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 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  11 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ( ސްދުވަ  އަންާގރަ، )2010ޖޫން  29 : ތާރީޚު 

 1431 ރަޖަބު 17 
 

 ަގއި  309:1ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 
 

 އަށް  11:03ން  10:29 : ލް އިންޓަވަ 

 

 އަށް  13:01ން  12:29  ހުސްވަގުތުޅަށްފަހު: 

 

 ަގއި  14:30 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 
 

 މިނެޓް  54 ަގޑިއިރާއި 3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
ޖަލްސާ އަލުން  ަވނީ ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްާވލައްާވފައި.    9:07،  މެްނބަރުން(  16)އެަވުގތު ތިއްބެީވ    ންވުމު ކޯރަމް ހަމަނުގައި ޖަލްސާެގ    9:00  - 1

 ަގއި  9:30ފެއްޓެީވ 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް 

 
 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 .. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 53، އިންޓަވަލް ފަހުން 50އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 76ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހުން  

 

  މެންބަރު މޫސާ މަނިކުެގހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު   

 هللاވާ ޢަބްދުއީަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު   

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް   

 ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މެމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ    

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  

 ލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވި  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

 މްސޫމަޢުهللا ބަރު ޢަބްދުންކެލާ ދާއިރާެގ މެ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބަކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެން 

 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  

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  މަނަދޫ ދާއިރާެގ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا ދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބް  

 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  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ދާނައިފަރު   



 IV 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މުޙަންމަދު ންމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައި  

 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  

 އަޙްމަދު ނާޒިމް ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ އިށި ދާތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް   

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ދުމާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބް 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  



 V 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް   

 އްޠަލިބްމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  

 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 

 ބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 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 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   އި ޗުއްޓީގަ

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

     

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

   

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 އަޙްމަދު މަޙްލޫފް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ  ރުއިންޓަވަލްފަހުން،  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ  *

ކުޅު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  މުޖުާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދެކުނު  ދުއްފުިށ 
އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ފުނަދޫ ދާންމެ

ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް،  ސަލީމް،   ނިލަންދޫ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،  ދޫބިލަްތދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، 
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް،  ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ،  ދާއިރަގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު،  

ޢާދިލް،   މުޙަޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  އަސްލަމްންހިަތދޫ  އިންޓަވަލްފަހުން،    މަދު  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ދާއިރާގެ  ޖަލްސާގައި  ހުޅުހެންވޭރު 
 ުތޅާދޫ ދާއިރާގެމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު،  ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ،    އުތުރު މައްޗަންގޮޅި  މެންބަރު މޫސާ މަނިކު،  

ރަޝާދު،   ަތސްމީން މެންބަރު ނާޒިމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  ޢަލީ،    ކެންދޫ ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ގުރައިދޫ 
އިބްރާހީމް ރިޒާ އަޙްމަދު ޢާމިރު،  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެންބަރު ރިޔާޒް، ކުޑަހުވަދޫ  ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ރަޝީދު،    ވިލުފުިށ  ދާއިރާގެ  މާވަުށ 

އަބޫބަކުރު،   ރިޔާޒް،  ޖަމާލް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުފީދު،  ދާންދޫ  މެންބަރު ޝިފާޤް  ދާއިރާގެ  މެދު  މެންބަރު  ފިވައްމުލަކު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު 
 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ން ފަހުމީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާމަސީޙު މުޙަންމަދު، هللا ޢަބްދު

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،   މެންބަރު މޫސާ މަނިކު،  *  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ހުޅުހެންވޭރު  ޙާމިދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ދާއިރާގެ ހެންވޭރު  އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި 
މާފަންނު ޢަބްދުއްރަޙީމް،  هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު،  އިމެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު،   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،  ދެކުނު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  މުޙަންމަދު ޝިފާޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ބާރަުށ  ުތޅާދޫ 
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، މެން

ޢާ އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ  ރިޒާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ރިޔާޒް ރަޝީދު،  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުިށ  މިރު، 
މާވަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ފިވައްމުލަކު މެދު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، 

ދެ ފުވައްމުލަކު  މުފީދު،  މެންބަރު ޝިފާޤް  ޢަބްދުދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފަހުމީ،هللا ކުނު  އަލްޙާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  މުޙަންމަދު،  ޖަލްސާގައި    މަސީޙު 
   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 



 1 

ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާވަނަާއަހަރުެގާދެާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާދުވަސް.ާާައންގ ރަާާާާޖޫންާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގވ އިދު ޤ ނޫނ37ާާާީ`.ާ އަދަދު،ާ ޤ ނޫނީާ ފަށ ިއރުާ ޖަލްސ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ ވަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާއަދަދުާފު މިނެޓުާވ އިރުާެވސ5ާާާާްރިހަމަާނުވ ނަމަާކޯރަމްާރަނަގބީލުާޖަހަންވ ނެާއެެވ.ާއެާރަނަގބީލުާޖެހުމަށްާފަހު

މަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދަށްާމެންބަރުންާހަމަނުވ ނަމަާއެާޖަލްސ ާއެހެންާވަުގތަކަށްާާ

ތަާއެާޖަލްސ ާއެާދުވަހުާނުބ ްއވ ާޮގތަށްާވެސްާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާފަސްކުރެވިދ ނެާއެެވ.ާނުވަ

ިމއަދުެގާާ ަގސްދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ތަންނުދޭތީާ މޫސުންާ ދިމ ެވާ ަގޑިއ ާ ފަށ ާ މަޖިލީހުެގާ ިމއަދުާ އެވެ.ާ ދ ނެާ ނިންމިާ

ާާ ަގއިާމިބުނ ާޮގތަށްާއެހެންާަވުގތަކަށ37ާާްޖަލްސ ާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގ ފަސްކުރުމުެގާދަށުންާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާ

މަޖިލީހުެގާާ ިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަން.ާ ެއޮގތަށްާ އެކަންާ ދަށުންާ ބ ރުެގާ ލިބިދޭާ ރައީސަށްާ މ އްދ ަގއިާ

ާާއަލުންާމަޖިލީހުެގާރަނަގބީލުާޖަހ ނެ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.9:30ާާޖަލްސ ާފެށުމަށްާ

ާ

(ާާ ހެނދުނު ޖަލްސ ާ މަޖ9:30ިމިއަދުެގާ ފެށުމަށްާ ާާަގއިާ ފަލީހުެގ ހ ޒިރުެވާާރިޔ ސަތުންާ އަށްާ ޖަލްސ ާ އިރުާ ސްކުރެއްވިާ

މަނިކު،ާާ.1ާ؛ާވަޑައިެގންާތިއްބެވިާމެންބަރުންނަކީ .ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގ2ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސާ 

ާާ ޢ ޒިމު، ޢަލީާ ޢަބްދ3ުމެންބަރުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ ާާهللاާ.ާ މ4ެމަޢުޞޫމް، ދ އިރ ެގާ ަވއިކަރަދޫާ ޢަލީާ.ާ ންބަރުާ

.ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ،6ާ.ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ،5ާާޢ ރިފު،ާާ

.ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގ9ާާ.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު،8ާާ.ާވެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދު،7ާާ

މޫސ ، އަޙްމަދުާ ޢަބްދ10ުާާމެންބަރުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ކެޔޮދޫާ ާ.ާ ާާهللا މެންބަރ11ާުާޝ ހިދު، ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ ާ.

ާާ ޙަމްޒ ، 12ާާއަޙްމަދުާ ރަޝީދު، ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ޔޫސުފ13ާާު.ާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ަގމުާ ާ.

ާާ 14ާާޢަބްދުލްޣަފޫރު، އަބޫބަކުރު، ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ މެންބަރުާާާ.15.ާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ

ާާ ރިޔ ޟު، 16ާާމުޙައްމަދުާ ޤަސަމް، މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ މެންބަރ17ާު.ާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ާ.

ާާ މުއްޠަލިބު، 18ާާއިބްރ ހީމްާ ޙަސަން، ރަފީޤުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ފުަވއްމުލަކ19ާާު.ާ ާ.

މެން ދ އިރ ެގާ ޢަބްދުދެކުނުާ ާބަރުާ ާާهللا މުޙައްމަދު، ލަޠީފު،20ާމަސީޙުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ާ.

ާާާމިއެވެ.(

ާ
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ާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާާާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالم ާوالصالةާهللާالرحيم، 

ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.

ާ

 

ރީާއިއްވެވުންާ.ޖަލްސ ގެާހ ޒިާ.ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.31ާމިވަުގތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެަވޑައިެގންާތިއްބެވީާާ

ާ

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާ

ާެއއީާ.3.1ާ.ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ2ާ/11ާާުާ/2010މިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީާއޖ/ާ-3.1

ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާެއޖެންޑ ާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާކަމެއްާނެތްާ.3.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ-3.2

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެ ައއިޓަމު ރ4ިޖެންޑ ާ އަޅުގަާ.ާ އެންުގން.ާ އަންގ ާ ހަމަޖެހިފައިވ ާާޔ ސަތުންާ ބޭއްވުމަށްާ މިއަދުާ ދަންނަވ ލަނީާ މިާ ނޑުާ

ާާާާ,މ ލިްއޔަތުާކޮމިޓ9.30ާާީކޮމިޓީތައް.ާާ ަގއިާސަރުކ ރުާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރ ާމިންވަރ9.30ާާާުގައި.1ާާާާކޮމިޓީާކޮޓަރީ

ކޮމިޓީެގާސަބާްާާާަގިއާއިޖުތިމ ޢ11.15ާާީަގއިާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީ.11.00ާާާާަގއިާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީ.9.30ާާާާބަލ ާކޮމިޓީ.ާާ

ަގއިާމިނިވަންާމުައއްސަސ ތަކ 2.30ާާާަގއިާަގވ އިދުާކޮމިޓީ.11.15ާާާާަގއިާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީ.11.15ާާާާކޮމިޓީ.ާާ

ަގއިާތަރުޖަމ ާކުރުމުެގ4.30ާާާާަގއިާމުޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކޮމިޓީ.4.30ާާާާަގއިާއިމްތިޔ ޒްާކޮމިޓީ.2.45ާާާާބެހޭާކޮމިޓީ.ާާ

1
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ަގއިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ.ާމިާތަރުތީބުންާމިާކޮމިޓީތައ8.30ާާާްާލުާދިރ ސ ކުރަްއވ ާކޮމިޓީ.ާއަދިާާހަމަތައްާބަޔ ންކުރުމުެގާބި

ާމިއަދުާއޮންނ ނެ.

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަ އެޖެންޑ ާައއިޓަުމެގާދަށުންާއިތުރުާކަމެްއާާާާށް.ާސުވ ލު.ާމިއަދުާމ5ާާިނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމު

ާތް.ނެ

ާ

ާ.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެ ައއިޓަމު ެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިާއައިޓަުމެގާދަށުންާވެސްާމިއަދަކުާކަެމއްާމަޖިލީހުެގާރަީއސ6ާާްންޑ ާ

ާނެތް.

ާ

ާފުާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ7ާަ
ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ
އަާ ާާއެޖެންޑ ާ ތަޢ ރަފުކުރ7ާާައިޓަމު ާާމަޖިލީހަށްާ ޤަރ ރު. ބިލ އިާ ޢިްއޒަތްތެރ7.1ާާާިންޖެހޭާ ދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ

މެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާނެޝަނަލްާއ ކަިއވްސްެގާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާިއއްވުުމެގާޮގތުންާެއާާ

ާއިއްވުން.ާނެޝަނަލްާއ ކައިްވސްެގާބިލު.ބިލުެގާސުރުޚީާމަޖިލީހަށްާ

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާބިލެއްގެާކުށެއްާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާާ.ާކުރިނ8ާް
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެ ައޅ8ާާުންޑ ާއައިޓަމު ަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެްއެގާކުށެއްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާާކަށްާ

ާއްޔ ާއެފަދަާކަެމއްާމިއަދަކުާވެސްާނެތްާ.އިރ ދަކުރެްއވިާ
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ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއަޅުަގާާ-9.1 އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ މިއ9ާާީނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާށް.ާ މިއީާ ބަހުސް.ާ އިބްތިދ ޢީާ

ތ ވަ ހޭދަކުރުމަށްާ ަގޑިއިރުާ އެްއާ ވެސްާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ިމއަދުެގާާމަސައްކަތުަގއިާ މަސައްކަތެއް.ާ އޮންނަާ ލުކުރެވިފައިާ

ާާ އައިޓަުމެގ 9ާާާާއެޖެންޑ ާ މިއޮތީ ދަށުންާ ލަޠީފ9.1ާާާްާެގާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ހިންުގުމެގ2010/7ާާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތަްއާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާޤ ނޫ 21ާާާާނަށްާ...ާވަނަާިއޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލު.ާމިާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާިއއްވ ފައިާވަނީ ަގިއ2010ާާާާޖޫން

ވަނަާޖަލްސ ަގިއ.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ނީާހިތަދޫާދެކުނ7ާާާުވަނަާދައުރުެގ2ާާާާއޮތްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާާ

ާާާާދ އިރ ެގ ލަޠީފް. ޙަސަންާ މެންބަރުާ ބިލުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަޑައިެގންާ ޕޯޑިއަމަށްާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މެންބަރަށް )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތެްއ10ާާާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ މިނެޓުެގާ

ާާ ޮގތުެގާމަތިންާބިލުާހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވުމަށްާައޅުަގނޑު ާާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިވ ާ ަގއިާކޮމިޓީތަްއ9.30ާާާާއަރުވ ނަން.

ފެށޭނެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާއިޢުލ ނުކޮށްފައިާވ ނީ.ާކޮމިޓީތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަޑައިެގންނެވިކަމުަގއިާވިޔަސްާާ

ަގނޑުާާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތަށްާހުއްޓުމެއްާނ ންނ ނޭާޮގތަށްާއިންތިޒ މުކޮށްދެއްވުމަށްާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންާއަރިހުންާއަޅު

އެދެން.ާއަޅުަގނޑަށްާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންާޔަީގންކަންާދެއްވ ފައިާއޮތީާއެޮގތަށްާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާޮގތަށްާާ

ާާ ޮގތުަގއި ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ 9.30ާާާާއިންތިޒ މުކޮށްދެްއވ ނެާ މަޖިލީހުގ3ާާާެާަގއި މިާ ފެށުނަސްާ ކޮމިޓީާ

ެގންދެ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ ބޮޑަށްާމަސައްކަތްާ ެއކަމަށްާވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ތިއްބަވ ނެ.ާ މެންބަރުންާ ޭވވަރަށްާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑު،ާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ އެދޭާ

ާމުސ މަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުސ މަނިކުާ

ކަންކަންާާ ލީޑަރުންނަށްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ނެީގާ މިާ ަމއްސަލަެއއްާ ނިޒ މީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މިތަނުަގއިާ އަދިާ ލީޑަރުންނަށ އިާ ޕ ޓީެގާ ނިސްބަތްވ ާ މަނިކުފ ނުާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވ ތީ.ާ މަޖުބޫރުކުރައްވަމުންާ

މީހު ތިއްބެވިާ އެބޭފުޅުންާާމިނިވަންކޮށްާ ެވެގންވ ނީާ ަގޑިައކަށްާ ފެށޭާ މަޖިލިސްާ ައންަގންާ ޕ ޓީތަކަށްާ އެހެންާ ންނަށ އިާ
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ެވެގންާނުވ ނެކަމަށް.ާއެޮގތަށްާމިހ ރުާއެކަންާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ަގޑިއަކަށްާ ހޭލައިެގންާމިތަނަށްާވަޑައިެގންނެވޭާ

ވ ޮގތަކަށް އެކަންާ އަދިާ ތިއްބަކަސްާ މިތަނުަގިއާ ލީޑަރުންާ އެކަންާާާާޕ ޓީެގާ ކުރިމަތީަގއިާ ރަްއޔިތުންާ އޮތިއްޔަކީ.ާ ނޫންާ

ާާ މިއަދު ނުހޭލެވިއްޖިްއޔ ާ މިއަދުާ ދ އިރުަގއިާ ވަޑައިެގންނެވުނީމ9.30ާާާަފެންނަމުންާ ހޭފުޅުލަްއވަިއެގންާ މ ދަމ ާ އަށް.ާ

އަޅުަގ10.00ާާ ހަމަވ ވަރަށް،ާ ކޯރަމްާ މިތަނަށްާ ޔަޤީންކޮށްދެންާ އަޅުަގނޑުާ ޕ ޓީންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނޑުާާއިރަށް.ާ

ާާ ގޮވަިއެގނ10ާާާާްދަންނަވ ފައިާއޮންނ ނެާއަބަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެން މީހުންާ މިތ ާބައިތިއްބ ނަމޭ.ާއެާއަދަދަށްާ މީހުންާ

ާއައިސްާމިތަނުަގއިާތިއްބަކަސްާއެކަމެއްާނުވޭ.ާެއވ ހަކަާފ ހަަގކުރަންާބޭނުންވ ތީާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެއްނޫން.ާއަޅުަގނޑު،ާައޅުަގނޑުާެއއްވެސްާޕ ޓީެއްއެގާއެްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާކަމެްއާމަޖުބޫރެްއާާއ ދެާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާ

އަރިހުންާ ބޭފުޅުންާ ޕ ޓީތަކުެގާއިސްާ މެންބަރުންނ އިާ އަޅުަގނޑުާތިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާ އެކަަމކު،ާ އަޅުަގނޑުާނުކުރ ނަން.ާ

ކަންތައް ޮގތަކަށްާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިައށްާ މަސައްކަތްާ މިާ ިއސްާއެދެނީާ ޕ ޓީތަކުެގާ އަދިާ އިންތިޒ މުކޮށްދެްއވުަމށް.ާ ތައްާ

ބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑ ާބައްދަލުކުރުއްވ ާއަޅުަގނޑަށްާޔަީގންކަންާދެއްވ ފައިާއޮތީާއެޮގތަށްާިއންތިޒ މުކޮށްދެއްވ ނެާކަމަށް.ާާ

ާާ މަޖިލީހުެގާމަސައްކަތަކީާާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާެއކަމަށްާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމި

ތަރުތީބުނާްާ މަތިންާ ެއޮގތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމެއް.ާ ބަލަމުންދ ާ ގ ތުންާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންާ

ކުރެވެމުންާެގންދެވޭތޯާމަސަްއކަތްކުރަންާޖެހޭނެ.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަެއއްާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާޢަލީާއ ޒިމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ދެންމާެާ ޮގތަށްާ މ ނަކުރެވޭާ ނައިޮގތަށްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މެންބަރުންާ ޕ ޓީެއއްެގާ ވަކިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މަޖިލީހުެގ ދެންމެާ ހިތ މަކުރަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޖަލްސ ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވީމަާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަނުވެެގންާ ކޯރަމްާ ާ

ތެރޭަގިއާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މެންބަރުންާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ދިޔައިރުަގއިާ ހުއްޓ ލަިއެގންާ

ާާތިބިކަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާރެކޯޑަށްޓަކައިާވެސް.ާއެހެންާނޫންނަމަާމިާއަޑުައއްސަވާ 

ައޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީންނޭާމިތ ާނެތީ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާ ބޭފުޅުންނަށްާހީފުޅުވެވަޑަިއަގންނަވަފ ނެާފަހަރެއްަގއިާ

ާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާމިތ ާއެތެރެއަކުއެއްާނެތް.ާާ
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިތު މިކަމުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނެތް.ާއ ދެ،ާ ބޭނުމެްއާ އަޅުަގނޑުާ ދ ކަށްާ ބަޙުސަކަށްާ ރުާ

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާމަްއޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާ

ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާއިރ އެްއާނޫން.ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާ.މައްޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާންާ:މައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވު

ރައީސް.ާރައީސް،ާމިހ ރުާވަކިާފަރ ތަކަށްާޖައްސަވަިއެގންާތިއުޅުްއވަނީާމިތަނުންާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާމިތަނުންާހަމަާ

ރަނަގޅަށްާބަލައިލީމަާއެނޭގނެާއިނޭގތޯާމިތަނަށްާހ ޒިރުވ ާމީހުންނ އިާހ ޒިރުނުވ ާމީހުންނ .ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ާާ ޓީއެްއަގއިާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާތިާަގޑިދެްއވ ާޮގތަށްާމިތަނުަގއިާތިބެންޖެހޭނީާމިތައްާޕ ޓީއެއްާނޫންާހުރިހ ާޕ 2ާާފެނޭ

މީހުންނޭ.ާމިތައްާޕ ޓީން.ާމިތައްާޕ ޓީންާމިތައްާމީހުންނޭ.ާމިނިވަންާމިތައްާމީހުންނޭ.ާއެޮގތަށްާނިންމަވަން.ާމިތަނަށާްާ

ާާ ނުވަތަ ހ ޒިރިއްޔ ާ މިތަނުެގާ މީހުންނ އިާ ނ ންާ މީހުންނ އިާ ބައްލަވ ލެްއީވާާއަންނަާ ރަނަގޅަށްާ ރަޖިސްޓަރާ މިާ

ާާ ހެނދުނު މީހުންކަންާ ކިތައްާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ މިތަނަށްާ އިންނަނީ.9ާާާއެނިގލައްވ ނެާ އ ދެވިފައިާ މިތަނަށްާ ޖަހ އިރަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގވ އިދުގަާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ މަޖިލީހުގާެާއ ދެ،ާ ދެންމެާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ިއވ ާ

ޔައުމިއްޔ ަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ނަންފުޅުތަްއާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ ވަޑަިއެގންާ މިތަނުަގއިާ ޖެހުނުއިރުާ ފަސްކުރަންާ ޖަލްސ ާ

ދެންާ އެހެންވީަމ،ާ ހިނގ ނެ.ާ ެއކަންާ މަތިންާ އެޮގތުެގާ ކަނޑަެއޅިފައި.ާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އޮންނަނީާ ލިޔުމަށްާ

ދޫާދެކުނު،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާކަމުަގއިާބަޙުސަކަށްާނުޮގސްާހިތަތުރަށްާމިއި

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ އްސަލަާ(

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

މައްސަލަެއއް ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ މިނިވަންާއ ދެ،ާ ލީޑަރަކުާ ްގރޫޕްެގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ އިސްާ ޕ ޓީއެްއެގާ މިނެީގާ ާ

ބައްލަވައިލެްއީވމަާ މިތަނުންާ ވެސްާ މިހ ރުާ އެއީާ ވިދ ޅުީވތީ.ާ އެްއޗެއްާ ވަކިާ މުޚ ތަބުކޮށްާ މެންބަރުންނަށްާ

ވ ާމެންބަރުންާމާިާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާޕ ޓީތަކުެގާނިސްބަތުންާތިބިާއަދަދ އިާމިނިވަންާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނު

މަޖިލީހުަގއިާތިބިާއަދަދު.ާެއީއާޕ ޓީތަކުެގާމެންބަރުންާަވކިާޕ ޓިއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންާޕ ޓީތަކަށްާވަނީމަކ ާާ

ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާކޯރަމެްއާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާހަމައެްއާނުކުރެވޭނެާ.

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާދެންާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއް

ާމިނެޓުެގާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށް.10ާާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ަވރަޙްމަތުޢިްއޒަތްތެާާ`. ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ރަީއސް.ާ ާރިާ ާާهللا ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ 7ާާާ/2010ވަބަރަކ ތުހު.ާ

ބިލުާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ވަނަާ ާ... ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އުނިކުރުން.ާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(136ާާާާބުނެވިދިޔަާބިލުެގާާާާ-1އަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީ.ާާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއ3ާާާާސަބަބަކީ،ާމިާބިލަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނުެގާާ
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ކަމަށްާާހިމެނޭާމީހުންާދިރިއުޅޭާކޮންމެާރަށެއްާހިންުގމަށްޓަކައިާކޮންމެާރަށެއްަގއިާރަށުާކައުންސިލެއްާއުފައްދަވަންާވ ނެ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމީހުންާދިރިުއޅޭާރަށްރަށުެގާތެރެއިންާިމ21ާާާބަޔ ންކޮށްފައިާވ އިރުާއަދިާމިާޤ ނޫނުެގާ

ޤ ނޫނުެގާާ މިާ އެކަމަށްޓަކައިާ ހިނގ ނީާ ރަށެއްާ ކޮންމެާ ނުވ ާ ގ އިމުކުރެވިފަިއާ ކަުއންސިލެއްާ ސިޓީާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ

ވަނަާމ އްދ 136ާާާމ އްދ ާއެާޤ ނޫނުެގ2ާާާާއުންސިލަކުންާކަންާބަޔ ންކޮށްފައިާވ އިރުާމިާާދަށުންާއިންތިޚ ބުކުރ ާރަށުާކަ

ާާ ބިލެއް. ހުށަހެޅިާ ފެންނ ތީާ ތަޢ ރުޟުވ ކަމަށްާ ޢަމަލުކުރަނ136ާާާްއ އިާ މިާޤ ނޫނަށްާ ވަނީާ ަގއިާ މ އްދ ެގާ)ށ(ާ ަވނަާ

ރަށްތަކުެގ ދިރިުއޅޭާ މީހުންާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރަށެްއެގާާފަށ އިރުާ ެއއްާ ޮގތުންާ ުގދުރަތީާ ތެރެއިންާ ާ

ާާ 2ާާާާޮގތުަގއިާއޮންނަ 2ާާާާބަޔަކީާީމހުންާދިރިއުޅޭާވަކިވަކި 2ާާރަށުެގާޮގތުަގއިާއިދ ރީާޮގތުންާވަކިވަކިންާހިންަގމުންާދ 

ާާ އެ ނަމަާ 2ާާާާރަށެއްާ ކުރިން އަދިާ ކަން.ާ ކައުންސިލަކުންާ ރަށުާ އެއްާ ހިންގ ނީާ ވަކިަވކިނ2ާާާްރަށްާ ޮގތުަގއިާ ރަށުެގާ

ބޯޑަކުންާާހިނ ައވަށުާ އުފައްދ ާ ދަށުންާ ބެލުުމެގާ ކައުންސިލުެގާ ރަށުާ އުފެދޭާ މިޮގތުންާ ހިންގ ނީާ ރަށްރަށްާ ދިޔަާ ަގމުންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއޮތްޮގތުންާުގދުރަތީާޮގތުންނ ިއާތަރައްޤީެގާރޮނުގންާެއްއ136ާާާާމިާޤ ނޫނެުގާާކަން.ާއެހެންކަމުން،ާާ

ކިާރަށްރަށުެގާޮގތުަގއިާމީހުންާދިރިއުޅެުމންާއައިސްފަިއވ ާރަށްރަށުެގާާފަސްކޮށްާހުރިާތަންތ ނަގއިާޒަމ ނުއްސުރެންާވަާ

ެގއްލި ޙައްޤުާ ާާރައްޔިތުންެގާ ބިލުެގ ިއންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ އިތުރަށްާ މީެގާ ފެނޭ.ާ ވަނ7ާާާަެގންދ ނެކަމަށްާ

ާާ އުސޫލުން ބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާ ަގއިާ )ނ(ާ އަދިާ )ހ(،)ށ(ާ މ ްއދ ެގާ މިާ ަގއިާ )ބ(ާ ތަޞްދީޤުާމ އްދ ެގާ ޤ ނޫނުާ މިާ

ކައުންސިލަކަށްވ ާާ ރަށުާ ކޮންމެރަށެްއެގާ ބަލ ާ ޮގތުަގިއާ ރަށެްއެގާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ކުރެވުނުއިރުާ

ނިންމަވ ފައިވ ކަންާާ ކުރަންވ ނެކަމަށްާ އިޢުލ ންާ ކަނޑައަޅ ާ ކޮމިޝަނުންާ އިލެކްޝަންސްާ އަދަދުާ މެންބަރުންެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގ136ާާާާޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ ަމރުކަޒީާުއސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނުެގާފ ހަަގކުރަން.ާވުމ ެއކުާދިވެހިރ އް

ރަްއޔިތުންެގާާ ވ ޮގތަށްާ ަގއިާ )ހ(ާ އެމ އްދ ެގާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސްާ މިހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ )ށ(ާ

ްއެގާނަންާެގއްލިެގންާނުވަތަާއުނިެވެގންާާއަޣްލަބިއްޔަތުާހޯދައިެގންާމެނުވީާމިހ ރުާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށެއްާނުވަތަާރަށެ

ކަންބޮޑުވުންާާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވެާ މެދުަގިއާ ރައްޔިތުންެގާ ރަށްތަކުެގާ ދިމ ވ ާ ޮގތެއްާ އެފަދަާ ދިއުމަކީާ ބަދަލުވެެގންާ ނުވަތަާ

ާއުސޫލުންާފެދިފައިވ ާކަމަކަށްވ ތީކަުމަގިއާދަންނަވަން.ާވީމ ،ާމިޤ ނޫނެުގާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ ިއރ ތައްާލ މަރުލަޒީއު

ާާ ޤ ނޫނުެގ ޢިއްޒަތްތެރ136ާާާިހިންުގމުެގާ މަޖިލީހުެގާ މެދުާ އިޞްލ ޙ ާ މިހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

އެންމެހ ާމެންބަރުންެގާތ ޢީދުދެއްވުމަށްާއެދިާދަންނަވަމުންާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުްމާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާާهللاާވަރަޙްމަތު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގޑިއިރުެގާަވުގތުަގިއ3ާާާާަގޑިއިރުެގާަވުގތުާމިޮއތީ.3ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާބިލަށްާބަހުސްކުރުމަށް

ާާ 1ާާާާމިހ ރުާވަުގތުާާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެޮގތަކީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް 8ާާާާަގޑި 1ާާާާމިނެޓް.ާޑީ.އ ރ.ޕީާއަށް މިނެޓް.3ާާާާަގޑި
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އަ ާާޕީ.އޭާ 16ާާާާށް އަށް ޕ ޓީާ ޤައުމީާ 5ާާާާމިނެޓް.ާ އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ ޕ ޓީއަކަށ5ާާާާްމިނެޓް.ާ ވަކިާ އަދިާ މިނެޓް.ާ

ާާ މެންބަރަކަށް ކޮންމެާ މެންބަރުންނަށްާ އަރުވަމުނ5ާާާްނިސްބަތްނުވ ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މަތީންާ މިޮގތުެގާ މިނެޓް.ާ

ންނަށް.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާެގންދ ނަންާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާ:ލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަފަރެސް

ރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެ

ހިމެނާޭާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތުންާ ފ ސްވެފައިާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުާ އެާ ސަބަބަކީާ ތ ޢީދުކުރަން.ާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ބޮޑުާ ތަފ ތުާ ދެރަށުަގއިާ ހިނަގމުންާއަދިާމިއަދުވެސްާއެާ ޮގތުންާކުރިންާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާއަކީާވަކިާއިދ ރީާ ދ އިރ ަގއިާ

ާހުރިާދެރަށްާކަމަށްވެފައިާއެާދެރަށުެގާރަްއޔިތުންނަށްާއެއްާކައުންސިލުާޮއތުމަކީާދެރަށުެގާރައްޔިތުންާކަންތައްތަކެއް

ކަމަކަށްާނުވ ތީ،ާއެކަންާބަދަލުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާހުރީާބޭނުންވެފައި.ާއެހެންކަމ އެކީަގއިާޙަސަންާާ ހިތްހަމަޖެހޭާ

އަދިާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިބިލުާަވރަށްާއަވަހަށްާމިާމަޖިލީހުނާްާާާލަތީފްެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަން.

ާފ ސްކޮށްދެއްވ ާިމޮގތަށްާދެާރަށަށްާދެާރަށުާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބުާކުރެވޭޮގތަށް..ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މު އިބްރ ޙިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުރުޞަތާުާާާއްޠަލިބަށްފަރެސްމ ތޮޑ ާ ެގންދަންާ ކުރިައށްާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާ:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްތަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ބޭނުންވ ޮގތްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިން.ާ ވ ހަކަދައްކ ކަށެއްާ ދިުގކޮށްާ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ފިން.ާައޅުަގނޑުާބިލަށްާތ ޢީދުކުރ ާވ ހަކަ.ާއެހެންކަމ ެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާވ ހަކަދެއްކުުމެގާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވއި

ާބަދަލުަގއިާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ާާ:މައުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެވުންهللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު
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ާާ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ ާ ާ`ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ދ އިރ ތަްއ7ާާާާާ/2010ރައީސް.ާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނަުއމުެގާޮގތުންާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ

އިޞްލ ޙެއްކަމަށް ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ މިވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ލަތީފްާ އެހެންެވާާޙަސަންާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ާ

ފ ސްކުރެވޭޮގތަށްާާ އިޞްލ ޙުާ ިމއޮތްާ ެގންޮގސްާ ކޮމިޓީއަށްާ ބިލުާ ނުލައިާ ބަހުސްކުރުމަކ ާ އިތުރުާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭާ މިބިލ ާ

ާކޮމިޓީންާނިންމައިެގންާެގންނ ނެކަމަށް،ާެގނައުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަަވމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅު

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ:ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ ިއރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުނ7ާާާާްާ/2010ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ެގނައު އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހުށަހެޅުއްވީތީާާހިންުގމުެގާ ލަޠީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ބިލު.ާ ުމެގާ

އިޞްލ ޙަކީާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ އެކުާ ނުހަނުާ އެމަނުކުފ ނަށްާ

ދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙެކޭ.ާސަބަބަކީާމިކަހަލަާއެވިދ ޅުވިޮގތަށްާހިތަދޫ

ނެތުމުެގާ މިޮގތަށްާ ނުކޮށް،ާ މިކަންތަްއާ ރަށްރަށުެގާ ބައެއްާ މިކަހަލަާ ހުރިާ ރ އްޖޭަގއިާ ވިދ ޅުވިޮގތަށްާ ލަޠީފްާ ޙަސަންާ

ސަބަބުންާޖެހޭނެާމައްސަލަތަކެއްާވެސްާއެބަހުރި.ާޤަބޫލުާކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާހުޅުމީދު،ާފަރެސްމ ތޮޑ ،ާމަރަދޫާފޭދޫ،ާ

ދޫާމިރަށްރަށަކީާމިޮގތަށްާދެާކައުންސިލުާނުވަތަާވަކިާރަށްރަށުެގާކައުންސިލުާބ ްއވަިއެގންާނޫނީާމަސްލަހަތާުާކެނދިކުޅު

ެގއްލިެގންދ ނެާރަށްރަށަށްާކަަމށްާވ ތީާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާއަޅުަގނޑުާހިތުންާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާޤަބޫލުފުޅުާާ

މިދަންނަވ  އ އިާ މީދޫާ ހުޅުދޫާ ޖެހޭނީާ ބ ކުރަްއވަންާ ކައުންސިލުާ ދެާ ރަށްރަށްާ ކަހަލަާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އެކަންތަްއާާާ އްވ ާ

ޮގތުަގިއާާ ރަށެއްެގާ ދެާ މިރަށްރަށަކީާ ޒަމ ނުއްސުރެާ މިރަށްރަށުެގާ ސަބަބަކީާ ކަންނޭނެގ.ާ ވިސްނެވުންާ ކުރެްއވުންާ

ންދ ާތަންތަންކަމަށާްާބެލެވިެގންާނުވަތަާދެާބަެއއްެގާޮގތުަގއިާބެލެިވެގންާނުވަތަާދެާމެނޭޖްމަންޓެއްެގާދަށުންާހިންަގމު

ޭއެގާާ ވެސްާ ުމސްތަުގބަލުަގއިާ ެގއްލިާ މަސްލަހަތުާ ރަށުެގާ ސަބަބުންާ އޮތުމުެގާ ކަުއންސިލުާ އެްއާ މިރަށްރަށުަގއިާ ވ ތީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްފ ނެތީާ އަސަރުތަކެއްާ ނޭދެވޭާ ސަބަބުންާ

ާާ ވެސްާމިކަމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމީެގާއަޅުަގނޑުމެންާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާހުރިހ ާމެންބަރުން

ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްާމިބިލުާބަލައިަގތުމަށްާައޅުަގނޑުާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާއ ދޭހ އެކުާދަންނަވ ލަން.ާާ

ާވެސްާނެތުމ އެކުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.މިފުރުޞަތުަގއިާައޅުަގނޑުާދައްކ ނެާމ ިގނަާވ ހަކަާ

ާ

ާލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ވެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަ
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އަޅުަގނޑުެވސްާމިބިލު.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާއަޅުަގނޑުާެވސްާމިބިލުާކުރިމައްޗަށްާއައީމ ާާ

އަޅުަގނޑުެގާެއއްބ ރުލުންާދޭނަމޭ.ާތ އީދުާކުރ ނަމޭ.ާމިާއިޞްލ ޙަކީާާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާވެސްާހިތަށްާއެރީާމިބިލަށްާާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާރ އްޖޭެގާމިހެންާއެއްރަށެްއަގއިާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީާތަފ ތުާމަސަްއކަތެއްާކުރ ާިގނަާރަށްރަށަށްާާ

މިދެން މިހެންާ ދެކެން.ާ މަގެއްކަމުަގިއާ ފަހިކޮށްދޭާ އުފެއްދުމަށްޓަކައިާ ތަޢ ރަފާުާކައުންސިލުތައްާ މިބިލުާ ކުރިންާ ނެވީާ

ާާ ފަދައިން ވިދ ޅުވިާ ވެސްާ ލަޠީފްާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ރަށ130ާާުކުރަްއވަމުންާ ާ،

ާާ ޤ ނޫނުެގ ހެދިފަިއވ ާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އިންތިޚ ބުކުރުމ އިާ ފެނ130ާާާޭކައުންސިލުތަްއާ ތަޢ ރުޟުވ ކަމަށްާ މ ްއދ ާ ވަނަާ

އުސޫލުން ހިންގ ާާާާލ މަރުކަޒީާ މިޮގތަށްާ ވެސްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ާ ެގނެވިފަިއވ ޮގތުން.ާ އެމ އްދ ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ހިންުގުމެގާ

ރަށާުާ ރަށަކަށްާ ކޮންމެާ ރަށްރަށަށްާ ބެލެވޭާ ޮގތުަގއިާ ރަށުެގާ ތިންާ ނޫނީާ ޮގތުަގއިާ ރަށުާ ދެާ ފަސްަގނޑެްއަގިއވ ާ އެއްާ

ދަންނަވަން ކަމުަގއިާ މުހިއްމުކަމެއްާ އެއީާ އޮތުމަކީާ ފަސޭހަާކައުންސިލެއްާ ނޫނިއްޔ ާ ޮގތުންާ ކުރުމުެގާ ކުޑަާ ޚަރަދުާ ާ.

އޮންނަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިރަށްރަށަށްާ ކަމުަގިއވީނަމަވެސްާ ކުރިާ ވަސީލަތްތައްާޝެއަރާ ކަހަލަާ ބަެއއްާ ޮގތުންާ ކުރުމުެގާ

މިއިޞްލ ޙަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެހޭނެކަމަށްާ އޮންނަންާ ކައުންސިލެއްާ ރަށުާ ރަށަކަށްާ ކޮންމެާ ާާޖެހޭނެާ

ނޫންާާ ދ އިރ ާ އަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާ އެްއާސަބަބަކީާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ޖެހުނުާ ކުރަންާ ތ އީދުާ ައޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރީ.ާ

ޒަމ ނުއްސުރެާާާކަމުަގިއވީނަމަެވސްާއަޅުަގނޑުެގާއަތޮޅުަގއިާެވސްާމިފަދަާއިންާހިންގ ާރަށެއްާއެބައޮތް.ާއެހެންކަމުން

ބެލި ޮގތުަގއިާ ރަށެއްެގާ ދެާ ހަމަާ ދެރަށެއްގެާއެރަށަކީާ ހަމަާ ީވނަމަވެސްާ އޮތްކަުމަގއިާ އަވަށެްއެގާ ދެާ ދެކޮޅުަގއިާ ެގންާ

ޮގތުަގއިާމަސައްކަތްާކުރަމުންާއަންނަާރަށެއްާކަމަށްވ ާކެނދިކުޅުދޫާވެސްާމީެގާތެރޭަގއިާހިމެނިެގންދ ތީ.ާޙަޤީޤަތުަގިއާާ

އޮން މިރަށްރަށުަގއިާ ަވނީނަމަާ ކަމުަގއިާ ނުެގނެއްސިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙުާ ކައުންސިލެއް.ާާމިާ އެއްާ ނ ނީާ

އެހެންނަމަވެސްާދެންާއަވަށުާބޯޑުތަކެއްާއޮވެދ ނެ.ާއެައކީާައޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުާކުރެޭވާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންކަމުންާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ބޭނުންކޮށްލީ.ާ ފުރުޞަތުާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އަށްާ ފުރިހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއިޞްލ ޙަށްާ

ާާ.ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ލަޠީފާްާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުންާ ހިތަދޫާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒެތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހަޅުއްވ  ބިލަށްާ ލ މަރުކަޒީާ މިދެންނެވީާ އިޞްލ ޙަކީާ ިމވ ާ ވެސްާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ިއޞްލ ޙަކީާ ފައިމިވ ާ

ފުރިހަމަާއަށްާތ އީދުކުރ ކަމެްއާކަމުަގއިާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާފ ހަަގާކުރެއްިވާާ

ރެާާފަދައިންާބައެއްާރަށްރަށަކީާމިސ ލަކަށްާފަރެސްމ ތޮޑ ،ާހުޅުމީދޫ،ާއިސްދޫާކަޅައިދޫާފަދަާރަށްރަށަކީާމިއީާޒަމ ނުއްސު

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާމިއޮތ130ާާާާްދެރަށެއްެގާޮގތުަގއިާވެރިކަންާކުރަމުންާއަންނަާރަށްތަކަކަށްވ ހިނދުާމިޤަނޫނުެގާމި

ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ިމިއޞްލ ޙަކީާ ނުވ ތީާ ލިބިފައިާ ބ ރުާ ލިބެންޖެހޭާ ކައުންސިލަކަށްާ ޖެހޭާ ލިބެންާ އެތަންތަނަށްާ ޮގތުންާ
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ކަ ިއޞްލ ޙެއްާ ތ އީދުކުރ ާ އަށްާ ައޅުަގނޑުާފުރިހަމަާ ޮގތުންާ ތ އީދުކޮށްލުމުެގާ ހަމައެކަނިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ މުަގއިާ

ާވެސްާމިފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:އުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރ2010/7ާާާީޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ`.ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްާ

ދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފާުާ

އެމަނިކު އަދިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ މިއިޞްލ ޙުާާހުށަހެޅުއްވިާ ފ ނުާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީާޤ ނޫނުަގިއވ ާފުށުާއެރުމެއްާފިލުވ ލަދެްއުވމުެގާޮގތުންކަމަށްވ ތީާއެީއާަވރަށްާމުހިއްމުކަމެއްާކަމުަގއިާ

ދަންނަވަން.ާާ ޝުކުރުާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އެހެންކަމުންާ ދަންނަވަން.ާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ

ާމިެގންނެިވާސަބަބަކީާމިބިލަކީާދިވެހިރ ްއޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގުމެގާއެމަނިކުފ ނުާމީަގއިާ

ާާ ރަށ3ާާާުޤ ނޫނުެގ ރަށެްއަގިއާ ކޮންމެާ ހިންުގމަށްޓަކަިއާ ރަށެއްާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ހިމެނޭާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ާާކައުންސިލެްއާއުފައްދަންވ ނެކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފަިއވ އިރުާއަ ވަނަާމ އްދ ަގިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާމީހުނ21ާާާްދިާމިޤ ނޫނުެގ

ހިންގ ނީާާ ރަށެއްާ ކޮންމެާ ޤ އިމުކުރެވިފައިނުވ ާ ކައުންސިލެއްާ ދަށުންާސިޓީާ މިޤ ނޫނުެގާ ތެރެއިންާ ރަށްރަށުެގާ ދިރިއުޅޭާ

ާާއެކަމަށްޓަކައިާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާއިންތިޚ ބުކުރ ާރަށުާކައުންސިލަކުންާކަންާބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު 136ާާާމިާދެާމ އްދ 

ވ ކަމަށްވަންޏ ާ ތަޢ ރުޟުވުމެއްާ މިހެންާ ހިތުންާ ައޅުަގނޑުާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވޭ.ާ ތަޢ ރުޟުވ ކަމަށްާ އ ިއާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ފިލުވ ލަދެވެންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާމިބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒެތްތެރިާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ޝުކުރިއްޔ .ާމިާބަޙުޘްަގއިާވ ހަކަދައްކަވަންާއެްއވެސްާއިތުރުާމެންބަރަކު...ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަންާ

ާމަޑަވެލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށްާ.

ާ

ާމަޑަވެލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

`ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދ އިރ ތައ7ާާާާްާ/2010.ާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މީަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅިފަިއމިވަނީ.ާ މިއަދުާ ެގނައުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ
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ތަްއތަކެއްާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާިމާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙަށްާބަލ ލިއިރުަގއިާކަންބޮޑުވ ާކަން

އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަކޮށްދޭ.ާ ދޭހަާ ބިލުންާ މިާ ކަންާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ މަޤްޞަދެއްާ ވަކިާ މިެގންނަނީާ އިޞްލ ޙުތައްާ

ބަދަލުވެފައި ރަށްތަކަށްާ އެްއކޮށްާ އ ބ ދީާ ރަށުަގއިތޯާ ކިތައްާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އެބަޖެހޭާ މިއަދުާާވިސްނަންާ މިކަންާ އޮތީ.ާ

މިޮގތަށްާކުރުމުންާއެބައިާމީހުންާޑިމ ންޑްާނުކުރ ނެތޯ.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވަންޏ ާށ.މިލަންދޫާއަށްާއެބައޮތްާކައިރީަގިއާާ

ށ. ހަމައެއ ެއކީަގއިާ އެްއކޮށް.ާ ރަށެއްާ ބަދަލުކޮށްފައި.ާ މީހުންާ މ ކަނޑޫދޫާ މީާާފުނަދޫހުރިާ ނޫމަރ ާ ފިރިމ ދޫ،ާ ހުނާްާއަށްާ

ބަދަ ާ މީހުންާއެބަތިބިާ ހޮނޑައިދޫާ ައއިއްސަ.ާ ބަދަލުތަކެއްާ އެބައޮތްާ ވެސްާ ހދ.ހަނިމ ދޫާ ހަމައެއ އެކީަގއިާ ލުކޮށްފައި.ާ

މީހުންާ މިބައިާ ބަދަލުކޮށްފަިއ.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ާ އެއްކޮށްާ ހަތިފުށިާ ހޯރަފުށީާއެބައޮތްާ ހަމައެޮގތަށްާ ެގނެއްސަ.ާ އެބަތިބިާ

ބޭނުންވ  ތިމަންނ މެންނަށްާ ނުކުރ ނެތޯާ އެހެންީވމ ާާޑިމ ންޑްާ ކަންތައްތަްއ.ާ މިާ އުސޫލުންާ މިދެންނެވިާ ހަމަާ ނެއޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭާޤ ނޫނަކުންާކަމެއްާކުރ އިރުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާަވކިާބަޔަކަށްާވަކިާޮގތަކަށްާކަމެްއާާ

ރައްޔި މިާ އެއީާ ކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާ ނުކުރެވޭާ ކަންތައްާ އެޮގތަށްާ ރަށްތަކަށްާ އެހެންާ މަޖިލީހުނާްާކޮށްފައިާ ތުންެގާ

ކޮންމާެާ ޤަބޫލުކުރަންާޖެހޭނެާ ެގއްލިެގންާހިނަގއިދ ނެކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަހަމަކަމެުގާއުސޫލުާ

ރަށެއްާކުރިއަށްާއޮތްާތަނުަގއިާކުރީާސަރުކ ރުެގާެވސްާވިސްނުމަކީާއަދިާއަންނ ންާއޮތްާސަރުކ ރުެގާވެސްާވިސްނުަމކީާާ

ރަށ200ާާާްފަސްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމިހ ރުާާމިއޮތްާކުދިކުދިާޖަޒީރ ާރަށްތަކެްއެގާޮގތުަގއިާއޮެވެގންާާރ އްޖޭެގާއ ބ ދީާއެއް

މިބަދަލުާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެތޭާ ކުރެޭވކަށްާ ތަރައްޤީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެްއޮގތަށްާ

ެގނައުމަށްޓަކައި މިބަދަލުާ އަންނަިއރުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާއަންނަމުންއަންނަމުންާ މުޅިާ އަދިާ ވިސްނުމ އިާ ސަރުކ ރުެގާ

ރައްޔިތުންެގާވިސްނުުމަގިއާމިއޮތީާރ އްޖެާއެބަޖެހެއޭާމަދުާއަދަދެްއެގާިގނަާމީހުންތަކެއްާއެއްފަސްާކުރުވަން.ާނުވަތަާާ

ކޮން ނުލިބޭނެއޭ.ާ ލ ބައެއްާ ހެވެއްާ މިޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނޫނިއްޔ ާ ޖަމ ކޮށްެގންާ ރަށެއްަގިއާާއެއްތަނަކަށްާ މެާ

ރަށުަގިއާާ ކޮންމެާ އެބަޖެހޭ.ާ ައޅަންާ ފ ލަމެއްާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ އެބަޖެހޭ.ާ ައޅަންާ މިސްކިތެއްާ ރަށުަގއިާ ކޮންމެާ ވެސްާ

މިސްރ ބާުާ ދިމަދިމ ލަށްާ ެއހެންާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެިވެގންާ އެކަންާ އެބަޖެހޭ.ާ ައޅަންާ ހޮސްޕިޓަލުތައްާ ބޮޑެތިާ

ދަނ ދާ  އެހެންާ މީހުންާާޖަހަމުން.ާ މިރަށުެގާ ވެދ ނެޭއާ މިޮގތަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރަށެއްެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޑިވަޅެއްަގއިާ

މިޮގތަށްާވެދ ނެއޭާކިޔައިެގންާމިތަނުންާކަމެއްާކޮށްފިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކުރެވެނީާރަނަގޅުކަމެއްތޯާސުވ ލުކުރަންާާ

ސްާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެބަާރ ތްާކުރިާރަށްތަްއާނޫނައެބަޖެހޭ.ާމިއީާއުފެދޭާސުވ ލެއް.ާއަޅުަގނޑުާކުރީަގއިާމިިއޝ 

ހުވަ ައއިސްާ މިޮގތަށްާ އަތޮޅުގައިާނތިބިާ އެބައ ދޭާާާާދުާ ެގމަނަފުއްޓަށްާ އެބަދޭ.ާ ބަދަލުވަމުންާ ރަށްތަކެއްާ މިހ ރުާ ވެސްާ

ބަދަލު މީހުންތައްާ ދިޔަދޫާ އޮތްާ ާާއެބަާާޖެހިެގންާ ފައްޓ ނެ އިޝ ރ ތްކުރަންާ ީމހުންާ އެބައިާ ފައްޓ ނެާޑިމ ންޑްކުވޭ.ާ ރަންާ

ނަށްާވަކިާކައުންސިލެއްާއޮންނަންާޖެހޭނެއޭ.ާތިަމންނ މެނަށްާވަކިާރަށުާއޮފީހެްއާހުންނަންާޖެހޭނެއޭ.ާއެީއކީާާތިމަންނ މެ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތެއްާނޫން.ާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލެއްާވެސްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާޖެހޭނެާއެންމެނަކީާ

ާާ ވ ހަކަ ކޮންެމާއެއްބަހަކުންާ ޮގތަށްާ ދޫކުރެޭވާ ޮގތްތަްއާ ޘަޤ ފީާ އޮތްާ ރ އްޖޭަގއިާ ޮގތުަގއިާ އެއްބަފ ާ ެއއްބަނޑުާ ދައްކ ާ
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ެއތ ނަގއިާލޯފ ރެއްާޖަހ ފަިއާ ރަށެއްެގާބަެއއްާއެރަށަށްާހިޖުރަާކުރީމ ާއެބައިމީހުންނަށްާވަކިންާރަށުާއޮފީސްާދީފައިާ

ާެގންުގޅޭާއުސޫލުާއަޅުަގނޑުމެންާބަދަލުކޮށްލަންާޖެހޭނެ.ާާދެބައިާމީހުންާބަންދުކޮށްެގންާއިޒްރޭލ އިާފަލަސްތީނުާމީހުން

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރަން.ާ ވެސްާ ތ އީދެއްާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމަށްާ ނުވ ނެ.ާ ވެސްާ ތަބ ވެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއުސޫލުާ

ހިނަގމު ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ ވެސްާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ މިކަމަކީާ ހ މަކޮށްދޭން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެކަންާ އަންނ ނެާޖެހޭނީާ ންާ

ާާ 4ާކަމެއްާކަމަށ އިާއަދިާމިހ ރުާރަށްތައްާބޮޑެތިކުރުމުެގާމަޝްރޫޢުާވެސްާމިސަރުކ ރުންާވަނީާފައްޓ ފައި.ާއުތުރުަގއި

ކޮންާާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ހިނަގުމން.ާ ދަނީާ ެއާ ަމޝްރޫޢެއްާ ހިއްކުުމެގާ ބިންާ ރަށެއްެގާ

ންާއ ބ ދީކުރުމަށްޓަކަިއާރަށްތައްާބަދަލުކުރަމުންާއަންނައިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނުންާާޮގތަކުންތޯާމިރަށްތަކުަގއިާމީހުާ

ސަރުކ ރުެގާާ ކުރީާ އަދިާ ކަން.ާ އަންނަންޖެހޭނެާ ވެސްާ އެކުެއކީަގއިާ މީހުންާ އެހެންރަށްތަކުެގާ ޖެހޭނެާ ބަހައްޓަންާ

މީހުން ރަށްތަކަށްާ ެއއީާ އެއްފަސްކުރުން.ާ ރަށްރަށްާ ެއއްާ ވެސްާ ރ އްޖޭެގާާވިސްނުމަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ ެގނައުން.ާ ާ

ކ މިޔ ބުކަމ އެކީަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަންާ އޮތީތީާ ހަރުލ ފަިއާ މިވިސްނުންާ މިޮގތަށްާ ިވސްނުމުަގިއާ ރައްޔިތުންެގާ

އެބަޖެހޭާ ވިސްނަދޭންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ާ މިދަނީ.ާ ނުކުރެިވެގންާ

މަސައްކަތްާާއަޅުަގނޑުމެން ހިމެނިެގންާ ރަށްތަކެއްާ މަދުާ އ ބ ދީއެްއާ ބޮޑުާ ލިބޭނީާ ލ ބަެއއްާ ހެވެްއާ މިޤައުމަށްާ ނަށްާ

އަސ ސީާާ ރަށްރަށުަގއިާ ެއޮގތަށް.ާ އޮތީާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫނިއްޔ ާ ކުރެިވެގންާ

ާާ ިމއޮތީ ވެސްާ 200ާާާާޚިދުމަތްތައްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނަރުދަމ ިއާރަށުަގއިާ ފެނ އިާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ ފޯރުކޮށްނުދީާ

ާާ ރަށ200ާާާްކަރަންޓ އިާޚިދުމަތްާއެންމެާެއކަށީެގންވ ާޮގތުަގއިާރައްޔިތުންނަށްާނުފޯރުވިާއޮތްާމަިއަގނޑުާސަބަބަކީާމި

އޮތީ ވެފައިާ އެކަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތުަގއިާ ނަތީޖ އެްއެގާ ހިތިާ އުޅުމުެގާ ތަރައްޤީކުރަންާ މިާާއެކުއެކީަގއިާ ާ.

