާާވ ނީާ ކަމަށްާ

ރައީސު ކުރުމަށްާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ ހުށަހަޅައި،ާ އަށްާ ނަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރ ާ ހުއްދަާ މ އްދ ެގާާާާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިާ

ާާވަނަާނަންބަރުަގއިާވ ޮގތުެގާމަތިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައްޔިތުންެގާމ2ާާަމިއަކުރުެގާާ ާހުށަހެޅުންާއެޖިލީހަށްާހުށަހަޅައި

ާެގާއަޣުލަބިއްޔަތުންާފ ސްވިާނަމަާއެވެާ.ރުވެާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންއެއްަގއިާހ ޒިާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީެގާޖަލްސާ 

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

އަސްލަމުާެއާހުށަހެޅުްއވިާާމަދުއްާމުޙަާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަްަތްތެރިާރައީސް.ާހިތަދޫ

ާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުހު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހިތަދޫާށަހެޅުއްވުމަށްާާެގާ)ހ(،ާ)ހ(ާއަށްާިއޞްލ ޙުާހ2ާާުވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާ.މަދުާއަސްލަމުއްއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަ

ާ
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ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

ަގންާެގާ)ހ(ާ)ހ(ާއަށްާައޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދަުއލަތަށްާލޯނުެގާޮގތުަގއިާނ2ާާާަވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާ

ާބޭނުންވ ާފައިސ ާނުވަތަާދަރަންޏަށްާނަަގންާބޭނުންވ ާފައިސ ެގާއަދަދު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.މަދުއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙަމަހިބަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްާާ،ތ އީދުާކުރެްއވުމަށް

ާ

ާުވން:މަދުާވ ހަކަދެއްކެާއްމުޙަާރުޤިއްޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމަހިބަދޫ

ާކުރަންާ.ވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުއަސްލަމުާއެާހުށަހެޅުއްާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޅުމީދާޫާެގާ)ށ(،ާ)ށ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް،ާހ2ާާުވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާޔ ސްާލަބީބުާ.ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިދ އި

ާ

ާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލި

ެގާ)ށ(،ާ)ށ(ާާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.2ާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާާ

5ާާާާ )ހ(ެގ މ އްދ ެގާ )ށ(،)ށ2ާާވަނަާ ޮގެގާ ލޯނުެގާ ދައުލަތަށްާ ކުންފުންޏަކަށްާ ދައުލަތުެގާ ނުވަތަާ ދައުލަތަށްާ ތުަގއިާ(.ާ

އ  ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ ދަރަާާނަަގންާ ނުވަތަާ އ ުގޅިެގންާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ ނަަގންާ ދައްކަންޖެހޭާާާާންޏަށްާ ުގޅިެގންާ

ޖެހޭާޚަރަދުތަކުެގާނުވަތަާކަމ ާުގޅޭާާއިންޓްރަސްޓ ިއާއަދިާއެާލޯނުާނެުގމަށްޓަކަިއާނުވަތަާއެާފަިއސ ާހޯދުމަށްޓަކައިާކުރަން

ާޮގތުންާޚަރަދުާކުރަންޖެހޭާފައިސ ެގާތަފްސީލުާ.

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

ޢިްއޒަ ދ އިޝުކުރިއްޔ ާ ހުޅުމީދޫާ ރައީސް.ާ އިލިާތްތެރިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްިވާރ ެގާ އެާ ލަބީބުާ ޔ ސްާ

ާކުރަން.ާށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުހު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ހިތަދޫާެގާ)ށ(،ާ)ށ(ާއަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް،2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާ.މަދުާއަސްލަމުއްއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަ

ާ

ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާރ ެގދ އިާއުތުރުާހިތަދޫ

ނަަގންާާާެގާ)ށ(ާ)ށ(ާއަށްާައޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދަުއލަތަށްާލޯނުެގާޮގތުަގއ2ާާިވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާ

ާާާާންޏަށްާނަަގންާބޭނުންވ ާފައިސ ާއ ުގޅިެގންާނުވަތަާދަރަާާބޭނުންވ ާފައިސ ާއ  އިންޓްރަސްޓ އިާެއާުގޅިެގންާދައްކަންޖެހޭ

ޚަރަދުތަކުެގ އެންމެހައިާ ކުރަންޖެހޭާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ފައިސ ާ އެާ ނުވަތަާ ނެުގމަށްޓަކައިާ ޮގތުންާާާލޯނުާ ުގޅޭާ ކަމ ާ ނުވަތަާ

ާކުރަންޖެހޭާއެންމެހައިާފައިސ ެގާތަފްސީލު.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ޚަރަދު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރަކަތ އީދު ޢިްއޒަތްތެރިާ އަރުވަން.ކުރަްއވ ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫާާށްާ

ާޢީސ .ާމަދުއަޙު

ާ

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުއަޙުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫ

ާރަން.ކުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާއަސްލަމުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހަޅުްއވުާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ )ހާ(5ާާޝުކުރިއްޔ ާ މ އްދ ެގާ ާާާާވަނަާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް،2ާާާެގ އިޞްލ ޙުާ ައށްާ )ނ(ާ )ނ(،ާ ެގާ

ާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާައރުވަންާ.މަދުާއަސްލަމައްމެންބަރުާމުޙަޢިްއޒަތްތެރިާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާ

ާ

ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާެގދ އިރ ާއުތުރުާހިތަދޫ

ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(5ާާ ެގާ)ނ(،ާ)ނ(ާއަށްާައޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދައުލަތަށްާލޯނުެގާޮގތުަގިއ2ާާާެގ

ެއާާާއި،މ ނަަގންާބޭނުންވ ާފައިސ ާނުވަތަާދަރަންޏަށްާނަަގންާބޭނުންވ ާފައިސ ާހޯދަންާބޭނުންވަނީާކޮންާބޭނުމެއްަގއިާކަ

،ާއިާކަމ ލުވ ނެާތަރައްޤީެގާއަމ ޒަކީާކޮބައިލޯނުާނެުގމުެގާސަބަބުންާނުަވތަާދަރަންޏަށްާއެާފައިސ ާހޯދުމުެގާސަބަބުންާހ ސި

ާކަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.އުމަށްާކުރ ނެާފައިދ ތަކަކީާކޮބައިާއެކަމުެގާސަބަބުންާޤަާ

ާ

ާން:މަދުާވ ހަކަދެއްކެވުާއްމުޙަާރުޤިއްޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމަހިބަދޫ
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ހިތަދޫ ޝުކުރިްއޔ .ާ އެާމަދުާއްމުޙަާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއުތުރުާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާއަސްލަމުެގާ ހުށަހެޅުމަށްާ ާ

ާކުރަންާ.ތ އީދު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހިތަދޫާށް،ާާެގާ)ރ(،ާ)ރ(ާއަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމ2ާާަވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުަވން.މަދުާއަސްލަމައްއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަ

ާ

ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

ށްާލޯނުެގާޮގތުަގއިާނަގ ާެގާ)ރ(،ާ)ރ(ާއަށްާައޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދައުލަތ2ާާަވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާ

ާާލ ޒިމުކުރ ާމުއްދަތު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.އަނބުރ ާދައްކަންާދައުލަތަށްފައިސ ާނުވަތަާދަރަންޏަށްާނަގ ާފައިސ ާާ

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

ހިތަދޫ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަްަތްތެރިާ ެއާާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާތެރިޢިއްޒަތްާދ އިރ ެގާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ ާ އަސްލަމުްުެގާ

ާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަންާ.ށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުހު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހިތަދޫާެގާ)ޅ(،ާ)ޅ(ާއަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް،2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުަވން.މަދުާއަސްލަމައްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއް

ާ

ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

5ާާާާ ޮގތަކީާދައުލަތަށްާއެާލޯނުާނެުގމަށ2ާާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ ެގާ)ޅ(،ާ)ޅ(ާއަށްާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާ

ދަރަ ާާނުވަތަާ އެ ހ ލަތަށްންޏަށްާ މ ލީާ ނުވަތަާ ހ ލަތަށްާ އިޤުތިޞ ދިާ ޤައުމުެގާ ނެުގމުންާ ާާފައިސ ާ ކުރ ނެ ާާާ އަސަރ އިާާހެޔޮ

ާނުރަަގނޅުާއަސަރުެގާތަފްސީލު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާެގދ އިރ ާތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކެނދިކުޅުދޫ

ާޢީސ .ާމަދުއަޙު
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ާ

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުއަޙުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫ

ށަހަޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއަސްލަމުެގާއެާހުާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހިތަދޫ

ާކުރަންާ.ތ އީދު

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ހިތަދޫާެގާ)ކ(،ާ)ކ(ާއަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް،2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާ.މަދުާއަސްލަމްއްއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަ

ާ

ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

ާާވަނަާމ 5ާާ ޮގތަކީާދައުލަތަށްާއެާލޯނުާނެުގމަށ2ާާާްއްދ ެގާ)ހ(ެގ ެގާ)ކ(،ާ)ކ(ާއަށްާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާ

އުފުލަންޖެހޭާ ޮގތުަގިއާ ދަރަނީެގާ ނުވަތަާ ޮގތުަގއިާ ލޯނުެގާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ނެުގމުންާ ފައިސ ާ އެާ ދަރަންޏަށްާ ނުވަތަާ

ހު އެާ އަދިާ އަދަދުާ ޖުމްލަާ އިލްތިޒ މުތަކެއްެގާ ތ ރީޚު.ާހުރިހ ާ ނިންމަންޖެހޭާ އަދ ކޮށްާ ފުރިހަމައަށްާ އިލްތިޒ މުތަކެއްާ ރިހާ 

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:އްމުޙަާރުޤިއްޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމަހިބަދޫ

ރ ާކުޅުަގނޑުާތ އީދުާއަސްލަމުެގާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ .ާހިތަދޫ

ާވ ހަކަާދަންނަވަންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ )ހ(ެގ މ އްދ ެގާ ހިތަދ2ާާޫވަނަާ އަށްާ )ށ(ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއުތުރުާެގާ

ާއަސްލަމުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރު

ާ

ާސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

5ާާާާ ޮގތުަގއިާނަގ ާފައިސ ،ާެގާ)ށ(.ާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދައުލަތަށްާލޯނުެގ2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ

ާާ ފަިއސ ، ނަގ ާ ޮގތުަގއިާ ދައްާާއެދަރަނީެގާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ފައިސ ،ކަމ ާ އިންޓްރަސްޓުެގާ ޮގތުންާާާއެާާކަންޖެހޭާ ުގޅޭާ ކަމ ާ
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އެހެނި ޚަރަދުތަކަށްކުރަންޖެހޭާ ޚަރަާާހެންާ ނުވަތަްަާ ދައްކަންވ ނެާ ފައިސ ާ ބަޖެޓުވ ާ ދައުލަތުެގާ ކުރަންވ ނީާ ަގިއާދުާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ނެވެކަނޑައެޅިފަިއވ ާޮގތުެގާމަތިން

ާ

ާާ:މީާވ ހަކަދެއްކެވުންފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

އަސްލަމުާެއާހުށަހެޅުްއވިާާމަދުއްާމުޙަާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާއިރ ގެާދ ާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަްަތްތެރިާރައީސް.ާހިތަދޫ

ާކުރަން.ށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުހު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

2ާާާާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާާާާވަނ5ާާަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ ރުާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަެގާ)ނ(ާއަށް

ާބީބުްުާހުށަހަޅުްއވ ާއިޞްލ ޙުާ.ޔ ސްާލައިލި

ާ

ާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލި

ކުރަންާއަޅުަގނޑުާ)ނ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާާެގ2ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ހިާސަރުކ ރުާމެދުވެރިވެެގންާދައުލަތުެގާކުންފުންޏަކަށްާެގާ)ނ(.ާދައުލަތަށްާދިވ2ާާެވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާހުށަހަޅަން.ާާ

ާާާާނަާއަދަދެްއެގާފައިސ ެގާލޯނަކ މިލިއަންާއެމެރިކ ާޑޮލަރަށްާވުރެާިގ200ާާނަގ ާާ މިލިއަންާއެމެރިކ 200ާާާުގޅިެގންާނުވަތަ

ާާ ުގޅިެގންާނުވަތަާދައުލަތުެގާނަމުަގއި ދަރަންޏަށްާނެުގމ ާ އަދަދެްއެގާފައިސ ާ ިގނަާ މުޑޮލަރަށްާވުރެާ މަލ ތްތަކ ާޢ ހިންގ ާ

ކުންފުންޏެއްެގ ދައުލަތެްއެގާ ނުވަތަާ ނަުމަގިއާ ދައުލަތުެގާ ެގރެާާުގޅިެގންާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ދޭންވ ނީާނަމުަގއިާ ންޓީެއއްާ

ވ ނީާނުވަތަާދައުލަތުެގާމުދަލަކ ާނުަވތަާާާލަޙަތެއްާރަހުނުާކުރަންޞްއްާނުވަތަާމަޤެނުވަތަާދައުލުެގާމުދަލެއްާނުަވތަާޙައް

ުގޅޭާޮގތުންާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށް،ާއެްއވެސްާއަހުދެްއާާާާވުރެާިގނަާއަދަދެއްެގާފަިއސ ާއ އަންާއެމެރިކ ާޑޮލަރަށްމިލ200ާާި

ާ.ާވ ނީާއަންނަނިވިާޮގތުެގާމަތިންނެވެާނުވަތަާކަށަވަރުކަމެއްާދޭން

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

ޢިްއޒަ ދ އިޝުކުރިއްޔ ާ ހުޅުމީދޫާ ރައީސް.ާ އިލިްަތްތެރިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރ ެގާ އެާ ލަބީބުެގާ ށަހެޅުއްވުމަށްާާޔ ސްާ

ާކުރަންާ.އަޅުަގނޑުާތ އީދު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ )ހ(ެގ މ އްދ ެގާ ހިތަދ2ާާޫވަނަާ އަށްާ )ނ(ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާއުތުރުާެގާ

ާއަސްލަމުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ާމަދުއްމުޙަާންބަރުމެ

ާ

ާއަސްލަމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާހިތަދޫ

ެގާ)ނ(.ާއަޅުަގނޑުާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދިވެހިާސަރުކ ރުާމެދުވެރިވެެގންާދައުލަތުެގ2ާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާ

ާާ ިގމ200ާާާިކުންފުންޏަކަށްާނަގ  ވުރެާ ލޯނަކ ލިއަންާއެމެރިކ ާޑޮލަރަށްާ ފަިއސ ެގާ ާާާާނަާއަދަދެްއެގާ 200ާުގޅިެގންާނުވަތަ

ުގޅިެގންާނުވަތަާދައުލަތުެގާނަމުަގއިާހިންގ ާާާއްެގާފައިސ ާދަރަންޏަށްާނެުގމ މިލިއަންާއެމެރިކ ާޑޮލަރަށްާވުރެާިގނަާއަދަދެ

ެއއްާާާންޓީނަމުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުންާެގރެާާެގާކުންފުންޏެއްެގުގޅިެގންާދައުލަތުެގާނަމުަގއިާނުވަތަާދައުލަތެއްާާާޢ މަލ ތަކ މު

ލަޙަތެއްާރަހުނުާކުރަންވ ނީާނުވަތަާދައުލަތުެގާމުދަލަކ ާޞްއްާނުވަތަާމަޤެާނުވަތަާދައުލުެގާމުދަލެއްާނުވަތަާޙައްާާދޭންވ ނީ

ާާ ާާާާާއަދަދެއްެގާފައިސ ާއ މިލިއަންާއެމެރިކ ާޑޮލަރަށްާވުރެާިގނ200ާާަނުވަތަ އެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާއެްއވެސްާުގޅޭާޮގތުން

ާ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ވ ނީާއަންނަނިވިާޮގތުެގާަމތިންނެވެއަހުދެއްާނުވަތަާކަށަވަރުކަެމއްާދޭން

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:އްމުޙަާރުޤިއްޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމަހިބަދޫ

ކުރ ާާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާއެއަސްލަމުެގާާާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ .ާހިތަދޫ

ާވ ހަކަާދަންނަވަންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ 5ާާާާންބަރު. )ހ(ެގ މ އްދ ެގާ 2ާާާާވަނަާ ދ އިެގ ހުޅުމީދޫާ އެކަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ)ނ(ެގާ ރ ެގާ

ާޔ ސްާލަބީބުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.މެންބަރުާއިލި

ާ

ާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ެގާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އިރ 

ާާ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ )ހ(ެގ މ އްދ ެގާ )ނ(ެގ2ާާވަނަާ އިޞްލ ޙ1ުާާެގާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ ކުރަންާ.ާ

ާެއއްާާ.ާދައުލަތުެގާނަމުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުންާެގރަންޓ1ީެގާ)ނ(ެގ2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާާ

ލަތުެގާމުދަލަކ ާދޭންވ ނީާނުވަތަާދައުލަތުެގާުމދަލެއްާނުވަތަާޙައްޤެއްާނުވަތަާމަޞްލަޙަތެއްާރަހުނުާކުރަންވ ނީާނުވަތަާދައު

