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 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  23 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ( ސްދުވަހޯމަ ، )2010  ޯއަގސްޓް 2 : ތާރީޚު 

 1431 ޝަޢުބާން 21 
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 އަށް  13:02ން  12:29 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
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 މިނެޓް  19ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު  

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 49 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ62ް  އިންޓަވަލް ކުރިން : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 71ފަހުން  ހުސްވަުގތުކޮޅަށް 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު

 ރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ބަަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެން  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުފަމާ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  ދޫދިއް 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ދުލްޣަފޫރު މޫސާ ބްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަ 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް މެ މަނަދޫ ދާއިރާެގ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 މީދު ޙަ هللاއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ދާކުރެންދޫ  

 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 

 ބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުހިމަ 

 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 

 ލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނި 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 މަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ޙްއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 މަދު ރިޔާޒްންދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ  

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ޙަސަން އިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

  މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 

 

 

 

 - : ވި ވަޒީރު ނެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން  
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، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  * އިންޓަވަލްފަހުން، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

ހިންނަވަ މުޖްާތޒް،  ދާއިރާގެ ރުމުޙަަަންމަދު  ގެމަނަފުިށ  އަދި  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   

ލްޣަފޫރު، ގަލޮޅު އުތުރު  ދުޙާމިދު ޢަބްމެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލްފަހުން، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު،  هللا، ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު

ޢަބްދު އަޙްމަދު  މެންބަރު  ޢަބްهللا، ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މޫސާ،  ކުޅުދުއްފުިށ  މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  ދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ 

ޙަމީދު، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ  هللا ދުމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބް

ޝާހިދު، ބިލަްތދު  هللا އްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޮތމެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،  

ލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  ، ވިދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ   ،هللاހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  

ރަޝީދު،   މުޙަންމަދު  ޢަބްދުމެންބަރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ދާއިރާގެ  هللا،މާފަންނު  ނޮޅިވަރަމް 

ރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މިލަންދޫ  ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ  މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،

ޠާރިޤް، މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަނަދޫ  ރިޒާ،  ޢަލީ  މެންބަރު  ޢަލީ،  ދާއިރާގެ  އަފްރާޝީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެންބަރު   އުނގޫފާރު  ދާއިރާގެ  އިނގުރައިދޫ 

ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ،  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،    ޙަމީދު، އޭދަފުިށهللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ޙަމްޒާ، ކިނބިދޫ هللا ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މެންބަރު އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު    ޝާހިދު، ބިލަްތދު ދާއިރާގެ 

، މަރަދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް، އަދި މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  ނެވިއެވެ. އަދި  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާދުވަސް.ާާހޯމަާާަގސްޓުއާ ާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާށުނީާ.މަޖިލިސްާފެާ.وااله

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.29ާއަށްާހ ޒިރުެވާވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާ މިވަުގތުާޖަލްސ 

ާ

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.2ާ/23ާ/2010/އޖޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީާމިއަދުެގާއެާ-3.1

ާސްާކުރުން.ާމިާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ޔައުމިްއޔ ާފ 3.2ާާމުާއެޖެންޑ ާއައިޓަާ-3.2

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އައިޓަމު ބޭއ4ްއެޖެންޑ ާ ިމއަދުާ އެންުގން.ާ އަންގ ާ ރިޔ ސަތުންާ އަޅުަގނޑުާާ.ާ ކ މިޓީތައްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ވުމަށްާ

9:30ާާާާދަންނަވ ލ ނަން.ާާ 9:30ާާާާަގއި.1ާާާާަގއިާމ ލިއްޔަތުާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާރޫމް 2ާާަގއިާޢ އްމުާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާރޫމް

9:30ާާާާަގއި.ާާ ަގއިާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކުެގާކ މިޓީ،11:15ާާާާަގއި.3ާާާާަގއިާއިޤްތިޞ ދީާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރި

ާާާާކ މިޓީ 11:15ާާާާަގިއ.1ާާާާކ ޓަރި ަގއިާއިޖުތިމ ޢ11:15ާާާީަގއި.2ާާާާަގއިާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރި

ަގިއާދަޢުލަތުެގާވިޔަފ ރިާތަންތަންާޕްރައިވެޓަިއޒްާކުރުމުެގ12:30ާާާާަގއި.3ާާާާކ މިޓީެގާސަބްާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރިާާ
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ކ ޓަރިާ ކ މިޓީާ ކ މިޓީ،ާ ހ އްވެވިާ ކުރުމަށްާ ދިރ ސ ާ 2ާާާާާާބިލުާ މުއައްސަސ ތަކުެގ2:30ާާާާަގއި. ިމނިވަންާ ަގއިާ

2:45ާާާާަގއި.1ާާާާކަންތައްތަކ އިާބެހޭާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރިާާ 2:45ާާަގއި.2ާާާާަގއިާޕެޓިޝަންާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރި

ާަގއިާ.3ާަގއިާމުޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކ ިމޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރިާާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި ާާއަޅުަގނޑުާ މިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު މަޖިލ6ީހ ރުާ ާ.ާާ ހުށަހަޅ ާކަންކަން. ޭމޒުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާހުެގާރައީސްެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިވ ާގ ތުެގމަތިންާހިޔުމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަންާއ ފ190ާާާްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މޯ ޢައްޔަންއަށްާލްޑިވްސްދަާ މެންބަރުންާ ާާާާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަިއޓްސ6ާާާާްާ/2006ކުރުމަށްޓަކަިއ،ާ ހިޔުމަންާ

ާާކ މިޝަނުެގާޤ ނޫނު ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގިއވ ާގ ތުެގމަތިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށ5ާާާްެގ

ރައްޔިތުނަންފުޅުތައްާާާފަިއވ ހުށަހަޅުއްވ  ަގ،ާ މަޖިލީހުެގާ )ށ(171ާާވ އިދުެގާާންެގާ މ ްއދ ެގާ ދަށުންާވަނަާ ެގާ

އިޢުލ ނު ދިރ ސ ާމަޖިލީހުަގއިާ މައްސަލަާ މިާ ދ އިީމާާާކުރުމ ިއ،ާ މައްސަލައ ުގޅޭާ ނިންމެވުމަށްާ ގ ތެްއާ ކުރައްަވއިާ

.ާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ އްމުެގާއަރިހުންާއެދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފ ނުއްވ ފައިވ ާާއަށްާފ ނުވުމުެގާމައްސަލަާކ މިޓީ

އިްއވަާ ާާވ ލަސިޓީފުޅުާ މައްސަލަދެްއވުމަށް. ާާާާނިޒ މީާ ާމުާހީއިބްރ ާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތ ޑ އެއް

ާމުއްޠަލިބު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތ ޑ 

އިޢުލ ން ދެންމެާ މިާ މަނިކުފ ނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިމީާޝުކުރިއްޔ ާ ވިދ ޅުވަނީާ އެޖެންޑ ަގއިާ ކުރެއްވިާ

މެންބަރުންެގާަވުގތ7ާާާީކ މިޓީއަކަށްާފ ނުވަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހިޔުމަންާރައިޓްާކ ިމޝަންެގާޤ ނޫނުަގއިާއ ންނ ނީާާ

ވ ހަކަ ފ ނުވ ާ އެހެންވީމ ކ މިޓީއަކަށްާ ޤ ނޫނ .ާ ޤަބޫލުނުކުރ ތީާާާ،ާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމކަށްާ ެގންދެވޭނެާ އޭތިާ ޚިލ ފަކަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގވ އިދުެގ ކަމ 171ާާާާމަޖިލީހުެގާ ވަނީާ މ އްދ ަގއިާ ކ މިޓީާާވަނަާ ދ އިމީާ އެހެންނަމަވެސް،ާާާާބެހޭާ ފ ނުވުމަށް.ާ އަށްާ

ާގ5ާާާާެގހިޔުމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަންެގާޤ ނޫނު މ އްދ ެގާ)ށ(ާ ާާވަނަާ މަޖިލީހަށްާަގއ3ާާިެެ އެާމައްސަލަާ ވަނީާ ާ

ާމެންބަރުންެގާވަުގތީާކ މިޓ7ާާީާާހުށަހެޅުމުންާއެާނަންތައްާދިރ ސ ކ ށްާފެންނަާގ ތެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

ާާ އަޅުަގނޑުމެން އެހެންކަމުން،ާ ހ ވުމަށް.ާ ޤ ނޫނުާގޢައެއްާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ހިޔުމަންާ ާާމަލުކުރަންޖެހޭނީާ ެެ5ާާ

ާާމެންބަރުާއެާނެންެގވިާނިޒ މ ާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތ ޑ ަގިއވ ާގ ތުެގާމަތިން.ާއަޅުަގނޑު،3ާާާާށ(ާެގާާވަނަާމ އްދ ެގާ)

މައްސަލަ ސިޓީފުޅުާާާާބެހޭާ ފ ނުއްވ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަމީންޢ އްމުާ ބަލައިަގންނަން.ާ ކަމަށްާ އެއްާ

ާެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.އެއްާތ އްޑޫާދ އިރ ާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތ އްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާހަމަާސ ފުކ ށްލަންާބޭނުންވަނީާމިާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކ މިޝަނ އިާޖުޑީޝަލްާ

ާ؟ރެއިންތޯާނުވަތަާޗ ޓުެގާބޭރުންތޯޗ ޓުެގާއެތެާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާބަންދުކ ށްެގންާމިއުޅެނީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޖަލްސ އ ާާއެއްާާބެހޭާމައްސަލަާާނިޒ މ  މަޖިލީހުެގާ ކަެމއްާނޫން.ާނިޒ މ ާާނޫން.ާއެއީ،ާ އެއްާާާބެހޭާމައްސަލަާާުގޅޭާ

ާ.ޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާމީާމައްސަލަާ()ނިޒ 

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ކަން.ާާދަލަކީާކީްއވެެގންާއައިާބަދަލެއްާއަޅުަގނޑުާހަމަާސ ފުކ ށްލަންާބޭނުންވަނީާމަޖިލީހުެގާއެޖެންޑ ާއަށްާމިައއިާބަ

އެޖެ ފ ނުވ ފައިވ ާ ކުރިންާ މީެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުާ ފ ނުވ ާާމިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެބަވޭާ ންޑ ަގއިާ

ާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުާ ނަންފުޅުތަކ އިާ ފ ނުވ ފަިއވ ާ މަޖިލީހަށްާ ބަިއާާވަޒީރުންެގާ އިޞްލ ޙުެގާ ެގނެވޭާ
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ައދިާވެރިކަންކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑައެޅުުމެގާބިލ ިއާމިފަދަާާާއިޖުމްހޫރިއްޔ ާއަނބުރ ާމަޖިލީހަށްާފ ނުވ ލިާބިލ ރައީސުލް

މޭޒުބިލުތަކެ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ މިދަނީާ ފެނިެގންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ހުއްޓ ،ާ ހުށަހަޅ ާއްާ ންާ

ތެރޭާ އެޖެންޑ ާާަގއިާކަންތައްތަކުެގާ މިާ ކަމެއް.ާ ކީްއވެާާއެންމެާ ައއީާ ބަދަލުާ ބޭނުންވޭާާިމގ ތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ތޯާ

ާސ ފުކުރަން.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގވ އިދުގަާ ވ މަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުެގާާާާއިާ އަދިާ މަޖިލީހުެގާރައީސްާ ކަނޑައަޅަނީާ އެޖެންޑ ާ މަޖިލީހުެގާ މަތިންާ ގ ތުެގާ

އިވ ާވ ހަކަާާއެޖެންޑ ާކަނޑަެއޅުމުަގއިާމަޖިލީހުަގއިާހިމެނޭާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންެގާމަޝްވަރ ާމިއަދުާހޯދ ފަ

އަމީންޢ  ނިޒ މ އްދަންނަވަން.ާ މައްސަލަާާމު...ާ ވިލުާާބެހޭާ ާޟުރިޔ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާފުށީއެްއާ

ާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޟުރިޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވިލުފުށީ

އިއްޔެާާޢައައްސަލ މް ޖަލްސ ާ ަމޖިލީހުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ލަިއކުމް.ާ

ޢިއްޒަތްތެރި ވެސްާ ކަނޑައަޅ ާާާާނިންމ ލުމުންާ މުއްދަތަކަށްާ ވަކިާ މަޖިލީހުންާ މިާ ގ ތުންާ ޤ ނޫނީާ ވިދ ޅުވިާ ރައީސްާ

ށްާެގންދިއުމަށްޓަކަިއާމިާމަޖިލީހުެގާއިތުރުާއަމަސަްއކަތްތައްާކުރިާާއެއްކ ށްާއެާާނިންމަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާހުރުމ 

ހުރި ކަންތައްތައްާ ނިންމަންޖެހޭާ ދީެގންާ ފުރުޞަތުާ އެާާކ މިޓީތަކަކަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާކަމަށް.ާ ހެންކަމުން،ާ

އްތައްާވެސްާާއ ަގސްޓުެގާކުރިންާނިންމަންޖެހޭާބައެއްާކަންތ7ާާަެިާާލ ާތެރޭގައޙަނުތަކުަގއިާއަދިާއިންތިޤ ލީާމަރުޤ ނޫ

ާޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައި،ާއެފަދަާމުހިއްމުާއެތައްާބައިވަރުާކަންތައްތަކެއްާހުއްޓ ާއަދިާއައެބަހުރި.ާއެހެންވީމ 

،ާާސަލަާެވސްާފ ނުވ ފައި.ާއެހެންވީމ އ ތްާުއއްތަމަާފަނޑިޔ ރުާމައްާާމިހ ރުާމަޖިލީހަށްާފ ނުވ ފައިާއެބަާާގައިތުާގ އ ތްާާ

އްޓިފައިާހުރީާކީްއެވެގންތޯާއެޖެންޑ .ާއަޅުަގނޑަށްާާއްާހުއްޓ ާއެާމައްސަލަތައްާބެހެމިކަހަލަާމުހިއްމުާމައްސަލަތަކެ

ާާ ަގވ އިދުެގ ބުނެފައ42ާާިއެނޭގާ މ އްދ ަގއިާ ާާާާ،އ ތްާާާއެބަާާވަނަާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނ42ާާާަމިާ

.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާހަމައެކަނިާާކުރައްވަންވ ނޭތިރ މުޙުއަށްާއިާާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިާއެބައ ތްާމިާއެޖެންޑ 

ބޭނު ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންނަށް.ާ މަޖިލިސްެގާ ލިބެނީާ މިާ ތަންކ ޅެއްާ ކުޑަކުޑަާ ގ ތަށްާވަރަށްާ ންފުޅުވިާ

އެބަ މަނިކުފ ނަށްާ ފުރުޞަތުާ ެގނެވުމުެގާ އެްއޗެހިާ މިތަނަށްާ ކުރަްއވ ިއެގންާ އެހެންނަާާއެޖެންޑ ާ ވެސް،ާާމައ ތް.ާ
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ތަންކ  ހިފެއިޚުތިރ މުކުރ ާ ހަމައެކަނިާ ޭއަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެީއާ ކުރީާާޅަކީާ ެއއީާ ދެން،ާ ތަންކ ޅަކީ.ާ އ ތްާ ންާ

،ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާާކުރަްއވ ފައިާނެތީމަ.ާއެހެންވީމ ާާރިާއެއްޗެހިާމިއަދުާއެޖެންޑ ހުާާާރަްއވ ފައިޖެންޑ ކުދުވަހުާއެ

އިްއޔެަގއިާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުިވާފަދައިންާަވކިާުމއްދަތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާކުރަންާޤ ނޫނުާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ނު ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ލ ޒިމުކ ށްފަިއާ ކުރަންާ ާާމައްޗަށްާ ގ ތަށް ބެހެއްޓުމަކުރެޭވާ ހުރާިާއެކަންކަންާ ދެންާ ށްފަހުަގއިާ

ާއިެގންާކަންތައްތަކާ  ކިހިނެއްާ ދިޔ މަާ ކަންތައްތަްއާާކުރިއަށްާ އުޅޭާ ހ ސިލްކުރަންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތޯއޭާ

ންާމިާމަޖިލީހަށްާލ ޒިމުކުރ ާބޫލެއްާނުކުރަމޭާޤ ނޫނުއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހ ސިލުވެެގންދ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާޤަ

ދެވޭާކަމަކަށް.ާހަމަާއިްއޔެަގއިާާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާއެބައ ތްާާާާހަމަާާތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިސްކަންާކަންތައް

އަށްާވެސްާއެބައ ތްާސިޓީެއްއާފ ނުވ ފައި،ާއެާޚަބަރުާާާމިާމަޖިލީހުެގާކ މިޓީއަކަށްާމިނިވަންާމުއައްސަސ ެގާކ މިޓީ

ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބުނީ.ާ

ާ

ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރު...ާ ނިޒ މ ޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލަާާތިނެންެގީވާ އެހެންނަމަވެސް،ާާާާބެހޭާ ނޫން.ާ ެއްއާ

ޔަޤީންކުރަން އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މެންބަރުންނަށްާ މައްސަލަޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އެއްާާާާާ

ތަޅުއެޖެން މަޖިލީހުެގާ މައްސަލައަކ ާޑ ކ ށްެގންާ އެާ ނުދޭ.ާ ވެެގންާ އަވަސްާ މައްސަލަެއއްާ އެާ ެގނައުމަކުންނެއްާ މަށްާ

މަސައް ހޯދުަމށްާ ހައްލެއްާ ދައްކ ާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ގ ތުންާ ިއއްޔެާބެހޭާ ވ ހަކަާ ކުރުމުެގާ ދަންނަވ ފަިއާާާާކަތްާ

ިމއަދުެގާއެޖެންޑ ާގާާއ ންނ ނީ.ާއަދިާއެ ާާގ ތުންާ ކ މިޝަންެގާމެންބަރުންގެާާާަގިއާމިވ ާހިޔުމަންާރައިޓްސ6.1ާާްެެ

ާކަމުަގއިާމިާާައސ ސީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިާދުވަހެއްެގާކުރިންާނިންމަންާއ ތްާކަމެއްއަކީާވެސްާޤ ނޫނުާާމައްސަލަ

ންާއެއްާކ މިޓީއެްއެގާމަސައްކަތްާނިމިާއެާކ މިޓީެގާާއިއްވިާކ މިޓީތަކުެގާތެރެާަގނޑުމެންާބޭވަނީ.ާއަދިާިއއްޔެާައޅު

މިއަދު ވެސްާ އެޖެންޑ ަގއިރިޕޯޓުާ މަސައްކަތްތަކ ާާހިމެނިފައި.ާާވަނީާާމިާާެގާ ހުރިާ ދެންާ ވެސްާާާއަދިާ ގ ތުންާ ބެހޭާ

އެާޕ ޓީތަކުެގާާމުންާެގންދަވަނީ.ާާކުރަްއވަެގާމެދުަގއިާމަޝްވަރާ އަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީތަކުެގާމެދުަގއިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުާ

މަޝްވަރ  ހޯމެދުަގއިާ ހައްލެއްާ މިކަންދެވިއްޖެާއްކުރަްއަވއިެގންާ ހަލުވިކަންާާއްޔ ާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ތައްތައްާ

އެޖެންޑ  މިކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނޫނިއްޔ ،ާ ެގނެާާމިާާއަށްާާލިބިެގންދ ނެ.ާ މިހިމަނައިެގންާ އިާތަނުަގާާސްާ

ޒުވ ބުކުރު އަދިާ ނިމުނީއަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހަށްާ ނިންމަންޖެހޭާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީކީާ ކަމުގައިާާާމުންނެއްާ

ހިސ ބުންާދެންާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުމެންާާާާާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާއެދެން،ާމިހަމަގައިމުވެސް

އަޅުަގނޑުމެާާކެތްތެރިކަމ  މަޑުޖައްސ ލުމަށްފަހު،ާ ކަންތަކަާެއކުާ މިއ ތްާ އެޖެންޑ ަގއިާ ދެާންާ ކުރިއަށްާ ވޭތޯާާއިެގންާ
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އަމީންޢ  އަޅުަގނޑުާ ރައީސުލްއްބެލުމަށް.ާ އެދެންާ އަރިހުންާ ސިޓީފުޅުމުެގާ ފ ނުއްވ ފަިއވ ާ މަޖިލީހުެގާާާޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާދެއްވުމަށް.ާާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ަމތިންާހިޔުމަންާރައިޓްސްާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިވ ާގ ތުެގ190ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މޯލްޑިވްސް ދަާ އ ފްާ މެންބަރުންާކ މިޝަންާ ާާޔަންާޢައްާާއަށްާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ )ހިޔުމަނ6ާާާްާ/2006ކުރުމަށްޓަކަިއ،ާ

ާާ ެގ ޤ ނޫނު(ާ ކ މިޝަނުެގާ ގ ތުެގ5ާާރައިޓްސްާ ަގިއވ ާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާވަނަާ މަތިންާ

ާާ،ާރައްޔިތުނަންފުޅުތައްާާފަިއވ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ  ަގވ އިދުެގ ދ ެގާާވަނަާމ އ171ާާްންެގާމަޖިލީހުެގާ

 ާން.ާމަޖިލީހުަގއިާިއޢުލ ނުކުރު)ށ(ާެގާދަށުން

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އ ތީ ދެންާ ކ މިޓ7ާާީޝުކުރިއްޔ .ާ އެހެންވީމަ،ާ ހ ވުން.ާ ކ މިޓީެއއްާ ވަުގތީާ ހުށަާާމެންބަރުންެގާ ހެޅުއްވުމަށްާާއެއްާ

ފުރުޞަތު ލިބުމަށްފައަޅުަގނޑުާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ނަންތައްާ ކ މިޓީެގާ ވޯޓުާއަރުވަން.ާ ދ ނީާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުާ

ާާ ަގޑި ހަމަޖެހިފައިވ ާ މެންބަރުންނަށްާަގއި.ާއެހެންވީމ 1.30ާާނެުގމަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާވެސްާ އެާ ާ،

ާދަންނަވ ލީ.ާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކުާ.

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރުާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިާކ މިޓީެއއްާހ ވ ާކ މިޓީއެއްާހުށަހެޅުމުަގއިާަވުގތުކ ޅެއްާދެްއވުންާއެދޭާާ

ާ.ާާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާެއއީ،ާަމޖިލީހުެގާމެންބަރުންނ ާވ ހަކަާދައްކ ލަިއެގންާކ މިޓީއެއްާއެކުލަވ ލެވޭތޯާބެލުމަށްޓަކައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި ކުރައްަވއިެގންާ މަޝްވަރ ާ މެދުަގއިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ަވުގތުކ ޅެއްާ ގ ތުަގއިާ ަގބޫލުކުރެޭވާ ވެސްާ ކަމަށްާާާއަޅުަގނޑުާ

ާހޭދަކުރެއްވުންާއެއީާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމުަގއިާދެކެނީާ.

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7
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ާ

ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ހިސ ބުންާމަޑުޖައްސ ލުމަށްާާާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމަށްާފަހުންާއަންނަންާއެާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާއެ

ާާ ާާފަހުާއަޅުަގނޑުާމިދަނީ ޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާށް.ާމައ7ާާައެޖެންޑ ާއަިއޓަމު

ކިޔުންާއިްއވުުމެގާގ ތުންާއެާބިލުެގާސުރުޚީާމަޖިލީހަށްާއިއްވުން.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށާްާާާކަސްޓަމްސްާބިލުެގާފުރަތަމަ

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްސްެގާބިލުާ.هللا.ާވ ާޢަބްދުދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީހުށަހަޅުއްވަނީާަގލ ޅުާއުތުރުާ

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުާކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.8

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިދަނީާ މިހ ރުާ އައިޓަމުާާއަޅުަގނޑުާ އެޖެންޑ ާ ކުރިއ8ާާަާ ތަޢ ރަފުށް.ާ ކުށެްއާާާާކުރެވިފައިންާ ބިލެއްެގާ ވ ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއެފަދަާިއޞްލ ޙެއްާމިއަދުާއިރ ދަކުރެއްިވްއޔަކ ާމިއަދަކުާވެސްާނެތްާ.

ާ

ާސްާ..ާއިބްތިދ ޢީާބަހ9ާު

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

މި ދެންާ ާާއަޅުަގނޑުާ ައއިޓަމު އެޖެންޑ ާ ބަހ9ާާުދަނީާ އިބްތިދ ޢީާ ާާާާސް.އަށް.ާ ބަހުސެއް.1ާާާާމިއީ އ ތްާ ަގޑިއިރަށްާ

ަގވ އިދުަގއި މަޖިލީހުެގާ ދުވަހަކުާވެސްާ ކ ންމެާ މަސައްކަތެއް.ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ތ ވަލުކުރަންޖެހޭާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ވ ާ

ަވނީާމައްޗަންގ ޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާތީަގއިާމިމިއަދުާމިާމަސައްކަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަ

ރަޝީދު ކަރަންޓީނުމުޙައްމަދުާ ަގސްަގހ ެގހިާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާ ެއާ އަޅުަގނޑުާ ބިލު.ާ ބެހޭާ ކުރުމ ާ

ާމެންބަރުާޕޯޑިއަމަށްާވަޑައިެގންާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުަމށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ()

ާ

ާމައްޗަންގ ޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

މިާާ`. އަޅުަގނޑު،ާ މެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ަގސްަގހ ެގހިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅ ލަނީާ މިާ އަދުާ

އަޅުަގނާާކަރަންޓީނުކުރުމ  އަދިާ އުއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ބިލު.ާ އެބަބެހޭާ ގ ތްާ ަގބޫލުކުރ ާ ވަރަށްާ އ ތް.ާާާާޑުާ
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ާާ ހުށަހަޅ ލ ާބިލުާވީހ ވެސް މިާ މެންބަރުންާވެސްާއަޅުަގނޑުާ ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ައވަހަކަށްާާަގބޫލުކުރ ހިތްވޭާ

ެގންދަވަިއ، ބިލާުާާާކ މިޓީއަކަށްާ ފަހުާ ެގންނެވުމަށްާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ އިތުރުާ ެގންނަންޖެހޭާ މިއަށްާ ކ މިޓީންާ ެއާ

ވެެގންާރަްއޔިތުންނަށްާމީެގންާލިބެންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާނުވަތަާމީެގންާލިބެންޖެހޭާއެންމެހައިާފައިދ ތައްާާާޤ ނޫނަކަށް

އްޖެާއިންާާވީހ ާވެސްާައވަހަކަށްާފޯރުކ ށްދޭނެާމަުގާތަނަވަސްކ ށްދިނުން.ާމިާޤ ނޫނަކީާރ އްޖެާއެތެރެކުރެވޭާއަދިާރާ 

ަގސްަގހާ  ގ ތުންާ ސީދ ާ ަގސްަގހ ެގއްސ ާ ކ ބޯތަެގބޭރުކުރެވޭާ ލިބޭާ ަގސްަގހާ ހިންާ އަދިާ ލަކުޑިާ ެގއްސަށްާާކެްއޗ އިާ

ކ ން ތަކެތިާ އެންމެހައިާ ބެލެވޭާ ކަމަށްާ ކ ށްފ ނެާ އަސަރެއްާ ނޭދެވޭނެާ ގ ތަކުންާ ގ ތުންާާއެްއވެސްާ ޓްރޯލްކުރުމުެގާ

ތަކެތީެގާާާާެގއްސ އިާއެރ އްޖެާއިންާބޭރުކުރ ާަގސްަގހ ކަނޑ އިާވަިއެގާމަުގންާރައްޖެާއެތެރެކުރ ާއަދިާާާާކަނޑައަޅައި،

ެގއްސަށްާެއްއވެސްާާ،ާަގސްަގހ ެގހިންާލިބޭާކ ބޯތަކެްއޗ އިާލަކުޑިއިާއަދިާސީދ ާގ ތުންާަގސްަގހ އެންމެހައިާބައިތަކާ 

ބެލެ ކަމަށްާ ކ ށްފ ނެާ އަސަރެއްާ ނޭދެވޭާ ކަރަންޓީނުގ ތަކުންާ ތަކެތިާ އެންމެހައިާ ބިލެއް.ާވޭާ ހުށަހަޅ ލިާ ކުރުމަށްާ

ރ އްޖެތެރެ ދޭތެރެއިންާ މިާ ަގސްަގހަށްާއަޅުަގނޑު،ާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފެނިފައިވޭާ ދިޔައިރުަގއިާ ދިޔައިން.ާ އަށްާ

ފަރުވ  ބޭސްާ ނުވަތަާ ޝިފ ޢެްއާ ބަލިތަކުެގާ އެާ ޖެހިާ ބަލިތަކެއްާ ކިތަންމެާ ނޭނޭގާ ލިބޭނެާާާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެއްާ

ރިންާމަސައްކަތްާާގ ތެއްާއެާދަނޑުވެރިކަންކުރ ާނިކަމެތިާރައްޔިތުންނަށްާހޯދޭނެާމަުގާތަނަވަސްވެފައިާނެތް.ާދަނޑުވެ

އްމުކ ށްާމިާާޢ މުދަނީާހޯދުމަށްާކުރ ާމަސައްކަތަކަށްާވެފައިާާއެތިކ ޅަކުންާފަށަިއަގނެެގންާއ މިކުރަނީާވަރަށްާކުޑަކުޑަާާ

ާާ ތަރުކ ރީ މަދުާ ވަރަށްާ އުފެދޭާ ރ އްޖޭަގއިާ ގ ސްާ މިހެންާ ކަރ ާ މިރުސް،ާ ދުށިންާހައްދަނީާ ައޅުަގނޑުާ ކ ޅެއް.ާ

ިގތެޔ ިގތެޔ  ަގހެްއަގއިާ އެމިރުސްާ ނ ޅައިެގންާ ބޭސްާާާމިރުސްާ ވައްތަރުެގާ ަވއްތަރުާ އެކިާ މަސައްކަތްކުރަނީާ މީހުންާ

އެމީ ގ ސްާ އަޅަމުންާ އަޅަމުން،ާ އަޅަމުން،ާ ބޭސްާ ހުސްވިއިރުާޝެލްޓ އަޅަނީ.ާ ގ ތްާ މިހ ާާހުންނަށްާ ޖަހައިފި.ާ ކްސްާ

ާާ އ ތްާބ ޑުާާާާަގހުަގއިާމުޅިާއެހިސ ބަށްާގ ސްފަިއވ ާރަށެްއާއަޅުަގނޑުާދުށިންާހައްދުންމަތިން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ

މިރުހެއް ިގތެޔ ާ އެންމެާ އިންނަނީާ އަޅ ފަިއާ ނަކަލުަގހުަގއިާ މިހ ރުާ ދެންާ މިރުސްާ ެއާ ައޅުަގނޑުާ.ާ ކ ށްލ ފައިާ

އެހެންވީމ ދައްކ ލެވޭާ ނެތް.ާ އަނެއްހެންާ ޤ ނޫނަކަށްާކަށްާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ެވސްާ އަދިާ އުއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ބަލިތަާ މިދެންނެވިާ މިާާވެެގންާ ދެއްަވއިެގންާ ެއއްބ ރުލުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ޝިފ އެއްާ ކަށްާ

ޖެހޭާ ަގސްަގހ ިއެގއްސަށްާ އެތެރެކުރެވޭާ ރ އްޖެާ މަޤްޞަދަކީާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ނިންމަިއދެއްވުން.ާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ

ނޭނޭގތީވެ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލިާ އަސްލުާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ އަސްލުާ އަދިާބަލީެގާ ބަލިާ އަސްލުާ ާ.

ތަކެ ދޭާ ެގއްލުންާ ކ ންޓްރޯލްަގސްަގހ ިއެގއްސަށްާ އެތެރެވުންާ ރ އްޖެާ އެބަާާތިާ ނޭނިގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރުމަށް.ާ

ގ ތަށްާ މިދަންނަވ ާ ބޭނުންކުރެެވނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭސްތައްާ އެާ ވެސް.ާ ބޭސްާ ފ ޑުފ ޑުާ އެތެރެކުރެވޭާ

ާާ ެގހިާރ އްޖެތެރޭާޅުންާތަރުކ ރީާނުވަތަާަގސްަގހ ިގނަާމީސްމީހުންާިގނަާބޭފުއެްގރިކަލްޗަރާކޯސްާހަދަިއެގންާނޫން

މިާހައްދަނީ.ާއޭތިާކިޔަވ ފައިާނުވަތަާއޭެގންާޑ ކްޓަރާސެޓްފިކެޓެއްާހޯދައިފައިާތިބެނީާަވރަށްާމަދުާމީސްކ ޅަކަށްާ

ާއިންާހ މަ،ާހެދުމަކީާވެސްާޢ މިާބިލުެގާޒަރީވެފައިާއޭތިާވީހ ވެސްާިގނަާރައްޔިތުންނަށްާއ ޅުންފިލުަވއިދޭނެާމަުގާާ
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އަޅުަގނޑުާއެދޭާވަރަށްާބ ޑުާެއދުމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުެގާއެންމެހައިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ވީހ ވެސްާާ އެދޭނީާ ވެސްާ ވަުގތުާ ފަހުާ އެންމެާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކިބައިންާ މެންބަރުނެްގާ ހުރިހ ާ މެންބަރުން.ާ

ވީހ ވެާ މ ހަޢުލެއްގައިއަވަހަކަށްާ ސުލްޙަާ މީެގތެރެއަށްާާސްާ އިތުރަށްާ ނުވަތަާ ފަރުމ ކުރަންޖެހޭާ ިއތުރަށްާ ބިލުާ މިާ ާ

ތިޔަެގންނަން އިތުރުކުރަްއވަިއެގންާ ބަސްތައްާ ދަނޑުވެރިކަމ ބޭފުޅުންާާޖެހޭާ ވެސްާ ތެރެއިންާ ގ ތުންާާާާެގާ ބެހޭާ

އަޅުަގާާކ ންމެވެސް ެވސްާ ފަރ ތްފަރ ތްާ ލިބިފައިވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތިއްބެވިނޑަވަރަކަށްާ އެބަާ ހަމަޔަޤީންާ އެާށްާ ާާކަން.ާ

ާާ އެހީތެރިކަމ  ދެްއވުން.ާާފަރ ތްތަކުެގާ ހައްދަވައިާ ޤ ނޫނަކަށްާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ފަރުމ ކ ށް،ާ ބިލުާ މިާ ެއކުާ

ޢިއްޒަތްތެރިންެގާފަރ ތުންާާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑަށްާމިާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާއަދިެވސްާއެއް ފަހަރުާތިޔަާހުރިހާ 

ާވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާޝުކުރުާދަންނަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާބިލުެގާބަހުޝުކުރިއްޔ ާޢިއް ވ ާާަގޑިއިރު.ާވަުގތުާހަމަޖެހިފައ3ާާިސަށްާކަނޑައެޅިފައިާވަނީ

ތްާނުވ ާާމިނެޓް.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބ8ާާަަގޑ1ާާާާިމިނެޓް.ާއެމް.ޑީ.ޕ3ާާާާީަގޑ1ާާާާި.ޕީާާގ ތްާމިދަންނަވ ލަނީ.ާޑީ.އ ރު

މިނެޓް.ާއަދ5ާާާިމިނެޓް.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ16ާާާާްމިނެޓް.ާޕީ.ޭއާއަށ5ާާާާްމެންބަރުންާކ ންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާާ

ާާޖުމްހޫރީާޕ ޓީ ސްަގއިާބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަންާއެދިވަޑައިަގންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާާމިނެޓް.ާއެހެންވީމ ،ާބަހ5ާާުާއަށް

އެދިވަޑަާ ފުރުޞަތަށްާ ގ ތެާމެންބަރުންާ ފުރުޞަތުާއިަގންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ މަތިންާ މިާއްެގާ ެގންދ ނަން.ާ ާއަރުވަމުންާ

ރިޔ ސަތ  މަޖިލީހުެގާ ޢަލާީާާާހިސ ބުންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ ދެއްވުމަށްޓަކައިާ ހަވ ލުެވވަޑައިެގންާ

ކުރިއަށް އ ދެ،ާ )ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ އަރުވަން.ާ ދަޢުވަތުާ އަޅުަގނޑުާ ާާމުޙައްމަދަށްާ އ ތް ޚ އްޞ1ާާާާަާ ަގޑިއިރުާ

ރަޝީދު މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންގ ޅިާ ވަނީާ ހުށަހެޅުްއިވާާކުރެވިފަިއާ ދެންމެާ ާ،

ގ ތުންާާާސްެގާމަރުޙަލ ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާއެަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ ާބެހޭާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހު

ކަނޑަ މަޖިލީހުޕ ޓީތަކަށްާ ދެންމެއަކުާ ަވުގތުތައްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ވަުގތުާ ރައީސްާއެޅިފައިވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

އެއިޢުލ ން އެހެންީވމ ،ާ މެާާާކ ށްދެްއވައިފި.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ މަތިންާ އަޅުަގނޑުާާގ ތުެގާ ންބަރުންނަށްާ

އެންމެފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ެގންދ ނަން.ާ މ ފަންނާުާާާއަރުވަމުންާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ ފުރަތަމަާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް.ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާެއދެން!هللاާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ރައްޔިތުންގެާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސަރުކ ރުޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ލ ޒިމުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފަރ ތުންާ ކުރ ާާެގާ

ބެހޭާބިލު.ާާާއ ތީ.ާެއއީާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ ާާމުއްދަތުެގާތެރޭަގއިާވަރަށްާުމހިއްމުާބިލެއްާހުށަހަޅ ފައިާމި
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ާާ ވޭ ކަނޑައެޅިފައިާ މަރުޙަލ ަގއިާ އިންތިޤ ލީާ ތ2ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދުވަސްާ ނުވަތައަހަރުާ އ ަގސްޓ7ާާާާުާާރޭަގއިާ

އ ތީާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ ާބެހާޭާާާޖެހޭާމަސައްކަތްތަކެއްާއ ތް.ާއެހެންާއ އްވ ާމިެގާކުރިންާނިންމަނ2010ް

ހުށަހަޅ  މުޙައްމަދާުާބިލެއްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މައްޗަންގ ޅިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފައި.ާ

ާރަޝީދު...

ާ

 ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިހަށްާކުޑައިރުކ ޅެއް،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަމުންާެގންދަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާއިހަށްާކުޑައިރުކ ޅަކަށްާމަޑުކ ށްލަާދެއްވުންާއެދެން!ާކުޑައިރުކ ޅަކަށްާމަޑުކ ށްލަދެއްވުންާއެދެން!ާނިޒ މީާ

ައޅުަގ އެއްާ ދ އިރ މައްސަލަާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ މިހ ރުާ މެންބަރާުާނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ާމްާރަޝީދަށް.ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން!ާާއިބްރ ހީ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމްާރަޝީދުދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާ

ާާާމައްސަލަާއެއްާިމާނެީގާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާިމއަދުާމިާކުޅެނީާޑްރ މާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީ

ކުންާމިާދެާޕ ޓީާއެއްބައިވެާމަސައްކަތްާާއެއްާހެން.ާެއއީާޑީ.އ ރު.ޕީެގާމެންބަރުންެގާއަޣުލަބިއްޔަތުާއ ންނަާމަޖިލިހަ

އެކަ ފ ސްކުރަންާ ޤ ނޫނުތައްާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދައްކަންާ އަލިމަެގއްާ ާާކ ށްފައިާ އެާަގށަައޅ ފައި ާާސްދުަގއިާ

ކ ށްފައިާއަދިާއެބޭފުޅުންާއަމިއްލަާއަށްާމިައށްާފ ޑުކިޔައި،ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވަނީާމިހ ރާުާބޭފުޅުންާއެޖެންޑ 

ާާ ހުށަހަޅަން. މައްސަލަތައްާ ހުރިާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނަށްާ މުހިއްވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވެސްާ ބިލުތައްާާާމުމިހ ރުާ ވ ާ

އެ މިބޭފުޅުާާހުށަހަޅަން.ާ ބޭނުންވަނީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ މިާާން،ާ ރަްއޔިތުންެގާާާާވަުގތުާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

ާމަޖިލިސްާއުވ ލުމަށް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާއަންގ ފައިާއ ތްާގ ތަށްާޢ އްމުާއިންތިޚ ބަކަށްާދިއުން.ާނުވ ނެާމި

ޕީާބޭފުޅެއްާމަޖިލިސްެގާރައީސަކަށްާއިންނަވަނީ.ާާ..ާއެއީާޑީ.އ ރުއެްއާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާކަމެއް.ާމިއީާބ ޑުާޑްރ މ 

ާބޭފުޅުންާމިއަށްާފ ޑުކިޔ ފައިާޑްރ މ ..ާ.ާކ ށްފައިާއެބޭފުޅުންާއެޖެންޑާ ާއަނެއްކ ާއެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމިހ ރުާވިދ ޅުވަންއުޅޭާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވެިވއްޖެާހެންާހީވަނީާއަޅުަގނޑަށް.
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ާ

ާޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން()ނި

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު

ން.ާތަނަށްާެގންނަާާއެހެނިހެންާބިލުތައްާމިާާއިބޭފުޅުންާެއއްޗެއްާކިޔ .ާައޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީާފަނޑިޔ ރުންެގާބިލ ާާއެ

ާންކަންާކުރުން.ާެއހެނިހެންާކަާފަނޑިޔ ރުންާޢައްޔަންކުރުމ 

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ވިދ ޅުވީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާނޫން.ާމަޖިލިސްެގާޖަލްސ ތަްއާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާދެންމެާތި

ގ ތުެގ ހަަމޖެހިފައިވ ާ އެޖެންޑ ަގއިާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ މިދަނީާ ކަނޑައެޅިފައިާާާކުރިއަށްާ ގ ތުާާާމަތިންާ ާާގެާވ ާ

ތުވެދިޔަާދެާހަފްތ ާތެރޭަގއިާމަޖިލިސްާވެސްާއެނިގަވޑައިަގންނަވ ނެާވޭާާމަތިން.ާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށް

،ާމިއަދުާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާމިާދ ާގ ތަށްާކުރިއަށްާދިއުމަށްާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާގ ތް.ާއެހެންވީމާ ާާކުރިއަށްާދިޔަ

ދެއްވުމަކީ އެއްބ ރުލުންާ ާާމެންބަރުންެގާ އަޅުަގނޑުެގ، އެއީާ އިލްތިމ ސެާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ކަމުަގިއާާރިޔ ސަތުެގާ އްާ

ދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަކ ޅުާކުރިައށްާެގންދަވ ާނިންމ ލުނާްާ

ާއެދެން!

