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2010 /46 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  18 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 (ސްދުވަ  ބުދަ، )2010ޖުލައި   14 : ތާރީޚު 

 1431 ޝަޢުބާން 2 
 

 ަގއި   9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 
 

 އަށް  11:06ން  10:30 : އިންޓަވަލް 
 

 އަށް  13:01ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

  ަގއި  14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 
 

 މިނެޓް  23ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ދާގެ އް ވަނަ މާ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 43 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ61ްއިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 74ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހުން  

  

 މޫސާ މަނިކު ރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاވާ ޢަބްދުއީަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު   

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް   

  އަޙްމަދު ދީދީ ޔާމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރި 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުއިވިލިމާފަންނު ދާ 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 މަދު މުޖްތާޒް ންހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ދު ޙުސައިންމަކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ޙަންމަދު މުވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ   

  އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ރުކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުބަމަހި 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ންލަނި 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް  ދުމައިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިިގނލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ރިޔާޒް ދުމަދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  ކުފުވައްމުލަ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 އިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 
 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  
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މުޙަންމަދު    * އިންޓަވަލްފަހުން، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، ޒުބައިރު، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ިތނަދޫ ދާއިރާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެ ޖަލްސާގައި  ރަޝީދު  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިަތދޫ  ޢާދިލް،  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިންޓަވަލްފަހުން،  މަރަދޫ  އަދި  ވެ. 

ދާއިރާގެ ޢަބްދު  ހުޅުހެންވޭރު  ޢީވާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ގަލޮޅު  މަނިކު،  މޫސާ  އަޙްމަދުދީދީ،  هللا، މެންބަރު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި 

ދާއި ނޮޅިވަރަމް  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ރަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މުޙަންމަދު    ރާގެމައްޗަންގޮޅި  މެންބަރު 

ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ  ރިޒާ،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މިލަންދޫ  މޫސާ،  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުިށ  ޢީސާ،   ނަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ މް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް،  ހީކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

  ގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ކުޑަހުވަދޫރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ފެލިދޫ ދާއިރާ

ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ންދާ،  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

ފުވައްމު ލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް، އަދި 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ޢަބްދު

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދުށްފަހު،  ޅަ* ހުސްވަގުތުކޮ

ޢަބްދުއްރަޙީމް، މާފަންނު ދެކުނު  هللا މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މިލަންދޫ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ގުރައިދޫ

ޮތއްޑޫ ދާއި ދޫ ދާއިރާގެ  ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ފެލިރިޒާ، 

ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު،  ވަމެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ކުޑަހު

ދު ރިޔާޒް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަ

هللا މަދު ނާޒިމް، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަން

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މަސީޙު މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ، އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 



 1 

ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާވަނަާއަހަރުެގާދެާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާދުވަސް.ާާބުދަާާާޖުލައާިާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާށުނީާ.މަޖިލިސްާފެާ.وااله

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.23ާމިވަުގތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާ

 

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 ެއއީާ.3.1ާ.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމ2010/2ާ/18ާު/އޖންޑ ެގާނަންބަރަކީ:ާމިއަދުެގާއެޖެާ-3.1

ާ.ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާއެާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.3.2އެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ-3.2

ާ

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަންގ ާއެންުގން.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންުގެމއްޮގތުަގއިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާާާ.ާރިޔ ސަތުނ4ްއެޖެންޑ ާައއިޓަމު

ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކުެގާކޮމިޓީަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާހުންނެވ2ާާާިވަނަާމ އްދ ެގ29ާާާާ

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކޮهللاަގލޮޅުާ އެާ ބަދަލުަގއިާ ދ އިރ ެގާާާމިޓީެގާ ހުޅުމީދޫާ އަށްާ

ާާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް ހަމަޖައްސަަވއިފިާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާއިޢުލ ނުކުރަން.ާއެޖެންޑ ާާއެމް.ޑީ.ޕީން
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ާާ ދަންނަވ 4ާާއައިޓަމު އެންުގމެްއޮގތުަގއިާ އަންގ ާ ރިޔ ސަތުންާ ދެންާ ކޮމިޓީތަކުެގާަގއިާ މިއަދުާ މިއޮތީާ ލަންާ

ަގއ9.30ާާާާިޢ އްމުާކޮމިޓީ.9.30ާާާާަގިއާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ.9.30ާާާާްއވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތް.ާާބޭާާބައްދަލުވުންތައް

ަގއިާިމނިވަންާމުއައްސަސ ތަކުެގ11.15ާާާާަގއިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ އިާބެހޭާކޮމިޓީ.11.15ާާާާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީ.ާާ

ާާ 11.15ާާާާކަންތައްތަކ އިާބެހޭާކޮމިޓީ. ަގއިާޤައުމީާސަލ މަތ އިާބެހޭާކޮމިޓީ.12.30ާާާަގއިާޤައުމީާތަރައްޤީާކޮމިޓީ.

2.30ާާާާ ކޮމިޓީ. ސުލޫކުާ 2.45ާާާާަގއިާ ކޮމިޓީ. ކުޑަާ މަޖިލިހުެގާ މުޅިާ ހަމަތައ4.30ާާާްަގއިާ ތަރުޖަމ ކުރުމުެގާ ަގއިާ

ާގައިާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(4.30ާާާާބަޔ ންކުރުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާކޮމިޓީ.ާ

ާ

ާސުވ ލުާ.ާާ.5

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާސުވ ލު.ާމިާއައިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.5ާާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

6.1-ާާާާ އައިޓަމު ހުށަހ6ައެޖެންޑ ާ މޭޒުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ާ.ާާ ކަންކަން. ފ ސްކުރައްވ ާާާ-6.1ޅ ާ މަޖިލީހުންާ

ާާ އަރިހަށ91ާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށްާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާދިވެހިާސިވިލްާސަރވ5/2007ާާިފޮނުވުނުާޤ ނޫނުާނަންބަރު:ާާ ެގނައުުމެގާބިލުާާާާވަނަާިއޞްލ ޙ2ާާުސްެގާޤ ނޫނަށް

އެދެންާާާާހެޅުއްވުން.ާއަޅުަގނޑުާއަީމންޢ އްމުާއަރިހުންމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ފަިއވ ާަމއްސަލަާހުށަާާއަލުންާވިސްނުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާފޮނުއްވ ފައިވ ާސިޓީފުޅުާަމޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުމަށް.

ާ

ާ

 އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށ91ާާާާްސީެގާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަްއވ ާޤ ނޫނުއަސ 

ާާ 5ާ/2007ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއަރިހަށްާފޮނުވުނުާޤ ނޫނުާނަންބަރު: 2ާާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްެގާޤ ނޫނަށް

ބިލުާއަލުންާވިސްނުމަށްާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ،ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާފޮނުއްާ ވ ފަިއވ ާވަނަާއިޞްލ ޙެއްާެގނައުމުެގާ

ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެއްވުންާ.
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ާ

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅު.ާާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާތިާއިިވވަޑައިަގތީާޢިއްޒަތްތެރި

އެޖެން ދަށުންާ އައިޓަމުެގާ މިާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މަތިން ޮގތުެގާ ދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އެހެންޏ ވެސްާ ކުރުމަށްފަހުާ 1ާޑ ާ

މިކަނާްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަހުސްަގއިާ އެާ ހުޅުވ ލ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ބަހުސަށްާ ަގޑިއިރުެގާ

ލިބިވަޑަިއަގން ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުއްވުުމެގާ ޮގތްތަކެއްާ ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ ެގންދިއުމަށްާ ަވުގތުާާކުރިއަށްާ ނަވ ނެ.ާ

ާާ 1ާާާާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތްާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލަނީ. ަގޑިއިރުެގ1ާާާާަގޑިިއރުެގާބަހުސެްއަގއި..ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

ާާ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީާ 23ާާާާބަހުސެއްަގއިާ އަށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ ނިސްބަތްނުވ 21ާާާާމިނިޓުއިރު.ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ަވކިާ މިނިޓުއިރު.ާ

ާާ ާާމިނިޓ3ާާުކޮންމެާމެންބަރަކަށް 6ާާާާއިރު.ާޕީ.އޭާއަށް މިނިޓުިއރު.ާއަދިާޖުމްހޫރީާޕ ޓ3ާާާާީމިނިޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށް

ާާ ތަރުތީބަކުނ3ާާާާްއަށް އެދިވަޑައިަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ މިނިޓުާ

މިއަރުވަނީާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާާާާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާއެންމެފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

 ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ސަރވިސް ސިވިލްާ ދިވެހިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ެގނެވުނުާ މިާ ުގޅިެގންާާާާޤ ނޫނަށްާ

ާާ ފޮނުއްވ ފައި.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށްާ ވިސްނުމަށްާ ބިލުާ މިާ އަލުންާ މިވަނީާ ބިލުާ މިާ ޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިކަންާމިާދިމ ވަނީާއަޅުަގނޑުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހިނގ ާބަހުސްކުރިާ

ޖެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާާވަނަާޖަލްސ ަގއިާވެސްާައޅުަގނޑުާދެންނެވިންާފ ލުންާނެއްޓިއްޖެ.ާހަމައިންާނެއްޓިއ4ާާާް

ާާ ފަހަނައަޅައި ހައްދުާ އެދުމުަގިއާ އަިމއްލަާ ވެވެނީއޭ.ާ ޚިލ ފުާ ޮގތެއްަގިއ30ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަކިާ އަހަރުާ

ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަާބަޔަކުާއަޅުަގނޑުމެންާމިވީާކުޑަާމުއްދަތެއްެގާތެރޭަގއިާހަށިަގނޑުާޠަބީޢީޮގތުންާއެހެންޮގތަކަށްާާ

ެގާހެކިާމިއަދުާމިދަނީާފެންނަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިީއާހިތ މަހުރިާދެރަާމައްސަލަާބަދަލުވެެގންާނުދ ނޭކަމު

ާާ ދައުލަތުެގ ބަޔ ންކުރެިވެގންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިވަނ3ާާާާީއެއް.ާ ބ ރުާ

ކަންތައް ކުރަންޖެހޭާ ބ ރަށްާ އަނެއްާ ބ ރުންާ ެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ޅުކަންާާވަކިވެފައި.ާ ސ ފުކޮށްާ ިމަވނީާ ތައްާ

ާބޮޑުޮގތެއްަގއިާލިޔެވިާސ ބިތުކޮށްާފެންނަންާމިއޮތީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމީެގާމައްސަލައަކަށްާމިާދިމ ވ ާމައްސަލަާ
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އަކީާދައުލަތުެގާދެންާއޮތްާދެާބ ރުެގާމައްޗަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްެގާތޫނުާވަކިތަްއާއޭަގއިާހިއްޕ ާަގދަކޮށްާ

ޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާކޮންޓްރޯލަށްާެގންނަންާމަސަްއކަތްާކުރަމުންާެގންދ ކަން.ާމީެގާނަތީޖ އެއްެގާޮގތުންާީމެގާާމިާޢިއް

މިީއާާ ރަްއޔިތުން.ާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިވަނީާ ޖެހިފަިއާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަޙައްމަލުކުރަންާ ދެރަާ ދަތިާ

ާާ މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސް،ާ ފުންކޮށްާާާވެކަންބޮޑުޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަށްާ ވެސްާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ވެސްާާ ސިުގނަލެްއާ ނުވ ނޭކަުމެގާ މިހެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޖެހޭނޭކަމެއް.ާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަންާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަދިާ ނުދޭ.ާ ފެނިެގންނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާމުސްތަޤުބަލުަގއިާ

ހޮވިފައި.ާާރައީސ  ޕ ޓީތަކުންާ ސިޔ ސީާ މިތިބީާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ މިާ ދެންާ އަޅުަގނޑ އިާ އިާ

ބޮޑީ.ާާ އެދުންވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބަކީާ އެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ މިޖެހޭާ ވ ންާ މިހެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތައްާކޮންޓްރޯލުކޮށްެގންާެގނެސްާމިާޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޯްއޗެއްތޯާލިބޭނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާބ ރު

ފައިދ  ކުރ ނެާ އެއްޗަކީާ ލިބޭނެާ ހަމައެކަނިާ މިއިންާ ލައިެގން.ާ ުއނދަޫގކޮށްެގާާމަޖިލީހަށްާ ބަޔަކަށްާ ބަޔަކަށްާާއަކީާ ންާ

ކަންާނޫންާއެއްޗެއްާނުލިބޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިހެންވުމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާާލިބޭާހިތްހަމަޖެހުމެއް

ދޫކުރަން ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހުއްޓަން ވެސްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ދެންނެވީާާެވއްޖެޭއ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންާ ޖެހިއްޖެއޭ.ާ

ޕަވަރ،ާާ އެގްޒެކެޓިވްާ އެބައޮތްާ ބަޔ ންކުރެވިެގންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެއްކަން.ާދައުލަތުެގާސިޔ ސަތުތައްާކަނޑައަޅައިާތަންފީޛުކުރުން.ާާވެރިކަންާހިންުގމުެގާބ ރުންާކުރަންޖެހޭނީާކޮންކަ

މިހ ރުާދައުލަތުެގާސިޔ ސަތުާކަނޑައަޅ ާފަރ ތަކީާވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމިާމަޖިލިސް.ާތަންފީޛުކުރަންާޖެހެނީާވެސްާ

މިޖެހެ ިއއްަވންާ ިއއްވަންވިޔަސްާ ޙުކުމެއްާ މީހަކަށްާ ކޯޓަކުންާ ރ އްޖޭެގާ މިާ އަނެއްކ ާ މަޖިލީހުނާްާމަޖިލީހުން.ާ ނީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޙ ލަތައްާ މިާ ހ ޒިރުކުރ ނެ.ާ ޤ ޟީާ ކުރ ނެ،ާ ހ ޒިރުާ ފަނޑިޔ ރުާ އެހެންނޫންވެއްޖެްއޔ ާ ބުނ ޮގތަށް.ާ

މަޖިލީހުެގާޙ ލަތްާދިޔައިމަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާލަދުވެތިވ ންޖެހޭނެ.ާމިޙ ލަތަށްާމިހ ރުާމިއޮތީާމިާ

ާާ .ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލަެއއްާާ…ދެންާއޮތްާދެާމުއައްސަސ ާެވސްާހަލ ކުކޮށްލަނީމަޖިލީސްާޮގސް.ާޤައުމުަގއި

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ ުގޅިެގންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންނ އިާ ތިއްބެވިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނެތްާ

ދަރީންނ  ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކޮށްލ .ާ ހަލ ކުާ ޤައުމުާ ހަލ ކުކޮށްލ .ާ މާިާމަޖިލީސްާ ދަރީންނ އިާ އަޅުަގނޑުެގާ އިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާތިްއބެވިާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާދަރީންނ އިާދަރިންާދިރިއުޅެންާއޮންނ ނީާމާިާ

ޤައުމު.ާމިާޤައުމުާއޮތީތީާމިާޤައުމުެގާއުނަގށްާައޅުަގނޑުމެންާއުފަންވެެގންާމިާޤައުމުެގާއުނަގށްާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ާޤައުމުެގާއުނުގަގއިާައޅުަގނޑުމެންާބޮޑުވެފަިއާމިތިބީ.ާޤައުމުާދެކެާލޯތްބެއްާނުވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާާވިހަިއެގންާމި

ާާ އަހަރުާތެރޭަގއިާނުބައިކޮށްާޚުދުމުޚުތ ރުކޮށ30ާާާާްކީއްތޯާކުރ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމ ޒީެވދިޔަ

އިާޖެހިެގންާހެއްލިފައިާތިބިާބަޔަކުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާިމއަދުާވެރިކަމެްއާބަޔަކުާކޮށްފަިއާެއާވެރިކަުމެގާދަޅައިގަާ

ވެއްޖެއޭާޮގތްާދޫކުރަން.ާޭއެގާދެރަާތަޙައްމަލުކުރަންާމިާޖެހެނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީސްާނޫންތޯ.ާމިއީާހިތ މަހުރާިާ
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ާާ ފޮނުވ ާެއއްެވސްާބިލެއްާާދެރަާމައްސަލަެއއް.ާައޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާޮގވ ލަންާމިހެން

ނެތޭ.ާާ ބަލ ނެކަމެއްާ ެވސްާ އެްއޗެއްސަށްާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނެތޭ.ާ ކަމެއްާ ތަޞްދީޤުކުރ ނެާ

ާާ ހަމަ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އަށްާ ހުރ3ާާާިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލިބިފައިާ ލިބިފައި.ާ އެބައޮތޭާ ބ ރުާ އެއްބައިާ ބައިކުޅަާ

ާާ ބޭނުންކުރަްއަވއިެގން ޤ ނޫނުއަސ ސީާާބ ރުެގާ ިއދިކޮޅަށްާ ބަޔަކަށްާ އިދިކޮޅުވ ާ ޤަުއމ އިާ ެއއީާ ހިންަގވ ށޭ.ާ ޤައުމުާ

ނުހުންނ ނެ.ާާ ކަންފަތެއްާ ނުހުންނ ނެ.ާ ލޮލެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ތެދުވީމަކ ެއއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ތެދުވ ނެއޭ.ާ

ންނޭާދ ނީ.ާމިކަންާނުކުރަންޏ ާާއަޑެއްާނީވޭނެ.ާއިޙުސ ސެއްާނުވ ނެއޭ.ާކުށްކުރ ާމީހ ާއަށްާބަރ ބަރަށްާއަދަބުާދެމު

ާޚިލ ފުާވަނީޭއ.ާަވްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުައސ ސީއ ރަ

ާ

 މައުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ެގާދަށުނާްާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(91ާާާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނުހަނުާތަނަވަސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިދޭާއިޚްތިޔ ރުެގާދަށުންާމި

އަޣްލަބިއްޔަތަކުންާފ ސްކޮށްފަިއާއަޅުަގނޑުމެންާފޮނުވިާބިލެްއާއަނބުރ ާފޮނުވ ލުމަކީާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާާ

ހަމަޖެހިވަޑައިނުެގންފިާއެހެ ހިތްޕުޅުާ ދޭތެރޭާ އެކަމ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއޮންނަނީާ މިޮގތަށްާ ންނަމަވެސްާ

ސ ސީަގއިާމިޮގތަށްާރަްއޔިތުންާާޙ ލަތެއްަގއިާމިކަހަލަާފުރުޞަތުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާދޭންވެެގންާމިާޤ ނޫނުއަ

ާާލިޔު ައޅުަގނޑުމެން 91ާާާާްއވ ފައިާމިވަނީ.ާދެންާ ބިލުާއަނބުރ ާާވަނަ މިާ ބަލ ލ އިރުާއެބައޮވޭާ މ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާ

ފޮނުވ ލީމަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާއެބައޮތްކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާހެއްދެވީާޯގސްކޮށްާކުރެއްވިކަެމއްާކަމަށްާ

ާާ ދެން ބިލުާއޮތްޮގތަށްާފ ސްކޮށްލުމުެގާފުރުޞަތު.ާ މަޖިލީހުންާމިާ ޙ ލަތެއްަގއިާ 91ާާާާފެނިއްޖެާ މ އްދ ެގާ)ނ(ާވަނަ

ަގއިާމިއޮންނަނީާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާނުފޮނުއްިވއަސްާތަޞްދީޤުާނުކުރެއްިވއަސްާއެާަވކިާމުއްދަތެއްވީމަާފ ސްވާ 

ފޮނުވިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސުވ ލަކީާ އޮތްާ ިމއަދުާ ކުރިމަތީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޮތްއިރުާ މިހެންާ ވ ހަކަ.ާ

ވ ފަިއާއެބައޮތް.ާއެާޕޮއިންޓުތަކަށްާދިއުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަނީާޕޮއިންޓެއްާފ ހަަގކުރައ4ާާްސިޓީފުޅުަގއިާާ

އަންނައިރުާާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އައިސްވެސްާ ކުރަމުންާ ވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ މިާ

ރައްޔިތުންެގާވެރިކަމެްއާާާާސަރުކ ރަށްާވެސްާއޮންނ ނެާއިޚުތިޔ ރު.ާޚުދުމުޚުތ ރުކޮށްާވެރިކަންާކުރުމުެގާއިޚުތިޔ ރ އި

އަޙުމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ދެއްކެިވާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެއަކުާ ދ ދިާ އިޚުތިޔ ރ އި.ާ ކުރުމުެގާ

ާރަޝީދު...

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންާނިޒ މ ބެހޭ،ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއް.
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

هللاާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންެގންދަވ ާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

މެންބަރެއްެގ އެހެންާ އޭތިާާމައުސޫމްާ ތަޣަްއޔަރުވަމުންދ ތީވެާ ކުޑަކުޑަކޮށްާ ވިދ ޅުވުމުަގއިާ ނަންާ ާ

ާރަނަގޅުކޮށްލުމަށްޓަކައިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެއއްާނޫން.ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާނަންފުޅުާފުރަތަމަާކުށްކޮށްާވިދ ޅުވެުވނީާާ

ާާ ރަނަގޅުާކުރައްވ ފި.ާއެހެންވީމަ،ާއެާފަހުންާރަނަގޅުާކުރެްއވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާެއދެންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާފަހުން

ާމެންބަރުންާވެސްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމުަގއިާހަމަާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދ ާއެްއޮގތަށްާވިދ ޅުވަމުންާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ

ާކެވުންާ:ވ ހަކަދެއްާާމަޢުޞޫމްهللاާކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ވިދ ޅުީވާާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ރަޝީދުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށިާ އ ދެ،ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާެއއްކޮށްނޭާއަޅުަގނޑުމެންާދ ންޖެހޭނީ.ާވަރަށްާތެދުާވ ހަކަފުޅެއް،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާ

ވަނަާމ އްދ ާއިންާއަޅުަގނޑުެމންާބަލ ލަންޖެހޭ.ާދައުލަތުެގ4ާާާއަސ ސީެގާާވ ހަކަފުޅެއްާއެވިދ ޅުވީ.ާޚ ްއޞަކޮށްާޤ ނޫނު

ހުރިހ ާބ ރެއްާފެށިެގންާއަންނ ނީާރައްޔިތުންނ ާހަމައިންނޭ.ާއެާބ ރުތައްާއޮންނ ނީާވެސްާރައްޔިތުންެގާކިބަިއގައޭ.ާާ

ާާ ންޓްަގއިާމިއޮންނަނީާބަންޑ ރަާޕޮއިންޓަށްާބަލ ލ އިރުާފުރަތަމަާޕޮއ4ާާިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްިވާސިޓީފުޅުަގއި

ދެްއކެވުނުާާ ވ ހަކަފުޅުާ ދިޔައިރުާ ހަދަމުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ލިޔުއްވ ފަާ ދެއްަވއިެގންާ ލަފ ފުޅުާ ނައިބުާ

ދެކެވުނުާާ އެްއޗެްއަގއިާ ކޮންމެވެސްާ އަރިމަތީަގއިާ ޔައުމިއްޔ ތަކުެގތެރޭާ ެއހެންނޫނީާ ތެރޭަގއިާ ޔައުމިްއޔ ތަކުެގާ

މި ބުނެވިފައޭާ މީަގިއާާވ ހަކަެއްއަގއިާ ކީްއވެެގންތޯާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ މިކަންތައްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭާ އޮންނަނީާ

ކަންތައްކުރެްއީވާ ހިޓްލަރުާ ެއޑޮލްފުާ ތެރޭަގއިާ ބޮޑުހަނުގރ މަާ ދެވަނަާ ނުލިޔުްއވީާ ސިޓީފުޅުަގިއާ މިާ ނުލިޔުއްީވާ

ކުރަ ވެރިކަމެއްާ ޚުދުމުޚުތ ރުާ އިނޭގތޯ.ާ ނުވ ނެާ ެގންޮގސްެގންާ މިވަރަށްާ ހައްދަވަންވީ.ާާމިހެންނޭ.ާ މިހެންާ ްއވަންޏ ާ

އެކަމަކު،ާރައްޔިތުންެގާވެރިކަމެއްެގާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާކަމެއްާކުރ އިރުާވަކިާޮގތަކަށްާއޮންނ ނީ.ާދެން،ާއޮތްާ

މިނިވަންާ މިއޮންނަނީާ ސިޓީފުޅުަގިއާ މިާ ޕޮއިންޓުަގއިާ އޮތްާ ދެން،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ކުޑަކޮށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ޕޮއިންޓްާ
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ކަށްާމީހުންާހޯދުމ އިާއެމީހުންެގާކިބަިއަގއިާއެކަމުެގާލަޔ ަގތ އިާޤ ބިލްކަންާހުރޭތޯާބެލުމަކީާދައުލަތުެގާާމުއައްސަސ ތަާ

ތަންފީޛީާބ ރުތަކުެގާތެރެއިންާކުރެވިދ ނެާކަމެއްާކަމ އިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާދައުރަކަށްވ ންާވ ނީާސަރުކ ރުންާ

ރިވެާމަޖިލީހަށްާސަރުކ ރުންާެއާނަންތައްާހުށަހެޅުމުންާއެާނަންތަްއާއެކަންާކޮށްފައިވަނީާރަނަގޅަށްތޯާބަލައިާފ ރަވެ

ފ ސްާކުރެއްވުންާނުވަތަާނުކުރެއްވުންާކަމ އިާބ ރުތައްާވަކިވެާހިނަގމުންދ ާދުސްތޫރީާނިޒ މުތަކުަގއިާއަމަލުކުރަނީާާ

އްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާމިޮގތަށްކަންާފ ހަަގކުރެއްިވ.ާެއކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިއްޖެ،ާމިާމަޖިލީހަށްާލިބި

ިގނަާާ ފުރުޞަތައްވުރެާ އެްއާ ބަލަން.ާ ރަނަގޅަށްތޯާ ކުރަްއވަނީާ މިކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ ފުރުޞަތުތަކެއް.ާ

ބޭބޭފުޅުންެގާ ފޮނުވޭާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ މިނިވަންާ ޯގސްކޮށް.ާ ކުރެްއވީާ މިކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ ފުރުޞަތުތަކުަގއިާ

ކުރެްއުވމެއް ދިރ ސ ާ ފޮނުއްވީ.ާާާާނަންފުޅުތައްާ މިތަނަށްާ ނަންފުޅުތަކެއްާ އަރ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ހިތްޕުޅަށްާ ހަމަާ ނެތިާ

ެއާާ ެއކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ ބެލުމޭާ ޒިންމ ދ ރުކޮށްާ ކަމަކަށްވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިންމ އިރުާ މިސިޓީާ ދެން،ާ

ދެ ފުރުޞަތު.ާ ދީފިމޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިފިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދެންނެވި،ާ ސިވިލްާކުރަްއވަނީ.ާ މީަގއިާ ން،ާ

ކަންތަކަކީާާ މިކުރެއްވިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރެއްވުމަށްާ ކަންތައްާ ުމއައްސަސ ެއއްާ މުސްތަޤިއްލުާ ސަރވިސްާ

ސިވިލްާސަރވިސްއޭާމިކިޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާހިންުގމުެގާއެންމެާބޮޑުާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދޭާޤައުމުގެާ

ބަ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވެސްާ އިރުާާއިޤުތިޞ ދުެގާ ބަދަލުކުރިާ ަވުގތުާ ބޭފުޅުންެގާ މިާ ސަރވިސް.ާ ސިވިލްާ ހިމެނޭާ އެއްާ

އަހ ލުމެއްާކަހ ލުމެއްާނެތް.ާައނެއްކ ާސިވިލްާސަރވިހަށްާެވސްާވަކިާބޮޑުާއޮފީހެއްާހަދ ފައިާއެބަހުރޭ.ާއެކަމަކު،ާ

ކުރަންވެއް އެނައުސްމަންޓެއްާ އެއްޗެއްާ އިޢުލ ންާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ެވސްާ ސަރވިސުންާ މިއީެވސްާސިވިލްާ ޖިްއޔ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޮފީހަށްާމިެގންދަންވަނީ.ާމިއީ،ާޚުދުމުޚުތ ރުާވެރިކަމުެގާސިފަތައް.ާމިާސިވިލްާސަރވިސްެގާާ

ަގޑިތައްާާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ ނެތް.ާ ކުރުމެއްާ އިތުރުާ ޮގތަކަށްާ އެއްވެސްާ ހަމަާ އެއަށްާ ޮގތަށްާ ބަދަލުކުރިާ މުސ ރަާ

ިއާޖައްސ ފައިާއެތިބެނީ.ާއެްއެވސްާތަނަކުންާލިބޭާޚިދުމަތެއްާރަނަގޅުީވކީެއއްާނޫން.ާާބަދަލުކޮށްފައިާހަމަާބިކަހ ލުަގ

މިފެނުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދ ދިފަހުންާ ބަލ ލިޔަސްާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ އެހެންާ ވ ހަކަ.ާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ އެއީާ

ކުންފުންޏެއްެގ އެހެންާ މިހ ރުާ ެވސްާ ކަންތައްާ ކޯޕަރޭޝަންެގާ ބްރޯޑްކ ސިޓިންގާ ހަދ ނީ.ާނެޝަނަލްާ ޮގތުަގއޭާ ާ

އެހެންވީމަ،ާސިވިލްާސަރވިސްާވެސްާޕްރެޒިޑެންޝަނަލްާސަރވިސްާނަމަވެސްާކޮންމެވެސްާނަމެއްާކިޔ ފައިާވަކިާާ

ެއއްާވަކިންާޮއންނ ނެާއޭރުން.ާދެން،ާާ ެގންުގޅެންީވާނޫންތޯ.ާރައްޔިތުންެގާސިިވލްާސަރވިސްާ ކޮށްލ ފައިާވަކިންާ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާސިޓީފުޅުަގއިާމިއޮތީ.ާބައްލަވ 180ާާާާާާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިވ ާކިޔ ފައިާިމއޮންނަނ180ާާާީމިާސިޓީފުޅުާލިޔުްއވިއިރުާިމއޮތްާޮގތް.ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ

ހެޅޭާނަންތަކުެގާތެރެއިންނޭާކޮމ ކޯޅިެއްއެގާތެރޭަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާޖައްސަވ ފައިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(180ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިއޮންނަނީ.ާއެކަމަކުާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ180ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޫން.ާ އެހެނެްއާ އެހެންތޯ.ާ އޮތީާ ސިވިލ180ާާާްަގއިާ އޮންނަނީާ މިާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ
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މަތިން ޮގތުެގާ ޤ ނޫނުަގއިވ ާ ހަމާަާސަރވިސްެގާ މިހެންާ ތެރެއިން.ާ ނަންތަކުެގާ ހުށަހެޅޭާ ަމޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ާ

ޖުމްލައެއްެގާއެއްާއަރިމަތިަގިއާހިފައިެގންާދަމ ލ ފައިާރައްޔިތުންާއޮޅުވ ލ ފައިާޚުދުމުޚުތ ރުާޮގތަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާާ

ދުވަ ދަތުރުކުރަމުންދ ާ ދިމ ައށްާ ޑިމޮކްރަސީއަކ ާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާާމ ނަކުރުމަކީާ ސްވަރެއްަގއިާ

ާާ ވަނ180ާާާާަހިތ މަާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާރައްޔިތުންާހިތ މަާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާދެން،ާމިއޮންނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާާާާމ އްދ  ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެާ ބ ބަށ7ާާްއ އިާ ހައިރ ނެްއާާާާވަނަާ މީހަކުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައި.ާ

ވަނަާބ ބ ިއ7ާާާާމިނިވަންާމުައއްސަސ ތަކުެގާބ ބޭ.ާމުސްތަޤިއްލުާމުއަްއސަސ ތަކުެގާބ ބު.ާާާާވަނަާބ ބަކ7ާާާީނުވ ނެތޯ.ާާ

ންާާއަޅުަގނޑުެމންާމިާބ ރުތަކުެގާތެރެއިމިކިޔަނީާާާާންާމުސްތަޤިއްލުާމުައއްސަސ ތަކޭތަޢ ރުޟުވ ތީއޭާކިޔ ފައި.ާމިނިވަ

ބެލުމަށްާއެމީހުންެގާއަމިއްލަާހައިސިއްޔަތުންާާާާކޮންމެހެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވެސްާރަްއޔިތުންެގާކަންތައްތައް

ށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފައި،ާމިހުރިހ ާވެސްާކަމަކީާދެންާހުންނަާބ ބެއްެގާވ ހަކަ.ާެއާބ ބަކަންތައްތައްާނިންމުމަށްާހަދ ފައިާާ

ތަންފީޛީާާމި މިއޮންނަނީާ ކުރަންާސިޓީފުޅުަގިއާ ކަންތައްާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބ ރުާ ާ

ސަރވި…ދ ނެތީދަތިވެ ސިވިލްާ މަޤ .ާ ސިޔ ސީާ ބ ްއވ ެގންާ ވަކިންާ ލައްވަންީވާާސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މުތަކަށްާ

ވ ންވީ.ާާ ސަރވިސްާ ސިިވލްާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ދިނުމުެގާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރައްވަން.ާ ކަންތައްާ ސިޔ ސީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާރިޔ ޟުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުއްމުޙަާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދ ންދޫ

ބަދަލާުާ މިެގނެވުނުާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިިވލްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ނޫނާްާ ބަދަލެއްާ ފެންނަާ ެގންނަންާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އެއީާ ބައްލަވ ލެއްވުމަށްފަހުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މި މަތިންާ ޮގތުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާ ފޮނުވ ފައި.ާކަމަށްާ މިވަނީާ ވިސްނުމަށްާ އަލުންާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމކަމަށްާތ އީދުާނުކުރ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިއަދުާދައްކަމުންާދ ނީާހަމަާކުރީަގިއާމިާ

ދެއް ތ އީދުކޮށްާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ވ ހަކަ.ާ ދެއްކިާ މިތަޅުމުަގއިާ ެގނައުމުަގއިާ އިޞްލ ޙުާ ދައްކ ނީާޤ ނޫނަށްާ ބޭފުޅުންާ ކިާ

ވިސްނ ލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެއވ ހަކަ.ާ އެބީދައިންާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާނެހަމަާ ޙަޤީޤަތަކީާ

މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންެގާ ސިފަތައް.ާ ހުންނަޖެހޭނެާ ނިޒ މެއްަގއިާ ރިޔ ސީާ މިންަގނޑަކީާ ބަލަންޖެހޭނެާ

ޑުމެންާެއވ ހަކަތަްއާރައްޔިތުންެގާގ ތުަގއިާބުނެާދެާޕ ޓީންާނުކުމެާދެއްކިާާތައްަގނޑެއްާޖަހ ާފ ސްކޮށްެގންާއަޅުަގާނ

ިއާއަދިާއޭރުާއެބޭފުޅުންާއެދެއްކެވިާވ ހަކަާއ އިާމިއަދުާއ ާާވ ހަކ ަގއިާމިާރައްޔިތުންެގާޚ ްއޞަާމަޖިލީހުެގާޔައުމިއްޔ 

ރަށްާސ ފުކޮށްާފެންނަންާއޮތްާކަމެއް.ާާމިާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާިއއްޔެާމެންދުރުހެންާވަމިއީާާކަންާހިންގ ާޮގތ އިާާ

ޤަބޫލުކުރ  މިއަދުާ އެވ ހަކަާ ދައްކ ލ އިރަށްާ ހަމަާ ތިމ ާ ނުވަތަާ ބުނެލ އިރަށްާ ެއއްޗެއްާ ހަމަާ ތިމ ާ ާނެރައްޔިތުންނަކީާ

ާާ ދިުގ ވޭތުވެދިޔަާ ޤަބޫލުނުކޮށްާ ެއވ ހަކަތައްާ ހިނގައްޖެ.ާ އެކަންާ މ ޒީވެާ ނޫން.ާ ކަންކުރަމުންާާާަގއަހަރ30ާާުބައެއްާ
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މިދަނީ.ާއަިއޮގތް ބަލައިަގނެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަދަލުާ ިމއަދުާ އޮޔ ޮގއްސި.ާ މ ޒީވެާ ެއކަންާ މިއަދުާ ބަދަލުކޮށްާ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވިާސިޓީފުޅުަގއިާިމވ ާކަންތައްތަކަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާމިާާ

އަ ކަންކަންާ އޮތަތީވެާ އަޣުލަބިއްޔަތުާ މިާމަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެވިދ ނެ.ާ މިއަދުާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފ ސްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެމް.ޑީންާ ޗެއ ރމަނުންނ އިާ ބޯޑުތަކ އިާ ކުންފުނިތަކުެގާ އަމިއްލަާ މަޖިލީހުންާ

އެކަންާނޫންތޯާާާާކުރެވިދ ނެާމިާމަޖިލީހުެގާއަޣުލަބިއްޔަތުާއޮންނަާޮގތަށް.ާެއކަންާނުކުރެވޭނެާެއއްެވސްާޮގތެއްާނެތް.

މަޖިލީހަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިދަނީ.ާ ކުރަމުންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައޅުަގނ ިއއްޔެާ ޮގތެްއާނެތް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާ ބަލައިަގތީާއިންތިޚ ބުވުމަށްފަހުާވަކިކުރެޭވނެާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ޑުމެންާ

މަ ކުރެވޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާާމުތަކުގައިޤ އިންތިޚ ބުާ އިޞްލ ޙެއްތޯ.ާ ޮގތްތަކުެގާ ަވކިކުރެވޭނެާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ

ޤަބޫލެއްާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސިފަެއްއާ ެއއްެވސްާ ބަލަިއަގނެވޭނެާ ެއކަންާ ބަލ އިރުަގއިާ ތަރުޖަމ ކުރ އިރުާ އަޅުަގނޑުާ

މަޖިލީހަށް މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނެތް.ާ މައްސަލަެއއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާނުކުރެވޭ.ާ

ންާފޮނުވ ާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަނެއްކ ާދެވަނަާބުރުަގިއާވެސްާބަލައިނުަގތީމ ާެއކަންާފ ސްކުރުމަށްާދެ

މަރު ފަހުެގާ އެންމެާ ޤ ނޫނުތަކ ާާާާލ ޙައޮންނ ނެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާ ާ ެއއީާ ކޯޓު.ާ ސުޕްރީމްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ އަކީާ

ލ ާކަަމށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުާާޙަނިންމީމަާެއއީާއެންމެފަހުެގާމަރުޓަކީ.ާއެތަނުންާާތަޢ ރުޟުވ ާކަންތައްތަްއާބަލ ާކޯ

ޢިއްޒަތްތެރާިާ މިާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހިނަގމުންދ އިރުާ މަޖިލިސްާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަނީ.ާ

ިގ ވަރަށްާ ކުރެވިފަިއވ ާ ތަރުތީބުާ މަޖިލީހުންާ މިާ މެންބަރަކަށްވެހުރެާ މިހ ރުާމަޖިލީހުެގާ ނުކުރެވިާ ކަންތައްތައްާ ނަާ

މަޖިލީހުަގއިާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހިނގައްޖެާ ފަހަނައަޅ ާ

ާާ އެބޭފުޅުން ކަންތައްތަކެއްާ ކިތަންމެާ ހުރިާ މަސްލަޙަތުާ ކުރައްވަާއަމިއްލަާ އެޖެންޑ ާ މަނިކުފ ނ ާާއިއަމިއްލަފުޅަށްާ ެގންާ

އަޅުަގނޑުާާުގޅިވަޑައި މިއަދުާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ މިއަދުާ މިއީާ ފ ސްކުރަމުންދ ކަންާ ެގނެސްެގންާ ެގންާ

އަޅުަގނޑު ވެއްޖެ.ާ ފެއިލްާ މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮއތީާ ދަންނަވ ލަންާ ކިތަންމާެާމިތަޅުމުަގއިާ ކުރަންޖެހޭާ ެމންާ

ޤ ނޫނެއްއަޅުަގނޑުމެާާ،ކަމެއް ކިތަންމެާ ހަދަންޖެހޭާ ކިތަންމެާއަޅުަގނޑުމެާާ،ންާ ދޭންޖެހޭާ ބެލެނިވެރިކަންާ ންާ

ނިމުމަކަށްާމ ާދުވަހެއްާނެތް.ާާޙަމިއަދުާމިދަނީ.ާއިންތިޤ ލީާމަރުާާކަންތައްތަކެއްާނުކުރެވި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާލާ 

ތަކުރ ރުކޮށްާާާާރިޢިއްޒަތްތެ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މަސްލަޙަތުާ އަިމއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަޖިލީހަށްާ

މިތ ލިޔެފަ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންތަކުަގއިތޯާ ކިތައްާ އޮްއވ ާ ކުރީ،ާާނއިާ ެއކަންކަންާ ކޮމިޓީތަކުަގިއާ ދިނީ.ާ ވޯޓުާ ަގއިާ

މިކަމ ާކޮންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުތޯާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވީ.ާމިާހުރިހ ާކަމެއްެގާނިކަމެތިާދެރަާމިއަދުާލިބެމުންދަނީާ

ރައީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ ރ އްޖޭެގާ މުސ ރާަާމިާ އަޑުއެހިންާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ސް،ާ

މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ވިދ ޅުވީާ ބޭފުޅ ާ ހުށަހެޅިާ ެއާ ދައްކ އިރުަގއިާ ވ ހަކަާ ބިލުެގާ ކުޑަކުރުުމެގާ

ރުފިޔ އި ހ ސްާ ސ ޅީހަކަށްާ ނުވަތަާ ރުފިޔ ާ ފަސްހ ސްާ ތިރީސްާ މުސ ރަފުޅެކޭ.ާ ބޮޑުާ މ ާ ވ މުސ ރަފުޅަކީާ ނޭ.ާާންާ
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ކަންކަންާާއެހެންނަމަ ވ ހަކަ.ާ ބޭނުންވ ާ ފައިސ ާ އިތުރަށްާ މިދަނީާ އަޑުިއވެމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ވެސް،ާ

ާާ ފައިސ  އެކަމަށްާ ާާނުވީމ ާ ހިތ މައިތުރަށް ވަރަށްާ ދެރަވޭ.ާ ވަރަށްާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ެވސްާާާހޯދަންޖެހޭާ

އޮނިަގނ މިާ މިައދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޮގކުރަން.ާ އޮތްާ ރޭވިފައިާ މިޑުާ ބެހިފައިާ މުައއްސަސ ތައްާ ޮގތުންާތުންާ އޮތްާ

ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ތިބިކަންާ ރައްޔިތުންނެއްާ ކިތަންމެާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާ ޮގތެއްާ މިދ ާ ކަންކަންާ މިއަދުާ

މި ވީނަމަވެސްާ އަތުރ ލެވުނުކަުމަގއިާ ޮގތަކަށްާ ކިތަންމެާ ވ ހަކަެއއްާ ކޮންމެފަދަާ ކަމެއް.ާ ރ އްޖޭަގއިާާކުރަންޖެހޭާ ާ

ބިލިއަންާރުފިޔ ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާމަސްވެރިންނަށް،1.2ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގާބޭންކްާއޮފްާމޯލްޑިްވސްެގާާ

ކޯޓުެގާކޯޓުާއޯޑަރަށްާހުްއޓިފައިާއެާއޮތީ.ާބޮޑެތިާާާާދަނޑުވެރިންނަށްާލޯނުާނުލިބިާއެާއޮތީާދަށުާކޯޓުންާނިންމ ާހައި

ާާ ދައުލަތައްާދައްކަންޖެހޭާފަިއސ ާނުލިބިާކޯޓުންތަކުންާކޯޓުާއޯޑަރުންާހިފެހެއްޓިފައިާާވަްއކަމުަގއިާމައްސަލަތަކުަގއި

ނޫން ފ ޑުކިޔަނީކީާ ނިޒ މަށްާ ޝަރުޢީާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ހުރި.ާ އަޅުަގނޑުާއެބަާ އެހެންނަަމވެސް،ާ ާމިާާ.ާ

އި ިމާ އިރ ދަކުރަިވއްޔ ާ ކަމަށް.ާ އަންނ ނެާ ނިމުމެއްާ ކޮންމެވެސްާ އެކަމަށްާ މިދެންނެިވާާޤަބޫލުކުރަނީާ ސްވެާ

ރ އްޖޭެގާދިވެހިާރައްޔިތުން.ާާާާމަޔަކ އިާދެރައެއްާމިާތަޙައްމަލުކަންތައްތަކުަގއިާވެސްާހުރިހ ާހިތ  ކުރަންޖެހެނީާމިާ

3ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކޯޓުތަކަށްާހުށަހެޅިފައިާހުރިާބޮޑެތިާޖިނ ޢީާމައްސަލަތައް.ާބޮޑެތިާަވއްކަމުެގާމަްއސަލަތައްާާ

ާާ ވަނ4ާާްއަހަރު ހުރި.އަހަރުާ އެބަާ ނުނިމިާ ކޯޓަާާދެންާ ހަމަހަމަކަންާ ބުނ ާ އ ދަިއެގާާށްޤ ނޫނުއަސ ސިަގއިާ ހުށަހަޅ ާ ާ

ާކުށްވެރިާމީހ ާއަށްާބަިއަގޑިއިރުންާދިހަާމީހުންެގާމުއްދަތުާއިތުރުކުރުމަށް....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޙުސައިންމަނިކު.ާނިހ ންާޙްމަދުއަާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާވިލިމ ފަންނު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާޙުސައިންމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާނިހ ންާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވިލިމ ފަންނު

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްާމިނެީގާމަޖިލީހުަގއިާމިވަުގތުާކޯޓުތަކ ިއާޝަރީޢަތ ާބެހޭާވ ހަކަާ

ާާ ނޫންާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާއެހެންެވެގންާާާާެއއްމަޖިލީހުަގއިާދެއްކުންާއޮންނަާވ ހަކަާދެކެވުމުންދ ތީވެ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެއއްާނޫން.ާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުަގއިާއިމުެގާތެރޭަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާ

ާއްކަވަމުންާެގންދަވަނީ.ާައޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.ދަ

ާ

ާރިޔ ޟުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުއްމުޙަާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދ ންދޫ

ރަީއސް ޤ ނޫނުތަޢިއްޒަތްތެރިާ ހެދޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޤ ނޫނުތަކުންާ،ާ ެއާ ކަކީާ

ދިވެހިރައް އަޅުހަމަހަމަކަންާ ކަމަށްާ ލިބެންޖެހޭނެާ އެހެންނަމަޔިތުންނަށްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާާަގނޑުާ ވެސް،ާ

އަކީާކޯޓަށްާެގންދެޭވާއ ދައިެގާމީހ ާއަށްާއޭނ ެގާމުއްދަތުާބައިަގޑިެއްއހ ާއިރުާތެރޭަގއިާދިހަާާާާފ ހަަގކުރ ާނުކުތ 

ލަާބޮޑުާާތުާނުަވތަާއެފަދަާެއއްކަޝައުކަާާމީހ ާނުވަތަާޝ ނ ާާވަރަކަށްާމީހުންނަށްާޖަހ ލެވޭ.ާއެކަމަކު،ާުމއްސަނދި

ދެރައެއްާާާމީހ ާއަށްާހަާ ަގޑިއިރުާއެބަާބޭނުންވޭާމުއްދަތެއްާޖަހ ލަންާވެސް.ާމިއަދުާމިާނިންމޭާޮގތަކުންާމީެގާހުރިހާ 

ހަމަހަމަކަންާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ ރައްޔިތުން.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިޖެހެނީާ އުފުލަންާ

ާނެތިންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށާްާށް،ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާދިުގާކުރ ކަނުލިބޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާމެނަށްއެންމެން

އަނބުރ ާާ އަލުންާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވިސްނުމަށްާ އަލުންާ ބިލުާ ފޮނުވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ސަބަލައި ޮގތަކީާ އޮންނ ނެާ ދެންާ ކުރީމ ާ ފ ސްާ މިާ ދެންާ ވެއްޖިްއޔ މުންާނުަގންފިނަމަާ ބޭނުންފުޅުާ ރުކ ރުންާ

އެ އެދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުށަހެޅުން.ާ ކޯޓަށްާ މަތީާ ކަންތައްތަކަށްާާންމެާ ހުރިާ ސިޓީފުޅުަގއިާ ިމާ އަޅުަގނޑަށްާ ހެންވީމަ،ާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދަްއކ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ ފ ހަަގކޮށްާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެވޭތީާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާއީސްާ.ޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ޟުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވިލުފުށި

އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އަލައިކުމް.ާ އައްސަލ މުާ

ާާ ދެންާމިާބިލ ާެގނައުުމެގާބިލުާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާމިާމަޖިލީހަށްާއަނބުރ ާފޮނުވ ލުމ ާުގޅިެގންާއަޅިަގނޑުމެން

އަކީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާމިއީާައޅުަގނޑުމެންެގާބަހުސްާދުާއަމަލުކުރ ނީާކޮންާޮގތަކަށްތޯމެ

އެޓ  ދެއްވ ފަިއވަނީާ ލަފ ާ ޮގތުންާ ބެހޭާ މިކަމ ާ އެޓ ރއަށްާ ޖެނަރަލް.ާ މިވަނީާާރނީާ ދެއްވ ފައިާ ލަފ ާ ޖެނަރަލްާ ނީާ

ާާ މ އްދ 180ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާާއާ ާާވަނަާ ދީފައި. ހަވ ލ ާ ހުށަހަޅ ާނަންތަކެއް.180ާާާާއިާ އޮންނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ާާ ނީާާރކަމަކަށްާނޯވޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމުން.ާއެހެންވީމަ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެޓ ާާފަރ ތެއްހުށަހަޅ ނެާވަކި

ސ ސީާމ ނަކުރަންޖެހޭނީާއޭގެާވެސްާޤ ނޫނުއަާާާޖެނަރަލްާފަދަާބޭފުޅަކުާއޭެގާއިދިކޮޅަށްާމ ނަކޮށްެގންާނުވ ނެ.ާއަބަދު

އެްއވެސް ނުކުރެވޭނެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްާ މ ނަެއއްާ އިދިކޮޅުާ ޮގތުަގއި.ާ ރަނަގޅުާ ފުށަށްާ ތަނަކުންނެއް.ާާާާރަނަގޅުާ

ކޯޓަކު ނުކުރެވޭނެާާންސުޕްރީމުާ އެކަމެއްާ އެޓ ާާ.ވެސްާ ނުކުރެވޭނެ.ާާރއަދިާ އެކަމެއްާ ވެސްާ ޖެނަރަލަށްާ ނީާ
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މައްސަލަ މިއުޅޭާ މިއަދުާާއަާާކަންބޮޑުެވެގންާ ނޫން.ާ މ ނަކުރ ތީއެްއާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ޤ ނޫނުާ ނޫނީާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ކީާ

މަްއސަލަ މިއުޅޭާ އަތްާާކަންބޮޑުެވެގންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ހުރިާއަކީާ ޕުޅުަގއިާ

ާާާާމަސައްކަތްތަކެއް ކަންބޮޑުވުެމއް. ެއކަމުެގާ އުޅޭތީވެާ ެގންނަންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ޚ އްޞަާާބ ރުތަކެއްާ ރައްޔިތުންެގާ

ބޭފުޅުންާމަސައްކަތްާާ ތިއްބެެވާ ޔައުިމއްޔ ަގިއާއޮންނ ނެ.ާއޭރުަގއިާވެސްާ ޮގތްާ މަޖިލީހުެގާކަންތައްތަްއާހިނގ ދިޔަާ

ާެގނެވިފައިާމިހ ރުކުރެްއވީާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާމަސައްކަތްާކުރެްއވީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާބ ރުތައްާެގންނަން.ާާ

ބ ރަ އޮތްާ ާާވެސްާ ހަމަާކީ ބައްލަވ .ާ ޔަުއްއމިޔ ތައްާ ރިކޯޑުތައް.ާ ބައްލަވ ާ ބ ރު.ާ އޮތްާ ެގނެސްފައިާ ަގދަކަމުންާ އެއީާ

ހަނުގރ މަކޮށްެގންނ  މައްސަލަތަކ ާ މަޖިލީހަށް.ާާާނިޒ މީާ ރައްޔިތުންެގާ ހުންނ ނެާ ބ ރުތައްާ ެގނައިާ މިޮގތުންާ އެޮގތްާ

ރަްއޔި ވ ހަކަދައްކަވަންާ ިއދިކޮޅަށްާ މަދުބަޔަކުާ ވަރަށްާ ބޭނުންެވެގންާއެއިރުަގާ އެބޭފުޅުންާ ތިބީ.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ތުންެގާ

ބ ރެްއާާ އަތުހުރިާ އެބޭފުޅުންެގާ ކުރެއްވީާ މަސައްކަތްާ ސަރުކ ރުންާ އޮތްާ ވެސްާ އެއިރުަގިއާ ކުރެއްވީ.ާ އެކަންާ

މަޖިލީހަކުންާވެސްާއޮންނަާދެންާއަންނަާ ދެންާއަންނަާ ެއއީާ ބ ްއވަން.ާ ތިބެން.ާއެބ ރުާއެޮގތަށްާ ހިފަހައްޓައިެގންާ

ކޮންާާސަރު ކޮންޮގތަކަށްާ ބޭނުންވަނީާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކުާ ެއއީ.ާ ޮގތްާ ކުރ ނެާ ެއކަންާ ެވސްާ ކ ރަކުންާ

ާާ ކަެމއް.ާާކަމެއްާކުރީމަތޯާމިާމުސްތަޤިްއލުާޮގތުަގއިާމިކަންތައްތަްއާހިނގ ނީ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވަންޖެހޭ

ބަލަންޖެހޭާާމިއީ ކޮންޮގާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުތަކަކަމަކީ.ާ ކުރީމަތޯ.ާ ިމކަންާ މަޖިލީހަށްާށްާ ރައްޔިތުންެގާ މެންާ

ާާ ާާާާެގންނަންާމަސައްކަތްކުރަންާާ،ކަތްާކުރ އިރުަގއިމަސައްާާެގންނަންބ ރުތައް ެވސްާއެބަހުރި.ާާާާއްކެޖެހޭާސަބަބުތަމި

ާާ ާާއެންޓިކޮރަޕްޝަނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުން އެމީހ ާެގއްލި.ާާ؟އަޅުަގނޑުމެންާކަނޑަައޅައިފިން.ާކޮބައިތޯބޭފުޅަކު

ނޭާާވީތަނެއް މީެވސްާ އެބަޖެހޭާާނޭގ.ާ ވެސްާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންީވމ ،ާ މިއުޅޭޮގތަކީ.ާ ވެެގންާ ާ

އަދިާާ ބަލަން.ާ ކުރެވޭތޯާ ކަންތައްތައްާ ެއއްޮގތަށްާ ޤ ނޫނުތ ކ އިާ އެްއޮގތަށްާ ނިންމުންތަކ އިާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ

ހުންއެ ލ ފަދެއްވަންާ ާާާާޖެނެރަލްާާނީރއެޓ ާާނެވިމަނިކުފ ނަށްާ އެބަޖެހޭ ކުރަމުންާވެސްާ އިޞްލ ޙުާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ

މިމަާާދިޔައިރު ބޭއެމަނިކުފ ނަކީާ ކުރެއްވިާ މަސައްކަތްާ ޮގތަކީާފުޅެއް.ާާޖިލީހުަގއިާ ކުރެވިާ މިކަންާ ކޮބަިއކަންާ

ާާ ާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ. ާާއެހެންވީމ ، އެއ އިެއކުަގއި ބަލަންޖެހެނީނައޅުަގހަމަާ މަޖިލީހުންާރައްާާޑުމެންާ ޔިތުންެގާ

ާާ ރާުާބ  މިާާމުސްތަޤިއްލުާެވެގންދޭތޯ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާނުދެއޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްމިކަންާކުރީމ ާމިކަން

މީ ކަނޑައަޅ ާ އެާ އަދިާ ނުދޭ.ާ ެވެގނެްއާ މުސްތަޤިއްލުާ ރަނަގޅުޮގތުަގއެއްާެގނައުމަކުންނެްއާ ެއންމެާ ދަނީާ ވެސްާ ާާހ ާ

މިތަނުންާނިންމިާނިންމުމަކުންާއެބަާއިނޭގ.ާައޅުަގނޑުާމިދައްކަނީާދެކޮޅުާމީގައި.ާާްއޔެާާއިާނޫންާދަނީކީއެއް.ާއެކަންާާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑަކަށްާނުޖެހޭ ނަަގިއެގންާވ ހަކަދަްއކ ކަށްކޮންމެހެންާމިއަދު ޢ އްާާމީަގއިާވަކިކޮޅެއްާ ޮގތެއްަގިއާާާާމުެވސް.ާ

ބޭނުމެއް ދައްކ ކަށްާ ވ ހަކަާ ެއޮގތަށްާ ނޫންާާއަޅުަގނޑުާ ޙަވެސްާ އަޅުަގޤީޤަމެ.ާ އިތްާ ކުރަނީ.ާ ިމހ މަާ އްޔެަގާާނޑުާ

އޮތްާމީހަކުާޮއއްވ ާާކްސްާލިބިފައިާާމ 86ާާއެބައޮތްާާާާލިބިފައިސްާާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމިާނިންމުމެއްަގއިާމ ކްމިތަނުންާާ

ާާ އެާބޯޑަށްާހޮވިެގންާދިާާކްސްާލިބިފައިާއޮތްމ 77ާާއޭނަާއަށްާވޯޓުނުދީ ާާޔަމީހުންނޭާ ކޮބައިތޮާއަޅުަގނޑުމެންެގާާީއ.
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ތެރިކަމ އިާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަތްާއެހެންާބަޔަކުާމިނ ނީާކޮންާމިންަގނޑަކުންތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާއިޙްލ ޞް

ާާކުރަންޖެހޭނީާވެސްާކުރައްވަންޖެހޭނީާއަދިާމިމަޖިލިސްާކަންތައްާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމެއްާކުރަންޏ ާކުރަންޖެހޭނީާ

ޢަދުލުއިންސ ފުކޮއި ޢަދުލުއިންސ ފުން.ާ ކަންތައްންސ ފުން.ާ ާާށްާ ކުރުމަކީ ާާާ މިމަޖިއެއީ އޮންނާަާކަނޑަެއޅިެގންާ ލީހުންާ

މ  ެގނެސްފިކަމަށްވެއްކޮމިޓީއަކުންާ މިތަނަށްާ މީހަކުާ ދީެގންާ މ ކްސްާ އެާ ބައްލަވަންޖެހޭނީާ އަށްާާާކްސްޖިއްޔ ާ

ާބަލަންޖެހޭނީ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާންާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާޑީ.އ ރު.ޕީންިއަގންނަވ .ާއަޅުަގނޑުާދެދެވަޑަާންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެާއިށީނޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ންާރުާޢަލީާއ ޒިމަށް.ާޑީ.އ ރު.ޕީންބަކުމަށްާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެދެއްާފުޅުވ ހަކަ

ާާބ ކީާާާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާމިހ ރު ލީޑަރުާސެކްރެޓޭރިއޭޓުަގއިާާެގާާެގާޕ ލިމެޓްރީާްގރޫޕުާމިނެޓުއިރު.ާޑީ.އ ރު.ޕ14ާާީއޮތީ

ވ ހަކަ އެބައޮތްާ ާާދަްއކަފުޅުއެދިަވޑަިއެގންފައިާ މެންބަރަކަށް ކޮންމެާ ާާާާެގމިނެޓ3ާާުވ ާ އެރުވުމަށް.ާާާވަުގތުަމުގން

ާާާާރިާމެންބަރަކަށްމިނެޓުެގާތެރެއިންާކޮންމެާޢިއްޒަތްތ14ާާެއެހެންވީމ ،ާާ ެއއީާެގންދ ނީ.ާާާާއަރުވަމުންާާމިނެޓ3ާާުވެސް

މެންބަރުންެގާމެދުަގއިާއެާޕ ޓީއަކަށްާލިބޭާވަުގތުާއެޕ ޓީއެްއެގާާާާދުަގއިާބުނެފައިާއޮންނަޮގތުެގާމަތިންވ އިމަޖިލީހުެގާަގ

ާއޮންނަާކަމެއް.ާައޅުަގނޑުާާއަތްމަތީަގއިާާލީޑަރުެގމެންޓްރީާްގރޫޕްެގާާވަކިާއުސޫލަކުންާބެއްސެވުންާއެއީާއެޕ ޓީެގާޕ ލި

ާއ ޒިމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާބަރުާޢަލީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެދު

ާ

ާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މެދު

ައއްސަލ މް ާ.`ާާ ުގޅޭޮގތުންާާޢަލައިކުމް. މައްސަލައ އިާ އައިސްފަިއވ ާ މިާ މަތިންާ މޭޒުކޮޅުާ ރައީސްެގާ އ ދެ،ާ

ާމަޖިލީހުަގިއާެއމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވ ާާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެްއޗެްއާދަންނަވ ލުމުެގާކުރިންާައޅުަގނޑުާމިޢިއްޒަތްތެރި

ބައެއްާމެންބަރުންނަށްާވ ހަކަެއއްާހިއްސ ކޮށްލަންާައޅުަގނޑުާހަމަާބޭނުންވ ތީާމިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާހިފ ލ ނަން.ާާ

އެތިކިާާ އޭެގާ ތެޅީމައިާ އެތަފ ލުަގިއާ ދަނޑިބުރިއަކުންާ ފަހުާ ދިއުމަށްާ ބޮޑުކަމުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާަގޔަށްާބުރ ނެއޭ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާކޮންމެާދުވަހެއްެގާހެނދުނާުާ

ންާފެށިެގންާރޭަގނޑުާއިރުއޮއްސިާއެއަށްވުރެއްާވެސްާފަހ ާޖެހެންދެންާދައުލަތުެގާމީޑިއ ާބޭނުންާކުރައްަވއިެގނ7ާާާާް

ންބަރުންެގާައުގާވައްޓ ލުމަށްާތަފ ތުާޮގތްޮގތުންާއެކިެއކިާމަސަްއކަތްާާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާިގނަާއަދަދެްއެގާމެ

ކުރަްއވަމުންާއެާެގންދަވ ތީވެ،ާއެބޭފުޅުންނަށްާވެސްާމިކަންތަްއތަކުެގާހުތުރުާނަމ އިާއެާހަޑިާބޮލުަގއިާައޅަންޖެހޭނޭ.ާ

ރަޕްޝަނޭާބުނެާއިނިގލިާދިމ ކޮށްާފަހަރެއްަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރެއިންާބައެއްާމެންބަރުންނ އިާދިމ ލަށްާކަ

މާިާ އެހެންވިމ ާ ދޭ.ާ ވެސްާ އެފަރ ތްތަކަށްާ އެާ ހަމަާ އެކަންތައްތަްއާ ދިމ ކުރ އިރުާ އިނިގލިާ ބުނެާ ނަަގނީއޭާ ފައިސ ާ
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ހިފަހައްޓަންާ ައުގާ މިމަޖިލީހުެގާ އެބަާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ވެސްާ އަށްާ ހަމަާރައީސްާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ

ާާ ކަމަށްވ ތީވެ،ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާވެސްާހަމަާއެބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާތިބީާއަޅުަގނޑުމެން

އަުގވެްއޓިެގންާާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އެހެންނޫންނަމަާ ދޭންޖެހޭ.ާ ހިފަހައްޓަާ އެބަާ ވެސްާ އެބޭފުޅުންާ އަުގާ މުއައްސަސ ެގާ މިާ

ންާބައެއްާމެންބަރުންާނުކުމެވަޑަެގންާޓީ.ވީާަގިއާާދ ނެއޭ.ާމިހެންާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއި

ވަރަށާްާ ދެފުށްާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ މެންބަރުންނަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިނޭގތޯާ ތިއްބަވަނީާ ދެންާ ކައިރީަގއިާ ތިއްބަވ އިރުާ

ާސ ފުާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާޤައުމަށްާރައްޔިތުންނަށްާއެތައްާކަންތައްތަކެއްާކުރަންާތިބިާބަެއއް..ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއް.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައް

މި މިނެީގާ މަްއސަލައެއްާ ބިލެްއެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާ ބެހޭާ އިމްތީޔ ޒ ާ މިާ އަދުާ

މައްސަލ ަގއިތޯާއެހެންވެާސ ފުކޮށްލަން.ާކޮންާމަޢުޟޫއަކަށްތޯާމިދަނީ.ާމިސްރ ބުާެގއްލިެގންާދަންޏ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

އަދިވެސްާނޭނޭގާކޮންާބިލަކަށްކަންާވ ހަކަާމިދައްކަނީ.ާދެންމެާވ ހަކަދެއްކެވިާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާބަރުާޢަލީާއ ޒިމް.ާމެން

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ސ ފުކޮށްާާ ވަރަށްާ ބިލުެގާ ެގންދ ާ ބަހުސްކުރަމުންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މަޢުޟޫއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ފެންނަންާ އެޖެންޑ ަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

ާހަކަދަްއކަވަންާވ ނީ.ާާވ 

ާ

ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކެތްތެރިވ ންާދަސްކުރުަމކީާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާރީތިާސިފައެކޭ.ާ

ާާ މަޖިލީހުެގ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދަންނަވަންާ ެވސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ވ ހަކަެއއް.ާާއަޅުަގނޑުާ ނަގ ާ ރިޝްވަތުާ މެންބަރުންާ
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ތިއްބަވ އިރުަގިއާާ އަރ ާ އަށްާ ޗެނަލްާ ޓީ.ވީާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ

ޖެހިެގންތިއްބެވީާަވޒީރުންކަމަށްާއަމިއްލަާއަށްާހެދިެގންާއުޅުއްވ ާބޭފުޅުންނަކީާމިޤައުމުެގާހުރިހ ާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާ

ފުންނ ބާުާއެނިގވަޑަާ އެންމެބޮޑަށްާ މަުގަގިއާ ކަރަޕްޝަންެގާ ހިފ ާ ރިޝްވަތުާ ސީދ ާ އެއީާ ފަދަިއންާ އިަގންނަވ ނެާ

ޝަހީދުެގާ ޑރ.ާ ފ ހަަގކޮށްލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ޚ ްއޞަކޮށްާ ވަކިންާ ހަމަާ ފަރ ތްތަކޭ.ާ ެގންދ ާ ކުރިއަށްާ އުސްކޮށްާ

ލ ނީ.ާއ ދެ،ާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާމިއުޅޭާނަންފުޅު.ާމިއީާމިކަމުަގއިާއަރ ހުންނެވިާބޭފުޅެކޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ 

ާާ 3ާާމައްސަލަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއޮފީހުންާފޮނުއްވ ފައިާމިޮއތްާމައްސަލަާއ އިާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ

ާާމިނިޓު.ާައޅުަގނޑ2ާާާުމިނެޓުތޯާދެްއވ ފައިާއިނީ.3ާާާާމިނެޓުާކަންނޭނެގާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވ ފައިާއިނީ.ާރަނަގޅުތޯ.ާާ

އޮތްޮގތަށްާ މިބިލުާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުންާ މިއަދުެގާ މިއޮތްޮގތަށްާ ބޭނުންވަނީާ ހުށަހަޅ ލަންާ ފުރަތަމައިނުންވެސްާ

ފ ސްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލަން.ާދެންާެއއ ާވިދިެގންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާފަހަރެއްަގިއވެސްާާ

ނެއްާނޫނީާއިޞްލ ޙެއްާއެާއަނބުރ ާމިމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ލުމަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުންާފ ސްކޮށްފައިާފޮނުވ ާޤ ނޫ

އެބާަާ ކަންމަތީާ ޒިންމ ދ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ނިމުނީކީާ އެާ މުޅިންާ އަދިާ

ޤ ނޫނުތަ ޮގތުަގއިާ ޮގތްާ ހުރިާ ފައިދ ާ އެންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެމްެގާ ކުރަންޖެހޭާ ްއާާކަންތައްތައްާ

އިޞްލ ޙުކޮށްާރައްޔިތުންނ ިއާހިސ ބަށްާފޯރުކޮށްދިނުމަށް.ާއެހެންާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާއިޞްލ ޙުތަްއާާ

ިގނަާާ ބަލ ލ އިރުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެޮގތުންާ ހެދިތޯާ މިޖެހެނީާކޮންާސަބަބަކ ާ ެގންނަންާ މިާ

ިގނަ އޮތްާ ހެދިފައިާ މިހ ރުާ ހުރިޮގތުން.ާާއިޞްާާއިޞްލ ޙުތައްާ ޢަމަލުތައްާ ސަރުކ ރުެގާ މިޖެހެނީާ ެގންނަންާ ލ ޙުތައްާ

ާސަރުކ ރުންާކަންތައްތައްާކުރަމުންދ ާޮގތުން.ާ

ާ

ާާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ައއްސަލ މް ވ ހަ`.ާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ފެށުމުެގާާކަޢަލަިއކުމް.ާ ދައްކަންާ

ފުރަތަ އެންމެާ ެއއްާާމަކުރިންާ ކުރ ހިތްވިާ ސިވިލްާާވެސްާ އ ދެ،ާ ަމްއސަލަ.ާ އުޅޭާ އައިސްެގންާ މިާ މިހ ރުާ ާާކަމަކީާ

އިޞްލ ޙު ެގނބެވުނުާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ ާާާާސަރވިސްާ މަޖީލީހަށް އަނބުރ ާ ޭއެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފޮނުވ ލެއްވީމ ،ާ

ްމާެއާހުށަހެޅުއްިވާާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމެާމެދުމައްޗަށްާބަހުސްކުރަމުންދ އިރުަގއިާދެން

މިާއިޞްލ ޙު ފުރަތަމަޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްޮގތަށްާާއަާާފ ސްކޮށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާވެސްާާާ ފޮނުވިއިރުާ ށްާ

އަޅުަގާނ ދަންވ ލ ފައިފ ސްކުރަންާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ތ ޢީދުާ އަޅުާާޑުާ ދަންނަވަދެންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާ ަގނޑަށްާންާ

ާާ ާާމިއަދު ާާހަމަ ބަެއއްކަން.ާާނެއްޓިެގންާމިއުޅެނީާކޮންާާމިއުޅެނީާކޮންބައެްއކަން.ާފ ލުންއޮޅިއްޖެއޭާހަމަިއންާނެއްޓިެގން

ގަވ އިދަކަށް ހުރުމަތްާާޤ ނޫނަކަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ކޮންބައެއްކަން.ާ ދައުލަާާނުބަލަނީާ ކޮންބައެއްކަން.ާ ތުެގާކަނޑ ލަނީާ

ރުާކުރަނީާން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާހިޞ ކުެގާބ ރުާކަނޑުވ ލަންާމަސައްކަތްާކުރަނީާކޮންބައެއްކަމުއައްސަސ ތަާ
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ާާ މިފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދަންނަވ ލީާ މިހެންާ އ ދެ،ާ ާާކޮންބައެްއކަން.ާ ާާމިއަދު ކުރަމުން ވެސްާާެވރިކަންާ

.ާމަުގމައްޗަށްާާެގާވަޒީރުންނަވަނީާވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީޑަިއަގންދެްއވ ފައިާނުކުމެވަާއެމް.ޑީ.ޕީާއިން.ާިއސްތިއުފ ާާެގންދަނީ

ާކަތައްެވސްާއެމް.ޑީ.ޕީާއިން.ާއަދިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާހުއްޓުވ ލ ާމަޖިލީހުެގާމަސައްާާނީއްވަކުރަނުކުމެާމުޒ ހަރ 

ވ ހަކަާާހުރަސްއަޅަނީ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެތިާ އެާ އެކަމަކުާ އިން.ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މިވިފުޅުވެސްާ ދ ޅުވަނީާދައްކަވަމުންާ

ރައިަގންނ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަާާބ ރުެގާމަްއޗަށްާާްއާދެއަނެާާާބ ރުެގާތެރެއިނ3ާާްރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމިއުޅެނީާާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެން ކޮބައިތޯއޭ.ާ އަރަިއަގތުމަކީާ މަްއޗަށްާ ބ ރުތަކުެގާ ރައްޔިތުންގެާއަރަނީާ މެންޑޭޓްެގާމިާ މަޖިލީހުެގާ ާ

ޤ ނޫނުތައްތެރޭަގ މިއޮންނަނީާ ެއކީަގއިާާއިާ ެގނައުމ އިާ އިޞްލ ޙުތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ސަރުކ ރުާާާާހަދ ާ

ކަތްކޮށްާސަރުކ ރުާާޅުވުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާމަސައްނެއްޓިެގންާދ ކަމަށްވަންޏ ާސަރުކ ރުާހަމަމަަގށްާއެާާހަމަމަުގން

ދަނީާއެމަސައްކަތް.ާއެާމަސަްއކަތަށްާާެގންވެސްާކުރަމުންާމިާާންާކަމަށްވ ިއރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުވުޖަވ ބުދ ރީާކުރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްޮގންޖައްސަވަމުންާާ މަންޒަރުާ ސަރުކ ރުން.ާާާާެގންދަވ ާ މިއަދުެގާ އެހެންާާމިފެންނަނީާ އ ދެ،ާ

އިޞްލ ޙެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަންނަވ ލީާ ާާއަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނެއް،އް ޭއގަާާާނޫނީާ ފޮނުވ ލ އިރަށްާ ފ ސްކޮށްފައިާ ާާބިލެއްާ

އަކުރެއްަގއި އޮންނަާާއޮންނަާ ާާއަބަފިލިާ ޮގތަާނތ ންވ  ނުބައިާ އެާ އޮތަސްާ އިބިފިލިާ މ ނަކުރައްަވިއެގންާަގއިާ ކަށްާ

ނެ.ާނޫނީާލައްވ ާާފުށުއަރ ކަމެއްކަމަށްާިވދ ޅުވެާމިމަޖީލީހަށްާއަނބުރ ާފޮނުއްވ ާާާެއއީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިއަނެއްކާ 

ާާ ާާއެއީ ވިދ އަދި އެދައްކަވަނީާ ވ ހަކައޭާ މުއައްސަސ ެއއްެގާ އެހެންާ މިހ ރުމުޅިންާ ތިމަންނ މެންާ ހިންގ ާާާޅުވެާ ވެސްާ

ތިމަންނަމެންނަ ެގންދަވ މުއައްސަސ ތައްާ ވިދ ޅުވަމުންާ ހިންޭގނޭާ ދ އިރ ެގާާށްާ ހެންވޭރުާ މެދުާ ދެންމެާ އ ދެ،ާ ނެ.ާ

މިދަނާީާ ފެންނަމުންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވީާ ވެސްާ އ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރުާ

ޓީ މޯލްޑިދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ވީާ ތަނަކީާ މިކިޔ ާ މަންޒަރު.ާާވްސްއޭާ ބަދަލުވެެގންދ ާ ހަރުެގައކަށްާ ެގާ

ާާ ތެރޭަގއި ސަރަޙަްއދުެގާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓީ.ވީާ ރޭަގއިާ ކަންތައް.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ދިޔަާ މިހެއ ާާހިނަގއިާ ނާްާދެ،ާ

ތެދުވެާ ހުރިއިރުވެސްާ މަކަންތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ވިދ ޅުވަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުާާމިާާޖިލިސްވަޑައިެގންާ ފެއިލްވެފައޭ.ާ ވަނީާ

ރައީސު މިއަދުެގާ ބ ވައޭ.ާ ކޮންތަނެއްާ މިުއޅެނީާ ފެއިލްެވެގންާ މުޙައްހިތަށްއަރ ާ އަލްފ ޟިލްާ މަދުާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުންާާާާނަޝީދު،ާއެމަނިކުފ ނުާވެރިކަމަށްާވަޑަިއަގތުމުެގާކުރިންާކުރީަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުެގ

މެންބަރުންެގާާާާތިބޭސަރުކ ރެްއަގއިާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހެއްަގއިާާާާާދެްއވުމ އިާުގޅިެގންާވިދ ޅުވެފައިާއޮންނަނީފ ޢުއިސްތި

ސަރުކ ރެކޭ.ާއެކަަމކުާާ ތެރެއިންާބަޔަކުާއިސްތިޢުފ ާދިނީމަވެސްާދެންާހަމަާބުނަންވީހޭާމިސަރުކ ރަކީާހަމަާހަރުދަނާ 

އިސްތިއެމަނިކުފ ނުެގ ެއއްކޮށްާ ކެބިނެޓްާ މުޅިާ ތެދުވެާާ ދިނީމަވެސްާ ސަރުކ ރުާާޢުފ ާ އަދިާ ވިދ ޅުވަނީާ ަވޑަިއެގންާ

ނޭ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނޫނޭ.ާ އެއްޮގތަކަށްނފެއިލްވީކީާ ާާާާޭގާ ފެއިލްވ ނީވެސް ސަރުކ ރެއްާ ކިހިނެއްކަެމއް.ާާާާދެންާ

އެނގޭާ ރައީސުާާއަޅުަގނޑަށްާ އޮންނަކަމަކީާ އެކުލަވ ލ ފައިާ ެއއްާާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެކީާ ަމޖިލީހެއްާ ފަހަރ ާވަޒީރުންެގާ

އިސްތިޢުރައީސުލްޖުމްހޫރި ވަޑަިއެގންާ އަރިހަށްާ އެބޭފުޅުންނަށްާއްޔ ާ އެއީާ ހުށަހަޅުއްވ ނީާ ސިޓީތައްާ ފ ެގާ
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ދޭތެ އ ިއާ ނުކުރެްއވިެގންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިތުބ ރުާ ާރޭަގއިާ ާާ ާނޫނިއްޔ ާ އެބޭފުޅުންެގާއެބޭފުޅުންނަށްާ

ާާއްާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ނުކުރެ އަކީާއެއޮތީާާާާމަށްވަންޏ ާއޭެގާމ ނަންކަނުހިންިގެގން.ާއެހެިވެގން.ާނޫނިއްޔ ާސަރުކ ރު

ރަނަގޅު އެންމެާ ހަމަާ ދެންާ ފެއިލްވެފައޭ.ާ ިއސްތިއުފ ާާާާސަރުކ ރުާ ވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވ ނީާ ޮގތަކަށްާ

އ ދެ ވ ހަކަދަްއކަދެއްވުމޭ.ާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ާ،ާާ ހުރީން ަގސްދުކޮށްެގންާ އިރުވެސްާ އެންމެފުރަތަމަާާާތެދުވިާ

ވެސް އެދުނީާ ދ އިރ ެގާާާާފުރުޞަތަކަށްާ ހެންވޭރުާ ެމދުާ އެކަންާ ހުށަހަޅަންވެެގން.ާ ފ ސްކުރަންާ އޮތްޮގތަށްާ މިބިލުާ

ޢ ޒިމުޢި ޢަލީާ މެންބަރުާ އެހެންވީާާއްޒަތްތެރިާ ތ އީކޮށްދެއްވައިފި.ާ އަޅުަގނޑުާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ ދުކޮށްލ ފަިއާާމ ،ާ

ާާ ނިންމ ލައަޅުަގނޑު ވ ހަކަާ ވ ހަކަކޮޅ އެކުާ ާާމިދެއްކިާ ބޭނުންވޭ.ާަގން ދަންނަވ ލަންާ އެހެންނަމަވެސްާ ސްދުކުރަނީ.ާ

ރަްއޔިތުންނަށްާާާލ ލަން.ާޤައުމެއްދެކެާލޯބިވުމަކީމިއަދުާޤައުމުދެކެާލޯބިވަނީާކޮންބައެއްތޯާައޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާބަ

ހުރިހ ާ ކުރަންެވއްޖެާސުާާހިތުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ މިއީާ ެގންދިއުންތޯ.ާ ހަދަމުންާ ާާވ ލެއް.ާސިވިލްާޮގތެއްާ

ާާ އެއީތޯ ކުޑަކުރުމަކީާ މުސ ރަާ މުަވއްޒިފުންެގާ ދެކެސަރވިސްެގާ ސިވިލްާާރައްޔިތުންާ ސަރވިސްެގާާާާލޯބިވުމަކީ.ާ

ނެތްާއެތައްާބަެއްއެގާާާއެއީތޯާރައްޔިތުންާދެކެާލޯބިވުމަކީ.ާކުށެއްާާއިންާވަކިކުރަމުންާެގންދިއުންާާމުވަްއޒިފުންާވަޒީފ 

ައޅުވައިާ ތުހުމަތުާ ދޮުގާ ާާާާބޮލުަގއިާ ާާެއކިެއކި ެގންކަންކަުމެގ އަޅުްއވަމުންާ ޤ ނޫނުެގާާިއލްޒ މުތައްާ ެއއީތޯާ ދިއުންާ

އަމިއްލަާާާވެރިކަމެއް ާާާާކުރުމަކީ.ާ ަވޒީރުން ބޭނުންާާއަށްާ މީޑިއ ާ ދައުލަތުެގާ ބޭފުޅުންާ އުޅުްއވ ާ ހެދިެގންާ ކަުމަގއިާ

ރަްއޔިތުން ނޫނީާ ނިސްބަތްކޮށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެއއްޗެއްާ ހިތުހުރިހ ާ ިގނަބަޔަކަށްާާކުރަްއވަިއެގންާ ތެރެއިންާ ެގާ

މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫނީާ ެގނިސްބަތްކޮށްާ ދައްކަމުންާ ނިސްބަތްކޮށްާ ާންދިއުންނަށްާ

ާާ ކޮށްދެއްވުމަކީ.އެއީތޯ ވެރިކަެމއްާ އަޅުަގނޑުމެންގެާާާހެޔޮާ މިއަދުާ މިއީާ ސުވ ލުތައްާ ނަފްސ ިއާާމިާ އަމިއްލަާ ާ

ސުވ ލުތަ ވެރިކަންާކެއްކޮށްލަންޖެހިފައިވ ާ ތިަމންނަމެންނަށްާ ދިޔައީާ އަޑުއިވެމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ާ.

ލިބިއްޖެއްޔ ާޤ ނޫނުެގާވެރިކަެމއްާކޮށްދޭނަމޭ.ާހެޔޮާވެރިކަމެއްާކޮށްދޭނަމޭ.ާކުޑަާސަރުކ ރެއްާހިންގ ނަމޭާވިދ ޅުވ އިރުާާ

3ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާކުރީެގާސަރުކ ރުެގާާ ާާޔ ސީާމަޤ ސިާުގނައަށްާމިއަދު މިލިއަނ4ާާާާްމުތައްާއިތުރުވެ

ާާ ކަންކަމަށް ކުރަމުންދިޔަާ ޚަރަދުާ 9ާާާާރުފިޔ ާ ެގމިލިއަން ކުރަމުންާ ޚަރަދުާ އެހެންވީމ ،ާާރުފިޔ ާ މަންޒަރު.ާ ންދ ާ

ެގން،ާއުސޫލުންާާފ ލުންާނެއްޓިާާެގން،އަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާއޮޅިއްޖެއޭާހަމައިންާނެއްޓި

ާާާާކޮންބަެއއްކަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑަކަށްާާާއުޅެނީނެއްޓިެގންާމި ާާވެސް މިާބ ރުތަކުެގާނޭނެގއޭާމިއަދު

ަގދަެވަގންނަންާމިއުޅެކީާކޮންބަެއއްކަން.ާނޭ ާާނމައްޗަށްާ ާާެގނީކީާނޫން.ާއެނޭގ. މިާއުޅޭ އަކީާާާާވ ހަކަދަންނަވ ލަންާ

ބ  ހަދާ  ހިޞ ޤ ނޫނުާ ބ ރުާ އިންސ ފުެގާ ޢަދުލުާ ކުރުމަށްރ އިާ ފަރ ތުނާްާރުާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ ޓަކައިާ

ދުވ ލު މިއީާ ެގންދ ކަން.ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ފަދައިންާާާެގވަރަށްބޮޑަށްާ ހުރިާ ފެންނަންާ އިރުާ މެންދުރުާ

ާާަގނޑުމެންއަޅު ހުނަށް ާާއެނެގންާ ހުރިާކަމެއް.ާރަްއޔިތުންާދަންނަރިކަމެއް. ޙަާާފެންނަންާ އޮޅުވ ލަންާކަެމއް.ާ ޤީޤަތްާ

ވަރަކަކިތަންމެ ޙަާ ނޯޅޭނެ.ާ ޙަޤީޤަތެއްާ ކުރިއަސްާ މަސަްއކަތްާ ާާށްާ މައްޗަށް ާާޤީޤަތުެގާ ކިތަންެމވަރަކަށްާާފަސްއަޅ 
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މަސައްކަތްާާ ޙަޤީޤަފޮރުވަންާ ނުކުެމާާާހ މަވ ތްާާކުރިައސްާ މަުގމައްޗަށްާ ތިމަންނަމެންާ އަންނ ނެ.ާ ދުވަހެއްާ

ާާމުޒ ހަރަކޮށްެގންާއޮށްގ ާުއކަިއެގންާއެހެންކަންތައްތައްާކޮށްެގންާެގނައިާޤ  ާާނޫނުއަސ ސީއެކޭ ޑިމޮކްރެސީއެކޭާާެގނައި

ރަނަގޅަށްާާާާއުމަށްާެގންނަންާކުރިާމަސައްކަތާ ބުނ އިރުާމިާޑިމޮކްރަސީާމިޤަުއމަށްާެގނަިއޮގތ ިއާމިާޑިމޮކްރަސީާމިޤަ

ދި ރަްއޔިތުންދެނެތިބިާ އެބަތިބި.ާާވެހިާ ިއޞްާާމިޤައުމުަގިއާ ޤ ނޫނުައސ ސީެއއްާ ރަްއޔިތުންެގާާެއވިދ ޅުވ ާ ލ ޙުކުރިާ

ާާ ާާޚ އްޞަ 113ާާާާމަޖިލީހުަގިއ ތެރެއިން ޭއެގާ ތިްއބެވިއިރުާ މެންބަރުންާ ނިސްބަތްވެާާާމެންބަރުނ84ާާްޢިއްޒަތްތެރިާ

.ާެއވަރުެގާމެޖޯރިޓީައކ ެއކުާާހިާރައްޔިތުންާއެބަތިބިނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާދިވެާއެކަންާާވަޑައިަގންނަވަނީާކޮންފަރ ތަކަށްާ

ދިމަންނަމެންއިޞް ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކަށްާ ކުރިާ ާާނުާާެގލ ޙުާ ތިމަންނަމެން ފޯރުވަިއެގންާ ބޭނުންކޮށްެގންާާފޫޒުާ ބ ރުެގާ

ާދިވެހިރަްއޔިތުންާޤަބޫލެއްާނުކުރ ނެ.ާާކަސްާމިއަދަކުމުޒ ހަރ ކޮށްެގންާެގނައިާޤ ނޫނުއަސ ސީެއކޭާބުންޏަތިމަންނަމެންާ

ާ

ާާ:ދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޮގތަކަށް ކިތަންމެާ ވ ހަކަެއއްދަްއކ ާ ކިތަންމެާ ކަންކުރ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދ ކަމަށްާމިމަޖިލީހުެގާތެރޭަގއިާދަްއކަންާމަސަްއކަތްާކުރިއަސްާކަންކޮށްފަިއާާނަގޅުޮގތަކަށްާކަންކުރަމުންކިތަންމެާރަ

މިމަޖިލީހު މިއޮތީާ ބިލުެގއޮތްޮގތްާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނުންާ ފ ސްކުރެވިާ ތެރެއިންާ ޢިއްޒަތެާާެގާ ފެންނަން.ާ ރިާތްތެރެއިންާ

ދެކޮޅަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާކިބައިންާާާނޑުާހަމަާމިމޭރުމުންާއަޅުަގނޑ ރައީސް،ާައޅުަގ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބޭނުންވަނީާ ކޮށްލަންާ ދިވެހ115ާާާާިސުވ ލެއްާ ކޯއްޗެއްތޯޭއ.ާ ބުނަނީާ ަގއިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ޑުާސިޔ ސަތުާކަނޑައަޅ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހެކޭާނޫނޭާބުނަނީ.ާދިވެހިާދައުލަތުެގާމަިއަގނޑުާާދައުލަތުެގާމަިއަގނ

އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބުނަނީާވަނަާމ 132ާާނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާސިޔ ސަތުާކަނޑައަޅ ނީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭާއަންަގ

ާކުރުމ އިާހަމަާެއާާޛުިއަގނޑުާސިޔ ސތުާތަންފީެގާތެރޭަގއިާމިދެންނެވިާމަތަކުާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާމަސްއޫލިއްޔަތު

ތެރެިއންާރައްޔިމައި ޚިދުމަތްާދިނުންާސިވިލްަގނޑުާސިޔ ސަތުެގާ ބޭފުޅުންނ އިާކޮމިޝަންާާސަރވިސްާާތުންނަށްާ ެގާ

ާާާާސިވިލް ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤައުުމެގާާާކަމުަގއިާއެންމެބޮޑަށްާމަސްޢޫލުވ ންޖެހޭާފަރ ތްތައް.އެާސަރވަންޓުންާެއއީ

މިއަދުާލަތ ޙ  މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ހައިސިއްޔަތުންާ މީހެއްެގާ ކަންބޮޑުވ ާ މެދުަގއިާ އިާ

ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ސަރުކ ރުެގާ ހިންާާއ އިާާވެއްޖެއޭާ އިދ ރ ތައްާ މިތ ސަރުކ ރުެގާ އޮފީހެއްާ އިދ ރީާ ާާނގައިގ ނެާ

ާާ ވަކިކޮށްފައިވ ާރިޔ ސީާނިޒ މެްއެގާހުދޫދުންާބޭރުަގއޭ.ާބަެއއްާާބ ރ3ާާުބަހައްޓަން.ާމިާރައްޔިތުންެގާަމޖިލިސްާމިދަނީ

ނުވ ާކޮންމެާޮގތަކަށްާާލީހަށްާއިސްލ މްދީނުެގާއަސްލަކ ާޚިލ ފުޤ ނޫނީާބޭފުޅުންާތެދުވެާވިދ ޅުވ ނެާރައްޔިތުންެގާމަޖި

ާާާާ.ާރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅެއް.ާއެކަމަކުޤ ނޫނުާހެދިދ ނެއޭ 3ާާާާއެޤ ނޫނުާހެދޭނީ މިާނިޒ މުެގާތެރެއިންާބ ރުާވަކިކޮށްފައިވ 

ތެ އަނެއްބ ރުެގާ ބ ރުތަްއާ ލިބިފަިއވ ާ ާާއެއްބ ރަށްާ މަތިން. އުސޫލުެގާ ނުެގންނަާ ވެސްާާރެއަށްާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ޤަބޫލުފުޅުާކުރައްވ ނެާފަދައިންާޤ ނޫނެއްާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުންާމެޖޯރިޓީާއޮވެެގންާފ ސްކުރީމ ާއެާޤ ނޫނުަގިއާާ
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ާާ ބ ރ އި،ާއެކެއްެގާޙައްޤުާާކަންކަންާހިންަގންާހުންނަ ައޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނެާއެއްާބ ރުންާއަނެއްާ ޮގތްާއެީއާ

ބަލ ނީާ އެކަންާ ވިދ ޅުވ ނެާ ދެންާ ހެދިފައިވޭތޯ.ާ ޤަނޫނުާ އެާ އުސޫލުތަކަށްާ އަރައިަގންނަާ ޙައްޤަށްާ އަނެކަކުެގާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކޯޓުންނެވެ.ާ ސުޕްރީމްާ ސުޕްރ144ާާީދިވެހިރ އްޖޭެގާ މ އްދ ަގއިާ ފުރުޞަތުާާވަނަާ އެާ ކޯޓަށްާ ްމާ

އެބަޖެހާޭާ ވެސްާ ޙ ލަތަށްާ އޮތްާ މިއަދުާ ކޯޓުާ ސުޕްރީމްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދ އިރުާ އެހިސ ބަށްާ އެކަންާ ދީފައިވޭ.ާ

ޮގތަކަށް.ާާާާވިސްނ ލަން. މިކަހަލަާ ހުރީާ ކަންކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ދައްކ ކަށެއް.ާ އެވ ހަކަާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ

އަ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ މިާ ކުރެއްީވ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ޯގސްކޮށްާ ކަެމއްާ ސަރުކ ރުންާ ރަނަގޅު،ާ ބަލަމ ތޯާ ޅުަގނޑުމެންާ

ސަރުކ ރުެގ،ާރަްއޔިތުންާއިންތިޚ ބުާކުރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާކަމެއްާޯގސްކޮށްާކުރެއްީވ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްތޯާާ

އަޅުަގ ނޫނީާ ހަވ ލުެވވަޑައިަގންނަވަންވީ.ާ މަޤ މ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ެގާ ޮގސްާާވަޑައިެގންާ މެންބަރަކުތޯާ ނޑުެމންާ

މިއޮތާީާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިއޮތީ،ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަކީ.ާ ވ ންވީާ އެކަންާ ނޫންާ އެހެނެއްާ ހަވ ލުވ ންީވ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާސަރުކ ރުެގާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާޒިންމ ދ ރުާކުރުވުން.ާއެކަންާ

އެފަރ  ކަންތައްތައްާކުރުވުމަކީާ ކުރ ާ އެފަރ ތުންާ ނުވަތަާ ދަމައިަގތުންތޯ.ާ ޙައްޤުާ ޤ ނޫނީާ ލިބިެގންވ ާ ތަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބެލުމަށްފަހުަގިއާ މަސައްކަތްކުރ 98ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަުއލަތުަގއިާ ދިވެހިާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބޭނުންާހިފ ނީތޯ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާކޮންމެާމީހަކ ާމެދުަގިއާސުވ ލުކޮށްާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާއޮތްާފުރުޞަތުެގާާ

ބޭނުންވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއިްއޔެަގއިާވެސްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާމަޤ މަށްާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްިވާާ

ނުދެވުނެެވ.ާ ވެސްާ މ ކްސްާ ފަސްާ އަށްާ އެބޭފުޅ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ އިދިކޮޅުާ ބޭފުޅެއްކަމުަގއިިވޔަސްާ ޢިލްމީާ ނަންފުޅުާ

އެމީހުންެގާއެހެން ކޮށ މަށ ލ ާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ މިއީާ ނެތް.ާ ކަެމއްާ ދައްކ ނެާ ވ ހަކަާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވީމަ،ާ

ޙައްޤުތައްާދުްއވ ލުމަށްާމިާމަޖިލީހުންާމަސައްކަތްކުރެވޭާތަނެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހަމައެއ ިއއެކުާދަންނަވ ލަންާ

ބިލުގަާ އިޞްލ ޙުކުރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާބޭނުންވަނީ،ާ ޢިއްޒަތްތެރ13ާާާާިއި ބައްލަވ ލެްއވީމ ާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއާބަޔ ންކޮށްފައިާމިއޮތީާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންނޭާއިޢުލ ނ13ާާާުރައީސް،ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާ

ބޭފުޅު ކުރިމަތިލައްވ ާ މެންބަރުންކަމަށްާ ކުރިމަތިލަްއވ ާ އޮފީހެއްތޯ.ާ ސަރުކ ރުެގާ މިއީާ ކުރ ނީ.ާ ބަޔޯޑޭޓ ާާވެސްާ ންެގާ

ބަލައިާއެކަންކަންާކޮށްާއިންޓަރވިއުާކުރ ނީާެވސްާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންނެވެ.ާހަމަާއެބޭފުޅުންނަށްާަވޒީފ ެގާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވެސްާ ދޭނީާ ރުހުންާ ެއބޭފުޅުންނަށްާ ޮގތުަގއިާ ބައެްއެގާ ރަނަގޅުާ އެބޭފުޅުންާ ދީާ ފުރުޞަތުާ

ޒިންމ  އެބޭފުޅުންާ އަދިާ ވަޒީފ ާާމަޖިލީހުންނެވެ.ާ އެބޭފުޅުންާ މަޖިލީހުންނެވެ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވެސްާ ކުރުވ ނީާ ދ ރުާ

އިންާވަކިކުރުވ ނީާވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންނެވެ.ާމިއީާކޮންާބައެއްތޯާމިތ .ާމިއީާސަރުކ ރުތޯާމިާހިންަގނީާ

ާާ ދެވަނަ އަނެއްކ ާ ބިލުާ މިާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާމިތަނުަގއި.ާ އެބޭފުޅުންާ ބުރަށްާ

ާާ ފ ސްކޮށ39ާާާްވަޑައިަގންނަވަނީ މަޖިލީހުންާ ެވސްާ އަނެްއކ ާ ބ ރުންާ ނުފޫޒ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ ހޯއްދަވަިއެގންާ ވޯޓުާ

ބިލެކޭ.ާާ ުގޅިފަިއވ ާ ވިންދ ާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ މިއީާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަްއވަން.ާ ތަޞްދީޤުާ
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މި ެއކުަގއިާ އެއ އިާ ހަމަާ ބިލެއްަގިއާާއަދިާ އޮންނަާ ކަނޑައަޅަންާ ސިޔ ސަތުާ މައިަގނޑުާ ދައުލަތުެގާ ާ

ސިވިލްާ ދިވެހިާ ތިބޭާ ކުރަްއވަންާ ތަންފީޛުާ އެާ ކަނޑައެޅީމ ާ ސިޔ ސަތުާ މަިއަގނޑުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ައޅެާާ ވިސްނުންތެރިކަމ އިއެކުާ ތަންކޮޅެއްާ މިާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނުެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ސަރވަންޓުންނ އިާ

ފުރުޞަތުާާޢިއްޒަ އެާ ތަންކޮޅެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ވެސްާ ކިތަންމެހ ާ ިވސްނ ވަޑައިަގތުންާ މެންބަރުންާ ތްތެރިާ

ެއއީާކޮންާ ެއތަނަށްާލ ާމީހުންނަކީާދޮންކަޅުާމިންާވެސްާއަންގ ނުލައިާއެބޭފުޅ ާއަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާ

ފުރުޞަތެއް ވެސްާ މިންވަރަށްާ އިނޭގނެާ ވެސްާ ބަެއއްކަންާ ކޮންާ ކުރެްއވުމަކީާާާާރަށެއްެގާ މިކަންާ ނުދެްއވ ާ

އިންސ ފުވެރިާކަމެއްތޯއޭ.ާމިކަންާމިދަނީާރަނަގޅަށްތޯއޭ.ާައދިާމީެގާއެންމެާހެއްވ ާކަމަކީާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާބޮޑުާ

ާާ މ އްދ ެގ، މިާ ވަނީ.ާ މިކަންާ 17ާާާާޖޯކަކަށްާ ބިލުެގ މިާ މ އްދ ަގިއ،ާ ަގިއ17ާާާާވަނަާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކޮމިޝަނުގެާ ޮގތުަގއިާާބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޝަންެގާ ޢައްޔަންކުރ ނީާ ރައީސްާ ނައިބުާ ރައީސަކ އިާ ާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއަގއިާކޮމިޝަނުެގާާ

ާާ ފަރ ތްތަކުެގ ލިބޭާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ މަޤ މަށްާ ރައީސްކަުމެގާ ނައިބުާ މަޖިލީހުެގާާރައީސ އިާ ރައްޔިތުންެގާ މެދުަގިއާ

މަނިކުފ ނުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.ާ މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިވިާ ވޯޓުަގއިާ ހ ޒިރުވެާ އަށްާ ޖަލްސ ާ

ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ާފުޓުބޯޅަާކުޅޭއިރުާވެސްާޓީމެއްާނަގ ފައިާޭއަގއިާކެޕްޓަނ ިއ،ާަވއިސްާކެޕްޓަނ އި،ާއެާޓީމުެގާާ

ޓީްމާާކުޅުންތެ އެާ އެއިރުންާ ކުރައްަވނީ.ާ އެކަންކަންާ ބަލައިެގންާ ފިކުރަށްާ ިވސްނުމ އިާ މީހުންެގާ ފެންނަާ ރިންނަށްާ

ކީކޭތޯ.ާ މިބުނަނީާ ބައްލަވ ާ އެކަމަކު،ާ އެއިރަށް.ާ އޮންނ ނީާ ޓްރަސްޓްާ ޓީމުެގާ އެާ އޮންނ ނީ،ާ ކޮމްބިމޭޝަންާ

ޅުަގނޑުމެންާމިާހޮިވާމެންބަރުންެގާތެރޭަގއިާާއަޅުަގނޑުމެންާސިޔ ސީާމީހުންާމިބުނަނީާމީެގާތެރޭަގއިާތިްއބެވި،ާއަ

ެގންދަންވ ާާ މިކަންާ ިމއީތޯއޭާ ރައީސެވެ.ާ ނައިބުާ ައނެކަކީާ ރައީސެވެ.ާ މީހަކީާ މިވެނިާ ތެރެއިންާ މީހުންެގާ ތިއްބެވިާ

އެކަންާ ޒިންމ ދ ރުކަންމަތީާ އަކީ.ާ ޒިންމ ާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއީތޯޭއާ އުސޫލަކީ.ާ ރަނަގޅުާ

މަކީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާރައްޔިތުންެގާކުރު

ވަކިކޮށްފަިއވ ާާ ބ ރުާ ތިންާ މިާ މިއަދުާ ހިތ މަކުރަންާ ދެރަެވާ އަޅުަގނޑުާ ހަިއސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ

ތިންާެއްއާބަޔަކުާއަނެްއާބ ރުތަކަށް،ާެއއްާބ ރުންާއަނެއްާބ ރުެގާާޤ ނޫނީޮގތުންާމިކަންާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިވ ާޮގތުެގމަ

އަޅުަގނޑުާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަހުރިާ ޮގތަކީާ ކުރައްވަމުންދ ާ މިކަންކަންާ އަރައިަގނެާ މައްޗަށްާ

އަރައިަގންނަާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ސަރުކ ރުންާ ރަވަމިދަންނަވަނީކީާ ޯގހެކެެވ.ާ ވެސްާ އެއީާ އްޔިތުންެގާންޏ ާ

އެހެންާ ޢަދުލުއިންޞ ފުންާ ޯގހެކެވެ.ާ ވެސްާ އަރަންޏ ާ ބ ރުތަކަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ސަރުކ ރުެގާ މަޖިލީހުންާ

ޯގހެާ އެއީާ ވެސްާ އަރަިއަގންނަންޏ ާ ބ ރުބ ރުތަކަށްާ ޢަދުލުއިންޞ ފުެގާ ައދިާ ބ ރުތަކުންާކެވެ.ާ އެހެންާ ތަކަށްާ

އެހެ ޯގހެކެެވ.ާ ެއއީާ ާާއަރަިއަގންނަންޏ ާވެސްާ ރަނަގޅުކުރައްވަންޖެހެއޭންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެންާާމިކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.

ޒިންމ ދ ރުކުރުވަންާތިބިާބަޔަކުާއެާޒިންމ ދ ރުކުރުވުުމެގާބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެާޒިންމ ނުވިއޭާކިޔ ފައިާމުޅިާާ
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ެގނެ އެްއކޮށްާ ާާމުއައްސަސ ާ ޒިންއަޅުަގނޑުސް ކޮންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލީމ ާ ތެރެއަށްާ މިވަނީ.ާާމެންެގާ މ ދ ރެއްތޯއޭާ

މިާާ ތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކުެގާ އިންޓަރވިުއކުރުމ އިާ ތެރެިއންާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރިމަތިލެއްވިާ މިާ ފެނުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެހިރީާާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ުއޅުްއވިއިރުާ އަވަދިނެތިާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އި.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިނިވަންާުމއައްސަސ ތަކުެގާކޮމިޓީާތިންާދުވަސްާމިއަދުާޖަލްސ ާބެކްލޮްގަގއިާނުކުރެވިފަ

ފަހުނާްާ ބަިއަގޑިއިރުާ އޭެގާ ލިބިފައިާ އެސް.އެމް.އެސްާ ހަމަާ ފޮނުވ ތ .ާ ތ ވަލުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ އްވަންވެެގންާ

މަސަ ހުރިާ ކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ އަންނަނީ.ާ އިދ ރީޮގތުންާާކެންސަލްވިކަމަށްާ ބައިވަރު.ާ އްކަތްތަްއާ

މިކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަކުާނުވެސްާބެލެހެއްޓޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާއަރިހުަގިއާާ

ނުވެސްާާ އެކަމެއްާ އަދިާ އެވެ.ާ އުފުއްލެވޭނެާ ނުވެސްާ ޒިންމ އެއްާ މިވަރުެގާ މަނިކުފ ނުާ ބޭނުންވޭާ ވެސްާ ދަންނަވަންާ

އެްއޗެްއާވ ންާާކުރެްއވޭނެ ދޫކޮށްލ ާވ ނެާ މިާމުއަްއސަސ ާ ޮއޔ ދ ންާ ކަެމއްާނޫނެވެ.ާ ކުރެއްޭވވަރުެގާ ިމއީކީާ ެއވެ.ާ ާ

ބޭއްވުމަކީާމިޮގތަށްާދޫކޮށްލެްއވުމަކީާއެންމެާރަނަގޅުާއުސޫލެއްާނޫނެވެ.ާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭާމިކަމެއް.ާ

އިޙުތިރ މ އިއެކު ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ މެންބަރުންނޭވެ.ާާާއަދިވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވަންާ

ދައުލަތުެގާާ ަމޤ މުގައި،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ވިސްނ ވަޑަިއަގންނަވ ށެވެ.ާ ޤައުމ އިެމދުާ ވެސްާ ތިބޭފުޅުންާ

ތަނުަގއިާާމަޤ މުތަކުަގއިާތިބީާކޮންާބަެއއްތޯާބެއްލެވުުމެގާބަދަލުަގއިާމިާމަސްއޫލިއްޔަތ އިާކަންތަްއތައްާދ ޮގތުންާމި

ތެރެއަށާްާ މަޖިލިސްާ މިތ ާ ެގނެސްާ މުޅިާއެތިާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ ޚިޔ ރުކުރަްއވ ށެވެ.ާ މަުގާ ޒިންމ ދ ރުކުރަްއވަންާއޮތްާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫނެެވ.ާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ ކުރެޭވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ޚިޔ ރުނުކުރައްވ ށެވެ.ާ ލ ންާ

ބޭނުންވަ ދަންނަވަންާ އެްއކޮށްާ އަދިާާހިތ މައ އިާ ފިކުރުާ ބޭފުޅުންާސިޔ ސީާ ިވސްނ ވަޑައިަގންނަވ ާ ާ މިއ އިމެދުާ ނީ،ާ

ކަމެއްކަމަށްާ މުހިއްމުާ އޮތުމަކީާ މަުގސަދެއްާ މ ތްާ ކުރުުމެގާ ރަނަގޅުާ މިކަންާ ނަަމވެސްާ ކޮންމެޮގތެއްކަުމަގއިާ ހުރީާ

ދަން ނިންމ ލަމުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މައ ިއއެކުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ މިކަންާާއަޅުަގނޑުާ ނަވ ނީ،ާ

މިޮގތަށްާކުރީމ ާދެންާނަތީޖ އަކަށްާވ ނީާއިްއޔެާމެންދުރުާކަންާހިނގ ދިޔަާޮގތް.ާއެމް.އެން.ސީާބޯޑުާފ ސްކުރެއްީވ.ާާ

ސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިާނަންތަކުެގާތެރެއިންާއެްއވެސްާނަމެްއާތ އީދުާހުރިާބަޔަކަށްާނުވި.ާއެއީާވެސްާހަމަާދިވެހިާާ

ރިއަންސްާމީހުންާތިއްބަސްާވެސްާހަމަާއެމީހުންާއެއީާކަމަކުދ ާބަޔަކަށްާވެސްާނުވި.ާާރައްޔިތުން.ާއެންމެާއެކްސްޕީ

އ ޚިރުަގއިާފ ސްކުރީމ ާއަނެްއކޮޅުންާމިބުނަނީ،ާއުހުނ،ާއުހުނ،ާތިާބޯޑެއްާނޫނެވެ.ާާ އެްއވެސްާނަމެއްާނުލެްއވި.ާ

ވ ނެގޮާ ިމއީާ އޮތްޮގތަށް.ާ ައދިާ އޮންނ ނެޭއާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ނެޝަނަލްާ ޤައުމުާމޯލްޑިވްސްާ މިާ ދެންާ ތަކީ.ާ

މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ފަހުންާ އެންމެާ ވަދެާ ތެރެއަށްާ ހަމަނުޖެހުންަގނޑެއްެގާ ޤ ނޫނީާ މިދަނީާ ދަތުރުކުރަމުންާ

ފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކަށްާޢަމަލުކުރ ނެާބަޔަކުާނުތިބޭނެ.ާއަޅުަގނޑ އިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސ ާވެސް،ާރައީސ އިާމެދުަގއިާާ

ށްަވންޏ ާއަޅުަގނޑުެގާމަްއޗަކަށްާވެސްާއެާޤ ނޫނެްއާޢަމަލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާާޤ ނޫނުާޢަމަލުނުކުރެވޭާކަމަ

ރައީސް،ާއެހެންވީމަާމިާމަުގންާމިާދަތުރުކުރ ާދަތުރުކުރުންާއަޅުަގނޑުމެންާހުއްޓ ލަމ ާހިނގ ށެވެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ
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ތްކުރުމުަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިދޭާހިނގ ށޭާޒިންމ ދ ރުާބައެްއެގާޮގތުަގއިާޤައުމ އިާރަްއޔިތުންނަށްާޚިދުމަ

އަނެއްާ ބ ރުާ އެއްާ އެާ ބ ރުާ ލިބިދޭާ މައްޗަށްާ ޢަދުލުއިންޞ ފުެގާ ބ ރ އި،ާ ލިބިދޭާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބ ރ އި،ާ

ާާބ ރު ވަމ ާމައްެގ ޮގތުަގއިާ ބައެްއެގާ ެގންދެވޭާ ކުރިއަށްާ ެއޮގތުެގމަތިންާ އަރައިނުަގނެާ އެޙައްޤުތައްާ ލިބެވޭާ ޗަށްާ

ާހިންަގވ ށެވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގ

އެމެރިކ ެގާާ ރައީސަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ާާނޫންއޮބ މ ނަމަާއެވެ.ާއެހެންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބަރަކް ާާނަމަ މިާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނ ކަށްާާއަޅުަގނޑުމެން

ތިމަންނަ ރައީސަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާާާނުޖެހޭނެ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭާާާާއަކީާ

ކުރ ކަށްނުޖެާާބުނެފަ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސެއްނަމަާ ާާމަސައްކަތްކުރަްއވ ާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީ، ދެންާާހޭނެ.ާ

ބުނެފަާާއަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާާތިމަންނަ މަސައްކަތްކުރ ނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނަކަށްާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭާ

ކަތިލ ާ މީހުންާ ައދ ކުރ ާ ަވޒީފ ާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުޖެހޭނެ.ާ ެގންނ ކަށްާ އިޞްލ ޙުާ

ނޑުމެންާމިކަހަލަާޤ ނޫނުތަކަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނަންޖެހޭނެ.ާދަންނަވަންތޯ،ާމިާޤ ނޫނުާއަނބުރ ާާހުސްކުރ ނަމަާއަޅުަގ

ާާ މިމަހުެގ 8ާާާާފޮނުވ ލީާ ދުވަހު. ިމ10ާާާާވަނަާ ޖަލްސ އެްއަގއިާ ބޭްއވިާ ހަރުޭގަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ރޭާ ދުވަހުެގާ ވަނަާ

އަޅުާ މެންބަރެއްކަމެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރެކޯޑިންގއެމަޖިލީހުެގާ ޭއެގާ އަދިަގނޑަށްާ ވިދ ޅުީވާާާާއްާ މިއުޅެނީ.ާ ނުލިބިެގންާ

ހަމަވެފަާާ މުއްދަތުާ ތިއްބެވީާ ތިާ މިހ ރުާ ތިބޭފުޅުންާ އިންޒ ރުދެްއވި.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކޮމިޝަނުެގާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ

އިންޒ ރުދޭތީާާ މިާ ނުފޮނުވ ނަމެވެ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ވެސްާ ނަމެއްާ އެކެްއެގާ ލ ބަލ ށޭާ ސިޓީާ ނިކަންާ އެވެ.ާ

ރައްއަޅުަގނޑު ދިވެހިާ މިޖެހެނީާ ކުރަންާ މިކަންާ ނޫމެންނަށްާ އެހެންާ ޙައްޤުަގއި.ާ އަޅުަގނޑުމެޔިތުންެގާ ންާންނަމަާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޤ ނޫނަށްާެގނެވިފައިާއޮތްާާާާއެހެންވީަމ،މިކަންާކުރ ކަށެއްާނުޖެހޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ޤ ނޫނުައސ ސީ ތެރޭަގއިާ ތަރަޙައިެގާ ޤަނޫނުެގާ އިޞްލ ޙެކެވެ.ާާއިޞްލ ޙަކީާ އޮތްާ ެގނެވިފައިާ ރޫޙުަގއިާ ެގާ

ާާ ޤަނޫނުަގިއވ 180ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ކޮމިޝަންެގާ ސަރެވިސްާ ސިވިލްާ މިބުނަނީ،ާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ެގނައީާއެހެންވެެގން.ާައޅުަގނޑުާާަގނޑުމެންާމިާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުޮގތުެގމަތިންާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާނަންތަކެވެ.ާއަޅުާ

ނީާމިޮގތަށްާސަރުކ ރުންާޢަމަލުކުރައްވ ނަމަާދެންާހުރިާމުއައްސަސ ތަކުެގާނަންތަްއާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާާދަންނަވ 

މިތަނަށްާެގނެސްާފ ސްކުރ ާހިސ ބަށްާޤައުމުެގާހ ލަތުާބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަނޫނެއްާފ ސްކޮށްާޤ ނޫނުާާ

ޕޮ ޢަމަލުނުކުރ ނަމޭާ ޤ ނޫނަށްާ އެާ ދެންާތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުާ ބުނ ކަމަށްވ ނަމަާ ނުކުެމާ ެއޑްަވއިޒަރުާ ލިޓިކަލްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލައެއްތޯާއެއީާސަރުކ ރުާހިންަގަވންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންެގާާއަޅުަގނޑުމެންާހަދ މީާކިހިނެތްތޯ.ާާ

ބަދުނ މުކުރުމަށްޓަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީ.ާ ކަމެއްާ ވިސްނަންޖެހިއްޖެާ ރައްޔިތުންާ މިއީާ ކަިއާމައްސަލަެއއްތޯާ
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އަޅުަގނޑުމެންެގާއިސްތިޢުފ ދެއްވިާބަެއއްާަވޒީރުންާއަރ ާޓީ.ވީަގއިާތިއްބަވ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާބައެްއާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފުރައްސ ރަކުރ ކަމީާ މަލ މ ތްކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތިބެެގންާ އެތ ާ މެންބަރުންާ

ނަގ ލު ޢިއްޒަތްާ ކަރ މ ތ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމަޖިލީހުެގާ އެާ ކަމެއް.ާ ކުރައްވ ާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަށްޓަކައިާ

ހ ލަތުާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރުން.ާ ފަދަާ ހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންނަކީާވެސްާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޮގތް.ާ ޤ ބަދަލުވެެގންދ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެްއޮގތަށްާ ހ ލަތ ާ ބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާޤައުމުެގާ ނޫނުތައްާ

ބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާ ެވސްާ އުސޫލުތައްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެއްޮގތަށްާ ހ ލަތ އިާ ޤައުުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އިޞްލ ޙުވ ންވީ.ާާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ބަދަލުެވެގންދ ނެ.ާ ވެސްާ ރަްއޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އިޞްލ ޙުވ ން ވެރިންާ ައޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާ ިއޞްލ ޙުވ ނީ.ާ ޤައުމުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެހިސ ބުންާ ވީ.ާ

ތިބެެގންާޖުޑިޝަރީާއަށްާނުނީާހައިާކޯޓުން،ާސުޕްރީމްާކޯޓުންާޙުކުމެއްާކުރ އިރަށްާފަނޑިޔ ރުެގާޭގދޮށަށްާޮގސްާާ

ޤައު އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ނުވ ނެ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ ކަންތަކެއްާ މިޤައުމުެގާ އަދިާ އޮތްާާމުޒ ހަރ ކުރުމަކުންާ މުަގއިާ

ދުސްތޫރަށް،ާޤ ނޫނަށް،ާޤ ނޫނުެގާވެރިކަމެއްާހިންުގމަށްޓަކަިއާމަސައްކަތްކުރ ާބަޔަކަށްާެވްއޖިއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

އެހެނާްާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ އެްއޗެހިާ ޙައްޤުތަކ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮމ ންކަމ އިާ އަމ ންކަމ އިާ ޤައުމުެގާ

އަޅުަގނޑުމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާނޫންކަމަށްވ ނަމަާ ހޯދަެއއްނުދެވޭނެ.ާ ޙައްޤުތަކެއްާ ރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ންނަށްާ

ހުށަހެޅީމ ާދެންާސިވިލްާސަރވިސްާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ޮގތްާ ހ ލަތުާއޮތްާ ސިވިލްާސަރވިސްެގާ

އިާމިާޤ ނޫނަކީާކޮންމެހެންާެގންނަން،ާާކޮމިޝަންާއެވަުގތުާހަރަކ ތްތެރިވީ.ާއެހެންކަމ ިއއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގ

މިާޤ ނޫނަށްާކޮންމެހެންާެގންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙެއް.ާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަށްވުރެާެވސްާތަންކޮޅެއްާބޮޑުކޮށްާާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހުށަހެޅީާ އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮތީ.ާ ޮގސްފައިާ ފ ސްެވެގންާ ކަންނޭނެގާއިޞްލ ޙުާ

އި އަޅުަގނޑުާާޤ ނޫނަށްާ ޤަބޫލުކުރ ތީ.ާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ެގންނަންޖެހިއްޖެކަމަށްާ ޞްލ ޙުާ

އިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުާއޮތީާފ ސްވެފައި.ާައޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެއކަންާކުރެްއވިޮގތްާާ

ކުާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޮނުއްވ ލެްއވީމ .ާ ރަނަގޅަށްާއަނބުރ ާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ޮގތްާ ރަންޖެހުނުާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދިވެހިާ ފ ސްކޮށްާ ޤ ނޫނުާ މިާ ުއއްމީދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމ އިެއކީާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ

.ާާތެރެއިންާސިވިލްާސަރިވސްާއެއީާމުސްތަޤިއްލުާޮގތެްއަގއިާހިނގ ނެާތަނެއްެގާޮގތުަގއިާމިކަންާހަމަޖެހެންާއެބަޖެހޭ

ާއެކަންާކުރުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ެގންނަ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މާިާއ ދެ،ާ ސަބަބުާ ންޖެހޭާ

އޭޝިޔ ެގާާ ޤައުމުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ިވދ ޅުވެދެްއވީ.ާ އެާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ
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ދިނީމަާ ކަނޑިެއއްާ ައތަށްާ މޮޔައެއްެގާ ހަމަާ ޢަމަލުތައްާ ބޭފުޅެއްެގާ އުޅުއްވ ާ ހެދިެގންާ އޮބ މ ާ ނުވަތަާ މަންޑޭލ ާ

އެއްޗެއް ކޮންމެާ ކުއަޅަާާަގއިއަތުޖެހުނުާ ލިބިމުންދ ތީވެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަތުފައިވ ާާޑަމިނުންާ ަގިއާާބ ރަކީާ

ސިވިލް ދިމ ލަކަށް.ާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ހޫރަނީާ ކަނޑިާ އެާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބެލުންާ ާާ،އްސަރވިސެާާާހިފެހެއްޓޭތޯާ

ންދ ތީވެާމިާޤ ނޫނާުާއްާބަލ ނުލ ާއަތުޖެހުނުާކޮންމެާދިމ ލަކަށްާހަރަމުއެހެންާސަރވިސެއްާއަދިާާޖުޑިޝަލްާސަރވިސެ

ާާ ލިބިފައިވ ާއެންމެާމަތީާމެންޑޭޓަކީާއެބޭފުޅެްއެގާއަތުަގއި ކިރިޔ ާހިފަހައްޓ ލެވޭތޯާހަދ ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާ

ާާ ޚިޔ ލުތަކަށް. ެގންދަވ ާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާާބެލުން.ާ

،ާސިވިލްާސަރވިސްެގާޤ ނޫނުަގއިާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނެގންާއެބައޮތޭާާހިތްާއޮތީދަންނަވ ލ ާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިާ ސަރވިސްެގާ ކޮމިޝަނުެގ180ާާާާސިވިލްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޮގތުެގމަތި ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ކޮމިޝަނުެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާާމެންބަރުންާ ންާ

ސަރުކ ރަށްާ އެއީާ ކުރުމުންާ އެކަންާ އެްއކޮށްާ ބަދަލުވުމ އިާ މިހެންާ ޤ ނޫނުާ ނަންތައް.ާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ

މަޖިލީހުެގާާ މިާ ނުވ ނެ.ާ ޢަމަލުކުރިކަމަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޚިލ ފަށްާ އުސޫލުތަކ އިާ ޢ ްއމުާ ނުވަތަާ ހުރަސްއެޅުމަކަށްާ

ށް.ާެއއީާައޅުަގނޑުާކުރިންާމިާދެންނެވިާފަދައިންާމިާސިވިލް،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާދ އިރ ާއިންާއެބައޮތްާމިކަންާކުރުމަ

އަނެއްފަހަރުާާ ބޮޑުކޮށްާ މުސ ރަާ ެއއްފަހަރުާ ުމަވއްޒަފުންެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ައުގވަްއޓ ލ ާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ރ އްޖޭެގާ ހައްދަވަނީާ މިާ މިހެންާ ލ ާ މަުގމައްޗަށްާ އަނެއްފަހަރުާ އެހެންވީމަ،ާާކަނޑ ނެ،ާ ރިއްޔ .ާ

އެމަނިކުފ ނަށްާމިާެގންުގޅުްއަވންާނޭނުގނީމ ާދެންާތިބީާބެލެނިވެރިން.ާބަލަދުވެރިންެގާޮގތުަގއިާމިތިބަާތިންާބ ރުެގާ

މި ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަރ ފައި.ާ އަތަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތީާ ދެންާ ބަލަހައްޓަދޭންޖެހޭނެ.ާާާާތެރެއިންާ

މިކަ މަޖުބޫރުާ ހަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައްޔިތުންާ ައދަދެއްެގާ ިގނަާ މިޤައުމުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަން.ާ ންާ

ެގއްލުންތަކ ިއާާ ލިބެިގންދިޔަާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޤަބޫލުކުރައްވ ،ާ ތަފްސީލުކޮށްާ

މްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިާއޮތްާާހަލ ކުެގާސަބަބުންާއެބޭފުޅުންާޤަބޫލުކުރ ާމިކަންާކުރަންޖެހޭނެ.ާމިާސިޓީާރައީސުލްޖު

ާާ ސ ފުކޮށްލަން. އެްއޗެއްާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ ާާސިޓީއެްއ.ާ މިއޮތީ ތ ރީޚެއްކަމަށްާ އޮތްާ ސޮއިކުރައްވ ފައިާ 8ާާިއއްޔެާ

ާާ 2010ާާޖުލައި އޮތީ އިނީޝިއަލްކުރެވިފައިާ އޮތްކަމަށްާ ލިބިފައިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ދޭތީަގިއ2010-11-07ާާ.ާ މިާ ާ.