އ  ފައިސ ާ ކަށަވަރުާާނުވަތަާ ނުވަތަާ އަހުދެއްާ ޮގތުންާ އެާާުގޅޭާ ިމނިސްޓަރުާ ދޭންވ ނީާ އެދިާާާކަމެްއާ ކަމަށްާ

ހުށަހަޅައި،ރައީސުލްޖުމްހޫ އެާާރިއްޔ ާ ކުރ ާާއެކަންާ ހުއްދަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރުަމށްާ މިާާާޮގތަށްާ މ އްދ ެގާ މިާ ނަމަާ

ވަނަާނަންބަރުަގިއާވ ޮގތުެގާމަތިންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައި،ާއެާހުށަހެޅުނ2ާާާްއަކުރުެގާާ
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ހ ޒިރައް ޖަލްސ އެްއަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މެޔިތުންެގާ ބައިވެރިވިާ ވޯޓުަގިއާ ނަމަާރުވެާ ފ ސްެވއްޖެާ ައޣުލަބިއްޔަތުންާ ާންބަރުންެގާ

ާ.ާާއެވެ

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

ދ އި ހުޅުމީދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަްަތްތެރިާ އިލިޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާާރ ެގާ އެާ ލަބީބުެގާ ޔ ސްާ

ާާ.އަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރ ެގާެގާ)ނ(،ާ)ނ(ާއަށްާހުޅުމީދޫާދ އ2ާާިެގާ)ނ(ެގ2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާޔ ސްާލަބީބުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލި

ާ

ާން:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވު

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ )ހ(ެގ މ އްދ ެގާ 2ާާާާވަނަާ )ނ(ެގ )ނ(،2ާާެގާ ޮގތަށްާާާެގާ އަންނަނިވިާ )ނ(ާ

ދައުލަތުެގާާއެއްާދިނުމުންާނުވަތަާާާންޓީނަމުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުންާެގރެާކުރަންާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާދައުލަތުެގއިޞްލ ޙު

މަޞްލަޙަ ނުަވތަާ ޙައްޤެއްާ ނުވަތަާ ުގޅޭާމުދަލެއްާ ފަިއސ އަކ ާ ނުވަތަާ މުދަލަކ ާ ދައުލަތުެގާ ނުވަތަާ ކުރުމުންާ ރަހުނުާ ތެއްާ

ާޮގތުންާއަހުދެއްާނުވަތަާކަށަަވރެއްާދިނުމުންާޤައުމުެގާއިޤުތިޞ ދީާހ ލަތަށްާނުވަތަާމ ލީާހ ލަތަށްާކުރ ނެާތަފްޞީލު.

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްކެުވންާއިރ ެގާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަދުމަހިބަދޫާދ 

ާޔ .ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާޝުކުރިއް

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު. އުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރ2ާާާިވަނަާމ އްދ ެގ ެގާ)ހ(ާެގާ)ރ(ާއަށްާހިތަދޫާ

ާދުާއަސްލަމުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާމެންބަރުާމުޙައްމަ

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންާމަދުާއަސްލަމުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްހިތަދޫ

ެގާ)ހ(ާެގާ)ރ(ާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދައުލަތުެގާނަމުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުންާދ2ާާާޭވަނަާމ އްދ ެގ5ާާާާ

ެގާމުދަލެއްާނުަވތަާޙައްޤެއްާނުވަތަާމަޞްލަޙަތެއްާރަހުނުާކުރުމުަގއިާނުވަތަާެގރެންޓީާެއއްާާދިނުމުަގއިާނުވަތަާދައުލަތުާ
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ދައުލަތުެގާމުދަލަކ އިާނުވަތަާފައިސ ައކ ާުގޅޭާޮގތުންާެއއްެވސްާފަރ ތަކުންާދޭާއެއްވެސްާއަހުދެއްާނުވަތަާކަށަވަރުކަމެްއާ

ާާ ޚަރަދުކުރ ނީ ފައިސ ާ ވ ާ ޚަރަދުތަކަށްާ އެންމެހ ާ ކުރަންޖެހޭާ ޮގތުެގާދިނުމުަގއިާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ ބަޖެޓުަގއިާ ދައުލަތުެގާ

ާމަތިންނެވެ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާާ:ސ ާާވ ހަކަދެއްކެވުންޢީާއަޙުމަދުދ އިރ ެގާމެންބަރުާާނދިކުޅުދޫކެ

އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ އަސްލަމުެގާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙުސައިނ5ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ އަށްާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާާ:މަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާާމުޙައް

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާައށްާމިފަދަާއިޞްލ ޙެްއާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދ5ާާާުޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްާ

ާމުޖްތ ޒުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ތީ،ާއެާއިޞްލ ޙަށްާތަންދިނުމުެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުެގާއިޞްލ ޙުާފަސްކުރަން.ާ

ާ

ާ:ވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ާާާތ އީދުކުރަްއވ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރަކަށްާ

ާއަނބުރ ާެގންދެވީާދެއްތޯާިއޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައް

ާނބުރ ާެގނެސްާވެސްާފ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާރަނަގޅީާފަސްކޮށްލެވުނިއްޔ .ާދެންާމަޖުބޫރުާވ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާއ ދެ،ާރެކޯޑަށްާއެނޭގާޮގތަށްާވިދ ޅުވެދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާާ:މަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައް
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ާާ 18ާާާާމިާހުށަހެޅުމުެގ ރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއަށްާމަތިވ5ާާެވަނަާނަންބަރުަގއިާމިާއޮންނަ

ާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙުާއަނބުރ ާެގނައީ.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއަށްާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދ5ާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުްު.

ާ.ާމުޖުތ ޒުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ

ާ

ާާ:ތ ޒުާވ ހަކަދެްއކެވުންރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުާހަނިމ ދޫާދ އި

ާާ 5ާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް. ވަނަާމ އްދ ެގ5ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.

ކޮށްާހިންުގމަށ ިއާމަސްވެރިކަމ އިާދަނޑުވެރިކަމާ )ބ(.ާޤ ނޫނަކ ާޚިލ ފުާނުވ ާޮގތުެގާމަތިންާޓުއަރިސްޓުާރިސޯޓުާތަރައްޤީ

އެާނޫންާވެސްާއިޤުތިޞ ދީާިއޖުތިމ ޢީާމަސައްކަތްތައްާކުރުަމށްާސަރުކ ރުންާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކަށްާާދޫކުރެވޭާރަށްރަށ އިާ

ބަ ބޭނުމަށްާ ވިޔަފ ރީެގާ އިމ ރ ތްކުރުމަށ އިާ ެގދޮރުާ ކުރުމ ިއާ ރަހުނުާ ޙައްޤުތައްާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ބިންާާބިންބިމ ާ ންޑ ރަާ

ރަހުނުކުރުމުެގާއުސޫލުާމިާޤ ނޫނުެގާމިާމ އްދ ެގާއިސްވެާދިޔަާއަކުރުާތަކުަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާއުސޫލުންާިއސްތިސްނ ާ

ވެެގންވެާއެވެ.ާއަދިާއެއިންާހ ލަތެއްަގއިާދޫކޮށްފަިއވ ާރަށްރަށ އިާބިންބިމ އިާއިމ ރ ތްތަކ އިާމިާނޫންާވެސްާއުފުލޭާމުދަލ ިއާ

މޯޭގޖުކުރުމަށްާނުވަތަާރަހުނުކުރުމަށްާއެްގރީމެންޓުންާހުއްދަާކޮށްފައިވ ާމުއްދަތުަގއިާމޯޭގޖުކުރުމަށްާނުވަތަާާާނުއުފުލޭާމުދ 

ރަހުނުކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާއިތުރުާހުއްދަާއެއްާނަގ ކަށްާނުޖެހޭނެާއެވެ.ާއެާހުއްދައަކީާއެތަނެއްާތަރައްޤީކުރުމަށްާ

އެްގރީ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތެއްާ ޝުކުރިްއޔ ާނުވަތަާ ޙައްޤެކެވެ.ާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރެވިފަިއވ ާ މެންޓުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާ:މަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަތިވެރިާދ އި

ާޅުްއވުަމށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާހަނިމ ދޫާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެްެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ތެރިާމެންބަރުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާށްާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތ5ާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެްެރިާމެންބަރު.ާދެންާއޮތީާާ

މުއްޠަ މެންބަރުއިބްރ ހީމްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ނެތް.ާާާލިބުާ މ ލަމަކުާ ވަޑަިއެގންާ މިވަުގތުާ

އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ މިާއިޞްލ ޙުާ އެހެންާމެންބަރަކުާ ފަރ ތްޕުޅުންާ މެންބަރުެގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ

ބޭނުންާނުކުރެްއވީ ބޭފުޅަކުާ ެއއްވެސްާ ހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާ ެއހެންވީމ ،ާއެާއިޞްލ ޙުާ އ ދެ،ާ މ ،ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާާއިޞްލ ޙުާހުށަނޭޅޭނެާކަމަށްާބަލ ފައިާކުރިއަށްާމިާެގންދަނީ.ާަގވ އިދުެގާާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ފުރަތަމަާ ފަށަނީ.ާ މިާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ިމހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ

ާެގާ)ބ(ާށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަންާ.2ާާއްދ ެގާ)ހ(ާވަނަާމ 5ާާއިލިޔ ސްާލަބީބަށް.ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބު

ނަންބަރުާާ ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނަށ2006/3ާާާާްޝުކުރިއެްްޔ ާ މ ލިއްޔަތުެގާ ވަނ1ާާާަދައުލަތުެގާ

ާެގާ)ބ(ާ)ބ(ާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.2ާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ5ާާާއިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާބިލުެގާާ

ާ

ާ:ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންމަދ އިރ ެގާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަހިބަދޫާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ާ:ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންރި

ެގާ)ޅ(ާާ)ޅ(ާށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާހުޅުމީދ2ާާާޫވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުްު.ާާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބު.ާާ

ާ

ާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލި

ރަ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ 5ާާާާީއސް. ެގ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އަޅުަގނޑ2ާާާާުވަނަާ އުނިކުރުމަށްާ މިައކުރުާ )ޅ(ާ )ޅ(ާ ެގާ

ާހުށަހަޅަން.ާދެންާސަބަބުާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމުެގާލިޔުުމަގއިާވ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާވަން.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ.ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެްެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރު

ާ

ާާ:ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން
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ޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ާެގާ)ކ(ާ)ކ(ާއަށްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއ2ާާާްެގާ)ނ(ާެގ2ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ5ާާާާ

ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބު

ާާ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާާވަނަ ެގ )ހ(ާ 2ާާާާމ އްދ ެގާ )ކ(، ެގާ )ނ(ާ ައޅުަގނޑުާެގާ އުނިކުރުމަށްާ )ކ(ާ

ާންާހުށަހެޅުމެއްާހުށަހަޅ ފައި.ާހުށަހަޅަން.ާއޭެގާކުރިންާެވސްާއަޅުަގނޑުާއޮންނ ނެާާއެހެ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ ލިސްޓުެގ ެއއީާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރެްއވުމަށްާ އ4ާާާެއ ދެ،ާ ދެންމެާ އިޞްލ ޙުާ އޮތްާ ވަނަިއަގިއާ

ާހުމީ.ާާެވއްޓުނީ.ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފ3ާަހުށަހެޅުނީ.ާއ ދެ،ާ

ާ

ާާ:ފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުމ ފަންނުާއުތު

ޮގތަށްާާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ލަބީބުާ އިލިޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ:ންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

3ާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާއެލިސްޓުެގާާ 2ާަވނަާނަންބަރުެގާ)ހ(ާަގިއވ 5ާާާާވަނަާނަންބަރުަގިއވ 

ލަބީބަށްާ އިލިޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ށްާ )ކ(ާ )ކ(ާ ެގާ

ާއަޅުަގނޑުާއަރުވަންާ.

ާ

ާ:ޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުންާމެންބަރުާއިލިާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 2006/6ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނަށް މ ލިއްޔަތުެގާ އިޞްލ ޙ1ާާާާުދައުލަތުެގާ ވަނަާ

ާެގާ)ކ(ާ)ކ(ާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.2ާާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާެގ5ާާާެގނައުުމެގާބިލުެގާ

ާ

ާ:ދެްއކެވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތތްްެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާތ އީ

ާމުފީދުާ.
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ާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެްެރިާ ެގ5ާާޝުކުރިއްޔ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މެންބަރ2ާާާުާާވަނަާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ށްާ )ކ(ާ )ކ(ާ ެގާ

ާއިލިޔ ސްާލަބީބުާއެާހުށަހެޅުްއވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާެގާ)ށ(ާއަށްާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރ2ާާާިވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ5ާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާާ:ޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެވުންރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އި

ާާ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ 3ާާާާާ/2006ޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުެގ މ ލިއްޔަތުާ 5ާާާާދައުލަތުެގާ ެގ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ )ށ(2ާާާވަނަާ ެގާ

ާޅަން.ާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަ

ާ

ާާ:ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް. ެގާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރ2ާާާިވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ

ާން.ާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ 5ާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާ ެގ މ އްދ ެގާ)ހ(ާ ޢިއްޒަތްތެރ2ާާާިވަނަާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ށްާ ެގާ)ރ(ާ

ާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.

ާ

ާާ:ކެވުންޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އި

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 2006/3ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުެގ މ ލިްއޔަތުާ އިޞްލ ޙ1ާާާުދައުލަތުެގާ ވަނަާ

ާެގާ)ރ(ާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.2ާާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާެގ5ާާާެގނައުުމެގާބިލުެގާ

ާ

ާާ:ކެވުންފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއް
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ާާ 5ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. ެގާ)ރ(ާށްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރ2ާާާުވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ

ާއިލިޔ ސްާލަބީބުާހުށަހަޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާމައްސަލަާއެްއ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މީ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާާާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން

އިޞްލ ޙުތަ ެވސްާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ނެީގާ މިާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހުށަހަޅަމުންާޝުކުރިއްޔ .ާ އްާ

ހުރިާ ކުރިއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ނުވެވިާ ހ ޒިރުާ ުގޅިެގންާ ތިބުމ ާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ދިޔައިރުަގއިާ

އިޞްލ ޙުތައްާއައުުމެގާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާެވސްާމައްސަލަާެއއްާނެތް.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާއޮތްާިއޞްލ ޙަކަށްާ

ރ ާއެާމީހަކުާހުރިާތަނަކުންާހޯދަިއެގންާެގންނ ނެާވ ހަކަާދަންނަަވންާެވެގން.ާއެހެންނޫނީާވ ާޮގތަކީާއަޅުަގނޑުާމަްއޗަށްާއަ

އިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާގެއްލިާއެހެންާމީހަކ ާހަވ ލުކޮށްެގންާއެާއިޞްލ ޙުާރަނަގޅުާޮގތުަގއިާހުށަނޭޅިދ ނެތީާއެާ

ާވ ހަކަާމިާދަންނަވ ލީ.ާ
ާ

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ދިމ ނުވ ނެާ ހ ލަތުާ އެާ ނުވޭ.ާ ދިމަލެއްާ މިއަދަކުާ އަދިާ ހ ލަތުާ އެާ ނުަގންނަން.ާ ބަލައެއްާ ކަމަށްާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ

ޮގތެްއެގާމަތިންާއަޅުަގނޑުާައމީންޢ އްމުާމެދުވެރިކޮށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަންާއޮތްާމެންބަރުންާއަޅުަގނޑުާހޯދަމުންާމިާ

ދ  ހުޅުމީދޫާ އ ދެ،ާ ާާެގންދަނީ.ާ ލަބީބަށް އިލިޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙ7ާާާުއިރ ެގާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާާ:ޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެވުންރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އި

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 2006/3ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުެގ މ ލިްއޔަތުާ އިޞްލ ޙ1ާާާުދައުލަތުެގާ ވަނަާ

ާވަނަާމ ްއދ ާއުނިކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.7ާާާެގނައުުމެގާބިލުެގާ

ާ

ާާ:ސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންޢީާއަޙުމަދުކެދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ
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ޢިްއޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާޝުކުރިއްޔ ާ ރިާ

ާއިލިޔ ސްާލަބީބުެގާއެާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ ވަނަާމ އްދ ާއަށ10ާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބަށް

ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާާ:ޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެވުންރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އި

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 2006/3ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނަށް މ ލިްއޔަތުާ އިޞްލ ޙ1ާާާުދައުލަތުެގާ ވަނަާ

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރަންާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.10ާާާެގނައުުމެގާބިލުެގާ

ާ

ާ:ހަކަދެްއކެވުންރިޔ ސަތުންާވ 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެްެރިާެމންބަރު.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ.