ާ

 ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ެއކަމަކުާާ ވ ހަކަ.ާ ތަންނުދޭާ ަވުގތުާ މުއްދަތ އިާ މުއްދަތުެގ،ާ ދަންނަވ ލީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާކ ށްފަިއާއ ތީމަާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާމަޖިލީހުަގިއާާސެއްާމަޖިލީހުަގިއާއެޖެންޑ ަގނޑުމެންާމިއަދުާއިބްތިދ ޢީާބަހުއަޅު

ަމޖިލީހުަގއެޖެންޑ  އަންނަނީާ ޢަެވެގންާ މިހ ރުާ ގ ތްގ ތަކަށްާާާާކުރަމުންމަލުއިާ ވަކިާ ތެރެިއންާ ަގވ އިދުެގާ ދ ާ

ާާ ާާސަށްާމަޖިލީހަށްާެގނެވޭނީ.ާއެހަފްތ އެއްާފަހުންާއިބްތިދ ޢީާބަހުކަނޑައެޅިެގން.ާއެއީާބިލެއްާަމޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ތ 

ހެނީ.ާއަޅުަގނޑުާާސްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންާމިާޖެންޑ ަގއިާހިމެނޭތީާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާއެޖެާގ ތުންާއިބްތިދ ޢީާބަހު

ދެއްކެވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅަމުންާ ބިލުާ މިާ ސަބަބ އި،ާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ވ ހަކަފުޅުަގއިާމިރުސްާަގސްަގހަށްާސެލްޓެކްސްާޖަހ ާވ ހަކަާދެއްކީމަާެއއީާދެންާައޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވޭާމިާބިލުާ

ނޭގާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާބިލުެގާމ އްދ ތަކުެގާމައްޗަށްާރިޢ ޔަތްކ ށްާވ ހަކަާދައްކ ކަށް.ާާހުށަހެޅިާމެންބަރަކަށްާވެސްާނޭ

ނި ބިލުާ މިާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް،ާ ޤ ނޫނަކަށްޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ނީާ ބިލުާ މިާ ބިލާުާމުމުންާ މިާ ކަން.ާ



 12 

ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާކުރަންާކ މިޓީއަކަށްާދ ނެކަން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާެއއްޗެއް.ާާދިރ ސ 

މަޤްޞަދަކީާރ އް މިާޤ ނޫނުެގާ ެއކަމަކުާ މިކަންާއެނޭގ.ާ ބަލީެގާާާންެގހިޖެާއަށްާއެތެރެކުރެވޭާަގސްަގހ ވެސްާ ޖެހޭާ

ވަނީ ކަމުަގއިާ ދެނެަގތުންާ އަޅުަގނޑުާާާާއަސްލުާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަމަ،ާ ވަނީާ ކަމުަގއިާ

ވ ހަ މިތ ނގައިމަޖިލީހުަގއިާ ދަނީާ މިާ ދަްއކަމުންާ މައްޗަށްާާާާކަާ މަފްހޫމުތަކުެގާ މަިއަގނޑުާ ބިލުެގާ ބިލުެގ،ާ

އިާމިާހިމެނެނީާމާިާަގ2ާާޞަދުެގާާއްކެނީ.ާެއގ ތުންާމިާބިލުެގާމަޤުދެާންާކަންނޭނެގާއަޅުަގނޑަށްާވ ހަކަލަިއެގބަލައި

ސްލުާހޯދައިާދެނެަގތުމަށްޓަކައިާކުރަންާާެގއްސަށްާޖެހޭާބަލީެގާއަާރ އްޖެާއެތެރެކުރެވޭާަގސްަގހ ޞަދަކީޤ ނޫނުެގާމަޤު

އ ތްާކަމެއްާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާޖެހޭާބަލީެގާއަސްލުާ

ާފުޑްާާއެއްާނުވ ނެ.ާއެކަމަކުާމިހ ރުާވެސްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެބަާޕްރެކްޓިސްާކުރެވޭާާދެނެަގތުމަކަށްާބިލެއްާފަސޭހަ

ޑްރަގުާއެން ވެސްާާާާޑްާ މިހ ރުާ ކުރެވިދ ނެ.ާ ކަންކަންާ ވެސްާ ބޭނުންކ ށްެގންާ އ ތޯރިޓީާ އެާ އަދިާ އ ތޯރިޓީއެއް.ާ

ޖެހެނީކީއެްއާާ ބަލިާ ަގސްަގހަށްާ ހަމައެކަނިާ މަސައްކަތްތަްއާ ކަހަލަާ ބަެއއްާ ކުރެޭވާ އެބަާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ތްތެރިާރައީސް،ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާބައެއްާކަހަލަާބޭރުންާއެތެރެކުރ ާމުޑުވަކުެގާސަބަބަކުންނެއްާނޫން.ާޢިއްޒަ

ާެގއްސަށްާބަލިތައްާޖެހޭ.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލީ...ތަކުެގާސަބަބުންާވެސްާަގސްަގހ ކެމިކަލް

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ދައްކަވަމު ވ ހަކަާ މިހ ރުާ އެދެންާ މަޑުކ ށްލަދެްއވުންާ ކުޑަިއރުކ ޅަކަށްާ މެންބަރުާ ެގންޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާންާ ދަވ .ާ

ނިޒ މ  ޢިއްާާާއަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލ ޅުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމަށްާ އެއްާ މަްއސަލަާ ޒަތްތެރިާބެހޭާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން!ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާކަދެއްކެވުންާ:ވ ހަާާމަޚްލޫފުަގލ ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދު

ތަންކ ޅެއް އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަލްހ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ކުރިންާ ދުވަސްަގނޑެއްާ ވ ހަކަާމީެގާ ފަހުމީާ ންާ

ާާ.ޕީންާވަަގށްާނަގ ފައިާއިންާގ ނޑިާދޭށޭާބުނީމަާއެާނޑުަގއިާއަތްޖައްސ ލ ފައިާޑީ.އ ރުދައްކަވަންާހުންނަވަނިކ ށްާކ 

ދަްއކަވަންާހުންނަވަނިކ ށްާާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަهللاާާޢަބްދުކަށްާވެފައި،ާދެންމެގައިދުވަހުާމިތ ތެރޭާބ ޑުާމައްސަލައަ

ލީމަާވެސްާާތަނުންާއެއްލައިާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާގ ނޑިާނަގ ާހުރި

ގ ތުަގއިާވަރަށްާާާާޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ،ާއެއީާއަާވީމ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާތިާއިންނެވީާބައްލަވަންާއިނޭގތޯ.ާެއހެން

ހުންނަވަ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އެއް.ާ މައްސަލަާ އޭނ ެގާބ ޑުާ ނިކ ށްާ
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.ާާށްކަނުކުރެވޭާމިތ ާއެއަށްވުރެާބ ޑުާކަެމއްާހިނގ ފ ނެާކަމަާާާލީމަާައޅުަގނޑަކަށްާދެންާަގބޫލެއްގ ނޑިާނަގ ާއެއްލައި

އެންވީމ އެހެ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ތީ،ާ މައްސަލައަކަށްާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ެއއީާ އެއްޗެްއާާާާކަަމށްާާ،ާ ކ ންމެވެސްާ

ާވ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ވިދ ޅުވަންާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ޓަކައިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް

ކުރެވޭ މަޖިލިސްަގއިާ ނުެގންދެވޭނެ.ާ ކުރިއަކަށްާ ނޫނީާ ދެއްަވިއެގންާ ކަންތަކ އެއްބ ރުލުންާ ނުކުރެވޭާ ކަންތަކ އިާ ާާ

ާކުރެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްވަރަށްާބ ޑަށްާކަނޑަެއޅިާބަޔ ންާާވަނީާާަގވ އިދުަގއިާމި

ެއއާ ަގވ އިދުަގއި އިޙުތިރ މުކ ށްާ ގ ތަށްާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ އެާ އެދޭާާާާާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ އެއްގ ތަށްާ

ކުރިއަ ޖަލްސ ާ އަދިާ ހޫނުކުރަްއވަިއާ ޖަލްސ ާ ަމޖިލިސްެގާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ ގ ތަކަށްާާކަމެއް.ާ ނުެގންދެވޭނެާ ށްާ

ވަރަށްޚިޔ ލު އަޅުަގނޑުާ އެދުނުބެހެއްޓުމަކީާ ބ ޑުާ އެހެންވީމ ާ ދެއްކުމަށްާާމެއް.ާ ވ ހަކަާ ިމހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ާ،

ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދެވިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަާ މެންބަރުާާާކުރިންާ

ާެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންގ ސްާނިންމ ލުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާޢަބްދު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަން

މަޤު ޤ ނޫނުެގާ ާާމިާ ޤ ނޫނުެގ މިާ ގ ތުަގއިާ ރ އ2ާާްޞަދުެގާ އ ތީާ ލިޔެފައިާ މ އްދ ަގއިާ އެތެރެކުރެވޭާާވަނަާ އަށްާ ޖެާ

ޖެހޭަގސްަގހ  ަގސްަގހ ެގއްސަށްާ އަދިާ އަސްލުާ ބަލީެގާ ރ ާ ތަކެތިާ ެގއްލުންދޭާ އަެގއްސަށްާ އެތެރެވުންާާއްޖެާ ށްާ

ާާކ ންޓްރޯލް ޤ ނޫނުެގ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މ6ާާިކުރުމޭ.ާ ދެންާ މ އްދ ަގއިާ އ ންނަނީާާާާވަނަާ

ދިނުމަށްާެގނެޭވާާއުަމށ އި،ާޖަނަވ ރުާދޫނިސޫފ ސޫތްޕަށްާކ ންއެތެރެކުރެވޭާތަކެތީެގާތެރެއިންާވެލިކ ދު.ާއިންސ ނުންާކެ

ތެ ބަލިކ ށްެގރޭަގއިާޑީފްރީޒްތަކެތީެގާ މިއީާ ގ ތަށް.ާ ތަކެތިާނުހިމެނޭާ ެގންނަާ ،ާާޖައްސ ާއެއްޗެއްސަކީ.ާއެހެންވީމ ންާ

ދަންނަވ ލަނީާމިާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާާާއަދިާމިާއޯކޭާމިާމަޖިލީހަށްާއެތެރެކުރަން.ާމި

މައްސަލައެހެންވީމ  ބ ޑެތިާ މައްސަލަތައް.ާ އެބަހުރިާ ބިލުަގއިާ ާ،ާާ އެބަހުރި. ކ ންޓްރޯލްތައްާ ނިޒ މެްއާާާާކުރެވޭނެބަލިާ

ކ ށްެގންާނޫންާގ ތަކަށްާނުވ ނެާާނެާމެކޭނިޒަމެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމެކޭނިޒަމްާގ އިމުކުރ ނެތް.ާބަލިާކ ންޓްރޯލް

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއ3ާާާގ ތަށްާމިާޤ ނޫނުެގާާާާއެާާމިާއެތެރެކުރުމުެގާކަންތައްާކުރިއަށްާެގންދ ކަށް.ާދެންާހަމަ

ބުނޭ ބަޔ ންކ ށްފައިާާއެބަާ ކަނޑައަޅައިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބަލަހައްޓ ނީާާމިާ ހިންގ ާ ކަންކަންާ އެންމެހައިާ މިނިސްޓްރީާާާވ ާ

ާާެއނިމަލްާކަރަންޓީންާޔުނިޓުންނޭ.ާމިހެންާމިކަންާއ ތީމ ާާާއ ފްާފިޝަރީޒްާއެންޑުާއެްގރިކަލްޗަރެގާޕްލ ންޓްާއެންޑު
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ަގސްަގހ  މިހ ރުާެވސްާ ބަެއއްާވ ގ ތަކީާ ބޭނުންކުރ ާ ޑިފެންސްެގާާެގއްސަށްާ ކެމިކަލްތަކަކީާމިނިސްޓްރީާއ ފްާ ާކަހަލަާ

،ާއެބައިާވެސްާިމާދިޔައީާއެންމެާފަހުންާކަހަލަާކެމިކަލްތަްއ.ާއެހެންވީމ ާާެއއްާލިބިެގންާއެތެރެކުރެވޭާާޚ އްޞަާހުއްދަ

ކަން ހިމެނޭާ މައްސަލަތައްާ ބ ޑެތިާ ިމއީާ އަތްމައްޗަށް.ާ މިނިސްޓްރީެގާ އެހެންވީމ ފިޝަރީޒްާ ،ާާތައްތައް.ާ

ހުންނަނީާއަ މިާ ކެމިކަލްތައްާ ކަހަލަާ ބައެއްާ އެތެރެކުރ ާ ރ އްޖެާ މިސ ލަކަށްާ ކަންނޭނެގާ ޖެހޭާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަންތައްތައްާ ގ ތްގ ތަކަށްާ ވަކިާ ލިބިެގންާ ހުއްދައެއްާ ޚ އްޞަާ ވަކިާ ދަށުންާ ބެލުމުެގާ ޑިފެންސްާ އ ފްާ މިނިސްޓްރީާ

ކެމިކަލްތައްާއަނެއްކ ާއަނބުރ ާމިނިސްޓްރީާއ ފްާފިޝަރީޒަށްާާާބެލިެގންާއެތެރެކުރެވޭާެއއްޗެހީެގާގ ތުަގއި.ާހުއްޓ ާއެާ

ޤައުމީާާ އ ތީާ ކ ށްފައިާ ެއކަންާ ކުރިންާ މީެގާ ޭވ.ާ ނުރައްކ ާ އެބަާ ޤައުީމާސަލ މަތަށްާވެސްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ގ އްސިާ

އެހެންވީމ ސަލ މަތަ ވ ނެތީެވ.ާ ނުރައްކ ާ ާާށްާ ވުޒ ރ  ެއއްާ ކަންނޭނެގާ ވިސްނަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިންާާ،ާ

އަނެއްާުވޒ ރ ާއަށްާކަންކަންާހަވ ލުކުރ އިރުާޤ ނޫނުަގއިާއެބައިާލިޔ އިރުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހާޭާ

ވ ހަކައެްއާާ ބައިވަރުާ މ ާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެދުަގއި.ާ ކަންތަކ އިާ އެކަހަލަާ ކަންނޭނެގާ

ވުރެާވެސްާއަދިާތަންކ ޅެއްާޤ ބިލުާއެހެންާމެންބަރުންާތިބެދ ނެާހެނާްާާާދައްކ ކަށް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަޅުަގނޑަށް

އެއްާމިާބިލުަގއިާާާާމިއަދުާމިާބިލަށްާވ ހަކަާދައްކ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާކ ންމެހެންާމިާބިލަށްާވ ހަކަާދައްކަންާމިާފެށީކީ

ނޑުާެވސްާަގބޫލުކުރަންާބިލެްއާާެއްއާނޫން.ާއެކަމަކުާައޅުަގާާމިހިރަާހުރިހ ާކަންތައްތަކ އިާއަޅުަގނޑުާއެއްބަސްވ ތީކީާ

ެއއްކ ށްާާާާާނޫނިއްޔަކ މުންނެއްާއަޅުަގނޑ .ޕީއަކުންނެއްވެސްާޑީ.އ ރުާާާމަޖިލީހަށްާއައިއްސިއްޔ ާމަޖިލީހުންާހަމަގައިމު

އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ނޫޅޭނެ.ާ ބޭރުކުރ ކަށްާ މަޖިލީހަކުންާ ބިލެއްާ މެންބަރުންނެއްާ ޕ ޓީއެއްެގާ ކުރަމުންދ ާ މަސައްކަތްާ

ކަ ބިލާުާކުރ ނެާ މަޖިލީހުންާ އެާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ހުށަހެޅިއްޖެާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ނޫން.ާ މެއްާ

ފ ސްކުރަންާ ފ ސްކުރަންޖެހޭާ ބިލުާ އަދިާ ގ ސްެގންާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މަރުޙަލ ތަކ އިާ ކ މިޓީާ ދ ންޖެހޭާ އެާ ބަލައިަގނެ،ާ

އެކަމަ ކުރ ނެ.ާ ވެސްާ އެކަންާ އައިމަާ އެނބުރިާ މަޖިލީހަށްާ މިވެެގންާ ތިބޭާ އެބަާ މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ތ ނަގިއާާާާކުާ

ކަންތައްާެވެގންާނުވ ނެ.ާާާާމަސައްކަތްާހުއްޓ ލުުމެގާނިޔަތްަގނެެގން.ާއެހެންާއެާާކަތްާަވކިާބިލެއްާއަިއްއސިއްޔ މަސައް

ދ ންމަޖިލީހު ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތަްއާ އެތެރެެގާ ރ އްޖެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަގސްަގހ ެގހިާާޖެހޭނެ.ާ މިާ ކުރެވޭާ

އަާކަރަންޓީނު ވީހ ވެސްާ ބިލުާ މިާ ފ ނުަވއިކުރުމުެގާ ކ މިޓީައކަށްާ ވ ހަކަާާވަހަކަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެދެުމންާ ދެްއވުމަށްާ

ާކުރުކ ށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު

މަޖިލީހު ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މެންބަރުންނަށާްާ`.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ަގއިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ދަންނަވ ާ ހުރެާޝުކުރުާ ލަދުންާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ވަކިކުރެވިފައ3ާާިދައުލަތުެގާާ ޚިލ ފަށްާާާވ ާާބ ރުާ މަޤްޞަދ އިާ އުފެދުނުާ މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހ ލުާ
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ާާ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެމުންދ ތީާ ދަންނަވަން.ާާާާމަސައްކަތްާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ހިތ މަކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ބެހޭާބިލު.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާާާލަށްާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ ވ ާބިާާހަމައެހެންމެ،ާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިާމި

މ އްދ ތަކުގަާ ބިލުެގާ ބިލުެގާނަމ އިާ ބަލައިލ އިރުާ ބިލަށްާއަޅުަގނޑުާ ދިމ ނުވ ާވ ހަކަާާމިާ ެއއްޗެއްާ ބުނެފައިާއ ތްާ އިާ

މި ފ ހަަގކ ށްލަންާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ޖެހެނާީާާާއަޅުަގނޑުާ

މި ބުނެފައިާ ގ ތެްއަގިއާ ަމއިަގނޑުާ ބައްޔެްއާާާބިލުަގއިާ ނުރައްކ ތެރިާ ަގސްަގހުަގިއާ އެތެރެކުރެވޭާ ައށްާ ރ އްޖެާ އ ތީާ

ކުރިންާއެާހު އެތެރެވުުމެގާ އަށްާ ރ އްޖެާ އަދިާ ކުރިންާ އެތެރެކުރުމުެގާ ބެލުންާ ހުރިތޯާ ޖެހިފައިާ ބަލިާ އެާ ރެއްޖެއްޔ ާ

ބެހާޭާާާންނަމަވެސް،ާބިލުަގއިާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ ބައްޔެއްާޖެހިފައިާހުރިާަގހެއްާނައްތ ލުމުެގާވ ހަކަ.ާއެހެ

އެހެންވީމ  އިންނަނީ.ާ މިާ މިގ ތަށްާ އަބިލު.ާ ކ މިޓީ،ާ ނަމ ޅުަގނޑަށްާ ބިލުެގާ މިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ދޭތެރޭަގއިާާާެގާ

ުއއްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ަގސްަގހާ ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރ އް.ާ މިާ އަށްާެގހި،ާ ޖެާ

ަގއެތެރެކުރެވޭާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނު ހުރިާ މިހ ރުާއިންދިފައިާ މިާރ އްޖޭަގއިާ ާާކ ށް،ާ ކުރުުމެގާާހިމ ޔަތްސްަގހ ެގހި

އީސް،ާއަޅުަގނޑުާާމަޤްޞަދުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާބިލުެގާމަޤްޞަދަކަށްާވ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ުއއްމީދު މ އްދ ވަރަށްާ ކ ންމެވެސްާ ބިލުަގއިާ މިާ ހުރިންާ ކަމަާާާކ ށްެގންާ އިންނ ނެާ ހުރިާއެއްާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ށްާ

ާާތްމ ޔަަގސްަގހ ެގހިާހި ެގހިާމުހިއްމުާވަނީާމިާޤައުމުަގއިާތިބިާމީހުންާމިާށް.ާމިާރ އްޖޭަގއިާަގސްަގހ ކަމަކުރެވޭނެ

ބޭނުމެއްާާ ކަހަލަާ ކ ންމެވެސްާ ވަސީލަތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ އިންސ ނުންނަށްާ ދިރިއުޅެންާ އިންސ ނުންާ ތިބިާ ޤައުމުަގއިާ

މި ޑްރ ފްޓުާކުރެވިދ ނެކަމަށްޓަކައިާ ބިލުާ މިާ ވިސްނުމުަގއިާ ކަމަށްާ އިންނ ނެާ އެހެކުރެވިފައިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާ،ންވީމ .ާ

ހިތ މައ  ިވއްޔ ާާާާރައީސް،ާ ަގހެއްާ ހުރިާ ރަށެއްަގއިާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއކުާ

މ ޔަތްާދިނުމަށްޓަކައިާވަކިާބަޔަކުާނުވަތަާަވކިާާޖެާއަށްާބޭރުންާއަންނަާބަޔަކަށްާހިމިއަދުާވަނީާކަނޑ ފައި.ާމިާރ އް

ެގނެސްާރިޒޯޓުތަކުަގއިާއިންދިާމިހ ރުާާާއިާއެާރަށްރަށުންާަގސްތަްއާކަނޑަިއެގންއްސަނދިވުމަށްޓަކަބޭފުޅުންކ ޅެއްާމު

ވަރަށްާިގނަާރަށްރަށުެގާބ ޑުާބައެއްާވަނީާފަޅުާރަށްރަށްާގ ތުަގއިާއ ެވެގންާގ ސްފައި.ާިމާހިތ މަވެރިާއަޅުަގނޑުާާ

އަހަރުަގއިާައނިޔ ވެރިާވެރިކަމުަގއޭ.30ާާާާވެދިޔަާދިުގާާއިާވަނީާހަމަާމ ޒީކުރެވިފަންނަވ ނީާމިާހަޑިމުޑުދ ރުާޢަމަލުދަ

އިންސ ނުންާ ނުބަލާ  އިންސ ނުންނަށްާ ދިރިތިބިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ނުބަލާ  އިންސ ނުންނަށްާ ދިރިތިބިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ

ާާއިާމިދިރިއުޅެންާތިބިާރަށްތަކަށްާނުބަލ ާަގސްަގހ ެގހިާކަނޑ ާފަިއސ ާއ އިާއެހެނިހެންާކަންތައްތަކުެގާދަހިވެތިކަުމަގ

ދަންނަވ ނަން.ާާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނައްތ ލެވިފައޭާ މުޅިންާ ަގސްަގހ ެގހިާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނީާ

އެހެންނަމަވެސްާމިވަނީާކިހިނެއްތޯ.ާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކަށްާފެހިާފަތ އި،ާރީނދޫާފަތ އި،ާޔެލޯާފަތ އި،ާބުލޫާފަތ ާމިާ

ހޯދުމަށް ފަތެއްާ ާާހުރިހ ާ މީޑިޔ ެގ ަގސްަގހަށްާާާޒަރީޢ ޓަކައިާ ބ ޑަށްާ ަވރަށްާ އިސްތިހ ރުކުރެވިާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ އިންާ

މި ެވެގންާ ބޭފުޅުންނަށްާ މިާާލޯބިކުރ ާ ވެރިެވެގންާ ޤައުމަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ޒީަގިއާ މިއީާ ޤައުމުާާާދަނީ.ާ

ާާރިާރައީސް،ާހިތ މައ .ާޢިްއޒަތްތެންދީާހުވ ކ ށްެގންާއަރ ާވެރިންާކަންކ ށްފައިާއ ތްާގ ތްާަގهللاާހިންުގމަށްޓަކައިާމ ތްާ
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ޢިއްޒަތްތެރި ހުންނެވިާ މިއަދުާ ޖެހެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ކިބައިާާާއެކުާ ނަޝީދުެގާ މުޙައްމަދުާ ިމާާރައީސްާ ަގއިާ

ޖެހުނާުާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުފ ކުރަމޭ.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނެތީތީާ ސިފަާ

މ ޔަތްކުރަންާބޭނުންނުވާ މުާނުވ ާތަނެއްަގއިާއިންސ ނުންާހިންސ ނުންާމުހިއްސަބަބުތަކުެގާތެރޭަގއިާހަމަާހިމެނޭާއި

މި އަދިވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަބ އިންާ ޖެހުނުާ ކުރީަގއިާ ަގސްަގހ ެގއްސެއްތޯާ ކ ންާ ުއޅެނީާާާތަނެއްަގއިާ

ާާާާނުވެެގން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާތެދަށްާމިސަލ މަތް މަރ ލި ކުއްޖ ާަގޔަށްާދަންނަވަނީާވަޅިާހަރާ 

ތިބީާޙުކުމްާއިްއވ ާާާާވަޅިހެރިާމީހ ާއަށްާޙުކުމްާނުއިްއވ ،ާހެކިބަސްާދޭންާދިޔަާދެާމީހުންާަގޔަށްާމިހ ރުާވެސްާއެ

ހ ލަތަކާީާ އ ތްާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ޤައުމުެގާ މިއީާ ލ ފައި.ާ ޖަލަށްާ އިއްވ ާ ޙުކުމްާ ދުވަހަށްާ މަސްާ ހަާ އަހަރ އިާ އެއްާ

މ ޔަތްކުރަންވީކީ.ާމިާޤައުމުަގއިާތިބިާއިންސ ނުންނ ާކ ންާަގސްަގހ ެގއްސެއްތޯާހިާާރަންތޯޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކީއްކު

ޤައު ހިމިާ ނޫންތޯާ ޖީލުާ އ ތްާ އަންނަންާ ިމާާމަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަންވީ.ާ މ ޔަތްާ

ކަ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ހިތ މަކުރ ާ މިާބިލަކަށްޓަކައިާ ގ ތ އިާ ންކުރެވެމުންދ ާ

ބ  އެންމެާ އ ތްާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިމ ޔަތްކުރަންާ ޤ ޟީންާ މިފަދަާ މިއަދުާ ޕ ޓީންާ އެްއާ ޑުާ

ބޭނުންމަސައްކަތް މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ކ ބައިތޯާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ؟ ކ ބައިތޯާ

ާމިއަދުާހަނދ ންާނެތުނީތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމި؟ާދުދުވަހުވީާވަޢުާާކ ބައިތޯާއެ؟ާންދީާކުރިާހުވ ަގهللاާމ ތް

ތެރިާރަީއސް،ާެއްއވެސްާއެްއޗެއްާތަނުަގއިާމަސައްކަތްކުރަންާޖެހެނީާސިޔ ސީާަމުގސަދެްއާހ ސިލުކުރަންތޯ.ާޢިއްޒަތް

ހި ެވސްާ ަގހެއްާ ނުވ ނެ.ާ ަގާނހިމ ޔަތެއްާ ލަކުނޑިާ ެއްއެވސްާ ނުވ ނެ.ާ އެމ ޔަތެއްާ އަދިާ ވެސްާ ކަހަލަާޑެއްާ ްއވެސްާ

ހި ވެސްާ ދަރަޖައިަގިއާާޖަނަވ ރެއްާ އިންސ ނުންެގާ އިންސ ނުންކަމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ނުވ ނެ.ާ މ ޔަތެްއާ

ކިތަންމެާ ޙަޤީޤަތް.ާ މިއީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫނިްއޔަކ .ާ ެވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ބައެއްާ ދިރިއުޅެންޖެހޭާ

މުަގިއާވިޔަސްާކިތަންމެާބ ޑުާޤ ނޫނެއްާފ ސްކުރިާކަމުަގއިާވިޔަސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާބ ޑުާބިލެއްާފ ސްކުރިާކަ

ެގނައިާކަުމަގިއާިވޔަސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެާޤައުމަކަށްާހަމަޖެހުމ އިާހަމަާހިމޭންކަމެއްާނ ންނ ނެާއެާާާާބަދަލެއް

ެވއްޓިެގ އަށްާ ދަރަޖަާ އިންސ ނުންެގާ އިންސ ނުންާ ދިރިުއޅޭާ ދިރިއުޅޭާާޤައުމެްއަގއިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ނޫނިއްޔ .ާ ންާ

ވަނީާާާތިބިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމިއަދުާމިާާއިންސ ނުންނަށްާނަމޫނ އަކަށްާވ ން

ައޅުަގނޑުާމިާބުނަނީ ލަދުަގންނަާހ ލުަގއިާހުރެާ މިާާ،އަޅުަގނޑުާލަދުންހުރެާބުނަންާ ވަނީާއިންސ ނުންެގާާާާމިއަދުާ

ާާ ޚިލ ފުވ ާާާަގންދީާކުރިާހުވައަށްާޚިލ ފުވ ާވަޢުދ هللاާަގނޑުމެންާކުރިާހުވަާއ އިާމ ތްނެއްޓިފައޭ.ާއަޅުާދަރަޖަާއިން

ާާކުރެވޭބެެގންާކ ންާަގސްަގހ ެގއްސެއްތޯާހިމ ޔަތްބައެްއެގާގ ތުަގއިާތި އެއްކ ށްާހުރާެާނީ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މައ 

ކ ންމެވެ ހުށަހެޅީތީާ ސަރުކ ރުންާ ދެންާ ބިލުާ މިާ ކ މިޓީދަންނަވަންާ ފ ސްކުރަންސްާ ފ ނުވަިއެގންާ ޖެހޭނެ.ާއަކަށްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ހ ލުަގިއާ ލަދުަގންނަާ ބުނަންާ ެވސްާ ލަދުންހުރެާ ހަމަާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ

ާއ ތީާމަޖިލީހެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާމަޖިލީސްާމިއަދުާމި
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިޝުކުރިއްޔ  ތެރޭަގއިާ ދ އިރ ެގާ ބިލުެގާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަވުގތުާާާާ

ދ ާދ އިރ ެގާތެރޭަގއިާވ ހަކަކ ޅުާކުރިއަށްާެގންދިޔުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާަވރަށްާބ ޑުާއެދުމެއް.ާދެންާާާބަހުސްކުރެވެމުން

މްާމުއްޠަލިބު.ާވ ހަކަާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީރ ގެާފުރުޞަތެއްާައޅުަގނޑުާމިާައރުވަނީާފަރެސްމ ތ ޑ ާދ އި

ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ތ ޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

هللا`ާ رسول  على  والسالم  والصالة  هلل  .ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިއަދުާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާފައްޓަންާާالحمد 

ާާޖެ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ހިތ މަކުރަމުން.ާ ވަރަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ237ާާާާހެނީާ ޚިދުމަތްތަކުންާ ސަލ މަތީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ސަރަހައަމިއް ރައްކ ތެރިކ ށްާ ވެރިކަންާ ދަލަާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ދިމިޤުރ ތީާއްދުެގާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މަހައްޓ ާ

ހި ތަންފީމުއައްސަސ ތައްާ ދަމަހައްޓ ާ ޤ ނޫނުާ ހ ލަތުެގާމ ޔަތްކ ށްާ ކުއްލިާ އަދިާ ދެމެހެއްޓޭާ އަމަންއަމ ންކަންާ ޛުކ ށްާ

ޚިލ ފަށްާމިއަދުާރ އްޖޭެގާފުލުހުންނ ާސިފައިންާޢަމަލުކުރަމުނާްާާާދޭާމިާމ އްދ އ ާާސަލ މަތީާޚިދުމަތަށްާއެހީތެރިކަމެއް

އެ އަޅުަގާާކަމ ާާދ ތީާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަްއޓ ނަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ނޑުމެންާހިތ މަކުރަމުންާ

ހިމ ޔަތްާހިތ މަކުރަން ބ ވަތްތައްާ ތަފ ތުާ ކަމަކީާ އެާޖެހޭާ ވ ހަކަދެކެވިާ ކުާާކުރުމުެގާ ރަމުންދ އިރުާާކަންތައްތައްާ

ވ ހަކަ ހިމ ޔަތްކުރ ނެާ މުއައްސަސ ތައްާ ދައުލަތުެގާ ނެތްކަން.ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދައްކ ނެާ

ދެމެހެއް މިއަޅުަގނޑުމެންނަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ހުވ ކ ށްެގންާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ތިބިާއިރުަގއިާ ހުވ ކ ށްެގންާ ާޓުމަށްާ

ާާ ހިތިބީ ިއސްލ މްދީންާ އ އިާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާކަމަށްާާމ ޔަތްކުރުމަށްޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބަެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ އިރުާ

މިއަ މިއީާ ނުޖެހޭނޭ.ާ ކުރ ކަށްާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވިދ ޅުވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާމެންބަރުންާ ދުާ

ތެރެއިންާހުވ ކ ށްެގންާތިބިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުިވާވ ހަކަ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާކ ންމެއަކަސްާިމއަދުާ

ބެހޭާބިލު.ާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާާާާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ ާާއ ތީާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގިއާމި

އަޅުަގ ޤަބޫލުކުރ ާާނޑުާޝުކުރުާމެންބަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތުަގިއ،ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލަކީާ މިާ ދަންނަވަން.ާ

މި އަށްާ ރ އްޖެާ ދ ދިާާގ ތުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިލެއް.ާ މުހިއްމުާ ކުރެވިފަިއާާާާަވުގތުާ ތަޖުރިބ ާ ވަނީާ ފަހުންާ

ާާއްރުކުމަޑިެއއްާރ އްޖެާައއިސްާއޭެގާސަބަބުންާއެތައްާބަިއަވރުާރުއްތަކެާ އެކީާމިފަދަާާާހަލ ކުވެދިޔަކަން.ާއެހެންކަމ 

ގ ތުަގއިާ ރަނަގޅުާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބޭނީާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ފައިދ ާ ރަނަގޅަށްާާބިލެއްެގާ ބަލައިަގނެާ ާ

އެކީާފ ސްކުރެިވެގން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާތައްާއެބަހުރި.ާއެާިއޞްލ ޙުތަކ ކުރެވިެގން.ާބައެއްާިއޞްލ ޙުއިޞްލ ޙު

މީަގއިާށްާފުރިހަމަާގ ތެއްަގއިާބައްލަަވއި،ާާހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަނީާމިާބިލުާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާވަރައެ
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ވެސްާާ ބައިތަކެއްާ އިތުރުކުރަންޖެހޭާ މިއަށްާ ުއނިކުރައްވ .ާ ވެސްާ އެބައިތައްާ ެއބަހުރި.ާ ބައިތަކެއްާ ނުހިމެނެންޖެހޭާ

ފުރިހަމަކުރެްއވުމަށް އެބައިތައްާ މިއެބަހުރި.ާ ނިންމަވައިާ،ާާފަހުާ މަރުޙަލ ާ ކ މިޓީެގާ ައވަހަށްާާާބިލުާ ެގނެސްދެްއވ ާ

ާފ ސްކ ށްދެއްވުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާދެންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާމިާއަރުވަނީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާާ

ހަކަދެްއކުމަށްާއެދިަވޑަިއެގންފައިވ ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.ާވ ހަކަާކުރިއަށްާާވ 

ާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ޢިއްޒަތްތެ މިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ފަރ ތުންާ`ާ ސަރުކ ރުެގާ މަޖިލީހަށްާ ރިާ

ވަރަށްާ ވެސްާ ބިލަކީާ މިާ ގ ތުަގއިާ ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ބިލު،ާ ބެހޭާ ކަރަންޓީނުކުރުމ އިާ ަގސްަގހ ެގހިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

މިާ ސަބަބަކަށްވަނީާ ބިލެއް.ާ ހުންނާަާާާމުހިއްމުާ ރ އްޖޭަގއިާ ފ ހަަގކ ށްފިާ މެންބަރަކުާ އެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަނުަގއިާ

މީގަާ އެޔަތްމ ހިާާއިަގސްތަްއާ ނުފެންނ ތީާ ބިލުންާ މިާ ގ ތެއްާ ވެސްާާާާކަމ ާާކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ހިތ މަކުރ ާ

ގ ތެއްަގއިާަގސްަގހ ެގހިާމިާބިލުެގާފުރަތަމަާސުރުޚީަގއިާވެސްާމިާ ބިލެއްާޚ އްޞަާ ާާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާމިކަހަލަާ

ހޭާބިލެއްާއ ންނަާއިރުަގއިާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާާބެާާރުމުެގާނުވަތަާކަރަންޓީނުކުރުމ މ ޔަތްކުހިވަނީާަގސްަގހ ެގހިާ

މ ޔަތްކުރެޭވނެާނިޒ މެއްާނުވަތަާމިާަގއިާހެދެމުންާއަންނަާަގސްާވެސްާހިގ ތުަގއިާރ އްޖޭަގއިާހުންނަާނުވަތަާރ އްޖޭ

އިާއެބަާާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާމިާބިލުންާމިާބިލުެގާތަޢ ރަފުާތެރޭަގާާބިލުާތެރޭަގއިާއ ތުމަކީާމުހިްއމު

ކ ށްފ ނެ ައސަރެއްާ ނޭދެވޭާ ގ ތަކުންާ ެއއްވެސްާ ަގސްަގހ ެގއްސަށްާ ތަކެތިާާާާހިމެނޭާ އެންމެހައިާ ބެލެވޭާ ކަމަށްާ

ކ ންޓްރޯލުކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމީެގާތަޢ ރަފުަގއިާއެހެންާއ ންނ ތީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިާބިލުަގިއާާ

ައންނަންޖެހޭ މިބައިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކަމަކ މިޓީާ ހިތ މައ ނެާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދާެާާާށް.ާ ފ ހަަގކ ށްލަންޖެހޭާ އެކީަގިއާ

އި،ާއަދިާއެާއ ތް.ާެއއީާައތ ޅުތަކުަގއިާއުފެދިފަިއވ ާރީތިާޤުދުރަތީާގ ތުންާއުފެދިފައިވ ާރީތިާމޫދ ާާނުކުތ އެއްާއެބަ

ާާާހުރުމުން.ާއެީއާޤުދުރަތީާގ ތުންާމ ޔަތްާމިާކުރެވެނީާަގސްަގހ ެގހިާެއާރަށުަގިއާެއކުލެވިފައިރަށްރަށުެގާގ ނޑުދ ށްާހި

މ ޔަތްކުރުމަށްާވެސްާގ ނޑުދ ށުަގއިާއެކަށީެގންވ ާގ ތެއްަގއިާަގސްތަކެއްާމިވަނީާއެާާރަށްާސަލ މަތްކުރުމަށްާނުވަތަާހި

ނިޒ މުާޤ އިމުކުރެވިފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާެއާއުސޫލ އިާޚިލ ފަށްާޤުދުރަތީާމިާރިވެތިާމިސ ލުާއ ތްާގ ތްާދޫކ ށްލ ފަިއާާ

ޚ އްޞަާާަގސްާ ނޫން.ާ ގ ތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ދެކެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ދަނީކީާ ކެނޑެމުންާ ަގހ ެގހިާ

މިާ ހ ލަތްތައްާ ހުރިާބައެއްާ ދިމ ވެފައިާ ހިެމނޭާރަށްތަކަށްާ އަތ ޅުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތެްއަގއިާ
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ޖެހެންދެންާރ އްޖޭަގއިާއ ޑިދޯނިފަހަރުާާާފަހަކ ާާމ ނުަގއިާދ ދިބިލުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭތޯާއަޅުަގނޑުާބަލ ނަން.ާކުރީޒަ

ބައެއް ދ އިރ އެްއަގއިާ ފުޅ ާ ބޭނުންކުރަމުންާއައީާވަރަށްާ މިާާާބަނުމަށްާ ރަށްރަށުންާ މިާ ބ ވަތްތައް.ާ ކަހަލަާލަކުޑީެގާ

ާާ ނޫން.ާާާއ ެވެގންލަކުޑިތައްާކެނޑެމުންާއަންނަނީކީާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާެއްއވެސްާހަމަެއއްާއިންސ ފެއްާުއސޫލެއް

ހިމ ޔަތްާ ަގސްތައްާ މިާ ޤ ނޫނަކުންާ ލިބޭނެާއެހެންވީމ ،ާ ކެނޑީމ ާ ަގސްާ ެއާ އަދިާ ޤ ނޫނުންާ އަދިާ އ ވެާ ކުރެވެންާ

އަދަބުތައްާކަނޑައެޅިފައިާއ ތީމ ާއެއީާޝަރީޢަތްާހިންގ ާފަރ ތްތަކ އިާއަދިާޢަދުލުއިންޞ ފުާޤ އިމުކުރ ާފަރ ތްތަކ ިއާ

މި އެހެންނޫނަސްާ ގ ތެްއާާކަންތައްތައްާާއަދިާ ކަންކުރަންވ ާ ޤ ނޫނަކުންާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ އެންމެހ ާ ބަލަހައްޓ ާ ާ

މުހިއްމު އެއީާ އ ތުމަކީާ ރަށްތަކުނާްާާާފެނިފައިާ މިާ ގ ތަށްާ މިދެންނެވިާ މިގ ތުންާ ދެކެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ

ާބައެއްާހ ލަތްތަކުަގިއާާކެނޑެމުންާމިދަނީާނުހަނުާބޭނުންތެރިާއަދިާރ އްޖެާއަށްާޭއެގާނަސްލުާގެއްލޭާގ ތަށްާެވސް

ރ އްޖޭަގއިާއ ތްާއެންމެާަގސްތައްާެގއްލިެގންާއެބަދޭ.ާއަދިާރ އްޖެާއަކީާމުސްތަޤުބަލުަގއިާވެސްާފުޅ ާދ އިރ ެއްއަގިއާާ

އިޤު ކަމަށްބ ޑުާ ޓޫރިޒަމްާ އަކީާ ނ ރެސްާ އެްއާ ޓޫރިޒަްމާާާާތިޞ ދީާ އަތ ޅުތަކަށްާ ެއކިާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ އަދިާ ވ ތީާ

ާާދ އިރުަގާާފުޅ ވެެގން ގ ތަށްާބޭނުންކުރަމުންދ ތާީާާާމ ޔަތްނުކުރެވިާައދިާަގހުންާއެކަށޭނެާނޫންަގސްތައްާހިއިާވެސްާމި

މުސްތަޤުބަލެއްަގިއާާ ދުރުާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ެގއްލުންތަކެއްާ ބ ޑެތިާ ނުހަނުާ އަށްާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ސްާައޅުަގނޑުމެންާއަތ ޅުަގއިާހުރިާބައެއްާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންާޖެހިދ ނެ.ާއަދިާޚ އްޞަާގ ތެްއަގއިާމިަވުގތުަގއިާވެ

ޭއެގާނަސްލުާެވސްާއަދިާއެްއކ ށްކަހަލަާގ ތަކަށްާބ ޑެތިާރީތިާަގސްތަްއާާ ރަށްތަކުންާބައެއްކަހަލަާަގސްތައްާވަނީާ

ވަނީާެގއްލިެގންާގ ސްފައި.ާައދިާމީެގާތެރޭަގއިާބ ޑެތިާފުނަާަގހ އިާއަދިާހިނރުދުާއަދިާކ ނިާމިާވައްތަރުެގާރީތިާާ

އެއ އިެއކީަގިއާާަގސް ހަމަާ ައދިާ ވެސް.ާ ަގސްތައްާ ކުދިާ ައދިާ ގ ސްފައި.ާ ެގއްލިެގންާ އެްއކ ށްާ ވަނީާ ވެސްާ ތައްާ

ވެސްާާ ތެރެއިންާ ގަވ އިދުެގާ އ ންނަާ ހެދިފައިާ ވެސްާ ކެނޑެމުންދަނީކީާ ރުއްާ ކެނޑެުމންދަނީާ ވެސްާ ރުއްަގސްތައްާ

ތީ.ާެއކަމަށްާދޭނެާއަދަބެއްާވެސްާނެތް.ާއަދިާާ.ާވަރަށްާއ ދަިއެގާގ ތެއްަގއިާހެދިފައިާހުރިާަގވ އިދުތައްާއ …ނޫން

ރުއްާކަނޑަމުންދަނީާމިހ ރުާައދިާލަކުޑީެގާބ ޒ ރުެގާައުގތަްއާހުންނަާގ ތުންާއެބަޔަކުާހިތަށްާއެރީމ ާފަޅުރަށްތަކަށްާާ

ވެސްާ ގ ތެއްާ ކުރެވޭނެާ ނެތް.ާ ވެސްާ އަދަބެއްާ ދޭނެާ އެކަމުންާ ކަނޑަމުންދަނީާ ރުއްތައްާ ވަރަކަށްާ ހިތަށްއެރިާ ާާއަރ ާ

އެކަން ނެތޭާ ޤ ނޫނެއްާ ވިދ ޅުވަނީާ ކުރީމ ާ ރިޕޯޓުާ އެާ ފުލުހުންނަށްާ ައޅުަގނޑުާާާާނެތް.ާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރެވޭނެ.ާ

ބިލުގައި މިާ ގ ތުަގއިާ ބިޤަބޫލުކުރ ާ މިާ ޖެހޭނެ.ާ ހިމަނަންާ އެބައިާ ބީރައްޓެހިާާ ދިވެހިންނ އިާ ވަރަށްާ އެބަހުރިާ ލުަގއިާ

ނޭ އަދިާ ނަންތަކ އިާ ބަސްތަކ އިާ ހުރިާ ާާާނގ ތަކަށްާ ހުރިކަމަށްާާާބޭސްތަކ ޭގ ކަންތައްތަްއާ ިގނަާ ކުރެވޭނެާ އަދިާ

މިދެ ބިލުަގއިާ މިާ ެއހެންނަމަވެސްާ ފ ހަަގކ ށްލަން.ާ އަޅުަގނޑައަޅުަގނޑުާ ނެތުނީމ ާ ބައިާ ބިލުެގާންނެވިާ މިާ ހަމަާ ށްާ

ބަރުންާވެސާްާފަޅުކަމެއްާއ ތީތީވެާމިވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާއެންމެހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

މުހިއްމު ވަރަށްާ ހިމެނުމަކީާ މިކަންާ ތެރޭަގއިާ ބިލުެގާ މިާ ވިސްނުމަށްފަހުަގއިާ އަޅުާާާމިކަމަށްާ ކަމުަގއިާ ަގނޑުާާކަމެއްާ

ާފަހަރަކުާއިލްތިމ ސްކުރަމުންާމިދަނީާމިާލުަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާއެތައްާދެއްކުމުެގާބަދަދެކެނީ.ާމިާބިލަށްާވ ހަކަ
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،ާބިލުަގއިާނުހިމެނޭާކަންތަްއތަކަށްާވ ހަކަދަްއކަންޏ ާހަކަދައްކ ށޭ.ާއެހެންވީމ ކ ށްެގންާވ މަޖިލީހުަގއިާބިލަށްާފޯކަސް

ވަނީާ ކަމަށްާ ބޭނުންާ ެގންދަވަންާ ގ ތުަގއިާ ރަނަގޅުާ ަމޖިލީސްާ މިާ ރަީއސް،ާ އެާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތައްާާާާނަމަާ

އެއްާވެސްާދެއްކިދ ނެ.ާާާާކިތަންމެާވ ހަކަާާ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާބިލުންާބޭރުގައި…ޖެހޭނެހުއްޓުވަން

ސިޔ ސީާމަސްރަޙުަގއިާޑުރ މ ކުޅުމުެގާއުސޫލުން.ާެއކަންާނުކުރުމަށްާއިލްތިމ ސްކުރަމުންާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ

ނިންމ ލަން.ާ ވ ހަކަކ ޅުާ އަޅުަގނޑުާ އިލްތިމ ސްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ނުދިނުމަށްާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ އެކަންާ ވެސްާ

ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަރުވ ނަންާާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ ބަހުސްކުރުމަށްާ ބިލަށްާ މިާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެއަށްފަހުާލޫފަށް.ާާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްަގލ ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާާޑީ.އ ރު.ޕީެގާާ

ދ އިރ ގެާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެްއާ ޢަބްދުލްއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެނާްާާ ޣަފޫރަށް.ާ

އެދެންާވަޙީދަށް.ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާާާާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނީާތ އްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ާލޫފުެގާވ ހަކަ.ާާމަޚް

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާނުާދ އިރ ެގަގލ ޅުާދެކު

ާާބެހޭާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާފ ނުއްވ ާދެއްވިާާރައީސް.ާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

މުޙައްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަމއްޗަންގ ޅިާ ޝުކުރުކަމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާ ރަޝީދަށްާ ދެންާދަމަދުާ ންނަވަން.ާ

ވީހ ެވސްާާ ޤަބޫލުކުރ ތީާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކަމަށްާ ބިލެއްާ ފ ސްކުރަންޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ބިލަކީާ މިާ ހަމަާ

ައޅުަގނޑުެގާާ ދިޔުމަކީާ ޤ ނޫނަކަށްވެެގންާ ނިންމ ާ މަސަްއކަތްާ މިާ ފ ނުވަިއެގންާ ކ މިޓީއަކަށްާ ބިލުާ މިާ އަވަހަކަށްާ

ޢިއް މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަތިންާއެދުމެއް.ާ ގ ތުެގާ ޚިލ ފުނުވ ާ އިސްލ މްދީނ އިާ މަޖިލީހުންާ ޒަތްތެރިާ

ެވސްާާާާއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ ޤ ނޫނެއްާ ކ ންމެާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ޚިލ ފުނުވ ާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ޚިލ ފުނުވ ާ

ންެގާޕ ޓީންާާއަކީާއަޅުަގނޑުމެާާހެދޭނެކަންާހެދުމުެގާބ ރުާލިބިެގންވ ކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގ.ާއެކަމަކުާހިތ މަ

ނަމަާާާކަމަށްާވ ނަމަާނޫންާާއިދިކ ޅުާފަރ ތަކުންާމިތަނަށްާއިޞްލ ޙެއްާވެސްާަވއްދައިފިާާނަމަާމިއަދުާސަރުކ ރ ާާނޫން

ާާވ ާާޚިލ ފުާާއ ކަމަށްާވ ނަމަާއެއީާވޭާބ ޑުާޖޯކަކަށްާވެސް.ާއެާވޭާޤ ނޫނުއަސ ސީާާުގޅޭާބިލެްއާަވއްދައިފިާާވަކިާކަމަކ 

ކަމަކަށްާވެސް.ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވެނީާޙަޤީޤަތުަގއިާިމއީާާާވ ާާޟުޢ ރުކަމަކަށްާވެސް.ާޤ ނޫނުތަކ އިާތަ

ނޫން ދަނޑިަވޅުާ ރަނަގޅުާ މިާާއެންމެާ ކަރަންޓީނުކުރުމ ާާކަމަށް.ާާކަމަށްާ ަގސްަގހ ެގހިާ ބިލެއްާާމިއަދުާ ެގާބެހޭާ

ނަމަާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމ ާާާާދެއްވިާއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިބެހޭާބިލެާާބަދަލުަގއިާމީހުންާކަރަންޓީނުކުރުމ 
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ާާފަހުންާވެސްާމިާސަރުކ ރުންާވަރަށްާއޯގ ތެރިާސަރުކ ރެއް.ާމިާޯއގ ތެރިާސަރުކ ރުންާދ ދިާާމުހިއްމުވީސްހެން.ާދ ދި

އެ ެގންުގޅެފައި.ާ ދުވަހުާ ލަްއކަާ ކަރަންޓީނުކ ށްެގންާ ވަނީާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވެސްާ ާާފަހުންާ

އެކަށީ ާާެގންމަނިކުފ ނަށްާ ދިނުމަށް ހިމ ޔަތްާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ރައްޔިތުންެގާާވ ާ ދިވެހިާ ނަމަވެސްާ ވިދ ޅުވޭ.ާ ކަމަށްާ

ާާ އ500ާާެތެރެއިން ރަްއޔިތުންާ ނުވެސްާާއެއްހ ާ އެކަމެއްާ ފަހުންާ އެދުނީމަކ ާ އެހެންވީމ ާާކަމަށްާ ،ާާކ ށްދެއްިވ.ާ

ަގސްަގހ ެގއްސަށް ބޭނުންވަނީާ ޚ އްޞަާާވުރެާާދަންނަވަންާ ރަނަގޅޭާ މ ާ މަޖިލީހުެގާމިއަދުާ ރައްޔިތުންެގާ ކ ށްާ

ެގންުގޅުމ ާާމެންބަރުން މިާާކަރަންޓީނުކ ށްެގންާ ބިލެްއާ ވެާާބެހޭާ މިހ ރުާ އަިއއްޔ .ާ އުޅުްއވަނީާތަނަށްާ ެއާ ސްާ

ެގާެއއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވެސްާާއަޅުަގނޑުމެން

ޖު ސަކަރަންޓީނުކ ށްެގންާ އެާޑިޝަލްާ ގ ސްާ ތިއްބަވަނިކ ށްާ ކުރައްވަންާ މަސަްއކަތްާ ތެރޭަގއިާ ކ މިޝަންާ ާާރވިސްާ

ހި އެހެންވީމ ތަނުންާ ހައްޔަރުކ ށްެގން.ާ މާިާފާ  ބޭފުޅުންާ ރަޝީދުމެންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ާ،

ާާ އަހަރުެގާވ ހަކ30ާާާާަމެންާމިާކިޔަނީ.ާާއަހަރޭާކިޔަިއެގންާވ ހަކަނުދަްއކ ށޭާއަޅުަގނޑ30ާާުޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއި

ޅުކުރަންވެެގންާމިާސަރުކ ރުާާއަހަރުަގއިާހުރިާޯގސްކަންތައްތައްާރަނަގ30ާާއެއް.ާާާާއަކީާމިހ ރުާނިމިފައިާއ ތްާވ ހަކަ

މީހުންނަށްާހ ސިލުވ ނެާކަމަށް.ާއިތުރުާފުރުޞަތުތަކެއްާާާާކުރީާވަކިާކަންތައްތަކެއްާއެ.ާރައްޔިތުންާއުއްމީދުާ… ެގނައީ

ޤައުމުންާާާާލިބޭނެ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ނަމަވެސްާ ކަމަށް.ާ ރަނަގޅުވ ނެާ ކަންތައްތަްއާ ޯގސްކ ށްހުރިާ ކަމަށް.ާ

މި މިާާފެނިެގންާ ދިމ ވެފައިާ ިމއަދުާ ޤައުމަށްާ ވ ހަކަ.ާ ރުކުމަޑިެއއްެގާ ވިދ ޅުވެއްޖެ،ާ މުއްޠަލިބުާ ދެންމެާ އ ތީާާާާދަނީާ

އިާމިދަނީާކައިާހުސްކުރަމުން.ާައދިާރައްޔިތުންެގާއިތުރުންާާއެއް.ާދިވެހިާރަްއޔިތުންާއެާމަޑީގަާާާވަރަށްާބ ޑުާރުކުމަޑި

ދަނީ.ާވިްއކ ފައިާނުވިްއކ ނެާއެްއޗެއްާނެތް.ާެއާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާހުރިާހަރުމުދ ކ ޅުާވެސްާކައިާހުސްކުރަމުންާމި

ފައްވިދ ޅުވ ހެ އ ތްާ ކަރުެގާ މަންމަެގާ ހަމަާ ނިމިެގންާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެވސްާ ންދ ނާީާޓަރުބައިާ

އެހެންވީމާ ވިްއކ ލަ ާާިއެގންހެން.ާ ،30ާާާާ ރައްޔިތުންނަށް ިމައދުާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ނުދައްކ ށޭ.ާ ވ ހަކަާ މިާއަހަރުެގާ

ދެމުންދ ާނިކަމެތިކަމ އިާދޭތެރޭާއަޅުަގނޑުމެންާކ ންމެާރައްޔިތަކުާވެސްާިވސްނަންޖެހޭނެ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްާ

މި ފަރ ތްތަކުންާ އިދިކ ޅުާ ނުދަނީކީާ މިާާާކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކަކުންނެއްާ ކުރ ާ ތަނުަގއިާ

ޤ ނޫނުައސ ސީ ހަމަަގއިމުވެސްާ މަޖިލީހެއްާ ޤ ނޫނުތަކ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ަގވާ ާާއ ިއާ އިސްލ މްދީނުެގާާމަޖިލީހުެގާ އިދ އިާ

ކުރިއަށްާާއަސްލަކ  ނުވެާ ނ ޅ ނަންާާދ ާާޚިލ ފުާ ހުރަހެއްާ ެއއްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަމަާ އެކަމަކުާާކަމަށްާ ާ.

އެ މަޖުބޫރުވެެގންާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންޖެހޭނީާ ޢިއް…ކަންތަްއާ މިާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހަށާްާ.ާ ޒަތްތެރިާ

މީހުންނަށްާވޯޓުާނުލެވޭާގ ތްާާާކ ށްެގންާއެާޣައިރުާޤ ނޫނީާގ ތުންާހައްޔަރުކ ށްދެްއވ ފައިާތިބިާމެންބަރުންއިންތިޚ ބު

ނަމަާރައީސްާނަޝީދަށާްާާާސްާހުއްޓުވ ނަން.ާސަބަބަކީާއެމް.ޑީ.ޕީންާނޫންހަދަންާއުޅެންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީ

ާާ މަޖިލީހުެގ މިާ އ4ާާެސީދ ާ ބޭތިއްބީމ ާ ހައްޔަރުކ ށްފައިާ މެންބަރުންާ އެާާވަރަކަށްާ މެޖޯރިޓާީާާާމީހުންނަށްާާހިސ ބުންާ

މި ދަންނަަވންާ އެހެންވީމ ،ާ ާާާާލިބޭނެ.ާ ާާއުޅެނީ ކަންކަން ބ ލުަގއިާ ބައެްއެގާ ދެވަކިާ ައޅުަގނޑުާނ ޅުްއވ ށޭ.ާ ންމެަގއިާ
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ާާ ވެސް ެއއްދުވަހަކުާ ައޅުަގނޑުާ ކުރިންާ މިދެންނެިވާ ބައްލަވ ާ ފ ހަަގކުރީ.ާ ނުކުތ ާ ދަްއކަންާާވ ހަކަާާއަލްހ ނުނިޒ މީާ

ާާ ެގާަގޔަށްާާނެިގާގ ނޑިާދޭށޭާބުނީމަާއަޅުަގނޑުާާާ.ޕީންާވަަގށްނޑުަގއިާއަތްާޖައްސ ފައިާޑީ.އ ރުއޭނަާކ ހުންނަނިކ ށް

ދެން އެކަމަކު،ާ ާާއަރަިއަގތޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިތ ާ ޢަބްދުމެަގއިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޕ ޓީެގާ ރަޙީމާުާޢަބްދުއްهللا

ާާ؟ާމަދުާރަޝީދުާކިހިނެއްތޯާހެއްދެވީންާހުންނަވަނިކ ށްާމުޙައްދަްއކަވ ހަކަ ާާގ ނޑި މަޢ ފުކުރައްވ ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު

ާާ ރައިނޭގތޯ. އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހަަމާާމ ފަންނުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝީދު.ާ

ާާާާޙަޤީޤަތުގައި ާާވެސްާެއއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއި ކުރަންޖެހާޭާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާމިާމަޖިލީހުންާބޭރުއެ

ާެވސް.ާއެހެންވީމ ،ާަވކިާބަެއްއެގާބ ލުަގއިާމިތ ާކަންކަންާއަޅުވ ފައިާތިމަންނ މެންާލަދުަގނެއޭާމިާާނަންާއިއްވ ފައި

ވެސްާބުނަންާާނަމަާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަކީާމެންބަރުންނޭާާާާމަޖިލީހެކޭާކިޔަންާނޫންމިއަދުާާތްތެރިާމަޖިލީހަށްާާޢިއްޒަ

ދ ނެހެން.ާ އަމ ޒުވެެގންާ އެކަންާ މިއަދުާ ވެސްާ މެންބަރަށްާ އެވިދ ޅުވިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވ އިރުާ

މި ޤަބޫލުކުރަންާ ވެސްާ މަޖިާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެކަށީެގންވ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރެވޭ.ާާާާލީހުަގއިާ މަސައްކަތެްއާ ގ ތަކަށްާ

ާާމައެކަނިާސަބަބަކީާމިާސަރުކ ރުާފެއިހަ ކ ށްދެއްވިތ  ާާމަސ6ާާާްލްވެފައިާވ ތީ.ާރައްޔިތުންާމިާސަރުކ ރުާއިންތިޚ ބުާ

ވޯޓުތެދުވަސްާާ ވިދ ޅުވީާ ރަްއޔިތުންާ ރައީސްާާރޭަގއިާ ކަލޭމެންާ ކަނޑިާނަޝީދުާާދެްއވ ފައިާ އ ތްާ އަތުަގއިާ

މައިަގންނ ށޭ.ާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންާކ ށ ާކުދިކ ށްފ ނެއޭ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާދުވަސްާާދަ

މަތީންާާާާދުއްވ ލަފ ނޭ.ާބުނީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނަށްާވަދެާތިބެާމިދެންނެވިހެންާޤ ނޫނަކ އިާތަޢ ރުޟުނުވ ާގ ތުެގ

ގ ތުެގާާއ ޤ ނޫނުއަސ ސީ ނުވ ާ ާާާާތަޢ ރުޟުާ ާާމަތީން ގ ތުގެާިއސްލ މްދީނ  މިކުރ ާާާޚިލ ފުނުވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަތީންާ

މި މިތ ާ ކުާާމަސައްކަތްތައްާ ެއގ ތަށްާ ހަޖަމުކުރަނީ.ާއެާމަސައްކަތްތައްާ ބަޔަކަށްާ ެގންދ ތީާ ާނުކުރެވިެގންާމިާރަމުންާ

ކީާޣައިރުާޤ ނޫނީާާކަމަހިތްދަތިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާމިކުރަންޖެހޭާާމީހުންނަށްާހިތްާކެތްނުކުރެވެނީާާއުޅެނީ.ާއެ

ާާ ވަރަށްާކަންތައް. ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުދޭނަމޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ ކުރ ކަށްާ ކަމެއްާ ެއއިންާ

ބޭނުންވަނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ން.ާ ހުރެލ ފައިާ މަޑުންާ މިތ ާ އައިސްާ މަޖިލީހަށްާ ދުވަހަކުާ ކ ންމެާ ފަސޭހަާ

އެމް.ޑީ. ވ ހަކަާ ދައްކ ާ މެންބަރުންނަށްއަޅުަގނޑުމެންާ ހަޖަމުާާޕީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެވ ހަޖަމުވ ން.ާ ބޭފުޅުނާްާާާނެާ

ވ ހަކަ ނިާާދައްކ ާ ހުރިހ ދަްއކ ާ އެާ ތިބެވިދ ނެ.ާ ވެސްާ މަޑުންާ ާާާާމެންދެންާ ކ ށް ކަމެއްާ ކ ންމާެާކަމެއްާ ނިމިެގންާ

ނިމޭނެާާމައްސަލަެއއްަގއި ކަންކަންާ ަމޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ލައިެގންާ ވޯޓެްއާ ހައްދަަވއިއްގ ތެާާެވސްާ ދެްއވ ށޭ.ާާާ

ާާ ދުވަހަކު ކ ންމެާ ދ ނެ.ާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ފަށ އޭރުންާ ނަގ ާާޖަލްސ ާ ގ ނޑިާ އިރަށްާ

ާާާާއެއްލ ލ ފަިއ، އަށް އަމިްއލަާ ިއސްތިޢުފ ހުމިތަނަށްާ ލަްއވ ާ ވަޒީރުންާ އަލުންާރިހ ާ ނަންތައްާ ަވޒީރުންެގާ ދެއްވ ފައިާ

ފ ނުވ ފައިރުހު ހޯދަންާ ހ ންާ ެއކަމ ާ ނުކުރެވޭނެާ އެއީާ ހަދ ލަންާ ކަންާާާޖ ނުާ މިހެންާ މަސަްއކަތްކ ށްފައި.ާ ގ ތަކަށްާ

ައޅުަގނޑުާާ ކަމަކަށް.ާ ދ ނެާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުރެޭވާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކ ށްެގންނެްއާ

ގަވ  މަޖިލީހުެގާ ގ ތުެގާާއިދުގައިމިދެންނެވިހެންާ ހުރިހ ާާވ ާ ާާާާމަތީންާ ކަމަށްކަމެއް ދ ާ ނަމަާާާވ ާާކުރިއަށްާ
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ަމއްސަލަ އެްއވެސްާ ަގސްަގހ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އޭރުންާ ނޯންނ ނެ.ާ ނިމޭނެ.ާެއއްާ ބިލުާ ކަރަންޓީނުކުރ ާ ެވސްާ ެގހިާ

ކުރުމ ބެހޭާބިލުާވެސްާނިމިެގންާދ ނެ.ާއަދިާމިކަހަލަާާބަރުންާކަރަންޓީނުމިދެންނެވިހެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެން

މައްސަލައެ މިާާއްހުރިހ ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ނިމިެގންދ ނެ.ާ އަޅުަގާާެވސްާ ހަމަާ ެވސްާ މިއީާ ނޑުމެންާާއުޅެނީާ

ާާ ބިލެއް. ފ ސްކ ށްެގންާާާާމިފ ސްކުރަންޖެހޭނެާ އަވަހަކަށްާ އެންމެާ ވީާ ފ ނުވައިެގންާ ކ މިޓީއަކަށްާ އަވަހަށްާ ހަމަާ ބިލުާ

ބ ޑު ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ވެެގނައުމަކީާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަވެސް،ާ އެދުމެއް.ާ ާާާ ހަމަ ބޭނުނާްާސްާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ

ާާ މުޖުތަމަޢުަގއި ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެއްަވއިެގންާާމިއަދު ސަމ ލުކަމެއްާ ފުރަތަމަާ މައްސަލަތަކަށްާ އިޖުތިމ ޢީާ ހުރިާ

ތިއް ާާކ މިޓީތަކުަގއިާ ެއކަންކަން ވެސްާ މެންބަރުންާ ކ ށްދެްއވުބެވިާ ވެސްާައަވސްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަށް.ާ

ހި މިާ ެއއާ ާާނަގމުންމ ލެތެރޭަގއިާ ުގޅިެގންާ މ ރ މ ރީތަކ ާ ހިނގ ާ މިާ ޚ ްއޞަކ ށްާ ހަމަނުޖެހުންތަކުަގއިާ ުގޅޭާާމިދ ާ

ާާާ،މަޖިލީހުެގާތެރޭަގއިާތ ށިވެފައިާހުރިކަންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގ.ާއެހެންވީމ ާާބައިވަރުާބިލުތަކެއްާމި

ައވަ އެކަންތައްތައްާ މެންބަރުންާ އަޢިއްޒަތްތެރިާ ދިނުމަކީާ ާާސްކ ށްާ ވެސް އެދުމެްއ.ާޅުަގނޑުމެންެގާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ

ރަްއޔިތުންނ  ެވސްާ ނިާާއޭެގއިތުރުންާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ބިލުތައްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާުގޅުންހުރިާ ދިއުމަކީާ ިމެގންާ

ާާ އެދުމެއް. ބ ޑުާ ިވސްވަރަށްާ ސިޔ ސީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންބ ޑުެވާ ރައްޔިތުންާ އެްއކައިރިއަކަށްާާެއކަމ ާ ނުންާ

ކަންތައްާއެގ ތަށްާކ ށްާދެއްވުމަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާވަރަށްާބ ޑުާއެދުމެއް.ާާާމަވެސްާއެނަާާއްވ ފައިޖައްސ ލަާދެ

ދަންނަވަން ާާާާމިާާއަޅުަގނޑުާ ހިންގަވަން ސަރުކ ރުާ އަކީާ ވ ހަކަާ ރަނަގޅަށްާާއުޅޭާ ވެސްާ ފަރ ތުންާ ތިއްބެވިާ

ކަމަށްމަސައްކަތްކު ތިއްބެވިާ ހަމަާާރަންާ ރައްޔިތުވ ނަމަާ މަޖިލީގައިމުވެސްާ ދ ނޭންެގާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ .ާާހުެގާ

ރަްއޔި އެލަޔަދިވެހިާ ޕީޕަލްާ އ ިއ،ާ ޕ ޓީާ ާާތުންެގާ އ އި، ޕ ޓީާ ޤަުއމީާ ގަާންސ ިއ،ާ ހަމަާ ޕ ޓީއެއްާ އިމުވެސްާާޖުމްހޫރީާ

ރައްޔިތުންާ ބަޔަކަށްާ ހުރަސްއަޅ ާ ުއއްމީދުތަކަށްާ ާާރައްޔިތުންެގާ ލިބިެގންދ  ބަޔަކަށްާާނަށްާ ހުރަސްއަޅ ާ ފައިދ ތަކަކަށްާ

މީަގާާޤީނުންޔަ މިާާއިވެސްާނުވ ނެ.ާހަމައެކަނިާ ހަޖަމްާނުވުާާމައްސަލައަކަށްާވެެގންާ މޭ.ާރައްޔިތުންެގާއުޅޭާކަމަކީާ

ާގ ވ ލުމަށްާރަްއޔިތުންާއިޖ ބަާނުދިނުމޭ.ާއެޔިތުންާމިއަދުާއެމް.ޑީ.ޕީާގ ވ ލ ލަބިއްޔަތުާެގްއލުމޭ.ާރައްމަޖިލީހުެގާއަޣު

ކަމަށް ހެދިާ ދަާާކަންކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ެއްއޗެހިާވ ނަމަާ ދިމ ލަށްާ ކޯޓުތަކ އިާ ހުއްޓ ލަންީވާ މަޖިލީސްާވެސްާ ންނަވ ނީާ

ާހުރިހ ާކަމެއްާާާބަންދުކުރަންވީ.ާމިފައިާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކ މިޝަންާވެސްާާހަމައެހެންމެ،ާގ ސްާާގ ވަންީވ.ވެސްާާ

ރަނަގޅުގ  އެންމެާ ކުރަންވީ.ާ އިސްތިޢުފ ވެސްާ ައވަހަށްާ ހަދެއްވ ތަކީާ އޭރުންާ ވަޑައިަގތުން.ާ އިުމވެސްާާމަަގފައިާ

އިާ ނުކުރަްއވ ނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ ނުއިތުރަކަށްާ ޯގހެއްާ ފައިންާ އަތުންާ މިހ ރުތުރަކަށްާ ާާހައްދަވ ނެ.ާ

ާގ ތުަގއިާހަމަާމިާޤައުމުަގއިާއެހެންޏ ާާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރ ާާކަމަށްާާމިހ ރަށްާއިސްތިޢުފ ާދެއްވައިފިާ

ަވޑައިާ އުޅުއްވަމުންާ އުޅުއްވޭނެާާާނެވިެގންާވެސްާ ހަމަާ ާާގ ތަށްާ ޔަޤީންކަން ާާކަމުެގާ ދެއްވިާާާާއެބައަޅުަގނޑަށް އ ތް.ާ

ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިލްތިމ ސްާާ އަޅުަގނޑުެގާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރިޕީޓުާާއަލުންޝުކުރިއްޔ ާ ތަކުރ ރުާއަނެްއކ ާ ކ ށްލ ނަން.ާ

ާާ ާާކ ށްލ ނަން. ހުރިހ އެއީ ބަހުސްެގާާާާ،ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލުެގާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަދައްކަވ ާ

ގ ތުންާބިލުެގާމަރުޙަލ ަގއިާވ ހަކަާދެއްކުމަށްޓަކައިާބިލުެގާދ އިރ ެގާތެރޭަގއިާވ ހަކަާާާާުގޅޭާާބިލ ާާމަރުޙަލ ާބިލުެގާމި

ާާ ާާެގންދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުެގ އެދުމެއް.ވަރަށްެއއީާ ބ ޑުާ ާާާާާ ާާއެހެންނޫންނަމަ، ާާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރަނާްާމިއަދު

ޢިއްޒަތްތެރިާަގ ހުރިހ ާ އެހެންީވމ ،ާ ދ ންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ އަނެްއކ ާ ނުނިމިާ މަސައްކަތްާ އަިއާ މިތަނަށްާ ސްދުކ ށްެގންާ

އަޅުަގނޑުާާ މިހ ރުާ ކަެމއް.ާ އެދޭާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ ތެރޭަގއިާ ދ އިރ ެގާ ބިލުެގާ ވެސްާ މެންބަރުންާ

ާޣަފޫރުާމޫސ ާއަށް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގފު

ާ

ާޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދު

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް...ާ.

ާ

ާދެްއކެވުން:ކަރިޔ ސަތުންާވ ހަ

މެން ކުޑަިއރުކ ޅަކަޢިއްޒަތްތެރިާ މަޑުކ ށްލަބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާށްާ މައްސަލައަކަށްާ ނިޒ މީާ އެބައ ތްާ މިހ ރުާ ދެްއވ .ާ

އެމެ އ ތީ.ާ އެދިވަޑަިއެގންފައިާ އަރުވަާާންބަރަކުާ ފުރުޞަތުާ އަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާބޭފުޅ ާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ އެއީާ ންާ

ާއަށް.ާهللاާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުއިހަ

ާާ ދެރަވޭޝުކުރިއްޔ  ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ނުކުތ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނިޒ މީާ މިާާާ ނަގ ފައިާ ވ ހަކަާާާއެްއާ

ނުކުތ  ނިޒ މީާ ހުރީާ މަޑުކ ށްެގންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ާާާާދަންނަވަންޖެހޭތީާ އެހެންނަމަވެސް،ާނުއެއް ކަމަށް.ާ ނަަގންާ

ވ ހަކަދަާރިޔ ސަތުން ބޭފުޅަކުާ ކ ންމެާ ހަމަާ ާާާ ނިމުނީމަ ާާއްކ ާ ބިލުހަމަ ިވދ ޅުވޭާ އެބަާ ަމއިަގނޑުާާތަކުރ ރުކ ށްާ ެގާ

ާާާާވަމުންާެގންދިއުމަށް.ާއެާހުރިހ ގ ތަށްާވ ހަކަާދައްކަާާވ މަޤްޞަދ ާއެއްގ ތްާ ާާކަމެއް ާނިމެންދެންާރިޔ ސަތުންާއެާކ ށް

އެއް ނޫނީާ އިންނެވުމަށްފަހުަގއިާ ހިމޭނުންާ އެގ ތަށްާ ނިމުނީމަާ ފަހުަގިއާ އިންނެވުމަށްާ ވިދ ޅުނުވެާ ވ ހަކަާާާޗެއްާ

ާާއެއްާާހެން.ާެއއީާނިޒ މީާމައްސަލަޞަދުާއެބަާެގއްލޭވަނީާއޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޤުާވިދ ޅުވީމަާއަޅުަގނޑަށްާހީ

ފ  އަޅުަގނޑަށްާ ރޫޙ ކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ކަމަށްާާާހަަގކުރެވުނީ.ާ ދ ާ ވ ހަކަާ ހުއްޓުވުމަާާޚިލ ފަށްާ އެީއާާވަންޏ ާ ކީާ
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ކުރަްއވަންޖެހޭާކަމެއް.ާައޅުަގނޑުާހަމަާދެންާނިޒ މީާއަނެއްާމައްސަލައަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވުނީާދެންމެަގއިާާ

ދ  ދެކުނުާ ފ ހަަގކުރަަގލ ޅުާ މެންބަރުާ ކަމަށްާާްއވަާއިރ ެގާ ހުރިާ މިތ ާ ބިލުތައްާ ހުރިާ މަްއސަލަތައްާ ބަިއވަރުާ މިާ އިފިާ

ާާ ހަމަ ާާއަޅުަގނޑުާ ފ ހިތ މައ  ާާއެކުާ އެހަަގކ ށްލަންޖެހޭނެ މުޤައްރިރުންނަކީާ ކ މިޓީެގާ އެވިދ ޅުިވާާާާހުރިހ ާ ބޭފުޅ ާ

ތިއްބަވ ފައިާާޑީ.އ ރު ނުކ ށްާ މަސަްއކަތެއްާ އެްއވެސްާ ކަމަށްވިއިރުާ މެންބަރުންާ ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަވ ާ އަށްާ .ޕީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާާ.ދެްއވަންވ ނޭއ ޅޭ.ާޙަޤީޤަތްާހ މަކ ށްދެއްުވމަށްާއިސްކަންާާޙަޤީޤަތްާއެބަާއެހެންާވިދ ޅުވީމަާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާމަޖިލީހުެގާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާހުށަހެޅުއްވީާނިޒ މީާމައްސަލަ

ރަކ ށްާމަސައްކަތްާާއިާއަދިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަރަށްާބުާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސ ެގންދިއުމަށް

ކުރަްއވަންޖެހޭ.ާެއގ ތުންާމިައދުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދިުއމަށްޓަކައިާމިހ ރުާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީާމިާއެޖެންޑ ާާ

މި ެގނެސްފައިާ އެކަށަައޅ ާ ކުރިމައްޗަށްާ އެއްގ ތަށްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެޖެންޑ ާ މިާ މިއަދުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާއުމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބ ޑަށްާއެދޭާއެދުމެއް.ާހަމައެހެންމެ،ާާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިާ

ާާއަނެއްކާ  ކުޅުދުއްފުށީ އެއީާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ ދ އިރ ެގާާާާއުތުރުވެސްާ

ާާާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަާޢަބްދުލްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ެގާާމެންބަރުާޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރާ 

ާާ ަގސްަގހ ެގހި ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުކަރަންޓީނުޝުކުރިއްޔ ާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ބިލުާ އްިވާާކުރުމުެގާ

ަމއްޗަންގ  ދ އިކަމަށްޓަކައިާ މުޙައްޅިާދެކުނުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާރަޝީދަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާާމަދުރ ެގާ

ބުނޭާޤ ނޫނަކުންާާާާަގިއާއެބަމުާބިލެއް.ާސަބަބަކީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާރަށްާމުހިއްބިލަކީާވަާާދަންނަންވަން.ާމިއެކުާޝުކުރު

މަނ ާނުކުރ ާކ ންމެާކަމެއްާކުރުމުެގާބ ރުާކ ންމެާރައްޔިތަކަށްާލިބިދޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާނެތުމުގެާ

ރ ާާސަބަބުން ަގސްަގހާ މިއަދުާ އެތެރެކުރެވޭާ އަށްާ އެތެރެކުރުންާާއްޖެާ ތަކެތިާ ބ ވަތްތަކުެގާ އެހެންާ މިފަދަާ އަދިާ ެގހިާ

މިފަދަާބިލެއްާއަވަހަށްާފ ސްކ ށްާއެބިލުެގާފައިދ ާއ ތީ.ާއެހެންކަމުން،ާާާާްއވެސްާގ ތެްއާނެތިފައިާމިމަނ ކުރެވޭނެާއެާ

ވ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާއެހ ާފަސޭހައެއްާނޫންާާާވެފައިޤައުމަށްާލިބުމަކީާހަމަާމިާހިނދުންާމިހިނދަށްާބޭނުން

ށްާއެތެރެކުރެޭވާާއަާާބެހޭާބިލުާމީަގއިާއ ތުމަކުން.ާޭއެގާބަދަލުަގއިާރ އްޖެާާކުރުމ އެކަނިާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުހަމަ

ކަރަންޓީނު ހުށަހެޅުްއވިާާކުރުމ މުދ ާ ބިލެއްާ ފުޅ ނަމަާާބެހޭާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދ އިރ ާާާ ބިލަށްާާާާެއއްަގއިާ

ަގސްަގހ ސްކުރެިވެގންބަހު މިާ ކަރަންދ ނެ.ާ ވީޓީނުެގހިާ ދީފައިާ ނަމަކަށްާ މީަގއިާ ބިލެއްާ މީެގާާާާކުރުުމެގާ ނަމަވެސްާ
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މ އްދ ތަކަށް ހުރިާ ފުޅ ާާއެތެރޭަގއިާ ވަރަށްާ މިދ ިއރ ާާބަލ އިރުަގއިާ އެބަހުރިާ ކަންތައްތައްާާާާއ ާާއެްއަގއިާ ދޭތެރޭަގއިާ

ނޑުމެންާިމާާދ އިރުަގިއާއަޅުަގާކުރެވެމުންކަރަންޓީނުާަގސްަގހ ެގހިޤ ނޫނެއްާފ ސްކ ށްެގންާާކުރެވިފައި.ާައޅުަގނޑުމެން

ކުރުމަކީާމިފަދަާބިލެއްާފ ސްެވެގންދ ިއރުާާތްތަކެއްާވެސްާޤަުއމުަގއިާޤ އިމުަގންނ ނެާގ ކަރަންޓީނުކުރެވޭާބަލިތައްާދެނެ

ކަމެއްޤައުމުގަާ ކުރެވެންޖެހޭނެާ ޤަބޫލުކުރަާާކަމަށްާާއިާ ރ އްޖެއަޅުަގނޑުާ ާާާާން.ާ އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތީާއަށްާ ބަެއއްާ

މި މިާާރ އްޖޭގެާާާއެތެރެކުރުމުަގއިާ ެއތެރެކުރަންާ ނަަގއިެގންާ ހުއްދަާ މިނިސްޓްރީއަކުންާ ހަތަރުާ .ާާޖެހެނީާާތިންާ

އެތެރެކުރެާާއެހެންނަމަވެސް، ކެމިކަލެއެާ ކ ންކަހަލަާ މުދަލަކީާ ބައްޔެއްތޯވޭާ ކ ންކަހަލަާ ނުވަތަާ ދެނެަގންނ ނެއްތޯާ ާާ

ޤ ިއމުވަސީލަ މިރ އްޖޭަގއިާ ސިޓީާާއެއްާާކުރެވިފަތެއްާ ހަމައެކަނިާ ލިބޭނެތް.ާ ާާާާބިޓީންާ ސަބަބުން މިކަންާހުއްދައެްއެގާ

ފު އެންމެާ އަންނަާ މިކަމަށްާ ދިއުމަކީާ ހަކުރެިވެގންާ ނުދ ނެރިހަމަާ ެވެގންާ ބިލެއްާއްލަކަށްާ މިފަދަާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ބަލިތައްފ ސްވެާާ މިފަދަާ ވެެގންދ އިރުަގއިާ ވަސީލަތްތައްޤ ނޫނަކަށްާ ދެނެަގންނ ނެާ މިާާާާާ ކަރަންޓީނުާާވެސްާ

ޤ އިމުާ ކަމެއްޑިޕ ޓްމަންޓުަގިއާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކ ންމެހެންާ ހަމަާ ހުރުމަކީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާާާާވެފައިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ

ތަންތަ އެހެންާ ާާދުނިޔޭެގާ ޤައުމުތަކަށް އެާ ހަމަާ ވެސްާ ކަރަންޓީނުާނުަގިއާ މިާ ވެސްާ މުދަލަކީާ ހުރިހ ާ ާއެތެރެކުރެވޭާ

އުފެދޭާސ ތަކ އިާަގސްަގހުންާާޤައުމަށްާއަންނ ނެާއިތުރުާފަނިފަކުއަދިާއޭެގާސަބަބުންާާާާ.ކުރެިވެގންާއެތެރެކުރެވޭާމުދ 

ޤައުމެއްގައިާާބަލިތައް ހުރިހ ާ ެއފްާާކ ންޓްރޯލުކުރުމަކީާ ކަމެއް.ާ އަންނަާ ކުރެވެމުންާ މާިާ.އޯ.އޭާވެސްާ ފަރ ތުންާ ެގާ

ބިލުާވެސްާާާާާަގިއޑްލައިންތަކެއްާނެރެާއެާަގިއޑްލައިންތަކުެގާއަލީަގއިާމިކަންތައްތައްާކުރުމަށްޓަކައިާަވރަށްާރަނަގޅު

ތައްޔ ރުކު ާާމިހިރީާ އަވަރެވިފަިއ. މިބިލުާ މިެއހެންކަމުން،ާ ގ ސްާ ކ މިޓީއަކަށްާ ާާާާހަށްާ މައްސަލަތައްާބިލުަގއި ހުރިާ

ވެެގންހަ ޤ ނޫނަކަށްާ ާާާާއްލުކުރުމަށްފަހުާ ކަމެއް. އެދޭާ ވަރަށްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާދިއުމަކީާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނއ ދެ،ާ ޑީ.އ ރުމިހ ރުާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ ފަރ ތުންާޑުާ .ޕީެގާ

ދ ިއރ ެގާާވުމަށްވ ހަކަދެްއކެ ވަޙީާާތ އްޑޫާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ައޅުަގނޑުޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއަށްފަހުާ ރުޞަތެއްާާފުާާދަށް.ާ

އެމް.ޑީ.ޕީާ ާާއަރުވ ނަންާ ެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ވ ހަކަދެްއކުމަށްާ ފަރ ތުންާ ޢީސ ާެގާ އަޙްމަދުާ

ާދުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއެދެން.ާއަށް.ާޢަލީާވަޙީ

ާ

ާތ އްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކަިއާާތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާެވސްާެއންމެާފުރަތަމަާމިފަދަާބިލެއްާހުށައ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތް

ާާއަދ ކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށްާޝުކުރުޅިާދެކުނުާދ އިމައްޗަންގާ 
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ީމަގއިާއެބަހުރިާއަޅުަގނޑުމެންާާާވިސްނ ލިއިރުާާބިލުެގާބަެއއްާކަންތައްތަކުަގއިާމީެގާމަޤްޞަދ ާބެހޭގ ތުންާއަޅުަގނޑު

ާާ ާާމިހ ރު ާާާާދ ކަންތައްތައް ފަދަ ވ ންޖެހޭާ ޖެހިލުންާ ަގސްަގހ ެގހިގ ތުންާ ބިލުެގާާބެހޭާާކަރަންޓީނުކުރުމ ާކަމެއް.ާ

ޤ ނޫނުެގާާާޞަދަކީާމިއ ތް.ާއެތަނުންާެއއްާމަޤުާާމަޤްޞަދެއްާއެބ3ާާަައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާާާާތެރޭަގއިާާެގޞަދުމަޤު

ާާޖެހޭާބަާާށްޖެާއަށްާއެތެރެކުރެވޭާަގސްަގހ ެގއްސަޤްޞަދަކީާރ އްމަ ާާެގއްލުންދޭާލީެގާއަސްލުާއަދިާަގސްަގހ ެގއްސަށް

ާާ ަގހުެގާާާާއި،ތުރުންާަގސްަގހ ެގއްސާ ކުރުން.ާރަނަގޅުާމަޤްޞަދެއް.ާމީގެއިރޯލްކ ންޓްތަކެތިާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެވުން

ާާވ ތްތަކުންާދިވެހިރ އްޖޭއެކުާރ އްޖެއަށްާއެތެރެވެދ ނެާމިފަދަާބަާާބައިތަކ  ާާހިާެގާަގސްަގހ ެގހި ރަނަގޅުާާމ ޔަތްކުރުން.

އެހެންނަމަވެސްާ ބައިނަލްއަޤ3ާާު،ާާމަޤްޞަދެއް.ާ މިއ ންނަނީާ ފައިމޯވ މީާާވަނަާ ައދިާ ާސެނިޓަރީާާސެނިޓަރީާ

ާާގ ތަށްާދިެވހިރ އްޖޭެގާަގސްަގހ މައިަގނޑުތަކ ާއެއްާ ާާެގއްސ އި ާާާާބ ވަތްތައްާރ ްއޖެަގސްަގހ ެގހީެގ ކުރުމަށާްާއިންާބޭރު

ސަރުކ ރުެގާާަގސްަގހ ެގހިާވެސްާިވއްކ ލ ާހިސ ބަށްާމިހ ރުާާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިހ ރުާދެންާާކުރުން.ާާމަސައްކަތް

ކ ންމެވެސްާާ ބަލައިލީމަާ ފިލިތަކަށްާ ައކުރުތަކ އިާ ޖުމްލަތަކ އިާ ރަނަގޅަށްާ މިއީާ ދިޔަީއއޭ.ާ ފިކުރުާ ވިސްނުމ އިާ

ާާ ޤައުމުެގ ދިވެހިާ މިއ ންނަނީާ ކ ންމެވެސްދިމ ލަކުންާ މިާ މިމިލްކިއްޔ ތުާ ެއއްޗެއްާ ގ ތްތަްއާާާާާ ބޭރުކުރެވޭނެާ ތަނުންާ

އ ތްތޯ ދޭތެރޭަގއިާާާމިތަނުންާ ބިލަކ ާ މިކަހަލަާ މިއީާ ހޯދުމަށް.ާ ފައިސ ާ ހިންގ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާވެސްާާދައުލަތްާ

ާމިޖެހޭާވައިރޯޅިތަކ އިާާވިސްނ އިރުާޙަޤީޤަތުަގއިާފުންކ ށްާވިސްނ ާވ ހަކަާދައްކަންޖެހޭާކަންކަން.ާމިހ ރުާމިޤައުމަށް

ދިޔައީ.ާ ހިސ ބަށްާ ވިްއކ ާ ވެސްާ ަގސްަގހ ެގހިާ ތިބިާ ދިރިއުޅެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިޔަލުަގއިާ މިނިވަންާ މިޤައުމުެގާ

ދިވެހި އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ކަންބ ޑުވ ންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުެމންާ މިއީާ ސަރުކ ރާުާާާއެހެންވީމ ،ާ މިާ ނިކުމެާ ރަްއޔިތުންާ

ާާކަރަންޓީނުާކުރ ނީާކިހ ާހި ާާސ ބަކަށްާދިޔައިމަތޯާއެ ސުވ ލެއް.ާަގސްަގހ ެގހީެގާައޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާމިއަދުާއުފެދޭ

އްާކަމުަގއިވ ާތ އްޑޫެގާަމުގތަކުަގިއާާދަްއކ އިރުާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަންާމިދިޔަާއަހަރުާައޅުަގނޑުާދ އިރ ެގާރަށެވ ހަކަ

ާާިގނަާަގސްތައްާވަނީާކަނޑ ލ ފައި.ާެއއީާކ ކުާބުާާވުރ200ާާެހިމެނޭާާ ކުރަންާާކޯޗެއްާހޯދަންާކޯޗެއްާކަރަންޓީނުނެެގން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ އަޖައިބުވޭާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ހިތަށްައރ .ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްތޯާ ކުރިާ ކުރަންާ ފައިދ އެއްާ ކ ންާ

އެންވަޔަރަ ވަޑަިއެގންާ ތ ޖުންތަންތަނަށްާ ރަސްެގފ ނަށްާ ކަންތަާމަންޓުެގާ ކުރެްއވުމުެގއަޅުްއވ ާ މަސައްކަތްާާާާއްާ

މިެވސްާކު ދެކޭގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިއ ތްގ ތުންާ މިއަދުާ ކަންތައްތައްާ ޤައުމުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ރަްއވ ތީ.ާ

ކަންކަމަށާްާ މިކަހަލަާ މިއަދުާ ކަންނޭނެގާ ނޫންާ މިއީެއއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބިލެއް.ާ ނިންމަންޖެހޭާ މިވެސްާ ބިލެއްާ

ރޯދަމަސް ބިލުތަކެއްާ ެގންނަންީވާ ކުރިމަތީގައިާާމިާާާއެޑްރެސްކުރ އިރުާ ނޭނެގާާާާ.އ ތީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އަދިާ

ދ އިރ  ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަށްރަށުަގިއ ފަދަާ ފުވައްމުލަކުާ ާާއ އިާ ާާއުފައްދ  އުފައްދ  ާ ެއާ އ ިއާާާާމޭވ ަގސްަގހ ެގހިންާ

ބަހައްޓަންާާތަރުކ ރީެގ ިވއްކަންާ ކަމެއްބ ވަތްތައްާ ކ ންތ ކުާ ވެސްާާޖެހޭނީާ ބިންތައްާ މ ލޭެގާ މިހ ރުާ އެއީާ ާާވެސް.ާ

މި އަާާވިްއކަމުންާ މުނިސިޕަލްޓީާ މޭރުދަނީ.ާ ލޯކަލްާ މ ލޭާ ގ ޅިކޭޓުށްާ ނޫނިއްޔ ާާތައްެގާ ބިދޭސީންނަށްާ ދޭާާާވެސްާ

ޗ ޓުާ ިމީއާ އެހެންވީމ ،ާ ޗ ޓުެގކަންނޭނެގ.ާ ވެސްާ އެތެރެއިންާ ާާާ ބޭރުން ބިލެއްެގާ މިފަދަާ ދައްކަންޖެހޭާވެސްާ ަގއިާ
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ޑުާހަމަާއެދެންާމިބިލާުާބޭނުންވޭ.ާދެންާއޭގެއިތުރުންާއަޅުަގާނފ ހަަގކ ށްލަންާާާާެއވ ހަކަާައޅުަގނޑުާާވީމ ،ާާ.ވ ހަކަތަކެއް

އެހެންވީމ ،ާމިއީާާވެސް.ާާާބެހޭާބިލެއްާޖަނަވ ރުާއެތެރެކުރުމ ާއިއިތުރުންާއެބައ ތްާޖަނަވ ރ އިާދޫނިސޫފ ސޫފ އަދިާމީެގ

ާާ ބިލުތައް ހުރިާ ކ ށްާ ެއއްގ ތްާ މިވަރަށްާ ހިމެާާކަންނޭނެގ.ާ ބޭފުޅުންާ ުގޅުންހުރިާ މިކަމ ާ ކ މިޓީއަކަށްާބިލުތައްާ ނޭާ

ާާ ެގންދަން ކުރިއަށްާ މަޖިލީސްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެދެން.ާ ނިންމެވުންާ މިކަންކަންާ މަސައްކަތްާާފ ނުވަިއެގންާ

ވެސްާދެންާމިއީާެއއްާނޫންާކަންނޭނެގާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭާބިލުތަކަކީ.ާމީެގއިތުރުންާކުރަން

މިާއެްއޗެހިާއެޖެންޑ ެގާކުރިައށްާާމުާބިލުތަކެއް.ާާތަކ އިާޕެރޯލްެގާބިލުާފަދަާމުހިއްޖަލުމީަގއިާއެބަހުރިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

މިއަދުާަގސްަގހ ެގހިާާާާެގންނަަވއިެގންާއެާފުރުޞަތުާދިނުންާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ

ާާކަރަންޓީނު ހަފްތ ވެފައި ދެތިންާ ހުއްޓިެގންާ މަޖިލީސްާ ދެންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާާކުރ ާ ދައްކަންވީަމާ ައޅުަގނޑުމެންާ

މަޤްޞަދ އި މީެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލަދުަގންނަމޭ.ާ މަފްހޫހިތ މަކުރަމޭ.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ މިާ ބަާ ލ އިރުާމަށްާ

މިޤ ނޫނުާނިންމަންާއަޅުަގނޑުާާާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމަންޖެހޭާޤ ނޫނެއްާވީމ ،ާާރ ތްކ ށްމިވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއިޝާ 

ޗ ޓުާތ އީދުކުރަ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާާން.ާ އެތަކެއް ދުިއސައްތަާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ހަމަާ ބޭރުންާ ާާަގހެއްާެގާ