އ ދެ،ާ ވެސްާ ރަށެްއަގއިާ ކޮންެމާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަން.ާ ތ އީދެްއާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަށްޓަކައިާ

އިންޖީނުެގއިންާ އެއްާ ކަމ ެއކީަގއިާ ެއއްބަިއވަންތަާ ޮގވ ލަނީާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ

ހޭނެއޭ.ާހަމައެއ ެއކީަގއިާއެްއާހަސްފަތ ލަކުންާބޭސްކުރުމުެގާރޫޙްާއޮންނަންާާކަރަންޓުާބޭނުންކުރުމުެގާރޫޙުާއޮންނަންޖެ

ޮގތަކަށްާ މަުގފަހިވ ނެފަދަާ އަށްާ ފަސ ދަާ ފިތުނަވެރިކަމ އިާ ދެމެދުަގއިާ މީހުންެގާ ދެބައިާ ޙ ލެްއަގިއާ އެްއވެސްާ ޖެހޭނެއޭ.ާ

ބޮ ވަރަށްާ އެޅޭނެާ މުސްތަޤުބަލަށްާ އެއީާ ކުރުމަކީާ ކަމެއްާ ރަށެްއަގއިާ ކަމެކޭާއެްއވެސްާ ކިލަނބުާ ކަމެކޭ.ާ އަނދިރިާ ޑުާ

އެންމެންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ކަެމއްާ ކުރެވޭާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރުމަކީާ މިކަންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތަރިާ

ޝުކުރިއްޔ ާ ހ ސިލްވެެގންދ ނެ.ާ ނަތިޖ ާ އެދެވޭާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ކޮށްފިނަމަާ މިކަންާ ވިސްނުންތެރިކަމ ެއކީަގއިާ

ާ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދު
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ރައީސްާާ.` ޢިއްޒަތްތެރިާ ލަތީފްާާ.ޝުކުރިއްޔ ާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ނަންބަރާުާހިތަދޫާ ޤ ނޫނުާ ާ

ދ އިރ ތައ2010/7ާާް އިދ ރީާ ެގންނަންދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ ުއޞޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވާ ާާާ

އަޅުަގނޑު ާާާާއިޞްލ ޙުތަކަކީާ ިމާެވސް އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ އ ދެ،ާ ތ އީދުކުރ ކަމެއް.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ އެާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާމިކަމ އިާދޭތެރޭަގއިާމަނިކުފ ނުާވިސްނ ވަޑަިއެގންފައިކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާ

ވެ މިހ ރުާ ކަންތައްތަްއާއ ދެ،ާ އިދ ރީާ ޮގތުަގއިާ ތަނެްއެގާ ދެާ ރަށެއްާ އެއްާ ޮގތަށްާ މިާ އެބައުޅޭާ ވެސްާ އުތުރުަގއިާ ސްާ

ހަމަޖައްސައިެގންާއުޅޭ.ާހަމަާއެޮގތަށްާދެކުނުަގއިާމީެގާވަރަށްާިގނަާރަށްތައްާއެބަހުރި.ާިމސ ލަކަށްާހުޅުދޫާއ އިާމީދޫާ

ދެާރަށެއްެގާޮގތުަގއިާހިނަގމުންާއެާއަންނަނީ.ާހަމަާެއޮގތަށްާާާއ އިާވެސްާެއއީާެއއްފަސްކޮށްާއޮންނަާދެާތަން.ާެއކަމަކު

ހިންަގމުންާ ކަންތައްާ ިއދ ރީާ ޮގތުަގއިާ ރަށެއްެގާ ތިންާ ހަމަާ އެބަޮއވޭ.ާ އަވަށެންާ ތިންާ ަގމުަގއިާ ވެސްާ ލ.އަތޮޅުަގއިާ

އިާވެސްާއެާައވަށްތަްއާާެގންދަނީ.ާކަތީބުންނ އިާއެހެނިހެންާއިދ ރީާމުވައްޒަފުންާވެސްާލައިެގން.ާމިއިންާކޮންމެާތަނެއްގަާ

ހިނަގމުންދ ާާ ކަންތައްތައްާ އިދ ރީާ ވަކިކޮށްާ މިޮގތަށްާ ޒަމ ނުއްސުރެންާ މީހުންާ އެާ އެހެންީވމަ،ާ ެގންދަނީ.ާ ހިންަގމުންާ

ރަށްރަށްާއެއްކޮށްލަިއެގންާމިކަންާކުރަންވެއްޖެކަމުަގއިވަނީވިްއޔ ާއެމީހުންެގާމެދުަގއިާވަރަށްާބޮޑެތިާހަމަނުޖެހުންތަކެއްާ

ހަމަނުޖެހުންތައްާއުފެދިދ ނެ އެކިއެކިާ މެދުަގިއާ މިރަށްރަށްތަކުެގާ އިންާ ދޭތެރެދޭތެރެާ ވެސްާ މިހ ރުާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ކަމަށްާ

އުފެދިާެއއްާރަށުެގާމީހުންާައނެއްާރަށަށްާބަެއއްާބޮޑެތިާެގއްލުންތައްާދީާއަދިާއެާރަށްރަށްތަކުެގާމެދުަގއިާމ ރ މ ރީާާ

ފެދެމުންދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިޮގތަށްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާރ އްޖޭެގާރަށްތަްއާާހިންަގއިާވަރަށްާބޮޑެތިާހަމަނުޖެހުންތައްާއު

ހިންަގމުންދ ާދަނޑިވަޅެއްަގއިާމިކަހަލަާޮގތަކަށްާއެާއިދ ރީާޮގތުންާވަކިާކުރެވިފައިވ ާރަށްތަކަށްާަވކިާކައުންސިލްތަކެްއާާ

މުސް ހަމަނުޖެހުންތަކެއްާ އިތުރުާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ިވއްޔ ާ ވަނީާ އުފެދިދ ނެކަމީާނެތްކަމުަގއިާ ވެސްާ ތަޤްބަލުަގއިާ

ރަނަގޅުާާ ވަރަށްާ އޮތީާ ިމާ ލ ފައިާ އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ އެހެންކަމުންާ ކަމެއް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވިސްނުމުަގއިކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްރަށްާމީހުންާބަދަލުކުރ ާއުޞޫލަކުންާނޫންާމިކަންާާ

ާާ އޮންނަނީ.ާމިޮގތަށްާމީހުންާބަދަލުވ ާރަށްރަށަުގއިާނުހުންނ ނެާއިދ ރީާޮގތުންާބ ރުތައްާވަކިކުރެވިފައެއް.ާާކުރެވިފައިާމި

މިސ ލަކަށްާއެއްާރަށުެގާމީހުންނަށްާވަކިާއިދ ރީާކަންތައްާކުރެވޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާނޫންާމީހުންާބަދަލުކުރ ާރަށްރަށުަގިއާ

އްސުރެންާފެށިެގންާއިދ ރީާޮގތުންާވަކިާކުރެިވފައިވ ާރަށްރަށަށްާހަމައެކަނިާހުންނަނީކީއެއް.ާެއއ އިާޚިލ ފަށްާމިއީާޒަމ ނު

ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ މިވަނީ.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ހަމަޖައްސަންާ އުޞޫލުާ މިާ

ާވ ހަކަދަންނަވ ލަމުންާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ނެތް.ާއެހެންކަމުންާމިާާާޝުކުރިއްޔ ާވ ހަކަފުޅުދައްކަަވންާއިތުރުާއެްއވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެދިވަޑަިއެގންފައެއް

ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާބަހުސްެގާމަރުހަލ ަގއިާއުފެދުނުާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުދެއްވުމަށ އިާފަހުާ

ާށް.ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފައްވިާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްބަސްާވިދ ޅުވުމަށްާބިލުާހުށަހެޅު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް

ވަރަޙްމަތު އަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ާ`ާ ާާهللا ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ 7/2010ާާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ދ އިރ ތަ އިދ ރީާ އިޞްލ ޙުާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުޞޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ށްާ

ހުށަހަޅ ފައިވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނުމަށްފަހުާއަދިާިގނަާފަރ ތްތަކެްއެގާއެދުމުެގާމަތިންކަމުަގއި.ާޙަޤީޤަތުަގއިާތަރައްޤީާާ

ތުންާއެކިާރަށްރަށަށްާހިޖުރަކޮށްާއަދިާަވޒަންވެރިެވާާއެއްފަސްކުރުމުެގާސިޔ ސަތުެގާދަށުންނ އިާއަދިާއެހެނިހެންާޮގތްޮގ

ދިރިއުޅެމުންދ ާބޭފުޅުންާއެާުއޅުއްވަމުންާެގންދަވަނީާއެާރަށެއްެގާރައްޔިތުންނ އިާއެއްކޮށް.ާއެީއާހުރިހ ާފަރ ތްތަކުންާ

ލ ފަށްާުގދުރަތީޮގތުންާާވެސްާބެއްލެވީމަާވަރަށްާރަނަގޅަށްާފ ޅުކަންާބޮޑުާޮގތެްއަގއިާފެންނަންާއޮތްާޙަޤީޤަތެއް.ާެއއ އިާޚި

އެއްރަށެއްެގާޮގތުަގއިާއޮތްކަުމަގއިާިވޔަސްާބަެއއްާރަށްރަށުަގއިާއެއްފަސްާތަންތަނުަގއިާއެބަހުރިާޒަމ ނުއްސުރެންާވަކިާ

ރަޖިސްޓްރީާ އެންމެންާ ނަމުަގއިާ ރަށެއްެގާ އެާ ހަމަާ ރަޖިސްޓްރީަގއިާ ދިރިއުޅެމުންާ މީހުންާ ޮގތުަގއިާ ރަށްތަކެއްެގާ

ާާ ޮގތުަގއިާހިއްސ ކޮށްާއެރަށުެގާނަންާއެބަޔަކަށްާލިބިެގންވ ތީާއެކަމަށްާފަޚުރުވެރިވ ާާކުރެިވެގންާމީހުން ަވކިާރަށެްއެގާ

ރަށްތަކެއްެގާއަހުލުވެރިންާއެބަތިއްބެވި.ާއެހެންާއޮތްާއިރުާޤ ނޫނަކުންާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންާއެާފަރ ތްތަކުެގާާ

އެމީހު މަޖުބޫރުންާ ކަެމްއާ ލ ޒިމްކޮށްެގންާ ެގއްލިާމައްޗަށްާ ރަށްވަންތަކަންާ ރަށުެގާ ނުވަތަާ ނަންާ އެާ ލިބިފައިވ ާ ންނަށްާ

ރަށުެގާނަންެގއްލިާދ ކަހަލަާޮގތަކަށްާވުމަކީާއެްއވެސްާބަޔަކުާޤަބޫލުކުރ ނޭާކަމެއްާނޫން.ާއެކަމަކުާއެއ އިާޚިލ ފަށްާެއާާ

ާާާާރަށްރަށުެގާރައްޔިތުންެގާމެދުަގއިާމަޝްވަރ ކުރެިވެގންާެއކަންެގންދެވޭނެާުއޞޫލެއްާމި ވަނަާމ އްދ ެގ136ާާާާޤ ނޫނުެގ

ވަކިޮގތަކަށްާާ އަހުލުވެރިންާ ރަށްތަކުެގާ އެާ ހުށަހެޅުއްވުމުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެއީާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވޭ.ާ ަގއިާ )ހ(ާ

ރޭވިފަ.ާ އެބައޮތްާ އުޞޫލެއްާ ނިންމެވޭނެާ އެކަންތައްތައްާ ފަހުަގިއާ އޭެގާ ދަންނަވ ާ އެޮގތަށްާ ކައުންސިލުންާ ނިންމ ާ

ބޭނުންވ ާއެހެންވެއްޖިާ ުގޅުވަންާ ރަށްރަށުެގާ ބޭނުންވ ާ އެޮގތަށްާ ކަމުަގިއވިޔަސްާ ފ ސްކުރެވުނުާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އްޔ ާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ލިބިދެވޭކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ ެއާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރަށްރަށުެގާ

ޅުެގާހުޅުދޫާއ އިާމީދޫާއަދިާމަރަދޫާއަދިާމަރަދޫާފޭދޫ.ާމާީާއަްއޑުާއަތޮޅަށްާހަމަާއެކަނިާބެލިކަމުަގިއވިޔަސްާއަްއޑުާއަތޮ

ހަާރަށެއްެގާމައްޗަށްާެއކުލެިވެގންވ ާއަތޮޅެއް.ާެއކަމަކުާމުޅިާއަތޮޅެްއާެއާބަދަލުެވެގންދަނީާފަސްާރަށަކަށްާބަދަލުެވެގންާާ

ރަ އަންނަާ ދިރިއުޅެމުންާ ޒަމ ނުއްސުރެންާ ޮގތުަގއިާ ރަށެއްެގާ ވަކިާ ވެސްާ އަކީާ ހުޅުދޫާ ދިރިއުޅެމުންާާއެދަނީ.ާ އްޔިތުންާ

ެއކަމަކުާާ ފޭދޫާއަކީާވެސް.ާ މަރަދޫާ މަރަދޫާއަކީާެވސްާ އަދިާ ރަށެއް.ާ ހަމަާއެފަދަާ ެވސްާ ައކީާ މީދޫާ އަންނަާރަށެއް.ާ

ބަދަލުާާ މިާ މިއޮތީާ ލ ޒިްމވެފައިާ އަމަލުކުރަންާ މިައށްާ މިހ ރުާ ފ ސްކުރެިވެގންާ މިާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ
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ަގއިާެވސްާއޮންނ ނީާއެއްާކައުންސިލެއް.ާޭއެގާސަބަބުންާއެާރަށުެގާރައްޔިތުންެގާާނުެގނެވޭކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާއެާރަށްރަށު

މައްސަލަތަކެްއާާ ނުކުމެނުދ ނެާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ ެގންދެވޭކަމަށްެވއްޖިއްޔ ާ ކުރިއަށްާ ެއކަންާ ނެތިާ ރުހުމެްއާ މެދުަގއިާ

މިާފެއްޓެނީާއަކީ.ާމިހ ރާުާހުންނ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާއެާރައްޔިތުންެގާއ ނާބަހެއްާލިބިެގންނެއްާނޫ ންާމިކަންާ

ބޭނުންވ ކަމަށްެވއްޖިްއޔ ާާ ެއއްކޮށްލުމަށްާ ބޭނުންވަނީާ ރަްއޔިތުންާ ރަށުެގާ ެގންނެވުމަށްފަހުާ ބަދަލުާ މިާ މިސ ލަކަށްާ

އެބަާ ޤ ނޫނުންާ ހިންުގމުެގާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އުޞޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ހަމަާ އަދިާ އެބަޮއތް.ާ ފުރުޞަތުާ އެްއކުރެވޭނެާ

ެއާފުރުޞަތުދޭ ުގޅިެގންާ ރަށްރަށްާ ހެދޭނެކަމަށް.ާ ވެސްާ ކައުންސިލްާ ސިޓީާ އިތުރަށްާ ކައުންސިލްެގާ އަތޮޅުާ ާ

ިމާ ނުވަތަާ ޚިޔ ލެއްަގއިާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ ހޯދިއްޖިއްޔ .ާ ލިބިއްޖިއްޔ .ާ ެއއްބ ރުލުންާ މެދުަގއިާ ކައުންސިލްތަކުެގާ

ތަފ ތުާ ޚިޔ ލުާ މިާ މިހ ރުާ މެދުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ިމާާއުއްމީދުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މަޤްޞަދުަގއިާ ނައްތ ލުމުެގާ ވެފަިއވ ވުންާ

އިޞްލ ޙުާހުށަހެޅީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއަޅުަގނޑަށްާދެންމެާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާބޭފުޅުންެގާވ ހަކަފުޅުތަކަށްާޖަވ ބުާާ

އްވިާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާދެންނެވިއްޖެކަމަށް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހެޅުއްވިާބިލަށްާތ އީދުކޮށްދެ

ވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާއަދިެވސްާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ހައްދަަވިއދެއްވުން.ާ ޮގތްާ ެގނެވޭނެާ ސިފަާ އަމަލީާ މިއަށްާ ބަލައިަގންނަވ ާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ

މަސް އަޅުަގނޑުމެންެގާާރައްޔިތުންެގާ ވިސްނުންެގންދ ޮގތަކުންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ުގޅިފަ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އޮތީާ ލަހަތުާ

ސަބަބަށްޓަކަިއާާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ އަންނ ނީ.ާ ދެމިެގންާ މަސްލަސްކަންާ ސުލްޙަާ އަމ ންކަމ އިާ ހަމަޖެހުމ އިާ ތެރޭަގއިާ

ލޯބި އ ދައަށްާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ެއކުާ ރުހުމ ިއާ އެާރައްޔިތުންެގާ ބަހައްޓަވ ާ ޚިޔ ލުތައްާ އުޞޫލަށްާ ކުރެްއވުމުެގާ ާ

މިާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަުމަގިއވިޔަސްާ ނިޔަތުަގއިާ ތަބ ެވވަޑަިއަގތުމުެގާ އުޞޫލަށްާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ހައްދަވައިދެއްވުން.ާ ެގނެވޭނެޮގތެއްާ ައވަސްކޮށްާ ސިފަާ އަމަލީާ އިޞްލ ޙަށްާ

ާވަބަރަކ ތުހު.هللاާލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާވައްސަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިާނިމުނީ.9.1ާޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންވީމަ،ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

ާާއަޅުަގާާ-9.2 މިދަނީ ަގލޮޅ9.2ާާުނޑުާ ެއއީާ މަޙުލޫފްާާާކަށް.ާ އަޙްމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ނަާ ޤ ނޫނުާ ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ހިންުގުމެގ7/2010ާާާާންބަރު އުޞޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތަްއާ އިދ ރީާ ރ ްއޖޭެގާ ދިވެހިާ

ާާ 21ާާާާޤ ނޫނަށްާ...ާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލު.ާމިާބިލުެގާފުތަމަާކިޔުންާއިއްވ ފައިވަނީ ަގއިާއޮތ2010ާާާާްޖޫން

ލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވ ނީާޑީ.އ ރު.ޕީެގާާވަނަާޖަލްސ ގައި.ާމިާބިލުާމަޖ7ާާިރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާ

ާފަރ ތުންާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.ާ

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް

ަގލޮ ބިލަކީާ މިާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދެކުނުާ`.ާ ޅުާ

ާާ ބިލެއް. ުމހިންމުާ ވަރަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މަޖިލީހަށްާ މަހުލޫފްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 7/2010ާާދ އިރ ެގާ

ެގނައުން.ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންުގމ އިާބެހޭާޤ ނޫނަށްާތިރީަގިއމިވ ާއިޞްލ ޙުާ

ާާ ޮގތަށް މ އ119ާާްތިރީަގިއވ ާ ާާވަނަާ ވަކިވުން. މެންބަރުކަމުންާ އިތުރުކުރުން.ާ އަކުރެއްާ އަށްާ ކައުންސިލްެގާާާ-119ދ ާ

މެންބަރުކަމުެގާމަޤ މުންާވަކިވ ނީާތިރީގައިވ ާޮގތުެގާމަތިންނެވެ.ާ)ބ(ާސިޔ ސީާޕ ޓީއެްއެގާޓިކެޓުަގއިާކުރިމަތިލަިއެގންާާ

ވަކިވު އިންާ ޕ ޓީާ އިރުާނިސްބަތްވީާ އިންތިޙ ބުވ ާ ފަރ ތްތަްއާ ޕ ޓީއަކުންާާއިންތިޙ ބުވ ާ އެީމހަކުާނިސްބަތްވ ާ ނުވަތަާ ންާ

ތަޖްރިބ ކޮށްފިނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެނީާ އިޞްލ ޙެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ެއހެންނަމަވެސްާ ކުޑަކުޑަާ މީާ ކުރުން.ާ ވަކިާ

ކުރުާާއިންތިޙ ބުެގާދުވަސްވަރުާައޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީ،ާަވކިާޕ ޓީއެްއެގާފިކުރުާރައްޔިތުންެގާކުރިމައްޗަށްާެގންޮގސްާއެާފި

ނޫނިްއޔ ާ އައިއްސަާ މަޖިލީހަށްާ އަންނައިރުާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދައިެގންާ ރުހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ވިްއކަިއެގންާ

ެއާާ ބަދަލުވުމަކީާ އެހެންޮގތަކަށްާ ފަހުންާ ކުރިމަތިލައިެގންާ ކައުންސިލަށްާ އަތޮޅުާ ކައުންސިލަށް،ާ ރަށުާ ކައުންސިލަށްާ

ބޭއި ބޮޑުާ ވަރަށްާ ެވވޭާ ތަޖުރިބ ކޮށްފިނާްާރައްޔިތުންނަށްާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނެ.ާ ނޫނީާ ންސ ފެއްކަމަށްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާވެސްާވަކިާފިކުރެއްާިވއްކަިއެގންާައއިާބަޔަކުާވަކިާހިސ ބަކުންާޕ ޓީާބަދަލުކޮށްާބޭބޭފުޅުންެގާ

ރައްޔިތު ހޮވިާ އޭނ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެއީާ އެބަހުރި.ާ ޮގތްޮގތަށްާ ެއކިާ ބޮޑުާާއަމަލުތައްާ ވަރަށްާ ވެވުނުާ ންނަށްާ

ބޭއިންސ ފެއްކަންާޔަޤީން.ާއަޅުަގނޑުެގާުއއްމީދަކީާމީާކިތަންމެާކުޑަާނަމަވެސްާމިާބިލަށްާތިޔަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

މިާާ ދ އިރުަގއިާ ކެމްޕެއިނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ މިދެންނެވިާ ކަމަށް.ާ ތ އީދުކޮށްދެއްވ ނޭާ ވެސްާ މެންބަރުންާ

ތިމަން ވޯޓުާދަންނަވަނީާ މިާ ރަްއޔިތުންާ މީހެކޭ.ާއެއަށްާ ހުރިާ ފިކުރެއްަގއިާ މިވެނިާ ހުރިާ ކުލަެއއްަގއިާ އަކީާމިވެނިާ ނ ާ

ދެއްވަނީ.ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާމީހ ެގާނަމަކަށް،ާމީހ ާހުންނަާކުލައަކަށްާނޫން.ާއެިވއްކ ާސިޔ ސީާފިކުރަށް.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ށްާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނޭާކަމަށްާއުްއމީދުާކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާމާިާތިޔަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާމިާއިޞްލ ޙަ

ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

1ާާޕީާއަށްާާަގޑިއިރުާިމާއޮތީ.ާަގޑިތައްާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާޮގތް.ާއެމް.ޑީ.3ާާޝުކުރިއްޔ ާމިާބިލަށްާވެސްާބަހުސްކުރުމަށްާާ

ާާ 8ާާާާަގޑި 1ާާާާމިނެޓް،ާޑީ.އ ރު.ޕީާައށް 3ާާާާަގޑި 16ާާާާމިނެޓް.ާޕީ.ޭއާއަށް މިނެޓްާޖުމްހޫރ5ާާާީާމިނެޓް،ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށް

ާާ އަށް 5ާާާާޕ ޓީާ މެންބަރަކަށް ކޮންމެާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީައކަށްާ ވަކިާ އަދިާ 5ާމިނެޓް،ާ

އަރުވަމު އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތެއްާ ވ ހަކަދައްކަންާމިނެޓުެގާ ބަހުސްަގއިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނަން.ާ ންާ
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މާިާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންެމާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ

ާއަރުވަނީާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.

ާާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާއަޙްމަދުާސަމީރުދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ުއޅެނިކޮށްާާ ދޫކޮށްނުލެވިެގންާ އަތްާ ޤ ނޫނުންާ އެާ ހަދ ާ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ބިލުެގާާ އެާ މިދިޔަީއާ ދެންމެއަކުާ ދ ދިާ އެހެންމެާ ހަމަާ މިޮއތީ.ާ ޖެހިފައިާ ެގންނަށްާ އިޞްލ ޙުާ ެއއަށްާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ

އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދައިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންުގމ އިާބެހޭާޤ ނޫނުަގއިާެގންނަންާބޭނުންވ ާާަގ7/2010ާާ

އެހެންާއިޞްލ ޙެްއެގާވ ހަކަާމީެގާކުރިންާދެކެވެމުންާއެދިޔައީ.ާހަމަާއެއ އިާެއކުަގއިާއަނެއްކ ާމިާއޮތީާހަމަާއެބިލަށާްާ

ހުށަހަޅަމުންާމާިާާާނުވަތަާއެާޤ ނޫނަށްާއެހެންާއިޞްލ ޙެއްާއެހެން ޮގތަކަށްާައއިއްސަ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލުާ

ބިލުެގާއޯނަރޝިޕްާއޮތްާބޭފުޅ ާނޫންނަމަވެސްާދެންމެާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާމިާބިލ ިއާާ

ވަޑަިއެގންާހުންނެވިާމެންބަރަކުާޕ ޓާީާުގޅޭޮގތުންާވިދ ޅުވެފައިާވަނީާމީެގާކުރީަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާއިންތިޙ ބުވެާ

ބަދަލުކުރެއްވިާނުވަތަާބަދަލުެވެގންާދިޔަާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާސިޔ ސީާފިކުރުާކޮންމެާޮގތަކަށްާ

ބަހައްޓަންާ އަޅުަގނޑުެމންާހަނދ ނުަގއިާ ައއިކަމުަގިއވިޔަސްާ ޖެހިެގންާ ކުލައެއްާ ވިޔަސްާސިޔ ސީާކޮންމެާ ހުރިކަމުަގއިާ

ވަނަާމ އްދ .ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާމެންބަރުންެގާމަސައްކަތުަގއިާރިޢ ޔަތްކުރަންީވ75ާާާާބަޖެހޭާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއެ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ޤައުީމ75ާާާކަންކަން.ާ އަމަލުކުރަންވ ނީާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

ާއިސްކަންާދީެގންނެވެ.ާއަދިާެއވެސްާމެންބަރަކުާއެމީހަކުާނުވަތަާާމަސްލަހަތ އިާރައްޔިތުންެގާލ ބަާއ އިާމަންފ ާއަށް

އެމީހަކ އިާޚ އްޞަާުގޅުމެއްއޮތްާއެހެންމީހެއްެގާވެސްާޒ ތީާމަސްލަހަތުާކުރިއެރުވުމަށްާމަޤ މެުގާބޭނުންކޮށްެގންާނުވ ނެާ

ާާ މުޅިާޤައުމ އިާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާާއެވެ.ާއަދިާއެބައިމީހުންާއެބަިއމީހުންާއިންތިޙ ބުވީާދައިރ ތަްއާތަމްސީލްާކުރުމުަގއި

ލ ބަާއ އިާމަންފ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކުރަންވ ނެާއެވެ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާވަކިާޕ ޓީއެްއެގާސިޔ ސީާފިކުރެއްާިވއްކަންާމަޖުބޫރުވ ާ

ތެރޭގައި މަޖިލީހުެގާ މިާ ވެސްާ މިއަދުާ އެހެންކަމުންާ ނުދެކެން.ާ ޖެހޭނެކަމަކަށްާ އޮންނ ކަށެއްާ އެކަންކަންާ ާހ ލަތެއްަގއިާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިދެންނެވިާ ހިނަގމުންދ ިއރުާ ކަންކަންާ ތެރެއިންާ ފިކުރުެގާ ޕ ޓީެގާ އ ިއ75ާާާާސިޔ ސީާ މ އްދ ާ ވަނަާ

މިއ ިއާ ހަމަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަށްާ ިއންތިހ ާ އަޅުަގނޑުާ ތަޢ ރުޟުވ ކަންާ

ންނެވިާޮގތުެގާމަތިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާއޮންނަާއެކުަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމިދެ

އިރުާހަމައެކަނިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމ އިާބެހޭާޤ ނޫނަށްާމިދެންނެވިާބަދަލާުާ

ާާ ތަފ ތު މިކަންާ މެދުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރިމަތިލައްވ ާ އިންތިޙ ބަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުާާެގނައުމުންާ އޮތުމަކީާ ޮގތުންާ ކުރުމުެގާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދެކެން.26ާާާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ޚިލ ފުާ އ އިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ރަީއސް،ާ އިންތިޙ ބަށ26ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާ ޙައްޤ އިާ ދިނުމުެގާ ވޯޓުާ ބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ
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ޙައްޤެއް ރައްޔިތަކަށްާާާކުރިމަތިލުމުެގާ ދިވެހިާ ކޮންމެާ ޙައްޤެއްާާެއީއާ އޮތްާ ކަާާވެސްާ އެހެންކަމުންާއިމުަގެވސްާ ާ.

ަގއިާބުނެފައިވަނީާއިންތިޙ ބުތަކުަގއިާެއކިާމަޤ މުތަކަށްާކުރިމަތިލުމުެގާޙައްޤުާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(26ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އެމީހަކު ނުވަތަާ އަށްާ އަމިއްލަާ ެއމީހަކުާ އަދިާ ކަމަށ އިާ މިނިވަންކަމ ލިބިެގންވ ާ މަންދޫބުާ ކުރ ާ އިޙުތިޔ ރުާ ާއެކުާ

ކަންތައް ރައްޔިތުންެގާ ލިބިެގންާާތައްމެދުވެރިކޮށްާ އެމީހަކަށްާ ޙައްޤުާ ބަިއވެރިުވމުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާހިންުގުމެގާ ކަމަށް.ާ ވ ާ

ަވކިކޮށްލައިފިާކަމަށްާާރައީސް، ވ ނަމަާނުވަތަާާމިާހުށަހެޅުމުަގއިާނުވަތަާމިާއިޞްލ ޙުަގިއވ ޮގތުންާޕ ޓީއަކުންާއެމީހަކުާ

ކަމަށްޕ ޓީއަކު ަވކިވެއްޖެާ އެމީހަކުާ ވަކިީވކަމުަގއިންާ މަޤ މުންާ އިންތިޙ ބުކުރިާ ރަްއޔިތުންާ އެމީހަކުާ ވަނީ.ާާއެާާާވ ނަމަާ

އެހެންވީމަާއޭނަެގާއަސ ސީާޙައްޤަކަށްާއުނިކަންާލިބޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާާ

ތިންާއިންތިޙ ބީާދ އިރ ތަކުންާނުވަތަާއިންތިޙ ބުވެެގންާއަންނަާއެހެންާހުރިހ ާފަރ ތްތަކެކޭާެއްއޮގތަށްާމިދެންނެވިާޮގތުެގމަ

އިންތިޙ ބުވެެގންާާ މަޤ މަކަށްާ އެނޫންާ އަދިާ މެންބަރުންނެކޭާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

ތްކަމެއްާހަމައެކަނިާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުަގއިާއިންތިޙ ބުެވެގންާއަންނަާއަންނަާމެންބަރުންނެކޭާއެއްފަދައިންާއެމީހުންނަށްާނެ

އެްއޮގތަކަށްާ އޮތުމަކީާ މެންބަރުންނަށްާ ކައުންސިލްާ ނުވަތަާ އެތަފ ތުކުރުންާާާކައުންސިލަރުންނަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ

ދަާއިޞްލ ޙެއްާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީންާޤަބޫލުާކުރެޭވނެާކަމެއްކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާނުދެކެމޭ.ާއެހެންކަމުންާމިފަ

ެއޮގތަށްާާ ތަނެއްަގއިާ ވަކ ލ ތުކުރ ާ ޙައްޤަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހެއްަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މިފަދަާ ތިބެެގންާ ހަމަހޭަގއިާ

ެއއްޮގތަާބަދަލުެގންނަ ކުރެްއވުމަކީާ އެކަންާ ިމާާާކަށްވ ާ ނުދެކޭތީާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމުމެއްކަމުަގިއާ ިއންސ ފުވެރިާ ވެސްާ

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ދުާނުކުރ ާވ ހަކަާންނަންާތ އީއިޞްލ ޙުާެގ

ާ

ާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދ އިރ ތައ7ާާާާްާ/2010`.ާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ހިންުގމ ބެ އުސޫލުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިލ މަރުކަޒީާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ އިާާހޭާ ޚިއިންާ އަޅުަގނޑުެގާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ޔ ލުާާޞްލ ޙ ާ

ވަރަށްާތަފ ތު.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިބިދީފައިވ ާއަސ ސީާޙައްޤަކަށްާނުވަތަާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދީފައިާ

އްާބަްއޓަންެވެގންާއައުމަކީާެއއީާދުސްތޫރީާހުންނަާސިޔ ސީާމިނިވަންކަމަކަށްާހުރަސްާއެޅޭޮގތަށްާޤ ނޫނުަގއިާމ އްދ ތަ

ކަމެއް ކުރެވޭާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުާ މެންބަރުެގާާާހަމަތަކުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ދެންމެާ ނޫން.ާ

މުންދ ާވ ހަކަފުޅުަގއިާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައިންާރ އްޖޭެގާސިޔ ސީާމަސްރަހުންާފެންނަމުންދ ާކަންތައްތަކ އިާތަޖުރިބ ާކުރަ

އަލީަގ ޤ ނޫނުންާާާއިކަންތައްތަކުެގާ ކުރެވިފަިއވ ާ ރައްކ ތެރިާ ކޮންމެހެންާ އެއީާ ފިކުރަކީާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ

ާއެއްޗެއްާކަމަށްާއެާމަފްޙޫމްާދޭހަާވ ޮގތަށްާވ ހަކަާދެއްކެވިކަމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާރައްކ ތެރިކުރެވިފައިާއޮންނަންޖެހޭ

ޮގތަށްާންމެވެސްާބަޔެްއެގާވިސްނުމ ާެއއްާާެއއީާކޮންެމވެސްާބަޔެއްެގާފިކުރ ިއާކޮއަކީާާާހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާސިޔ ސީާޕ ޓީާ

އުފެދިާބައްޓަންވެެގންާއަންނަާއެްއޗެއް.ާޑީ.އ ރު.ޕީާކަމަށްވިޔަސްާއެމް.ޑީ.ޕީާކަމަށްިވޔަސްާސިޔ ސީާޕ ޓީތައްާއުފެދުމުެގާާ
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އަކީާާާާސްނުމެއް.ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކަޭއެގާވިސްނުމަކީާއެީއާޙުދުމުޙުތ ރުާވިާާއިާތ ރީޙަށްާބަލ އިރުާޙަޤީޤަތުގަާ

ރައްޔިތުންނަށްާވިސްނައިދޭާ މީހަކުާ ވަކިާ ނުވަތަާ ޮގތެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ މީހަކުާ ވަކިާ ައންނަނީާ އުފެދިެގންާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ

ާާ އަކަށްާާޕ ޓީާޮގތްތަކެއްާބަޔަކުާޤަބޫލުކޮށްެގންާއެާފިކުރެްއެގާވަށ ާބަޔަކުާއެކަމަކަށްާހިތްވަރުދީާހެދީަމާެއވަނީާސިޔ ސީ

ދަާޮގތަކަށްާރައްޔިތުންާބަލައިަގންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލަކީާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާނުވަތަާއެފިކުރުާއެފަ

ާާ އަކ ިއާާއެމް.ޑީ.ޕީާެއއްާއޮެވާމ މޮޅުާސިޔ ސީާވިސްނުމެްއަގއިާބަޔަކުާކަންތައްތަކެްއާާ.އ ރު.ޕީޕ ޓީެއއްާޮއވެާޑ2ާާީބޮޑު

ކަމަށް ެގންދިޔަާ މ ދަމ ކުރަމުންާ އ ާާިވޔަސްާ އަޅުަގނޑުާ ެއާާާާވެސްާ ައއިސްާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ފިކުރަކ ެއކުާ

މަސައްކަތްާާާާެވސްާއެާފިކުރ ާއެއްކޮށްާާވ ނަމަާއަޅުަގނޑަށްާއެފިކުރުާޤަބޫލުކޮށްފިާކަމަށްފިކުރުވިްއކަިއެގންާރަްއޔިތުން

ޤ ނޫނުއަ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އެހެންވީމަާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ފުރުޞަތުާ މ އްދ ަގ30ާާާާއިސ ސީަގކުރުމުެގާ ސިޔ ސީާާާާއިވަނަާ

އޮންނަޮގތަށްާާާާކޮންމެާރައްޔިތަކަށްާލިބިެގންޕ ޓީތައްާއުފައްދ ާހިންގ ާޕ ޓީތަކުެގާޙަރަކ ތްތަކުަގއިާބަިއެވރިވުމުެގާޙައްޤު

ޚަރަކ ތްތަކުގަާ ޙައްޤުާާއިޕ ޓީތަކުެގާ ަވކިވުުމެގާ މީހުންާސިާާބައިވެރިވެާ ޔ ސީާެވސްާރައްޔިތުންނަށްާއޮންނ ނެ.ާސިޔ ސީާ

އެއްވެސްާާ ނިކުންނަނީާ މަސަްއކަތްކުރަންާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ތަމްސީލުކުރަންާ ރައްޔިތުންާ ނިކުމެާ ކަންކަމުަގއިާ

ވެސްާާނޫން.ާޕ ޓީތަކެްއެގާވިސްނުުމަގއިާމަސައްކަތްކުރުމުެގާބޭނުމުަގެއއްާާާހ ލެއްަގއިާހަމަެއކަނިާޕ ޓީތަކެއްާހުރީތީކީެއއް

ހަމަ އަޅުަގނޑުާ މީހެއްވެސްާާގައިމުާނޫން.ާ އުޅޭާ އެވިސްނުުމަގއިާ ޕ ޓީައކ ާާާާާ ސިޔ ސީާ އެހެންވީމަާ މިއީކީ.ާ ނޫންާ

ފުރުޞަތުތަ ތަމްސީލުކުރުމުެގާ ރައްޔިތުންާ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންާ ސިޔ ސީާުގޅެންމިޖެހެނީާ ބަލ އިރުާ ކަށްާ

ކުރަންޖެާާޕ ޓީއަކ  ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމަށްވ ނަމަާ ައއިއްސިާ އެކަުމެގާާއެފިލިއޭޓްެވެގންާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ހޭާ

ހ ލަތެއްަގިއާާ ފެންނަާ ކަމަށްާ ނުލިބޭާ އެބ ރުާ އެހެންވީމަާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ ކަމަށްާ ލިބިެގންދ ނެާ ބ ރެްއާ އިތުރުާ ސަބަބުންާ

މަތީާމަސްލަހަތ ިއާާާނުވަތަާއެާސިޔ ސީާޕ ޓީއެްއަގއިާމަސަްއކަތ އިާފިކުރުާބައްޓަންވެެގންދ ާޮގތަކީާއެއީާޤައުުމެގާއެންމެ

ށުއަރ ާޮގތެއްކަމަށްާވެއްޖެނަމަާއެފިކުރުާދޫކޮށްާރައްޔިތުންެގާމަސްލަހަތުާހިމ ޔަތްާކުރަންޖެހޭނެ.ާޑިމޮކްރެސީއެްއަގއިާާފު

ައީއާާ އިންތިޙ ބުެވެގންާ ޮގތެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީާ އުސޫލަކީާ މިާ ތަމްސީލުކުރުމުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ނިހެންާހެންާޕ ޓީތަކ އިާއެހެއިާތިބިާއެގަާެއއްލައިެގންާކަމަށްވިޔަސްާދެންާއެދ އިރ މިވެނިާޕ ޓީއެްއެގާޓިކެޓުަގއިާކުރިމަތި

ފިކުރު ވިސްނ ާ ފިކުރަކީވިސްނުމަށްާ މީހުންެގާ ތ އީދުކުރ ާ އޮންނަންޖެހާޭާާާތަކަކަށްާ ކުރެވިފައިާ ހިމ ޔަތްާ އެއީާ ވެސްާ

ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ އިރުާ އުސޫލަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާ އެހެންވީމަާ ދ އިރ ތަކަށްާއެްއޗެއް.ާ ތަމްސީލުކުރ ާ

ތަމްސީލުވުމަށްޓަކައިާރަްއޔިތުންާތަމްސީލުާކުރުމުެގާސިއްކަާޖަހައިެގންާހުވ ާކުރ އިރުާިމހުވ ާކުރަނީާވަކިާޕ ޓީެއްއެގާާ

ވިސްނުމެއްާވަކިާބަޔެއްެގާފިކުރުާދަމަހައްޓ ކަށެްއާނޫން.ާއެހެންވީމަާޕ ޓީތަކުެގާވިސްނުމ އިާފިކުރުާބައްޓަންވ ންޖެހެނީާ

މީާމަސްލަހަތ އިާރަްއޔިތުންެގާއ އްމުާމަސްލަހަތަށް.ާެއހެންވީމަާއަޅުަގނޑުާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ އެްއެގާމަސްލަހަތުާާޤައު

ިމއޮންނަާޒ ތީާހަސަދަވެރިކަމ ިއާާާާއިނުވަތަާައޅުަގނޑުެގާޤައުމ އިާރައްޔިތުންެގާމަސްލަހަތުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާމެދުގަާ

ގެއް ކޯޅުުމެގާސަބަބުންާ ކަމަށްވ ނަފިތުނަވެރިކަމ އިާ އެފިކުރަކ އެްއކޮށްާލޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނުކުރެވޭނެ.ާާާާމަާ މަސައްކަތެއްާ
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މިޮގތަށްާސިޔ ސީާާ ލެވެލްަގއިާ ލޯކަލްާ ނޫންާ ލެވެލްަގއެއްާ ޤައުީމާ މުޅިާ ލެވެލްަގއިާ ލޯކަލްާ ޙ އްސަޮގތެްއަގއިާ އެހެންވީމަާ

މީހަކުާއެޕ ޓީންާވަކިވެއްޖެނަމަާއެމީހަކު ކުރިމަތިލ ާ ެމންބަރުކަންާވަކިވެެގންދ ކަށްާާޕ ޓީއެްއެގާޓިކެޓުަގއިާ ެގާއެމީހެްއެގާ

ާާ އެމީހަކަށް ާާނުވަތަާ ެއީއާާއެ ބައްޓަންކުރުމަކީާ ޤ ނޫނުާ ޮގތަށްާ ނިުގޅައިެގނެވޭާ ޙައްޤުާ އެލިބިދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

މ ިއާާޤަބޫލުކުރެވޭާކަެމއްާނޫން.ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާމީހުންާއަިމްއލަާއަށްާފިކުރުާބަދަލުވުމ އިާުގޅިެގންާވަކިވެެގންާދިއު

ާާ ރުޅިއެްއަގއި އަންނަާ ޕ ޓީތަކުންާ ާާސިޔ ސީާ އެހެންެވއްޖިްއޔ ާާމީސްމީހުން މީވެސްާ ވަކިކޮށްލުމަކީާ ޕ ޓީތަކުންާ ސިޔ ސީާ

ރައްޔިތުންާ މަތިންާ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގާ ޮގތަކ އިާ އޮންނަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މައްސަލަެއއް.ާ ހޯދަންޖެހޭާ ހައްލުާ ޤ ނޫނުންާ

ބެހޭޮގތު ރައްޔިތުންނ އިާ ނިންމ ތަމްސީލުކޮށްާ ޮގތެއްާ ސަބަބުންާާާއިކަމެއްގަާާާންާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ ފިކުރުާ ވ ހަކަދަްއކ ާ

އަޅ ނީާާ ދޭތެރޭާ އެޕ ޓީއ ާ ދެންާ ދިމ ޔަާ ހިސ ބަށްާ ަވކިކުރ ާ ޕ ޓީންާ ހަޖަމުނުކުރެވިެގންާ އެކަންާ ޕ ޓީއަކަށްާ ސިޔ ސީާ

ޓިކެޓު ޕ ޓީއެްއެގާ ކުރިމަތިކޮންފިޔަވަޅެއްތޯ.ާ އަަގއިާ ހޮވިެގންާ މީހަކުާ ކޮންާލައިެގންާ ކީްއވެެގންކަންާ ިއސްހުރީާ

ޑިާރައްޔިތުންާޕ ޓީާއަށްާނސަބަބަކަށްޓަކަިއކަންާބަލ ލުމެއްނެތިާއެމީހ ާއެޕ ޓީންާއެއްކަލަާޕ ޓީާއަށްާލިބިފައިާއިންނަާޮގ

ާާނދިންޮގ ރައްޔިތުން ހޫރ ލީާ ނަގ ފައިާ ޕ ޓީންާ ާާޑިާ އެކަންކަންާކައިރިން ލިބިެގންތޯާ ރުހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަހ ފައިތޯާ

ހައްތަހ ހިމ ޔަތް މީާ ކޮންބަޔެއްތޯ.ާ ޒިންމ ދ ރުވަނީާ އެކަުމެގާ ކ ކުތޯ.ާ ހައްލުހޯދަންޖެހާޭާާާކުރަނީާ ޤ ނޫނުންާ ވެސްާ

ާާތައްކަންތައް ކަންކަން ުއސޫލުންާ މިާ އެ.ާ ކަމަށްެވއްޖިއްޔ .ާ ބޭނުންވަނީާހައްލުކުރ ާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ހެންވީމަާ

މިއަ މީހެއްމީ.ާ ކޮށްފައިހުރިާ ތަޖުރިބާ  މިހިތިާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ ޕ ޓީަގއިާ އިދިކޮޅުާ އެންމެބޮޑުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދުާ

މުޅިާާާާއިކުރީގަާ މަސްލަހަތ އިާ ދަުއލަތުެގާ ދިވެހިާ މުޅިާ އައިސްާ ކުރަުމންާ މަސަްއކަތްާ އެްއޮގތަށްާ ވިސްނުމ ާ އެޕ ޓީެގާ

ދިމ ކުރީމަާއެކަމ ާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިޔ ސީާދެމިޮއތުމ އިާުގޅުންހުރިާަމއްސަލަެއްއަގިއާޒ ތީާއުސޫލުންާކަެމއްާނިންމަން

އަޅުަގނޑުާދިންާާާއިދެކޮޅަށްާވ ހަކަާދައްކ ާެއކަމުަގއިާރައްޔިތުންނ ާއެްއކޮޅަށްާޤައުމުެގާމަސްލަހަތ ާއެއްޮގތަށްާމިތަނުަގ

ލ ޤީާމައްސަލައެއްާކަމަށްބަލަިއާޑިސިޕްލިނަރީާފިޔަވަޅުއަޅ ާާ.ޕީންާއޮތީާއަޅުަގނޑ ާދޭތެރޭާއަޙުާވޯޓެްއެގާސަބަބުންާޑީ.އ ރު

ވ ހަކަދައްކ ާއެންމެފަހުންާޮގސްާޕ ޓީންާވަކިކޮށްާާާާއިށްާފޮނުވައިެގންާކުށްެވރިކޮށްާއެކަމ ާބެހޭޮގތުންާނޫސްތަކުގަާތަންތަނަ

ީމާާ ފިކުރެއްތޯ.ާ ސިޔ ސީާ މީވެސްާ ދެވޭނީ.ާ މިހ ލަތަށްާ ކިހިނެއްތޯާ އަންގ .ާ ކަމަށްާ އެދެންޖެހޭނެާ މ ފްާ މިކަމުަގއިާ

ޮގތެއްތޯ.ާއެ ޮއތީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާާލީޑަރޝިޕަކުންާކަންތަްއކޮށްެގންވ ނެާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ހެންވީމަާއަޅުަގނޑުާ

ވެސްާއެބަތިއްބޭާމިކަމަށްވެސްާއެންމެާތަސައްރަފުާނުފުދޭާއެންމެާއެކަށީެގންނުވ ާާާާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރޝިޕްަގ

އެބޭފުޅުންނަކީ ޙ ސިލުކުރުމަށްާާބޭފުޅުން.ާ ކަމެއްާ ވަކިާ ބޭނުންވ ާ ތިމ މެންާ އިންސ ނުން.ާ ހުރިހ ާވެސްާ ބޭނުންވ ާ ޓަކައިާ

ދަށުަގިއާާ އަޅުވެތިކަމުެގާ ފިކުރުެގާ ޕ ޓީއެްއެގާ ސިޔ ސީާ މީހުންާ ތަމްސީލުކުރ ާ ރައްޔިތުންާ އެހެންވީމަާ ކުރ ނެ.ާ ކަމެއްާ

ފަލްސަފ އެއް ޤަބޫލުކުރ ާ ބޭތިއްބުމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުާ ހަދައިެގންާ ހިާާޤ ނޫނުާ މިހިރީާކަންތައްތައްާ ގ ާނނޫން.ާއެހެންާ

ރެސީތަކުަގއިާދުނިޔޭެގާނަމޫނ ާޑިމޮކްރެސީާކަމަށްާމިބަލ ާާއެންމެާކުރިއަރ ފައިހުރިާޑިމޮކްާާާ.ާދުނިޔޭެގޮގސްފައިހުރިާޮގތް

ޤައުމުތަކުަގ ފަދަާ އަށްާާާާއެމެރިކ ާ އޮބ މ ާ ޕްރެޒިޑެންޓްާ އެމެރިކ ެގާ މިހ ރުާ ެމންބަރުންާ ޕ ރލިމެންޓްާ އެމެރިކ ާ ެވސްާ
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ާާ ކަނޑައެޅިެގން އެބަހުރިާ އެޕ 58ާާބެލިކަމަށްވިޔަސްާ ދެއްވ ފައި.ާާފަހަރުާ ޥޯޓުާ ޚިލ ފަށްާ އެޕ ޓީެގާވިސްނުމ ާ ވިޕ އިާ ޓީެގާ

މައްސަލަ ކަނޑަެއއްާާކޮބައިތޯާ ޕ ޓީއަކުންާ އެޕ ޓީެގާާާއަކީ.ާ ޓިކެޓުަގއިާ އެޕ ޓީެގާ ހަމަާ އެހެރީާ މިއަދުާ ނުލ .ާ ވެސްާ

ންޖެހޭނެ.ާމީވަކިާކަށްވެފައި.ާއެހެންވީމަާޑިމޮކްރެސީާހަޖަމްކުރަންާދަސްކުރަވ ދަކޮށްެގންާއެމެރިކ ެގާރައީސަާާޓިކެޓުަގއި

ނޫންާމީއަކީ.ާއެހެންވީމަާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުަގއިާތިއްބަވ ާއިސްވެރިންނ އިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާފިކުރުާާާމީހެއްެގާެއއްޗެއް

ވިސްނ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޭބޭފުޅުންާ މަސައްކަތްކުރ ާ ޤަބޫލުކުރަންާ ރައްޔިތުންާ ފިކުރުާ އެާ ތަރައްޤީކޮށްާ

މި ތިމ މެންާ ެއޮގތަށްާާވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނެާ ހިންގ ނީާ ކަންކަންާ އެޮގތަށްާ މަސައްކަތެްއކަން.ާ ޤައުމީާ ކުރަނީާ

ބަދިޭގަގ ޭގާ މައްސަލަތަްއާާއިމަސައްކަތްކުރ ނީާ ޒ ތީާ ވިސްނައިެގންާ މިޮގތަށްާ ފެންވަރުަގއިާ ޤައުމީާ އެހެންވީމަާ ާ.

މިފަ ޮގތަށްާ ެގއްލިެގންދ ާ ޤަުއމުަގއިާ މަސްލަހަތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާ ޑިމޮކްރެޓިކްާާނިކުންނަޮގތަށްާ ދަާސިޔ ސީާ

މެންޓެއްެގާޅަފަތުަގިއާމިޮގތަށްާމަސައްކަތްކޮށްެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާރަޔައެންވަާ

އެއްޮގތަކަށް މީާ އިޞްލ ޙަކީާ ސިޔ ސީާާާާމިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަދިާ ނޫނޭ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ

އުފެދިެގ މީހުންާޕ ޓީތައްާ ދަށަށްާ ައޅުވެތިކަުމެގާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ހަދަިއެގންާ ޤ ނޫނުާ ިމޮގތަށްާ އަިއއައުމ އެކުާ ންާ

ެއްއޮގތަކަށް މީާ ކުރުަމކީާ މަސައްކަތްާ އިންސ ނަކުާާާާެގންނަންާ ލޯބިކުރ ާ މިނިވަންކަމަށްާ އެްއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ވެސްާ

ޮގތުންާާާާނުކުތާ ާާހޭާއަނެއްނޫނޭ.ާދެންާހަމަާއެއ އެކުާފ ހަަގކޮށްލަންޖެާާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމެއް ައކީާރ އްޖޭަގއިާދުސްތޫރީާ

ާާ ރިޔ ސީ މީާ ސިސްޓަމަކީާ މިއޮތްާ ކުރެވިފައިާ ތެރޭަގއިގ އިމުާ ނިޒ މެއްެގާ ރިޔ ސީާ ރައްޔިތުންާާާާނިޒ މޭ.ާ ެއޮގތަކަށްާ

ޓިކެޓުާާތަމްސީލު ޕ ޓީޕ ޓީެގާ މީހުންާ އެކަންކުރ ކަމަށްކުރ ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އަޅުެވއްޗެއްާ ބަދެާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ ވ ނަަމާތަކަކުާ

އިންާާތްާމުޅިާދުސްތޫރީާނިޒ މުެގާތެރެންވީމަާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއޮހޭނީާބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއް.ާއެހެމިތަނުަގއިާއޮންނަންޖެ

އެްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިޖެހެނީ.ާ ހަދަންާ ބައްޓަންކޮށްާ ޤ ނޫނުާ ސިޔ ސީާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ ެވސްާ

ވެެގންާައއިާމީހަކަށްާާސީާޕ ޓީެގާޓިކެޓުަގއިާިއންތިޙ ބުވެސް.ާއަދިާސިޔ ާާާކަމަކަށްޕ ޓީއެްއެގާމީހަކުާހުންނަންާޖެހޭނެ

ކަމަކަށް ނުކުރެވޭނެާ ބަދަލުާ ކަމަކަށްާާ،ވެސްާާާޕ ޓީާ ނުކުރެވޭނެާ ބަދަލުާ ޕ ޓީާާފިކުރުާ ސިޔ ސީާ ދީނެްއާާާާވެސް.ާ ައކީާ

ިވސްނުމަކީ ސިޔ ސީާ އަޤީާާނޫނިއްޔ .ާ އެއީާ ނޫނިއްޔ .ާ ދީނެއްާ ނޫނިއްވެސްާ ނުކުރެވޭކަށެއް.ާާދ ެއއްެވސްާ ބަދަލުާ ޔ ާ

އިާދެކޮޅަށްާހިންިގާާއެހެންވީމަާއެކަންާކުށްވެރިކޮށްާއެކަމަކީާބޮޑުާޖަރީމ އަކަށްާހަދައިާއެކަމަކީާދައުލަތ އިާރައްޔިތުންނ 

ކޮށްެގންވ ާފަދަާކަެމއްާނޫން.ާާާާބޮޑުާމުއ މަރ ތެއްާކަމަށް ިމޮގތަށްާވ ހަކަާދެއްކުމަކީާމީާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ ބަލައިެގންާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާތިއްބެވިާސިޔ ސީާލީޑަރުންނ ިއާސިޔ ސީާާއެ ހެންވީމަާ

ބޭބޭފުޅުން ރ ވ ާ ސިޔ ސަތުާ ކައުންސިލްތަކުންނ އިާ ވަޑައިަގންނަަވންޖެހޭނޭާާޕ ޓީތަކުެގާ ާ ސިޔ ސަތުތަކަށްާާާާވިސްނ ާ އެާ

ވެސްާާާާކަން.ާއެާސިޔ ސަތުތައްާބަދަލުކުރަންާަމސައްކަތްކުރ ނެާބަޔަކުޮގންޖަހ ނެާސިޔ ސީާމީހުންާމިޤައުމުަގއިާތިބެދ ނެ

މިޤައުމުަގއިާތިބެދ ނެކަން.ާޑިމޮކްރެސީެގާރީތިާއުސޫލުންާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާކައުންސިލަށްާެއމީހަކުާހަޖަމްާނުކުރެވުނީމަާ

ާާތްާނުކުރެވޭނެކަންާއެނުގނީމަާބޭރުކޮށްލަނީ.ާނޫނީާއެމީހަކަށްާއެތަނެއްެގާތިމ ެގާިވސްނުމ ާފިކުރ ާއެއްޮގތަށްާމަސަްއކަ
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ބީއަތެއްާނޫންތޯ.ާއެހެންވީަމާމިކަންކަމެއްާބަދަލެްއާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމަާޤ ނޫނުންާނިކުމެެގންާދަނީ.ާމީާއިންސ ނީާޠަ

މިކިޔ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީާ ކުރުަމކީާ ކަންކަންާ އުސޫލުންާ ކުރ ާ ހައިޖެކްޓްާ މިޮގތަށްާ ފިކުރުާ ވިސްނުމ އިާ މީހުންެގާ

ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގަާާާއިޑިމޮކްރެސީގަާ މިނިވަންކަމ ެއކުާ ކުރުމ އިާ ތަމްސީލުާ ިމނިވަންކަމ އެކުާ ުއސޫލުތަކ ިއާާާާއިރައްޔިތުންާ

އެހެން ކަެމއް.ާ ޚިލ ފުާ އެކަނޑައެޅިެގންާ އެކަންާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ައޅުަގނޑުާާވީމަާ ދެންާ ނުވ ނެ.ާ ކުރެިވެގންާ ޮގތަކަށްާ

ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުާއެާވ ހަކަާދެއްކެވިާރޫޙަށްާބަލ އިރުާއެްއވެސްާހ ލެްއަގއިާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާދެންމެާމި

ދިންާޕ ޓީއެއްެގާާާާވެސްާއިންތިޙ ބުވެެގންާމިއަންނަނީާއެމީހަކުާތަމްސީލުކުރ ާޕ ޓީއަކުންާއެމީހަކަށްާޓިކެޓުާާކޮންމެާމީހަކު

ންނަކީާހަމައެކަނިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާާކުލައަށ އިާވަހަށްާބަލ ފައޭ.ާމީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއެްއޗެއްާނޫން.ާރައްޔިތު

ދިެވހިާާ އެހެންވީމަާ ރައްޔިތެއް.ާ ހޭލުންތެރިާ މ ާ އެއަށްވުރެާ ިމއަދުާ ރައްޔިތުންނަކީާ ދިވެހިާ ނޫން.ާ ބަލ ބަެއއްާ އަށްާ ކުލަާ

މީހު ޕ ޓީައކުންާ އެްއވެސްާ ތިއްބ ާ ކުރިމަތިލ ފައިާ މީހުންާ ތަންތަނަށްާ ޓިކެޓުަގއިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ތެރެއިންާ ނާްާރައްޔިތުންެގާ

މީހުންާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ މިތަނަށްާ މީާސިޔ ސީާާާނުހޮވިާ އިނޭގތ ާ އެބަާ އެހެންވީމަާ އެބަތިބި.ާ ހޮވިެގންާއައިސްާ ވެސްާ

އަކ އިާުގޅުމަކީާެއީއާާރުމަކީ.ާއެހެންވީމަާސިޔ ސީާޕ ޓީޕ ޓީއަކ އިާުގޅިފައިާހުރިކަމެއްާނޫންކަންާރައްޔިތުންާތަމްސީލުާކު

ރުާާތ އީދުާހޯދުމުަގއިާލިބޭާއިތުރުާމަެގއް.ާއެމީހަކުާއިޙުތިޔާ ާާއެާާވަތަާއެމީހަކަށްއެމީހަކަށްާލިބޭާއިތުރުާފައިދ އެއްާނު

ތިމ ާއިޙުތިޔ ރުާކުރިޮގތްާދޫާކުރެވެންޖެހޭނެ.ާއެހެންާާާާއިކުރ ާެއއްޗެއްާއެއީ.ާއެހެންީވމަާތިމ ެގާއަމިއްލަާއިޙުތިޔ ރުަގ

ޝަރީޢަތުަގ އިސްލ މީާ ނުކުރެވެނީާ ދެންާާާާިއސްލ މްދީނަށްާާއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުެވވެނީ.ާ އެކަނިާ މުރުތައްދުާ ވަދެާ

ނޯންނ ނެާބަދަލުާނުވ ާެއއްޗެއް.ާއެހެންވީމަާމިކަހަލަާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާއެްއޗިހިާމިތަނަށްާހުށަހަޅައިެގންާމަޖިލީހުެގާާ

ދަންނަވ ލަ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ކަމ މެދުާ މަސައްކަތްާ ޕ ޓީންާ އިދިކޮޅުާ ބޭކ ރުކުރަންާ ންާވަުގތުާ

ިއާާއިދިކޮޅުާޕ ޓީންާމަސައްކަތްާމިތަނުަގއިާބައްޓަންކޮށްާކުރަމުންާމިެގންދަނީާއެއްެވސްާހ ލެްއގަާާާއިބޭނުންވަނީާއިްއޔެގަާ

މަސްލަހަތަކ  މިރ އްޖޭެގާ ޙަޤީމިހ ރުާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ޮގތަކަށެްއާ އެްއޮގތްވ ާ މިއަދުާާއިާ ޤަތެއްާ

އެްމ.ޑީ.ޕީ ޕ ޓީއަކަށެއްާ ވޯޓުާާވެރިކަންކުރ ާ ިގނަާ ލ މީހުންެގާ ޯވޓުާ މިމަޖިލީހުެގާ ައޣުލަބިއްޔަތެއްާ މިމަޖިލީހުެގާ އަކަށެއްާ

ލިބިެގންާކަންކަންާނިންމ ނެާފުރުޞަތެއްާނެތް.ާިއއްޔެަގވެސްާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްތަކެއްާނިމިެގންާދިޔަ.ާމަސައްކަތްާާ

ުގޅި މަސްލަހަތ އިާ އަިމއްލަާ މީހެްއެގާ ވަކިާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ދިޔައީާ ެއާާނިމިެގންާ ލައިެގންާ މިތަނަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ ފައިހުރިާ

ގ ނެ.ާޤައުމުާހިންަގނީކީާާނއިޞްލ ޙުާފ ސްކުރަންވެެގންާެއންމެންވެެގންާމަސަްއކަތްކުރީ.ާމިާއުސޫލަކުންާކަންކަމެއްާނުހި

ޙ ސިލްކޮށްދޭކަށެއް ކަންތައްތަކެއްާ ބޭނުންވ ާ މީހަކުާ ވަކިާ ނޫން.ާ މަސްލަހަތައްޓަކައެއްާ މީހެްއެގާ ވަކިާ ނޫންާާާާވެސްާާމީާ

މަޖިލީހުަގ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ޙަޤީޤަތަކީާ ކުރަންޖެހޭާ ޤަބޫލުާ މިއަދުާ އެހެންވީމަާ ހިންަގނީކީއެއް.ާ ާާއިާޑީ.އ ރު.ޕީގަާާާއިޤައުމުާ

އޮތީ.ާާ ޮގތަށޭާ ކުރެވޭާ ކުރެޭވނޭާ ކުރަްއވ ށޭާ މަސައްކަތްާ ކުރައްވަންާ ހިމ ޔަތްާ ފިކުރުާ އެާ ވިސްނުމ ިއާ އެވިދ ޅުވ ާ

ދައުލަތުެގާާ ފަރ ބ ރ3ާާާާުއެހެންނަމަވެސްާ ހިންގ ާ ވެރިކަންާ ވަކިކުރެިވފައި.ާ ހިންގ ނެ.ާާމިއޮތީާ ވެރިކަންާ ތުންާ

މަޖިލީހެއްއަޤ ނޫނު ރަްއޔިތުންެގާ ބަލ ާާާާސ ސީަގއިާ ހިންގ ޮގތްާ ވެރިކަންާ ފަރ ތުންާ ހިންގ ާ ެވރިކަންާ ދީފައޮތީާ
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ާާޒިންމ ދ ރުކުރުމުެގާކަންތައްތަްއ.ާމިއަދުާހެނދުނުާއެންމެާފުރަތަމަާއޮތީާސަރުކ ރުާމަސްއޫލިއްޔަ މިންަވރުާާތުާއަދ ކުރ 

ާާބަލ ާކޮމިޓީ.ާެއކޮމިޓީ ާާައކަށް ކުރ ާޕ ޓީއެްއާނޫނޭާޒިންމ ދ ރުާޮގތެއްަގއިާމަސައްކަތެއްާިއދިކޮޅުާޕ ޓީައކުންާޙ ޒިރެއްނުވޭ.