އެ އެބަުއޅޭތީ.ާ ާާތަފ ތުތަކެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިޖެހެނީާ ދަންނަވަންާ ވަރަށ264ާާާްހެންވީމަ،ާ މ އްދ ަގއިާ ާަވނަާ

ާާ 15ާާތަފްސީލުކޮށްާއެބަާބަޔ ންކުރޭާމިފަދަާޤ ނޫނެއްެގާކަންތައްތަކުަގއިާރައީސްާޢަމަލުކުރަްއވަންޖެހޭނެާޮގތް.ާއަދި

ޮގތުންާޤަބޫލުކުރެ ވުނީކަމަށްާވެެގންދަނީ.ާއެާއަސްލުާާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާނުފޮނުްއވަިއފިކަމަށްވ ނަމަާއެާއުސޫލެްއެގާ

ސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންާވ ހަކައެްއ.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާއެންމެާތިންާމިނެޓުާލިބިފައިވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާދެންާދަންނަވ ލ ާ

ާާ ބ ރުތައް މަސްއޫލިްއޔަތުތަކ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީާ ސަރވިސ182ާާާާްހިތްާ ސިވިލްާ

ބަޔަށް ާާާާކޮމިޝަންެގާ ހިންަގވ ށެވެ. 182ާާާާބައްލަވ ލައްވަމ ާ ެގ )ހ(ާ ދައުލަތ5ާްެގާ އަކީާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ާ.
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ހިންުގމުެގާާ ސަރުކ ރުާ މެީގާ ހެދުން.ާ ޚިދުމަތަކަށްާ ޖަވ ބުދ ރީވ ާ ޢ އްމުންނަށްާ ބ ރުތަކަށ އި،ާ ހުރިހ ާ ހިންުގމުެގާ

ހަމައަށް މަުގމައްޗ ާ ރައްޔިތުންެގާ ނެއްޓިެގންާ މިކަންާ ތެރެއިންާ މަުގމަްއޗ ާާބ ރުވެރިކަމުެގާ ނެތިާ ބެލެނިެވރިއެއްާ ާ،

މިއީކީއެްއާާ އެހެންވީމަ،ާ ިމއަންނަނީ.ާ ފެށިެގންާ މިކަންތައްާ ސަބަބުންނޭާ ދިއުމުެގާ ހިސ ބަށްާ އަންނަންޖެހޭާ ހަމައަށްާ

ހުސްއެކަނިާސަރުކ ރަށްާކޮންޓްރޯލުާއޮތްކަމެއްާނޫނެވެ.ާޢ އްުމޮގތެްއަގއިާިމވ ހަކަާދެކެވެމުންދިޔައިރުާޤ ނޫނުއަސ ސީާާ

ރައްޔިތުން.ާާއިޞްލ ޙު ިގނަާ ަވރަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޑުއައްސަވ ނެާ ތަޅުންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ކުރެވެމުންދިޔައިރުަގިއާ

މިއީާ ކަމަށ އި،ާ މިހެންާ އޮންނަންޖެހޭނީާ މިކަންާ ފަރ ތްތަކުން.ާ އިދިކޮޅުާ އެއިރުާ ހިފިާ ވަރުަގދައަށްާ ވަރަށްާ މިކަމަށްާ

ާާ ހިސ ބަކުންާމުވަްއޒަފުންާަވކިކޮށްާެގައށްާފޮނުވ ލެވޭާޮގތަކަށްާާސަރުކ ރުންާބޭނުންހ އިރަކުާކޯޅިަގނެފަިއ،ާބޭނުންހ 

އޮންނަންޖެހޭާތަނެއްާނޫން.ާކޮބައިތޯާމީަގއިާމައްސަލަާއަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާމިާމަޖިލީހުަގއިާ

އެން މިކަމުެގާ ލިބިެގންާ ފ ސްާ އަޣްލަބިްއޔަތުންާ ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވިާ ވޯޓުަގއިާ ތިއްބެިވާހ ޒިރުވެާ ކުރިއަށްާ މެާ

ކޮމިޝަނަރުާއަދިާދެންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާތިއްބެވުމުެގާަމްއސަލަާއަކީާކޮބައިތޯ.ާސަރުކ ރުާބިރުަގންނަންޖެހެނީާކޮނާްާ

ފުޅ ވެެގންާ މިކަންާ އިތުރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސަބަބުންާ ކުރުމުެގާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީތޯާ ހުރެތޯ.ާ ސަބަބަކ ާ

ާކޮމިޝަނަށްާއިތުރުާޔަޤީންކަމެއްާލިބިެގންާއެދިޔައީ.ާކޮންމެާވައްތަރެއްެގާވެރިކަމެްއ،ާޮގސްާމިާސިވިލްާސަރވިސް

ކޮންމެާޕ ޓީއެްއެގާވެރިކަެމއްާބަދަލުވުމަކުންާއެމީހުންނަކ ާނުކުޅެވޭނެކަން.ާއެމީހުންާތިބޭނީާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާާ

ތަ ބޮޑަށްާ ފުރުޞަތުާ އެާ ޮގތުަގއި.ާ ބައެއްެގާ ޚިދުމަތްކުރ ާ މަޖިލީހުނާްާޤައުމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނަވަސްެވެގންދ ނެާ

ޕ ޓީެގާާ އަޅުަގނޑުެގާ ޖުމްލަޮގތެްއަގއިާ ހަމަާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ދީެގންކަމަށްާ މިހެންާ މިކަންާ

ާމެންބަރުންނަށްާދެންާބ ކީާއޮތްާފުރުޞަތުދެމުންާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލި

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާސިވިލްާސަރވިސްެގާޤ ނޫނަށްާދެވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާތަޞްދީޤުކުރަންާފޮނުވީމ ާއަނބުރ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާފޮނުވާިާ މަރުޙަލ ާނިމިާ

އިޞްލ ޙުާ މިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ.ާ މިާ މިއަދުާ ބެހޭޮގތުންާ ވ ހަކަައކ އިާ

ހުށަހެޅިާފަރ ތުންާވިދ ޅުވެއްޖެާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާފޯރަމްަގިއާދައްކ ާވ ހަކަތަކަށްާޤ ނޫނުާހަދ ާވ ހަކަ.ާެއއީާވަރަށްާ

ފޯރަމްގައި ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ެއއީކީާާދެރަކަމެއް.ާ ވިދ ޅުވަމުންދ ނެ.ާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންާ ސިޔ ސީާ ޮގތްޮގތަށްާ ެއކިާ ާ

ޤ ނޫނުާ ވިސްނުމުަގއިާ އެާ ނޯންނ ނެ.ާ ފެންމައްޗަކުާ މިޤައުމުާ ދެންާ ވެއްޖިއްޔ ާ ހަދަންާ ޤ ނޫނުާ އެއަށްާ

ތިމަ ވ ހަކަދައްކަމުންދިޔައީާ އިްއޔެަގއިާ ދ ނީ.ާ ކޮންތ ކަށްތޯާ ައޅުަގނޑުމެންާ ންނ މެންނަށްާހަދަންވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަާ

ޖަނަވ ރުެގާ ފޯރަމުަގއިާ ސިޔ ސީާ ދުވަހުާ އަނެއްބައިާ މަޖިލީހުަގއި.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގވައިފިޭއާ ބަޔަކުާ ޖަނަވ ރެކޭާ

އަނެއްކ ާާ މިކަންތައްތަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އެބޭފުޅުން.ާ ހަމަާ ވ ހަކަދެއްކިއޭ.ާ ޤ ނޫނެއްާއަޑުންާ ނެރޭާ އަޑުާ
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ލު.ާއެއީާމީހަކުާޖައްސ ާަވއްތަރުާޖެއްސުމަކީާއެއީާމަންކީާުއސޫލެއް.ާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާމިއީާމަކުނުެގާއުސޫ

މާިާ ހަދަންާ ޤ ނޫނުާ ވެސްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކަމ އިާ އެާ ދ ިއރުާ ވެއްޓިެގންާ މިތަންާ އަށްާ ދަރަޖަާ މަކުނުެގާ އެހެންވީމ ާ

ލަމ ނީާނިޒ މަކ ާމާިާޖެހެނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިއޮތީާކޯްއޗެއްތޯއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއޮތީާބަރު

ާާ މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ފޮތް.ާ ފޮނުވިާ ގެއަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައްޔިތުންެގ16ާާާާރައްޔިތުންނަށްާސ ފުވ ންާ ވަނަާ

ތެރޭަގއިާފޮނުވިާފޮތެއްަގއިާމީަގއިާއޮތްާެއއްޗެއްާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާ މަޖިލީހުެގާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާ

ދިވެ ބޭނުންވޭާ ރައްޔިތުންނަށް.ާާސ ފުކޮށްލަންާ ލޮބިވެތިާ މީހުނ11ާްާހިރ އްޖޭެގާ މަޤ މުތަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ ާ.

އިސްކުރުން.ާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކުރ ާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމަޤ މުތަކަށްާއިދ ރ ތަކަށްާ

ޢަްއޔަންާާރައްޔިތުންގެާ ރުހުމ އެކުާ ެއވެމަޖިލީހުެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ިމއޭާާކުރ ނީާ ކިޔަނީ.ާ މިާ ކޯްއޗެކޭތޯާ ާ.

މިާ ިމއަދުާ މިއީާ ޮއޅުވ ލީ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އޮޅުވ ލީ.ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނިޒ މު.ާ ެއއްޗަކީާ ދިންާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަކ ލ ތުާކުރ ާބޭފުޅުންާނެރުްއވިާފޮތެކޭ.ާއެާބޭފުޅުންާވަކ ލ ތުާކުރެްއވީާޚ ްއޞަކޮށްާޑީ.އ ރު.ޕީ.ާރިޔ ސީާނިޒ މޭ.ާާ

ާމީަގއިާލިޔުނީާބަރުލަމ ނީާސިފައެކޭ.ާރައްޔިތުންާނިންމީާރިޔ ސީާނިޒ މެކޭ.ާދެންާމިއޮތީާމިާނިޒ މު.ާާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ސަރވިސ179ާާާާްމިއީާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކޮމިޝަން.ާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މ އްދ ،ާ ވަނަާ

ފަރ ތަކަ ވަކިާ ކޮމިޝަނަކީާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ )ށ(ާ ވ ނެއޭ.ާ އޮންނަންާ މުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަންާ ބުރަނުވެާ ށްާ

އ ިއާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަދ ކުރައްވ ނީާ ަމސްއޫލިްއޔަތުތައްާ ވ ޖިބުތަކ އިާ ކޮމިޝަނުެގާ އެާ އަދިާ މުޢައްސަސ އެކޭ.ާ

ިމާ ވ ނީާ އޮންނަންާ ޤ ނޫނަުގިއާ ހެދޭާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ނެތޭާ މިައކުާ ޤ ނޫނަކުންނެވެ.ާ ހެދޭާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ކު ޢައްޔަނުާ މީހުންާ ިމާާކޮމިޝަނަށްާ ކީކޭތޯާ ކިޔަނީ.ާ މިާ ކީކޭތޯާ އެހެންެވއްޖިއްޔ މުންާ މަޖިލީހަކުންނޭ.ާ ވ ނީާ ރަންާ

ކިޔަނީ.ާރައްޔިތުންާނިންމިާޮގތަކީާމިއޭ.ާދެންާފޯރަމުަގއިާދައްކ ާވ ހަކައަކަށްާއެކަނިމ ެއކަނިާިގނިާކަންޏ ާއިންނަވާ 

މިކަމެއްާދިމަލެއްާނުވ ނެ.ާއި ްއޔެަގއިާޤަުއމުަގއިާހުރިާއެންމެާބޮޑުާބޭފުޅަކުާއައިސްާެއއަށްާޤ ނޫނުާލީމަކ ާދެންާ

ޖެހޭނީ.ާާ މިާޤައުމުާއޮންނަންާ ޮގތަކަށޭާ ބުނާ  ތިމަންނ ާ މިއީާމުއްސަންޖެކޭ.ާ ތިމަންނ ާއަކީާ ކަލޭެގާބުނީާ މަހުޖަނުާ

ސިޔ ސީާާ ހަދަންވީ.ާ ޤ ނޫނުާ ެއއަށްާ ލ ންވީ.ާ ޤ ނޫނެއްާ ެއއަށްާ ދެންާ ވ .ާ މިޮގތަށްާ ެވސްާ ވެރިކަމެްއަގއިާ ކޮންމެާ

ާާ ެއއްާފޯރަމުތަކުަގއި ދަްއކައިފިާ ވ ހަކަާ ކަނޑ ލިާ އިންާ މީހަކުާވަޒީފ ާ ދެންާ ނުވ ނެ.ާ ދެްއކިެގންާ ވ ހަކަތައްާ ދެއްކޭާ

ފޮށިާާ ވޯޓުާ ކަތީބަކުާ ނޫންާ ކަމެއްާ އޮތްާ އެއްާ އޮޅިފައިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ މިާ މެންބަރަކު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފޮށި އޭަގއިާ ވ ހަކަ.ާ މަރުވިާ ހޭނެތިެގންާވެއްޓިާ ައއިސްާ ތަފ ތުާވޯޓުާާާާހިފައިެގންާ ޚިޔ ލުާ ތެރޭަގއިާކްރޮސްާނުވަތަާ

ާކޮޅެއްާހުރީމ ާމިއީާއިނޭގ...ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އެާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ހަމަވީ.ާ ަވުގތުާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ާެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާ.މައްސަލަެއއްާމަޑުްއވަރީާދ އިރާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޢި ދ އިރ ެގާ މ ފަންނުާ ވިލިާ ދެންމެަގާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިހ ނާްާޝުކުރިއްޔ ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ްއޒަތްތެރިާ

ދޭތެރޭާސުވ ލުާއުފައްދަަވއިފި.ާއެހެންވީމ ާާާާޓީާމަޖިލީހަށްާލިބުނުާތ ރީޚަކ އިންާމަނިކުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާމިާސިޙުސަ

ސެކްރެޓޭރިއެއަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގާ އެދެންާ ކޮށްދޭން.ާާ ކޮންފަރމްާ ތ ރީޚެއްާ ލިބުނުާ މަޖިލީހަށްާ ސިޓީާ ިމކަންާ ޓުންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ 264ާާާާއެއީާ ބުނޭ އެބަާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ަގއިާ ރައީސުލ15ާާްވަނަާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާދުވަސްތެރޭާ

އަން ތަސްދީޤުމަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ އެާ ާާާާނުކުރަްއވާ ގަވަންވ ނެއޭާ އަދި ހަމަވެއްޖ15ާާެނަމަާ ބިލުާާާދުަވސްާ ނަމަާ

ާއޮޓެމެޓިކުންާއެާތަޞްދީޤުާކުރެވުނީކަމުަގއިާބެލެވޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ާއެކަންާސ ފުކޮށްދެއްވުންާއެދެން.
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކަތްާކުރަމުންާއެބަާެގންދަން.ާއަޅުަގނޑުާތިާޖަވ ބެއްާއަރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއ ދެ،ާތިާމަސައް

ާާ.ޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުމިާއަރުވަނީާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްާ

ާ

ާދެއްކެވުންާ:ވ ހަކަާލޫފުދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްާަގލޮޅުާދެކުނު

ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެޝުކުރިއްޔ ާ މިހ ރުާ ރަީއސް.ާ ވ ހަކަާާ ފުރަތަމަާ މައްސަލަާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާާންާ ދެއްކުމުންާ

ބޮޑުާކަމެްއާރަށްތަކުަގއިާދިމ ވެެގންާއެބަާއުޅޭ.ާިމއަދުާއޮތްާމުޒ ހަރ ަގިއާރަށްރަށުންާމީހުންާއައިސްެގންާާާާހީވަނީާމ 

ާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާހ ސްވެެގންާާއެއްޗެހިާނެތިެގންާުއޅެނީ.ާއެހެންވީމ ާާރަށްތަށްާހުސްވެެގންާދޯނިތަކ 

ާާާާވެފައިާއޮތްއުޅެނީ.ާއެއަށްފަހުާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްާފެއިލްާާާމި މިތ ާާކަމަށް

މެންބަރުާާތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުބަެއއްާ ޤަބޫލުފުޅުާ ވެސްާރަންާ މަޖިލީސްާ ވަޒީރުންެގާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ އްވ ާ

ައަވހައުފ ސްތިއި ޮގތަށްާ ާާދެްއވިާ ާާށް މ ާާދެއްވ  ވުރެާ މިއަށްާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުންާ ވަޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާ

އަޅުަގނޑުާާާާވެސްާއަވަހަށްާކަންކަންާފޯރުކޮށްދެވިދ ނެާާވެސްާކުރެވޭނެާރައްޔިތުންނަށްާވީހ ާާހަމަޖެހިެގންާމަސައްކަތް

ޤ ނޫނުއަ މަޖިލީސް،ާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ ާާސާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ދެއ70ާާާެސީެގ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ބުނަވަނަާ ނީާާްއަގއިާ
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ކަމަކ  ކޮންމެާ ާާާާބޭނުންވެއްޖެާ އަސްލަކ ބެހޭ އިސްލ މްދީނުެގާ ާާާާޮގތުންާ މަތިން ޮގތުެގާ ހެދުމ އިާޚިލ ފުނުވ ާ ޤ ނޫނުާ

ބ ޠިލު ބަދަލުެގނައުމ އިާޤ ނޫނުާ ލިބިެގންވެޤ ނޫނަށްާ މަޖިލީހަށްާ ބ ރުާރައްޔިތުންެގާ ާހަމަާއެވެ.ާއެއަށްފަހުާާކުރުމުެގާ

ާާ 143ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ )ހ(. ެގާ މ އްދ ާ މ143ާާާިވަނަާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ރައްޔިތުންެގާާާާަވނަާ އޮންނަނީާ

ސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުވޭތޯާބެލުމަށްާއެފަދަާޔަނެއްާނުވަތަާޤ ނޫނަކުންާބައެއްާވިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫ

ލިބިެގން ބ ރުާ ނިންމުމުެގާ ޮގތެްއާ ސ ފުވަނީާާާމައްސަލަތަކުަގއިާ ވަރަށްާ ކޯޓަށެވެ.ާ ސްޕްރީމްާ ކޯޓަށ އިާ ހައިާ ާ.ާާ

ާާ ތެރެއިން ބ ރުެގާ އޮންނަާ ލިބިފައިާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރަންާ އިޙުތިރ މްާ ދުވަސްވުމުެގ15ާާާާއަޅުަގނޑުާ

މިާމައްސަލަާފޮނުވ ފައިާއޮތް އެއްާނެތް.ާއެކަމަކުާާާާކަމަށްާވ ނަމަާއެއަކުާއެްއވެސްާމައްސަލަާާކުރިންާމަޖިލީހަށްާ

ފަރެސްާާޅުަގނޑުއަ ބޭނުންވަނީާ މެދަންނަވ ލަންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ އިބްރ ހީމ ތޮޑ ާ މުއްޠަލިބު،ާ މްާންބަރުާ

އްެގާާޖެހުނުާސަބަބުތައްާވަރަށްާސ ފޭ.ާވަކިާކުލައެްއެގާބައެާވިދ ޅުވިހެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާފ ސްކުރަންާާމުއްޠަލިބުާއެ

ނ ދޭ.ާމާިާާާނޫނީާމިތަނަށްާނަމެއްޅުމުންާވަކިާކުލައެްއަގއިާތިބިއްޔ ާާނަންތައްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއޮފީހަށްާހުށަހެ

ާނޫން.ާއެއީާސަރުކ ރަށްާާކުރ ާވ ހަކަެއއްްއޔަންތަކެއްާޢަހޫރިއްޔ ާސަރުކ ރުާހިންަގންާމީހުންމްދައްކަނީާރައީސުލްޖު

ނުޢައްޔަން ވ ނަމަާ ކަމަށްާ ބަެއއްާ ޢައްޔަންކުރ ާ މަޤ މަކަށްާ ސިޔ ސީާ ވ ވަތަާ ބަޔަކަށްާ އަޅުަގނޑުެގާާާާކުރ ާ ނަމަާ

މަްއސަ ރައީސުލްޖުމްއެްއވެސްާ ނެތްާ މިލަެއއްާ ފޮނުވުމަކުާާހޫރިއްޔ ާ ނަންާ އަތަނަށްާ ނަމަވެސްާ މިާން.ާ ޅުަގނޑުާ

މުއަ މިނިވަންާ މިދައްކަނީާ ވ ހަކަ.ާ ރައްޔިތުންނ ާާއްސަސ އެްއެގާ ހުާާާތަނަކީާ މިތަނުނާްާުގޅުންާ ތަނެއް.ާ ރިާ

ާާާާވ ންޖަވ ބުދ ރީ މަޖިލީވެސް ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުންހަށްޖެހޭނީާ ރަްއޔިތުންެގާ އެކަންާ އެހެންވީމ ާ ކުރުމ .ާ މެދާުާާާާ

ވ ފަިއާއޮތްާާއްާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާފޮނުާާާ،ްއާނުކުރަން.ާއ ދެއޮތްާކަމަކަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލެާާއެްއވެސްާަމއްސަލަެއއް

ޅުވ ލ ފައިާމިާސިޓީަގއިާސިޓީަގއިާހަމައެކަނިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާނަންތަކުެގާތެރެއިންނޭާކިޔ ފައިާއޮާ

ވަނަާމ އްދ ެގ180ާާާާކަމީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހިތ މަާއޮތްާކަމެކޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާޮގތަށްާލިޔުއްވ ފައިާއޮތްާާއެ

ކުރުމަށްޓަކައިާސިވިލްާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންާާ)ށ(ާަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިާބުނަނީާސިވިލްާސަރވިސް

ޤ ނޫާ ކޮމިޝަނުެގާ ތެރެއިންާާާާނުގައިސަރވިސްާ ނަންތަކުެގާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ

ބައިވެރިވިރަ ވޯޓުަގިއާ ހ ޒިރުވެާ ޖަލްސ އެްއަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ފ ސްކުާާއްޔިތުންެގާ ައޣުލަބިއްޔަތުންާ ރ ާާމެންބަރުންެގާ

.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާެއވެ.ާވަރަށްާސ ފުާާކުރ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ބަޔަކުާއެާމަޤ މަށްާޢައްޔަން

16ާާާާއިރުވީބިެގންާާބ ރުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާލިާާެގނައުުމެގނޫނުާހެދުމ އިާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާމިާދެންނެވިހެންާޤ 

ާާ އޭރު ފ ސްކުރީާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ާާވަނަާ ތިއްބެވިާާެއ މަޖިލީހުަގއިާ

ާާމިާޤައުމުގެާާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުެމންާއައިާއިރ17ާުފެނިވަޑައިެގންނެވިާޮގތަށޭ.ާާމެންބަރުންނަށްާ

ވެފައި.ާހުދުމުޚްތ ރުާޮގތަކަށްާހިންަގނީާނުބައި،ާނުލަފ ާޮގތަކަށްާހިންަގނީ.ާލުވެސްާހުރީާބަދަާާވެރިައކަށްާހުރިާމީހ 

ާާ ޮގަވއިެގންާއެާމީހުންނަކީާސަރުކ ރުާވަްއޓ ލަންާއުޅޭާާހިތުާއެރިާއެއްޗެއްާހަދަނީ.ާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނު
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ާާ ދ ން އޮފީހަށްާ ފުލުސްާ މިހ ރުާ ގޮވަިއެގންާ މީހުންާ އެާ ބުނެާ ާާބަޔަކުކަމަށްާ ތިބީ ާާާާމައްސަލައެާ ތަނުންާއެވެސް

ާާ ނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއްާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ާ ާާހުށަހަޅ ފައި.ާ ހުންނެވި އަކީާާމިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އިންސ ފުވެރިކަމ އެކުާާނިވަންމި ނަންޤ ބިކަމ އިާ މީސްމީހުންެގާ މަޤ މުތަކަށްާާާާލުާ އެާ ފޮނުވައިެގންާ މިތަނަށްާ

ވޯ ހައްދަވ ދެއްވ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތެއްާ ދެޭވނެާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާޓުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވީމ ،ާ ބޭފުޅެއްކަން.ާ ފ ނެާ

ާާ ާާމަޖިލީހުން އިޞްލ ޙުމި ޮގތަށްާ މިާ ިމއޮޤ ނޫނުާ ކޮށްފައިާ އިޢުާ މަޖިލީހުންާ މިތަތީާ ހުށަހަޅ ާާާާނުންލ ނުކޮށެްގންާ

ާާން.ާއަޅުަގނޑުާނެާޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންާވޯޓުާދޭލުާބޭފުޅުންނަށްާއެާމަޤ މުތަކަށްާދެވޭޤ ބިތެރޭަގއިާތިާާާާފަރ ތްތަކުެގ

ނޫ ޤ ނޫނެއްާ ހަމައެކަނިާސިވިލްާސަރވިސްެގާ ބޭނުންަވނީކީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ާާނޭާވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާާާމީގައި ދިއުމަކީާ ެވެގންާ އިޞްލ ޙުާ މިޮގތަށްާ ކޮމިޝަންތަކެއްާ ހުރިހ ާ މުސްތަޤިއްލުާ ކުރަން.ާ އިޞްލ ޙުާ

ޤައުމަކުއެދު މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެހެންނޫނީާ ހަމަގައިމުާާމެއް.ާ އަހަރެއްހ ާާާދެނެއްާ ތިންާ މިއޮތްާ ބ ކީާ ވެސްާ

ޅުަގނޑުާޝައްކުާކުރަން.ާއ ދެ،ާމިާހުރިހ ާކަމެއްާމިހެންާއޮތްާއިރުާާދުވަހުާހަމަޖެހިލައިެގންާއުޅެޭވނެކަމ އިާމެދުާއަ

ާާ ފަޅޭ ހަޅޭާ ނުދީާ ޚިދުމަތްތައްާ ދޭންވީާ ބޭރުގާެާރައްޔިތުންނަށްާ މިދަނީާ ކުރަމުންާ މަސަްއކަތްާ އަދިވެސްާ ލަވ ާ

ާާާޤައުމުތަކުަގއިާތިބި...

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙުމަދުާ

ފޯރަމްތަޝުކުރި ސިޔ ސީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާާއްޔ ާ ދަްއކަވ ާ ކުަގއިާ

ހަދައިެގންާޖުމްހޫރިއްރައީސުލް ސިޔ ސަތަކަށްާ ޤައުީމާ ސިޔ ސީާާާާޔ ާ ޕ ޓީތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ ކުރ ތީާ ކަންތައްާ

ާާާާފޯރަމްތަކުަގއިާދައްކ ާވ ހަކަތަންތ ނގައި،ާާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާާޖެހޭނީާއެއީާރައީސުލްއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުާކުރަން

ކުރ  ތަޞްދީޤުާ އަށްާާާ.ތީއޭއެާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ ފޯރަމްތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޢަމަލުާކުރ ތީއޭާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުާކުރަންާޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުާދެރަވަނީާޒިއްމ ދ ރުާވ ހަކަދަްއކ އިރުާދުވ ލަކުާާ

ޮގތެއްާނޫން.ާާޕ ޓީއެއްާބަދަ ޮގތެއްާނޫން.ާދުވ ލަކުާޕ ޓީެއއްާބަދަލުކުރުމަކީާޒިއްމ ދ ރުާ ެއއީާޒިއްމ ދ ރުާ ލުކުރުމަކީާ

ގއ.ދ ންދޫަގިއާާ ދައްކ އިރުާ ހަދ އިރު،ާ މަރުވެާ މީހުންާ އަކީާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އެކުާ އެއ އިާ ހަމަާ

ސްޕިޓަލުަގިއާއަންހެނެްއެގާޚިދުމަތެއްާނުލިބިެގން.ާާމ ބަނޑުމީހަކުާކުއްޖ ާބަނޑަށްާމަރުވެެގންާއިްއޔެާއެާދިޔަީއާހޮ

ދެންާކޯއްޗެއްތޯ،ާކޮންާވ ހަކަެއއްާދައްކަންތޯާމިއުޅެނީ.ާޑޮކްޓަރުެގާޚިދުމަތްާނުލިބިެގންާމ ބޮޑުާމީހ ާކުޑަާކުއްޖަކ ިއާާ

ނޑުމެންާޖަލުނާްާާލިސްޓުާކިޔަންޏ ާއަޅުަގއެްއކޮށްާނިޔ ެވެގންާއެދިޔައީާޒުވ ންާކުއްޖަކު.ާއެހެންވީމ ާމަރުވިާމީހުންެގ

ހަ ބޭފުޅުންާ ތިާ އެހެންވީމ ާ ކިޔ ލ ނަން.ާ ވެސްާ ލިސްޓުާ މީހުންެގާ މަރުވިާ ައޅުަގނޑުާާމިާ ތިއްބަވަންވީ.ާ ހޭަގއިާ މަާ

ކުރީެގާާ ކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެހީމޭާ ފަރިއްސަށްާވެެގންނޭ.ާ ކީހ ާޅެމެއްާމިވަނީާ އަކީާ ދަންނަވަންާއޮތްާވ ހަކަާ

އިދިކޮ މިާ މަޖިލީހުެގާ ދ އިރ ެގާާރައްޔިތުންެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ބޭބޭފުޅުންާ ކަހަލަާ މޫސ މަނިކުމެންާ ފަރ ތްތަކުންާ ޅުާ
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ބ ރުތަކެއާްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭފުޅުންާ ފަދަާ މަނިކުމެންާ މޫސ ާ ރީކޯާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ކޯްއޗެްއ މިއަދުާ ކުރިތަން.ާ ކަންތައްާ ހޫރުވ ލ ފައިާ އަތްާ ކޮށްފައިާ އަޑުަގދަާ އުޅެނީ.ާާެގންނަންެވެގންާ މިާ ވެެގންތޯާ

ރިޔ ލެއްވެސް.ާާ ސަޢޫދީާ ނުކިޔ ނެާ އެއަށްާ ކިޔ ބަލަ.ާ އެކައްޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ ނުވެއޭ.ާ ދިމ ާ ވ ހ ކައެއްާ ދައްކ ާ

ޅެންތައްާ ކީހ ާ ބޭފުޅުންާ ތިާ އޭރުންާ ނުދައްކ ށޭ.ާ ވ ހަކަތައްާ ނުޖެހޭާ ތ ކުާ ތ ކުންާ ައކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ

ވ ހަކައެއް ކޮންާ ވީމ ާ އަނަގާާފަރިއްސަށްާ ވަނީާ ހައިރ ންާ އަޅުަގނޑުާ އުޅެނީ.ާ މިާ ދަްއކަންާ އައިސްެގންާ މިތ ާ ހޭާ

ކުރީެގާާ ވެެގންާ ެގންނަންާ ބ ރުތަކެއްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހަށްާ އައިސްާ އޭރުާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ަގދަކޮށްފައިާ

ކޮޅަ އެހެންާ ިމއަދުާ އައިސްާ މީހުންާ އެާ އިރުާ ކުރިާ ކަންތައްާ ކަނޑުވ ލަންާ ބ ރުާ ކަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ބަދަލުާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ ޙަޔ ތަކީާ ލަދެއްާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ

އަތޮޅުތެރޭާާ ރަށްރަށުަގއިާ ރ އްޖޭތެރޭާ މުވަްއޒަފުންތައްާ ތިބިާ ކޮމިޝަނުެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ޖެހުނީާ ެގންނަންާ

ޮގތުންާާރަށްރަށުަގއިާތިބިާރަްއޔިތުންތައްާކަނޑ ާހުސްކު ރަމުންދ ތީާއެކަންތަކަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާފަރުވ އެްއެގާ

ަގދަާާ އަޑުާ ކުރ ނަމޭ.ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ވެސްާ ކަންތައްތައްާ ޖެހޭާ ކުރަންާ ދެންާ ޖެހުނީ.ާ ކުރަންާ މިކަންާ

ކުރެވޭާހުދުމުޚުތ ރާުާކުރިއަސްާނުކުރިއަސް.ާޙަޤީޤަތަކީާރައްޔިތުންނ އިާދޭތެރޭާބޭނުންާހިތުާހުރިާޮގތަކަށްާމިއަދުާމިާާ

ކުރަންޖެހޭާ ބަނދެލުމަށްޓަކައިާ އަތްާ މީނަެގާ ދަނީ.ާ މިާ ކުރަމުންާ ޢަމަލުާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ ކެނެރީޭގާ އަނިޔ ވެރިާ

ހުރިހ ާކަމެއްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކުރަންާޖެހޭނެ.ާމިާދެންނެވީާކުރަންާޖެހޭނެއޭ.ާއެއީާސަބަބަކީާރައްޔިތުންާާ

ންމެާސިޔ ސީާފޯރަމޭ،ާފޯރަމޭ.ާސިޔ ސީާފޯރަމްތަކުަގއިާދައްކ ާވ ހަކަާޭއެގާމައްޗަށްާާމިދަނީާބިކަވަމުން.ާދެންާކޮ

ކުރީެގާާ ދަނީ.ާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއަދުާ ހަދަމުންާ ޮގތަކަށްާ ހުރިާ ހިތުާ ދޭތެރޭާ ރައްޔިތުންނ އިާ ޢަމަލުކޮށްާ

ާކުރ ާމީހެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަކީާސިޔ ސީާފޯރަމްތަކުަގއިާދަްއކ ާވ ހަކަާއަށްާޢަމަލު

ރަްއޔިތުންެގާާ ދައްކ ާ ވ ހަކައެއްާ ހުރިހ ާ ހިތުާ ބޭނުންކޮށްެގންާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ އަރ ާ ޕްރޮްގރ މްތަކަށްާ ޓީ.ވީާ

ދެއްވަންާާ އިސްތިޢުފ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންާ ނުަގނޭތޯ.ާ ލަދެއްާ ދ އިރުާ ަވއްޓަމުންާ އަުގާ މަޖިލީހުެގާ

ތޯާތިާވ ހަކަާދައްކަވ ާދެާއިރުާދެދަޅައަށްާޕ ޓީާބަދަލުކުރައްވ ާބޭފުޅުން.ާލަދެއްާނުަގނޭތޯ.ާވަޑައިަގންނަވަންވީނޫން

އަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސަށްާހަމަާއަދަބުވެރިކަމ އެކުަގއިާމިާދަންނަވަނީާމިާމަޖިލީހެުގާޙުރުމަތްާކަނޑ ލ ާމާިާ

ދޭތެރޭާޤ ނޫނީ މީހުންނ އިާ ޤަދަރ އިާޢިއްޒަތްާނަގ ލ ާ ޮގތުންމަޖިލީހުެގާ މަނިކުފ ނުެގާާާާާ ފިޔަަވޅުާއަޅުްއވ ށޭ.ާ ވެސްާ

ނިންމ ލަން.ާ ހަމަވުމ އެކުާ ަވުގތުާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވ ށޭ.ާ އެކަންތައްާ މަނިކުފ ނުާ ޒިއްމ ެއކޭ،ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާ
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ރައީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ފުރަތަމަ`.ާ އެންމެާ އޮތީާ ހިތްާ ދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ސިވިލްާާާސް.ާ ވެސްާ

ދިެގންާދިޔަާކަމީާައޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިރ އްޖޭެގާަވޒީފ ާައދ ާކުރ ާބަިއވަރުާއެތަްއާާއްާސަރވިސްާކޮމިޝަނެއްާއުފެ

ށްާލިބިެގންދިޔަާވަރަށްާާމުދަނީާހޯދުމުެގާފުރުޞަތުާއެްއޮގތެއްަގއިާދެމިާހުރުމަތުންތަކަކަށްާހަމަޖެހުމ އެކުާޢ އްރައްޔި

އެހެންވީމ  ފުރުޞަތެކޭ.ާ ހޯދަވައިދެްއިވކަބޮޑުާ ފުރުޞަތުާ މިާ ކުރެްއވިާާ،ާ މިކަންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މަށްޓަކައިާ

މާިާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުެގާހިތުެގާއިޚުލ ސްތެރިާޝުކުރުާދަންނަވަމޭ.ާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާޤ ނޫނަށްާާ

ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާހައިރ ންާވަނީާބަންޑ ރަާނ އިބުާއޮފީހުންާބަންޑ ރަާމަޖިލީހުންާެގނައިާއިޞްލ ޙ  ުގޅޭާ ިއާ

އަށްާލަފ ާދެއްވ ފައިާވަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާލައްވ ާމިފަދަާތ ކުންާތ ކުާނުޖެހާޭާާާނ އިބުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާާާާ.ާނޫންނަމަކަމެއްާކުރުމުެގާނިޔަތުަގއިވ ބައޭ ިމއަށްާެގންނައުމުެގާބޭނުމުަގއިާބ ވ އޭ.ާާމިާހަމަާރަނގަޅުާއިޞްލ ޙެއް

އަޅުަގ ޤ ނޫނުއަމިހެންާ ކަމަކީާ ދަންނަވ ލިާ ާާނޑުާ ސަރވިސ180ާާާާްސ ސީެގ ސިވިލްާ ބުނަނީާ މިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މަތިން.ާާ ޮގތުެގާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ކޮމިޝަނުެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޢަްއޔަނުާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނުެގާ

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާ ާާއ ދެ،ާ ސިޓީަގއި އޮތީާ ހިތްާ މ އްދ 180ާާވ ާ ލިޔެފައިާާަވނަާ މިވ ހަކަާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ އޮތްާާާާއަށްާ

އިރުަގއިާޤ ނޫނުަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާއެބައިާކަނޑ ލ ފައިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާނަންތަކުެގާތެރެއިންާމާިާ

ނި ކޮންާ އިނީާ މިާ ކޮށްލ ފައިާ ހައިލެޓްާ ނުަވތަާ ތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާކޮމ ކޯޅިެއްއެގާ މިާ ޔަތެއްަގއިބ އޭ.ާ

ނޭ ކިޔަންާ ބޭފުޅަކަށްާ އެހެންާ އެްއޗެއްާ ހިތަށްލިޔެފައިވ ާ އަޅުަގނޑުާ ބ އޭ.ާ ބަންޑ ރަާާނެގނީާ ސުވ ލަކީާ އަރ ާ ާ

ނުދައްކަވ ާާ ވ ހަކަާ ޮގތަށްާ އޮޅޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ މ އްދ ތައްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާ ޙައިސިއްޔަތުންާ ނ އިބެްއެގާ

މިކަންާރަނަގޅަށްާކުރައްވ ށޭ.ާދެންާހަމަާމިާސިޓީަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާއެބަވޭާކުރިންާކަންާާާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ެއކު

.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާފަހަކުންާރ އްޖޭެގާކެބިނެޓްާއެކުލެިވެގންާމިާތުެގާމަްއޗަށްާރިޢ ޔަތްާކޮށްކޮށްފައިވ ާޮގ

ކޮ މިކަމ ިއމެދުާ ބ އޭ.ާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ކޮށްފަިއާ ކަންާ ކުރިންާ މިީއާާދިޔައީާ ލަފ ފުޅަކީ.ާ ނ އިބުެގާ ބަންޑ ރަާ ބައިތޯއޭާ

ާާ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރެއްެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ހަމަގައިމުވެސްާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބަންޑ ރާަާލިޔުމަކުން

ާާ އެކަން ބޭނުންވ ކަމެއް.ާ ހަމަާ ފަރ ތުންާ ާާނ އިބުެގާ އެދިޔަާއެ ޮގތަކުރެިވެގންާ ކުރެވިފަިއވ ާ ކަންާ ކުރިންާ ށްބ އޭ.ާާއީާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހެދުމޭ.ާ ޤ ނޫނުތައްާ މަސައްކަތަކީާ މިކުރ ާ މަޖިލީހުންާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ

ވީހ  ރައްޔިތުންނަށްާ ހަދަނީާ މިާ ލ ބަާާޤ ނޫނުތައްާ ަމއްޗަށްާާާާވެސްާ ޮގތްތަކުެގާ ލިބޭނެާ ކަންކަމުންާ މަންފ ާ އ އިާ

ޮގތެއްާއަޅުަގނޑުމެ ޭއަގއިާސަރުކ ރަށްާާާާެގާމައްޗަށް.ންެގާސިކުނޑިއަށްާވިސްނޭާ ދެންާމަޖިލީހުންާހަދ ާޤ ނޫނުތައްާ

ައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާނދަތިާކަންތައްތަކެއްާހުރިާނަމަާއެކަންާއަ ބުރ ާފޮނުވ ލުމަކީާކުރެވިދ ނެކަމެއްާކަުމަގއިާ

ވ ހަކަދައްާ މ ހައުލެއްަގއިާ ޖެހޭނީާސުލްޙަވެރިާ ކުރަންާ އެކަންާ އޮތީާ ހިތްާ ކުރ ާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ކަިއެގންާާއެކަމަކުާ

ާާވެސްާއެއްބަސްވ ާޮގތެްއެގާމަތީންނޭ.ާއެހެންވީމ ާއެކަންާއެޮގތަށްާކުރަްއވުމެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާާއަޅުަގނޑުމެން

އަށްާލަފ ާދެއްވުމަށްާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާލަފ ާދެއްވިްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހީވަނީާތަންކޮޅެްއާޒިއްމ ދ ރުާޮގތެްއަގިއާާ
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މަ މިާ ކުރެިވެގންދ ނީ.އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގނެސްފަިއވ ާާާސައްކަތްާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ޤ ނޫނަކީާ ހަދ ފައިވ ާ މިތަނުންާ

ާާ އެދިާނުވަތަާރަްއޔިތުންާމިކަމަށްާއެދިޤ ނޫނަކީާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާިމއަދުެގާހ ލަތަށްޓަކައި

ާ.ާއެހެންވީމ ާމިކަން.ތިބިާމީހުންެގާބޭނުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާކޮށްފަިއވ ާމަސަްއކަތެކޭ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކ ށީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިސްމ ޢިލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބުނަނ180ާާާީޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ެގާޤ ނޫނުަގިއވ ާލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުރުންާޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައިާސިވިސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާމެންބަ

ާާ މަތިން ާާރަޮގތުެގާ ނަންތަކުެގ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ޖަލްސ އެްއަގއިއްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ާާތެރެއިންާ

ކުރ ނީާ ޢައްޔަނުާ މަޤ މަށްާ އެާ ބަޔަކުާ ފ ސްކުރ ާ އަޣުލަބިއްޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިިވާ ވޯޓުަގއިާ ހ ޒިރުވެާ

ެއވެ.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާނަންތައްާޢައްޔަނުާކުރުމ ިއާާާާހޫރިއްޔ ރައީސުލްޖުމް

ނުކުރުމުެގާާބ ރުާއެބައޮތޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާމ އްދ ަގއިާމިބުނ ާއެްއޗެއްާވަރަށްާސ ފުާއެއްެވސްާއޮޅުމެއްާާ

ާާ އްދ ަގއިާއެާބުނަނީާސިވިލްާސަރވިސްެގާޤ ނޫނެއްަގިއވ ާއަކީާމިާމ ާާ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަޔަޤީންނެތްކަން

ވެސް.ާާާޮގތުެގާމަތިންާހުށަހެޅޭާނަންތަކެްއެގާވ ހަކަ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނުާހަދަނީާ

ާާނީާކޮންމެާހިތްވަލ ާާވެސް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނަނީ

މިާޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުާކުރެވިދ ނެކަމަށް.ާއެއީާމިާމަޖީލަހަށްާނަންާފޮނުވ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާާާފަރ ތަކުންާނަންާފޮނުވަން

ސ ފުކޮށްާާ ވަރަށްާ ސިޓީފުޅުަގިއާ ފޮނުްއވިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރެވިދ ނެކަން.ާ

ރައްޔިތުންެގ އޮތްާ އެބަާ ކޮށްފަިއވަނީާާާބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާ އެކަންާ ސަރުކ ރުންާ ވ ނީާ ވ ންާ ދައުރަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ރަނަގޅަށްތޯާބަލ ާފ ރަވެރިވުންކަމަށް.ާވަރަށްާރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅެއް.ާނަަމވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ާހިތްާވަނީާާ

ތޯާބަލ ާށްވަނީާރަނަގޅަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވަިއެގންާފ ސްކޮށްާޢައްޔަނުކުރ ާބައެއްާބޭފުޅުންާކަންތައްާކުރައް

ފ ާދެއްވަމުންާެގންދަވ ތަން.ާމިއީާވަރަށްާާރިހ ާބޭފުޅުންާއެއްފަހަރ ާއިސްތިޢުމިާމަޖިލީހުންާފ ރަވެރިވ ންާފެށުމުންާހު

ކަމެއް.ާއެހެންކަމުންާޤ  ާާހިތ މަާހުރިާ ނަންތައްާފޮނުވޭާޮގތަށްާާާެގވެސްާއެހެންާބަޔަކުާނޫނުތަކަށްާބަދަލުެގނެސެްގން

ާާ ހަހަމަޖެއްސުމަކީ ކުރުމަކީާ އެކަންާ އަދިާ ކަމަށ އިާ ރަނަގޅުކަމެއްކަމަށްކުރެވިދ ނެކަެމއްާ އެންމެާ ދަންނަވަމުންާާާމަާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރަފީޤުާޙަސަނާްާާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތަތްރި

ާއިރުާ.މިނެޓ2ާުއ ރު.ޕީާއަށްާބ ކީާއޮތީާާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޑީ.
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ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާރަފީޤުާޙަސަންާ

ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މިާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނަޝުކުރިއްޔ ާ ެގނެވުނުެގާ މިާ އިޞްލ ޙުާާާާށްާ ދެވަނަާ

ާާާާއަނބުރ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވުމ އި ވެސްާދަންނަވަންޖެހެނީާާާއަޅުަގނޑުުގޅިެގން

ާާ ޮގތަށް މިާ ބިލުާ މިއޮތީމިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމަންޖެހިފައިާ އޮެވެގންނޭ.ާ ިމާާާާ،ސަބަބުތަކެއްާ

މި މަޖިލީހަށްާ ކުރެްއވުޢިއްޒަތްތެރިާ ޢައްޔަންާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަންތަކަށްާ ފޮނުއްަވވ އިރުގަާފަދަާ ނަންތައްާ ާާއިުމަގއިާ

މިހ ތަނަށްާ ފޮނުއްވުމުަގއިާ ނަންތައްާ ތިއްބެވިޔަސްާ ބޭފުޅުންާ ޤ ބިލުާ އެކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ތަޢުލީމީާ ކިތަންމެާ

ޮގތު ހުރިާ ިއނޭގއަމަލުކުރަްއވ ފައިާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސިާާންާ ފޮނުއްވިާ އ2ާާާާެާާޓީެގމިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ާާާާވިދ ޅުވާ  މައްސަލ2ާާަނޫނީ ވިދ ޅުވ ާ އެާ ޕޮިއންޓުަގއިާ ެއްއޮގތަކަށްާާވަނަާ ނެތިކަންާާާާއަށްާ ބެއްލެވުމެްއާ ވެސްާ

ނުާއިޞްލ ޙަކީާހަމަާއެމަނިކުފ ނުާއަމަލުކުރަްއވަމުންާެގންދަވ ފަިއވަނީާމިހ ތަނަށް.ާއެހެންކަމުންާމިާެގންނަންާޖެހު

މުހިއް އަޅުަގނޑުމުާއިޞްލ ވަރަށްާ މެންބަރުންާާޙެއް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އެހެންާ އެދެނީާ ޚިޔ ލުފ ޅުާާާވެސްާ ވެސްާ

ާާ ާާކުރެްއވިހެން އަނެއްކ ހަމަ ބިލުާ މިާ އޮތްޮގތަށްާ މިާާާމިާ އ ދެ،ާ ފޮނުވުމަށް.ާ ކުރެއްވުމަށްފަހުަގއިާ ފ ސްާ ވެސްާ

ފުޅުންނަށްާމަޤ މުާހަވ ލުާނުކުރަްއވ ާާބޭާޢަްއޔަންާކުރެއްިވާބަެއއްާބޭމަޖިލީހުންާބައެއްާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަންތަކަށް

އޭ.ސީ.ސީެގއަ މިދަންނަވަނީާ ސަބަބުންާާޅުަގނޑުާ އޮތުުމެގާ ހަވ ލުނުކުރަްއވ ާ އ ދެ،ާ މުއައްސަސ ެގާާވ ހަކަ.ާ އެާ ާ

ކިހ ވަރަކަށްތޯާހުރަސްާއެޅިެގންދަނީާމީހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާާާާމަސައްކަތައް

ވަރަ ެގންދަވާ އިނޭގާ ހިންަގވަުމންާ ސަރުކ ރުންާ މިާ މައްސަލަތަްއާ ބޮޑެތިާ ކޮރަޕްޝަންާ ިގނަާ ާާށްާ އެާާއިރުަގއި

މާިާާާއްސަސ އަމު ސުވ ލުކުރުމުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެކަމ ާ ނުދ ތީާ ކުރިއަށްާ މައްސަލަތައްާ ހުރިާ ހުށަހެޅިފަިއާ އިންާ

ާާ އެންމެ ތިމަންނަމެންނަށްާ ިގނަފ4ާާަވިދ ޅުވަނީާ ތިއްބަވ އިރުާ ކޯރަމްާމެންބަރުންާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ތިމަންނަމެންާ ހަރަށްާ

ކުރިއަ މަސައްކަތްާ މިޖެހެނީާ ސަބަބުތަހަމަނުވެެގންާ ބައިވަރުާ މިކަހަލަާ މަޑުކުރ ށޭ.ާ ނުެގންޮގސްާ ހުރެެގންާާށްާ ކެއްާ

ާާ ޖެހުނީ. އަޅުއްވަންާ ފިޔަވަޅުާ ާާމިޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުދެން ެއކުާ އެއ އިާ ހުންނެވިާާާހަމަާ މިާ ދަންނަަވންޖެހެނީާ ވެސްާ

ާާރއެޓ  ާާނީ މީާކޮންޮގހުސްނުއްޖެނެރަލް ބޭފުޅެއްބ ަވއޭ.ާކަންތަތަކަށްސުޢޫދުާ މ ނަކުރައްވ ާ މަނިާާއްާ ކުފ ނުާާއ ދެ،ާއެާ

ާާއްޔަންާކުރިާކެބިނެޓްާއިާވެސްާމިދެންނެވީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލަށްާމިާޢައްޔަންާކުރެއްވުމަށްފަހުަގކެބިނެޓްާޢަ

ާާ ހެޔޭ.ާއަދިާރުހުންާިމާާްއވަނީާރުހުންާކޮންމެހެންާހޯދ ކަންނުޖެދެާާމިާލަފ ާފުޅުާމިޢައްޔަންާކުރުމަށްފަހުަގއިާވެސް

ނުދެއްވިކަޢިއްޒަތްތެ މަޖިލީހުންާ ބޭބޭރިާ މިާ މިކަހަލަާާމުަގިއވިޔަސްާ އ ދެ،ާ މަޤ މުތަކުަގއި.ާ ތިއްބެވިދ ނެއޭާ ފުޅުންނަށްާ

އ ދެ، މިެގންދަވަނީ.ާ ކުރައްވަމުންާ ޮގތަށްާ މިާ އަޅުަގާާއެތައްކަންތައްތަކެއްާ ެއކުާ އެއ އިާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭާހަމަާ ނޑުާ

މިާ އަުގަވއްޓ ލ ާ ަމޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދުވ ލުާ އ ިއާ ރެާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ ެއާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ މީޑިޔ ަގއިާ

އަބު ކަރ މަތ އިާ މަޖިލީހުެގާ ނެންގެވުމަށްޓަކައިޢިއްޒަތްތެރިާ ޝަރަފްާ ބަެއއްާާާާރ އިާ ތިއްބެވިާ އެާ ކެބިނެޓްަގއިާ
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ވެސްާހަމަާވަރަށްާާާއަޅުަގނޑުާާއްާބޭފުޅުންާއެާކުރައްވ ާއަމަލުތްތެރިާމަޖިލީހުެގާބައެބޭފުޅުންނ އިާއަދިާމިާޢިއްޒަ

ޮގތަކަށްާމިާާޢިއްޒަތްތެރިާާ ެއޮގތަށްާނުކުރެވޭނެާ ެއކުާފ ހަަގކުރަން.ާއ ދެ،ާއެފަދަާކަންތަްއތައްާ ބޮޑަށްާހިތ މައ އިާ

ައޅުަގނޑު ހިފެހެއްޓުމަކީާ ޝަރަފްާ އަބުރ ިއާ ޤަބޫލުކުރާ ާާމަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާވެސްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޮގތުަގއިާ ާ

އިސްތަށި އެޅިފަިއވ ކަމަކަށްވ ތީރައީސްެގާ އަޅުަގނޑުާާާފުޅުަގއިާ އެޅުއްވުންާ ފިޔަވަޅުތަކެްއާ އަޅުއްވަންޖެހޭާ ާާމިކަމަށްާ

ާވެސްާެއކަމަށްާއިލްތިމ ސްާދަންނަވަން.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޕ ޓީތަކަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާވަުގތުާބޭނުންާކުރައްވ ާނިިމއްޖެ.ާއަޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާހުރި ދިާާހާ 

ެއދިވަޑައިެގންނެވިާހުރިހ ާާާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވާ  ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާފ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ

ާހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާާސްާމިެވސްާފުރުޞަތުާއަރުވ ާނިމިއްޖެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބަހުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

ާާހުށަހެޅިާތ  ތަޞްދީޤުާކުރެއްވުމަށްާފޮނުއްުވނުޮގތަށްާމަޖިލީހުންާއަލުންާބިލުާާއީދުާލިބިފައިވަނީާއެންމެާޮގތެއް.ާެއއީ

ާާާާވޯޓަށްާދެންނެވުންާމިހިސ ބުންާމަޑުޖައްސ ލ ނީ.ާއެޖެންޑ ާާއަޅުަގނޑުާާފ ސްކުރެްއވުމަށް.ާއެހެންވީމަާ، 12ާާއަިއޓަމް

ާާނއަށްާައޅުަގ ާާއެާހިސ ބުންާާަގއިާމިއަދުާދ އިރ1:30ާާާުޑުމެން ބެހޭާމައްސަލަެއްއ.ާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާާ.ާނިޒ މ 

ޙަމީދު.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ެގންނަންާާކުރެްއވި އެބަާ ސ ފުކޮށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ޖަވ ބުާ ާާސުވ ލުެގާ އެހެންވީމަ، ކަމަށްވަންޏާ .ާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ އިާ

ާާ ވ ހަކަ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ އެާ އަމީންޢ އްއަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ކިޔުންތައްާާއެބަާ ލިޔެާ އެބަާ މުާ

ާާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެެގނެސްދެްއވ ާއަޅުަގނޑުާއަތަށް.ާއަޅުަގނޑު ބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާރިާމެންއިނުގރައިދޫާ

ާތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މީާަމއްސަލަެއއްާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާވަުގ)

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާމަޢުލޫމ ތުންާކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއެވެސްާއިންނެވީމަާސ ފުާާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ އިާއެކީަގއިާކައުންސިލްާޖެނެރަލް

ފަހަނައަޅ  ތ ރީޚުާ ބޮޑުާާާާފަމިދަންނަވ ާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްތަކަކީާ ހިނގ ާ މިާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުަގއިާ ޮގއްސިއްޔ މުންާ

މައްސަލައަކަށް އެހެންވީމަ،ާސިޔ ސީނިޒ މީާ ެވެގންދ ނެ.ާ މަާާާ ތަފ ތުވެާ ޚިޔ ލުާ މިކަމުަގއިާ ތަޅުމުާޮގތުންާ ޖިލީސްެގާ

ަގވ  ނުވިޔަސްާ މައްޗަށްއިދުގެާހޫނުާ ބަލ ކަމުަގއިވަނީނަމަާ ފަހަނައަޅ ާާާ ތ ރީޚުާ މިވީާާއެާ ޮގއްސިއްޔ މުންާ ފަާ

މަސައްކަތެއްއެްއަގޑިާ ކޮށްެގންވ ނޭާ މަޖިލީހަުގއިާ ކުރީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ ާާއެހެންވީމަ،ާާނޫން.ާާއިރުެގާ



 35 

ާއެންމެާރީތިާއެންމާެާވ އިދުެގލްސ ާކުރިއަށްާދ އިރުާމިކަންާސ ފުވެެގންާދިއުމަކީާެއއީާަގއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާޖަ

ާއެހެންވީމަާއެއީާއަޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގއިާނިޒ މީާމައްސަލައެއްާ.ާ.ޮގތަކީސ ފުާ

ާ

ާާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަސައަމީންޢ އް އެާ އަމީންޢ އްމުާ ކުރައްވ .ާ އެބަާ ާާްއކަތްާ ާާމު ލިޔެކިއުން ެގނެސްދެްއވިހ ާއެާ ހަމައަށްާ ައޅުަގނޑ އިާ

ާމަޢުލޫމ ތުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނ އިާހިއްސ ާކުރ ނަން.ާާާއަވަހަކަށްާއަޅުަގނޑުާއެ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމި މަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާއެާއެޖެންޑ ާާާާކަށް.7ާާދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް

ާާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްނެތް.ާއައިޓަްމެގ

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފްާކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރުންާ.8

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ކުރިނ8ްއެޖެންޑ ާއައިޓަމް ކުށެއްާިއޞްލ ޙުާކުރުން.ާއެާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމެގާާާާ.ާ ބިލެްއެގާ ތަޢ ރަފްާކުރެވިފައިވ ާ

ާނެތް.ާާއްކަތެއްވެސްާމަސަާދަށުން

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނެތް.ާާވެސްާމިއަދުާމަސައްކަތެއްާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްެގާދަށުންާ.ާމިާބަހުސް.ާއިބްތިދ ޢ9ީާައއިޓަމްާއެޖެންޑ 

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައްާ.10
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އައިޓައެާާ-10.1 ާާޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑ10ާާުމް މަސައްކަާާއަކަށްާ ހުރިާ ނުނިމިާ ާާމިދަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެން މީާ 1ާާތްތަްއ.ާ

މަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރ10.1ާާާާިދ ާމަސައްކަތެއް.ާާެގންާވެސްާކުރަމުންާާކޮށްެގންާކޮންމެާދުވަހަކުަގޑިއިރަށްާތ ވަލުާ

ާާމުޙައްމަާާމެންބަރު އ ކައިވްސެެގހުށަހަޅުއްވ ފައިާާާޠ ރިޤްާދު ނޭޝަނަލްާ ބިލަށްާާާވ ާ މިާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ ބިލުާ

ބ ކީާާ ކުރުމަށްާ އިރ އ2ާާާާިބަހުސްާ ފުރުޞަތަށްާާާާމިނެޓ20ާާްަގޑިާ އެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތް.ާ

ފުރުޞަ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ތުާ

ދ އިރ ެގާާވިލި ނިހ ންތެރިާާޢިްއޒަތްމ ފަންނުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާޙުސައިންާާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަނިކު.ާ

ވިލިނދެއިށީ އެދެން.ާ މެވަޑަިއަގތުންާ ދ އިރ ެގާ ޙުސަިއންމ ފަންނުާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާާންބަރުާ މަނިކުާ

ސ ފުކުރެ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ މަްއވިާ އަދިާ މަޢުލޫމ ތ އި،ާ އެދިަވޑަިއެގންނެވިާ ދ އިރ ެގާކުރަންާ ޑުއްވަރީާ

ޖަވ ބުަގއި ސުވ ލުެގާ ކުރެއްވިާ ޢަލީާ ވިސ މްާ މެންބަރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހެނީާ ރިއްޔ ާދަންނަވަންާ

އިދ ރ  މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ސިޓީާ ފޮނުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ާާާާރައްޔިތުންެގާ ލިބިފައިަވނީ 8ާާާާއަށްާ 2010ާާޖުލައި

15:55ާާާާހުެގާާދުވަ އަށްާމިާާާާާދުވަހެއް.ާއެހެންީވމަ،ާއެދުވަހުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ެއއީާބުރ ސްފަތިަގއި.