ދ އިރ  ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސް ހުސްކ ށްލ ފައިާާވަނީާާމިއިންާ ތަކެތީެގާާ.ކަނޑ ާ އުފައްދ ާ ަގސްަގހ ެގހިންާ ާާއަދިާ

އ މު އަދިާ ވިއްކޭނެާ ފަބަވ ތަތްތައްާ ސަރުކ ރުންާ މިާ މަެގއްާ ހޯދޭނެާ މިދަނީާ ނުވ ތީާ ވ ހަކަާާާާހިވެފައިާ

ާާެގާބޭރުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާއެކުާޗ ޓުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއަރިހަށްާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ 

ާ

ާސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީކެނދިކުޅު

ޢިއްޒަތްތެރިޝު ހަމަާވަރަށްކުރިއްޔ ާ ާާިގާާާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާ ފަހަރަށް މިާމަޖިލީހުަގއިާދަންނަވަމުންާއަންނާަާނަާ

ޟޫޢިންާބިލަކ ާނުުގޅޭާމައުާާހުށަހެޅިފައިާއ ންނަާާއެާާއެާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެކޭާެއަވުގތަކުާާވ ހަކަެއއްާާ

ާާ ވ ހަކަ މ ޙަމަޖިލީހުބޭރުާ މަޖިލީހުެގާ ދައްކަިއެގންާ ާާަގއިާ ހޫނުވެ ާާއުލުާ މިއުޅޭ މިކުރަންާ އްކަތަްއާާމަސައަޅުަގނޑުމެންާ

ާާާާއެޅޭހުރަސް ވަރަށްގ ތަކަށް މިތަނުެގާ ދެންާ ބަދަލުވެެގންދ ތީ.ާ ރޫހުާ މެންބަރުންާާާމަޖިލީހެުގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ

ާވަުގތަށްާބަލ އިރު...ާާާބިލަކީާމިާާފ ހަަގކުރަްއވައިފިާމި

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާާ    

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އ ތީ،ާާާމެންބަރުން.ާމިާދަންފަޅީެގާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިެގންދ ާމަސައްކަތަށްާމިއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރި

ފަދަާގ ތަކަށްާާާާކުރިއަށްާމިއ ތީާހަމަާބައިަގޑިިއރު.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބައިަގޑިިއރުާތެރޭަގއިާމަޖިލީހުެގާކޯރަްމާނުެގއްލޭ

ފަރ ތުންާވެ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއހެންވީމ ،ާވަރަށްޢަމަލުކ ށްދެއްވުމަކީާ އެދުމެއް.ާ ބ ޑަށްާާާާސްާއެދޭާ
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މިާފުރުޞަތުާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދެވެނީ،ާދެންާ ކުރިައށްާ މިާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިއަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 އަރުވަނީާކުރިންާވ ހަކަދަްއކަމުންާެގންދިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިުއމަށްާހުޅުވ ލަން.ާ

 

 ދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ކެނ

ދަންނަވ  ކުރުކ ށްާ ަވރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާާކަމަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ ވަންޏ ާ

މި ވ ހަކަާާދަންނަވ ލަންާ މިާާއުޅުނުާ ބ ލުަގާާއަކީާ ބަެއްއެގާ ވަކިާ އ ޅުވ ލައިާ މަޤުޞަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއާާތަނުަގއިާ

ޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުާ ދެންނެވުމަކީާ ެއއްޗެއްާ ކ ންމެވެސްާ ވ ހަކައަށްާ ދަްއކ ާ އެާ އަޅުވަންާ ގ ތުަގއިާާާާބަދުނ މުާ

ކުރަންޖެހޭ ދ އިރ ެގާާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރެްއ.ާ ތަމްސީލުކުރ ާ އެއްާ ދ އިރ ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަކީާ ކަމެއް.ާ

ާާލަަވންާތިއްބަވ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާމެންބަރުންާވެސްާހަމަާމިަވުގތުާވެސްާމިާޖަލްސ ާބައް

ތަންފީޛުއަކީާސަ މިާޤ ނޫނުައސ ސީާ މަޖިލީހަށާްާރުކ ރުންާ މިާ ދެލިކ ޕީާވަނީާ ލ ޒިމުކުރ ާއެތައްާޤ ނޫނެްއެގާ ކުރަންާ

އެތައް ކ މިޓީަގއިާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބައްލަވައިފިްއޔ ާ ހުށަހަޅ ފައޭ.ާ ބިލުތަކެްއާާާާމީެގކުރިންާ

ދަންނަވ  ގ ތްަގނޑަކަށްާ ހަމަާ ކ މިޓީތަކުެގާ ިގނަާ ާާާާކަމަށްާާއެބައ ތް.ާ ހުރިހ  މުޤައްރިރުންނ ިއާާވަންޏ ،ާ ކ މިޓީއެްއެގާ

މަޖިލީހުެގާރައީސަކީާއެާާާއިބުާމުޤައްރިރުންނަށްާތިއްބެވީާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވެނަ ާާަވޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުން.ާ

ބޭފުޅުންެގާބޭފުޅެއް.ާމިާމަޖިލީހުެގާއެޖެންޑ ާހައްދަވަނީާރިޔ ސަތުން.ާާާާރައީސްާައކީާއެބޭފުޅުންެގާބޭފުޅެއް.ާނ އިބުާާ

ކުރ  އެމް.ޑީ.ޕީާ ވެސްާ އިތުރުކ ށްާާާާއެްއގ ތަކަށްާ ެއއްޗެއްާ ަވކިާ އުނިކ ށްާ ެއއްޗެއްާ ަވކިާ އެޖެންޑ ަގއިާ ނޫންާ ކަމެއްާ

އަކީާެއއްާބައެްއެގާބ ލުަގއިާބަދުނ މުާއަޅުވ ާާާާއުޅޭާވ ހަކަާާކަންތައްާކުރުމަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމި

ާއެއްބަޔަކުާކުށްވެރިކ ށްާއަނެއްާބަޔަކުާވ ހަކަ..ާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަޑުކ ށްލަ އިރުކ ޅަކަށްާ ކުޑަާ މެންބަރު،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނިޒ މ  މިހ ރުާ އެދެން.ާ ެއްއާާދެްއވުންާ މައްސަލަާ ބެހޭާ

ާށް.ާާެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފައަރުވަނީ،ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ާހުށަހެޅުމުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާއެާެގންދަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެޖެންޑ ެގާބޭރުންހެންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވަނީ.ާާ

ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާހަމަާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.ާ
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ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތި ދެންމެާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިޒ މ ވިާާޝުކުރިއްޔ ާ މައްސަލަާާދ ޅުވީާ ނުކުރެވޭ.ާާާއެއްާާބެހޭާ ޤަބޫލެއްާ ކަމަށްާ

މިހ ރު މަޖިލީހުެގާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މެންބަރު،ާ ިމއ ތްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިމަތީަގއިާ ާ

މެންބަރުންނަށްާވެސްާއެނިގވަޑަިއަގންމަސައްކަތަ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދިއުންާއެދެން.ާ ކުރިއަށްާ ނަވ ނެާާިއެގންާ

މިއަދުެގާޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ާައށްާބައްލަަވއިފިްއޔ ާމިއަދަކީާވަރަށްިގނަާމުހިއްމުާމަސައްކަތްތަކެއްާނިންމުމަށްޓަކަިއާާ

ވ ހަކަދައްކ ާބިލުެގާއިތުރުންާއެބަހުރިާކުރިއަށްާކ މިޓީާރިޕޯޓުތަކ އިާއަދިާާާހެދިފައިާއ ތްާއެޖެންޑ ާއެއް.ާމިހ ރުާމި

އ ތީާާާ،ާމިާމަރުޙަލ ާނިމިެގންާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާދ ންއްާވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ލުތަހަމަާއެހެންާމުހިއްމުާބި

ބިލުތަްއާާ ިގނަާ އިންތިޒ ރުކުރަްއވ ާ ތިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ މަރުޙަލ ތަކަކަށް.ާ އެހެންާ މުޅިންާ ހަމަާ

ސްާފުރުޞަތުާދެމުންާމިާކަނޑައެޅިފަިއވ ާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާެއބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމަސައްކަތަށްާވެ

ނިންމ ލުމަށްޓަކައިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއެއްބ ރުލުންާދެއްވުމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުާާ މިާބަހުސްެގާމަރުޙަލާ 

ހަމަާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންާ މެންބަރުންނަށް.ާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އެދުމެއް.ާ އެދޭާ

ާކުރީަގއިާވ ހަކަދެއްކެވިާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާވަުގތުާމިކުރަންާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެްއގ ތަކަށްާވެސްާނޭދޭކަމެއްާއަޅުަގނޑުާމި

ވ ހަކަ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަނީ.ާ މިާ ރަްއޔިތުންނަށްާާާމަޖުބޫރުވެެގންާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާ އަކީާ

ކުރ ާމަސައްކަތް،ާާާއަޅުަގނޑު،ާއަޅުަގނޑަށްާލ ޒިމުކަމެކޭާައޅުަގނޑުާދ އިރ ެގާރައްޔިތުންާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުަގއިާމި

ތަމްސީލުކުރ  މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ޅޭއަދިާ ޙަޤީޤަތްާ ނިސްބަތްވ ގ ތަށްާ އަށްާސަރުކ ރަށްާ ޕ ޓީާ މިާާާާ ވ ހަކައެއްާ ާާގ ތަށްާ

މިާ ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ ސ ފުކ ށްދިނުމަކީ.ާ އެކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެވިއްޖިއްޔ ާ ތަނުަގއިާ

ހިނގ ދިޔަ ކަންތައްާ ބޭާާމަޖިލީހުެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެާ ބަލ އިރުާ ޑީ.އ ރު.ޕީާާގ ތަށްާ ބިލެއް،ާ ނުންާ

މި ފ ސްކ ށްެގންާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތެއްެގާ ކުރުާ ހަމަާ ެވއްޖެްއޔ ާ ބިލެއްާ އ ތީާާާާބޭނުންވ ާ

ނިމިެގންާގ ްއސަ.ާވެރިކަންާކުރ ާރަށްރަށްާކަނޑައަޅ ާބިލުާނިމިެގންާދިޔައީާގ ތްަގނޑަކަށްާދ ޅުމަހެއްހ ާދުވަސްާާ

ވެރިާ ކުރީަގިއާ ނިމިެގންާާތެރޭގައި.ާ ބިލުާ ދޭާ ރައްކ ތެރިކަަމށްާ ޢިނ ޔަތަކ ިއާ ައށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރިާ ކަންާ

ދިޔައީާމަހެއްހ ާދުވަސްތެރޭަގއި.ާއަޅުަގނޑުާމިދިޔަާރަމަޟ ންމަހުެގާކުރިން،ާމިދިޔަާރަމަޟ ންމަހުެގާކުރިންާެއާާ

ާާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަދ ކުރ ާ ަވޒީފ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަހަށްާ ރަނަގޅުާާރަމަޟ ންާ ޢިނ ޔަތްާ ރަމަޟ ންމަހުެގާ
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ެއާާ އުސޫލަކުންާދޭންާަވޒީފ ާއ ިއާބެހޭާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުާމިދިޔަާރަމަޟ ންާމަހުެގާކުރިންާހުށަހެޅީ.ާ

ޖެހެނީ.ާއަދިވެސްާމި،ާ ައޅުަގނޑުާހުށަހެޅީ.ާމިާރަމަޟ ންާމަސްާމިާ ޤ ނޫނަކަށްާއެންމެާއަކުރެްއެގާއިޞްލ ޙެއްާ

ހަފްތ ތެރޭަގ މިާ އިޞްލ ޙެއް.ާާއަދިާ ހުށަހެޅިާ ޤ ނޫނަކަށްާ ފަހުން.ާ އަހަރެއްހ ާ ދ ޅުާ ކުރެވުނީ.ާ އެޖެންޑ ާ އޭތިާ އިާ

ތަނުަގިއާމަތިާާާބޭފުޅުންެގ،ާމިާާއަކީާމިތަނުަގއިާކަންތައްތައްާހިނގ ދަނީާއެާާާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަ

ާާބެހޭާާާކަދައްކ ާއުސޫލަކުންާނޫނޭ.ާދެންާމިާބިލ ާވެެގންާވ ހަާާއަޅުވަންެގންާބައެްއެގާބ ލުަގއިާބަދުނ މުއ މ ންކުރަންވެާ

ވަުގތަށްާާާގ ތުަގއިާމިާބިލަކީ،ާހަމަާމިާާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާކަމަށްާާގ ތުންާއަޅުަގނޑުާެއްއޗެއްާދަންނަވ 

ތަރައްޤީކުރަންާ އ ލ ކ ށްާ ދަނޑުވެރިކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމަާ މިއީާ ނޫންާ ވަުގތަކަށްާ މިާ ބިލެއް.ާ މުހިއްމުާ ާާވަރަށްާ

ާާާބޭރުންާއެތެރެކުރެވޭާތަކެްއޗ އި...ާމަސައްކަތުެގާތެރޭގައިާރ އްޖެާއިންސަރުކ ރުންާކުރ ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވަންާާ ތަކުރ ރުކ ށްާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދެވުމަށް،ާ ކުރިައށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ

ގ ތަށްާމިހ ރުާކުރިމަތީަގއިާހުށަހެޅިފައިާމިއ ތްާބިލަށް،ާމިާބިލުެގާދ އިރ ެގާތެރޭަގއިާާާާޖެންޑ ަގއިާވ ބޭނުންވަނީާއެ

 ވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާިއނޭގތޯާ.

 

 ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ދިޔަ އެާ ވެސްާ ދެންމެަގއިާ ފެނިެގންާ ހަމަާ މަޖިލީާރަނަގޅަށްާ މިާ ހިސ ާއީާ މަޖިލިސްާ ބަޔަކުާާހުަގއިާ ވަކިާ ރުކ ށްެގންާ

ޖިލީހުެގާކޯރަމްާެގއްލުވ ލަނީ.ާާކަންތައްތައްާކުރ ގ ތް.ާއެާބޭފުޅުންާހިތްހަމަނުޖެހޭާވ ހަކަާއެއްާހަމަާދައްކ އިރަށްާމަ

ާތިބީކީ...ާާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނަށްާއަިއސްާމި

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ައދި މެންބަރު،ާ މެންބަރު،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާ ަމޑުކ ށްލަދެްއވުންާ އިރުކ ޅަކަށްާ ކުޑަާ ާ

ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާމިާާާމަޑުކ ށްލަދެއްވުންާއެދެން.ާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ 

މިއަރުވަނީ،ާާ ެގއްލިއްޖެ.ާާފުރުޞަތުާ ވ ހަކަނިޒ މުާ އ ދެ،ާ ެގންގ ސްާާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ކުރިއަށްާ ކ ޅުާ

ާސ ާއަށް.ާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާއިނޭގތޯާައޙްމަދުާޢީނިންމ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާމި

ާ

 މަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކެ
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ާމިާބިލަކީާގ ތުަގއިާާއަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދެންނެވިާވ ހަކަ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާާާހަމަާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާފަހަރެއްަގިއާމިާބިލަށްވުރެާުމހިއްމުާބިލުތަކެއްާމަޖިލީހުަގިއާހުރި

ވެސްާހަމަާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިދެންނެވިާއުސޫލުންާސަރުކ ރުންާވަރަށްާބައިވަރުާބިލުތަކެއްާމިތަނަށްާ

އެގ ތުާ އެބަހުރި.ާ މިފ ނުވ ފައިާ އައިއްސަާ މިތަނަށްާ ބިލުާ މިާ މެންބަރުންާާާންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ އ ތީ.ާ

ނެތް ހިމެނިފައިާ ކަންތައްތަްއާ މުހިްއމުާ ބައެއްާ ހިމެނެންޖެހޭާ ބިލުަގިއާ ިމާ މިސ ލެއްެގާާފ ހަަގކުރަްއވައިފިާ ާާވ ހަކަ.ާ

ކަާއ ިއާއެއްާރަށުންާއަނެއްާާގ ތުންާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާނެތިެގންާހިނގައިދ ނެކަމުެގާބިރުާހުރިާަގސްަގހ ެގހީެގާވ ހަ

މި ވިްއކުމ އި،ާ ެގންދިއުމ އި،ާ ަގސްަގހ ެގހިާ ބ ވަތުެގާ މިދެންނެވިާ އުސޫލެއްާާާރަށަށްާ ހަރުދަނ ާ ކަންތައްތަކުެގާ

ބިލުެގ މިާ ޤ ނޫނުާ މިާ ވ ހަކަ.ާ ނުެގްއލޭާާއ ންނަންޖެހޭނެާ ތ އީދުކުރ ާާާާވަންޏ ާާކަމަށްާާރޫޙުާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ެގާބޭނުމަށ އިާމިކަހަލަާއެކިާތަރަްއޤީެގާބޭނުންތަކަށްާބަެއއްާާހިެމނިެގންާދިއުން.ާޓުއަރިޒަމުއިާާމިާޤ ނޫނުަގކަމެއްާއެާާ

ާއަކީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއަޑުއަހަމުންާާާދ ާވ ހަކަާާރުއްާނެެގުމންާާ،ރަށްރަށުންާހަމަާވަރަށްާިގނަާއަދަދަކަށްާަގސްާ

އުސޫލެއް އ ތުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމިހ ރުންާފެށިެގނާްާާާދ ާވ ހަކަާއެއް.ާެއކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާހަމަާހަރުދަނާ 

ޤަބޫލުކުރ ާާކަމެއްާާކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުާ އޭެގއިތުރުންާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާާާާކަމަށްާ ގ ތުަގއިާ

މިސ ލެއްެގ އެބަހުރި.ާ ހިމެނިފައިާ ބިލުެގާ ިމާ ބައިތަކެއްާ ިގނަާ ރ ްއޖެާާމުހިއްމުާ އެތެރެކުރެޭވާާާާގ ތުންާ އަށްާ

މަސައްކަތްާކ ށްފައިާއެބަހުރި.ާާާލުތަކެއްާކަނޑައެޅަންެގއްސ އިާމިާެއއްޗެހިާއެތެރެކުރުމުަގއިާހަރުދަނ ާއުސޫަގހ ަގސްާ

އެބަހުރި.ާ ދީފައިާ ސަމ ލުކަންާ ހަމަާ ެވސްާ އެތެރެކުރުމުަގިއާ ބ ވަތްތައްާ އ ށުެގާ ގ ވ މ އި،ާ ބޭނުމެްއަގއިާ އެްއވެސްާ

ބ ވަތުގެާާާރެވޭާމ ަގސްާފަދަާތަކެތިާއެތެރެކުރުމ އި،ާއަދިާހަމަާމިާމިސ ލަކަށްާޒީނަތްތެރިާކުރުމުެގާގ ތުންާއެތެރެކު

ހިއްކ ފައިާހުންނަާތަކެތިާއެތެރެކުރުމުަގއިާވެސްާދިވެހިާބޭސްވެރިކަމަށްާބޭނުންކުރ ާރ ްއޖޭަގއިާޢ އްމުކ ށްާނުއުފުދޭާ

ރުމުަގިއާާއިާކެމިކަލްާއެތެރެކުިގނަާކަންތައްތަކެއް،ާބޭހ ާާތަކެތިާއެތެރެކުރުމުަގއިާވެސް،ާމިހެންގ ސްާމިކަހަލަާވަރަށް

ދަނޑުވެރިކަމ  މިާ އ ތްާާާާުގޅުންާާވެސްާ މަސައްކަތްކ ށްފައިާ ދޭންާ ސަމ ލުކަންާ ކަންތައްތަކަކަށްާ ވަރަށްިގނަާ ހުރި،ާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެންާއޭެގއިތުރުންާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއްާާާބިލެއް

ާާކުރަމުންާދ އިރުަގއިާިމއަށްާއިތުރުކުރަންޖެހޭާމުހިއްމުާކަމެއްާފ ހަަގކުރެވިއްޖެާިއާމިާބިލުާދިރ ސ ކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގ

ާާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ...ާކަމެއްާކުރުމަކީާހަމަާއެންމެާރަނަގޅުކަމެއްާ.ާވަންޏ ާއެާކަމަށް

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(ާާާާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރުާޝުކު  އ ދެ، ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދެވިާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ ކުރިންާ މިހ ރުާ މެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރިްއޔ ާ

ާވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ލެްއވުމަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވަނީާ.

ާ

 ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާެގންގ ސްާނިންމ ލ ނީ.ާއަޅުަގނޑުެގާމިާކުރުާވަުގތު..ާ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކިހިނެްއތޯާވ ހަކަާކުރިއަށް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ  އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާާާމިހ ރުާ ކުޑަހުވަދޫާ އަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތެއްާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ ެއއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ

ާމިރަށްާ.ޢ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާކުޑަހުވަދޫ

ކޯރަމްާ ދެންމެާ ައޅުަގނޑުާ ހައިސިްއޔަތުންާ މީހެއްެގާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ަވޑަިއަގންނަ ބޭފުޅަކުާ ބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލިން.ާއެްއވެސްާ ހުރިހ ާ ތިބިާ ވ ނެާާހަމަކ ށްލުމަށްޓަކައިާސަިއކ ޓަރީަގއިާ

ތިބީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިނިވަންާމެންބަރުންނޭ.ާާާާޚިޔ ލެއްާނުކުރެްއވި.ާއެހެންވީމ ،ާމިތ ނަގއިާމިހ ރުާވެސްާމިާ

ނޫންާ މެންބަރުންާ ކަންބ ޑުެވާާާާކަމަށްާާމިނިވަންާ އިނޭގތޯ.ާ މެންބަރުންާ މިނިވަންާ މެންބަރުންނަކީާ ހުރިހާ  ވ ނަމަާ

މި މިތ ާ މެންބަރުންނަކީާާނުލައްވ .ާ ހުރިހ ާ މެންތިބިާ މިނިވަންާ ދަްއކ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވ ހަކަާބަރުންނޭ.ާ

ޕ ޓީައކަށްާ ވަކިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ޭއެގތެރޭަގިއާ އަޑުއައްސަވ ލަްއވ .ާ

އެބަ މިތާ  މެންބަރުންާ ހަމަކުރުމަށްޓަާާނިސްބަތްނުވ ާ ކޯރަމްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތީ.ާ ލީޑަރުންނޭާ ޕ ޓީތަކުެގާ ކައިާތިއްބޭ.ާ

ރައީސް ޕ ޓީތަކ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސްާ ރިޔ ސަތުންާ ކޯރަމްާާާއަދިާ މެދުަގއިާ ލީޑަރުންެގާ އިސްާ ޕ ޓީތަކުެގާ މެދުާ

ެއއްބ ރުލުން އަރުވަން.ާާހަމަކުރުމަށްޓަކައިާ ހަނދ ންކ ށްާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ކަންާ ތަކުރ ރުކ ށްާ ދިނުމަށްާ

ޕ ޓީތަކ އެހެންވީ އިތުރަށްާ އަދިވެސްާ ެގންދެވޭނެވ ހަކަދައްާާމ ،ާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ ގ ތްާާާާކަިއެގންާ

މަށްޓަކައިާއިތުރަށްާަމސައްކަތްާކ ށްދެްއވުމަކީާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާިމާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާާއްދެވުހެ

ާއެކުާދަންނަވ ކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާސިއްޔަތުންާރިޔ ސަތުަގއިާއ ދޭހ ހައި
ާ

ާ

 ްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ
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ނިޒ މ  ިވދ ޅުވީާ ތިާ މެންބަރުާ މައްސަލަާާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާާާާބެހޭާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ކަމަކަށްާ އެއްާ

މި އަދިާ މަސައްކަތ އިާ ކުރިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އަހައްމިްއޔަތުކަންާ ބެހެއްޓެވިާ ކަމަށްާ

ބ ޑަށްާބޭކ ރުނުކ ށްާއަޅުަގނޑުާާާާޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާަވުގތުާމ މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއެގންާހިނގައް

މި ދ އިރ ެގާާާާފުރުޞަތުާ ކެނދިކުޅުދޫާ ެގންދެިވާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ކުރިންާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރުވަނީާ

ާންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ެގާވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ލުމަށްޓަކައި.ާކުރިއަށްާެގންދެވު

ާ

 ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާާާވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވަމުންާެގންދިޔަާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. ޤަބޫލުކުރ ާާައކީާހަމަާއަޅުަގނޑު

އުޅެނީ.ާދެން،ާކ މިޓާީާާާމިާާާހެޅިެގންތަނަށްާހުށަާާލިާކ ޕީއޭާމިމުާޤ ނޫނެއްެގާދެގ ތުަގއިާމީާމުހިއްމު،ާއ ތުންާމުހިއް

ކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއާާާާލ ަގއިާމިއަށްާބަދަލެއްާެގންނަށްާބޭނުންމަރުޙަލ ަގއިާމިއަށް،ާކ މިޓީާމަރުޙަ

ބެހޭާގ ތުންާާާާމުާނުކުތ ތަކ ގ ތުންާމިާބިލުަގިއާމިހިރަާމުހިއްާާުގޅޭާާކަމ ާާފުރުޞަތުާއެބައ ތޭ.ާއިތުރުާދިރ ސ އެްއާމި

ފަރ ތަާާކަމަށްާާބޭނުންާާކުރަން ެއއްެވސްާ ާާވ ނަމަވެސްާ ބޭނުން ހޯދަންާ މަޢުލޫމ ތުާ ނަމަވެސްާާާާވ ާާކަމަށްކުންާ

ލ ަގއިާާޖިލީހަށްާބަލައިަގނެާކ މިޓީާމަރުޙަގ ތުަގިއާމިާބިލަކީާމަާާއ ތޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާވެސްާއެބަާާއެފުރުޞަތު

ބޭނުންކަމަ ެގންނަނަށްާ ބަދަލުތައްާ މިާދެންނެވިާ ެގނެސްާޤ ނޫނެއްެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ތަޅުމަށްާ މިާ ެގނެސްާ ށްވ ނަމަާ

ާާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަމޭގ ތުަގއިާއ ތުންާމުހިންމުާބިލެއް ނިންމ ލަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަ

ހިތ މަރައީސަ ވަރަށްާ މިާާއ ށްާ ނޭދެންާ ައޅުަގނޑެްއާ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ާތަނުގައިާާެއކުާ

ދައްކަވ ކަށް.ާައޅުަގނޑުެގާވަރަށްާގ ތްާާާާގ ތަކަށްާވ ހަކައެއްާާާޔިތުންނަށްާއ ޅޭމިޖަލްސ ާއަޑުއަހަންާތިބޭާދިެވހިާރައް

ާާއަޚެއް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާާާމިރުޢ .ާ ވިދ ޅުވިާ ޤަބޫލެއްާާއަށްާާއެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަން.ާާާވެސްާ

ާާ ވ ހަކަދެއްކުމުަގއި އަޅުަގނޑުާ ބެލިާާފ4ާާަމިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައިރުާ ެގއްލިެގންާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ ހަރަށްާ

ރު.ާާވަާާމެންބަރެއ2ާާްމިނިވަންާތިއްބެވީާާާާއަށްާނިސްބަތްވ ާތިބީާދެތިންާމެންބަރެއް.ާާތަނުަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީާާއިރުވެސްާމި

ބަރުންާއެބަާާމެނ12ާާްާާެވސްާާިގނަާމެންބަރުންާތިއްބެވި.ާމިހ ރުާާއަށްވުރ11ާާާެއިާވެސްާއެްމ.ޑީ.ޕީެގާާމިތަނުަގއިާއޭރުގަާ

މިާއުޅޭާވ ހަކަތިއްބެވި.ާއެހެންވީމ  މިާާ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާ މެންބަރުންނެއްާާއަކީާ މިނިަވންާ ވެސާްާާާތަނުަގއިާ

ހ ވިފަ މަޖިލީހަށްާ މިާ ާާާާއިނެތޭ.ާ ކުރަނީކީ މަސައްކަތްާ ނުޖެހިާ ނުުގޅި.ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ނޫން.ާާާާމެންބަރުންނެއ2ާާްވަކިާ

ތަނުަގިއާާާާތަނުަގއިާއެންމެާިގނަާމެންބަރުންާތިއްބެވިާފަރ ތް.ާމިހ ރުވެސްާމިާާކީާމިއަާާޑީ.އ ރު.ޕީ،ާޕީ.އޭާކޯލިޝަން

ާާ މެންބަރުންާކަންނ5ާާޭތިއްބެވީ ވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ އިނޭގތޯާާެގނވަރަކަށްާ މިާއުޅޭާ ކ ބައިތޯޭއާާާާ،ާދަންނަވަންާ ައކީާ

ބޭފުޅުންާމަޖިލީހުަގއިާދެއްވ ފަ.ާާާާންާއެބޭފުޅުންާއެވިދ ޅުވ ާއެއްބ ރުލުާާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާމަސައްކަތެއްާކުރަންާއެ

ާާ ާާއަދިާެއވަރުންާނުވެެގން އިރުާއިރުާކ ޅުންާތެދުވެާނިޒ މީާނުކުތ ާނަަގިއެގންާދެންާތިބޭާމީހުންެގާބ ލުަގއިާާހަަމ
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ތަނުަގިއާެއކަށީެގންވ ާމަސަްއކަތެްއާާާާގ ތަށްާމަސައްކަތްާކުރުމަކުންާއަދިާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިާާބަދުނ މުާއަޅުވާ 

ވެރިކ ށްާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގިއާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއިންސ ފުާާާކަމަކަށްާނުވ ނެާާނީކުރެވު

ރޫޙުގައިާާމި އެާ ކުރަން.ާ މަސައްކަތެއްާ ނޫނިާާތަނުަގއިާ ދުވަހަކުާ ކުރިާ މިާމަސައްކަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ާއްޔ ާ

ާޒަތްތެރިާރަީއސްާޝުކުރިްއޔ .ާާތަނުަގއިާހަރުދަނ ާމަސައްކަތެްއާނުކުރެވޭނެ.ާޢިއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެދިވަޑަިއެގ މައްސަލައަކަށްާ ނިޒ މީާ ފުރުޞަތެއްމިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ިމހ ރުާ އ ތީމަާ ނިޒ މީާާާންފައިާ އަރުވަންާ އެބަާ

ޢަބްދު ޢަބްދުލްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢީްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފ ނަދޫާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއާ ކުރިއަށްާާާهللاމައްސަލަެއއްާ އަށް.ާ

ާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމެންބަރުާޢަބްދުލްރަޙީމްާޢަބްދުާފ ނަދޫާދ އިރ ެގ

ެގއްލުނު ަވުގތުާ ނުކުތ ެގާ ނިޒ މީާ އަސްލުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަށްާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މަނިކުފ ނުާ ފަހުންާ

ގ ތުންާމެންބަރަކާުާާާވ އިދުާބުނ ގ ތުަގއިާވެއްޖިއްޔ ާމަޖިލީސްާަގާާރ ޤަބޫލުކުާާނިޒ މީާނުކުތ ާތިާދެއްވީ.ާައޅުަގނޑު

ބެ މައްސަލައަކަށްނިޒ މ ާ ރިހޭާ ދޭންޖެހޭނެ.ާ އެާ އެދިއްޖިްއޔ ާ ބޭފުޅަކަށްާ އިންނަވ ާ ނުކުތ ާާާޔ ސަތުަގއިާ ނިޒ މީާ އެާ

ގ ތަކުންާނަމަވެސް ފުރުޞަތުނުނަގ ކަންާއިޝ ރ ތުންާނަމަވެސްާއަދިާއެހެންާ ަގާާާއަންގ ނެާ ވ އިދުންާާމަޖިލީސްެގާ

ޤަބޫލެއް އަޅުަގނޑެއްާ ތަންދޭކަމަކަށްާ ާާާާދޭންާ ައޅުަގނޑު ދ އިރ ެގާނުކުރަން.ާ ކެނދިކުޅުދޫާ ނެީގާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ

ދިޔަާވ ހަކަ.ާއެާބޭފުޅ ާވަރަށްާިގނަާަވުގތުާހޭދަކުރެްއިވާާންެގއެާާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާދައްކަވަމުންޢި

ބިލ  ާާާާއިރުާ ގ ތުން ހިނަގމުންދ ބެހޭާ ަމޖިލީސްާ ނުދައްކަވ ާ ވ ހަކައެއްާ އ ޅޭާާއެްއެވސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފަދަާާާގ ތްާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާާާއެއްާާގ ތްގ ތަށްާމިތަނުަގއިާވ ހަކަދައްކަމުންާެގންދ ތީާމީާމަޖިލީސްެގާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާާ ތަކުރ ރުކ ށް އަފަހަރެއްގ11ާާާެޤަބޫލުކުރެވިެގންާ ނުކުތ ާ ނިޒ ީމާ މަތިންާ އެދިާ ނިޒ މީާާާާށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މަނިކުފ ނުާ

ވަުގތުާނިޒ މީާާާއެކީަގއިާއެކަންާފ ހަަގކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަންމުންާމިާާާވީމަާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މައ ނުކުތ ާނުދެއް

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާ.ންވެސްާދަންނަވ ލަާަގއިާނުކުތ އެއްާބޭނުންާނޫންކަމު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިްއޔ  ާާއ ދެ،ާ ނިޒ މީ ތީާ އަ.ާ މައްސަލަނުކުތ ާ ވ ކަހަލަާ ާާނ ާާހުށަެއއްާާއެއްާާށްާ ާާޅުްއވ . މިހ ރުާއެހެންވީމ ،

ާާ ިމހ ރު ފުރުޞަތެްއ،ާ ދ އިރ ެގާާއަޅުަގނޑުާ ތިމަރަފުށީާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައިާ ބިލަށްާ

މުޞްޢިއް މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ފުާާޠަފ ޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުާ ދ އިރ ެގާާއަށް.ާ މަނަދޫާ އަރުވ ނީާ ރުޞަތެއްާ

ށް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަޢިއް

މުޙައްމަ އަޙްމަދުާ އެހެންވީމ ދަމެންބަރުާ ޢިއްާށް.ާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ މިހ ރުާ މުޙައްމަދާުާ،ާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

ާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާާޠަފ ެގމުޞް

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ޭވާާާާ`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާލަދުެވސްާަގނޭާދެރަވެސް

ާާ ގ ތުންާމިާމަޖިލީހުަގިއާާާާބެހޭާާާލަކ މިފަދަާބިާާތައްާހުއްޓ ވަރެއްަގއިާިމއަށްތުރެންާމ ާމުހިއްމުާބިލުމިފަދަާދުވަސް

ބިލަކީ މިާ ނަމަވެސްާ ެގންދަންެވސް.ާ ކުރިއަށްާ އަާާބަހުސްާ ޤަބޫލުކުރ ެވސްާ މުހިއްާާޅުަގނޑުާ ބިލެއް.ާާގ ތުަގއިާ މުާ

ސ ިއ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާަގސްަގހ ގެއްބޫލުކުރަން.ާާވެސްާަގާާކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާާޖެހޭނެާބިލެއްޤ ނޫނެއްާއ ންނަން

ހިމ ޔަތްެގހީގަާަގސްަގހ  ކ ބޯތަކެތިާ އަޅ ާ ކަރަންޓީންކުރުއިާ ބޭނުންވާ ކަރަންޓީންާާކުރުމ އި،މަށްޓަކަިއާ ކުރުމަށްާ

ބޭ ބޭނުންވ އެކިކަންކަމަށްާ ހިމ ޔަތްކުރަންާ ކަންކަމ ތަކެާާނުންވ ާ މިާ ފޯރުކ ށްދިނުމ އިާ މާިާާާބެހޭާާތިާ ގ ތުންާ

ބިލުގަާ ވ ހަކަދަާާއިހުށަހަޅ ފައިވ ާ ހަނދ ންކ ށްލައަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިްއކ ުއޅުނުާ ަގނޑެއްާ ދުަވސްާ މީެގާ ާާންވީާ

އ ތޭ.ާއަޅުަގނޑުާާާާކުރީާމިލިއަންާޓްރީާޕްރ ްގރ މެއްާމިާޤައުުމަގއިާއެބަލ ންތަކެއްާކުރީަގއިާމިާރ ްއޖޭަގއިާއިޢުއަހަރު

ލެއްވިާތިމަންނަމެންާވެސްާގ ވ ާާޤައުމުަގއިާއޭރުަގއިާހުންނެވިާފ ރިންާމިނިސްޓަރުާާާހަނދ ންާއެބަހުރިާޔޫ.އެންަގއިާމި

ކުރިއަށޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާގ  ތުަގިއާާމިލިއަންާޓްރީާޕްރ ްގރ މެއްާމިާޤައުމުަގއިާއުފައްދައިފީމޭ.ާެއާމިހ ރުދަނީާ

ކ ށްފައިާޤައުުމަގިއާހުރިާަގސްތައްާދިޔައީާކަނޑަމުން.ާެއއްާރަށުަގއިާހުރިާަގސްާއަނެްއާާއެކަންާއެވ ހަކަާއިޢުލ ނު

ައޅުަގާނާދިޔައީ.ާނަތީޖ ބަދަލުކުރަމުންާާށްށަރަ ަމރުވެދިއުން.ާ ާާޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާއަކަށްވީާަގސްތައްާ

އަކީާާާާޤައުމުަގއިާޖެހިެގންާއުޅޭާމައްސަލަާާވެސްާމިާާމުާއެްއޗަކީާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންވީާމިހ ރުވ ހަކަިއެގާމުހިއް

މައްސަލަ އުޅޭާ ޖެހިެގންާ ޤައުމުަގއިާ އިންާާއަކީާާމިާ މިާއަޅުަގނޑުމެންާ ނުވެެގންާ އިންބެލެންސްާާާބެލެންސްާ އުޅެނީ.ާ

ބެލެންސްއޭ.ާާރަްއޔިތުންާއިންާާމ ހިރުންާބުނަނީާދިވެހިާރ އްޖޭަގއިގ ތުންާދުނިޔޭެގާާާާބޭހޭާާމ ކަާާ.ާމިނުވެެގންާމިުއޅެނީ

ާވ ާާއުޅޭާއިންސ ނުންނަކީާބަރ ބަރަށްާބެލެންސްާާގައިމިތަކެތިާނޫޅޭާތަންތ ނުާާސަބަބަކީާަގސްަގހ ެގއްސ އިާޖަނަވ ރ 

ާާާާބައެއް އެހެންވީމ ނޫން ބުނަނީ.ާ ަމޖިލީކަމަށްާ މިާ ހެއްކެއްާ ކަމުެގާ ނޫންާ ބެލެންސްާ އިންާ ވެސްާާ،ާ ތެރެއިންާ ހުެގާ

ޢި އެހެންވީމަމިފެންނަނީާ ރައީސް.ާ ޖެހެނީއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ ކުރަންޖެހެނީާފިއުމިާާ،ާ ޭގޓްާ

ާާޭގޓުދަލެއްާފިއުމިކުރ ާހުރިހ ާމުމިާމަޖިލީސް.ާރ އްޖެާއިންޕޯޓުާ؟ކ ންބައެއްތޯ ރަންޖެހޭނީ.ާކުއިންޕޯޓްކުރުމުެގާކުރިން
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ދޭންޖެހޭ.ާއެއީާމުޑުދ ރުވެފައިާހުންނަާމުދ ާާރަްއޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއ ޅުންާފިލުވައިާާތޯފިއުމިޭގޝަނަކީާކ ބައި

މުދ .ާާާާފައިާހުންނަކުރީމަާވަރަށްާނުބައިާކުނިވަސްާޭއެގާއަރ ނެ.ާއެއީާޚަރ ބުވެާާމުދ ާފިއުމިޭގޓުާާނޫނިއްޔ ާޕެރެޒެބަލް

އޭގަާފިއުމިޭގޓުކުރުުމެގާވ ހަކަާދައްކަނީާޚަރ ބު ދައްކަނީ.ާާާާހުންނަާޖަރ ސީމްާދުއްވ ލ ާވ ހަކަާމިާާއިވެފައިާހުންނަާމުދާ 

ާދުއްވ ލަިއެގންާނޫނިްއޔ ާޤައުމެއްާނުހިނގ ނެ.ާާއެހެންވީމަ،ާފުރަތަމަާޖަރ ސީމްާދުއްވ ލަންވީާމިތަނުން.ާމިާޖަރ ސީމް

ވ  ަގހެްއެގާ ާހަކަކ ންާ ދަކ ންާ؟ މިދައްތްކ އްޓ ާ ވ ހަކަެއއްތޯާ ައޅުަގނޑުެމންއިލ ށީެގާ ނޫނޭާކަނީާ ބިލެއްާ އެާ ާ.

ާާއިާާމަރ ލީ.ާމަުގމަތީަގއިާވަޅިއަޅާ ާާހުށަހަޅަންވީ.ާމިާއިއްޔެާމީހަކު އަހަރުެގާކުއްޖަކުާމަރުވީާމިާމަޖިލީހަށ17ާާާްާއްޔެ

ާާ....ހުށަހެޅިފައިާއެބަހުރި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތްތެރިާމެންބަރު.ާވ ހަކަކ ޅުާއިހަށްާމަޑުކ ށްލަދެްއވުންާއެދެން.ާކުޑަާއިރުކ ޅަކުާވ ހަކަކ ޅުާމަޑުކ ށްލަދެްއވުންާާޢިއްޒަ

އަނެއްކ  އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ދ އިރ ެގާާާއެދެން.ާ ފ ނަދޫާ މިއަރުވަނީ.ާ ފުރުޞަތުާ މަްއސަލައަކަށްާ ނިޒ މީާ ވެސްާ

ާ.ާއަށްާهللاޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފ ނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްރަޙީމްާޢަބްދު

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ެގންދަވ ާ ެއާ ދަްއކަވުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މިހ ރުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެ މުސްޠަފާ  މުޙައްމަދުާ ކ ންާާމެންބަރުާ ދައްކަަވނީާ އެާ ފިލުވ ލަންާާާާވ ހަކަފުޅުާ އ ޅުންާ ައޅުަގނޑުާ ބިލަކަށްކަންާ

ށްާހުށަހެޅިެގންާމިާއުޅޭާާއެާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅަކ ާމިތަންނަާާޅުވ ބޭނުން.ާއެްއގ ތަކަށްވެސްާއެާމަނިކުފ ނުާއެާވިދ 

ާާާާބިލަކ  ާާުގޅުމެއްާނެތް. ާާދެން ާމިާމަޖިލީސްަގއިާވ ހަކަދަްއކަންާއަނެއްކަަމކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާމިހ ރު

ާާނޖެހޭނެާކަންނޭނުމުެގާއުޞޫލެްއެގާގ ތުންާބަލަންފުރުޞަތުާދި ާާެގާޕ ޓީތަކަށްާމިހ ރުާމިާވަުގތު ާާމި ދޭއިރުާާދެނީ.