ާ.ާ.މީއަކީ.ާއެހެންވީމަާކޮމިޓީ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއްމަދު.ާޙަސެއިންާމުބަރުާޙުދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއް.ާމަތިވެރިާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙަ

ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހ ާ ފެންނަންާއޮންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާ ޙ ޒިރީާ ކޮމިޓީެގާ ވެސްާމިއަދުެގާާާާދެންމެާއެވިދ ޅުވިާ

ާޙ ޒިރީާބައްލަވ ލެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ޖަވ ބުާާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ެގންދެވިާ ދައްކަވަމުންާ މެންބަރަކުާ އެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ވިދ ޅުވުަމކަށްދެއްވުމުާ އެއްޗެއްާ ޮގތުންާ މެންބަރުާާާެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ އަޅުަގނޑުާ ނޭރުވޭނެ.ާ ފުރުޞަތުާ

ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއަލްޙ ންާފަހުމީާއަ

ާ

ާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބަލަންވީ.ާާ ޙ ޒިރީާ ކޮިމޓީތަކުެގާ އިނޭގތޯ.ާ ބަލަންވީާ ޙ ޒިރީާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ތިއްބަވ ނީ ާާާާކޮމިޓީތަކުެގާ ތަމްސީލުކުރައްވ  ޕ ޓީތައްާ އިދިކޮޅުާ ހަމަާ ތިއްބަވ ނީވެސްާ އިދިކޮޅުާާާާރިޔ ސަތުަގިއާ ވެސްާ

ޒިންމ ދ ރުކުރުންާ ސަރުކ ރުާ ކުރެވިފައިހުރީ.ާ މަސައްކަތެއްތޯާ ކޮންާ ކުރެވިާ އެޖެންޑ ާ ބައްލަވ ާ ބޭބޭފުޅުން.ާ ޕ ޓީތަކުެގާ

ނޯންނ ނެާކޮންކަމެއްތޯާކުރެވިފައިހުރީ.ާމުޅިާޤައުމ އިާރައްޔިތުންެގާފިކުރުާހިމ ޔަތްކުރަންާކޮންކަމެއްތޯާކުރެވިފައިާއޮތީ.ާާ

ންިގޔަާނުދިނުމަށްޓަކަިއާއެްއވެސްާކަމެއްާކުރެވިފައެއް.ާއެހެންާމިއަދުާމިކުރެވޭާމަސައްކަތަކީާހަމަާފ ޅުަގާސަރުކ ރުާހި

ާޤައުމު..

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. 10:30ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހިސ ބުން އަޅުަގނޑުާ 30ާާާާވުމ އެކުާ ދ ން ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާ މަޖިލީހުެގާމިނިޓްެގާ

މިވަނީ މަަގވ އިދުަގއިާ އަލުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ދ އިރ .ާ އައިޓަމްެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ ފަށ އިރުާ މިާާާސަްއކަތްާ އިންާ

ހަކަފުޅާުާިއންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާއެންމެާފުރަތަމަާވ ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމެގާދ އިރ 

ެގންދެވުމަށް. ާާައޅުގަާާާކުރިޔަށްާ ރ ވ ފަިއ މަސައްކަތްާ ބަހުސަނޑުމެންާ އިބްތިދ ޢީާ ާާއޮންނަޮގތުންާ އޮތް ަގޑިއިރ1ާާާާުށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަވީ.ާ މިާ 11:00ާާާާމިހިސ ބުންާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ ދ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ފަށ އިރުާ މަސައްކަތްާ 10ާާަގއިާ

ދ އިރ ެގ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ދަށުންާ އަިއޓަމްެގާ އެާ މަސައްކަތް.ާ ނުނިމިހުރިާ ެއއީާ ޢިބްރ ހިމާްާާާއަށް.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ބަހުސ5ާާާާްާ/2008މުއްތަލިބުާ ބިލުެގާ ެގނައުުމެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންެގާ

ާާ ދަންނަވަމުން ވ ހަކަާ ެގންދ ނެާ ކުރިޔަށްާ މަސައްކަތްާ ތަރުތީބުންާ މިާ ެގންދ ނީ.ާ ކުރިޔަށްާ މިނިޓްެގ30ާާާާއަޅުަގނޑުާ

ާާ.ާ…ލައިކުމްފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާވައްސަލ ްމާޢަާޅެއްާއަޅުަގނޑުހުސްވަުގތުކޮ

ާ

 ]ށ11:00ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާާ[

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ-10.ާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާ`.ާހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދަންާމިާފަށަނީާާ-10.1

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާާާނުނިމި މުއްޠަލިބުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މަސައްކަތް.ާ ހުރިާ

ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ެގންދިއުން.ާއ ދެ،2008/5ާާާ؛ ބަޙުސްާކުރިއަށްާ ބިލުެގާ ެގނައުމުެގާ ފުލުހުންެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާ

ދެ ަގލޮޅުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ މަޚްލޫފަށް.ާާއަޅުަގނޑުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުނުާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމެދުހެންޭވރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާ.

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ާޢަލީާޢ ޒިމްދ އިރ ެގާމެންބަރުާާމެދުހެންވޭރު

ވެސްާާ.عليكم ާاسالم ާ`. ޔަޤީނުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާއ ދެ،ާ މަންދޫބުން.ާ ރައްޔިތުންެގާ

ކަންތައްތަކުަގއިާިވސްނަންޖެހެނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާފިކުރުާހުންނަންޖެހެނީާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ާޮގތްތައްާކަމަށްާހަމާަާ

ވެާ ނިޒ މަކީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ އ ދެ،ާ ސްާާޔަޤީން.ާ

ބ ވ ލެްއވިާނިޒ މެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާނިޒ މުާބަދަލުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާވެސްާއެބަާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ
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ބައެއްާމެންބަރުންާމިާބިލަށްާވ ހަކަދަްއކަވަމުންާމިާބިލުެގާކަންތައްތައްާައޅުަގނޑުމެންާކުރަމުންާމިެގންދަނީާނުވަތަާމާިާ

ނައުމަށްާމަސައްކަތްާކުރަމުންާމިެގންދަނީާމިާނިޒ މ ާޚިލ ފުކަމަށްާވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުމަކީާާމަޖިލީހަށްާބައެއްާބ ރުތައްާގެާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާފަހަރެއްަގއިާވެސްާދެކޮޅުޖެހޭާކަހަލަާވ ހަކަެއއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުެމންާރައްޔިތުންނަށްާދެރަވ ،ާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޖުބޫރުވ ނެާއެކަމެއްާބަދަލުެގންނަން.ާާރައްޔިތުންނަށްާނިކަމެތިވ ާކޮންމެާކަމެއްާކޮންމެާވަުގތެއްަގއިާާ

އެޮގތުންާނިޒ މ ާދޭތެރޭަގއިާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާފިކުރުކޮށްެގންާނުވ ނެާރައްޔިތުންނަށްާދެރަވ ާކަހަލަާކަންތައްތައްާމިާ

ކަންތައްތައް ސަރުކ ރުންާ ނުކުޅަދ ނަާ ހިންުގމަށްާ ނުވަތަާ ދޯދިޔ ާ ިމއޮތްާ މިއަދުެގާ ކުރަމުންދ ނަމާަާާާސަރުކ ރުން،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޖުބޫރުވ ނެާނިޒ މ ާދެކޮޅަށްާވެސްާކަންތައްތައްާކުރަން.ާައޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާިމކަމަކީާާ

ހަމަާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫންކަން.ާ ކަެމއްާ ކުރެވޭާ ރަނަގޅަކަށްާ އެންމެާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ

އަޅުަގނޑުމެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާމިދަންނަވ ހެންާ އެކަމެއްާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ކުރަންޖެހޭާ ދިފ ޢުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ންެގާ

ކުރުމުެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާނިޒ މުާވެސްާެއއްކައިރިކޮށްލ ފައިާއެބަޖެހޭާރަްއޔިތުންނަށްާފައިދ ާހުރިާޮގތްާހަދަން،ާާ

ނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާހަމަާދެާވަނަާފަހަރަށްާވެސްާިމާޤައުމަށްާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތްާހަދަން.ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަން

މިކަހަލާަާ ނުވަތަާ މިދަނީާ ެގންނަމުންާ މިާ ބަދަލުތައްާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދައްކަނީާ މިާ ުގޅޭޮގތުންާ ބިލ އިާ

ންނަމަާއިޞްލ ޙުތައްާޤ ނޫނުތަކަށްާެގންނަމުންާމިދަނީާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާކަންތައްތައްާކުރަމުންާެގންދ ޮގތުންނޭ.ާނޫ

ނުޖެހޭނެކަނާްާ ެގންނަންާ ބަދަލުާ މިފަދަާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ބައެއްާ ހުރިާ ހަދ ފައިާ ުގޅޭޮގތުންާ ނިޒ މ ާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަން.ާކުރީފަހަރުާމިާބިލަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިންާއޭރުަގިއާާ

ބައެްއާާ ސަރުކ ރުންާ ނުވަތަާމިހ ރުެގާ ކޮމިޝަނަރަށްާ ޕޮލިސްާ ިމޮގތުންާ ވ ހަކަ.ާ ކުރަމުންދ ޮގތުެގާ ކަންތައްތައްާ

ފަހަރެއްަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާމިނިވަންާމުޢައްސަސ ތަކަށްާނުފޫޒުާފޯރުވަމުންާއެންމެާމަތީާވެރިކަމުެގާބ ރުންާމިދަނީާ

ާާ ޮގތަކަށްާނޫން. ނުފޫޒުފޯރުވަިއެގންާވ ނެާ ކިވެފަިއާއޮންނަންޖެހޭާނިޒ މެއްަގިއާާބ ރުާވ3ާާަވެސްާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގއިާ

އަށް.ާއެކަންާއެބަާވަރަށްާރަނަގޅަށްާާ އެއްާބ ރުންާއަނެއްާބ ރަށްާނުފޫޒުފޯރުވުމަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންާމިދަނީާއިންތިހ 

ދިާާއެނޭގ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަެއއްާސިޔ ސީާނުވަތަާމިާމަޖިލީހުެގާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހަމަާވަރަށްާކުދިކުާ

މައްސަލަތަކުަގއިާފުލުސްާއޮފީހަށްާެގންޮގސްާތަފ ތުާބަޔ ންތައްާނަަގއިާބިރުދަްއކަމުންާދަނީާއެކިއެކިާދުަވސްތަކުަގިއާާ

ފުލުސްާ ދިމ ވަނީާ މިާ ކަންތަްއތައްާ މިކަހަލަާ އެބަދޭ.ާ ބިރުދައްކަުމންާ މިާ ެގންޮގސްާ އެއްބަޔަކުާ ހަމަާ ތަކުރ ރުކޮށްާ

ާމުޢައްސަސ ތަކުެގާއިސްާވެރިންާޢައްޔަންކުރުމ ިއާވަކިކުރުމުެގާހުރިހ ާބ ރެްއާާއޮފީހުަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންާނުވަތަާއެ

އެކަންާ ދ ތީވެާ ބޭނުންކުރަމުންާ ޮގތުަގއިާ ނ ޖ އިޒުާ އެކަންތަްއތައްާ އޮންނ ތީވެާ ދެވިފައިާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެހެނެއް ކުރަންޖެހެނީ.ާ ކަންތައްާ މިކަހަލަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާ ީމެގާާހުއްޓުވުމުެގާ ޚިލ ފަށް.ާ ކުރިއ އިާ މީެގާ ނޫން،ާ

ބޮޑުާާ އެހ ާ ެއދުންވެރިކަންާ އަިމއްލަާ ެވސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ފަރ ތްތަކަކީާ ކުރިާ ވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ެއއީާ ވެސް.ާ ފަހަރެއްަގއިާ ނެތްާ ދެންނެވޭކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭފުޅުންނެކޭާ
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ވެރިާ ވޯޓަކ ާާއޭރުެގާ ވަކިާ ހައްޔަރުކޮށް،ާ މީހެއްާ މިވެނިާ ބަންދުކޮށް،ާ މީހަކުާ އަންގ ފައިާ އޮފީހަށްާ ފުލުސްާ ކަމުންާ

މިޖެހެނާީާ ކުރަންާ މިހ ރުާ ކަންތައްތަްއާ ިމކަހަލަާ ވުމ އެކުާ ނެތް.ާ ވެފައެއްާ ކަންތައްާ މިކަހަލަާ ނުނެރެވިާ ދިމ ކޮށްފައިާ

ރައް އަޅުަގނޑުމެންާ މުޒ ހަރ ތަކުަގއިާ ކުރ ާ ވަުގތެއްަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރ ާ ނުކުމެާ ޔިތުންނަށްޓަކައިާ

އެްއވެސްާާ އުނދަޫގތައްާ ތަފ ތުާ މިކަހަލަާ ޖަހަނީ.ާ ވެސްާ ފެންާ ޖަހަނީ،ާ ވެސްާ ކަރުނަޭގސްާ ަގޔަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ންބަރުންތައްާހަމައެއްާނެތި.ާއެއ އިާޚިލ ފަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާކައިރީަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވ ާމެ

ކުރަމުންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޯގނ ެއއްާ ކޮންމެާ ލެިވޔަސް،ާ ހަޅޭކެއްާ ކިތަންމެާ ތިބެެގންާ މިތ ާ ިގނައިންާ ކިތަންމެާ

ކަމެްއާާ އެްއވެސްާ ފެނުެގާ ކަރުނަޭގހުެގ،ާ މިާ ކަމެއްާ ނުވަތަާ އަސަރެއްާ އެއްވެސްާ ޭއެގާ ިވޔަސްާ ެގންދިޔަކަުމަގއިާ

ޑުމަޑުން.ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާމިާދިމ ވ ންާމަޖުބޫރުވ ާޙ ލަތަކީާއަޅުަގނޑުާާނުފެންނ ނެ.ާފުލުހުންާވެސްާތިއްބަވ ނީާމަ

މިދަންނަވ ހެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާމިާބ ރުތައްާދީފައިާވ ތީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާ

ހަޅުއްަވއިދެްއވިާކަމަށްޓަކައިާފަރެސްމ ތޮޑ ެގާާބޮޑަށްާއަދިވެސްާހަމަާމިާބިލަށްާތ އީދުކޮށްާމިާބިލުާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާހުށަ

ާ.عليكم ާاسالم وމެންބަރަށްާހަމަާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާަވކިވެލ ނަން.ާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުންާ:ވ ވިސ މްާޢަލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަޑުއްވަރީ

ާާ މިއޮތް ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންެގާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސްާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ

ތ އީދުކުރެޭވާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާބައެްއާސަބަބުތައްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރ ނަން.ާއ ދެ،ާފުލުހުންެގާ

އަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާޕްރޮފެޝަނަލްާުމޢައްސަސ ެއްއެގާޮގތުަގއިާތަރައްޤީކުރުމަށްާައޅުަގނޑުމެންާ މުޢައްސަސ 

ފުލުހުންެގާާއެން ައޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ މުޢައްސަސ އެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ މަސަްއކަތްާ ބ ރުއަޅ ާ ެއކަމުަގއިާ މެންވެސްާ

މުޢަްއސަސ ެއއްާާ ވީާ ދުވަސްތަކެއްާ ިގނަާ އެހ ާ އަދިާ އުފެދިެގންާ ޮގތުަގިއާ މުޢަްއސަސ ެއއްެގާ ވަކިާ ައކީާ މުޢައްސަސ ާ

ވަރަށްާބޮޑަށްާތަރައްޤީކުރަންާބޭނުންވެފަިއވ ާމުޢައްސަސ ެއއް.ާާާާނޫން.ާއެހެންކަމުންާއެާމުޢައްސަސ ާއަކީާމިއަދުާެވސް

އެތ ަގއިާތިބިާމީހުންާއިންސ ނީާވަސީލަތްތައްާއިތުރަށްާތަރައްޤީކުރުމ އިާއެހެންާވެސްާއިތުރުާތަރައްޤީތައްާއެތަނަށްާާ

ފުލު ފަހިވ ނީާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ިމކަންކަމަށްާ ބޭނުންވޭ.ާ ބޮޑަށްާ ައކީާވަރަށްާ މުޢައްސަސ ާ ހުންެގާ

ތިބެެގންާާ އެތ ާ ބަޔަކުާ ދެމިތިބޭާ ހަމައެކަނިާ ައދ ކުރުންމަތީާ ވ ޖިބުތައްާ އެމީހުންެގާ އެްއކިބ ވެފައިވ ާ ނުފޫޒުންާ ސިޔ ސީާ

އޮފްާ "ކޮމިޝަނަރާ ތެރޭަގިއާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ެވެގންނޭ.ާ މުޢައްސަސ ައކަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ

މަޤ މަށް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާޕޮލިސްެގާ މިހެންާ ހޯދަންވ ނޭ"ާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޢައްޔަކުރުުމަގިއާ މީހަކުާ ާ

އެބަޮއވޭ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާަވރަށްާތ އީދުކުރެވޭާކަމެކޭ.ާމިހ ރުެގާސިޔ ސީާމަސްރަޙަށްާާ

އެބަ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަހަރުާ ބައެއްާ ހުންނެީވާާބަލ ލީމަާ މަޤ މެއްަގއިާ މިެވނިާ ެގންދެވޭާ ވިދ ޅުވަމުންާ ާ

ޖެހޭނާީާ އެމީހަކުާ ނުވ ނޭ،ާ ހުރެެގންާ އެމީހަކުާ މަޤ މުަގއިާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅެކޭ.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ މިވެނިާ
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މަޤ  އެާ ެއކްޓިވިސްޓަކަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދުވަހުާ އަނެއްާ އަނެއްކ ާ ބުނ ތަނުންާ އެހެންާ ދ ތަނާްާބަދަލުކުރ ށޭ.ާ ލިބެމުންާ މުާ

ކޮމިޝަނަރަކީާ ޕޮލިސްާ ހަމަާ އެއްދުވަހަކުންާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ފެނޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާެއކްޓިިވސްޓަކަށްާނޫނިއްޔ ާނުެވވޭނެާދުވަސްާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާކައިރީަގއިާއޮވެދ ނޭ.ާިމއީާައޅުަގނޑުާ

ފުލު ޚ އްޞަކޮށްާ ލިބޭނެާާދަންނަވ ނީާ މުޢައްސަސ ައކަށްާ ރޭވިފަިއވ ާ ކަންކަންާ ތަރުތީބުންާ ކަހަލަާ މުޢައްސަސ ާ ހުންެގާ

ރޭންކުތަްއާާ ެއކިާ ލިބިެގންާ ތަމްރީނުތައްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ އަކީާ މުޢައްސަސ ާ ފުލުހުންެގާ ެގއްލުމެކޭ.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

ރަނަގޅު ވަރަށްާ ދިއުމަށްާ ހަމައަށްާ މައްޗ އިާ އެންމެާ އައިސްާ އޮންނަާާާާކަޑައްތުކުރަމުންާ ރޭވިފައިާ ކަންކަންާ ޮގތަކަށްާ

މުޢައްސަސ ެއއް.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާބަެއއްާރޭންކުތައްާފަހަނައަޅ ފައިާނޫނިްއޔ މުންާފުލުހުންނަށްާއެތ ާތިބޭާއ ދަިއެގާ

ޤަދަރާުާ މީހުންނަށްާ ބޭފުޅަކީާ ލ ާ ކޮމިޝަނަރަކަށްާ ޕޮލިސްާ ނޫނިއްޔ މުންާ ނުކުރެވޭާ އިޙުތިރ މުާ މީހުންނަށްާ ލެވަލްެގާ

ރެވޭާވަރުެގާމީހަކުާހަމަާތަނަކުންާހޯދ ފައިާެގނެސްާބެހެއްޓުމަކުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެާމުޢައްސަސ ާމުޅިންާނުކު

ރޫޅިެގންާހިނަގއިދ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްާއިތުރުާބަެއްއާވެސްާެގންނަންާބޭނުންވޭ.ާާ

ސްާމަޖިލީހުެގާރުހުންާއޮންނަޮގތަށްާބ އްވަންާައޅުަގނޑުާހަމަާހުށަހަޅ ލަނާްާއެއީާޕޮލިސްާކޮމިޝަނަރާަވކިކުރުމުަގއިާވެ

ބޭނުންވޭ.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލީާޕޮލިސްާކޮމިޝަނަރާައކީާަވކިާބޭފުޅަކުާއެކަނިާޢައްޔަންކުރައްވ ާބޭފުޅަކަށްާވީމަާޭއެގާާ

ފެނިެގންާމިދިޔަާކަންތައްތަކުެގާތެރޭަގިއާާާާވަރަށްާބޮޑެތިާބިރުވެރިކަންާެއބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޭވތުވެދިޔަާތ ނަގއި

ފ ހަަގކުރެޭވާާ އޮތްކަންާ ފޯރުވ ފައިާ ނުފޫޒުާ ސިޔ ސީާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ފުލުހުންނަށްާ ެއބަހުރިާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ކުރީަމާ މުޒ ހަރ ެއއްާ ބައިވެރިެވެގންާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދަންނަވ ނަމަާ މިސ ލަކަށްާ ކަންކަން.ާ

އެޅިެގންާއެއީާބަންދު،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާބަންދުާނުކުރެވޭނެކަމަށްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާއޮތްާާކަނޑަ

ވަުގތެްއަގއިާެގންޮގސްާހަމަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންތަކެއްާހައްޔަރުކޮށްެގންާފުލުހުންާދޫނިދޫާއަށްާެގންޮގސްާ

އަޅުަގނޑު ހަމަާ މިކަންާ ހަމަ،ާާާބޭތިއްބީ.ާ ކުރެއްިވއިރުެވސްާ މިކަންާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ކުރަްއވަންާއޯޑަރުކުރެްއވީމަާެވސްާހަމަާޕޮލިސްާކޮމިޝަނަރާއެކަންާއިތުރުާމ ބޮޑުާޗޮއިސްތަކެއްާނޯވޭ.ާެއއީާއެމީހެްއެގާާ

ރައީ ނޫނިއްޔ ާ އަތްމައްޗަށްާ މިނިސްޓަރުެގާ މިޮއންނަނީާ ބިނ ވެފައިާ މިާ އަތްަމއްޗަށް.ާާވަޒީފ ާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

އެހެންވީމަ،ާމަތިންާއަންނަާޯއޑަރުާކޮންމެހެންާެވސްާއެއީާަގވ އިދ ާޚިލ ފަށްާވިޔަސްާއެީމހެއްެގާަވޒީފ އަށްޓަކައިާެއބަާާ

އުޅުުމެގާ އެްއވެާ މިސ ލަކަށްާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ ކަމަކަށްާ އަނެއްާ ފޮލޯކުރަންޖެހޭ.ާ

މަނ ކޮށްފަިއާާަގވ އިދު އެްއވުމަކީާ ތަންތަނަށްާ މިކަހަލަާ އެްއވުމ ިއާ ދޮށަށްާ މުލިއ ޭގާ އެްއވުމ ިއާ ދޮށަށްާ މަޖިލިސްާ ަގއިާ

ނުޖެހޭ.ާާ ފުލުހުންނަކަށްާ މަނ ކުރ ކަށްާ ެއްއވުންާ އެއްވީމަާ ދޮށަށްާ މަޖިލިސްާ ހަމަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތަންތަން.ާ ހުންނަާ

ހުންާފޮނުވ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާދޯދިޔ ާޮގތަކަށްާޯއޑަރުތަްއާާމުލިއ ޭގާދޮށަށްާއެްއވެއްޖިއްޔ ާވަުގތުންާއެމީ

ެގންދިއުމަކީާ ފޮލޯކުރަމުންާ ބަސްާ ލީޑަރުންެގާ އެމީހުންެގާ ނެތިާ ސުވ ލެއްާ އެްއވެސްާ ފުލުހުންާ ހަމަާ ވެސްާ ދީނީމަާ

ޝަރަކަށްާހުންނަާބޭފުޅަކީާހަަމާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާމިހެންާވ ންޖެހެނީާޕޮލިސްާކޮމި
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މަޤ މަށްާ އެބޭފުޅެްއެގާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީއޭާ މަޤ މަކަށްާ ދެއްވ ާ އެކަނިާ ބޭފުޅަކުާ ވަކިާ މަޤ މަކީާ އެބޭފުޅެްއެގާ

އެހ ބޮޑަށްާމީހަކަށްާޑިޕެންޑްވ ންާޖެހޭކަމަށްވަންޏ މުންާދެންާތިބޭާމީހުންނަށްާވެސްާހަމަާެއކަމުެގާއަސަރުކުރ ނެ.ާހަަމާ

ރައްޔިތުންނަށާްާއަ މަޢުލޫމ ތުާ ތަޙްޤީޤުތަކުެގާ ބައެއްާ ފުލުހުންާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ނެއްާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ މީޑިޔ ަގއިާ ވ ހަކަތައްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ތަފްސީލުކޮށް.ާ ވަރަށްާ ވަރަށްާ ފޯރުކޮށްދޭާ

ކީާއެްއވެސްާސ ބިތުކުރެވިފައިާހުރިާކަންކަުމެގާވ ހަކަެއއްާނޫންާއެބޭފުޅުންާތަފްސީލުކޮށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިރުަގއިާެއއީ

މިންވަރެްއާ ފޯރުކޮށްދޭާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތަޙްޤީޤެއްެގާ ހުރިހ ާ އެބޭފުޅުންާ ެއއީކީއެއްާ ދެއްކެީވކީެއއް.ާ

އެހ ާތަފްސީލު ކޮށްނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަިއސްފަެއްއާާނޫން.ާއެބޭފުޅުންާކުރަްއވ ާކޮންމެާތަޙްޤީޤެއްާއެާމަޢުލޫމ ތުާ

ުގޅުންހުރިާާ ރައްޔިތުންނ ާ މިއީާ ކަންނޭނެގާ ވިދ ޅުވ ނެާ އެބޭފުޅުންާ ވީމަާ މެންބަރުންާ ކަހަލަާ ބަެއއްާ އަދިާ އެއީާ ނޯވޭ.ާ

ކުރަްއވ އިރަާ ތަޙްޤީޤުތައްާ ބައެްއާ ުގޅޭާ އެހެންާސަރުކ ރުެގާމީސްމީހުންނ ާ ބައެއްާކަހަލަާ އެކަމަކުާ ކުާާކަންކަންާވީމައޭ.ާ

އެބޭފުޅުންާއެހ ާފުރިހަމަާމަޢުލޫމ ތެއްާނުދެއްވ .ާއެހެންވީމަ،ާބައެއްާއިދިކޮޅުާޕ ޓީތަކުެގާެމންބަރުނ ާބެހޭާތަޙްޤީޤުތައްާ

ކުރަްއވ ފައިާއެާތަޙްޤީޤުަގއިާހުންނަާތަފްސީލުާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭާކަހަލަާޮގތްޮގތަށްާެގނެސްދެމުންދ އިރުާއަޅުަގނޑުާ

ސިޔ  ހަމަާ މިއީާ މިދަންނަވަނީާާދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ނަތީޖ ޭއ.ާ އެްއކިބ ނުެވވުމުެގާ ނުފޫޒުންާ ސީާ

ފުލުހުންނަށްާސިޔ ސީާނުފޫޒުާނުފޯރުވޭނެާޮގތަކަށްާކަންކަންާރޭވެންާއެބަާޖެހެއޭ.ާޕޮލިސްާކޮމިޝަނަރާއަކީ،ާޕޮލިސްާާ

ާހުންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާވ ންާއެބަޖެހޭ.ާާކޮމިޝަނަރަކަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކީާރަްއޔިތުންެގާރުހުންާލިބިެގންާއެާމަޤ މުަގއި

ޚ އްޞަކޮށްާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިެގންކަމަށްާ ރުހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ވެސްާ ވ ނީާ ކުރަންާ ވަކިާ އެބޭފުޅަކުާ އަދިާ

އެކިާ މީހުންާ ލިބިެގންާ ތަމްރީނުތައްާ ކަހަލަާ އެކިާ މުޢައްސަސ ަގއިާ ފުލުހުންެގާ އޮތްާ ޅަފަތުަގިއާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ހަމަާއެއްވެސްާާރޭން ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ހުރިާ ލިބިފައިާ ތަމްރީނުާ ިގނަާ ވަރަށްާ އަންނައިރުަގއިާ މައްޗަށްާ މިހެންާ ކުތަކުންާ

ސަބަބަކ ާނުލައިާއެމީހުންާމަޤ މުންާވަކިކުރ ތަންާނޫނިއްޔ ާއެމީހުންނ ާހަވ ލުކުރެވިފައިާއޮތްާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއެހެންާާ

މެެވސްާޮގތަކުންާެއބޭފުޅަކުާއެކަހެރިކޮށްލ ތަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަމުނާްާބޭފުޅަކަށްާބަދަލުކޮށްލ ތަންާނޫނިއްޔ ާކޮން

ެވެގންވ ނެާާ ޮގތަށްާހިނގ ނަމަާ ހިނަގންވ ާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ މުޢައްސަސ ާ ފުލުހުންެގާ މިއީާ ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ އެބަދޭ.ާ

ފުލުސް ތިބިާ ލިބިފައިާ ތަމްރީނުާ ދުވަހެްއެގާ ެއތައްާ އަދިާ ނޫނޭ.ާ ޮގތްޮގތްާާާާކަންތައްތަކެއްާ ެއކަހަލަާ އޮފިސަރުންތަކެއްާ

ވެެގންާދިޔައީމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާފުލުހުންެގާމުޢައްސަސ ާއަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާފޫބައްދަންާދަތިާބޮޑެތާިާ

ީމަގިއާހުރިާކަންތައްތަކަށްާއުސޫލެްއގެާ ާާކަންތައްތަކ ާދިމ ވަމުންާދ ނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާހަަމާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މެންބަރު،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ޮގތުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ނިންމ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ އަދ ކުރަމުންާ ޝުކުރުާ މުއްޠަލިބަށްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ

ާރައީސް.ާާ

ާ
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 ާހަކަދެްއކެވުންާ:ވ ާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ބަރުާދ އިރ ެގާމެންާތިމަރަފުށީ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހިއެއްާނުކުރަންާމިހ ާައަވހަށްާއަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތުާދެއްވ ނެކަމަށް.ާއަދިާއަިއސްާ

ފަސްކޮށްލަދެއްާ ތަންކޮޅެއްާ އަދިާ ރަނަގޅީާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮތިއްޔ ާ ވ ހަކަދަްއކަވަންާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ އިށީނީ.ާ ިވއްޔ .ާާމިާ

ާނެތިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދ ނަން.ާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ ާރިޔ ސަތުން

ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުންާ:ވ ާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތިމަރަފުށީ

ބެހޭޮގތުން ިއޞްލ ޙ އިާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާ ޤ ނޫނަށްާ ޕޮލިސްެގާ ރައީސް،ާ މިާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މަޖިލީހަށްާވަރަށްާިގނަާދީނީާބިލުތަކ އިާއިޞްލ ޙުތަކ އިާހުށަހެޅެމުންާޮގސްާއެންމެާފަހަށްާމިާދިމ ވީ،ާއަޅުަގނޑަށްާމިާ

ާދިމ ވީާޕޮލިސްާޤ ނޫނ އި.ާދެންާދެންމެާވ ހަކަދައްކަވަމުންާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުެވއްޖެާއެންމެާމީހެއްެގާއަތްމަތީަގއިާމިާބ ރުާ

ނޫންކަމަށ ިއާާ ކަމެއްާ ހަމަޖެހޭާ ެއއީާ ޢައްޔަންކުރުމަކީާ ކޮމިޝަނަރާ ޕޮލިސްާ މަޤ މުާ ިމާ އެކަނިާ އޭނ ާ އޮންނ ތީވެާ

ކަންތައްތަްއާާ ބުރޫއަރ ފަދަާ ކަމަށްާ އަމ ންާ އަމަންާ ހިންގ ތީއޭާ މަޢުރޫފްާ އަމުރުާ ޮގތަށްާ ދޯދިޔ ާ އެހ ާ އެހެންވެެގންނޭާ

ވ ހަކަދެްއކެ އެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެރިކަމަށްާހިނަގނީ.ާ މ ދަމ ާ ފިރިކަލުންާ ކަމަނ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިާ

ވަޑައިެގންފިއްޔ ާކިހިނެތްތޯއޭާވ ނީ.ާހަމަާއަނެއްކ ާމިޖެހުނީާމިާޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ާާ ވެސް މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެނޭގާ އެބަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރ ކަށް.ާ ވަކ ލ ތެއްާ މ ބޮޑުާ މިކަމަށްާ އަންނަމުންދ ާނެތިންާ

އަޅުަގނޑުާާ ދ ންވެއްޖިއްޔ ާ ކުރިއަށްާ ައޅުަގނޑުާ މަޢުޟޫޢުަގއިާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ އިޝ ރ ތްތަކަށްާ

ވެސްާލޭހޫނުވެެގންާމިާމައްސަލަާމ ާޯގސްާހިސ ބަކަށްާޮގސްދ ނެހެން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާހިނގ ށޭާ

އޮ ޤ ނޫނުާ އެާ ހަދ ފައިާ ކުރިންާޤ ނޫނެއްާ ތަންފީޛުކުރުމުެގާ ެއާ ޝަރީޢަތުންާ ހަމައަށް،ާ ޝަރީޢަތ އިާ އަދިާ ތްޮގތަށްާ

ނޫނިއްޔ ާއެާޤ ނޫނަކަށްާޢަަމލުކުރަންާފެށުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާިއޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅައިެގން.ާބަެއްއާާ

ާާ ފ ސްކުރ  މިއަދުާ މިތަނުންާ ޤ ނޫނުތައް،ާ ނިންމ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙުާާފަހަރުާ އަނެްއކ ާ ޤ ނޫނުތައްާ

ހުށަހަޅަންާމިއުޅެނީ.ާމިާތަސްދީޤުވުމުެގާކުރިން.ާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާ ހުށަހަޅަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަނީާމ ދަމާ 

ޙުކުމްތަކ ާ ފަހުންާޝަރީޢަތުންާ ހަފްތ އެއްާ ފަށ ތ ާ ޢަމަލުކުރަންާ ވަންދެން،ާ ހަފްތ އެއްާ ތަސްދީޤުެވާ ޤ ނޫނުތައްާ ބައެއްާ

ޗިހިކޮށްާމީހުންެގާޙައްޤުތައްާނިުގޅަިއަގނެ،ާމީހުންެގާޙައްޤުތައްާދީާމިކަންކަންާކުރ ިއރުާމ ދަމ ާއަނެއްކ ާޤ ނޫނަށްާއެއްާ

އިޞްލ ޙުާހުށަހަޅައިެގންާބަދަލުވީމަާކިހިނެތްތޯއޭާއެމީހުންެގާޙައްޤުތަކަށްާހަދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިކުރ ާޮގތަކާީާ

ދަމ ާތަސްދީޤްކުރީމ ާޝަރީޢަތުންާއެއަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށި،ާއެއަށްާތަންފީޛުކުރަންާާމިއަދުާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްފަިއާމ 
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ާާ ދުވަސްާފަހުންާއަނެއްކ ާވެސްާޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުާކުރަންާމިާހުށަހަޅަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނ4ާާާާީދުވަސް،3ާާާާފެށީމ 

ާާ އަޅުަގނޑުމެންާހިތްހަމަނުޖެހޭާފަރ ތަކުނާްާމިއީާމިހ ރުާމިާމަޖިލިސްާތެރޭަގިއާބޮޑުވެއްޖެާަމއްސަލަެއއްާމިއީ.ާވެރިކަން

ކުރ ނަމަާނޫނިއްޔ ާވެރިކަމުަގިއާހުރީާވެރިކަންާކުރަންާނުވ ަވރުެގާމީހެއްާކަމަށްާމަޖިލީހުންާބޭފުޅުންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާ

ވެރިކަުމަގއިާ މިހެން.ާ ުއޅެނީާ ެވެގންާ މިާ ކުރަންވީ.ާ ކުރިންާ އެންމެާ ކަންނޭނެގާ ެއކަންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާާނަމަާ

ފުރަތަމާަާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ނޫން.ާ ބޭފުޅެއްާ ކުރަންވ ނެާ އެކަންާ ދެކޭޮގތުންާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެއްާ އެާ މިހުންނެވީާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެކަމ ާއުޅެންީވނޫންތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކީއްކުރަންތޯާރައްޔިތުންނަށްާސިއްރުކުރަންވީ.ާމިާވެެގންާއުޅެނީާާ

ހު ވެރިކަމުަގިއާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ވ ނީާާވެރިކަމަށް،ާ ކުރަންާ ވެރިކަންާ ނުވ ތީެވާ ބޭފުޅަކަށްާ ކުރަންޖެހޭާ ވެރިކަންާ ންނެވީާ

އަހަރުެގާވެރިކަންާކުރީވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާދެންވެސްާވެރިކަންާކުރަންވ ނީާތިމަންމެނޭ.30ާާާާތިމަންމެންނޭ.ާތިމަންމެންނޭާާ

ތިޮގތަށް މިތިބީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރަނަގޅުާ ބަދަލުކޮށްލަމ .ާ ހިނގ ށޭާ ބަޣ ވ ތެްއާާއެހެންވީމ ،ާ އެކަމަކުާ ދެންާ ާ.

އޮތީ.ާާ ެވސްާ ވިސްނުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއއްޗެއްާ އޮތްާ ވިސްނުމުަގއިާ ތިބޭފުޅުންެގާ ބޭނުންވެއްޖިްއޔ ާ ެގންނަންާ

ާާ އަހަރުާވަންދެކަށްާހިތަކަށްާމިޤައުމުާއޮތްާއިރުަގިއ30ާާާައހަރުާތިބޭފުޅުންާހިންިގއިރުަގިއ30ާާާާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ

ކީާެވސްާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރަކީާވެސްާޕޮލިސްާކޮމިޝަނަރަކީާވެސްާއަދިާބަދިޭގާކަްއކ ާމީހަކީާޤައުމުެގާކޭޝިއަރަ

ޭއެގާފަހުންާާ ޭއރުަގއިާނުކުރެވުނުކަމެއްާމިހ ރުާކުރެވޭނެތޯއޭ.ާ ވެސްާމިޤައުުމަގއިާހުރީާހަަމާއެކަކަށްވެފައި.ާހުރިއިރުާ

ޢަމަލު އެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙުވެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ރައީސް،ާާމިއޮތީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއޮތީ.ާ ޖެހިފައިާ ކުރަންާ

ާއަޅުަގނޑުާމިމޭރުމުގައިާކުރިައށްދ ކަށްާނެތިން.ާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާމިނިޓުާ.1ާއޮތީާ.ާބ ކީާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާ

ާާ:ަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިމަރަފުށީެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ވެސްާމަސައްކަތްާކުރަންވ ނީާވަުގތ އިާހ ލަތ ިއާމުޙައްމަދުާމުސްތަފ ާއަށްާވަރަށްާތ ޢީދުކުތަމޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަބަދު

ޤައުުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ ސީދ ާ ހަމަާ މިވަުގތަކީާ މިހ ރުާ ެއޮގތުންާ އެްއޮގތަށް.ާ

އެކަންާާ ެއކަމުންާ ޖެހޭކަމެއް.ާ ކޮންމެހެންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަކިކުރަންާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ

ވޯޓުާކަންނޭނެގާައޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީ.52ާާާވޯޓު،58ާާާާހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވެންާމިއޮތީާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީ

އަޅުަގނޑުާާ ތިބިއްޔ މުންާ ދެްއވަންާ އެހީތެރިކަންާ މިކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ެއވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ތައްޔ ރަށް މިހިރީާ ކުރަންާ މިކަންާ އިސްވެހުރެާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާާޤައިމުވެސްާ އުއްމީދުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.



 33 

އަޅުަގނޑުާމުސްތަފ ެގާވޯޓުާެއއްވޯޓަށްާމިހ ރުާމިާުގނީ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންަވނީާމިހ ރުާވަރަށްާމުޙިންމުާ

މިކަ މިހެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މުއްޠަލިބަށް.ާ އަދ ކުރަންާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަނާްާބިލެކޭ.ާ ންާ

ދިޔ މައޭ.ާާ ެގއްލިެގންާ މިހުރިހ ކަމެއްާ ޔަޤީންކަމ ިއާ އިތުބ ރ އިާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރަށްާ މިާ މިޖެހެނީާ

ރޯލެްއާާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ފަރ ތްތަކަކީާ މިތިބަާ ވެރިންނަށްާ މުއައްސަސ ތަކުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ކޮންމެހެންވެސްާ

ޢައްޔަންކުރަން އެތަންތަނަށްާ އެހެންާާާއޮެވެގންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ެވސްާ ހަމަގައިމުާ އަޅުަގނޑުާ ބައެްއކަމަށްާ ޖެހޭނެާ

ހިތ މަކުރަން،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތ މެދުާ މިކަންތައްތަްއވަމުންދ ާ މިއަދުާ އެފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކައި މުލިއ ެގާ ދިރިއުޅުއްވ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކަންބޮޑުވަން.ާ ޮގސްފިއްޔ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރިއަށްާ

ޭގޓަށްާާ ޮގސްާ ދޮށަށްާ ނ އިބުރައީސްމެންޭގާ ނަމަވެސްާ އެބަފެނޭ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ހަދ ލ ޮގތްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފުލުސްާ އައިފަހުންާ ވެރިކަމަށްާ ސަރުކ ރުާ މިާ އެބަހުރިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނުވޭ.ާ ވެސްާ މައްސަލަައކަށްާ އެީއކީާ އެރީމ ާ

ޚ ޒި ާާއޮފީހަށްާ 1ާާާާރުކޮށް ެގންޮގސް ކަންކަމުަގިއ3ާާާާދުވަހުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސުވ ލުކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންނ އިާ ކަމެްއަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރަންމިޖެހެނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ މިކަންކަމ ހެދިާ އެހެންވީމ ،ާ މަސައްކަތްކޮށްފަިއ.ާ ބައްދަންާ

އައްސަސ ތަކުަގއިާއިސްކޮށްާތިއްބެވިާބައެްއވެރިންނ ިއާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާއެކިާކަންކަުމަގއިާމިމު

ބޭފުޅުންާ ނިސްބަތްވ ާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ތިރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންޭގާ ނުކެރިެގންާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ފޯނުންާ ުގޅ ލުމުންާ

މިސަބަބުތަކަށްޓަކަ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ފޮނުވ ފަިއާ ވ ހަކަދައްކަންާ އެކަންކަުމަގިއާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ިއާ

ނ ޒިމާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިކަންކުރަންވީއޭ.ާ ދަންނަވ ނީާ

މިތަނުަގއިާވ ހަކަދައްކަމުންާިވދ ޅުވިާމިޮގތަށްާކަންކުރީމަާެއބޭފުޅުންާކެމްޕޭނުާކުރ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޯނުކުރ ނޭ.ާ

އެމް.ބީ.ސީާއަށްާކުރިމަތިލައިެގންާއުޅޭާފަރ ތްތަކުންާުގޅ ވަރުންާއުނދަޫގވ ާވަރުންނޭ.ާއަޅުަގނޑުާާމިހ ރުވެސްާމިއުޅެނީާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިޔައިރުާ ހޯދަންާ ވޯޓުާ ކައިރިއަށްާ ރައްޔިތުންާ ކައިރިއަށްާ އެބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަރަނީާ ހިތަށްާ

ައޅުަގނޑު ބ ަވއޭ.ާ ނުވަނީާ އުނދަޫގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޔަޤީންކުރ ޮގތުންާާފަރ ތުންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަގައިމުެވސްާ މެންނެއްާ

އަޅުަގނޑަށްާއުނދަުގލެއްނުވ ނެާއަޅުަގނޑުެގާވޯޓެއްާހޯދަންާއެއިންާފަރ ތަކުންާުގޅިާކަމަށްވިއަސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެންެމާ

ޑަށްާތ ޢީދުކުރަމުން.ާމިނިޓެއްާއޮތީމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާމިހިސ ބުންާކުރުކޮށްލ ނަންާއަޅުަގނޑުާމިކަމަށްާވަރަށްބޮ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާާމ ފަންނުާއުރުތުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

ާާ.މެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު

ާ
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ާާ:މަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑަށްާއަދިާހަމަާއައިސްާވަދެލ ފަާނީންށީދެވިެގންާމިއުޅެނީާބިލުާބަލައިލަން.ާ

ބިލުާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާތައްޔ ރުކޮށްފައިާެއއ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދައްކ ލަންާއިްއޔެަގއިާފުރުޞަތަކަށްާއެދިފައިާއޮތީ.ާާ

ފ ހަަގކުރިާާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައީ.ާ ލިބިެގންާ ަވުގތުކޮޅެއްާ ކުޑަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަުގތުެގޮގތުންާ އެހެންނަމަވެސްާ

ައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެޭވާބައެއްާމައްސަލަތައްާހުރިކަންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާ ނުކުތ ތަކުެގާތެރޭަގއިާއެާބިލުަގއިާ

ހުށަހަ މިބިލުާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ވ ޖިބުތަްއާާބޭނުންވޭ.ާ ފުލުހުންެގާ މިބިލުެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްާ ޅުއްވ ފައިާ

ޮގތުަގއިާހަމައެކަނިާބަދަލަކީާކުރިއަށްާިއސްލ މްާދީނަށ އިާއެތަންކޮޅުާާ ެގނައިާބަދަލެްއެގާ އެްއވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާށްާ

އިބ ރ  ވަރަށްާސަރީޙަާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގިއާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ އިނޭގތޯ.ާ ދައުލަތުެގާާއަިއކަންާ ދިވެހިާ އެބައޮތްާ ތުންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެީއާ ދީނޭ.ާ އިސްލ މްާ ޤ ނޫނުެގ10ާާާާދީނަކީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދީނަކީާ އިސްލ މްާ އަދިާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

އެްއވެސްާާ ޚިލ ފްާ ައސްލަކ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ަގއިާ )ށ(ާ އެމ އްދ ެގާ ހަމަާ މަސްދަރޭ.ާ މައިަގނޑުާ

ާާ ބަދަލުކޮށްލ ފައިާއެތަންާޤ ނޫނެއްާނުހެދޭނޭ. ބިލަށްާ ހަމައެކަނިާ މިތަންކޮޅުާ ހަމައެކަނިާއިސްލ މްދީނަށ އިާ އެހެންކަމުންާ

ނޫން.ާާ އޮތީކީާ މައްސަލަެއއްާ އަޅުަގނޑުެގާ ބ އްވަންީވ.ާ އޮންނަންޏ ާ ޮގތުަގއިާ އެއްޗެއްެގާ އޮންނަންޖެހޭާ އެއީާ ލުންާ

އ އިާޚިލ ފްާވ ޮގތަށްާޤ ނޫނުާނުހެދޭނެކަމަށްާބުނެފައާިާއެހެންނަމަވެސްާބިލުތަކަށްާިއޞްލ ޙުާެގންނައިރުާޤ ނޫނުައސ ސީ

ދެންާކޮންމެާޤ ނޫނެއްެގާތިރީަގއިާއެވ ހަކަތައްާެގންނަންާޖެހުނީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަޤީދ ެގާބަލިކަށިކަމުެގާވ ހަކަތަްއާާ

އްާނެތްާހަމަާކޮންމާެާއަންނަންާއުޅޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަކަށްާމަްއސަލައެ

އެހެންނަމަވެސްާ ތ ޢީދުކުރަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަންވީ.ާ ކުރިއަށްާ ހަމަާ ވެސްާ ލިޔެެގންާ އެބައިާ ބިލެއްަގއިެވސްާ

މިދެންނެވިާޮގތުެގާމަތީންާއެބަދަލުާއަންނައިރުާއަޅުަގނޑުެމންާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ

ވަރުކޮށްދީފައޭ.ާދެންާހަމަާއެއ އެކުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާފުލުހުންެގާމިާބ ރުތަްއ،ާއިޞްލ ޙުެގާާއެކަންކަންާއެއޮތީާކަށަާ

ކުށެއްކުރުމަށ8ާާާް މީހަކުާ ެއބައޮތްާ މ އްދ ަގއިާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކަންބޮޑުވޭ.ާކަނޑަެއޅިެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވަނަާ

ވ ނަމަވެސް ައތުވެއްޖެކަމަށްާ ފިކުރުާ ވިސްނުމ އިާ މީހަކަށްާާާާއޭނަެގާ ހުންނަާ އެނަމުަގއިާ ނުވަތަާ މީހ އަށްާ ހައްޔަރުކުރ ާ

ލިބިދޭކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވ ާއަސ ސީާާ ބ ރުާ އިޚްތިޔ ރ އިާ ހައްޔަރުކުރުެގާ އެމީހ ާ

ކަންތައްތައްާކުރުމުެގާބ  ެގްއލޭޮގތަކަށްާމީހުންާހައްޔަރުކޮށްާހިފާ  ާާޙައްޤުތަކ އިާމިނިވަންކަންާ ޮގތުަގއި ވަނ8ާާާަރެއްެގާ

ނުވުމުެގާާ ކިޔަމަށްާ އަމުރުތަކަށްާ ކުރ ާ ފޯސްއިންާ ޕޮލިސްާ މީހަކަށްާ ކޮންމެާ ޕޮލިހުެގާ މިއޮންނަޮގތުންާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ

ކޮންެމާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ކަންބޮޑުވ ާ އެކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ އަންނ ތީާ ބިލުންާ މިާ އިޚްތިޔ ރުާ

އޭނ ެގާާާާފުލުހަކަށްާވަކިންާއޭނ  ޮގތަކުންާވެސްާ އަދިާއެނޫންާ ދ އިރ އިންާވެސްާ ފުލުހުންެގާ ޮގތަކުންާ އެްއވެސްާ ައކީާ

ބަދަލުެގާާ ެގންނަވ ފަިއވ ާ ބިލުަގިއާ މިާ މީހެއްކަމުަގއިާ އިޖ ބަދޭންޖެހޭާ އެއަށްާ ކޮށްފިނަމަާ އަމުރެއްާ ެއްއވެސްާ މައްޗަށްާ

އެ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިއޮތީ.ާ ހިމަނ ފައިާ ފުލުހުންނަކީާތެރޭަގއިާ ވ ންޖެހޭނެކަމަކަށެއް.ާ ެއޮގތަށްާ ކަންާ
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ރައްޔިތުންެގާާ ރައްކ ތެރިާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގިއާ އެމީހުންނަކީާ އަދިާ ހުންނަާ މިންަގނޑުތަކެއްާ އަޚްލ ޤީާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ

ޢަ ވަރަށްާ ރައްކ ތެރިކުރުމުަގއިާ ހިމ ޔަތްކޮށްދީާ ދިރިއުޅުންާ ޢ ންމުާ ރައްޔިތުންެގާ ހިމ ޔަތްކޮށްދީާ މަލާީާޙައްޤުތައްާ

ުގޅުެމއްާއޮންނަާބަޔަކަށްވެފަިއާާ މައިދ ނުަގިއާމަސައްކަތްޕުޅުާކުރައްވ ާއިޖްތިމ ޢީާޮގތުންާރަްއޔިތުންނ އިާއެންމެާގ ތްާ

ދިމ ވ ާކަންތައްތަކުަގއިާފުލުހުންެގާއަމުރަށްާނުކިޔަމަންތެރިުވމުެގާފުރުޞަތުާއޮންނަޮގތަކަށްާއެކަންާއޮތުމަކީާރަނަގޅުާާ

އަޅުަގނޑު ާާާާކަމެއްކަމަކަށްާ ވ ހަކަ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގާ މިނިސްޓަރުެގާ އެއ ެއކުާ ހަމަާ މ އްދ ަގިއ17ާާާާނުދެކެން.ާ ވަނަާ

ެގނެސްފައިާއޮންނައިރުާަގވ ިއދުތަކެއްާެއއީާމިހ ރުާވެސްާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާނޫނިއްޔ ާހެދޭނެާޮގތަކަށްާއޮތްާަގވ އިދެްއާާ

ސަލަެއއްާއުޅޭކަމަށްާވ ނަަމާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުނާްާނޫން.ާއެހެނެއްނޫންާގަވ އިދުާހެދުމަށްފަހުަގއިާަގވ އިދުަގއިާމައް

އެކަންކަންާބެލުމަށްފަހުަގއިާެއާަގވ އިދަށްާބަދަލުެގނައުމ ާެއކަންކަމަކީާމިާމަޖިލީހަށްާލިބެިގންވ ާބ ރެއް.ާއެހެންކަމުންާާ

ްއޮގތަކަށްވެސްާއޮންނަންވ ނެާާަގވ އިދުތައްާމިާޤ ނޫނުެގާތެރޭަގއިާއެކުލަވ ލ ފައިާަވކިާނަންތަކެްއެގާޮގތުަގއިާއޮތުމަކީާއެާ

އެބައޮތްތޯ ަވުގތުާ ހަމަވުމ އެކުަގިއ،ާ ވަުގތުާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ނުދެކޭާ ައޅުަގނޑުާ ާކަމެއްކަުމަގއިާ ކުރިއަށްާާ؟

ޮގތުެގާ ދެންނެވިާ މިާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހަމައެއ އެކުަގއިާ އ ދެ،ާ ެގންދެވިދ ނެ.ާ

މި މިހ ރުާ ލިބުމ އެކުަގިއާމަތިންާ މިނިސްޓަރަށްާ މަސްޢޫލިްއޔަތުާ އެާ ދ އިރުާ ލިބިެގންާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ ނިސްޓަރަކަށްާ

ބ ރުތަްއާާ އެންމެމަތީާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ހުރިހ ާ ކޮިމޝަނަރުެގާ ޕޮލިސްާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޕޮ އެއ އެކުަގިއާ ހަމަާ އަދިާ ދީފައި.ާ މިނިސްޓަރަށްާ މަޖިލީހަށްާމިއޮންނަނީާ ރައްޔިތުންެގާ އޭނ ާ ކޮމިޝަނަރުާ ލިސްާ

ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭާޮގތަކަށްާިމކަންާމިއޮތީ.ާހަމަާެއއ ެއކުަގިއާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭާ

ކީާދައުލަތުެގާާއެއްާޙަޤީޤަތެކޭާހޯމްާމިނިސްޓަރުެގާޮގތުަގއިާނޫނީާހޯމްާސެކެޓްރީެގާޮގތުަގއިާނަަމވެސްާހުންނަވ ާބޭފުޅަ

އެންމެާމަތީާވެރިޔ ެގާހައިސިްއޔަތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާޮގތުަގއިާހަމަޖައްސަވ ާ

ދައުރެއްނެތިާާ އެްއވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެހެންކަމުންާ ލިބިެގން.ާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅެކޭާ

ސްޓަރަށްާއެހުރިހ ކަމެއްާދޫކޮށްލ ފަިއާޮއންނައޮތުމ ާމެދުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއެބައިާދ އިރުާމިނި

ާާ މިބިލުެގ ައޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ހަމ56ާާާަާޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލަތައް.ާ ާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ އެބަހުރިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ޕެޝަލްާކޮންސްޓްރަބަރީާވ ހަކަާއަންނައިރުާއޭެގާތެރެއިންާާއެއ އެކުެގާމިާބިލުަގއިާއަސްލުާމިާބިލުަގއިާހިމެނިފަިއވޭާސްާ

އެފޯސްތައްާއަންނ ނެާޮގތްތަކުެގާވ ހަކަާބިލުެގާތަފްސީލުަގިއާއެބައޮތްާހިމަނ ފައި.ާމިބިލުަގއިާއެމ އްދ ތަކަށްާރިޢ ޔަތްާާ

މިބި ނުވަތަާ އުނިވެެގންދ ނީތޯާ ބިލުންާ ެއއަކުރުތައްާ އުފެދެނީާ ސުވ ލުާ ދެންާ ނެތީމ ،ާ ެއޮގތުެގމަތިންާކުރެވިފައިާ ލުަގއިާ

ފ ހަަގކުރެޭވާާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ތެރެއިންާ ނުކުތ ތަކުެގާ މިދެންނެިވާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮންނ ނީތޯ.ާ

ވަރަށްބޮޑެތިާާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ މިއީާ އަންނައިރުާ ބަދަލުތަކެއްާ މިފަދަާ ޤ ނޫނަށްާ މިވަުގތުާ ބިލެއްާ މިފަދަާ

މި ބަދަލުވެެގންާާމަސައްކަތްތަކެއްކޮށްާ ޮގތަކަށްާއެކަންާ މަޖީލީހުެގާރޯލެއްާދައުރެއްާއޮންނަންޖެހޭާ ކަމުަގިއާރައްޔިތުންެގާ

ޒިންމ ދ ރުާ ކަހަލަާ ކޮމިޝަނަރުާ ޕޮލިސްާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ދ އިރުާ
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ާާ އެބޭފުޅ  ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވަންޖެހޭާ އަދ ކުރެްއުވމުަގއިާ އަށްާާމަސްއޫލިއްޔަތެއްާ ވެރިޔ ާ މަތީާ އެންމެާ ދަޢުލަތުެގާ ައކީާ

ވަކިނުކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާއޮންނަކަމަށްާވ ނަމަާެއއީާހަމަގައިުމާވެސްާމައްސަލައެްއެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާާ

ށްާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާމިާދެންނެވިާނުކުތ ެގާމ ނަާއަކީާޕޮލިސްާކޮމިޝަނަރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަ

މެކޭނިޒަމެްއާ ކަހަލަާ ހުށަހަޅަންޖެހޭާ ރިޕޯޓެއްާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންާ ފަހުަގއިާ ވަކިކުރުމަށްާ އެާ ވަންޏ ާ ވަކިކުރ ކަމަށްާ

އޮތުމަކީާމުހިއްމުާކަމެްއކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަދިާހަމަާއެއ އެކުަގއިާނުަގވ އިދުންާނުވަތަާއެާޙައްޤެއްާއުނިވ ާ

ާާ ކޮމިޝަނަރު ޕޮލިސްާ ރ އްޖޭެގާާޮގތަކަށްާ ލިބިެގންވޭާ ޙައްޤުާ ެވސްާ އެބޭފުޅ އަށްާ ކަމަށްވ ނަމަާ ވަކިކޮށްފިާ މަގ މުންާ

ހޯދުމަށްާ ޙައްޤުާ ޤ ނޫނީާ ލިބިެގންވ ާ އެބޭފުޅަކަށްާ ުގޅޭޮގތުންާ ެއކަމ ާ ކޯޓުތަކުންާ ރ ްއޖޭެގާ ނުވަތަާ ޓްރައިބިއުނަލްއ ާ

ރަ ހަމައެކަނިާ އެހެންކަުމންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެސް.ާ ދޫކޮށްލ ާާމަސައްކަތްކުރުންާ މިކަންާ މަޖިލީހަށްާ އްޔިތުންެގާ

އެންމެާރަނަގޅުާއުސޫލުންާޤައުުމާާ ވަކިކުރުންާއޮތުމަކީާ ަވޒީފަާއިންާ ހަމަާވަޒީފ ާދިނުމ އިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ހ އިާހިންުގމުަގއިާހިނަގއިދ ނެާކަެމއްކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީ

ިމާ ދެކޭތީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ މުހިންމުާ އޮތުމަކީާ އުސޫލެއްާ ހިނަގމުންދ ނެާ ކަންކަންާ ުގޅިެގންާ ސަރުކ ރ ާ

ވ ހަކަތައްާހިްއސ ކޮށްާމިާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާދިއުމަށްާފަހުަގއިާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާއިޞްލ ޙުތަްއާ

ާކުރިއްޔަާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާފޮނުވ ނެާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވަން.ާޝު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާެވސްާޑީ.އ ރް.ޕީާއަށްާެވސްާމިާކަނޑަެއޅުނުާަވުގތުާާ

ނިސްބަ ޕ ޓިއަކަށްާ ވަކިާ އަދިާ ޕީ.އޭއިންނ އިާ ހަމަވެފައި.ާ މިވަނީާ ތެރެއިންާމިހ ރުާ މެންބަރުންެގާ ވަޑައިނުަގންނަވ ާ ތްވެާ

ފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑަިއަގންވ ފައިވ ާމެންބަރަކުާމިހ ރަކުާމ ލަމަކުާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާަގސްދުކުރަނީާމިާބިލ ާާ

ދ އިރ ެގ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އަރުވަން.ާ މެންބަރަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ބަސްާ ފަހުާ ތްތެރިާާޢިްއޒަާާމެދުާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ.