ާ

ާންާ:ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވު

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެްެރިާ ޤ ނޫނ3ާާަާ/2006ޝުކުރިއްޔ ާ މ ލިްއޔަތުާ ާާދައުލަތުެގާ އިޞްލ ޙ1ާާާާުށް ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށް،10ާާާެގނައުުމެގާބިލަށްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުާއެއީާާ

ާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާށްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބ34ާާާު.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އި

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލިްއޔަތ2006/3ާާުޝުކުރިއްޔ ާ ާާދައުލަތުެގާ ޤ ނޫނަށް އިޞްލ ޙ1ާާާުާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(34ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއަދިާޭއެގާިއތުރަށ34ާާާްެގނައުުމެގާބިލުެގާާ

ާވަނަާމ އްދ ާކަމަށްާކަނޑައަޅަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.34ާާާއަކީާާ
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ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

މެންބަރުާޝިފ ޤުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ މެދުާ މެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފުވައްމުލަކުާ ރިާ

ާމުފީދުާ.

ާ

ާާ:ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެްެރިާ 3ާާާާާ/2006ޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނަށް މ ލިްއޔަތުާ އިޞްލ ޙުާާވ1ާާަދައުލަތުެގާ ނަާ

ާާ ބިލުެގ ހުށަހެޅުއްވުަމށ34ާާާްެގނައުުމެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިސްލ ޙުތައްާހުށަހ83ާާަމިހ ާހިސ ބުންާާ ވަނ83ާާާަޅައިާނިމުނީ.ާދެންާއޮތީ

ާާ 34ާާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާއެާނިމުނީ.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާާ:މަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންއިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަތިވެތިާދ 

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 2006/3ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނަށް މ ލިްއޔަތުާ އިޞްލ ޙ1ާާާުދައުލަތުެގާ ވަނަާ

ރުމަށް.ާ)ނ(ާަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާފަހަތަށްާއަކުރެއްާއިތުރުާކ34ާާުެގނައުުމެގާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ،ާާ

ފަސްކުރާ  ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތުަގއިާ ރިކޮމެންޑޭޝަންެގާ ކޮމިޓީެގާ ދިރ ސ ކުރ ާ ބަޖެޓުާ ފ ސްކުރ އިރުާ ބަޖެޓުާ

ާރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަށްާބަޖެޓުާތަންފީޛުކުރުމުަގއިާސަރުކ ރުންާޢަމަލުކުރުންާލ ޒިމުވ ނެާއެވެ.ާ

ާ

ާ:ހަކަދެއްކެވުންާވ ާޢ ޒިމުލީާޢަމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާމަތިވެތިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުެގާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

އ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާބިލަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާހުރިހ ާއިޞްލ ޙެއްާނިމުނީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ާހިސ ބުންާާތިާބޭފުޅުންނަށްާ

ާޖަހ އިރު.1ާކޮޅެްއާއަރުވަން.ާދެންާޖަލްސ ާފެށޭނީާމިނެޓުެގާހުސްަވުގތ30ާު
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ާ]ށ13:08ާްނ12:28ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންާތިރީސްާމިނެޓުެގާހުސްާަވުގތުކޮޅަށްފަހުާއަލުންާމަސައްކަތްާފަށ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވަނީާާ `.

ދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުެގާޤ ނޫނަށްާއެއްާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގ2006/03ާާާރުާާނޫނުާނަންބަ،ާޤ 11.2ާއަިއޓަމްާާއެޖެންޑ 

ބިލުެގާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރުމުެގާމަސައްކަތްކުރަމުންާމިާެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާމިާ

ހު އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ރިޕޯޓަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އިންާ ކޮމިޓީާ މިާ އެހެންވީމ ،ާވަނީާ ނިމިފައި.ާ މަސައްކަތްކޮށްާ ށަހެޅުމުެގާ

ާާ ބަހުސް. ަގޑިއިރުެގާ ެއއްާ އޮތްާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ރިޕޯޓ ާ މިާ އޮތީާ މިާ ބަހ1ާާުމިހ ރުާ ސެްއަގިއާަގޑިއިރުެގާ

ާާމިނ20ާާިޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާާ ާާމިނެޓު.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާކޮންމެާމެންބަރ20ާާަޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް މިނިޓު.3ާާާކަށް

ޓު.ާމިާތަރުތީބުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިނ3ާާިޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށްާތިންާމިނެޓު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީއަށްާާމިނ5ާާިޕީ.އޭާއަށްާާ

ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ތަރުތީބުން.ާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ެގންދ ނަންާ އަރުވަމުންާ

ާވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާމިާނެީގާވަުގތުާދެއްވުމުަގއިާމިހ ރުާރަީއސްާ

ނޑެްއާއަޅުަގނޑަށްާއޮޅުންނުފިލަިއެގން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާދައުރުާފެށުމ ާއެކީަގިއާމަޖިލީހުެގާއެދުމަކ ާބައްލަވ ާމިންަގ

އެްއކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާއޮންނ ނެާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމަންޓްރީާްގރޫޕުަގއިާނިސްބަތުންާހިމެނޭާމެންބަރުންެގާތަފްސީލުާއަދަދުާ

މިނެޓުާމިހ ރުާވެސްާލިބެމުނ20ާާާްާއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބެމުންާއައިާާފޮނުވ ފައި.ާއެާއަދަދަށްާބަލ ިއރުަގއިާކުރީގަާ

މިާއަންނަނީ.ާއަދިާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުންާޑީ.އ ރު.ޕީާެގާައދަދަކަށްާވެސްާބަދަލެއްާައިއސްފަާއެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ

ބަދަލުކުރައްވ ފައިވ  މިކަންާ މަނިކުފ ނުާ ެއްއޮގތަށްާ ގަވ އިދ ާ އޮޅުންފިލުަވއިާާާނިސްބަތުންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދަދުާ

ާާ ނެީގމަ ަގޑިއިރުާ އެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުތަކުަގއިާ ބައެއްާ އެއީާ ރަނަގޅު.ާ ވަރަށްާ ލިބުމުނ20ާާާްދެއްަވއިފިއްޔ ާ މިނެޓުާ

ހަކަާއެްއާއެކަށީެގންވ ާޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުާތަމްސީލުކުރަންާތިބޭާބަޔަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދައްކަންޖެހޭާވ 

ބުނުމުެގ.ާާ އެހެންާ ކަންނޭނެގާ އޮތްާ އެބަާ ފުރުޞަތުާ އެާ ހަމަާ ެވސްާ އަށްާ ޕ ޓީާ ިއދިކޮޅުާ ޮގތަށްާ އެާ ހަމަާ ނުދެއްކޭ.ާ

ާޓުާކަނޑައެޅިފައިވ ާޮގތެއްާބަލަން.ާނޑުާބޭނުންާއެކަންާމިހ ރުާމިާމިނިއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގ
ާ
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ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާނެންެގވިާނިޒ މީާނުކުތ ާއ ާބެހޭާޮގތުންާދަންނަވަންާއޮތީާތިާކަމ ާުގޅޭާ

ަގޑިއަށްާ އަށްާ ޖަލްސ ާ ހޯމަދުވަހުެގާ އަންނަާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާ އަމީންޢ ްއމ ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ

ހިސ ބު ކަމަށްާ ފަހުންާބަދަލުެގންނަންޖެހޭާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ެގންނ ނަން.ާ ބަދަލުާ އެާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ފެންނަާ ތަކުންާ

ޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންނ ާމަޝްަވރ ކުރިާދުވަހުާއެާޮގތަށްާމިހ ރުާއޮތްާޮގތަށްާެގންދިއުމަށްާލަފ ދެއްވ ފައިާވ ނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ނުކުތ ެގ ވިދ ޅުވިާ ތިާ ެއކަމަކު،ާ އެކަން.ާ ހަނދުމަހުންނ ނެާ ހޯމަދުވަހުާާާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ިވސްނ ާ މައްޗަށްާ

އިޢުލ ނުކުރ ނަންާަގޑިތަކަށްާބަދަލުާއަންނަާކަމަށްާވަންޏ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެްއާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވު

ކޯލިޝަނެްއެގާ އަކީާ ޕީ.އޭާ ޑީ.އ ރު.ޕީ،ާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ވަނީާ ރައީސްާ ނަމަާ ނޫންާ ބަލިާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުެގާ

އެްއާ ޕ ޓީާ ދެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ އިޢުލ ނުކުރައްވ ފައި.ާ ކަމަށްާ ޕ ޓީާ ދެާ މަސައްކަތްކުރ ާ ޮގތުަގއިާ

ާާ ކަނޑަެއޅިެގން ވަުގތުާ ދެންމެާއެކުވެެގންާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލިބެންޖެހޭނީ.ާ ވަުގތުާ ލިބޭާ އަށްާ ޕީ.އޭާ ޑީ.އ ރު.ޕީ،ާ

އިޢުލ ނުކުރެްއވިާއިރުަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާަވކިާމިނެޓެއްާޕީ.ޭއާއަށްާަވކިާމިނެޓެއްާދިނުމުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުފެނޭާ

އެހެންާ ތަނެއް.ާ ނެޭގާ ަވުގތުާ ތަނުަގިއާ ިމާ ޮގތުަގއިާ ދެކޭޮގތުަގއިާކޯލިޝަނެްއެގާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އެީއާ ވީމ ،ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރެވެންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމަށްާވ ތީާއެާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާ
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތިާނުކުތ ެގާމައްޗަށްާވެސްާައޅުަގނޑުާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންނ ާބައްދަލުކޮށްާމަޝްވަރ ކޮށް

ތިާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޮގތެްއާނިންމ ނަން.ާކިނބިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޫމސ ާޒަމީރުާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތާ 

ާއެއް.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ާއެއް.ާާ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލަބީބުާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލިޔ ސް

ލީޑަރުާ މައިނޯރިޓީާ ލީޑަރ އިާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ވަނީާ ރައީސްާ ދުވަހުާ ކުރީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ބައްލަވ އިރުާ ކަންތައްާ ތިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ބައްލަވަިއެގން.ާ ވެސްާ ކޯލިޝަނަށްާ އެއީާ އިޢުލ ނުކުރަްއވ ފައި.ާ

ރިރުންނ ިއާނައިބުާމުޤައްރިރުންާހޮއްަވވ ފައިާތިއްބެވިާއިރުާވެސްާއެްއާޕ ޓީއަކަށްާމަޖިލިސްާަގވ އިދުާކޮމިޓީތަކުަގއިާމުޤައް

ާބުނ ޮގތުންާނުއެއްާތިބެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާކަންތައްާެވސްާބައްލަަވއިދެްއވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާބެހޭާނުކުތ ާއެްއާނޫން.ާައޅުަގނޑުާެއާޮގތުންާމަޖިލީހުެގާނިޒ ުމެގާތެރޭަގއިާއިޞްލ ޙުކުރަންާހުރިާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ 

ކަންތައްތައްާިއޞްލ ޙުކުރުމުެގާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުާއިތުރަށްާމިާ

ށްާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާއެންމެާފުރަތަަމާކަމުަގިއާކުރިއަށްާނުޮގސްާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ސް.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާހިމެނިފައިާމިވ ާދައުލަތުެގާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ބިލަށްާ މިާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަސަްއކަތްާ ބިލުެގާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ވަނަާ އެްއާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުެގާ

ކޮން ވަނީ.ާ ިމާ ހުށަހެޅިފައިާ ިއޞްލ ޙުތަކެއްާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ެގނެޭވާާވަރަށްާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުެގާ މިާ މެއަކަސްާ

އިޞްލ ޙަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާއަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވޭާހުރިހ ާމިންަގނޑެއްެގާތެރެއިންާވެސްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ށަހެޅިފައިވ ާާއ އިާތަޢ ރުޟުާވ ާއަދިާހެޔޮާމިނިވަންާޑިމޮކްރެޓިކްާވެއްޓެއްަގއިާކަންހިނަގންޖެހޭނެާއުސޫލުތަކ ާޚިލ ފަށްާހު

ފެންނަާ އޮންނަންާ ޮގތުަގއިާ ނިޒ މެްއެގާ ރިޔ ސީާ ޤައުމަކީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދަންނަވަނީާ މިާ އެހެންާ ބިލެކޭ.ާ

އަޅުަގނޑުެމންާ ވޯޓަކުންާ ނުފެންނަާ ފެންނަާ ރައްޔިތުންެގާ މެދުވެރިވެެގންާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމަށްާ

ނޑައެޅުމުެގާތެރޭަގއިާައޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނ ާހަމައަށްާފޮނުވީމުާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގއިާކަނޑައަޅ ފައިާމިާވަނީ.ާއެާކަާ

ހިމެނޭނެާސިފަތައްާބަޔ ންކޮށްފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާައށްާވެސްާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމިާ

ލިބިެގންވ ނެ. ބ ރުތަކެއްާ އެްގޒެކެޓިވަށްާ ނިޒ މެްއަގއިާ ާރިޔ ސީާ ކަންތައްތަކ ާާ މ ލިއްޔަތުެގާ ދައުލަތުެގާ އަދިާ

ފިނޭންސްާާ ނުވަތަާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާ ހުންނަވ ނީާ ޮގތުަގއިާ ވެރިއެްއެގާ އިސްާ އެންމެާ ޒިންމ ވެަވޑަިއަގންނަވ ނެާ

ހުރި ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ އުސޫލުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަވ ނީ.ާ ބަލަހައްޓަވަމުންާ އެކަންާ އިންާ ހ ާމިނިސްޓްރީާ
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ރައްޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ނަަމވެސް،ާ އުސޫލެއް.ާ ކަނޑައަޅ ފައިވ ާ ވޯޓުލައިެގންާ ރައްޔިތުންާ

މިާފެންނަނީާޤައުމެއްެގާހަޔ ތުންާބަލ އިރުާވަރަށްާހިތ މަވެރިާކަންތައްތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިާ މަޖިލީހުންާ

އަޅު ދަންނަވަނީާ މިާ އެހެންާ ބަރުލަމ ނީާާދަނީ.ާ ޖެހިެގންވ ާ ސިފަތަކެއްާ ބަރުލަމ ނީާ ފެންނަނީާ މިާ ަގނޑުމެންނަށްާ

މިާމަޖިލީހުެގާއަޣުލަބިއްޔަތުާ ފަހަރުަގއިާވެދ ނެާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާ ތަން.ާ ދ ާ މަޖިލިސްާބައްޓަންވަމުންާ މިާ އުސޫލުތަކަކަށްާ

ރ އްޖެ މިާ ނިޒ މަކަށްާ ބަރުލަމ ނީާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ކަމަށް.ާ އޮތީމ ާ ެއާާާލިބިފައިާ އެއިރުންާ ނޫންތޯ.ާ ބަދަލުކޮށްލައްވަންވީާ

ބޭފުޅުންާބޭނުންާބޮޑުވަޒީރެއްާލައްަވއިެގންާމިާޤައުުމެގާކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދެވިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާދަންނަވަންާމިާ

ާއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާމީހ އ އިމެދުާހިތްހަމަނުޖެހުނީމ ާސިސްޓަމ ާކުޅެންާމަސައްކަތްާނުކުރ ށޭ.ާާ

ާ

 ާންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ވ ހަކަދަްއކ އިރު މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ހިތުންާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ރައްޔިތުންާާޝުކުރިއްޔ ާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނިންމ ފައިާއޮތްާނިންމުމެއްާމިާތަނުަގއިާއޮތީާރިޔ ސީާނިޒ މެއްކަން.ާއެީއާމިާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާބަެއްއެގާމެޖޯރިޓީާ

މި މެންބަރަކަށްާ ެއއްވެސްާ ވ ހަކަާ ޒ ތުެގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫންކަން.ާ ކަމެއްާ ކުރެވޭނެާ ބަދަލުވެސްާ ކިޔ ފައިާ ތ ކުާއޮތޭާ ާ

ާނުދެއްކޭނެ.ާ
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްެގާޮގތުަގއިާއެހެންާމެންބަރަކުާދައްކަވ ާާ

ދ އިރ  ނޮޅިވަރަމްާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ނެ.ާ ބޭނުންކުރައްަވިއެގންާ ދެއްވުމަކަށްާ ޖަވ ބުާ މެންބަރުާވ ހަކައަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ މަންދޫބުންެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ މަންދޫބުން.ާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އ ދެ،ާ

ހަ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަނެއްކ ާ މުޠ ލިޢ ކޮށްާ މުރ ޖިޢ ކޮށްާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަާ ނިންމުންާ އެާ ރައްޔިތުންެގާ މަާ
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ެއއްާނޫންާ ވ ހަކަާ ޤުރުއ ނުެގާ ެއއްޗެއްާނޫން.ާކީރިތިާ ބ ވ ލެއްވިާ މިއީާ ބަދަލުކުރެވޭނެ.ާ ހ ލަތެއްަގއިާ ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެާ

ޤ ނޫނު ހަދާ  އިންސ ނުންާ ދައްކަނީކީ.ާ މިާ ބަދަލުކުރެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

އަޅުަގނޑުމެންާ ސިފަތަކެއްާ ބަރުލަމ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަކީ،ާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ މިާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ބަ ޤައުމުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނިޒ މަކަށްާ ބަރުލަމ ނީާ ހިނގ ށޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅެންޏ ާ އޭރުންާބޭނުންވެެގންާ އްޓަންކުރަން.ާ