ާމިތ ނަގއިާމިާއިނީާޑީ.އަރު.ޕީެގާދެާތިންާހަތަރުާބޭފުޅަކުާވ ހަކަދައްކަވައިފި.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާއަޅުަގނޑުާއަޑުއަހަން

އަާާފަސްާާހަތަރު ވ ހަކަދައްކަވައިފި.ާ އ އްވާ ޅުަގބޭފުޅަކުާ އެދިފަިއާ އިންާ ޕީ.އޭާ މަނިކުފ ނުާާާނޑުާ ދެންމެއަކުާ

ާާއިޢުލ ނު ާާދ އިރުގަާާާޖެހެންކުރިާލިސްޓުަގިއާަވުގތު ާވެސްާއަޅުަގނޑުާޕީ.އޭާއަށްާއެްއވެސްާވަުގތެއްާމިއަދުާލިބޭނެއި

ޤަބޫލެއް ޕީާާކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިރުވެސްާ ނަންހުށަހެޅުއްވިާ ބޭފުޅެްއެގާ ތިންާ އެއީާ މީހެްއެގާނުކުރެވޭ.ާ .ޭއެގާ

ާާާާނަމެއް ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށްާ މިދަންނަވ ލީ.ާ އެހެންވެެގންާ އެދިފަ.ާ ފުރުޞަތަށްާ އ ންނ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަުގތުާާނެތް.ާ

އުސޫ ހަމަހަމަާ މަނިކުފ ނުެގާާދެއްވުުމަގއިާ އެހެންވެެގންާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ނެހެން.ާ ެގންުގޅުއްވަންާ ލެއްާ
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ެގނެއުސަ މިކަންާ ވަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ ޖެހޭތީއާ މަށްާ ނުކުތ ާާއިެއކީގަާާާުގތުާ ނިޒ މީާ މިާާައޅުަގނޑުާ ނެީގ.ާާާާެއއްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަމއްސަލަ ނިޒ މީާ ވިދ ޅުވީާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާާާެއއްާާޝުކުރިއްޔ ާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެްއާ ކަމަށްާ

ކަމަކަ ެއދިވަޑައިެގންނެވިާ އިންާ ޕީ.އޭާ ނަންފުޅެއްކުރިމަތީަގއިާ މެންބަރެއްެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެއްވެސްާ ނެތް.ާާާށްާ

އަލަށްއެހެންނަ ދެންާ ައޅުަގނޑަށްާ އެކަށީެގންވާ ާާމަވެސްާ އ ތުމަކީާ ހިމެނިފަިއާ ނަންާ ތިާ އިރުަގއިާ ލިބޭާ ާާނަންތައްާ

ކަށާްާޕ ޓީތަާާށްާނަންތައްާލިބޭާތަރުތީބުންނ އިާއަދިާހަމަާއެހެންމެެގންދަނީާއަޅުަގނޑަާާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާމި

ބަރުންާވެސްާ،ާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންފައިވ ާގ ތުެގާމަތިން.ާއެހެންވީމ އިސްކަންދީެގން.ާޕ ޓީތަކަށްާަވުގތުާހަމަޖެހި

ރިޔ ސަތުންާއެއްެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއިހ ނެތިކ ށްާކަމެްއާނުކުރ ނޭާކަމަށް.ާހުރިހ ާާާާހަމަާޤަބޫލުކުރައްވ 

ކަމަށްާޤަބޫލުކުރެއްވުންާއެދެން.ާާާާކަންތައްކުރ ނޭާާލަކުންކ ށްާއެއްާއުސޫާާހަމަާހަމަެވސްާާނަށްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

އަނެއްކ  ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ މިާާމިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ ޢިއްާާވެސްާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ޒަތްތެރިާާއަރުވަނީާ

ާއަށް.ާާާޠަފ މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞް

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމުޙައްމަދުާމުޞްދ އިރ ެގާމެންބަރުތިމަރަފުށީާ

ާާވ ާމީހެއްާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑަކީާއަތ ޅުާއ ފީހެްއަގއިާއިނދެެގންާވަްއކަންާކ ށްެގންާމަްއސަލަާޖެހިފައި

ައޅުަގނޑެއްާނުނަގ ނަންާއެާާ،ާނިޒ މީާމައްސަލަނޫން.ާއެހެންވީމ  ކަމަކަށެއް.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާާެއއްާ

ައކީާއިްއޔެާމަުގމަތިންާމީހަކުާކަނޑ ާަވޅިާައޅ ާމަރ ާވައްޓ ލީ.ާމިހެންާމިކަންާާާާަގނޑުާދަްއކަންާމިާއުޅޭާވ ހަކައަޅު

ާތޫނުާއެްއޗެހިާެގންުގޅުންާާޅިފައިވެއްޖޭއ ްއވ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުތަކެއްާނޫނޭާހުށަހަޅަންވީ.ާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެ

ކުށްާމަނ  ބިލަކ އިާ ޭގންުގާ ބިލަކ އިާ ކުށްާކުރ ާ ބިލަކ އިާ މަނ ކުރ ާ ާާކުރުންާ ބިލުތަކެއް. ހުއްޓުވ ާ ބިލުތަްއާާކުރުންާ މިާ

ވ ާބިލެއްާމީ.ާމިާބިލަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާފަހުންާއަންނަންާާމީ.ާއެއަށްވުރެފުރަތަމަާމުހިއްމީ.ާމިާއެއްާނޫނޭާމުހިއް

ދުާާމިތ  ޓައިްމާ މުޅިާ ވ ހަކަދައްކ ާ ޖެއްސުަމށްާ ގ ތަށްާ މިާ އައިސްާ ދުވަހަކުާ ކ ންމެާ ރ އްޖޭެގާާތިބެާ މުޅިާ އްވ ލ ާ

ރައްދުރަ މަލ މ ތ އިާ މީެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާާާއްޔިތުންާ ރައްދުވަނީާ ބަދުނ މެއްާ ހުރިހ ާ މިާ މަލ މ ތ އިާ މިާ

މަސަލަެއއްާާއަޅުަގނޑަކަށް ސަރުކ ރުާާާާނެތްާާވެސްާ ކ ށްެގންާ ވަްއކަންާ ބަހައްޓ ފައިާ އިނދެާ ތަންތަނުަގއިާ ޤައުމުެގާ

ނަމަ.ާާާާވ ާާއެހެންާއަޅުަގނޑުާކަންާކ ށްފައިާާެވސްާާދެވިދ ނެ.ާހަމަާއަޅުަގނޑަށްސަާޭގަގިއާއިނއްދަވ ލަިއެގންާައއިާ

މެންނަކީާކ ންާބޯންާނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާެއންާާގ ތަށްާއުޅެފައިާތިބިާމީހުންނެއްާާއެކަމަކުާއެންމެންނަކީާއެ
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އަށްާާަގދަފަދަ ސަވަިއވަލްާ އަމިއްލަާ އަށްާ އަމިއްލަާ ކ ށްެގންާ މީހުން.ާާާާމަސަްއކަތްާާާމަސައްކަތްާ ތިބިާ ކ ށްފައިާ

ހިނގ ކަށެއްހެންވީމ އެ މަޖިލީސްާ ބޭނުމެއްނުވ ނެާ މީހުންނަކަށްާ އެާ އަޅުަގާާ،ާ މޭރުމުނާްާވެސް.ާ މިާ ގ ވ ލ ނީާ ނޑުާ

ކަމުގައިވ ހަކަ ހިންގ ާ މިާ މަޖިލީސްާ މިާ ފުރަތަމަވެސްާ ަގސްަގހ ާާދަްއކަވަމުންާ މިާ ވ ހަކައެއްާވަންޏ ާ ބިލުެގާ ާާެގހީެގާ

ގ ސްާބިޑިާައޅުވ ށޭ.ާއޭރުންނޭާމިތަންާހިނގ ނީ.ާާމަނިކ އިާޔ މީނ އިާެގންާާާއ އިާމޫސ ޙްމަދުާތަސްމީނުާޢަލީއަާާނޫނޭ

ތިބެނީާާާއިބަިއާވ ހަކަދައްކ ފަރޯނުާާއި،އޭެގންާބޭފުޅަކުާމިތަނަށްާވަދެވެސްާނުލައޭ.ާމުޅިާރައްޔިތުންނަށްާދަޅަދައްކ ފަ

،ާފުރަތަމަާސްާހަލ ކުކ ށްލަނީ.ާއެހެންވީމ ލީތަކަށްާއަރ ާފ ނިާއަނަގއޭާތަޅަނީ.ާިމާތިންާމީހުންނޭާމުޅިާމަޖިޓީ.ވީ

ހަ މީހުންނޭާ މިާ ކަމަކީާ ކ ންއްޔަރުކުރަންވީާ ބިލަކަށްތޯާ ކ ންާ މައުޟޫޢަކުރަންވީ.ާ ީމާާާ ވ ހަކަދަްއކަންވީ.ާ ކަށްތޯާ

އ ތްާާ ވެފަިއާ ކުނިާ މީާ މަޖިލީހެްއާ އ ތްާ ވެފައިާ ފެއިލްާ މީާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހެކޭާ އ ތްާ ފެއިލްވެފައިާ

ބަކަށްާދ ންވީ.ާމިކަންާާއިންތިޚ ާާ،ާއަޅުަގނޑުމެންާދ ންވީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާފުރަތަމަވެސްާދ ންވީ.ާއެހެންވީމ އްމަޖިލީހެ

މީހުންނެއް ތިބިާ ކުނިވެފައިާ މިާ ތިބި.ާ އެބަާ ޤައުމުަގއިާ މިާ މީހުންާ މިާާކުރެވޭނެާ ކ ންާާތަނުަގާާނޫންާ ތިބެންވީ.ާ އިާ

މިޢިއްޒަތްތެރި ކުރިއަށްާ ެއއްާާެއއްތޯާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާލަނީ.ާ މީކީާ ކީނޫނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ދ ނެާާާ

އްޒަތްތެރިއޭާކ ންމެާެއއްޗެއް.ާކ ބައިތޯާޢިްއޒަތްތެރިާައކީާުމޅިާޤައުމުެގާރައްޔިތުންާޤަބޫލެއްާނުކުރެޭއާމީާމިހ ރުާޢި

ާދ ންވީ.ާކުރިއަށްާާބަކަށްކަމަށް.ާފުރަތަމަާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީސްާއިންތިޚާ ާާށް.ާީމާމަޖިލީހެއްކަކަމަާާހިނގ ާމަޖިލީހެއް

ނުކުންނަމ .ާ ހިނގ ށޭާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ގ ވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނެ.ާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ

ތިއްބަވ ނެާާާއެްއގ ތަކަށް މިާާާކަމެއްާާވެސްާ ާާާާނެތޭާ މަޖިލީސް ިމާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާމިތަނުަގިއ.ާ ކުރިއަށްާާގ ތަށް

ާނެތް.ާާކަމެއްާެވސްާދޭނެާޖ ަގާނެތް.ާދޭނެާކަމެއްފުރުޞަތުާެގންދިއުމަކަށް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިހ ރާުާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ މި މަރުޙައަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުެގާ ކުރަމުންެގންާ އަޅުބަހުސްާ މިހ ރުާ ެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާ ކުރިއަށްާ މެންެގާާަގނޑުލ ާ

ގ ތްާ މިއިނީާ މެންބަރަކަށްާާކުރިމަތީަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ެއހެންނަމަވެސްާ މިނެޓެއް.ާ ދެތިންާ ަގނޑަކަށްާ

ޒަތްތެރިާާއްދައިން.ާެއއީާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިކ ށްފައިވ ާފަލ ނުނަން.ާެއީއާކުރިންާއަޅުަގނޑުާއިޢުފުރުޞަތެއްާއަރުވ 

ދެވުންާއެދެން.ާއިތުރަށްާމިާވަުގތުާކ ޅުެގާތެރޭަގއިާވ ހަކަކ ޅުާކުރިއަށްާެގންާާާޤުޠ ރިށް.ާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަ

ާާ އަރުވ ާާބޭނުންފުޅުވ ހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތުާ އެާ ވަުގތަކުންާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ބިލަށްާ މިާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާނެނަމަާ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ާކެވުންާ:ވ ހަކަދެއްާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުމަނަދޫާދ އި
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`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކައި.ާއެާމެންބަރަށްާވަރަށްާ

ނޫން.ާާާގ ތުަގއިާމިާބިލުާހުށަހެޅެންވީާމިއަދަކުާާއެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ 

ާާ ހުށަހެޅެންޖެހޭ ކުރިންާ މ ާ އެއީާމިއަށްވުރެންާ ދ ކަންާ ހުށަހެޅިެގންާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ ބިލަކީ.ާ މިާ ބިލެއްާ

ނޫން.ާާާއަންނަންާވީކީާމިާގ ތަކަށްާާގ ތުަގއިާމިާބިލުެގާނަންާާާބޫލުކުރ އަޅުަގނޑުާއުފ ކުރ ކަެމއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަ

އަބަދު ވ ހަކަާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވަންާ ގ ތަށްާ ނުރަނަގޅުާ އޭެގާ ކަާާވެސްާ ނޫނެކޭާާާާމެްއެގއަކީާ

ތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާގ ާާއ ނއެކޭާބުނ ާާއްޓަންާކުރަންޖެހޭނީކީ.ާކަމެްއެގނޫނޭާއަޅުަގނޑުެމންާބިލެއްާބަާާބުނ ގ ތަކަށް

ނޫން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާާާާކުރުމުެގާބިލެއްެގާގ ތުަގއިާއ ތުންާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާކަމެއްކަރަންޓީނު

ބިލުެގާނަމަކަށްާވ ން ަގމިާ ޭއެގޖެހޭނީާ ގ ތުަގއި.ާ ބިލުެގާ ބައެއްާާާާތެރޭގައިސްަގހ ެގހިާރަްއކ ތެރިކުރުމުެގާ ހުރިހ ާ އެާ

ެގހިާރައްކ ތެރިކުރުމުެގާބިލެކޭާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ާބަހުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާާ.ާއ ދެ،ާަގސްަގހ ހިމެނިެގންދ ނެ

އަށްާޚ ްއޞަާަގސްތައްާއެބަހުރި.ާާާދިވެހިާރ އްޖެެގާަގސްާއެބަހުރި.ާާތަކުމ ނަކުރަންާމީަގއިާވަރަށްާތަފ ތުާވައްތަރު

ރ އްޖެ މިާާާދިވެހިާ ނިޒ މެއްާ ބެލެހެއްޓޭނެާ ަގސްތައްާ އެާ އެއްޗެހިާ ެއާ ރައްކ ތެރިކ ށްާ ަގސްތައްާ ޚ އްޞަާ އަށްާ

ރ އްޖެ ދިވެހިާ ހަމަޖެހިެގންދ ން.ާ އެބަޖެހޭާ ާާާާޤައުމުަގއިާ ާާއަކީ ގ ތުަގިއާާވެސް ޤައުމެްއެގާ މުސްތަޤިއްލުާ ވަކިާ ހަމަާ

ަގސްތަކެއްއ ންނައި ހުރިާ ގ ތުަގިއާ ތަރިކަެއއްެގާ ޤައުމުެގާ މިާ ގ ތުަގއިާާާރުާ ަގސްތަކެްއެގާ ތ ރީޚީާ އެބަހުރި.ާ ާާވެސްާ

އަިއއްސަާާާާާނިދީތީާތ ރީޚަކަށްާވެފައިާހުރިވެސްާއެބަހުރި.ާަވކިާމީހަކުާއިންދީތީާވަކިާމީހަކުާއެާަގހެއްެގާދަށުަގއިާ

ވެސްާާާާފ ނުާޖެއްސެވިާކަޑަ.ާއެއިންާހެދިފައިވ ާަގސް.ާެއއީތަކުރުވެސްާއެބަހުރި.ާމިސ ލަކަށްާބ ޑުާާހުރިާަގސްތައް

ާާއިާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާަގސްަގހާ ކަމުގަާާާޖެހޭނެާަގހެއްންވަކިާތަފ ތުާއަެގއްާދޭ ކުރުމުެގާާެގހިާރައްކ ތެރި

ލ ފަ ތެރެއިންާ ޤަބޫލުާާިއ،ބިލެއްެގާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ހުރިހ ާ އެޑްރެސްމިާ ދ ނެކުރަނީާ މަށް.ާކަާާކުރެވިެގންާ

ކ ބޯއެހެންވީމ  މިާ ަގސްަގހ ިއ،،ާ ައޅ ާ ަގސްަގހ ިއ،ާާފަހަރުއ ޑިދޯނިާާތަކެތިާ ބޭނުންކުރ ާ ޭގެގާާާާބަނުމަށްާ ގެވެހިާ

ލުެގާނަނާްާގ ތަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިާބިާާމިާހުރިހ ާކަމެއްާހިމެނޭާާތްތަކަށްާބޭނުންާކުރ ާަގސްތަކ އިމަސައްކަ

ެގާތެރެއަށްާފެތޭގ ތަށްާެއާާާއެހެންމެާއެާމަފްހޫމުުމެގާބިލުެގާނަމަށް.ާހަމަެގހިާރައްކ ތެރިކުރުބަދަލުކުރަންާަގސްަގހާ 

ފެތޭ ތެރެއަށްާ ރ އްޖެާާވިސްނުމުެގާ މިާ ބަދަލުކ ށްާ މ އްދ ތައްާ ހުރިާ އެހެންާ ބިލުެގާ މިާ ރ އްޖޭެގާާާާގ ތަށްާ މިާ އަށްާ

ނެާނިޒ މެއް.ާމިސ ލަކަށްާާއަށްާޚ އްޞަާަގސްތައްާަވކިާއެއްތަނަކުންާފެންނާ ާރ އްޖެާސަާހުރިާމިއްއައިާާާޒަމ ނުއްސުރެ

ރ އްޖޭެގާހުރިހ ާދިމ ލެއްަގއިާހުރިހ ާރަށެްއަގއިާހުރިާަގސްތައްާއެއްތަނަކުންާާާާސަލްޓަންޕ ކުާކަހަލަާތަނެްއަގއިާމި

ގ ތެއް ކަހަލަާ ދ ންޖެހޭނެާާފެންނ ނެާ ހެދިެގންާ ާާާާވެސްާ ިމ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ލ ފަ.ާާކަމަށްާ ތެރެއިންާ ބިލުެގާ

ައޅުަގނޑުއެހެންވީމ  ދަންނަވ ލަންާާ،ާ ައޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ ބޭނުންނުކ ށްާ ފުރުޞަތުާ އިތުރަށްާ ާ

ދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބ ޑަށްާާާާބޭނުންވ ާވ ހަކަާދެންނެވިއްޖެާކަމުަގިއާދަންނަވަމުން.

ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޝުކުރިއްޔ  ބ ޑަށްާ މެންބަރުވަރަށްާ ދ އިރ ެގާާާާ.ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކުނުާ މައްޗަށްގ ޅިާ އަޅުަގނޑުާ ހިސ ބުންާ މިާ

ތިދ ޢީާބަހުސްެގާާބެހޭާބިލުެގާއިބްާާންޓީނުކުރުމ ކަރަާާޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާަގސްގ ހ ެގހިޢިއްޒަތްތެރިާމުޙައްމަދުާރަ

ާާމަރުޙަ ާާލ ަގއި އެހެންމެާކުރިއަށްާމިާއ ތާްާާާެއްއަގނޑިއިރުާމިހިސ ބުންާހަމަވީ.މިއަދަށްާކަނޑަެއޅިފައިވ  އަދިާހަމަާ

ގ ތުންާާާގ ތުން.ާއެާާގ ތުންާއެަވނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހުސްވަުގތުާދިނުމުެގާާާާމިނެޓްާކަނޑައެޅިފައ30ާާި

ވެސްާއަރުވަން.ާހުސްވަުގތުކ ޅަށްާފަހުާޖަލްސ ާާާާެގާހުސްަވުގތުކ ޅެްއާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްޓުމިނ30ާާެ

ައވަހަވީހ ވެ އެދެިވެގންކަސްާ ވަރަށްާ ދެއްވުަމކީާ ވަޑަިއެގންާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ގ ތަށްާ ފެށޭނެާ ވ ާާށްާ

ާހުސްަވުގތުކ ޅުާއަރުވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާކަމެއްކަުމަގއިާދަންނަވަމުން

ާ

 ]ށ11:07ާްނ10:29ާާްއިންޓަވަލްާާ[

ާ

ާ.ާކ މިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11
 

 ާްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

`.ާހުސްވަުގތުކ ޅަށްާފަހުާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދަންާމިާފަށަނީ.ާއަޅުަގނޑު،ާމިާފަށަނ11.1ާާާީ

އެއީ،ާކ މިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކަށްާމިާއ ތީާޤ ނޫނުާާާއިންާ.11ާާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާ

ާާ ާާޢ އްމުާަގވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ 6ާާާ/2008ނަންބަރު 1ާާާާނޫނުެގާޖަދުވަލު ަގއިާވ ާަގވ އިދުތަކަށްާޢަމަލުކުރުމުެގ2ާާާާއަދި

މަޖިލީހަށާްާ ރިޕޯޓުާ މިާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ ރިޕޯޓުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ކ މިޓީންާ ގަވ އިދުާ ގ ތުންާ ބެހޭާ އިތުރުކުރުމ ާ މުއްދަތުާ

ާންބަރުާއަޙުމަދުާމުޙައްމަދު.ާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވ ނީާަގވ އިދުާކ މިޓީެގާމުޤައްރިރުާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙު

ޢ އްމުާަގވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުާޖަދުވަލ6ާާާުާ/2008`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

1ާާާާ އިތުރ2ާާުއަދި މުއްދަތުާ ޢަމަލުކުރުމުެގާ ަގވ ިއދުތަކަށްާ ވ ާ އެޓަރނީާާަގއިާ ކ މިޓީއަށްާ ަގވ ިއދުާ ކ ށްދިނުމަށްާ

ސިޓީންާއެދިަވޑަިއެގންފަިއާާ V/32/1006/2010/57 ަގއިާއެތ ނެގާނަންބަރ2010ާާުޖުލަިއ8ާާާާޖެނެރަލްެގާއ ފީހުންާާ

2ާާާާވޭ.ާމިާއެދިވަޑަިއަގތުމ ާުގޅިެގންާކ މިޓީެގާާ 1ާާާާބައްދަލުވުމެްއާބޭްއވުނު.ާޖަދުވަލު ަގިއވ ާަގވ އިދުތަކަށ2ާާާާްއަދި

ކުރުމުެގާމުއްދަތުާމީެގކުރިންާވެސްާވަނީާއިތުރުކ ށްދެިވފައި.ާއެއީާެއއްާއަހަރުާދުވަހުެގާމުއްދަތު.ާމިާމުއްދަތާުާޢަމަލު
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5ާާާާ އަދ2009ާާާިއ ަގސްޓު ބިލުތައްާ ހިެމނިފައިވ ާ ަގވ އިދުަގއިާ ހަމަވ އިރުަގއިާ މުއްދަތުާ މިާ ދެން،ާ ހަމަވޭ.ާ ަގއިާ

އިތުރުކ ށްދިނުމަށް މުއްދަތުާ ނުވ ތީާ ާާހުށަހެޅިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ުގޅިެގންާ އެދިަވޑަިއަގތުމ ާ ބައްދަލުވުމެްއަގއ2ާާާިާ

ާާ 2ާާާާގ ތްަގނޑަކަށް ޢ އްުމ6ާާާާާ/2008ަގޑިެއއްހ ިއރުާވ ހަކަާދެކެވިާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައިާވަނީާޤ ނޫނު

ާާ ޖަދުވަލު ޤ ނޫނުާ ބެހޭާ 1ާާާާޤ ނޫނުތަކ ާ ތެރެއިނ2ާާްއަދި ޤ ނޫނުތަކުެގާ ުގޅޭާ ަގވ އިދުތަކ ާ ވ ާ މިހ ތަނަށްާާާަގއިާ

ހިނަގމުންދާ  މިާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ނިންމ ާ ޑުރ ފުޓުކ ށްާ ބިލުތައްާ ހުށަނޭޅިވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

އަދ2010ާާާި ދިނުމަށް.ާ ުމއްދަތެއްާ އ ފީހަށްާ ޖެނެރަލްެގާ ެއޓަރނީާ ނިޔަލަށްާ މަހުެގާ ޑިސެމްބަރުާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ތެރެއި ަގވ އިދުެގާ ވ ާ އެވ ާާޖަދުވަލުތަކުަގއިާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ ސަބުތަކަށްޓަކަިއާ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާ ތިރީަގއިާ ންާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ފިޔަަވއިާ ަގވ ިއދުތައްާ އެާ އުނިކުރުމަށ އިާ ޖަދުވަލުތަކުންާ އެާ ޢ އްމ2008/6ާާާުަގވ އިދުތައްާ

ނުތަކުެގާތެރެއިންާމިހ ރުާަގިއވ ާއެހެނިހެންާގަވ އިދުތަކ ާުގޅޭާޤ ނ2ާާޫއަދ1ާާާާިަގވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުެގާޖަދުވަލުާާ

ކ މިޓީެގާާ ކަމަށްާ ނަގ ނެާ މުއްދަތެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ފ ސްކުރުަމށްާ ބިލުތައްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާ މުއްދަތު ޢަމަލުކުރުެުމުެގާ ަގވ އިދުތަކަށްާ އެާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ތީާ އ ަގސްޓ2011ާާާާުމެންބަރުންނަށްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ހ ާހަމައަށްާއިތުރުާކުރެއްވުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާމަޝްވަރ ދިނުމަށްާކ މިޓީންާނިންމި.ާާވަނަާދުވ5ާާަމަހުެގާާ

ާާ ނަންބަރު 6ާާާާާ/2008ޤ ނޫނުާ ޖަދުވަލު ޤ ނޫނުާ ބެހޭާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ަގވ އިދުތަކ އިާ 1ާާާާޢ އްމުާ ވ 2ާާާާއަދި ަގއިާ

ޖަދުވަލުތަކުންާއުނިކުރަންޖެހޭާކަމަށްާާާަގވ އިދުތަކުެގާތެރެއިންާެއޓަރނީާޖެނެރަލްެގާއ ފީހުެގާމަޝްވަރ ެގާމަތިންާއެ

ާާ ގަވ އިދުތަކަކީ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ާާާާ-1ކ މިޓީއަށްާ ނަންބަރު ބެހ8ާާާޭާާ/2009ޤ ނޫނުާ ޕެންޝަނ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މިހ ރާުާ ސަރުކ ރުންާ ފަންޑުާ ޕްރ ވިޑެންޓުާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރުކ ރުާ އ އިާ ވ ތީާ ފަށ ފައިާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ

ާާ ާާއުވ ލައްވ ފައި ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ 2008/6ާާާާވ ތީާ ޖަދުވަލު ޤ ނޫނުެގާ ބެހޭާ ަގވ އިދުތަކ ާ 1ާާާާޢ އްމުާ ވަނ4ާާާާަެގ

ާާ ަގވ އިދު. ފަންޑުެގާ ޕްރ ވިޑެންޓުާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރުކ ރުާ ވ ާ ާާާާ-2ނަންބަރުަގއިާ ނަންބަރު 4ާާާ/75ޤ ނޫނުންާ

ާާ 5ާާާާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާެގނައުންާމަނ ާތަކެތީެގާޤ ނޫނުެގ ވ ާގ ތުަގއިާވ ާގ ތުެގާމަތިންާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއި

ޑިވަލ ޕްމަންޓުންާ އިކ ނ މިކްާ އ ފްާ މިނިސްޓްރީާ ެގންުގޅެންވ ނީާ އަދިާ އެތެރެކުރަންވ ނީާ އަށްާ ރ އްޖެާ ބަނުގރ ާ

ާާ އ އްމުާަގވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުެގާޖަދުވަލ2008/6ާާާުކަނޑައަޅ ާަގވ އިދެއްެގާމަތިންކަމަށްާވ ތީާޤ ނޫނުާނަންބަރު

1ާާާާ އަދި 1ާާާާެގާ ހަމަޖެހިފައިވ ާވ21ާާަެގ ގ ތަށްާ ހިންގ ާ އެފެއ ޒުންާ ހޯމްާ އ ފްާ މިނިސްޓްރީާ ގައިވ ާ ނަންބަރުާ ނަާ

ާާ ަގވ އިދު. ާާާާ-3ޓޫރިސްޓުންނަށ އިާބިދޭސިންނަށްާރ ާވިއްކުމުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުނ6ާާާާްާ/94ޤ ނޫނުާނަންބަރު

ދަ ޤ ނޫނުެގާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ އެއްބަިއވަންތަކަންާ ދީނީާ ރައްޔިތުންެގާ ހަދައިާދިވެހިާ ަގވ އިދެއްާ ުގޅޭާ ކަމ ާ ށުންާ

33ާާެގ1ާާާާޢ ްއމުާަގވ އިދުތަކުެގާޤ ނޫނުާނަންބަރުާޖަދުވަލ6ާާާާުާ/2008ހިންިގދ ނެާކަމަށްާފެންނ ތީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

ާާ ަގވ އިދު. ޢަމަލުކުރެވޭާ ފ ސްކުރުމުަގއިާ ފ ތްާ ދީނީާ ނަންބަރުަގިއވ ާ ބިއުރޯާާާ-4ވަނަާ ކ މްޕްލައިންސްާ ޕަބްލިކްާ

ވ ތީ ާާާާއުވ ލ ފަިއާ ނަންބަރު 2008/6ާާާާޤ ނޫނުާ ޖަދުަވލު ޤ ނޫނުެގާ ބެހޭާ ަގވ ިއދުތަކ ާ 1ާާާާޢ އްމުާ ވަނ35ާާާާަެގ
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ފުލުހުންެގާޤ ނޫނ އިާއ5ާާާެާ/2008ޤ ނޫނުާނަންބަރުާާާާ-5ނަންބަރުަގިއވ ާޕަބްލިކްާކ ންޕްލައިންސްާބިއުރޯެގާަގވ އިދު.ާާ

ާާ ނަންބަރު ގަވ އިދުތަކުގ1ާާާަާ/2008ޤ ނޫނުާ މިާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ހިންޭގނެާެގާސިފައިންެގާ ކަންކަންާ ބަޔ ންކުރ ާ އިާ

ާާ 2008/6ާާާާކަމަށްާފެންނ ތީާޤ ނޫނުާނަންބަރު 45ާާާާެގ1ާާޢ އްމުާަގވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުެގާޖަދުވަލު ވަނ46ާާާައަދި

ާާ ަގވ އިދު. ބޭނުންކުރުމުެގާ ެގންުގޅުމ އިާ މުުގރުާ ަގވ އިދ ިއާ ެގންުގޅުުމެގާ ބިޑިާ ބިޑިއެޅުމ އިާ ާާ-6ނަންބަރުަގިއވ ާ

ާާ އ ފް ާާމިނިސްޓްރީާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ނުެގންދަވ ތީާ ފ ސްކުރަމުންާ ފ ތްާ މިހ ރުާ ޢ އްުމ6ާާާާާ/2008އެޑިުއކޭޝަނުންާ

ާާ ޖަދުވަލު ބެހޭާޤ ނޫނުާ 1ާާާާަގވ އިދުތަކ ާ 47ާާާާެގ ަގވ އިދު. ފ ތްާފ ސްކުރުުމެގާ ޤ ނޫނުންާާާ-7ވަނަާނަންބަރުަގިއވ ާ

މިނިސްޓްރ87ާާީާ/56ނަންބަރުާާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މަސްވެރިކަުމެގާ އެންޑުާާާާދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ފިޝަރީޒްާ އ ފްާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ފެންނ ތީާ ކަމަށްާ ހިންިގދ ނެާ ހިންގ ނެ،ާ ހަދައިާ ަގވ އިދުާ ުގޅޭާ ކަމ ާ 8ާާާ/2008އެްގރިކަލްޗަރަށްާ

ާާ 1ާާާާޢ އްމުާގަވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުާޖަދުވަލު ވަނަާނަންބަރުގައިވ ާރޯމަސްާަގނެާއެކްސްޕޯޓްކުރުމ ާބެހ63ާާާޭެގ

ރ އްޖެތެރޭެގާމީހުންާއުޅޭާރަށްރަށުންާަގލ އިާވެްއޔ އިާއަދިާއަކިރިާނެުގމ 77ާާާާާ/78ާާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ-8ަގވ އިދު.ާާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާފަޅުާރަށްރަށ ާބެހޭާޤ ނޫނެުގާދަށުންާމިާގަވ އިދަށ20/98ާާާްބެހޭާޤ ނޫނ އިާއަދިާޤ ނޫނުާނަންބަރު

1ާާއިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުެގާޖަދުވަލުާޢ އްމުާަގވާ 6ާާ/2008ޤ ނޫނީާބ ރެއްާދެވިދ ނެާކަމަށްާފެންނ ތީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ވަނަާނަންބަރުަގިއވ ާަގލ އިާވެްއޔ އިާައކިރިާނެުގމ އިާބޭނުންކުރުމ ާބެހޭާގަވ އިދު.ާިމހ ރުާމިާގަވ އިދުތަކަކ64ާާާާީެގާާ

ާާ އިންާއުނިކުރުަމށްާހަމަޖެހިފައިވ ާަގވ އިދުތަކެްއ.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާއެޓަރނީާޖެނެރަލްާއ ފީހުގ1ާާ،2ާެާޖަދުވަލު

ފުޅުންނ ާމިާކަމ ާބެހޭާގ ތުންާމިާޤ ނޫނުތައްާހެދުމ ާބެހޭާގ ތުންާމަޝްވަރ ކުރެވިާވ ހަކަާދެކެވިފައިާއ ތީ.ާދެންާބޭ

ހުރިހ ާާ ބޭފުޅުންާ އެާ ނިމެންވ އިރަށްާ ދައުރުާ އ ތްާ ކުރިައށްާ ވ ހަކައަކީާ ދައުރުާ މިާ އ ތީާ ވިދ ޅުވެފައިާ ބޭފުޅުންާ އެާ

މިހ ރު ކަމަށް.ާ ނިންމ ނެާ ހުށަހަޅ ާ ާާޤ ނޫނުތަކެއްާ ވެސް ާ2ާާާާ ކުރިން ނިމުމުެގާ ދައުރުާ 7ާާާާވަނަާ ވަނ3ާާާާަޤ ނޫނެއް

ާާ ކުރިން ނިމުމުެގާ މ22ާާާިާދައުރުާ މިހ ރުާ އ ތްާ އެބަާ މަޖިލީހުަގިއާ ވިދ ޅުވެފަިއވޭ.ާ ކަމަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ނެާ ބިލެއްާ

ާ ތެރެއިންާ ކަންތައްތަކުެގާ ހިމެނޭާ 16ާަގވ އިދުަގއިާ ފ ނުވ ފައިާާ އ ފީހަށްާ ރައީސްާ އަދިާ ބިލެއް.ާ

ާާމަޝްވަރ ކު އ ފީހުނ1ާާާްާެުރުމަށްޓަކައި ޖެނެރަލްެގާ އެޓަރނީާ ކަމަށްާ އ ތްާ ފ ނުވ ފައިާ ޑުރ ފުޓްކ ށްފައިާ ބިލެއްާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބައްދަލުވުމަށްާ ކ މިޓީެގާ މިާ އ ދެ،ާ ދެއްވ ފަިއވޭ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ގ ތަ ކަހަލަާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ އެއްބ ރުލައްވ ާާކ މިޓީަގިއާ ވަރަށްާ މިކަމުަގިއާ ވަޑަިއެގންާ ކަށްާ

ވަނީާާ ލިޔެފައިާ ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ރިޕޯޓުަގއިާ މިާ ދެންާ ކުރެއްވި.ާ މަސައްކަތްާ

ސަންާއ ޅުމަކުން.ާރަނަގޅުާގ ތަކީާމިާކ މިޓީަގއިާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާމެންބަރަކީާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަ

ާާ 1ާާލަޠީފު.ާއެހެންވީމ ،ާއެާކުށްާވެސްާއިޞްލ ޙުކ ށްލަންާދަންނަވ ލަން.ާދެންާމިއީާޖަދުވަލު ަގއިާވ ާކަންތަކ 2ާާ،

މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ނިންމެވުމަކީ.ާ ނިންމ ފައިވ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކ މިޓީންާ ަގވ އިދުާ ގ ތުންާ ބެހޭާ

ާާގ ތެއްާނިންމުމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާފްލޯގައިާމިކަމ ާމެދުަގއިާވ ހަކަދައްކަަވއި
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މިނެޓ30ާާާުާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުެގާކ މިޓީާވަުގތަށްާމިާކަނޑައަޅ ފައިާމިާވަނީ

މެންބަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ަވުގތު.ާ ފުރުޞަތަށާްާއިރުެގާ މިާ ރުންާ

އެދިަވޑަިއަގތުމަށްާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް.هللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާާ:ޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ޢިއްޒަ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރަީއސް.ާ ބަންޑ ރ133ާާާަތްތެރިާ އ ންނަނީާ މިާ ަގިއާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ ިއާާ ހަމައެކަނިާ ތަބ ވ ންވ ނީާ އޭނ ާ އަދ ކުރުމުަގއިާ ވ ޖިބުތައްާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކ ިއާ ނައިބުެގާ

އިދ ރ އެްއެގ ނުވަތަާ މީހެއްެގާ ެއއްވެސްާ އިތުރުންާ ކަމެްއެގާ ެއއިންާ އޭނ ެގާާޤ ނޫނަށެވެ.ާ ނުފޫޒެއްާ ނުވަތަާ ބ ރެއްާ ާ

މައްޗަކަށްާނުހިންޭގނޭ.ާމިހެންާމިކަންާއ ތްއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިދިޔަާއަހަރުާެވސްާހަމަާއ ަގސްޓުާމަހުެގާާ

ފަރ ތުނ5ާާާް ނައިބުެގާ ބަންޑ ރަާ ނުވަތަާ ެގނެސްެގންާ ރިޕޯޓެއްާ ކ މިޓީާ މިާ މިގ ތަށްާ ހަމަާ ވަނީާ ތ ނަގއިާ އެހ ާ

ލިބިެގން އަޅުަގނޑުމެންާސިޓީފުޅެއްާ އަހަރުާ ެއްއާ އިތުރަށްާ އަދިާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކ ށްފައި.ާ ެއކަންާ ާ

ކުރިންާާ މީެގާ ގ ތުން.ާ ކުރަްއވ ާ މަސަްއކަތްާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ ކުރެވިދ ނެބ ޭއ.ާ މަސައްކަތްާ މިާ ހަމަާ އިތުރުކ ށްލީމަާ

ފުލުމުެގާސަބަބުނާްާމަސްއޫލިއްޔަތުާނޫާާރަާނައިބުެގބަންޑ ާާބުާހުރެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާދިޔަާބަންޑ ރަާނައި

އަޅުަގނޑު ތަން.ާ ވަކިކުރެްއިވާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ ާ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބޭނުންވަނީާާ ދަންނަވ ލަންާ

އްޔަންކުރީމ ާއެންމެާރަނަގޅޭާމިދިޔަާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބަންޑ ރަާނައިބުާވަކިކ ށްފައި،ާައއުާބަންޑ ރަާނައިބަކުާޢަރައީ

އަޅުަގނއަހަރު ިއތުރުކ ށްލަދޭަގއިާ އަޅުަގންޑުމެންާ ިމައހަރުާ އެކަމަކު،ާ ދޭންޖެހެނީާ.ާ އިތުރުކ ށްލަންާ ކ ންާާާނޑުމެންާ

އަދ ކުރުމަށްޓަކައިސަބަބު މަސްއޫލިްއޔަތުތައްާ ނައިބުެގާ ބަންޑ ރަާ ހެދިތޯ.ާ ނެތީތޯާާާތަކަކ ާ ބަޖެޓެއްާ އެކަށީެގންވ ާ

ނައިބުެގާާ ބަންޑ ރަާ ބަލަން.ާ އެބަޖެހޭާ އެކަށީެގންވާ މަސްއޫލިއްޔައަޅުަގނޑުމެންާ އަދ ކުރުމަށްޓަކައިާ ާާތުތައްާ

ކަމަށް އެހެންެވއްޖެާ ބަލަން.ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތީތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާމުއައްޒަފުންތަކެއެެްާ ވަންޏ ާ

އެކަންތައްތައް ބަލ ފައިާ ދޭވިދ ނެ.ާާއެކަންތައްތައްާ މުއްދަތެއްާ ކުރުަމށްާ ފަހުަގއިާާާާރަނަގޅުާ މުއްދަތުެގާ އެާ

ިމާކ މިޓީާރިޕޯޓުާއައިރުާާ،ާާދ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާާާއިތުރުާމުްއދަތެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަޖެއްސިއެއަށްފަހުަގއިާއަދި

ދެރަ ޢަބްދުާާާ،ވަރަށްާ އަލްއުސްތ ޛުާ ޖެނަރަލްާ އ ފީހުންާސ ލިސިޓަރާ ނައިބުެގާ އަށްާهللاާބަންޑ ރަާ ކ މިޓީާ މުޢިއްޒުާ

ނެތުމާ ާާހ ޒިރުކުރެިވ، ޔައުމިއްޔ ާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ފ ނުވ ފައިއަދިާާއިސ ފުކުރެވުނުާ އ ފީހުންާ ނައިބުެގާ ބަންޑ ރަާ ވ ާާާާާ

ާާޓީާމިާކ މިޓީާރިޕޯޓ އެކުާެއޓޭޗުސި ަގޑިިއރެއްެގާޔައުިމއްޔ ާއ ންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށ2ާާާާްވެފައިާނެތުން.
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ާާމަސަްއކަތްާމިކުރަނީތުާލިބޭނީާއޭރުން.ާއަޅުަގނޑުމެން،ާާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފުރިހަމަާމަޢުލޫމ ާާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެ

ބެހޭާގ ތުންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްާާާާާހެދުމ އިާއަދިާުމއްދަތުާއިތުރުކުރުމ ވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާހަދަންޖެހޭާޤ ނޫނުތައް

ކުރ އިރުަގއިާވީހ ވެސްާރަނަގޅަށްާއެކަންާކުރުން.ާމައްސަލަތަކެއްާކ ންމެވެސްާހިސ ބެއްަގއިާއުޅޭތީވެާމިހެނާްާވެސްާާ

ާާާާނިެގންާމިއަޅުަގނޑުެމންނަށްާފެާާމިއަހަރުވަނީ.ާާާާމި ވަނ29ާާާާަދިޔައީާމިފަދަާބ ޑެތިާމަސައްކަތްތަކެއްާއ ްއވ ާޖޫން

ދިމ ލަށާްާާާއްހަފްތ ާވަންދެންާރައްޔިތުންނ އެާއަށްާިއސްތިޢުފ ދެއްވ ފަިއ،ާާދުވަހުާބަންޑ ރަާނައިބުާވަޒީފ ާއިންާއަމިއްލަ

ބަންޑ  މަސައްކަތެއްތޯާ ކ ންާ ދެން،ާ މަންޒަރު.ާ ހޭދަކުރެއްވިާ ގ ވުުމަގއިާ އަދ ކުރެވެނީ.ާާއެްއޗެހިާ ނައިބަށްާ ރަާ

ާާ 133ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީ މިއ ތީ ަގއިާ މ އްދ ެގާ)ޅ(ާ މީހެއްެގާނުފޫޒެްއާާވަނަާ މަްއޗަށްާއެްއެވސްާ ބަންޑ ރަާނައިބުެގާ

.ާއެކަމަކު،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވިދ ޅުވީމަާއިސްތިޢުފ ާދިނީ.ާއިސްތިޢުފ ާދީފައިާއަނެއްާދުވަހުާފޯރައިެގންާނުވ ނޭ

ާާާާ.އްކުންފީހުަގއިާއިނދެެގންާމ ޅުާވ ހަކަދެރިއްޔ ާއާ ގ ސްާރައީސުލްޖުމްހޫ މިކަންކ ށްފަިއާާރައްޔިތުންނަށްާއ ޅުވ ލުން.