ާ

ާރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަ

.ާާعليكمާاسالم   .معينجا واصحابهާآلهާوعلى  محمدާسيدناާعلىާوالسالمާوالصالةާ.العالمينާربާهللާالحمد`.ާ

ާާ ޤ ނޫނު ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ އިޞްލ ޙ5ާާާާުާ/2007ނަންބަރު ވަނަާ އެްއާ ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންެގާ

ެގނައުމަށްާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކ ާމެދުާބަޙުސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާމެންބަރުންާ

މި ދަންނަވަންޖެހޭނީާ ބެހޭޮގތުންާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކ ާ ފ ޅުކުރެްއވިާ ސުވ ލުތަކ ިއާ މިހ ރާުާއުފައްދަވ ފައިވ ާ ޤ ނޫނަށްާ ާ

ޤ ނޫނުެގާާ ފުލުހުންެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ ިއ7ާާާާޢަމަލުކުރަމުންދ ާ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ވަނީާ މ ްއދ ަގއިާ ވަނަާ
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އޮތްާ މިހ ރުާ ޤައުމުަގއިާ ވުމ އެކުާ ކިޔަމަންތެރިވުންކަމަށްާ ބޯލަބައިާ ފުރިހަމައަށްާ ަގވ އިދަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މ ނަކު މ އްދ ާ މިާ މިޮގތަށްާސަރުކ ރުންާ ދެކިާ ކަމަށްާ ނުޖެހޭނެާ ކިޔަމަންތެރިވ ންާ ބޯލަބައިާ އިސްލ މްދީނަށްާ ރުމުަގއިާ

ވެެގންވ ާާ މ ތްާ ވެސްާ ޙިމ ޔަތަކީާ ކަރ މ ތ ާ ޤައުމުެގާ މިާ ވުމ އެކުާ ހީވެފައިާ ބިރުާ ވިސްނައިދޭކަމުެގާ ފުލުހުންނަށްާ

ނެާކަންާމުސްލިމުާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއިސްލ މްދީންާކަމަށްާވުމުންާއެާދީނުެގާޙިމ ޔަތުެގާފުލުހުންާމަސައްކަތްކުރ 

ާާ ޤ ނޫނުެގ ފުލުހުންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހޯދައިދިނުން.ާ ހިތްހަމަޖެހުންާ ެއއ8ާާާާްކަށަވަރުކޮށްދީާ )ނ(ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެވަނީާ ހުށަހަޅ ފައިާ މީހުނ244ާާާްއިތުރުކުރުމަށްާ އެންމެހައިާ އުޅޭާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ

ާާ ވަނ245ާާާަޙިމ ޔަތްކޮށްދީާއެބައިމީހުންެގާމުދަލ ާެގދޮރުާރައްކ ތެރިކޮށްދިނުންާމިހެންާއޮތުމ އިާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ކޮށްެގންާނުވ ނެާކަމަށ ިއާާ ޚިދުމަތްތަކުެގާމައްޗަށްާޣައިރުާޤ ނޫނީާއަމުރެއްާ ފަރ ތަކުންާސަލ މަތީާ ެއްއވެސްާ މ އްދ ެގާ

ސަލ  އަމުރަކަށްާ އެްއވެސްާ މިފަދަާ ނުވ ނެކަަމށްާާއަދިާ ތަބ ެވެގންާ މީހަކުާ ެއްއވެސްާ ހިމެނޭާ ޚިދުމަތްތަކުަގއިާ މަތީާ

ކަނޑައެޅިެގންާބަޔ ންކޮށްފައިާވުމުންާމިހ ރުާއޮތްާޤ ނޫނުންާމިކަންާކަށަވަރުާނުވ ތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާމ އްދ ާާ

ލުކުރ ނެކަަމށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާާއަށްާެގނެވޭާއިޞްލ ޙުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާއިބ ރ ތައްާބަދަ

106ާވަނަާމ އްދ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހަޅަންޖެހުނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ16ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާފުލުހުންެގާޤ ނޫނުެގާާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާވެރިކަންާހިންުގމުެގާބ ރުތައްާލިބިެގންާވަނީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްާއެާ

ވެސްާާ ވީނަމަާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަމަށްާ ވެރިޔަކީާ ިއސްާ އެންމެާ ސިފައިންެގާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ފުލުހުންެގާވެރިޔަކީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާކަންާކަނޑައަޅ ފައިާނުވަނީާއެާމުއައްސަސ އަކީާމަދަނީާމުއައްސަސ ެއއްެގާާ

އެާސަރުކ ރުެގާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާބޭނުންވެެގންާކަމަށްާވީހިނދު،ާާާާޮގތުަގއިާހަމަޖެއްސުމަށްާއޭރުާއޮތްާސަރުކ ރ އި

ހިންަގނާްާ ބ ރުާ މައްޗަށްާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ މިާ ލިބުމުންާ ހިންުގންާ މިއަދުެގާސަރުކ ރުާ ފަރ ތްތަކުންާ އިދިކޮޅުާ އޭރުެގާ

ޤ  އެހެންކަމުން،ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ ކީއްެވެގންތޯާ ބޭނުންވަނީާ މިާމިއަދުާ ރޫޙ ާ ނޫނުއަސ ސީެގާ

މ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނަންޖެހޭާކަމުަގއިާފެނިެގންާމިާއިޞްލ ޙާުާ މ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނަންޖެހޭާރޫޙުެގ،ާމިާ

ތ އީދުކުރަނީާާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ތ އީދުކުރ ތީެއއްާ އަޅުަގނޑުާ ނިޒ މަކަށްާ ބަރުލަމ ނީާ ޙ ލެްއަގިއާ އެއްެވސްާ ހުށަހެޅީ.ާ

ާާ ނިޒ މަކަށް. ާާރިޔ ސީާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް،ާ 2007/5ާާާާޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނަށް މ އްދ އަށ17ާާާާްފުލުހުންެގާ ވަނަާ

އިޞްލ ޙުާހުށަހަޅަންޖެހުނީާފުލުހުންެގާޤ ނޫނުންާބ ރުލިބިެގންާހަދ ާަގވ އިދުތަކަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާަމއްޗަށްާހިންޭގާާ

ވަުގތަކުާވެސްާބަދަލުާެގނެިވ،ާބަދަލުކުރެވިާޢަމަލުކުރެޭވާާާާއެްއޗަކަށްާވ ތީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާބަހެއްާނެތިާކޮންމެާ

ަގވ އިދުތަކަށްާވުމުންާމިާަގވ އިދުތަކަށްާރައްޔިތުން،ާމިާަގވ އިދުތަކުންާރަްއޔިތުންނަށްާލިބިދ ނެާގެއްލުމަކުންާނުަވތަާާ

ސ ލެއްެގާޮގތުންާފުލުހުންެގާކުރިމަތިވެދ ނެާބިރަކުންާއެާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންާސަލ މަތްކުރުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމި

ކުންފުނިތަްއާާ ހޯދ ާވިޔަފ ރިކުރ ާ އ މްދަނީާ ދަޢުލަތަށްާ ދިެވހިާ އުފައްދ ފަިއވަނީާ އިދ ރ ާ ފުލުހުންެގާ ނުވަތަާ މެއިންޑޭޓުެގާ

ފަދައިންާދިވެހިާދަޢުލަތަށްާަވކިާއަދަދަކަށްާފައިސ ާހޯދައިދޭންޖެހޭާމުއައްސަސ އެއްާޮގތުަގެއއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ
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ާާމިހި ޮގތުަގއި އ މްދަނެީގާ ދަޢުލަތަށްާ ދިވެހިާ ބަޖެޓްަގިއާ އަހަރުެގާ ޕޮލިސ36.5ާާާްނގ ާ މޯލްޑިވްސްާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ޮގތްާތިޔަާލޮބުވެތިާމެންބަރުންާވިސްނަވ .ާމިާފައިސ ާ ސަރވިސްއިންާހޯދައިދޭންޖެހިފައިާވުމުންާއެާފައިސ ާހޯދޭނެާ

ކަލުތައްާނަގ ާއެތަކެތީެގާޖުރުމަނ އެްއެގާޮގތުަގއިާފައިސ ާނެޭގނެާާހޯދައިދޭންޖެހުނީާމީހުންެގާއަުގބޮޑުާކ ރުތަކ އިާސައި

އުސޫލެއްާފުލުހުންެގާަގވ އިދަށްާެގނެސްެގން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާމިފަދަާގަވ އިދުތަްއާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާ

ށްާއޭެގާފައިދ އ އިާލ ބަާލިބޭނެާކަމަށާްާރުޙުމ އެކުާހިންޭގނެާޮގތަށްާޮއތުމަކީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާރަްއޔިތުންނަ

ޤ ނޫނުެގާާ ފުލުހުންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅީ.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އިޞްލ ޙ52ާާާާުވ ތީާ މ އްދ އަށްާ ަވނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރަްއޔިތުންެގ239ާާާާހުށަހަޅަންޖެހުނީާ މަްއޗަށްާ ޚިދުމަތުެގާ ސަލ މަތީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ފޯރުވޭ ބ ރުާ ބ ރާުާމަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ތީއ އިާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އިބ ރ ތުންާ ސ ފުާ މިޮގތަށްާ ނެއޭ.ާ

ފޯރުވުމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނ ާތަންތަނަށްާވެރިންާޢައްޔަންކުރުމ އިާވަކިކުރުުމަގއިާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާބަހެްއާާ

ސީަގއިާބުނ ޮގތަށްާޢަމަލުނުކުރެވޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުެމންާާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާފެންނ ތީ.ާމިޮގތަށްާނުވ ނަމަާޤ ނޫނުއަސ 

ަގބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާމ އްދ ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފައިވަނީާހަމައެކަނިާޢައްޔަންކުރުމުެގާމަޖިލީހުެގާރުޙުނާްާ

މަޖި ރައްޔިތުންެގާ ކުރެވެންޖެހޭނީާ ަވކިވެސްާ ބަލ އިރުާ ރޫޙަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ނަމަވެސްާ ރުހުނާްާހޯދުމަށްާ ލީހުެގާ

ފުލުހުންެގާާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރިޢ ޔަތްކުރ ނެކަމަށްާ ކޮމިޓީަގއިާ މިކަމ އިމެދުާ ލިބިެގން.ާ

ާާ 74ާާާާޤ ނޫނުެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހެނީާ މ އްދ ާ ފަރ ތަކުނ239ާާާާްވަނަާ ެއއްެވސްާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

މައްޗަށްާ ޚިދުމަތުެގާ އަމުރަކަށްާާާާސަލ މަތީާ އެްއވެސްާ ިމފަދަާ އަދިާ ކޮށްެގންނުވ ނެކަމަށ ިއާ އަމުރެއްާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ

ސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކުަގއިާހިމެނޭާއެއްެވސްާމީހަކުާތަބ ވެެގންނުވ ނެކަމަށްާކަނޑައެޅިެގންާބަޔ ންކޮށްފައިވުމުންާމިފަދަާ

ހިތްވަރުދިނު ކިޔަމަންނުވުމަށްާ އަމުރަކަށްާ އެާ ކޮށްފިނަމަާ ވަފ ތެރިާާއަމުރެއްާ ކިޔަމަންނުވ ާ އަމުރުތަކަށްާ އެފަދަާ މ އިާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަުގފަހިކުރުން.ާ ކުރުމަށްާ މިކަންާ ހޯދައިދޭންޖެހިފައިވުމުންާ ޮގތެއްާ ޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެާ ތެދުވެރިންާ

ާސަރުކ ރަކުންާމިއަދުާކަންާއޮތީާކިހިނެއްތޯ.ާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުތަކުަގއިާޮއތްޮގތަށްާމި

އެމީހ ާ ފުލުހުންނަށްާ ބަެއއްފަހަރުާ ނަމަވެސްާ ފެނުނުާ ފުލުހަކަށްާ އިންދ ާ ބޯންާ ރ ާ މީހަކުާ ނުކުރޭ.ާ ޢަމަލެއްާ

ޙުއްދަދިނުމަށްާ ވިްއކުމުެގާ ބަނުގރ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުލިބިދ ނެ.ާ އަމުރެއްާ ހައްޔަރުކުރުމުެގާ

ާާ އްދ ާއ އިާޚިލ ފަށްާބަނުގރ ާެގންުގޅޭާއުޅަނދުފަހަރުާހުޅުމ ލެާފަޅުތެރޭަގއިާވަނަާމ 10ާާޢަމަލުކުރަމުންދ ާގަވ އިދުެގ

ފުލުހުންެގާ މަސައްކަތްކުރެްއވިާ ފިޔަވަޅުެއޅުމަށްާ ޢަމަލުކޮށްާ ގަވ އިދުންާ މިާ އުޅަނދުފަހަރ އިމެދުާ އެާ ހުންނ ތީާ އަޅ ފައިާ

އަޅުަގނ ޤ ނޫނަކަށްާ މިފަދަާ މިއީާ ކޮންތ ކުތޯ.ާ ވީާ ކޮބައިތޯ.ާ މިހ ރުާ ކަމަކީ.ާާއޮފިސަރުާ ެގންނަންޖެހޭާ އިޞްލ ޙުާ ޑުމެންާ

ޮގތުަގިއާާ މުއައްސަސ އެްއެގާ މިނިވަންާ އިދ ރ ާ ފުލުހުންެގާ ބަދަލުެގނެސްެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ މިފަދަާ މިއީާ

ސިފައިންެގާާ ފުލުހުންނ އިާ ވ ހަކަައކީާ ދެކެވޭާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަކީ.ާ

މުަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާދައުރެއްާއޮންނަންާނުޖެހޭނެާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑަށްާނުވިސްނިެގންާާވެރިންާޢައްޔަންކުރު
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ޤ ނޫނުއަސަސ ސީަގިއާާ އަމުރުާ ބ ރުފޯރުވުމުެގާ ސީދ ާ މުއައްސަސ ައށްާ ދެާ އެާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިއުޅެނީާ

ބަޔަކު ބ ރުފޯރުވަންޖެހޭާ ަމޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ރުހުންާކޮށްފައިވ އިރުާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ޢަްއޔަންކުރުމުަގއިާ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ މެންބަރުންނަކީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ހެއްދެުވން.ާ ދެކޮޅުހައްދަވ ާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ މިއަދުާ ހޯދުމ އިާ

މިޮގތަށްާ މ އްދ ތައްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ އަދިާ އ އިާ ކޮމިޓީާ ޑްރ ފްޓިންގާ ާާހެއްދެވުމުަގއިާ

ލިޔަންޖެހޭނެކަމަށްާހަރުއަޑުންާވިދ ޅުެވާމޭޒުކޮޅުާަމއްޗަށްާއަރ ވަޑައިެގންނެވިާބޭފުޅުން.ާއެބޭފުޅުންާވިދ ޅުވީާމިޮގތަށްާިމާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާހަދަންޖެހޭކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާެއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވަނީާނޫނެކޭާމިހެންނެއްާ

ިމއަދުާދިމ ވެެގންާާނޫނެވެ.ާެއއީާދައުލަތުެގާބ ރުާ ތައްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާެގންނަނީާެއވެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

މުއައްސަސ ެއއްާ ދެާ ހިންަގންޖެހޭާ ުގޅިެގންާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަކީާ މައްސަލަާ އުޅޭާ

ބ ރު އެމަނިކުފ ނުެގާ ޤައުމުާ މުޅިާ ހިންގ ާ ެއކަނިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ދަށުަގއިާ ެގާ

ބަޔަކުާެއޮގތަށްާމަސައްކަތްކުރުން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިއަދުާމިއޮތްާފެހިާޤ ނޫނުއަސ ސީާލިޔުއްވިާބޭފުޅުންާާ

އިދ  ފުލުހުންެގާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާ ނަމަވެސްާ ކުރެްއވިާ އެކަންާ ވިސްނުންފުޅެއްަގިއާ އ ިއާާކޮންމެފަދަާ ރ ާ

ސިފައިންެގާއިދ ރ ާހިންަގންޖެހޭނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ އިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލިސްާުގޅިެގން.ާމިހެންާމިާދެންނެީވާާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާޮގތުންާިމާދެާމުއައްސަސ އަކީާވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ އިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވެސްާ

ރުކުރެވޭާއަދިާބ ރުާހިންޭގާތަންތަނަށްވުމުންާމިާދެތަނެުގާވެރިންާޢަްއޔަންކުރުމ ިއާާއެާދެާމުއައްސަސ ެގާމަްއޗަށްާއަމު

ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނެތީ.ާާ އެއްބަސްެވވޭޮގތަކަށްާ މަޖިލިސްާ ރަްއޔިތުންެގާ އ އިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވެސްާ ވަކިކުރުުމަގއިާ

ކުރަްއވ  މިކަންތައްާ އެކަނިާ ފަރ ތަކުންާ އެއްވެސްާ ދެފަރ ތުންކުރެާ އަށްާާމިާ މުއައްސަސ ާ އެާ ފަރ ތުންާ އަނެއްާ ާ

ޤައުމުެގާާ އެބައޮވޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިރުާ ކިޔަމަންނުވެދ ނެކަމުެގާ އަމުރަށްާ އެާ ެވރިންާ އެާ އަމުރުކުރަންޖެހޭއިރުަގއިާ

ޮގތަކުންާ ޢަމަލުކުރައްވ ާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާ ނޫނީާ ވަުގތެއްަގއިާ ބަދަލުވެެގންދ ާ ާހ ލަތުާ

މުައއްސަސ ެގާާ ދެާ އެާ ހިނދެއްަގއިާ އަމުރުކުރަންޖެހިއްޖެާ މަްއޗަށްާ ފުލުހުންނ އިާސިފައިންެގާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ވ ނީާާ ދެންާ ބަެއއްކަމަށްވ ނަމަާ ތިބޭާ ޢައްޔަންކުރެވިފައިާ ނުފޯރުވޭޮގތަށްާ ބ ރުާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ވެރިންނަކީާ

ބަދަލުވެެގ ހ ލަތުާ ޤައުމުެގާ ިމީއާާކިހިނެއްތޯ،ާ ކިހިނެއްތޯ،ާ ވެެގންދ ނީާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ކިހިނެއްތޯ،ާ ންދ ނީާ

މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމ އިެއކުާ ކަމެއް.ާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ސުވ ލެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފުލު ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ މިއަދުާ ބަލަިއާ ރޫޙަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ހުށަހެޅީާ މުއައްސަސ ާއިޞްލ ޙުތައްާ ހުންެގާ

މިނިވަންކުރުމަށްާމިާޤ ނޫނަށްާމިާބަދަލުެގންނަންޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެިވެގން.ާައޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާިމާާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ހައްދަވަިއދެއްވ ނެކަމަށް.ާ ޤ ނޫނަކަށްާ އިޞްލ ޙުކުރައްވ ާ ބަލައިަގނެާ ބިލުާ މިާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއީސް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވޯޓަށާްާ މިއަދުާ ނިމުނީ.ާ ބަހުސްާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ މިާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާއެހުމުެގާަވުގތުަގއިާމިާބިލުާބަލައިަގތުމަށްާފެނޭތޯާވޯޓަށްާއެހުންާއޮންނ ނެ.

ާ

 :ވ ހަކަދެްއކެވުންާރިޔ ސަތުން

ައއިޓަމްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާމިާެގންދަނީ.ާމިާމަސައްކަތަށްާާާ،އ ދެާާ-9.2 މަސައްކަތުެގާއެޖެންޑ ާ ހުރިާ ނުނިމިާ

ަގޑިއިރުެގާތެރޭަގއިާއަދިާބ ކީާަވުގތުާއޮތުމ އިާއެްއކޮށްާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާދެންާކުރިއަށްާެގންދ ނ1ާާާީކަނޑައެޅިފަިއވ ާާ

ާާ ާާނުނިމިާއޮތްާމަސައްކަތެއް.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންެގ ެގާދަށުންާވަކިާހިސ ބަކަށްާެގންޮގސްފަިއ9.2ާާާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ޙުލޫފްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޤ ނޫނުާއޮތްާމަސައްކަތެްއ.ާއ ދެ،ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަ

ޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާާދިވެހިރ ްއޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގ07ާާާާާ/2010ނަންބަރުާާ

ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ ބިލަށްާ މިާ ބިލު.ާ

ާއެޮގތުންާައޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރަށް.ާ

ާ

ާވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ކުޑަހު

ހިންުގމަށްޓަކަިއާާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ ިއދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މި ވަުގތެއްަގއިާ ވިސްނަމުންދ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިންތިޚ ބުކުރުމަށްާ ކައުންސިލުތަކެއްާ ބިލެްއެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ފަދަާ

ކަންތައްތަްއާާ ދޫކުރުމަށްފަހުާ ޕ ޓީާ ވަޑަިއެގންާ ޓިކެޓުަގއިާ ޕ ޓީެގާ މެންބަރަކުާ ނިސްބަތްވެެގންވ ާ ޕ ޓީައކަސްާ އިޞްލ ޙުާ

އެކަމަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްިވކަމީާ ބިލެއްާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ ވަކިާ ކުރ ނެާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާހިތަށްއަރ ާސުވ ލަކީ،ާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންާާާންނަމަވެސް،އިޙުތިރ މްކުރ ާކަމެކެެވ.ާއެހެ

މިދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާއަބަދުާވެސްާއަޅުަގނޑުެގާއެންމެާބޮޑުާއެްއާޝަކުވ ައކަށްާމިއޮންނަނީާާ

އަޅު ހުސްެއކަނިާ ތިބެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ިމީއާާމިތ ާ ހެދުންާ ޮގތްތައްާ ރަނަގޅުާ ަގނޑުމެންނަށްާ

ަވޑަިއަގންނަވ ާާ ޓިކެޓުަގއިާ ޕ ޓީެގާ ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ޮގތްބ ެއވެ.ާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ

ާނުވަތަާާބޭފުޅަކުާަވކިާފިކުރެއްާިވއްކަިއެގންާވަޑައިަގންނަވ ާބޭފުޅަކުާއެކަންާއެހެންާޮގތަކަށްާކުރެްއވުމުންާޭއެގާޢަދަބު

ޙ ލުަގެއްއާާ ނުދެކޭާ ކަމެއްކަމަށްާ އޮންނަންޖެހޭނެާ އޮތުމަކީާ ގ އިުމވެފައިާ އުސޫލެއްާ ކަނޑަެއޅޭނެާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ އެކަންާ

އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަނީ.ާ މިާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑަކީާާާއަޅުަގނޑުާ ިވސްނ ލަންޖެހޭާ ވަރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަ މިާ މޭރުމުންާ މިާ ެވސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާާހަމަގައިމުާ ިގނަާ ވެސްާ ސަބަބެްއކަމަށްާ ެއއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ކަދަްއކަންޖެހޭާ

ހަމަާ އަދިާ ނޫންކަން.ާ މީހެއްާ ނިސްބަތްެވެގންވ ާ ޕ ޓީައކަށްާ ަވކިާ އަޅުަގނޑަކީާ ދެކެވަޑަިއެގންފ ނެާ މެންބަރުންާ
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ާާ މ ތް އަދިވެސްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އުފަލ ިއއެކުާ ައޅުهللاއިރ ދަކުރެްއވީތީވެާ މިންވަރުފުޅުންާ އެާެގާ ހަމަާ މިހުރީާ ަގނޑުާ

ފ ސްކުރުމުެގާ މިތަނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙެއްާ މިފަދަާ ނުވަތަާ ބިލެއްާ މިކަހަލައިެގާ އެހެންވީމަ،ާ ފިކުރުމަތީަގއި.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އަިއއިރުަގއިާ އިންތިޚ ބުވެެގންާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ

ޮގ ތިބިާ އަދިާާމިތަނުަގއިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނިޒ މަކަށްާ ޕ ޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންނެވިކަމަކީާ މިާ އެހެންާ ތް.ާ

ބެހޭާ ޕ ޓީއ އިާ ެއއްާސަބަބަކީާ ބޮޑުާ އެންމެާ ތައްޔ ރުނުެވވޭާ ެއވެ.ާ ނުެވވެާ ތައްޔ ރެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މުޅިއެކުންާ

ބެހޭޮގ ޕ ޓީތަކ ިއާ ނުނިންމޭ.ާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އުސޫލެްއާާޤ ނޫނެއްާ ރަނަގޅުާ ކުރަންވ ާ ކަންތައްތައްާ ތުންާ

ނިންމުމަކީާ އަވަސްކޮށްާ މިހާ  ކަމެއްާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވީހިނދުާ އެހެންާ ނުނިންމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ކޮށްފިނަަމާ އެހެންާ މިއީ.ާ އިނޭގތޯާ ހިތަށްއަރ ާސުވ ލެއްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްބ އޭާ ޒިންމ ދ ރުާ އެހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަމ ާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާދިމ ލަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންތަކެއްާތިތ ާތިބެެގންާހަމަާޕ ޓީތަކުެގާާއަ

މީހުންާޕ ޓީތަކަށްާރަނަގޅުހ ާޮގތްޮގތަށްާނުވަތަާމަޖިލިސްެގާމެންބަރުންނަށްާމިވަުގތުަގއިާިމތަނަށްާއިންތިޚ ބުވެފަިއާތިބިާ

ޮގ ރަނަގޅުހ ާ ނިންމ ކަމަށްާމެންބަރުންނަށްާ ދިމ ލަށް،ާ އަޅުަގނޑުެމންނ ާ ނިންމުމަށްާ ކަންތައްތަްއާ ތްތަކަށްާ

ކަންކަންާާ މިފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ ެވެގންދ ނެ.ާ ވެސްާ ހަަމަގިއމުާ ދިއްކުރުންާ އިނިގލިާ ދިމ ލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ސްނ ލަންޖެހެއޭާމިބ ވަތުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާހަމަާކުރުމުެގާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވި

ނުަވތަާާ ނަމުަގއިާ ޕ ޓީެގާ މިކަމަކީ.ާ ކަެމއްާ ތ އީދުކުރ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ ކަންކަމަށް.ާ

ޕ ޓީެގާޓިކެޓުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާއެާފިކުރުާވިއްކައިެގންާހޮވިެގންާމިތަނަށްާވަނުމަށްފަހުާއެާޕ ޓީާބަދަލުކުރުމުންާއެާ

އޭ އަޅުަގނޑުާާޮގނޑިާ އިނދެެގންނުވ ނެާ ވެސްާ އިށީނދެެގންާ ޮގނޑީަގއިާ އެާ ިއނދެެގންނުވ ނެ.ާ އަތުަގއިާ ނަާ

އުސޫލުންާ ދެންނެވިާ މިާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއި.ާ

ނީކަމަށްވަންޏ ާމިާފަސްާއަހަރުެގާދައުރުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަދިާހުރިހ ާކަންކަމެްއާފުރިހަމައެއްާނުކުރެވެާއެވެ.ާނުކުރަ

ޮގތަކަށްާ މިކަހަލަާ މިޮގތަށްާދުއްވ ލުމަށްފަހުާދެންާކުރިއަށްާއޮތްާފަސްާއަހަރަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޑަށްާވިސްނުންާމ ރަނަގޅުކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަމަކީާމިާއުސޫލުންާއަޅުަގާނ

ޝުކުރުވެރިވަން.ާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތަށްޓަކައިާ ދެއްިވާ ދަންނަވ ލުމަށްާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ތ އީދުކުރެވޭނެާ ހަމަާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އިދ ރީާާާމިއ07ާާީާ/2010`.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މިީއާާ މިދަނީ.ާ މިއަދުާ ހުށަހެޅިެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ބިލަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ

ިމާ ައޑުިއވިެގންދިޔައީާވެސްާ ފުރަތަމަާވެސްާ ދެވަނަާއިޞްލ ޙު.ާމިއަދުަގއިާ ހުށަހެޅޭާ ހުށަހެޅޭާމިާޤ ނޫނަށްާ މިޮގތުންާ
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މަޖި ކުރީާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތަށްއަރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ އިޞްލ ޙެއްެގާ އެހެންާ ހުށަހެޅުނުާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ލީހުަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ބައެއްާ މަޖިލީހުެގާ އެދުވަހުެގާ ހުށަހެޅުނީމ ާ އިޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދުވަހުަގއިާ

ާާ ިއންތިޚ ބުާބޭއްވުމަށްާލަސްކޮށްާއިންތިޚ ބުާބޭއްވުމަށްޓަކަިއާާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާފ ހަަގކުރީާމިކަމަކީާސީދ ާމި

އުނދަޫގކުރުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅިެގންާއުޅޭާއިޞްލ ޙެއްކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހިތ މަައކީާމިއަދުވެސްާހަމަާމިާޤ ނޫނަށްާ

ާާ އުފެދޭކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާިމާާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހުށަހެޅިެގންާމިދަނީ.ާމިއަދުާމިާކުރެވެނީާކޮންކަމެއްބ ާމިީއވެސްާސުވ ލު

ާާ ވަކިކުރުން، މެންބަރުންާ މިާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނ ލަންާ ފުންކޮށްާ އިޞްލ ޙަށްާ މ އްދ ަގިއ119ާާާާހިމެނިފައިވ ާ ވަނަާ

ޓިކެޓުަގިއާާ ޕ ޓީއެްއެގާ ސިޔ ސީާ )ބ(،ާ ޮގތުެގމަތިންާ ިމވ ާ ތިރީަގއިާ ވަކިކުރ ނީާ މަޤ މުންާ މެންބަރުންާ ކައުންސިލުެގާ

ޚ ބުާފަރ ތެއްާއިންތިޚ ބުވ އިރުާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީާއިންާވަކިވުންާނުވަތަާއެމީހަކުާނިސްބަތްވ ާާކުރިމަތިލިާމީހަކުާއިންތި

ބިލަށްާއިތުރުކުރަމުންދ ކަީމާ މިާމ އްދ ާމީެގާތެރެއަށްާމިާ ޕ ޓީއަކުންާވަކިކުރުން.ާމިާމ އްދ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާނުވަތަާ

ކުރީ މިތަނުަގިއާ އޮތްކަެމއް.ާ ކަންބޮޑުވުންާ ެއކަމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުާ ބައެއްާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ބިލަށްާ މިާ ަގއިާ

އަޙުމަދުާސަމީރުެގާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގިއާ މެންބަރުން،ާ

ވ  ހުރިާ ފުށުެއރުންތަކެއްާ މީެގާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ވެސްާ އެމަނިކުފ ނުާ ހަކަ.ާވ ހަކަފުޅުަގއިާ

މިކަންާާ ހިނަގއްޖިއްޔ ާ ފ ސްވެެގންާ ތެރެއަށްާ މީެގާ ޤ ނޫނުާ މިާ މިނިވަންކަންާ ހަމަހަމަކަމ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ މިާ ވަނީާ މިހ ރުާ ބިލެްއާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެގއްލިެގންދ ނެކަމަށް.ާ

ަގނޑުމެންނަށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާކަންތައްތައްާއުސޫލުތައްާއެާބިލަށްާވަނީމ ާާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައި.ާއެާބިލުަގއިާއަޅުާ

ދ އިރ ތަްއާާ އިދ ރީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވެެގންދ ނެ.ާ ރީތިޮގތުަގއިާ މިކަންތައްތައްާ އޭރުންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ާއަޅުަގނޑަކަށްާމިާއެހ ާހިތްހަމަޖެހާޭާހިންުގމަށްޓަކައިާހޮވޭާނުވަތަާނިންމޭާޤ ނޫނެއްެގާތެރެއަށްާމިާއިޞްލ ޙުާވަނީމ 

ާާ ވަނަާއަހަރުަގިއ2005ާާާާޮގތަކަށްާނޫންާމިާއިޞްލ ޙުާވަދެެގންާމިދަނީ.ާހަމައެހެންމެާސިޔ ސީާޕ ޓީާއުފެދިފައިާމިއޮތީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ެގާ ޭއރުަގއިާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ ތެރޭަގއިާ މަހުގެާ މިހިނގ ާ މިއަހަރުެގާ މަހުގެާ މިހިނގ ާ އަދިާ ޖޫންެގާ

ކުންާއުފެދިފައިާއޮތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާޤަބޫލުކުރޭާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާޮގތުންާވެސްާސިޔ ސީާާޤަރ ރަ

ހުށަހެޅިެގންާ ބިލެއްާ އަދިާ މަސައްކަތްކުރެްއވުމަށްާ އެާ އެބަޖެހޭކަން.ާ ހަދަންާ ޤ ނޫނެއްާ ހަރުދަނ ާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ޕ ޓީާ

މަޖިލީހުންާއެާބިލުާބަލައިަގނެފައިވަނީ.ާވުމ ިއއެކީަގއިާެއއަށްާއެާޤ ނޫނަށްާމިހ ރުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ލުމަކީާ ހުރިާއިޞްލ ޙުާ ލެވިފައިާ މިާ ނުވަތަާ މިާއިޞްލ ޙުތައްާ

ާނުސީދ ޮގތެްއަގއިާައއީާސިޔ ސީާާަގއިާހެދުމުެގާކުރީަގއިާެވސްާމިާރ އްޖޭގައ2005ާާިޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާސިޔ ސީާޕ ޓީާާ

ެއްއާާ އެއް.ާ ޕ ޓީާ ދެާ ޮއންނަާ ދޭތެރޭަގއިާ އ އިލ ާ ދެާ ޮއތީާ އެއިރުަގއިާ މަސަްއކަތްކުރެވެމުން.ާ ރޫޙުަގއިާ ޕ ޓީތަކެްއެގާ

ރ އްޖޭަގިއާާ މުޅިާ ޮގތުަގއިާ ޕ ޓީއެްއެގާ ހަމަާ ތަބ ވެެގންާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ މީހުންނަކީާ މަސައްކަތްކުރ ާ އ އިލ އަކަށްާ

ނެތިން.ާމަސައްކަތްކުރަ ހ މަކުރ ކަށްާ ނަންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ ޭއެގާ މުންދިޔައީ.ާ
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އެހެންނަމަވެސް،ާމިާދިވެހިރ ްއޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާޮއޅިފައިާއޮތްކަމެއްާނޫންާސަރުކ ރުާތެރޭަގއިާވެސްާއޮތީާދެާޕ ޓީ.ާ

މިނިވަންކަމ އިެއކީގައި ހިނަގމުންދިޔައީާ ސަރުކ ރުާ އޭރުަގިއާާއޭރުަގއިާ ނޫން.ާ ރޫޙެއްަގއެއްާ ބުނުމުެގާ ބަސްާ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެޮގތަކަށްާވެސްާނޫންާކަންތައްތައްާއޮތީކީާވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާމިާފެހިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ރައްޔިތު މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ މިނިވަންކަމުެގާ ހަމަހަމަކަމ އިާ އޮތްާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ންެގާއިންާ

މަޖިލީހުަގއިާޤ ނޫނުތައްާހަދަންާނިންމައިެގންާއަދިާޤ ނޫނުެގާތެރެއިންާޤ ނޫނީާވެރިކަމެްއކުރަންާކަނޑައެޅިެގން.ާވީމ ،ާާ

ާާ އަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާނުވަތ5ާާާަޕ ޓީތަކުންާމީހަކުާވަކިިވޔަސްާޕ ޓީތަކަށްާޕ ޓީާއިންާޓިކެޓުަގއިާހޮވުނީމ ާއޭނ ާއެ

ާާ އެ 3ާާާާއޭނ ާ ދުވަހުެގ އަންނާަާއަހަރުާ ޖެހިެގންާ ޢަދަބަކީާ ދެއްވ ނެާ އަށްާ އޭނ ާ ބޯނުލަނބަންޏ ާ އަށްާ ޕ ޓީާ ތެރޭަގއިާ

ޕ ޓީެގާާ ފިކުރ އިާ ޕ ޓީެގާ އޭނ ާ ސަބަބަކަށްވަނީާ ނުކުރ ނެ.ާ އިންތިޚ ބެއްާ އޭނ ާ މެންބަރުންާ ޕ ޓީެގާ އިންތިޚ ބުަގއިާ

ާާ ޢަދަބެއްާއެބޭފުޅުން ދެކޮޅަށްާމަސައްކަތްކުރީތީވެާއޭނަެގާ ޚިޔ ލ އިާ ކަނޑައަޅ ނެ.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ާއޭނ ެގާވިސްނުމ އިާ

މުސްތަޤުބަލުާއޭނަާބިނ ކުރަންާބޭނުންވ ނަމަާއަދިާއޭނ ާތިންާއަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާކަުއންސިލުާއިންތިޚ ބުަގއިާހުރެާ

ެގންނަން.ާާ އިޞްލ ޙެއްާ ވެސްާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ވަކ ލ ތުކޮށްފީމުާ މިތ ނަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހުަގއިާ އޭެގާ އަދިާ

ދެ،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާއެމަނިކުފ ނުެގާވިސްނުމުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާެއާއ 

ާާ އެއީ ހުށަހެޅި.ާ ެވސްާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ 3ާާާާއިޞްލ ޙުާ ިމ5ާާާާއަހަރުން އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަދަލުކުރަން.ާ އަހަރަށްާ

ންނެއްާނޫން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާއެާިއޞްލ ޙުާެގނެވުނީާެވސްާިމާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖލީހުންާއެކަންާދިޔަީއާފ ސްެވެގ

ކުރިމަތިލ ާމުހިއްމުާމަޤުޞަދުާހ ސިލުނުވެެގންާހިނގައިދ ނެކަމަށްޓަކައިާމިކަމުަގއިާރަނަގޅުާބަޔަކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޤަބޫލުކު އަޅުަގނޑުާ އޮތީާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމަ،ާ މިާާނުލިބޭނެކަމަށްޓަކައި.ާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ ރަނީާ

އޮތްތަންާ ހަމަާ ކުޑަވެާ މުއްދަތްާ ޕ ޓީެގާ މީހ ާ ހޮވޭާ މުއްދަތަށްާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ ތިންާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ކައުންސިލުާ

ާާ ހޮވިފައި ޓިކެޓުަގއިާ ޕ ޓީެގާ ެއވެ.ާ މަޖިލީހުަގިއ5ާާާާހައްލުެވެގންދިޔައީާ ރައްޔިތުންެގާ މުއްދަތަށްާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

އޮތް ތިންާާމިއޮންނަޮގތަށްާ ނަމަވެސް،ާ އެވެ.ާ ބޮޑުވެެގންދ ނެާ މ ާ އަސަރުާ ކުރ ނެާ މިކަމުންާ ހިތަށްާ އެބަިއމީހުންެގާ ނަމަާ

އަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާޕ ޓީެގާސިޔ ސަތ އިާޕ ޓީެގާފިކުރ ިއާދެކޮޅަށްާއޭނ ާމަސައްކަތްކޮށްފިނަމަާޕ ޓީެގާމެންބަރުންގާެާ

ރުމުެގާބ ރުވެރިކަންާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެްއާާއަތްމަތީަގއިާއެބައޮތްާދެވަނަފަހަރުާއޭނ ާއިންތިޚ ބުނުކު

މިާއިޞްލ ޙުތަކަކީާނުވަތަާމިާއިޞްލ ޙަކީާމިއީާމިވަުގތަށްާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙެއްކަމަށްާ ނުކުރަންާފަހަރެއްަގއިާވެސްާ

ލެވޭނެކަމަކަށް އިޞްލ ޙުާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާ ައދިާ ޤަބޫލުނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑެްއާާާާއަޅުަގނޑުާ ވެސްާ

ޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާމިކަމަށްާތ އީދެއްާވެސްާނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުންާވެސްާއަޅުަގނޑުެގާޕ ޓީެގާާ

ލެިވެގންާ މިާ އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ ނިންމ ލ ނީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެއްވުމަށްޓަކައިާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ

ރުވަންތޯާނުވަތަާމިއީާކޮންާބޭނުމެއްަގއިާމިާޤ ނޫނުާފ ސްވިތ ާކުޑަާަވުގތުކޮޅެްއެގާތެރޭަގއިާާމިއުޅެނީާމިާޤ ނޫނުާލަސްކު

އިންާާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހ މަކޮށްދެމުންދިޔައީާ ރައްޔިތުންނަށްާ އޭރުަގއިާ ކިހިނެްއެވެގންތޯ.ާ ިމއުޅެނީާ ައއިސްެގންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ
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ލަސް އިންތިޚ ބުާ މިާ ލަސްކޮށްާ ޤ ނޫނުާ މިާ އޮތީާ ލ ފައިާ ިގނަދުވަހުާއިޞްލ ޙުާ ކައުންސިލަރުންާ ކޮށްާ

އެހެންވީަމ،ާާ ބޭރުކޮށްފައި.ާ ފްލޯރއިންާ މިާ ވަނީާ ިއޞްލ ޙުާ އެާ އަޅުަވއިާ ބަދުނ މުާ އެާ ބުނެާ ދެމިތިބުމަށްޓަކައިކަމަށްާ

އިޞްލ ޙުތައްާާ އަންނަާ މިހެންާ އަދިާ އިޞްލ ޙެއްކަމަށް.ާ މުހިްއމުާ ިމއީާ މިވަުގތުަގއިާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާހުއްޓ ލ ފައި ޝުކުރިްއޔ ާ އެދެން.ާ ހައްދަަވއިދެްއވުންާ ޮގތެއްާ ބޭްއވޭނެާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުާ ައވަހަށްާ ާ

 ރައީސް.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމް

އޮތަކަސް ހުށަހެޅިފައިާ ފްލޯއަށްާ މިާ އިޞްލ ޙެއްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާާ`.ާ ާ

ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއިންތިޚ ބުތައްާލަސްކޮށްާނޫނީާމަޑުޖެއްސުމުެގާެއއްވެސްާބޭނުމެއްާއޮތްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާަގބޫލެްއާާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ބެހ7ާާާޭާާ/2010ނުކުރަން.ާ ހިންުގމ ާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ހުށަހަ ދެކުނުާާބިލަށްާއިޞްލ ޙެއްާ ަގލޮޅުާ މުހިއްމުާއިޞްލ ޙެކޭާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްޓަކައިާ ޅަިއދެއްވިާ

ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާވެސްާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ހިތްާއޮތީާާ

އްޓަންކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުެމންެގާސިޔ ސީާކަންތައްތަްއާާމިފަދަާއިޞްލ ޙުތަކަކީާޙަޤީޤަތުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިަމުގާބަ

ކުރިންާާ ފެށުމުެގާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ ހުށަހެޅުންތަކެކޭ.ާ ހަރުދަނ ާ ވަރަށްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ބައްޓަންކުރުމަށްާ

ވ ހަކަފުޅު ފަހްމީާ ބެހޮޭގތުންާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާ ރައްޔިތުންނަށްާާާދަންނަވ ލ ނަންާމިާބިލާ 

އޮޅުންއަރ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާވ ހަކަދެއްކެވީތީވެާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެކަމ ާކަންބޮޑުވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާރައީސްާާ

ނަޝީދަކީާމަކަރ ާހީލަތުންާކޮންމެާކަމެއްާވެސްާކުރ ނެާމީހެއް.ާމަކުނު،ާއަޅުަގނޑުާދެންާއިންާބައެއްާނުކިޔ ނަންާވ ާާ

އަންނިެގ އަޣްލަބިްއޔަތުާާާާހުސްވިޔަސްާ މަޖިލީހުެގާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ނުވ ނެ.ާ ހުހެއްާ ވަޢުދެއްާ އަނަގއިންާ

ޤައުމަށ ިއާ ދިވެހިާ އަކީާ ޕ ޓީާ އެާ މެންބަރުން.ާ ޕ ޓީެގާ އެާ ހޮވައިދިނީާ ޮގނޑިއަށްާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ދިނީާ

ާާ ވ ހަކަެއއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާދައްކ ފައިާއޮތްާވ ހަކައެްއާާރައްޔިތުންނަށްާއެންމެާހެޔޮއެދޭާޕ ޓީ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާދައްކ 

ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ މިއީާ ބަލ ނަން.ާ ވޭތޯާ ނުދައްކަާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކައެއްާ މިކަހަލަާ ނޫން.ާ ވެސްާ

އަކީާިމއީާބ ޭއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހްމީާވިދ ޅުިވާބަސްކޮޅެްއާމިއީ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާާ

ހަމަާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމެންބަރެއްެގާކަންތައްތައްާހުންނަންވީާޮގތަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމެންބަރެްއެގާާ

ާާ އޮތް ވިދ ޅުވެފައިާ އަލްޙ ންާ ތަފުސީލުކޮށްާ ވަރަށްާ ެވސްާ ސިފަތައްާ މުނ ފިގެއްެގާ ޮގތަކީ.ާ ހުންނަންޖެހޭާ 3ާާވިސްނުންާ

ވިދ  ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާާސިފައެްއެގާ ހަދ ނެއޭ.ާ ދޮުގާ ދަްއކައިފިނަމަާ ވ ހަކައެއްާ ވިދ ޅުީވާ ވ ހަކައަކަށްާ އެއްާ ޅުވި.ާ

ވެސްާާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ވ ހަކަެއއް.ާ ހެއްދެވިާ އިތުރުފުޅުާ މިއަދުާ ފަހްމީާ އަލްޙ ންާ ނުދަންނަވ ނަންާ

ކައި ރަްއޔިތުންާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ ައުއމަށްޓަކައިާ އަށްާ ޮގނޑިާ ދިޔަާޑީ.އ ރް.ޕީެގާ ބުނަމުންާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ރީަގިއާ
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އަޅުަގނޑުާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދ ނީާޑީ.އ ރް.ޕީެގާވިސްނުމ ާއެއްޮގތަށޭ.ާފަހަރެއްަގިއާވެސްާއަޅުަގނޑުާނުބުނަންާ

ޚިލ ފުވ  ވަޢުދަކ ާ އެާ ވެއްޖިްއޔ ާ ވ ހަކައެއް.ާވަޢުދެއްާ ޮއޅުވ ލިާ އެާރަްއޔިތުންނަށްާ ދޮުގހެދިާވ ހަކައެްއާ މިާ ނެއޭ.ާާހަމަާ

ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ވ ހަކައެއް.ާ ޚިލ ފުވިާ ވަޢުދުވެފައިާ ފަހްމީާ އަލްޙ ންާ ނުދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރިންާާ އައުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ކަމަށްާ ފޮލޯކުރ ނެާ ވިޕްލައިންާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ އިޤްރ ރެްއަގއިާސޮއިކުރެއްވިާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ

ސޮިއކޮށްލ  ވެސްާ ޔަޤީނުންާ އަމ ނ ތަކ ާާހަމަާ ެއާ ެވއްޖިއްޔ ާ އަމ ނ ތެްއާ ހަމަ.ާ ޔަޤީންާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮތްކަންާ ފައިާ

ހަަމާާ ވ ހަކަތައްާ ބައިވަރުާ މިކަހަލަާ ނެތިން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ ވެސްާ ވ ހަކަެއއްާ އެާ އަނެއްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ޚިލ ފުވ ނެއޭ.ާ

ފުރުޞަތެ ލިބޭާ ޮގތަށްާ އޮޅޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅަށްާދެއްކިދ ނެ.ާ އެންމެާ ބޭނުންާ އްެގާ

ހިއްޕަވަިއެގންާއެކަންތައްތައްާކުރުމަކީާއެންމެާެއކަށީެގންވ ާކަމެއްާނޫނޭ.ާޒިންމ ދ ރުާޮގތެއްަގއިާސިޔ ސީާވިސްނުންާ

ފ ޅުކުރުމަކީާނޫނީާއެާޚިޔ ލުާބޭރުކުރުމަކީާވެސްާއެާޒިންމ ދ ރުާޮގތުަގއިާއެކަންާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާާ

ާާމީހަކަށްވެ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އ ދެ،ާ ކަމެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ހުރެާ ވިދ ޅުވި.75ާާާާ ވ ހަކަެއްއވެސްާ އޮތްާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

އަށާްާ މަންފ ާ އ އިާ ލ ބަާ ރައްޔިތުންެގާ މަސްލަޙަތަށ އިާ ޤައުމީާ ޢަމަލުކުރަންވ ނީާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ެއއްެވސްާމެންބަރަކުާެއާމީހެ ުގޅުމެއްާއޮތްާއެހެންާމީހެްއެގާާއިސްކަންދީެގންނޭ.ާއަދިާ ްއެގާނުވަތަާއެމީހަކ ާޚ އްޞަާ

ނުދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ އެވެ.ާ ނުވ ނެާ ކޮށްެގނެއްާ ބޭނުންާ މަޤ މުެގާ ކުރިއެރުވުމަށްާ މަސްލަޙަތުާ ޒ ތީާ ވެސްާ

އިޞްލ ޙުަގއިާެއާާާާފަހަރެއްަގއިާވެސްާޒ ތީާމަސްލަޙަތުާއޮެވެގންނެކޭާމިާޕ ޓީާބަދަލުކުރުމުަގއިާނޫނިްއޔ މުންާމިާހުށަހެޅި

އޮެވެގންނެކޭ.ާާ މަސްލަޙަތެއްާ އަމިއްލަާ ބަދަލުކުރެއްވީާ ޕ ޓީާ އެާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ ރައްދުދެްއަވމުންާ އަށްާ ވ ހަކަާ އޮތްާ

ލިބިެގންނެކޭާާ ނަމަވެސްާ ފައިސ ކޮޅެއްާ ބޮޑުާ ތަންކޮޅެއްާ ނޫނީާ ނަމަވެސްާ ފައިސ ކޮޅެއްާ ކުޑަާ ފަހަރެއްަގއިާ ނުވަތަާ

ައޑުއެހިންާހަމަާޔަޤީންނުންާވެސްާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ކަށްާނެ ތިން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީހުންާކިޔ ާއަޑުާއަޅުަގނޑުާ

އަކީާާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ބަދަލުކުރީ.ާ ޕ ޓީާ މިާ ލިބިެގންނޭާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ ފުދޭވަރެްއެގާ

ަގނޑުމެންާއެާހޮވޭާދ އިރ ެއއްެގާޙައްޤުތަކެއްެގާާމިފަދަާއިޞްލ ޙުތައްާމިާލ ންޖެހެނީާނުވަތަާހުށަހަޅަންާމިޖެހެނީާއަޅު

އެބަާާ ވ ހަކަދެއްކެވިިއރުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްޤުތަކެްއެގާ މެންބަރަކަށްާވީމަާ ފަހްމީާ އަލްޙ ންާ ދެއްކެވި.ާ ވ ހަކަާވެސްާ

ކޮބައިތޯ.ާރަްއޔިތުންާބަލައިލަންޖެހޭާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތައްާކޮބައިބ އޭ.ާރައްޔިތުންާކައިރިއަށްާޮގސްފައިާވީާވަޢުދުތައްާާ

ކައިރީާވަރަށްާިގނަާވަޢުދުތަކެއްާވި.ާއަޅުަގނޑުާޑީ.އ ރް.ޕީެގާވިޕްލަިއާނޫނީާޑީ.އ ރް.ޕީެގާވިސްނުންާެގންުގޅޭނެާވ ހަކަާާ

ވެސްާވިދ ޅުވަމުންާެގންދިޔަ.ާނަމަވެސް،ާެއާޙައްޤުތަކެއްާރައްޔިތުންނަށްާއެާހެދިާމަކަރ ިއާދޮުގެގާވ ހަކައެއްާނެތް.ާާ

ޤައުީމާާާާރައްޔިތުންެގ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދިޔައީ.ާ ނެތިެގންާ ދިޔައީ.ާ މުޅިންާ ފެއިލްެވެގންާ އެހިސ ބުންާ ޙައްޤުތަްއާ

ެއބަާާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ މަސްލަހަތުެގާ ޤައުމީާ ކަންނޭނެގ.ާ ދެއްކެވިާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ މަސްލަޙަތުެގާ

ާބިލުތައްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާވިސްނ ލަންޖެހޭާމ ާރަނަގޅުާމ ާމުހިއްމުާޤައުމީާމަސްލަޙަތުާހިމެނޭ

ޤައުމީާ ވޯޓުދެްއވުމުަގއިާ ބިލަކަށްާ އެފަދަާ ނުވަތަާ އިޞްލ ޙަކަށްާ ެއކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކަދެކެވެމުންދޭ.ާ
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ނުކުރެާ ަގބޫލެއްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އޮތްކަމަކަށްާ ފިކުރުކުރުމެއްާ ނޫނީާ ވިސްނުމެއްާ ނޫނީާ ބެލުމެއްާ ޭވާާމަސްލަހަތަށްާ

ފޭދޫާާ އިތުރުކޮށްލެވިދ ނެއޭާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވީމ ،ާ ެގންދަވ އިރު.ާ ކުރަްއވަމުންާ ކަންތައްތައްާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުވ ާޮގތަށްާވެއްޖިްއޔ މުން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއިތުރުކޮށްލެވިދ ނެއޭާނޫނީާ

ާ.ބަދަލުާވެސްާކޮށްލެވިދ ނެއޭާހަމަ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ އްސަލަާ(

ާ

ާާ:ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން

ހިނަގމުންދ  މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިަވުގތުާ ރައީސް،ާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ފޭދޫާ މިއަދުާ އިޞްލ ޙަކީާ ނުވަތަާ ބިލުާ ާ

ބޭނުންވޭ.ާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެްއޗެއްތޯާ އުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ ބެހޭޮގތުންާ ވ ހަކައ ާ ދެއްކިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާމައުޟޫޢުާއިންާބޭރުަގއިާވ ހަކަދައްކ ކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވޭތީާރަީއސްެގާސަމ ލުކަަމށްާެގނެއީ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދައްކަވ ާާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެީއާ ނުަގންނަން.ާ ބަލަެއއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ބިލަކީާާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޯވޭ.ާ ޮގތެްއާ ނެޭގނެާ މައްސަލަާ ނިޒ ީމާ ުގޅިެގންާ ވ ހަކަފުޅަކ ާ

ހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނުެގާބިލުކަންާއަޅުަގނޑުާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށާްާދިވެ

ާވެސްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއަދި،ާމައުޟޫޢަށްާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށްާވެސްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމް

ވަނަާމ އްދ .119ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތީާާ

ޓިކެޓްަގިއާާ ޕ ޓީެއއްެގާ ސިޔ ސީާ މަތިންނޭ.ާ ޮގތުެގާ ތިރީަގިއވ ާ ވަކިވ ނީާ ަމޤ މުންާ މެންބަރުންާ ކައުންސިލުާ

އިންތިޚ ބު ނިސްބަތްވ ާކުރިމަތިލައިެގންާ އެމީހަކުާ ނުވަތަާ ވަކިވުންާ ޕ ޓީންާ ނިސްބަތްވިާ އިންތިޚ ބުވިއިރުާ ފަރ ތަށްާ ވ ާ

ިމާ ފަހަރުަގއިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޢުޟޫއ ާ މިދ ާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ަވކިކުރުން.ާ ޕ ޓީއަކުންާ
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ައވަހަ ވަރަށްާ އިންޝުއަރެންސްާ ނޫނިއްޔ މުންާ ކަންނޭނެގ.ާ ނިމުނީާ ިމާއިންޝުއަރެންސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ށްާ

ކަންތައްތައްާއަނެްއކ ާވެސްާއ ޮގތަކަށްާއެބަާދޭހެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާއުސޫލެއްާމިާކަންފަތުަގޔ ާކަންތައްތަްއާާ

ޮގސްެގން.ާ ނަމަވެސްާ ދަށުންާ އިންޝުއަރެންސްެގާ މިާ ޔަޤީނުންާވެސްާ ހަމަާ އެބަާ ޖެހޭާ ރަނަގޅުކޮށްލަންާ އެބަާ ވެސްާ

ވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާައޅުަގނޑުާވ ހަކަދައްކަމުންާމިދ ާބިލަށްާނުވަތަާއިޞްލ ޙުަގއިާމިއޮންނަނީާާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

އެންެމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ޕ ޓީންާ މިއީާ ޮގތް.ާ ވަކިކުރެވިދ ނެާ ޮގތ ިއާ ވަކިވ ނެާ މީހަކުާ ޕ ޓީންާ

ާާ ެއްއާމެންބަރަކީާއަލްޙ ންާފަހްމީ ފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހްމީާމާިާކައިރިންާފެނިެގންާދިޔަާ

ޕ ޓީންާނުވަތަާޑީ.އ ރް.ޕީންާަވކިެވެގންާއުޅުނީާވަކިކުރިކަމަށްާބުނެާއެާޮގސްެގންާދައްކ ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅޭޮގތަށްާޕ ޓީާާ

ޮގތުން ދިނުމުެގާ ރައްދުާ ވ ހަކަތަކަށްާ ދ ާ ދައްކަމުންާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ލިބޭާ ނަންާ ހުތުރުާ ެއއްކޮށްާާއަށްާ ވެސްާ ނ ާ

އިޞްލ ޙެއްާފޭދޫާާާާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާދައްކަުމންާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާައޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާނޫނިއްޔ މުން

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުވ ާޮގތަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅަންޏ ާއިޞްލ ޙުާކޮށްލެވިދ ނެއޭާހަމަާރިޝްވަތުާާ

ޕ  ފަހުާ ހަމަާމާިާނެުގމަށްާ މީނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކޮށްލ ފައިާވެސްާ ެއޮގތަށްާ ބަދަލުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާއޮތްޮގތަށް.ާ ޓީާ

ާބިލަށްާވޯޓުާދޭންާތައްޔ ރަށްކަންާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަޅުަގނޑުާމިާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅިާސަބަބުާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިއޮތީާމީެގންާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

މިތިބީާހަމާަާ ިއންތިޚ ބުވެފައިާ ބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުެމންާއެންމެންާވެސްާމިއަދުާ ފެންނަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ރ އްޖޭގަާ މިތިބީާ ކުރިމަތިލައިެގންާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހަށްާ ސިޔ ސީާާރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިާ

ޕ ޓީތައްާވ ދަކުރެވޭާމ ޙައުލެްއާގ އިމުކުރެވިެގންާދިއުމުެގާސަބަބުންާއޭެގތެރެއިންާލ ފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެންާ

ާމިވަރުެގާމީހަކަށްާެވއްޖިްއޔ ާނިޒ މީާނުކުތ ާއަވަހަށްާދެްއވ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނޮޅިވަާ މ އްސަލައެއްާ ިމާނިޒ މީާ ޮގތްާ އޮންނަާ ަގވ އިދުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ރަމުާ

ނިޒ މީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުވ ންޖެހޭނީާ ބެހޭޮގތުންާ މައްސަލައަކ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަރުވަން.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ

ޅިވަރަމުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމައްސަލަެއއް.ާެއޮގތަށްާވިދ ޅުީވމ ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ.ާނޮ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ އްސަލަާ(
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ާ

ާނޮޅިވަރަމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މަޖިލީހުަގިއާާ މިާ އިޙްތިރ ުމކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ަގދަރަށްާ ޢިއްޒަތ އިާ ރައީސްެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ވ ހަކައެްއާާއަޅުަގނޑުމެން އެހެންާ ައޅުވ ފައިާ އިލްޒ މުާ ނެީގކަމުެގާ ރިޝްވަތުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޕ ޓީެގާ ެގާ

ާނުދެއްކޭނެ.ާެއޮގތަށްާވ ހަކަދަްއކަންާމަޖިލީހުެގާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެހެންާނުހެއްދެވޭނެ.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިާދަްއކަވ ާވ ހަކައަކ ާުގޅޭޮގތުންާނިޒ މީާމައްސަލަާނެުގމެއްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީަމ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމަޖިލީހުަގ

ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ނ ރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތެްއާ އެާ އަޅުަގނޑުާ

ާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

ާކެވުންާ:ަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއް

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާިމކަހަލަާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުނީމަާކުޑަކޮށްާމިތ ާއެތެރެާހޫނުެވެގންާދ ނެކަންާާ

މިތިބަާ އިންތިޚ ބުވެފައިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޙަޤީޤަތަކީާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ

މެންބަރުންެގާތެރެއިންާިގނަާއަދަދެްއެގާމެންބަރުންނަކީާސިޔ ސ77ާާާާީރުންނަކީާާމެންބަރުންނަކީާވެސްާހަމަާިގނަާމެންބަ

ނިމިެގންާާ ކުރިންާ މީެގާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މެންބަރުން.ާ ތިބިާ އިންތިޚ ބުވެފައިާ ވ ދަކޮށްެގންާ ޕ ޓީތަކުންާ

އިން މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ އެހެންމެާ ހަމަާ ވެސްާ އިންތިޚ ބެއްާ ރިޔ ސީާ އަމިއްލަާާހިނގައްޖެާ ވެސް.ާ ތިޚ ބުާ

ސިޔ ސީާޕ ޓިތަކަށްތޯާރައްޔިތުންެގާތ އީދުާއޮތީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާމިއަދުާާާމެންބަރުންނަށްތޯާނުވަތަ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގިއާވެސްާޯވޓުދެއްވީާިގނަާއަދަދެްއެގާރައްޔިތުންާހަމަގައިމުވެސްާމިއޮތީާާ

އަޅުަގނޑުެގ ވޯޓުދެއްވ ފައި.ާ މެންބަރުންނަށްާ ކުރިމަތިލެއްިވާާާާޕ ޓީތަކުެގާ ޮގތުންާ އަމިއްލަާ ނޫންނަމަާ ޯގސްާ މަޢުލޫމ ތުާ

ާާ މިއޮތީ ލިބިވަޑަިއެގންފައިާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ 10ާާާާއެންމެާ އެހެންާ ޭއެގާ ވޯޓު.ާ ހ ސްާ ވަރަކަށްާ

ވުމ އެކުާއަޅުަގނޑުާާވޯޓުތަކެއްާބެހިެގންާޮގސްފައިާމިއޮތީާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާކުރިމަތިލެއްވިާބޭފުޅުންނަށް.ާއެހެންކަމަށް

ޕ ޓީއަކަށްާާ އެހެންާ ޕ ޓީންާ އޭނ ެގާ ބޭފުޅަކުާ ކުރިމަތިލެއްވިާ ޓިކެޓެްއަގއިާ ޕ ޓީެގާ ސިޔ ސީާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ

ވަކިވެއްޖެނަމަ،ާނޫންނަމަާއޭނ ާއެާޕ ޓީަގއިާހުރެެގންާނުބަިއކޮށްާވޯޓުާދީެގންާނުވަތަާއެާޕ ޓީއަކަށްާެގއްލުންވ ާޮގތަށްާ

ނ ާެއާޕ ޓީއަކުންާވަކިކޮށްފިނަމަާއޭނ ެގާއެާޮގނޑިާެގއްލޭނެާއެވެ.ާައޅުަގނޑުެގާމިާއިޞްލ ޙަކީާާމަސައްކަތްކޮށްެގންާއޭ

ލޯކަލްާކައުންސިލުެގާއިންތިޚ ބަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެއް.ާޙަޤީޤަތުަގއިާިމާއުސޫލުންާމިކަންކުރަންާައޅުަގނޑުާ
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އިޞްލ ޙުކު ވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންާ މެންބަރުންެގާހަމަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ މިކަމަކީާ ރަން.ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނަމަވެސް،ާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ ހިނަގންޖެހޭނެާ ެވސްާ މެދުަގއިާ

ަގއިާތިއްބެިވާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުާާމިހ ރުާލިޔެވިފައިާއޮތްޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމެންބަރުކަމެްއާެގއްލޭކަށްާނެތް.ާމި

ތިއްބެވިކަމަށްާާ ދެއްވަންާ ެއއްބ ރުލުންާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަމުަގއިާ މެންބަރުންާ ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

އަޅުަގނޑުާާ ގެއްލޭނެކަމަށްާ ބީދ އިންާ މިާ ހަމަާ ވެސްާ ޮގނޑިާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނަމަާ

އާ  ބޭނުން.ާ ލ ންާ ޕ ޓީތައްާާއިޞްލ ޙުާ ސިޔ ސީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިއަދުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެ،ާ

ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ ފަރ ތްތައް.ާ ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެާ ޕ ޓީތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ އޮތްއިރުާ އުފެދިފައިާ

ޕ ޓީތަާ ތިއްބެވިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ފުލުހުންނ އިާ ބޭފުޅުންާާކުޑަކުދިންނ ިއާ ުގޅިަވޑައިނުެގންނެވޭނެާ ކ ާ

ވަކިކުރަްއވ ާދެންާއޮތްާއެހެންާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާއޭެގާދެބައިކޮށްފައިާެއއްބައިާރައްޔިތުންާމިއަދުާސިޔ ސީާާ

މ ޙައުލަށް ޕ ޓީެގާ ސިޔ ސީާ ިމވ ާ އުފެދިަގއިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިއަދުާ އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ ނިސްބަތްޭވ.ާ އެބަާ ާޕ ޓީތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާއިޙްތިރ މުކުރަންޖެހޭނެއޭ،ާއެޮގތަށްާޢަމަލުކުރަމުންދ ާފަރ ތްތަކ ާމެދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފިޔަވަޅުތަކެްއާާ

އިނދިކޮޅަށްާާ ބިލ ާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިތަނުަގއިާ ަގބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކަމަށްާ އެޅެންޖެހޭނޭާ

ދިއްދޫ ސަމީރުމެންާ މެންބަރުާވ ހަކަދެްއކެވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ ސަމީރު،ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާ

ޕ ޓީއަށްާ އަނެއްާ ޕ ޓީންާ އެއްާ ޕ ޓީންާ ސިޔ ސީާ ތިބިާ މަޝްހޫރުވެފައިާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ ފަހްމީމެންނަކީާ އަލްޙ ންާ

ވީމަ،ާމިއަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރަްއވ ނެކަންާާބަދަލުވުމުެގާވަރަށްާރީތިާމަޤ މުތަކެއްާހޯއްދަވ ފައިާތިއްބެވިާބޭފުޅުން.ާއެހެން

އަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުެގާމިާއިޞްލ ޙަކީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަނީާދިެވހިާހުރިހ ާރައްޔިތުންާެވސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅޭއިރުާ ކުރިމަތިލަިއެގންާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ސަބަބަކީާ ކަމެއް.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ނެާ މިކަމަށްާ

ހުންނ ނީާ ފިކުރުާ ިވސްނުމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކެނޑިޑޭޓެއްކަމ އިާ ޕ ޓީއެްއެގާ މިވެނިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މިދައްކަނީާ

މިވެނިާޮގތަކަށްކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާމެދުަގއިާމިއޮންނަާތަފ ތުާޚިޔ ލަކީާނުވަތަާވިސްނުމަކީާވެސްާާ

هللاާޅުަގނޑުމެންެގާިވސްނުމ ާފިކުރުަގއިާހުރިާތަފ ތެއް.ާސަބަބަކީާޢީވ ާއަބްދުާއެއީ.ާއަޅުަގނޑ ާޢީވ އ ާހުރިާތަފ ތަކީާއަ

ފިކުރުާާ ވިސްނުމ އިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ އަށް.ާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ ނިސްބަތްވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ނިސްބަތްވަނީާ

ތިބެާހަމަގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑަށްާާތަފ ތުވަނީ.ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާއަޅުަގނޑުެގާވިސްނުމ އިާފިކުރަކީާކޮބަިއކަންާއެނިގ

ޯވޓުދެްއިވާާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވޯޓުދެއްވީ.ާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ބަޔަކުާ ވޯޓުދެްއވ ާ

ާާ ައޅުަގނޑ4ާާާާުގ ތްަގނޑަކަށް ވޯޓުދިނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ އެބޭފުޅުންާ އެބަތިއްބެވި.ާ ަގއިމުވެސްާ ބޭފުޅުންާ

ށްާނިސްބަތްވ ތީާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއެއީކީާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފަށްާވީތީާލިބުނުާވޯޓެއްާނޫން.ާޑީ.އ ރް.ޕީާއަ

މިސ ލަކަށްާާ ަގބޫލުކުރަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެބަތިއްބެވިާ މިތ ާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ނޫންާ އެެއއްާ

ންާމުޙައްމަދުާނަޝީދުމެންާފަދަާބޭފުޅުންާއެބޭފުޅުންނަކީާސަންޓްރެވަލްާޝިޔ މުމެންާފަދަާބޭފުޅުންާގ ސިމްާއިބްރ ހީމްމެ
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ވަކިންވަކިންާާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންީވމަ،ާ ބޭފުޅުން.ާ ތިއްބެވިާ ލިބިވަޑަިއެގންާ ލޯބިާ ތ އީދ ާ ރަްއޔިތުންެގާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ

މަކީާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާާމިހެންާއަމިއްލަާމެންބަރުންެގާޮގތުަގއިާނުކުމެވަޑަިއެގންާތިއްބަވަިއެގންާވޯޓަކުންާއިންތިޚ ބުވު

ކަމަކަށްާ ބޭފުޅުންާ ކުރެއްވޭނެާ ެއކަންާ އެޮގތަށްާ ރައްޔިތަކީާ ކޮންމެާ ފަރުދެއްާ ކޮންމެާ ެއކަމަކު،ާ ކަމެއް.ާ ަގބޫލުކުރެވޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާސިޔ ސީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބަކީާ ނުކުރަން.ާ ަގބޫލެްއާ މިއަދަކުާ އަޅުަގނޑެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޭަގިއާޙަރަކ ތްތެރިެވވޭނެާފުރުޞަތުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިދީފައިވ ާބަޔަކަށްާާާާޕ ޓީތައްާއުފައްދައި

މިެގންދަނާީާ ދެމުންާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ނުކުތީމ ާ ހިފައިެގންާ ޓިކެޓްާ ޕ ޓީެއއްެގާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ތީާ

އިޞްލ ޙުާ މިާ އ ދެ،ާ ަގބޫލުކުރ ތީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ާާއެޮގތަށްކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގ2ާާާެގ މިއަދުާ ެއއީާ ބޭނުމެއްާ ހަމަާ ވަނަާ

މަންޒަރެއްާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިންތިޚ ބުަގއިާވަކިޮގތަކަށްާރައްޔިތުންާާ ކުރިމަތީާފެންނަމުންދާ 

ެއމް.ޑީ.ޕީާއަށްާލިބުނީާކިތައްާޮގނޑި ކަމ އިާޑީ.އ ރް.ޕީާއަށްާމިއޮތީާމަޖިލިސްާހޮވ ދީާނިންމ ފައި.ާހޮވިެގންާދިޔައިރުާ

އެބައޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ޮގނޑިކަންާ ކިތައްާ ލިބުނީާ މެންބަރުންނަށްާ އަމިއްލަާ ޮގނޑިކަމ އިާ ކިތައްާ ލިބުނީާ

ފެންނަން.ާނަމަވެސްާއޭެގާފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަމުންާމިދަނީާޕ ޓީތައްާބަދަލުކުރަމުންާދ ތަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާ

ޮގތެއްަގއިާޓީ.ވީާއ އިާއަދިެވސްާއެހެނިހެންާވަސީލަތްތައްާބޭނުންކޮށްެގންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާާމެންބަރުންާފ ޅު ކަންާބޮޑުާ

މެޖޯރިޓީާހޯދ ނެާކަމުެގާޔަޤީންކަންާދެމުންާދ ތަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާއެޮގތަށްާއެާޔަޤީންކަންާދިނުމުެގާ

ބެންޖެހޭނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާނުކުރަމޭ.ާސަބަބަކީާާފުރުޞަތުާއެޮގތަށްާއެކަންާކުރުމުެގާފުރުޞަތުާެވސްާލި

ޮގތެްއާާ ބޭނުންވިާ ރައްޔިތުންާ ބަދަލުކުރެވެނީާ އެާ ނަމަވެސްާ ކޮށްެގންާ ކަންކަމެއްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ އ އިާ ލ ރިާ އޭރުންާ

ެއޮގތަށް ފުރުޞަތުާ ެއާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫން.ާ ކަެމއްާ ކުރެޭވާ ެއއްޮގތަށްާ ވިސްނުމ ާ ރައްޔިތުންެގާ އޮންނަންޖެހޭނެާނޫން.ާ ާ

ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާނުކުރަން.ާމިވަުގތަށްާމިާިއޞްލ ޙުާމިާހުށަހެޅުނީާއަޅުަގނޑަށްާމިާމަޖިލީހުެގާތެރެއިންާ

އަށްާާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިދެންނެވިހެންާ އޮތީމަ.ާ ައޅުަގނޑުެގާ ުއއްމީދެއްާ ބަދަލުކުރެވިދ ނެކަމުެގާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ

މެންާ މިކަުމަގިއާާނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާ ތ ީއދުކޮށްދެއްވ ނަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބަރުންާ

ޕ ޓިައކުންާ ނިސްބަތްވ ާ އެާ ޮގނޑިާ ވެސްާ މެންބަރުންެގާ ކުރިމަތިލައްވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ވ  ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅަންާ އިޞްލ ޙުާ އެާ ޮގތަށްާ ެގއްލޭނެާ އަޅުަގނޑުެގާބަދަލުކޮށްފިނަމަާ ދަންނަވ ލަމުންާ ހަކަާ

ިވސް ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ދޭތެރޭާ މިކަމ ާ ުއއްމީދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ނ ާވ ހަކަކޮޅުާ

ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ އުޚުތުާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ދެއްވ ނެކަމަށް.ާ އެއްބ ރުލުންާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަމުަގއިާ ވަޑައިެގންާ

އަބްދުޢިއްޒަ ޢީވ ާ މެންބަރުާ ާތްތެރިާ އޮތީهللا ވިދ ޅުވެފައިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ކަމެއްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަކިންާ ަމާއަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާހަމަާިގނަާއަދަދެއްެގާރަްއޔިތުންާއެންމެާބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރައްވަނީާޑީ.އ ރު.ޕީާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން

ކަމަށް އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދެންާ ދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާާވިދ ާާކަމ އި،ާ ވ ހަކަާ އެާ އޮތީމ ާ ފޮނުވ ފައިާ ނޯޓެްއާ ޅުވެދެްއވ ާ
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ާ

ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11

ާ

 ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެާާާ-11.1 ކަނޑަައޅ ފަިއވ ާ މަސައްކަތަށްާ ހުރިާ ނުނިމިާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގޑިާާޝުކުރިއްޔ ާ އްާ

ާާ ތ ވަލުކޮށްފައިވ  މަސައްކަތްތަކަށްާ ހުރިާ ނުނިމިާ އަޅުަގނޑުމެންާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ހަމަވީ.ާ ިމ1ާާާާއިރުާ ަގޑިއިރުާ

ާާހިސ ބުންާމިާހަމަވީ.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުާމިާދަނީ ކޮމެޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިއ11ާާާީާއެޖެންޑ ާނަންބަރު

1ާާާާާާވެސް ކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާކުރަންާތ ވަލުކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތެއް.ާމިއަދުާކޮމެޓީތަކުންާާަގޑިއިރަށްާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ 11ާާހުށަހަޅ ާކަންކަމުަގއިާއެއީާެއޖެންޑ ާނަންބަރު .11.1ާާާާ ވަނ76ާާާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ހުށަހަޅު ެމންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ބަޔ ންާާމ އްދ ަގިއާ ފައިސ ެގާ މުދަލ އިާ ޖެހޭާ އްވަންާ

ތުެގާމަތިންާމަޖިލީހުެގާސުލޫކާުާޮގާާވ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާގައ97ާާިވ އިދުެގާާހ މަކުރ ާލިޔުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގ

އެހެންވީމ ާ، އޮތީ.ާ މިާ ެގންދިޔުންާ ކުރިއަށްާ ބަހުސްާ ރިޕޯޓުާ ޮގތުެގާ ކުރެއްވިާ ފުރިހަމަާ ކުރަްއވ ާ ތައްޔ ރުާ ާާކޮމެޓީންާ

ވ ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާާޑައިެގންފައިވައަށްާދ ނަން.ާފުރުޞަތަކަށްާއެދިއަޅުަގނޑުާއެާބަހުސަިއެގންާކުރި

އަޙުމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ

ާމަޚްލޫފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްާދެކުނުަގލޮޅުާ

ހަރުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާމާިާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަދިވެސްާއެއްފަާާޝުކުރިއްޔ .

ާރިހަމަާކުރައްަވިއެގން..ާ.ބިލުާމަޖިލީހަށްާބަލައިެގންާމިާކަމ ާދޭތެރޭާފުންކޮށްާވިސްނ ަވޑަިއެގންާމީތިާއިތުރަށްާފު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެާދެންނެވިހެންާކުރިއަށްާމިާެގންދަނީާއެޖެންޑ ާރުާއަޅުަގނޑުާދެންއެާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމުާއެާހިސ ބުންާނިމިއްޖެ.ާމިހ 

ާރިޕޯޓުެގާބަހުސްާއިްއޔެާކޮމެޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންތައް.ާެއއީާމަޖިލީހުެގާސުލޫކުާކޮމެޓީންާފޮނުއްވ ފަިއވ 11ާާއައިޓަމުާާ

ވެސްާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިޔައިން.ާއަޅުަގނޑުެގާލިސްޓުަގއިާއެންމެާފުރަތަމަާވ ހަކަދަްއކަވަންާމިާރިޕޯޓަށްާވެސްާިމާ

އޮތީާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފް.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ

ާތުާމިާއެރުވީ.ާާފުރުޞަ

ާ
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ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްާަގލޮޅުާދެކުނު

އ ދެ،ާދެންާރައްޔިތުންެގާޙަްއޤުަގއިާއަބަދުވެސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާވ ހަކަދައްކަންާތައްޔ ރަށްާއިންނ ތީާމިހެންާމިާވަނީ.ާާ

ޕޯޓުާވަރަށްާރަނަގޅަށްާކިޔ ލ ާހެދިން.ާއެކަންާެއާާއ ދެާއަަަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުާވެސްާއެާރި

ޮގތަށްާކޮށްދެއްިވާކަމަށްޓަކައިާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއެާކޮމެޓީެގާމުޤައްރިރުާޙަސަންާލަޠީފަށްާ

ކަ ކުރަންޖެހޭާ ވެސްާ ކޮންމެހެންާ މިއީާ މިކަންާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަަވން.ާ ޝުކުރުާ އަދިާއަޅުަގނޑުާ މެކޭ.ާ

ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ ވ ހަކަާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބަޔ ންާ މ ލީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންެމާ ހަމަާ އަދިާ ވެސްާ ވަޒީރުންނަށްާ ނަމަާ ނޫންާ ވެސްާ އޮފީހަށްާ އޮޑިޓުާ ބޭނުންާ ދޭންާ ހަނދ ންކޮށްލަާ

ހަ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެާ ެވސްާ އަށްާ ެއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ބުނެފައިާ އެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މަާ

ބޭފުޅުންެގާރިޕޯޓުތައްާވެސްާެއބުނެފައިވ ާތ ރީޚުތަކަށްާފޮނުުވމަކީާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާވ ާ

ާާ އެހެންާމުއައްސަސ ތަކުެގާޮގތުަގއިާއަދިާެއކަންާއެާޮގތަށްާކުރެވިފަކ ާނެތްާކަމަށްާމިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާހުރިހ 

އިސްވެރިންވެސްާމިާޮގތަށްާޢަމަލުކުރެއްވުމަކީާވަރަށްާމުހިްއމުާކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ާހަމަާމިާކަމަށްާ

ާތ އީދުކޮށްާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިއްޒަ ރަްއޔިތުންެގާާ`.ާ ޮގތަށްާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކޮމެޓީންާ ސުލޫކުާ އ ދެާ ރަީއސް.ާ ތްތެރިާ

މަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާމިލްކިއްޔ ތުާއެނޭގނޭާޮގތަށްާބަޔ ނެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންާޖެހޭނެާކަމަށްާއޮތްއޮތުމ ާބެހޭާ

ޮގތުން ުގޅޭާ ރިޕޯޓ ާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ ކޮމެޓީންާ މިާ އ ދެާާާޮގތުންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ކަމެއްާ ދެތިންާ ފެންނަާ ައޅުަގނޑަށްާ

މެންބަރެްއެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބުނޭާ އެބަާ ރިޕޯޓުަގިއާ އެާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމައިނުންާ

އަ އެއްާ ފެށިެގންާ ތ ރީޚުންާ ހުވ ކުރ ާ މެންބަރުކަމުެގާ މެންބަރަކުާ އެާ ހުށަހަޅަންވ ނީާ ހިސ ބުާ ދުވަސްާާއަހަރީާ ހަރުާ

އަހަރީާ މެންބަރަކުާ އެާ ނަމަާ ވަކިެވއްޖެާ މެންބަރަކުާ ކުރިންާ ފުރިހަމަވުމުެގާ ދުވަސްާ އަހަރުާ އެއްާ ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.ާ

ހިސ ބުާހުށަހަޅ ކަށްާނުޖެހޭނެާއެވެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާހިތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިކަންާބަޔ ންކޮށްފަިއާާ

ޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަކީާނުހަނުާިގނަާބ ރުތަކ އިާއ ރުތަކެއްާދީާއަދިާރައްޔިތުންެގާވަރަށްާިގނަާާމިާވަނީާރައްޔިތުންެގާމަ

ބޮޑަށްާާ ނުހަނުާ ކަންކަމަކީާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އަދިާ ވ ތީާ ބަޔަކަށްާ ތިބޭާ ހަވ ލުވެެގންާ އަމ ނ ތްތަކަކ ިއާ

ރައްޔި ފަރ ތްތަކުންާ ބޭނުންވ ާ ނުފޫޒުފޯރުވަންާ ކަންކަންާާކަންކަމަށްާ ކަހަލަާ އެކިާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ތުންެގާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައިާ މަޞްލަޙަތުާ އެާ ވ ތީާ ކަމަކަށްާ ދ ނެާ ހުށަހަޅަންމުންާ

ހުަގއިާއަޅުަގނޑުާާއެހެންކަމުންާރައްޔިތުންނަށްާެއބަާއެނެގންޖެހޭާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރަކުާމަޤ މަށްާހޮވުމަށްފަ

ޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާދެއެއްާނުވަތަާތިންާމަސްދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއެާބޭފުޅެްއެގާނުވަތަާއެާެމންބަރެއްެގާމިލްކިްއޔ ތުަގިއާާ
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ހުރިާއެއްޗެއްާރައްޔިތުންނަށްާއެބަާއެނެގންޖެހޭ.ާއަދިާއެއަށްފަހުަގއިާއަހަރުާދުވަސްާވ އިރުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާއެބަާ

ކިހ ވަރެއްެގާކުރިއެރުމެއްތޯާއެާމެންބަރެްއެގާމިލްކިއްޔ ތަށްާލިބިެގންާދިޔައީ.ާއެއީާއެާމެންބަރަކުާކުރަްއވ ާާާާއެނެގންޖެހޭ

މެންބަރެްއެގާާ އެާ ކުރިއެރުމެއްތޯާ އެކަށީެގންވ ާ މުސ ރައ ާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރަކަށްާ އެާ ނުވަތަާ މަސައްކަތަކ އިާ

ާާ ވީއިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާސުލޫކުާކޮމެޓީންާފޮނުއްވ ފަިއވ ާބަޔ ނުަގއިާާމިލްކިއްޔ ތަށްާކުރިއެރުންާލިބިފައިާވަނީ.

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާއަހަރީާހިސ ބުާހުށަހަޅަންވ ނީާެއާމެންބަރެއްެގާމެންބަރުކަމުެގާހުވ ކުރ ާތ ރީޚުންާާ

ާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދުާނުކުރެވޭާވ ހަކަ.ާާފެށިެގންާއެއްާއަހަރުާދުވަސްާފުރިހަމަވުމުންާކަމުަގއިާމިާޮއންނަާއޮތުމަށްާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މެންބަ މަޖިލީހުގެާ މިއީާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ވ ހަކައަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވ ާ ދައްކަންާ ބޮޑަށްާ އެހ ާ ރުންާ

ާާ މިކަމ އިާައޅުަގނޑުާހިތްހަމަނުޖެހޭކަންާފ ހަަގކުރަމުންާމަޖިލީހުެގާމިއޮތްާނިކަމެތިާހ ލަތ ާމެދުާހިތ މަކުރ ާހ ލާުާނުވ ތީ

ާއިށީންނަާވ ހަކަދަންނަވަންާ.

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މައްސަލައ ާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާާޝުކު ރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާވ ހަކަާދައްކަމުންާމިދާ 

ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމެއް.ާ އޮތްާ ކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ

ބޮ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ މިންވަރުާ މިާ އާެާދަންނަވ ނީާ ކުރަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ އިރުާ ކަމެއްާ ސަބަބަކީާ ޑޭ.ާ

ބަލ ،ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޮގތްާ ހުރިާ ފިކުރުާ ވިސްނުމ އިާ ހ ލަތަކ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިރިއުޅޭާ ތަނެއްަގއިާ އެާ މުޖުތަމަޢަކ އިާ

ސް،ާމިާޤައުމުަގއިާވެފަިއާާދިރ ސ ކޮށްާފެތޭނެާމިންވަރެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހޭ.ާމިއަދުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީާ

އެީއާާ ރައްޔިތަކީާ ކޮންމެާ ދަރަނިވެރިވެްއޖެާ ކަމަށް.ާ އެއްާ ޚިޔ ނ ތްތެރިާ ރައްޔިތަކީާ ކޮންމެާ ނަގައިފިާ ލޯނެއްާ އޮތީާ މިާ

ވަްއކަންާކޮށްފިާމީހެްއާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާޒަމ ންާތަރައްޤީެވާދުނިޔެާއަށްާ

ބަ ވިޔަފ ރިާާމިއައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނުދަރ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ެއހެންާ ނުނަގ ،ާ ލޯނުާ ބޭންކުތަކުންާ ތެރޭަގއިާ ދަލުެގާ

މުހުތ ދުތަްއާާ އަމިއްލަާ ދެމެހެއްޓުމ އިާ ކަންތައްާ މިާ ުގޅުންތަކ އިާ ޢ އިލީާ މަޞްލަޙަތ އިާ އަމިއްލަާ ނޯވޭ.ާ ކުރިއެރުވޭކަށްާ
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ފުޅަކުާއަނެއްާބޭފުޅަކުާމިާވަނީާެއކަކުާއަނެކަކުެގާބޭނުންާޖެހިފައި.ާފުއްދުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންނަށްާމިާވަނީާެއއްާބޭ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއަދުާމުޖުތަމަޢުެގާހ ލަތުާމިާއޮތްާޮގތުންާމިާމ ލީާބަޔ ނުަގއިާމިހިރަާމިންވަރަށްާއެާބޭފުޅަކުާ

އަޅުަގނޑު މިއީާ މިންވަރ ާ އޮތްާ ނަގ ފައިާ ލޯނުާ ބޭފުޅަކުާ އެާ މިންވަރ އިާ ވ ާ ބޭފުޅެްއެގާާާާދަރ ފައިާ އެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

ޕ ރސަނަލްާއަމިއްލަާސިއްރުތައް.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމ ލިއްޔަތުާކޮމެޓީންާބޭނުންާވެއްޖެާހ ލަތެއްަގއިާސުލޫކުާާ

ޮގތަށްާއޮެވ،ާއެާޢ އްމުާކުރެޭވާއުސޫލަކުންާއަހަރަކުާެއްއާާ ކޮމެޓީންާބޭނުންާެވއްޖެާހ ލަތެއްަގއިާމިާމަސައްލަާބެލޭާ

ހު މަޖިލީހުެގާާފަހަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެތަްއާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ އެތައްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ށަހެޅިއްޖެާ

އެތައްާބޭފުޅުންނަކަށްާމީެގާަވރަށްާދަތިާތަކުލީފުާތަހައްމަލުާކުރަންޖެހޭނޭ.ާއެކަންާއަޅުަގނޑުާމިާފ ހަަގކުރަނީާމިހ ރުާާ

ާާ އިހުތިރ މުކުރުމ އި ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަނީާ ހުއްޓިފައި.ާާމިާ ކަމޭހިތުންާ އަނެކަކަށްާ ެއކަކުާ ކުރުމ އިާ ލޯބިާ ޤަދަރުކުރުމ އިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ތީާ ކަމަށްާ އެހެންާ އޮންނަނީާ މިާ ބަދަލުވެފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ފިކުރުާ މީ.ާ ދުވަސްވަރެއްާ ނެތްާ އެކަންާ

މަޖިލީހަށްާއިންތިޚ ބުވ ާދުވަހުާާާރައީސްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމީަގއިާބޭންކުަގއިާފައިސ ާހުރިާމިންވަރުެގާޑްރ ފްޓެއް

ައދިާހަމަާއެހެންމެާޝަރުޢާީާ މީެގާތަފްސީލުާދެއްވުމަށް.ާ ެއއްާފަހަރުާވެސްާ ވެސްާހުށަހަޅ ފައިާއިންތިޚ ބުާއަހަރަކުާ

ކޯޓަކުންާއެާބޭފުޅެްއެގާމައްޗަށްާއެއީާދަރަނިވެރިާއެއްާކަމަށްާނުވަތަާފައިސ ާނުދައްކަވ ާބޭފުޅެއްާކަމަށްާސ ބިތުނުވ ހ ާ

ހަމާަާހިނ ދެންާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުއްޓ ލަންާ އޮތުންާ މިއޮންނަާ ބިލުަގއިާ ބެލުންާ ޢ އްމުކޮށްާ މައްސަލަތައްާ މިާ ދަކުާ

ިމާާ ވެސްާ ކަންތައްތަކަކީާ ބ ވަތުެގާ މިާ ސިއްރ އިާ ވިޔ ރީެގާ ކުރ ާ ކުންފުނިތަކުަގއިާ ސިްއރ އިާ ކުންފުނިތަކުެގާ އެހެންމެާ

ލީހުެގާވެސްާހ ލަތުާހުރިާޮގތުންާހުށަހެޅޭާކޮންމެާލިޔުމަކީާކޮމްޕިއުޓަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށް،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖި

ބަިއާާ އިންނަާ ހިތުަގއިާ އޭނ ެގާ ނޭނިގ،ާ އަށްާ އޭނ ާ ދ އިރުަގިއާ ލިޔަމުންާ ހަމަާ އިނޭގތޯ.ާ ކުރޭާ ަވއްކަންާ އެބަާ

މިާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާކޮމްޕިއުޓަރުންާދަމަިއަގނެފައިާއެބަާލީކުކޮށްލ ާީމޑިޔ ާއަށްާެވސް.ާއެހެންވީމ ާއެާހ ލަތުަގިއާާ

އަބުރ އިާޢިްއޒަތްާރައްކ ތެރިކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއިސްލ މީާމުޖުތަމަޢަކަށްާވ ތީާމިާމުޖުތަމަޢުަގއިާމިާވަުގތުާހ ލަތުާ

ެއކުާ ހިތ މަޔ ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުނުކުރެވޭާ މިންވަރަށްާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ބިލުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑަށްާ ބަލ އިރުާ ޮގތަށްާ އޮތްާ

ާ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ދަންނަވަން

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާދ 

މަދުހެން.ާ ވަރަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުންާ ދައްކ ާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ފުރަތަމައިނުންާވެސްާޤ ނޫނުއަސ  ާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ ޕ ލަމަންޓަށ76ާާާްާސީެގ މިާ މިާރ އްޖޭެގާ މ އްދ ާއަކީާ ވަނަާ

އާެާ މެންބަރުންނަށްާ ޕ ލަމަންޓުާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ނޫނޭ.ާ އެއްޗެއްާ ބޭނުންާ މެންބަރުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޮގތަށް ދުނިޔޭެގާޤ ނޫނުތަކުަގއިާއެާ ެއއްޗެހިާޑިކްލެއަރާކުރަންާއަންގ ފަިއާވ ތީވެ،ާ ހިމަނ ފައިާމީހުންެގާއެސެޓުތަކ ާ ާ

ވ ތީވެާއޭރުާމިކަންކުރިާބަޔަކުާތަރުޖަމ ކޮށްެގންާއެޅުނުހ ާެއއްޗެއްާއަޅަިއެގންާހަދ ފައިާޮއތްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެއްާމިާާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީާައކީ.ާވަކިާހަމަާއެްއާަވކިާާލަމަާއެްއާބަލަިއަގނެއްާނޫންާމިކަންާކޮށްފަިއާވަނީކީ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާާ

މި ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ނުޖެހާޭާމިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކަށް.ާ މިާ ނުވ ނެކަންާ ވެސްާ ޤަބޫލުާ މީހުންާ ތިބިާ ކޮށްފައިާ ކަންާ

ދުނިޔޭެގާތަންތ ނަގއިާހުރިހ ާޤ ނޫނުތައްާއެއްކޮށްެގންާޭއަގިއާހުރިާނުކުތ ތަކ އިާއަކުރުތަްއާނަަގިއެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީާާ

އިާމިާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނ އިާސަޤ ފަތ އިާބަހ ާމިކަނާްާހަދ ކަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާައޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާމ ޙަުއލ 

ކަމަށްާބަލައިެގންާވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާހެދުމުެގާކުޅަދ ނަކަންާލިބިެގންވ ާބަެއއް.ާދުނިޔޭެގާތަންތ ނެގާހުރިހ ާއެްއޗެްއާާ

ޤ ނޫނުއަސ  ޮގތަށްާ ނޭނޭގާ ހިސ ބުާ ތިބިާ ތިމ މެންާ ނޭނިގާ ެއއްާ ވ ނުވ ާ އަޅައިެގންާ ހަދައިެގންާާތަރުޖަމ ކޮށްެގންާ ސީާ

މީހުންެގާާ އެބައިާ ދައްކައިާ އެްއޗެހިާ ބުރަތަކ ާ ބޮޑުސިންގ ާ މީހުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ މަޖިލީހުަގއިާ ރއްޔިތުންެގާ

ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ތަކެއް.ާ ބޭކ ރުާ މިީއާ މ އްދ ތަކަކީާ ހުރިާ ލ ފަިއާ ޮގތަށްާ ދުްއވ ލ ާ ސުަމކަށްާ ސިކުނޑިާ

މ އްދ  މިާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްާ ރައީސް.ާާާާކޮންމެވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުމަށް.ާ ބ ޠިލުކުރުމަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކުރިންާ އައުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މެންބަރުންނަކީާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ 50ާާާާވިޔަފ ރިކުރ ާމީހުން.ާައޅުަގނޑުެގާއެސެޓުަގއިާހުރި ާކަމުަގއިާވ ނަަމާާމިލިައންާރުފިޔ 100ާާމިލިއަންާނޫނިއްޔ 

މ ދަމ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާިވޔަފ ރީެގާޑީލަކުންާައޅުަގނޑުާހޯދަފ ނަންާއެންމެާދުވަހަކުންާކުރ ާިވޔަފ ރިއަކުންާެވސްާާ

މިލިއަންާރުފިޔ ާވެސްާހޯދަފ ނެ.ާއެާޤ ބިލުކަންާހުރިާމެންބަރުންާއެބަާތިބިާމިާމަޖިލީހުަގއިާވެސް.ާދުރަށްާދ ކަށ50ާާާް

އަޅު ނޫން.ާ ރިޝްވަތުެގާާބޭނުމެއްާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ބުނެވޭނެތޯާ ވެއްޖިްއޔ ާ އެހެންާ މީހެއް.ާ އޭެގާ މިއީާ ެވސްާ ަގނޑުާ

ޮގތުަގއިާކަމަކަށްާރިޝްވަތަކަށްާވޯޓަކަށްާނޫނިއްޔ ާއެހެންާކަމަކަށާްާ ޮގތުަގއިާހޯދިާލ ރިއޭ.ާނުބުނެވޭނެ.ާރިޝްވަތުެގާ

.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންާވިޔަފ ރިކުރ ާޑީލަކުންާމިލިއަންާރުފިޔ ާއެއްާމީހަކުާނުދޭނ20ާާެމިލިއަންާރުފިޔ ާއެއް،50ާާާާ

ހިންގ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގޑިއިރުތެރޭަގއިާ ބައިާ ކަމަކުންާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހެއްަގއިާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ބަޔ ނ20ާާާްާޓްރ ންސެކްޝަނަކުންާ މ ލީާ މަޤުޞަދަކީާ މީގެާ އެހެންވީމ ާ ނަގ ފ ނަން.ާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ހުށަހެޅުމުެގާމަޤުޞަދަކީާމެންބަރުންާނުސީދ ާޮގތަށްާނޫނިްއޔ ާރިޝްވަތުެގާޮގތުަގއިާނޫނިއްޔ ާއެހެންޮގތަކަށްާފަިއސ ާާ

ހޯދ ފ ނެާކަމުެގާބިރުާހީވ ތީެވާލިބިެގންާއުޅޭާމ އްދ ާއެއްާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑެއްާައޅުަގނޑަކަށްާނުބުނ ނަންާމާިާ

މ އް ކަމުދ ާ އަށްާ ރ އްޖެާ މިާ އަކީާ ހަތަރުާމ އްދ ާ ދުވ ލަކުާ ރައްޔިތުންނަކީާ ރ އްޖޭެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެކޭ.ާ ދ ާ

ފަހަރަށްާއެކެްއެގާމޫނުާފަސްާފަހަރަށްާދެކޭާމީހުން.ާއަޅުަގނޑުާއަބަދުވެސްާބުނ ާެއއްޗެއްާމީ.ާމ ލޭަގއިާިމާއުޅެނީާާ

މީ މިލިއަންާ ފަންސ ހަކަށްާ އުޅޭާ ސިޓީަގއިާ ނިއުޔޯކުާ މީހުން.ާ ހ ސްާ ވަރަކަށްާ ސިޓީަގިއާާއަށްޑިހަާ ލަންޑަނުެގާ ހުން.ާ

މޫނުާ މީހެއްެގާ އޭެގންާ މީހުން.ާ މިލިއަންާ ފަންސަވީހަކަށްާ ިވއްސަކަށްާ އުޅޭާ ސިޓީަގއިާ ލަންޑަންާ އިނިގރޭސިވިލ ތުެގާ

ވެސްާާ މަރުވަންދެކަށްާ އޭނަާ ނުފެންނ ނެާ ެވސްާ އުމުރަށްާ ދުނިޔެާ ދެންާ ފެނިއްޖިްއޔ ާ ެއކަކުާ ދުވަހަކުާ އެއްާ ފެންނ ނީާ

ޑުމެންެގާފޭސްާވެލިއުާެއއަށްާވުރެާމ ާއަުގާބޮޑުާބައެއްާމީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާފޭސްާވެލިއުާއަކީާާނުފެންނ ނެ.ާއަޅުަގނ

ވުރެާެވސްާއަުގާބޮޑުާބަެއއް.ާއެހެންީވމ ާމިކަހަލަާބޭކ ރުާއެއްޗެހިާާާޑުާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާތަނަކަށްއެއަށްާވުރެާމ ާައުގާބޮ
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ާާ ުވރެާމ ާރަނަގޅުވ ނެާޤައުމުެގާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ާހުރިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާލަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާތެޅުވުމަށް

ިމާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދުވެސްާ ވަކ ލ ތުކޮށްފިއްޔ .ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންކަމަށްާ ހުރިާ މަންފ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ

ކަންާކުރަންާހުރިާމީހ ާާއުޅެނީާމިޤައުމުާނުހިންެގެގން.ާބަޔަކަށްާމެޖޯރިޓީާލިބިފައިާއޮވެެގންާއ ން،ާދޯއޭާކިޔަިއެގންާވެރި

ކަމުަގިއާާ މީހެއްާ މޮޅުާ ވިޔަސް،ާ ކަމުަގއިާ މީހެއްާ ޤ ބިލުާ ވ ތީެވާ ބަޔަކަށްާ ބޭނުންނުވ ާ ޤަބޫލުކުރަންާ ބަޔަކުާ އެާ އަކީާ

ވިޔަސް،ާމިާުއޅެނީާޤަބޫލުާނުކުރެިވެގން.ާެއާމައްސަލަތައްާމިާހުށަހެޅެނީ.ާއެހެންވީމ ާމިކަހަލަާމ ޙައުލެއްަގއިާމިކަހަލަާާ

އެްއޗެ ބޭކ ރުކުރުމަށްާާބޭކ ރުާ ަވުގތުާ ހަދަިއެގންާ ކޮމެޓީތައްާ ހުށަހަޅައިެގންާ އިޞްލ ޙުތައްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅައިެގންާ ހިާ

ހިނގ ށޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ޠިލުކޮށްފަިއާ ބ ޠިލުކޮށްފިއްޔ .ާ މ އްދ ާ މިާ ރަނަގޅުވ ނޭާ މ ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވުރެާ

ބަލަމ  ކަންކަންާ ފަިއދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާޤައުމުެގާ ކޮންކަމެއްތޯަޯާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ ާ.

ނޫން.ާ ބައެއްާ ނެޭގނެާ ލ ރިާ ވެސްާ ރިޝްވަތަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮށްދެވޭނީ.ާ

ިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާއެހެންާމަޤ މެއްާއަދ ާކުރ ާބައެއްާނޫން.ާމިާތަނަށްާމިާއަންނަނީ.ާމިތަނަށްާއައިސްާމިާތ ނގަާ

-އަޅުަގނޑުމެންާވެރިާމީހ ާއ ިއާޤައުމ ،ާމިާމީހުންނ ާޖަދަލުކޮށްފައިާއަނެއްާދުވަހުާެގއަށްާމިާދަނީ.ާއަޅުަގނޑަކީާޑޭ

ަވކ ލ ތުާ-ޓު ޙައްޤުޤައިާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ.ާ ނޫންާ ބައެއްަްާ އިންވޯލްވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިޔަފ ރީަގއިާ ޑޭާ

މިާއޮން އެހެންވީމ ާ މީ.ާ ބަެއއްާ ާާކުރ ާ ތަނަށްާއަިއއިރު މިާ އަޅުަގނޑުާ އެސެޓުަގއިާ 100ާާނ ކަށްާނުޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުެގާ

ާާ އޮތީ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނިމޭއިރުާ އަހަރުާ ެއއްާ އަޅުަގނޑުާ ހުރެއްޖިއްޔ ާ ރުފިޔ ާ ކ ކަށްތ300ާާާާޯމިލިއަންާ މިލިއަން.ާ

ނުކޮ ޕްރޫޕްކޮށްދެވޭނީ.ާ ކިހިނެއްތޯާ އެްއޗެކޭ.ާ ނެިގާ ރިޝްަވތަސްާ އަޅުަގނޑުާ މީހާ ބުނެވޭނީާ ކުރ ާ ވަްއކަންާ ށްދެވޭނެ.ާ

ރިޝްވަތުާނަގ މީހ ާއެާރިޝްވަތުާާކިޔ ފައި.ާވައްކަެމއްާނުކުރ ނެ.ާާާާވަްއކަމެއްާކުރޭތޯާގޮއްސަާތިަމންނަާވަަގށްާނަގ ށޭ

ވެސްާނަގ ނީާސ ބިތުާވެސްާނުވ ާޮގތަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނަަގންޏ .ާެއއީާމުޅިާދުނިޔެއަށްާއިޢުލ ނުކޮށްފަިއާާ

ެއއްޗެއް ިމާނަގ ާ ހުންނ ނީާވެސްާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ވެއްޖިއްޔ ާ ރަނަގޅަށްާ ނުވ ނެ.ާ ެވސްާ އެީއކީ.ާސ ބިތެއްާ ނޫންާ ާ

މަޖިލީހަށްާއައުމުެގާކުރިންާއޭނ ެގާއަތުަގއިާހުރިާމުދަލެއްާވެސްާއޭނ ެގާއަނބިދަރީންނަށްާނުވަތަާތިމ ެގާމީހުންނަށާްާ

މީާދެކޮޅުާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ނީާވެސް.ާ ޖެހޭާއެއްޗެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެހެންވީމ ،ާޓްރ ންސްފ ކޮށްފައިާ

މ އްދ ާާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ އޮތިްއޔ ާ ތ އީދުާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިއަށްާ އެބަކުރަޭމާ ަގސްތުާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ވަރަށް އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭ.ާ ކަމަށްާ މިާ ތ އީދުާ ބޭފުޅުންެގާ ތިޔަާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށް.ާ ައވަހަށްާާބ ޠިލުކުރުމަށްާ

ރައްޔިތު ބަޔަކުާ ަވނީާ ހަދ ފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ިމާ އެްއޗެއް.ާ ބޭކ ރުާ މިއީާ ބ ޠިލުކުރަން.ާ މިާ ންނަށްާާހުށަހަޅ ނަށްާ

ތިމަންނަމެންނަކީއޮޅުވ ލ ފަާ ާާާާމޮޅުާާއި،ާ އެއްޗެހިާާާާކަމަށްމީހުން ޤ ނޫނުތަކ ާ ހުރިާ މިތ ަގިއާ އެތައްާ ދުނިޔޭެގާ ދެކިެގންާ

ހަދ ފައިާއޮތްާޤ ނޫ އޮތްާާތަރުޖަމ ކޮށްެގންާ ތަްއޔ ރުކޮށްފައިާ ބަޔަކުާ މޮޅުކަމުންާއެާ ބަެއއްެގާ މިއީާ މީ.ާ ެއއްާ ނުއަސ ސީާ

އެްއޗެްއާނޫންާމީކީ.ާސިޔ ސީާފޯރަމްތަކަށްާއަރ ާތިމަންނަައކީާމޮޅުާމީހެއްާކަމަށް،ާމޮޅުާބައެްއާކަމަށްާދަޢުވ ކޮށް،ާާ

އ ާނުެވސްާުގޅޭ،ާމިާރ އްޖޭެގާމ ޙައުލުންާާޤ ނޫނީާވަކީލުންާކަމަށްާދަޢުވ ކޮށްާމޮޅުާއެްއޗެްއާހަދ ފައި،ާމިއީާމިާރ އްޖެާ
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ެއއްާދުވަހަކުންާއެްއާާ ޮގވ ލ ނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަދިާކޮންމެވެސްާ ެއއްޗެްއާމީ.ާއަޅުަގނޑުާ ބޭރުކުރަންވެފައިާއޮތްާ

ެއހެންާއެއްޗެއްާހަދ ނޭ.ާމިާ ފުށުންާއަނެއްާފުށަށްާޖަހ ާކޮންމެވެސްާއެހެންާއަންނަާވެރިޔަކުާމިާނަގ ާހޫރ ލ ފައި،ާ

ހުންނަާޤަ ހަދ ފައިާ ތަންތަނުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ނުޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދ ނޭ.ާ އެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ވަރުެގާ ފެތޭާ އުމަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީތައްާތަރުޖަމ ކޮށްެގން،ާމިާރ އްޖޭެގާމ ޙައުލ އިާމިާރ އްޖޭެގާސަޤ ފަތ ާނުުގޅޭާއެްއޗެހިާހަދ ާމިާތަނުަގިއާާ

ނޑުާވ ހަކަދައްކ ކަށްާނެތީމު.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ނީާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާބ އްވ ކަށެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާއަޅުަގ

ކަމަށްާވަންޏ ،ާއަޅުަގނޑުާ ބޭރުާނުވާ  ދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާހަްއޔަރުާނުވ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާމިާމަޤ މުންާ

ހުށަ ބަޔ ންާ މ ލީާ މިާ ނުވޭ.ާ ބޭނުންމެއްާ ވެސްާ ހުށަހަޅަންާ ބަޔ ންާ މ ލީާ ނޫންާ ވ ާާބޭނުމެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ނ ޅައިފިްއޔ ާ

ކަމެއްާވެސްާނޯވޭ.ާކުށްވެރިާއެއްާވެސްާނުވޭ.ާދެންާހަދަންވ ާޮގތެއްާވެސްާނެތްާކަނޑައަޅ ފަާެއއް.ާހަމަާއިންނަނީާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަނ ޅ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނީ.ާ ކޮންކަމެއްތޯާ ހުށަނ ޅައިފިއްޔ ާ ކިޔ ފައި.ާ ހުށަހަޅ ށޭާ ބަޔ ންާ މ ލީާ

ަގނޑަކަށްާހިޔެއްާނުވޭާމަޖިލީހަކުންާއަޅުަގނޑުާއަތުާހުރިާެއއްޗެއްާިއނޭގނެހެންާވެސް.ާނުވެސްާާހުށަނ ޅ ނަމޭ.ާއަޅު

 އިނޭގނެ.ާކޮބައިތޯާހުށަހެޅުމުެގާބޭނުމަކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ 

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރެއް.ާ ކޮމިޓީެގާ ސުލޫކީާ ައޅުަގނޑަކީާ ާ.

ާާ ވަނަާމ އްދ ާއޮތުމަކީާހަމަާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުެގާއަޚްާޢިއްޒަތްތެރ76ާާާާިޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ިވސް ބޭފުޅ ެގާ އެާ ެއއީާ އިހުތިރ މުކުރަން.ާ ވަރަށްާ މެންބަރަށްާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާާތިމަރަފުށީާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުން.ާ

ކޮންމެހެންާ ކުރުމުަގއިާ ފުރިހަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ވަރަށްާ ހަމަާ އޮތުމަކީާ މ އްދ ާ މިާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ ިގނަާ ވަރަށްާ

މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ތަނުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ލ ޒިމުކަމެއްާ

ާާ ތެދުވެރިކަމ ާއެކުާމަސައްކަތްކުރ ނޭާކަމަށްާރައްޔިތުން ވަރަށްާ ޙައްޤުަގއިާ ތިބެނީާރައްޔިތުންެގާ މިާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ

ައޅުަގނޑަށްާ އޮތީ.ާ މިާ ހަވ ލުކޮށްފައިާ މަޤ މުާ މިާ ައޅުަގނޑުެމންނަށްާ ރަްއޔިތުންާ އުއްމީދުަގިއާ އެާ އުއްމީދުކޮށްެގން.ާ

ދޭ މެންބަރުންނ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އިތުބ ރ ިއާހީވަނީާ ފުރިހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދ އިރ ެއއްެގާ އެާ ތެރޭަގއިާ

ޔަޤީންކަންާއޮތުމަށްޓަކައިާެވސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާތެދުވެރިކަމ ިއާިއޚްލ ޞްތެރިކަމ ާދޭތެރޭަގިއާެއާ

ހެން. މުހިއްމުކަމެއްާ ޢަމަލުކުރުމަކީާ އަށްާ މ އްދ ާ މިާ ެވސްާ އޮތުމަށްޓަކައިާ ކަމަކީާާާާޔަޤީންކަންާ މިާ ކަމަކީ،ާ ދެވަނަާ

ހިނދެއްަގިއާާ ނުކުރ ހ ާ ބަދަލުާ ހިނދަކު،ާ ބަދަލުނުވ ހ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެހެންާ

ދަށުންާ މ އްދ ެގާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނދެއްަގއިާ ނުކުރ ހ ާ އުނިާ މ އްދ ާ މިާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ
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ާާ ގަވ އިދެއް ރައްޔިތުންެގާާހަދަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއަށްާ ހަދައިެގންާ ވިޔަސްާ ކަމުަގިއާ ވީާ ކަމަށްާ ޤ ނޫނެއްާ ނޫނީާ

ފ ހަަގކުރެވުނުާވ ހަކަާއަކީާާ މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ާދެވަނަާވ ހަކަައކަށްާމިާތަނުަގއިާ

ނަގ ފަ ލޯނުާ ތަނުންާ ކިތައްާ މީހ ާ އެާ މަޢުލޫމ ތުާ ބެހޭާ އޮތްތޯދަރަންޏ ާ ާއިާ އޮތްތޯ؟ ހަދ ފައިާ ކުންފުނިާ ؟ާކިތައްާ

އެާމަޢުލޫމ ތުތައްާމިާފޯމުަގއިާހިމަނ ކަށްާނުޖެހޭނޭ.ާއަޅުަގނޑުާއެާވިސްނުމަށްާެވސްާ؟ާކިހ ވަރަކަށްާދަރ ފައިާއޮތްތޯ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އިންކ ރުކުރަން.ާ 76ާާާާހަމަާ ވަރަށްާސ ފުކޮށް މ އްދ ަގއިާ އެބަާވަނަާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ބަޔ ނެއްާ ކުރ ާ ތަްއޔ ރުާ ހ މަކޮށްާ ދަރަނިާ އަރަންޏ ާ މަޞްލަޙަތުތަކ އި،ާ ވިޔަފ ރީެގާ މީހެްއެގާ އެާ ބުނޭާ

މެންބަރެްއެގާާ އެާ ނުކުރެވޭ،ާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑަކަންާ ކަމަކަށްާ ފުރިހަމަވ ނެާ ބަޔ ންާ އެާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ

ފޯމުަގ ާ އެާ މަޢުލޫމ ތުާ ބެހޭާ ދެންާދަރަންޏ ާ ކޮށްެގންނެއް.ާ ބައްޓަންާ ފޯމުާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށްާ ނުހިމެނޭާ އިާ

އެާ މެންބަރުންނަށްާ ފަސޭހަކޮށް،ާ ލުއިާ ވީހ ވެސްާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ފޯމުާ މިާ ެއއްާ ވ ހަކަާ ޤަބޫލުކުރ ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ެގާތެރޭަގއިާފޯރުކޮށްދޭންޖެހާޭާވަނަާމ އްދ ެގާހުދޫދ76ާާުމީހެއްެގާމުދަލ އިާފައިސ އ ާބެހޭާމަޢުލޫމ ތުާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ފަރ ތްތަކަށްާފޯރުކޮށްދެވޭާފަދަާފަސޭހަޮގތަކަށްާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެއްޮގތަކަށްވެސްާހިތަކަށްާނ ރ ާ

ކަމަކަށް.ާާ އޮންނ ނޭާ ސަބަބެއްާ ކަންބޮޑުވ ންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންޖެހުމުންާ މިކަންާ އޮވެެގންާ މިހެންާ މ އްދ ާ މިާ

ތިއްބެިވާާއަޅުަގނޑެ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މެންބަރެއް،ާ ކޮމިޓީެގާ ސުލޫކީާ ނުވޭ.ާ ކަންބޮޑެއްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ އްާ

މުދަލ ާާ އެންމެާ އިބްރ ހީމް.ާ ޤ ސިމްާ ވެރިޔަކީާ ވިޔަފ ރިާ އެއްާ މުއްސަނދިާ އެންމެާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ިމިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިްމާއިބްރ ހީމް.ާެއާބޭފުޅ ާިމާާފައިސ ާިގނަާވ ނީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގިއާާމ 

ކޮމިޓީަގިއާވަރަށްާބުރަކޮށްާމަސައްކަތްާކުރެްއވި.ާއެާބޭފުޅ ާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާފޯމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދޭންޖެހޭާ

ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވިާ އެކުާ މިނިަވންކަމ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ކަނޑައެޅުމުަގއިާ ދ އިރ ާ ެއްއޮގތަކަށްާާމަޢުލޫމ ތުތަކުެގާ ބޭފުޅ ާ އެާ ާ.