ެގާތ ރީޚ2010ާާާާު-07-11ާާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާތިޔަާތ ރީޚުާސިޓީފުޅުާވަނީާލިބިފަ.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

މުާމިާސިޓީާބައްލަވ ފަާސޮިއާާޢ އް.ާެއއީާއ ދީއްތަާދުވަހު.ާއަމީންމުާސޮއިާކުރަްއވ ފައިާއޮތްާތ ރީޚުއެއީާއަމީންޢ އް

ޤ ނޫނުާާކުރަްއވ ފައި އެހެންނަމަވެސްާ ާ ާާމިއޮތީ.ާ މަތިން ޮގތުެގާ ތެރ15ާާޭއަސ ސީަގިއވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާދުވަހުެގާ ަގިއާ

ސިޓީ ފޮނުްއިވާ އިދ ރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިހ ރުާާާފުޅުވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިފަ.ާ އަށްާ

ާާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއަ އެއް.ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 10ާާާއިޓަމް

ާާާާނެޝަނަލްާއ ކަިއވްސްެގާބިލުެގ ހިސ ބަކަށްާމިާމައްސަލަިއަގިއާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިުއން.

ހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާާާއެބަާއުޅޭ،ާއޮޅިަވޑަިއަގތުމެއްސ ފުވެވަޑައިަގތުެމއްޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާާއަދިވެސްާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫއަޤ ނޫނު ބުނަނީާ މިާ އަރިހަސ ސީަގއިާ ޤ ރިއްޔ ެގާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ފ ސްށްާ އާެާާާކޮށްނުނެއްާ

ކުރުމަ ތަޞްދީޤުާ ާާބިލުާ ފެށިެގން ތ ރީޚުންާ ފޮނުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހ15ާާޫށްާ ތެރޭަގއިާ ތަޞްދީޤުާދުވަހުެގާ ާާރިއްޔ ާ

ކުރަްއވަންވ ނެއޭ.ާނުވަތަާެއާބިލެއްާއަނބުރ ާވިސްނުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްަވންާވ ނެއޭ.ާރަްއޔިތުންެގާާ

ބިލެއްާާ އެއީާ ނުވޭ.ާ ތައްޔ ރެއްާ ވަރަކަށްާ ފޮނުވޭާ ބިލުާ އެާ ދުވަހުާ ފ ސްކުރަްއވ ާ މަޖިލީހުންާ މަޖިލީހުަގއިާ

ބި އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަލުންާ ފުރިހަމަފ ސްކުރެްއވުމަށްފަހުާ އިމްލ ކުށްާާލެއްާ ލިޔެާާާާއަށްާ އެާ ތައްޔ ރުކޮށްާ ކަނޑ ާ

ާާ ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަާ ޤ ނޫނުދުވ7ާާަކިޔުންާ ފޮނުވުމަށްާ ތެރޭަގއިާ ޖ ަގދެހުެގާ އެހެާާއަސ ސީއިންާ ންވީމަާާެއވެ.ާ

ކުރުމަށްފަހުާާލިޔެކިޔުންތައްާ ތަރުތީބުާ ރަނަގޅަށްާ އަރިހަށްާ މަޖިލީާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ހުެގާާރައްޔިތުންެގާ
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ާާ.ާެއޮގތުންާމިާބިލުާރައީސުލްޖުމްހޫއިދ ރަިއެގާފަރ ތުންާއެާލިޔެކިޔުންތައްާފޮނުވަނީ ރައްޔިތުންެގާާރިއްޔ ެގާއަރިހަށް

ާާ ާާމަޖިލީހުން 24ާާާާފޮނުވ ފައިާމިވަނީ 2010ާާާާޖޫން ެއއީ 21ާާާާަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާ ކުރެްއިވ2010ާާާާޖޫން ަގއިާފ ސްާ

ާާ 24ާާާާބިލެއް. ޖިލީހުނާްާރިްއޔ ެގާއަރިހަށްާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާމަޖުމްހޫދުވަހުެގާތެރޭަގއިާރައީސުލ4ާާްޖޫން

ާާ އޮތީ. ރައީސުލްޖުމްހ15ާާޫފޮނުއްވ ފައިާ ތެރޭަގއިާ މަޖިލީހަށްާދުަވހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މައްސަލަާ އެާ އަލުންާ ރިއްޔ ާ

ފުރިހަމަ ހަމަާ ެއއީާ ތެރެއިންާ އުޞޫލުތަކުެގާ ޤ ނޫނީާ އެހެންވީމަ،ާ އެއޮތީ.ާ ހިނގ ާާފޮނުއްވ ފައިާ ފައިާާއަށްާ

އޮތްކަމެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެާމައްސަލަާމިހ ރުާއެާހިސ ބުންާއެާނިމުނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާ

އަނެއްކ  ާާާާމިދަނީާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ މަޑުއްަވރ10ާާާާީވެސްާ މައްސަލަެއއްާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ެގންދެވޭތޯ.ާ ކުރިައށްާ އެއްާ

ާލީ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަ

ާާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ަގޑިއެްއާާ ވަކިާ ކަންކަމުަގއިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މޭޒުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ އެޖެންޑ ަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާާދެއްވ ފަެއއް 6.2ާާާާނުވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެޖެންޑ ެގ ާާަގއި އޮވޭ އެާާއެހެންާމައްއެބަާ ސަލައެްއެގާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާާާާމައްސަލަ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ނުެގންާ ަވޑައިާ އަޅުަގނޑ10ާާާާުއަށްާ ކިހިނެއްެވެގންތޯާ ަވޑަިއެގންނެވީާ އަކަށްާ

ާބަލައިލަން.

ާ

ާާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތިކަން ސ ފުާާއ ދެ،ާ މައްސަލައެއްެވސްާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ޝުކުރިްއޔ .ާ އެއްސެވީތީާ އަމަލުކުރަމުންާާާކޮށްލަންާ ނޫން.ާ

ކަންތައްތަކަށް ހުށަހަޅ ާ މޭޒުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ޮގތަކީާ ޢ އްާާމިެގންދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާާެވސްާ މުޮގތެއްަގއިާ

ބޭނު މިާ ަގޑިމިހ ތަނަށްާ ެއއްާ މިެގންދަނީާ މަޖިާާއިރު.ންކުރަމުންާ ދުވަހަކުއެއީާ ކޮންމެާ ެއބަހުރޭާ ތ ވަލްަގއިާ ާާލީހުެގާ

ެއޮގތުންާާސައްކަތްތަކެއްާކަނޑަެއޅިފަ.ާކޮންމެާކަމަކަށްާަގޑިާކަނޑައެޅިެގން.ާއެހެންވީމަ،ާވެސްާކުރަންޖެހޭާއެހެންާމަ

ވެސްާއަމަލުާކުރަމުންާެގންދިޔަާޮގތްމީ.ާއެހެންވީމަާއެާއުޞޫލުންާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ތަނަށް

ާާ މިދަނީ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ާާމިެގންދަނީ.ާ އައިޓަމް 10ާާއެޖެންޑ ާ ނުނިމި މަސައްކަތްތައްހު.ާ ާާރިާ އިރުެގ1ާާާާ. ަގޑިާ

ނެޝަނަލްާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާޠ ރިޤްދުާާމުޙައްމަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާދ އިރ ެގާާމަނަދޫާާމަސައްކަތް.ާއަޅުަގނޑުމެން
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ބިލުެގއ ކައިވް އަޅުަގާާސްެގާ ެގންދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ މަރުހަލ ާ އަރުވ ނީާބަހުސްެގާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ނޑުާ

ާއަށް.ާާهللاދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުާއިހަވަންދޫ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ިމާބިލަށްާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލުމުެގާކުރީަގިއާއަޅުަގ ނޑުާާ`ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާ

ކަންބޮޑުވ ތީވެާ ވަރަށްާ މިހ ރާުާޢިއްޒަތްތެރިާާހަމަާ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ ސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ ރައީސްެގާ ާ

މަޖިލީާ ނޫނީާ ިމެގންދެޭވޮގތުންާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހުަގއިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާ.ބިރުވެރިކަންާއޮތީމ .މުެގާާމިހިރަާޮގތުންާޤައުމުާހަމަމަުގންާނެއްޓިެގންާދިއުރޫޙުާމަސައްކަތުެގ

ާ

ާވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ()

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވ .ާާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ނެއްޓިެގ ފ ލުާ ޤައުމުާ މިާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ ހިސ ބުންާ ނިމުނުާ ވ ހަކަާ ހަމަާ ހިނަގއިދ ނެކަމުެގާާއަޅުަގނޑުާ ންާ

މިކަމ އިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫނީާ ތެރޭަގއިާ ޒިންމ ތަކުެގާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތީމ ާ ބިރުވެރިކަންާ

ާާކަެމއްާާވެސްާއެއީާހަމަާއެންމެާރަނަގޅުާާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެއްވުަމކީ ާާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީވެާެއވ ހަކަކަުމަގއި

ޢިްއޒަތްތެ ދަންނަވ ލަން.ާ ރައީސްވެސްާ މަްއސަލަތަކުަގއިާާ،ރިާ މީެގާާނިޒ މީާ މަނިކުފ ނުާ ރޫލިންގާާެވސްާ ކުރިންާ ާ

ދ ރީާނުވެ.ާާކުރުމުެގާޮގތުންާނިޒ މީާނުކުތ ާނުނެޭގނެާކަމުަގއިާވިދ ޅުވެާޖަވ ބުާާދެއްވ ފައިާހުންނަނީާކަމެއްާސ ފު

ވަކިާ ދެއްާއެހެންނަމަވެސްާ ޖަވ ބުާ ކަންތައްތަކުަގިއާ އެފަދަާ ބޭފުޅުންނަށްާ ބައެއްާ ތަފ ތުކުރުމެްއކަމަށްާވަކިާ ވ ތީާ

އެކަންާ ރައީސްާާފ ހަަގކުރެވޭތީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ާާާާ،ވެސްާ އަނބުރ  ބިލެްއާ މަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޮގތުންވިސްނު ކުރުމުެގާ ޗެލެންޖުާ ފޮނުވ ލީމ ާ ފ ސްކޮށްާާމަށްާ އޮތްޮގތަށްާ ިމާ މަާާހަމަާ ބުނެާ ޖިލީހުނާްާފޮނުވ ލ ނީއޭާ

ާާާާއެއީާއެހ ާބުއްދިވެރިކަމަކަށްާާާޅުަމކީއުާާޮގތްތަކެއްާކަނޑައަޅަން އ ކަިއްވެގާބިލުެގާާމިާާނުވެާހިނގައިދ ނެ.ާައޅުަގނޑު

ެގންދ ނޭ ކުރިއަށްާ ދަންނަވ ލ ފަާ މިވ ހަކަތަްއާ ސަމ ލުކަމަށްާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާކުރިންާ ކަމަށް.ާ

ާާ...ދައުލަތުާއެންމެހައިާތަކެތިާބަލަހައްޓ ާރައްކ ތެރިކޮށްާ،ރައީސް

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއް.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބެ ނިޒ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަްއކަވަމުންާާޝުކުރިއްޔ ާ ވ ހަކަފުޅުާ މިހ ރުާ މިނެީގާ ނުކުތ އެްއާ ހޭާ

ރައްޔިތުން މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިެގންދަވ ާ މިާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާެގާ

ވ ހަކަދަްއކ ތީބ ރަާާއޮތްާާލިބިދީފައި ެއއްޮގތަށްާ ކުރެވޭާާކ އިާ ޯގސްކޮށްާ އެއީާ އެހެންވީމަ،ާ ޯގސްކޮށް.ާ ާާެއކަންާ

ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާހަމަާކަމެއްކަުމގައި

ާ

ާާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާސަލައެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭރުވޭނެވ ާވ ހަކަފުޅ އިާުގޅިެގންާނިޒ މ ާބެހޭާމައްތެރިާމެންބަރުާމެންބަރަކުާދައްކަޢިއްޒަތް

ސިކުންތުާއެހެންވީމަ،30ާާާވ ންާއެހެރ10:30ާާާީަވުގތުާާއެކަމަށްާޖަވ ބެއްާދެއްވުުމެގާޮގތުން.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޢަބްދުާާާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާދެންާއަލުންާާާއަށްާهللاމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާާ މެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށ11ާާާާްއަޅުަގނޑުމެން ފެށުމަށްފަހު.ާއޭރުންާޢިއްޒަތްތެރިާ އަލުންާމަސައްކަތްާ ޖަހ އިރުާ

ޢިްއޒަތްތެރިާެގން ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ މަސައްކަތްާ މިދަންފަޅީެގާ އަޅުަގނޑުާ ވެެގންދ ނެ.ާ ފަސޭހަފުޅުާ ދެވުމަށްާ

ާާ ާާމެންބަރު ެއއްޗެއްދެންމެ އެްއޗަކަށްާ ވިދ ޅުވެލެއްވިާ ދައްކަވަމުންާ މަޖިލީހުގެާވ ހަކަފުޅުާ އެބަޖެހޭ.ާ ދަންނަަވންާ ާ

ބެހޭޮގތުންަގ އެްއޗަކ އިާ އޮންނަާ ބުނެފައިާ ާާވ އިދުަގއިާ އެްއޗެއް މިފަހަރުާ ާާާ އެއީާދަންނަވ އަޅުަގނޑު މިޖެހެނީ.ާ ލަންާ

ނުވެވޭނެއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާާސްަގއިާބައިވެރިެއްއާާއޮންނަނީާމަޖިލީހުެގާރައީސްާބަހުވ އިދުަގއިާބުނެފައިާމިާާމަޖިލީހުެގާަގ

މެންބަރުން ނުކުރައްވ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބަިއވެރިާ ބަހުސްަގއިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ އެބަޖެހޭާ މަސައްކަތްާާެވސްާ

އަށްާމިވެނިާކަމެއްާމިވެނިހެންާވިދ ޅުެވާާާާއަށްާއަމ ޒުކުރަްއވ ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާާާކޮށްދެއްވަން.ާމަޖިލީހުެގާރަީއސް

ފައްޓަވަާ ދައްކަވަންާ ަގވ ހަކަފުޅުާ ދެންާ މިއިފިއްޔ ާ ފ ސްކުރައްވ ފަިއާ ތިޔަބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުާާވ އިދުަގއިާ އޮންނަނީާ

ާާ ނުވ ނެއޭ. ބުނެެގންާ ވ ހަކަފުޅާުާއެްއޗެއްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރައްވ ާ ހަނދުމަފުޅުާ އެކަންާ އެހެންވީމަ،ާ

މައްސަލަތަ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތުާދައްކެވުމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުަގިއާ

ެއއްޗެއްާދަންނަވަންޖެހޭާހިސ ސ ފު ޮގތުބަށްާދިޔައިމަާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކޮށްާ ެވސްާކުރަްއވ ާސުވ ލަކީާާާާންކުރުމުެގާ
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ާާަމއްސަލަެއއްާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާޖެހޭނެާކޮންމެާޮގތަކުންާާރީާނިޒ މުެގާބޮޑެތިާމައްސަލަތައް،ތޫރ އްޖޭެގާދުސް

ާާ އެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫވެސްާ އަރުަވން.ާ ފޮނުއްވ ފަިއވަނީާާޖަވ ބެްއާ ައނބުރ ާ ނުކުރަްއވ ާ ތަޞްދީޤުާ ބިލެއްާ ރިއްޔ ާ

ށްާމަޢުލޫމ ތާުާކޮއްޔ ާއެއަށްާއަޅުަގނޑުާޖެހޭާސ ފުއިާދިޔަާފަހުންާކަމަށްާވ ހަކަާމިތ ާދެކެވިއްޖިތ ރީޚުާފަހަނައަޅަ

ތ ރީޚު އެކީަގއަރުވަންާ ަގޑިތަކ އިާ ެއީއާާާާއި.ތަކ އިާ އެނިގވަޑައިަގތުންާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ

ކަމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަާ ންތައްތައްާއަޅުަގނޑުާކުރ ނަންާއެޮގތަށް.ާއަޅުަގނޑުާާމުހިންމުާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދަބުވެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަދިާ އަރުވ ނަން.ާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ އެާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޅުާދައްކަވ ށޭ.ާާވ އިދުަގއިާބުނަނީާރިޔ ސަތ އިާމުހ ތަބުާކުރަްއވ ާވ ހަކަފުެގާއަރިހުންާއެދެން.ާމަޖިލީހުެގާަގމެންބަރުން

އެކަމަކުާރިޔ ސަތުާއެާބަހުސްަގއިާބަިއވެރިާނުކުރެްއވުންާައޅުަގނޑުާއެދެން.ާެއއީާއަޅުަގނޑަކީާމިތ ާއިނދެެގންާ

ާާ ނޫން.ާެއހެންވީމަ،ާވަރަށްާބޮޑުާާާާެވވޭނެާމީހެއްސްަގއިާޖަވ ބެއްދެވޭނެާބައިވެރިާހުބައެްއވެސްާކަމަކަށްާޖަވ ބުދެވޭނެ

އެާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާާދެންއެހީތެރިކަމަކަށްާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހިސ ބުން ަވުގތުކޮޅެްއ30ާާާާ.ާ ހުސްާ މިނެޓުެގާ

ާކުރ ނީާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ.އަޅުަގނޑުމެންާބޭނުން

ާ

 ]ށ11:06ާްނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޖަލްސ  ައޅުަގނޑުމެންެގާ މ30ާާި`.ާ ިމއަދުާ ފަހުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްާ ބޮޑުތަންާާމިނެޓުެގާ ވަރަށްާ ފެށުނީާ ާ

ާާ ޖެހިތ  ރަނަގބީލުާ ކޯރަމްާ 5ާާާާލަސްވެެގން.ާ ހަމަވިއިރު ވަޑައިެގންނެވުނީ.20ާާާާމިނެޓުާ މިހިސ ބަށްާ މެންބަރުންާ

އަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާހިތ މަކުރަންާކޮންމެދުވަހަކުާވެސްާޖަލްސ ާފެށުންާމިހ ާބޮޑަށްާލަސްވަމުންދ ތީ.ާމިނޫނާްާ

ޒ ްމާކޮށްދެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާޮގތަކަށްާމަސަްއކަތްާއިންތި

ޠ ރިޤްާ މުޙައްމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ފަށަނީާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ރިއަށްާެގންދިއުން.ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާނެޝަނަލްާއ ރކައިވްސްާބިލުެގާބަޙުސްެގާމަރުޙަލ ާކު

ާއެއްާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤް
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ާާ މިާނެީގާކޮންމެދުވަހަކުާެވސްާމިާފެށޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނިޒ މ ިއާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާޮގތުަގިއާއަޅުަގނޑު

މެންބަރުންާވެސްާާ ތިްއބަވ ާ ވަދެވަޑައިެގންާ އަށްާ ަގޑިާ އެތެރޭަގއިާ މިތ ާ ޮގތުންާ ކުރައްވ ާ އިޢުލ ންާ ލަސްވީމ ާ ަގޑިާ

ެއާާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެވިާ ވެދަވަޑައިެގންާ ަގބޫލެއްނުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދަވ ތީ.ާ ވިދ ޅުވަމުންާ ޮގތަށްާ ހިމެނޭާ

ާޮގތަށްާއެހެންާވިދ ޅުވެެގންާވ ނެާކަމަކަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާނިސްބަތްވ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާޮގތުަގއިާތިޔަާވިދ ޅުވިާމައްސަލަާއަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ވަާ އަށްާ ަގޑިާ އެއީާ ޖެހޭ.ާ ދަންނަވަންާ ޝުކުރުާާޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޑަިއަގންނަވ ާ

މަޖިލީހުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުދެންނެވީ.ާ ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވަކިވަކިންާ ދަންނަވަން.ާ

.ާނިޒ މ ާބެހޭާާޔައުމިްއޔ ަގއިާއެކަންާފ ހަަގެވެގންދ ނެާަވޑަިއެގންާތިއްބެިވާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާނަންފުޅުތައް

ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖުބޫރުވީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަންާ އެްއޗެއްާ މިކަމުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ

މެންބަރު،ާއަދިާވަޑަިއެގންާތިއްބެވިާއެހެންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވެސްާަގޑިާއަށްާވަޑައިަގންނަވ ތީާާ

ާާ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާާޝުކުރުާ ވ ހަކަާ މިާ ސަބަބަކީާ ޖެހޭާ ދަންނަވަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވ ހަކަާ މިާ

ދައްކ އިރުާމިާޖަލްސ ާކުރ ާމ ލަމްަގއިާވަޑައިެގންާނެތަސްާމިތ ާބޭރުަގއިާައޑުިއވޭާހިސ ބުަގއިާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ަގނޑުާމުޚ ތަބުކޮށްާދަންނަވާ މެންބަރުންާއެބަާތިއްބެވި.ާއެހެންވީމ ،ާއަދިާޕ ލިމެންޓްރީާުގރޫޕްެގާލީޑަރުންނަށްާއަޅު

ބޭފުޅުނާްާ ޚ އްޞަާދެންނެވުމެއްާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންނ އި،ާޕ ޓީތަކުެގާވިޕުންނ އިާމިާހުރިހާ 

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ެއދެން!ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދެްއވުމަށްާ އިންތިޒ މްާ ޮގތަކަށްާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ވެސްާ

އެޖެންޑ  ާާާާމިދަނީާ ދ އިރ ެގ10ާާާާއައިޓަމް މަނަދޫާ މަސައްކަތްތައް.ާ ހުރިާ ނުނިމިާ ެގންދިއުަމށް.ާ ކުރިއަށްާ ެއއްާ

މުޙަ މެންބަރުާ އ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެޝަނަލްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ޠ ރިޤްާ ކުރިއަށްާާއްމަދުާ ބަޙުސްާ ބިލުާ ކަިއވްސްެގާ

ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާާާ...ފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާާެގންދިއުން.ާމިާބަޙުސްާއަޅުަގނޑުާއެންމެ

ޢަބްދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާهللاާފުރަތަމަާ އަށް.ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ ދެްއވުމަށްާ ހަވ ލުވެަވޑަިއެގންާ ރިޔ ސަތ އިާ ކުރިންާ ފެއްޓެވުުމެގާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާމެން މިހ ރުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން!ާ އަޅުަގނޑުާ ވަޑަިއެގންދެްއވުމަށްާ މުޙައްމަދުާ ޢަލީާ ބަރުާ

މުޙަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ިމއޮތީާ ނެޝަނަލްާކުރިމަތީަގއިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ޠ ރިޤްާ އްމަދުާ

މިއަންނަނީއ  އިއްޔެސުރެއްާ ބިލަށްާ މިާ ބިލު.ާ މިާކައިްވެގާ ބަޙުސްެގާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރެއްވެމުން.ާ ބަޙުސްާ ާ

ެއންމެ ައޅުަގނޑުާ މިާާާާފުރުޞަތުަގއިާ ދައްކަން،ާ ވ ހަކަާ އެންމެފަހުންާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެއްާ ފުރަތަމ އިނުންާ
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.ާމަޢުޟޫޢުަގއިާވ ހަކަާދަްއކަވަންާފައްޓަވ ފައިވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރު،ާއެާމެންބަރުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލުމަށްޓަކައި

އެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާهللا.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާާއ ދެ،ާއެާމެންބަރަކީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާ

ާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްާނިންމ ލަދެއްވުންާއެދެން!ާޝުކުރިއްޔ .ާާهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

 ާކެވުންާ:ވ ހަކަދެއްާާهللاއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ކަިއވްެގާބިލެއްެގާމުހިންމުާކަންާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާއެކަމ ިއާާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއ ޝުކުރިއްޔާ 

ދެބަސްވ ާކަމެއްާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިފަދަާބިލެއްާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާޮގސްާދިެވހިރ އްޖޭަގއިާހުރިާމިފަދަާ

ޖެ ކުރެވެންާ ރައްކ ތެރިާ ކަމ ިއާާޮގތަކަށްާ ޙިމ ޔަތްތެރިާ ޤ ނޫނީާ އެްއކޮށްާ ކަމ އިާ ރައްކ ތެރިާ ތަކެތިާ އެންމެހައިާ ހޭާ

ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންާ މުހިންމުާ ބެލެހެއްޓުމުެގާ އެްއކޮށްާ

ކަށްާޤައުމުެގާތަކެތިާރައްކ ތެރިާާމެންބަރުންާވެސްާއެއްބަސްެވަވޑަިއަގންނަވ ހެން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިފަދަާޮގތަާ

ކުރެވުނީމ ާައޅުަގނޑުމެންެގާައންނަންާއޮތްާޖީލުތަކަށްާވެސްާއެކަމުންާރަނަގޅުާފައިދ ތަކެއްާކުރަމުންދ ނެ.ާއަދިާާ

ކުދިންނަށްާ ކިޔަވަމުންދ ާ ތަޢުލީމަށްާ މަތީާ ތ ނަގއިާ ކުރިއަށްޮއތްާ އަދިާ ވެސްާ ކުދިންނަށްާ އުނެގނެމުންދ ާ ތަޢުލީމްާ

މިކަުމެގ މިފަދަާވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ފެނިެގންދ ނެާ ައސަރުާ ރަނަގޅުާ ާ

ބިލެއްާއެކުލަވ ލުމުަގއިާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤްާކުރައްވ ފައިވ ާބުރަާމަސަްއކަތްާ

ރިހަމަކޮށްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވީތީާޝުކުރުާވެސްާާއަޅުަގނޑުާހަމަާަގބޫލުކޮށް،ާެއމަނިކުފ ނަށްާމިާބިލުާމިހ ާފުާ

ރަީއސް،ދަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތަކެއްާާާންނަވަން.ާ ރަނަގޅުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކުރެޭވާ ބިލުންާ މިާ ައޅުަގނޑަށްާ

ބޭފުޅުންެގާާ ބަެއއްާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ނެތިން.ާ ދ ކަށްާ ބޮޑަށްާ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއަށްާ ެއކަމުެގާ އެބަހުރި.ާ

ކަފުޅުތަކަށްާބަލައިލ އިރުާައދިާއެވ ހަކަފުޅުތަކުންާއަޅުަގނޑަށްާދޭހަާެވެގންާދިޔައީާމިާބިލުަގއިާވެސްާމިާބިލުންާވ ހަ

މި އ ާާނޫނީާ މިާ ދ އިރުާ ެވެގންާ އުފެއްދެވުުމަގިއާާޤ ނޫނަކަށްާ ބޯޑްާ ެއާ އޮތުމ އި،ާ ބޯޑެއްާ ބަލަހައްޓ ނެާ ކައިްވާ

ތަފ ތުވުންތަކެ ޚިޔ ލުާ ޮގތ އިމެދުާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާާޢަމަލުކުރަންވީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިކަން.ާ އްާ

ދީމާީާޤައުމުަގއިާހިންގަވަންާއެަވުގތަކުާހުންނަާފަރ ތަކުންާމިފަދަާއ ސ ރީާތަކެތިާއަދިާޤައުމުަގިއާހިމެނޭާމިފަދަާޤަ

ރައްކ ތެރިކަމ ިއއެއްކޮށްާ ބޭނުންާާތަކެތިާ ެއކަމަށްާ އަދިާ ރ ވައިާ އިންތިޒ މެްއާ މުއަްއސަސ ެއްއާާބެލެހެއްޓޭނެާ ވ ާ

އުފައްދަންާޖެހޭާކަމަށްާވ ނަަމާއެކަންތައްތަްއާކުރުމަކީާެއީއާޤައުމެްއަގިއާހިނަގންާޖެހޭނެާކަންތައްތައްާކަުމަގއިާާ

ދަންނަވަން.ާާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ެއއްާ މައްސަލަާ ބޮޑުާ މ ާ އެކަުމަގއިާ ައޅުަގނޑަށްާ ަގބޫލުކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގ ރައީސް،ާ ބަލައިލ އިރުަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރެއަށްާ ފައިދ ތަކުެގާ ިގނަުގނަާ ލިބިެގންދ ނެާ ނޑުމެންނަށްާ

އައިާ މިހ ހިސ ބަށްާ ބަިއވަރުާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އެތައްާ ނެތްާ ލިބިފައިާ ނަސީބުާ ފެނުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިރުާ

ޚީާޤަދީމީާތަކެތިާފެނިެގންާލިޔެކިޔުންތަކެއްާއެތައްާބަިއަވރުާފޮޓޯާއަދިާޗ ޓްާފަދަާއަދިާމިނޫންާވެސްާދިވެހިާތ ރީ
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ހަމަޔަޤީނުން ނޫނީާމިާާާދިއުމުެގާނަސީބުާ އޭެގންާ ފެށީމ ާ ކުރަންާ މިކަންާ ބޮޑު.ާ ފުރުޞަތުާ ލިބިެގންދިއުމުެގާ ވެސްާ

ފެނިެގންާމިފަދަާތަކެތިާފެނުމުންާދިވެހިާވަންތަކަންާއިތުރުެވ،ާދިވެހިާޤައުމ ިއާދޭތެރޭަގިއާއޮންނަާލޯބިާއިތުރުެވާާ

ައޅުަގނޑުާޝައްކުާކުރ ާާއުމިއްޔަތުެގާރޫޚުާއިތުރުެވާޢ ލ ާހިތުަގިއާޤައަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގ ެއއީާ ވެެގންާދިއުަމކީާ

ބެހެއްޓި،ާާ ެއއްތަނެްއަގއިާ ރައްކ ތެރިކަމ ިއއެކުާ އެންމެާ ތަކެތިާ މިފަދަާ ިގނަާ ީވހ ވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ

ވީހ  ލިބޭާާޢ އްމުާ ފަިއދ ތަކެއްާ އެިއެގންާ ފެނި،ާ ބަޔަކަށްާ ިގނަާ އަޅުަގނޑުާާވެސްާ ެއއީާ ެވެގންދިއުމަކީާ ޮގތްާ ނެާ

ވެސްާއެންމެާބޮޑަށްާދެކޭހިތްވ ާެއއްާދުވަސްާކަމުަގއިާވެސްާދަންނަވަންާޖެހޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާާހަމަޔަޤީނުން

މިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާތ ރީޚުާދިރ ސ ާކުރ އިރުަގއިާެވސްާމިފަދަާކަންތައްތަކުެގާމަޢުލޫމ ތުާލިބުންާދަތިކަމ އިާއަދިާ

ބޭނެާވަސީލަތްތައްާމަދުކަމަކީާއެއީާމިއަދުާދިވެހިާތ ރީޚުާދިރ ސ ާކުރައްވ ާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާދިމ ވެފަިއވ ާދަތިާލި

ކަމުަގިއާާ ލިބިެގންދ ނެާ މިކަމުންާ ޙައްލެއްާ ރަނަގޅުާ ވެސްާ ކަންތައްތަކަށްާ މިފަދަާ ވ އިރު،ާ ކަމަކަށްާ އުނަގދޫާ

ައޅު ަގބޫލުކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ފ ހަަގކުރެވޭާރަނަގޅު،ާއެންމެާރަނަގޅުާއަޅުަގނޑުާ ަގނޑަށްާމިާބިލުންާ

އިރުާމިދެންނެވިާމުއައްސަސ ާއުފެދިެގންާދ އިރުަގއިާބޯޑުާާއެއްާކަންތަކުެގާތެރޭަގއިާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާދާ 

ާާ ރަނަގޅަށް ވަރަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އެީއވެސްާ ޮގތްާ ކުރެވިފައިވ ާ ތަރުތީބުާ ރޭވިފަިއވ ާާއެކުލަވ ލުމަށްާ

ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާާ އެކުލަވ ލަންާ ބޯޑަށްާ މ ދަމ ާ ހަދ އިރުާ ޤ ނޫނަކަށްާ ތިބެާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ކަމެކޭ.ާ

މަޤ މުތަކުަގއިާތިއްބަވ ނީާކޮންބައެއްާކަންާނޭނޭގާހިނދުާއެާފުރުޞަތުާނޭނޭގާޮގތަކަށްާއޮެވ،ާމިދެންނެވިާބޯޑުާ

ާމީހުންނަށްާއެާފުރުޞަތުާލިބޭާޮގތަށްާއޮތުމަކީާކުރިންާއެބައިމީހުންެގާާއެކުލަވ ލެވޭާހިނދުާއެާމަޤ މުތަކުަގއިާތިބޭ

މައްޗަށްާއެކިާކަހަލަާކަންތަްއތައްާނޫނީާނުފޫޒުންާއެއްކިބ ެވާތިބުމަށްާއޮތްާވަރަށްާރަނަގޅުާމަެގއްާކަުމަގިއވެސްާާ

އަ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ އެާ ަގބޫލުކުރެވޭތީ،ާ ބިލުެގާާއަޅުަގނޑަށްާ މިާ ޅުަގނޑުާ

ފުރިހަމަކަންާހުރިާޮގތުންާމ ާިގނަާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ކަށްާނެތިން.ާއަޅުަގނޑުެގާފުރިހަމަާތ އީދުާމިާބިލަށްާއޮތީތީ،ާާ

ވެސްާބޮޑަކަށްާއަވަސްކޮށްާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންާދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާއެހީތެރިވެދިނުމަށާްާާާމިާބިލުާވީހ 

ާެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާޮގވ ލަމުންާައޅުަގނޑުާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާދެއްކުމަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނީާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގާާ

ާށްާެގންދެވުންާއެދެންާ!ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފަށް.ާޢަލީާއ ރިފްެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް
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ޢިއްޒަތްތެރިާާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވިާ ބިލުާ ފުރަތަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

މުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށްާޝުކުރު މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މަނަދޫާ މިކަމަކީާާާމެންބަރު،ާ ދަންނަވަން.ާސަބަބަކީ،ާ

ވީހ  އަދިާ ފެންނ ތީ.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ އޮތްާ ޖެހިފައިާ ކުރަންާ މިއަދުާ ވެސްާާާކޮންމެހެންވެސްާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙ ލު.ާ ވ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މީހަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ބ ރުއަޅަންާ ކުރުމަށްާ މިކަންާ އަވަހަކަށްާ

ވ ހަ މިތ ނަގއިާ ކުޑަކޮށްާއިްއޔެަގއިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކަށްާ ދެއްކެވިާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ދައްކަވަމުންާ ކަފުޅުާ

މުސްޠަފ ާވިދ ޅުވެފަިއާ އިޝ ރ ތްކޮށްލަންާބޭނުން.ާއެޮގތުންާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ

ތަނެ މިކަހަލަާ ޝޯއެބައޮތް،ާ ބިްއލޫރިާ ހަދައިފައިާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ ާާކޭއްާ ކުރީެގ ލ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާހަކަށްާ

އޮތްާާއަލްއުސްތ ޛު އަންނަންާ ތ ރީޚަށްޓަކައި،ާ ދިވެހިާ ހައްޔަރުކުރެވި،ާ އެތ ނަގއިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާ މަޢުމޫންާ ާ

މިހ ރުެގާާ ވ ނެާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ކުރަންޏ ާ އެކަންާ އެހެންާ ޖެހެއޭ.ާ އެބަާ ހުންނަންާ ފެންނަންާ ޖީލުތަކަށްޓަކައިާ

ާާރައީސުލްޖުމްހޫ ކުރީަގއި އެމަނިކުފ ނަކީާ ބަހައްޓަވަން.ާ ވެސްާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އެއްބޭފުޅެްއެގާާބ 3ާާރިއްޔ ާ ރުާ

ކުރަްއވ ާާ ވެރިކަންާ މިއަދުާ ޚުދުމުޚްތ ރުކޮށްާ އެތައްހ ސްބައެއްާ ވުރެާ ޮގތަށްާ ދިޔަާ ޤައުމުާ މިާ އޮތްއިރުާ އަތްޕުޅުަގއިާ

ާވެސްާހަމަާމުސްޠަފ ާެއވިދ ޅުވިާޮގތަށްާކަންާދ ކަމަށްާާބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެބޭފުޅ ާއެތ ާހުންނެވުމަކީާއަޅުަގނޑު

ވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާބޭނުންާޮގތެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލީ.ާމިފަދަާތަނެއްެގާމުހިންމާުާ

ހޫރިއްޔ ާާވަނަާރައީސުލްޖުމ4ާާްކަމަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޭރުންާއެނޭގނެާމިާޤައުމުާމިހ ރުާާ

ާާ މި ކުރ ާ ދެއްކެވ2010ާާާާިވެރިކަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާ ވެސްާ ޮގތްާ އޮތްާ ޙ ލަތުާ ރ އްޖޭެގާ ކުރިންާ އަހަރުެގާ ަވނަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާކުރިއަށްާއަންނަންާާ

ކުދިންނަށ އި ކިޔަަވއިާ ޖީލުތަކަށްާ ފަސޭހަާއޮތްާ ވެސްާ އެންެމންނަށްާ ބޭފުޅުންނަށ ިއ،ާ ކުރައްވ ާ ދިރ ސ ާ ތ ރީޚުާ ާ،

ތ އީދުކުރ ާ ލިބެންާހުންނ ނެތީ،ާއެއީާއަޅުަގނޑުާެވސްާމިާބިލަށްާ ޮގތެްއަގއިާލިބެން،ާމަޢުލޫމ ތުާ ޮގތެްއަގއިާފަހިާ

ނުވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދ ކަށްާ ދުރަށްާ މ ާ ޙ ލަތު،ާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ޤައުމުާ މިާ ސަބަބު.ާ ޤައުމުާއެއްާ މިާ އްޖެހޭ.ާ

ވެސްާާ މިހ ރުާ ވީޑިޔޯތަކުންާ ފޮޓޯތަކުންާ ހަމަާ ޙ ލަތުާ ޮއތްާ ެވސްާ އުޅުނުއިރުަގއިާ ޮގސްާ ސްކޫލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤައުމާުާ މިާ ޖެހޭާ ެއނެގންާ އެބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތަކެތި.ާދިވެހިާ ޖެހޭާ ބަހައްޓަންާ އެއީާ އެތަކެތިާ ފެންނަން.ާ އެހެރީާ

ތަކުންާކިހ ހިސ ބަކަށްާއައިްއސިތޯ.ާމިއަދުާތިބިާމީހުންނަށްާވެސްާއަންނަންާއޮތްާތަރައްޤީެގާމަުގަގއިާެއކިާދ ިއރ 

ިވއްސ ރަާާ ދިޔައިރުެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސްކޫލަށްާ އަޅުަގނޑަކީާ ދައްކަން.ާ ެއބަޖެހޭާ އެތަކެތިާ ވެސްާ ޖީލުތަކަށްާ

ވުރެާަމއްޗަށްާހިއްލަިއެގންާޮގސްާާވެހިއްޖެްއޔ ާކަކޫތ ފެނަށްާއެރިެގން،ާއަތަށްާބޫޓުާލަިއެގން،ާފަޓުލޫނުަގނޑުާކަކުލަށް

ެއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުދިންނަކަށްާ ތިބިާ ކިޔަވަންާ މަދަރުސ ތަކުަގިއާ ިމއަދުާ ޒުވ ނުންާ ޅަާ މިއަދުެގާ މީހުން.ާ އުޅުނުާ

ހ ލުަގއިާއުޅުނުކަމެއްާނޭނޭގނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާވީޑިޔޯތަކ އި،ާއެފަދަާތަކެއްޗަކީާއެކުދިންާބަލަންާބޭނުންވެއްޖެާ

ަގއިާބަލަންާބޭނުންެވްއޖެާހިނދެއްަގިއާބެލެންާހުންނަންާޖެހޭނެާތަކެތިާކަންާއަޅުަގނޑުާވެސްާަގބޫލުކުރަން.ާާޙ ލަތެއް
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އަޅުަގނޑުާއަދިވެސްާެއއްފަހަރުާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށްާޝުކުރުާދަންނަވަންާާ

ޮގތު އެނިގފައިއޮތްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެމަނިކުފ ނަކީާ ޤައުމީާޖެހޭާ ކުރ ާ ޚިދުމަތްާ ބަހަށްާ ތ ރީޚ އިާ ވެއްޖެއްޔ ާ ންާ

ބިލުަގއިާ މިާ އެަމނިކުފ ނުާ ބޭފުޅެއް.ާ ޤ ބިލުާ މިކަމުެގާ ކުރެްއވިާ މަސައްކަތްާ އެތައްދުަވހަކުާ ވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ

ވަ ވެސްާ ތަކެްއޗެްއކަންާ ކޮންާ ކުރަންވީާ ައރުޝީފްާ ތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކުެގާ ހުރިާ ލިޔުްއވ ފައިާ ރަށްާާޖައްސަވ ފައިާ

ނޭވ ަގިއާާ މިާ ހަމަާ ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ އެބައޮތް.ާ ވިދ ޅުވެދެއްވ ފައިާ ބަޔ ންކޮށްާ އެްއޗެއްކަންާ ކޮންާ ތަފުސީލުކޮށްާ

އޮންނަންާާ ބޯޑެއްާ މިތ ނަގއިާ އެއްބަސްވެލަން.ާ ބޭނުންާ އަނެއްކ ވެސްާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ

ާާ ޮގތަކަށްާާޖެހޭާކަމަށްާބިލުަގއިާއޮތްާހިނދުާއެާބޯޑަކީ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާވަރަށްާއިންސ ފުވެރިާ އަޅުަގނޑުާެވސްާ

ާާ ބޯޑެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑ9ާާާާުއެކުލަވ ލެވިފަިއ، ެއކުލަވ ލެވިފަިއާއޮތްާވަރަށްާއިންސ ފުވެރިާ މެންބަރުންެގާމަްއޗަށްާ

ޖީލުތަކަ އޮތްާ އަންނަންާ ޙަޤީޤަތްާ ޤައުމުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގބޫލުކުރަން.ާ ހަމަާ އެނުގމަކީާވެސްާ ށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނ ިއާާ ޖެހޭ.ާ ކޮށްދޭންާ އެބަާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ ވ ޖިބުާ ޖީލަށްާ މިއަދުެގާ ކޮންމެހެންވެސްާ

ހިސ ބަށްާމިާޤައުމުާއ އިރުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގާއެތަކެއްހ ސްާއަހަރެއްާވެފައިާއޮތްާޤައުމެއްާކަން.ާިމާާ

އޭރު ރައްޔިތުންާ ތިބިާ ކޯއްޗެއްކަމ ިއ،ާާާާޤައުމުަގއިާ އުޅުނީާ ކައިބޮިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭރުާ ޙ ލަތ އި،ާ ތިބިާ

ޒަމ ނަކަށާްާ ކޮންމެާ ޙ ލަތްތަކުަގިއާ އެާ ވެސްާ ތަކެއްޗެއްާ މިހުރިހ ާ ފެންވަރ އި،ާ ތަޢުލީމީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އޮތުމަކީާކޮންމެހެންވެސް ޮގތަށްާކަންތައްތައްާ ބަދަލުތައްާއެނޭގނޭާ ހުރިާ ޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއައިސްާ ާކުރަންާ

ާާ ޤައުމުެގ މިާ 1978ާާާާކަމެއް.ާ ކިޔ  މިާ އަބަދުވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއްކަލަާ ބަލ ލަމ ހިނގ .ާ އަހަރަށްާ 30ާާވަނަާ

ާާ ެގާކުރީަގއިާމިާޤައުމުަގއިާއޮތީާކޯއްޗެއްތޯ،ާނެތީާކޯއްޗެއްތޯާވެސްާއިންސ ފުވެރިާލޮލަކުންާބަލ 1978ާާާާއަހަރު.

ވީ މިތަކެތިާ ފެންނ ނެާ ވެއްޖެްއޔ ާ ބެލެހެއްޓިއްޖެާާމީހަކަށްާ ރަނަގޅަށްާ ކުރެވިާ އަރުޝީފްާ ލިޔުންތައްާ ފޮޓޯ،ާ ޑިޔޯ،ާ

ކަމަށްާވެއްޖެއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާ

ާާ ފްާކުރެވި،ާރައްޔިތުންނަށްާތަކެތިާއަރްޝީމީަގއިާމިާބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާާއިރ ދަފުޅުކުރެްއިވއްޔ ާމ ާލަސްތަކެއްާނުވެ

ހ ލުާ ތ އީދުކުރ ާ މިއަށްާ ވ ތީ،ާ ދުވަހަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ދެކެންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހުރުމަކީާ ލިބެންާ ފަސޭހަކަމ އިއެކުާ

ާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަ ދެއްކުމަށްާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ މިާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުންާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ށްާ

އެދިަވޑަިއަގންނަވ ފައިާއެބަާޮއތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާމަޖިލިސްެގާފްލޯރަގއިާއިންނެވިާހަމައެކަނިާމެންބަރަކީާ

މެންބަރަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އެހެންކަމުން،ާ ޙަސަން.ާ ރަފީޤްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.މިހ ރުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިުއމަށް.ާއަޅުަގނޑުާ
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ާ

 ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާ

ޢިއްޒަތް ޝުކުރިއްޔ ާ އ `.ާ ނެޝަނަލްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ މަޖިލީތެރިާ މިާ ބިލެއްާ ހަށްާކަިއވްސްެގާ

ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އަދިާ ޘަޤ ފަތ ިއާ ތ ރީޚ އި،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބިލަކީާ މިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ކަމ އިެއކުާ

ިއާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާެވއްޖެާކުރުމަށްޓަކަބ ވަތްތަކުެގާތަކެތިާރައްކ ތެރިާާާތަކެއްމުާއެއްާޤަދީމީާލިޔެކިޔުންތަކ އި،ާމުހި

،ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާތ ީއދުކުރ ާބިލެއްާކަުމަގިއާާރަށްާމުހިންމުާފިޔަވަޅެއް.ާއ ދެާމަާއެޅިެގންދ ނެާވަނަ

އ  އަދަންނަވ ލަން.ާ ޮގތުންާ މިވ ާ ބިލުަގއިާ މިާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ާާދެ،ާ އަހަރުެގ25ާާާާޅުަގނޑުމެން ވަރަކަށްާ

މިާާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބައެއްާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއޮންނަނީ.ާ ރައްކ ތެރިކުރަންާ ލިޔެކިޔުންތައްާ

ާާ ޖެހޭނީ ބެލެހެއްޓެންާ ރައްކ ކޮށްާ ތަކެތިާ މިދެންނެވިފަދަާ 25ާާާާއޮންނަންހެންާ ނޫން. އެންމ50ާާާާެއަހަރެއްާ އަހަރުާ

އްކ ތެރިކުރުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުކަެމއް.ާބައެްއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާފ ހަަގކުރެްއވިާާމަދުވެެގންާތަކެތިާރަާ

ާާ 50ާާާާފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމީެގާގ ތްަގނޑަކަށް އަހަރުެގާކުރީެގާމ ޒީއަކަށްާބަލ އިރުަގއ100ާާާާިއަހަރުާނޫނީ

ާާވަރަށްާތަފ ތުާދިރިއުޅުމެއްާުއޅެމުންާއައިާޤައުމެއް.ާއ ދެ،ާމި އަހަރުާތެރެއަށ50ާާާާްސ ލެއްާޮގތުންާއަޅުަގނޑުެމން

އޮތްާާ ދުޅަހެޔޮކަންާ ޞިއްޙީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދަކ ދަތަކ އިާ ކެއިންބުއިމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ބަލައިލ އިރުާ

ހުރި ެގދޮރުާ އެޅުމ އިާ ހެދުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ޮގތ އިާ އޮތްާ ހ ލަތުާ ތަޢުލީމީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ާޮގތ އިާ

ާާ އަހަރުާކުރިނ30ާާާާްއަހަރުާކީއްކުރަންތޯާމީެގ50ާާާާޮގތްތަކ އިާދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މު.ާއ ދެ،ާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ

ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މުާވެސްާއޮތްާޮގތް.ާފަލީގައި،ާރިޔަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާދަތުރުކުރަމުނާްާ

ދަތުރުފަތުރުެގ މިާ އޭރުާ އަނެްއކ ާ ބައެްއާާާާދިޔައީ.ާ މަޖޫބުރުވޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތުންާ އޮންނަާ ކަންތަްއާ

ފަހަރަށްާރ އްޖެތެރޭެގާބޮޑެތިާރަށްތަކުންާނޫނީާދުރުާރަށްތަކުންާވެސްާމ ލެާއައުމުެގާބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރުންާއިންޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައިާާބޭނުންވ ާޟަރޫރީާބަެއއްާބޭނުންތައްާފުއްދުމަށްޓަކަިއާބޭނުންވ ާެއއްޗެހިާރ އްޖޭއިންާބޭ

އަހަރަކުާެއއްފަހަރުާނޫނީާދެާއަހަރުންާއެއްފަހަރުާބޭރަށްާދަތުރެއްާކޮށްލ ފައިާއެާމުދ ާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރަން.ާާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކަށްާ 30ާާމިދެންނެވިފަދަާ ބައެއް.40ާާާާ، އައިާ އުޅެމުންާ އަހަރުކުރިންާ

އަޅުަގ އައިއިރުަގއިާާހަމައެހެންމެާ މިހ ތަނަށްާ ބަސްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ނޑުމެންާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރެއްަގއިާ އެތައްހ ސްާ ތ ރީޚެއް.ާ ދޮށީާ ަވރަށްާ ތ ރީޚަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ފެންނަންހުރިާިގނަާޙަޤީޤަތްތަކަށާްާއުޅެފަިއވ އިރުަގއިާތ ރީޚްާޢިލްމުވެރިންާވިދ ޅުވ ާޮގތުންާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިހ ރުާމިާބޭނުންކުރ ާމިާތ ނައިެގާއިތުރުންާއެހެންާ ބަލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމީެގކުރިންާދިވެހިާބަހުަގއިާ

ވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތ ރީޚުަގިއާ ފަހުެގާ އަދިާ ދިެވސްައކުރު.ާ އ ދެ،ާ ބައެއް.ާ ލިޔެފައިވ ާ ވެސްާ ބަސްބަހުންާ
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ދިވެހި ދަޢުލަތުެގާހަނދ ނުަގއިާ ހަމައެހެންމެާ އ ދެ،ާ ދިޔަ.ާ ވެސްާ ދުަވސްތަކެއްާ ލިޔެިވެގންދިޔަާ ލެޓިނުންާ ބަސްާ ާ

50ާވެރިކަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރީެގާރަސްކަމަކުންާޖުމްހޫރީާވެރިކަމަކަށްާއައިފަހުންާއަދިާގ ތްަގނޑަކަށްާހަމަާމިާާ

އެހެންވީ ހިނގ ފައިވަނީ.ާ ވެސްާ ކަންތައްާ މިދެންނެވިާ ތެރޭަގއިާ ިމާާއަހަރުާ ކަންތައްތަކެއްާ މުހިްއމުާ ވަރަށްާ މަ،ާ

އަހަރުާތެރޭަގިއާޚ އްޞަކޮށްާރ އްޖެއަށްާއަިއސްފައިާމިއޮތީާވަރަށްާބޮޑެތިާބަދަލުތަކެއް.ާއެހެންކަމުނ50ާާާްވޭތުވެދިޔަާާ

މިހ ތަނަށްާ ޮގތްތަްއާ ހިނގ ފަިއވ ާ ކަންތައްތަްއާ މުހިއްމުާ މިދެންނެވިފަދަާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހުރިާއަޅު ހިނގ ފައިާ މިދެންނެވިާ އަދިާ ތަކެއްޗ އިާ ފެންނަންހުރިާ ލިޔެކިޔުންތަކ އި،ާ ފެންނަންހުރިާ ަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ އެހެންވީމަ، މުހިއްމު.ާ ވަރަށްާ ެއބަހުރިާ ެވސްާ ހ ދިސ ތަްއާ މުހިއްމ50ާާާުާބައެއްާ ހުރިާ މިހެންާ ތެރޭަގިއާ އަހަރުާ

ވެސް ޮގތްތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ އެކަންާ އެއްކޮށްާ އެބަާާމަޢުލޫމ ތުތައްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ހަމަޖެހިެގންދ ނެާ ބިލުންާ މިާ ާ

ާާ މިދެންނެވި އެހެންނަމަވެސްާ 25ާާާާފެނޭ.ާ ބަދަލުަގިއ މުހިއްމުކަުމަގިއ50ާާާާއަހަރުެގާ ވަރަށްާ އިތުރުކުރުންާ އަހަރަށްާ

ާާ މީެގ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ މިވ40ާާައަޅުަގނޑަށްާ ެވސްާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިންާ އަހަރެއްާ ނީާާއެތަްއާ

ދ ާާ މިާ ކުރަމުންާ ތަޖުރިބ ާ ދެކެމުންދ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ރަށްވެހިކަމުެގާ އަދިާ ބަދަލުވެާ ވެރިކަމަކަށްާ ޖުމްހޫރީާ

ބޮޑުކުރިއެރުންާބޮޑުާތަރައްޤީާފެށިެގންާޮގސްފައިވަނީާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާމުޙައްމަދުާއަމީންާދޮށިމޭނ ާކިލެނެގފ ނުެގާ

ނެާއެދުވަސްވަރަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުންާވެސްާވަރަށްާދުވަސްވަރުންާފެށިެގން.ާއެނިގވަޑައިަގންނަވ 

އިޤްތިޞ ދީާާ މައިަގނޑުާ އޭރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭަގއިާ ދުވަސްވަރެްއ.ާ އޮތްާ ބަލިކަށިކޮށްާ ވަރަށްާ ނިކަމެތިާ

ނޫ ދިރިއުޅެމުންދިޔަާ ރ އްޖޭަގިއާ އޭރުާ ނަމަވެސްާ ީވާ ކަމަށްާ މަސްވެރިކަންާ ިމއޮންނަނީާ ނީާލޭނ ރަކަށްވެފައިާ

ވިޔަފ ރީަގއިާމަސައްކަތްާކުރަުމންދިޔަާވޯރ ާވިޔަފ ރިވެރިންެގާމީހުންާޢަމަލުކުރިާޮގތ އިާމިފަދަާއެތައްާކަންތައްތަކެްއާާ

ކަންތައްތަކެއް.ާާ އެތައްާ ނޭނޭގާ ވެސްާ ޖީލަށްާ އޮތްާ އަންނަންާ ދެންާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ މިހ ރުާ އެބަހުރިާ

ަގއިާމިދެންނެވިފަދަާހ ދިސ ތައްާހިނގިއިރުާދުނިޔޭަގއިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތު

އަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާއެބަާތިއްބެިވާމިހ ރުާެވސް.ާއެހެންވީމަ،ާމިފަދަާކަންތައްތައްާހޯދ ާއިތުރަށްާދިރ ސ ކޮށްާާ

ންޮގސްދެވޭނެާޮގތަކަށްާދިޔުންާއެއީާއެާމަޢުލޫމ ތުތައްާއެއްކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާފަހުންާއަންނަންާއޮތްާޖީލުތަކަށްާެގ

ޖެނެރަލެއްާޢައްޔަންކުރަންާާ ޑިރެކްޓަރާ ބިލުެގާއޮންނަާ މިާ މުހިއްމުކަމެއް.ާއ ދެ،ާ ވަރަށްާ ޮގތުަގއިާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ

އެޑްަވއިޒަރީާާ މިާ ހަމަާ ކޮންމެހެންާ މަޤ މަކީާ އެާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ އެބަޮއވޭާ

ޖެހިެގންދ އިރުަގިއާއޮންނަންޖެހޭާމަޤ މެއް.ާއަދިާިއސްކޮށްާމިދެންނެވިާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލަކީާއަޅުަގނޑަށްާާބޯޑެއްާހަމަ

ާާ ޮގތުަގއިާކޮންމެ އަހަރަކުންާބަދަލުވެެގންދ ާބޭފުޅަކަށްވުރެއްާބޮޑަށް،ާދ އިމީކޮށް،ާމިދެންނެވީާދިުގ5ާާާޤަބޫލުކުރެވޭާ

ކަމަށް ބޭފުޅެއްާ މަސައްކަތްކުރެޭވނެާ ބޮޑުާާމުއްދަތަކަށްާ އިތުރުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަށްާ މިާ އޮތުމުންާ ާ

ތަޢުލީުމާ ދ އިރ އިންާ މިާ ޢިލްމުވެރިންާ ތ ރީޚީާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ އ ދެ،ާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ކުރިއެރުމެއްާ

ހު ބޭފުޅަކުާ ވަޑަިއަގންނަވ ާ މަޤ މަށްާ ޑީ.ޖޭެގާ މިދެންނެިވާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ ންނެވުމަކީާާލިބިވަޑަިއެގންތިއްބެވިާ
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ވަރަށްާާ ބަލ އިރުަގއިާ މަސައްކަތަށްާ ކުރަންޖެހޭާ އެާ މުއައްސަސ ެއްއަގއިާ މުހިއްމުާ މިފަދަާ ޮގތުަގއިާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ

މުހިއްމުކަމެއް.ާހަމައެކަނިާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލެއްާމިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންާކުރަްއވ ާޮގތަށްާއޮތުމުންާިގނަާާ

ޤަބޫލު އަޅުަގނޑަށްާ ސިޔ ސީާާފަހަރަށްާ ހަމަާ އޭަގއިާ ޮގތަކަށް.ާ އެހެންާ މުޅިންާ އަންނ ނީާ އެާ ޮގތުަގއިާ ކުރެވޭާ

ައޅުަގނޑުާމިދެންނެވިހެންާާ ވިސްނުމުެގާތެރެއިންާހަމަާެއާމަޤ މުާހަމަޖެހިެގންާޮގސްފައިާއޮންނ ނީ.ާއެހެންކަމުންާ

އެހެންނަމަވެާ މުހިއްމު.ާ މަޤ މަކަށްވުންާ އެއީާސިވިލްާސ ރވިސްެގާ ޮގތުަގއިާ ބޯޑުަގިއާާޤަބޫލުކުރެވޭާ އެޑްަވއިޒަރީާ ސްާ

މިހިރަާދައިރ ތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާކުރިންާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވެސްާފ ހަަގކުރެްއވިފަދައިން،ާައޅުަގނޑަށްާ

ޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާއެބަހުރިާއަދިާވަރަށްާމުހިއްމުާބައެްއާލިޔެކިޔުންތައް.ާމިސ ލަކަށްާޞިއްޙީާދ އިރ ަގއިާވެސްާާ

ޚ އް ބަލަހައްޓަންޖެހޭާހަމަާ ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަކެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ މަރުވ ާ ވިހ ާ ޞަކޮށްާ

ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ަވރަށްާ ޮގތުަގއިާ ފެންނަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނުމަކީާ ބޭފުޅެއްާ ދ އިރ ެގާ އެާ ދ އިރ އަކަށްވ އިރުާ

ހިއްމުާބިލަކަށްާވ ތީާއަދިެވސްާެއއްފަހަރުާމިާބިލުާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާމިާބިލަކީާހަމަާވަރަށްާބޭނުންތެރިާވަރަށްާމު

ނިންމ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ޝުކުރުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ

 ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތެއްާއަރުވ ނަންާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަ

ާމިނެޓުކަމުަގއިާެވސްާދަންނަވަން.7ާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.ާމިހ ރުާޕީ.އޭާައށްާއޮތީާ

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ލްޢަމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާދެާާهللاާމްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތު`ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއައްސަލ 

ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މުހިއްމުކަމަށްޓަކައި.ާ ބިލުެގާ މިާ ހޯދީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ ވ ހަކަދައްކ ލުމަށްޓަކައިާ ފަހަރަށްާ ވަނަާ

ައން ރައްކ ތެރިކަމ ިއެއއްކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަކީާ ތަރިކަާ ޤައުމީާ ޮގތުަގއިާ ޖީލުތަކަށްާޤަބޫލުކުރ ާ އޮތްާ ނަންާ

އެންމެާ ކޮށްދޭނެާ އ ކައިވަކުންާ ނެޝަނަލްާ ނުވަތަާ އަރުޝީފަކުންާ ޤައުމީާ އ ދެ،ާ އެއްޗެއް.ާ ޖެހޭނެާ ވ ސިލުކޮށްދޭންާ

ލިޔުންތައްާ ހުރިާ ޮގތުަގއިާ ތަރިކައިެގާ ޤައުމީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖީލުތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސައްކަތަކީާ މުހިއްމުާ

ޖީލުތަކަށް އޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއަންނަންާ ބޭނުމަކަށްވ ނީާ އޭެގާ ރައްކ ތެރިކޮށްދިނުން.ާ އަމ ނ ތްތެރިކަމ އިއެްއކޮށްާ ާ

ފަންނުތަކ އި،ާހުނަރުތަކ އި،ާޢިލްމ އި،ާމަޢުލޫމ ތުާެއއްާޖީލުންާއަނެްއާޖީލަށްާވ ސިލުކޮށްދިނުން.ާމިޮގތުންާބަލ ިއރުާާ

އ ކަ ނެޝަނަލްާ ނުވަތަާ ބިލެއްާ ގ އިުމކުރުމުެގާ އަރުޝީފުާ ހުށަހެޅިެގންާޤައުމީާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ ިއވްސްެގާ

ޤ ނޫނަކަށްވުމުންާއަޅުަގނޑުމެންާހ ސިލުވ ނީާމިފަދަާމަުގސަދުތަކެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާރ އްޖޭެގާާ
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އެއްޗެހި.ާ ޖެހޭނެާ ރައްކ ކުރެވެންާ ހިމެނޭޮގތުންާ ވެސްާ ތަރިކަާ މ އްދީާ އ އިާ ތަރިކަާ މ ނަވީާ އަކީާ ތަރިކަާ ޤައުމީާ

ާަގނޑުމެންެގާޤައުިމއްޔަތުާދެމިއޮތުމަށްޓަކައިާޤައުިމއްޔަތުެގާއަބުރ ،ާޢިއްޒަތ އިާކަރ މ ތްާދެމި...އަޅު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކޯރަމާްާ ދަންނަވަންޖެހޭާ ޮގތެްއަގއިާޝުކުރުާ ޚ އްޞަާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުނާްާެގއްލިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ މ ލަމަށްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަުގތުާ ެގންދ ާ

ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރިޔ ސަތުންާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތަށް.ާ ކޮށްދެއްވ ފައިވ ާ

ވެސްާވިދ ޅުވިފަދައިންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންާާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާކުރީަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ރ އްަވވަިއެގންާ ޮގތަކަށްާ އޮންނ ނެާ ކޯރަްމާ ތެރޭަގއިާ ފްލޯެގާ މަޖިލީހެުގާ ވެސްާ އަބަދުާ ހަމަާ

ާާމެންބަރުންނ އިާވ ހަކަދައްކައިެގންާކުރިއަށްާެގންދެވުމަކީާއެީއާއެދެިވެގންވ ާކަމެކޭ.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާ

ދ އިރ ެގާާ މ ވަށުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދެވިާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ހަމައަށްާ ެގއްލުމ އިާ ކޯރަމްާ ކުރިންާ އަރުވ ނަންާ

އެހެންނަމަވެސްާ މިހ ރު.ާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަބޫބަކުރަށްާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމަށްާމިހ ރުާާާއޭެގކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާނިޒ ީމާމައްސަލަައކަށް

ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްަގއިާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޕ  ަވކިާ ވިދ ޅުެވދެއްވަފ ނަންތޯާ ރައީސް،ާ ޖެހެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ތިބެންާ ވަދެާ އަށްާ ފްލޯާ މިާ މެންބަރުންތޯާ ޓީއެްއެގާ

މެންބަރުންހެނާްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހަމަާ ބޭރުަގއިާ މ ލަމުެގާ މިތ ާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ

ހަމަ އެވ ހަކަާ ތިބެންޖެހޭތީވެާ ވަދެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަކުރަންާ ކޯރަމްާ މިތަންާ އެހެންނަމަވެސްާ ާއެބަތިއްބެވި.ާ

ާސ ފުކޮށްލަދެއްވ ތޯާދަންނަވ ލީ.ާ
ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ކޮންމެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މީާ ވިދ ޅުވީާ ތިާ

ޖަލްސ ތަކުގަާ މަޖިލީހުެގާ އެއީާ ލ ޒިމުކަމެއްާ މެންބަރަކަށްާ ކޮންމެާ ވ ޖިބެއްާ ވެސްާ ބައިވެރިވުމަކީ.ާާމެންބަރެއްެގާ އިާ

ކުރިއަށްާާ ކޯރަމަށްާސަމ ލުކަމެއްދީެގންާ މެންބަރުންާވެސްާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ބުރޫާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މަސަްއކަތްތަކަށްާ ކުރިމަތީަގިއވ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނޫންނަމަާ ެގންދިޔުމަށް.ާ

ކުާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރިއަށްާާއަރަމުންދ ނެ.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ މިދަންނަވ ލަނީާ މިހ ރުާ ދެންނެވިފަދައިންާ އަޅުަގނޑުާ ރިންާ

ާެގންޮގސްާނިންމ ލުމަށްޓަކައިާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާ.