މިހ ރުާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާމިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާަވޒީރުންާެވސްާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާދ ދިާ

މިދ ކަށްާދުވަހުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއިވެގންާދިޔައީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާބައެްއާބޭފުޅުންެގާނަޒަރުަގއިާވަރަށްާ

ޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުަގންނަވ ާކަމަކަށްާެވެގންާދިޔައީާަވޒީރުާފެންވަރުެގާބަެއއްާބޭފުޅުންާމިާތަނުންާހަމަޖެއްސެވިކަންާހިތް

ާއެއީ.ާމިއީާދެންާވަރަށްާދެރަާކަމެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާަމއްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމައުޟޫޢުންާމިހ ރުާބޭރުވަމުންާދ ތީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާވ ހަކަާދައްކ ކަށްާ

ާމިާތަނުަގއިާމިާއޮތީ.ާެއހެންވީމ ،ާއެާކަމ ާބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަދެްއކުމަށް.ާާނޫން
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމުަގއިާމަޖިލީހުަގއިާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވ ހަ މައުޟޫޢަށްާ ިމވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާކުރިމަތީަގއިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ އަރުވަމުން،ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ދެްއކެވުމަށްާ ކަފުޅުާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ންނަށްާވެސްާކެތްތެރިކަމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާައށްާާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަންާައޅުަގނޑުެގާޕ ޓީެގާހުރިހ ާމެންބަރު

ިމާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންާ ެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ަގބޫލުކުރެވޭނެާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ ދެއްވަން.ާ ފުރުޞަތުާ

ާނުކުރެވޭާވަރަށްާދަތިާދައްކ ާވ ހަކައަށްާނިޒ މީާނުކުތ ާއެއްާނަންަގވައިފިއްޔ .ާެއހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑަކަށްާަގބޫލެއް
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ދަްއކ ާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ އެީއާ ނަންަގވަންޏ .ާ ނުކުތ ތަކެއްާ ނިޒ މީާ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ަގބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެްއޮގތްާާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުންާ ތިާ ވެސްާ ބޭރުަގއިާ ތަޅުމުންާ ބޭރުަގއިާ މަޖިލީހުންާ އޮެވއްޖިްއޔ ާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެއްާ އ ާ ވ ހަކަާ

ަގބޫލުކުރެެވނީާކޮށްލެ އަޅުަގނޑަށްާ މަސައްކަތްކުރ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ޕ ޓީެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވިދ ނެ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާތ ނަގއިާޕ ޓީެގާއެްއާމެންބަރަކުާދައްކ ާވ ހަކަާއ ިއާކުރ ާކަންތައްތަްއާމައިަގނޑުާޮގތެްއަގިއާޕ ޓީެގާ

ަގނޑުާދެކެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޙަޤީޤަތުަގިއާމ ލިއްޔަތުެގާޤ ނޫނަށްާިމާރޫޙުަގިއާއެާތ އީދުާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުާ

ޚިދުމަތްތައްާ ފޯރުވައިދޭންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނުވަތަާ ހިންުގމަށްާ ދައުލަތްާ ސަބަބުންާ އިޞްލ ޙުެގާ ެގނެވޭާ

.ާޙަޤީޤަތުަގއިާދަުއލަތުެގާނަމުަގއިާލޯނުާނެުގމ ިއާފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑެތިާދަތިތަކެއްާއެބަާކުރިމަތިވެެގންާދޭ

އަދިާދައުލަތުެގާނަމުަގއިާބަޔަކަށްާެގރެންޓީާެއއްާދިނުމ އިާއަދިާދައުލަތްާޒިންމ ވ ާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާލޯނުާއެްއޗެހިާ

ހުރެެގ ސަބަބުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޖެހެނީާ މިާ ވަންނަންާ ތެރެއަށްާ ނިޒ މުތަކުެގާ ކަހަލަާ ލިބޭނެާ ޢިއްޒަތްތެރިާފައިސ ާ ން.ާ

ރައީސްއަށްާވެސްާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާއެމް.ޑީ.ޕީާމިާސަރުކ ރ ާހަވ ލުވުމަށްފަހުަގއިާމިވީާދުވަސްކޮޅުެގާތެރޭަގއިާެއއީާ

ދުނިޔެއަށްާވެސްާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާައއިާއެންމެާދަތިާތަދުމަޑުާދުވަސްވަރު.ާއެހެންވީމ ،ާދެވަނަާބޮޑުާހަނުގރ މައަށްފަހުާ

ައއިާއިޤުތިޞ ދީާމިާހީނަރުކަމުެގާސަބަބުންާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާެވސްާނައިސްާނުދ ނޭާވަރަށްާިގނަާމުޅިާދުނިޔެ ާއަށްާ

ދަށުންާ ސިޔ ސަތުެގާ ޚަރަދުކުޑަކުރުމުެގާ އެހެންކަމުން،ާ ދިޔައީ.ާ ކުރިމަތިވެެގންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ

ރަންޖެހުނު.ާނަމަވެސް،ާއިޖުތިމ ޢީ،ާޢުމްރ ނީާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެްއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާކު

ެވސްާ ވަުގތުާ އެާ ސަރުކ ރަށްާ ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައިާ ގ ތުންާ ރައްޔިތުންނ ާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޞިއްޙީާ

ނޭާފައިސ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތުަގިއާމަޖުބޫރުވެފައިާއޮތް.ާނަތީޖ އަކަށްާެވެގންާދިޔައީާމިާދެންނެިވާޚިދުމަތްތައްާފޯރުަވއިދޭ

ނެތުމުެގާސަބަބުންާެއކުވެރިާދައުލަތްތަކުެގާއެހީތެރިކަމ ާއެކުާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާެއކުވެރިާޖަމުޢިއްޔ ތަކުެގާއެހީތެރިކަމ ާާ

މަޖުބޫރުވެެގ ނަަގންާ ލޯނުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކުާ އެހީތެރިކަމ ާ އިދ ރ ތަކުެގާ މ ލީާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ އަދިާ ދިޔަީއ.ާއެކުާ ންާ

އެއ އެކުާއެާބޭފުޅުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލޯނުާދެއްވުމަށްާވެސްާއެއްބަސްވެާަވޑަިއަގތީާެއއިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގިއާ

ދަރަނިވެރިކަންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަކަށްާ ނައްތ ލެވޭނޭާ ބަެއއްާ ބޮޑުާ ތެރެއިންާ އޭެގާ ދަރަނިާ އޮތްާ ވެފައިާ އެކިއުމިލޭޓުާ

ޮގތްތަކަ ހިސ ބުންާފިލުވ ލ ނޭާ އެާ ސަރުކ ރަށްާ އެހެންކަމުން،ާ ބައްޓަންކޮށްެގން.ާ ރ ވައިާ އުސޫލުތައްާ ސަރުކ ރުެގާ ކަށްާ

ކުޑަކޮށްާ ޑިމ ންޑުާ އޮތްާ ޑޮލަރަށްާ މަދުކޮށްާ ފައިސ ާ ދަުއރުވ ާ ކުޑަކޮށްާ ޚަރަދުާ ދެންނެވިާ މިާ ދިޔައީާ މަޖުބޫރުވެެގންާ

ކޮ ހަމަާ ތަކެއްޗަކީާ ިއމްޕޯޓުކުރެވޭާ ރ އްޖެއަށްާ އެތެރެކުރެޭވާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަނިާ ބޭނުންތަކަށްޓަކަިއާ ންމެހެންާޟަރޫރީާ

އެްއޗެއްސަށްވެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާތަރައްޤީެގާމަޝްރޫޢުތަކަށްާއެއިރުާއިކޮނޮމިކްާބޫމެއްާނުވަތަާއިކޮނޮމިކްާބޫެމއްާ

ވަރަކަ ކޮންމެެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ ކްރިޭއޓުކޮށްފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއ އެކުާކަމަށްާ މަޑުޖައްސ ލަން.ާ ށްާ

އަޅުަގނޑުާވެސްާަގބޫލުކުރަންާނެެގޓިވްާމަލްޓިޕުލްާއިފެކްޓެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާއިޤުތިޞ ދީާދ އިރ ެގާތެރެއަށްާވަދެެގންާ

މީހުންެގ އެާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބައެއްާ ައއިާ ިވޔަފ ރިކުރަމުންާ ެއކުާ މިނިވަންކަމ ާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއ ެއކުާ ާާއައި.ާ
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އެހެންނަމަވެސް،ާ ައއި.ާ ވެސްާ ދަތިތަކެއްާ ކުރުމަށްާ މުޢ މަލ ތްތައްާ ދެންނެވިާ މިާ ސަބަބުންާ ނެތުމުެގާ ފައިސ ާ އަތުަގއިާ

ތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަެއއްފަހަރުާ ދ އިރުަގއިާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ޤައުމެްއެގާ

މަުގ ޮގތްތަކަކަށްާ ެގނެވޭނޭާ ތެރެއިންާފައިސ ާ ކުންފުނީސްެގާ ޑޯނަރސްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ފަހިކުރަން.ާ

ސަރުކ ރުެގާާ ކުރެވިފައި.ާ ސެކުއަރާ ވަނީާ މިާ މިއަދުާ ސަރުކ ރަށްާ ފައިސ ާ އަދަދެއްެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅައިދިާ ެގދޮރުާ ނުވަތަާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ފުއްދުމަށްޓަކަިއ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާވަޢުދުތައްާ ނުމަށްޓަކައި،ާ

އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކަކަށްާމިާވަނީާބޭނުންވެފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާވަިއެގާ

ބޭނުންވެފަ ވަނީާ މިާ ލޯނުތަކެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ޮގތްތަކަކަށްާ ކުރެވޭނެާ ތަރައްޤީާ އިތުރަށްާ އި.ާާބަނދަރުތައްާ

ތެދުފުޅެއްާ ހަމަާ ކުރެވިއްޖިއްޔ ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިޔަތުަގއިާ ހުއްޓުވުމުެގާ ކަމެއްާ ހުރިހާ  މިާ އެހެންވީމ ،ާ

ލިބިވަޑައިެގންާ އަށްާ ޢަލީާ ތަސްމީންާ އަޙުމަދުާ އެއްާ ފައިދ ާ ެއކަމުެގާ އެކަމަކު،ާ ހުއްޓޭނެ.ާ ސަރުކ ރުާ ކަށަވަރުާ ޔަޤީންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވެސްާރ އްޖޭެގާ އިބްރ ހީމަކަށްާ ޤ ސިމްާ ެއއްާ ފައިދ ާ އެކަމުެގާ ނުަގންނަވ ނެ.ާ ެވވަޑަެއއްާ އަކަށްާ

ެއއްާނުަގންނަވ ނެ.ާދިވެހިާ ެއްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާވެސްާލިބިަވޑަާ ެއކަމުެގާފައިދ އެްއާއެހެންާ ލިބިވަޑަެއއްާނުަގންނަވ ނެ.ާ

ެގއްލު ލިބިވަޑައިަގންނަވ ާވަރަށްާއެާ ޢަބްދުހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާހަމަާ މ ހިރުާ އިޤުތިޞ ދީާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނީ.ާ هللاާންާ

ިމާާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އައްސަވ ބައްލަވ .ާ އަރިހުަގއިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭފުޅެއްާ ފަދަާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ ޔ މީންާ

ބައް ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިޒ މަކަށްާ ދައުރުެވވޭނޭާ ފައިސ ާ އިތުރުވެާ ފައިސ ާ އެބަޖެހޭާ ެއކަންާވަުގތުާ ޓަންކުރަން.ާ

ކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއެބަޖެހޭާލޯނުާނެޭގނެާޮގތަކަށްާސަރުކ ރަށްާމަުގފަހިކޮށްދޭން.ާއެކަންާކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ

ާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނަށްާމިާެގނެޭވާއިޞްލ ޙަކީާމިާހުރިހ ާތަރައްޤީެގާމަޝްރޫޢުތައް..ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާމައްސަލަާއެއް،ާާހޭނިޒ މ ާބެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ

ނުވެާވިދ ޅުވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާމެންބަރުންެގާނަންާވިދ ޅުވަމުންާދ އިރުަގއިާހަމަާދ އިރ ާވިދ ޅު

ާދ ތީވެާހަމަާއެއީާނިޒ މީާމަްއސަލަާއެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކޭތީާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާ
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާ

ލީހުެގާމެންބަރުންެގާނަންފުޅުާެގންނަވ އިރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާއެާމެންބަރެއްެގާދ އިރ ެގާނަންާމަޖި

ާވިދ ޅުވެފައިާެގންނަވަންާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ މެންބަރުާއ ދެ،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލިާ ޢަލީ،ާ ތަސްމީންާ އަޙުމަދުާ ރުާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ ދެންާ ދެންނެވީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ އެާ އިބްރ ހީމް.ާ ާޤ ސިމްާ ޔ މީންާهللا

ދަްއކ އިރުަގއިާފަޞ ޙަތ އިާބަލ ޣ ތަށްާޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.ާދ އިރ ާނޭނިގެގނެއްާނޫން.ާވ ހަކަދެއްކުުމަގއިާފްލޯރަގއިާމިާވ ހަކަ

ޮގތަށްާ އެާ މ ނަާ ލަފްޒީާ ަގވ ިއދުެގާ އޮތަކަސްާ އެހެންާ އަދިާ ަގވ އިދުާ އެާ ބަލަންޖެހޭތީވެާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާނުކުރެވޭތީވެާމިކަންާކުރީ.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާިއޞްލ ޙުެގާއެންމެާބޮޑުާބޭނުެމްއާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވެނީާދައުލަތްާހިންުގންާދަތިކުރުމޭ.ާދައުލަތްާހިންުގންާދަތިކުރުމަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާ

ބަހުސްަގއިާ ޓީ.ވީ.އެމްާ ތިބީާ މިާ ހުވ ކޮށްެގންާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫން.ާ މެންޑޭޓެއްާ މެންބަރުންެގާ

ރުންާވިދ ޅުވިާސަރުކ ރުާހިންުގމަށްާފަސޭހަކޮށްދޭންާއެމް.ޑީ.ޕީާެގާވަޢުދުތައްާފުއްދައިދޭށޭާާމީެގތެރެއިންާހަމަާިގނަާމެންބަާ

ާތިމަންނ މެންާމަޖިލީހަށްާމިާއަންނަނީ.ާކީއްތޯާމިއަދުާމިާކުރައްވަނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ެގ ބިލެތްދޫާ ައޅުަގނޑުާ ނިޒ މ ،ާާާޝުކުރިއްޔ .ާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަށްާ ޙަމްޒ ާ އަޙުމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިހ ރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއވ ާޮގތުންާނިޒ މީާނުކުތ ާއެްއާމަޖިލީހުަގއިާނޯވޭ.ާނިޒ މ ،ާނިޒ މީާމައްސަލަާެއއްާބ ރަށުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ބ 

މި ނިޔަލަށްާ މިމަހުެގާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުގެާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަ އިޞްލ ޙުެގާ ޤ ނޫނެއްެގާ މ ލީާ އެބަޖެހޭ.ާ ހުށަހަޅަންާ ބަޔ ނެއްާ މ ލީާ ވެސްާ ދ ިއރުާމެންބަރުންާ ދަްއކަމުންާ މިތ ާ ާ

ފޯމެޓެއްާ ހުށަހަޅަންވީާ ބަޔ ންާ މ ލީާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ރިޔ ސަތުންާ ނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑުެމނަށްާ ެއކަންާ އަދިވެސްާ

އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރައްވ .ާ ހަވ ލެއްާ އަދިވެސްާ ތައްޔ ރުކޮށްދީާ އެްއޗެއްާ

ާހަކަށްާނިމޭނެާޮގތެއްާ.ވީހ ވެސްާއަވަ
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތަކުާ އެާ މަޖިލީހުަގއިާ އޮންނަނީާ މިާ ނެުގމުަގއިާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލ ފަށްާކަމްެއާހިނަގމުންދ ާމައްސަލައަކ ާބެހޭާޮގތުންާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދ ާނުވަތަާޤ ނޫނ އިާނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާޚި

ޮގތުންާމިާަވުގތުާހިނަގމުންާމިާދ ާކަމަކާ  ހިނަގމުންދ ާކަމަށްާވ ނަމަާއެކަންާނަންގަވަންާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ

ބެހޭާޮގތުންާމައްސަލަާެއއްާނޫންާއެީއކީާެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާތިީއާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާކަމަކަށްާަގބޫލެއްާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާ.ނުކުރަން.ާތޮއްޑޫާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮ

ާާ މިވ  ލިބިފައިާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ޮގތުަގއިާމިއަދުާ ަގބޫލުކުރ ާ ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާ ބުނ ާ ަގވ އިދުާ ާމިނެޓުގ20ާާާެމަޖިލީހުެގާއ ާ

އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ުގނަންވ ނެ.ާ ވެސްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ދ ާ އެާ ނަަގމުންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ތެރޭަގއިާ

ަވުގތުންާމިާނަގ ާނިޒ މީާނުކުތ ތަކުންާއެބަާކެނޑެމުންާ ސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވޭާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާވަުގތުންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ަގއިާލަސްކުރަންާކުރ ާކަންތައްތަކެއްާމިއީ.ާހަަމާާހަމަާަގސްދުާާޓަށްާހިނަގއިދ ނެތީދޭތޯ.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާވޯ

ާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންާއެކަން.ާާ
ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދެއްވީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާމަޖިލީހުަގއިާޢަމަލުކުރަމުންދ ާޮގތްާކަމަށްާއަމީންޢ އްމުާއަޅުަގނޑުާކައިރީަގއިާމިާވިދ ޅުވެާ

ނަންގަވަނީާވަކިާޕ ޓީއަކުންާެއކަންޏެއްާނޫން.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުާއެާޕ ޓީއަކަށްާލިބިވަޑައިެގންފަިއވ ާމިނެޓުެގާތެރެއިންާ

ޔާަާއެާަވުގތުާކަނޑަމުންާެގންދިުއމުެގާމަސައްކަތްާމިހ ތަނަށްާމަޖިލީހުަގއިާކޮށްފަާއެއްާނެތް.ާއަދިާދެންމެާމިާހިނގ ާދި

ކަންތަކުެގާތެރޭަގއިާވެސްާއެކަންާއެާޮގތަށްާކޮށްފަާއެއްާނެތްާކަމަށްާއަމީންޢ އްމުާއެާިވދ ޅުވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޮގތަށްާ

ހުޅުހެންވޭރުާ އެްއާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ފަރ ތަކުން.ާ ސެކްރެޓޭރިއަޓުެގާ މަޖިލީހުެގާ ނެތްާ ެއއްާ ބެލެހެއްޓިފަާ ހިސ ބުާ

ާރުާމޫސ ާމަނިކު.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

ވަުގތަކ ާ ނަަގންޖެހޭާ ވޯޓުާ ކަންނޭނެގާ ޮއވޭާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުތ ާނެުގމަކުންާއަދިާވ ހަކަދެއްކުމަކުންާވޯޓުާނަަގންޖެހިފައިާއޮންނަާަގނޑިާކަނޑައެޅިފައި.ާއެހެންީވމ ،ާބަޔަކުާނިޒ މީާނު

ާާ ަގިއ1:30ާާާަގޑިއެްއަގއިާވޯޓުާނުނަގ ާދޫކޮށްލެވޭނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްާނުވޭ.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއި

ާމިއަދުާވޯޓަށްާއަހަންޖެހޭާއެްއޗިއްސަށްާވޯޓަށްާއަހަންޖެހޭނެާހަމަ.ާ
ާ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަރިހުންާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ އެްއާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ާާ މެންބަރު ޙަމްޒ ާއަށްާާާއަޙުމަދުމިވ ާމައްސަލަިއެގންާކުރިއަށްާދެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރަން.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާަމޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.އަޅުަގނޑު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބ25ާާާަމިާނެީގާަގވ ިއދުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާާ

ނިޒ މީާ އެބަޖެހޭާ އަންނަަގވަންާ ނިމުނީމ ާ އެާ ފ ހަަގކޮށްފިްއޔ ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ބުނޭާ

މައްސަލައެއްާ ނިޒ މީާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ދެންމެާ ނޫންތޯ.ާ ނުވަތަާ ެގާމައްސަލަެއއްތޯާ

ޮގތުަގއިާއެާފ ހަަގކުރެްއވީާެވސްާނިޒ މީާނުކުތ ާއެއް.ާއޭެގާކުރީަގއިާމަޖިލީހުެގާރަީއސްާރޫލިންާއެއްާދެްއވައިފިާނިޒ ީމާ

ނުކުތ ާެއއްާމިާމަޖިލީހުަގިއާނެތްާވ ހަކަާއެްއާެވސް.ާއެހެންވީމ ،ާއޭެގފަހުަގއިާއެއަށްާެވސްާެއއީާނިޒ މީާަމއްސަލަެއްއތޯާ

ޒ މީާމައްސަލައެްއެގާޮގތުަގއިާނޫންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރެްއވީާވެސް.ާނިޒ މީާނޫންތޯާވެސް.ާއަދިާެއއީާނި

ެގންދަވަނީާ ތިާ ކުރިއަށްާ މަޖިލިސްާ އަނެއްކ ާ ނުދެްއވ ާ އެއްާ ރޫލިންާ ެވސްާ ެއއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތުަގއި.ާ ނުކުތ އެްއެގާ

ާާަގވ އިދ ާެއއްޮގތަށްތޯ،ާަގވ އިދ ާއެއްާޮގތަށްާނޫންާވީމ ،ާައޅު ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާމިާނިޒ މީާމައްސަލަާމ25ާާާިަގނޑު

ާނެީގ.ާާ
ާ



 88 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގންދަނީާ މިާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ތިނެންެގީވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބިލެތްާ އަޅުަގނޑުާ މަތިން.ާ ޮގތުެގާ ަގވ އިދުަގއިވ ާ ާާމަޖިލީހުެގާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަށްާާާއަޙުމަދުދޫާ ޙަމްޒ ާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާ.

ާ

ާާ:މްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންޙަާއަޙުމަދުބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޖިލީހުންާދައުލަތުެގާމ ލިްއޔަތުެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމ3ާާަާ/2006`.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

ާާ ވަނަާރައްޔިތުންެގ16ާާާތައްޔ ރުވަމުންާދ ާހިނދުާއަޅުަގނޑުމެންާފުންކޮށްާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެން

ވަޑަިއަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ މިހ ރުާ ޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާ އޭރުާ އެކު.ާ މަސައްކަތ ާ ބުރަާ ވަރަށްާ ހެދީާ ޤ ނޫނުާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ

ތިއްބެާ ވެރިކަމުަގއިާ ކުރަން.ާބޭފުޅުންާ އެކަންާ މަތިންާ ޮގތުެގާ އޮންނަާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބޭނުންފުޅުވީާ ބޭފުޅުންާ އެާ އިރުަގއިާ ިވާ

ބުނީ،ާ ކީކޭތޯާ ަގވ އިދުަގއިާ ކުރަން.ާ ކަންތައްާ އެާ ޮގތުންާ އޮންނަާ ަގވ އިދުަގއިާ ކީކޭތޯ،ާ ބުނީާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ާދެއްވުުމންާއެކަންކުރެވޭނެާކަމަށް.ާޭއރުާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ،ާމިނިސްޓަރުެގާލަފ ެގާމަތިންާރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާހުއްދަ

ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުއްޓެން.ާ ސަރުކ ރުާ ނޫން.ާ ހިނގ ކަށްާ ސަރުކ ރުާ ވަނީާ ބޭނުންފުޅުާ މިހ ރުާ ޮގތް.ާ ބޭނުންފުޅުވިާ

ަގބޫލުކުރަންާމިާފިޔަވަޅުަގއިާހުރެާރައްޔިތުންާތަމްސީލުކުރ ާމީހެއްެގާހައިސިްއޔަތުންާރައްޔިތުންެގާނަމު ަގިއާާއަޅުަގނޑުާ

އެންމެާ ތިޔަާ އަޅުަގނޑުާ އެނެގންޖެހޭނެކަން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންކަމަކީާ ހުރިހ ާ މިާ އ ާ ެގރެންޓީާ އަދިާ ލޯނ އިާ ނެޭގާ

ފ ސްކުރ ާ ކީްއކުރަންާ ބަޖެޓަކީާ ބަޖެޓަކީ.ާ ެއއްޗެއްތޯާ ފ ސްކުރ ާ ކީއްކުރަންާ ސުވ ލަކީާ ބޭނުންވ ާ ކޮށްލަންާ މެންބަރުންނ ާ

ާލޯނުާނަގ ނެާވަރު.ާބަޖެޓުަގއިާޮއވޭާެގރެންޓީާދޭނެާތަންތަން.ާބަޖެޓުަގއިާޮއވޭާއަރަނިާއެްއޗެއްތޯ.ާބަޖެޓުަގއިާއޮވޭާިއނޭގތޯ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާމިާެގންނަާއިޞްލ ޙުަގއިާބުނަނީާކީކޭތޯ،ާެއއްެވސ5ާާާްހުންނަާވަރު.ާމިކަންކަންާމިހެންާއޮްއވ ާމިހ ރުާާ

ނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހ ލަކީާކޮބައިތޯ،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާލޯނެއްާސަރުކ ރުންާނަަގންވ ނީާމިާމަޖިލީހަށްާވަދެާފ ސްކުރެވިެގން

ހިމެނޭާޮގތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނެފައިވ ާކަންތައްތަްއާއެާދުވަހުންާއެާދުވަހަށްާނުނިންމޭ.ާެއއީާ

މެންބަ ިގނަާ ނޫން.ާ ެއއްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ނޫން،ާ ެއއްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ކޮންމެހެންާ ހ ލަކީ.ާ ތިްއބެީވާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ރުންާ

ޑީ.އ ރު.ޕީން.ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އުފުލަންޖެހޭނީާ ޒިންމ ާ ބޮޑުާ ނުނިމެުގާ ކަންކަންާ މަޖިލީހުންާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޑީ.އ ރު.ޕީަގއި.ާ

އަޅުަގނޑުމެނެއްާނޫން.ާއަޣުލަބިއްޔަތުާއޮތްާބޭފުޅުންާޖެހޭނީާމިއަދުާއެާޒިންމ ާއުފުއްލަަވން.ާއ ދެާމިކަންާމިހެންާމިޮގތަށްާ

ކަން މިާއޮްއވ ާ ެވެގން.ާ ވައުދުތަކެއްާ ވަނީާ މިާ އެކުލަވ ލެވިފައިާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރެއްާ އިރުަގއިާ ނުނިމޭާ ަވުގތަށްާ ކަންާ

މަޖިލިހުންާއެާކަންތައްތައްާފަހިނުވ ާޮގތަށްާޤ ނޫނުާހަދައިެގންާތިބެާއަޅުަގނޑުމެންާކިހިނެއްތޯާއެާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުާ

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ނުކުރުވޭނެ.ާ ހިތ މަކުރ ާކުރުވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ ވ ލަންާ
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ކަމެއްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަާމަޖިލީހުެގާރަީއސްެގާޮގތުަގިއާހުންނެވިާބޭފުޅަކުާިގނަާޤ ނޫނުތަކުެގާ

ވ ާކަމީާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާާމިހ ރުާމިާއިޞްލ ޙުެގނެވޭާޤ ނޫނުތަކުެގާިގނަާކޮމިޓީތަކުެގާމުޤައްރިރަކަށްާހުންނަ

ބޭފުޅ ާ ހުންނެވިާ ރައީސަކަށްާ އޭރުާ އިރުަގއިާ ހެއްދެވިާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ެއާ އެއް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފަޚްރުވެރިވ ާ އަޅުަގނޑުާ

ބަދަލުވެާ ވިސްނުންފުޅުާ ކަމެއްާ ކިހިނެްއެވެގންާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހުންނަވަިއެގންާ ކޮމިޓީތަކެއްަގިއާ ިގނަާ މިހ ރުާ

ޑައިެގންނެވީ.ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެހެންކަމ ާއެކުާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިކަންާވަރަށްާާވަ

ރަީއސްާ ބޭފުޅަކުާ ޕ ޓީެގާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ މ ދަމ ާ އެބަާ ޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފުންކޮށްާވިސްނ ާ

ޤަ ހަމަާ ވަޑަިއެގންނެވިޔަސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެހެން.ާ ެއކަންވ ނީާ ހަމަާ އިނޭގތޯ.ާ ނުހިންޭގނެާ އުމެއްާ

ާާ 8ާާާާރައީސް،ާފިލ ވަޅުާލިބިަވޑަިއަގންނަވ  8ާާމެންބަރުންެގާފިލ ވަޅު.ާއަޅުަގނޑުމެންާއޭރުވެސްާއ ދޭސްކޮށްފައިާދެންނެވިން

ހިމެ ެއހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ ހުންނެވިާކެންޑިޑޭޓަށްާމެންބަރުންާނުހިމަނުއްވ ށޭ.ާ ޕ ޓީަގއިާ ނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ާާ ބައްލަވައިެގން ކަމަށްާ ައޅުަގނޑ8ާާާުލިބިދ ނެާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވިސްނަވ .ާ އެހެންާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ވީާ ހިމެނީމަާ މެންބަރުންާ

ވި ފުންކޮށްާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަލީަގއިާ ކަންކަުމެގާ މިދެންނެވިާ ބޭނުންވީާ މިާދަންނަވ ލަންާ ސްނަންާ

ާއިޞްލ ޙުތައްާބަލަިއަގންނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ދ އިރ ގެާ ތޮއްޑޫާ ައޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ ވަޙީދަށްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާވިލުފުށީާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުެމންެގާކުރިމަތީަގއިާމިާއޮތީާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއްާ

ޢިއް ޮގތުންާ ބެހޭާ ހުށަހެޅުމ ާ ެއާ ހުށަހެޅިފައި.ާ މިާެގނައުމަށްާ ޮގތަކަށްާ ތަފ ތުާ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޒަތްތެރިާ

ޭއރުާ އަތުަގއިާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ދަނީާ މިާ އަޑުއިިވެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމުން،ާ ދަނީ.ާ މިާ ވ ހަކަދެކެވެމުންާ

އަޅުަގ އުޅޭތީވެާ ބަދަލުކުރަންާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންާ ބ ރުތަްއާ ހުރިާ އަތުަގއިާ ފަރ ތެްއެގާ ރިޔ ސީާވެރިކަންކުރ ާ ނޑުމެންާ

ނިޒ މަކުންާބަރުލަމ ނީާނިޒ މަކ ާދިމ ލަށްާދ ާވ ހަކަދަްއކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާބަލަންޖެހޭާއެބަާ

ކަންބޮޑުވ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅެނީ.ާ މިާ ޖެހިެގންާ ދ ންާ މިއަދުާ ދިމ ލަށްާ ބަދަލުތަކ ާ މިާ ކީްއވެެގންތޯާ އަޅުގނޑުމެންާ

ކަންތައް ބަރުލަމ ނީާާމިންވަރަށްާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނަމަާ ނޫންާ ކުރަނީތޯ.ާ ކަންތަްއތައްާ ެއާ ދިޔައިމަާ ޯގހަށްާ ޯގހުންާ ތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނީާ އުޅެނީ.ާ މިާ ކުރަންތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާ ޖެހިެގންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ސިފަާ ނިޒ މެއްެގާ

ރީާކިހ ާމިންވަރަކަށްތޯ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގިއާރައްޔިތުންެގާދޭތެރޭަގއިާމިާކަމ ާބެހޭާޮގތުންާކަންބޮޑުވުންާހު
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ކުރީެގާާ ދައްކަވ އިރުަގއިާ ވ ހަކަފުޅުާ މިތާ  މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަފ ތުާ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ ދެންާ ސުވ ލަކީ.ާ އޮތްާ

އިންނަަވއިެގން ރިޔ ސަތުަގއިާ ބޭފުޅަކުާ އިންނެވިާ ރިޔ ސަތުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ ާރައްޔިތުންެގާ ނިންމެވިާާާ

ހުންނަންޖެހޭާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ައއިސްާ އިންތިޚ ބުވެެގންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްެގާ

މަސްއޫލިްއޔަތުާ ޤ ނޫނީާ އުފުލަންޖެހޭާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ އަދިާ ހުރެެގންާ މުޤައްރިރަކަށްާ ކޮމިޓީއެްއެގާ

ާާ މަނަ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ޙައްޤެއްާއަދ ކުރުމަކަށްާ އެފަދަާ މެންބަރަކަށްާ އެފަދަާ ޮގތުންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރޭ.ާ އެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނީާ ކަންބޮޑުވަންޖެހޭާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮންނ ނެ.ާ ފުރުޞަތެއްާ

ރައީސުލްޖުމު މިއަދުާ ެގންދަނީާ މިާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ މިތ ާ ކަންބޮޑުވެެގންާ ބ ރުތަކެްއާާމިއަދުާ ހުރިާ އަތުަގއިާ ހޫރިއްޔ ާ

އަށްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ވެސްާ ދުވަހަކުާ ކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ދ ތީވެ.ާ ބަދަލުކުރަމުންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

އެންމެާ ބޭނުންާ ެއާ ދ އިރުަގއިާ ބޭނުންކުރަްއވަމުންާ ބ ރުތައްާ ހުރިާ އަތްޕުޅުަގިއާ ރައީސުލްޖުުމހޫރިއްޔ ެގާ އިލްތިމ ސްކުރިންާ

ހުރިާރަނަގޅު މަޞްލަޙަތުާ އެންމެާ އޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިއުމޭާ ކުރިއަށްާ މިކަމުަގއިާ ޮގތަކަށްާ ކުރެވޭނެާ ޮގތުަގއިާ ާ