ހުވ ކ ށްފައިާމިއ ތީާމަޖިލީހުެގާރުހުނާްާާާއްޔަންކ ށްފައިމިއަދުާއަނެއްކ ާޢަ ވ ާބަންޑ ރަާނައިބުާއަދިާނެތްާމިތަނަށްާ

ހިތައް އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ ނޫން.ާ އ ތީކީާ ނިންމ ފައިާ އެްއއަހަރުާާދޭކަންާ އަނެއްކ ާ ހިސ ބ ކުންބ އޭާ ކިހ ާ އަރ ާ ާ

ާާާާާއަދިކަމެއްާނުވ ނެ.ާއެއަށްވުރެާތަންކ ޅެއްާިގނަދުވަސްާާއިތުރުކުރިޔަސްާމި ާާއެބަޖެހޭާކ ށްލަދޭން. ާާރަނަގޅުާއެއީ،

ޢަ ޤައުަމށްާ މިާ ނައިބެއްާ ނޫންާބަންޑ ރަާ ހުރެެގންާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ނައިބެއްާ ބަންޑ ރަާ ރަނަގޅުާ އްޔަންކުރެވިެގންާ

ނައިބުެގާާ ބަންޑ ރަާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުކުރެވޭނެާ ކަންތަެަކެއްާ މިކަހަލަާ ގ ތަކަށްާ

ާާލިއްޔަތްތަކުެގާވ ހަކަެއއްާއޫލިއްޔަތުތައްާވަރަށްާެވސްާފުޅ .ާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާއެހެންާމެންބަރުންެގާމަސްާއޫމަސް

ާާ އ ންނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާލިއްޔަތުތައްާމިއޫޑ ރަާނައިބުެގާމަސްާއެްއާނެތް.ާބަންޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކ ށްފަ

133ާާާާ މ އްދ ެގާ)ކ( ާާވަނަާ ބަޔ ންކުރެވިފައި.ާއެހެންވީމ ހިސ ބައ  ލިއްޔަތުތައްާއަދ ނުކ ށްާއެހެންާއޫ،ާއެާމަސްށްާ

އަދ ކުރަންޏ މަސް ހިތަާާއޫލިއްޔަތުތައްާ ޙައްށްއަޅުަގނޑުާ މުސ ރަާ ހަމަާ ނައިބަށްާ ބަންޑ ރަާ އެާ ެއާާއަރަނީާ ޤުތޯއޭ.ާ

ބަންޑ ރަާނައިބުާއެާއުޅުއްވ ާކ ރުކ ޅުާއެާބަންޑ ރަާނައިބަށްާޙައްޤުތޯއޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާދޭާޤ ނޫނީާލަފ ާާ

ކަމަށްާާމި ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ކުރީއ ންނ ނީާ ހުކުމުާ ކޯޓުތަކުންާ ނައިބުެގާާާާމ ،،ާ ބަންޑ ރަާ އެާ ދެންާ

ާާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާާއިންޓަްގރިޓީއ ާމެދު ންނަށްާސުވ ލުާާމެދުާައޅުަގނޑުމެާާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާކުރ ާމަސައްކަތ ނަށް

އެހެންވީމ  އައުފެދޭ.ާ ބަލަންާ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިތުރުކުރ އިރުާ މުއްދަތުާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ޅުަގނޑުާ

ޑ ރަާނައިބުެގާއ ފީހުެގާއެބަޖެހޭާބަންޑ ރަާނައިބުެގާއ ފީހަށްާލިބިފައިވ ާބަޖެޓުެގާތ ށިކަމެއްާުއޅެނީތޯާނުވަެަތަާބަންާ

އެ އުޅެނީތޯ.ާ މައްސަލަތަކެްއާ މުއްދަތުތައްާާާމުއައްޒަފުންެގާ މިާ ގ ތަކަށްާ ނޫންާ ބަލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްާ

ާާ ާާއިތުރުކ ށްެގންާނުވ ނެ.ާއަނެްއކ ،ާމިއަންނަ ހިސ ބަށްާޖެހުނީމަާޖުލައިާމަސްާާާއ 5ާާއަހަރުާެވސްާހަމަާއ ަގސްޓު

ަގނޑެއްާހައްދަވ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާޔަޤީން.ާމިާދިޔަާާއްޔ ާކ ންމެވެސްާކަހަލަާހައިޖ ނުތެރޭގައިާރައީސުލްޖުމްހޫރި

ާާ ޖުލައި ހައިޖ ނުއަހަރުާ އެކަހަލަާ ވެސްާ އެއްކ ށްފައިާާމަހުަގއިާ މީހުންާ ދ ށަށްާ އަލިވ ޭގާ އ ތީ.ާ ހައްދަވ ފައިާ ަގނޑެއްާ
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ޭއރުަގއި.ާމިފަހަރުާހެއްދެވިާގ ތަށްާއެނ ޖޭާއެންމެންނަށްާވެސް.ާާިގލައްވ ނެާމުޅިާރ އްރައީސްާމައުމޫނުާެގންދެވީާ

.ާއެާމަނިކުފ ނަކީާާމަނިކުފ ނުާކުރަްއވ ނެާއެާހުރިހ ާކަމެއްާވެސްާާ،ާދެން،ާއަނެއްކ ާޖުލައިާމަހުަގއިާއެއެހެންވީމ 

ާާ،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ރަށްާދޯހަޅިާބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީމ ވަާާޖުލައިާމަހ  ށްާާއ5ާާަހަކަައކީާއަޅުަގނޑުމެންާއ ަގސްޓުާމަހު

މަާާލ ކްާެއޅުިވެގންާތިބޭކަންާނުޖެހޭނެ.ާމިއަދު،ާައޅުަގނޑަށްާހަޖުލައިާަމހުަގއިާމަޖިލިސްެގާޑެޑްކަންާކުރ އިރުަގއިާާމި

ބ އްަވއި ޖަލްސ ާ މިާ ާާޤަބޫލުކުރެވޭާ ޖަލްސ  މިާ ާާެގންާ ތެރެއަމި އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ މިކަންާ ެގންދަނީާ ށްާާކުރިއަށްާ

އިވެއްދުމަށްޓަކައި ޤ ނޫނީާ ަގވ އިދުތައްާ މިާ ނައިބުާާމުާކަން.ާ ބަންޑ ރަާ ެވއްދުމަށްޓަކަިއކަން.ާ ތެރެއަށްާ ެގާ

އެހެންވީމ ލިއްމަސްއޫ އ ތީމ .ާ އަދ ނުކުރެވިފައިާ އިޔަތުތައްާ ޤ ނޫނުެގާ އެކަންާ ވެެގން.ާާ،ާ ަވއްދަންާ ތެރެއަށްާ ުމެގާ

މިއެހެންވީމ  ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ތ އީދެއްާނުކުރަންާއެގ ތަށްާކުރ ާކަން.ާ އެްއގ ތަކަށްާވެސްާ ،ާއީާ،ާއަޅުަގނޑުާ

ާހުންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރުކ ށްލަން.ާާާވ ންޖެހޭާމައްސަލަތައްާމިކަންބ ޑު

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމޫސ ާމެންބަރުާާދ އިރ ެގާހުޅުހެންވޭރު

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ70ާާިޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ މ އްދ ަގއިާ ބުނަނީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާޤ ނޫނުާާާވަނަާ

އެންމެހައިާބ ރުތައްާލިބިެގންވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށޭ.ާއެއީ،ާބަންޑ ރަާނައިބަށްާއ ތްާކަމެއްާކަމަކަށްާހެދުމުެގާާ

ވަނަާމ އްދ .ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ)ހ(،ާ)ށ(،133ާާާާއަޅުަގނޑަށްާނުފެނުނު.ާބަންޑ ރަާނައިބުެގާމ އްދ ާމިާއ ންނަނީާާ

މި )ކ(ާ )ޅ(،ާ )ބ(،ާ )ރ(،ާ ބަާާ)ނ(،ާ މިާ ެވސްާ އައިރުާ ކަމަކަށާްާހިސ ބަށްާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ނައިބުާ ންޑ ރަާ

ާކަންކަމ ާާާނުފެނުނު.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކަންކަމުަގއިާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއުޅޭއިރުަގއިާވަެަރަށްާބ ޑަށްާމި

ނީާންޖެހެތަނުަގއިާތިބެެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކަންތައްތައްާކުރަާާެގންާމިނަންޖެހޭ.ާދައުލަތުންާމުސ ރަާނަަގއިާއެބަާވިސް

ެއްއގ ތަށް.ާބަންޑ ރަާނައިބުާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާނޫންާމިާރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުާހެދުމަކީ.ާމިާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒިންމ އ 

މަާެވސްާާާގ ތެްއަގއިާހިންަގމުންާެގންދިޔައިރ އްޖޭެގާވޭތުވެދިޔަާދިުގާޒަމ ންތަކުަގއިާނަހަދ ާޤ ނޫނުތަކެްއާަގވ އިދެްއެގ

ދިނީާމިދެންނެވިާާާދިޔައިރުަގއިާޤ ނޫނީާބ ރުތަކެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަދަލުވެެގންާާވަެަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުނ16ާާް

މިކަންކަ އަންނ ތީ.ާ ހުއްޓުންާ ހިންުގމަށްާ ދައުލަތުެގާ އެއީާ ވިސްނ ލައިާކަންކަމަށް.ާ ަވރަކަށްާ ކ ންމެވެސްާ ެގންާާންާ

އް.ާމިކަން،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާދައްކަވަންޏ ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާމިހިނަގމުންދ ާކަމެ

ެގއްލުންވަނީ ނުދިނުމުންާ ބ ރުާ ދިވެހިާާާޤ ނޫނީާ ނޫން.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާ ނައިބަކަށް،ާ ބަންޑ ރަާ އަކީާ

ދައުލަތަށ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށް.ާެއއީ،ާޤ ނޫނުތަކެއްާނުހެދިާހުރީމަ.ާމިކަމުެގާޙަޤީޤީާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހާޭާ

ާާ ާާބަޔަކީ އަހަރުާދުވަސްާމިވަނީާމިާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭާކަމެއ2ާާާްއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުައސ ސީާތަސްދީޤުކުރިތ 

ެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާާާމިާޤ ނޫނުތައްާހެދުންާމިއީ.ާޤ ނޫނެއްާނެތިާަގވ އިދުތަކަކުންާމިކަންކަންާހިންަގމުންާމި

ދީެގންާާާހިމ ޔަތްާާއްޔ ާއަނެއްާކަެމއްާެވެގންާމިއަކަށްންާނޫނިެގވަހުާކ ންމެެވސްާމީހަކުާޖަލަށްލައިދެދުވަހުންާއެއްދު
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ތިބުމުަގއިާދައުލަތުންާދޭާލ ރިއ ާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލިސްާހުއްޓ ލަިއެގންާތިބޭާާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާނުަގބޫލުވެެގން

ންާމިކަންާާއޭރަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަންކަންާތަޙުޤީޤުކުރ ނެާކޯޓެްއާއ ތްާނަމަެަާމިހ ރުާއެކަންާވެސްާކުރަންވެއްޖެ.

ގ ތުންާދަންނަވަންާާާާބެހޭާާމިޓީާއިންާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމ ައޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާވެސްާމިާކާ ނިމިފައިާއ ންނ ނީ.ާާ

.ާވޯޓުެގާަގޑީަގއިާވޯޓަކަށްާައއްސަަވއިާިމއަށްާޤ ނޫނީާބ ރުާދިނުމަކީާޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަމޭއ ތީާމިާހުށަހެ

.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒިންމ ެއއްާއެއީ.ާއެހެންނޫންކަމަށްވ ނަަމާހުންާމިއަދުާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭއެއީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީ

ދައުލަތްާހިންޭގނެާގ ތެއްާނޯންނ ނެ.ާމިާދެންނެވީާސަރުކ ރެްއާނޫން.ާދައުލަތްާހިންޭގނެާއެްއވެސްާގ ތެއްާނޯންނ ނެާ

ނުދީފި ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ ަގވ އިދުތަކަށްާ ދެންނެވިާ މިާ ޤ ނޫނުތަކަށް،ާ މިއީ.ާމިާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ އެހެންވެެގންާ އްޔ .ާ

ާބަންޑ ރަ...ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވަނީ.ާާާާދެ،ާޖަލްސ ެގާކޯރަމްާމިހ ރުާެގއްލިފައިއ 

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާންދެވުމަށް.ާއ ދެ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޒިންމ އެހެންވީމ  މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ ާ،ާާާާ މިކަން މިއީ.ާ ާާއަޅުއެއްާ އެބަޖެހޭ. ކ ށްދޭންާ ބަންޑ ރާަާަގނޑުމެންާ

މިހ ތަނަ ދީފައިވަނީާ މަޢުލޫމ ތުާ ހަމަާ ހ ޒިރުވެާ އަށްާ ކ މިޓީާ މިާ އ ފީހުންާ މަޖިލީހުނާްާނައިބުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ށްާ

ެގނެވިފައި ކަންކަމަށްާ އެކިއެކިާ ދައުލަތުެގާ އަދިާ ހިންުގމަށ އިާ ސަރުކ ރުެގާ ަގވ އިދުތަކ އިާ އިދ ރީާާާހަދ ފައިވ ާ ވ ާ

ނީާާޤ ނޫނުތަކުެގާތެރެއިންާޤ ނޫާާބަދަލުތަކުެގާތެރޭަގއިާޤ ނޫނީ،ާމިހ ތަނަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ސްކުރެވިފައިާހުރި

ލިބި އ ތްބ ރުާ ލިބިދީފައިާ ބ ރުާ ޤ ނޫނަކުންާ އެއީާ ދެންާ ކަންކަންާ ަގވ އިދުތަކުންާާާކަމަށްާާާކަެމއްާާދީފައިވ ާ ވ ތީެވާ

ާާބޭފުޅުންާމަޢުލޫމ ތުދީފަާާާއެކަންކަންާއުނިކ ށްދިނުން.ާެއއިންާފިޔަވައިާއެްއވެސްާކަމެްއާއެާކ މިޓީާއަށްާހ ޒިރުވެާއެ

ބެހޭާާާޅުަގނޑުމެންާދައުލަތްާހިންުގމ ބެހޭާކ މިޓީތަކ އިާއަާާކ ތުަގއިާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަާއެއްާނެތް.ާދެންާޙަޤީޤަ

މިހ ރާުާ ެގންދަންވީާ ހަދަމުންާ ޤ ނޫނުތައްާ ތިބޭއިރުަގއިާ ހަދައިެގންާ ެއއްާ ކ މިޓީާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ކަމަކަށްާ ހުރިހ ާ

ންކަމެއްާޤ ނޫނަށާްާއ ތްާމިހ ތަނަށްާމިާގަވ ިއދުތަކުންާހިންަގމުންާެގންދ ާހުރިހ ާކަާާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމަކަށްާެއބަ
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އެ ެގންުގޅެންވީާ ވެސްާ އެޖެންޑ ކުރުުމަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީ.ާާާާބަދަލުކުރުމަށް.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އުސޫލުހެންާ

ބެހާޭާާާމ ާބެހޭާބިލެއް.ާއަނެއްކ ާލ ފ ނެާބަރަެވލިާތ ށިންާނުކުތުާާވެސް،ާމިތަނަށްާލ ފ ނެާަގސްަގހ ެގއްސ އެހެންނަމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާ ިގނަާާިގނަާާބިލު.ާ މީހަކުާ ކުރިާ ހިމ ޔަތްކުރުމ ާާދުވަހުާ ހަމާަާާާދުވަހަށްާ ދެންާ ބިލު.ާ ބެހޭާ

ގ  އެްއެވސްާ މެންބަރަކުާ މަޖިލިސްެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ހައްޔަރުނުކުރެވޭނެކަމ އަނެއްކ ާ ާތަކުންާ ބިލު.ާާބެހޭާާާ

މަޖިލިސްާާއަޅުަގނޑުމެންާާހިންގައިފިއްޔ ާދެންާއެއްާާމ ރ މ ރީބެހޭާބިލު.ާމިތ ާއެތެރޭަގއިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުސ ރައ 

ބެހޭާގަވ އިދު.ާމިކަހަލަާއެްއޗެހިތަކެްއާމިތަނަށްާލައިެގންާމަސައްކަތްކުރަމުންާމިާެގންދިޔައީ.ާާާހުއްޓ ލަިއެގންާތިބުމ 

އަޅުަގނޑު ހަމަާ ޙަޤީޤަތްާ އަމިއްލަާ ހިމެނޭއަޅުަގނޑުމެންެގާ ެވސްާ އެާާާ ރަނަގޅަށްާާާގ ތަށްާ ދެއްކެވީމަާ ވ ހަކަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާާަގންނަވ ނެއެނިގވަޑައި ެވެގންދ އިރުަގިއާާާާއެކަަމކު،ާ ދުވަސްާ ދެއަހަރުާ ތަޞްދީޤުކުރެވިާ ެއއްާ

.ާމުސ ރައިެގާއިތުރުންާމިއަދުާމިކަންާެއއްާނޫނޭާާދައުލަތުެގާބަޖެޓުންާމުސ ރަާނަގ ފައިާއަދިާެއވަރުާކަމުދިޔައީކީ

ނުވަހ ސް ދަރިއަކަށްާ ކ ންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭ.ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ހަސަތޭކަކަންާާވެސްާ އަށްސަތޭކަކަންާ ާ

އެ ހިލޭާ ހަދައިދީެގންާ އިންޝުއަރެންސެްއާ ކ ާާރުފިޔ ެގާ ވެސްާ ބޭސްާ ވެސްާކުދިންނަށްާ އަނބިދަރިންާ ށްދީެގންާ

ާާތެރެއައޭެގ ވެސްާހިފައިެގންާނޫކުލައިެގާކ ރަށްާދަންދެކަށްާއަރައިެގންާމިާތިބެނީ.ާާށްާލައިެގންާއަދިާރަތްާޕ ސްޕޯޓު

ފަހަރުާބަންޑ ރަާާާާތަނުެގާކަންކަންާނުކުރެުވނީމަާދެންާމިާބ ލުަގއިާައޅުަވނީާއެއްާާނަށްާމިއެކަމަކު،ާައޅުަގނޑުމެން

ައޅުަގނޑުމެާާ.ނައިބުެގ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބައްލަވ ާ ެވސްާ ިމއަދުާ ކަމެްއެގ.ާ އަނެއްާ ޒިންމ ެއްއާާއަނެއްފަހަރުާ ންެގާ

ާާބެހޭާޤ ނޫނުާނެތިެގންާފަނޑިޔ ރުންާއެާާނ މަކީ.ާއެކަމަކު،ާފަނޑިޔ ރުންބެހޭާޤ ނޫނެއްާމިތަނުންާހެދުާފަނޑިޔ ރުންނ 

ގ ތެއްާާާާގ ތެއްާހަދަނީ،ާއަނެއްބަޔަކުާއަނެއްާކަމެއްާފެންނަާމީހުންނަށްާފެންނަާބަޔަކުާއެާާމީހުންާއަމިއްލަވެެގންާެއއް

ާާބެހޭާއަމިއްލަާކަެމއްާކުރ ނީާ.ާާާމީހުންނ ޤައުމުަގއިާތިބިާދެންާތިބިާބަޔަކުާއެާާާހަދަނީ.ާމ ދަމ ާކަންނޭނެގާދެންާމި

ޤ ނޫނުާ ކަމަކަށްާ މިހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މަޖިލީހަށް.ާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިމ ވަނީާ ިމާ ައއިސްާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މިާ

އެހެންވީމ ހަ މީހުން.ާ ތިބިާ ވ ންޖެހޭނީާދައިދޭންާ ވެރިންނަކަށްާ ޒިންމ ދ ރުާ ބ ޑުާ އެންމެާ ކުރުމުެގާ މިކަންކަންާ ާ،

،ާމިކަމުަގއިާއެްއވެސްާޕ ޓީއަކުންާާއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ާާެގންާމިއަޅުަގނޑުމެން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަންާނުކުރެވި

ވެސްާއަދިާެއްއވެސްާފަރ ތަކުންާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާމިާޤ ނޫނުތަކަށްާމިާަގވ އިދުތަކަށްާޤ ނޫނީާބ ރުާދިނުމުަގިއާާ

ސިޔ ސީގ ތުން ނޫންާ އެހެންާ މިތަނުަގއި.ާ ނެތްާ ތަނެއްާ ކުށްވެރިކުރެވޭނެާ މީހަކުާ ގ ތަކުންާ ެއއްޗެހިާާާާއެްއވެސްާ

ކީ ކީއްެވެގންތޯާާކިޔަންެވއްޖިްއޔ ާ ދުވަސްެވެގންދިޔައިރުާ އަހަރުާ ތިރީސްާ ބުނެވިދ ނެާ ެވސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދ ނެ.ާ

ބެހޭާަގވ އިދު.ާޭއަގއިާއިންނަނީާބިޑިާެއޅުން.ާެއކަމަކު،ާދެއަތްާފުރަަގހަށްާާާާާތަންތަންާހިންީގ.ާބިޑިާއެޅުމ ަގވ އިދުން

ާާ ާާލ ފައި ެއއްކ ށްާވެސްާއަޅުވަފ ނެ.ާަގވ އިދެއްާއިނދޭާެއކަމަކު.ާއަޅުަގނޑުާިމީއާާާާއަތ ވެސްާއަޅުވަފ ނެ.ާދެފަޔ އި

ވެސް.ާ ދިޔައިރުާ ހަންާ އަތުންާ އަޅައަޅ ާ ބިޑިާ ނޭނުގނުާ ަގވ އިދެއްާ އެކަމުެގާ ީމހެއް.ާ ެގންުގޅުނުާ ބިޑިއަޅައިެގންާ

ކިޔަިއެގންާމިކަހަލަާވ ހަކަތައްާާާ،ާބިޑިާއެޅުމޭަގވ އިދެއްާއ ންނަނީ.ާއެހެންވީމ ާާއެފަހަރަކުާއަންނަާމީހަކުާހިތަށްއެރި
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އަނިޔ  ބ ޑުާ މިޤައުމުަގއިާ ދުވަސްވަންދެކަށްާ އަހަރުާ ތިރީސްާ މިހ ާާދައްކ ާ ައނެއްކ ާ ކ ށްފައިާ ކުޅިާއެއްާ އެާ ރުާ

އެހެންވީމާ  ސަރުކ ރުންާާފަށަންވީ.ާ ކަމެްއަގިއާ ެއްއވެސްާ ނެތްާ ލިބިފައިާ ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ ފެންނަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ާ،

ގ ތަށްާދައުލަތުންާމިކަންކަންާހަމާަާާާޖެހެނީާމިާދެންނެވިާާ،ާޤ ނޫނީާބ ރުާދޭންާމިއެހެންވީމ މަލުކުރިޔަާނުދިނުން.ާާޢަ

ަގނޑުާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާާމަުގންާކުރ ތީވެ.ާއަޅުަގނޑުެމންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒިންމ ާައދ ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅު

ާާ ތ އީދުކ ށް ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅިާ އިންާ ކ މިޓީާ ައއްސަވައިދެއްަވިއ،މިައށްާވޯއެކީަގއިާ ބ ރުާާާާޓަކަށްާ މިއަށްާޤ ނޫނީާ

ާދެއްވުމަށްާޢިްއޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާކިބައިންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ ކުޑަހުވަ

ެއއްާތަމްސީލުކުރ ާާާނަވ ާހިތްާއ ތީާމިާމަޖިލީހުަގިއާދ އިރ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދަން

މެންބަރެއްެގާހަިއސިްއޔަތުންާސަރުކ ރުެގާމަސަްއކަތްާނުވަތަާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކ ށްދޭންޖެހޭާޚިދުމަތާްާ

ައޅުަގނޑުމެން ކަމަކަށްާ ހުރިހ ާ ރަނަގޅުާ ކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ ފޯރުކ ށްދިނުމަށްޓަކައިާ މިރައްޔިތުންނަށްާ ތިބީާާާާ

ދޭށޭ އެދެވޭއެއްބ ރުލުންާ ެއންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިކަންކަންާ އަދިާ ފޯރުކ ށްދިނުމަކީާާާ.ާ އެކަންކަންާ ގ ތެްއަގއިާ

މެންބަ އެްއވެސްާ ތިބިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ވެސްާ ނޫނޭހަމަގައިމުާ ކަމެްއާ ހުރަސްއަޅ ނެާ އެހެންނަމަވެސްާ،ރަކުާ ާ.ާ

އެބަ ކަމެއްާ އުފެދޭާ ސުވ ލުާ ހަމަާ ބ ރުާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނީާ ަގވ އިދަކަށްާ ކަމަކީާ އުފެދޭާ ސުވ ލުާ ެއާ އ ތް.ާ

މި ކުރެްއވީަމާާާހޯދުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ ބޭފުޅ ާ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަމުންާ ނައިބުކަންާ ބަންޑ ރަާ ދިެވހިރ އްޖޭަގއިާ ަވުގތުާ

އެ ަގވ ިއދަކީާ އުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ ހަމަާ ކުޑަކ ށްާ އެްއޗެއްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ނޫންކަންާާާާމަނިކުފ ނުާ

އެާާ ދިނުމުންާ ަގވ އިދަކަށްާ ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ ވިދ ޅުވަުމންދ އިރުަގިއާ ތަކުރ ރުކ ށްާ ތަކުރ ރުކ ށްާ ތަކުރ ރުކ ށްާ މީޑިޔ ަގއިާ

މި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ގ ތަކަށްކަންާ ކ ންާ ބޭނުންކުރައްވ ނީާ އެހެންާާބ ރުެގާ އުފެދިފައި.ާ ޝައްކުާ ހަމަާ ،ާާވީމ އ ތީާ

ާާއިދިނުމަށްޓަކައިާމިކަންކަންާކުރުމޭާކިޔައިެގންާމިވ ހަކަާނުދެއްކުމަށްާއަޅުަގނޑުރައްޔިތުންނަށްާރަނަގޅުާގ ތްާހޯދަ

ާާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ވަރަށްާ މިހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަން.ާ ރަާާއެކުާ ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ ހަމަާ ްއޔިތުންނަށްާތިބީާ

ާާ ބޭއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ފ ތުެގާ ކީއްކުރަންތޯާ ަގވ އިދުންާ ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައިާ ލިޔުނަސްާާެއކުާ ެއއްޗެއްާ ރުަގނޑުަގއިާ

ނުހިނގ ނެ ގެއަށްާ އިންނަާ ޖެހިެގންާ ަގވ އިދުާ ހަދާ  ޢަމަލުކުރުމަށްާ ޭގަގއިާ މިާ އެކަމަކު،ާ ކ ށްދޭން.ާ ކަމަށްާާާއެކަންާ

ހޯދަންޖެހޭނެ ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ ަގވ އިދަކުންާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ ނުކުރަންާާާވިދ ޅުވެާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމަކަށްާ

މި އެހެންާ ހަދަނީާދިވެހިާރައްޔިތުންާާާާދެންނެިވާކަމަކީާޤ ނޫނީާާއިނޭގތޯ.ާ މިާ ަގވ އިދުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތުންާ

ދ ާބަޔަކުާއެކަންާކުރުމަށްޓަކައިާއެކަމަށްާރަނަގޅުާގ ތްތަކެއްާކަނޑައެޅުމަށް،ާާާާއެކަމަށްޓަކައިާނުވަތަާޢަމަލުކުރަމުން

މިކަހަލައިެގާޒިންމ ދ ރުކަންާކުޑަާވ ހަކަދައްކ ާބަންޑ ރަާ،ާާތަކެްއާކަނޑަެއޅުމަށް.ާއެހެންވީމާ އެއަށްާތަބ ވުމަށްާއުސޫލު

ހިއެއް އަޅުަގނޑަކަށްާ ާާާާނައިބުންނަކަށްާ ކީްއކުރަންތޯ އެއްއަހަރުާ ގަވ އިދުެގާ މިާ އެކަނ10ާާާްާނުވޭާ ދިނަސްާ އަހަރުާ
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ޑުމެންނަށްާާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވިާވަރަކަށްާއަޅުަގނާާތިބީާއެާާކުރެވިދ ނެާކަަމކަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ގ ތަކަށްާމިާމުއްދަތުާދޭން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަދިވެސްާާާާމުއްދަތުާދެވެންާއ ތްާއެންމެާރަނަގޅު

އެކަންާާ ނައިބުކަންާ ބަންޑ ރަާ އެާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިނުމަށްފަހުާ މުއްދަތުާ ެއާ ދަންނަވ ލަންާ ތަކުރ ރުކ ށްާ

ބޭފުޅަކ ކުރެޭވވަރު ކަންނޭާާެގާ އިތުރުކުރިހަވ ލުކ ށްެގންާ މުއްދަތުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އެކަންާާނެގާ ޔަސްާ

،ާމިހ ރުެގާހުރިާބަންޑ ރަާނައިބުާޤަބޫލުކުރ ާއެްއޗެއްާނޫންކަންާމުޅިާާކުރެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާަގވ އިދަކީ،ާއެހެންވީމ 

ށްާތަކުރ ރުކ ށްާމީޑިޔ ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާތަކުރ ރުކ 

މެންބަރާުާާާމަނިކުފ ނުެގާމަސްއޫލިްއޔަތުާއަދ ނުކުރަން،ާދެންމެާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއަށްާއަރ ާއެ

އެވިދ ޅުވިާފަދައިންާބަންޑ ރަާނައިބުާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާވަކިާގ ތްތަކެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާާޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާޢަބްދު

ލަޙަތުާއިސްކުރަްއވަިއެގންާއެކިއެކިާފޯރަމްތަކުަގިއާކު،ާއެއިންާބޭރުަގއިާއަމިއްލަާމަޞްޅިފައި.ާއެކަމަމިއ ތީާކަނޑައެ

މެދު ރޭޓިންމެދުނުކެނޑިާ އަމިއްލަާ ތިމ ެގާ މެޑަލްާާާާނުކެނޑިާ ކުރިމަތީަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ނުވަތަާ ހަިއކުރުމަށްޓަކައިާ

ވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރަްއޔިތުންނަށްާކަނޑައެޅިެގންާއެނޭގނެާާޖެހުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްތަކެްއާކުރަމުންދ ކަންާމިއީާދިާ

ކަންތައްތައް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާމިކަންާވެސްާކ ށްދޭން.ާއަދިާދެންާހުރިާކަންތައްާެވސްާކ ށްދޭން.ާެއކަމަކު،ާާ

ހުރި ަމންފ ާ އ އިާ ލ ބަާ ދަސްކުރެްއވިްއޔ ާާރައްޔިތުންނަށްާ ކުރަްއވަންާ ނައިބުކަންާ ބަންޑ ރަާ އަޅުަގނޑަށްާާގ ތަކަށްާ ާ

ާހީވަނީާރަނަގޅުވ ނެާކަންނޭނެގ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާ

ަވރަޙުމަތު އަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާهللاާ`.ާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ 06ާާ/2008ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ާާބެހޭާޤ ާާޢ އްމުާަގވ އިދުތަކ  ާބެހޭާާކުރުމުެގާުމއްދަތުާއިތުރުކުރުމ ަގިއވ ާަގވ އިދުތަކަށްާޢަމަލ1،2ާާުނޫނުެގާޖަދުވަލު

ގ ތަށްާހަމަޖައްސަންާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާފެންނަާވ ހަކަާާާާވ ާަމއްސަލަާއެާާގ ތުންާަގވ އިދުާކ މިޓީާއިންާނިންމަވ ފައި

ާދަންނަވަން.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާޤ ނޫނީާއިމުެގ.ާ.

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުން

ާއ ދެ،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާ

ތިބެގެާ ތެރޭަގއިާ ޗ ޓުެގާ ތެރެއިންާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ކުރުމަށްާއ ދެ،ާ ކަންކަންާ ންާ

ބަޔަކަށްާ މަޖިލިސްާާމަސައްކަތްކުރ ާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ އަދިާ ަގވ އިދުތަްއާާާާކަމަށްާާވ ތީވެާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ތީެވާ
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ކަންތައްތައްާާ ގަވ ިއދުތަކުަގިއވ ާ މިާ ފަހަނައަޅ ދ އިރުާ މުއްދަތުާ ހޯދައިދީފައިވ ާ ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ ޤ ނޫނަކުން،ާ

ެގނެސްދެވިފައިާ ލިބިފައިވ ާާނުާާޤ ނޫނުތަކަކުންާ ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ ަގވ އިދުތަކަކީާ މިާ ނަމަވެސްާ ގ ތަކުންާ ކ ންމެާ ވ ތީވެާ

އިންާާ ކ މިޓީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރިޢ ޔަތްކ ށްާ ރޫޙަށްާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ މަޖުބޫރުވޭ.ާ އެބަާ ހަދަންާ ަގވ އިދުތަކަކަށްާ

ދަންނަ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ފ ސްކުރަންާ މިގ ތަށްާ އަށްާ މައްސަލަާ ިމއ ތްާ އެހެންނަމަވެސް،ާާެގންނަވ ފައިާ ވަން.ާ

ވިޔަސްާމިާމަޖިލީހަށާްާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަކީާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލިސްާކަމަށްާ

ސަރުކ ރުާ ކަންތައްތައްާ ބޭނުންވ ާ ކ ންމެހެންާ ސަރުކ ރުންާ އެބަހުރޭ.ާ ގ ތްތަކެއްާ ތަފ ތުާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ ބިލުާ

ބަންޑ  ެއކިެއކިާމެދުވެރިެވވަޑައިެގންާ ހަމަާ ހުށަހަޅުއްވ .ާ އެބަާ ފަރުމ ކުރައްަވިއެގންާ ބިލުތައްާ އެާ ނައިބުާ ރަާ

ާާބޭފުޅުންނަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާތަފ ތުާދ އިރ ތަކަށްާބިލުާހައްދަވަިއެގންާއެބަާހުށަހަޅުްއވ .ާއެާާމެންބަރުންނަށްާއެ

ޤ ނޫނު ކަންކަމަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ކ ންމެހެންާ ސަރުކ ރަށްާ ބަލ އިރުާ ފަރުމ ކ ށްާާާގ ތުންާ ބިލުާ ހެއްދެވުމަށްޓަކައިާ

ޤަބޫލުކުރ  ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާހުށަހެޅުމަކީާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މ ފަންނުާ ޢަބްދުާާގ ތުަގއިާ هللاާމެންބަރުާ

ާާާާވިދ ޅުވިާފަދަިއންާާޢަބްދުއްރަޙީމު އެކުާކުރަްއވަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާބަންޑ ރަާނައިބުެގާއެހީތެރިކަމ 

މުއައްސަސ އަޅުަގާނ ތަފ ތުާ ދައުލަތުެގާ މީޑިޔ ަގއިާ ނައިބުާ ބަންޑ ރަާ ފެންނަނީާ މިާ ބ ޑަށްާ ވެސްާ ތަކުެގާާޑުމެންނަށްާ

އެކަންކަމ  ވ ހަކަފުޅުާާާާުގޅޭާާވ ޖިބުތަކ އިާ ގ ތަކަށްާ ކަހަލަާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ ޢ ްއމުންެގާ ޚިޔ ލުތައްާ ތަފ ތުާ ގ ތުންާ

ާާ ަވުގތު ިގނަާ މަންޒަރު.ާއެހެދެއްކެވުމަށްާ މިފަދަާންވީމ ހޭދަކުރަްއވ ާ މިކަމަށްާދެއްވ ާސަމ ލުކަންާއިތުރުކުރަްއވ ާ ާ،

ކ ޕީާތައްޔ ރުކުރަްއވ ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްުވމަކީާއަޅުަގނޑުާހިތުންާދަާޤ ނޫނުތަކެުގާބިލުތަކުެގާދެލިޤ ނޫނުތައް،ާމިފަ

ކަެމއްާާއެ ދެއްވ ނެާ އިސްކަމެއްާ އެންމެާ މިވަުގތުާ ފެންނަނީާާކަމަށްާާމަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަންާާ.ާ ާ،

އެގ ތަށްާކުރެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާވަރަށްާބ ޑަށްާއެޓަރނީާޖެނެރަލްކަންާކުރައްވ ާބޭފުޅަކަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާ

ކަމަކަށްާާާާއަދިާހަމައެފަދައިންާޤ ނޫނެއްާނެތުމަކީާމިާސަރުކ ރަށްާއެއްެވސްާކަމެއްާހިންގަވަންާއުނދަޫގފުޅުވ ާކަމެއް

ޤަ އަޅުަގނޑުާ ބ ޑުވެސްާ ފ ޅުކަންާ ވަރަށްާ ދެންނެވީާ މިާ އެހެންާ ނުކުރައްވަން.ާ އެބަފެނޭާާާބޫލެއްާ ގ ތެއްަގއިާ

މަޢުނަވީ ނެތަސްާ އެކަެމްއާ ޤ ނޫނުަގއިާ ކަމެއްާ ކ ންމެާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ނެތްާާސަރުކ ރުންާ ކުރެއްވެންާ ާާކަމަށްާާގ ތުންާ

ދެއްވުމަށްޓަކަިއާޤ ނޫނެއްާނެތުމަކީާއެއީާާާާ،ާއެްއެވސްާޚިދުމަތެއްވިޔަސްާކުރައްވަމުންާެގންދަވ ާމަންޒަރު.ާއެހެންވީމ 

ާާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާޖުޑިޝަރީއާ ކަމަށްާެވެގންާވެސްާނުވ ނެ.ާމިސ ލަކަށް،ާާާާއެއްާާޙަޤީޤަތުަގއިާއެްއވެސްާބަހަނ 

ކަމަކަށް.ާއެކަމަކު،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑަށްާާާާބެހޭާކަންތައްތަކަށްާފުލުހުންާބ ރުާހިންަގންޖެހޭާއެއްވެސްާޤ ނޫނެއްާއ ތް

އެާާއެ އަދިާ އެބަފެނޭ.ާ ތުހުމަންޒަރުާ ކުށެއްެގާ ނެތް،ާ ކުށެއްާ ސަލ މަތީާްއވެސްާ ދައުލަތުެގާ މީހަކުާ ނެތްާ މަތެއްާ

އ ތް ޤ ނޫނެއްާ އެއްވެސްާ ބެލެހެއްޓޭނެާ ހައްޔަރުކ ށްެގންާ ާބ ރުތަކުންާ ނުފެނޭ.ާާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ

އުޅެނާީާާާރައްވ .ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާމިވީމަާާއެބަާކުާާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކަންާެވސްާސަރުކ ރުންާބޭނުންފުޅުާ

ނުކުރައްވ ށެކޭާާއެ ބޭނުންފުޅުާާކަންތައްާ ކަމެްއާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ސަރުކ ރުންާ އެާ ނޫން.ާ އެބަާާާާއެއްާ ގ ތަކަށްާ ވ ާ
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މި ދަންނަވަންވެެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާާާާކުރެްއވެއޭާ ހ ލެއްަގއިާ އެއްެވސްާ ނެތުމަކީާ ޤ ނޫނެއްާ އެހެންވީމަ،ާ އުޅެނީ.ާ

އެޅޭނެފޯރުކ ށްދޭ ހުރަހެއްާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ ނުކުރަމޭާާކަމެއްާާންޖެހޭާ ޤަބޫލެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާާކަމަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ ާ.

.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއވެސްާޚިދުމަތެްއާާއްލަަވއޭާޤ ނޫނެއްާއ ތެކޭާނެތެކޭ.ާއެައކަށްާނުބަކ ންމެާކަމެއްާއެބަާކުރަްއވަާއޭ

އޭދި ނުވ ނެާ ބަހަނ އަކަށްާ މިކަނުމުެގާ ކ ންމެއަކަސްާ މިހެންކަމަށް.ާ އ ތީާ ދަންނަވ ލަންާާާާންާ ައޅުަގނޑުާ ވިޔަސްާ

ބޭނުންވ ާާ މަސައްކަތްކުރަންާ ނުނުކުމެާ ބޭރަށްާ ޗ ޓުންާ ތިބެާ ތެރޭަގއިާ ޗ ޓުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ބޭނުންވަނީާ

ންާމުެގާތެރެއިވ ތީވެާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވަނީާމިާކަންކަންާޤ ނޫނީާއިާާބަޔަކަށްވ ތީ،ާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލިސްކަމަށް

ނަންބަހިނަގމުންދިއުމޭ ޤ ނޫނުާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.ާާ ަގވ އިދުތަކ 06ާާާ/2008ރު ާާާާޢ އްމުާ ޖަދުވަލު ޤ ނޫނުެގާ 1،2ާާބެހޭާ

ހޯދުމަށްޓަކަިއާާ ހައިސިއްޔަތުާ ޤ ނޫނީާ މިކަމަށްާ އިތުރުކުރުމަކީާ މުއްދަތުާ ޢަމަލުކުރުމުެގާ ަގވ އިދުތަކަށްާ ަގިއވ ާ

ާާ ދަންނަވ ލުމަށް ކަމެކޭާ ތ އީދުކުރ ާ ވެސްާ ޝުކުރިއްޔ ާާއަޅުަގނޑުާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ބޭނުންކުރީ.ާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަ ަގވ އިދުތ06ާާަާ/2008ރު ާާކާ ޢ އްމުާ

ާާ ޖަދުވަލު ޤ ނޫނުެގާ 1ާާާާބެހޭާ މ2ާާިއަދި ނޫނީާ މައުޟޫޢުާ މިާ ބެހޭާާަގިއ،ާ ދަންނަވ ނީާާާާކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތުންާ

ކެއްާާނަމަާޤ ނޫނަކަށްާބަދަލުތަާާރައްޔިތުންާއެަމއްޗަށްާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާގަވ އިދެއްާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ އިރުާނޫން

ޤ ނޫނަކ ާ ނޫނީާ ބ ރުތަކެއްާާެގނައުމަށްާ ދޭއިރުަގިއާާާއެއްވަރުެގާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގވ އިދަށްާ

ފަހަނައަޅާ  މުއްދަތެއްާ އ ތްާ ދީފައިާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެްއާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވިސްނަންޖެހޭާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެާ އަނބުރ ާ އަލުންާ އެާާދިއުމުންާ ދޭއިރުަގއިާ ުމއްދަތުެގާާމުއްދަތުާ އ ތްާ ދީފައިާ ހުކަމަށްާ ކުރެވިފައިާ ތެރޭަގއިާ ރީާާާ

ދޭތެރޭަގއިތޯާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާއެބަ.ާއެހެންކަމުން،ާއ ދެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާާާކ ންކަންތައްތަކަކ 

ވ ންޖެހޭނީާ ަގވ އިދެްއާ ކ ންެމާ ހެދޭާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ރަްއޔިތުންާ އެބައ ވޭާ ިމހ ރުާ ލިޔެފައިާ ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ

ަގވ އިދަކަށޭާޤ ނޫނުން ލިބިެގންވ ާ ބ ރުާ އ ާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ.ާ އެއީާ އެބަހުރި.ާ ހަނދ ނެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ ދެ،ާ

ޕަބްލިކްާ އ ދެ،ާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ސަބަބަކީާ ހުށަހަޅަންޖެހުނުާ ެއކަންާ ައޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމެއް.ާ އަޅުަގނޑުެގާ

ނެާާވަރކްސްާ އެމީހަކުާ ެއްއޗެހިާ އ ޑިދޯނިފަހަރ ާ ހުރިާ ތެރޭަގއިާ ބަނދަރުާ މ ލޭެގާ މިާ އ ދެ،ާ މ ލޭެގާ ރެެގންާާއިންާ

ެއާ ނެތިާ އުސޫލެއްާ އެްއެވސްާ ެއއްޗެހިތަކެއްާ ބައެްއެގާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ ކިޔ ފައިާ ެގންދ ށޭާ ތަނަކަށްާ ެގންދ ނެާ

މީހުންާހެދީާަގވ އިދެއް.ާޕަބްލިކްާާާާއެްއޗެހިތައްާބޭރުކ ށްލީ.ާެގންގ ސްާެއއެްއޗެހިާައޅަންޖެހުނީާެއކިާތަންތަނުަގއި.ާއެ

ާސަބަބުންާއެތައްާބަިއވަރުާބަެއްއެގާދޯނިފަހަރުާކަނޑަިއެގންގ ސްާަގދައިަގިއާާއިންާހެދީާަގވ އިދެްއ.ާޭއެގާާވަރކްސް

ރަްއޔިާާވީނުވީ ެގއްލުންތަކެއްާ ބ ޑެތިާ ނޭނިގާ އެހެންވީމ ެއއްާ ކުރިމަތިވި.ާ ވިސްނުުމަގިއާާތުންނަށްާ ައޅުަގނޑުެގާ ާ،
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ނޫން ލިބިެގންާ ބ ރުާ ޤ ނޫނަކުންާ ައއީާ ނޫންާާއޭރުަގއިާ މިނިސްޓަރަކުާ ހަމަާ އެނަާާާގ ތުަގއިާ ހުންނަާާާމަާ ތަނުަގިއާ

ޢަމަލުކުރެވޭ މަްއޗަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ަގވ އިދުާ ެއާ ހަދ ފައިާ ަގވ އިދުާ ބޭނުންވީމަާ އ ެވެގނެްއާާާާޑިރެކްޓަރަކުާ ގ ތަށްާ

އެނުވ ނޭ ހުށަހެޅުމެްއެގާާާާ.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ައޅުަގނޑުާ ވިސްނުމުަގއިާ އެާ އަޅުަގނޑު،ާ ގ ތުންާ

،ާއަނެްއކ ާާއެާމ އްދ ާއަކީާެއީއ.ާއެހެންވީމ ާާންމުމެއްާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއ ތްތެރެއިންާއެާނިމިެގންދިޔަާނި

ކ ންމެާ ހަދ ާ ސަރުކ ރުންާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުެވސްާ ކަމަކީާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ

ވ އިދުާކ މިޓީާއިންާދަނީާއެކަންާަގވ އިދެއްާރަްއޔިތުންެގާމަްއޗަށްާޢަމަލުކުރުމުެގާކުރިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގ

މެންބަރުންެގ11ާާާފ ސްކުރަމުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާެއކަންާކުރީކީާހަަމއެކަނިާއ ތްާހަތްާމެންބަރުންާނޫނީާ

ަމއްޗަށްާޢަމަލުކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާ ކ މިޓީއަކުންާއެކަންާކުރ ާުއސޫލުންާއެކަންާކުރ ކަށެއްާނޫން.ާރައްޔިތުންެގާ

ައޅުަގނޑަށްާާާާމެާގަވ އިދެއްާވ ންޖެހޭނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމ ާނިންމުމަކަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ނިންމ ާކ ން

ެއކަމ ާ ފަހަރެއްަގއިާ ގަވ އިދެއްާއަންނަާކ ންމެާ މިހެންާއަންނަާ މަޖިލީހުންާ މިހ ރުާރަްއޔިތުންެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭާއެބަާ

ކުރަންެވއްޖެާާ ކަންތައްތައްާ ކ ށ މަށ ާ އެާ ެއކަމުާާކަަމށްދޭތެރޭަގއިާ ވަުގތުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ަގއިާާވަންޏ ާ

އެހެންވީމ  ފެންނަފަހަނައަޅ ދ ނެ.ާ ކ މިޓީއަކަށްާ ނިންމ ާާާާ،ާ އިންާ ކ މިޓީާ އެާ ކުރަމުން.ާ އެދަނީާ އެކަންތައްާ ގ ތަށްާ

އެާަގވ އިދުާާާާމައްޗަށްާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި،ާރައްޔިތުންާއެމަްއޗަށްާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާާމަތިންާޢ އްމުންާއެާާގ ތެްއެގ

ދިމ ލަ ާާފ ނުވަންޖެހޭާ މިއ  ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ފ ނުވަމުން.ާ ދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާކަށްާ އެކުަގއިާ

ެއއީ.ާާ ޤ ނޫނެއްާ އެއީާ ނިންމުމަކީާ ކ ންމެާ ނިންމ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ

ވަރަށް ޖެނެރަލްާ ެއޓަރނީާ ނިންމ ާާާާފަހަކަށްއައިސްާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދައްކަވ .ާ އެބަާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ ތަފ ތުާ

އެ ކީއްެވެގންތޯާ ސ ފުކ ށްާާާބަޖެޓަށްާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ ޢަމަލުކުރައްވަނީ.ާ ބޭފުޅުންާ

ނެ،ާބަޖެޓްާރައްޔިތުންެގާާވަނަާމ އްދ އޭާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީ.ާއ ންނ 294ާާއ ތްާލިޔެފައިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާއެބަ

ފ ސްކުރުމަކީ ކ ންމެާ ފ ސްކުރ ާ އެާ ފ ސްކުރުމަށް.ާ އެކުާ ބަދަލަކ ާ ފެންނަާ ޤ ނޫނަކަށް.ާމަޖިލީހަށްާ ވެެގންދ ނީާ އެާ ާ

މިާއެޓ ރ ގަވ އިދަކީާ މިއ ތްާ ނިންމ ފައިާ މަޖިލީހުންާ މިާ ައދިާ އެެއއް.ާ ނުކުރެްއވޭނެާ ބަދަލެއްާ ޖެނެރަލަކަށްާ ނީާ

ހަމަ ިމއީާ ވެސްާ ރައްާާަގވ އިދަކީާ ިމާ ަގވ އިދެއްާ ހިނގ ާ ބ ރުާ މިންވަރަކަށްާ އެއްާ މަޖިލީހުންާޤ ނޫނ ާ ޔިތުންާ

ކ ޓަރިއަކުންާާޢަމަލުކުރަން ޭގެގާ އަނެއްާ ނިންމުންާ ނިންމ ާ ކ ޓަރިެއއްަގއިާ ޭގެގާ ެއއްާ މިީއާ ިމއީ.ާ ގަވ އިދަކީާ ޖެހޭާ

ކަންާބ ޑުާމ ާާމ ާފ ޅުާާެއއަށްވުރެާާާޖެހޭނެާއެއްޗެއްާނޫންާއެއީކީެއއް.ނުޖެހޭނެއޭާބުނެާއެގ ތުންާމިސ ލުބަލައިަގންނަންާާ

މިއީާ މަސައްކަތަކީ.ާ ކުރަމުންދާ  މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންާ އެއީާ މަސައްކަތެއްާ ދ ާ ކުރަމުންާ ގ ތެއްަގއިާ ސ ފުާ

އިންާމިތަނުންާކުރ ާކަންތައްތަްއާާާާކަމެއްާނޫން.ާވަރަށްާހުޅުވ ލެިވެގންާމިއަދުާމީޑިއ ާާއ ޅުވ ލުެމއްެގާތެރޭަގއިާކުރ 

ކުރަމު އެބައެނިގެގންާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ އަދިާ މިއީ.ާ މަސައްކަތެއްާ ރައްާާންދ ާ ކުރަނީާއ ތްާ މަޖިލީހުންާ ޔިތުންެގާ

ާާކ ން ާާކަމެއްކަން އ ތް.ާއެކަންާމިާމަޖިލީހުންާކުރަމުންާދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސާްާާާސ ފުކ ށްާބަޔ ންކ ށްފައިާއެބަވަރަށް