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ވަށުާދ އި

ތަރިކަާޝު ޤައުމީާ އަރުޝީފަކީ،ާ ޤައުމީާ އުޅެނީާ ދަންނަވ ލެވޭތޯާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރިއްޔ ާ

ރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާމުހިއްމުާމުއައްސަސ އަކަށްާވ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާދ ދިފަހަކުންާމަޖިލީހުގެާ

ކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާމިހ  ރުާއޮތްާދިވެހިާބަސްާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާބިލ ،ާޤައުމީާއަރުޝީފުެގާބިލުާތަޅުމަށްާހުށަހެޅިާ

ތަރައްޤީކޮށްާާ ބަސްާ ދިެވހިާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ ބައިތައްާ މުހިއްމުާ ތަރިކަިއެގާ ޤައުމީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކުވެެގންާ

ށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާާކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާއުފެދޭނެާމުއައްސަސ އެްއކަމުަގއިާމިކަންވެެގންާދިޔުން.ާދެންާއަޅުަގނޑަ

ޮގތުަގއިާމިއީާވަރަށްާފަންނީާވަރަށްާޢިލްމީާބިލެއްާކަމުަގިއާވ ތީވެާމީަގއިާހުރިާިގނަާބައިތަކަކީާއަޅުަގނޑުާހަމަާ

ވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ އިާެއކުާޤަބޫލުކޮށްާބަލައިަގންނަާމ އްދ ތަކެއް.ާމިާފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާާ

ާާ ދެތިން ާާބޭނުންވ ާ ބިލުެގ މިާ ެއއީާ އެބައޮތް.ާ އެނޫންޮގތަކަށ25ާާާާްނުކުތ އެއްާ ޮގތުންާ އޮންނަާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

22ާާވަނަާމ އްދ ާއ އި،21ާާާާޑައިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާއޮފްާނެޝަނަލްާއ ކަިއވްސްާކަނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކުާމިާޤ ނޫނުެގާާ

ާާވަނަާމ އްދ ަގިއާބަޔ ންކޮށްފ24ާާަވަނަާމ އްދ ާއ އި،23ާާާާވަނަާމ އްދ ާއ ިއ،ާާ އަހަރ25ާާާާުިއވ ާލިޔެކިޔުމ އިާތަކެތި

ޑިރެކްޓަރާ ދޭހަވަނީާ މ އްދ އިންާ މިާ ބަހައްޓަންވ ނޭ.ާ އެކުާ ރަްއކ ތެރިކަމ އިާ މުއައްސަސ އެްއަގއިާ މިާ ވަންދެންާ

ނުޖެހޭނޭ.ާ ބަހައްޓ ކަށްާ ވެއްޖިއްޔ ާ ކަމަށްާ ކަނޑައަޅައިފިާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ އ ކަިއވްސްާ ނެޝަނަލްާ އޮފްާ ޖެނެރަލްާ

މުހިއްމުާލިޔެކިޔުންތަކެއްާހަމަާއެންމެާމީހަކުާނިންމ ާނިންމުމެއްެގާމަތިނާްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫ ލުކުރ ާޮގތުަގިއާމިފަދަާ

ހަމަޖެހެނާްާ މިކަންާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ކަމެއްާ އޮންނަންވ ނެާ ެއީއާ ނުބެހެއްޓުންާ ބެހެއްޓުމ އިާ

އެާ ޖެހޭނީ.ާ އޮންނަންާ އުސޫލުތަކެއްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ދެމެހެއްޓުމ ިއ،ާާާާޖެހޭނީާ ބެހެްއޓުމ އި،ާ މަތިންާ އުސޫލުތަކުެގާ

މިފަދަާ އަތްމައްޗަށްާ މީހެއްެގާ އެންމެާ ކޮމިޓީއެއް.ާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ކަނޑައަޅަންާ ކަންކަންާ މިކަހަލަާ ބެލެހެއްޓުމ އިާ

މަރުޙަލ ގައި ކޮމިޓީާ މިކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމެއްނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑަށްާ ދޫކޮށްލުމަކީާ ވެސްާާާާކަމެއްާ

ބިލުެގ މިާ ހަމައެފަދައިންާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ެވސ26ާާާާްާާއިޞްލ ޙުކޮށްލަްއވ ނެާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކަިއވްސްެގާއަތްމަްއޗަށްާދޫކޮށްލ ފައިާއޮތުމަކީާާކްޓަރާޖެނެރަލްާއޮފްާނޭޝަނަލްާއ މިފަދަާބ ރުތަކެއްާހަމައެކަނިާޑިރެ
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ާާ ައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާކަމެއް ބިލާުާއެއީާ ނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަހަލަާބިލަކުންާކަނޑައަޅަންޖެހޭނީާއަދިާމިާ

ރައްކ ތެރިކުރުމ ިއާާ ތަކެތިާ ކަނޑަައޅަންޖެހޭނީާ ނަމަވެސްާ ގަވ އިދަކުންާ ހަދާ  ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ޤ ނޫނަކަށްވުމުންާ

ތަކެ ެއާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ެއއްޮގތްވ ާ އުސޫލުތަކ ާ އެާ އުސޫލުތަކެއް.ާ ޢ އްމުާ ބެލެހެއްޓުމ ިއާާނައްތ ލުމުެގާ ތިާ

ރައްކ ތެރިކުރުމ އިާނައްތ ލުމުެގާކަންކަންާކަނޑައަޅަންޖެހޭނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާކޮމިޓީއަކުން.ާއޭރުންާާ

ޤައުމީާ އަތްމަްއޗަށްާ މީހެއެްގާ އެންމެާ ދ ނީ.ާ ކުރިޔަށްާ އެކަންާ ޮގތަކަށްާ ހުރިާ މަޞްލަޙަތުާ ޞުލްޙަވެރިާ އެންމެާ

ހެއްޓުމުެގާބ ރުާދޫކޮށްލުމަކީާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭނެާކަެމްއާނޫން.ާހަމަާދެންމެާމާިާތަރިކައެްއާނައްތ ލުމ އިާބެލެ

)ށ( މ އްދ ެގާ )ހ(ާާއިޝ ރ ތްކުރިާ މ އްދ ެގާ މިާ އޮންނަނީާ މިާ ހަމަާ ވެސްާ ދ އިމަށްާާާާަގއިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ަގިއވ ާ

ވްސްާނިންމ ާތަކެތިާފިޔަވައިާއެހެންާާކައި،ާއ ކައިްވެގކްޓަރާޖެނެރަލްާއޮފްާނޭޝަނަލްާއ ބަހައްޓަންޖެހޭާކަމަށްާޑިރެ

ެއީއާ ައތްމައްޗަށްާއެާބ ރުާދޫކޮށްލެިވފައި.ާއެހެންވީމ ،ާ މިާއޮތީާހަމައެކަނިާއޭނަެގާ ތަކެތި.ާމިާމ އްދ ަގއިާވެސްާ

ވެސްާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާމިކަމަށްާކަނޑައެޅޭާވަކިާުއސޫލުތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާާާާއެްއޮގތަކަށް

އެންމެާާާއޮވެާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމުންާ ކަމަށްާ ކޮމިޓީއަކުންާ ކަނޑައަޅ ނީާ މިކަންާ މަތިންާ އުސޫލުތަކުެގާ ެއާ

އިންސ ފުވެރިކޮށްާއަދިާޢަދުލުވެރިކޮށްާެއކަންާކުރިޔަށްާދ ނީ.ާމިކަހަލަާކުދިކުދިާބައެއްާކަންތައްތައްާއިޞްލ ޙުކޮށްާާ

ފުރި ބިލުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ޤ ނޫނަކަށްެވެގންާޕޮލިޝްކޮށްލުމަށްފަހުާ މިާ ެގނެސްާ ތަޅުމަށްާ މިާ ހަމަކުރައްވ ާ

ޖީލުތަކަށާްާ އޮތްާ ައންނަންާ ޒަމ ންތަކަށްާ ތަރިކަާ މ ނަވީާ އ އިާ ތަރިކަާ މ އްދީާ ތަރިކަާ ޤައުމީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އަޅުަގ ކަމެއް.ާ އުއްމީދުކުރ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖެހުމަކީާ ޮގތެއްާ ދެމިހުންނ ނެާ ެއކުާ ނޑުާާރައްކ ތެރިކަމ ާ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ އެކަމަށްޓަކައިާ އ ދެ،ާ އެއީ.ާ ވެސްާ ޮގތަކީާ އެދޭާ

ޤ ނޫނަކަށްާޙަމު ފޮނުވަިއެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ބިލުާ މިާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ފަހަރުާ އެއްާ އަދިވެސްާ ޠ ރިޤަށްާ އްމަދުާ

އުއްމީދުާކުރ ތީވެާމިާބިލުާމަޖިލިސްާއަށްާބަލައިަގތުމަށްާތ އީދުކުރ ާާާާވެސްާާހެދުމަށްާމަސައްކަތްާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑު

ާާ ވަރަށް ނިންމ ލަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަމުންާ ވައްސަލ މްވ ހަކަާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ޢަލަިއކުމްާބޮޑަށްާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާާهللاާވަރަޙުމަތު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާކުރިމަތީަގއިވ ާލިސްޓުަގއިާހުރިހ ާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ނަމެއާްާ ލިބުނުާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ނިމުނީ.ާ މިާ އަރުވ ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި އެާ ެއކުާ އޮތުމ ާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ފައިާ މެންބަރަކުާ ފުރުޞަތެއްާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ

އެހެންވީމަާާ ޙަސަން.ާ ރަފީޤުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުަވއްމުލަކުާ އެީއާ އަރުވ ނަން.ާ

ާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންެގާވ ހަކަާކުރިޔަށްާެގންދެވުންާއެދެން.
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ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާ

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެވަނަާފަހަރަކަށްާމިާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާ

އެބަހުރިާާާއަޅުަގނޑަށް މ އްދ ތަކުަގއިާވެސްާ ބައެއްާ ބިލުެގާ މިާ ބައެއްާ އެހެންާ ހުރިާ ފ ހަަގކޮށްލެވިފައިާ ހަމަާ ވެސްާ

ވަނަާމ އްދ ަގއ21ާާާިާއަޅުަގނޑުާވެސްާޚިޔ ލުާތަފ ތުާވ ާކަންތައްތަކެްއ.ާެއާޮގތުންާމިާބިލުެގާާކޮންމެވެސްާވަރަކަށް

އ އިާއެާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީތަކުަގއިާހިންގ ާކަންކަމ ިއާާާާ)ބ( ަގއިާމިާއޮންނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާމަޖިލީހުގަާ

ރެކޯޑިންާ މަންޒަރުެގާ އ އިާ ވ ހަކަާ ރައްޔިތުންެގާގދައްކ ާ މިވެސްާ ތެރޭަގއިާ.ާ ލިޔެކިޔުންތަކުެގާ މަޖިލީހުެގާ ާ

ާާ މި އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ލިޔުންތަކެްއ.ާ )ނ(21ާާރައްކ ކުރެވެންޖެހޭާ މ އްދ ެގާ ޮގތުންާާާވަނަާ އޮންނަާ މިާ ަގއިާ

ރެކޯޑިން މަންޒަރުެގާ އ އިާ ވ ހަކަާ ދަްއކ ާ ކަންކަމ އިާ ހިނގ ާ މަޖިލީހުަގިއާ އެބަޖެހޭާާާާގވަޒީރުންެގާ ވެސްާ

ޮގތުަގއިާމިާލިޔެކިޔުންތަކ އިާއަދިާއެހެނިހެންާރައްކ ކުރެވިފައިާއޮންނަން .ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާ

އަރަނީާާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމެއް.ާ މުހިއްުމާ ވަރަށްާ އޮތުމަކީާ ރަްއކ ކުރެވިފަިއާ މަންޒަރުތައްާ

އިާހުރިހ ާކަެމއްާހަމަާބައެއްާކަންތައްތަކަކީާާމިދެންނެވިާފަދަާބައެްއާކޮމިޓީތަކުެގާކުރެޭވާމަސަްއކަތްތަކަށްާބަލ އިރުގަާ

އެހެންވީމ ،ާާާާކަންތައްތަކަށްާާކުރެވެންޖެހޭސިއްރު ޢ އްމުކޮށްލެވިދ ނެބ އޭ.ާ ހަމަާ މަރުޙަލ ގައިާވ އިރުަގއިާ ކޮމިޓީާ

ރ ާަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާހަމަާއެހެންމެާދައުލަތުެގާމުއައްސަސ ތަކުންާކުވިސްނ 

ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިާއޮންނަާޮގތުންާއެާމުއައްސަސ ެއއްެގާތ ރީޚ އިާެއ24ާާާާމަސައްކަތްތަކ ާުގޅޭާލިޔެކިޔުންތައްާއެއީާާ

ފ ހަަގކޮށްލަނާްާ ހަމަާ ތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާ މީެގާ އެބަހުރިާލިޔެވިާރައްކ ކުރެވެންޖެހޭ.ާދެންާ ިގނަާކަންތަކެއްާ ވަރަށްާ

ވެސް ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަިއއިރުަގިއާާާާބޭނުންވޭާ ތަރައްޤީާ ރަށްވެހިކަމުެގާ މިާ ދަންނަވ ލިހެންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ހަމަ ހުންނ ނީާ ރަށްރަށުަގއިާ ިގނަާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ އަށްާ ރ އްޖެތެރެާ ކުރިއ 30ާާާާމިސ ލަކަށްާ އަހަރުާ ހަކަށްާ

ރަށް ހުރިާ އެއްާ މުއައްސަސ ާ ސަރުކ ރުެގާ އެންމެާ ހަމަާ ރަށްރަށަކީާ ބައެއްާ މިހ ރުާ ެވސްާ ރަށް.ާާއަޅ ބަލ އިރުާ

މިާދެންނެވިާކަހަލަާބައެއްާ ފުޅ ވެފައިާވަނީ.ާދެންާ އުފެދިާ ިގނަާމުއައްސަސ ތައްާ މިހ ރުާވަރަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ

މުއައްސަސ ތައްާއެބަހުރިާއުފެދިާއަދިާއެާތަންތަންާއެއްކޮށްާޮގސްފަިއވ ާމިދެންނެވިާބަދަލުތަކެއްާައއިސްާބަެއއްާާ

ާާ ނައްތ ލެވިފަިއވ  ެއއްކޮށްާ މިކަހަލަާއިމ ރ ތްތައްާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ތަންތަންާ

މިދެންނެވިާފަދަާތަންތަނ ާބެހޭާމަޢުލޫމ ތުާވެސްާއެއްކުރައްވ ާތ ރީޚަށްޓަކައިާެއއްޗިހިާލިޔުއްވ ާރައްކ ތެރިކުރުަމކީާާ

ނޫނަކަށްވެާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހެދާޭާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއެހެންކަމުންާމިދެންނެވިާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހެދޭާމިާބިލުާޤ 

ކަންތައްާާ ބައެއްާ ފަދަާ މިދެންނެިވާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ ނެތްާ ބިލުަގއިާ މިާ އުއްީމދުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑުާ ަގވ އިދުަގއިާ

އާިާއެކުލެވިެގންދ ނެާކަމަށް.ާހަމަެއހެންމެާމިާމ އްދ ަގއިާމިާއޮންނަާޮގތުންާބޭރުާޤައުމުތަކުަގިއާހުންނަާމިޝަންތަކ 

ދައުލަތުެގާހުރިހ ާމުައއްސަސ ތަކެއްާވެސްާއެާތަންތަނުންާކުރެވޭާމަސަްއކަތްތަކ ާއެްއޗިހިާއެބަޖެހޭާރައްކ ކުރެވިފައިާ



 53 

ހުންނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާމިދެންނެވިާފަދަާތަންތަނުެގާހަމަާފޮޓޯާއ އިާލިޔެކިޔުންތަކ ާމިކަހަލަާ

ންނަށްާމިހ ރުެގާޒަމ ނީާވަސީލަތްތައްާމިާއޮންނަާޮގތުންާރެކޯޑުކުރެވިާފޮޓޯާނެިގާހުރިހ ާއެއްޗެއްާެވސްާއަޅުަގނޑުމެ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާައޅުަގނޑަށްާކޮންމެެވސްާވަރެްއެގާއޮޅުމެއްާއެރި.ާއ ދެ،25ާާާާރައްކ ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާދެންާކުރިން

މުއައްސަސ ތަކުަގ25ާާ ބެހޭާ ކަމ ާ ދައުލަތުެގާ ޮގތުންާ ޮއންނަާ މިާ މ އްދ ަގއިާ ާާވަނަާ ެއ25ާާާާއި ވަންދެންާ އަހަރުާ

ާާ މި ބަލަހައްޓަވަންާ ލިޔެކިޔުންތައްާ އ މުހިންމުާ ނޭޝަނަލްާ ފަހުންާ އޭެގާ ލިޔެކިޔުންތަްއާާޖެހެނީ.ާ މިާ އަށްާ ކައިވްސްާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެކުާ އެހެންކަމަށްވުމ ާ ޖެހެނީ.ާ މިާ އެފަދ25ާާާަފޮނުއްވަންާ ނޫނޭ.ާ އަހަރެއްާ

އަހަރަށްާވެސްާރަްއކ ކުރަންޖެހޭާލިޔެކިޔުންތައް.ާމިހެންާދަންނަވ ިއރުާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގ50ާާާާލިޔެކިޔުންތަްއާެއއީާާ

ާާ ުމއަްއސަސ ތަކުަގިއ ބައެއްާ ދައުލަތުެގާ ވެސްާ 25ާާާާމިހ ރުާ ކީއްކުރަންތޯ ވެސ5ާާާާްއަހަރުާ ވަންދެންާ އަހަރުާ

އެކުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއަޅުަގނޑަށްާާާާބައެއްކަހަލަާމުހިއްމުާލިޔުންތައްާނުބެހެއްޓޭކަންާހަމަާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތ މައ 

އެބަޖެހޭާ ބޭފުޅުންނަށްާ ދ އިރ ތަކުެގާ ބެހޭާ ކަމ ާ މިާ ދިއުމުންާ ެވެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ

ރ އްޖެތެރޭަގއިާވެސްާާ ހުރިހ ާ މުއައްސަސ ތަކެއްަގއިާ ހުރިހާ  މިދެންނެވިާސަރުކ ރުެގާ ދެވެން.ާ ތަމްރީނުތަކެއްާވެސްާ

ރަށެއް ބެހޭާާހުރިހ ާ ކަމ ާ މިާ އެބަޖެހޭާ ކޮޅަކަށްާ ބޭފުޅުންާ ކޮންމެވެސްާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ ހުންނަާ ތިއްބަވ ާ ަގއިާ

ތަމްރީނުތަކެއްާވެސްާދެވެން.ާއެހެންނޫނިއްޔަކ ާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިދެންނެވިާމަސައްކަތްާއެންމެާއެދެވޭާޮގތުަގިއާާ

މިާއޮންނަާޮގތުންާދައުލަތުެގާއޮފީހަކުންާެއއްެވސްާާާާވަނަާމ އްދ ަގއ27ާާިނުއެއްާކުރެވޭނެ.ާާދެންާހަމަާމިާބިލުެގާާ

ޑައިރެ ނައްތ ލަންވ ނީާ އ ލިޔެކިޔުމެްއާ ނޭޝަނަލްާ އޮފްާ ޖެނެރަލްާ މިާކްޓަރާ ހުށަހަޅ ާ ކަމެްއާ އެާ އަށްާ ކަިއވްސްާ

ާާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހަދ ފައިވ ާަގވ އިދ ާެއއްާޮގތްވ ާޮގތުެގާަމތިންނޭާމިާއޮންނަނީ.ާމިހެންާއޮތްކަމަސްާއަޅުަގނޑަށް

މިސ ލަކަށްާ މަޢުލޫމ ތު.ާ ޒ ތީާ ކަހަލަާ ބައެއްާ ހުންނ ނެާ ލިޔެކިޔުންތައްާ ކަހަލަާ ބަެއްއާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ

ކަހަލަާ ބައެއްާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ރެކޯޑްސް.ާ ބަލިމީހުންެގާ ހުންނ ނެާ ރަްއކ ކުރެވިފައިާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއިާ

ނޫ ބޭފުޅުންނަށްާ ފަންނީާ ބެހޭާ ކަމ ާ އެާ އެހެންކަމުންާރެކޯޑްސްތަކަކީާ ކަންތައް.ާ ބައެްއާ ނުޖެހޭނެާ އިނެގންާ ނީާ

އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާމިާމ އްދ ާވެސްާއޮންނަންޖެހެނީާމިާޮގތަކަށްާނޫންކަން.ާމިއަށްވުރެާފުޅ ކޮށްާމިާކޮމިޓީާާ

ވިފަދަާބައެއްާމަރުޙަލ ަގއިާވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުްއމީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާމިދެންނެ

އިޞްލ ޙުތަކ ާއެކުާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާކަމެއް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ

ާޢަލަިއކުމް.ށްާޝުކުރުދަންނަަވން.ާވައްސަލ މްވަރަށްާބޮޑަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހަކަދެއްކުމަށްާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާހޯރަފުށީާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާދެންާމިާބިލަށްާވ 

ވިލިމ ފަންނުާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެްއާ އަޅުަގނޑުާ އެައށްފަހުާ ރަޝީދަށް.ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ
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ށްާެގންދެވުންާާމަނިކަށް.ާއަޙުމަދުާރަޝީދުެގާވ ހަކަާކުރިޔަޙުސައިންދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާާ

ާއެދެން.

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާތ ރީޚަށްޓަކައިާލިޔެކިޔުމ ާއެހެނިހެންާތަކެތިާރައްކ ތެރިކުރުންާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާާ

ޒަތްތެރިާރަީއސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާާމިާޤައުމަށްޓަކައިާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިއް

މިާބިލަށްާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލުާފުރިހަމަާނޫންާކަމަށްާފެނޭ.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާ

މިހެންާމިާދެންނެވީާމިާ ޮގތުންާމަޖިލީހުންާވިސްނަންޖެހޭނީާމަޖިލީހެުގާވިސްނުމުން.ާއަޅުަގނޑުާ ވިސްނުންާހުރިާ

ކަމެއްާކުރަންޖެހޭނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންނޭާމިާބިލަށްާއެބާަާ ބިލުާރައްކ ތެރިާކުރުމަށްޓަކަިއާކުރަންޖެހޭާހުރިހާ 

ޢިއްޒަތްތެރާިާ މިާ ކުރަންޖެހޭނީާ ވެސްާ މިކަންާ އެޅުމ އިާ އިމ ރ ތެއްާ އަޅަންޖެހޭާ ހަމައެހެންމެާ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ.ާ

ާާ އިތުރުކުރަން ބިލަށްާ މިާ ކަމަށްާ މަސައްކަތްާާމަޖިލީހުންާ ބިލުެގާ މިާ އެހެންމެާ ހަމަާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ވެސްާ މުވަްއޒިފުންނަކީާ އިދ ރީާ ތިބޭާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްާ ިމާ އަދިާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާ

މިާދަންނަވަނީާާާާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅ ާހިންގ ާބައެއްާކަމަށްާއޮންނަންާއެބަޖެހޭ.ާއެއަށްފަހުަގއިާއެހެންާއަޅުަގނޑު

ބިލެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާދައުލަތުެގާާ ބ ރުާވަރަށ3ާާާާްމިހ ރަކަށްާއައިސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާހުރިހާ 

ފުރިހަމަާއަށްާވަކިވެފައިާއޮްއވ ާޢަދުލުއިންޞ ފުާކޯޓުތަކުންާއިްއވ ާޙުކުމްާިއއްވ ާތަނަކީާވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އްާދޭންޖެހިއްޖިއްޔ ާދޭންޖެހޭނީާވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސް.ާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާމިާމަޖިލިސް.ާމީހަކަށްާއަދަބެ

ހުރިހ ާާ މ ބަނޑުވ ާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިތުރުކޮށްލަންާ ތަންކޮޅެއްާ އަދިާ ބަޔަށްާ ފަހަތުާ ބިލުެގާ

ހުންނޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާމިހެންާމިާދެންނެވާީާއަންހެނުންާވިހެއުމުެގާހުރިހ ާކަމެއްާވެސްާކުރ ނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީާ

މިކަންާމިހެންާނުކޮށެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާހިތެއްާނުފުރޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާހިތެއްާވެސްާ

ާާނުފުރޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާމިާބިލަށްާހުށަހަޅ ލަންާފެންނަާއިޞްލ ޙުތަކުެގާތެރޭަގއިާމިާކަންތައްތައްާ

ބިލުާމާިާ ކަމަށްާވަންޏ ާމިާ މިދ ާރޫޙުންާދާ  މިާދަންނަވ ލީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާފ ލުންާނެއްޓިެގންާމިހ ރުާ

ނުވޭާކުރަްއވ ނެާހެނެއްާވެސްާާާާޔ ާތަސްދީޤުާއަޅުަގނޑަށްާހިއެއްއޮތްާޮގތަށްާފ ސްިވޔަސްާއަދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މަޖިލީ އެާ ނުވ ނެ.ާ ކުރައްވ ންެވސްާ ބިލުންާ މިާ ރ އްޖޭެގާާއެާ މިާ ކަމެއްާ އެއްެވސްާ ހިނގ ާ ޚިލ ފަށްާ ރޫޙ ާ ހުެގާ

ހަމާަާ ބޭފުޅަކަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަކަށްާ ކުރައްވ ނެާ ވަުގތުާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ބިލުާމިާއިހުތިރ މުކުރަްއވ ާބޭފުޅެްއާކަމުަގިއވ ާރަީއސްާނަޝީދުެގާއަރިހުންާވަރަށްާއިހުތިރ މ ާެއކުާއެދެން،ާމި

އޮތްާޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްެވެގންާޮގސްާދިޔަާކަމަށްާވަންޏ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭާމިާބިލުާމިާޮގތަށްާފ ސްކޮށްާ

ގައްޖެއްޔ ާމިާބިލުާދ ނީ.ާމިހެންކަމަށްވ ތީާނނުދެއްވ ށޭ.ާެއއީާމަޖިލީހުެގާރޫޙ ާޚިލ ފަށޭާމިާޮގތަށްާފ ސްވެެގންާހި
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އަޅުާ މިހެންާ ރައީސް،ާ ސަބަބުތަކުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަންނަވަންޖެހުނުާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަންާ ަގނޑުމެންާ

ޚުދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ެގންދ ާ ތ ރީޚަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިމެނޭާ ސަބަބަކަށްާ ެއއްާ ތެރޭަގއިާ

.ާމިޮގތަށްާބަލ އިރުގައިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާޚުލްޤުާކ ބަފައިންާެގނެސްދިންާރިވެތިާއަޚުލ ޤުާވެސްާއެބަާެގންދަންޖެހޭ

ާާ ދިޔަ 30ާާާާމ ޒީވެާ ޒުވ ނުންެގ ޤައުމުެގާ ލިބުނީ.ާ ކޯއްޗެއްތޯާ ޖެހިފައި.34ާާާާއަހަރުންާ ވަބ ަގއިާ ޑްރަުގެގާ ޕަސެންޓުާ

ޕަސެންޓުާމ ރ މ ރީާއ އިާކަޓަރުާއެޅުުމަގިއާޖެހިފައި.ާައޅުަގނޑުމެންާކިހިނެއްތޯާމ27ާާާާިޤައުމުެގާއ ބ ދީެގާތެރެއިންާާ

ތ ރީޚަށްޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންާާތަކެތިާ ހިފައިެގންާ ތަކެތިާ މިާ ެގންދ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަށްާ މ ޒީާ އޮތްާ އަންނަންާ ާ

ގޮއްސިާކަމަށްާވަންޏ ާމ ޒީަގިއާދެންާއަންނަންާއޮތްާޖީލުާހަލ ކުާމިާކުރެވެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާެގންދަންޖެހެނީާމާިާ

ާާ އަޅުަގނޑުެމން މީާ ރަނަގޅުކޮށްެގން.ާ އިޞްލ ޙުކޮށްާ ޚުދުމުޚުތ ރުާާާާއަހަރުނ30ާާްތަކެތިާ އޮތްާ ެގނެސްދީފައިާ

ވެރިކަމެްއެގާތެރެއިންާެގނެސްދެވޭާވަރަށްާނުބައިާއ ދަކ ދައަކ އިާކަންތައްތައްާމިާހިރީ.ާތ ރީޚަށްޓަކައިާލިޔެކިޔުމެްއެގާާ

އަޅުަގނޑަށް އިތުރުންާ ތަކެތީެގާ ެގންދ ާ ނަފްސ ާާލިޔެިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާާާހީވަނީާ

ާާމުސްލިމުންކަމ  ވަނ1978ާާާާައިާއިސްލ މުންކަމ ާވަކިާކަހަލަާއަޙުލ ޤީާމިނަްގނޑުތަކެްއެގާތިބިާބައެއްކަންާދަނެެގން

އަހަރުާކުރިޔަށްާއަިއއިރުަގއިާމިާޤައުމުެގާރައްޔިތުންާތިބިާޮގތަށްާއެއީާއަޚުލ ޤީާޮގތުންާދުނިޔޭެގާނަމޫނ ާބަޔެއްެގާާ

ާޮގތުަގއިާމަސަްއކަތްތެރިާކަމުެގާޮގތުންާދުނިޔޭެގާނަމޫނާ ޮގތުަގއިާމަސްވެރިކަުމެގާޮގތުންާދުނިޔޭެގާނަމޫނ ާބަޔެއްެގ

ބަޔެްއެގާޮގތުަގއި،ާެއކަކުާއަނެކަކަށްާއިހުތިރ މުކުރުމ އިާޤަދަރުކުރުމ ާމިާކަންތައްތަކުަގއިާވެސްާދުނިޔޭެގާނަމޫނ ާ

ތ  ރަނަގޅުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހަކުންާ ައއިާ ރައްޔިތުންާ ޤައުމުެގާ މިާ ހ ލަތަށްާ މިާ ޮގތުަގއިާ ރީޚަށްޓަކަިއާާބަޔެއްާ

ދެންނެވޭނީާާ ައޅުަގނޑަށްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ެގންދ ާ ހ ލަތުންާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މާިާ އެހެންމެާ ހަމަާ ނުވ ނެ.ާ އެއްާ ނޫނީާ ކަމަކަށްާ އިހ ނ ތްތެރިާ ވެވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖީލަށްޓަކައިާ އޮތްާ އަންނަންާ

ައއިސްާފ ސްވަމުންާދ ާބިލުތަކުަގއިާފ ސްެވެގންާދ ާޮގތަށްާމިާޤައުުމެގާދެންާާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމިހ ރަކަށް

ާާ ބ ރުަގިއާވެސްާކުރަންާހުރިާހުރިހ ާކަމެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާކުރ ާޮގތަށްާމިާބިލުަގއިާވެސ2ާާާާްއޮތް

ާަވރަށްާބޮޑުާޚިޔ ނ ތަކަށްާާވ ނެާހަމަާލިޔެލަން.ާއެހެންނޫންވެއްޖިްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަމިއްލަާނަފުސަށްާވެވޭާ

ވ ނެ.ާވަރަށްާބޮޑުާދެރަާކަަމކަށްާވ ނެ.ާނަފްސަށްާނުވ ނެާއަނިޔ ވެރިވ ކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުެގާކޮންޓްރޯލ ިއާާ

އޭރުންާ އަންަގންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ އަށްާ ދުނިޔެާ މުޅިާ އަންަގންޖެހޭނެ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ އޮތްކަންާ ބ ރުާ

ންާމީހުންނަށްާވ ނީ.ާވަރަށްާހިތ މަވެރިާދެރަާޮގތެކޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާބިލުާމިާއޮތީ.ާާނޫންތޯާއަޅުަގނޑުމެ

ާސޮރީ،ާއެޖެންޑ ާދެއްތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ އ ދެ،ާ ނޭޝަނަލްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ބިލަށް.ާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާާާކައިްވެގާ

ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ އެއީާ މެންބަރަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ

ާމަނިކު.ާނިހ ނުެގާވ ހަކަާކުރިޔަށްާެގންދެުވންާއެދެން.ާނިޙ ންާހުސެއިންޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދު

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:އިންދުާނިހ ނުާޙުސައިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަވިލިމ ފަންނުާދ 

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަމަާއ އިާއިންސ ފުާވިސްނުމ އިާފިކުރުާތަރިކަާއ އިާ

ެގާާހޯރަފުށީާދ އިރާ ާާމުދ ާރައްކ ކުރުުމެގާކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަާދައްކަމުންާދ އިރުަގިއާއަޅުަގނޑުެގާޢިއްޒަތްތެރިާއަޚު

މަދުާރަޝީދުާދެންމެާވެސްާމިާބިލުެގާނަމުަގިއާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވީާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ާެއާމަނިކުފ ނުާމެންބަރުާއަޙު

ނޫންާ ބައްލަަވއިަގނެެގންާ ބިލުާ މިާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހެއްދެީވ.ާ އެާ ތެދުފުޅެއްާ އެކުާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ ާ ހަމަާ ވަރަށްާ

ައޅުަގނޑު ެއއީާ ދެންާ ދެްއކެީވކީ.ާ ކަންތައްހުރިޮގތް.ާާވ ހަކަާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަޤ ފަތ ާ މިއަދުެގާ މެންެގާ

މަނަދޫާ ހިތްވޭ،ާ ޝުކުރުދަންނަވ ލ ާ އެކުާ އިޙުލ ސްތެރިމ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ބިލުންާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެގާޤައުމަށްާވަރަށްާާޑުމެންއްމަދުާޠ ރިޤަށް.ާއެއީާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާމިާއަޅުަގނޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަދ އިރ ެގާޢިއްާ

ބިލެއް.ާދެންާމިާބިލުންާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުެގާއަޚުާއެާވިދ ޅުިވާފަދައިންާބައެްއާއުނިވ ކަުމަގިއވ ާާާާބޭނުންތެރި

ާާ 11ާާާާނަމަާއުނިކޮށްލަންާމަޖުބޫރުާމ އްދ ާެއއްާބ ްއވ ާކަުމަގއިާވ ނަމަާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ އިނ1978ާާާާްނޮވެންބަރު

11ާާާާ މައަށްާދިވެހިރ އްޖެާނެތްާކަމަށްާހަދ ނެާމ އްދ ާއެއްާމީަގިއާބ އްވަން.ާމިާޤައުމަށްާާއ ާހ2008ާާާަނޮވެންބަރު

މައުމޫންާާ އަލްޢުސްތ ޛުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފަރިާ ފަހިާ މިޤައުމުެގާ ެގނެސްދެއްވިާ ތަމައްދުނުާ އ އިާ ތަރައްޤީާ

ނަ އ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގާ މިާ ޮގތެއްާ ނުެގނެވޭނެާ އެއްާންފުޅުާ ތެރެއަށްާ ޮގތެްއާާކަިއވްސްެގާ ނ ންނ ނެާ ޮގތަކަށްވެސްާ

ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ހ ސިލުކުރެވެންޖެހޭާ ބިލުންާ މިާ ެއއީާ ކުރެްއވުންާ މަސަްއކަތްާ ހެއްދެވޭތޯާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއެހެންވެއްޖެާކަމުަގއިާވ ާނަމަ.ާއެކަމަކުާެއާއެއްާނޫންާޙަޤީޤަތަކީ.ާާ

ާާ މިާޤައުމުެގާރައްޔިތުންެގާޙަްއޤުަގއިާކަމަށްާވިދ ޅުެވާާޙަޤީޤަތަކީާމި ޤައުމުެގާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާމިާދައްކަނީާ

ފުރަތަމަާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހ ލަތ އިާ ކެބިނެޓުަގިއާ ޤ ނޫނީާ ފުރަތަމަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވިދ ޅުދެްއވަމުންާ އެފަދައިންާ

ޢަމަލުކުރެެވމު ކޮމިޓީތަކުަގއިާ އެާ ދުވަސްވަރުަގއިާ އެންމެާދުސްތޫރުެގާ ހަމަާ އޮތީާ އިނެގންާ ފަހުންާ ޮގތްާ ދިޔަާ ންާ

މީހަކުާއެާބޭފުޅަކުާެގންުގޅުްއވިާޑައިރީަގިއާެއއްޗިހިތަކެއްާނޯޓުކުރަްއވަމުންާެގންދެވުމުން.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާފުރަތަމަާ

ކިލެ ދޮށިމޭނ ާ އަމީންާ މުޙައްމަދުާ ސުމްުވލްއަމީރުާ ޑައިރީަގނރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެކަލޭެގފ ނުެގާ ިއާާެގފ ނުާ

ކަންތައްތަްއާާ ހަޔ ތުަގއިާ ޤ ނޫނީާ ފުރަތަމަާ ދިޔައީާ އެނިގެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޮޅުވަތުންާ ދެތިންާ ނޯޓުކުރެްއވިާ

ލޮނުމެދުފަޓ ހުގެާ ނަމަކީާ ކިޔުނުާ ބިލަށްާ އެާ މަރުޙަލ ަގއިާ ފ ސްކުރުމުެގާ ބިލެއްާ ފުރަތަަމާ ޮގތް.ާ ދިޔަާ ވެެގންާ

ދިޔައީ އެނިގެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާޤ ނޫނުކަންާ ސަބަބުން.ާ ޑައިރީެގާ ދެންނެވިާ މިާ ހަމަާ ެވސްާ
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ާާ ވ ހަކަ އުޅޭާ އ ދަންނަވަންާ ނޭޝަނަލްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެން.ާާއަކީާ އެއީއޭާ ކަމަކީާ ހ ސިލުކުރަންވީާ ބިލުންާ ކައިްވެގާ

މުސްތަޤުބަލަށާްާ ދަރީންެގާ ދަރީންެގާ އެާ އަދިާ ދަރީންނ އިާ ދަރީންެގާ ޖީލުތަކަށްާ ޮއތްާ އަންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ާާދިވެހިރ އްޖޭެގ އެކުާތ ރީޙު، އިޚުލ ސްތެރިކަމ ާ ތަކެތިާ ފަދަާ ޗ ޓުާ އ އިާ ފޮޓޯާ ލިޔެކިޔުންތަކ ިއާ ުގޅުންހުރިާ ތ ރީޚ ާ

ބަދަލުވެފައި.ާ އޮތީާ މިާ ޒަމ ންާ އަތުަގއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އޮތީާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ބުރަާ ެގންޮގސްދިނުމުެގާ

ެއާާޑައިރީއެްއެގާކުޑަކުޑަާަގނޑުކޮޅަކުންާާއޭރުާރައް ކ ކުރެިވެގންާނުވަތަާއެާބޭްއވުނުާތަނެއްާނޭނިގެގންާނުވަތަާ

ހަ މަތީގައިކަންާ މަތ ރަންފިލ ާ އެއްލައިލިކަންާާނއޮތީާ ދިމ ލަކަށްާ އެހެންާ އޭތިާ ކުއްޖަކުާ ކުޑަާ ނުވަތަާ ދ ންނެތިެގންާ

ވަ ޓެކްނޮލޮޖީެގާ ޒަމ ނީާ ވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ވުރެާ ުއޅެންޖެހުމަށްާ ނޭނިގެގންާ ގ ތްާާއެނިގެގންާ ރަށްާ

ެވސްާާ ނޫންާ ެއާ އަދިާ ފޯނ ިއާ ެގންުގޅޭާ އަތުަގއިާ މީހަކީާ ކޮންމެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެފައޭ.ާ ބަޔަކަށްާ އަރިސްާ ވަރަށްާ

އެހެންާޒަމ ނީާވަސީލަތްތައްާބޭނުންކޮށްެގންާހަމަާކަމެއްާހިނަގމުންދ ާވަުގތުާއެާކަެމއްާރެކޯޑުކޮށްލުމުެގާޤ ބިލުކަންާާ

އިވ ާބަޔެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައްޗަށްާއިހުނަށްވުރެާމ ާބޮޑަށްާއެބާަާއިރ ދަކުރެްއވީތީާލިބިފަهللاާމިއަދުާާ

ރައްކ ތެރިާާ މ ދަމައަށްޓަކައިާ ތަރިކަާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ކަމެއްކޮށްާ މުހިއްމުާ މިފަދަާ ވ ޖިބުެވެގންެވއޭާ

ާހަމަާައދިވެސްާެއއްާފަހަރުާިމާކޮށްދިނުމުެގާވ ހަކަާކުރިޔަށްާެގންދިއުން.ާއެާރަސްމީާސަބަބަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑު

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޝުކުރުދަންނަވ ލަމު މިކަންާހުށަހެޅުްއިވާސަބަބުާއެމަނިކުފ ނުާންާމިާބިލުެގާމަުގސަދުަގއި

ާާާާނުލ ހިކު ާާއިޚްލ ޞްތެރިކޮށް އޮއްވ މެ ލިޔެފައިާ ބަހުންާ ިއއްޔެާާދިވެހިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަށްާ މިާ ހަމަާ

ާާ ާާޢިއްޒަތްތެރި ާާމެންބަރަކު ތަޅުމުަގއި ުއސޫލުތަކ ިއާާމިަމޖިލީހުެގާ އިސްލ މީާ އަދިާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ާާއަސްލުތަކ އި ވ ހަކަ އިންނަވ ާާާާދެކެވެމުންޚިލ ފަށްާ ރައީސަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގނޑީަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ދިޔައިރުަގއިާ

ހި ައޅުަގނޑުާ އިނަތީެވާ ާާއެކަންާނުހުއްޓުވ ާ ާާތ މަކުރަން.ާއަޅުަގނޑު މި އިނީމަވެސްާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާމަޖިލީހުަގއިާ

ވ ހަކަާާމީެގާާން.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާއެއްޗަކީާާދ ާކަމަށްވަންޏ ާއެވ ހަކަާދެއްކުއެއީާކަމެއްާޯގސްކޮށްާާވެސްާމެންޑޭޓްާާ

ކޮންމެ ެގންދެވީާ ވިދ ޅުވަމުންާ ބޭފުޅަކުާ ވިދ ޅުވިާ ާާވެދައްކަވަމުންާ މީހަކު މަސްާ ވ ހަކަކޮށްޓަކަލ ާ ކުރ ާ .ާާމްނިފައިާ

ޚިފ ލު އުސޫލުތަކ ީއާ އަސްލުތަކ ިއާ އިސްލ މީާ ދަންނަވ ނީާ ާާާާއަޅުަގނޑުާ ާާކަމެކޭ އިދ ރީމޭޒުންާާެއއީ. ައޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާވެސްާާ އަދި ެވސްާ ރިޔ ސަތުންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މަޖިލީސްއަދިާ މުޅިާ ކުށްވެރިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަންާ ާ

ފެންވަރުެގާތ ނކުންާތ ނކުރަންޖެހޭވަ ދަށްާ ާާކުާނުޖެހޭާވ ރުެގާ ާާހަކަެއކޭާއެބޭފުޅަކު ަވޑަިއެގންނެވީ.ާާދައްކަވ ފައި އެާ

ާާ ނުވަތަ ބަހައްޓ ކަމުަގިއވ ނަމަާ ހިްއކ ފައިާ ާާއެޮގތަށްާ ފަރ ތްތައްާމަމްނިފައި ކުރަންވީާ ކަމުަގިއވ ނަމަާ ކޮށްދޭންޖެހޭާ

ާާ ފަސްާވަރަކަށްާާާާފ އިތުވެދިޔަާހަތަރުވަރަށްާރީްއޗަށްާދިވެހީންާކުރިމަތީަގއިާހަމަާވަރަށްާފ ޅުކަންާބޮޑުާޮގތެއްަގއި

އަހަރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާމަުގމަތީންާޚ އްޞަކޮށްާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްާކުރ ާޭގެގާވަށަިއެގންވ ާފ ރުތަކުެގާބޭރުންާ

ކަާއޮންނ ނެ.ާއެވ ހަކަތައްާނިކަންާރީްއޗަށްާރަސްމީކޮށްާދައްކ ލަންާދިެވހިރ އްޖޭެގާމ ލަންތަކުެގާާދުވުނުާމީހެއްެގާވ ހަ

ައޅުވ  އެާމަންޒަރުތައްާ އެކަމަކުާ އެބަހުރި.ާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިއަށްާާއެލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންާ އްާ
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ާހުރެާއެކަންާކުރިއަށްާނުެގންޮގސްާމިބިލ އިާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަކަާއަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާސަބަބ އިެގންދަންޖެހޭާވ ހަ

ދެ ކޮމެންޓެއްާ އިޚްލ ޞްތެރިާ މިއަށްާ އިޚްތ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ިމާާވޭދެއްކޭތޯާ ކުރަނީ.ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތޯާ

ބުއްދިވެރިކުރެްއވިާާ ނުހަނުާ ޒަމ ންާާ.މަސަްއކަތްާ އެތަކެއްާ ޤައުުމެގާ ހަމާަާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަންދެންާ

ވެސްާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާޮގތުަގއިާޢ އްމުާބަެއއްާާާހުރިާލިޔުންތަްއާހުންނ ނެ.ާމިހ ރުރައްކ ކުރެވިފައި

ތިޖޫރީފަރ ތްތަކުަގ އަމިއްލަާ އެބޭފުޅުންެގާ ރަްއކ ާާއިާ އަލަމ ރިތަކުަގއިާ އަމިއްލަާ އެބޭފުޅުންެގާ ނުަވތަާ ތަކުަގއިާ

ާާކުރަްއވ ފައިާދިވެހިރ އްޖޭެގާަވރަށްާމު ޮގތެއްާމީަގއިާހިންމުާލިޔުކިޔުންތައްާއެބަހުރި.ާއެފަދަާލިޔުންތައްާހޯއްދަވ ނެ

އު ުގޅިެގންާ މިކަމ އިާ މިއަށްުވރެާ އަދިާ މަސައްކަތްތަކެްއާާއެކަށަައޅުްއވ ާ ބުރަާ ވަރަށްާ މުޢައްސަސ ައކުންާ ފެދޭާ

އަޅުަގނޑުާާ ހޯދުމަށްފަހުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ އިތުރަށްާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކުރަްއވަންޖެހޭާ

ާާ ާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިާބޯޑުަގިއާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާމިާއެޑްވަިއޒަރީާބޯޑ އި ާާއަދި މިާީމެގއިތުރުންާއުފެދިެގންާމިދ 

ާާ އެާހޮވިވަޑައިަގންނަވ ާާމަސައްކަތްތައްާކުރެއްވުމަށްާޑައިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާއޮފްާނޭޝަނަލްާއ ކަިއވްސްެގާމަޤ މަށް

ބޯ އެާ އަދިާ ހިމެނިވަޑަިއަގބޭފުޅަކ ާ ާާޑުަގއިާ މަސައްކަތްތަކެއް ބުރަާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންާ އެބަޖެހޭާންނަވ ާ ކުރަްއވަންާ

ލިޔެ އެކިެއކިާ ތ ރީޚީާ ޢ ރ އްޖޭެގާ ާާކިޔުންތައްާ ފަރ ތްތަކުަގއި އެފަދަާާއްމުާ ހޯއްދަވ ާ އެްއޗެހިތައްާ އެފަދަާ ހުރިނަމަާ

ާާ މ ދަމ ެގ ރައްކ ކޮށްާ އެްއޮގތަށްާ ޓެކްނޮލަޖީއ ިއާ ފަހުެގާ ެގނެސްާ ދިމ ލަކަށްާ އެްއާ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައިާާއެްއޗެހިތައްާ

އެއް މުހިންމުާ ވަރަށްާ ީމަގއިާ ބެހެއްޓެވުން.ާ ެއއްޗެހިާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުދިވެހިާ މ އްދ އަކަށްާ ާާާ

ާާ ދ އިމަށް އެީއާ ބޭނުން.ާ ާާއަލިއަޅުވ ލަންާ ތަކެތި ރެކޯޑިންގާ ލިޔެކިޔުމ އިާ މ26ާާާިބަހައްޓ ނެާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއވ ާޮގތުެގމަތީންާއަހަރުވުމުންާއ ކައިްވސްާއަށ25ާާާާްބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވ ާމ އްދ ެގާއިތުރުންާމިޤ ނޫނުާާ

ލިޔެކިޔުންތަކާ ފޮ ާާނުވ ާ ދ އިމަށް ތެރެއިންާ ތަކެތީެގާ ރިކޯޑްތަކ އިާ ތަކެއްޗެކަންާއިާ ކޮންާ އޭެގތެރެއިންާ ބަހައްޓ ނީާ

ކަނޑައަޅ ނީާެއޑްަވިއޒަރީާބޯޑުެގާލަފ ެގާމަތީންާޑައިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާއޮފްާނޭޝަނަލްާއ ކަިއވްސްާއިން.ާމިޮގތަށްާ

ވަނަާއަހަރުެގ1980ާާާާއޮފީސްތަކުަގއިާހުރިާާތަކުެގާާދައުލަތުެގާމުައްއސަސ ދ އިމަށްާބަހައްޓަންޖެހޭާތަކެތެީގާތެރޭަގއިާާ

ހިމަނަން ތަކެތިާ ލިޔުކިޔުންތަކ އިާ އެންމެހ ާ ސަބަބާުާާާކުރީެގާ މުހިންމުާ މިދަންނަވ ލިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މިއީާ ވ ނޭ.ާ

ާާތަކުެގާތެރެއިންާވަރަށްިގނަވަނަާއަހަރުންާފެށިެގންާކުރީަގާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިޔެކިޔުނ80ާާްގެއިންާމިއަންނަނީާާމީ

އަޅުަގނޑަށް އެބޭފުޅުންެގާާާާލިޔެކިޔުންތައްާ ކަމަށްާ ެގންުގޅުްއވ ާ އެބަާ ފަރ ތްތައްާ ހަމަާ ތަފ ތުާ ލިބިފައިވޭާ މަޢުލޫމ ތުާ

ާާ އިންޓްރަސްޓްަގއި އަމިއްލަާ ާާހަމަާ އެފަދަާާއެ ޮގތުގައި.ާ ލިޔުކިޔުންތައްާ ަގދީމީާ ެގންުގޅުްއވ ާ ކުރަްއަވއިެގންާ ރައްކ ާ

ތަކެ އެފަދަާ ހޯއްދަވ ފައިާ ހަމަާ ރައްކ ތެރިާތަކެތިާ ެގނެވިާ ތެރެއަށްާ ތަރިކަިއެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލުންާ އަލުންާ ާާތިާ

ތ ރީ ބަހ އިާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ލިބިެގންދ ނެާ އުއްމީދުާ އެއީާ ކަމީާ ދ ނެާ ާާކުރެިވެގންާ މަރުކަޒުާާޚަށް ޤައުމީާ ޚިދުމަތްކުރ ާ

ާާއުވ ލެވިފަިއވ  ހިތ މަކުރަން. އަޅުަގނޑުެމންާ ާާތީވެާ ކ80ާާުއެއީ ފެށިެގންާ އަހަރުންާ ާާވަނަާ މުހިންމުާރިއަށްދ  އެާ

އަދިެއްއާާާާމުއައްސަސ  ޙަޤީޤަތްާ އޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުއވ ލެްއވީ.ާ ަވޑަިއެގންާ ސަރުކ ރުންާ ިމާ ކުއްލިއަކަށްާ
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ސިއްރުާާ އެއީާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަަމށްާ އަންނ ނެާ ހަމައަށްާ ަމުގމައްޗ ާ ކޮންމެއަކަސްާ ނޭނެގ.ާ

ފަސޭ މިހ ރުާ ވެސްާ ތަކެްއޗަށްލިޔެކިޔުންތަކަކީާ ލިބޭާ ކޮންކަހަލަާާހަކަމ އެކުާ ިވސްނުމެއްަގއިާ ކޮންކަހަލަާ ާާވ ތީވެާ

ކުރިންާާ މުޢައްސަސ ަގއިާ އެާ ހަމަާ ނަމަވެސްާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަެމއްތޯާ ކުރެްއވިާ ނިޔަތެއްަގއިާ

ާާ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބުރަާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ ޖަމްޢިއްޔ އުޅުްއވިާ ާާމަދަނީާ އުފައްދަަވިއެގންާއެއް ޮގތުަގއިާ

ކުރިއަށް މަސައްކަތްމިހ ރުާ ެއާ ލިޔުއްވުންތަކ އިާ އެާ ެގންދަވ .ާ އެބަާ ައޅުަގނޑުާާާ ވެސްާާއެެވސްާ ކުރީދުވަހުކުާ ާ

ެއބޭފުޅު އަދިާ ހިތްވަރުފ ހަަގކޮށްލ ފައިވ ނެ.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނިކުމެވަދެންނަށްާ މަސައްކަތައިެގންާ ެއާ ޑަިއެގންާންާ

އަދިާމިޤ ނޫނުެގާސަބަބުންާފ ސްވެެގންާޤ ނޫނަކަށްާާާާ.ކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާވަރަށްާބޮޑުާުއއްމީދެއްކުރިއަށްާެގންދިއުމަ

ބަދަލުވެއްޖެާކަުމަގިއވ ނަާއެބޭފުޅުންނަށްާވެސްާީމަގއިާބަިއވެރިވުުމެގާފުރުޞަތުާއިހުނަުވރެންާބޮޑަށްާލިބިެގންދ ނެާާ

ޮގތެއްގައި ޖުމްލަާ ކުރެޭވާާާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާއަދިާ ހަމަާޤައުމަށްޓަކައިާ މުހިންމުާމަސައްކަތަކީާ މިާ

އެދެންމަސައް އަޅުަގނޑުާ ވުންާ ބޮޑަށްާާކަތަކަށްާ ވަރަށްާ ޮގވ ލަން.ާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުރިހ ާ އެޮގތަށްާ އަދިާ ާ.

 ޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިހިޝުކުރިއް މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާހ ޔ ާ މިބިލަށް ދެއްކުމަށްާާާނަލްނެޝަސ ބުންާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ އ ކަިއވްސްެގާ

ޢިއްޒަ މިއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާތްތެރިާ ތިއްބެވިާ މިވަުގތުާ މ ލަމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގ މެންބަރުންނަށްާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނިމިއްޖެ. އަރުވ ާ ފުރުޞަތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނޑަށްާ އެދިަވޑައިެގންފަިއވ ާ ދެންާ

ާާބައެ ާާއް މިތ  ާާމެންބަރުންާ ވިަވޑައިެގން ބަސްާ އެންމެފަހުާ މިބިލުެގާ ހަމައެހެންމެ،ާާނެތުމ ެއކުާ އަދިާ ދ ޅުވުމަށ އިާ

މަޢުލޫމ ތާުާ ބޭނުންވިާ މެންބަރުންާކުރެއްވިާސުވ ލުތަކ އިާސ ފުކުރަންާ މަރުޙަލ ަގިއާޢިއްޒަތްތެރިާ ބަހުސްެގާ މިބިލުެގާ

ފުރުޞަތެ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާސ ފުކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ ދެްއވިާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ މިބިލުާ ައރުވ ނަންާ އްާ

އެހެންވީމ ،ާޠ ރިޤަށްާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނީާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށް.ާާމެންބަރަށް.ާާ

މިމިނ15ާާެ އެހެންވީމ ،ާ ފުރުޞަތެއް.ާ ނިންމ ަވުގތުޓްެގާ ވ ހަކަކޮޅުާ ތެރޭަގއިާ ޢިާާެގާ އަދިާ އްޒަތްތެރިާާދެއްވ ާ

ާމެންބަރުންެގާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުާދެއްވ ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤު

ާާާނެޝަނަލްާާާ،`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ ެގާާެގާބިލެއްާޤަުއމީާއަރުޝީފުއ ކައިްވސްާނުވަތަ

މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެއްިވާާމިބިލުާހުށަހެޅުމ އިާުގޅިެގންާމިާވ ހަކަާދަްއކަމުންާދ އިރުާއަޅުަގނޑު

މަާވެސްާެއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާާލުފުޅުތަކަށްޓަކައިާއެންމެާފުރަތައިޚްލ ޞްތެރިާޚިޔ 
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ާާ އެންމެާފުރަތަމަާބަލައިލ ނީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށް

.ާއ ދެ،ާއަިމއްލަާފަރ ތްތަކުަގިއާާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާއެންމެފަހުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަުމންާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅަށް

ތެ މިބިލުެގާ މަެގއްާ ރައްކ ތެރިކުރެވޭނެާ ލިޔެކިޔުންތައްާ މިފަދަާ އ ދެ،ާހުރިާ ކަން.ާ މުހިންމުާ ހޯދައިދިނުމުެގާ ރެއިންާ

ދެއްކެވި އެާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ތ އީދުކުރަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅަށް. ޤަބޫލުކޮށްެގންާާ ައޅުަގނޑުާ

ތަނަވަސްާކޮށްދެވިފައިާާާމިހިރީާމިބިލުންާއެ ާާވ ފުރުޞަތުާ ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނެއްާނުވަތަާޤ ނޫނަކަށްާކަމަށް.