ވެސްާެއކަންާތަކްލީފަކަށްާެވެގންނެއްާާޝަކުވ ާެއއްާނުކުރައްވ .ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާޮގތުަގއިާއެާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ޢ ޢްމުާ ނުކުރ ާ އެއްާ ިވޔަފ ރިާ އ ދަިއެގާ ކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނދު،ާ ނުވ ާ ތަކްލީފަކަށްާ އެކަންާ މެންބަރަށްާ

މި ބަިއވަރުާާމެންބަރުންނަކަށްާ މ ާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމަކަށްާ ވ ންޖެހޭނެާ މައްސަލައަކަށްާ އެއްެވސްާ އީާ

މުދަލ ާފައިސ ާހުރިާމީހަކަށްާފަހަރެއްަގއިާޮއޅުމެއްާއަރައިެގންާވެސްާމިކަންާކުރުމުަގއިާއުނދަޫގތަކެއްާކުރިމަތިވުަމކީާާ

ޤ ނޫނު އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވިޔަސްާ ކަމެއް.ާ އެީއާާއެކަށީެގންވ ާ ކަންތައްތަކީާ ކުރަންޖެހޭާ ދަށުންާ އަސ ސީެގާ

ދެނާްާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަންތައްތައްާ ެއާ ކަންތައްތަކެްއ،ާ ލ ޒިމުާ މައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބަދަލުކުރ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފަހަރަކުާ ހ ާ ކުރަންޖެހޭާ ކަެމްއާ ޮގތަށްާ ކުރިމަތިވ ާ ތަކްލީފެްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ކޮށްެގންާވ ހަކަދެްއކު ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޒިންމ ދ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީކީާ މަކީާ

އެކަންާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މ އްދ ެއްއަގިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޤަބޫލުކުރަން،ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ވ ނެާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްާ ވ ހަކަާ ކަމެްއެގާ ވަރުެގާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާާނުކުރެވޭާ ބަދަލުކުރަންާ ޮއެވއްޖިއްޔ ާ ލިޔެވިފައިާ

އެީއކީާޯގހެއްާނޫން.ާެއކަންާކުރަންވީ.ާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާމީކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުކުރެވޭާވަރުެގާކަމެްއާާ

އަޅު ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމ ލަމުންާ ފަހަރުާ ެއއްާ އަދިވެސްާ ދަންނަވ ލަންާކަމަކަށް.ާ ަގނޑުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މުދަލ އ76ާާާިާބޭނުން.ާ ހުށަހަޅަންޖެހޭާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބޮޑަށްާ ހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާާ މިއީާ ފޯމުާ ހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާއޮތްާ ބަޔ ންާ ފައިސ ެގާ

ފުޅ  ވަރަށްާ އޮތްާާވިސްނ ފައި،ާ ތައްޔ ރުކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރެިވެގންާ ބަހުސްާ ކޮމިޓީަގއިާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ާ

އެްއޗެއް.ާދެންާހަމަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއޮތްާޙައްޤެއްާއަޅުަގނޑުމެންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާއޮތްާމައްސައްކަތުަގިއާާ

ޏ ާއެާކަމެްއާކުރަްއވަންވީ.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެްއާާއެްއވެސްާކަމެއްާާބަދަލުކުރަންާފެންނަާކަމަށްާވ ާކަމަށްާަވން

ާާ އޮތް މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށް.ާ ކަމެްއާ ވަރުެގާ ނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީކީާ 76ާާނުކުރަންާ

އަޅުަގނޑު ކަންތައްތަކަކީާ މިާ ބަދަލުކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންޖެހޭތީާ މިކަންާ މ އްދ ާ މެންާާވަނަާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ މިއީާ ާ ޮގތުންާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޤ މުާހަވ ލުކުރިާރަްއޔިތުންނަށްާައޅުަގނޑުމެންެގާާތެދުވެރިކަމ ާދޭތެރޭަގއިާއެާއޮންނަންޖެހޭާ

މަޖިލީހަށާްާޔަޤީންކަންާއޮތުމަށްޓަކައިާެވސްާއަޅުަގނޑު މެންެގާމުދަލ އިާފައިސ އ ާބެހޭާބަޔ ންާހުށަހަޅ ާއެާމަޢުލޫމ ތުާ

ފުރުޞަތަށްޓަކަިއާާ ދެއްވިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިނުމަކީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

 

ާާކެވުންާ:ހަކަދެއްާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ 

ާާ ަވނަާމ އްދ ަގއިާމުދަލ އިާފައިސ ެގާހިސ ބުާހުށަހަޅަންާމ76ާާާިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

އޮތީާމީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަެމްއާކަމަށްާައޅުަގނޑުާވެސްާދެކެން.ާއެހެންނަމަވެސްާސުލޫކުާކޮމިޓީާއިންާތަްއޔ ރުކޮށްފަިއާ

އަ ާ ފުރަިއެގންާ ފޯމުތަކެއްާ ކަަމށްާހުރިާ މިާ ތަފްޞީލުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުވޭާ ހިޔެްއާ ޅުަގނޑަކަންާ

ހުށަހެޅޭނެހެނެއް.ާއެއީާއޭެގާމ ނައަކީާއޮޑިޓުާރިޕޯޓެއްާހުށަހަޅ ާވ ހަކަ.ާއެއީާައޅުަގނޑުާިމސ ލަކަށްާދަންނަވ ާކަމަށްާ

ޖަހ ލަފ ނެާބައިލައްކަާރުފިޔ ާވެސް.ާމިލިއަންާރުފިޔ ާހުއްޓ ،ާައޅުަގނޑުާމިާފޯމުަގއ2ާާާާިވަންޏ ާއަޅުަގނޑުެގާއަތުަގއިާާ
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އެހެންވީމ ،ާެއއީކީާތަފްޞީލެްއާހުށަހެޅޭާާހުށަހެޅޭާހުށަހެޅުމެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަކަށްާ ހުށަހެޅިދ ނެާ ިމކަންާ އެކުަގއިާ އިންސ ފްވެރިކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރައިެގންާ ފޯމުތައްާ މިާ

ބޫލުނުކުރ ތީާއެާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވަން.ާހަމަާއެހެންމެާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއެބަޖެހޭާމިއަދަކީާދެފުށްާފެންނަާޤަ

ޑިމޮކްރަސީާެއއްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހިންަގމުންާއަންނަާދުވަސްވަރަކަށްާވ އިރުަގއިާމިާބ ވަތުެގާކަންތައްތަކީާމިީއާވަރަށްާާ

ކެކޭާމިާހުންނަނީ.ާާއެހެންކަމަށްާވަނީާވިއްޔ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާބޮޑު،ާމީހުންެގާޕަރސަނަލްާސިއްރުތަ

އަށްާނުވަތަާއަމީންޢ އްމަށްާނުވަތަާރައީސްާއަށްާމިާއެއްޗެހިާހުށަހެޅުމުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާ

މި އެއީާ އެއްލައިލުންާ ދައްކ ލ ާ އަށްާ މީޑިޔ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިާބޭޒ ރުވެާ ަްނޫންކަންާ ޮގތެއާ ވ ނެާ ެވެގންާ ކަންާ

ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ހުށަހެޅުނުާ ތަނަންާ މިާ އެއްޗެއްސަކީާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ

ކަުމަގިއާާ އެއްޗެހިާ ހުންނަންޖެހޭާ ސިއްރިޔ ތުަގއިާ ހަމަާސިއްރުވެރިކަމުގައި،ާ ެއއްޗެއްސަކީާ މިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

މާިާއަޅުަގާނ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ދަްއކަންޖެހޭާ ވ ހަކަތަކެއްާ ބޮޑުާ މ ާ މިައކީާ ދަންނަވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ވ ހަކަާ މިާ ޑުާ

ބަެއްއާާ ތިއްބެވިާ މަޖިލީސްަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ މީެގާ އޮތީާ ކަނޑައެޅިފައިާ މ އްދ ާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

އިާއަދިާބައެްއާވަޒީރުންެގާކޮރަޕްޝަންތަކ އި،ާބަެއއްާސަރުކ ރުާމެންބަރުންެގާކޮރަޕްޝަންތަކ ާއެްއޗެހިާހުރުމ ާެއކުގަާ

މަޤުޞަދުަގިއ.ާާ ނައްތ ލުމުެގާ ކޮރަޕްޝަންާ މިާ އިންާ ދިވެހިރ ްއޖެާ އެކުަގިއ،ާ ހުރުމ ާ ކޮރަޕްޝަންތަްއާ މުވަްއޒަފުންެގާ

ކޮރަޕްޝަން މިާ ފަރ ތުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނައްތ ލުމުެގާާާާޚ އްޞަކޮށްާ

މަޤުސަދުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކަނޑައެޅިފަިއާއޮތްާމ އްދ ާއެއް.ާމިާޤ ނޫނުައސ ސީާހަދަމުންާދިޔައިރުާމިތ ާއިންާ

މީހެއްާއަޅުަގނޑަކީ.ާއެހެންވެެގންާބަޔ ންކޮށްފައިާމިާއޮތީ.ާެއހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާއަކީާއަޅުަގނޑުާާ

ހި މިާ ޮގތުަގޭއ.ާާދަންނަވަންޖެހެނީާ ރިޕޯޓެްއެގާ ޮއޑިޓުާ ޮގތުަގއިާ ސީދ ާ ސ ފުާ ވަރަށްާ ހުށަހެޅެންޖެހޭނީާ ސ ބުތައްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާ

ާާމިާހިސ ބުންާމިާރިޕޯޓ ާބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަދައްކަވަންާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންނެވިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާާ

ފުރުޞަތަށްާ އިބްރ ހީމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލީާ އެރުިވއްޖެ.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑު ާ ދ ނެ.30ާާާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ މަޖިލީސްާ ފެށިެގންާ ހިސ ބުންާ މިާ ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާ މިނެޓުެގާ
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ާާ އަޅުަގނޑުމެން އަލުންާ މަސައްކ1ާާައެހެންވީމ ،ާ މެންބަރަށްާޖަހ އިރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދައިރ ެގާ މ މިނިގލީާ ފަށ ފައިާ ތްާ

ާމިނެޓުެގާހުސްވަުގތުކޮޅެއް.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.30ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާމިާހިސ ބުންާ

ާ

 ]ށ13:00ާްނ12:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގ`.ާ މ މިިގލިާ ޤ ސިމާްާއަރުވަނީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ

ާބްރ ހިމްާއަށް.އި

ާ

ާބްރ ހިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިމ މި

ރައީސްާާ މަޖިލީހުެގާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ފުރުޞަތަށް.ާ ދެްއވިާ ބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ ވަރަށްާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`

76ާާއުޅުްއވަނީާސުލޫކީާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާފޮނުއްވ ފަިއވ ާރިޕޯޓަކ އިާުގޅިެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާހުށަހަޅުއްވަިއެގންާތިާ

ލިޔުނާްާ ހ މަކުރ ާ ބަޔ ންާ ފައިސ ެގާ މުދަލ އިާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުެގމަތިންާ މ އްދ ަގިއވ ާ ވަނަާ

އަދާ  ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ މައްސަލަ.ާ އަދ ކުރެއްވުމަށްޓަކަިއާާހުށަހަޅަންޖެހޭާ ވ ޖިބުާ ކުރަްއވަންޖެހިވަޑައިަގންނަވ ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ މަރުޙަބ ާ މަސަްއކަތްތައްާ ތިކުރައްވ ާ ވަނ76ާާާަމަނިކުފ ނުާ

މިލްކިްއޔ ތުަގއިާ އެމީހެއްެގާ އެއްފަހަރުާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ކޮންމެާމެންބަރަކުމެާ ިމވަނީާ ފައިސ ެގާާމ އްދ ަގއިާ މުދަލ އިާ ވ ާ

ެގާމަޖިލީހަށާްާއްޔ ރުކުރ ާބަޔ ނެއްާރަްއޔިތުންހިސ ބުތަކ އިާވިޔަފ ރީެގާމަސްލަހަތުތަކ އިާއަރަންޏ ިއާދަރަނިާހ މަކޮށްާތަ

މައުލޫމ ތުގަާއެާާާހުށަހަޅަންވ ނެ ދޭާ މިޮގތުންާ އަދިާ އަދ ކުރ ެއމީާާއިވެ.ާ ވަޒީފ ތަކުެގާާާާހަކުާ އެާ ވަޒީފ ތަކ އިާ އެހެނިހެންާ

އަޅުަގނޑުާއެާާހިމަނަންވ ނެާާޒިންމ ތައް ހައިސިްއޔަތުންާ މެންބަރެްއެގާ ކޮމިޓީެގާ ސުލޫކީާ މަސައްކަތްކުރަންާާާާވެ.ާ ވެސްާ

މަޖިލީހުންާހަމަޖައްސަވ ފަިއވ ތީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާބެލީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިާ

ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާލަފްޒުންާލަފްޒަށްާއަކުރުންާައކުރަށްާމިކަންާާާބުނެފައިވ ާމިންަގނޑުތަކުެގާތެރޭަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި

މެންބަރުންާ އަދިާ ޮގތުންނ އިާ ދެމެހެއްޓުމުެގާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެއީާ ކޮބައިތޯ.ާ ޮގތަކީާ ެގންދެވޭނެާ

ވެސްާއެްއޮގތްވ ާާާއަދ ކުރަންޖެހޭާޤ ނޫނީާވ ޖިބުާއަދ ކުރުމުެގާޮގތުންާއަދިާމެންބަރުންާކުރައްަވއިެގންާތިއްބެިވާހުވައ 

ކުރިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތުންާ އެހެންވީމަާ ތައްޔ ރުކުރެވޭތޯ.ާ މިާ ޮގތަކަށްާ ދެމެހެްއޓޭނެާ މިކަންާ ޮގތުެގމަތިންާ

ހ ޒިރުވެާތިއްބެވިާބޭފުޅުންެގާއިއްތިފ ޤުންާައޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައިވ ާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަނީާާާއިމަސައްކަތުަގ

އެހެންނަމަ ޢިފ ސްކޮށްފައި.ާ ބައެއްާ ޙ އްޞަވެސްާ އަދިާ މެންބަރުންާ ދ އްޒަތްތެރިާ ބިލެއްދޫާ ޢިއްޒަތްތެރިާާކޮށްާ އިރ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާޢަާާމަދުާހަމްޒ ާވިދ ޅުވިާފަދައިންމެންބަރުާއަޙު ާާމެންބަރުާކަމަށްާ ދުވަހުެގާތެރޭަގިއ60ާާާާއްޔަންކުރެޭވތ 
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ތަކެތިާހުށަހެޅުމަށްާއެމަނިކުފ ނުާއިޝ ރ ތްާކުރެްއވި.ާާާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއެާމެންބަރަކުެގާމިލްކިއްޔ ތުަގއިވ 90ާާނުވަތަާާ

އެމަނިކުފ ނަށްއުސޫލެްއެގ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ މާިާާ އެހެންނަމަވެސްާ ނެތީމު.ާ ދަންނަވ ކަށްާ އެްއޗެއްާ ދެކޮޅުހަދ ކަށެއްާ ާ

ހަރަކުާެއއްފަހަރުާކުމެާކޮންމެާއަވ ާޮގތަށްާއަކުރުންާއަކުރަށްާބަލ އިރުާކޮންމެާމެންބަރަމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިބުނެފައި

ންާލ ޒިމްކުރޭާކޮންމެާއަހަރަކުާެއއްފަހަރުާކަމަށްާމެންބަރުާއަހަރުާދުވަހުެގާއުޅެފައިާހުންނަާމީހަކުާެއާާއެހެންވީމަާޭއެގ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީންާނިންމީ މީަގާ ޮގތަށްާކަމަށް.ާއެހެންވީމަާ އަހަރުާދުވަސްާނުވ ކަމަށްވަންޏ 1ާާާހުށަހަޅަންޖެހޭާ

މެއެމެންބަރަ އުޅުްއވ ފަކުާ ކަމުަގއިާ ހުށަހަޅަާާންބަރަކުާ ވަކިެވވަޑައިެގންފިއްޔ ާ ހަމާަާވެސްާ ދެންާ ޮގތަށް.ާ ނުޖެހޭާ ންާ

މަ އަޅުަގނޑުމެންާޔަޤީނުންވެސްާ އެޮގތަށްާ ނިންމަަވއިފީިވއްޔ ާ އެކަންާ ވަކިޮގތަކަށްާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ޖިލީހުންާ

ޙުތަބ ވ ންޖެހޭ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ދެންާ ދެންާާރުމަތްތެނެ.ާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިތުންާ ރިކޮށްާ

ރަްއޔި ބައެއްާ އ ދެ،ާ އެއީާ ހުރޭ.ާ މިމައްސަލަާ ތަފ ތުކޮށްާ ާ ޤައުުމތަކުަގއިާ ބަެއއްާ އެކިާ މަޖިލީހުެގާދުނިޔޭެގާ ތުންެގާ

ާާޕ ރލިމެންޓޭރިއަނު މުދަލ އި ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭާ ބަޔ ންާ މ ލީާ ާާންާ ހުށަހަޅަން ބަޔ ންާ ޮގތަކަމ ލީާ ައދިާާޖެހޭާ ނޯވޭ.ާ ށްާ

ހި ވެރިކަމެއްާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ދަންނަވ ކަަމށްވަންޏ ާ މިސ ލަކަށްާ އެބަހުރި.ާ ޤައުމުތަކުަގިއާ ޖުމްހޫރީާންއަނެއްބަިއާ އަދިާ ގ ާ

ޔުނައިޓެޑްާސްޓޭޓްާއޮފްާއެމެރިކ .ާއ ދެ،ާެއމެރިކ ެގާޤ ނޫނުާރައްޔިތުންެގާާާާވެސް.ާާވެރިކަމެއްާހިންގ ާޤައުެމއްާެއމެރިކ 

މެންބަ ޤައުމުތަކުަގިއާާމަޖިލީހުެގާ އެހެންާ ެއނޫންާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުޖެހޭ.ާ ހުށަހަޅ ކަށެްއާ ބަޔ ންާ މ ލީާ މިާ ރުންނެއްާ

ާާއެބަހުރިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންޖެހޭާޤައުމުތަކ އިާހުށަހަޅަންނުޖެހޭާޤައުމުތައް.ާއެހެންާއެކަންާއޮތުމ އެކީގަާ ިމާއި ވެސްާ

ސ ސީާއެކުލަވ ލިއިރުާމިާމުދަލ ިއާފައިސ ެގާބަޔ ންާޢިއްޒަތްތެރިާާމަޖިލީހުންާމިޤ ނޫނުއަޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާޚ އްޞަޢިއް

ކަމެއްކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންކުރުމަކީާ ނިންމ ފައިވ ތީާ ޮގތަށްާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭާ މެންބަރުންާ

މިކުރި އަޅުަގނޑުމެންާ ހައިސިްއޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ ކޮމިޓީެގާ ސުލޫކީާ ހަމައެހެންމެާ މަސައްކަތްކޮށްފަިއވ ާާދަންނަވަން.ާ ާ

އެވ ހަކަ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ ކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ ދަންނަވ ލުމަށްޓަކައިާ ވ ހަކަތައްާ ާާފުޅުާޮގތުެގާ

ޮގތަކަށްާާއްދެ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިާ އެހެންވީަމާ މިކަންާާކެވެމުންދ ތީ.ާ ނިންމ ާ

ނުއަސ ސީާދެމެހެއްޓުމުެގާއެންމެާބޮޑުާބައެއްާއަދ ކުރަންޖެހޭާބަޔަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިާައޅަންޖެހޭހެން.ާމިާޤ ނޫާއެކަށަ

މަޖިލި އަޅުަގނޑަށްާރައްޔިތުންެގާ ދަންނަވަމުންާ އަޅުަގނޑުާާާާސްކަމަށްާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ

ާދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާނއިށީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއް ދ ޝުކުރިއްޔ ާ ނޮޅިވަރަްމާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރު.ާ މުޙަޒަތްތެރިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަޝީދަށާްާއިރ ެގާ އްމަދުާ

ާސިކުންތުާ.34ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީއޮތީާާ

ާ
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ާއްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

ރައީސްއ ދެ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުާ،ާޝުކުރިްއޔ ާ ާ.ާާ ނުދެްއކޭނެ.34ާާާާަގނޑަށް ވ ހަކަެއއްާ ެއދެވޭާ މ ާ ތެރޭަގއިާ ސިކުންތުެގާ

ިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާާާާއެހެންނަމަވެސްާމިކަމ ބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާވަރަށް

ްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާދެންާވަރަށްާއިހ ނެތިާބަސްތަކެއްާރައްދުކުރަްއވ ފައިާއެބަވޭ.ާއެކަހަލަާކަންތައްތައްާނުކުރެ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކަމެއްާކުރަންާލ ޒިމްކޮށްފައިާއޮތީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނެާއެކަމެއްާކުރަން.ާދެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ާާ ކަމެއް ޯގސްކޮށްާ އެއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަުމަގިއވީނަމަވެސްާ އެނޫންޮގތަކަށްާއޮތްާ ދެންާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކަންާ

ބަދަލުާނުކުއަޅުަގ ތެރޭަގއި.ާއެހެންނަމަވެސްާ ބަދަލުކުރަންާއޮންނަާޕްރޮސެސްެގާ ބަދަލުާކުރެވިދ ނެ.ާ ރ ހ ާާނޑުމެންނަށްާ

ޙ އްޞަ ނެެގހެއްޓުމަކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިމަޖިލީހުެގހިނދަކުާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް،ކޮށްާ ވ ޖިބެއް.ާާާާާ އަދިާ ޒިންމ އެއްާ

ާާ ދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ވ ހަކަސިކުނ34ާާްއެހެންވީމަާ އޮތްާ ދަންނަވ ލެވެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިބުނީމ ާ އަކީ.ާާާތިާ

ާާ.ދަންނަވ ނީ..ވެސްާާއެހެންވީމަާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުން

ާ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢަ ރައްޔިތުންއައްސަލ މްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލިސްާލައިކުމް.ާ ެގާ

ސިފަެއްއަގިއާާ އެއްާ ކޮންމެވެސްާ މިކަންާ އެހެންވީމަާ މިކަމަކީީމ.ާ އޮތްކަމެއްާ ލ ޒިމްކޮށްފައިާ މައްޗަށްާ މެންބަރުންެގާ

ތ ވަލެްއާާ ޮގތުެގާ މިކަންކުރ ނެާ ޮގތެއްކަމ އިާ ކޮންާ މިކަންކުރ ނީާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެންާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ މައުލޫމ ތު މިއ ބެހޭާ ނިންމުމަށްފަހުަގނޫންނަމަާ ކޮމިޓީންާ ސުލޫކީާ މެންބަރުންނަށާްާާާއިކަރުދ ހެއްާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ އެބައޮތް.ާ ފޮނުވ ފައިާ

މިކަންކުރުމަކީ ކަމަކަށްވ ތީެވާ އޮތްާ ލ ޒިމްކޮށްފައިާ ހުށަހަޅަންާ ކަމެކޭ.ާމައްޗަށްާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ އެހެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެްއކެިވާ ކުރިންާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާ ާާއެހެންނަމަވެސްާ

ނަމޫނ  ައޅުަގނޑުމެންާ އުސޫލަކަށްތޯދުނިޔޭެގާ ކޮންާ މިކަންކުރަނީާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބަލަމުންދ ާ ބަލަންޖެހޭާާާއަކަށްާ ވެސްާ

މިއައެ އެހެންނަމަވެސްާ މީެގބަ.ާ ކޮށްެގންާ މިތ ާ އެބަހުސްާ އެީއާދުާ ނޯންނ ނެ.ާ ނަތީޖ ާ އެއްވެސްާ ނިކުންނ ނެާ ންާ

ދެންާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތެއްާ ެއއްެވސްާ މިކަންނުކޮށްވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫނިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުކޮށްެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ހީކުރިވަރަށްވުރެ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ އަދިާާާއެހެންނަމަވެސްާ މަދު.ާ މައުލޫމ ތުާ ހުށަހަޅަންޖެހޭާ މެންބަރުންާ މަޖިލިސްާ

ަމއުލޫމ ތުތަކެއް އިތުރުާ ޤަބޫލުކުރެޭވާާާމިއަށްވުރެާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ނިންމިދ ނެ.ާ ޮގތަށްާ މިއަށްލެވޭާ ވެސްާ

ނޑުމެންނަކީާދައުލަތުެގާޮގތުަގއިާމިހ ރުާމިއޮތްާމިންަވރުންާމިކަންާހަމަޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާއެހެންާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގ

އެްއވެސްާެއއްޗަކ ާހަވ ލުެވެގންާއުޅޭާބައެއްާނޫން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާެއކައުންޓަކަށްާސަރުކ ރުެގާެއްއވެސްާކަެމްއާާ

މުސ ރަ.ާއެާމުސ ރައިެގާ ކުރުމަކަށްާފައިސ ާޖަމ ކޮށްފައިއެއްާނުހުރޭ.ާހަމައެކަނިާމިލިބެނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިލިބޭާ
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ފަސޭހަވ ނޭާކޮންމެާާާވެސްާދެންނެވިންާޕްރޮްގރ މެްއެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާާޅުަގނޑުާކުރިންތަފްސީލުާއަ

މަހަކުާއެއްފަހަރުާއެާޚަރަދުާތަފްސީލުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަށްާފޮނުވަން.ާއޭރުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިތ އިންނަާ

ާ.ާާއިޮގތުެގާތަފްސީލުާނޯޓިސްާބޯޑުަގާނޯޓިސްާބޯޑެްއގައިާބައިންދ ނީ.ާމުސ ރަާޚަރަދުކުރި

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދައްކަވަންާާާ-11.2 ވ ހަކަފުޅުާ ބެހޭގޮތުންާ ރިޕޯޓ ާ މިާ ހިސ ބުންާ މިހާ  މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދެންާާއެދިަވޑަިއެގންފަ ނިމުނީ.ާ މިާ އަރުވ ާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގއޮތްާ ާާާ މިދަނީ ޤ ނޫނ11.2ާާާާުނޑުާ

ާާ 2010/6ާާާާނަންބަރު ެގާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(12ާާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންާޤ އިމްކުރުމުެގާޤ ނޫނުެގ

ކޯޕަ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ ޢަދަށުންާ ބޯޑަށްާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ފެނިަވޑައިާރޭޝަންެގާ ކުރަްއވަންާ ަގންނަވ ާާްއޔަންާ

ނަ މ ލިއްޔަތުާާާންތައްފަރ ތްތަކުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަސަްއކަތްާ އެާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ކޮމިޓީންާކުރިޔަށްާެގންދެވިާޮގތުެގާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވުމަށް.ާމިާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިދެއްވ ނީާ

ދިއްަގރު މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީެގާ ޢިއްާމ ލިއްޔަތުާ ދ އިރ ެގާ އަޙުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ނ ޒިމް.ާ މަދުާ

ދ  ނޮޅިވަރަމްާ މައްސަލައެއް.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަރުަވން.ާ ފުރުޞަތުާ މުޙަމެންބަރަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އްމަދާުާއިރ ެގާ

ާނަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އްމަދުާނަޝީދުާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

ޮގތ މެދުާ ނިންމަވ ފައިވ ާ މިމަސައްކަތްާ ކޮމިޓީންާ މ ލިއްޔަތުާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަންބޮޑުވުންާވ ނީާފ ޅުކޮށްފައި.ާއަދިާމިމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާމިކަންކުރަްއވ ފަިއވަނީާމިކަމަށްޓަކައިާހެދިފައިވ ާޤ ނޫނުެގާާ

އްމުންެގާޚިޔ ލުތައްާލިބުމުންާއެޚިޔ ލުތަކުެގާޚިޔ ލުާހޯދުމަށްޓަކައިާހުޅުވ ލ ާޢ އްމުންެގާާަގިއާޢ ާާދ ެގާ)ބ(ވަނަާމ އ12ާާް

ނަން ބޭފުޅުންެގާ ބޭނުންފުޅުވ ާ އެކުލަވ ލަްއވަންާ ބޯޑަށްާ ކޮމިޓީާ ފޮނުއްވުމަށްާފުޅުއަލީަގއިާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ތައްާ

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ކަމަށްާ ނިންމަންވ ނެާ ރެކޯޑަށްޓަކަިއާކޮމިޓީންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރިހަމަނުކޮށްކަންާ އެބަިއާ ާ

އަތުންާާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހައްދ ފައިާ ރަްއޔިތުންާ ނެތް.ާ ކުރެވިފަެއއްާ މިކަންާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ

ޚިޔ ލުތަކެއްޚިޔ ލުތަ ެގނެްއސަާއެާ މިކަންކޮށްފަާާކެއްާ ވަރަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރުމެއްާނެތިާ އެހެންވީަމާާއެްއވެސްާ އިާމިވަނީ.ާ
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ާާ ާާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެދެން ކައުންސިލަރާޖެނެރަލްެގާލަފ ފުޅެއްާމިކަމުަގއިާނެރެދެްއވުމަށް.ާއެީއާާމި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާއެދޭާާއަޅުަގނޑުމެން އިްއޔެާ އަރިހުން.ާ ރައީސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކައުންސިލަރާއެދުެމއްާ ާ

ޢަާ ާާއްޔަންާޖެނެރަލްއެއްވަނީާ ިމކަމުަގިއ އެހެންވީމ ާ ާާކުރެވިފައި.ާ ތަފ ތުވުންތަކެްއ 2ާާާާޚިޔ ލުާ އަދިާާޕ ޓީ މިއޮތީ.ާ ތެރޭަގއިާ

އެބޭފުޅުންނަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ނަންފުޅުތަކ ިއާ އެމީހުންެގާ ބަޔަކުާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީައކަށްާމަޖުބޫރުކަމެްއާާާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާފޮނުީވމަ.

އެއީާއެކަންތައްތަކުެގާތެރެއަށްާފުންކޮށްާބަލ ާވިސްނ ާޭއަގިއާހުރިާކަންތައްތަކުެގާަމއްޗަށްާބަލައިެގންާއަޅުަގނޑުެމންާާ

ކަނޑަެއޅިފައި ޤ ނޫނުަގއިާ އެޮގތުންާ އެބައިާ އެހެންވީމަާ މިއޮންނަނީ.ާ ފޮނުވަންާ ހިނަންފުޅުތަކެއްާ ޮގތަށްާ ގ ފަިއާާނވ ާ

ފަރ ތުންާާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ލަފ ފުޅަކަށްާ ޖެނެރަލްެގާ ކައުންސިލަރާ އެދެންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތަތީވެާ

އެއީާ ނިންމުންާ މިކަންާ މިއަދުާ މ ހައުލެއްަގއިާ ސުލްޙަވެރިާ އަމ ންާ ކޮށްދެްއވ ާ ެއޮގތަށްާ މިކަންާ އެހެންވީމަާ އެދެމޭ.ާ

ޕ ޓީން ކަމެވެާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެދޭާ ެއާާސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަދެްއވުމަށްާ ފުރުޞަތުާ ެއކަމަށްާ އްކަމަށްވ ތީވެާ

އަރިހުަގިއާާ ރައީސްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެްއވުމަށްާ ެގނެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލަފ ފުޅެއްާ ޖެނެރަލްެގާ ކައުންސިލަރާ

ާއ ދޭހ އެކުާދަންނަވަން.ާާ

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައް ސިޓީައކުންާާނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލަާ ތިވިދ ޅުވިާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމށްާ ސަލައެއްާ

އަޅުަގނޑުވ ނީާމަޖިލީހުެގާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާދެއްިވާޖަވ ބުާއަރުވ ފައި.ާމަޖިލީހުެގާާއަށްާާފޮނުއްވީމ ާއެސިޓީާާ

ކަންތައް ނިންމަވ ާ ކޮމިޓީތަކުންާ ޮގތުންާ ދެްއވ ާާާާަގވ އިދުަގިއވ ާ ވޯޓުާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާ ކޮމިޓީތަކަށްާ މިނިންމަވަނީާ

މެންބަރުންެގާނިންމަވ ާޮގތެއްެގާމަތިން.ާއަޅުަގނޑުާބެލިބެލުމުންާމިކޮމިޓީެގާނިންމުންތައްާނިންމަވ ފައިވަނީާމަޖިލީހުެގާާ

ރުާފޮނުވީމ ާއެސީޓީވ ނީާމިހ ރުާިގޮގތުެގާތަފްސީލުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިނަގވ އިދުަގިއވ ާޮގތުެގމަތިންާައދިާއެމަސަްއކަތްާހި

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާޕ ޓީާއަށްާރައްދުކޮށްފައި.ާއެހެންވީމަާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާއިތުރުާވ ހަކަާާ

ދ އިރ ެގާާ ދިއްަގރުާ ިމއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނ ރުވ ނަން.ާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތެއްާ ދެއްކުމުެގާ

ާތެރިާމެންބަރުާކޮމިޓީާރިޕޯޓްާހުށަހަޅުއްވައިާދެއްވުމަށް.ޢިއްޒަތް

ާ

ާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދިއްަގރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙު

މޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންެގާާާާ،ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަން

ާާާާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުާއުފެއްދުމ އި 27ާާާާބެހޭާމައްސަލަާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއ އިާހަވ ލުކުރަްއވ ފަިއވަނީ 2010ާއޭޕްރީލް
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ވަރަށްާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ޮގތްާ އެކުލަވ ލަންީވާ ބޯޑުާ ކޯޕަރޭޝަންެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ އ ދެ،ާ މިމަޖިލީހުން.ާ ދުވަހުާ ވަނަާ

ކަމެއް ހިމެނިފައިވ ާ މަރުޙަލ ތަކެއްާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާ ސަރީޙަކޮށްާ ފުރަތަމަސ ފުކޮށްާ އެންމެާ މިކަމ ުގޅޭޮގތުންާ ާ.ާ

އިޢު ކަމަކަށްއޮތީާ ކުރަންޖެހާޭާކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ މިކަމަކީެވސްާ މީހުންނަށްާ ކުރިމަތިލ ންއެދޭާ މިކަމަށްާ ލ ންކުރުން.ާ

ޮގ އިޢުކަމެއްެގާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮތީ.ާ ކަމަށްވ ތީާާތުަގއިާ ކަނޑައަޅަިއެގންާ މުސ ރަތައްާ މަޤ މުެގާ އެާ ކުރެޭވނީާ ލ ންާ

މުސ ރަތައްާކަނޑަެއޅުން.ާމިޮގތުންާޑިރެކްޓަރުންެގާާާާސައްކަތަކީާއެބޯޑުާމެންބަރުންެގލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާފުރަތަމަާކުރިމަމ 

ާާ ރުފިޔ ެގާުމސ ރައެއްާދެއްވަންާކަނޑަެއޅުއްވި.ާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުެގ10000ާާާާ/-ބޯޑުެގާޗެއ ރޕ ރސަންާއަށްާމަހަކު

-ށްާާާދެްއވުމަށްާކަނޑައަޅުއްވ ާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުެގާކޮންމެާމެންބަރަކަރުފިޔާ 9000ާާ/-ވައިސްާޗެއ ރޕ ރސަންާއަށްާާ

ލ ންާކުރެއްވިާާރަތައްާކަނޑައެޅުްއުވމަށްފަހުާއިޢުއްވުމަށްާކަނޑަެއޅުްއވި.ާމިޮގތަށްާމުސ ރުފިޔ ާމުސ ރަާއެއްާދ8000ާާެ/

4ާާާާ 2010ާާާާމެއި ފެށިެގން 20ާާާާއިންާ ކ2010ުމެއި ތެރޭަގއިާ މިމުއްދަތުެގާ ނިޔަލަށް.ާ ާާެގާ އެދި 29ާާރިމަތިލެއްވުމަށްާ

ާާ ތެރޭަގއި ޭއެގާ ފޮނުއްވ ފަިއ.ާ ސިޓީާ މަޖިލީހަށްވަނީާ އ ދެ،5ާާާާފަރ ތަކުންާ ހިމެނިވަޑަިއެގންނެވި.ާ ބޭފުޅުންާ އަންހެންާ

މޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަންެގާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑަށްާކުރިމަތިލެއްވިާބޭފުޅުންެގާނަންތައްާއެާކޯޕަރޭޝަންާާ

ާާ ެގާދަށުންާބައްލަވ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީންާހަވ ލުކުރެއްީވާާާާނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ވ12ާާަޤ ނޫނުެގ

ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ ނިންމެވުމަށްފަހުާ ކަންތައްާ ބައްލަވަންޖެހޭާ ބައްލަވ ާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޓީެގާ އެާސަބްާ ކޮމިޓީއަކ .ާ ސަބްާ

ެގން ރިޕޯޓްާ ކޮމިޓީެގާ ސަބްާ ސަބްާއަށްާ ެއޮގތަށްާ މަޤުޞަާާނެވި.ާ އޮތީާާކޮމިޓީެގާ ކަނޑައެޅިފައިާ ޮގތުަގއިާ ދެއްެގާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ގ އިމްކުރުުމެގާ ކޯޕަރޭޝަންާ )ރ(12ާާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މ އްދ ެގާ އެކޯޕަރޭޝަންެގާާާާވަނަާ ދަށުންާ ެގާ

އެންމެ ހިމެނުމަށްާ ެއބޯޑުަގއިާ ދިރ ސ ކުރައްވ ާ ބައްލަވ ާ ނަންތަްއާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރިމަތިލެއްވިާ ބޯޑަށްާ ާާޑިރެކްޓަރުންެގާ

ިއާާއްމުންެގާކޮމެންޓަށްާހުޅުވ ލުމަށްޓަކައިާޝޯޓްލިސްޓްާކުރެވުނު.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުގަާޢ ާާރަނަގޅުވެދ ނެާބޭފުޅުންެގާނަންތައް

އްޔަންކުރަންޖެހޭާމެންބަރުންެގާއަދަދުެގާދެުގނަާއިއުލ ންކުރަންާޖެހޭނެކަމަށް.ާއެހެންވީމަާބަޔ ންކޮށްފަިއވޭާއެފަހަރަކުާޢަ

ާާވޭިއރުަގއިާޢަރުާއަލަށްާއެކުލަވ ލެާމިފަހަ 9ާާާާއްޔަންކުރަންާމިޖެހެނީ 18ާާޑިރެކްޓަރުން.ާއެހެންވީމަާއޭެގާދެުގނަާކަމަށްވ 

ާާބޭފުޅުންެގާނަންާއެކޮމިޓީންާނިންމެވީ.ާނިންމެވު ންެގާކޮމެންޓަށްާހުޅުވ ލެވުނު.ާއްމުބޭފުޅުންެގާނަންާޢ 18ާާމަށްފަހުާއެ

ކޮމެންޓްތަޢ  ވަރަށްިގނަާ ހުޅުވ ލެވުނީމ ާ ކޮމެންޓަށްާ ާާއްމުންެގާ ރޫޙ  ޤ ނޫނުެގާ އެހެންވީމަާ ލިބުނު.ާ އެްއޮގތްވ ާާކެއްާ

ކޮމެންޓްާލިބިފައިވ އިރުާއޭެގ3289ާާާާގ ފަިއވ ާކަމެްއ.ާާނރަށްާޕޮޒިޓިވްާޕްރޮސެސްއެްއެގާޮގތުަގިއާހިޮގތުެގމަތިންާއެއީާވަ

ާާ 99ާާާާތެރެއިން މެންޓް.ާބ ކީހުރިާާކޮބޭފުޅުންނަށްާތ އީދުކުރައްވ ާފަރ ތްތަކުންާފޮނުްއވ ފައިހުރ18ާާިޕަސެންޓްާކޮމެންޓަކީ

ކަކީާއެބޭފުޅުންނ ާބެހޭޮގތުންާކުރަްއވ ފައިހުރިާނެެގޓިވްާކޮމެންޓް.ާއ ދެ،ާމިމަްއސަލަާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއަށްާާކޮމެންޓްތަ

ާާ އެކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުނީާ އަށްާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ ނިންމުމަށްާ ޮގތެއްާ މިމަްއސަލ އެކުާ ޖަލްސ ަގއިާ ވަނ23ާާާަހުށަހެޅުނުާ

އެ އަށް.ާ ދިޔަ.ާާޖަލްސ ާ ވެެގންާ ދެކަފިާ ޚިޔ ލުާ އެކޮމިޓީެގާ މަޖިލިސްާ ހުށަހެޅުމ އެކުާ މައްސަލަާ އަށްާ ޖަލްސ ާ ކޮމިޓީެގާ

ތަޅުމަ މަޖިލީހުެގާ ވެެގންދިޔައީާ ދެކަފިާ މިާ ޢައެޮގތުންާ ބޭނުންވ ާ ހޮވަންާ އެާ ފޮނުވ ނީާ ބޭނުންވ ާށްާ އްޔަންކުރަންާ
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ޔ ލުތަފ ތުވިާތަފ ތުވުން.ާއެހެންވީމ ާދެންމެާނޮޅިވަރަްމާނަންތޯ.ާމިކަމ ދޭތެރޭަގއިާޚ18ާިނަންތޯާނުަވތ9ާާައަދަދުކަމަށްވ ާާ

ނުކުތ  ފ ހަަގކުރެއްިވާ އެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުކުތ ެއްއ.ާާާާދ އިރ ެގާ އައިާ ފަިއދ ވެެގންާ ތެރެއިންާ އެބަހުސްެގާ ައކީާ

ާާ މި ހުށަހެޅުނީމ ާ މިޮގތަށްާ ކޮމިޓ18ާާީއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުނީމ ާ ފޮނުއްވަންާ ނަންާ ރިޔ ސަތުންާާބޭފުޅުންެގާ ެގާ

ާާ ބޭފުޅުންެގާނަންާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާފޮނުއްވ ކަމަށްވަންޏ ާއެބަޖެހެއޭާކޮެމންޓްތަކުެގާއަލީަގއިާކޮމިޓީެގ18ާާާާދެންނެވިން

އުނިކުރަްއވަންާާ ނަމެއްާ އެންމެާ ނިންމަވަން.ާ ބޭނުންފުޅުތޯާ އުނިކުރައްވަންާ ނަެމއްާ އެއްވެސްާ މެންބަރުންާ

ާާ ައޅުަގނޑަކަށްާާެމންބަރ18ާާުފޮނުއްވިކަމަށްވިޔަސް ހުށަހެޅުއްވުމަކަށްާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ފޮނުްއވަންާ ނަންާ ންެގާ

ކޮމިޓީގަާ ނޯންނ ނެާ އެހޭކަށްާ ޚިވޯޓަކަށްާ ެއދުވަހުާ ކޮމިޓީަގއިާ ެއކަންާއި.ާ ނޫނީާ ވޯޓަކުންާ ތަފ ތުެވެގންދިޔ މ ާ ޔ ލުާ

ާާނިންމޭކަށްނެތް.ާއެހެންވީމ ާޕޮޒިޓިވްސްާކޮމެންޓަކީާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިޮގތަ 99ާާާާށް ޕަސެންޓަށްވުރ99ާާާާެޕަސެންޓަކީ

އުންޏެްއާާ ނަމެއްާ މެންބަރެއްެގާ ެއއްެވސްާ ެއއީާ އަލީަގއިާ ކޮމެންޓްތަކުެގާ ޕޮޒިޓިވްާ ކޮމެންޓް.ާ ޕޮޒިޓިވްާ ިގނަކޮމެންޓަކީާ

ެއއީ ކޮމެންޓްސްނުކުރެވޭނެ.ާ ތ އީދުކޮށްފައިހުރިާ ރިޔ ސަތުންާާާ ކޮމިޓީެގާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާ ތަކަށްވ ތީާ

ކުރިނާްާނެެގ މީެގާ ނޫނީާ ބެހޭޮގތުންާ ސަޙުސިއްޔަތ ާ މިބޭފުޅުންެގާ ކޮމެންޓްސްާ ކޮށްފަހުރިާ ޮގތުަގއިާ ޓިވްާ

ބެހޭޮގ ޮގތ ިއާ ހުރިާ ކަންކުރަްއވ ފައިވ ފައިާ ަވޒީފ ަގިއާ ކޮމެންޓްސްއަދ ކުރަްއވ ފައިހުރިާ ނެެގޓިވްސްާ ހުރިާ ތައްާތުންާ

ސ ރކިއު ހަދ ފައިާ ކޮޕީާ ފޮޓޯާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާާކޮމިޓީެގާ ކޮށްފައިާ ސ ރކިުއލޭޓްާ ކުރިން.ާ ލޭޓްާ

މިކޮމެންޓް ާާދެންނެވިންާ މި ބޭފުޅުންާ ތިާ އަލީަގއިާ ކަމަށ18ާާާްާތަކުެގާ ބޭނުންފުޅުާ ުއނިކުރަންާ ނަމެއްާ އެއްވެސްާ ނަމުންާ

ެއާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ދެންމެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮތޭ.ާ އެބަާ ފުރުޞަތުާ އެާ ވަންޏ ާ

ަވޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރަކުާވެސްާހަމަާކޮމިޓީަގއިާވ ހަކަފުޅުާާފ ހަަގ ކުރެްއވިާނުކުތ ަގއިާހަމަާއެާޕ ޓީއަށްާނިސްބަތްވެާ

އޮތްާާ ކުރެވެންާ ކަށަވަރުާ ކޮމެންޓުތަކުެގާޞައްޙަކަންާ އެާ ކޮމެންޓުތަކަކީާ ހުރިާ ހުށަހަޅ ފައިާ ޮގތަށްާ އެާ ދައްކަވ ފަިއވޭ،ާ

އެހެންކަމަށް ކަމަށް.ާ ނޫންާ އުނިކުރުމަކީާާކޮމެންޓުތަކެއްާ ނަމެއްާ އެްއެވސްާ އަލީަގއިާ ކޮމެންޓުތަކުެގާ އެކުާ ވުމ ާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާކަެމއްާނޫންާކަމަށް.ާއެހެންކަމ ާއެކުާވޯޓަކަށްާދިޔައީ.ާވޯޓަކަށްާޮގސްެގންާހަމަހަމަވެެގންާއެކަންާ

ޢުލ ންކުރެވުނުާއަދިާކޮމެންޓުާާނިމުނީ.ާނިމުނީމ ާކޮމިޓީެގާރިޔ ސަތުންާވޯޓުާދިނީާއަޅުަގނޑު.ާއަޅުަގނޑުާވޯޓުާދިނީާއި

ާާ އެންެމ18ާާާހުށަހެޅުނު އޮތްާ ކަމުަގއިާ މިާ ތަޅުމުންާނިންމުމަކީާ މަޖިލީހުެގާ ެގނެސްާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނަންާވެސްާ

ރަނަގޅުާޮގތްާކަމަށް.ާައޅުަގނޑުާއެާޮގތަށްާނިންމިާސަބަބަކީާއެާދުވަހުެގާޚިޔ ލ އިާފިކުރުާކޮމިޓީަގއިާހުރިާޮގތުަުންާާ

18ާާާާފުޅުން،ާާމިާހުރިހ ާބޭާ ބޭފުޅުންނަށްާމަދުކުރުމަށްޓަކައިާވޯޓަށްާއަހައިފިާނަމަާހަމަާއެތައްާނަމެއްަގިއ9ާާާާބޭފުޅުން

ާާ ނަނ9ާާާާްވޯޓުާހަމަހަމަވެ،ާއަޅުަގނޑުާޯވޓުާދީެގންާނަންތަްއާނިންމަންޖެހިދ ނެާކަމަށްޓަކައި.ާއަޅުަގނޑުާޯވޓުދީެގންާއެ

ާާނިންމަންާޖެހިއްޖެާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާބޭނުން ީމހަކުާމިާބޯޑަށްާދިއުމުެގާފުރުޞަތުާވަރަށްާބޮޑުެވެގންާދ 9ާާާވ 

ެއާާ އޮތީާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެކުާ އެހެންކަމަށްވުމ ާ ހުރީ.ާ ފިކުރުާ ޚިޔ ލ އިާ ކޮމިޓީަގއިާ ދުވަހުާ އެާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ

ވ ާއެްއވެސްާމީހަކުާނެތްާފުރުޞަތުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހޯދައިދީފައި.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާބޭނުންވ ،ާލ ންާބޭނުން
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ކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާއެހެންކަމަށްވުމ ާއެކުާއެާފުރުޞަތުާައޅުަގނޑުާމިާއޮތީާމަޖިލީހަށްާހޯދައިދީފައި.ާދެންާނޮޅިވަރަްމާާ

ކޮމިޓީެގާާ މަސައްކަތ އިާ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އަކީާ ނުކުތ ާ ެގންނެވިާ އެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އިާރޫޙ ާޚިލ ފުާވ ހަކަާއެކޭ.ާެއއީާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާރައީސްާފޮނުއްވިާސިޓީާއަށްާއަޅުަގނޑުާއޮންނ ނީާާމަސައްކަތ 

ޖަވ ބުއަރުވ ފައި.ާޔައުިމއްޔ ާިއންާކަންހިނިގާޮގތްާއެނޭގނެ.ާކަމުެގާޙަޤީޤަތްާއޮޅުވަާއެްއާނުލެވޭނެ.ާދެންާއަނެއްކ ާާ

ާާ ކަންކަންާއޮންނ ނީ ހަމައެކަނިާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާބޭނުންވ ާޮގތަށްާކަންނިމުނީމަާކަމަށާްާޞުލްޙަމަސަލަސްކަމ ާމިކަހަލަާ

 ދޭހަވ ާޮގތަށްާވ ހަކަދެއްކުމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުާެގންދަން،ާކަންާެގންދަންާަގސްތުކުރަނީާާޝުކުރިއްޔ .ާމިާރިޕޯޓ ާބެހޭާޮގތުންާބަހުސްކުރުމުެގާމަރުޙަލ ަގިއާާ

ާާ ގަވ އިދުެގ ރުހުނ171ާާާްމަޖިލީހުެގާ ކަންކަމުަގއިާ މަޖިލީހުންާ އެއީާ މަތީން.ާ ޮގތުެގާ ެއއްޮގތްވ ާ ރޫޙ ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކޮންމެާ އޮންނަނީާ މިާ ކަމުަގއިާ އެާ ެގންދ ނީ.ާ ކަންާ ައޅުަގނޑުާ މަތީންާ ޮގތުެގާ ވ ާ މ އްދ ަގއިާ ެއާ މ އްދ .ާ ާދިނުމުެގާ

މެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅ1ާާާުޕ ޓީއަކުންާމެންބަރަކު،ާއަދިާމިނިވަން،ާވަކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާާ

ާާ ޮގތަށް. މިނެޓުެގާބަހުސެއްާމިާއޮންނަނީ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާޕ ޓީތަކަށްާހުޅުވ ލ ނަންާފުރުޞަތު.30ާާާދައްކަވ ާ

ާާ ވ ހަކަފުޅު ފަރ ތުންާ މެންބަރުާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ މެންބަރަކީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައްކަވ ާ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ

ާާ ރައީސަށްާވެސްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމައްސަލަާައކީާވަރަށްާހުޠޫރަތްތެރިާމައްސަލަާެއއް.ާޢިއްޒަތްތެރި

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމައްސަލައިެގާބ ވަތުަުންާއަޅުަގނޑުެމންާމިާއެދެނީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީާިއންާއެދެނީާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިާބުނ ާކައުންސިލަރާޖެނެރަލްެގާމަސްއޫލިއްޔަތުެގާތެރެއިންާހިމެނޭާލަފަާއެއްާމ15ާާާިާަގވ އިދުެގ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާަގއިާކަނޑައެޅިެގނ12ާާާާްާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއެދެނީާޤ ނޫނުެގާާކަމުަގއިާހޯދައިދިނުމަށް.ާއެ

ބަޔ ންާއެބަާކުރޭ،ާމިާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއާވ ާޮގތުެގާމަތީންާއިޢުލ ންކޮށްެގންާކުރިމަތިލީާފަރ ތްތަކުެގާާ

ސްާކުރިމަތިލީާފަރ ތްތަކުެގާނަންތައްާމިާމ އްދ ެގާާއަދަދު،ާބޯޑުެގާމެންބަރުންެގާއަދަދުެގާދެުގނަާއަށްާވުރެާަމދުާވިޔަ

)ރ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތީންާއިޢުލ ންކުރަންވ ނެާެއވެ.ާއަދިާކޮމެންޓުކުރަންާބޭނުންވ ާފަރ ތްތަކަށްާކޮމެންޓުކުރުމަށްފަހުާ

ކޮ ބެހޭާ ކަމ ާ މަޖިލީހެުގާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަވުމަށްފަހުާ މުއްދަތުާ ދީފައިވ ާ ކޮމެންޓުކުރުމަށްާ މިޓީނާްާނުވަތަާ

ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާބޯޑަށްާޢަްއޔަންކުރަންާފެންނަާފަރ ތްތަކުެގާނަންތައްާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަންވ ނެާެއވެ.ާހިތ މަާއަކީާިމާާ

ދިރ ސ ކުރުމުެގާމަރުޙަލ ާޮގސްފައިާނެތްކަން.ާމިޮގތުންާފޮނުވ ާނަތްތަކުެގާއަދަދުާބޯޑަށްާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާމެންބަރުެގާާ
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މަދުނަމަ މެންބަރުންެގާއަދަދަށްވުރެާ ބޯޑުެގާ ައދަދުާ ނަންތަކުެގާ ހޮވިާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ބޯޑަށްާ މަޖިލީހުންާ ނުވަތަާ ާ

އަދަދަށްވުރެާމަދުާނަމަ،ާކޮމިޓީންާއަލުންާއަނެއްކ ވެސްާޢައްޔަންކޮށްާމިާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާޮގތުެގާމަތީންާ

ކުރި ނިމެންދެންާ ހޮވ ާ މަޖިލީހުންާ އަދަދުާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރާިާބޯޑުެގާ ދަންނަވަންތޯާ ެއވެ.ާ ެގންދަންވ ނެާ އަށްާ

މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރައްޔިތުން،ާ ޢ އްމުާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ރަްއޔިތުން،ާ ހިނިގއިރުަގިއާ ަމއްސަލަާ މިާ ރައީސް،ާ

ދިރ ސ  ެއކަންާ ނުލަްއވ .ާ ވެސްާ ބައްލަވ ާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީެގާ ކަންތައްތައްާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކ ިއާ ވ ާ ކުރ ނެާާފޮނުވ ފައިާ

ވަުގތެއްާނުދެްއވ .ާއެކަންާކުރ ނެާއެްއވެސްާފުރުޞަތެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިފަާއެްއާނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާޢ އްމުާާ

ތެރެއަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދުވަހުާ އެާ ދިޔައިމަ،ާ ދުަވހަކުާ އެއްާ ޖަލްސ އަކަށްާ ކޮމިޓީެގާ މ ލިއްޔަތުާ އުސޫލުންާ

ާކޮމެންޓްސްތަްއާއެކަނި.ާމެންބަރުންނަކަށްާޕޮޒިޓިވުާކޮމެންޓްސްތަކެއްާވެސްާާސަރކިއުލޭޓުކުރެވުނީާހަމަެއކަނިާނެެގޓިވުާ

ފުރުޞަތެްއާާ ކިޔ ލ ނެާ އެާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ެއއްާ ދިރ ސ ާ މެދުާ ކޮމެންޓްސްތަކ ާ ނެެގޓިްވާ މިދެންނެވިާ އަނެއްކ ާ ނުލިބޭ.ާ

އިނ9:30ާާާްާމިާއޮންނަނީާހެނދުނުާާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުލިބުނު.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާޖަލްސ ާކޮންމެާދުވަހަކު

ާާ ހަމައަށް. ހުސްަވުގތުކޮޅ ާ އެާދުވަހުެގ10:30ާާާާފެށިެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާ ަވުގތުކޮޅުެގާ މިާ ެގާ

ޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ާކުރެވިފަިއާވަނީާއެާމައްސަލަާއެކަންޏެއްާވެސްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާަވުގތުކޮޅުެގާތެރޭަގއިާމިާ

މަޖިލީހުެގާާދެންނެވި އެޖެންޑ ަގިއ،ާ ނެތް.ާ އެްއާ ލިބިފަާ ފުރުޞަތެއްާ ބަލައިލ ނެާ ެއއަށްާ ކިޔ ލ ާ ޚިޔ ލުތަްއާ ޢ އްމުންެގާ ާ

ދެންނެވީމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބައްލަވ ލެއްވީމަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮންނ ނެާ ެއނެގންާ ޔައުމިއްޔ ަގއިާ ރެކޯޑުަގއިާ

ފޮނު ވެސްާ ޮގތުންާ ޒ ތީާ މީހަކުާ ކޮމެންޓްސްާ އަކީާާނެެގޓިވުާ ކޮމެންޓްސްާ ނެެގޓިވުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އޮވެދ ނޭ.ާ ވ ފަިއާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ބޭނުންވ ނެާ ވަުގތުާ އެކަމަށްޓަކައިާ ޖެހޭ.ާ އެބަާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮމެންޓެއްތޯ،ާ ނެެގޓިވުާ ޞައްޙަާ

ރެއިންާކޮންމެހެންާރައީސް.ާއެކަމަކުާމިދެންނެވިާދިރ ސ ކުރ ނެާަވުގތުާނުދެްއަވއި،ާޤ ނޫނުަގިއާބުނ ާޕްރޮސީޖަރެގާތެ

ޮގތަކީާ ވ ނެާ ދެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހޮނުވީމ ާ ނަންތަކެއްާ ނުދެއްވަިއ،ާ ފުރުޞ ތުާ ކުރ ނެާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ

މިާނިންމިާނިންމުމ ާބެހާޭާ މީހުންނަށް.ާ މިާނިންމިާނިންމުމ ާމެދުާޗެލެންޖްކުރެވޭނެާއެހެންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާޮގތުންާޗެލެންޖުކުރ ނެާފުރު ނަންފުޅުެގާވެރިންނެއްާމިާބޯޑަކަށ18ާާާާްޞަތުާލިބިެގންދ ނެާހަމަގައިމުާެވސްާފޮނުވިފަިއވ 

ެގއްލިެގންާާ ޙައްޤުާ މެންބަރުންެގާ އެާ މެންބަރުންާ ެގއްލިެގންދ ާ ޙައްޤުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނުަގންނަވ ނެ.ާ ެއއްާ ހޮވިވަޑަާ

އެހެން ެގންދ ނެ.ާ ސުވ ލުކުރަމުންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ކީްއެވެގންތޯާ އެމް.ޑީ.ޕީާާދިޔައީާ ނުދިނުމަށްޓަކައިާ ފުރުޞަތުާ އެާ ވީމ ،ާ

ބޮޑުާާ ވަރަށްާ ކޮމިޓީަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނގ ށޭ.ާ ފުރިހަމަކުރަމ ާ ޕްރޮސީޖަރާ ދަންނަވަނީާ މިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އިންާ

ނޫނުަގއިާއެއްބ ރުލުމެއްާކޮމިޓީެގާޢިްއޒަތްތެރިާމުޤައްރިރަށްާވެސްާައރުވަމުންާމިާެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތަކީާޤ 

ވަނަާމ އްދ ަގއިާ)ބ(ާަގިއާކަނޑަެއޅިެގންާއެބަާޮއވޭާިމާޕްރޮސީޖަރާކުރިއަށްެގންދ ނެާޮގތް.ާެއކަންާކުރ ނެާކަމ 12ާާާާ

ވަނާީާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީާ އެާ ކޮމިޓީ.ާ މ ލިއްޔަތުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަކީާ ކޮމިޓީާ ބެހޭާ

ބެހޭ ކަމ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަްއވަންޖެހޭނޭާާާފ ސްކޮށްދެއްވ ފައި.ާ ރިޢ ޔަތްާ ވެސްާ ކުރެްއވުމުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ކޮމިޓީންާ
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ެއްއާ މެޖޯރިޓީާ އަދިާ ތ ނަގއިާ މިާ ބައިޕ ސްކޮށްފައިާ ޤ ނޫނުާ އެްއޗަކީ.ާ ދަންނަވ ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ޤ ނޫނަށް.ާ

ހިތ މަވެރިާކަމެކޭ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާާލިބިފައިާއޮތެކޭާކިޔ ފައިާބޭނުންފުޅުވ ހ ާޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާކުރެްއވުމަކީާވަރަށްާާ

މިާޤައުމުެގާހުރިހ ާކަމެއްާވެސްާމިާއުސޫލުތަކަކ އިާޮގތްތަކެއްެގާތެރެއިންާކަނޑައެޅިފައިވ ާކަންކަން.ާއެާއުސޫލުތަކ ިއާާ

ވީާ ކަމުަގއިާ ކަންކުރިާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ ބަޔަކުާ އެހެންާ އަދިާ ވ ނީ.ާ ކަންކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންނޭާ ާާޮގތްތަކުެގާ

ޮގތ ާާ ެއާ ހިފަހައްޓަން.ާ ޮގތްތައްާ އުސޫލުތަކ އިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަންކަމުަގއިާ ކުރ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނަމަވެސް.ާ

ާާ ރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްތޯއޭ.ާ އެބަާ ހިފެހެއްޓިފައިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޢ އްުމ3000ާާާާއުސޫލުާ ކޮމެންޓެއްާ އެތައްާ

ާާ ކޮމެންޓުތައްާއެހެރީއޭ.ާޖަލްސ ާކުރ ާހޯލުެގާެއްއާފަރ ތުަގއިާހުރިާމޭޒެއްެގާާރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާލިބިފަިއާހުރި.ާމި

މަތީަގއިާބެހެއްޓިފައިާމުޤައްރިރުާވިދ ޅުވި.ާދެންާއެާތަނުންާބައްލަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅަކުާަވޑަިއެގންާބައްލަވަންވީ.ާާ

ކޮމެ ނެެގޓިްވާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ިގނައީ.ާ ކޮމެންޓްސްާ ޕޮޒިޓިުވާ ހުރިާާތެދުފުޅެއް،ާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ންޓްސްތަކުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާުމހިއްމުާނުކުތ ތައްާވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާބަލައިލަންާބޭނުންވ ާމުހިއްމުާނުކުތ ތައްާވެސް.ާާ

މަޖިލީހަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނަންފުޅުާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ވ ހަކަާ ޞައްޙަާ ބައެއްާ އެހެރީާ އޭަގއިާ އަދިާ

އެްއޗެއްާއަޅުަގނޑު އެްއވެސްާ މިއިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުރި.ާ ވެސްާ ކޮމެންޓުތައްާ ކަހަލަާ ނުކުރ ނެާ ރެކަމެންޑުާ މެންާ

ދިރ ސ ކޮށްލ ނެާފުރުޞަތެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުލިބޭ.ާއެާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުލިބިާއައިމ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އެާ ފޮނުވ ާ ކޮމިޓީއަކުންާ ދެންނެވިދ ނެތޯޭއާ ނޫންތޯާާރައީސަށްާ ނުވ ނެާ އެހެނެއްާ ޓޭބަލްކުރެވޭނޭ.ާ މިތ ާ ެވއްޖިއްޔ ާ އްޗެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންީވމ ،ާކޮމިޓީއަކުންާއެްއޗެއްާފޮނުވިޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާއޮންނ ނެާމާިާ

ާާ ޖަވ ބު ސިޓީެގާ އެާ ފޮނުވ ފައި.ާ ެއްއާ ސިޓީާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޗެލެންޖުކޮށްފައިާ ރައީސްާާކަމ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ހިތްހަމަނުޖެހޭތީވެ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖަވ ބުާ އެާ މިައދު.ާ ދެއްވީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ަގވ އިދުެގ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނަންާ އަނެްއކ ވެސްާ ވަނ15ާާާަރައީސަށްާ

ތީންާކައުންސިލަރާޖެނެރަލްެގާލަފ ފުޅެއްާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންެވއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަމަކީާާމ އްދ ަގއިާވ ާޮގތުެގާމަ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅަކީާ ިއސްާ އެންމެާ ހިފެހެއްޓުމުެގާ އެއްޗެއްާ ހުރިހާ  މިާ ކަރ މ ތ ާ ޢިއްޒަތ އިާ މަޖިލީހުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

މުާރައްޔިތުންެގާޚިޔ ލު،ާޢ ންމުާރައްޔިތުންާދެކޭާޮގތްާއެާރައީސް.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުެގާމުޅިާޕްރޮސީޖަރއ ާމެދުާޢ އް

ބޯޑުާ މިާ މ ދަމ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިއީ.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ތަޞައްވުރުާ

ންާެގންދަވ ނެ.ާދެންާާއެކުލަވ ލެިވެގންާދ އިރުަގއިާެއާބޯޑަށްާހޮިވވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންާތަކުރ ރުކޮށްާޗެލެންޖުކުރައްވަމު

އަނެއްކ ާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ާއަނެއްާތަންކޮޅަކީ،ާމިއަދުާޯވޓަށްާއެހުމަށްޓަކައިާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނުާނަންފުޅުތައްާ

ާާ މަސައްކަތްކުރަްއވ 18ާާާާހުށަހެޅުނީ އެާ މުވައްޒަފުންާ އިދ ރީާ ނުވަތަާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ކެޓަަގރިކަލީާ ބޭފުޅުން.ާ

ާާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާއުސޫލެްއެގ ހަމަާ ވެސްާ މިއީާ މިހިރީ.ާ ތަރުތީބުކުރެވިފައިާ ނަންފުޅުތައްާ މިާ ކިހިނަކުންތޯއޭާ ތެރެއިންާ

ކަމެއް.ާވަކިާޮގތަކަށްާތަރުތީބުކުރަްއވަިއެގން.ާވަކިާބޭފުޅުންކޮޅަކަށްާއިސްކަންާދެްއވަިއެގން،ާވަކިާއުސޫލަކުންާމިކަންާާ
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އިންޞ ފު ވަރަށްާ މިީއާ އުޅުްއވަންޏ ާ ދ އިރ ެގާާކުރަްއވަންާ މ މިނިގލީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމެކޭ.ާ އެްއކިބ ވެެގންވ ާ ންާ

ެގންދަވ ނެާާ ވިދ ޅުވަމުންާ ެވސްާ ދުވަސްވަރުާ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރުމަށް ކަންތައްތަްއާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަތީންާ ޮގތުެގާ އެްއޮގތްވ ާ ހުވަޔ ާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ާ

އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެްއޮގތަށްާ ހުވަޔ ާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮބައިތޯާ މިއަދުާ ދެއްވ ނެ.ާ ނަސޭހަތްތެރިވެާ

 މަސައްކަތްކުރެވިފައި.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހެއޭ..ާ.