 54 

ާާ ނިންމުންތަކ  ނިންމ ާ އެާ އެއީާ ނިންމުންތަކަކީާ ނިންމާ  ނޫނާޭާާާބެހޭމަޖިލީހުންާ ނިންމުމެއްާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ގ ތުންާ

ނީާޖެނެރަލަކަށްާރއ ާޖަދަލުކުރުުމެގާއެާބ ރެްއާއެޓަބުނުމުެގާއިޚްތިޔ ރުާއެާނިންމުމަކީާޯގސްާނިންމުމެކޭާކިޔައިާއެ

ަގބޫލުކުރަންޖެ ހަމަާ އަދިާ ނުވ ނެ.ާ އެޓަލިބިެގނެއްާ ބޭފުޅުންނ އިާ ވަޒީރުާ އެބަާ އެބަހުރިާރހޭާ ވެސްާ ޖެނެރަލ ާ ނީާ

ހުންނެވިކެބިނެ ދަޢުލަާާޓުަގއިާ އެއީާ އ ންނ ނެ.ާ ތަފ ތެއްާ ވީނަމަެވސްާ އެީއކީާާކަމުަގއިާ ނައިބު.ާ ބަންޑ ރަާ ތުެގާ

ހިއިރެާއެ ސަރުކ ރުާ އ ންނަާ އެންމެންއްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ނައިބެއްާ ބަންޑ ރަާ ފަރުދާީާމ ޔަތްކ ށްދޭންޖެހޭާ ާ

ހި ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުގ ތުންާ ޒިންމ ާ އެާ އ ންނ މ ޔަތްކ ށްދިނުމުެގާ ދަށުންާާަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިާ ނީާ

އަރއެޓަ ދީފައިާ ޖެނެރަލަށްާ އެހެންވީމ ނީާ އ ންނ ނީ.ާ އެޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅެްއެގާާާ،ާ

ވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާާކަމަށްާާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަިމއްލަާއެދުމެއްާނެތިާއަމިއްލަާވިސްނުމެއްާނެތިާކުރިއަށްާެގންދ 

އެކަންާާތެރޭަގ ނެތޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ކުރުމުެގާ މިކަންާ މ ނަކ ށްެގންާ ކަންކަންާ ވަކިާ ގ ތްގ ތަށްާ ތަފ ތުާ މިފަދަާ އިާ

ރ ާވ ހަކަދައްކ އިރުަގިއާާފުާގ އިމުާއަޅުަގނޑުމެންާކުޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނީާޢަދުލުއިންސ ފުންނޭ.ާޢަދުލުއިންޞ އަ

ހަ ާާތިމ އ ާ އޭނަ އަދ ނުކ ށްާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ކުރ ާާާބޭނުންވ ލުކުރެވޭާ މީހުންާ އެހެންާ ކ ށްފަިއާ ެއކަންާ ގ ތަކަށްާ

ތެރެއިންާ މުޖުތަމަޢުެގާ މިާ އެީއާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ކ ށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއވެސްާ ފ ޑުކިއުމަކީާ ކަންތައްތަކަށްާ

ނޑުމެންާާ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާައދިވެސްާއަޅުަގދ ާކަންތައްތައް.ާއެހެންީވމ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާފެނިެގން

މިދޭާމުއްދަތުެގާތެރޭަގއިާމިާނިންމ ާނިންމުންތައްާދ އިމީާގ ތެްއަގއިާއެާޤ ނޫނުތަކަށްާބަދަލުކުރުމުެގާމަސައްކަތްާާ

ާާ ވ ލުކުރެވޭާފަރ ތްތަކުންާއެކަންާއެންެމާފުރިހަމަާގ ތުަގއިާކުރުމަށްާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންާާހަކުރުމުެގާއެާޒިންމ 

އަ މިހ ތަނަށްާ އ ދެާ ިގނާަާއެބަޖެހެއޭ.ާ މެންބަރުންނަކީާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ެވސްާ އިރުާ

ކުރަމުންާާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ުގޅުންހުރިާ ރައްޔިތުންނ ާ ހުށަހަޅުއްވަިއެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ

ސ ފުކ ށް ވަރަށްާ އެކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއަދުާ ގ ތުންާ ނަތީޖ އެްއެގާ ޭއެގާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާއެބަެގންދޭ.ާ ާ

ކުރަމު މަޖިލީހުންާ ެއހެންވީމ ރައްޔިތުންާ މަސައްކަތް.ާ ެގންދ ާ ވަކިާާންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްތަްއާ މިާ ާ،

އެވެސްާާ ދ ކަންާ ނުނިމިާ އެކަންތައްތައްާ އެބަހުރި.ާ ވެސްާ ކަންތައްތައްާ ނިންމަންޖެހޭާ ކަނޑައަޅ ާ މުއްދަތަކަށްާ

ވަނ20ާާާަމެއް.ާހަމަާއެހެންމެާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުެގާތެރޭަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބ ޑުވަންޖެހޭާކަ

ކުރިމަތީަގިއާާާާމ އްދ  ޤ ނޫނުެގާ އެބަެގންދޭ.ާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ މީޑިއ ތަކުަގއިާ ބޭފުޅުންާ ބަެއްއާ ހަވ ލ ދީާ އަށްާ

ކުރި ޤ ނޫނުެގާ މިއުޅެނީާ ނޭނިގެގންތޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައެކޭ.ާ ހަމަހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާާއެންމެންނަކީާ މަތީަގއިާ

ޚ ްއޞަާާ ަވކިާ ުގޅިެގންާ ކަންތައްތަކ ާ ވަކިާ ބައްލަވ ލަްއވ .ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ އެާ އެކަމަކު،ާ ހަމަހަމަކަން.ާ އެންމެންާ

ާާ ތިބެ ބަޔަކުާ ދޭންޖެހޭާ ާާރައްކ ތެރިކަެމއްާ އިތުރުާާއެ ހެދުންާ ަގވ އިދެއްާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ރައްކ ތެރިކަންާ ބޭފުޅުންނަށްާ

،ާާއެއް.ާއެހެންވީމ ާާންާޤ ނޫނަކ ާތަޢ ރުޟުވ ާކަމެއްތޯ.ާެއއީާތަޢަރުޟުވ ާކަމެއްާނޫންާއެީއކީޤ ނޫނެއްާހެދުމަކީާކ 

އ އިާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރުމ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާމިާފެހިާޤ ނޫނުއަސ ސީާހެދުމުަގ
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އްބެވި.ާމީެގާރޫޙުާެއބަާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ .ާާއެތައްާބަިއވަރުާކަންތައްތަކެްއާކުރިާބޭފުޅުންާމިާމަޖިލީހުަގއިާއެބަތިާ

 މިއީާވަކިާމީހެްއެގ..ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެ ބަހުޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ެމންބަރު.ާ ާާރިާ ދަންނަވ ލިން ފަށަމުންާ ވަުގތ30ާާާާޭސްާ މިނެޓުެގާ

ހ ރުާ.ޕީެގާަވުގތުާވަނީާހަމަެވފައި.ާއަޅުަގނޑުާމިއ އިާޑީ.އ ރުާާސަށްާއަރުވ ނީ.ާމިހ ރުާއެމް.ޑީ.ޕީއަޅުަގނޑުާމިާބަހު

މި ފަރެސްާާފުރުޞަތުާ ދ އިރާ އަރުވަނީާ އިބްރ ހީެގމ ތ ޑ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޖުމްާ ދެންާ މުއްޠަލިބަށް.ާ ހޫރާީާމްާ

ާވަންޏ ާއެާފުރުޞަތުާއެރުވިދ ނެ.ާކަމަށްާވ ާޕ ޓީންާބެނުންފުޅު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޠަލިބުމްާމުއްފަރެސްމ ތ ޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ޙީ

ާާ`.ާއަޅުަގނޑުާކުޑައެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާއަސްލުާަވުގތުކ ޅަކަށްާއެދިާދެންނެވީ.ާެއއީާމިހ ރުާމިާޤ ނޫނުަގއިާ

ރިޕޯޓު އ ތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ާާމިާ އިން ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އުނިކ ށްލުމަށްާ ެއާ ފުރަތަމ8ާާާަަގިއާ ތެރެއިންާ ަގވ އިދުެގާ

ާާވ ތީާސަރުކ ރުެގާޕްރ ވިޑެންޓުާފަންޑުާާާނީާޕެންޝަނ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރައްވަންާފަށ ފައިހިމަނުއްވ ފައިާއ ންނ 

އުނިކުރުމުންާާއުވ ލުމ އިާ ުއވ ލުންާ ތެރެއިންާާަގވ އިދުާ ަގވ އިދުެގާ ަގވ އިދުާާާާ.މިާ މިާ ގ ތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ަގއިާސަރުކ ރުަގިއާާއް.ާސަބަބަކީާޕްރ ވިޑެންޓުާފަންޑުާކަމެއެއްާނުކުެމެގންދ ނެާާއުނިކ ށްލުމަކީާވަރަށްާބ ޑުާމައްސަލަ

ބައެްއާާ އަދިާ ކަނޑަނޭޅިާ އަދިާ ގ ތެއްާ ހަދ ނެާ އެއަށްާ ފައިސ ާ މުވައްޒަފުންނެްއެގާ ހ ސްާ އެތައްާ އަދ ކުރިާ ވަޒީފ ާ

އެާ ދެންާ އުވ ލައިފިއްޔ ާ ަގވ އިދުާ މިާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ ދ ާ ޝަކުވ ކުރަމުންާ ނުލިބެިގންާ ފައިސ ާ އެާ ާާމީހުންނަށްާ

ކުރިމަތިވެެގންާދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާމާިާާާހުންނަށްާފައިސ ާހޯދުމުަގއިާވަރަށްާބ ޑެތިާދަތިތަކެއްމީ

ރިޕޯޓު މިާ ފ ސްކުރުމުަގއިާ ާާރިޕޯޓުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  އުނިކ ށްލަންާ ގ8ާާާަަގިއާ ފުރަތަމަާ ތެރެއިންާ ވ އިދުާަގވ އިދުެގާ

ާާ ާާފަންޑ ާބެހޭާަގވާ ކަމުަގިއވ ާޕްރ ވިޑެންޓު ިމާާާާަގވ ިއދުާއުނިކުރުމ 7ާާއިދުާއުވ ނުލ ،ާުއނިނުކ ށްާދެންާހުރި ެއކުާ

ާހުށަހެޅުމަށްާފ ސްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއިޞްލ ޙ ެއކުާމިާރިޕޯޓުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާެމންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާ.ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމިނެޓ5ާުހޫރީާޕ ޓީެގާޖުމް

ާ

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:
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ވެސްާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

މުއްޠަލިބުދެންމެ އިބްރ ހީމްާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެިވާ ޢިާާއަކުާ ދ އިރ ެގާާއ ދެ،ާ ފަރެސްމ ތ ޑ ާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

އ ދެ ތ އީދުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުްއވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ މެންބަރުާ ތ އީދުކުރަންޖެހޭާާާާ،ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއހެންާ

އެ ޙައްޤުތައްާ ބަެއްއެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފަދައިންާާާސަބަބަކީާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ފަދައިން،ާ ވިދ ޅުވިާ ާ އެާ މަނިކުފ ނުާ

ެގންދ ާގ ތެްއަގއިާއެކަންާއ ްއވަާނޭުގމެްއެގާތެރެއަށްާނުވަތަާއ ޅުމެއްެގާތެރެއަށްާގ ސްާމިދެންނެވިާަގވ އިދުާެގއްލިާ

އ ދެ ޕްރ ވިޑެންޓުޕެންޝަާާާ،ބ ޠިލުކުރުމުެގާސަބަބުންާ މިދެންނެވިާ ބެހޭާ ުއވ ލުމަކީާާނ ާ ަގވ އިދުާ ބެހޭާ އެީއާާފަންޑ ާ ާ

ގ ތުާ ަގބޫލުކުރ ާ ކައަޅުަގނޑުާ ވ ނެާ ކ ށްެގންާ އެރޭންޖްަގިއާ އޯލްޓަނޭޓިވްާ އޭަގއިާ ނޫންާ ހަމަނުޖެހި.ާާމެއްާ މަންޓެއްާ

،ާއެާސަބަބަށްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުާެއއަށްާތ އީދުކުރަން.ާހަމަާއެއ ކީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއ ތީާދެނާްާއެހެންވީމ 

ށްާެގންދަވަން.ާއ ދެ،ާާއެހެންާހުރިާކަންތައްތަކަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަމޭާއެާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއ ތްާގ ތަށްާކުރިއަ

ާާ ާާއެއީާޤ ނޫނު އްމުާަގވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުެގާޖަދުވަލުާމިާބައިާނިންމެވުމަށްޓަކައިާކ މިޓީންާާޢ 6ާާާ/2008ނަންބަރު

ކުރެްއވިާއިޚްލ ސްތެރިާމަސަްއކަތްތަކަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަމުން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމިދެންނެވިާމ އްދ ާާ

ަގތުުމަގިއާއެބަިއާއެާަގވ އިދުާބ ޠިލްކުރައްވަންާޖެހިފަިއވ ތީާއެކަމ ާައޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަމުންާާއެގ ތަށްާވިސްނ ވަޑައި

ދިނުމުެގާ ފުރުޞަތުާ ައވަހަށްާ އެހުމަށްާ ވޯޓަށްާ މަސައްކަތަށްާ މިާ ނިންމ ލ ނީާ ކުރުކ ށްލ ފައިާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާގ ތުން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

އ ދެ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުގެާާާމިހ ާާ،ޝުކުރިއްޔ ާ ނިމުނީ.ާ މަރުޙަލ ާ ކ މިޓީާ މައްސަލައިެގާ މިާ ހިސ ބުންާ

ާާަގއިމިޓީންާހުށަހެޅުއްވިާރިޕޯޓުލިބިެގންާދިޔަާއިޞްލ ޙަށ އިާމިާކ ުގތުަގއިާދެންމެާހުށަހެޅިާތ އީދުވޯޓަށްާއެހުމުެގާވަާ

ާވ ާގ ތަށްާވޯޓަށްާއެހުންާއ ންނ ނެ.ާ

ާާއ ދެ،11.2ާާާާ ބެހޭާބިލާުާާާދުންފަތްާކ ންޓްރޯލްކުރުމ ާާކަށް.ާެއއ11.2ާާީމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރު

ކ މިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރެްއވުންާކުރިއަށްާެގންދެވުން.ާައޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ

ވަުގތުާަވޑަިއެގންާާާާއަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާާޠަފ މުޙައްމަދުާމުޞްާާރިާމެންބަރުއ ތީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެ

މ ލަމުަގއިާނެތީމަާއަޅުަގނޑުާއެނިގލަންާބޭނުންވޭާއެހެންާެއއްވެސްާމެންބަރަކުާފުރުޞަތެްއާބޭނުންވޭތޯ.ާސަބަބަކީާ

ެއއްެވސްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިފަ ޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާާ،ާއެްއވެސްާޢިއްއިާއ ތްާބިލެްއާނޫން.ާއެހެންވީމ މިާބިލަކީާ

ަވންޏ ާމިއަދުާވޯޓަށްާއެހުުމެގާަވުގތުަގއިާކ މިޓީންާބިލުާފ ނުްއވިާގ ތަށްާވޯޓަށްާއެހުންާާއެދިަވޑައިނުަގންނަވ ާކަމަށް

ާއ ންނ ނެ.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ
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ާވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދުންފަތްާކ ންޓްރޯލްކުރުމ ާބެހޭާބިލުާއަޅުަގނޑުާވެސްާހިމެނޭާާާ`.ާޝުކުރިްއޔ 

އިޖުތިމ ޢީާކ މިޓީން.ާއ ދެ،ާއިޖުތިމ ޢީާކ މިޓީެގާބޭފުޅުންާމާިާާާ،ވަނީ.ާއ ދެާާކ މިޓީއަކުންާމިާމަސައްކަތްާކ ށްފައިާމި

ކ މިޓީ އެާ މިަވނީާ ކުރައްވ ފައިާ އ ދެމަސައްކަތްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާ،ަގއިާ މިާ

ކ މިޓީަގިއާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހާ  މަޖިލީހުެގާ

ހަ ނެތިާ ފިކުރެއްާ ވިސްނުމެއްާ ސިޔ ސީާ އެްއެވސްާ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ މައެކަނިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

މަސައްކަތްާ މިާ މަޝްވަރ ކުރައްަވއިާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ ބަހައްޓަަވިއެގންާ ޝައުުގވެރިކަމެއްާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ބިލަށްާ

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާ ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅުއްިވާ ބިލުާ މިާ ކުރުމުަގިއާ މަސައްކަތްާ މިާ އެހެންމެާ ހަމަާ މިވަނީ.ާ ކ ށްފައިާ

ެގއްލޭފަދަ އަސްލުާ މ އްދ ެއއްެގާ ވެސްާާއެްއވެސްާ ނުވ ނެކަންާ ެގނެސްފައިާ ބިލަށްާ އިޞްލ ޙެްއާ ބ ޑުާ އެްއވެސްާ ާ

ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާމިާބިލުަގއިާިގނަާމ އްދ ތަކުަގއިާހެދޭާގަވ އިދަކަށްާފުރުޞަތުާބ ޑަށްާދީފައިާއިންނ ނީާއެާ

ާާ ހ ޓ  ސައިާ ދަންނަަވންޏ ާ އަޅުަގނޑުާ ިމސ ލަކަށްާ ވުޒ ރ އަކަށް.ާ ބެހޭާ ދުންފަތްާކަމ ާ ތަންތަނުަގއިާ ފަދަާ ކެފޭާ

ބޭފުޅުންނަށްާމީގެާާާެގންުގޅުމ ާުގޅޭގ ތުންާއެާހ ޓ ތައްާހިންގ ާފަރ ތ އިާމަޝްަވރ ކުރެިވެގންާހެދޭާަގވ އިދަކުންާއެ

ާާ ާާމިާބިލުަގއިާއިންނ ނީ.ާއެހެންވީމ އިޚްތިޔ ރުތަކެއްާދީފައި އެާއިޚްތިޔ ރުތަކެއްާދީފަިއާާމީެގާާ،ާއެާފަރ ތަކަށްާބ ޑަށް

ެގއްލުންލިބޭާމިހުރީ ޞިއްޙަތަށްާ ދުންފަތަކީާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ހަމަޔަޤީނުންާ ާ.

ިމާާ ވ ތީާ ެއއްޗެއްކަމަށްާ ލިއްބައިދޭާ ހަށިަގނޑަށްާ އަސަރުތަކެއްާ ނުރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ދުންފަތަކީާ އެާ އެްއޗެްއކަމ އިާ

ކ  ނަމަވެސްާ މަދުމަދުންާ ވަރަކަށްާ ކ ންމެވެސްާ އެބަޖެހޭާ މިކަމުންާދުންފަތްާ ގ ސްާ ކުރަމުންާ ކުރަމުންާ ންޓްރޯލްާ

އެއަށްާާ ދުންފަތަކީާ ދަންނަވަންާ ހިތ މައ ެއއްކ ށްާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ސަލ މަތްވ ން.ާ ދުންފަތުންާ

އެޑިކްއެޑި މިއަށްާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމަާ ވ ތީވެާ އެްއޗެްއކަމަށްާ މިާާޓުާކްޓްވ ާ ގ ތަކަށްާ ކުއްލިާ ތިބެނީ.ާ ވެފައިާ

ެގންާވެސްާވެާާާނ ކުރެވޭާގ ތްާވެއްޖިްއޔ ާބައެއްާބޭފުޅުންާރުޅިަގދަވެާހަަމއިންާނެއްޓިާކ ންޓްރޯލުންާނައްޓ ާގ ތްމަ

ކަމ ާމެދުަގއިާވަރަށްާާާާަގއިާވެސްާއެބަހުރި.ާމިހެންީވމ ާކ މިޓީެގާބޭފުޅުންާވެސްާމިގ ސްފައިާމިާރ އްޖޭެގާތ ރީޚު

މިން ކުޑަާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާ ިވސްނުމުަގިއާާބ ޑަށްާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މީނީ.ާ ވަރަކަށްާ

ާާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާއުޅުނުާފިކުރެއް.ާއެާ އެއީ،ާާާިގނައިންާބ ކީވެފަިއާއެބަހުރިާމިހ ރު.ރަށްާާާވަޓެލެފޯނުާބޫތުތަކެއްއީ

ާާ ވިސްނުމުަގއި އަޅުަގނޑުެގާ ބޫތުތައް.ާ ބޭނުންކުރިާ ބޫތުތަކަށްާ ފޯނުާ ާާކުރީަގއިާ ާާާާ،ންބޯާާސިނިގރެޓުއެ ދުންފަތްާއެ

އިސް ދުންފަތުެގާ އެާ ބޭފުޅުންާ ކުރަންީވމ ،ތިބޭނުންކުރ ާ ބަހައްޓ ނީާާއުމ ލުާ ބޫތުތަކެއްާ ވަދާެާމިކަހަލަާ ބޫތަށްާ ދެންާ ާ

ލައްޕ ލައި ާާދ ރުާ ބޯލ ފަިއ ނިެގންާ ޢ އްބޭރަށްާ ދެން،ާ އޭރުންާ އެއްެވސްމުކުންނ ނީއޭ.ާ ެގއްލުމެއްާާންެގާ ފަރ ތަކަށްާ ާ

ާާނުވ ނޭ މި އޭރުންާ ބޫ.ާ އަޅުަގނޑުެގާާއެކަހަލަާ ހިފޭނެތީާ ބޭނުންާ އޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުވެާ ބ ކީާ ވެސްާ ތުތައްާ
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ާާވިސްނުމުަގއިާއެކަންާުއޅުނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކ މިޓީެގާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާމިކަންާނުފެންނ ތީާމިާބިލުަގއިާއެާ

ާާ.ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްނެތްާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަވ ހަކަާހިމެނިފައިާ

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ނުވ ތީާާާތައްާއެދިވަޑައިެގންފައިޞަރުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާއިތުރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފު

ާާ 75ާާާާަގވ އިދުެގ ެގ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޢިއ3ާާްވަނަާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ އ ދެ،ާ މ އްދ ެގ...ާ އެާ ދަށުން،ާ ތްތެރިާާޒަެގާ

ާމްާ.އިބްރ ހީމެންބަރުާޤ ސިމްާ

ާ

ާކަދެއްކެުވން:މުާވ ހަމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިިގލީާދ އިރ ެގާ

ކުރުމުެގާބިލުާމިާޤ ނޫނުާމާިާ.ާައޅުަގނޑަށްާމިާދުންފަތްާމަނ `.ާއ ދެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާޝުކުރިްއޔ 

ާާާާކުރެިވެގންާެގނެސްފައިާއ ތްާގ ތަށް.ާމިާކ މިޓީންާއިސްލ ޙުއ ތްާގ ތް ާާމިާިއޞްލ އަޅުަގނޑު ވެސްާާާާހުށަނޭޅީޙެއް

މ  އިނޭގތޯ.ާ ކަމުނުދ ތީާ މިާާއަޅުަގނޑަށްާ އަރ ެގންފައިާ ތެރެއަށްާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ާބ ޑަށްާ

ޙައްޤުތަކެއްާވެސްާާމީހ ެގާއަމިއްލަާާާާމ އިާނުވިސްނުމުަގއިާއެާ،ާމީހަކަށްާެގއްލުންާލިބޭާގ ތްާވިސްނުވަނީ.ާއެހެންވީމ 

އެހެން އަދި،ާ އޭެގމީހުއ ންނ ނެ.ާ ާާންާ ރައްކ ތެރިވުން ހިމ ޔަތްތެރިވުމ އިާ އެާންާ ެއއީާ ލިާާވެސްާ ބިފައިވާ މީހުންނަށްާ

އެހެންވީ މިދެމ ޙައްޤުތަކެއް.ާ ދަނެން،ާ ޤ ނޫނެއްެގާ ަގދަފަދަކ ށްާ މިހ ާ ގ ތަށްާ މިކަންތައްތައްާވިާ މަނ ކ ށްާ މިާ ާާށުންާ

އަޅުަގނޑުާާ އަާާހަމަގައިމުެވސްހިފެހެއްޓުމަކީާ މިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ސ ސައިޓީަގިއާާޤަބޫލުކުރ ާ ޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް،ާާާާނުބައިާކަންތައްތަްއާވަރަށްާިގނަ،ާތަފ ތުާގ ތްގ ތްތައް.އަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުަގިއާއެބަހުރި

އެ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ އެާ ހެދިޔަސްާ ޤ ނޫނެއްާ މިފެންނަނީާ މަނ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރެިވެގންދ ާާާކަންތަްއތައްާ

،ާާއިނޭގ.ާއެހެންވީމ ާާއެބަާާމެންނަށްނުދެންނެވިޔަސްާައޅުަގނޑުާާކުރަންާާާޑުާކ ންމެހެންާތަފްސީލުމިންވަރު.ާއަޅުަގާނ

އިާނުފެންނަާވ ހަކަ.ާމިާކުރުންާމިއ ތްާމިންވަރުގަާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއ ތީާިމާބިލުާއެއްގ ތަކަށްާވެސްާފ ސް

ާާރިޖެކްޓު ކަމުދ  ެވސްާ ެއއްގ ތަކަށްާ މިާ ހަމަާ ވ ހަކަ.ާ ފެންނަާ ކަމަށްާާކ ށްލުންާ ނޫންާ ޤ ނޫނެއްާ އ ތްާ ފެންވަރުަގިއާ

އަޅުަގނޑަށްާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާދެން،ާާާާ.އަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީ

ާާ ާާނުކުރެއްިވޔަސް ކަމެދެން، ކުރ ނެާ ައޅުަގނޑުާ ކުރެްއވިޔަސްާ ޚިޔ ލުގައިއަދިާ އަޅުަގނޑުެގާ ނެތް.ާ ވ ހަކަާާާާއްާ އ ތްާ

ާާއަޅުަގ މިދަންނަވ ލީ. މުޖުތަމަޢަނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާމިީއ،ާ ހަރުކަށިކ ށް މ ާ ވަރަށްވުރެާ ފެތޭާ ޤ ނޫނެއްެގާާށްާ މިާ

މީސިފައި މީަގއިާ ައއިސްާ އަަގއިާ މަންޒަރުހުންނަށްާ ލިބިެގންދ ާ އަޅުަގނޑެއްާާާާދަބުތަކެއްާ ފެންނ ކަށެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޢިއްޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ދެންމެ،ާ ނޫން.ާ ވ ހަކަފުޅުބޭނުމެއްާ ރަޝީދުާ އަޙުމަދުާ ެމންބަރުާ އިރުާާާާރިާ ދެއްކެވިާ

ކުރެއްވި ައޅުަގނބޭނުންފުޅުާ ހަދަހެންާ ބޫތުތަކެއްާ ޓެލެފޯނުާ ޭއެގއިޑުމެންާ ދުންފަތުެގާާެގންާ ތިބެެގންާ ވަދެާ ތެރެއަށްާ
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ާާޢަ ބޭނުމީ މީެގާ ޖެހުންތޯ.ާ ާާމަލުކުރަންާ ކ ންޓްނުވަތަ އިމްޕޯޓުކުރުމުަގއިާ މިާ ެގނެދައުލަތުންާ މިާރޯލްތަކެއްާ ާާސްާ

ާާ ާާާާމަނ ކަންތައްތައް ެގނެސްެގން އުސޫލުތަކެއްާ ރަނަގޅުވ ނީކުރެވޭނެާ ކުރެްއވުންތޯާ މެދުާާާމިކަންާ އެއްޗިއްސ ާ މިާ

ތެރެކުރެޭވާފްރީާޝ ޕްތަކުަގއިާނުވަތަާމިާޤައުމަށްާއެނަގޅު.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޑިއުޓީވިސްނ ަވޑަިއަގތުންާއެންމެާރަ

ވަސީލަތްތައް އުސޫލުާާއެހެންާ ެގމަނ ކުރުމުެގާ ެގންުގޅެެގންތަކެއްާ ހަމަތަކެއްާ ބ ޑަށްާާާންުގޅެޭވނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާާާންާމިކަންާކުރެވޭނެާއުސޫލުތަކެއްާެގނައުންތަކެްއާހިންގ ެގންާމިގ ތުެގާމަތިއެެވއަރނަސްާޕްރ ްގރ މު

ާާ ާާާާމީެގހީވަނީ ދިމ އަށްާމިާބ ވަތުެގާާާާންނ އަލްާމީހުދެންނެވިާފަދަާއަމިއްލަާއިންޑިވިޖުމިާާކަންާބ ޑުހެން.ާާމުހިއްމުމ 

ފުރުޞަތުެގާބޭނުންާކުރީ.ާާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާމިާހަމަާާ،ާެއވ ހަކަާެގނައުމަށްާބަލ ިއރު.ާއެހެންވީމ ާކަންތައްތައްާ

ަގއިާޤ ނޫނެއްެގާސިފަާެގނެސްެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިންވަރުއެްއގ ތަކަށްާވެސްާައޅުަގނޑަށްާނުފެންނަާވ ހަކަާމިއ ތްާާ

ާާ އަދަބުރައްޔިތުންެގ މީެގާ ބަޔަކަށްާ އެތަްއާ ވ ހަކަާާާތެރެއިންާ ނުފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރުންާ މިކަންކަންާ ދީާ

ާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާބޭނުންާކުރީ.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޙުސައިންނިހ ނުާާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވިލިމ ފަންނު

ޢިއްާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ރިޕޯޒަތްތެރި ހުށަހަޅ ލިާ ކ މިޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުންފަތްާާރައީސް،ާ އ ތްާ ގ ތުަގިއާ ޓެއްެގާ

ާާ ބެހޭ ާާކ ންޓުރޯލްކުރުމ ާ އެްއޗެއް މަރުހަލ ަގއިާ ާާބިލަށްާރިޢ ޔަތްކުރުމުެގާ އަޅުަގނޑުާާހަމަ ހިތްވޭ.ާ އެބަާ ދަންނަވ ލަންާ

ާާވެސް އިާސަބްާކ މިޓީަގއިާޢީާކ މިޓީ.ާއަޅުަގނޑުާމީަގމިާކ މިޓީާއަކީާއިޖުތިމ ާހަމަާއިއްތިފ ޤުންާދިމ ވ ާކ މިޓީ،

ޢު ވެސްާހިމެނުމަށްާ ކ ންޓްރޯލްޒުރުވެރިވީާ ދުންފަތުާ މިާ އަނެއްާ ބައެްއާާާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ކުރުމ ާ

ބަެއްއާާ ދެްއވިާ ވިދ ޅުވިާ އެާ އިބްރ ހިމްާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލ ާ ދެންމެާ ކަންތަެައްތައްާ

ާާވ ހަކަ އަޅުަގނޑަށް ާާތައްާ ކުރީއްސުރެހަމަ އެާާވަރަށްާ ވިސްނޭތީެވ،ާ ވަކިާާވީމާ ހެންވެސްާ ޙައްޤުތަކެއްާ ބަެއއްެގާ ާ،

ޤ  ހުްއޓުަވއިާ ފިޔަވަޅުާގ ތަކަށްާ ެއއަށްާ ގ ތުންާ ދ ންޖެހޭނޫނީާ ހިސ ބަށްާ ދުންފަތުެގާާާާައޅ ާ ގ ތުަގއިާ ކަމެއްާ

ޑުެމންާވިސްނ ލުންާމުހިއްމުާތުެގާމައްޗަށްާއަޅުަގނއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާއ ތަތީވެާއެާދިޔަާހ ލަކުރުންާާއިސްތިއުމ ލު

ރިސޯސްާާއަދިާމިއަށްވުރެާމ ާާ.ާރ އްޖެައކީާހަމަާކުޑަކުޑަާޤައުމެއްާމިާނޫންާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާާނޭނެގކަން

ާާ ާާއަދި ކުމިއަށްވުރެ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ެވސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބ ޑެތިާ ނުކުތް،މ ާ އުޅެފަިއާ ގ ތުާާރަންާ ންާޤ ނޫނީާ

ފެންނަން.ާދ ދި ްގރީސްާާާކުރަންާއުޅެފައިާނުކުތްާނަތީޖ ތައްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަހުރިާ ާާފަހަކުންާއޭެގާއެއްާޤައުމުާ

އަޅުަގނޑުމެން ދިޔަާމައްސަލަތައްާވެސްާ ޖެހިެގންާ ްގރީސްަގއިާ އެހެންވީމ އަކީ.ާ ފެނިފައި.ާ ާާނަށްާއ ތީާ އަޅުަގނޑުާާ،

މިާ ފ ހަާފުރުާާހަމަާ މ މިޞަތުަގއިާ ހިތްވޭާ ގ ތަށްާަގކ ށްލ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ިގލީާ

ތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމޭ.ާއަޅުާ ހަމަާ މިފަދަާކަންތައްތަކެއް.އަޅުަގނޑުާ ާަގނޑުމެންނަށްާއަނެއްާޤ ނޫނަކުންާ

އުސޫލެއްެގ ޭއެގާ މ އްދ ތައްާ ރަނަގޅުާ ބަެއއްާ އެބަހުރިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ިމާ އެބަހުރިާ މީަގއިާ ގ ތުންާާާާއެކަމަކުާ
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ދޭ.ާދެން،ާއެވ ހަކަާާާާތުާލިބިެގންޞައަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުާތެރޭަގއިާހަމަާކަންތައްތައްާރަނަގޅުާކުރުމަށްާފުރު

ޙަޤީޤަތުަގއި ފ ހަަގކުރަން.ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ މަނ ވެސްާ އެއްކ ށްާ ދުންފަތްާ ބިލަކީާ ނޫން.ާާާ ބިލެއްާ ބެހޭާ ކުރުމ ާ

ާާ ފ ނުވ ފައި ދުންފަސަރުކ ރުންާ ބިލަކީާ ކ ންޓްރޯލްާއ ތްާ މުހިއްމުާތްާ އެންމެާ މީަގއިާ ދެން،ާ ބިލެއް.ާ ބެހޭާ ާާކުރުމ ާ

ޢ އް ފެނިެގންދ ނީ.ާ ތަންތަމ އްދ އަކަށްާ ބަެއއްާ ކުރ ާ ވިޔަފ ރިާ ައދިާ ތަންތަނަށްާ ބައެްއާ ދުންފަތުެގާާމުާ ނުަގއިާ

ރެސްޓޯރައިސްތިއުމ ލު ކެފޭ،ާ ގ ތެއްަގއިާ ޚ އްޞަާ މ އްދ .ާ އ ތްާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ާާކުރުމ ާ ތަންތަންޓު .ާާ…ނުގައިފަދަާ

ރެސްޓޯރަާ ކެފޭ،ާ ބައެއްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ބައިބަިއަގމިހ ރުާ ހުންނަާ ފިނިކ ށްފައިާ ވެސްާާންޓުތަކުަގއިާ އިާ

އިސްތިއުމ ލު އެާާދުންފަތުެގާ ނުވޭ.ާ ބޭފުޅުންނަކަށްާ ތިއްބަވ ާ ވަޑައިެގންާ އެއްތަނަކަށްާ ދަތިާ އެާ މަނ .ާ ހަމަާ ކުރުންާ

ވަޑަިއަގ ބޭފުޅުންާ ނުހިއްޕަވ ާ ބަންދުކުރެވިސިނިގރެޓްާ ަވކިންާ ޢ އްންނަވަނީާ ދެން،ާ ތަނަކަށް.ާ ހުންނަާ މުކ ށްާފައިާ

ރެސްޓޯރަ ކެފޭ،ާ ހުންނަާ ތަންތަނުަގާާންޓުއޯޕަންކ ށްާ އިސްތިއުމ ލުފަދަާ ދުންފަތުެގާ ހަމަާ މިއިާ ގ ތަށްާ ާކުރެވޭާ

ޖެ ހަދަންާ ދަށުންާ ަގވ އިދެއްާ އަދިާ މ ނަެވ،ާ ކަންތައްތަކެއްާ މިފަދަާ ޤ ނޫނަކުންާ ދެން،ާ އުނދަޫގާާއ ންނަނީ.ާ ހިެގންާ

ގ ތުަގއިާިގނަާއަދަދެްއެގާރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވ ނަމައޭ.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭާާާތަކުލީފުތަކެއްާޖެހިއްޖެާކަމުަގއި

ހަމަާޖުމްލާަާާާ،ާހަމަާއަޅުަގނޑުހެންވީމ .ާއެދ ނެނުވެެގންާާާާނޫނީކަށްާާަގނޑުމެންާދޭާއުނދަުގލަކ ާތުރ ލަދޭންޖެހޭާއަޅު

ާާާާއިރ ެގާމެންބަރުާއެދ ާާގ ތެްއަގިއާމ މިިގލީ ރ ާވ ހަކަާާކުތ އީދުާާގ ތަށްވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުތަކ ާއަދިާއެާހުށަހެޅުްއވި

ާދެލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ދަންނަވ ލަމުންާއިށީނ

ާ

ާމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައް

ބެ ކ ންޓްރޯލްކުރުމ ާ ދުންފަތްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދިރ ސ ކ ށްާ`.ާ ކ މިޓީންާ މިާ ބިލުާ ހޭާ

ައޅު މިއ ތީާ ބިނިންމުމަށްފަހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅިފައި.ާ މިއަދުާ ކުރިމަްއޗަށްާ މިާަގނޑުމެންެގާ ލުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބަކަށްވަނީާ ހުށަހަޅަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކުރުމަށްާ ފ ސްާ ބިލުާ މިާ ގ ތަށްާ ނިމުނުާ ދިރ ސ ކ ށްާ

ޤައުމުތަކުގަާ ޝްރީއަވަށްޓެރިާ ނިންމ ފައި.ާ ކ ށްާ މިކަންާ ެވސްާ އަދިާއިާ ނިންމައިފި.ާ ޤ ނޫނުާ މިާ ވެސްާ ލަންކ ަގއިާ

އެއަަވއް ނިންމައިޓެރިާ ވެސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ހުށަހެޅިާހެންާ ބިލުާ މިާ އ ތީާ ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ފި.ާ

ާއެއީާޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯާއިންާމިާާ.ހުރިދުވަހުަގއިާހުށަހެޅިާފަރ ތުންާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާައޅުަގނޑުާހަނދ ނުަގއިާއެބަ

ާާ ޖެހޭކަން.ާމިއީާއެއްެވސްާާމިކަމ އިާބެހޭާޤ ނޫނެއްާއ ންނަންމުޅިާދުނިޔޭަގއިާހިނަގމުންދ ާކަމެއް.ާާކަމ ާުގޅޭާގ ތުން

މަނ ހ ލެ އިސްތިޢުމ ލުކުރުންާ ދުންފަތުެގާ ގ ތަށްާާތްަގއިާ ކަހަލަާ އ ޅިވަޑަިއަގންނަވ ާ އެގ ތަށްާ ނޫން.ާ ޤ ނޫނެއްާ ކުރ ާ

ތުންނަށްާމިކަންާއ ޅޭނެާގ ތަކަށްާވ ހަކަާދެއްކެވީމ ާކިހިނެއްތޯާައޅުަގނޑުމެންާމިާކުރަންާއުޅޭާމަޤްޞަދެއްާާރައްޔި

މި ވ ހަކަެވސްާ ކ މެޓީންާއިއްތިފ ޤުވިާ ތިއްބަވ ފައިާ މިާކ މެޓީންާ ތަނުަގިއާކ މެޓީަގިއާާާާމިއަކުންާހ ސިލެއްާނުވ ނެ.ާ

ޞަދެއްާއ ވެެގނެއްާނޫނޭ.ާމ މިިގލީާސިޔ ސީާެއއްވެސްާކަހަލަާމަޤުާާމިއީހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުެވއްޖެާާ
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ދުންފަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭނުންދ އިރ ެގާ އިސްތިއުމ ލުާ އުނދަުގލެތުެގާ ވ ާ މީހުންނަށްާ އެހެންާ އެާާކުރ ތީާ އްާ

އިހުސ ސް ފަހަރުަގއިާ ެގއްބޭފުޅ އަށްާ ހައްޤުތަކެއްާ މީަގއިާ އެހެންވީމ ާ ކަމަނުކުރެވިދ ނެ.ާ ވިްއޔާ ލިެގންދ ާ ވަނީާ ާށްާ

ެއއްާަގނޑަކީާދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލުއަޅު ަވުގތު.ާއެހެންނަމަވެސްާމީެގާ ކުރ ާމީހެއްާނޫންާއިރ ދަާކުރެްއވީތީާމިާ

ާއަހަރު ނުވ ނޭާ ކ ށްެގންާ މިކަންާ ހިތަށްއެރިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އެހެންނަދުވަހުާ ދުންފަތުެގާ.ާ މަވެސްާ

ބޭފުޅުންނ އިސްތިއުމ ލު ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެނުކުރ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ ތިބިާާއިާ ރ އްޖޭަގއިާ އަދިާ ސްާ

ނުކުރ ާމީހ އަށްާވެސްާެގއްލުމެްއާާފުށުންާދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލުާާރަްއޔިތުންނަށްާެވސްާއެހެންާމީހެްއެގާާއެންމެހައި

އެހެ ނުވ ނެ.ާ ދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލުލިބިެގންާ ބޭފުޅަންވީމ ،ާ އެާ ެވއްޖިއްޔ ާ ބޭފުޅެއްާ އަމިއްލައަކުރ ާ ެއކަންާކުާ ށްާ

އިންތިޒ މު ވަާާކުރެްއވޭނެާ ގެއަށްާ ކުރަންވީނޫއެބަހުރި.ާ އެކަންާ ހަމަާ ކ ންމެހެންޑަިއެގންާ ދުންފަތުެގާާާންތޯ.ާ ނުޖެހޭާ

އުނދަޫގކުރ  ބޭފުޅަކަށްާ މީހ ާާއިސްތިއުމ ލުނުކުރ ާ އިންނަާ ޖެހިެގންާ ކައިރީަގއިާ ފެނޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަށް.ާ

އިސްތިއު ކ ންާާމ ލުދުންފަތުެގާ އޭނ ެގާ ލިބޭ.ާ ެގްއލުންާ އެބަާ ގ ތުންާ ސިއްޚީާ އަށްާ މީހ ާ އިންނަާ ނުބ އެާ ކުރީމ ާ

އަނިޔ  ގ ތުންާ ސިއްޚީާ ބޭރުންާ އިޚުތިޔ ރުންާ އޭނ ާ އ ތީ.ާ އެހެންވީމ ާާޙައްޤެއްތޯާ ވަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑެްއާާއެއްާ ާ،

ވ ހަކަ ދައްކަވ ާ އެާ ނުކުރަންާ އިބްރ ހީާާތ އީދެއްާ ޤ ސިމްާ އަދިާ ވެސް.ާ މ އަށްާ ދ އިރ ެގމް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާމިިގލީާ ާ

އިބްރ ހީ ޤ ސިމްާ ެގއްލިެގންާމެންބަރުާ ޙައްޤުތައްާ ނުކުރަން.ާ ތ އީދެއްާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ވ ހަކައަށްާ ދެއްކިާ އެާ މްާ

ވަ އ ންނަންދ ކަމަށްާ އުސޫލުާ ހަމަާ ހަމަާ ކުާންޏ ާ މީހެއްެގާ ެއްއވެސްާ އެއީާ އަނެކ އަށްާޖެހޭނެ.ާ ޢަމަލުންާ ރ ާ

މަާެގއްލުންާ ނުވ ނެ.ާ އެވެެގންާ އެހެންވީމ ާ މީހަކަށް.ާ ތ އީދުާާުއސޫމްާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެްއކުމަކީާ ކަމެއްާާގ ތަށްާ ކުރ ާ

ނުކުރ ާގ ތަކަށްާމަނ ާގ ތަކަށްާއ ތްާއަދިާމިާބިލުާމިއ ތްާގ ތަށްާފ ސްކުރަންޖެހޭނެ.ާދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލުނޫން.ާާ

ލުާކުރ ާފަރ ތަކަށްާެއކަންާކުރުންާއެބަާއ ތް.ާާޤ ނޫނެއްާނޫންާމިއީކީ.ާއެާއ ޅިެގނެއްާނުވ ނެ.ާދުންފަތުެގާިއސްތިއުމ 

ވެ ކަމަށްާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ާމިާ ސިނިގރޭޓުާ ހަމައެކަނިާ މީހުނެއްޖިްއޔ ާ ދުންފަތުެގާބޯާ ނޫންާ އްާ

އަޅުަގނޑުާއިސްތިއުމ ލު ހުންނަންވީާ ޭގަގއިާ ލައިެގންާ ކ ޅެއްާ ދުންފަތްާ ވެސް.ާ ެއާކުރަނީކީާ ނެތް.ާ މައްސަލަެއއްާ ެގާ

ފަވ ހަކަ ނެތްދަްއކ ނެާ ެވސްާ ިއސްތިއުމ ލުރ ތެއްާ ދުންފަތުެގާ މިއީާ ބިލެއް.ާ ެގްއލުންވ ާ ފަރ ތަށްާ ނޫން.ާކުރ ާ ާ

ކުރުުމންާނުވަތަާއޭނ ާކުރ ާޢަމަލުންާއެހެންާމީހަކަށްާމައުސޫމްާމީހަކަށްާެގއްލުންާނުލިބޭނެާދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލު

ވިާ ޤ ނޫނެއްާ އ ންނަންގ ތަށްާ ވިޔަސްާ ަގވ އިދެއްާ ާާޔަސްާ އެއީ ހުރިާޖެހޭނެ.ާ ޙައްޤުންާ ކަމަކުންާ ކުރ ާ މީހަކުާ ވަކިާ

އެ ތ އީދެްއާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ނެ.ާ ެވެގންާ އަނިޔ ެއއްާ ާާާާމީހަކަށްާ ނުކުރަން އަޅުަގނޑުާާކަމަކަށްާ ބިލަކީާ މިާ އަދިާ