ދިމަދިމ ލުަގއިާ އެކިާ ސަރުކ ރުެގާ ދަނީ.ާ މިާ ފެނިެގންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވެެގންދަނީ.ާ ޮގތަކަށްާ

ތަކަށްާކަންތައްތައްާކުރަމުންދ ާމަންޒަރު.ާޚިޔ ނ ތ އިާކޮރަޕްޝަނަށްާަމުގފަހިވ ާާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާއެާބޭފުޅުންާހިތަށްއެރިާޮގ

ލިބޭނެާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ މިއަދުެގ.ާ ނުކުރުްއވ ނެާ ކަމެއްާ އެާ ތަން.ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ކުރަމުންދ ާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަށްާ

ސް،ާމިާސަރުކ ރުަގއިާއެބަާތިބިާޚިޔ ނ ތުންާއެާއެކަށްޗެއްާވެސްާނޯންނ ނެާވެރިކަންާދޫކޮށްލ ފައިާދ އިރު.ާއެހެންނަމަވެ

ވަރުާމީހުންާވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރަީއސްާނަޝީދުާެއާ ބޭފުޅުންެގާމައްޗަށްާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާތަޙުޤީޤުހިންަގންޖެހޭާ

ރިއްޔ ާަމއުޫމންާކަމެއްާނުކުރުްއވ ނެ.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާއެހެންނަމަާމިއަދުާަމއުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާކުރީެގާރައީސުލްޖުމުހޫ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާހުންނ ނެ.ާއެކަންާކުރަްއވ ނީާޭއެގާދަށުަގިއާތިބޭާމީހުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާިމާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަެމއް.ާ ލ ޒިމުާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިްއޔ ާ މިއަދުެގާ އެޅުވުމަކީާ މަަގށްާ ހަމަާ ޤައުމުާ

މުހޫރިއްޔ ާއަށްާިމއަދުާމިާމަޖިލީހަށްާމިާއަންނަާބިލުތައްާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާމިާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާބިލުތަްއާރައީސުލްޖު

ައށޭ.ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާއަށްާ އިޞްލ ޙުކުރުންާހުއްޓުވުމުެގާއެންމެާބޮޑުާބ ރެއްާލިބިެގންާވަނީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

ޕ  ަގޑިެއްއަގއިާސިޔ ސީާ ކޮންމެާ ެގންދިއުމުެގާާބޭނުންާ ހެޔޮމަަގށްާ ޤައުމުާ ިމާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ ެވރިންނ ާ ިއސްާ ޓީތަކުެގާ

ފުރުޞަތުާއެާމަނިކުފ ނަށްާއެބަާއޮތް.ާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާއަޅުަގނޑުާވެސްާއެކަންކުރަންާމިާހުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދ ާ

ރޭަގއިާއެފަދަާކަންބޮޑުވުންތައްާއޮންނަންާމިާދިމ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާބަދަލުކުރަން.ާކީްއވެެގންތޯާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެ

މިތާ  އަރ ާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައިާ ހިމ ޔަތްކުރަންާ ޕ ޓީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖެހެނީ.ާ

ާވ ހަކަދެްއކުމުެގާބަދަލުަގއިާޤަުއމީާމަޞްލަޙަތަށްާއަޅުަގނޑުެމން...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާމައްސަލަާއެއްާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގނިޒ މ ާބެހޭާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ެއއްާވަނަާާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގިއާމިާވަނީާދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުާާާޝުކުރިއްޔާ  ެގާޤ ނޫނަށްާ

އިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލު.ާއެާބިލަށްާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހުށަހެޅިާއެއަށްާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރަމުންާމިާދަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާ

ާއޮޅިެގންާމިާުއޅެނީ..ާ.
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މައްސަލަ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އިށީދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ދައްކަވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ އެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާެގންދަވ ާވ ހަކަފުޅަކަށްާޖަވ ބުދ ރީވުމަކަށްާމިާފުރުޞަތުާބޭނުމެއްާނުކުރެްއވޭނެ.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާ

ާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުައރުވަން.ާ

ާ

ާން:ރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުާލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ދެންާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާވަުގތުާދުއްވ ލަންާސަރުކ ރުާހިންަގންާދަތިކުރުމަށްޓަކައިާމިާމަޖިލީހަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ނުކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ނުކުރ ނަން.ާ ކަމެއްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހަޅ .ާ ބިލުތަކެއްާ

ދުވަސްވަރުގައި މިާކެމްޕޭނުާ ނުވ ނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ މީހަކަށްާ ހުރަސްއަޅ ާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރުާ މިާ ދެންނެވިންާ ެވސްާ ާ

ޤ ނޫނުންާސަރުކ ރުާހިންަގންާދަތިވ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާމިާވޯޓުލ ާަގޑީަގިއާބޭރުަގއިާެވސްާމަޑުކޮށްލަފ ނަން.ާެއާ

އަޅުާ ކުރިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ ެއއްާ އަޅުަގނޑުެގާ އަޑުާމަޤުޞަދެއްާ އެާ ރިޕީޓުކޮށްެގންާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ ަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ޮގތަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގ.ާ ކަންބޮޑުވުމަކީާ ކޮބަިއކަންާ އެނޭގނެާ އެއްސެވީމަާ

އެްއކޮށްާ ވިސްނުންތެރިކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިައދު.ާ ކަމަކީާ ކަންބޮޑުވަންޖެހޭާ

އްކަތްކުރަންާޖެހިފައޭާމިައދުާމިާއޮތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާވޯޓުެގާަގޑިާޖެހޭތީވެާައޅުަގނޑުާއިހަށްާމިާފުރުޞަތުާމަސަ

މިާވަުގތަށްާދޫކޮށްލ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުެގާނިޒ މީާނުކުތ ާއެއްާއަދިާއެބަާއޮތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާ

ާއޭެގާފަހުަގއިާ.ކަމަށްާވަކިާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވުމުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ެއއީ،ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އަދިާ ނޯވޭ.ާ މިހ ރުާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އެއްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ

މަޖިލީހުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ދ ާ ހިނަގމުންާ ކަމެއްާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ ެގާާމައްސަލައަކީާ

ެއާާ ަވުގތުންާ ވ ނަމަާ ކަމަށްާ ހިނަގމުންދ ާ ކަމެއްާ އެފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ެގންނަވަންޖެހޭާ ސަމ ލުކަމަށްާ ރިޔ ސަތުެގާ

ާވ ހަކަާވިދ ޅުވ ންޖެހޭނެ.ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަންމަށްާއަށް.ާއެއީާވޯޓ12ާާާަމިާދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާއަދުާާވުމ ާެއކުާއަޅުަގނޑުާމ1:30ާާިމިހ ރުާާ

ބިލަށްާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އެހުން.ާ ވޯޓަށްާ

ރސިޓީެގާބިލުާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމ ާމެދުާޮގތެއްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާއެއަށްފަހުާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަ

ވޯޓަށްާ ކަންކަމަށްާ ޮގސްފަިއވ ާ ހިސ ބަށްާ ނިންމާ  ވޯޓުންާ ތެރެއިންާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ދުވަހުެގާ އެއަށްފަހުާ ނިންމުން.ާ

ޔުނިާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ މިާ ކަންތައްތައްާ މިާ ވަރސިޓީެގާާދެންނެވުން.ާ

ބިލަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާއެހުމުެގާމަސަްއކަތަިއެގންާކުރިއަށްާދ ނަން.ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ހުރިހ ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޗެކުކޮށްލެްއވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ އިށީދެވަޑަިއެގންާ ވެސްާ

މެންބަ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ޗެކުކޮށްލެްއވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ އިށީދެވަޑައިެގންާ ވެސްާ ރުންާ

ާާ)ވަުގތުކޮ ދަންނަވ ލ ޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ޔުނިވަރއަޅުަގނޑުާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލަށްާނީާ ސިޓީެގާ

ޞްލ ޙުތަކަށް.ާމިޮގތުންާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާފުރަތަމަާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(83ާާަގވ އިދުެގާާ

ާއެދެން.ާިއްއވ ލަދެއްވުންާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުަގއިާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ބިލު،ދިވެހިރ  ޔުނިވ ސިޓީެގާ ޤައުމީާ އިޞ83ާާްާާއްޖޭެގާ ފުރަތަމަާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ލ ޙު.ާވަނަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާފުނަދޫާދ އިރ ެގާާންާހުށަހަޅުއްވ ،ާާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާރަފީޤުާޙަސަާާޢިއްޒަތްތެރިފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިވިޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.10ާާާާލީާސަލީމްާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާޢަމެންބަރުާާ

ކަންތައްތަކަށާްާމީހުންެގާލިސްޓަކުންާމަތީާތަޢުލީމ އިާބެހ16ާާާާޭށ(ާކައުންސިލުންާހުށަހަޅ ާމަދުވެެގންާާވަނަާމ އްދ ެގާ)10ާާ

ާމެންބަރުން.ާ)އަށެއް(8ާާޒިންމ ވ ާަވޒީރަކުާޢައްޔަންކުރ ާ
ާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާލީާސަލީމް.ޢަފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

75ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

62ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާޓުާނުދެްއވ ާ:ވޯ

10ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 62ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިއިޞްލ ޙ62ާު.ާޖުމްލަ

ާއެދެން.ލަދެއްުވންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްވުންާ:

ދ އިރ ގެާ އަފްރ ޝީއުނޫގފ ރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާ ހުށަހަޅުޢަމް ާާލީާ ާާއްވ ، ދ އިރ ެގ މެންބަރުާާާޢިއްޒަތްތެރިާެގމަނަފުށީާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ އަޙުމަދުާ އިޞްލ ޙުކުރުނ11ާާްާާބިލުގެާއިލްހ މްާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ާ .ާވަނަާ

ޝަރުޠުކައުން މެންބަރުންެގާ ކައުސިލުާ ޢައްޔަނު.ާ މެންބަރުކަމަށްާ ާާންސިލުެގާ އަންނަނަވި ީމހެއްަގއިާ އްާތަޝަރުޠުާކުރެވޭާ

ާާ 11ާާާާފުރިހަމަވ ންވ ނެއެެވ. ާާއުމުރު)ހ(. ހ25ާާަން ިއސްލ މްދީނުަގއީާ )ށ(.ާ ފުރިފައިވުން.ާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާއަހަރުާ އްދެއްާ

ވޭ ކުރިކަންާ ކުށެއްާ ޚިޔ ނ ތުެގާ ނުވަތަާ ާާކުށެއްާ ސ ބިތުވެފ5ާާަތުވެދިޔަ ޝަރީޢަތަށްާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ އިވާ އަހަރުާ
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ާާ )ނ(. ާާމީހެއްކަމުގައިނުވުން.ާ މިޤ ނޫނުެގ އޮތްނަމަވެސްާ އެހެންާ ަގއިާ )ހ(ާ ަގިއވ 13ާާާާމިމ އްދ ެގާ )ގ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއަހަރަށްވުރެާދަށްާެވެގންާނުވ ނެެއވެ.18ާާާމެންބަރުެގާއުމުރުާ
ާ

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާލީ.ޢަާއަފްރ ޝީމްއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ 

54ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

07ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

11ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 61ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 31ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު އިޞްލ ޙުާ.ާއެހެންކަމުން،ާމ61ި.ާޖުމްލަ

ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާުގރައިދޫާދ އިރ ގ11ާާާެފ ސްވެއްޖެ.ާިމއިޞްލ ޙުާފ ސްވުމ ިއުގޅިެގންާދެންާއޮތްާިއޞްލ ޙުާއެީއާާ

އިބްރ ހީާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙަށް އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ރިޒ ާ ާާމްާ ނުފެނޭ.ާާާއެހޭނެކަމަކަށްވޯޓަށް އަޅުަގނޑަކަށްާ

ދ އަށްާއުނޫގފ ރުާާވަނަާމ އ31ާާްވޯޓަކަށްާނުދ ންނަވ ނަން.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާާއަޅުަގނޑުާާޙަކަށްާާއިޞްލ ާާއެާާއެހެންކަމުން

ޢިްއޒަ މެންދ އިރ ެގާ އަފްރ ޝީތްތެރިާ އިއްވ ލަދެއްވުންާބަރުާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އަލީާ މްާ

ާއެދެން.

ާ

ާ
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ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްވުންާ:

ާާ ާާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީޢިއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގ ާާމް ހުށަހަޅުއްވ ، ާާޢަލީާ ާާާާޢިްއޒަތްތެރިފުނަދޫާދ އިރ ެގ ލީާޢަމެންބަރު

31ާޗ ންސެލަރ.ާާވަނަާމ އްދ ާއަންނަނަވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.31ާާާާސަލީމްާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާ

ާާ )ހ(. މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ވަޒީރުެގ ބެހޭާ ތަޢުލިމ އިާ ރުހުމ ާާލަފ ެގމަތީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ އެކުާއިމަތިންާ

ޢައްޔަނު ޗ ންސެލަރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ަވކިކުރ ނީާ މަޤ މުންާ ާާާާކޮށްާ )ށ(. އަކީާެއވެ.ާ ޗ ންސެލަރާ

ދޭ ތަޢުލީމުާ މަތީާ ތަާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އެފަދަާ ނުވަތަާ އެކަޑަމިކުފެކަލްޓީއެއްަގއިާ މަރުކަޒެއްަގއިާ މަޤ މެްއާއިާާޢުލީމީާ ސްާ

ާާ ޗ ންސެލަރުެގާމަޤ މުެގާމުއްދަތަކީާމީލ ދީާއެވެ.ާ)ނ(.ާާާާއަހަރުާވެފައިވ ާމީހެއްކަމުަގއިާވ ންވ ނ5ާާެއަދ ކުރ ތ ާމަދުވެެގން

(5ާާ ދު( އަހަރުާ މަސްޢޫފަހެއްާ ޗ ންސެލަރުެގާ )ރ(.ާ ާާވަހެވެ.ާ މިޤ ނޫނުެގ ބަޔ ންކޮށްފައިވ 15ާާާލިއްޔަތަކީާ މ އްދ ަގއިާ ަވނަާ

ާލިްއޔަތެެވާ.ކައުންސިލުެގާމަސްއޫ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާލީ.ޢަމްާފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީއުނޫގާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާލީާސަލީމް.ޢައިރ ެގާމެންބަރުާފުނަދޫާދ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

42ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

31ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ 37ާާާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ73ުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙ73ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްވުންާ:

ާާ ާާާާޢިްއޒަތްތެރިއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގ ާާއަފްރ ޝީމްާއަލީާހުށަހަޅުއްވ ،ާާމެންބަރު ާާާާޢިއްޒަތްތެރިފުނަދޫާދ އިރ ެގ ލީާޢަމެންބަރު

ާާ ބިލުެގ އިޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ 53ާާާާސަލީމްާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ޮގ2ާާވަނަާ ކުރުން.ާއަންނަނިވިާ ިއޞްލ ޙުާ ތަށްާ

ޔުނިވަރސިޓީެގާދަށުަގއިވ ާފެކަލްޓީތަކުެގާޑީނުންނ އިާޔުނިވަރސިޓީެގާާާ.2ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ53ާާާާ.ާާއެކަޑެިމކުާސެނެޓު

ާއިސްވެރިން.ާާާދަށުަގިއވ ާއެހެންާސެންޓަރުތަކުެގާއެންމެ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާއަލީާ.ާއަފްރ ޝީމްއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާލީާސަލީމް.ޢައިރ ެގާމެންބަރުާފުނަދޫާދ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

40ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

30ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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.ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙ70ާާު.ާޖުމްލ36ާާަާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ70ުވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ވަނަާމ އްދ ާ)ނ(ެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާއެންެމ83ާާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާައޅުަގނޑުާމިދަނީާގަވ އިދުެގާާ

ާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާާިއއްވުންާ:އިދ ރީމޭޒުން

ާާ ދ އިރ ެގ އިާާޢިއްޒަތްތެރިުގރައިދޫާ ާާމެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްވ ، ރިޒ ާ ާާބްރ ހީމްާ ދ ިއރ ެގ މެންބަރުާާާޢިްއޒަތްތެރިފޮނަދޫާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާފަހަތަށްާއަކުރެއްާއިތުރުކުރުން.11ާާާާތައީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާهللاާއަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ.ާާދިވެއްސެއްާކަުމަގިއވުން
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމްާރިޒ .އިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީުގރަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ބަރުާއަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

42ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

30ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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.ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙ72ާާު.ާޖުމްލ37ާާަާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ72ުވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާއެދެން.
ާ

ާ

ާންާ:ިއއްެވވުއިދ ރީމޭޒުންާ

ާމެންބަރުާއިލްހ މްާާޢިއްޒަތްތެރިެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާ

ާާ ބިލުެގ އިޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާ ާ އިތުރުކުރުނ11ާާްއަޙުމަދުާ އަކުރެއްާ ފަހަތަށްާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ .ާވަނަާ