ސީލުތަކަކަށްާދެވިދ ނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްހުށަހަޅ އިރުާއެންމެާތިލަފަށުންާހުރިހ ާތަފްާާާބިލެއްާމިތަނަށް

ދުާވެސްާހ ސިލުާކޮށްދެވޭނެާމަަގކަށްާމުޅިާބިލުާބައްޓަންާާމިާބިލުންާއަޅުަގނޑުާއެާމަްގސަނުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ތްތެރިާމެންބަރުާދެންާއަޅުަގނޑުާބަލައިލ ނީާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަާާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާާކުރެވިފައިާވ ނެ

.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާދަންޖެހޭނީާރަނަގޅުާތަކެތިތ ރީޚަށްޓަކައިާެގންއަޙްމަދުާރަޝީދުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާފ ހަަގކުރެްއވިާާ

ތ ރީޚަށް އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ކަމެއްާ ހަދ ާ ދެކޮޅުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ކަންބޮޑުވޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާބޮޑަށްާ ޓަކައިާ

މިއަދުެގާާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދޭންޖެހޭނީާ ެގންޮގސްާ ދަރީންނަށްޓަކައިާ ދަރީންެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަރީންނަށްޓަކައިާ

ޙ ލަތު އިއްޔެެގާ އޮތްޮގތްާާ.ޙ ލަތު.ާ ެއކަމެއްާ ާާއެދުވަހުެގާ ކޮށްފި ބަދަލުާ ެއނޫންޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާާ.ާ ކަމަށްވަންޏ ާ

އ ދެ،ާާާާއިާވެވޭާވަރަށްާބޮޑުާޚިޔ ނ ތެކޭާއެއީ.ންާތ ރީޚަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްޓަކަދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެ

ާވ ހަކަފުޅުާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރުޢިއްޒަތްތެރިާާމ ވަށުާދ އިރ ެގާާފ ހަަގކޮށްލ ނަންާާދެންާއަޅުަގނޑުާާ

އިޚްލ ޞްތެރި ވަރަށްާ ާދައްކަވަމުންާ ފ ޅުކުރެާ ާޝުޢޫރުތަކެއްާ ކަން.ާ އެމަނިކުފ ނުެގާްއވިާ ހަމައެހެންމެ،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާާާތަކެއްޑުވުންކަންބޮ އ ދެ،ާ ފަހަަގކުރެިވެގންދިޔަ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅުންާ ެއމަނިކުފ ނުެގާ ވެސްާ

ާފ ހަަގކުރެވުނުާޮގތުަގއިާއެބޭފުޅުންެގާއެންމެބޮޑުާެއއްާކަންބޮޑުވުމަކަށްވީާަވކިާމީހެއްެގާބ ރުެގާދަށުންާވަކިާމީހަކުާ

ާއެބޭފުޅުންނަށްާމ ނަާކުރެއްވުން.ާކަމަށްާާނައްތ ލެވޭނެާޮގތަކަށްާމިބިލުންާފުރުޞަތުާދޭާާލިޔުންތަކެއްބޭނުންވީމ ާވަކިާާ

ކަމަކަށް.ާާާާބިލުންާއެފަދަާފުރުޞަތެްއާލިބިެގންާދ ނެާާނުކުރަންާމިއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެްއޮގތަކަށްާެވސްާޤަބޫލެއް

ެއްއވެސްާމީހަކަށްާއެމީހަކުާާާ،މަސައްކަތްކޮށްފައިާިމވަނީާެއްއވެސްާމީހަކަށްާާމިބިލުންާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން

ބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާދިއުމުންާއެާޤ ނޫނުެގާާާމިާާ،ޮގތަކަށްާކަންާނުކުރެވޭނެާމަަގކަށް.ާއ ދެ،ާމިޤ ނޫނުާާބޭނުންވ ހ 

ާއެޑްަވއިޒަރީާބޯޑުެގާނިންމުމެއްާެގރުޝީފުާނުަވތަާޤައުމީާއަނެޝަނަލްާއ ކައިވްސްއެާާހަދ ާގަވ އިދ ާހަމައެހެންމެ،ާާ

ލިޔެކިޔުމެއްާނައްތ ލެވޭނެާނިޒ މެއްާނުވަތަާއެްއވެސްާާާާާ،ނުވަތަާއެާމަޝްވަރ ެގާމަތިންާނޫނިއްޔ ާެއއްެވސްާެއއްޗެއް

ވެސްާކުރެވިފައިާއޮތްާާައޅުަގނޑުާނަމަާާ،ފުރުޞަތެއްާމިބިލުންާދެވިފައިާއޮތްާކަމަށްވަންޏ ާެއއީާއަޅުަގނޑުާނަމަވެސް

ާާޯގސްކަެމއް ާާ.ާއެކަންތަްއ ާާެއޮގތަށްާއޮތްާކަމަށްވަންޏ  ާާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގިއާއަޅުަގނޑުާއެދޭރަނަގޅުާކޮށްދެްއވުމަކީ

ާާ ދެން އ ދެ،ާ ޢަބޫބަކުރުކަމެއް.ާ ޖަމ ލްާ ފ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ދިވެހިބަސްާާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ ހަަގކުރެްއވިާ

އެ މިބިލ ާ ބިލ އިާ ޙިމ ޔ ތްކުރުމުެގާ މަަގކަށްާާރައްކ ތެރިކޮށްާ މިެގންދެވޭނެާ ުގޅުވ ލައިެގންާ އެއ ާ ބައްލަވ ާ ކުއެކީަގިއާ
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މަސައްކަތްކުރެްއވިމިކަންާާ ފެނޭތޯާ ަމެގއްާ އަޅުާކުރެވޭނެާ އެކަމަކ ާ ނުހަދަން.ާ.ާ ދެކޮޅެއްާ މުޅިންާ ަގނޑުާ

ާާ ނުވަތަ ބިލުާ ރައްކ ތެރިކުރުމުެގާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ދިވެހިބަސްާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނަލާްާނެޝައެހެންނަމަވެސް،ާ

ތަފ ތުއ ކައިވްސްާ ވަރަށްާ އ އިާ ާާާ ެއއީ. އެްއޗެކޭާ ބިލެްއާާާ އެފަދަާ އެހެންވިމ ،ާ އެީއ.ާ ވިސްނުމެކޭާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެްއކިއިރުވެސްާ ވ ހަކަާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ އިާ ރައްކ ތެރިކުރުމުެގާ ދިެވހިބަސްާ ކުރީަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާތަރިކަާރައް ާާފ ހަަގކުރިންާ ަވކިާބިލެއްާއެބަ ާާއަންނަންކ ތެރިާކުރުމުެގާ ތަރިކަާާާކަމަށް.ޖެހޭ

ދަށުންާ މަރުކަޒުެގާ އެާ އުފެދިާ މަރުކަޒެއްާ އެތަރިކަިއެގާ ެވެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ އެާ ައިއސްާ ބިލެއްާ ރައްކ ތެރިކުރުުމެގާ

ާާ ާާޤައުމީ ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާާވެސްާހިނަގމުންދ ނެާމަންޒަރުާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގދ ރުލްއ ސ ރު

އ ދެ،ާާ ކަމަށް.ާ ެގނެވިދ ނެާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ބައިާ ރައްކ ތެރިކުރުމުެގާ ދިވެހިބަސްާ ތެރެއިންާ ބިލެްއެގާ ތަރިކަިއެގާ

ާާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި ާާމަދުާރަފީޤް އަހަރުވުމުންާލިޔެކިޔުނ25ާާާާްފ ހަަގކުރެްއވި

ާާާާނައްތ ލެވޭކަން. ާާފަހުން ދެވަނަާފަހަރަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާއެބޭފުޅ ާވަނީާއެކަންާރަނަގޅުާއެހެންނަމަވެސް،

ާާ ާާއަހަރުާވުމުންާލިޔެކިޔުންާނައްތ ލެވ25ާާޭކުރަްއވ ފައި.ާއ ދެ، ާާާާޮގތެއްާނޫންނެ ރުާއަހ25ާާަމިއޮތީކީާހަމަޖެހިފައި.

ާާާާކުާބަލަހައްޓަންއްސަސ ެއްއަގއިާރައްކ ތެރިކަމ އެންދެންާއެާލިޔެކިޔުެމއްާހުރިާމުއަވަ ވުމަށްފަހުާއަހަރ25ާާާުޖެހެނީ.

އ ކަިއވްސްާއަށްާފޮނުވަންާމަޖުބޫރު.ާއެާފޮނުވ ާލިޔެކިޔުންތަކުެގާތެރެއިންާވެސްާއެްއވެސްާލިޔެކިޔުެމއްާާާނެޝަނަލް

ނެޝަނަލް ައޅުަގނޑުާާނައްތ ލެވޭނީާ އެހެންވިމ ،ާ މަތީން.ާ މަޝްވަރ ެގާ ބޯޑުެގާ އެޑްަވއިޒަރީާ އ ކަިއވްސްެގާ

ާާޤަބޫލުކުރަ ހޯދިފައި ކަމަށްާ މަެގއްާ ރައްކ ތެރިކުރެވޭނެާ ލިޔެކިޔުންތަްއާ އެާ ާާނީާ އޭެގ25ާާމިއޮތީ. ާާއަހަރުާ 50ާއިތުރަށް

ބޮޑަށް ކުރަންާ ދިުގާ މުއްދަތަކަށްާ މުޙައްާާއަހަރުެގާ ކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ވިދ ޅުިވއިރުާ ރަފީޤްާ މަދުާ

ާާސަސ އައްކަމުެގާމަޢުލޫމ ތުާނެތްާކޮންމެާމުތަޖުރިބ ާނެތް،ާާާާާވަންދެންާކަމުެގއަހަރ50ާާުބޮޑަށްާވިސްނ ފައިާިމއޮތީާާ

ތަޖުރިބ  އެާ ާާއަކީާ ނޫންކަމަށް. މުއައްސަސ ެއއްާ ހުންނ ނެާ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ ާާއައިާ ނެޝަނަލްާއެހެންނަމަވެސް،

ހަރުެގާއ25ާާަިއާހިސ ބަށްާާކަމަށް.ާއެހެންވިމ ،ާއެބޭފުޅުނ ާާަގއިާތިއްބަވ ނީާއެކަމުެގާތަޖުރިބ ކ ރުާބޭފުޅުންއ ކައިވްސްާ

މެބޮޑުާެގއްލުންތަކެއްާާށްާއެންއަހަރުާވ އިރުާކަރުދ ހ25ާާަާާ.ތެރޭަގއިާައއިމ ާއެާރައްކ ތެރިކޮށްާބެލެހެއްޓިދ ނެާކަމަށް

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ މުއްދަތެއްާ ބެލެހެއްޓޭނެާ ރައްކ ތެރިކަމ އެކުާ ނުލިބިާ

ާާާާފ ހަަގކޮށްލ ނީ ޅުަގއިާއަޅުަގނޑުާާމަދުާމުސްޠަފ ާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގ

ާާ އެ އޮޅިެގންދިޔަދަންނަވ ނީާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުންާ ެގންދެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ާނެޝަނަލްާާ.މަނިކުފ ނުެގާ

ނެޝަނަލް ވިސްނުމ އިާ ކޮންސެޕްޓ އިާއ ކައިވްސްެގާ ކޮންާާާ،އ ކައިވްސްެގާ ދ ރުލްއ ސ ރުެގާާާާ،ސެޕްޓްިމއުޒިއަމްެގާ

އ ކައިވްސްަގއިާބަހައްޓ ާާާމިއީާވަރަށްާތަފ ތުާދެާކަމެއް.ާދ ރުލްއަސ ރުަގއިާބަހައްޓ ާތަކެއްޗ އިާނެޝަނަލްާާވިސްނުން

ބިލުނާްާތަކެއްޗ އިާމިއީާވަރަށްާތ ފަތުާއެްއޗެްއކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމި

ރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެްއ.ާާކުާއ ކަިއްވސްެގާވިސްނުމުަގއިާހ ސިލުާރުޝީފުާނުވަތަާނެޝަނަލްޤައުމީާއަާާހ ސިލުކޮށްދޭނީ



 62 

މަދުާފ ހަަގކުރެއްިވާާޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާމަތިވެރިާދައިރ ެގާޢިއް

ވެސްާފ ހަަގކުރިންާދުވަހުާާާކަމުެގާވ ހަކަ.ާމިއީާާކަންާާދުވަހުާޔައުމިއްޔ ާކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުާބިލުާހުށަހަޅަމުންާ

ާާ ާާޔައުމިްއޔ  ިމއީާމިރ ްއޖޭަގއިާޒަމ ނުއްސުރެންާާރ އްޖޭެގާއެދުވަހުންާއެދުވަހަށްާހިނގ ާކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަ.ާާނޫނީ

ާާ ާާކުރެވެމުންާއ އި ކުރެވެމުންާާާާށްެގާތެރެއިންާފެށިެގންާިމރ އްޖެާއ1940ާާަޒަމ ނުއްސުރެންނޭާއަޅުަގނޑުާމިދަންނެވީ

ާާާާއައިާކަމެއް. ންާރީޚަށްާޚިދުމަތްކުރ ާޤައުމީާމަރުކަޒުދިވެހިބަހ އިާތ އަދިާއަދަދަށްާދ ންދެންާވެސްާއެކަންާކުރެވޭ.

ލިޔަމުންާ ފޮތެއްަގއިާ އެއްާ ހޯދައިެގންާ މަޢުލޫމ ތުާ ޮގތްޮގތުންާ އެކިާ ކަންތައްތައްާ ހިނގ ާ މިރ އްޖޭަގއިާ އެދުވަހަކުާ

މިބިލުަގއިާމިހިރީކީާހަމައެކަނިާާާާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭވެސްާދެންނެވިންާާެގންދޭ.ާއެހެންވިމ ،ާައޅުަގނޑުާ

ާާއ ކަިއވްސްެގާވިސްނުމުަގއިާހުރިާެއއްޗެހިާކަމަކަށް.ާއެހެންނަމަވެާނެޝަނަލް ބައިތަްއާާއެހެންާާސް،ާއެއ ާުގޅުންހުރި

ތަކީާކޮންމެވެސްާއެއްާދިމ ލަކުންާާއްކަމީަގއިާހިމެނިފައިވ ނެާކަމަށް.ާއެހެންވިމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއެާމަސަ

ކަމަށްވ ތީާާކުރަންޖެހޭނެާާ އ ކައިވްސްާމަސައްކަތެއްާ ހުރިާނެޝަނަލްާ ގ ތްުގޅުެމއްާ ވަރަށްާ ވިސްނުމ އިާ ެގާ

ާާާާވިސްނުމަކަށްވ ތީާއެކަންާއަޅުަގނޑުާމީަގއިާހިމަނ ފައިވާ  ާާވ ހަކަ ޢިއްޒަތްތެރިާާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާވެލިދޫާދ އިރ ެގ

ާާޙައްމެންބަރުާޢަލީާމު ާާމަދުާފ ހަަގކުރެއްވި ާާޞިއްޙީ ާާދ އިރ ެގާބައިާއުނިކަންާެއޑްަވއިޒަރީާބޯޑުަގއި ދ އިރ ެގާާޞިއްޙީ

ާާާާމީހަކު އަޅުަގނޑުމެން އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރެްއވި.ާ އުނިކަންާ ާާނެތްކަމުެގާ ާާޞިއްޙީ ނޫނީ ާާދ އިރ ާ ދ އިރ މި ތަކެއްާާވަކިާ

ދަންނަވ ލަންާާވަކިޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުާ ހުރިއިރުާ ވަޒީރުންެގާާާާފ ހަަގކުރެވިފައިާ މަޖިލީހ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުންވަނިާ

ާާ ފ ހަަގކުރެވިފައޭ ވަކިޮގތަކަށްާ ވ ހަކަާ ނިންމ ާއެމަޖިލީހުެގާ ނިންމުންތަކެއްާ ުގޅުންހުރިާ ރައްޔިތުންނ ިއާ ސީދ ާ އޮތީާ

ކުރެވި ހައިލައިޓްާ ހުރީ.ާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ މީަގއިާ ވަކިޮގތަކަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ އެތަންތަނުެގާ ވީ.ާާތަންތަނަކަށްވ ތީާ ފައިާ

ނައްތ  ލިޔެކިޔުެމްއާ އެްއވެސްާ ނެތުމަކުންނެއްާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ އެޮގތަށްާ މީަގއިާ ޮގތެްއާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ލެވޭނެާ

ތެރެއަކުން ާމިބިލުެގާ އަޅުަގނޑުާާތަނަަވސްާ ދެންާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ނެކަންާ ކޮށްދީފައިާ

މުޙައްފ  ދ އިރ ހަަގކޮށްލ ނަންާ ދ ންދޫާ ރިޔ ޟްާ މެންމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަން.ާެގާ ބިލުެގާ ފ ހަގަކުރެްއވިާ ބަރުާ

ާާ ޢަބޫބަކުރުހަމައެހެންމެ، ޖަމ ލްާ ާާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ އ ދެ، ބިލުެގާނަން.ާ ފ ހަަގކުރެއްިވާ ާާނެޝަނަލްާއ ކަިއވްސްވެސްާ

އަ ޤައުމީާ ުގޅޭކިޔުމަށްވުރެންާ ވެއްޓ ާ މިާ ވެފައިާ ރަނަގޅުާ މ ާ ކިޔުންާ ެއކަމަކ ާާ.ކަަމށްާާރުޝީފުާ ާާއަޅުަގނޑުާ

ރުޝީފުެގާެގާނަންާޤައުމީާއައ ކައިވްސްާާމައްސަލަެއއްާނެތްާނެޝަނަލްެއއްެވސްާާއިންކ ރެއްާނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުެގާާ

ބަދަލެއްާާ އެްއވެސްާ ފިކުރަކަށްާ މިާ މަސައްކަތަކަށްާ ކުރ ާ މީަގިއާ ވިސްނުމަކަށްާ މެީގާ ބަދަލުކުރުމަކުންނެއް.ާ ނަމަާ

ާާނ ންނ ނެތީާއަޅުަގނޑުާއެކަންާޤަބޫލުކުރަން.ާއ ދެ ާާމަޢުޞޫ،ާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ފ ހަަގކުރެއްިވާާމު

ޮގތުަގއިާއެާމަނިކުފ ނަށްާސިފަާކުރެްއވުނުާމީތި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާާ ލިޔުންތައްާނައްތ ލެވޭނެާބިލެްއެގާ

ކަމަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ މަނިކުފ ނަށްާއެޮގތަށްާ އެާ ފ ހަަގކޮށްާާދަންނަވ ނީާ އެކަމެއްާ ވަރަށްާާވަންޏ ާ ދެއްވުމަކީާ ލަާ

ވި މައިަގނޑުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ ކަމެކޭ.ާ ރައްކ ތެރިބޭނުންތެރިާ ލިޔުންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާސްނުމަކީާ ކުރުން.ާ
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މިލިޔު ދަރީންނަށްޓަކައިާ ދަރީންެގާ މިާާންތަކ އިދަރީންނ އިާ ާާިމޤައުމުެގާ ދިނުން. ެގންޮގސްާ ޙ ލަތުާ އ ދެ،ާާއަދުެގާ

ާާހީލަތްތެރިާރޭ ާާވުމެއްެގާތެރެއިން ޕަވައިެގންާާއ ރަކުންާފެންފޮދުާހިއްކަންތައްތަކެއްާވ ާކަމަށްވަންޏ ާހީލަތްތެރިކަމުެގ

ޅެްއާާވ ާކަމަށްވަންޏ ާއެބޭފުިއާމިފަދަާމ އްދ އެއްާމިބިލުަގއިއެފަދަާލޭފޮދެއްާހަށިަގނޑުަގިއާހިންަގވ ާއެބޭފުޅަކުާީމަގ

ާާ ާާލުކޮށްދެއްވ ާރަނަގޅުާކޮށްމ އްދ ާބަދަލައްވ ާމިފަދަާޮގތަކަށްާއޮތް ބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭކަމެްއާާާާވަރަށްދެްއވުމަކީ

ކޮށްފަިއާ މަސައްކަތްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ ކަމުަގިއާ

ޙީލަތްތެރިކަމުެގާާ ަގއިމުވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ެއކުަގއޭ.ާ ތެދުވެރިކަމ ިއާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ

މިާއެ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ މިއީކީ.ާ ނޫނޭާ މަސައްކަތެއްާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ ވިސްނުމެްއަގއިާ ްއވެސްާ

ޖީލުތަކަށްާާ އޮތްާ އަންނަންާ ކަންތައްތަްއާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ތ ރީޚުާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ިވސްނުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ލީ.ާ

ރަށްވެހިކަ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ އ ދެ،ާ ތަރައްޤީާާެގންޮގސްދިނުން.ާ ކުރިއެރުމ އިާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ދުވަސްވަރ އި،ާ ުމެގާ

އަހަރ އިާމިާހުރިހ ާދުވަސްތަކެއްާވެސްާއެާކަމެްއެގާޮގތުަގއިާއަންނަންާއޮތ30ާާާާްއައިާދުވަސްާވަރ ިއ،ާވޭތުވެދިޔަާާ

ބަލ އިރު ޙ ލަތަށްާ މިހ ރުެގާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހޭނެކަމަށްާ ެގންޮގސްދެވެންާ ޤ ނޫނ އިާާާޖީލުތަކަށްާ

ާާ ދޭޮގތުން ތަންާ 5ާާާާަގވ އިދުާ ނައްތ ލުމުެގ5ާާާާއަހަރުން ލިޔެކިއުންތައްާ ހުންނަާ މުއައްސަސ ެއއްަގއިާ އެާ އަހަރުންާ

ފުރުޞަތުާއެާތަންތަނަކަށްާަވނީާލިބިފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާމިފަދަާޤ ނޫނެްއާއައިސްާމިާމުއަްއސަސ ާާ

ދިއުމު ެވެގންާ މުއައްސަސ ައކަށްާ ކުރިއެރުންތަކެްއާާހަރުދަނ ާ އިތުރުާ ރ އްޖެއަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ންާ

މިހ ާ ބިލުާ މިާ މަސައްކަތުަގއިާ ކުރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނަންާ ނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިެގންދ ނެކަމަށް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ފަރ ތްތަކަށް،ާ ހުރިހ ާ އެހީތެރިވެދެްއވިާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގނައުމުަގއިާ ހިސ ބަށްާ

އަދިާހަމަާއެހެންމެާއަޅުަގނޑަށްާމިާާޓުއަރިޒަމްާިމނިސްޓްރީާއިންނ ާާާާފ ހަަގކުރަންާއެޓަރނީާޖެނެރަލްެގާއޮފީހުންނ އި

ާބޮޑުާހިތްވަރެއްާދެްއވ ާއަޅުަގނޑަށްާއެންމެާާބޮޑުާކުރިެއރުމެއްާހޯދުމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާއެންމެާާދ އިރ ަގއިާއެންމެ

ހަާމައެހެންމެާނަސީމ ާމުޙައްމަދުާކަލޭފ ނުެގާނަންފުޅުާފ ހަަގކޮށްާާާހީމ ރ ބޮޑުާއެއްބ ރުލުމެއްާދެްއވިާޢައްބ ސްާއިބް

ބޭބޭފުޅު އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެާ ވަރަށްާ ޝުކުރިއްޔ ާާާާންނަށްާ ަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމް.ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ެއކުާ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޠ ރިޤާުާޝުކުރިއްޔ ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ހިސ ބުންާ ހ ާ

މަޖިލީހަށާްާ ބިލުާ މިާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ އ ކައިވްސްާ ނޭޝަނަލްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ވޯ ޢ އްމުޮގތެއްަގއިާ ވެސްާ އެހެންޏ ާ އޮންނ ނީާ އެކަންާ އޮންނ ނީ.ާ ނެުގންާ ވޯޓުާ ނެުގމަށްާބަލައިަގތުމަށްޓަކައިާ ޓުާ

ާާ މިއަދުެގ ެއީއާ ަގޑީގައި.ާ ބިލުގ1.30ާާާެހަމަޖެހިފައިވ ާ މިާ އެހެންކަމުންާ ަގޑިތަކުަގިއ.ާ ދ ާ ކުރިއަށްާ ފެށިެގންާ ންާ

ާވެސްާމިާނިމިެގންާދިޔައީ.10.1ާާާބަހުސްާމަރުޙަލ ާނިމުމ އިާއެއްކޮށްާއެޖެންޑ ެގާައއިޓަމުާ
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ާ

ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11

ާ

ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

11.1-ާާާާ ޚ އްޞަވެފަިއވަނީާކޮމިޓީތަކުނ11ާާާާްއަށް.11ާާާާދެންާއަޅުަގނޑުާއެނބުރިލ ނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާނަންބަރު

ކަނޑައެޅިފައިވ ާާ ކަންކަމަށްާ ހުށަހަޅ ާ ކޮމިޓީތަކުންާ މިހ ރުާ ކަންކަމަށް.ާ ތެރޭަގއ1ާާާާިހުށަހަޅ ާ ގަޑިއިރުެގާ

އެޖެން ދ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ާާއެންމެފުރަތަމައިނުންާ އައިޓަމު 11.1ާާާާޑ ާ އ ދެ، ދިވެހިރ އްޖޭެގ11.1ާާާާށް.ާ މިއޮތީާ ަގިއާ

ާާ /ާއަލްފ ޟިލ115ާާާްާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަތިންާހ.އޭޝަންލޮޖްާ ވ ޮގތުެގާ ަގއިާ މ އްދ ެގާ)ދ(ާ ވަނަާ

ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްާާ ސަފީރުކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ބެލްޖިއަމްާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ

ޤައުީމާރައީ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ނަންފުޅުާ އެާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ތީާ މަޝްވަރ ައކަށްާ މަޖިލީހެުގާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ހުށަހެޅުއްާ ރިޕޯޓުާ ނިންމިޮގތުެގާ އިންާ ކޮމިޓީާ ޮގތ ސަލ މަތުެގާ ނިމިފައިވ ާ މިކަމަށްާ ރިޕޯޓުާވުން.ާ މިާ އަދިާ ާ،

ލ މަތުެގާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާުމލަކުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނީާޤައުމީާސަ

ާޔ މީންާމިާރިޕޯޓުާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވުންާއެދެން.ާާهللاާޔ މީނަށް.ާޢަބްދުهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

 ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ޢިއްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމާަާޝުކުރިއްޔ ާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ ރައީސް،ާ ޒަތްތެރިާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާ ވ ހަކަެއއް.ާ ދަންނަވ ލ ާ އެދެމުންާ މަޢ ފަށްާ ފަރ ތުންާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ދިމ  ދެާ މިާ ވެސްާ ފޮނުްއިވއިރުާ އޮތީާ ފޮނުއްވ ފައިާ ނަންފުޅުާ އޮތްާ ފޮނުއްވ ފައިާ މިާ ލަކަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ބެލްޖިއަމްާ އަށ ިއާ ޔޫނިައންާ ޔޫރަޕިއަންާ އެީއާ ލިބޭތޯ.ާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ޢައްޔަނުކުރައްވަންާ މީނަާ ސަފީރަކަށްާ

ޔޫރަޕިއަންާ ކަމަށްވ ތީވެާ ބެލްޖިއަމްަގއިާ މިހުންނަނީާ ހެޑްކުއަރޓަޒްާ ޔޫނިއަންެގާ ޔޫރަޕިއަންާ ދެންާ ސަރުކ ރަށް.ާ

އެާ ސަރުކ ރަށ އިާ ބެލްޖިއަމްާ އަށ އިާ އޮތީ.ާާޔޫނިއަންާ އެާ ފޮނުއްވ ފައިާ ނަންފުޅުާ މީނަެގާ ޮގތުަގއިާ ސަފީރެްއެގާ އްާ

ދިރ ސ ކުރަްއވ ފައިާާ ިއންާ ކޮމިޓީާ ޮގސްެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ވ ހަކަދަްއކ ފައިާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ އިާ މަޖިލީހުަގއިާ

އެހިެގން ވޯޓަށްާ މަޖިލީހަށްާ އަދިާ ފޮނުއްވ ާ މަޖިލީހަށްާ ނިންމަވ ފައިާ އިންާ ކޮމިޓީާ މަޖިލީހުނާްާާާއެހެންނަމަވެސްާ

ނިންމިފައިާމިއޮތީާމިާދެާމަޤ މުެގާތެރެއިންާމީނަެގާނަންފުޅުާހަމަާޔޫރަޕިއަންާޔޫނިއަންާައށް،ާއީ.ޔޫާއަށްާެއކަނިާާ

ޢައްޔަނުކުރަންާމިާނިންމަވ ފައިާމިއޮތީ.ާއެއީާކޮމިޓީެގާއަތްދޮށުންާވެސްާޮގސްފައިާއޮތްާކަމެއް.ާމއޭރުާމަޖިލީހުެގާ

ޮއތް ޮގސްފައިާ ވެސްާ ޤައުމީާސަލ މަތުާާާއަތްދޮށުންާ އޮތްބައިާ ނުނިމިާ ީމަގއިާ ފ ހަަގކުރައްވ ާ މިކަންާ ދެންާ ކަމެއް.ާ

މާިާ ކޮމިޓީަގއިާ ދެންާ ފޮނުއްވ ފަިއ.ާ މައްސަލަާ މިާ ވަނީާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ އިދ ރ އިންާ މަޖިލީހުެގާ އަށްާ ކޮމިޓީާ
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ންބަރުންާއިއްތިފ ޤުވެާަވޑަިއަގތީާާނަންފުޅ އިާދޭތެރޭާވ ހަކަދައްކ ފައިާހަމަާކޮމިޓީާއިންާނިންމީާކޮމިޓީއިންާހުރިހ ާމެާ

ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ފަިއވ ާ އެއްާ މ ކުސްާ މަތީާ ވަރަށްާ އަނެއްކ ާ ބައްލަަވއިާ ކޮމިޓީއަކުންާ މީެގކުރިންާ ނަންފުޅަކީާ މިާ

ސަފީރުކަމަށްާާ ޔޫނިއަންެގާ ޔޫރަޕިއަންާ ޙަސަންާ އ ދަްމާ އަލްފ ޟިލްާ އޭޝަންލޮޖްާ ހ.ާ ނަންފުޅެއް.ާ

%ާ ހަމަާލިބިވަޑ88.5ާާާަޢައްޔަނުކުރުމަށްާ ިއއްތިފ ޤުވީާ ކޮމިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަންފުޅަކަށްވ ތީާ އޮތްާ އިެގންފަިއާ

ބެލްޖިއަމާްާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ ނަންފުޅު،ާ މިާ ނުކޮށްާ ދިރ ސ ތަކެއްާ އިތުރުާ ކޮމިޓީެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެްއވެސްޮގތަކަށްާ

ފެ ކޮމިޓީއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައިާ ސަފީރުކަމަށްާ އެކަމަށްާސަރުކ ރަށްާ މަޖިލީހުންާ ންނަކަމަށް.ާ

ޮގތެއްާނިންމެވުމަށްާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓުަގއިާމިާވ ހަކަާދަންނަަވއިާމަޖިލީހުންާއެކަމަށްާޮގތެްއާނިންމެވުމަށްާމަޖިލީހަށާްާ

އިންާާ ކޮމިޓީާ އެާ ކުރިންާ ނުކުރަން.ާ ދިރ ސ ތަކެއްާ އިތުރުާ ކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ހުށަހަޅަން.ާ

ާާ މަޖިލީހަށާްާކުރަްއވ ފައި އިންާ ކޮމިޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަރޯސ ކޮށްާ މައްޗަށްާ ދިރ ސ ތަކުެގާ އޮތްާ

ނޫނިއްޔ ާމިާނަންފުޅުެގާވެރިޔ ާއ ދަމްާޙަސަންާބެލްޖިއަމާްާ ހުށަހަޅަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީއަށްާފެނޭާމިާބޭފުޅާ 

ހުށަހަޅުއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސަފީރަކަށްާ ވެސްާ މިާސަރުކ ރަށްާ ނިންމަވައިދެްއވަންާ މަތިންާ އޮތްޮގތުެގާ ވ ފައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ރިޕޯޓުަގއިާ މިާ އެއީާ ވ ހަކަ.ާ ފެންނަާ އަށްާ ކޮމިޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެއްވަންާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ

ާފ ހަަގކޮށްފައިާމިއޮތްކަަމކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

30ާާއުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާދެންމެާތިާހުށަހެޅުއްވިާރިޕޯޓަށްާައޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރަނީާޝުކުރިއްޔ .ާޤަ

ާާ މިއަރުވަނީ ައޅުަގނޑުާ ޕ ޓީއަކަށްާ ސިޔ ސީާ ކޮންމެާ މިޮގތުންާ ދިނުމަށް.ާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ ަވުގތެއްާ 5ާާމިނިޓުެގާ

ނަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާބޭފުޅަކަށްާާމިނިޓު.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްެވވަޑައިނުަގން

ާާ 5ާާާާވެސްާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން މިނިޓުެގާތެރޭަގިއ30ާާާާމިނިޓުެގާފުރުޞަތެއް.ާއެހެންކަމުންާމިހ ރުާމިާކުރިއަށް

ލިބޭ ނަންފުޅުތައްާސެކެރެޓޭރިއޭޓަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ނެޮގތެްއާާވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާ

ވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކަިއާާ ރިޕޯޓަށްާ ކޮމީޓީާ ރިޕޯޓަށް،ާ މިާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ހައްދަވައިދެއްވުންާ

ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ

ާންާއެދެން.ާާމަނިކަށް.ާނިހ ންާވ ހަކަާކުރިައށްާެގންދެވު

ާ

 މަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިން
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ބެހޭާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމީާ މިާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރ ާވ ހަކަާއަދިާމިޮގތަށްާމިކަންާނިންމެވުންާކޮމިޓީއިންާމިާމައްސަލަިއަގިއާނިންމ ފައިވ ޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދު

އެދިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަމޭ.ާއެޮގތަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމޭ.ާއެާޙ ލަތުަގއިާދެކަމެއްާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތުންާ މަޢުލޫމ ތުެގާ އެކަމަކީާ އެބައޮތް.ާ ހިތްާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ ާާއަޅުަގނޑުާ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާާ ސަރުކ ރަށްާ ޚ ްއޞަޮގތެްއަގއިާ މީެގތެރޭަގިއާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ ބައެްއާ ކަހަލަާ އޮޅިފަިއވ ާ

ދެްއކިާާ ބަދުނ މުކޮށްާ ފަރ ތްތައްާ އިދިކޮޅުާ އަދިާ ބަދުނ މުކޮށްާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ މިދޭތެރެއިންާ ވަޒީރުންތަކެއްާ

ދިޔައީ ހިމެނިެގންާ ތެރޭަގިއާ ރ އްޖޭެގާާވ ހަކަތަކުެގާ މިއުޅެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލުމަށްާ މިތަނުަގއިާ އެވ ހަކަާ ތީވެާ

ތެރޭަގިއާާ ޕްރޮްގރ މެއްެގާ ެއާ ުގޅުްއވ ފަިއވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޚުދުާ ޝަހީދުާ އަޙުމަދުާ ޑޮކްޓަރާ މިނިސްޓަރާ ފޮރިންާ

އިރެކްޓްކޮށްާކުރެވުނުާާއަޅުަގނޑުާދެްއކިާވ ހަކަެއއްެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާވ ނެާދަންނަވ ފައިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޑަ

ސުވ ލަކީާސަރުކ ރަށްާއުނދަޫގކުރުމުެގާޮގތުންާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާތ ާއަބަދުާހިންގ ާޙަރަކ ތްތަކަކީާމިހިރަާމިހިރަާ

މިހިރީއޭ.ާމިޮގތުންާޮގއްސަާބޭރުެގާޤައުމުތަކަށްާހުށަހަޅ ާސަފީރުންނ އިާއަދިާއެހެންކަހަލަާޖަމުޢިއްޔ ތަކުންާހުށަހަޅ ާ

ކަންތަކުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއިދިކޮޅުާހަދަމުންދިޔަާވ ހަކަާދެއްކިާހިނދުާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާާާމަންދޫބުން

ާާ 17ާާާާވަރަށްާކެރިހުރެެގންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ،ާމި މެންބަރުންެގާތެރެއިނ77ާާާްަވނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ

އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ތަނަކަށްާމިފަދަާކަމެއްާހުއްޓުވުމަށްާާާއިދިކޮޅަށްާައޅުަގނޑުމެންެގާކޮންމެާއަދަދެއްާއޮތްނަމަވެސް

ސަރުކ ރަށްާދަތިކުރުމަށްާއުނދަޫގކުރުމަށްާކަމެއްާކޮށްފަެއއްާނުވ ނެއޭ.ާއެކަންާޔަޤީންކަންާއަޅުަގނޑަށްާއޮތްާދެންމެާާ

ވިދ ޅުވިފަދައިން އެާ މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ވިދ ޅުވިފަދައިން،ާ އެާ ެވސްާ މުޤައްރިރުާ މީަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާފުރަތަމަާވެސްާޤަބޫލުކުރީާބްރަސަލްސްއަކީާބެލްޖިއަމްެގާވެރިކަންާކުރ ާރަށްާވެފައިާއެއީާޔޫރަޕިއަންާާ

އީ.ޔޫާާ އެތަނުެގާ ކަމަށްވެފައިާ ބްރަސަލްސްާ ދޮރ ށްޓަކައިާ މައިާ ވެސްާ ޔޫރަޕުެގާ އަދިާ ދޮރ ށިާ ަމއިާ ޔޫނިއަންެގާ

ދެން އެމްބެސެޑަރަކަށްާ އީ.ޔޫެގާ އަލްފ ޟިލްާާހުންނަތީވެާ ހ.ޭއޝިއަންލޮޖްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މިާ މީަގިއާ ހަމަާ މެާ

މަޖިލީހުެގާާ ރައްޔިތުންެގާ ޚުދުާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެިވފައިވ ތީވެާ އޭރުވެސްާ ވ ހަކަާ ހަމަޖެއްސުމެުގާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ

ށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާާމެންބަރެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާޤަބޫލުކޮށްެގންާހުރީާއެާދުވަހުާމިކަންާހަމަާނިމިެގންާދިޔައީކަމަ

މިާޙަޤީޤަތްާރައްޔިތުންެގާކުރިމައްޗަށްާމިއައީާއަޅުަގނޑުމެންާއޭރުާހަމަާހެޔޮާނިޔަތ އިާއެކުަގއިާދަންނަވ ފައިާވ ނެާާ

ހަމަާމިާބޭފުޅަކީާމިޮގތަށްާމިކަންާހަމަޖެހިދ ނެ،ާއަދިާއޭރުާދެކެވެނުާއެއްާވ ހަކައެއްާއެބައޮތް.ާއެވ ހަކައަކީ،ާމިފަދަާ

އްާތަނެްއަގއިާހުންނަވ ތީާއިތުރުާފައިސ އެްއާދޭކަށްާެވސްާނުޖެހޭނެއޭ.ާއިތުރުާޚަރަދެއްާސަރުކ ރުންާފަރ ތެއްާއެާ

އެންމާެާ ހުންނެވުމަކީާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ ހަމަާ ޮގތުަގއިާ ސަފީރެްއާ ބެލްޖިއަމްެގާ ނުޖެހޭނެތީވެާ ކުރައްވ ކަށްާ މިކަމުަގއިާ

ިއާމިާތަޅުމުަގއިާވެސްާއެާވ ހަކަާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާރަނަގޅުކަމެްއާޮގތުަގިއ.ާއޭރުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގަާ

ދެކެވުނު.ާއަޅުަގނޑަކީާމިާކޮމީޓީެގާމެންބަރެއްާނޫން.ާނަމަެވސްާއަޅުަގނޑުާހަނދ ނުަގއިާމިކަންާހުރީތީވެާމިއަދުެގާާ
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.ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީއަށ އިާއަދިާމިއަދުެގާމުޅިާމަޖިލީހުެގާރެކޯޑަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާހަމަާޙިއްސ ކޮށްލަން

ހަމަާޔަޤީންކަންާއަދިވެސްާދޭންާބޭނުންވަނީާސަރުކ ރަށްާވެސްާއަދިާދިވެހިާޢިއްޒަތްތެރިާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާާ

ވެސްާދިވެހިާސަރުކ ރުާހިންުގމަށްޓަކައިާހުރަސްާައޅ ާބަެއްއާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާދިެވހިާރައްޔިތުންެގާޕ ޓީެގާާ

ާާ މިތަނުަގއި އަދިާ މަސައްކަތަކީާާމެންބަރުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުރައްވ ށޭ.ާ ލޭބަލްާ މެންބަރުންތަްއާ އިދިކޮޅުާ ތިބިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާހުއްދަކުރ ޮގތުންާދިވެހިާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުކުރުވުމުެގާމަސައްކަތޭ.ާއެާަމސައްކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަންނައި ވ ހަކަާ ޙަސންެގާ އ ދަމްާ މިތަނުަގއިާ މިސ ލަކީާ އެއްާ މީެގާ އިންާކުރ ނަމޭ.ާ ކޮމިޓީާ ހަމަާ ރުަގއިާ

ެގާވަރަށްާބޮޑުާއަޣްލަބިއްޔަތަކުންާފ ސްވެާަވޑަިއެގންނެވި.ާއިތުރުާއިންޓަިވއުާކުރެއްވުމަކ އިާނުލަިއ88.5ާާމިއޮތީާ%

ފޯނާުާ އ އިާ އޭނ ާ އިތުރަށްާ އަދިާ ނެތިާ ެގންނެވުމެއްާ މިތަނަށްާ އޭނ ާ އިތުރަށްާ ނުލައިާ ތަކުލީފަކ އިާ އިތުރުާ އަދިާ

އްާނެތިާމިާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާހަމަާއެާނިންމެވީާވެސްާހަމަާމިާދެންނެވިާރަޢުޔުަގއިާިމާާއިންޓަިވއުާކުރެްއވުމެ

ދެންނެވިާވިސްނުމުަގއިާމިާދެންނެވިާއެހީތެރިކަންާދިނުމުެގާވިސްނުމ އިާފިކުރުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާފުރަތަމަާދުވަހުންާ

ންމެވެސްާހިސ ބަކުންާކަމެއްާޖެހުނީމަ،ާކަެމްއާާފެށިެގންާމިއަދަށްާވެސްާކަންތައްތައްާދަނީާމިާަމުގން.ާނަމަެވސްާކޮ

ވ ހަކަތަްއާާ މިކަހަލަާ ފަސޭހަިއންާ ވަރަށްާ ބޭނުންވެލީމަާ އޮޅުވ ލަންާ ކަމެއްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނުވަތަާ ބޭނުންވެލީމަާ

ވ ާާބޭނުންކުރ ތީވެާއެހެންާނުހެއްދެއްވުމަށްާމިތަނުަގއިާަގދަފައިާއަޅ ފައިާސަރުކ ރުާދެމެހެއްޓުަމށްާމަސައްކަތްާކުރައްާ

ބުރަެވާާ ޙަޤީޤަތަށްާ ނުކުރަްއވ ށޭ.ާ އެކަންާ އެހެންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އުނދަޫގކުރުެމްއާާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރުާ ދިވެހިާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ބޭނުމަކީާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ވަޑައިަގންނަވ ށޭ.ާ

ާށް.ާާނޫނޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ހަކަދެއްކެވުމަށްާ ރިޕޯޓަށްާ މިާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ާއިލްޔ ސްާލަބީބުެގާވ ހަކަާކުރިައށްާާ

ާދެވުންާއެދެންާ.ެގން

ާ

 ހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(115ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

ރުކ ރަށްާހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާަގއިާވ ޮގތުެގާމަތިންާހ.އޭޝިއަންލޮޖްާއަލްފ ޟިލްާއ ދަމްާޙަސަންާބެލްޖިއަމްާސަ

ސަފީރުކަމަށްާޢައްޔަނުކުރެްއވުަމށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާމަޖިލީހަށްާމަޝްވަރ ާހޯއްދެވުމަށްާފޮނުއްވިާސިޓީފުޅ އިާާ

މަޖިލީހުނާްާ މިާ ވ ޮގތަށްާ ރިޕޯޓުަގއިާ ޮގތަށްާ ދިރ ސ ކުރެްއވިާ އިންާ ކޮމިޓީާ ބެހޭާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމީާ ުގޅިެގންާ
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ވުމަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިންމައިދެއް

މެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާާ އެޮގތަށްާހުށަހެޅުްއވިކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާއެާހުށަހެޅުމަށްާތައީދުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ށަހަޅުއްަވއިދެްއވަުމންާކުރީަގއިާމިާބޭފުޅ ެގާއިންޓަރވިުއކޮށްާއީ.ޔޫާއަށްާާވެސްާދެންމެާފ ހަަގކުރެިވއްޖެާމިާރިޕޯޓުާހު

ދެންމެާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ލިބިވަޑައިެގންފައިވ ާ އެއްާ މ ކްސްާ މަތީާ ވަރަށްާ ބޭފުޅ އަށްާ މިާ ެއޮގތަށްާ ކަނޑައެޅުްއވިއިރުާ

ންމަނިކުާވިދ ޅުެވއްޖެާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާވ ހަކަދެްއކެވިާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙަސަ

ވ ހަކަާދައްކ ާވ ހަކަ.ާ އެއްބ ރުލުންާނުދޭާ ބައެއްާބޭފުޅުންާސިޔ ސީާޕޯޑިއަމްތަކުަގއިާވ ހަކަދައްކަވ އިރުާމަޖިލީހުންާ

މިކަހަލާަާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުލިބޭ.ާ ސަރުކ ރަކަށްާ އެއްބ ރުލުމެްއާ ބޭނުންވ ާ މަޖިލީހުންާ ތެދެއް.ާ އެއީާ ހަމަާ

ަގއިާދޭންާމަޖުބޫރުވ ާޙ ލަތްތަކުަގއިާއެބަާދެްއވ .ާހަމައެކަނިާމިކަހަލަާކޮމިޓީއަކުންާހަމައެކަނިާކުޑަާާކަންތައްތަަަކުާ

ެއއްބ ރުލުންާ އެއީާ އަދިާ ބުނިކަމަށްިވޔަސްާ ދެނީއެކޭާ އެއްބ ރުލުންާ ތިމަންނަމެންާ ެއީއާ ނިންމ ފައިާ ތަންކޮޅެއްާ

އަޅުަގނޑު މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ނެ.ާ ާދެވުނީކަމަކަށްާ މަޖިލީހުެގާާ ދަންނަވަންާ އެކީާ އ ދޭހ އިާ

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާމިކުރ ާމަސައްކަތުަގއިާއެއްބ ރުލުންާދެްއވ ށޭ.ާއެީއއޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބޭނުންވެެގންާއުޅޭާ

ކައިާާކަންތައްތަކަކީ.ާރަްއޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާއެތައްާބިލުތަކެއްާއެބަހުއްޓޭާނިންމަންޖެހޭ.ާއެާބިލުތައްާނިންމުމަށްޓަ

އެއްބ ރުލުންާދޭށޭ.ާދެންާމިާރިޕޯޓުަގއިާވ ޮގތަށްާއަޅުަގނޑުެމންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދަވ އިރުާކުރީަގއިާކޮމިޓީާާ

ބޭފުޅ ާާ އެާ ސަފީރަކަށްާ ހުންނަވ ާ ބެލްޖިއަމްަގއިާ ެގންނެިވއިރުާ ނިންމަވައިެގންާ ދިރ ސ ކުރަްއަވއިެގންާ އިންާ

ކަނ އަށްާ އީ.ޔޫާ ހަމައެކަނިާ މިއޮތީ.ާހަމަނުޖައްސަވައިާ ދިމ ވެފައިާ ކަންތައްތަކ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޑައެޅީމަެވސްާ

ކުރީފަހަރާުާ ވަރަށްާ ބައްލަވަންޖެހޭާ އިންާ ކޮމިޓީާ މިއީާ މިއޮތީ.ާ ޖެހިފައިާ ކުރަންާ މަސައްކަތްާ މިާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަާ

މިޓީެގާވަުގތުތަކ ިއާމިާބައްލަވ ފަިއާނެތީމަކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންކަުމންާމިކަމުެގާސަބަބުންާވެސްާކޮ

މަޖިލީހުެގާވަުގތ ިއ،ާއަދިާސަރުކ ރުަގއިާމިކަންާބައްލަވަންާތިބިާބޭފުޅުންެގާވަުގތ އިާވެސްާވަރަށްިގނަާަވުގތުތަްއާާ

ބޭކ ރުެވެގންާހިނގައްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާ..ާދިނުމަކީާރަނަގޅަށްާކޮމިޓީަގއިާވެސްާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްާރަނަގޅަށްާ

ެއީއާދިރ ސ ކުރަްއވައިާާ ކުރައްވ ނަމަާ ފުރިހަމަޮގތަުގއިާ އެންމެާ ކުރަންޖެހޭާ އެކަންާ ބައްލަވ ފައިާ ރަނަގޅަށްާ

މިާާ ޮގތަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ރިޕޯޓުާ މިާ އެހެންކަމުންާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިނުންކަމުަގއިާ އެއްބ ރުލުންާ

ަގއިާހުންނަވ ާދިވެހިާސަފީރުކަމަށްާމަޖިލީހުންާހ.އޭޝިއަންލޮޖްާައލްފ ޟިލްާއ ދަމްާޙަސަންާބެލްޖިއަމްާސަރުކ ރު

ކަނޑައަޅުްއވައިދިނުމަށްާއެދިާއަޅުަގނޑުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާއެދެމުންާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރުވަނީާާޝުކުރިއްޔ ާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ ވ ހަކަދެއްކެވުމަށްާ ރިޕޯޓަށްާ މިާ ނޑުާ

 މިނިޓުެގާފުރުޞަތެއްާ.5ާޕީ.އޭެގާފަރ ތުންާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާ

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

للا .ާާ`.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް ورحمة  عليكم  .ާއ ދެ،ާހ.އޭޝިއަންލޮޖްާއަލްފ ޟިލްާއ ދަްމާوبركاته  السالم 

 ޙަސަންާބެލްޖިއަމްާސަރުކ ރަށްާކަނޑައަޅ ފައިާހުންނަާސަފީރަކަށްާހަމަޖެއްސެވުމަށްާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯއްދެވުމަށް

ޮގތަށް.ާއެާނަންފުޅުާފ ސްކޮށްާާދިރ ސ ާާފޮނުއްވ ފަިއވ ާނަންފުޅު މަށްާާޤ ،ާއެާމަކުރެްއވިާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފަިއވ ާ

ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކަމެއް.ާ ތ އީދުކުރ ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑައެޅުމަކީާ އެމަނިކުފ ނުާ

ބޭ ޙުދަންނަވ ލަންާ ނިހ ންާ އަޙުމަދުާ ދެންމެާ މެންބަރުާާނުންވޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ސައިންމަނިކުާ

ިވސް ެއއްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަދައިންާ އިރެްއަގިއާާވިދ ޅުިވާ ެއްއވެސްާ ެއއްބ ރުލުންާނުމެއްާ ސަރުކ ރަށްާ

ޮގތަކަށްާނުދިނުމަ މިފަދަާ މިހ ތަނަށްާދިވެހިާސަރުކ ރުންާ ހެއްކަކީާ ޭއެގާ ވ ހަކަ.ާ މިާމަޖިލިސްަގިއާނުެގންުގޅޭާ ކަށްާ

ހުރިހ  ާާހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހުން މިާ ނަންފުޅުތަކެއްާ ބޭާ އެފަދައިންާ ހަމަާ އަދިާ ވ ކަން.ާ ރުެގާފ ސްކޮށްދެއްވ ފައިާ

ވަޑައިަގތުމަށްޓަކައިާފޮނުްއވ ފައިވ ާއެކިއެކިާޤަރ ރުތައްާާވެާޤައުމުތަކުަގއިާބޭރުެގާެއކިެއކިާޖަމުޢިއްޔ ތަކުަގއިާބައިވެރިާ

ާާ .ާާއިަވނީާފ ސްކޮށްދެްއވ ފަާާމަޖިލީހުންވެސްާބައިވެރިވަޑަިއަގތުމަށްާެއދިވަޑައިެގންފަިއވ ާހުރިހ ާކަންތައްތަކެްއާެވސް

މަޖިލި ދިެވހިހަމައެފަދައިން،ާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ބައްލަވ ފިްއޔ ާ ޔައުމިްއޔ ތައްާ ކުރިންާާާސްެގާ ސަރުކ ރުންާ

ންާންާހުށަހަޅުއްވ ާބިލުތަކުެގާތެރެއިނީާޖެނަރަލްެގާއޮފީހުެގާފަރ ތުންާމިހ ރުާވެރިކަންާހިންގ ާޕ ޓީެގާފަރ ތުރއެޓ 

ޑުމެންާމަޖިލީހުންާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ާާފަިއ.ާއަޅުަގނވަރަކަށްާއިންސައްތަާބިލުާވަނީާހަމަާފ ސްކޮށްދެއްވ 95ާާ

މ ނަކުރ ތީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަާކުރަން.ާާާާކަންށްާއ ނއެކޭާނުދެންނެވުމަކީާެއއްބ ރުލުންާނުދިނުންހުރިހ ާއެއްޗަކަ

ަމޖިލީހަޙަ ރައްޔިތުންެގާ އ ނއެކޭާާޤީޤަތުަގއިާ ކަމެްއަގިއާ ކޮންމެާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައެކަނިާ ކީާ

ތަނެއް އޮންނަާ ޖަްއސަވަންާ ތައްަގނޑެއްާ ކަމަށްާާދަންނަވ ާ ޤަބޫލުކުރެއްވޭާ ވަރަށްާާާާކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނަމަާ

ާާ ާާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ެއކު އެދެން ފަރ ތްޕުޅުންާ ތަފ ތުާސަރުކ ރުެގާ މަޖިލިސްަގއިާ މިާ ދޫކޮށްލައްވ ށޭާ އެިވސްނުންފުޅުާ

ތަ ޚިޔ ލުާ ތިއްބަވ އިރުާ މެންބަރުންާ މިނިވަންާ ާާފ ތުޕ ޓީތަކ އިާ މިއީ، އެހެންވީމަ،ާ ހުންނ ނެ.ާ އެކިާާވުންާ ރ އްޖޭެގާ

ކުރައްވ ާމެންބަރުންާކަމަށްވ ތީވެާތަފ ތުާޚިޔ ލުތަްއާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާާާދ އިރ ތަކުންާއެކިއެކިާއ ބ ދީާތަމްސީލު

ޮގތެއް އޮންނަާ އަޣުލަބިއްޔަތުާ ނިމުންާ ނިމޭާ އެާ ވޯޓުތަކުަގއިާ އެާ ާ ނެޭގާ އެްއކޮށްލ ެގންާ ޚިޔ ލުތައްާ އެއީާާއެާ ާ

.ާާވެސްާސަރުކ ރަށްާދަތިކުރުމަށްާކުރ ާކަމެއްާކަމަށްާހީފުޅުނުކުރައްވ ށޭ.ާެއވިސްނުންފުޅުާދޫކޮށްލައްވ ށޭާާއެްއޮގތަކަށް

އަޅުަގނޑުމެންާއެއްބ ރުލުންާނުދިނުމަށްޓަކައިާއެްއވެސްާާާާ.ނީާވަރަށްާއިޚުލ ސްތެރިއެކުއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާމިދަންނަވަ

ވެާ ަގސްދެއްާ ކުރ ކަންާ ކޮށްފަެއއްކަމެއްާ ނުކުރަމޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާާާސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޯންނ ނެ.ާ ެވސްާ
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ނުފެންނަާކަމަކަށްާފެންނަާކަމަކަށެއްާނުދެންނެވޭނެ.ާެއއީ،ާއަދިާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާނުފެނިެގންާއަޅުަގނޑުާާ

އެހެންނަމަެވސް ފަހަރަކު.ާ ކިތަންމެއްާ ހުންނ ނެާ ފ ސްވެފައިާ ވެސްާ ކަންތައްާ ނުދޭާ ނިމުނީމާަާވޯޓުާ މިތަނުންާ ާ،

ާާ ެއއަށް ާާއަޅުަގނޑުާ މިސ ލަކަށް، ކުރ ނަން.ާ އިއްތިފ ޤުއިޚުތިރ މުާ އެބަހުރިާ ވެސްާ އަދިާާާާންޤ ނޫނުތައްާ ފ ސްވެފައިާ

އަޣުލަބިއްޔަތުންާާ ފ ސްެވފައި.ާ އިއްތިފ ޤުންާ އެބަހުރިާ ވެސްާ އިޞްލ ޙުތައްާ ބައެއްާ ފ ސްވެފައިާ އަޣުލަބިއްޔަތުންާ

އޮން މިކަންާ މިއީާ މަފ ސްވެފައި.ާ ރައްޔިތުންާ ޮގތް.ާ ދިނުންމުެގާނަންޖެހޭާ ވޯޓުާ ބަހުސްކުރުމ ާ ނިޒ މަކީާ ޖިލިސްެގާ

ާާތެރެއި އެއީ ޤަބޫލުކުރުންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުއސޫލުާ މިާ ކަމަކަށްވ ތީވެާ ހިނަގންޖެހޭާ ބޭނުންތެރިާންާ ވަރަށްާ

ދުާައޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުންާާކަމެކޭ.ާއޭރުންނޭާޑިމޮކްރަސީާހަރުދަނ ކަމ އެކުާކުރިއަށްާދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާިމއަ

އިންތިޚ  ދެންާ ހުރިކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާ މަޖިލީހެމިޮގތަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރެވޭާ ިވސްނުމ ާބުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އްަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާސައްކަތެއްާކޮށްެގންާެއިވސްނުންއެްއޮގތަށްާތިބޭާމީހުންާިގނަކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑަށްާކުރެވޭާމަ

އަޅުާއިތުރުކުރުމަކީ އެާ ކަމެކޭ.ާ ކުރެވިދ ނެާ އަދިާސަރުކ ރުންަގނޑުމެންާ ފަރ ތަކުންާވެސްާާާހެންވީަމ،ާ ެއހެންާ ވެސްާ

ކަމެއްާކަމަށްާޤަބޫލުފުޅުާކުރައްވ ނަމަާާކޮންމެާފަހަރަކުާއެއީާދަތިކުރުމަށްާކުރ ާާދޭާޮގތަކަށްާނުނިމޭއަޅުަގނޑުމެންާއެ

ންާއެބަޖެހޭ.ާާާއަޅުަގނޑުމެންާހޭލުންތެރިވެާހޭނެކަމަށްއެާވިސްނުންާހުސްާސިކުނޑިފުޅަކ އެކުާވިސްނ ަވޑަިއެގންާއެ

ރަށްާކަމަށްާވަާާސަންާއެއީާއެކަމަށްާޤ ބިލުާބޭފުޅެއްމްާޙައެހެންވީމަ،ާއ ދެ،ާމިާކޮމީޓިންާހުށަހެޅިާރިޕޯޓުަގިއވ ާއ ދަ

ާކްސްާދެއްވ ފަިއވ ...ާާމަތީާއަޣުލަބިއްޔަތަކުންާމ 

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދެިވާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަާ ކުރިންާ ކުޑައިރުކޮޅެއްާ ޢިްއޒަތްތެރިާާއ ދެ،ާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ

ާއެދެންާ.ާެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލެއްވުންއަބޫބަކުރުާޖަމ ލުާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ާ

ާދެއްކެވުންާ:އަބޫބަކުރުާވ ހަކަާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމ ވަށު

އުޅުނީ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާާއ ދެ،ާ މިާ ހަމަާ ނަންފުޅުާ ދ އިރާ ާާމިާ އަށްާާާާއޮތްާ

ާާާާރަށްާއިޚުލ ސްތެރިާެވސްާވަާާހަމަޖެއްސެވުމަކީާހަމަާައޅުަގނޑު އެބަާާކަމ އެކުާތ އީދުކުރ ާކަމެކޭ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑު

އޮތް ކޯރަމްާ މަޖިލިސްެގާ އަރ ާ މަޖިލިސުާާހިތައްާ މަޤ ޮގތުންާ ކަހަލަާ އޮފިސަރެއްާ ކޯރަމްާ އުފެއްދެވުމަށްާންާ މެއްާ

ވިސްނުންާކިހިނެްއވ ނެާބ ަވއޭ.ާއޭރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޖަލްސ ތައްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަެވެގންާާ
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ޝުކުރުާާާިއާވަރަށްާބޮޑަށްދ ނެކަމަށްާފެންނ ތީ،ާއަޅުަގނޑުާއެވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކަ

ާވަބަރ ކ ތު.ާهللاާލަިއކުމްާވަރަޙުމަތުދަންނަވަން.ާވައްސަލ މްޢަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިހުރީ ަވުގތުކޮޅެއްާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ ފުރުޞަތެްއާ، މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ

ދ އި ވިލިފުށީާ ޢިއްޒަތްތެރިއަރުވ ނީާ ރިޔ ޟުާރ ެގާ މެންބަރުާ ާާާ އެީއ ރަޝީދަށް.ާ ާާމިނ5ާާެާ ފުރުޞަތެއް. 12:30ާާޓްެގާ

ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާދެންާޖަލްސ ާފެށޭާވަުގތުންާމިާާާވ އިރަށްާދަްއކަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާވ ހަކަފުޅުާނުނިމިއްޖެ

އަޅުަގނ މިާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ ެގންދިުއމަށްާ ކުރިއަށްާ ާާުގޅުވަިއެގންާ ވ ހަކަާާޑު ރިޕޯޓަށްާ

ފުރުޞަ ދ އިދެއްކުމުެގާ ވިލިފުށީާ މިައރުވަނީާ ރިޔ ޟުތެއްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިއަށްާާރ ެގާ ރަޝީދަށްާ ާ

ާެގންދެވުމަށްާއެދެންާ.