ާ

 ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ ެމންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރިާ ަވުގތ5ާާާުޝުކުރިއްޔ .ާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ހަމަވެްއޖެ.ާ މިނެޓުާ

މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ާހަމަވެއްޖެ.ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ،ާާާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރު،ާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާާާާއިށީނދެަވޑަިއަގންނަވ ،ާ

މެންބަރު،ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރު،ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާ ހިއްތެވުންާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މެންބަރު،ާާމަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަރު،ާ

ައޅުަގނޑަށްާ އެދެން.ާ އިށީނދެަވޑަިއަގތުންާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއަގތުންާ

ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޖެހޭނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އިއްވަންާ ނަންފުޅުާ މެންބަރެުގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހޭނީ،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާހިތްތެ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަޝީދަށްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ވުމަށްާ

ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޢަމަލުކުރެްއވުމުަގއިާ މަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ ދެއްކެުވމުަގއިާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ އެއީާ އަޅުަގނޑ ާާހިތްތެވުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ކުރައްވަންޖެހޭނެާ ވެސްާ ންބަރަކުާ

ބައްދަލުކުރަްއވ ާއިްއޔެާވިދ ޅުވިާމ ދަމ ާޖެހޭނީާތިމަންނަާނަންާއިްއވ ފައިާމިާތަނުންާނެރޭށޭ.ާއެކަހަލަާކަންތައްތަްއާާ

ެގން މަސައްކަތްކުރަްއވަމުންާ ޮގތަށްާ އެާ ދެންމެާ ދެންާ ނުކުރައްވަންވީ.ާ ނުހައްދަވ ށޭ.ާާއެހެންާ އެހެންާ ދަވަންވީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާމިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތ އިާކަރ މަތ ިއާޤަދަރުާހިފެހެއްޓިާވަރަކަށްާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދެވޭނީ.ާާ

މަޖިލީހުެގ،ާ މަޖިލީހުެގ،ާ ދައްކަވަުމންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ޢިއްޒަތްތެރި،ާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ

ލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާއޮންނ ނީާމަޖިލީހުެގާރައީސްާވ ހަކަދައްކަމުންާެގންދަނިކޮށްާއެްއެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާާމަޖި

ރިޔ ސަތުނާްާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންީވމ ،ާ ކަމަށް.ާ ނުދެއްކެވޭނެާ ވ ހަކަާ އިތުރަށްާ ނެންގެވުުމެގާ އެއްާ ނުކުތ ާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

އަޑުއައްސަާ ވެސްާ އެއްޗެއްާ ދައްކަވަމުންާާމިދަންނަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާ ވ ލަދެްއވުންާ

ކުރިާާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ކުރުމުަގއިާ ތަރުތީބުާ ލިސްޓުާ މިާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ފަރ ތުންާ އިދ ރ ެގާ މަޖިލީހުެގާ

މެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައްކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތަށްާ މ ނަކުރެވޭާ އަދިާާކަމަށްާ ލިސްޓަކީާ ވ ާ ކުރިފުޅުމަތީަގއިާ ާ

ރިޕޯޓަކީާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާިއންާނުވަތަާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާވ ާލިސްޓެއްާނޫން.ާއެާލިސްޓަކީާާ
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ބެހޭާކޮމިޓީންާތައްޔ ރުކޮށްާެގނެސްފައިާވ ާރިޕޯޓެްއ.ާއެާރިޕޯޓުާއެާއޮތީާއެާކޮމިޓީންާ އަދިާރިޕޯޓަކީާމަޖިލީހުެގާކަމާ 

ންނަވ ފައިާވ ާޮގތުެގާމަތީން.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެްއ،ާނޮޅިވަރަމްާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާެގ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާދެއްކެވުންާ:ވ ހަކަނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ

ާާ ރައީސް، ނަންާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުެގާ ެގންދަވަންޏ ާ މަޖިލިސްާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ ދެންނެވީާ ރައީސަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާއިްއވ ފައޭާއަޅުަގނޑުާނެރެވޭނީ.ާއަޅުަގނޑުާނެރެފައޭާެގންދެޭވނީ.ާަގވ އިދ ..ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އި ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ަގވ އިދު،ާ މެންބަރުާ މައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރިާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ

ާއެްއ،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

ދުއްވ ލ ތީ،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްައރ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކޮންމެާދުވަހަކުާމުހިއްމުާވޯޓެއްާއަންނައިރަށްާމިހެންާވަުގތު

މެންބަރަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ކީއްވެތޯާ ނިޒ މުާ އެާ ޢައްޔަންކުރީމަާ ބޯޑެއްާ ިވއްކ ލަންެވެގންާ އެއަރޕޯޓުާ

ާނުފެނިެގންާމިާއުޅެނީ...ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ނިޒ މ  އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ ބ ރަށުާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާނެންެގވިންތޯ.ާ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ތްތެރިާރައީސް.ާމިާދިމ ވެެގންާއުޅޭާމަްއސަލައ ާބެހޭާޮގތުންާއިްއޔެާައޅުަގނޑުާެވސްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަ

ދަންނަވ ފަިއާާ ސިޓީައކުންާ މަނިކުފ ނަށްާ ުގރޫޕުންާ ޕ ލިެމންޓްރީާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބައްދަލުކުރީމު.ާ މަނިކުފ ނ ާ

އެހެންނަމަވެ ކަމަށް.ާ އުޅޭާ ެއއްާ މައްސަލަާ ޕަރސަނަލްާ ކަމުަގއިާ މިާ ވިދ ޅުވިާާވ ނެާ ވެސްާ އިއްޔެާ މަނިކުފ ނުާ ސް،ާ

ެވސްާާ އަހ އިރުާ ވޯޓަށްާ މިާ އަދިވެސްާ އެކަަމކުާ އަރުވ ނަމޭ.ާ ވެސްާ ޖަވ ބުާ ސިޓީއަކުންާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ބަލަމުންނޭާ

ސިޓީއަކުންާވެސްާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެކަށީެގންވ ،ާއަދިާެއއްާސިފަެއއްަގއިާވެސްާޖަވ ބެއްާވެސްާނެތްާމަނިކުފ ނުާާ

.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާހިތަށްާއެރީާމިއީާނިޒ މީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލައެކޭ.ާމިާމައްސަލަާމިއަދުާމިާއަރުވ ފަާެއއް

ާއޮތީާދިމ ވެފައޭ.ާއިްއޔެާމަނިކުފ ނަށްާހަނދުމަކޮށްދިނީމަާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމައްސަލައަކަށްާވ ނެކަންާ.

ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާޖަލްސ ެގާކަންތައްތައްާހިނަގމުންދ ާޮގތުންާކޮންމެެވސްާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން

ދެްއކެިވާާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާ ޕ ޓީންާ ނިސްބަތްވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއީާ އަރ .ާ އެބަާ އޮޅުންތަކެއްާ ވަރެްއެގާ

މަޖިލީހުެގާރައީސަށްާފޮނުވިާސިޓީއަށްާޖަވ ބުާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާވިދ ޅުެވއްޖެާާ

ލިބިެގންާއެާޖަވ ބުެގާވ ހަކަާދެންމެާދައްކަވައިފި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޖަވ ބުާމިހ ރުާހަމަގައިމުާވެސްާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާާ

އެބައޮތްާއެޮގތަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީާެގާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕަށްާލިބިފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާާ

ުވމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާަގސްތުކުރަނީާމިއަދުެގާމަސައްކަތުެގާދ ިއރ ާއިންާޯވޓަށްާދ ންާހުރ13:30ާާާިހިނގ ފައި.ާމިހ ރުާާ

ކަންތައްތަކަށްާވޯޓަށްާދިއުމަށް.ާއެއަށްފަހުާމިހ ރުާމިާއުޅޭާނިޒ މީާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާެގންދ ނީ.ާނިޒ މ ާ

ާއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ބެހޭާމައްސަލަާއެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާމީޑިޔ އ ާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާބަޔަކުާމީހުންނަށްާކައުންސިލެއްާއުފައްދަިއެގންާނުވަތަާެއއްެވސްާާ

ޒ ރ އެްއާނުވަތަާއިދ ރ ާއެްއާއުފައްދައިެގންާކަންކަންާކުރެވެންާވ ނީާރ އްޖޭެގާމީޑިޔ ަގިއާތިބިާމީހުންނަށްާހަމަހަމާަާވު
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ފުރުޞަތުތަކެއްާދީފައިާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުަގއިާމިާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓ ާބެހޭާޮގތުންާކޮމިޓީެގާ

ރިޢ  އަށްާ ދައްކ ވ ހަކަާ ރައީސަށްާާމެންބަރުންާ އަޅުަގނޑުާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ބޮޑަށްާ މިކަންާ އަދިވެސްާ ޔަތްކުރައްވ ާ

ދަންނަވަން.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާިމއީާއިންޞ ފުންާކުރެވޭާކަމެއްާކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާމިތަނުަގއިާހަމަާމެޖޯރިޓީާއޮތީމަާކޮންެމާ

އެން އެކަންާ ނެިގޔަކަސްާ ވޯޓެްއާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ކިޔ ފައިާ ހުނިއާ އ ނ،ާ ކަމަކަށްާާދުވަހަކުާ ދ ނެާ ރަނަގޅަށްާ ެމާ

ެގންނަވ ފައި.ާ މިތަނަށްާ ޮއތްާ އެބަާ ވެސްާ ކޮމިޓީންާ ސަލ މަތުާ ޤައުމީާ ެއއްާ މައްސަލަާ އެހެންާ އެކަހަލަާ ނުދެކެން.ާ

ޢ އްމާުާ ހަމަާ މީެގންާ އެހެންނޫނީާ ބެއްލެވުމަށް.ާ އިތުރަށްާ މިކަންާ ނޭއްސެވުމަށް.ާ އަދިާ ޯވޓުާ މިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ

ނަށްާެގނުވ ާއެާމީހުންެގާކުރިމަތީަގިއާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުެގާއަުގވެްއޓޭާޮގތަށްާކަންތަްއާާރައްޔިތުންެގާނަންާމިތަ

ާދިމ ވެެގންދ ނެ....ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރުާމޫސ ާމަނިކުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަ

ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑު....ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަޖިލީހުެގާ މިާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

މި ޮގސްާ ބޮޑުވެެގންާ ކަންތައްާ ޖަޒުބ ތުެގާ ތެރޭަގއިާ މަސަްއކަތްާާާާޖަލްސ ެގާ އުޅޭާ ކުރަންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާއޮޅިއްޖެހެން.ާާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާއަޅުަގނޑުމެ ވޯޓަށްާެއހުމަށްާހުރިާކަންކަން.ާއެީއާާާާއަށް.ާއެއ12ާާާީންާމިއަދުާމިހ ރުާދ ންާމިާއޮތީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމު

ދުެގާމަސައްކަތުެގާދ އިރ ާއިންާވޯޓ ާހަމައަށްާޮގސްފައިާހުރިާކަންތައްތައް.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތާިާމިއަ

ނޫންާ މައްސަލައަކަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ބަހުސްކުރަމުން.ާ މިެގންދަނީާ އަދިާ މައްސަލަާ ެގންދެވިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާާ މިއަދު ދ13:30ާާައަޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓަށްާ އެއް،ާާަގއިާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީކީ.ާ މިާ ންނަވަންާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ދިވެހިާާާޭގާމިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަކީާވަރަށްާބަލ ޣ ތްތެރިާޮގތުންޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާއެާނ

ާތޫނުފިލިާބޭފުޅެއް.ާއެހެންނަމަވެސް..ާ.ބަހަށްާ

ާ

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މީާނުކުތ ެގާދަށުންާމަޖިލީހުެގާރަީއސްެގާސިފަތަކ ިއާބެހޭޮގތުންާާ

މިއަދުެގާވ ހަކަދަ އަޅުަގނޑުާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭރުވޭނެ.ާ ފުރުޞަތެްއާ ްއކ ކަށްާ

ާާ ކަމެއްާއެބައޮތް.ާމިއަދުާދަންނަވ ލަންާއޮތްާފުރަތަމަ...3ާާާާމަސައްކަތުެގާދ އިރ ެގާތެރެިއންާވޯޓަށްާދަންނަވަންާއޮތް

ާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދު.ާާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާ:ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

މިއަދުާާ ނޭހޭވަރުކުރީ.ާ ޯވޓަށްާ ދަންމައިެގންާ ދިުގާ ވަުގތުާ ބޭނުންނުވެާ ވޯޓަށްާ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހަމަާ ދުވަހުވެސްާ ކުރީާ

ާޮގތަށްާވޯޓުާނަގ ނެކަމެއްނެތްާދެންާމިތ ކު.ާާމީޑިއ ާބޯޑަށްާޯވޓަށްާނޭހޭޮގތަށް.ާމި

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން
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މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

އިށީނދެވަޑައިަގންާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ނަވ .ާ

އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއެންމެާފުރަތަމަާމިއަދުާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަންާއޮތީ...ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާާ

ިމާާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރުާިވސްނ ވަޑައިަގންނަވ ާމިއަދުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާތޮއްޑޫާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ނެތޭ.ާ ނިމިފައެއްާ މަސައްކަތްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދިޔަޮގތުންާ ހިނަގމުންާ މަސަްއކަތްާ ޖަލްސ ަގއިާ

ދަންނަވ ލަ ވޯޓަށްާ އެންމެފުރަތަމަާ ލަތީފާްާމިހ ރުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ މިއޮތީާ ންާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ހިންުގުމެގ2010/7ާާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތަްއާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޢިއްޒަތްތެ މެދުާ ބަލައިަގތުމ ާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ެގނައުުމެގާ އިޞްލ ޙުާ ވަނަާ ާ... މެންބަރުންނަށްާޤ ނޫނަށްާ ރިާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާެއޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާތީޖ ާ:ވޯޓުެގާނަ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

31ާާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވޯޓު

ާ--ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެއދެން.ާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާމިހ ރުާމިއިއްވަނީާދެންެމާާ ފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިށީނދެވަޑައިަގތުންާ

ާނެުގނުާވޯޓުެގާނަތީޖ .ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާ.ާާމެންބަރު:ޅުއްވިާހުށަހެ

ާާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

31ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރުންެގ ބައިވެރިވިާ ާާވޯޓުަގއިާ އ70ައަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ 36ާާދަދު ޖުމްލަ ހިތަދ70ާޫ.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ލަތީފްާ މެންބަރުާޙަސަންާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ7ާާާާާ/2010ދެކުނުާ

ާެގނައުމުެގާބިލުާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާ...ާވަނަާއިޞްލ ޙު

މައްސަލަާ މިބިލުެގާ ޮގތުެގމަތިންާ ބުނެފަިއވ ާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ފ ސްެވއްޖެ.ާ ެގންދިއުމަށްާ

ވޯޓަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވައިފިން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ބެހޭާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމީާ ކުރެއްވުންާ ދިރ ސ ާ

ލަންާމިއޮތީާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ާމަޖިލީހުެގާދަންނަވ 

ދ އިރ ެގާާ ފޭދޫާ ދަންނަވަން.ާ ހަނުތިއްބެވުމަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަދައްކަވ އިރުާ ރިޔ ސަތުންާ

ހަނުާއިންނެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މުއްޠަލިބުާ އިބްރ ހިމްާ އިޞްލ ޙ5ާާާުާ/2008މެންބަރުާ ޤ ނޫނަށްާ ފުލުހުންެގާ

ފެނިވަ ެމންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލައިަގތުމ މެދުާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ވޯޓުދެއްވުމަށްާާެގނައުުމެގާ ޮގތަކަށްާ ޑައިަގންނަވ ާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާޓުެގާނަތީޖ ާ:ވޯ

ާ.ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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ާާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

42ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

29ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ އ71ަވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.ާާ 36ާާދަދު ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ71ާް.ާ ާ.

ާާ އިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބުާޤ ނޫނުާނަންބަރު ންެގާޤ ނޫނަށާްާފުލުހ5ާާުާ/2008ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ފޭދޫާ ޮގތުެގ...ާ ަގވ އިދުަގއިވ ާ މަޖިލީހުެގާ ފ ސްެވއްޖެ.ާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ަމޖިލީހުންާ ބިލުާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ

މަޖިލީހުެގާާ ވެސްާ ބިލުާ ބަލައިަގތްާ މަޖިލީހުންާ ދެންމެާ އެދެން.ާ އިށީނދެަވޑަިއަގތުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ތިންާސަލ މަތީާކަންތައްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވިއްޖެކަމަށް...ާޤަުއމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީާއަށާްާަގވ އިދުަގިއވ ާޮގތުެގމަ

ގަވ އިދުަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަވަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވިއްޖެކަމަށްާ

ތަކަށްާލ ންާއިޝ ރ ތްކޮށްާނުވަތަާބުނެާއަންގ ާހެދުމަކީާމަޖިލީހުެގާވ ޮގތުެގމަތިންާވޯޓަށްާދެންނެވުމަށްފަހުާވޯޓުާވަކިޮގ

ރިޔ ސަތުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަންނަވ ލަނީ...ާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ މަނ ކަމެއް.ާ ަގވ އިދުަގއިާ

ޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާާވ ހަކަދަްއކ އިރުާހަނުތިއްބެވުަމށްާދަންނަވަން.ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ...ާ މިދަންނަވ ލަނީާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މިދަންނަވ ލަނީ،ާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއވ ޮގތުެގާމަތިންާރައްޔިތުންެގ76ާާާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

މަޖިލީހުެގާާމަޖިލީހު ރައްޔިތުންެގާ ލިޔުން.ާ ހ މަކުރ ާ ބަޔ ންާ ފައިސ ެގާ މުދަލ އިާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭާ މެންބަރުންާ ެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާަގއިވ ޮގތުެގާމަތީންާމަޖިލީހުެގާސުލޫކުާކޮމިޓީންާތައްޔ ރުކުރަްއވ ާފުރިހަމަކުރެްއިވ97ާާާާަގވ އިދުެގާާ

ާމެމްބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުމަށް.ާާާޮގތުެގާރިޕޯޓްާފ ސްކުރެްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާ
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75ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

60ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

08ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުގަާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ އ68ައިާ ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.ާާ 35ާާދަދު ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ68ާް.ާ ާ.

ވަނަާމ އްދ ަގއިވ ޮގތުެގާމަތިންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުނ76ާާާްދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިްއޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ވަނަާމ އްދ ެގ97ާާާކުރ ާލިޔުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭާމުދަލ އިާފައިސ ެގާބަޔ ންާހ މަ

މަޖިލީހުންާ ރިޕޯޓްާ ޮގތުެގާ ފުރިހަމަކުރެއްިވާ ތައްޔ ރުކުރަްއވ ާ ކޮމިޓީންާ ސުލޫކުާ މަޖިލީހުެގާ މަތިންާ ަގިއވ ޮގތުެގާ )ބ(ާ

ުގޅިެގންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ ޑުެއއްސެވުންާއެދެން.ާމިޮގތުންާާފ ސްވެއްޖެ.ާމިޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރެއްވުމ އިާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ުގޅިެގންާ ފ ސްކުރެއްވުމ އިާ ކުރަނ56ާާާާްމަޖިލީހުންާ އިޞްލ ޙުާ މ އްދ ާ ވަނަާ

އެހުށަހެޅުްއވުންާ ތިފ ސްކުރެްއވީ.ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ރިޕޯޓެއްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ކޮމިޓީންާ ފެންނަކަމަށްާ

ަގވ އިދުެގާާފ ސްކުރެއްާ މަޖިލީހުެގާ ުގޅިެގންާ އަޅުަގނޑ56ާާާާުވުމ އިާ ފ ސްވެއްޖެކަމުަގއިާ ވެސްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ މިހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް ބަދަލުވެއްޖެ.ާ ފެށިެގންާއެޮގތަށްާ 12ާާބަލައިަގންނަން.ާއެހެންކަމުންާއެމ އްދ ާމިއަދުންާ

ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންތައްތައްާއެާއައިޓަމްާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.13

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއަޅު އިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.ާމިމަސައްކަތްތަކުެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުާާާާއަށް.13ާާަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ކޯޕަރޭޝަނ6ާާްާ/2010ފުރަތަމަާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ގ އިުމކުރުމުެގާާޯމލްޑިވްސްާ ާ

ާާ ބޯޑަށ12ާާާްޤ ނޫނުެގ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ކޯޕަރޭޝަންެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ މޯލްޑިވްސްާ ދަށުންާ ެގާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ ނަންތައްާ ފަރ ތްތަކުެގާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ޢައްޔަންކުރައްވަންާ

ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާކުރަްއވަިއާެގންނެވިާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާއެމަސަްއކަތް

ހުށަހެޅުމުެގާބަހުސްެގާމަރުހަލ ާމިހ ރުާމިެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއޮތީާޤައުމީާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާ



 80 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގ

ާާމެންބަރަ މިނެޓްެގާފުރުޞަތެއްާލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެްއާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރ5ާާާިށް

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުމަނަދޫާދ އިރ 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމިާނެީގ..ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުެމވަޑައިަގންނަވ ާ ދޫކުރަްއވ ާ މަޖިލިސްާ މަޑުކޮށްލައްވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނުކުމެވަޑަިއަގތުމަށް.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއިންާބޭރަށާްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަ ރުވ ނަންާފުރަތަމަާ

ދ އިރ ެގާާ ތޮއްޑޫާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ނުކުމެވަޑައިަގތުންާ އަވަހަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ބޭފުޅުންާ ނުކުމެވަޑައިަގންނަވ ާ

ާާ ޖަލްސ  މަޖިލީސްާ ވަޙީދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މަނަދޫާ ައޅުަގނޑުާ އަށް....)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ާއެއް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުމަނަދޫާދ އި

ޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާމިާނެީގާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާކަމަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްާ

ިމާ ވިޔަސް،ާ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ އަދިާ ވިޔަސް،ާ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ވިޔަސް،ާ

ކަމަށްާވަންޏ ާއެކަންާރިޔ ސަތުންާހުއްޓުވަންޖެހޭނެ.ާާާމަޖިލިސްެގާަގވ އިދ ާހަމަތަކ ާޚިލ ފަށްާމިތ ނަގއިާމަސައްކަތްކުރ 

ހުއްޓުވުމަށްާއަޅަންޖެހޭާފިޔަަވޅުތަކެއްާެވސްާމިާގަވ އިދުަގިއާބަޔ ންކޮށްފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާނިޒ ީމާ

ވިދ ޅުވެ ޮގތަށްާ ލިބޭާ ހިތްވަރުާ އޭަގއިާ ނުހުއްޓުވަިއާ ކަންތައްތައްާ އެާ މަނިކުފ ނުާ އަކީާ މީަގިއާާމައްސަލަާ އްޖެ،ާ

ޤ ނޫނ ިއާާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އަކީާ މ ނަާ އޭެގާ އޭ.ާ ެގންދ ނީާ ކުރިއަށްާ ަމއްސަލައިަގއިާ ނިޒ މީާ ވޯޓަށްފަހުަގިއާ

ަގވ އިދ ާޚިލ ފަށްާމަޖިލީސްާކުރިއަށްާެގންދަވ ނަމޭާމިާވޯޓަށްފަހު.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާވަރަށްާބޮޑުާ
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ޮގތުާ މައްސަލަެއއްެގާ ތެރޭަގއިާނިޒ މީާ މަޖިލިސްާ މިާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ ޤ ނޫނ އިާ ނެެގނީާ މިާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ަގއި.ާ

އެީއާާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ވިދ ޅުވުންާ ވިދ ޅުިވާ ޮގތަށްާ އެާ ރައީސްާ އެހެންވީމ ،ާ ވަންޏ .ާ ކަމަށްާ ދ ާ ކަންތައްތައްާ

ާީއސް.ާާވަރަށްާބޮޑުާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއެގާޮގތަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަށްާާ އޮޅުންއަރ ާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތަށްާ އެާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އ ދެ،ާ

ބޭނުމަކީާޤ ނޫނ ިއާާ ޮގތަށްާދެންނެވުމުެގާ އެާ އަޅުަގނޑުެގާ މ ފަށްާއެދެން.ާ ކަމަށްާވ ނަަމާއަޅުަގނޑުާ ދެންނެވިފައިާވ ާ

މަޖިލީހުެގާާާާަގވ އިދ  އަކީާ ވ ހަކަާ ުއޅުނުާ ދެންނެވޭތޯާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ެގންދިއުމެްއާ ކުރިއަށްާ މަޖިލިސްާ ޚިލ ފަށްާ

12ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީވ ާެއޖެންޑ ެގާާ ަގއިާދ ންާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސ1:30ާާާްވަނަާނަންބަރަށްާއަޅުަގނޑުމެން

އެާ އަޅުަގނޑުާ ނަންބަރަށްާ އެާ މ އްދ ާ އެާ ވ ތީާ ޢިްއޒަތްތެރިާނިންމ ފައިާ އެހެންވީމ ،ާ އޭ.ާ ނިންމީާ ދ ންާ ހިސ ބުންާ ާ

މެންބަރަށްާއަދިާއެހެންާމެންބަރުންނަށްާވެސްާއޮޅިވަޑަިއެގންފައިާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާމ ފަށްާއެދެމުންާއަޅުަގނޑުާޤައުީމާާ

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ފަރ ތުންާ ރިޔ ޟުާޕ ޓީެގާ ންބަރުާ

ާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންާކޯޕަރޭޝަން..ާ.ކުރިމަތީަގއިާމިހ ރުާބަހުސްކުރަމުންާމިާދަނީާމޯލްޑި

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާ

ބޭފުޅު ކޯޕަރޭޝަނަށްާ ބްރޯޑްކ ސްޓުާ މޯލްޑިވްސްާ މިއަދުާއ ދެ،ާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ޢައްޔަންކުރުމ ާ މެންބަރުންާ ޢައްޔަން،ާ ންާ

ާމި...
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ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ދޮރުތައްާހުޅުވ ،ާމިާބޭބޭފުޅުންާމިތަނުންާނުކުމެާސަކަރ ތްޖަހ ާބޭރުންާާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާވަރަށްާއުނދަޫގވޭާމި

މ ޙައުލުާ މިާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ވ ހަކަދެއްކޭނެާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ހެދިާ ކަމަކ ާ ހުރިހ ާ މިާ އަޑުއިވޭ.ާ

ކަންތައްތައްާހުރިާއިންތިޒ މުކޮށްދެްއވުމަށްފަހުާފުރުޞަތުާދެއްވިްއޔ ާއަޅުަގނޑަށްާރަނަގޅީ.ާރައީސްާއަށްާިއނޭގނެާމިާާ

ާޮގތް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދެކެާހިތްހަމަނުޖެހުނިއްޔ ާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާރަނަގޅު.ާރައީސްާައށްާއަޅުަގނޑ ާދޭތެރޭ...ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ދޭތެރޭާ މެންބަރ ާ ންބަރަށާްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާމިހ ރުާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟު

އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ މެންބަރެއް.ާ ހިމެނުނުާ ކޮމިޓީަގއިާ މ ލިއްޔަތުާ ދިރ ސ ކުރިާ މަސައްކަތްާ މިާ އަޅުަގނޑަކީާ ާާއ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ދެއްކިާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ހިނަގއްޖެާ އަޑުއިިވެގންާ

ނިޒ މީާނުކުތ ެއއްެގާތެރޭަގިއާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްެގާތެރޭަގިއާއެކަންާފ ހަަގކުރަންާބޭނުންނުވީ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާ

މަޖިލީ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިާބޭނުންވަނީާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ މެންބަރުންެގާ ހުެގާ

މަސައްކަތްާއެާކޮމިޓީާއިންާކޮށްފައިާވަނީާވަރަށްާއިންސ ފުވެރިކަމ ާއެްއކޮށް.ާމިކަންާކުރިއިރުަގއިާކޮމިޓީާތެރޭަގއިާާ

ާާ ނިންމުންތަކެއް ހުރިހ ާ ނިންމިާ ނަަމވެސްާ ވީާ ުއޅުނުކަމުަގިއާ މެންބަރުންާޚިޔ ލުތަފ ތުވުންާ ހުރިހ ާ އޮތީާ ވެސްާ

ބޮޑަށްާާ އެންމެާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ކޮށްފައިާ ކަންތައްތައްާ އެްއޮގތަށްާ ވިސްނުމ ާ މެންބަރުންެގާ އެާ ޮގތަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ އެާ ކޯޕަރޭޝަންާ ބްރޯޑްކ ސްޓްާ މޯލްޑިވްސްާ ކަމަކީާ އެއްާ ދ ންޖެހުނުާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވެެގންާ 12ާއަޅުަގނޑުމެންާ

12ާާާދަށުންާމިާބޭފުޅުންެގާނަންތައްާކަނޑައެޅުުމަގއިާކުރިމަތިވެދ ނެާމައްސަލައަކަށް.ާއ ދެ،ާއެާޤ ނޫނުެގާާވަނަާމ އްދ ެގ

ާާ 9ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބުނަނީ ނަންާވެސްާފޮނުވިދ ނޭ.ާކަނޑަެއޅޭާވަކިވަރަކަށ18ާާާާްނަންާވެސްާފޮނުވިދ ނޭ.
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މިވެނިވަރަކަށޭާނަންާފޮނުވަންޖެހޭނީކީާއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާާާނަންާފޮނުވިދ ނޭ.ާއޭަގއިާކަނޑައެޅިެގންާބުނެފަާެއއްާނެތް

ދުވަހުާ އެާ ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ހޯދުމަށްާ އެއްާ މަޝްވަރާ  ހޯދަންޖެހޭާ އެާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ ބަލ ފައިާ ޮގތަށްާ

ކޮމި ެއާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރިާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތަނުަގއި.ާ ެއާ ޓީަގިއާާވ ހަކަދެްއކިންާ

ާާ އޮތް ހުށަހެޅިފަިއާ ތ އީދުކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑަށްާ މިންވަރުންާ ޮއތްާ ބޮޑުވެފައިާ އެްއކޮށ18ާާާްޚިޔ ލުތަފ ތުވުންާ ނަންާ

މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާވިސްނުމަށްާފްލޯރާއަށްާފޮނުވުމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރީ.ާއެއީާިމާ

ބަެއއްާ ބައިވަރުާ އެތައްާ ޮގތުަގިއާާކަމަކީާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ މަސަްއކަތްާ ކުރ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްޤުތަކަކަށްވެފަިއާ ެގާ

ނުކުރެވިއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއިންާއެތަްއާޮގތަކުންާބަސްތަކެްއާރައްދުވެެގންާދިއުމުެގާފުރުޞަތުާ

ާާ ތިއްބަވ  ކޮމިޓީަގއިާ މ ލިއްޔަތުާ އ ދެ،ާ އޮތްާމެންބަރ11ާާުބޮޑުެވެގންދ ނެ.ާ ތަފ ތުވެފައިާ ބޮޑަށްާ އެހާ  ޚިޔ ލުާ ންެގާ

ާާ ޮގތަކަށް ތަފ ތުާ 18ާާާާމައްސަލަެއއްަގއިާ ތެރެއިން ކަމެއ9ާާާާްމީހުންެގާ ދ ނެާ އިންސ ފުންާ އެާ ނެންެގވުމަކީާ ބޭފުޅުންާ

އެންމެާ މިކަންާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެވުނު.ާ ވެސްާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާއިންސ  ދޭތެރެާ އެކަމ ާ ނިންމުން.ާ ޮގތެއްާ ދޭތެރެާ މިކަމ ާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ެގންދެވޭނީާ ފުންާ

މަޖިލީހުަގިއާ ޮގތުންާ ބެހޭާ މިކަމ ާ ކޮމެންޓު.ާ ފޮނުވިާ ފަރ ތްތަކުންާ ެއކިާ އޮތީާ ދެންާ ެއއީ.ާ ެއއްޗަކީާ އޮތްާ ދަންނަވަންާ

ތެރޭަގ މަޝްވަރ ތަކުެގާ މަޝްވަރ ކުރެވުނު.ާ އަދިާާކޮމިޓީަގއިާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ ފަރ ތުންާ ެއމް.ޑީ.ޕީެގާ އިާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ހުށަހެޅުމަކީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ވަޑައިެގންނެވިާ ނިސްބަތްވެާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ

ބޭފުޅަ އެންމެާ ތެރެއިންާ އޭެގާ އަށް.ާ ކޮމިޓީާ ހުރިާ ފޮނުވިފައިާ ޚިޔ ލުތަކެއްާ ހުށަހެޅި.ާ އޮތާްާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ ކަށްާ

އެއްޗެްއސަކީާރަނަގޅުާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާތިންާހ ހެއްހ ާކޮމެންޓުާއެބަާއޮތްާލިބިފައި.ާމިާހުރިހާ 

ހުރިާޚިޔ ލުތަކަކީާާާާއެހެންނަަމވެސް،ާއެއިޞްލ ޙެްއަވރުާއޮތްާނެެގޓިުވކޮށް.ާއިދިކޮޅުާޚިޔ ލުތަކެްއާހުރި.7ާާާާއޭެގތެރެއިންާާ

ާާއެއީާައޅުަގނޑުމެންނަ ޔަޤީންކުރެވެންާހުރިާއެއްޗެްއސެއްާނޫން.ާއެހެންކަމުން،ާށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާކޮމިޓީަގއިާއިތުރަށް

ކޮމިޓީަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާވެސްާވިދ ޅުވީާމިއީކީާޞައްޙަާެއްއޗެއްާކަމަށްާޤަބޫލުކުރުމުެގާާ

މަޞްލަ މީަގއިާ ނެތޭ.ާ ތިމަންނަމެންނަކަށެއްާ ެއާާފުރުޞަތުާ އިތުރަށްާ ވ ނީާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހުރިާ ޙަތުާ

ޮގތަކީ.ާާ ވެެގންދިޔަާ ކަންާ މިއީާ ނުކުރުމޭ.ާ ޮގތަށްާ އެާ އެކަންާ އިތުރަށްާ ނެތިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތެއްާ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެާ

އަޅުާ ފޮނުވީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުާ ރިޕޯޓުާ މިާ ނިންމައިެގންާ އެކަންާ ޮގތަށްާ އެާ ަގނޑުމެންާއެހެންވީމ ،ާ

ރައްޔިތުންނަށްާ މުޅިާ ޕަބްލިކަށްާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުޅިާމުއައްސަސ ެގާައުގާމިއަދުާވެއްޓިެގންާމިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާދުލުންާމިތަނުންާބޭރުކޮށްލ ާބަހެއްެގާސަބަބުންާމިާ

އަބު ނަމ ިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުާާދަނީ.ާ މީހަކަށްާ ހިމެނޭާ ކޮމިޓީަގއިާ އެާ ބައެއްތޯ،ާ ކޮންާ ދަނީ.ާ ެގއްލިެގންާ ރުާ

ވ ތީވެާައޅުަގނޑުެގާއަބުރ އިާނަންާވެސްާއެބަާހުތުރުވެެގންާދޭ،ާެގއްލިެގންާދޭ.ާއޭރުެވސްާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަދެްއކިންާ

ހޯއްދަވ ށެވެ. ޙައްލެއްާ މީަގއިާ ޕ ޓީާއިންާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ދެާ މިވީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާާާބޮޑުާ މިއަދުާކިހިނެއްތޯާ
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މ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއިންާކުރިާމަސައްކަތ ާދޭތެރެާއެތ ާތިބިާބަޔަކުާމިކަންާކުރީާއެންމެާރަނަގޅަށްާނޫނޭާއެާވިދ ޅުިވާ

އަޅުަގނޑުާ ދ ކަށްނުޖެހޭާ ކަންތައްތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިސ ބަށްާ މިާ ދިޔައީ.ާ އިިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާާއަޑުތަކެއްާ

ދިރ ސ ކުރަމުންާާ އ ދެ،ާ ހޯދަން.ާ ހައްލުާ މީެގާޞުލްޙަވެރިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ޭއެގާ ޮގތުގައި.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަވ ކަށްާ ވ ހަކަާ ޕ ޓީެއއްެގާ ވަކިާ ވެސްާ ދިޔައިރުަގިއާ ކަނޑައެޅެމުންާ ނަންތަްއާ ބޭފުޅުންެގާ ދިޔައިރުާ

29ާާާާރުަގއިާެވސްާާއަށްާއެާބަދަލުކުރިާއ18ާާިބޭނުމެއްާނޫން.ާާ އަށްާބަދަލުކުރެއްވިާއިރުަގއިާވެސްާބޮޑެތ18ާާާާިބޭފުޅުން

ެއކަންާ އެއީ.ާ އިންސ ފުތޯާ އެއީާ އިން.ާ ކޮމިޓީާ ެގނެސްދީފައިާ ބަދަލުާ ލިސްޓަށްާ ހުންނ ނެާ ޮގތަށްާ ބޭނުންވިާ ޕ ޓީތަކުންާ

ވިދ ޅު އެހެންާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅަކު.ާ އެާ ނުދަްއކަަވއޭާ އެއްާ ވ ހަކަާ އެާ ކުރެއްވި.ާ ދ އިރ ެގާާވެސްާ ނޮޅިވަރަމްާ ވިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާސަބްާކޮމިޓީަގއިާމަސަްއކަތްކުރެްއވިއިރުާވަކިާބޭފުޅެްއެގާނަންާއެއަށްާލައިދިނުމަށްާޭއަގިއާާ

ހިމަނައިދިނުމަށްާވެސްާރިކުެއސްޓުކުރެްއވި.ާެއކަންވެސްާކޮށްދެއްވިާެއކަންާބެލުމަށްފަހުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާކުރީާާ

ކުންާނޫނޭާބުނ ކަށްާޖ ަގާއެއްާއެްއވެސްާމީހަކަށްާނެތް.ާއެއްެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާނެތްާކޮމިޓީަގިއާއިންސ ފަ

މ ިގނަާ ކުރުމަށްޓަކައިާ އެްއޮގތްާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުންތައްާ ެއާ އުޅުނު.ާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުންތަކެއްާ ރަނަގޅު،ާ ހިމެނޭ.ާ

ލެއްާނުކުރަން.ާއެާވިދ ޅުވަނީާތިމަންނަމެންނަށްާއެާކޮމެންޓުތަކ ާާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރިާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫ

ެއއަށްާ އެޖެންޑ ކޮށްެގންާ މައްސަލަާ އެާ ދުވަހުާ އެާ ޮގތް.ާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ ނުދެއޭ.ާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާވަުގތުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ

ނު ފުރުޞަތެއްާ މެންބަރަކަށްާ އެްއވެސްާ ދިރ ސ ކުރ ކަށްާ ބަލ ާ އެާ އިތުރަށްާ ކީްއވެތޯާާބަހުސްކުރުމަށްފަހުާ އެއީާ ލިބޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާއަމިއްލަާއަށްާނިންމީ،ާއެއީާއެާކަމަށްާހެޔޮާބަސްާބުނެފައިާތިބިާމީހުންނ އިާއެާކަމ ާދެކޮޅަށްާބަސްާާ

ނެޭގނެާާ ެއއިންާ އޮއްޓަރެއްާ ނެޭގނެާ އެއިންާ ދިރ ސ ކޮށްެގންާ އެާ އިތުރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަށް.ާ މީހުންާ ތިބިާ ބުނެފައިާ

މަޢުލޫމ ތެއް ނިންމީާާާއެްއވެސްާ ޮގތަށްާ އެާ އެހެންވެާ ފެނުނީ.ާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ކަމަށްާ މެންބަރަކުާ…ނެތްާ އެްއވެސްާ ާ.

ހުށަހަޅުއްވ ފަާއެއްާނެތްާއިތުރަށްާވަުގތުާބޭނުންވ ާވ ހަކަ.ާއެާޮގތަށްާއެކަންާކޮށްދޭކަށެއް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުެގާާ

ާމިއަދުެގާވ ޖިބަކަށް...ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިސްބަތްނުވ ާާޝުކުރިއް ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ އޮތީާ މިާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޔ ާ

މިހ ތަނަށްާ އަރުވަންޖެހެނީ.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ އެއްާ ެއދިވަޑައިެގންފަިއވ ާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ

ދ އިރ ެގ ގައްދޫާ އެއީާ މެންބަރެއް.ާ އެންެމާ އެހެންވީމ ،ާާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީާ އ ދަމް.ާ ޒ ހިރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ

ފުރުޞަތުާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ރިޕޯޓ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އ ދަމަށް. ޒ ހިރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަގއްދޫާ ަގސްތުކުރަނީާ ފުރުޞަތ5ާާެއަރުވަންާ އެާާމިނެޓުއިރުެގާ އްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަރުވ ނަން.ާ
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ާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޮގތުންާާ ބެހޭާ މިއ ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ދިުގާ މ ާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާމީަގއިާމިާއޮތީ.ާެއއީާމަޖިލީހުަގއިާމީެގާކުރީަގއިާިމާާދަންނަވ ކަށެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުެގާހަމަާއެންމެާކޮންސަރނެއް

މެންބަރުނާްާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ ަިބ ވަތުެގާ މާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ބ ވަތުެގާ މިާ ކުރީަގއިާ މީެގާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވޯޓުދިނުމުަގ ހުރީމ ާ ތަފ ތުޮގތެއްާ ޚިލ ފު،ާ ކުޑަާ މިއ ާ ޮގތ އިާ ކޮށްފައިވ ާ ކަންތަްއާ ދަތިތަކެްއާާޢައްޔަންކުރެއްވުުމަގއިާ އިާ

މަުގސަދުަގިއ.ާާ ދަންނަވ ލުމުެގާ ރިޔ ސަތަށްާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަާ އެާ އެހެންެވެގންާ ހީވޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑަށްާ އުޅޭހެންާ

ާާ ނުދަންނަވ ނަން ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ މިކަންާއަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންާ ދިރ ސ ކުރެްއވިާ އިންާ ކޮމިޓީާ ދިރ ސ ކުރެްއވިާ މިާ

އެ އިންސ ފުންާ އޮތީާ ެއާާދިރ ސ ކޮށްފައިާ ނޫނަސްާ އެާ އަދިާ ނެތިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ކަށްާ އެހެންާ އްކިބ ެވެގންނޭ.ާ

ބ ވަތުެގާާ މިާ ކުރިންާ މީެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ކަށްާ ވެސްާ ޯގހެކޭާ މަސަްއކަތްާ ބޭފުޅުންެގާ

މެންބަރު ހުރިާ ޢައްޔަންކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ތަނުން،ާ މިާ އަދިާާބޯޑުތަކަށްާ ޢައްޔަންކުރައްވަން،ާ ންތައްާ

ލިސްޓުތައްާާ ބ ވަތުެގާ މިާ ހުރީ،ާ ޢައްޔަންކޮށްފައިާ ވެސްާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ މެންބަރުންާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ މިނިވަންާ

ދިރ ސ ކުރަންާފޮނުވުމުންާމ ކްސްތަކަކ ާއެކީަގއިާއައިސްފަިއާހުރީ.ާމިފަހަރުާއެއްވެސްާމ ކްސްާެއއްާމީަގއިާފެންނަންާ

ކަނޑަެއޅިެގންާާނެތީމ  ދަންނަވަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންާ ނެތެކޭާ ތަފްސީލުތަކެއްާ ބޭފުޅުންެގާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ާ،

ތަންކޮޅެްއާާ ކުޑަާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ބައެއްާ ބަިއވެރިނުވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ ިމާ ނެތީމ ާ ޝީޓެއްާ މ ކްސްާ

ޅުަގނޑަށް،ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާދަތި.ާއެހެންާދަތިވެދ ނެހެންާމިާކަމަށްާވޯޓުދޭން.ާއެީއާއެހެންާކަމަށްާއަ

ބޭފުޅެއްެގާވ ހަކަާެއއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑަށްާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާދަތި.ާމ ކްސްާޝީޓެއްާނެތީމ ާ

ާލިބިފައިާއޮތްާމިއަށްާވަކިާމީހަކަށްާވަކިާޮގތެއް.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާމަޢުލޫމ ތު

ޮގތުަގއިާމިާޮގތަށްާިމއަށްާޯވޓަށްާއަްއސަަވިއެގންާމިއީާހަމަޖެހޭާކަމެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާސަބަބަކީާމިހ ރުާ

ބަޔަކަށޭ،ާާ މިވެނިާ ތ އީދުކުރަނީާ ތިމަންނަމެންާ ހައްދަވަިއެގންާ ލިސްޓުާ އިންާ ޕ ޓީާ ދެާ މޭޖަރާ ހިމެނޭާ ތ ނަގއިާ މިާ

ތ އީދުކުރަނީ ެއކިާާތިމަންނަމެންާ ވ ހަކަދައްކ ާ މިާ ފަރ ތްފަރ ތަުގއިާ އެކިާ ބަހ ،ާ ލިސްޓުތައްާ ކިޔ ،ާ ބަޔަކަށޭާ މިވެނިާ ާ

ނިސްބަތްވ ާާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ މިީއާ ެގންދ ތީާ މިޮގތަށްާ އެޕްރޯޗުކޮށްާ އެކަންާ މެންބަރުންނަށްާ

ދި މިއީާ އުޅެނީކީ.ާ މިާ ޢައްޔަންކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން،ާ މުއައްސަސ ެއއްެގާާބޯޑެއްާ މިނިވަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވެހިާ

ަވކިާާ ވ އިރުަގއިާ އެހެންކަމަށްާ ކަެމއް.ާ ކުރ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަުގސަދުަގިއާ ެގނެސްދިނުމުެގާ އެްއާ މީޑިޔ ާ ޮގތުަގއިާ

ާާ މީެގ ބޭނުންވަނީާ ތިމަންނަމެންާ 6ާާާާޕ ޓީއަކުންާ މީެގ ބޭނުންވަނީާ ތިމަންނަމެންާ ޮގތަށ5ާާާްމީހުންނޭ،ާ މިާ މީހުންނޭާ

ަވކިާާކިޔަ ޮގތެއްާނޯންނ ނެ.ާއެއީާ ބޯޑަށްާނުވަންނ ނެާއެްއވެސްާ މިާ ޕ ޓީާނުފޫޒުާސިޔ ސީާނުފޫޒުާ މިާ ހެދީމ ާ ިއެގންާ

ޕ ޓީއެކޭާނޫންާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީ.ާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާވެސްާކޮންމެާބަޔަކުާމިޮގތަށްާމިކަންާކުރިކަމުަގއިާިވޔަސްާާ
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ސްާޮގތެއްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާއަނބުރ ާިމާމީެގތެރެއަށްާސިޔ ސީާނުފޫޒުާނުވަންނ ނެާއެްއވެ

މައްސަލަާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން،ާއަނބުރ ާމިާމައްސަލަާމިާދިރ ސ ކުރެްއވިާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވަން.ާއެާކޮމިޓީާއިންާމިާ

ލިބިވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުންނަށްާ އެކިާ އެކުަގއިާ ޝީޓަކ ާ މ ކްސްާ ރޮނުގރޮނުގންާާާާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ އެކިާ

ލިބިވަޑަިއެގންނެވިާމ ކްސްާޝީޓަކ ާއެކުަގއިާމިތަނަށްާފޮނުވައިާދޭން.ާެއއިރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނޭގނެާއެންެމާ

އަޅުަގނޑުެމންާާ ބަޔަކަށްކަންާ ކޮންާ ވޯޓުދޭންވީާ ބޭފުޅުންނެއްކަން.ާ ކޮންާ ބޭފުޅުންނަކީާ ވ ާ ލިބިފައިާ މ ކްސްާ ރަނަގޅުާ

ޚިޔ ރުކުރ  އަށްާ ތިބިާާއަމިއްލަާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ރަްއޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ކައިރީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަން.ާ

ބަޔަކަށްާވ ތީާރަްއޔިތުންނަށްާމިނިވަންާމީޑިޔ ާއެްއާެގނެސްދެއްވުުމެގާޚިޔ ލުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރ ާކަންތައްތަްއާާ

ކަށްާވޯޓުދޭށޭ،ާއެވެނިާމީހަކަށްާވޯޓުދޭށޭ،ާތިމަންނަމެނާްާކުރުމުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެްއވެސްާޕ ޓީއަކުންާމިވެނިާމީހަ

މިކަންާާ މިޮގތަށްާ ެއހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ އުސޫލެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ މިއީާ ިއންނ ށޭ،ާ މީހަކުާ މިވެނިާ ބޭނުންވަނީާ

ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާ:ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންރިޔ 

ކަމަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ މެންބަރަކު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ފަރ ތުންާ އެލަޔަންސްެގާ ޕީޕަލްސްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޔ މީން.ާާهللاާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއަބްދުލްޤަްއޔޫމްާޔ މީންهللاާޢަބްދުމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމާދިރ ސ ކުރިާކޮމިޓީަގއިާއިންާމެންބަރެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާާ

މައިާ އަޅުަގނޑުާ ޚިޔ ލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިފަންާ ބޭނުންާ ފުރުޞަތުެގާ ލިބޭާ އަށްާ ޕ ޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގނޑުާާމިާ

ޮގތެްއަގއިާޖަވ ބުދ ރީވ ންާބޭނުންވަނީާމިކަންާކުރެވިފައިާއޮތްޮގތ ާދޭތެރޭަގއިާސުވ ލުާއުފަްއދައި،ާވަހުމުއުފައްދައި،ާިމާާ

މަޖިލީހުެގާާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކަންކަމ ާ

އަރު ކަށަވަރުކޮށްާ ޕ ޓީތަކުެގާާމެންބަރުންނަށްާ ސިޔ ސީާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކޮމިޓީަގއިާ މަސައްކަތްކުރިާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ވަންާ

ބޭފުޅުންާތިއްބެިވއޭ.ާހަމަެއއ ިއއެކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާެއއްބަސްެވވުނުާއުސޫލުތަކެްއެގާމަްއޗަށްާބިނ ކޮށްެގންނޭާާ

ާާ މިާއުޅޭ މިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވ ލަންާ ަގވ އިދުެގާމިކަންާކޮށްާނިންމ ފައިާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ައކީ،ާ ވ ހަކަާ

ާާ މި 12ާާާާޤ ނޫނުެގާ މި ކިޔަިއެގންނެއްާ މ ްއދ ާ 9ާާާާވަނަާ ތިރިކޮށްެގންނެއް ރިޑިއުސްކޮށްެގންނެްއ9ާާާާނަމަކަށްާ ނަމަށްާ

ހުރި ކޮލިފައިވ ާ ހަމަާ އެއްބަސްެވވުނީާ އެކަމުަގއިާ ނުެވުވނު.ާ އެއްބަހެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ެގންނ ކަށްާ ހ ާާމަޖިލީހަށްާ

ާާާާއެޕްލިކަންޓުނ29ާާްނަންާކަންނޭނެގ29ާާާާނަންތަކެއްާމަޖިލީހަށްާފޮނުވުން.ާާ ބޭފުޅުނ29ާާާާްނޫނިއްޔ ާއެދިަވޑަިއެގންނެވި

ާާ ފުރަތަމަ ޓެތިއްބެވީ.ާ ނިންމުނީާ އުނިކުރަން.ާާކޮމިޓީަގިއާ ބޭފުޅުންާ ޑިސްކޮލިފައިވ ާ ހެދިާ ޑިސްކޮލިފިކޭޝަނ ާ ކްނިކަލްާ
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ދިރ  ނަންތައްާ އަންނަާ ދެންާ ބޭފުއުނިކޮށްފައިާ މިާ ޚިޔ ލ ާ ޢ ްއމުާ ރައްޔިތުންެގާ ދިރ ސ ކުރ އިރުާ ޅުންނ ާާސ ކުރަން.ާ

ޢާ  ރައްޔިތުންެގާ ޮގތް.ާާދޭތެރޭަގއިާ އޮތްާ ކަނޑައަޅ ފަިއާ ކުރަންާ މިކަންާ ޤ ނޫނުަގިއާ ިމާ ެއއީާ ހޯދަން.ާ ޚިޔ ލުާ ްއމުާ

ާާ ާާނ29ާާައެހެންވީމަ، ާާާާނަމަށްާރެޑިއުސްކުރެިވެގނ18ާާްން ޚ18ާާިމި ޢ ްއމުންެގާ ހުޅުވ ލެވުނީާ ޢ އްމުންެގާނަންާ ޔ ލަށް.ާ

ތެދުފުޅެއްޚިޔ ލަ ހުޅުވ ލެވުނުއިރުާ ކުރ ާށްާ މަޖިލިހުންާ ރައްޔިތުންާ މީަގއިާ ދެންާ އައި.ާ ކޮމެންޓެއްާ އެތައްާ ތިންހ ސްާ މެާ

އުސޫ ކުރެވެނީާކިހ ވަރެްއެގާ މިާ އެއ އެކީާ ހަމަާ ައލީަގއިާ ޮއންނަާއެްއޗެްއެގާދިރ ސ ެގާ ލިޔެފައިާ ލީާާކަމަކީާޤ ނޫނުަގއިާ

ނޫ ޕްރެްގމަސައްކަތެއްތޯާ ކިހ ާ އިޞްލ ޙެްއ،ާާނީާ އެތައްާ ތިންހ ސްާ އެބަޖެހޭ.ާ ވެސްާ ބަލަންާ މަސައްކަތެއްތޯާ މެޓިކްާ

ވައިާދެންާާފިޔަާާާކޮންމެޓެއ7ާާްކޮމެންޓެއްެގާތެރެއިންާާތިންހ ސްާއެތައްާކޮމެންޓެއްާައއިސްފައިާއޮތްއިރުާތިންހ ސްާއެތައްާާ

ަގއިާއައިސްފައިާހުރިާކޮމެންޓްތަކެއް.ާއެހެންވީމަ،ާާެގާތަޢުރީފުހުރިާބޭފުޅުންކީާކުރިމަތިލައްވ ފަިއާާއެހެންާހުރިހ ާކޮމެންޓަ

ާާ ޒ ތުަގއި ދިރ ސ ކޮާއޭެގާ ބަލައިާ ބޭނުންާާާކީށްާއެނަލަިއޒްކުރުމުެގާފުރުޞަތައެާކޮމެންޓްތަްއާވަކިވަކިންާ ޭއެގާޒ ތުަގއިާ

ާާާާހިފަންޖެހޭ އިނދިކޮޅަށް ވ ހަކަދެްއކިއިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަނެްއކ ާ ނޫން.ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާާާާމިއަދުފުރުޞަތެއްާ

ޕ ޓީތަކުެގާބޭފުޅުންާވ ހަކަފުޅުދައްވ ާބޭފުޅުންާވެސްާވިދ ޅުިވާމިާކޮމެންޓްާފޮނުވ ފައިާހުރިާމީހުންާފޮނުވ ފައިާމިހުރާީާ