ާމުސްލިމަކުކަމުަގިއވުމ އިާސުންނަތްާޖަމ ޢ ތުެގާމީހެއްކަމުަގިއވުން.ާާ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމްާރިޒ .އިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީުގރަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

40ާާްއވީާ:ވޯޓުާދެ

32ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 72ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 37ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމިއިޞްލ ޙ72ާު.ާޖުމްލަ

އިއްވަ މަޖިލީހަށްާ އިޞްލ ޙުާ އޮތްާ ދެންާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ފ ސްވެއްޖެ.ާ މައްސަލަެއއް.ާ ނިޒ މީާ އެދެން.ާ ާވ ލަދެއްވުންާ
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ވޯޓުާ އެކަނިާ ހަމަާ އެރުވޭނީާ ފުރުޞަތުާ މައްސަލައެްއެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހިނަގމުދަނިކޮށްާ މަސައްކަތްާ ވޯޓުެގާ މަޖިލީހުަގއިާ

ކަމަށްނުވަންާ މައްސަލައެއްާ އެފަދަާ އުޅޭކަމަށްވަންޏ .ާ ދިމ ވެެގންާ މައްސަލައެއްާ މިހ ރާުާނެުގމުަގއިާ ވޯޓު،ާ އަޅުަގނޑުާ ޏ ާ

އިްއަވވ ލަދެްއވުމަށް.ާ ިއޞްލ ޙުާ އޮތްާ ދެންާ އެދެންާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުާ ނޭރުވޭނެ.ާ ފުރުޞަތެއްާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ދ އިރާ  މެންބަރުާުގރައިދޫާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ ރިޒ ާ ޢިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ާާ ބިލުެގ ކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުާ ޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ ފަހަތަށްާއަކުރެއ11ާާާްޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ )ށ(ެގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާވުން.ާާއިތުރުކުރުން.ާބުއްދިާހަމައަށްާހުރިާމީހަކުާކަމުގައި
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޒ .ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާމ ވަށުާދ އިރ ެގާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

60ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

05ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

08ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ާާ.ާފ ސްވުމަށ65ްވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ65ާު.ާޖުމްލަ

ފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީެގާބިލުާމަޖިލީހުންާދެންމެާ

މިދަ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ވޯޓަށްާ އެާ އެހެންކަމުންާ ފ ސްކުރުމަށް.ާ އިޞްލ ޙުތަކ ިއއެކުާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާެގންނެވިާ ންނަވަނީ.ާ

މެންބަރުނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ސްކުރެްއުވމަށްާ އެކުާ އިޞްލ ޙުތަކ އިާ ެގންނެވިާ މަޖިލީހުންާ ބިލު.ާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ ޤައުމީާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

76ާާާާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގ

32ާާާާާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

41ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 73ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 37ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާދިވެހިރ އްޖޭެގ73ާ.ާޖުމްލަ

ޔުނިވަރސިޓީެގާާ ފ ހެއްނުވި.ާޤައުމީާ މަޖިލީހުންާ ފ ސްކުރެްއުވމަށްާ ިއޞްލ ޙުތަކ އެކުާ ެގންނެވިާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ

ާާ ަގވ އިދު މަޖިލީހުެގާ ފ ސްކުރުމަށ85ާާާް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ބުނެފަިއވަނީ،ާ ަގއިާ )މ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމަށްާވޯޓަށްާއަހ ނީޭއ.ާއެހެންކަމުންާނުފެނިއްޖެާހިނދުަގއިާއެާބިލުާއިތުރަށްާފުރިހަމަާކުރުމަށްާއަނބުރ ާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)މ(ާަގއިވ ޮގތުެގާމަތިންާދިވެހިާރ އްޖޭެގ85ާާާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިދަންނަވަނީާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ާާ ފުރިހަމަ އިތުރަށްާ ބިލުާ އެާ ނުފެނުމ އެކު،ާ މަޖިލީހަށްާ ފ ސްކުރުމަށްާ ބިލުާ ޔުނިވަރސިޓީެގާ އަނބުރ ާޤައުމީާ ކުރެއްވުމަށްާ

ާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމ އިާމެދުާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ
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ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

71ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ާާވަކިޮގތަކަށް

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 71ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 36ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމަޖިލީހުެގ71ާ.ާޖުމްލަ

ާާ ރުމަށްާމަޖިލީހުންާވަނަާމ އްދ ަގއިވ ާޮގތުެގާމަތިންާދިވެހިާރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީެގާބިލުާފ ސްކ85ާާުަގވ އިދުެގ

ނުފެނުމ އެކުާެއާބިލުާއިތުރަށްާފުރިހަމަާކުރުމަށްާއަނބުރ ާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވަންާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަްއަވއިފި.ާމަޖިލީހުެގާ

ކަންތައްާ ބިލުެގާ އެާ މަތިންާ އެޮގތުެގާ ނިންމެވުމ އެކު،ާ ފޮނުވުމަށްާ ބިލުާ މަޖިލީހުންާ ކޮިމޓީއަށްާ ދުރ ސ ކުރެއްވިާ ބިލުާ މިާ

ާާ މ ވަށުާކުރިއަށް އެއީާ މައްސަލަާ އޮތްާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ ދެންާ ެގންދ ނީާ ކުރިއަށްާ ދެންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނީ.ާ

ަގވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާޤަރ ރު.144ާާާއިދުެގާާވަނަާމ އްދ އަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާެއާަގވާ 142ާާ

ާވޯޓުދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާާާނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްމަޖިލީހުންާބަލައިަގތުމ އިާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

76ާާންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރު

48ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

09ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރުންެގާއަދަދު ބަިއވެރިވިާ 58ާާވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ޖުމްލަ މިާޤަރ ރ58ާުާ.ާ .ާއެހެންކަމުންާ

ފ ސްވެއްޖެ.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއާވ ޮގތުެގމަތިންާމިާޤަރ ރުެގާމަސައްކަތްާޤައުމީާތަރައްޤީއ ިއާމަޖިލީހަށްާބަލައިަގތުމަށްާާ

ބެހޭާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމަށްާއަޅުަގނޑުާނިންމައިފިން.ާދެންާައޅުަގނޑުާމިދަނީާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުަގއިާވެރިކަންކުރ ާރަށްރަށްާ

އި ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބިލުާ މިާ ބިލު.ާ ާާކަނޑައެޅުުމެގާ ަގވ ިއދުެގ ދ ން.ާ ކުރިއަށްާ )ހ(83ާާާޞްލ ޙުތަކ އިެގންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަންާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާވޯޓަށްާދަންނަވ ނީ.ާއެންމެާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާތ އީދުާ

ާލިބިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަާދެއްވުންއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާެވވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާިއއް

ރިޒ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައިރ ެގާ މިލަންދޫާ ބިލުާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ދ އިރ ތަކުެގާ އިދ ރީާ

ހުށަހަޅުއްވ ،ާކެނދިކުޅުދޫާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙުމަދުާޢީސ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާތިންވަނަާ

އަންނަނިވިާ )ށ(ާ ާާމ އްދ ެގާ އިޞްލ ޙުކުރުން. ދ އިރ އެްއެގ3ާާާާޮގތަށްާ އިދ ރީާ ފ ސްވ އިރުާ ޤ ނޫނުާ މިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާކަުމަގއިާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާރަށަކީާއެާއިދ ރީާދ އިރ އެްއެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްކަމުަގއިާކަނޑަެއޅޭނެެއވެާ.
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނަންާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ .ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއީސ ާ.ާއަޙުމަދުކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުން

33ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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37ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ70ާު.ާޖުމްލ36ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ70ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ާޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ލަާދެއްވުންާއެދެންާ!ފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލާ 

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާާންބަރުާޢަލީާރިޒ ާހުށަހަޅުއްވާ މިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެ ާއަޙުމަދުާ،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ތ އީދުކުރައްވ ފައި ާާއީސ ާ ބިލުެގ ިއޞްލ ޙު.ާ )ހ5ާާވ ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ކުރުން. އިޞްލ ޙުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ ވަނ5ާާާަ(ާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާކަންާކަުމެގާޖުމްލަާނަތީޖ އަށްާރިޢ ޔަތްާކުރ އިރުާަވކ4ާާާިމިާޤ ނޫނުެގާާާާ-މ އްދ ެގާ)ހ(

ާާ ފެނިއްޖެާނަަމާރަށެއްާއެާރަށްާހިމެނޭާއިދ ރީާދ އިރ ަގއިާވެރިކަންާކުރ ާރަށަށްާހެދުންާމުހިންމުާކަމުަގއިާސަރުކ ރަށް

ކަމ އިާުގޅޭާތަފުސީލުތައްާހިމެނޭާލިޔުމެއްާއެކުލަވ ލައިާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާހުށަހަޅައިާނުވަތަާއެާއިދ ރީާދ އިރ ެއއްަގއިާ

%ާ މަދުވެެގންާ ތެރެިއންާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ާ ލިބިފައިާ ޙައްޤުާ ދިނުމުެގާ ޮގތަށ10ާާާްވޯޓުާ ހިމެނޭާ ސޮއިާ ރަްއޔިތުންެގާ

ާނަކުންާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރުމަށްާއެދިާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާހުށަހެޅުން.ާާއެކުލަވ ލ ފައިވ ާޕެޓިޝަ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ!

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ .މިލަންދޫާދ އިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއީސ ާ.ާއަޙުމަދުކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

33ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

40ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ73ާު.ާޖުމްލ37ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ73ާާުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާވޯޓު

ާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްވ ލަާދެއްވުންާއެދެންާ!

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ާާމ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވ ރު ފަހުމީާ ޢިއްޒަތްތެރިާއިމްތިޔ ޒުާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ާ،

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާިއޞްލ ޙ5ާާާުވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާޠަފ ާތ އީދުކުރަްއވ ފައިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސް

ާާ 5ާާާާކުރުން. ޤ ނޫނުެގ މިާ )ހ(.ާ މ އްދ ެގާ 4ާާާާވަނަާ ބަޔ ންކޮށްފައި މ އްދ ަގއިާ ނަތީޖ އަށްާވަނަާ ޖުމްލަާ ކަމުެގާ ކަންާ ވ ާ

ކަމުގައިާ މުހިންމުާ ހެދުންާ ރަށަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ދ އިރ ެގާ އިދ ރީާ ހިމެނޭާ ރަށްާ އެާ ރަށެއްާ ަވކިާ ކުރ އިރުާ ރިޢ ޔަތްާ

ހުށަހެޅުުމންާ ައތޮޅުާކައުންސިލަށްާ ެއކުލަވ ލައި،ާ ލިޔުމެއްާ ހިމެނޭާ ތަފުސީލުތައްާ ުގޅޭާ ފެނިއްޖެާނަމަާކަމ އިާ ސަރުކ ރަށްާ

ާޅުާކައުންސިލުންާއެކަންތަްއާރަށުާކައުންސިލުތަކަށްާހުށަހެޅުން.އަތޮ

 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ!

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީ.މ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

33ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

39ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

3ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ72ާު.ާޖުމްލ37ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ72ާާުޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާވޯ

ާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްވ ލަާދެއްވުންާއެދެންާ!

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުއްވާ މުމަޑަވެލިާ ނ ޒިްމާ މެންބަރުާޙައްމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ާ،

5ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.5ާާާާވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާތ އީދުކުރައްވ ފައިާމޫސ ާމަނިކުާާ

10ާާފައިާވ ާރަްއޔިތުންެގާތެރެއިންާމަދުެވެގންާ%އެާއިދ ރީާދ އިރ ެއއްަގއިާވޯޓުާދިނުމުެގާޙައްޤުާލިބިާ-ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(

އަތޮޅުާ އެދިާ ބަދަލުކުރުމަށްާ ރަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ޕެޓިޝަނަކުންާ ެއކުލަވ ލެވޭާ ޮގތަށްާ ހިެމނޭާ ސޮއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ެގާ

ާކައުންސިލަށްާހުށަހެޅުން.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ!ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

35ާާޓުާދެްއވީާ:ވޯ

38ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ73ާު.ާޖުމްލ37ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ73ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ާޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަާދެްއވުންާއެދެންާ!ނަންބަރުާއ5ާިވެސްާފ ހެއްނުވި.ާދެންާމިާޮއތީާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާާާާާ

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

މަދުާ،ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްސަލީމްާހުށަހަޅުއްވާ ާާއަޙުމަދުާާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ވ ާިއޞްލ ޙު.ާއިދ ރީާދ އިރ .ާރަސްމީާނަން.ާވެރިކަންާކުރ ާރަށް.ާހއ.ާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރިާްއވ ފައިާޤަސަމްާތ އީދުކުރަ

ދިއްދޫ،ާހދ.ތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރިާކުޅުދުއްފުށި،ާށ.މިލަދުންމަޑުލުާއުތުރުބުރިާމިލަންދޫ،ާނ.މިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރިާ

،ާބ.މ ޅޮސްމަޑުްުލުާދެކުނުބުރިާއޭދަފުށި،ާޅ.ފ ދިއްޕޮޅުާނައިފަރު،ާކ.މ ލެާމަނަދޫ،ާރ.މ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރިާއުނޫގފ ރު

ވ.ފެ މަހިބަދޫ،ާ ދެކުނުބުރިާ އަރިއަތޮޅުާ އދ.ާ ރަސްދޫ،ާ އުތުރުބުރިާ އއ.އަރިއަތޮޅުާ މ ފުށި،ާ ފެލިދޫ،ާއަތޮޅުާ އަތޮޅުާ ލިދެާ

ދެމ.މުލަކަ ދ.ނިލަންދެއަތޮޅުާ ނިލަންދޫ،ާ އުތުރުބުރިާ ނިލަންދެއަތޮޅުާ ފ.ާ މުލަކު،ާ ތ.ކޮޅުމަޑުލުާތޮޅުާ ކުޑަހުވަދޫ،ާ ކުނުބުރިާ

ޏ.ާ ތިނަދޫ،ާ ދެކުނުބުރިާ އަތޮޅުާ ގދ.ހުވަދޫާ ވިލިނިގލި،ާ އުތުރުބުރިާ ގއ.ހުވަދުއަތޮޅުާ ަގމު،ާ ލ.ހައްދުންމަތިާ ވޭމަންޑޫ،ާ

ާފުވައްމުލައްާފުވައްމުލަްއ،ާސ.ާއައްޑުއަތޮޅުާހިތަދޫާ.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ!ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނި

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަދުާސަލީމްާ.ށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙުއޭދަފުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާއަދަދުާ:ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގ

32ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

41ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ73ާު.ާޖުމްލ37ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ73ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

މަޖިލީހުެގާރިޔ ސަާ އަޅުަގނޑުާފ ހެއްނުވި.ާ ތިއްބެވުމަށްާ ހަނުާ ތަންކޮޅެްއާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދައްކ އިރުާ ތުންާވ ހަކަާ

ވިލިފުށީ ރިޔ ޟުާރަޝީދުާާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާދަންނަވ ލަން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ނަށްާެގންނަންޖެހޭާ

ާާއިްއޔެާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަމ ލުކަމަށްާެގންނަވ ފައިާވ ާމަްއސަލަ ާާ.ާއަޅުަގނޑުާދެންާއޮތް ށްާމަޖިލީހުެގާތަޅުމައިޞްލ ޙު

ާޢ އްމުާއަރިހުންާއެދެންާ!އިްއވަވ ލަާދެއްވުމަށްާއަމީން

ާ

ާ

 އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާާާާމައްޗަންޮގޅީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުްއވ ދެކުނުާ ރަޝީދުާ ދ އިރ ެގާާމުޙައްމަދުާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ ާ،

ވ ާއިޞްލ ޙު.ާއިދ ރީާދ އިރ .ާރަސްމީާނަން.ާވެރިކަންާކުރ ާބްދުލްޣަފޫރުާތ އީދުކުރައްވ ފައިބަރުާޙ މިދުާޢަޢިއްޒަތްތެރިާމެން

އުތުރުބުރިާ ށ.މިލަދުންމަޑުލުާ ކުޅުދުއްފުށި،ާ ދެކުނުބުރިާ ހދ.ތިލަދުންމަތީާ ދިއްދޫ،ާ އުތުރުބުރިާ ހއ.ތިލަދުންމަތީާ ރަށް.ާ

މަނަދޫ، ދެކުނުބުރިާ ނ.މިލަދުންމަޑުލުާ ދެކުނުބުރިާާާމިލަންދޫ،ާ ބ.މ ޅޮސްމަޑުްުލުާ އުނޫގފ ރު،ާ އުތުރުބުރިާ ރ.މ ޅޮސްމަޑުލުާ

އޭދަފުށި،ާޅ.ފ ދިއްޕޮޅުާނައިފަރު،ާކ.މ ލެއަތޮޅުާމ ފުށި،ާއއ.އަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރިާރަސްދޫ،ާއދ.ާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރިާ

ރުބުރިާނިލަންދޫ،ާދ.ނިލަންދެއަތޮޅުާތޮޅުާމުލަކު،ާފ.ާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުލިދެާއަތޮޅުާކެޔޮދޫްޫ،ާމ.މުލަކަމަހިބަދޫ،ާވ.ފެ
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ދެކުނުބުރިާމީދޫ،ާތ.ކޮޅުމަޑުލުާވޭމަންޑޫ،ާލ.ހައްދުންމަތިާަގމު،ާގއ.ހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރިާވިލިނިގލި،ާގދ.ހުވަދުއަތޮޅުާ