ާ

ާާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟު

މ ާދިުގާާާާމިއަށްއެހެންނަމަވެސްާާާާ،ށްާވަުގތުކޮޅުާކުޑަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާަވރައައްސަލ މުޢަ

ދަ ާާއްކ ކަށްވ ހަކަެއއްާ އަޅުަގނޑު ާާާ އަޅުަގނޑުވެސް ނުކުރަން.ާ ދިރ ސ ާަގސްދެއްާ މައްސަލަާ މިާ ބޭނުމަކަށްވީާ ާާހަމަާ

ާާ ާާކުރެްއވިާރިޕޯޓުަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާބެލްޖިއަމްެގާޮގތުަގއިާސަފީރެއްާކަނޑައެޅުމަށްާކޮމިޓީން ާާވ ފައިވާ ހުށަހަޅުއްއެ

ތ އީދުކޮށްލުމަ ނަމަށްާ މިާ އަބަދުޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއް.ާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާާާާކީާ

އަދިާާާާހޯދަންާފޮނުއްވ ާނަންފުޅުތަކ ދައްކަމުންާމިދަނީާއަޅުަގނޑުެމންާމިާމަޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރުހުން

ާއެބޭފުޅުންނަށް މަސްއޫލިާ މަސްއޫލިއްޔަތުއްޔަތެއަޅުަގނޑުމެންާ އެބޭފުޅުންެގާ ދ އިރުާ ހަވ ލުކުރުމުންާ ާާތައްާއްާ

ޮގތަކަކަންއަ ކިހިނެއްކަން.ާއެބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއިލްތިމ ސެއްާކުރުމަކީާބޭނުންތެރިާާާދ ކުރަންޖެހޭނީާކޮންާ

ކަނޑަެއޅޭ ޤައުމުތަކަކަށްާ ެއކިެއކިާ ިމޮގތަށްާ ައއިސްާ ފަހަކަށްާ ެއޮގތުންާ ކަމެއް.ާ މިތަނުނާްާމުހިއްމުާ ާސަފީރުންނަށްާ

ރައީސު ހަމަާ މިދަނީާ ދެއްވަމުންާ ބޭނުންފުޅުވެރުހުންާ އެާ މިތަނުންާލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތަށް.ާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ

ކުަގއިާއެމްބަސީތަކުަގިއާާޤައުމުންާބޭރަުގއިާދުނިޔޭެގާެއކިާކަންކޮޅުތަާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިރ އްޖެާތަމްސީލުކުރ ާމި

ޮގތުަގއިއެމްބަސެ އެބައޮތްާާޑަރުންާ ދައުރެއްާ މުހިއްމުާ އެބޭފުޅުންެގާ ވ އިރުާ ހަރަކ ތްތެރިާ ޮގތުަގއިާ މިާާާާ.ސަފީރުންެގާ

ތަމްސީލުކު ކަންކޮޅުތަކުަގިއާ އެކިެއކިާ ދުނިޔޭެގާ އަށްާދިވެހިރ އްޖެާ ދިވެހިރ އްޖެާ އިޤްތިޞ ދުާާާާރަމުންދ އިރުަގިއާ

ކަންތައްތަކެއްާކުރުމުެގާާިގނަުގނަާާންާލިބޭާފަދަާާއަށްާެއކިާކަހަލަާކުރިއެރުާާދިވެހިރ އްޖޭެގާިވޔަފ ރިާއަދިާދިވެހިރ އްޖެ

އެާވިސްނުންފުޅުާއެބޭފުޅުންާބަހައްޓަވަންާއެބަޖެހޭ.ާއަދިާައޅުަގނޑަށްާއެނޭގާމިހެންާއަޅުަގނޑުމެންާދަންނަވ އިރުާާ

ާާވެސްާމެލޭޝިޔ ަގއިާކުރިންާހުންނެވިާސަފީރަކުާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާެއތަނުަގއިާހިނގ ާބައެއް
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ފޮ މައުލޫމ ތުތައްާ ބެހޭާ ާާކަންތައްތަކ ާ ހަމައެހެންމެ، ެގންދިޔަ.ާ އަދިާާާދިވެހިނުވަމުންާ ޖަމުޢިއްޔ ާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ

ހުންނަާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެާ ދިމަދިމ ލުާ އެާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ޖަމުޢިއްޔ ެގާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ ތިބިާ މ ލޭަގއިާ

ތަންތަނުަގއިާއޮންނަާއެކިކަހަލަާިވޔަފ ރިާއ އިާބެހޭާފެއ ރތައްާއަދިާާހުޅުވިފައިާހުންނަާިވޔަފ ރީެގާފުރުޞަތުތައްާއެ

ާާ ފޯރުކޮށްދެމުންދ  އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ކަންތައްތަކުެގާ ތަފ ތުާ އުފަލ ެއކުާާާާކަންާމިނޫނަސްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ާާފ ހަަގކުރަން. އެއ އެކު އަޅުަގހަމައެހެންމެ،ާ މިއަދުާ އެބަޖެހޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ދިވެހިންާައޅުަގނޑުމެންާ ނޑުމެންާ

ޚ ްއޞަކޮށްާޔޫރަޕަށްާދަތުރުކުރުމުަގއިާބަެއއްާދިމަދިމ ލުނާްާާާ.ދަތުރުފަތުރުކުރަންާއެބަޖެހޭާދުނިޔޭެގާެއކިާޤައުމުތަކަށް

އުނދަޫގ ދަތިާ ވަރަށްާ ހޯދުމަކީާ ސަފީރުކަމަށްާާާވިސ ާ ބޭފުޅުންާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންީވމަ،ާ ކަމެއް.ާ

ބޭފު މިާ ދިމަދިމ ލަށާްާކަނޑައަޅުްއވ އިރުަގއިާ އެކިާ ދިވެހިރައްޔިތުންާ ވ ންޖެހޭނީާ މަސްއޫލިްއޔަކަށްާ ޅުންެގާ

ދަތުރުކުރ އިރުަގއިާފަސޭހައިންާވިސ ާލިބޭނެާއިންތިޒ މުތަްއާހަމަޖައްސ ދިނުމ ާމިކަމުަގއިާލުއިާފަސޭހަާޮގތްތަކެްއާާ

ދިވެހިރަްއޔިތު ިމދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދިނުމަށް.ާ ހޯދަާ މެންބަރުންެގާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ންެގާ

ރައްޔިތުންެގވ  ނޫން.ާ މެންބަރަކަހަކަެއއްާ މަޖިލީހުެގާ ކަންާ ނުވެދ ނެާ އުނދަުގލެއްާ މ ާ އެބޭފުޅުންާާށްާ ނޭނޭގ.ާ

މިޖެހެނާީާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހޯދަން.ާ ވިސ އެއްާ މިާ ޮގތުންާ ކުލ ެގާ ޕ ސްޕޯޓުެގާ ެގންުގޅުްއވ ާ

ޔޫރަ ޚ އްޞަާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައިދުނިޔޭަގއިާ ޤައުމުތަކަށްާ ބައެއްާ މުޕުެގާ މުސްލިމަކަށްާ ކިޔ ާާާާސްލިމަކަށްވ ތީވެާ

ކަހަލަާނަމެއްާކިޔ ތީވެާވިސ ާހޯދުމުެގާއެތައްާބަިއވަރުާދަތިތަކެއްާކުރިމަތިވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާ

މަސްއޫލިއްާ މިބޭފުޅުންެގާ ދިވެހިރަބޭނުންވަނީާ ެވެގންދ ނެާ އެާއްޔަތަކަށްާ އެބޭފުޅުންާ ޔޫރަޕުާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޔިތުންާ

ފަސޭހައިންާިވސ ާލިބޭނެާއިންތިޒ މުތަކެއްާހަމަޖެއްސުން.ާއަޅުަގނޑުާާާމުެގތަމްސީލުާކުރައްވ ާޤައުމުތަކަށްާދަތުރުކުރު

ކަންތައްތަކުަގިއާާ ކަހަލަާ އެކިއެކިާ ހުންނ ނެ.ާ ކަންތައްތައްާ އެހެންާ މިނޫނަސްާ ދެންނެވިޔަސްާ މިހެންާ ވިސ ާ

އިންާބޭރުަގއިާދިރިުއޅުންާހަމަާިގނަާބޭފުޅުންތަކެްއާޔޫރަޕ ާހަމަާދުނިޔޭެގާާާާމެންެގާދިވެހިންނަކީާރ އްޖެއަޅުަގނޑު

ދިމަދިމ ލުން އެާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އެބަދޭ.ާ ދިރިއުޅެމުންާ މިތަނުަގިއާ ލިބޭނެާއެތައްާ ޚިދުމަތްާ ފަސޭހައިންާ ާ

ާާކަމެއް.ާއާ ާާންތިޒ މުތަކެއްާހަމަޖެހިފައިާއޮތުމަކީާބޭނުންތެރިއި މިދަނީާބިމުެގާާއަނެއްދުވަހަށްާާދެ،ާރ އްޖެާއެއްދުވަހުން

ލިބޭނެާާ ބޯހިޔ ވެހިކަންާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ ދިމަދިމ ލުންާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ދަތިވެ.ާ ދިރިއުޅެންާ ހެދިެގންާ ދަތިކަމ ާ

ތަނަަވސްކޮށްދެްއވުމަ މަުގތަކެއްާ ފަސޭހަާ ދިރިއުޅޭވޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިމަދިމ ލުަގިއާ އެާ ެވސްާާޮގތްޮގތ އިާ ކީާ

އެބޭފުޅުންާކުރަްއވަންޖެހޭނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއ ދެ،ާޔޫރަޕުަގއިާވެސްާވަރަށްާިގނަާޤައުމުތަކުަގއިާާ

ަވޑަިއަގންނަވ .ާާާާއުުމރުތަކުެގާބޭފުޅުންާއެބަާހަރަކ ތްތެރިވެާާތަފ ތުއަޅުަގނޑުމެންެގާޒުވ ނުންާއަދިާމުސްކުޅިންާއަދިާާ

އެހެންނަމަެވސް،ާއެބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާިގނަާދަތިތަކެއްާކުރިމަތިވޭ.ާާނުމަށ އިާކަންތައް.ާާލީމުާދަރިންނަށްާހޯދ ާދިާތަޢު

މިނިޓްާާ އޮތްާ ބ ކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ނިންމ ލަމުންާ ނިންމ ލ ނަން،ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާާ ާބޭފުޅުންާމިާވ ހަކަާއަޑުއައްސަވ ެގންާކޮންމެހެންާވ ހަކަާދައްކ ކަށެއްާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާމިދެން
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ޮގތަށްާމަސައްކަތްާކުރެިވއްޖެާކަމަށްވަންޏ ާމިާބޭފުޅުންެގާާ މީެގާނަތީޖ ާލިބޭާޮގތަށްާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއެދޭާ

ާރިާރައީސްާ.ށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެާއެންމެާފުރިހަމަާބޭނުންާދިވެހިާޤައުމަށްާލިބިެގންދ ނެ.ާވަރަ

ާ

ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ޓްެގާާމިނ30ާާެއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާާ

ާާ ޖަހ އިރު.ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނ1:00ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅެއްާއަރުވ ނަން.ާދެން،ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާފެށޭނީ

ާދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ވެސްާޖަލްސ ާއަށްާވަޑައިެގންާ

ާ

 ]ށ13:01ާްނ12:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިހ ރުަވނީާނިމިފައި.11.1ާާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށައިެގންާކުރިއަށްާެގންދަން.ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

11.2ާާާާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ ޚިލ ފާުާއ11.2ާާައަޅުަގނޑުާ މިންަގނޑުތަކ ާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ އްމުާ އެއީާ ށް.ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ ރިޢ ޔަތްކުރެއްވުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ނިމިާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ ބިލު،ާ ހުއްޓުވުުމެގާ ޢަމަލުތައްާ

ދެކުނު ފުަވްއމުލަކުާ މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީެގާ އިޖްތިމ ޢީާ ދެްއވުމަށްާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ މަޖިލީހަށްާ ދ އިރ ެގާާާާމިރިޕޯޓްާ

މަސީޙުާމުޙައްމަދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ނުާޙުސައިއިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ވިލިމ ފަންނުާދ 

ޢިއެަްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމަސަްއކަތްާކުރަްއވ ާއެމް.ޑީ.ޕީާެގާެއއްވެސްާމެންބަރަކުާިމާާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ނެތް.ާ ތިބީމަތ4ާާޯތަޅުމަކުާ އެކަނިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަނީާ ޚަރަދުާ ރުފިޔ ާ ާލަްއކަާ ޤައުމުަގއިާާ؟ މިާ

ނިޒ ުމާާާާއަޅުަގނޑު މެސެޖުތަކުގައި،ާ ބައެްއާ ލިބޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ލަންާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ

ެގއްލެނީާމިހެންވީމ ާއިނޭގތޯ.ާއެމް.ޑީ.ޕީންާކަނޑަެއޅިެގންާޓީ.ވީާމެދުވެރިކޮށްާއެބަާޮގވ ާމަޖިލިސްާމެންބަރުންނަށާްާ

ާހަމަލ ދިނުމަށްާއަންނަން.ާާ

ާ



 74 

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީންދެވަޑައިަގންނަވ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާފުަވއްމުލަކުާދެކުނުާާ

ާމަސީޙުާމުޙައްމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާކެވުންާ:މަދުާވ ހަކަދެއްމަސީޙުާމުޙައްهللاާާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢަބްދުފުވައްމުލަކު

ހުއްޓުވުމުެގާާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ާ އިޖުތިމ ޢީާ ޢ ންމުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ `ާޝުކުރިްއޔ ާ

ރިޕޯޓުާާ ނިންމެވުމުެގާ ބިލުާ އެާ ކޮމިޓީންާ އިޖުތިމ ޢީާ އ ދެ،ާ ނިންމަވ ފައި.ާ މިވަނީާ ކޮމިޓީންާ އިޖްތިމ ޢީާ ބިލުާ

ލިބިަގންނަން.ާޢިއްޒަތް އަޅުަގނޑުާ މިާާހުށަހެޅުމުެގާއުފ ާ ބިލެއް.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިބިލަކީާސަރުކ ރުންާ ތެރިާރައީސް،ާ

ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ބޭފުޅުންާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ އިޖުތިމ ޢީާ ެގންދެވިާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ ބިލުެގާ

މިޓީަގިއާާޝުކުރުަުާދެންނެވުމުެގާޮގތުންާއެާބޭފުޅުންެގާނަންތައްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާއިޖުތިމ ޢީާކޮ

ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންނަކީާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާަގލޮޅުާ

ދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް.ާމައްޗަންޯގޅިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ

ާާ ވިލިމ ފަންނު ދ އިރ ެގާރަޝީދު.ާ ހޯރަފުށީާ މަނިކު.ާ ޙުސައިންާ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާމަހިބަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަދު.ާއުނޫގފ ރުާ

ާާ ދ އިރ ެގ މ ވަށުާ ޢަލީ.ާ އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަމ ލުާާދ އިރ ެގާ ޢަބްދުލްއަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަބޫބަކުރު.ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޒުބައިރު.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ފުވައްމުލަކުާ އަދިާ ރަޝީދު.ާ ާރިޔ ޟުާ އަޅުަގނޑު.ާާهللا މުޙައްމަދު،ާ މަސީޙުާ

ކޮމިޓީަގއިާޢިއް އިޖުތިމ ޢީާ ެގންދެވުމަށްޓަކަިއާ ކުރިއަށްާ ެއކުާ ހަލުވިކަމ ާ މަސައްކަތްާ މިބިލުެގާ ރައީސް،ާ ޒަތްތެރިާ

ބައްދަލުވެާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީންާޚިޔ ރުކުރެްއވީާމިާބިލުާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީންާސަބްާކޮމިޓީއަކ ާހަވ ލުކުރެްއވުމަށް.ާެއާާ

ހި ކޮމިޓީަގއިާ ސަބްާ އެކުލަވ ލެވުނުާ މެންބަރުާޮގތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ މެނިވަޑައިަގންނަވަނީާ

އަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސެއިންާމަނިކު.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ޒުބައިރު.ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ އ ދެ،ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ރަޝީދު.ާ ރިޔ ޟުާ

ބެހޭާާ ބިލ ާ ެގންދެވުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ކޮމިޓީެގާމަސަްއކަތްާ ދަށުަގއިާމިާސަބްާ މުޤައްރިރުކަމުެގާ ރިޔ ޟުާރަޝީދުެގާ

ޖެނެރަލްެގާ އެޓަރނީާ ޮގތުންާ އެާ އ ދެ،ާ ދެއްވި.ާ ފަރ ތްތަކަކަށްާ ފުރުޞަތުާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވުމުެގާ އިތުރުާ ޮގތުންާ

މުނިސިޕަލްޓީާ މ ލޭާ ާ އެންަވޔަރމަންޓ ިއާާއޮފީހ އިާ ެއންޑްާ ޓްރ ންސްޕޯރޓްާ ހައުސިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އ އިާ ާ

ސަރވިސް،ާ ޕޮލިސްާ މޯލްޑިްވސްާ ހޯމްއެފެއ ޒ އިާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އެފެއ ޒ އިާ އިސްލ މިކްާ އޮފްާ މިކިނިސްޓްރީާ

ާާ އ ދެ، ނެޓްވޯރކް.ާ ޑިޓެއިނީާ ޯމލްޑިވްސްާ ދިާ އަާ މޯލްޑިވްސް،ާ އޮފްާ ކޮމިޝަންާ މިފަރ ތްތަކަށްާާހިއުމަންރައިޓްސްާ
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ިމާާ މަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ އ ިއާ އަލީަގާ ޚިޔ ލުތަކުެގާ ލިބުނުާ މިޮގތުންާ ދެއްވި.ާ ފުރުޞަތުާ ޚިޔ ލުހުށަހެޅުމުެގާ ލިޔުމުންާ

ބިލުެގާބަހުސްާކުރިއަށްާދިޔަިއރުާބިލ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރައްވ ފަިއވ ާޚިޔ ލުފުޅުތަކުެގާއަލީަގިއާާ

މަ ބިލުެގާ ކޮމިޓީންާ ެގންދެވުުމަގިއާާސަބްާ ެގންދެވިާ ނިންމަވަމުންާ ޮގތުންާ މިާ ެގންދެވީ.ާ ނިންމަވަމުންާ ސައްކަތްާ

ވަޑަިއެގންދެްއވި.ާާ ބައިވެރިވެާ މަސައްކަތުަގިއާ އެާ ބޭފުޅުންާ އެާ ވަޑަިއެގންާ މަންދޫބުންާ އޮފީހުެގާ އެޓަރނީޖެނެރަލްެގާ

ހު އަށްާ ކޮމިޓީާ އިޖްތިމ ޢީާ ނިންމަވ ާ ަމސައްކަތްާ ކޮމިޓީންާ ސަބްާ ހުށަހެޅުްއވުމުންާއެއަށްފަހުާ އ ދެ،ާ ށަހެޅުްއވީ.ާ

އިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީންާބިލުާބައްލަވ ފައިާސަބްާކޮމިޓީންާހުށަހެޅުއްިވާޮގތްާެއއީާހަމަާރަނަގޅުާޮގތްާކަމަށްާއިޖްތިމ ޢީާ

ނިންމ ލަމުންާ އ ދެ،ާ ފ ސްކުރަްއވ ފަިއ.ާ ވަނީާ ިއއްތިފ ޤުންާ މެންބަރުންެގާ ވަޑަިއެގންނެވިާ ހ ޒިރުވެާ އަށްާ ކޮމިޓީާ

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމިާބިލުެގާމަސައްކަތްާހަލުވިކަމ ާެއކުާކުރިއަށްާެގންދެވުުމަގއިާސަބްާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާާއަޅުަގ

ވިލުފުށީ މަސައްކަތްާާާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ބުރަކޮށްާ ވަރަށްާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ހިމެނި ކޮމިޓީަގއިާ އެާ ެއއ ެއކުާ ހަމަާ އަދިާ ވެސްާކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންާ ވަޑައިަގންނަވިާ

ވަރަށްާބުރަކޮށްާމަސައްކަތްާކުރައްވ ފައިވޭ.ާއަދިާހަމަާެއއ ެއކުާމިާބިލަށްާކޮމެންޓުާފޮނުްއވިާހުރިހ ާފަރ ތްތަކަށްާ

ޖެނެރަ އެޓަރނީާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ ނަމުަގއިާ ކޮމިޓީެގާ އިޖްތިމ ޢީާ ލްެގާވެސްާ

އޮފީހުެގާމަންދޫބުންނަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާނިންމ ލަމުންާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާކޮމިޓީެގާސެކްރެޓޭރިއެޓުާބެލެހެއްޓެިވާާ

މަސައްކަތްާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ދެްއވ ާ އެއްބ ރުލުމެްއާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ކަމުަގއިާ މިާ ބޭފުޅުންާ އިދ ރ ެގާ މަޖިލީހުެގާ

ނު ފަހުާ އެންމެާ ވަނީ.ާ ވަރަށާްާެގންދަވ ފައިާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ކޮމިޓީެގާ އިޖްތިމ ޢީާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ ކުތ އަކަށްާ

އ ދެ،ާާ ދެްއވ ތީ.ާ ެގންޮގސްާ ކުރިއަށްާ އެކުާ ހަލުވިކަމ ާ މަސައްކަތްާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ފަޚުރުވެރިވ ންޖެހޭނޭާ ބޮޑަށްާ

މެންބަރުން ހުރިހ ާ އެާ ހައިސިްއޔަތުންާ މުޤައްރިރުެގާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަކޮށްާ ޚ އްޞަާާއެހެންވީމ ،ާ ވަރަށްާ ނަށްާ

ޝުކުރެއްާދަންނަވ ލުމ ާއެކުާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާމަޖީލީހުެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާބިލ ާާ

ާމެދުާޮގތެއްާނިންމަވައިާދެއްުވމަށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ނޑުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރު،ާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށ އިާއިޖުތިމ ޢާީާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގ

ކޮމިޓީެގާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާކުރަްއވ ފަިއވ ާބުރަާމަސައްކަތަށްޓަކައިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމާިާ

ތަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުެގާަމރުޙަލ ާއަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަނީާމިާބިލަށްާމެންބަރުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާހުރިާއިޞްލ ޙު

ަވނ8ާާާާައެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދަށް.ާާ

ާމ އްދ ެގާ)ހ(ާށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާިއޞްލ ޙު.ާ

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެުވން:މަދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

ހުއްޓުވުުމެގާާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ާ އިޖްތިމ ޢީާ ޢ އްމުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

8ާާާާބިލުެގާާ ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާާާާ)ހ(ވަނަާ 16ާއުމުރުން

ާާގޮތެއްަގއި،ާާާާއެކުާނޫންާާއަހަރުންާދަށުެގާކުއްޖަކު،ާޒިންމ ދ ރުާމީހަކ  ާާާާެގާފަހުން،12ާާރޭަގނޑު ޒުރަކ ާޢުމަޤުބޫލު

އުޅޭ މަުގމަތީަގއިާ އެާާވ ާާކަމަށްާާނުލައިާ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެާާކުއްޖަކާ ާނަމަ،ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ާާާ.ެއވެާާމެދުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފު އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާާތ އީދުކުރަްއވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ އަރުވަން.ާ ރުޞަތުާ

ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ.

ާ

ާމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ެގާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަާކ ށިދޫާދ އިރ 

ްއިވާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުާއެާހުށަހެޅުާ

ާއިސްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ 8ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާއިސްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:މަދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅުްއވ ފަިއާވ ާއިސްލ ޙުާއަނބުރ 8ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާެގނެސްފިން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މުޙ11ާާަޝުކުރިއްޔ . އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ހ(ާ މ ްއދ ެގާ އްމަދުާާވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާިއސްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ
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ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:މަދުާމުޙައްނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙް

11ާާާާ ހުށަހަޅަން. އިސްލ ޙުކުރުަމށްާ އަންނަނިވިޮގތަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އިމ ރ ތްތަކުަގއި،ާާާާ)ހ(ވަނަާ ޯގތިެގދޮރ އިާ
ައޑުާބ ރުކޮށްެގންާޓީވީޖަހައިާނުވަތަާޓީވީރަށްާލަވަޮގތަށްާބ ާާވާ ާާއަވަށްޓެރިންނަށްާއުނދަޫގ ާާބަލައިާނުވަތަާއެާާެގާ

ާާ.ެއވެާމެދުާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާފިޔަވަޅުެއޅޭނެާނަމަ،ާއެކަންާކުރިާމީހ އ ާވެސްާޮގތަކަށްާއަޑުަގދަކޮށްާހަދައިފިާނޫން
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ާއިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާރިޟ .ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެަެރިާމެންބަރަކަށްާުގރަ

ާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާހީމްާރިޟ ުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާއިސްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ނ30ާާަޝުކުރިއްޔ . އަށްާ )ނ(ާ މ ްއދ ެގާ މުޙައްމަދާުާވަނަާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިފަރުާ
ާހުށަހަޅުއްވ ާިއސްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

30ާާާާ ާހ)ާާމިާމ އްދ ެގާާ)ނ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަންނަނިވިޮގތަށްާިއޞްލ ޙުކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން. ަގއިާާ(
ާާ އަދަބަކީ، ކުށުެގާ ނޫންރުފިޔ 2000ާ/-ބަޔ ންކުރ ާ ިގނަާ އަށްވުރެާ ނުވަތައަާާާ ޖޫރިމަނ ކުރުންާ 6ާާާދަދަކުންާ

ާާމަސްދުވަ ދިުގނޫން ވުރެާ ާާހަށްާ ނުވަތަ ބަންދުކުރުންާ ޭގަގއިާ ނޫންރުފިޔ 2000ާ/-މުއްދަތަކަށްާ ިގނަާ އަށްވުރެާ ާާ
ާން.ޭގގައިާބަންދުކުރުާާދިުގނޫންާމުއްދަތަކަށްާހަށްވުރެމަސްދުވ3ާައެކުާާދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރުމ އަ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ާތ ޢީދުކުރައްވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާ

ާ
ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާއިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކޮށްލަން.ާއަޅުަގނޑުާނައިފަރުާދ 
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މުޙައްމަދ39ާާާުާޝުކުރިއްޔ . އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ޅ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ
ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
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ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްދ އިރ ެގާމެނައިފަރުާ

39ާާާާ މިާމ އްދ ެގާދަށުންާާާ)ޅ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަަަަަހަޅަން.
ާއެެވާ.ާދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރެވިދ ނެއަާއަށްުވރެާިގނަާނޫންާރުފިޔ 500ާ/-ދޭާޖޫރިމަނ ެގާނޯޓިހ ާުގޅިެގންާމީހަކުާ

ާ
ާ:ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުންރިޔ 

ާތ ޢީދުކުރައްވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާަގލޮޅުާދެކުނުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙްމަދުާމަޚްލޫފުާ.
ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާަގލޮޅުާދެކުނު
ާދުާއެހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކޮށްލަން.ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަ

ާ
ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ މުޙައްމަދ39ާާާުާޝުކުރިއްޔ . އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )އ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ
ާހުށަހަޅުއްވ ާިއސްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

ަގއިާބަޔ ންކުރ ާާ(ާކ)މިާމ އްދ ެގާާާާ)އ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)އ(ާއަންނަނިވާަިޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.39ާާާާ
ާން.ދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރުއަާާއަށްާވުރެާިގނަނޫންާރުފިޔ 2000ާ/ާ-ކުށުެގާއަދަބަކީ،ާ

ާ
ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން
ޢިްއޒަތްތެ ރަފީޤުާތ އީދުކުރަްއވ ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ެމންބަރަކަށްާ ރިާ

ާޙަސަން.
ާ

ާާ:ސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންޙަާާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކު
ހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)އ(ާއަށްާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުްއވ39ާާި

ާތ އީދުކުރަން.ާާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މުޙައްމަދ40ާާާުާޝުކުރިއްޔ . އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ނ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ
ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ
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40ާާާާ ހުށަހަޅަން. އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ނ(ާ މ އްދ ދ ެގާ ދާޭާާާ)ނާ(ވަނަާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ މިާ
ާެއވެާ.ާދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރެވިދ ނެއަާއަށްވުރެާިގނަާނޫންާާރުފިޔ 500ާ/-ޖޫރިމަނ ެގާނޯޓިހ ާުގޅިެގންާީމހަކުާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރާުާތ އީދު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ ެމންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަްއވ ާ
ާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ.

ާ
ާާ:ސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންޙަާާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކު

އެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާށްާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢ40ާާި އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ
ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާށްާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ 40ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާާ
ާއިސްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްާނައިފަރު

ަގއިާބަޔ ންކުރ ާާ(ާރ)މިާމ އްދ ެގާާާާ)ބ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.40ާާާާ
ާ.މެވެދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރުއަށްވުރެާިގނަާނޫންާއަާރުފިޔ 2000ާ/-ކުށުެގާއަދަބަކީ،ާ

ާ
ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް.ާ
ާ

ާސަންާލަތީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޙަހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
ާމަށްާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާދެންމެާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއެަްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާއެާހުށަހެޅުްއވު

ާ
ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ މުޙައްމަދ41ާާާުާޝުކުރިއްޔ . އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ނ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ
ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ
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މިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖޫރިމަނ ގެާާާ)ނ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާިއޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހަޅަން.41ާާާާ
ާއެވެ.ާާާދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރެވިދ ނެއަާއަށްވުރެާިގނަާނޫންާރުފިޔ 500ާ/-ނޯޓިހ ާުގޅިެގންާމީހަކުާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާބަރަކަށްާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ .ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެން
ާ

ާ:ާވ ހަކަދެއްކެުވންާރިޟ މްއިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީުގރަ
ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އިޞްލ ޙަށ41ާާާާްޝުކުރިއްޔ . ހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ބ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ
ާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާދ 

41ާާާާ ަގިއާބަޔ ންކުރ ާާ(ާރ)މިާމ އްދ ެގާާާާ)ބ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހަޅަން.
ާ.ންދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރުއަށްވުރެާިގނަާނޫންާއަާރުފިޔ 2000ާ/-ކީާކުށުެގާއަދަބަާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޙުސައިންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ
ާމުޙައްމަދު.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާޙުސައިންާމުޙައްާމަތިވެރި

ާޝުކުރިއްޔ .ާދެންމެާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އިޞްލ ޙަށ42ާާާާްޝުކުރިއްޔ . ހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ނ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ
ާތުއަރުވަންާ.ފުރުޞަ

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާދ 

މިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖޫރިމަނ ގެާާާ)ނ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުަމށްާހުށަހަޅަން.42ާާާާ
ާއެވެ.ާާާނ ކުރެވިދ ނެދަދަކުންާޖޫރިމައަާާއަށްވުރެާިގނަާނޫންރުފިޔ 500ާ/-ނޯޓިހ ާުގޅިެގންާމީހަކުާ
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ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު
ާ

ާ:ާާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު
ޢިއް ހުށަހެޅުްއވިާާޝުކުރިއްޔ ާ އެާ މުޙައްމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ ރަީއސް.ާ ޒަތްތެރިާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މުޙައްމ42ާާަޝުކުރިއްޔ . އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ބ(ާ މ ްއދ ެގާ ދުާވަނަާ
ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

42ާާާާ ަގިއާބަޔ ންކުރ ާާ(ާރ)މިާމ އްދ ެގާާާާ)ބ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހަޅަން.
ާ.މެވެދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރުއަާށްާވުރެާިގނަާނޫންއަާރުފިޔ 2000ާ/-ކުށުެގާއަދަބަކީ،ާ

ާ
ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުރެންދޫާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ
ާއަޙްމަދުާމޫސ .

ާ
ާވުންާ:ކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދެުގާއެހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 43ާާާާޝުކުރިއްޔ . )ނ( މ ްއދ ެގާ މުޙައްމަދާުާާާއަށްވަނަާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ
ާލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.ހުށަހަޅުއްވ ާއިޞް

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

މިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖޫރިމަނ ގެާާާ)ނ(ވަނަާމ އްދ ހެާ)ނ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހަޅަން.43ާާާާ
ާއެވެާ.ާކުންާޖޫރިމަނ ކުރެވިދ ނެދަދަާއަށްވުރެާިގނަާނޫންާއަރުފިޔ 500ާ/-ނޯޓިހ ާުގޅިެގންާމީހަކުާ

ާ
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ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން
މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރު.ާ
ާ

ާާ:ކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންއަބޫބަދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާމ ވަށުާ
ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާދެންެމާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށް.ާާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މުޙައްމަދ43ާާާުޝުކުރިއްޔ . އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ބ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ
ާރުޞަތުއަރުވަންާ.ހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފު

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

43ާާާާ ހުށަހަޅަން. ޮގތަށްާިއޞްލ ޙުކުރަންާ ާާާާ)ބ(ވަނަާ)ބ(ާއަންނަނިިވާ މ އްދ ެގ ާރ)މިާ ކުށުެގާާގަާ( ބަޔ ންކުރ ާ އިާ
ާ.މެވެދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރުއަާއަށްާވުރެާިގނަާނޫންާރުފިޔ 2000ާ/ާއަދަބަކީ،

ާ
ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާ
ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:
ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކޮށްލަން.ާާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝުކުރިއްޔާ  މުޙައްމަދ44ާާާުާ. އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )ޅ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ
ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

މިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖޫރިމަނ ގެާާާ)ޅ(ޅަން.ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާިއޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހ44ާާަ
ާއެވެާ.ާދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރެވިދ ނެއަާޔ ާއަށްާވުރެާިގނަާނޫންރުފ500ާި/-ނޯޓިހ ާުގޅިެގންާމީހަކުާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޢި ަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގާ އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ
ާޢަލީާޢ ރިފު.ާާ

ާ
ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢ ރިފުވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ާދެންމެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްުވމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޢ44ާާިޝުކުރިއްޔ . ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ އަށްާ )އ(ާ މ ްއދ ެގާ މުޙައްމަދާުާވަނަާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ްއޒަތްތެރިާ
ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

44ާާާާ ާާާާ)އ(ވަނަާމ އްދ ެގާ)އ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހަޅަން. މ އްދ ެގ ަގއިާބަޔ ންކުރ ާާ(ާކ)މިާ
ާމެވެ.ދަދަކުންާޖޫރިމަނ ކުރުއަާާާާއަށްާވުރެާިގނަާނޫންރުފިޔ 2000ާ/-ާާއަދަބަކީ،ކުށުެގ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.
ާ

ާ:މެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގ
އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ މުޙައްމަދުެގާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރާުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހ83ާާެޝުކުރިއްޔ .ާަގވ އިދުެގާާ

ާާ ަގވ އިދުެގ އޮތީާ މިާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ 83ާާާާއެާ އިޞްލ ޙުތައް. ހުށަހެޅިފަިއވ ާ ދަށުންާ )ށ(ެގާ މ އްދ ެގާ ވަނ8ާާާާަވަނަާ
އިޞްލ ޙަށްާާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ލަތީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ާޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއަޅުަގާނ
ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާހިތަދޫާދެކުނުާ
ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށް.8ާާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޢިްއޒަތް ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތެރިާތ އީދުކުރަްއވ ާ
ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ
ާމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޢަބްދުއްރަޙީهللاާބްދުމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ލަތީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ
ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ
ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާާ ހުށަހަޅުއްވ 46ާާާާޝުކުރިއްޔ . މުޙައްމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ މ ްއދ އަށްާ ވަނަާ
ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްނައިފަރުާ

ާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކޮށްާދެންާހުރިާމ އްދ ާތަރުތީބ46ާާާު
ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން
ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާ

ާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދު.
ާ

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މީޙަސިންާންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުނިލަ
ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ
ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ޝުކުރިއްޔ .ާމިާބިލަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާިއޞްލ ޙުތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާހުށަހެޅިާނިމުނީ.ާދެނާްާ
ާާމިއޮތީާބަހުސްެގާމަރުޙަ ަގޑިއިރުެގާބަހުސްެގާމަރުހަލ ާމިާއޮތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެދިވަޑަިއަގންނަވ 1ާާާާލ .

އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ތަރުތީބަކުންާ
ާާމަނިކަށް.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިން

ާ
ާ:ާާންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންއިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާހުސައިވިލިމ ފަންނުާދ 

ބިލުާާ ހުއްޓުވުމުެގާ ޢަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ ާ އިޖުތިމ ޢީާ ޢ އްމުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ
ނޑަކީާެވސްާމިާކޮމިޓީަގއިާާހަމައަށްާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގާާމާ ކުރުކޮމިޓީެގާމަސަްއކަތްާނިމިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާރިޢ ޔަތް

ބައެްއާާ ވިދ ޅުވިާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަމުންާ މުޤައްރިރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީެގާ މިާ އަދިާ ވ ތީވެާ މެންބަރަކަށްާ ހިމެނުނުާ
ބިލަށް މުހިއްމުާ މިާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އަދިާ އަލިއަޅުވ ލުމ ާއެކުަގއިާ ހަމަާ ދިޔަާާާާކަންތައްތަކަށްާ ހުށަހެޅިެގންާ
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މިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލުމަށްާ ޖުމްލަކޮށްާ ޮގތެއްާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ މެދުަގއިާ އިޞްލ ޙުތަކ ާ ބައެއްާ
ޢ އްމުާާ ބިލުަގއިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންކުރ ނީ.ާ ފުރުޞަތުެގާ

މަލުތައްާހަމަާޤ ނޫނެއްެގާޮގތުަގއިާއައުންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައްޗަށްާމިހ ރުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާޢަ
ވަރަށްާމުހިއްމުާވެއްޖެާކަމެއް.ާޢ އްމުާއުސޫލުތަކ ާހ ލަތުާހުރިާޮގތުންާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއިވިެގންާމިާދަނީާ

14ާާާާ 15ާާާާއަހަރ ިއ 16ާާާާއަހަރ ިއ، 17ާާއަހަރ ިއ ޮގތުަގއިާކުރިންާެއކިެއކިާކުށްތައްާާާާއަހަރުންާދަށުެގާކުދިންެގ18ާާ،
ލިބިެގންާާ އެހީތެރިކަންާ މީހުންެގާ ބޮޑެތިާ ހިންުގމުަގއިާ ޖަރީމ ތަްއާ ެއކިެއކިާ މަުގމަތީެގާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ކޮށްފައި،ާ
އެފަދަާކަންތައްތައްާކޮށްފައިާތިބިާކުދިންާރީހެބިލިޓޭޝަންާޕްރޮސެސްަގއިާތިއްބ ،ާެއކުދިންނަށްާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާާ

ރ ތުންާއެކިާޮގތްޮގތަށްާލުިއތައްާލިބޭނެާކަމަށްާބުނެާއަދިާނުކުމެ،ާއެާކުދިންާލައްަވއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާާފަ
ބިރުވެރިާ ހަމަލ ދިނުމުެގާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ މެންބަރުންނަށްާ އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ ާ މެންބަރުންނ އިާ ތިބިާ އިދިކޮޅަށްާ

މުންާދ ާދަނޑިވަޅެއްަގއި.ާދެންާޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާމިާމުހިއްމުާބިލުާމެސެޖުތައްާއަޅުަގނޑުމެންެގާފޯނުތަކަށްާއަންނަ
ވަނީާާ އަލިއަޅުވ ލެވިފައިާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާ މީަގއިާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދިޔައިރުާ އެކުލަވ ލެިވެގންާ

އެއީާ ކަމަށް.ާ ދިއުންާ ކުރިއަށްާ ރޭވިެގންާ މިާއުސޫލުންާ ނިޒ މުާ ދ އިރ ައކުންާ ތިންާ އަދިާާމައިަގނޑުާ "މަުގމަތީަގއިާ ާ،
ދޭާ ކުްއޔަށްާ ޯގތިތަކ ާ ނުވަތަާ ޯގތިެގދޮރުާ ޢަމަލުތަކ އި،ާ ުގޅޭާ ތިމ ވެއްޓ ާ ޢަމަލ އި،ާ ހިންގ ާ ތަންތ ނަގއިާ ޢ އްމުާ
ހުންނާަާ ކަންތައްތަކެްއަގއިާ ހިމެނިެގންވ ާ ތެރޭަގއިާ ެވށީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖުމްލަާ މިާ ޢަމަލުތައް"،ާ ުގޅޭާ ތަންތަނ ާ

ޚިލ  އުސޫލުތަކ ާ ޤ ނޫނަކުންާޢ އްމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތްތަކެއްާ ހުއްޓުވ ނެާ ޢަމަލުތައްާ އެާ ޢަމަލުކުރީމަާ ޮގތަށްާ ފުާ
ޤަބޫލުާާ ކަމަށްާ އޮތްާ މީަގއިާ ނިޔަތެއްާ އިޚުލ ޞްތެރިާ ދިޔައީ.ާ މިާ މަސައްކަތްކުރެިވެގންާ މިާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާ

ާސަރުކ ރުންާޢަަމލުކުރަމުންާެގންދ ާޮގތުންާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭ.ާއެކަމަކު،ާކަންތައްތައްާމިާދ ާޮގތުންާމިއަދުެގ
ބަެއއްާާ ދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ ދެންާ މެ.ާ އެބަހުރިާ މީަގއިާ ކަންތައްތަްއާ ބަިއވަރުާ ކަހަލަާ އޮޅުންއަރ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ތެރިާާއިޞްލ ޙުތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާމިާޖޫރިމަނ ެގާއަދަދުތައްާކުޑަކުރެްއވުމަށްާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް
ހަމަާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެދުާ މަސައްކަތ ާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ އެާ މުޙައްމަދުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ
އަބަދުއަބަދުާާ އެއީާ ބަލ ިއރުަގއިާ އަދަދަށްާ ޖުރިމަނ ތަކުެގާ ހުރިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އެާ މު.ާ ެގންދިޔައިާ ވިސްނަމުންާ

ކުރ ރުެވެގންާޮގސްފިާކަމުަގއިާވ ާނަމަާއޮބިނޯންނ ނެާއަދަދުތަކަކަށްާވެދ ނެތީެވާާމިކަހަލަާކަންތައްާފުރަތަމަކޮޅުަގއިާތަ
ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަސައްކަތަށްާ ކުރެއްިވާ އެާ ެގނެސްދިނުމަށްޓަކައިާ ލުޔެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ނިންމުމުަގ މަސައްކަތްާ މަރުޙަލ ގައިާ ކޮމިޓީާ މިާ ނަމަވެސް،ާ ހުރިހ ާާއިހުތިރ މުކުރަންޖެހޭ.ާ ުގޅުންހުރިާ ކަމ ާ ިއާ
ތަކުެގާބޭފުޅުންނާ ދ އިރ ތައް،ާޚ އްޞަކޮށްާބަންޑ ރަާނައިބުެގާއޮފީހ އިާއަދިެވސްާއެާނޫންާމިކަމ ާުގޅުންހުރިާއިދ ރ 

އެކުާވަރަށްާދިުގކޮށްާމިާބަްއދަލުވުންތަކުެގާވ ހަކަާދެކެވެމުންާދިޔަ.ާމ އްދ އަކުންާމ އްދ އަކުންާފ ސްކުރަމުންާދިޔަާާ
ާާއިރުަގއިާމި އަޅުަގނޑުމެންާާާނުކުމެދ ނެާމަްއސަލަތަކ އިާއަދިާުގޅުންހުރިާޤ ނޫނުތަކުަގއިާހުރިާމައްސަލަތަކ އިާއަދި

ދިޔަ.ާާ ރިޢ ޔަތްކުރެިވެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މަްއޗަށްާ މައްސަލަތަކުެގާ ނުކުމެދ ނެާ ހ ލަތުަގއިާ ނުކުންނަާ މިާ ކުރިމަަގށްާ
ވަރަ ވެސްާ ފަރ ތުންާ ނެޓްވަރކުެގާ ޑީޓެއިނީާ ހުށަހެޅުންތަކެއްާމިސ ލަކަށް،ާ އިޞްލ ޙުތަކ އިާ މުހިއްމުާ ށްާ

ދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ މިާ ޖުމްލަޮގތެއްަގިއާ ދެންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔަކަންާ ލިބިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
ކަމަށްާާ ލުއިކުރުންާ ބައިެގާ ޖޫރިމަނ ެގާ ނުވަތަާ ލުއިކުރުންާ ބައިާ އަދަބުެގާ އުސޫލުންާ ދެންނެިވާ މިާ އިޞްލ ޙުތަކަކީާ

ާާއަޅު ވަނަާމ އްދ ާއަށްާއެާެގންނެވިާއިޞްލ ޙުާއަޅުަގނޑުމެންާވެސ46ާާާާްަގނޑުާދެކެން.ާއަދިާޚ ްއޞަާޮގތެްއަގއި
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ކުށުންާާ ތެރޭަގިއާ މ އްދ ތަކުެގާ ޢ އްމުާ ެއއީާ މަރުޙަލ ަގއި.ާ ކޮމިޓީާ ެގންދިޔައިމުާ ިވސްނަމުންާ ޮގތުަގއިާ މިާ ހަމަާ
ާާ ދ ތީވެ. ހިމެނިެގންާ މީަގއިާ ޤ ނޫނުނ46ާާްބަރީޢަވުންާ މިާ އިދ ރ އެއްެގާާާާ)ހ(،ާ ދ ާ ކުރަމުންާ ކަންކަންާ ލ ޒިމުކުރ ާ

ކަމަކުނާްާ ދޫކޮށްލިާ ނުކޮށްާ ނުވަތަާ ކުރިކަމަކުންާ ނިޔަތުަގއިާ ހެޔޮާ ޮގތުންާ ޢަމަލުކުރުމުެގާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ މުވަްއޒަފެއްާ
އެއް ދަޢުވ ާ އެްއވެސްާ ެއވެ.ާ ނުއުފުލޭނެާ އެއްާ ދަޢުވ ާ އެްއވެސްާ ހިންަގއިާ ތަޙުޤީޤެއްާ ެއްއވެސްާ މަްއޗަށްާ ާާއޭނ ެގާ
ނުއުފުލޭނެާތަޙުޤީޤެއްާނުކުރެޭވނެާވ ހަކަދެއްކުުމެގާއެާތަންކޮޅެއްާބޮޑުާމަްއސަލަައކަށްާެވެގންާހިނގައިދ ނެާކަމުެގާާ
އެާ އެޮގތަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ހެންާ ލިބޭތީވެާ ސިްގނަލްާ

ހަމަ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސްާާހުށަހެޅުއްވީ.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ އެާ ޮގތެއްަގއިާ ޖުމްލަާ ާ
ާދަންނަވ ލަމުން،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާާ

ާ

ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

މިހ ރުާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރުާ އެްއވެސްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާއެދިަވޑައިާ 75ާާާާެގންފަާއެއްާނެތް.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާަގވ އިދުެގ ެގ ެގާދަށުންާއ3ާާާެާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާ

މ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާޢ އްމުާއިޖުތިމ ޢީާމިނަްގނޑުތަކ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތައްާހުއްޓުވުމުެގާބިލުެގާތިންާ

ާވަނަާކިޔުންާއިްއވަން.ާާ

ޓްރޯލްކުރުމ ާބެހޭާބިލުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާާ،ާދުންފަތްާކޮނ11.3ްޖެންޑ ާއައިޓަމްާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާއެާާ-11.3

ކޮމިޓީގެާ އިޖުތިމ ޢީާ ހުށަހަޅުއްވ ނީާ މަޖިލީހަށްާ ރިޕޯޓުާ މިާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ ރިޢ ޔަތްކުރެއްވުމަށްާ މަޖިލީހުންާ ނިމި،ާ

ޢަބްދު ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ފުަވއްމުލަކުާ ާމުޤައްރިރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާهللا މުޙައްމަދު.ާ މަސީޙުާ

ާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމަސީޙުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ޮގތުަގއިާާ ދުވަހެްއެގާ ކޮމިޓީެގާ އިޖުތިމ ޢީާ މިއީާ ިމއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ބެހޭާާފ ހަަގވެާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމ ާ ދުންފަތްާ ވަނީާ މިާ އިންާ ކޮމިޓީާ އިޖުތިމ ޢީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ދަނީ.ާ މިާ ެގންާ

އަށްާާ މަރުޙަލ ާ ހުށަހެޅުމުެގާ ރިޕޯޓުާ ހުށަހަޅަން،ާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނިންަމއިާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ

ކުރީެގ ބިލަކީާވެސްާ މިާ ފަދައިންާދިވެހިާސަރުކ ރުންާާާކަޑައްތުކުރަންޖެހިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ބިލެކޭާއެއްާ

ހުށަހެޅުއްވިާބިލެްއ.ާމިާބިލުެގާމަސައްކަތްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީާއިންާކުރިއަށްާެގންދިޔަީއާސަބްާާ

ކުރިން ބޭފުޅުންާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ އިޖުތިމ ޢީާ އ ދެ،ާ ޮގތެްއަގިއ.ާ މައިަގނޑުާ ތެރެއިންާ ާކޮމިޓީއެްއެގާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފައިާވ ތީ،ާއެާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތައްާމިފަހަރުާނުދަންނަވ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއިޖުތިމ ޢީާ

ަގލޮޅުާާ ެއއީާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ ސަބްާ

އަޙު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ރުޤިއްޔ ާދެކުނުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަހިބަދޫާ މަޚްލޫފް،ާ މަދުާ
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ދެކުނުާ ފުވައްމުލަކުާ އަދިާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ މުޙައްމަދު،ާ

ައޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުެގާމަސީޙުާމުޙައްމަދު.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާهللاާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

މަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުުމަގއިާބަެއއްާފަރ ތްތަކަށްާކޮެމންޓުާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުމެންާއެރުވިން.ާާ

އ ދެ،ާއެާޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންާފުރުޞަތުާއަރުވ ފައިާވަނީ،ާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނ އި،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާާ

އ އި،ާެއޓަރނީާޖެނެރަލްެގާއޮފީހ ިއ،ާސޮސައިޓީާފޮރާހެލްތުާއެޑިުއކޭޝަނ އި،ާމޯލްޑިްވސްާާާހެލްތުާއެންޑުާފެމިލީ

އޮފްާާ އެސޯސިޭއޝަންާ މޯލްޑިްވސްާ އ ިއ،ާ އިންޑަސްޓްރީާ އެންޑުާ ކޮމ ސްާ އޮފްާ ޗެމްބަރާ ނެޝަނަލްާ

ޒް.ާއ ދެ،ާިމާާކޮންސްޓްރަކްޝަންާއިންޑަސްޓްރީޒްާއަދިާމޯލްޑިވްސްާއެސޯސިއޭޝަންާއޮފްާޓުއަރިޒަމްާިއންޑަސްޓްރީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮމެންޓުާ ފަރ ތްތަކުެގާ އެާ ުގޅިެގންާ ފުރުޞަތ ާ އެރުވިާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާ

ވ ާ ފ ޅުކުރައްވ ފައިާ ފަރ ތްތަކުންާ އެާ ެގންދެވުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އިންާ ކޮމިޓީާ ސަބްާ ލިބުނު.ާ

ކު ރިޢ ޔަތްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ކުރިއަށްާާޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްާ މަސައްކަތްާ އިންާ ކޮމިޓީާ ސަބްާ ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ ރެްއވި.ާ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށ އިާ ދެންނެވިާ މިާ ވަނީާ ެގންދަވ ފަިއާ

ނިންމަވ ފަ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ ޮގތުންާ އެާ އ ދެ،ާ ބައްލަވަިއެގން.ާ ޚިޔ ލުތަކަށްާ ވ ާ ވަނީ.ާފ ޅުކުރަްއވ ފައިާ އިާ

ފަރ ތްތަކުންާ ދެންނެވިާ އިސްވެާ ނުދަންނަވ ާ އެއްާ ވ ހަކަާ އިތުރުާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބިލުެގާމަސައްކަތްާފުރިހަމަކުރެއްވުުމަގއިާދެއްވިާއެއްބ ރުލެްއވުމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާާ

މޭޒުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެއްވިާެއއްބ ރުލެއްވުމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާާާާދަންނަވަން.ާއަދިާހަމައެއ އެކުާކޮމިޓީެގާއިދ ރީ

ޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަދިާސަބްާކޮމިޓީެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

އިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީާއިންާާާވަރަށްާވުރަކޮށްާމަސައްކަތްކުރައްަވއިެގންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދެވީ.ާހަމަާއެފަދައިން

އެންމެާފަހުންާބިލުާނިންމަވ ފައިާވަނީާސަބްާކޮމިޓީާއިންާފޮނުއްވިާޮގތަށްާހ ޒިރުވެާަވޑައިެގންނެވިާމެންބަރުންެގާ

އިއްތިފ ޤުން.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާޖުމްލަކޮށްާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލ ފައިާައޅުަގނޑުާދެންާއޮތްާމަރުޙަލ ާއަށްާމިާބިލާުާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާދަތުރުކުރުމުެގާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ފުވައްމުލަކުާ މުޤައްރިރު،ާ ކޮމިޓީެގާ އިޖުތިމ ޢީާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޢަބްދު ކޮމިޓީެގهللا އިޖުތިމ ޢީާ މުޙައްމަދަށ އިާ ދަންނަވަން.ާމަސީޙުާ ޝުކުރުާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހާ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

އިޞްލ ޙެްއާާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ ބިލަށްާ ބިލުެގ،ާ ބެހޭާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމ ާ ދުންފަތްާ އަޅުަގނޑުާ

ލ ާބެހާޭާހުށަހަޅުއްވ ފަާެއއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާހިސ ބުންާމިާހުޅުވ ލަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާބި



 88 

ޮގތުންާދައްކަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާވ ހަކަފުޅުތައްާދެއްކެވުމުެގާއެންމެާފަހުާފުރުޞަތު.ާއަޅުަގނޑުާމ ފަންނުާހުޅަނުގާ

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާދެްއކެވުންާ:ޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ ާާޝުކުރިއްޔ  ކޮމިޓީާއިންާމިާފުރިހަމަކުރެއްވިާބިލުަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާކޮމިޓީާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިޖުތިމ ޢީ

ރިޕޯޓުަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިން،ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާމިާއިތުރުާބަހުސަކ ާނުލައިާމިާބިލުާފ ސްކޮށްދެްއވުމަށް.ާއެހެންާ

ކޮމި އިޖުތިމ ޢީާ ދަންނަވ ލީާ ހުށަހެޅެމުނާްާމިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ނިންމ ފައިާ މަސައްކަތްތައްާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ އިންާ ޓީާ

ޮގސްާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރ ާވަުގތުަގއިާމިާކޮމިޓީެގާތެރޭަގއިާކޮންސެންސަސްާެއއްާުއފެދިެގންާމިާކޮމިޓީާއިނާްާ

ާބިލުތަކަކަށްާވ ތީވެ.ާެއާކޮމިޓީަގިއާާއެއްބަސްެވވޭާޮގތްތަކެްއެގާމަތިންާމިއަންނަާބިލުތަކަކީާއޮއްޓަރުާހުރިާރަނަގޅު

ހިމެނިވަޑަަިއަގންނަވ ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާމެންބަރުންާމަސައްކަތްކުރަމުންާދަނީާވަރަށްާވެސްާއެކުވެރިާމ ޙައުލެއްަގއި.ާެއާާ

މ ޙައުލުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާހަމަގައިމުާވެސްާއެާކޮމިޓީާއިންާކުރ ާމަސައްކަތްތަކަކީާރަނަގޅުާ

ޚިޔ ލުާާާާއަދި ބޮޑުާ މ ކަާ މެދުާ މަސައްކަތްތަކ ާ ކޮށްފަިއވ ާ އިންާ ކޮމިޓީާ އެާ ވެސްާ ކުރިންާ މީެގާ މަޖިލީހުންާ މިާ

ތަފ ތުވުމެއްާނެތް.ާއޭެގާެއއްާހެކިާމިާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާެވސްާެއއްވެސްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިފައިާނުވ ކަން.ާއަދިާާ

މިާމަޖިލީހުންާބައިވަރުާމަސަްއކަތްތަކެއްާނިިމެގންދ ނެ.ާާާހަމަާއެއ ެއކުާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާިމއަދު

ކަމަށް.ާާ ދ ންޖެހޭނެާ ފ ސްވެެގންާ ވެސްާ ބިލުާ ބެހޭާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމ ާ ދުންފަތްާ ތެރޭަގިއާ މަސައްކަތްތަކުެގާ އެާ

ަގވ އިދެާ ވަކިާ ހިމެނޭާ އެބަާ ބިލުަގއިާ މިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ މ އްދ ެއްއަގއިާ ބިލުެގާ މިާ ބޭނުންވޭާ ްއާާދަންނަވ ލަންާ

ރެސްޓޯރަންޓުތަކ އި،ާާ މިާ ތަންތ ނަގއިާ އެހެނިހެންާ ކެފޭތަކ އިާ އެހެނިހެންާ އަދިވެސްާ ހޮޓ ތަކ އިާ ސައިާ ހަދައިެގންާ

ކ ބޯތަކެތިާހަދ ާތަންތަން،ާވިއްކ ާތަންތަންާނުވަތަާއެފަދަާތަންތަނުެގާބައެއްާނުވަތަާބަިއތަކެްއަގއިާސިނިގރެޓުެގާާ

އިސްތިއުމ  ދުންފަތުެގާ ނުވަތަާ ބިލުާއިސްތިއުމ ލުާ މިާ ގަވ އިދަކީާ މިާ ޮގތަކަށް.ާ ކަހަލަާ މަނ ކުރެވޭާ ލުކުރުންާ

ަގވ އިދެްއެގާދަށުންާކުރަންާއޮންނަާކަމެއް.ާ ތަންފީޛުކުރުމުެގާމަރުޙަލ ަގއިާއެާކުރ ާމިނިސްޓްރީއަކުންާކަނޑައަޅ ާ

،ާަގވ އިދުެގާދަށުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަކުންނެއްާމިާކަމުަގއިާވަކިާތަނެއްާކަނޑައަޅ ފަާއެއްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ 

ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ނީ.ާ މަނ ވެެގންާ ތަންތަނެއްަގއިާ ކަނޑައަޅ ާ ހަމައެކަނިާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ނުކުރޭ.ާ ފ ހެއްާ ޤ ނޫނެއްާ ޮގތަކަށްާ ނުބޮވޭާ ސިނިގރެޓުާ ކެފޭތަކުަގއިާ މަޖިލީހަކުންނެްއާ ރައްޔިތުންެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ތުލު
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އިތުރަށްާާ ވ ހަކަތަކެއްާ މ ިގނަާ ދެންާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ބިލުެގ މިާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ނޫން.ާ ދުނ3ާާްދައްކ ކަށްާ ތަންތަނުަގއިާ ބުނެފަިއވ ާ ތިރީަގއިާ މ އްދ ަގއިާ ފަތުެގާާވަނަާ

އިސްތިއުމ ލުކުރުމަކީާމަނ ކަމެކޭާކިޔ ފައިާއޮތްއިރުަގއި،ާހަމަާހުރިހ ާމ އްދ އެއްަގއިާކަހަލަާޮގތަކަށްާމިާއޮންނަނީ،ާ

އެހެންީވމ ، މަތިންނޭ.ާ ޮގތުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ގަވ އިދުަގއިާ ހައްދަވ ާާާާހަދ ާ ަގވ އިދުާ މިާ އިލްތިމ ސަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ

ބަްއލަވައްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ިމާާބޭފުޅުންާ ޮގތަކަށްާ ހިމ ޔަތްކުރެވޭނެާ ކަމުންާ މިާ ކުޑަކުދިންާ ބޮޑަށްާ ވީހ ވެސްާ ޗޭާ

ަގވ އިދުތައްާހައްދަވަން.ާެއއީާވަރަށްާިގނަާފަހަރުާހަމަާމ ލެާކަހަލަާކުޑަާތަނެްއަގއިާކުޑަކުދިންާޮގަވއިެގންާބޭރަށްާާ

އެ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ެއއްާ އޮންނަނީކީާ ތަންތަނެއްާ ިގނަާ މ ާ ވެސްާ އުޅޭކަށްާ ެއާާނުކުމެާ ތަންތަނުަގއިާ ދ ާ ހެންާ

ޮގތަށްާާ އެާ ވިދ ޅުވެފައިާ ހިމ ޔަތްކުރުމަކީާ ކަންތައްތަކުންާ މިކަހަލަާ ކުއްޖަކުާ އެާ ކަމެކޭާ ބެލެނިވެރިއެްއެގާ ކުއްޖެްއެގާ

ޮގތަކަށްާނުވ ނެ.ާކުޑަކުދިންނަކީާެއާމީހުންނަށްާއަމިއްލައަށްާއެާމީހުންެގާހިމ ޔަތްާާ ދޫކޮށްލުމަކީާއެންމެާރަނަގޅުާ

ބައެއް ހެދިެގންާާާހޯދޭނެާ ަގވ އިދުތައްާ ިމާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމ ،ާ ނޫން.ާ

ދ އިރުަގއިާކުޑަކުދިންނަށްާވީހ ވެސްާބޮޑަކަށްާރައްކ ތެރިކަންާލިބޭނެާޮގތަކަށްާމިާގަވ އިދުތައްާހެދުން.ާޝުކުރިއްޔ ާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލް

ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ބޭނުންވަނީާ ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢަބްދުއްރަޙީމްާހުށަހެޅުއްވިާޮގތަށްާމިާބިލުާމިއަދުާވޯޓަކަށްާއެހިާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރިާދިއުން އޮތީާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތީމަާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ އިޞްލ ޙެއްާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ ާ.

ާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރަްއވ ނެާކަމަށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ެއއްެވސްާ މިހ ރުާ ފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ވިދ ޅުވަންާ ެއްއޗެްއާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ ިމާ މެންބަރަކުާ

އެކު ނެތުމ ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާާާާއެދިަވޑަިއެގންފައިާ މަތިން،ާ ޮގތުެގާ ވ ާ ގަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ

1:30ާާއަޅުަގނޑުމެންާާާާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،

ާާ އެހެންވީމ ، ފެށޭނެ.ާ މަރުޙަލ ާ ވޯޓުެގާ ިމއަދުެގާ އެކ1:30ާާާުަގއިާ ނެތުމ ާ ނިމިފައިާ މަސައްކަތްާ މިާ އަށްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދުންފަތުެގާބިލުެގާމަސައްކަތްާޖެހޭނީާދެންާއަންނަާދުވަހަކަށްާލަސްކޮށްލަން.ާ

ާ

ާާ..ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުނ12ާް
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއަޅުަގނޑުާމިާހިސ ބުންާމިާދަާ މަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާހުރިހ ާ،ާޯވޓަށްާއެހ12ުނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާއިށީނދެވަޑައިެގންާކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްކޮށްލެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ނިމިފަިއވ ާާ)ވަުގތުކޮޅަ އިްއޔެާ ޮއތީާ ިމާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ކަށްފަހު(ާ

ބާޭާ ގުއަންޓަނ މޯާ ދަށުންާ އެއްބަސްވުމެްއެގާ ވެވޭާ ދެމެދުާ ސަރުކ ރ ާ އެމެރިކ ާ ސަރުކ ރ އިާ ދިވެހިާ މަސައްކަތެއް.ާ

އްކަތެއްާދިވެހިާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާކުރައްވަމުންާާޖަލުަގއިާތިބިާޤައިދީންތަކެއްާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާެގނައުުމެގާމަސަ

ވަޙީދާުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ބަޔ ންކުރަްއވ ާ ކަމަށްާ ެގންދަވ ާ

ރިޕޯޓ  ނިންމެވިޮގތުެގާ އިންާ ކޮމިޓީާ ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ މައްސަލަާ ބެހޭާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވައި،ާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ޮގތުންާ

ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އެީއ،ާ އެހުން.ާ ވޯޓަށްާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ތ އީދުކުރެއްިވާ މަނިކުާ ޙުސައިންާ ނިހ ނުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ

ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙުމަދުާޙަމްޒ .ާމައްސަލަާއެްއ،ާބިލެތްދޫާދ ިއރ ެގާޢި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދެއްކެވިާާ ވ ހަކަފުޅުާ މުޤައްރިރުާ ޚ އްޞަކޮށްާ މައްސަލައިަގއިާ މިާ ޤަބޫލުކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލިބިެގން ޖަވ ބުާ މިާސުވ ލަށްާ ހިނަގމުންާއިރުަގއިާ ކޮމިޓީާ ދަންނަވ ލީ،ާ މިާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ކަމަށް.ާ ދ ނެާ

ާާ 140ާާާާދިޔައިރުާވެސްާައޅުަގނޑުާިމާހަވ ލ ދެނީާގަވ އިދުެގ ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަާބުނ140ާާާޭވަނަާމ އްދ ާއަށް.

ާާ ދިޔަ ވ ހަކަދެކެވެމުންާ ކޮމިޓީަގިއާ ވެސްާ ެއއިރުާ ކަންތައްތައް.ާ ކުރެވޭނެާ އިންާ ކުރެޭވާާކޮމެޓީގަާކޮމިޓީާ މިާ އިާ

ާާ ކޮމެޓީެގ140ާާާާމަސައްކަތަކީ އޭރުަގއިެވސްާ މަސައްކަތެްއކަމަށް.ާ ހިނގ ާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ ދަށުންާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އަށްާާ ކޮމެޓީ weމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަަވމުންާެގންދެވިާއަދިާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާއަދިާކޮމެޓީެގާމެންބަރުން

ހަތަރުާކަމުން މިާ މިކަމަކީާާފ ހަަގކޮށްފަިއވޭާ ޖެހޭނެކަމަށް.ާއ ދެ،ާ ކުރެވެންާ ފ ހަަގާ ޮގތުަގއިާ ާކަމެއްާކުރެާކަމެްއެގާ

ވެސްާމިާވ ހަކަާފ ހަަގކުރައްވ ފައެއްާނެތްާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކައިަގއިާވެސްާާ އަޅުަގނޑުާމުޤައްރިރުާއަދިާރިޕޯޓުގައި

ވަނަާމ އްދ ެގ140ާާާާފަިއވ ނީ.ާމިކަމަކީާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާދެންނެިވން.ާމިާޑިބޭޓުަގިއާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާދައްކ 

ާާ )ނ( ވަނަާޕެރެްގރ ފުަގއިާބުނެފައިވ 3ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގ140ާާާާާާކަމަށްވ ނަމަެގާދަށުންާހިނގ ފައިވ ކަމެއް

ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެހޭނެކަމަކަށްާ ވޯޓަށްާ މިއަކަށްާ މަތިންާ ާއެހެންވީމާ ޮގތުެގާ
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ާާ ާާމިކަމަށް 140ާާމުޤައްރިރުާވ ހަކައެްއާވިދ ޅުވެފަެއއްާނެތް.ާއަދިާހަމަާއެއ އިާެއކުާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއި

 ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާމިާެގންދެވެންާޖެހޭނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާމަޖިލީހުެގ މ އްދ ަގއ103ާާިގަވ އިދުެގ ސަލ މަތީާާާާމިާާވަނަާ ތެރޭަގއިާ ކޮމެޓީތަކުެގާ ދޭއްެގާ ޖަދުވަލުާ ހިމެނޭާ

ހިާ ކޮމެޓީާ ބެހޭާ ާާޚިދުމަތްތަކ އިާ މ ްއދ ެގ104ާާމެނޭކަމަށ އި ޖެހެނީާާާާވަނަާ އަދ ކުރަންާ ކޮމެޓީތަކުންާ ދޭއްެގާ ޖަދުވަލުާ

ާާ ެއއީ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެވެ.ާ މަސްއ104ާާޫއަންނަނިވިާ ކޮމެޓީެގާ ބުނެފަިއވަނީާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ލިްއޔަތުެގާާވަނަާ

ޮގތުންާމަޢުލޫމ ތާުާާާބެހޭދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާސަރުކ ރުެގާއިދ ރ ތަކ އިާބައްދަލުކޮށްާއެާިއދ ރ ތަކުންާހިންގ ާކަންކަމ އިާާ

އިޞްލ ޙާުާ ބަލ ާ ޮގތްާ ކުރަމުންދާ  ދ އިރ ތަކުންާ އެާ ކަންކަންާ ޖެހޭާ ކުރަންާ ދ އިރ ތަކުންާ އެާ ސުވ ލުކޮށްާ ހޯދ ާ

ބަޔ ންކޮށްދިނު ކަންކަންާ ލަފ ާާކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެނަރަލްާ ކައުންސިލްާ އެހެންކަމުންާ ކަމަށް.ާ ހިމެނޭާ ންާ

ޤަރ ރެ އެހޭނެާ ވޯޓަށްާ ޤ ރ ރަކީާ ލިބިފައިވ ާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ފްލޯަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ޤަރ ރަކީާ މިާ އްކަމަށް.ާދެއްވަނީާ

ނިޒ މ  އެާ ާާާާއެހެންވީމ ާ ނިންމ  އެހިސ ބުންާ މައްސަލަާ އަމީންޢ އްބެހޭާ އައަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅިާމުެގާ އެދެންާ ރިހުންާ

ާތ އީދުލިބިފައިވ ާޮގތްާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްވ ލަދެއްވުމަށްާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްވުންާ:

ާާ ޢަތޮއްޑޫ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ވަޙީދުާ ލީާ

ާާސަާޙުއަޙުމަދުާނިހ ން ާާއިންާމަނިކުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާގުއަންޓަނ މޯާބޭ ޤައިދީންތަކެއްާރ އްޖެާާޖަލުން

މެދުަގއި ރަްއޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ ހިނދު،ެގނައުމީާ ކަމެްއކަމުަގއިވީާ ކަންބޮޑުވުންފ ޅުކޮށްފައިވ ާ ބޭާާާާާ ގުއަންޓަނ މޯާ

ާތުޙުމަތުާކުރެވޭާމީހުންާހައްޔަރުކޮށްާބައިތިއްބ ާހަިއާާޖަލަކީާދުނިޔޭެގާއެންމެާނުރައްކ ތެރިާޓެރަރިސްޓުންެގާޮގތުަގއި

ާމިހ ތަނަށްާވަޒަންވެރިވުމަށްާބަދަލުކުރެވިފަިއވ ާބަެއްއާާ،ާއެާޖަލުންާބައެއްާޤައުމުތަކަށްާސެކިއުރިޓީާޖަލަކަށްވީާހިނދު

ާާާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވާ ައށްާކޮމެޓީާވ ކަމަށްާޤައުމީާސަލ މަތުެގމީހުންާނުރައްކ ތެރިާޓެރެރިސްޓްާޢަމަލުތައްާހިންގ ފައި

ރ އްޖެާފަދަާޓެރެރިޒަމ އިާހަނުގރ މަާކުރ ނެާފަދަާވަރުަގދަާސަލ މަތީާވަޞީލަތްތަކެއްާނެތްާޤައުަމކަށްާމިާާާ،ހިނދު
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ދިވެހިރ އް ެގނައުމަކީާ ޤައިދީންާ ޖަލަކުންާ ނުރައްކާ ފަދަާ ސަލ މަތަށްާ ޤައުީމާ ކަމެޖޭެގާ ޤައުީމާާާާއްވެދ ނެާ ކަމަށްާ

ާާާާކޮމެޓީާާސަލ މަތުެގ ހިނދުއަށް ޤައިދީންާާ،ޤަބޫލުކުރެވޭާ ޖަލުންާ ބޭާ ާާގުއަންޓަނ ޯމާ ެގނައުމ އި ރ އްޖެާ ބެހޭާތަކެއްާ

ވެފައިވ ާާާާޮގތުން ޕްރިންސިޕަލްާ އިންާ ސަރުކ ރުންާ ސަބަބުންދިވެހިާ ރަްއޔިތުންާާާެއއްބަސްވުެމއްެގާ ދިވެހިާ

ކޮމެޓީތިއިލް ޖެހޭނެކަމަށްާ އުފުލަންާ ހިނދުާާޒ މުތަކެއްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ މިކައަށްާ އަދިާ ކުރިންާާާާމާ ،ާ އެއްބަސްވުމުެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ފ(ާެގާދޭއްަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާރަްއޔިތުންެގ115ާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިްއޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ންތަކެއްާރ އްޖެާެގނައުމ ާުގޅޭާާގުއަންޓަނ މޯާބޭާޖަލުންާޤައިދީާާމަޖިލީހުެގާރުހުންާމިހ ތަނަށްާހޯދ ފައިާނުވ ާހިނދު

ބަސްވުމެްއަގިއާދިވެހިާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާސޮއިާކުރުުމެގާކުރިންާާާއޮތްާތ ނަގިއާއެްއވެސްާއެއްޮގތުންާކުރިއަށް

މަ ރައްޔިތުންެގާ ކޮމިއެކަންާ ޤައުމީާސަލ މަތުެގާ އެކުާާާޓީޖިލީހުެގާ ރުހުމ އިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހުށަހަޅ ާ އަށްާ

ާން.ހުށަހަޅަާށްާމަޖިލީހުންާކަނޑައެޅުމަށްމެނުވީާނުކުރެވޭނެާކަމަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށްާދަންނަވަންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާލީާވަޙީދުމެންބަރުާޢަތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއިންާމަނިކުނިހ ންާޙުސަާެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

43ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

28ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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.ާއެހެންކަމުން،ާތޮއްޑ71ާާޫ.ާޖުމްލ36ާާަބޭނުންވ ާއަދަދުާާާާ.ާފ ސްވުމަށ71ްވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ޢަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްދ އިރ ެގާ ިވލިމ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރުާއަޙުމަދުާލީާވަޙީދުާ ތެރިާ

ާާނިހ ންާޙުސަ ދަންނަވަންާާއިންާމަނިކުާތ ީއދުކުރެއްިވާހުށަހެޅުންާމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށް

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ފ ސްކުރައްވ ާ މަޖިލީހުންާ 91ާާާާމިއޮތީާ ތަޞްދީޤުަވނަ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ ކުރެއްވުމަށްާާމ އްދ ެގާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ފޮނުވުނުާ އަރިހަށްާ ޤ ނޫނަށ2007/5ާާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ

ާާ ލައިަގއިާހުށަހެޅިފައިވ ާާވ ާމައްސަާާފައިއްވ މަޖިލީހަށްާފޮނުދެވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާއަލުންާވިސްނުމަށް

ވޯޓަށްާާވޯޓަށް، ހުށަހެޅުމަށްާ ތ އީދުާާހުށަހެޅިފަިއވ ާ ހުށަހެޅިާ މިާ މަޖިލީހަށްާލިބިދެންނެވުން.ާ ޮގތްާ ފައިވ ާ

ާުމެގާއަރިހުންާއެދެންާ.އިްއވ ލަދެްއވުމަށްާއަމީންޢ އް

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއވުންާ:ާއިދ ރީ

ާާމެދު ދ އިރ ެގ މެންބަރުާހެންވޭރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ާ ފޮނަދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމްާ ތަޞްދީޤުކުރައްވ ފައިތ ީއދުهللا ބިލުާ މިާ ހުށަހެޅުން.ާ ޮގތަށްާާއްާކުރެވ ާ ފޮނުވުނުާ ވުމަށްާ

ާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރެއްވުމަށް.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.މެދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ާފޮނަދޫާދ އިރ ާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

74ާާާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގން

41ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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30ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 71ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.39ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،71ާާ.ާ ާ.

ފ ސްކު ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާމަޖިލީހުންާ ކުރެއްވުމަށ91ާާާާްރައްވ ާ ތަޞްދީޤުާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ފޮނުވުނުާ އަރިހަށްާ ޤ ނޫނަށ2007/5ާާާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ

ބެހާޭާާާފި.ާނިޒ މ އްަވއިޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަާާދެވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލުާތަޞްދީޤުކުރުމަށްާފޮނުވުނު

ާމައްސަލަެއއްާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢ އް ރައީސް.ާ ރީޑިންާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރަތަމަާ އެާ އައުމ އެކުާ ބިލެއްާ އުސޫލަކީާ ކޮމެޓީއަކަށްާާމަށްނިމުާާާގމުާ ފަހުަގއިާ

ކަމެއްާނުެގންދެވޭނެ.ާާާާކަށްާމިޮގތަާާމިާވޯޓުާނެޭގނީ.ާއެހެންވީމ ާމިާާސަާއަިއއްސައަށްާޮގސްާާޖެހޭނީ.ާއެާކޮމެޓީދ ން

ހުށަހެޅުމ  ބިލެއްާ ކޮމެޓީއަާާޢ އްމުކޮށްާ ފުރަތަމައިނުންާ ވިޔަސްާ އެްއޗެއްާ އެކަކޮންމެާ އެހެންވީމ ާ ދ ންޖެހޭނީ.ާ ާށްާ

ޮގތަކަށް ބޭނުންާ ޢިއްާާޮގތަށްާ ނުެގންދެވޭނެާ ކުރިައކަށްާ ޖެނެރަލްެގާާހުށަހަޅައިެގންާ ކައުންސިލްާ ރައީސް.ާ ޒަތްތެރިާ

މިކަމަށްާސ ފު ާާއަރިހުންާ މި ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ މީާ އެދެން.ާ ގަވ އިދާ ކުރެއްވުންާ މަޖިލީހުެގާ ާާދަނީާ

ާއީސްެގާސަމ ލުކަަމށްާެގންނަން.ާއެކުާއެާވ ހަކަާމަޖިލީހުެގާރަާޚިލ ފަށް.ާއެހެންވީމ ާވަރަށްާބޮޑަށްާމަޢ ފ 

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތިާނެންެގވިާނިޒ މީާމައްސަލަ ކަމަކަށްާރިޔ ސަތުންާާާއެއްާާާއަކީާނިޒ މީާމައްސަލަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ނުަގންނަން.ާ ރ91ާާަބަލައެއްާ ވަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ މަޖިލީހަށްާވަނަާ އްޔިތުންެގާ
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ބިލަކ ރައީސުލްޖުމް ފޮނުވ ާ އަނބުރ ާ ބަދަލެއްާާާާހޫރިއްޔ ާ އެްއވެސްާ ބިލަށްާ އެާ ވިސްނުމަށްފަހުާ އަލުންާ މެދުާ

ފ ސްެވއްޖެ އަޣުލަބިްއޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ ޖުމްލަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބިލުާ އެާ ބިލެްއާާާާނުެގނެސްާ އެާ ނަމަާ

ތަޞްދީޤުކޮ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާާށް ޝ އިޢުކުރަންސަރުކ ރުެގ މަޖިލީހުގައިާާާއެެވ.ާާވ ނެެގޒެޓުަގިއާ މިހ ތަނަށްާ

ެއާާާާނަމަާާރ ާފޮނުއްވައިފިދިޔަާޮގތަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވ ާބިލެއްާއަނބުމިެގންކުރަމުންާާޢަމަލު

ބަހު މަޖިލީހުަގއިާ މެދުާ ތަޅުސްބިލަކ ާ މަޖިލީހުެގާ ތ ކުރުމަށްފަހުާ ހުށަހެޅިާ މަޖިލީހުނާްާާާލިބޭާއީދުމުންާ ޮގތެއްާ

ނިންމަވަނީ. ބިލުތަކުާާާފ ސްކުރަްއވ ާ ފޮނުވ ފައިވ ާ ާާމިހ ތަނަށްާ ހުށަހެޅި ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ތ އީދުލިބިެގންާަގއިާ

.ާއަޅުަގނޑުާާވޭާާއަށްާެގންދަވ ާއެާބިލަށްާއަލުންާރިޢ ޔަތްކުރައްވ ފައިާާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްަވއިެގންާއަލުންާކޮމެޓީ

މިދަ ދ އިރ ެގާާމިހ ރުާ މަނަދޫާ ނަންބަރަށް.ާ ވަނަާ ތިންާ އޮތްާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނީާ

ޠ ރިޤު މުޙަްއމަދުާ މެންބަރުާ ކުރިއަށްާާާޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ އ ކަިއވްސްާ ނޭޝަނަލްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ޢިްއޒަތް ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ދަންނަވަނީ.ާ މިާ ވޯޓަށްާ މެދުާ ޠ ރިޤުާތެެގންދިއުމ އިާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ާާރިާ

އ ކައިްވސް ނޭޝަނަލްާ ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ބަލައިަގތުމ  މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ޮގތަކަށްާާާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މެދުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.ާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުރ ެގާމެންބަރުމަނަދޫާދ އިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

72ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 72ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ޖުމ37ް.ާ ާ.ާާ އެހެންކަމުން،72ާާލަ ާ.

ޢިްއޒަތް ދ އިރ ެގާ ޠ ރިޤުމަނަދޫާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ބިލުާާާާތެރިާ އ ކަިއވްސްާ ނޭޝަނަލްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ
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ފ ސް ެގންދިުއމަށްާ ކުރިއަށްާ ފ ސްކުރެްއވުމ މަޖިލީހުންާ މިޮގތަށްާ މަޖިލީހުެގާާާވެއްޖެ.ާ ފޮނުވަންާ ބިލުާ މިާ އެކުާ

އަޅު މަތިންާ ޮގތުެގާ އިޖްަގވ އިދުަގިއވ ާ ކަނޑައަޅަނީާ މިާ ކަންތައްތަކ ަގނޑުާ ކޮމިާާތިމ ޢީާ އެއީާާއަށްާާޓީބެހޭާ ާ.

މީެގ ކޮެމޓީންާ ކަންތައްތަކ ާ ވަނީާާާާކުރިންއިޤުތިޞ ދީާ ކޮމެޓީންާ އެާ ފޮނުވުމުންާ ބިލުތައްާ ދ އިރ ެގާ މިާ ވެސްާ

ދ އިރ  ކޮމެޓީެގާ އެާ ވުރެާާނިންމަވ ފައިާ ދ އިރ އ އަށްާ ކޮމެޓީެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ކަާާާ ުގޅޭާ ބިލުތައްާ މަށްާމިާ

ާާާާކަނޑައަޅުްއވ ފައި ހަތަރު އޮތްާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ މިދަނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާވ ތީ.ާ ކަންތަކަށް.ާ ވަނަާ

އަބެލްޖިއަމު އޭޝިއަންލޮޖް،ާ ހެންވޭރުާ ސަފީރުކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ސަރުކ ރަށްާ އ ދަމާްާެގާ ލްފ ޟިލްާ

ޢައްޔަން ފޮޙަސަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާާާާނުްއވ ފައިކުރެްއވުމަށްާ ދެންނެވުން.ާ ވޯޓަށްާ ެއކަމަށްާ ވ ތީާ

ާާ ަގިއވ 115ާާާާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިާދަންނަވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިްއޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާ

ހުންނަވާ  ސަރުކ ރަށްާ ބެލްޖިއަމްެގާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ އަލްފ ޟިލްާ ޭއޝިއަންލޮޖް،ާ ހެންވޭރުާ މަތިންާ ޮގތުެގާ

ޢައްޔަންކުރެއްވުމ ދިވެ ސަފީރުކަމަށްާ ޮގތަކަށްާާާާހިރ އްޖޭެގާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެދުާ

ާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

70ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށް

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 71ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.36ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމ71ު.ާ ން،ާާ.ާ

ާާދިވެހި ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިްއޔ ެގާ ހ.އޭޝިއަންލޮޖ115ާާާްރ އްޖޭެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ދިވެހިއަލް ހުންނަވ ާ ބެލްޖިއަމްާސަރުކ ރުަގއިާ ޙަސަންާ އ ދަމްާ ޢައްޔަންފ ޟިލްާ ކުރެްއވުމަށްާރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާ

މައްސަލައިގަާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަށްާ ރަނަގޅުާާއިމަޝްވަރ ާ އެންމެާ ކަމަށްާާާާެއކަންާ
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ާާާާއްމުާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ޮއތީާޢ ާާމަޖިލީހުންާފ ސްާކުރައްވައިފި.ާދެންާވޯޓަށްާދަންނަވަން މަލުތަްއާާޢަޚިލ ފު

ާާ 83ާާާާހުއްޓުވުމުެގާބިލުެގާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަ )ހ(ާދަށުނާްާވަނަާމ އްދ ެގ

ފައިވ ާއިޞްލ ޙުާާލިބިއެންމެާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާތ އީދުވ ާިއޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާދަންނަވ ނީ.ާާާާލިބިފައިހުށަހެޅިާތ އީދު

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ާާ ބިލު، ހުއްޓުވުމުެގާ އަމަލުތައްާ ޚިލ ފުާ މިންަގނޑުތަކ އިާ އިޖްތިމ ޢީާ ދަށުނ83ާާާްާޢ އްމުާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރިާމެންބަރުާާާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ 

ޢަބްދުލް އިޞްލ ޙު.ާާއިސްމ ޢީލްާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ އަންނަނިވ8ާާިޙަމީދުާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޮގތަށްާާާާވަނަާ

8ާާާާކުރުމަށް.ާާއިޞްލ ޙު އެކުާނޫންާާާައހަރުންާދަށުެގާކުއްޖަކުާޒިންމ ދ ރުާމީހަކ 16ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާއުމުރުން

ވ ނަމަާެއާކުއްޖަކ ާމެދުާާާކަމަށްާާާބ ރައިެގާފަހުންާމަޤުބޫލުާއުޒުރަކ ާނުލައިާމަުގމަތީަގިއާއުޅޭާޮގތެްއަގިއާރޭަގނޑު

ާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާފިޔަވަޅުާއެޅޭނެާެއވެ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙަމީދު.ާާާޢަބްދުލްކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

74ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

55ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

04ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:
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11ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 59ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ59ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ފ ސްެވއްޖެ. ދަށުނ83ާާްާާއިޞްލ ޙުާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އިާާވަނަާ މަޖިލީހަށްާ އޮތްާއިޞްލ ޙުާ އްަވވ ލަދެްއވުންާާދެންާ

ާއެދެން.

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ ނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ

ާާ ލ ޙުާކުރުމަށް.ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނެވިާޮގތަށްާއިޞ11ާާްއިބްރ ޙީމްާރިޒ ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙު.

ައވަށްާާޯގތި އިމ ރ ތަތްކުަގއިާ އުނދަޫގވ ެގދޮރ އިާ ޓީާާޓެރިންނަށްާ ނުވަތަާ ލަވަޖަހ ާ ބ ރަށްާ ައޑުާާ.ޮގތަށްާ ީވެގާ

މެދުާމާިާާާއ އެކަންާކުރިާމީހ ާާކަށްާއަޑުަގދަކޮށްާހަދައިފިނަމަވެސްާޮގތަާާނޫންާާވީާބަލ ާނުަވތަާއެ.ބ ރުކޮށްެގންާޓީ

ާވެ.ާާއެާޤ ނޫނުެގާދަށުންާފިޔަވަޅުާެއޅޭނެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާާރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ާާރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ އިދޫާދައިުގރަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

43ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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04ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

19ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ އ47ަވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ 24ާާދަދު ޖުމްލަ މ47ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

މުާދެންމެާއަޅުަގނޑުެގާސަމ ލުކަމަށްާެގނެސްދެއްވ ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާާާފ ސްެވއްޖެ.ާމަޖިލީހުެގާއަމީންޢ އްއިޞްލ ޙު

އެދި އަރިހުންާ ވިދ ޅުވީާާަވޑަިއަގންނަވ މެންބަރުންެގާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާާާާކަމަށްާ ބޮޑަށްާ މ ާ ނިމުމަށްފަހުާ ނަގ ާ ވޯޓުާ

،ާޢިއްޒަތްތެރިާާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ާާދ ާާމިކަންތައްތަކުަގއިާދަތިވަމުންާާހެއްދެވުމުންާހިސ ބުާހެއްދެވުމ ަގދަކުރަްއވ ާާއަޑުާ

މިކަމު އަމީންޢ އްމަމެންބަރުންާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އެދޭާާށްަގއިާ ދެއްވުމަށްާ އެހީތެރިެވވަޑައިެގންާ ވ ހަކަާާާާވެސްާ

އެއްާހުޅުހެންވޭރުާާާާާއިއްަވވ ލަދެްއުވންާއެދެން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާާާންދަންނަވަ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ވަޑަިއަގންނަ ނިކުމެާ ދައްކަވ ފަާ ވ ހަކަތަކެއްާ މެންބަރަކުާ ނުދެއްވުމ ވަާމަޖިލީސްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ިގނަާާާއިފި.ާ ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައިންާ ދޮރ ާ ކުރަްއވ ފަ.ާ އެކަންާާާޝަކުވ ތަކެއްާ އަޑުިއވުނީ.ާ ދިޔަާވެސްާ ހިނގ ާ ޮގތެއްާާާާާ

މެންބަރަކ ދެްއވުއޮޅުންފިލުވ ލަ އެްއވެސްާ އެދެން.ާ އިހ ނ ތްތެރިވެާާންާ ޖަވ ބުދ ރީނުވެާ ޮގތަށްާާާާއެާާެގންދޭތެރޭަގއިާ

އަޅުަގނޑުކަންތަ ނުވ ނެ.ާ ކުރައްަވިއެގންާ ހަމަާާާާއްާ ނަަގނިކޮށް.ާ އަތްާ އެދިާ ނުކުތ އަކަށްާ ނިޒ މީާ ދެކުނިންާ ެވސްާ

ނގ ާާ،ާކިހިނެއްާހި.ާއެހެންވީމ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވެސްއިރ ނުކުތ ާދެއްވ ފައިވޭާބިލެތްދޫާދ ާާއެަވުގތުާނިޒ މީ

އޮޅުންާާދިޔަ ެއޮގފިލުވ ލަކަމެއްތޯާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑަށްާދެއްވުންާ ކުރައްވަންޏ ާ އެކަންާ މިާާާތަށްާ ދަތިާ ވަރަށްާ ާާވެސްާ

ާތަނުަގއިާއިންނަން.ާވަކިާމީހަކަށްާވަކިާޮގތަކަށްާތަފ ތުާކުރަްއވަންޏ .ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މައްސަލަާާނިޒ މ  ޢިއްޒަތްާާއެއްާާބެހޭާ މެންބަރުނޫން.ާ މެންބަރުންާާާތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހެންާ ާސްވެާާއަދިާ

ައޅުަގނޑުާާާާކުރަްއވ ތިޔަޤީން އެީއކީާ ނުހަދ ނަން.ާ ޮގތެއްާ ތަފ ތުާ ވަކިާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުާ

ޮގތެއް ކުރ ނޭާ އެދިވަޑަިއެގންނެވިާާއެކަންާ ނުކުތ ައކަށްާ ނިޒ ީމާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާާާާނޫން.ާ އެާ ނަމަާ

ޮގތްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާާާާކުރަންވީޢަމަލުާާއިަގއިާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަިއަގވ އިދުާޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.ާމަޖިލީހުެގާގަާއަ

ާށް.ާރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާއަމީންޢ އްމަައޅުަގނޑުާމިހ އެނެގންާއޮންނ ނެ.ާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

މެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާާެގާާއިރާ ތުލުސްދޫާދާ ާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ 

ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު ާާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާ މ އްދ ެގާ)ނ(ާއަންނަނ30ާާި. ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުވަނަާ ކުރުމަށް.ާވިާ

ާާާާ-)ނ( އަދަބަކީ ކުށުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވުރެާާރުފިޔާ 2000ާާމިާ އަދަދުކުންާާާާިގނަާާއަށްާ ނޫންާ

ާާާާޖުރުމަނ ާކުރުން ާާާާވަހަށްވުރެދުމަސ6ާާްނުވަތަ ބަންދުކުރުންާނުވަތަ ޭގަގއިާ މުއްދަކަށްާ ާރުފިޔާ 2000ާާދިުގާނޫންާ

ާާނ ާކުރުިގނަާނޫންާއަދަދަކުންާޖުރުމަާާާވުރެއަށް ދިުގާނޫންާމުއްދަތަކަށްާޭގަގއިާާާާމަސްދުވަހަށްާވުރ3ާާެމ އިާއެކު

ާބަންދުކުރުމެވެ.

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދައިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތުލުސްދޫާދައިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރު

40ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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12ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

15ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 52ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 27ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ52ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއި

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

އަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދައިރ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ނައިފަރުާ މުޙައްމަދުާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާޙްމަދުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ

އިޞްލ ޙު ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ މަޚްލޫފްާ އަޙްމަދުާ ާާމެންބަރުާ އަންނ39ާާަ. )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ޮގތަށްާާާވިނިާވަނަާ

ާާ.ާމިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖުރުވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(39ާާކުރުމަށް.ާާއިޞްލ ޙު ާާމަނ ެގާނޯޓިހ  500ާާުގޅިެގންާއެާމީހަކު

ާއެވެ.ާާާމަނ ާކުރެވިދ ނެވުރެންާިގނަާނޫންާއަދަދަކުންާޖުރުއަށްާާރުފިޔ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާންބަރުންނަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދައިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާަގލޮޅުާދައިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފް.ާާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަ

40ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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13ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

12ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 53ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 27ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ53ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއުތުރުާާާފުވައްމުލަކުާާޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ ނައިފަރުާދައިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ

ޙަސަން ރަފީޤްާ މުޙައްމަދުާ އިޞްލ ޙުމެންބަރުާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ މ އްދާ 39ާާާާާ ޮގތަށްާާވަނަާ އަންނެވިާ )އ(ާ ެގާ

ވުރެންާިގނަާނޫންާއަދަދަކުންާއަށްާާާާރުފިޔ 2000ާާކީާާދ ެގާ)ކ(ާބަޔ ންކުރ ާކުށުެގާއަދަބަކުރުމަށް.ާމިާމ އްއިޞްލ ޙު

ާމަނ ކުރުމެވެ.ާޖުރު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދައިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙަސަން.ާާާރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދައިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

43ާާްއވީާ:ވޯޓުާދެ
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12ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

10ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 55ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 28ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ55ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާންާއެދެން.އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެްއވު

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއުތުރުާާާފުވައްމުލަކުާާޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވ ނައިފަރުާދައިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ

ާާޮގތަށްާާާވިވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއަންނަނ40ާާަާާޙަސަންާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙުާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤު

ާާާާމަނ ެގާނޯޓިހ މަށް.ާމިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖުރުކުރުއިޞްލ ޙު ާާާާރުފިޔ 500ާާުގޅިެގންާއެާމީހަކު ިގނަާާާާވުރެއަށް

ާެއވެ.ާާމަނ ާކުރެވިދ ނެނޫންާއަދަދަކުންާޖުރު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙަސަން.ާރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

38ާާާ:ވޯޓުާދެްއވީ
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11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

14ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 49ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 25ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ49ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާލަދެްއވުންާއެދެންާ.އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ 

ާ

ާ

 އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

އިޞްލ ޙު.ާާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ލަޠީފްާ ޙަސަންާ އަންނަނ40ާާިމެންބަރުާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ޮގތަށްާާވަނަާ ވިާ

ާާލ ޙުއިޞް އަދަބަކީ ކުށުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ނޫނ2000ާާާްކުރުމަށް.ާ ިގނަާ ވުރެާ އަށްާ ރުފިޔ ާ

ާއަދަދަކުންާޖުރުމަނ ާކުރުމެވެ.ާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާތީޖ ާ:ވޯޓުެގާނަ

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

12ާާާާާާޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 50ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 26ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ50ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ާާ ޢިްއޒަނައިފަރު ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ މުޙަްއމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތްތެރިާދ އިރ ެގާ

ރިޟ ާ އިބްރ ހީމްާ ާާާާމެންބަރުާ ިއޞްލ ޙު. މ އްދ ެގ41ާާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ ޮގތަށްާާާވަނަާ އަންނަނިވިާ )ނ(ާ

ރުފިޔ ާއަށްާވުރެާިގނ500ާާާަާުގޅިެގންާމީހަކުާާާާރުމަނ ގެާނޯޓިހ ާމިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖުާާ-ކުރުމަށް.ާ)ނ(އިޞްލ ޙު

ާނޫންާއަދަދަކުންާޖުރުމަނ ާކުރެވިދ ނެާެއވެ.ާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާއިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ނައިފަރުާދ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.ދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ުގރައިދޫާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

42ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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08ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

13ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 50ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.26ާާ ޖުމްލަ އިޞްލ ޙ50ާާު.ާ މިާ ާ.

ާލަދެްއވުންާއެދެން.ފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ 

ާ

ާ

 މޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

މުޙައްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނައިފަރުާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ މަދުާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ މުޙައްމަދުާ ޙުސައިންާ މ އްދ ެގ41ާާމެންބަރުާ ޮގތަށްާާާވަނަާ އަންނަނިވިާ )ބ(ާ

ާާއިޞްލ ޙު އަދަބަކީ ކުށުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ނޫންާާާރުފިޔާ 2000ާާކުރުމަށް.ާ ިގނަާ ވުރެާ އަށްާ

ާމަނ ާކުރުމެވެ.ާންާޖުރުއަދަދަކު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާސައިންާމުޙައްމަދު.މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުާާ:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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08ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

15ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ފ ސްވ47ުވޯޓުަގއިާ ާ.ާާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ 26ާާމަށްާ ޖުމްލަ އިޞްލ ޙ47ާާު.ާ މިާ ާ.

ާޞްލ ޙުާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެންާ.ފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއި

ާ

ާ

 މޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ މުޙައްމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ

)ނ(ާއަންނަނިިވާާާާވަނަާމ އްދ ެގ42ާާޢަބްދުއްރަޙީމްާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާهللاާޢަބްދުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާވުރެާިގނަާއަށްާާރުފިޔ 500ާާުގޅިެގންާމީހަކުާާމަނ ެގާނޯޓިހ ާާމަށް.ާމިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖުރުކުރުޮގތަށްާއިޞްލ ޙު

ާމަނ ާކުރެވިދ ނެާެއވެ.ާނޫންާއަދަދަކުންާޖުރު

ާ

ާ

 ދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

67ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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09ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

15ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 48ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ޖުމްލ25ަ.ާ އިޞްލ ޙ48ާާުާާ.ާ މިާ ާ.

ާލަދެއްުވންާއެދެން.ފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ 

ާ

ާ

 މޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުރެންދޫާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ މުޙަްއމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ

ތ އީދުކުރައްާ މޫސ ާ އަޙްމަދުާ އިޞްލ ޙު.ާާމެންބަރުާ މ އްދ ެގ42ާާވ ފަިއވ ާ ޮގތަށްާާާވަނަާ އަންނަނިވިާ )ބ(ާ

ާާއިޞްލ ޙު އަދަބަކީ ކުށުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ނޫންާއަށްާާރުފިޔާ 2000ާާކުރުމަށް.ާ ިގނަާ ވުރެާ ާ

ާމަނ ާކުރުމެވެ.އަދަދަކުންާޖުރު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ންނަވ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަ

36ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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09ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

16ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 45ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 23ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ45ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާލަދެްއވުންާއެދެންާ.ޖިލީހަށްާއިއްަވވ އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަ

ާ

ާ

 މޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދުާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާާ ޖަމ ލް ާާއަޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާ މ އްދ 43ާާބޫބަކުރުާ ޮގތަށްާާާާެގވަނަާ އަންނަނިވިާ )ނ(ާ

ާވުރެާިގނަާނޫންާއަށްާާރުފިޔާ 500ާާުގޅިެގންާމީހަކުާާމަނ ެގާނޯޓިހ ާާމަށް.ާމިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖުރުކުރުއިޞްލ ޙު

ާމަނ ާކުރެވިދ ނެާއެވެ.ާާއަދަދަކުންާޖުރު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާޮގތަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާބޫބަކުރުާ.އަމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލްާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

65ާާދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަ

36ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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09ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

16ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 45ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 23ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ45ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާްއަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ލ ޙުާއިއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞް

ާ

ާ

 މޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ހުށަހަޅުއްވައި،ާ މުޙައްމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނައިފަރުާ

ރޮޒައިނ ާާ އިޞްލ ޙު.ާާއ މެންބަރުާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ މ އްދ ގ43ާާާެދަމްާ ޮގތަށްާާާާވަނަާ އަންނަނިވިާ )ބ(ާ

ާާއިޞްލ ޙު އަދަބަކީ ކުށުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ނޫންާއަށްާާރުފިޔާ 2000ާާކުރުމަށް.ާ ިގނަާ ވުރެާ ާ

ާމަނ ާކުރުމެވެ.އަދަދަކުންާޖުރު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާޓުެގާނަތީޖ ާ:ވޯ

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދަމްާ.އ ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

40ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

15ާާާާާާށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 50ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.26ާާ ޖުމްލަ އިޞްލ ޙ50ާާު.ާ މިާ ާ.

ާލ ޙުާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞް

ާ

ާ

 މޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ދ އިރ ެގ ޢިްއޒަތްތެރިާނައިފަރުާ ދ އިރ ެގާ ވަިއކަރަދޫާ ހުށަހަޅުއްވައި،ާ މުޙައްމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ

އިޞްލ ޙު.ާާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ޢ ރިފްާ ޢަލީާ މ އްދ ެގ44ާާމެންބަރުާ ޮގތަށްާާާާވަނަާ އަންނަނިވިާ )ޅ(ާ

ާވުރެާިގނަާނޫންާއަށްާާރުފިޔާ 500ާާާާުގޅިެގންާމީހަކުާާމަނ ެގާނޯޓިހ ާމަށް.ާމިާމ އްދ ެގާދަށުންާދޭާޖުރުކުރުއިޞްލ ޙު

ާމަނ ާކުރެވިދ ނެާއެވެ.ާާއަދަދަކުންާޖުރު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ.ނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާރިފްާ.ޢ ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

37ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

17ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓު 47ާާަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 26ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ47ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާލަދެްއވުންާއެދެންާ.ވ ވަާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއް

ާ

ާ

 މޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

މު އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނައިފަރުާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ ޙަްއމަދުާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ އަޙްމަދުާ އިލްހ މްާ މ އްދ ެގ44ާާމެންބަރުާ ޮގތަށްާާާާވަނަާ އަންނަނިވިާ )އ(ާ

ާާއިޞްލ ޙު އަދަބަކީ ކުށުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ަގއިާ )ކ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ިގާާރުފިޔާ 2000ާާކުރުމަށް.ާ ވުރެާ ނޫންާއަށްާ ނަާ

ާކުރުމެވެ.ާމަނ ދަދަކުންާޖުރުއަ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާމެންބަރުންާވޯޓުާދެްއވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާޙައްމަދުާ.ނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

37ާާވޯޓުާދެްއވީާ:



 113 

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

16ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބަިއވެ ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ 47ާާރިވިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.26ާާ ޖުމްލަ އިޞްލ ޙ47ާާު.ާ މިާ ާ.

ާާ ަގވ އިދުެގ މިދަންނަވ 83ާާާާފ ސްވެއްޖެ.ާ ވޯޓަށްާ ިއޞްލ ޙުތަކަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވ ާދެާއިޞްލ ޙު.ާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙާުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައ83ާާިނިމުނީ.ާދެންާއޮތީާގަވ އިދުެގާާ

ާވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ވަމަޖިލީހަށްާއިއް

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށް.8ާާކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާޢަބްދުއްރަޙީމްާތ އީދުهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާޙަސަންާލަތީފްާ.ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

41ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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13ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

10ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 54ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.28ާާ ޖުމްލަ މ54ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

އިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ ާބެހާޭާ

ާ.ާާންބަރުާމުޙައްމަދުާތ ރިޤުތެރިާމެއެއްާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާތ ރިޤުމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް

މައްސަލަ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ނެީގ މިާ )ށ(8ާާާާއެއްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާންވީމ ..ާ.އިޞްލ ޙެއްާވެސްާވަނީާފ ސްވެފައި.ާއެހެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

8ާާާާ ަގވ އިދުެގ ެގންދަވ ފައި.ާ އަނބުރ ާ ވަނީާ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ83ާާާާަވަނަާ

ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާދެންާހުށަހެޅިފައިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމޭޒުންއިދ ރީާ

ދ އިރ ގެާ ނިލަންދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ މުޙަްއމަދުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާނައިފަރުާ

ވަނަާމ އްދ ާއުނިކޮށްާދެންހުރިާމ އްދ ތައ46ާާާްމުޙުސިންާޙަމީދުާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާމެންބަރުާޢަބްދުލް

ާތަރުތީބުކުރުން.ާ

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދު.ާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމުޙުސިންާޙަމީދުާ.މެންބަރުާޢަބްދުލްާންދޫާދ އިރ ެގނިލަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

41ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

28ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 69ާާވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ  ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ 35ާާއަދަދު ޖުމްލަ މ69ާި.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާާ ާޢ އްުމާއިޖުތިމ ޢީާމިންަގނޑުތަކ ާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާދަންނަވ ލ ނީާމުޅިާބިލުާއެކީަގއި

މަ ބިލުާ ހުއްޓުވުމުެގާ ޢަމަލުތައްާ އިޞްލ ޙުތަކ ޚިލ ފުާ ެގންނެވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާޖިލީހުންާ ފ ސްކުރެއްވުމަށްާ ެއކުާ

ާންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުންާެއދެން.ާމެންބަރު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

67ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާވޯޓުަގއި 67ާާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 34ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު އްމުާ.ާއެހެންކަމުންާޢ 67.ާޖުމްލަ

މިންަގނޑުތަކ  މަާާއިޖުތިމ ޢީާ ބިލުާ ހުއްޓުވުމުެގާ ޢަމަލުތައްާ ެގންނެވިާއިޞްލ ޙުތަކ ޚިލ ފުާ ވޯޓުަގިއާާާާޖިލީހުންާ އެކުާ

ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެޖެންޑ ާާާާއިއްތިފ ޤުންާފ ސްވެއްޖެ.ާމިާާބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގ

ާމިއަދުާމިާނިމުނީ.12ާާއައިޓަމްާާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާދެ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ އޮތީާ އިތުރ13ުންާ އަޅުަގނޑުމެ.ާ ދަށުންާ މަސައްކަތްތަކުެގާ މިާ މަސައްކަތްތައް.ާ އެހެންާ ންާާާ

ބެހޭާބިލުެގާބަހުސްެގާމަރުޙަލ .ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިހ ރާުާާާދ ނީާދުންފަތްާކޮންޓްރޯލުކުރުމ މިއަދުާކުރިއަށްާެގން

ހަމަވ ނާެާ ކޯރަމްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަރުވަނީާނޮޅިވަރަމްާ

ނުކުެމވަޑައިަގ މަތިންާ މެންބަރުާއިންތިޒ މެްއެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތުމަށްާ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ  ވިލުފުށީާ އަޅުަގނޑުާ ދޫކޮށްލެއްވީ.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރާުާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާރިޔ ޟު

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި
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ޮގތުން ބެހޭާ ދުންފަތ އިާ ައޅުަގނޑުާ ބޭނުން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ވ ހަކަދައްކ ލަންާ

ޤަބޫލުކުރެވެނީާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާއަދިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާަވުގތުާޖެހެންާ

ާމިހ ރުާދެތިންާހަތަރުާމިނެޓަށްާވެފައިާމީދީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑު..ާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދޫކޮށްލީާނިޒ މީާމައްސަލަ.ާ

ާ

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ތެރިާމެންބަރުާނޑުާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްއ ދެ،ާނިޒ މީާަމއްސަލަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދޫކޮށްލައްަވިއފި.ާއަޅުަގ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ބިލ  މިާ ރައީސް.ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދަްއކ ކަށް ވ ހަކަތަކެއްާ ދިުގާ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ނުކުރަން.ާަގއިާ ސްދެއްާ

ުގޅިެގންާރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުާދޭންާބޭނުންވ ާމެސެޖަކާީާާާަގނޑުާމިއަދުާމިާބިލުާފ ސްވުމ އެހެންނަމަވެސްާއަޅުާ

ކޮންޓްރޯލުކުރުމަާާނޫން ދުންފަތްާ އިލްތިމ ސަކީާ ބޭނުންވ ާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދުންފަތުެގާާނަމަާ އަދިާ ށްޓަކައިާ

ިގނަުގނަާއިސްތިއުމ ލު އެޅުވުމަށްޓަކައިާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ ހަރުދަނ ާ ސަރުކ ރުންާ ހުއްޓުުވމަށްޓަކައިާ ކުރުންާ

ކުރައްވ ފައި.ާާ ވަނީާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބުރަާ ވަރަށްާ މިކަމުަގއިާ ކޮމިޓީންާ އިޖުތިމ ޢީާ އަދިާ ކުރެވިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ރެއްވުމަށްޓަކައިާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީންާވަރަށްާިގނަުގނަާމަސަްއކަތްތަކެއްާކުރެއްިވ.ާއަދިާއެޮގތުންާމިާބިލުާދިރ ސ ކު

އަށްާވަޑައިެގންާވަރަށްާާާކަމ ާުގޅުންހުރިާވަރަށްާިގނަާފަރ ތްތަކުންާއެާކޮމިޓީާާޚ އްޞަކޮށްާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާމި

ާއަލީަގއިާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީންާވަރަށްާބޮޑަށްާބެލިާިގނަާމަޢުލޫމ ތުތައްާދެއްވި.ާެއހެންނަމަވެސްާއެާމަޢުލޫމ ތުތަކުެގ

މިފަދަާކަމެއްާހުއްޓުވ ލުމަށްޓަކައިާދެންާނިކުމެދ ނެާާާފަހަރ ާާވ ތީާއެއްާާމިއީާވަރަށްާިގނަާބަޔަކުާކުރަމުންދ ާކަމަކަށް
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ބަ ެގއްލުންތަކެއްާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ ސަބަބުންާ މީެގާ މިއީާ މިކަމަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ ެވސް.ާ ޔަކަށްާާމައްސަލަތައްާ

ާވެސްާާކަމަކަށްާވ ތީެވ،ާޤ ނޫނަކުންާމިކަންާމަނ ކޮށްފައިާއޮތުމުންާމިކަންާހުއްޓ ލަންާބޭނުންވ ާބަޔަކަށްާލިބެމުންދ ނެ

އެކަމަ ނޫންނަމަާ ހުޅުވިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާމަުގތަކެއްާ އެޮގތުންާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ބޭނުންތެރިާ އެޅުްއވުމަކީާ ބ ރުާ ށްާ

މެ ިގނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުޑަދަށުަގމަޖިލީހުެގާ ހަމަާ ވެސްާ މިކަާާންބަރުންނަކީާ މިތަނުަގއިާ އެތައްާ ކުރަމުންދ ާއ ިއާ ންާ

ެއކުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާމިާލިބުނުާމަޢުލޫމ ތުތަކުެގާއަލީަގިއާއަޅުަގނޑުާވެސްާމިހިރީާކަމެއްާާބައެއް.ާހަމަެއއ 

ކުރަންާނިންަމއިެގން.ާއެީއާއަޅުަގނޑުާާނުކުރަންާނިންމައިެގން.ާއެއީާމިާދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލުާދުވަހަކުާވެސްާނު

މަސައް ކޮމިޓީެގާ އިޖުތިމ ޢީާ މިާ މިދެންނެވީާ ލިބުމ އެހެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަންާ ކޮމިޓީާާކަތްާ އެާ ާާއަށްާާާުގޅިެގންާ

އ ދެ،ާރ އްޖެއިންާބޭރުެގާޔުނިސެފުެގާބޭފުޅުންކޮޅެއްާވަޑަިއެގންާދެްއވިާމަޢުލޫމ ތުެގާާާާވަޑައިެގންނެވިާބަެއއްާބޭފުޅުންާ

ކަހަލަާފުރަތަމަާމިކަހަލަާބޮޑެތިާބަލިތައްާޖެހުމުެގާއެންމެާފުރަތަމަާާާއިާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވުނުާކެންސަރުއަލީގަާ

ނޫންމި ބިންަގލަކީާ އެކަާާކަމުެގާ ދުންފަތްނަމަާ ފެށުމަކީާ ކަމަށް.ާާާމުެގާ ިއސްތިއުމ ލުކުރުންާ ދުންފަތުެގާ އ ދެ،ާ ކަން.ާ

ކަމ ާބެހޭާވަރަށްާާާާކޮމިޓީަގއިާޚ އްޞަކޮށްާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަކީާމިާާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއިޖުތިމ ޢީ

ޮގވ ލަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީެވާ ބަޔަކަށްާ ތިބިާ ލިބިފައިާ މިއަދުާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ ިގނަާ

ފުރިހަމަ ބިލުާ މިާ އެއްކިބ ވުަމށްޓަކައިާ މިކަމުންާ ދުރުވުމަށްޓަކައިާ މިކަމުންާ އެއަާާާބޭނުންވަނީާ ކިޔުމަށްފަހުަގއިާ ާާށްާ

ެގންދ ާދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލުާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާުމހިއްމުާފިޔަވަޅެކޭާމިއަދުާާާާބޭފުޅުންާމިހ ރުާއެާޢަމަލުކުރަމުން

އެހެންކަ ތެރެއިން.ާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ މިދަނީާ ފ ސްވުމ އެޅިެގންާ ޤ ނޫނުާ މިާ ިމއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާމުންާ ުގޅިެގންާ

މިކަމުންާޢ އްމުާރައްޔިތުންާއި ފިޔަވަޅުެގާސަބަބުންާ އެޅޭާ މިާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ ހޭލުންތެރިވެާއަދިާ ތުރަށްާ

ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާާމުޖުތަމަޢުެގާތެރެއިންާބަޔަކުާމަދުެވެގންދ ނެާކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.ާއަދިާހަމައެހެންމާެާއަޅުަގނޑު

ތިމަރަާ އަޚުާ ގ ތްާ ޢިއްޒަތްއަޅުަގނޑުެގާ ދ އިރ ެގާ މެާފުށީާ މުސްތަފ ާތެރިާ މުޙައްމަދުާ އަޅުަގނޑުާާާާންބަރުާ ވެސްާ އަށްާ

އެ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ ތަޞްދީޤުކުރ ާ ބިލުާ މިާ އެީއާާާާޮގވ ލަންާ ހުއްޓ ލެއްވުމަށް.ާ މިކަންކުރުންާ ވެސްާ މަނިކުފ ނުާ

ބޯލަ ސިނިގރޭޓެއްާ ބޭނުންފުޅުިވާ ވެސްާ ދޭތެރެއިންާ ވޯޓުާ ދެާ ެވސްާ އެހެންވީމ ދެންމެަގއިާ ވަޑައިަގންނަވ .ާ ،ާާންާ

ނޑުާުއއްމީދުކުރަނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިާބިލުާތަޞްދީޤުކުރެވޭާދުވަހުންާފެށިެގންާއަޅުަގނޑުެގާއަޚުާާއަޅުަގ

ާވެސްާމިާޢަމަލުކުރުންާހުއްޓ ލ ނެާކަމަށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެ ދ ިއރ ެގޝުކުރިއްޔ ާ މ ވަށުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޖަމ ލަާާރިާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ށާްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ
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ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާ`ާޝުކުރިްއޔ ާ ނެތުމ  ވެސްާ ަވުގތުާ ާ.ާާ ެވސް އަޅުަގނޑުާ އުޅުނީާއެކުާ ދަންނަވ ލަންާ

ދުންފަތްާކޮންޓްރޯލުކުރުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރިާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކަށްާވިސްނީމޭ.ާާ

ބޭނުންނުވ ާާ އިސްތިއުމ ލުކުރަންާ މީހުންނ އިާ ިއސްތިއުމ ލުކުރ ާ ދުންފަތުެގާ އޮންނ ނީާ ިވސްނ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ވެސް ޙައްޤުތައްާ މިހިާމީހުންެގާ ތިބިާ ރ އްޖޭަގއިާ ެއޮގތުންާ ކުރެވޭތޯއޭ.ާ ބޭފުޅުނާްާާާމ ޔަތްާ ހުރިހ ާ ފަންނީާ ކަމުެގާ

އަށްާެގނެސްާއެބޭފުޅުންެގާފުރިހަމަާއެއްބ ރުލުމ އިާއެހީތެރިކަންާމިާބިލަށްާހޯދިފަވ ނެ.ާއަދާިާާާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީ

އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަްއާ ިގނަާ ބިލުެގާ ތަމިާ ބިލުާ ވ ނީާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ސަރުކ ރުންާާންފީޛުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކުރުމުެގާ

އެކަމުެގާޒިންމ ާއުފުއްލަވ ާުވޒ ރ ެއއްެގާފަރ ތްޕުޅުންާއެކުލަވ ލ ާަގވ އިދަކުންާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަނޑައަޅ ފަިއާާ

ދެލިާކޮޕީާއޮތް ބިލުެގާ ފުރަތަމަާ ހުރިާއެންމެާ ބިލުަގއިާ ދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލުާާާވ ނެ.ާސަބަބަކީާ ާާކުރެވޭނީާޮގތުންާ

ވ ާކަމެްއާާާހަމައެކަނިާޭގާކޮޓަރިތެރޭަގއި.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާބަޔަކުާދެވިާހިފ ފައި

އެާ މަޑުަމޑުންާ ވ ތީވެ،ާ އުނދަޫގކަމަކަށްާ ވަރަށްާ އެއީާ ހުއްޓުވ ލުމަކީާ ވިސްނިެގންާާާޤ ނޫނަކުންާ ބަޔަކަށްާ

ނިޒ  ކުރެވޭކަހަލަާ އެކަންތައްާ ގ އިމުކުރެވިފައިާރިހިބިލިޓޭޓުކޮށްެގންާ ބިލުަގއިާ މިާ ބ ބެްއާާާާމެއްާ ަވކިާ ވ ނެ.ާ

ފަރުމ ކުރުމުަގއިާާާާޚ އްޞަކުރެވިފައި ބިލުާ ިމާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ރިހިބިލިޓޭޓުކުރުމަށްޓަކައިާ ވ ނެާ

މަޞްލަޙަ މީހުންެގާ ވިސްނ ާ ސަލ މަތްވުމަށްާ ދުންފަތުންާ މަޞްލަޙަތަށ އިާ ދުންފަތުެގާާމުޖުތަމަޢުެގާ ތަށ އި،ާ

ނުކުރ ާމީހުންެގާމަޞްލަޙަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނ ފައިާވ ނެ.ާއ ދިާވިޔަފ ރިވެރިންެގާމަޞްލަޙަތަށްާސްތިއުމ ލުއި

ބިލާުާ މިާ ފަދައިންާ މެންބަރުާވިދ ޅުވިާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާވިލުފުށީާ ވެސްާވިސްނ ފައިާ

ފ ހެއް ާާާާއަދިާ އެ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެއީާ ވިދ ޅުވެވުނީހެން.ާާނުވޭ.ާ ެއހެންާ ުއއްމީދުަގއިާ ފ ސްކުރެްއވުމުެގާ

ކަމަށް.ާވަރަށްާާާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާއަންނަާހަފްތ ަގއިާމިާބިލުާފ ސްވެާޤ ނޫނަކަށްާވ ނެ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަދިޝުކުރިއް މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޔ ާ ޢިއްޒަވެސް ެއއްާ ފުއިތުރުާ އޮތްާ އެބަާ މެންބަރަކުާ ާރުޞަތަކަށްތްތެރިާ

،ާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރަންާފަށ ާާއެދިަވޑަިއެގންފައި.ާއެހެންވީމ 

ާދުވަހުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިންމުންާ.

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަގއިާ.9:00ާާވ ާހޯމަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާާުޖުލައ19ާާިހުެގާޖަލްސ އެއްާޮއންނ ނީާދެންާމަޖިލީ

ާ

ާނިމުނީާ.ާމަޖިލީސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

ާ

 _______________ާ