ެއހެންވީމަ ނެތޭ.ާ ެވސްާ ޕްރޮސެސްެއއްާ ވެލިޑޭޝަންާ ބެލޭނެާ ކޮމެންޓްސްތަކެއްތޯާ ކޮމިޓީެގތެރޭަގިއާާޞައްޙަާ ާ،

އަޅުަގނޑުވ ހަކަދަްއކ ފަ ާާއިާ އެ ނިންމުނީާ 7ާާާާމެނަށްާ ާާކޮމެންޓް، ހުރި ެއ7ާާާާއިނދިކޮޅަށްާ ބަލ ފައިާ ވެސްާ ކޮމެންޓްާ

އްާނޫނޭ.ާއެާއެްއޗިއްސަކީާވެލިޑޭޓްާކުރެވޭނެާނޫނީާޞައްޙަތޯާބެލޭނެާތެރޭަގއިާހިމަނަންޖެހޭާކޮމެންޓެކޮމެންޓްތަކަކީާީމެގ

ާާ ާާކޮމެންޓްތަކަށްާނުވ ނެތީ. މީހުންކަންާވެސްާއެނޭގނެާާާފޮނުވިާމީހުންނަކީާޙަޤީޤަތުގައިފުރަތަމަާމި ވެސްާއެާފޮނުވިާ

ޮގތެއްާނެތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާޕްރޮސެސްެގާތެރެއިންާިމކަންާކުރަންާއޮންނަާޮގތަކަށްާމިކަންާކުރީ.ާއެހެންވީަމ،ާާ

ާާ ާާނެއްާީމގެާސްރިގ ޑްކޮށްފައިާއެާބެލުމަކުންޑިާާއެއެޮގތަށްާބަލ ފައިާދެންާހަމަާިގނަާމެންބަރުންނަށްާއެއްބަސްވީާޮގތަށް

ދެން އޮތީ.ާ ެގންޮގސްފައިާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ނ ންނ ތީާ ބަދަލެއްާ ާާާާމިާާނަތީޖ އަކަށްާ ބެހޭ ާޤ ނޫނުަގއިާބްރޯޑްކ ސްޓިންނ ާ

ާާ ާާމިބުނަނީ މ އްދ ަގއިާވެސް، 12ާާާާފުރަތަމަާ މިާނިންމ  މިބުނަނީާ ފުރަތަމަާއަކުރުަގއިާވެސްާ މ އްދ ެގާ ނަނ9ާާާްާވަނަާ

ާާނިންމ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންނޭ.ާރައްޔިތު ނަން.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީެގ9ާާާާންެގާމަޖިލީހުންާނިންމ 

ކަމަށްވަންޏ ާކޮމިޓީއަށްާާާބޭފުޅުންާކޮލިފައިވ ާކަމަށްވަންޏ ާކޮމިޓީާބޭނުނ18ާާްބޭފުޅުންާއެބަާކޮލިފައިވޭ.18ާާާާނަޒަރުަގއިާާ

ާާ ކޮމިޓ9ާާީނިންމިދ ނެކަންނޭނެގ ބޭނުންކަމަށްވަންޏ ާ ކޮމިޓީންާ ނޫނިއްޔ ާ ވެސް.ާ ާާނަންާ ކަންނޭނެގ ނިންމިދ ނެާ 5ާއަށްާ

ާާ 5ާާާާނަންާވެސް.ާއެކަމަކު، މ9ާާިނަންާނޫނިއްޔ  މަދުާނަމެއްާނިންމައިފިކަމަށްވަންޏ ާ ާާާާނަމަށްާވުރެންާ 18ާާވ ޮގތަކީ

ކަމަށްާވ އިރުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާއޮތްާފުރުޞަތެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހަނިކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާާބޭފުޅުންާކޮލިފައި

ާާކޮމިޓީެގތެ ފޮނުވ ނިއްޔޭ.18ާާާރޭަގއިާވ ހަކަދައްކ ފައިާމިާކޮމިޓީއަށްާއެއްބަސްެވުވނީާމި ކޮމިޓީންާމަޖިލީހަށްާ ނަންާމިާ

މ18ާާަ ތެރެއިންާ އިސްކަންދެއްވ ނެނަމުެގާ ނިންމަވ ށޭާ ާާާާޖިލީހަށްާ ދެންއޮތ9ާާާީާާާކަނޑައަޅުްއވަިއެގންތަރުތީބެއް ނަން.ާ

މަސައްކަތް ކުރ ާ ކޮމިޓީންާ ނުވަތަާ އައިމަާ ނޫންތޯ.ާާާާމަޖިލީހަށްާ ހިނގައިދ ނެތޯާ ސިޔ ސީވެެގންާ ވަރަކަށްާ ކިހ ާ
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މާިާ ވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަޖެހޭ.ާ ަގބޫލުކުރަންާ ޙަޤީޤަތްާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނިއްޔ ާާތިއްބަވަނީާކޮމިޓީތަކުަގއިާވެސްާމިތިއްބަނީާއަދަދުާކަނޑައެޅިފައިާމިތިބެނީާހަމަާޕ ޓީތަކުެގާސިޔ ސީާޚިޔ ލުާނޫ

ިމތިބެނީާކޮމިޓީތަކުަގއިާވެސް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާކޮމިޓީތަކުންާާާާބަތުންާމެންބަރުންާކަނޑައެޅިފައިސިޔ ސީާފިކުރުެގާނިސް

އަންނަާނަންތަކަކީާދިރ ސ ކޮށްެގންާމ ކްސްާދީެގންާއަންނަާނަންތަކެއްކަމުަގއިާވީނަަމވެސްާހަމަާމިާމަޖިލީހަށްާއައިމާަާ

ނުކުންނ  މައްސަލަާ ނުކުންނަާ މަޖިލީހުެގާމިާ ރައްޔިތުންާ ތެދެންމެާ ވ ނީާ ޮގތަކަށްާ އިންސ ފުވެރިާ އެންމެާ މީަގއިާ ނެ.ާ

ތުާބޭނުންކުރައްވ ނީާވޯޓުދެްއވ ިއރުާާތުންާމަޖިލީހެުގާމެންބަރުންާފުރުޞަމެންބަރުންާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަނީާހަމަާރައްޔި

ނޫނިއް ީމހުންެގާ އެކަށީެގންވ ާ މިކަމަށްާ އިންސ ފުވެރިކޮށްާ އެންމެާ ނަންތަކަކަށްާހަމަާ ބޭފުޅުންެގާ އެކ ށީެގންވ ާ ޔ ާ

ވޯޓުދެްއވުން.ާއެާފުރުޞަތުާިމހ ރުާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުަގއިާިމއޮތީާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާވެސް.ާާ

ަގނޑުާާއެހެންނަމަވެސް،ާއެއ އެކީާބޮޑެތިާޕ ޓީތަކުންާަވކިާބަޔަކަށްާނަންނަންާވޯޓުދެއްވަންާކުރަްއވ ާމަސަްއކަތަކީާއަޅުާ

ާާ ހިނގ ނެ އެކަންާ މަސައްކަތެްއ.ާ ސިޔ ސީާ ާާާާކަންނޭނެގ.ހިތުންާ ޙަޤީޤަތް ާާއެާ ަގބޫލުވެސް ވެސްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

އ  މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ އިންސ ފުވެރިޮގތަކީާ ެއންމެާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާާާނކުރަންޖެހޭނެ.ާ

މަ ރައްޔިތުންެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ ބުނަންޖެހޭާ ާާބަހެއްާ ކޮލިފައިވ  މިާ ޮގތެްއ18ާާާޖިލީހަށްާ މަޖިލީހުންާ ައއިސްެގންާ ނަންާ

ާާ މި 18ާާާާނިންމަވައިދެްއވ ށޭ.ާ ތެރެއިން 9ާާާާނަމުެގާ ނޫނިއްޔ  ނިންމަވ ށޭ.ާ 18ާާާާނަންާ ތެރެއިން ނަނ9ާާާްާނަމުެގާ

އަޅުަގނޑު އެބައޮތްާ އެްއވެސްާ ޕްރޮސެސްާ ެގންދ ނެާ މިކަންާ އަލުންާ ނަންނަންާ މަދުވ ާ އެާ މެންެގާާކަމުނުދ ކަމަށްވަންޏ ާ

ބުނެފައި. ޤ ނޫނުަގއިާ ފުރުޞަާާކުރިމަތީަގިއާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކޮމިއެހެންވީމަ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ިމހިފީާ ބޭނުންާ ޓީންާތުެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާޚިޔ ލަކީާާާތަކަށްާވ ހަކަދައްކ ފައިާކީާހަމަާކޮމިޓީަގއިާވަރަށްާތަފުސީލުކޮށްާމިާވ ހަކަކުރެވުނުާމަސަްއކަތަ

ޚިާ ވ ތީާ ކަމަކަށްާ މިކަންާާތަފ ތުވ ނެާ ދިރ ސ ކޮށްެގންާ ވަކިވަކިންާ ކަންކަމެއްާ މިހުރިހ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތަފ ތުވީ.ާ ޔ ލުާ

ކުރ ކަށެްއާެއއްެވސްާމެންބަރަކުާހުށަހަޅުއްަވއިެގންާވޯޓަށްާައހ ފަކައެއްާނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާއެއްބަސްެވވުނީާިމާާ

ާާކަމެްއާ.ފައިާއޮތްާާާނޫނޭ.ާއެހެންވީަމ،ާެއޮގތަށްާޮގސްއްތިންހ ސްާއެތައްާކޮމެންޓެއްާީމކީާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭާއެްއޗިްއސެ

ާާގއ އެއީާމީެގާޙަޤީޤަތް.ާކޮމިޓީެގާޔައުމިްއޔ އ އިާކޮމިޓީެގާރެކޯޑިން ހަމަާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާވެސްާާބައްލަވ ލެްއވީމަ

ާާ އޮތް ހިނގ ފައިާ މިކަންާ މީކަންާ މަްއސައެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ޕްރޮސެސްެގާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫޅޭ.ާާޮގތަކީ.ާ ލަެއއްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންާއޮތީމަާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއުޅޭާަމއްސަލަތަކެއްާއުޅެދ ނެާކަންނޭނެގ.ާހަަމާ

ައޅުަގނޑުމެންާހަމަާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާމިާކޮމިޓީންާކޮށްފައިާއޮތްާމަސަްއކަތަކީާ

ކަ ހަމަާ ޮއތްާމެންބަރުންނަށްާ ކުރެވިފައިާ އެްއޮގތަށްާ ގަވ އިދ ާ ކޮމިޓީެގާ ހަމަާ މިއީާ ބޭނުންވަނީާ އަރުވަންާ ށަވަރުކަންާ

ާމަސައްކަތެކޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އެ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ދިވަޑައިެގންފަިއވ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާކޮންމެާޕ ޓީއަކަށްާެވސްާާهللاާބޭފުޅަކަށް.ާއެއީާމ ފަންނުާހުނޅަުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމިނެޓުއިރުާ.5ާއަޅުަގނޑުާމިާއަރުވަނީާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާއެއްބަސްވެފަިއވ ާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާާޢަބްދުމ ފަންނުާހުނޅަުގާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ބްރޯޑްކ ސްޓިން މޯލްޑިވްސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުަގއިާކޯޕަާާާގޝުކުރިއްޔ ާ އެާރޭޝަންެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ

ޢަކޯޕަ ބޯޑެއްާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ މަރޭޝަނަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ޖެހޭނީާ އެާއްޔަންކުރަްއވަންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންާ ޖިލީހުން.ާ

ވަނަާމ އްދ ާފ ހަަގކޮށްލަނ12ާާާާްވޭާމ އްދ ތަކެއް.ާެއޮގތުންާއެާޤ ނޫނުެގާާޤ ނޫނުަގއިާްއޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައިާއެާާބޯޑެއްާޢަ

ާާ ފުރަތަމަ އެންމެާ މ އްދ އާ 12ާާބޭނުންވޭ.ާ ބެހޭޮގތުންވަނަާ ާާާާއިާ ޚިޔ ލުެގ އިނދިކޮޅުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުމެންނ ާ

ވ ހަކަފުޅުދައްކ ިއރުގައި މިމެންބަރުންާ ާާއޮންނަާ މ އްދ ަގއ12ާާާިނީ މަޖިލީހުެގާަވނަާ ރައްޔިތުންާ ަމތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ

ާާ ޚިޔ ލުާހުރީތީވެާެއޮގތަށްާާާާޮގތަށްާއެބޭފުޅުންެގާާނަންާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާމިާހުށަހަޅ 9ާާކޮމިޓީއަކުން

ާާއަކީާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުންާރުޙުންާކުތ އެމ އްދ ާމ ނަކޮށްެގންާއެާވ ހަކަދައްކަނީ.ާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާނު

ެއާާ ތެރެއިންާ ޕްރޮސެސްެއއްެގާ ދ ާ އެާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންާ ޮގތަކީާ ކޮށްފައިވ ާ ވެސްާ ކުރިންާ މީެގާ ނަންތައްާ ދޭާ

ާާ ފަހުަގއި ކުރުމަށްާ ބަރ ބަރަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ ާާކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުެގއެ ރައްޔިތުންާ ނަންތަކެއްާ ތަޅުމަށާްާާާހުރިހ ާ

ހުށަހަޅައިހުށަހަޅަ ާާނީ.ާ ާާެގން ާާޭއެގތެރެއިން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސ 77ާާރަްއޔިތުންާ ނޫނިއްޔ މުންާ ތިއްބަވ ާ ައށްާާާާމެންބަރުންާ

ހ ޒިރުވެާޯވޓުަގއިާބަިއވެރިވ ާައޣްލަބިއްޔަތަކުންާއެާފ ސްވ ާނަމެއްާމިާނިމިެގންާމިއަންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމ ލިއްޔަތުާާ

ާާާާމިޓީއަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމ ލިއްޔަތުާކޮާާކޮމިޓީ ނަމަށްާވުރެންާިގނައިން.ާއެކަމަކު،ާޓެކްނިކަލ18ާާާާްއަށްާހުށަހެޅުނު

ާާކުރެވިފަިއވާ މައްސަލަތަކ ާހެދިާނޫނިއްޔ ުމންާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށްާދޮުގާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމުެގާސަބަބުންާޑިސްކޮލިފައިާާ

މަޢުލޫ ދޭންޖެހޭާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންާ ވ ންޖެހުނީާ އެހެންާ ބައިވަރު.ާ މަޢުލޫމ ތުކަމަށާްާނަންތައްާ ޞައްޙަާ ތެދުާ މ ތަކީާ

ރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންާަގބޫލުކުރ ތީ.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކޮމިޓީަގއިާެވސްާަވނީާާ

ދި މަޢުލޫމ ތުާ ތެދުާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ފައި.ާ ވ ހަކަާ ނާްާމިާ

ާާރަނަގޅު ނަންތަކެއް ނަމ18ާާޭާ ކޮމިޓީއެްއެގާާާާބޭފުޅުންެގާ ސަބްާ މިވަނީ.ާ ރިޕޯޓްަގއިާ ހުށަހަޅ ފައިާ ކޮމިޓީންާ މިާ މިހ ރުާ

ާާ އަދިާާާ.ނ ޒިމްާވެސްާވިދ ޅުވިާާއަޙުމަދުމަސައްކަތްާހިނގ ދިޔަާޮގތުެގާވ ހަކަާދިްއަގރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައިރ ެގާ ރިވިލިފުށީާ ވިދ ޅުވެދެއްިވ.ބަރުާ ވެސްާ ރަޝީދުާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާޔ ޟްާ ކޮމިޓީަގއިާ ސަބްާ

ންާނަންތައްާއޭެގާފަހުންާސައިާކޮޓަރިދިޔައީާކޮންސެންސެސްއަކަށްާރީޗްެވެގންާނަންތަކ ާމެދުާއެއްބަސްވަމުން.ާބައެއްާާ

ުއސޫލެ އެީއާ އެބަހުރި.ާ ހުށަހަޅ ފައިާ އައިސްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ުއސޫލުވެސްާ އެާ ނޫން.ާ ާއްާ

ރިޕޯޓްާހެދުމުެގާކުރިންާއަނެއްކ ާވެސްާސަބްާކޮމިޓީެއއްާބ އްވ ާސަބްާކޮމިޓީަގއިާެއާާާަގބޫލުނުކުރ ތީެވާސަބްާކޮމިޓީގެާ
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ާާާާނަމުެގ18ާާހުށަހެޅުނުާނަންތަކ ާމެދުަގއިާވ ހަކަދެްއކުމަށްާފަހުަގއިާއެާިމާާ ާމުންވަންޏ ާާބޭނުންވ ކަމަށްތެރޭަގއިާހިމަން

ާާއެކަންާވަނީާހި ނަމެއްާޝޯޓްލިސްޓްކުރުމަށ18ާާާާްމަނ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންަވނީާސަބްާކޮމިޓީންާވަކި

ާާ ާާފަހުަގއިާކޮމިޓީ ބޭނުންވ ާާރިޕޯޓް ހިމަނަންާ މިާރިޕޯޓްަގއިާ އައިސްފައިާ ކޮޓަރިއަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާސައިާ ދިޔަާ ލިޔަމުންާ

އިތުރުާ ވ ހަކަާ މަސައްކަތްކުރުމަކީނަންތަކެއްެގާ މިާ ޙަކުރުމުންާ އެހެންނޫންނަމަކ ާާ ޖެހުމޭ.ާ ކުލަެއްއާ ޤީޤަތުަގއިާސިޔ ސީާ

ކޮމިޓީަގިއާާ އެާ ފަހުންާ ނޭނިގާ ެއކަންާ އެނެގންޖެހޭނެއޭ.ާ އެކަންާ ކުރިންާ ޭއެގާ ނުކުރީސްއޭ.ާ ކަންކަމެއްާ އެޮގތަކަށްާ

ށްާެއާޕ ޓީެގާާއިންނެވިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރަށްާއެާނަންތައްާދެވިފައިާނުވ ތީާނޫނީާއިނިސްޓްރަކްޝަންާއެާަވކިޮގތަކަ

ޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުންާނޫނިއްޔ މުންާއެާޕ ޓީެގާވެރިކަންކުރ ާނިޒ މުެގާތެރެއިންާދީފަިއާފަހުންާއައިސްާމިކަންާކުރަންާާ

ާާ ތިބި ކޮމިޓީަގއިާ ސަބްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ ހަމައެކަނ18ާާާިމިޖެހުނީ.ާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ

ާާބ ސްާޝަރީފްެގާނަންާހ.ޔެލޯާރޯޒް.ާއެބޭފުޅ ެގާނަންާނެުގމަށްާފަހުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީާބަދަލުކުރެވުނުާނަމަކަށްާމިވީާއައް

ކުރުވި.ާދަންނަވ ލަންާާާާވެސްާާއަށްާނިސްބަތްވ ާބޭފުޅުންާެއހެންާނަމެއްާހުށަހެޅުއްވި.ާހުށަހަޅުއްަވއިެގންާއެކަންާފ ސް

ހޯދަ ެއްގރީމެންޓަކުންާ ހަދ ާ ބަޔަކ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ކޮމިޓީެއްއެގާ ކުރުމަކީާާމިއުޅެނީާ ކަންތައްތައްާ އެކަހަލަާ ވެސްާ އިެގންާ

އަޅުަގނ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ޤ ނޫނުގައިރަނަގޅުާ ފ ސްކުރިާ މިާ ވީހ ޑުމެންެގާ ދައިރ ތަކަކަށްާާާާވޭާ ިގނަާ ެވސްާ

އަކީާއެާލ ފަިއާތިބިާބޭފުޅުންާހިމެނޭާދ އިރ ތަްއާާާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާިގނަާދ އިރ ތަކަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރުމުެގާމ ނަ

ކީާކޮންާދ އިރ އެއްެގާބޭފުޅެްއކަންާއެނޭގޮގތަށްާއެކަންާކޮށްފައިާބޭއްވުން.ާާވ ާޮގތަށްާނޫނިއްޔ ާއެާބޭފުޅުންނަބަތްނިސް

ދ އިރ  ނެތްާާާޤ ނޫނީާ ބޭފުޅަކުާ އިތުރުާއެއްވެސްާ އެކަނި.ާ އައްބ ސްާޝަރީފްާ ރޯޒްާ ހ.ޔެލޯާ އޮތީާ ކުރިމަތިލ ފައިާ އިންާ

ދ އިރ  ކުރިމަތިލ ފަކައެއްާާޤ ނޫނީާ މިކަމަށްާ ހުރާިާއިންާ ކޮމަންކޮށްާ ފަހުަގއިާ ނެުގމަށްާ ނަންާ ބޭފުޅ ެގާ އެާ އެކަމަކު،ާ ާ.

ދ އިރ ެއއްާބަިއވަރުާމެންބަރުންާތިބި،ާބަިއވަރުާބޭފުޅުންާތިްއބެވިާދ އިރ ތަކަށްާވެސްާނަންތަކެއްާއިތުރުކޮށްފައިާވަނީ.ާާ

ރ ާޮގތް.ާކޮމިޓީެގާއަޣްލަބިްއޔަތުާހޯދާީާޔ މުންާެއބޭފުޅުންާކަންތައްާކުވަންމިއީާއެމް.ޑީ.ޕީންާމީހުންާކަތިލަންވެއްޖެާކަމަށް

މިއަދު އެކަންާ ސަބަބުން.ާ ެއްގރީމެންޓެްއެގާ ކުރިާ ބަޔަކ ާ ތެރޭަގއިާ ޗުއްޓީެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާާާާމަޖިލީހުެގާ އެނޭގނެާ ވެސްާ

ކޮމިޓީ މ ލިއްޔަތުާ މެންބަރުންނަށް.ާ ޒިންމ ދ ރުކުރުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ސަރުކ ރުާ ކަމަށާ އަކީާ ކޮމިޓީއެއްާ އޮތްާ އިާާވަންާ

ސްކޫރުޓަސަރުކ  ކަންތައްތައްާ ކުރ ާ އަރުންާ ކޮމިޓީެގާ އެާ ކަމަށ އިާ ކޮމިޓީއެއްާ ޮއންނަާ ޣްލަބިއްޔަތުާާނަިއޒްކުރަންާ

އި ނުދ ނެ.ާާއޮންނަންޖެހޭނީާ ރަނަގޅަކަށްާ ކަންކަމެއްާ އެހެންނޫންމަކ އެްއާ ކަން.ާ އަތްމަތީަގއިާ ފަރ ތްތަކުެގާ ދިކޮޅުާ

ނުކުތ  އަނެއްާ ދެންާ ނުބެލޭނެ.ާ ރަނަގޅަކަށްާ ާާކަންކަމެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ 2ާާއަކަށްާ

ާާ ދިޔަ ހިނަގމުންާ ކޮމިޓީަގއިާ ސަބްާ މަސައްކަތްކުރި.ާ ެވެގންާ ހުއްޓ ލަންާ ހުއްޓ ލަންެވެގނ2ާާާާްޖަލްސ އެއްާ ޖަލްސ އެއްާ

ާާމަސައް ފުޅުންާބޭނުންފުޅުވ ާާނަމަކަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާައދިާއެބ9ާާޭކަތްކުރި.ާެއއީާއެބޭފުޅުންާބޭނުންވ ާޮގތަށްާފުރަތަމަ

2ާާާާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި.ާ އިތުރުކުރުމަށްާ 77ާާނަމެއްާ

ވަނީާއުސޫލުާާލިބިފައިާެގާބ ރޭ.ާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއަކަށްާާމުމެންބަރުންނަށްާވެސްާލިބިފައިވަނީާކަންކަންާނިންމު
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ދިމ ލަށާްާކަނޑައަޅަިއެގ އުސޫލަކ ާ އެހެންާ އަނެއްކ ާ ފަހުންާ އޭެގާ ކަނޑައަޅ ފައިާ އުސޫލެއްާ ނިންމަން.ާ ކަންކަންާ ންާ

ނިންމުމެއްެގާޮގތުަގއި.ާމިއަދުާރައްޔިތުންާާ ރައްޔިތުންާމަޖިލީހުންާނިންމާ  ދ ންވަންޏ މުންާއެކަންވެސްާައންނަންޖެހޭނެާ

ާާ ހުށަހެޅިފައިވ  18ާާާާމަޖިލީހަށްާ ވެސް ޑީ.އ ރް.ޕީންާ ޕީނަމަކީާ ކަހަލަާއި.އޭއަދިާ ެއްއވެސްާ ެއކަމުަގއިާ ވެސްާ ންާ

އިޢުތިރ ޟެއްާނެތްާނަންނަން.ާއަދިާނުވިތ ކަށްާއެާކޮމިޓީަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޤައުީމާޕ ޓީަގއިާމެންބަރުާވެސްާާ

ާާ ަގބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުާ ނަންތައްާ މިާ ނަންނަން.ާ ޕްރެކްޓިސްއިޢުތިރ ޟުނުކުރަްއވ ާ ކުރިންާ ީމެގާ ދިޔަާާމަޖިލީހުަގއިާ ާ

ނަނ9ާާާާްމަށްފަހުަގއިާއެހިސ ބުންާާނަންާހަމަވ9ާާުާާހިެގންާފ ސްވ ާނަމެްއެގާތެރެއަށްވޯޓަށްާއެާާޮގތަށްާފަހަރަކުާނަމަކަށް

ާއްޔަންކުރެވިއްޖެާކަމަށްވަންޏ މުންާއެކަންާއެާނިމުނީކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންޢިއްޒަ ޖުމްތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ނެތް.ާާބަރުާ އެދިަވޑަިއެގންފަެއއްާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ހޫރީާ

ވ ހަކަފުޅުދެއްކެ ައއިޓަމަށްާ އެޖެންޑ ާ މިާ މިހިސ ބުންާ ަގވ އއިދުަގއިއެހެންކަމުންާ މަޖިލީހުެގާ މަތިންާވުމަށްާ ޮގތުެގާ ވ ާ

ޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިާޮގތަށްާކޮންމެާޕ ޓީއަކަށްާއަދިާވަކިާާ

ާާ 5ާާާާމެންބަރަކަށް ކޮންމެާބޭފުޅަކަށްާއަރުވ ާމިާނިމުނީ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިހ ރުާމިާމިނެޓު

ންާއަޅުަގނޑުާކުރަންާ.ާމިާމަސަްއކަތްތަކުެގާދަށުކަތްތައްާއިތުރުާއެހެންާމަސައ13ާާްކުރިއަށްާެގންދ ާއެޖެންޑ ާައިއޓަމުާާ

ަގލޮޅުާާ މިއޮތްާ އައިޓަުމަގއިާ އެޖެންޑ ާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ހުރިާ ނުނިމިާ ެއއީާ މަސައްކަތް.ާ އަނެއްާ އޮތްާ ަގސްދުކޮށްފައިާ

.ާދިވެހިރައްޖޭެގ7ާާާ/2010ލޫފްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢި

ވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލުެގާބަޙުސްެގާމަރުޙަލ ާާ...ާާތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާާއިދ ރީާދ އިރ 

ާާާާތައްވަުގތުާާޅަކަށްފަހު(ާމިާބިލުެގާބަޙުސްެގކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާ)ަވުގތުކޮާ ހުރިާޮގތްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާބ ކީ

ާާާާޑީ.އ ރް.ޕީ އެމް.ޑީ.ޕ49ާާީއަށް ާާއަާާމިނެޓުިއރު،ާ ނިސްބަތްނ45ާާުށް ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ މެންބަރުންެގާމިނެޓުއިރު،ާ ވ ާ

ާމެންބަރަކަށްާެވސްާާދަްއކަވ ާކޮންމެފުޅުއެންމެާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފަިއާވަނީ.ާދެންާވ ހަކަާާތެރެއިންާމިހ ތަނަށް

ާާ އެާހަމަ ާާކުރިއެކޭާ އަޅުަގނ5ާާްއޮގތަށް ފުރުޞަތުާ ޕީމިނެޓުެގާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ާާޑުާ ާާ.އޭ މިނެޓުއިރު،16ާާާާއަށް

ޕ ޓީ ާާާާޤައުމީާ ޖުމ5ާާްއަށް އަދިާ ޕ ޓީމިނެޓުާ ާާާާހޫރީާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ 5ާާާާއަށް ފުރުޞަތަށްާ އެބައޮތް.ާ މިނެޓުއިރުާ

މެން ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަވ ާާބަރުންނަށްާ ލިސްޓްަގއިވ ާާއަރުަވމުންާ އަޅުަގނޑުެގާ މިހ ރުާ ނަން.ާ

މެންބަރުންެގ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިންާ ާ

ާޙުސެއިންާމުޙައްމަދު.

ާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:



 92 

ންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށާްާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލު

ޢިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ެގނައުމަށްާ މަޙްއިޞްލ ޙެއްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާއްޒަތްތެރިާ ލޫފްާ

ފުރުޞަތަކަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލުމަށްާ އެއްޗެއްާ ދެތިންާ ތ އީދުކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

ާާދެއްކެވިާންގ ާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަޅުމަށް،ާއ ދެާމިާބިލ ާބެހޭޮގތުންާފުރަތަމަާވެރިކަންާހިއެދުނީ.ާއ ދެ،ާމިާހުށަހެ

މިާޤ ނޫނުާފ ސްކޮށްެގންާއަދިާޢަމަލުކުރަންާވެސްާނުފެށެިގންާއުޅެނިކޮށްާއިޞްލ ޙެްއާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާ

ބޮޑަ އެންމެާ ހުށަހެޅުންާ ިއޞްލ ޙުާ އެހެންވީމަ،ާ ހުށަހެޅުނާްާހުށަހެޅިއްޔޭ.ާ އިޞްލ ޙުާ ކަމަކީާ ފ ޑުވިދ ޅުވިާ އޭނަާ ށްާ

އަވަސްކަމުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭނަާހަނދުމަފުޅެއްާނެތްކަންނޭނެގާމީެގާކުރިންާވެރިކަންާހިންގ ާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާމާިާ

ޮގތެއްޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅައިެގންާމިތ ާބަޙުސްކުރެވިާއެކަމ  ާާާާާމެދުާ ޅުަގނޑުމެންާާއަާާމިއީނިމިެގންާދިޔަކަން.

މިންަގނޑުތަކ ިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ.ާ މިހިރީާ މިންަގނޑުތައްާ ހުންނަާ ވ ހަކަެގންދަންާ ހަދަންެވއްޖިއްޔ ާ އިދިކޮޅުާ އެްއޗަކ ާ

އުސޫލުތައްާހުންނަާވަރުާމިއީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިކަމ ާބެހޭޮގތުންާދަންނަވ ނީާއ ދެާއެކިާބޭފުޅުންާއެކިާޮގތްޮގތަށްާާ

ޕް ޤައުމުތަކުެގާ މަދުާދުނިޔޭެގާ ލިބިފަިއވ ާ ައޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަދަްއކަަވއިފި.ާ ވެސްާ ބިނ ކުރުއްަވިއާ މައްޗަށްާ ރެކްޓިސްެގާ

ތަފ ތުާާ މިކަމުަގއިާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ެއކިާ ދުނިޔޭެގާ ދެންނެވޭނީާ ދަންނަވ ނަމަާ އެްއޗެއްާ ބުރަެވާ މައްޗަށްާ މަޢުލޫމ ތުެގާ

ހަމަާޔަ އަޅުަގނޑަށްާއެނިގފަިއެވއޭ.ާ ޢަމަލުކުރ ކަންާ ިމާޮގތްޮގތަށްާ އެބަހުރިާއަޅުަގނޑުމެންާ ދުނިޔޭަގއިާ ޤީނުންާވެސްާ

ކުރިމަތިލަިއެގންާާ ޓިކެޓްަގއިާ ޕ ޓީެއއްެގާ ަވކިާ އެބަހުރިާ ެވސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބަލ ފަދަާ ޮގތަށްާ ޕްރެކްޓިސްެގާ ބެސްޓްާ

ތްކުރ ނީާމިވެނިާތިމަންނަމެންެގާއުސޫލުތަކަކީާމިއޭ،ާތިމަންނަމެންެގާފިކުރަނީާމިއޭ.ާތިމަންނަމެންާހޮވިއްޖިއްޔ ާމަސައްކަ

ާާ ރައްޔިތުންާކައިރީަގއިާބުނެެގންާއޭނ ާހޮވިްއޖިއްޔ ާއޭނ ާހޮވެނީާވަކިާފިކުރެއްަގއިާަވކިާއުސޫލުތަކެްއާާޮގތަކަށޭާމިހެން

ރައްޔިތުންނަށްާވިސްނ ދީެގންާޤަބޫލުކޮށްެގންކަމަށްާވ ތީެވާެއހެންާޮގތަކަށްާއޭނަާބަދަލުވ ކަމަށްވެއްޖެްއޔ ާމައްސަލަެއްއާ

ބަދަލު ބައެްއާާނެތްާ ދުނިޔޭެގާ މިއީާ ދޫކޮށްލަން.ާ ޮގނޑިާ ހުރިާ ހޮވިފައިާ އެފަހަރުާ ޖެހޭނީާ އޭނައަށްާ އެކަމަކުާ ވެވިދ ނެ.ާ

ތަންތަނުަގއިާހަމަާޕްރެކްޓިސްާކުރ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ާމިކީއެްއާއަލަށްާއުފައްދައިެގންާމީާއަނެއްހެންާއުފަންކުރުވަންާ

މިެއއް މީަގއިާ މިކަމަކީ.ާ ނޫންާ ޚިޔ ލެްއވެސްާ ޑިމޮކްރަސީއޭ،ާާާއުޅޭާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންތޯާ

ރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކޭ،ާރަްއޔިތުންާއެދޭޮގތަށްާވެރިކަންާކުރުމަށޭާމިދައްކަވ ާވ ހަކަތައް.ާމިއީާކިހިނެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ވޯޓުާދޭށޭ.ާރައްޔިތުންާބަޔަކުާދައްކަވ ާވ ހަކަތަކެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާބައެއްާކައިރިއަށްާޮގސްާމިބުނަނީާތިމަންނައަށް

މެންބަރުންާ ކައުންސިލުތަކަށްާ ރަށުާ ނޫނިްއޔ ާ ވިޔަސްާ ހޮވިކަމަށްާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ މިހޮވަނީާ

އެމީހުންެގާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އެމީހުންާ ހޮވަނީާ ހޮވިކަމަށްވިޔަސްާ މެންބަރުންާ ކަުއންސިލަށްާ އަތޮޅުާ ހޮވިކަމަށްިވޔަސް،ާ

ތ އީދުކުރެޭވާކަންކަ އެންމެާ އެމީހުންނަށްާ ެއއީާ ކީމ ާ ޮގތްތަކެކޭާ މިވެނިާ ބަލަހައްޓ ދޭނެކަމަށްާ ރަނަގޅަށްާ އެންމެާ ންާ

ޮގތަކަށްާއެބަޔަކުާވޯޓުާދެނީ.ާމީެގތެރެއިންާިގނަާމީހުންާވޯޓުދޭާބަޔަކުާމިނެެގނީ.ާހުރިހ ާފިކުރެްއަގިއާވެސްާވޯޓުދޭނެާާ

މީހުންާވެ ފިކުރެއްެގާ ތިބޭނެ.ާހުރިހ ާ މެންބަރުާމީހުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިހ ރުާއިޞްލ ޙުާ ދެންާއެހެންވީމ ާ ސްާއެބަތިބޭ.ާ



 93 

ަގލޮޅުާދެކުންާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޙުލޫފްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިއޮތީާވަކިާޕ ޓީެއއްެގާޓިކެޓުަގއިާނުވަތަާވަކިާާ

ދޫކޮށްފިއްޔ  އެޕ ޓީާ އޭނަާ ެވއްޖިްއޔ ާ ހޮވިއްޖެކަމުަގއިާ ފަރ ތުންާ އެޕ ޓީންާާާޕ ޓީއެްއެގާ ކުރ ޮގތުންާ ޢަމަލުާ އޭނ ާ ނުވަތަާ

ވަރުެގާާ އެބުނ ާ އެހެންވީމ ާ ެގއްލޭނެއޭ.ާ ޮގނޑިާ އޭނ ެގާ ަވކިކޮށްފިްއޔ ާ ނަމަވެސްާ ނޭދިެގންާ މަޢ ފުާ ވަކިކޮށްފިއްޔ ާ

ްއޔ ާާއުސޫލުތަކ އިާަގވ އިދުތަކ ިއާައދިާހިތްވަރުާހުރިކަމަށްާެވއްޖިއްޔ ާއެމީހެްއެގާކިބައިަގއިާހިތްވަރުާހުރިކަމަށްާވެއްޖި

ސިޔ ސީާހިތްވަރުާވެސްާހުންނަންާޖެހޭނެދެއްތޯާއެހެންވ ކަަމށްާވެއްޖިއްޔ .ާއެހެންެވއްޖިްއޔ ާހަމަާޮގނޑިާދޫކޮށްލ ފަިއާާ

ނިކުންނަންވީނުންތޯާއަމިއްލަާމިނިވަނެއްެގާޮގތުންާނުވަތަާެއހެންާޕ ޓީއެއްެގާފަރ ތުން.ާއެެއއްނޫންތޯާމިކިޔ ާއުސޫލަކީ.ާާ

ޤަބޫލުކުރ ގޮާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހިފައި.ާދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތްތަްއާ ސިޔ ސީާ މިއަދުެގާ ެވއްޖިއްޔ ާ ތުަގއިާ

ކޮންމެާޮގތެްއަގއިިވޔަސްާމިތ ނަގއިާއެކިާޕ ޓީތަކުެގާފަރ ތުންާއެކިާމީހުންާަވކ ލ ތުކޮށްާވޯޓުދީާހަދަމުންާެގންދަނީާެއާާ

އެހެންވެ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތިން.ާ ވެސްާ ފިކުރުތަކ އިާ މިޖެހެނީ.ާޕ ޓީތަކުެގާ ހަދަންާ ޕ ޓީތަކ އިާ ޖަމ ޢަތްތަކ ިއާ ކަންނޭެގާ ާ

ކިޔ ިއރުާާ ޙައްޤުތަކޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެބައޮތް.ާ ޙައްޤުާ ތިބުމުެގާ ޮގތުަގިއާ މިނިަވނުންެގާ އަމިއްލަާ އެހެންނޫނީާ

ާާ ެއޮގތަށްާވަޑަިއެގންނެވި ބައިަވރުާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާހަމަާތަންދޭާމިނިވަންާކެނޑިޑޭޓެްއަގއިާކުރިމަތިލައިެގންާހޮވެން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ާ ނޯންނ ނެ.ާ މަޖުބޫރީއެއްާ ިއތުރުާ އެހެންާ އެބޭފުޅުންނަކަށްާ އެބަތިއްބެވި.ާ މެންބަރުންވެސްާ

ބިލެްއާާ މިތަނުަގއިާ ނިޒ މުަގއި.ާ ރިޔ ސީާ މިހ ރުާ ެއބަޖެހޭާ ކަމެްއަގއިާ ކޮންމެާ ައނެއްކ ާ ދެންާ ދައްކ އިރުާ މިވ ހަކަާ

ދެްއކުނަސް ވ ހަކަެއއްާ ޖެހިފައި.ާާާހުށަހެޅުނަސްާ ނިޒ މުަގއިާ ރިޔ ސީާ މިއޮންނަނީާ ހުޅުވ ލ އިރުާ އަނަގާ އަޅުަގނޑުާ

ެވސްާ ކޮރިޑޯތަކުަގއިާ ެއކިއެކިާ ލިޔެާ މިޮގތަށްާ ކޮބައިކަންާ ނިޒ މަކީާ ރިޔ ސީާ ދެންނެވިހެންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ

މިވެނިކަމެއް ނުވ ނެއޭާ ދައްކަިއެގންާ ވ ހަކައެއްާ މިވެނިާ ނިޒ މުާ ރިޔ ސީާ މިވެނިާާބަހައްޓަންވެއްޖެ.ާ ނުވ ނެއޭ.ާ ކޮށްެގންާ ާ

ކަމެއްާކުރަންާވެއްޖިއްޔ ާނިޒ މުާބަދަލުކުރ ށޭ.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ާޮގތުަގއިާމިވަރުާދެންާތަންކޮޅެއްާބޮޑު.ާ

ެވސްާާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދުނިޔޭެގާ ޮގތެްއާ އުޅޭާ ކަންކޮށްާ ދުނިޔޭެގާ ިވސްނަންވީާ ޙަޤީޤަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކު ބޭނުންވިޮގތަށްާާމިކަންާ އެމީހުންާ އޮތީާ މަޞްލަޙަތުާ ރައްޔިތުންާ ރައްކ ތެރިކުރަން.ާ ޙައްޤުތައްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރޭ.ާ

ވިސްނަންޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކަމަށްާ އެއީާ ނޫންތޯ.ާ ނުވަތަާ މީހެއްތޯާ ވޯޓުދޭާ ވަކ ލ ތުކޮށްާ ފަރ ތުންާ އެމީހުންެގާ

ާކަމަކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙު

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ ިއރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުނ7ާާާާްާ/2010ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

މަޙުލޫފާްާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ެގނައުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ހިންުގމ އިާ

ާާހުށަހަޅުއް ވަނަާމ އްދ 119ާާާވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙަކ ިއާބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަާމިދެކެެވނީ.ާއ ދެ،ާއެިއޞްލ ޙުަގއިާިމއޮންނަނީ

ތިރީަގިއވ ޮގތުެގާާ ވަކިވ ނީާ މަޤ މުންާ މެންބަރުންާ ކައުންސިލުެގާ މިއޮންނަނީާ ެއއިޞްލ ޙުަގއިާ އިޞްލ ޙެއް.ާ އަށްާ
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ލައިެގންާއިންތިޚ ބުވ ާފަރ ތްތަްއާއިންތިޚ ބުވިއިރުާނިސްބަތްިވާާމަތީންނެވެ.ާ)ބ(ާސިޔ ސީާޕ ޓީއެްއެގާޓިކެޓުަގއިާކުރިމަތި

މިޕ ޓީާ ފުރަތަމަާސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ ަވކިކުރުން.ާ ޕ ޓީައކުންާ އެމީހަކުާނިސްބަތްވ ާ ނުވަތަާ ވަކިވުންާ ޕ ޓީންާ

ާމިީއ...ާ؟ާއުިވއްޖިްއޔ ާދެންާމިހޮވުނުާމީހ ާއަށްާވ ނީާކިހިނެއްތޯ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މަނިކުފ ނުާ ފަށައިފިއްޔ ާ ވ ހަކަދައްކަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އައިސްާ މިހ ރަކަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަނިކުފ ނުާނިސްބަތްވ  މީެގފަހުންާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިކުމެވަޑަިއަގންނަވަން.ާ ބޭރަށްާ ބޭފުޅުންާ ޕ ޓީެގާ ާ

ނުތިބޭނާެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދައްކަވަންޏ ާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންާ އެކަހަލަާ އަދިާ ލީޑަރުާ ޚ އްޞަށްކޮށްާ ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ ޕ ޓީާ

ށްާމަނިކުފ ނުާމިކަންާއަންަގވ ާމިކަންާކޮންމެވެސްާރަނަގޅުޮގތަކަށްާާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ާމަނިކުފ ނުާޕ ޓީާއަ

މެންބަރުންާތިއްބަވ ނެކަމަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާެގންދަވ އިރުަގއި.10ާާާާެގންދެވުންާއެދެން.ާއަދިާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއ ދެާއެޮގތަށްާވެސްާއެކަންާހަމަޖެހޭނެާޮގތަކަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގ

މިޮގތަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްިއރުާފުރަތަމައިނުންާމިވ ހަކަާދައްކ އިރުާދެންމެާވ ހަކަާދެއްކެވިާމެންބަރަކުާވިދ ޅުެވއްޖެާާ

ށް.ާާރިޔ ސީާނިޒ މ އިާބެހޭޮގތުން.ާރިޔ ސީާނިޒ މުަގއިާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއިނޭގތޯާނޯވޭާޕ ޓީައކުންާވެރިކަންާކުރ ޮގތަކަ

ަވކިާ ޕ ޓީއަކުންނޫނޭާ ވެސްާ އެއްޮގތަކަށްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ

ހޮވަނީ.ާ ވޯޓުދީެގންާ ރަްއޔިތުންާ ޮގތްތަކަކަށޭާ އެހުށަހަޅުއްވ ާ އެބޭފުޅަކުާ ހުށަހަޅުއްަވއިެގންާ މެނިފެސްޓޯއެއްާ ބޭފުޅަކުާ

ާާ ޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާބޭފުޅަކުާހޮވިދ ނެ.ާއެއީާޕ ޓީއަކުންާކުރ ާވެރިކަމެއްާނޫނޭ.ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާޕ ޓީއެއްާނޫނޭ.

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަާބުނޭާމިނިވަންކަމ އެކުާފިކުރ27ާާާާުދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ބު އެމީހަކުާ ޮގތުެގަމތިންާ ޚިލ ފުނުވ ާ ައސްލަކ އިާ ިއސްލ މްދީނުެގާ ޚިޔ ލުތަްއާާކުރުމ އިާ ޮގތްތަކަކަށްާ ފެންނަާ އަށްާ އްދިާ

ލިބިެގންވެާއެވެ.ާއަޅުަގނޑުާ މީހަކަށްާ މިނިވަންކަންާކޮންމެާ ފ ޅުކުރުމުެގާ ޮގތަކަށްާ މިނޫންވެސްާ ަގލަމުންާއަދިާ ދުލ އިާ

ށްާާވަނަާމ އްދ ަގއިާމިބުނ ާމިނިވަންކަމ އެކުާޚިޔ ލުކުރުމ27ާާަދަންނަވ ނީާމިާއިޞްލ ޙުާެގނެސްފިނަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މިއޮތްާފުރުޞަތުާދެންާނޯންނ ނެކަން.ާއ ދެާައޅުަގނޑުާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާޚ އްޞަކޮށްާޕ ޓީތަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާާ

ބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާތިބޭފުޅުންާވޯޓުާދިނުމަުގއިާޚ ްއޞަކޮށްާޑީ.އ ރު.ޕީާައށްާވޯޓުާދިނުމުަގއިާވަރަށްާާ
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އެބޭ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނަވަންާ މީހަކުާާބޮޑަށްާ ޓިކެޓުަގއިާ އަށްާ ޕ ޓީާ އެބޭފުޅުންެގާ ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވ ޮގތުަގއިާ ފުޅުންާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާއެމީހަކުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޚ އްޞަކޮށްާ އ ދެ،ާ ައޅެްއކަމަށް.ާ ހޮވިއްޖިްއޔ މުންާދެންާއެމީހަކީާއެބޭފުޅުންެގާ

ބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުން.ާ ަވކިާ ޕ ޓީައކުންާ ބޭނުންާނިސްބަތްވ ާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ާ

ބަދަލުާ ޚިޔ ލުާ ފިކުރ އިާ ިވސްނުމ އިާ އެމީހ ެގާ ހުންނަވަިއެގންާ އެޕ ޓީަގއިާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒެތްތެރިާ މިހުށަހެޅުއްވިާ

އަންނައިރުަގިއާާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ މިާ އެހެންީވމ ާ ކުރަންވީތޯޭއ.ާ ވަކިާ ހަމަާ ދެންާ ެގނެސްފިއްޔ މުންާ

ންެގާތެރެއިންާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރެއިންާޕ ޓީތަކުންާރައްޔިތު

ޯވޓުާާ ބޭފުޅުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ ހުސްއެކަނިާ މިތިބީާ ހަމަާ މެންބަރުންާ ތިބިާ ހޮވިފައިާ ަމޖިލީހަށްާ ކުރިމަތިލައިެގންާ ޓިކެޓްަގއިާ

ޕ  އެހެންވީމ ާ ހޮވިފަކ އެއް.ާ ނޫންާ ސިޔ ސީާާލައިެގނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ ނަމަާ މިސ ލަކަށްާ ނިސްބަތްވ ،ާ ޓީތަކަށްާ

ޕ ޓީެގާދަފްތަރުަގއިާހިމެނިފަިއވ ާމީހުންާއަދަދަށްާބެލިއަސްާގ ތްަގނޑަކަށްާޯވޓުލ ންާޙަްއޤުވ ާެއއްލަްއކަާބ ރަާހ ސްާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީތަކަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ އެބަތިބި.ާ މީހުންާ 70ާާާާވަރަކަށްާ ނުވަތަ ހ ސ80ާާާްހ ސްާ

މީހުންކަމަށްާވޯޓުލ ންާމިތިބީ.ާވީއިރުާައޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅައިެގންާމިބޭނުންވަނީާޚ އްޞަކޮށްާ

މިނިވަންާފިކުރުެގާބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލ ތ ާފިކުރުާނައްތ ލުމަށްާކުރެވޭާމަސައްކަތެއްކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާސިޔ ސީާ

ާާ ފިކުރ ިއާާޕ ޓީއެްއެގ ވިސްނުމ ިއާ ެގންުގޅުއްވ ާ ޕ ޓީއަކުންާ ސިޔ ސީާ ެއާ ލަްއވަނީާ ކުރިމަތިާ އެބޭފުޅަކުާ ޓިކެޓުަގއިާ

ޚިޔ ލ ތ އިާެއއްޮގތްެވެގންނޭ.ާެއހެންނަމަވެސްާޕ ޓީތަކުެގާވިސްނުންާއެބަާބަދަލުވެ.ާޕ ޓީތަކުންާެގންުގޅޭާއުސޫލުތައްާެއބަާާ

ާާ ޮއވެފައިާއަނެއްާޕ ޓީއަކަށްާރައްޔިތުންާެއެވރިކަންާބަދަލުާކޮށްލަނީ.ާއެާބަދަލުވޭ.ާއެހެންވެެގންާެއއްޕ ޓީއަކަށްާވެރިކަން

މީހުންެގާވެސްާވިސްނުންާާ ހޮޭވާ ހަމަާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ އެާރަނަގޅުާނުވ ތީ.ާ ދެކޭޮގތުަގިއާއެޕ ޓީއަކުންާ ރައްޔިތުންާ

ޖެހޭ ބަދަލުކުރ ންާ ބަދަލުވެއްޖެނަމަާ ިވސްނުންާ ޕ ޓީއެްއެގާ އެނިސްބަތްވިާ ކަށަވަރުކަެމއް.ާާއެރަްއޔިތަކުާ އެއީާ ނެކަންާ

ާާ މި ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހިތުންާ ޚ އްޞަކޮށ119ާާާާްއަޅުަގނޑުާ ިއޞްލ ޙަކީާ މިހުށަހަޅ ފަިއވ ާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ދެކެނީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ ައުއންކަމަށްާ މައްޗަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަނިޔ ވެރިކަންާ ޕ ޓީތަކުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޕ ޓީތަކުެގާ

ވެސް ޙައްޤުތަކ ިއާާއެްއޮގތަކަށްާ ައސ ސީާ ދީފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފ ސްވުމަކީާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ ާ

ިވސްނުމ ިއާާ ޕ ޓީތަކުަގއިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ހުށަހަޅަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ޚިލ ފުކަމެއްާ

ކުރިމަތިލުމު ކަމަކ ާ މީހަކުާ އެްއޮގތްެވާ ފިކުރ އިާ އަދިާޚިޔ ލ ތ އިާ ނުޖެހޭނެކަން.ާ ޮއންނަންާ އެހެންވެެގންާ އެކަމެއްާ ންާ

މިހ ރުާ އެޕ ޓީތައްާ ޕ ޓީތައްާ ބަެއއްާ ތިބިާ އެބަާ ތެރޭަގއިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުަގއިާ

އެޕ ޓީއަކުން ދެންާ އުިވއްޖިްއޔ މުންާ އެޕ ޓީތައްާ ޕ ޓީތައް.ާ އުފެދޭާ ސުވ ލުާ އޮތުމ އިމެދުާ ނިސްބަތްެވ،ާވުޖޫދުަގއިާ ާ

އިޞްލ ޙުަގިއާާ އޮތްާ މިހުށަހަޅ ފައިާ ނުވަތަާ މިބިލުަގއިާ ެވސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ޮގތެއްާ ވ ނެާ ބޭފުޅަކަށްާ ހޮވިވަޑަިއެގންނެވިާ

އިލްތިމ ސްާ އަދަބުވެރިކަމ ެއކުާ ވަރަށްާ މެންބަރަންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ވީިއރުާ ނެތް.ާ ބަޔ ންކޮށްފައެއްާ

ޓީތަކަށްާނިސްބަތްވ ާބޭފުޅުންާައޅުަގނޑުމެންާޚިޔ ލ ތ އިާފިކުރ އިާެއްއޮގތްވެާހުރިާމީހަކުާާދަންނަވަންާއަޅުަގނޑުމެންާޕ 
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ހުށަހެޅުމަށާްާ މިހުށަހަޅ ފައިވ ާ އަނިޔ ވެރިވެަގތުމަށްާ މައްޗަށްާ އޭނ ެގާ ހިނދުާ ބަދަލުކުރ ާ ފިކުރުާ އެޚިޔ ލ ތ އިާ

ާާ ދަންނަވ ލަން ހަމައެއ އެކުާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާތ އީދުނުކުރެޭވާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާ

އަޚުލ ޤީާާ އެާ ެގންުގޅެން.ާ މިންަގނޑުތަކެއްާ އަޚުލ ޤީާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ ތެރޭަގއިާ

ޑަށްާާމިންަގނޑުތަކަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއަނިޔ ވެރިވުެމއްާނޫން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމިއެބައޮތްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިާއިރުާއަޅުަގނ

ނިސްބަތްިވާާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ފަރ ތެްއާ އިންތިޚ ބުވ ާ ޓިކެޓުަގއިާ ޕ ޓީެއއްެގާ އެބައޮތް.ާސިޔ ސީާ އިޞްލ ޙެއްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ

އޮތުން.ާާ ޮގތަށްާ ގެއްލޭާ މިމަޤ މުާ އޭނ ާ ަވކިވުމުންާ ކަމެއް.ާ އޮތްާ އިޚުތިޔ ރުަގއިާ އޭނ ެގާ ެއީއާ ވަކިވުމުންާ އޭނ ާ ޕ ޓީންާ

ވަކިކުރު ޕ ޓީންާ މިީއާއެހެންނަމަވެސްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ނުވ ނެ.ާ ެގއްލިެގންާ މުންާ

ިވސްނަންޖެހޭނާެާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ ރަްއޔިތުންާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީތަކަށްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ހަމަާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

.އ ރު.ޕީެގާމިހ ރުެގާިވސްނުންހުރިާކަމެއް.ާފުންކޮށްާއެބަާވިސްނަންާޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާއެބަާއެނޭގާޑީ

އ ދެ،ާާ ދޭކަށް.ާ ޖ ަގެއއްާ އެްއެވސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ިވސްނުމުެގާ ޚިޔ ލުެގާ މިނިވަންާ ބޭނުމެްއނުވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތް.ާ

ކޮމިއުނިސްޓްާޕ ޓީންާވެސްާެއާޕ ޓީެގާވިސްނުމ އިާފިކުރުާނެތްާއެްއވެސްާބަޔަކަށްާފުރުޞަތެއްާނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ނުދަންނަވަންާާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ިވސްނުމެކޭ.ާ މިކަހަލަާ މިއީާ އެދެމޭާ މަޢ ފ އެކުާ ވަރަށްާ ާ

އެކޭާާ ޕ ޓީާ ކޮމިއުނިސްޓްާ ެއއީާ އިނޭގތޯ.ާ އެދެންާ ނުލެއްވުންާ އޮޅުވ ާ އެހެންާ ޕ ޓީއެކޭާ ކޮިމއުނިސްޓްާ އަކީާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ

ާާ ބޭނުންވޭާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކުެގާވ ހަކަާދަންނަވ ނީާއަކީާނޫން.ާދެންާއަދިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން

ނޫާާ މިއޮތްާ ރ އްޖޭަގއިާ ދައްކަވ އިރުަގިއާ ބޭފުޅުންާ ނިސްބަތްވެވަޑަިއަގންނަވ ާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ޚ އްޞަކޮށްާ

އަސ ސީާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާކުށްެވރިންނަށްާކުށުންާދިފ ޢުާކުރުމަށްާޤ ނޫނީާވަކީލުންާދޭންޖެހޭނެކަމަށްާއެާޤ ނޫނު

ބަޔ ންކޮށްފައިާއޮްއވ ާކަނޑަެއޅިެގންާނުދިންާވެރިާމީހ ެގާފަހަތުަގއިާއޮތްާޕ ޓީަގިއާޭއެގާިމނިސްޓަރުކަންާކުރައްވ ފަިއާާ

އަޅުަގނޑުާާ އަދިާ ހިތ މަކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ ނުދޭންާ ޙައްޤުތަްއާ ރަްއޔިތުންެގާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެިވާ

ހިތ މަާއަކީާމިހ ރުާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމަނިކުފ ނުާމަޤ މ އިާދުރުވެވަޑައިެގންާމިހ ރުާހުންނެިވާާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއަދިާާ

ލީޑަރަކީާހަމަާމިދެންނެވިާޙަްއޤުތައްާނަގ ލުުމަގިއާހޯމްާމިނިސްޓަރަކަށްާހުންނެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމަނިކުފ ނު.ާއެހެންވީމ ާާ

ަގއި ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ތިއްބަަވއިެގންާ ފަހަތުަގއިާ ހިތ ަމާާާާއެބޭފުޅ ެގާ އަޅުަގނޑުާ ބުނަންާ ނުލިބެޭއާ ޙައްޤުތައްާ ބުނެފައިވ ާ

ހުށަހެޅިންާ އަޅުަގނޑުާ ކޮމިޝަނަށްާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޭރުެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަން.ާ

ރަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިވެސް.ާ ނުދިން.ާ ކޮށެއްާ އޭރުާ ހަމަާސަރުކ ރުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކޮށްދިނުމަށް.ާ ީއސްާާމިކަންތައްތައްާ

ަގޑިާޖެހުމ އެކުާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާމަނިކުފ ނުެގާޕ ޓީންާއަދިވެސްާވ ހަކަތައްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާާ

ާކަންކަންާއިންތިޒ މުކޮށްދެއްވ ތޯާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއަދިާވ ހަކަާހުރިާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަާމީހ ެގާޕ ޓީންާވަކިާޝުކު

އިންނަާާ ރިޔ ސަތުަގއިާ ޖެހޭނީާ ދަންނަވަންާ މަޢ ފ އެކުާ ެއކަމަށްާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ތީާ ކޮށްދިނުމަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ

ަވކިާޮގތެއްާއަންގ ކަށްާފުރުޞަތެއްާނޯވޭ.ާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންާކޮށްދެއްވ ފަިއާާާާއިރުަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާވަކިާޕ ޓީއަކަށް

އޮތީާބޮޑުާދެާޕ ޓިންާވެސްާކޯރަމްާނުެގއްލޭނެާޮގތަށްާމަޖިލީހުެގާއިންތިޒ މުތައްާެގންޮގސްދެއްވ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާާ

އެ ެއއްބަސްވުމ އިާ އެާ އަދިވެސްާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ކުރަންާ ުއއްމީދުާ ހުރިހ ާާވަރަށްާ މަސައްކަތްތައްާ ްއޮގތަށްާ

ާވުމ ެއކުާޖަލްސ ާނިންމ ލަނީ.2:30ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންވެސްާެގންޮގސްދެއްވ ނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހިސ ބުންާ

 

ާޖަލްސ ާނިންމުންާ.
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.9:00ާާާވ ާބުދަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާުޖޫނ30ާާްދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާޮއންނ ނީާ

ާ

ާނިމުނީާ.ާމަޖިލީސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

ާ

                       _______________ާ