ާދެކުނުބުރިާތިނަދޫ،ާޏ.ާފުވަްއމުލައްާފުވައްމުލަްއ،ާސ.ާައްއޑުއަތޮޅުާހިތަދޫާ.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ!ޢިއް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާބްދުލްޣަފޫރުާ.ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

32ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

42ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙުާާާ.74.ާޖުމްލ38ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ74ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާއެންމެާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށާ(83ާާަގވ އިދުެގާާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާިމާދަނީާާ

ާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިާވ ާއިޞްލ ޙު

ާ

ާ

ާއްކެވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާވ ހަކަދެާ

މަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަޅުއްވ ،ާާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްްެތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާހުށަ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރަން.3ާާާބިލުެގާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާމުޙައްމަދުާރަޝީދު
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

76ާާޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަ

32ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

39ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 71ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 36ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު ާ.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ71ު.ާޖުމްލަ

ާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ 

ާ

ާާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މުޙައްމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ރިޒ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްްެތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ

ާވަނަާމ ްއދ ާއުނިކުރުމަށް.7ާާިއޞްލ ޙު،ާބިލުެގާާނ ޒިމުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ 
ާ

ާ



 110 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ އީދު

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

32ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

40ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަ 72ާާދަދު 37ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ72ާު.ާޖުމްލަ

ފ ހެއްނުވި.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑަެއޅުމުެގާބިލުާކޮމިޓީންާފޮނުއްވިާޮގތަށްާފ ސްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ކޮމިޓީންާފޮނުއްވިާޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމ އިމެދުާދެންާވޯޓަށްާދަންނަވ ނީ.ާވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

41ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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31ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 72ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 37ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާވެރިކަންކުރ 72ާާ.ާޖުމްލަ

ރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލުާވިާޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްަވއިފި.ާވެއްރަށްާކަނޑައެޅުމުެގާބިލުާކޮިމޓީންާފޮނު

ވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑަެއޅުމުެގާބިލުެގާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން،ާާކޮމިޓީންާފޮނުއްވިާޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމ އި

އިރ ތަކުެގާހ ރުވަނީާ"އިދ ރީާދ ނަމުަގއިާހުށަހެޅުނުާބިލުާކޮމިޓީންާހުށަހެޅުއްވިާޮގތަށްާފ ސްވުމުންާއެާބިލުެގާސުރުޚީާމި

ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމުަގިއވެސްާ ބަދަލުވެފައިވ ާ މިޮގތަށްާ ބިލު"ާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ

ާމިާނިމުނީ.12ާާާާާން.ާމިހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުއަޅުަގނޑުާެގންނަ

ާ

ާތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.އިާ.13ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

،ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.ާމިާމަސައްކަތުެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށ13ާްާާޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުދެންާއަ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ަގސްދުކުރަނީ،ާ 3ާާާާާ/2006ެގންދަންާ ޤ ނޫނަށް މ ލިއްޔަތުެގާ ެގނައުުމެގ1ާާާދަޢުލަތުެގާ އިޞްލ ޙުާ ވަނަާ

ންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީ،ާތްކުރަމުންާެގންދިޔުން.ާއަޅުަގނޑުާއެބިލުެގާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަ

ާމް.ާާާޤ ސިމްާއިބްރ ހީޖުމްހޫރީާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރު

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްްެކެވުންާ:އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިިގލީާދ 

ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ މުހިއްމުކަމ އިާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ ފ ސްކުރެްއވުމުެގާ ބިލުެގާ މިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ އިެއކީމެދުާ ވަރަށްާ ރައީާާޑުާ ދަންނަވ ލަން.މަޖިލީހުެގާ ާާާާސަށްާ ަގވ އިދުެގ ވަނ36ާާާަމަޖިލީހުެގާ

އ  ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންޮގސްދެްއވުމަށްާ ކުރިއަށްާ މިކަންާ ދަށުންާ ކަމެއްާމ އްދ ެގާ ޚިލ ފުާ އ ދަޔ އިާ މިކަމަކީާ ދެ،ާ

ރައީސްދިމ ވެފަ މަޖިލީހުެގާ ކަެމއް.ާ ާާާާއިވ ާ ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމ ާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީެގާ ފުރަތަމަާ ބިލުާ ާާއަރިހަށްމިާ

ނަށްާލޭޓުކޮށްާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅުމަށްފަހުާމަނިކުފ ނުާއަނބުރ ާއަޅުަގނޑުމެންއި.ާހަމަާއެއ އިެއކީަގިއާސ ރކިއުފޮނުވ ފަ

އަނެއްާ ާާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީާ ރިޢ ޔަތްކޮށްދިނުމަށް، އަލުންާ 30ާާާާކ ާ މ އްދ އ އި 32ާާާާވަނަާ ެއއީ މ އްދ ،ާ ކުރީަގިއާާވަނަާ
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ބަލައިދިނުމަށްާ ބަލައިދިނުމަށް.ާ އެކަންާ ވ ތީާ ތަފ ތުކަމެއްާ އުސޫލ އިާ ކުރަމުންެގންދ ާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުަގއިާ

ސްާހުޅުވުނުާދުވަހުާވަނީާމިކަންާއިާއަޅުަގނޑުމެންާފުރަތަމަާމަޖިލިކެއްެގާތެރޭަގއެދިަވޑަިއަގތީމ ާއެއީާބަންދުާދުވަސްތަ

މިއަށްާާ އެދެންާ އެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާ ެގނެސްފައި.ާ ޮގތަށްާއަނބުރ ާ އެދިަވޑަިއެގންނެވިާ ެގންޮގސްާނިންމ ާ ކޮމިޓީއަށްާ

މަސަ މިާ މިއަދުާ ދައްމ ލައިެގންާ ަވުގތުާ މަޖިލީހުެގާ އަްއސަަވިއެގންާ ނިމެންދެންާވޯޓަކަށްާ ެގންޮގސްާ ކުރިއަށްާ އްކަތްާ

ޚ އްޞަާސަބަްަބުތަކެްއާާ،ާާއިާޚިލ ފުާމައްސަލައެއްާކުރިމަތިވެފަިއވ މަށް.ާއ ދަޔ ާކަންތައްތައްާކުރިައށްާެގންދިއުމަޖިލީހުެގ

ޔ ތުތަކެްއާާކިދައުލަތުެގާމިލްމެދުވެރިވެފަިއވ ާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާިމަވުގތުާމިހ ރުާވެސްާވަރަށްާބޮޑެތިާ

ނެާއެބަާިވކެމުންދޭ.ާމީގައިާބުނެފައިާމިވަނީާެއކަންތައްތައްާކުރުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާެގނެސްާރުހުންާހޯދަންާޖެހޭ

ކުރަމުނާްާއެހެންާހުރިާކަންތައްތަކުަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަންާނިންމުމުެގާމުހިއްމުކަންާފ ހަަގާާވ ހަކަާމައިަގނޑުާޮގތެްއަގއި

ދަ ާާއަޅުަގނޑުާ ާާންނަވ ލ ނީ، މަސްޢޫވަނ75ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މެންބަރުންެގާ މ އްދ ަގއިާ ރިޢ ޔަތްކުރަންީވާާާ ލިއްޔަތުތައްާ

ޮގތުެގާވ ހަކަާެވސްާމީަގއިާބަޔ ންކުރެވިފައިާއެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާކުރަންޖެހޭނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާ

ތ ިއާރަްއޔިތުންެގާލ ބައ އިާމަންފ ާއަށްާިއސްކަންދީެގންާކަމަށްާވަރަށްާާމެންބަރުންާޢަމަލުާކުރަންވ ނީާޤައުމުެގާމަޞްލަޙަ

ސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީންާކަމަށްާވިޔަސްާއަދިާއެހެންާާާާއަކުނ،ާާވަކިާޕ ޓީާާާ،ސ ފުާޞަރީޙަާބަހުންާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމަ

މަޞް ރައްޔިތުންެގާ ކިޔައިާ ދަތިވ ތީއޭާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރުާ ވިޔަސްާ ކަމަށްާ ޤައުމުެގާޕ ޓީއަކުންާ އަދިާ ލަޙަތައިާ

މަޞްލަޙަތ އިާމިކަންތައްތައްާނުކުރެވޭނެާޮގތަށްާނުވަތަާކުރިއަށްާެގންދިޔުމަށްާހުރަސްާެއޅިދ ނެާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބިނ ކު މުހިއްވ ހަކަތައްާ މިފަދަާ ދެރަކަމެއް.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ރުމަކީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ވެސްާާާާމުާ

ވ ހަކަާދެއްކުމުެގާފުރުޞަތުާާާާބޭނުންފުޅުވ ނީ ހުށަހެޅިާ މަޖިލީހުެގާރަޢުޔުާއޮތްޮގތްާއެނިގެގންދިުއން.ާއިޞްލ ޙުތައްާ މިާ

މިވަނީ.ާާ އައިއްސަާ އަށްާ ހަމަާ ނިމުމަކ ާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ވަުގތުތައްާ ވެސްާ އެފުރުޞަތުެގާ ފަރ ތްތަކުންާ ލިބިފައިވ ާ

ާާާާދެއްވ ާމިއަދުާމިއެްެހެންވީމަާމިާބިލުަގއިާަމސައްކަތްާކުރިޔަށްާެގންޮގސް ނިންމ ާދެްއވުމަށްާމަޖިލީހުންާޯވޓުާނަަގއި

 އަޅުަގނޑުާއެދިާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާަވރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދައު ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢަލަިއކުމްާ ޖެހޭނެ.ާއައްސަލ މްާ ެގންނަންާ ިއޞްލ ޙުތަކެއްާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުާ ލަތުެގާ

މިންވަރަކަށްާކޮންާޮގތަކަށްތޯ އަދިާ؟ާއެހެންނަމަވެސްާއުފެދޭާސުވ ލަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެާއިޞްލ ޙުާތައްާެގންނ ނީާކިހާ 

އި ދައުމިެގނެވޭާ މުޅިާ ސަބަބުންާ ދަތިތަކަޞްލ ޙުތަކުެގާ ދިމ ވ ާ ހިންުގމަށްާ މ ލިއްޔަތުާ ކޮބައިތޯލަތުެގާ ާކީާ ސުވ ލ ިއާާ؟ މިާ

ުގޅޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަހުސްެގާތެރޭަގއިާއިިވެގންދިޔަާއަޑުތަކަށްާހަމަާބަލ ލެވޭިއރުާކޮރަޕްޝަންެގާވ ހަކަާެވސްާ

ންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާދެކެވޭ.ާދެންާެއހެާާއެބަދެކެޭވ.ާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުންާއެކަމަށްާތ އީދުާކުރެވޭާވ ހަކަާވެސްާއެބަ

އަޅުަގތަށްހި ާާއަރަނީާއަދިާ ިމވ ޮގތަކީ، ފެންނަތަނުަގއިާ ބަޔަކަށްާާނޑަށްާ ކޮރަޕްޓުެގާ މަުގފަހިާނުކުރީމ ާވެސްާ ކޮރަޕްޝަނަށްާ
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ޮގ ބޭނުންވ ާ ރަށްތައްާ ބޭނުންވ ާ މިާ އ ދެ،ާ ކޮރަޕްޓުއެބަވޭ.ާ އެއީާ ވެސްާ ނުދިނީމ ާ ކަހަލަާާާތަށްާ ބަެއއްާ އެބަވޭ.ާ ބަޔަކަށްާ

އެބޭނުންވ ާޮގތަށްާނުލިބުމުންާސަރުކ ރުާބަދުނ މުވ ާޮގތްާއެބަވޭާމިާއުސޫލުން.ާދު،ާާޒުާއިމްތިޔ ޒުތައްާބޭނުންވ ހިނނ ޖ އި

ވ ހަ ގަވ އިދުެގާ އެހެންމެާ ހަމަާ ާާއަދިާ ދައްކަވ އިރު، ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ާާކަާ މެންބަރެއްެގ52ާާާާަގވ އިދުެގ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ާމަޞްލަޙަތުާޙިމ ޔަތްކުރުންާކަމުަގއިާބެލެވޭ..ާ.

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙައްމަދު.ާނިޒ މީާާމައްސަލައެްއ،

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

މަ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދައްކަާާބޭފުޅެއްާާޢ ފުއ ދެ،ާ ނުކުތ ާވ ހަކަާ ނިޒ މީާ ވަނިކޮށްާ

ާާ ާާާާަވނ36ާާަނަަގންޖެހުނީމ .ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއި ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާމ އްދ ެގާ)ށ(ެގާދަށުންާމ މިިގލީ

އެހެންވީމަ އިތުރުކުރުމަށް.ާ ަވުގތުާ އެބައޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ހުށަހެޅުމެއްާ ެއއަށ2:30ާާާްާާ،މެންބަރުާ ކުރިންާ އޭެގާ ވ ތީވެާ

ދިާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާކޮށްާއެއަށްާޮގތެއްާނިންމުމ މެދުާކޮންމެވެސްާޮގތެއްާނިންމަވަންޖެހޭނެާކަމަށްވ ތީވެ،ާއަތ އީދު

ދެއްަވއިފިއްޔ ާާއެދިފައިާާ ފުރުޞަތުާ ދަންނަވަމުންާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ޮގތެއ2:30ާާާާްހުރިާ އެކަމަށްާ ކުރިންާ ވުުމެގާ

ާއިދެްއވ ތޯ.ާާވަނިންމަ
ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ ަގވ އިދުެގ ަމޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ މެންބަރަށްާ ިމވަނީކ36ާާާީޢިއްޒަތްތެރިާ ބުނެފައިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހުށަހަޅުއްވ ާތ އީދުާކުރަްއވަިއެގންާމަޖިލީހުެގާަވުގތުާިއތުރުާކުރުމުެގާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާ

އަޅުަގނޑު ކުރިންާ ޒިންމ ާއެއީާ މިކަމުެގާ މިހ ރުާ ޮގތް.ާ ވ ާ ަގވ އިދުަގއިާ ެގންދިޔަާ ކުރަމުންާ ޢަމަލުާ މަޖިލީހުަގއިާ މެންާ

ާާ މި ޮގތަށް.ާ ނިންމަންޖެހޭާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ާާމިއޮންނަނީާ މ މިިގލީ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަމައްސަލ ަގިއާ ތްތެރިާދ އިރ ެގާ

ޢިބްރ ހީާ ޤ ސިމްާ ވަމެންބަރުާ ވެސްާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދެއްކެވިާ ާާރަމްާ އެކަމ އި އިނީާ ިމާ ވިސްނަންާ ފުންކޮށްާ ޮގތުންާށްާ ބެހޭާ

އެްއޗެްއާދެންނެވުމުެގާކުރިން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސަްއކަތުެގާތ ވަލުތައްާމިހުންނަނީާަވކިޮގތަކަށްާމިހ ރުާރ ވ ފައި.ާވަކިާ

އަޅުަގނޑު ހަމަޖައްސ ފައި.ާ މިއޮންނަނީާ ކަންތަްއާ ލުމުެގާ ޯވޓުާ ކުރެިވެގންާ އެޖެންޑ ާ ަވުގތުާވަުގތެްއަގއިާ މިއަދުާ މެންާ

ޙައްޤުތަްއާ މެންބަރުންެގާ ބައެއްާ މަޖިލީހުެގާ އެއީާ ކަމަށްވ ނަމަާ ެގންދ ާ މިކަންތައްތައްާ ދެންާ ވޯޓަށްާ ދަށްމައިެގންާ
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ަގޑިާ ވޯޓުެގާ ޮގތުންާ ކުރެވެމުންދ ާ ޢަމަލުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިހ ރުާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ނިުގޅަިއަގނެވެނީާ

ާދޫކުރައްވ ާއެކިާދިމަދިމ ލަށްާވަޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންާތިއްބަވ ކަންާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާނިމުނީމ ާމަޖިލިސް

ޙަ ާާޖެހޭނެާ މ މިިގލީ މިމައްސަލައަކީާާޤީޤަތެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ފަދައިންާ ވެސްާވިދ ޅުވެފައިވ ާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ތަފ ތުވެ ޚިޔ ލުާ މައްސަލައެއް.ާ ެގންނަންޖެހޭޙައްސ ސްާ ިމކަމުަގއިާ ވިސްނުންތަކެއްާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ވަކިާފައިާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާާ އެއީކީާމެންބަރުން، މެންބަރުންނަށްާމިކަމުެގާފުރުޞަތުާނޯންނ ނެާޮގތަށްާރިޔ ސަތުންާމިކަހަލަާކަމެއްާނިންމުންާ ހުރިހާ 

ާާ އެހެންވީމ  ކަެމއްނޫން.ާ ކޮށްެގންވ ނެާ އަޅުަގނޑުާ ދެކޭޮގތުަގިއާ ަވުގއަޅުަގނޑުާ ޖަލްސ ެގާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ތުާާިމއަދުާ
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