ގ ޤަބޫލު އެންމެންކުރ ާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ ހުރިާތުަގއިާ އެބަާ ބިލުތައްާ ޒ ތުެގާ މިާ ބިލެއް.ާ އ ތްާ ނިންމ ފައިާ ވެސްާ

ދު ކުރެވޭނެ.ނިންމ ފައި.ާ ތެރޭަގއިާ ޭގާ އޭނައަށްާ ނުކުރެެވންޏ ާ މަުގމަތީަގއިާ އިސްތިއުމ ލުާ ތެރޭަގިއާާާާންފަތުެގާ ޭގާ

ާތްޖ ބަާހުރި.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ާޤަޟ ޙ ަގއިާެވސްާއިނދެެގންާކުރެވޭނެ.ާކުރެވޭނެާގ ތްތައްާއެނުކުރެވެންޏ ާފ ޚ ނައި

ވެ މަުގަމއްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފައްޓަންވީނޫންތޯާ ކުރަންާ ތަނަށްާވެސްާ ތިބިާ ހަމަާ ކުރަންވީނުންތޯ.ާާާާސް.ާ ވެސްާ



 62 

ކ ށްފައިާއ ތްާކަމެއް.ާމަުގާމައްޗަށްާކުންޏެއްާނޭޅޭނެ.ާއަދާިާާާއެކަމަކުާެއއ  ބެހޭާގ ތުންާޤ ނޫނުާނެތަސްާއެއީާމަނާ 

ހަޑިާއެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާއަޅުަގނޑަށްާމިއ ތީާހަމަާއިރ ދަާކުރެއްވީތީާރަނަގޅަށޭ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ާދަންނަވ ނީާމިާބިލުާމިއ ތްާގ ތަށްާފ ސްާކ ށްދެއްވުމަކީާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންލީާމުޙައްމަދުާވެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަ

ޓީނާްާޖްތިމ ޢީާކ މެބެހޭާބިލުާމިާވަނީާއިާާސް.ާދުންފަތްާކ ންޓްރޯލްކުރުމ `.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީާ

ކ ާމިާބިލަކީާކުރުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިާމަްއޗަށްާެގނެްއސަ.ާކުރީާދުވަހުާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނުދައްދިރ ސ 

ހަމައަށްާދިއުމަށްާތައްޔ ރަށްާާާކީާއެދުވަހުާގ ތްަގނޑަކަށްާވޯޓ ދެއްކިާއެންމެާފަހުާވ ހަކަާނުދެއްމިާރިޕޯޓަށްާވ ހަކަ

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެާ ހަމަާ ބިލުގާެާއ ތީ.ާ މިާ ދުވަހުާ އެާ އ ތީމ ާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ފައިާ ެައްކަންާ ވ ހަކަާ ންބަރެއްާ

މުހިއްމުާބިލެއް.ާާާާކަންތައްާނިމިެގންާނުގ ސްާމިާވަނީ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމައްޗަށްާއަިއާވަރަށް

ދުޅަހެޔ  ޞިއްޙީާ އަޅުަގނޑުމެންާމުޖްތަމަޢުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައްާކަމަށްޓަކައިާ ހަމާަާެގާ ދެވޭނެާ ޔިތުންނަށްާ

ކަމެކޭާމިާޤ ނޫނަކީާޤ ނޫނެއްެގާސިފަިއަގއިާއ ތުންާރަނަގޅުާޤ ނޫނެއްެގާކަމުަގއި.ާއެހެންކަމުންާމިާކ މެޓީެގާމުހިއްމު

ހުށަހެޅިފަ ތ އީދުރިޕޯޓްާ އަޅުަގނޑަށްާ ގ ތަށްާ ޙަޤީޤަތުގައިއިވ ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ ބިލުަގއިާާާާކުރެވޭާ މިާ ވެސްާ

އެ ވަރަށްމިހ ރުާ އ ތްާ ގ ތުނާްާބަާ ބެހޭާ ކ ންޓްރޯލްކުރުމ ާ އިސްތިއުމ ލުކުރުންާ ދުންފަތްާ ރަނަގޅަށްާ ާ

އިސްތިއުމ ލުކުއިސްތިއުމ ލު ތަންތަނ އިާ ތަާރެވޭނެާ ހ ލަތްތަކ ނުކުރެވޭނެާ ނުކުރެވޭނެާ މިާާންތަނ އިާ ދެންނެވީާމިހެންާ

އިސްތިމ ލު ކަދުންފަތުެގާ އެްއވެސްާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުންނަާކުރ ާ ނުކ ށްާ ޢަމަލެއްާ އެކަމުެގާ ހަލަާ

އ ތީ.ާާާފަރ ތްާދެާފަރ ތުެގާޙައްޤުާެވސްާހިމ ޔަތްކ ށްެގންާެއާޙައްޤުތަކަށްާވެސްާބަލައިެގންާމިާބިލުާހުށަހަޅ ފައިާމި

ފ ހަަގކ ށްލަ އަޅުަގނޑުާ ގ ތެްއަގއިާ ދިރ ސ ޚ އްޞަާ ބިލުާ މިާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ކ މެޓީަގިއާާންާ އިރުަގއިާ ދިޔަާ ކުރަމުންާ

ދައިެގންާމިާބިލުާމިހ ރުާއިރ ތަކެއްާެގނެސްާެއާފަރ ތްތަކުެގާޚިޔ ލުެވސްާހޯމ އިާުގޅުންާހުރިާވަރަށްާިގނަާދ މިކަ

މިހ ތަނ ާާފަރުމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުދޭާ ކަމަށްާ ހެއްކެއްާ ޭއެގާ ައއީ.ާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ކުރެވިެގންާ

ސްާކަހަލަާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިެގންާނައީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާާހަމައަށްާއައިއިރުަގއިާމިާރިޕޯޓަށްމިާބިލަށްާއެއްވެ

ޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާކަހަލަާގ ތަކަށްާޤަބޫލުާކުރ ތީއޭ.ާއެހެންާނޫންނަމަާއެންެމާއިޞްލ ޙެްއާނަމަވެސްާާ

ދިޔައީސް ރިޕޯޓ ހުށަހެޅިެގންާ މިާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ހަމައަކަށެއްާ މިއަދ ާ ާ.ާާާާ އެއްވެާބެހޭ ކަހަލަާގ ތުންާ ސްާ

ެއއް އަހ ފަާ ައޅުަގނޑުާ ައޑެްއާ ފ ޅުކުރިާ ޚިޔ ލެްއާ ކަހަލަާ ރައިޓްާާހިތްހަމަނުޖެހޭާ ހިއުމަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ާާސްާނުޭވ.ާ

ާއ ފީހ ިއާއަދިާސ ސައިޓީާފޯާހެލްތުއެންޑްާފެމެލީާއ އިާއެޓަރނީާޖެނަރަލްެގާާާާމިޝަނ އިާމިނިސްޓްރީާއ ފްާހެލްތުކ 

މޯލްޑި އަދިާ ނޭޝަނައެޑިއުކޭޝަންާ ކ މ ްވސްާ އ ފްާ ޗެމްބަރާ މޯލްޑިްވސްާލްާ އިންޑަސްޓްރީ،ާ އެންޑްާ ސްާ

ޓުއަރިޒަްމާ ފޯާ އެސޯސިއޭޝަންާ މޯލްޑިވްސްާ އަދިާ އިންޑަސްޓްރީ،ާ ކ ންސްޓްރަކްޝަންާ އ ފްާ އެސޯސިއޭޝަންާ
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ންާމިާބިލާުާއްޔ ތަކުެގާވެސްާޚިޔ ލުާހޯދައިެގާހުރިާބައެއްާއެހެންާމަދަނީާޖަމުޢިުގޅުންާާކަމ ާާއިންޑަސްޓްރީާއަދިާމި

ާާރުމ ފަ އައިްއސަ ކުރިމަްއޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ތަނަށްާ އެހެންކުރެވިެގންާ އެއްކ ށް.ާ ރިޕޯޓ ާ ވަނީާ ކަމުންާާމިާ

އަޅުަގނޑުެގާާާާާއަޅުަގނޑުާއިތުރުާވ ހަކަތަކެްއާނުދައްކ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާމީާމުހިއްމުާބިލެކޭ

ތަޢ ރަފު ާާތެރެއަށްާ މި އެހެންނަމަވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާކުރަން.ާ ދ އިރުަގއިާ ވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ވެސްާ ބިލުަގއިާ

މެދުާިވސްނ ލުމަކީާެއއީާމުހިއްމުާާާާކަމާ ާާރައްޔިތުންނަށްާނުއުފުލެވޭާަވރުެގާބ ޑުާބުރަެއއްާއުޅޭާކަަމށްާވަންޏ ާއެ

ހެޅިެގންާދިޔަާއިރުާާކަމެކޭ.ާެއކަމަކުާައޅުަގނޑަށްާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިަމއްޗަށްާހުށަ

ދީެގންާމިހ ރުާާާކަމ އިާމިާހުރިހ ާކަމެއްާވަރަށްާބ ޑަށްާދޫާދެންނެވީާމިކަންާކުރުމުެގާތ ށިއ ތްާހަރުކަށިާކަމ އިާމި

މިާވަނީާކ މެޓީންާިމާހުރިހ ާކަމަކަށްާވިސްނ ފަިއާހުރިހ ާފަރ ތްތަކެްއެގާޚިޔ ލުާެއއްކ ށްާމިާބިލުާރަނަގޅަށްާފަރުމ ާާ

ެގނެވިފައޭ ކ މެޓީނާްާކ ށްެގންާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނުނަގ ާ ވަުގތުތަކެއްާ ިގނަާ މ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާމިާފުރުޞަތުާބޭނުންކ ށްލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާފ ނުވ ފައިާއ ތްާރިޕޯޓަށްާތ ީއދު

ާސްާ.ރައީ

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންދީދީާރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާމައްޗަންގ ޅިާއުތުރުާދ އި

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ރުާތަޅުމުަގއިާވ ހަކަތަްއާހުރިާގ ތުންާމިާބިލުާމިއ ތްާާ

ގ ތަށްާފ ސްާނުވުމަކީާވެސްާއެކަށީެގންވ ާކަމެއް.ާއެހެންކަަމށްވ ނަމަާއަނެްއކ ެވސްާއަނބުރ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާ

މި މަޖިލީހުަގއިާ ދެންާމިާ އ ޓ މެޓިކުން.ާ ދ ނެހެންާ އަނބުރ ާ ކ މެޓީއަށްާ ގ ތުންާ ކުރެވުނުާ ކަންާ ހ ހިސ ބަށްާ

ނުބޯާމީހުންެގާވ ހަކަ.ާެއާާާާނީާދެާބައެްއެގާވ ހަކަ.ާސިނިގރޭޓުާބޯާމީހުންނ އިާސިނިގރޭޓުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދައްކަ

ހިމެނެނީާސިނިގރޭޓުާާދަްއކ އިރުވ ހަކަ ިމާ ތެރޭގައި.ާާއަޅުަގނޑުާ މީހުންެގާ އަޅުަގނޑުާާއެހެންާާނުބޯާ ވިޔަސްާ ކަމަށްާ

ވަރަޤަބޫލުކުރަން ައޅުަގނޑުެގާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ ވަށ ލ ާ އަޅުަގނޑުެގާ ބޯާާޖެހޭާ ރަްއޓެހިންނަކީާސިނިގރޭޓުާ ގ ތްާ ށްާ

ތުަގއިާާކަން.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާވެސްާއަދިާކ މެޓީެގާރިޕޯޓުންާވެސްާފެންނަާގ މީހުން

އަޅުގަާވ ހަކަދެއްކެވިާާޖަމ ޢަތްތަކ އި ވ ނީާ ދެއްކެވިފަިއާ ސިނިގރޭޓުިއރުާ ިގނައިންާ ހީވަނީާ މީހުންެގާާާާނޑަށްާ ނުބޯާ

ބޯާާާޭވާޖަމ ޢ ތްތައްާހަދައިެގންާތިބެދ ނެހެންާސިނިގރޭޓުހެންާއެާވ ހަކަތައް.ާައޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްާނުާާާޖަމ ޢަތްތަކ 

ވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާށްާވައްތަރުާނޫންާކަމެއް.ާއެހެންކުރުމުެގާޖަމ ޢަތެއް.ާއެއީާވަރަމީހުންެގާޙައްޤުތައްާހިމ ޔަތް

ާާާާސިނިގރޭޓު ކަހަލަ މިާ ކަންނޭނެގާ ވެެގންާ ބުރަާ ދިމ ލަށްާ ޙައްޤުތަކ އިާ މީހުންެގާ ޖަމ ޢަތްތަކ ާާާކަންކަންނުބޯާ

ކެްއެގާާބައެްއެގާޙައްޤުތަާާާދަްއކަިއެގންާައޔަސްާއަންނ ނީ.ާރަނަގޅުާގ ތަކީާވެސްާއެއީ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުާދެވ ހަކަ

ާާާާދަްއކ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަޅުަގނޑުވ ހަކަ ހަމަާކުރީަގއިާމިާތަޅުމުަގއިާބައެްއާބޭފުޅުންާވ ހަކަދެއްކެިވާާވެސް

ކ ންޓްރޯލްާ ހުންނަާާއިރުާ ެގއްލުންާ މީެގާ ބޭނުންކ ށްެގންާ މީޑިޔ ާ އ އިާ ޓީީވާ ބ ޑަށްާ އިރުާ އަންނަާ ބަިއާ ކުރުމުެގާ
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ާާާާންކަންތައްތަކ އިާމީެގ ކަމަށްާާާއެްއޗެހިާއަދިާވީހ ވެސްާވަރަކަށްާމީހުންާއެާާތަކާ ކަންކަންާޕްރ ްގރ ކަންކަމ އިާއެާވ 

ވ ހަކަހޭލުން ގ ތުންާ ބެހޭާ ެގއްލުންތަކ ާ އޭެގާ ކުރުވ ާ ާާދަތެރިާ ލިސްޓު މީހުންެގާ މަރުވިާ އަދިާ ދުންްއކ ާ ފަތުެގާާވެސްާ

ކަމަށްާާާާދޭާާލ ތަކުންާހުއްދަރުވިާމީހުންެގާލިސްޓުާވެސްާދޭތެރެދޭތެރެއިންާޢ އިޖެހިެގންާމައިސްތިއުމ ލުންާކެންސަރު

ޢާ  އެާ ދަވަންޏ ާ ވ ހަކަާ އެކަހަލަާ އަރ ާ ވެސްާ ހޭލުންތެރިއިލ ތަކުންާ މިކަމުންާ ހަްއކަިއެގންާ މަގައިުމވެސްާާކުރުމަކީާ

ާާ ބޭނުންތެރި މިާވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބުންޏަސްާ މަނަލޭާ ސީދ ާ ހަމަާ ޤ ނޫނަކުންާ ދެކެން.ާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ

ޒ ތުާ އޭެގާ އެކަންާ މަސްތުވ ތަކެތީެގފެންނަނީާ ނުކުރެޭވ.ާ ރަނަގޅަށްާ ާާާާަގއިާ އަޅުަގނޑުމެން ެވސްާ ެގ90ާާޤ ނޫނެއްާ

ާާއަ ަވރަށް އ ތްާ އެބަާ ތެރޭަގއިާ މިހެންާހަރުާ ހަރުކަެަށި.ާ ވަރަށްާ ވެސްާ އަދަބުތަްއާ ހަދ ފައި.ާ ޢަޒުމެްއަގިއާ ވަރުަގދަާ

ހުރި މިއ ތްާ ނެތްާ ބުނެވޭކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ާާކިޔަސްާ އ ދެ، ީވއިރުާ ދުވަސްާ ވެސްާާާާއ 2008ހ ާ ހަމައަށްާ

ހ ލެއްމަސްތުވ ތަ މަދުވަމުންާދިޔަާކަމެއްކެތިާރ އްޖޭަގއިާއެްއވެސްާ މީހުނާްާާާ،ަގއިާ ދިޔަާ އ ދަވަމުންާ ނުވަތަާއެއަށްާ

ދިޔަ އެހެާާމަދުވަމުންާ ެވސް.ާ ޢ އްކަމެްއާ މީހުންެގާ ޤ ނޫނުތަކުންާ ދިރިއުޅުުމަގންވީމ ާ ކަންކަންާާމުާ ހުންނަާ ިއާ

ކަންާށްާމީޑިޔ އަށްާަވުގތުާވެސްާދޭންޖެހޭނެގ ތަާާއެމީހުންާހޭލުންތެރިާކުރުވ ާއަދިާއެާކުރުމަށްާވުރެާބ ޑަށްާާކ ންޓްރޯލް

ކުރު ހޭލުންތެރިާ ޢ މިކަންކަންާ ެގއްލުމ އިާ ލިބޭާ މީހުންނަށްާ ލިބާޭާވ ާ ކުދިންނަށްާ ކުޑަާ ެގއްލުމ އިާ ލިބޭާ އިލ ތަކަށްާ

ާާާާެގއްލުމ އިާމިާހުރިހ ާވ ހަކަތަކެއްާދަްއކަން.ާއެ އެާނަޒަރުާބަހައްޓަިއެގންާެގންދިއުަމކީާގ ތަށްާހަމަާގައިމުެވސް

ކ މެޓީ އަނެއްކ ވެސްާ ބިލުާ މިާ އެހެންވީމ ާ ދެކެން.ާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ގ އްސިާާވަރަށްާ ވަންޏ ާާާއަށްާ ކަމަށްާ

ންާކުރެއްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާާވ ނެާކަހަލަާގ ތަކަށްާއެކަެވސްާމީޑިޔ ެގާތެރެއިންާމަޖްބޫރުއެކަހަލަާކަންކަންާހަމަގައިމު

މާިާގ ދެކޭ ހެންާ ތަންތަންާ އަިމއްލަާ ވަރަށްާ ގ ތުންާ ފެންނަާ މީޑިޔ ތަްއާ މިހ ރުާ ކަމެއް.ާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ ތުަގއިާ

ަގއިާާފަހަރެއްއ ންނަނީ.ާއެއްާބައެްއެގާއަިމްއލަާތަނަކ އިާއަނެއްާބަެއއްެގާައމިއްލަާތަނަކ .ާއެހެންިވޔަސްާޤ ނޫނަކުންާ

ާާ ާާއަދިާސިނިގރޭޓްާބޭނުންފުޅު ކުރުމުެގާކަންކަމަށްާާންާހޭލުންތެރިމުލަާމީޑިޔ ާއަކުންާވެސްާޢ އްބޭފުޅެްއެގާއަމިއްވ 

ހެން.ާއެހެންވީމ ާއެކަހަލަާގ ތަކަށްާއެކަންާކުރެިވއްޖެާކަމުަގިއާާާާކުރެވިދ ނެޑަށްާހީވަނީާޤ ނޫނަކުންާމަޖުބޫރުއަޅުަގާނ

ާާާާވަންޏ ާހަމަގައިުމވެސް ކުރަން.ާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާާލިބޭނެާކަމަށްާާއިންާާމީޑިޔ ޢ އްުމންާބޭނުންވ ާކަހަލަާޚިދުމަތެްއ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑު،ާައޅުަގނޑުެގާމިާޚިޔ ލުތައްާހިއްސ ާކ ށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފަރ  ޕ ޓީެގާ ޤައުމީާ އ ތީާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ފުރުޞަތަކަށްާ މިހ ރުާ މެލންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތުން.ާޝުކުރިއްޔ ާ

މި ބޭފުޅަކުާ ޕ ޓީެގާ ޤައުމީާ އަދިާ ހަމަވެފައި.ާ ވަނީާ ވަުގތުާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ޕ ޓީއަށްާ އެާ ވަުގތުާާާއެހެންނަމަވެސްާ

ޢިއްޒަ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އ ދެ،ާ ނެތް.ާ ނުވެސްާ ވަޑައިެގންާ މުޞްޠަމ ލަމުަގއިާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ފ ާތްރެރިާ

ާފުރުޞަތުާބޭނުންފުޅުތޯ.ާާ
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ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންފ ާެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާދ އިރ 

ވ ނީ އެދިފައިާ ފުރުޞަތަކަށްާ ދުވަހުެވސްާ ކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދުންފަތުެގާާޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ާ.

ާކުރ އިސްތިއުމ ލު ޝަުއގުާާ އިސްތިއުމ ލުކުރުމުެގާ ދުންފަތުެގާ ދުންފަތުެގާާމީހުންާ ކުރުމ އިާ ކުޑަާ ވެރިކަންާ

އިނޭގާާއުމ ލުތިއިސް އަޅުަގނޑަށްާ ހަދ އިރުާ ޤ ނޫނެއްާ ކުރުމަށްާ ހަނިާ މިނިވަންކަންާ ލިބިފައިވ ާ ކުރިންާ ކުރުމަށްާ

ކުރެވިފައިާހުންނަންާވ ނީާެއއީާޤ ނޫނަކުންާެއއްޗެްއާާއިާއެާޤ ނޫނަކުންާކަމެްއާބަޔ ންކުރ ާއިރުަގއިާެއާބަޔ ންގ ތުގަާ

ާާވ ާގ ތަށް.ާމީަގއިާމިާބިލުންާއަޅުަގނޑަާާބަޔ ންކ ށްފައި 6ާާާާށްާިއނޭގާގ ތުަގއިާމިާބިލުަގއި 28ާާވަނަާމ އްދ ާއ އި

މި ކަނޑައަޅ ފައިާ އެއީާ ނެތްކަން.ާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ ފުރިހަމައަށްާ އެާ އިނެގނީާ ބެލުމުންާ މ އްދ ާ އިންނަނީާާާވަނަާ

ރިާބޯންާނުވ ނެާތަންތަނ އިާކަނޑައަޅ ފައިާިމާއިންނަނީ.ާޢިއްޒަތްތެާާބޯާތަންތަނ އިާސިނިގރޭޓުާާބ ޑަށްާސިނިގރޭޓު

މި ދުނިޔޭެގާ ޤައުމުތަާާރައީސް،ާ ކ ށްފައިވ ާ ދުންފަތުެގާއިސްތިއުމ ލުކަންކަންާ ކުޑަާާކުަގއިާ ކުރުުމެގާޝަުއުގވެރިކަންާ

ތަންތަނާްާ ބޯާ ހުރީކީާ ވިސްނ ފައިާ ބ ޑަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ ފިޔަވަޅުތަކަށްާ އަޅ ފައިވ ާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ކުރުމަށްާ

ހުރީ ނޫންާ ކަނޑަައޅ ފައިާ ޒޯނާ ކީހަމައެކަނިާ ސްމޯކިންގާ ނަންާ އެާ ވަކިާާ.ާ ހަމައެކަނިާ ޒޯންާ ސްމޯކިންގާ އިާ

ތަކުަގއިާޤައުމުަގއިާވަރަށްާިގނަާތަންތ ނަގއިާސިނިގރޭޓެްއާނުބ ވޭ.ާސްކޫލްާާކުރުމަކުންނެއްާނުނިމޭ.ާމިހ ރުވެސްާމި

ަގިއާާންާއުޅޭާތަންތ ނޑަާކުދިނުބ ވޭ.ާސަރުކ ރުާއިމ ރ ތްތަކުަގއިާނުބ ޭވ.ާމިއީާމިކަހަލަާބައެއްާމުހިއްމުާތަންތަން.ާކު

މި ަގވ އިދުތަކުންާ އެބަހުރިާ ވެސްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ާ އަޅުަގނޑުާާާާނުބ ވޭ.ާ އެހެންވީމ ާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ ކަންކަންާ

ކުރުން.ާފައިާއ ތީާސިނިގރޭޓްެގާައުގާބ ޑުާކ ށްކަނިާހައްލަކަށްާދުނިޔެާތަޖުރިބ އުޅޭާވ ހަކައަކީާހަމައެާާދަންނަވަންާމި

އަށްާާާދިވެހިާރުފިޔ 130ާާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންާއެބަާހުރިާސިންަގޕޫރުންާމިކަންާކ ށްފަިއާސިންަގޕޫރުންާމިކަންާކުރީާ

ާޤައުމު.ާާއުފައްދ ާާމެރިކ ާމިއީާއެންމެާިގނަާސިނިގރޭޓުފ އްޓެއްާސިންަގޕޫރުންާަގންނަންާލިބެނީ.ާއެާާސިނިގރޭޓު

ލިބެނީާދިވެހިާރުފިޔ ާާއެމެރިކ އިންާސިނިގރޭޓު ަގންނަންާ ބަލަންާާފ ްއޓެއްާ ާާއަށްާ ދުނިޔޭަގއިާާާރުފިޔ 65ާާޏ  އަށް.ާ

އެންމެާައުގާހެޔ ާޤައުމުތަކުެގާތެރޭަގއިާދިވެހިރ އްޖެާވަނީާހިމެނިފައި.ާއަުގާހެޔ ާޤައުމުތަކުެގާތެރޭަގއިާާާސިނިގރޭޓު

އިންޑ ނޭޝިޔ ،ާދިވެހިރ އްޖެާކަހަލަާމަދުާޤައުމެއްަގއިާމިާއިންނަނީާމިހ ާއަުގާހެޔ ާވެފައިާއިންނަނީ.ާއެހެންވީމ ާާ

މިދަންނަވަ ބޯންއުާާންާ ތަންތަނ އިާ ބޯންވ ނެާ ސިނިިގރޭޓްެގާ ވ ހަކައަކީާ ެއއީާޅޭާ ކަނޑައެޅުމަކުންާ ތަންތަންާ ނުވ ނެާ

% ނަަގނީާ މިހ ރުާ ކުރުން.ާ މަތިާ ޓެކްސްާ ީމެގާ ހައްލަކީާ ނޫނޭ.ާ އަޅުަގނޑ200ާާާާުހައްލެއްާ ވަންޏ ާ ކަަމށްާ

ރުފިޔ ާއަށްާޖެހިއްޖިއްޔ ާިމ50ާާާުގާާފ އްޓެއްާަގންނަންާލިބޭާއަާާނަަގމ ާހިނގ ށޭ.ާސިނިގރޭޓ500ާާުާ%ދަންނަވ ނީ

ބޯާމީހުންާމަދުވެދ ނެ.ާމަނަލެއްާނުކުރެވޭނެ.ާމަނ ާކުރަންާުއޅެެގންާކުރިއަސްާމިާޤައުުމަގިއާވަރަށްާނުލަފ ާވަރަށްާާ

އެހެންާކަހަލަާތަޖުރިބ ެއއްާހ ސިލުކ ށްފައިވ ާޤައުެމއްާމިާޤައުމަކީ.ާއެކަމަކުާައުގާބ ޑުާކ ށްެގނެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ބ ޑުާމައްސަލަެއއްާހެނެއް.ާއެހެންވީމ ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީާހަމައެކަނިާސިނިގރޭޓްާާާއްާނުވޭާެއއީާމ ހިއެ
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ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫނޭ.ާ ހައްލެއްާ ެއއީކީާ ކަނޑައެޅުަމކުންާ ތަންތަންާ ނުވ ނެާ ބޯންާ ކަނޑައެޅުަމކުންނެއްާ ތަންތަންާ ބޯާ

ބަާޖެހޭާމިާރ އްޖެާއަށްާކުރަންާއެަގއިާައޅުަގނޑުމެންާބަޔ ންާބިލުހަމަާމިާާ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގރައީސް

ާާ ޑުބްލިކޭޓު މައްސަލަާއިމްޕޯޓުކުރ ާ ވެސްާ މިއީާ ހޯދައިެގންާސޯލްއެޖެންޓުކަންާާާސިނިގރޭޓް.ާ ރައިޓުާ ބްރޭންޑުާ އެއް.ާ

ބްރޭންޑު އެާ އެކިާހޯދައިެގންާ ެއކިާ ދުނިެިޔޭެގާ ނަމުަގިއާ އިންފީރިާާތަކުެގާ މިެގންނަނީާ ކ ޤައުމުތަކުންާ ލިޓީާާއަރާ

މިާޤައުމަށް.ާާާާނބުކެޔ ާމޫާކ ށައިެގންާއެބަާެގނޭހަދައިެގންާމިާެގންނަނީ.ާދުންފަތުެގާބަދަލުަގއިާބައެއްާފަހަރުާބަ

އެާ އަޅުަގނޑަށްާ މީހެއް.ާ ދިމ ވިާ ަގންނަންާ ޝިޕްމަންޓެއްާ އެކަހަލަާ މިއީާ ައޅުަގނޑުާ ހަދައިެގން.ާ ސިނިގރޭޓަށްާ

ާާ ާާތަޖުރިބ ާލިބިފައިާހުރީ.ާއެއީާމިާރ އްޖޭަގއި ކ ށްފަިއާާތިބިާމީހުންާމިާސިނިގރޭޓްާއިމްޕޯޓުމިާހުއްދަާނަގައިެގން

ހަދ ފަިއާާާާލ އިާެއކިާެއކިާފ ޑުފ ޑުެގާފަތ ާެއއްކ ށްެގންާމަލްބަރޯާސިނިގރޭޓުމުނބުކެޔ ބެލިާއިރުަގއިާމިާއިންނަނީާބަ

އަޅުަގނޑަ ކަނޑަެއޅުމުަގއިާ އަދަބުތައްާ ވަރަކަށްާ ފުދޭާ މިއީާ އެހެންވީމ ާ ާާއ ތީ.ާ ފެންނަނީ ޢުޤޫބ ތްާށްާ ދިނުމުގެާމ ލީާ

ހެން ކުޑަާ މިންަގނޑުާ އ ތްާ ސިނިގރޭޓުާކަނޑައަޅ ފައިާ މީހ ާ ބޯާ ެއކަނިާ ހަމަާ ާ.ާާާާ ތަނެްއަގިއާާއެ ނޫންާ ހުއްދަާ

ާާާާސިނިގރޭޓު ދިނުމެއް އަދަބުާ އޭނ އަށްާ ސިނިގރޭޓްާބުއީމ ާ މީހުން.ާ އިމްޕޯޓުކުރ ާ މިާ ކަނޑައަޅަންވީ.ާ ނޫންާ

ާއ ިއާާޖިއްޔ ާމަދުެވެގންާކަނޑައަޅަންާއެބަާޖެހޭާފަސްާލައްކަާރުފިޔ ކުރ ާމީހުންާމިާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުާވެއްއިމްޕޯޓު

ެއއް.ާނޫނިްއޔ ާއަދަބުާކަނޑައަޅަންާއެބަާޖެހޭ.ާމިާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުާާާދޭތެރޭެގާޖޫރިމަނ ާާއެއްާމިލިއަންާރުފިޔ އާ 

ެއކަހަލަ އެފަދަާ ނޫނިްއޔަކ ާާވެއްޖިއްޔ ާ ކަނޑައަޅައިެގންާ ނުވޭާާައދަބުާ ހިެއއްާ ހައްލަކަށްާާާާައޅުަގނޑަކަށްާ މިކަންާ

އެ ބަލ އިރުަގއިާ ތ ރީޚުަގއިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ެއއީާ އިމްޕޯޓުއަންނ ނެހެނެއް.ާ ޤައުަމށްާ މިާ އިނޭގާ ާާެެބަާ މީހުން.ާކުރ 

ކުރޭ.ާމެޓީރިއަލްާއިމްޕޯޓުކުރަނީާިއޝްތިހ ރުކުރ ާތަކެތީެގާނަމުަގއި.ާއަޅިކެނޑިާއ އިާއޭތިމީތިާވެސްާއެބަާއިމްޕޯޓު

މިއީ މަނ ާާއެހެންވީމ ާ ކަމެއް.ކުރަންާާެވސްާ މަނ ކުރުމަކުނާްާާާޖެހޭާ ބޯތަންތަންާ ސިނިގރޭޓުާ ހަމައެކަނިާ އެހެންީވމ ާ

ނުވ ނޭ ރ އްޖެާާހައްލެއްާ މިާ މިހ ރުާ ތަކުރ ރުކ ށް.ާ ދަންނަވަނީާ މިާ ސިނިގރޭޓުާާާއަޅުަގނޑުާ ިއމްޕޯޓްކުރ ާ ެގާާއަށްާ

.ާއެހެންވީމ ާމިހ ރުާމިއ ތްާމިންަގނޑަށްާބަލ އިރުާމިާައންނަނީާއަހަރަކުންާއަހަރަކުާއެާމަތިވަމުންާމިާއަންނަނީ

ކުރެވޭ ކުޑަާ ވަސީއަދަދުާ ކުރެވޭނެާ ކުޑަާ ހަމައެކަނިާ ާާނީާ ތަކުރ ރުކ ށް އަޅުަގނޑުާ ގ ވ ލ ނީލަތަކީާ ސަރުކ ރަށްާާާާމިާ

މަދުވެެގންާ% ހަދަމ ާހިނގ ށޭާޓިއުޑީާ ހަދައިެގނ500ާާްއ އިާ%300ާާމިހ ރުާނަގ ާޓެކްސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ާާއަށްާ

ރުފިޔ ާއަށްާކަމަށ50ާާާާްފ އްޓެއްާަގންނަންާލިބޭާއަަގކީާާާާލެއްާނ ންނ ނޭ.ާސިނިގރޭޓުމިާކަމަށްާކ ންޓްރޯާާނޫނިއްޔަކ 

ާާ އަޅުަގނޑަށްާވެސްާއަުގާާހަދަމ ާހިނގ ށޭ.ާއަޅުަގނޑަކީާވެސްާސިނިގރޭޓްާބޯާމީހެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާއިނޭގ

ެގންނަންބ ޑުާވ ނެާ ކ ންޓްރޯލަކަށްާ މިާ ެއކަމަކުާ ކަުމގައިާާކަން.ާ ެއއްބަސްވ ާ ޤައުމުާ ފިޔަަވޅުާާާާމިާ މިކަހަލަާ ވަންޏ ާ

ވ ހަކަާހަމައެކަނިާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާާާާއެޅިެގންާނޫންވިްއޔ ާމިކަންާނުވ ނެ.ާެއކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާމި

،ާމިާބިލުަގއިާމިާތިބާީާއްާނުވެސްާއަންނ ނެ.ާއެއީާޞްލ ޙެމިާުގޅ ލީ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާދެންާމިއަކަށްާއިތުރުާއި

ކުރ ާާޓީާއަށްާވެސްާމިާނެީގ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާއެއްޗެހިާޑުރ ފުޓުބޯާބަޔަކުާމިާބިލުެގާކ މިާާނުވެސްާާސިނިގރެޓު
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ފަހަރުާމަޖިލީހުންާމިާެގންުގޅޭާމިންަގނޑުތަކަކީާވެސްާމިކަހަލަާމިންަގނޑުތަކެއް.ާސިނިގރެޓްާާާާއިރުަގއިާމިާބަެއއް

މި ޤ ނޫނުާ ފުރަތަމަާ ލައްވ ާ ބަޔަކުާ އެާާނުބޯާ އަޅުަގނޑަށް،ާ މީހުން،ާާނގޭާހަދަނީ.ާ ފަސްާ ބޯާ ސިނިގރެޓްާ ގ ތުަގއިާ

ފުރިހަމަވ ނެާާާނަމަާމިއަށްވުރެާާއިެގންާމިކަންާކުރި،ާސިނިގރެޓްާނުބޯާތިންާމީހުންާލަސިނިގރެޓްާބޯާހަތްާމީހުން

ދުވަހަކުާވެސްާސިނިގރެޓަކ ާާާާންާހަމަާމ ކުޖަހ ލ ފައިާސިނިގރެޓުށްާއެނޭގ.ާެއކަމަކު،ާކަނޑައެޅިެގކަމަށްާއަޅުަގނޑަ

މިާާވެސްާާގ ތް ހެދީމ ާވ އެއްޗަކީާ މިާޤ ނޫނުާ ލަްއވ ާ ބަޔަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާނުވ ާ ޤ ނޫނުަގއިާނޯންނ ނެާއ އްޓަރެއްާ

ފަހަކަށްާައއިސްާާާާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާދ ދިާާކުރިންާއެކަންާކުރ ާބަޔަކުާލީމ .ާީމެގރައީސް.ާއ އްޓަރެއްާއ ންނ ނީ

ަގވ އިދު ޤ ނޫނ އިާ އަންނަނީާ ކުރަމުންާ ކަންކަންާ އަމިއްލާަާއަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ނަަގންާ އެބަާ އިރުަގއިާ ހަދ ާ ތައްާ

ނަަގއިާާާޖަމުޢިއްޔ ތަކުންނ  މީހުންާ އޭރިޔ ތަކުންާ ހެދީމ ތަފ ތުާ ޤ ނޫނުާ އެާ އެހެންވީމ ެގންާ ވަނީ.ާ އެްއޗަކަށްާ އެާ ާާާ،

ެއާާ ޤ ނޫނަކަށްާ ރޫޙެއް.ާ އުޅޭާ އުފެދިެގންާ އައިސްާ ފަހަކަށްާ އައިސްެގން،ާ ފަހަކަށްާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިވެސްާ

ނުުގޅޭާާާާނުވެސްާާއެއްާނެތްާއެާކަމ ާާމުެގާތަޖުރިބ ކަާާކަމަށްާއެާާނެއްާހަދ އިރުަގއިާމިާނަަގނީާކަނޑައެޅިެގންާއެޤ ނޫ

ސަރުކ ރުެގާާ އ ތްާ ކުރީަގއިާ މީެގާ ކުރީަގއިާ ތަންކ ޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއް.ާ ކުރ ާ ަގސްތުަގއިާ ހަމަާ މިީއ،ާ ބަޔަކު.ާ

ާާމީހަކ ާތަޙުޤީޤުާާކ ޅެއްާރަނަގޅުާފުލުސްާއ ފީހަށްާެގންދ އިރުަގއިާތަން އަހަރ15ާާާުކުރަންާވެސްާމިާހަވ ލުާކުރަނީ

މީހ ެގާޗެނަލްާބަދަލުކ ށްލުމަށްޓަކައިާކުރ ާާާާމީހ ާޕްރެޝަރަށްާއަރުވ ލ ާއެާާއަހަރުާކުއްޖެއް.ާއެއީ،ާދ 17ާާކުއްޖެްއ،ާާ

މި މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ކަމެއްާ އެހެންކުރ ާ ހަމަާ ާާާާކަމެއް.ާ ބުނ ނީ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ާމިއަށްވުރެކަމަކީާ

މިކަންާ ގ ތަށްާ ހުރިާ ގ ތަާާއ އްޓަރުާ މިއ ތްާ މިހ ރުާ ދައްކ ލަންާާކުރަްއވ ށޭ.ާ ވ ހަކަާ އެާ ނުވ ނެއޭ.ާ މިކަެމއްާ ކުންނެއްާ

މީހަކު އިތުރުާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރީ.ާ އަނެކަތިާ ތިބިާހަކަވާ ާާއަޅުަގނޑުާ އެބަާ ދައްކަންާ

ާސްާ..ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީނޭނެގކަން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިހ  އ ދެ،ާ )ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ ާާރުާ

ެއއް ަގސްާާއެދިަވޑަިއެގންފަާ އަޅުަގނޑުާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ރިޢ ޔަތްނެތް.ާ މަރުޙަތުކުރަނީާ ލ ާކުރުމުެގާ

އެކުާބިލުާއ ތްާގ ތަށްާފ ސްކުރުމަށްާާާާ،ާމިާބިލަށްާއެްއވެސްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިފައިާނެތުމ މ ނިންމ ލަން.ާއެހެންވީ

)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާމިހ ާާ މިހ ރު...ާ ވޯޓަށްާއެހުމަށްާމިއަދުެގާވޯޓަށްާއެހުމުެގާވަުގތުަގއިާއ ންނ ނެ.ާއ ދެ،ާ

75ާާާާހިސ ބުންާގަވ އިދުެގާާ 3ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ( މ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާވ ާގ ތުެގާމަތިންާދުންފަތާްާެގާދަށުންާއެ

ާވަނަާކިޔުންާައޅުަގނޑުާިއްއވަން.3ާާާކ ންޓްރޯލްކުރުމ ާބެހޭާބިލުެގާ

11.3-ާާާާ ާާާާށް.ާެއއީާ،އ11.3ާާަާާނަންބަރުއ ދެ،ާދެންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ  2ާާާ/2008ޤ ނޫނުާނަންބަރު

ކ ވަޒީފާ  ބިލުާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ރިޢ ޔަތްއ ާ މަޖިލީހުންާ ނިމިާ މަރުޙަލ ާ ކުރެްއވުމަށްާމިޓީާ
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ާާ ދެްއވ ނީ ހުށަހަޅުއްވ ާ ަމޖިލީހަށްާ ރިޕޯޓުާ މިާ ާާހުށަހެޅުއްވުން.ާ މުޤައްރިރު ކ މިޓީެގާ ދެކުނުާއިޖުތިމ ޢީާ ފުވައްމުލަކުާ

ާ.މަދުއްޙަމަސީޙުާމުهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަދުއްމަސީޙުާމުޙަާهللاާބްދުާޢަފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ާާ ެގނައުމުެގާބިލަކީާާަވޒީފ އ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާިއޞްލ ޙ2ާާުާ/2008ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ާމިޓީކ މަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާބިލެއް.ާބިލުާއިޖުތިމ ޢީާާާާމަދުާޢީސ ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙު

ާާއަ ވަނީ، ފ ނުއްވ ފަިއާ މަޖިލީހުންާ 7ާާާާށްާ ކ މިޓީނ2010ާާާްއޭޕްރީލް އިޖުތިމ ޢީާ މަސަްއކަތްާ ބިލުެގާ ަގއި.ާ

ންާމަސައްކަތްާނިންމަވ ފައިާާއިސަބްާކ މިޓީއެްއެގާތެރެާާ.ޓީައކ ކުރެްއވުމުަގއިާމަސައްކަތްާހަވ ލުކުރެްއވީާސަބްާކ މި

ކ މިޓީ ފ ނުއްވުމުާާއިޖުތިމ ޢީާ މަސައްކަތްާ އެާ އިޖުއަށްާ ހ ންާ އަށްާ ޖަލްސާ  ކ މިޓީެގާ ވަޑަިއެގންނެިވާާވެރުޒިތިމ ޢީާ

،ާމަޖިލީހަށްާފ ނުއްވުމަށްާއިާންާސަބްާކ މިޓީންާބިލުާއިޞްލ ޙުކުރެއްވިާގ ތަށްާފ ސްާކުރަްއވަމެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤު

ނުދ  ތަފްސީލަކަށްާ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކަށްވ ތީެވ،ާ ކުރުކުރުާ ަވރަށްާ ބިލަކީާ ނިންމަވ ފައި.ާ އަޅުަގނޑުާާވަނީާ ނަން.ާ

މަށްޓަކައިާވަރަށްާާޓޭރިއަޓުެގާފަރ ތުންާވެދެއްިވާެއހީތެރިކަރެނިންމ ލަމުންާމިާބިލުެގާމަސައްކަތްާކުރެްއވުމުަގއިާސެކް

ކަމ  ައދިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އ ފީސްތަކުާާބ ޑަށްާ ކ މެބެހޭާ ދެއްވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުގޅޭާާާާންޓުތަކ އިންާ ކަމ ާ

ެއއްބ ރު ދެއްވިާ ޝުކުރުލުގ ތުންާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ނިންމ ލަމުނާްާމަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑު،ާ ދެން،ާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ

ދަންނަވަން.ާާލެްއވުމަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރުއިޖުތިމަޢީާކ މިޓީެގާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާމިކަމަށްާދެްއވިާެއއްބ ރު

ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

1ާާާާއ ދެ،މިނިޓުެގ...30ާާާާާާްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާބަހުސްާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔ ާޢި

ަގޑިއިރުާައޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާކަނޑަައޅަންާމިާބަހުސްާކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާބިލަށްާއެްއވެސްާއިޞްލ ޙެއްާ

ާާ އަޅުަގނޑު ވެސްާ ނުވ ކަންާ ފ ނުއްވ ފައިާ މެންބަރަކުާ އެހެންފ އެްއވެސްާ ބަހުސްާާވީމާ ހަަގކުރަން.ާ ބިލުެގާ މިާ ާ،

ކުރުކުރަްއވ ފިނަމަާމިއަދުެގާަވުގތެްއަގއިާމިއަދުާވޯޓަށްާއެހުމުެގާަވުގތުަގއިާމިާބިލަށްާވެސްާވޯޓަށްާއަހ ާމިާބިލުެގާ

ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ އ ތްާ ފުރުޞަތުާ ނިންމ ލުމުެގާ އަޅުަގނޑުެމންާ ެވސްާ މަސައްކަތްާ

މިާފު ކެނދިކުޅުދޫާާރުޞަތުާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ ޢީސާ ާއަޙުމަދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއަރުވަނީާ

ާއަށްާ.

ާ

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއަޙުމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކެނދިކުޅުދޫ
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ކ މިޓީ އަދ ކުރަންާ ޝުކުރުާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާާއަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ ކ މިޓީންާ ާ.

އެކުާފ ހަަގކުރަންާމިާިއޞްލ ޙަކީާމިދިޔަާއަހަރުާާާާކ ށްދެއްވިާމަސައްކަތައް.ާހަމަމިއ ެއކު،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަޔ 

ދ ކުރ ާާވަޒީފ ާއަާާ،ރަމަޟ ންާމަހު،ާރަމަޟ ންާމަސްާފެށުމުެގާކުރީަގއިާއެާހުސްވިާރަމަޟ ންާމަހަށްާމިާޙައްޤު

ހޯދަ މަދިނުއިމަސައްކަތްތެރިންނަށްާ އިޞްލ ޙެއްދުަގޞަޤުމުެގާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ އެންމެާާއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ ާ.

ާާ ައހަރު ދ ޅުާ އިޞްލ ހަކަށްާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ ޕްރ ސެމ އްދ އަކަށްާ އެކިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ސްތަކުަގއިާާދުވަސްާ

ފ ާއަދ ކުރ ާނިކަމެތިންާކުރަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާއަމުދުންާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާވަޒީާތީެވ،ާއަޅުަގނޑުާެއކަމަށްާހިތ މަނެީގ

ހަމަާދެންމެާާާެވސް.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާާއެތައްާހ ސްާރައްޔިތުންނަކ ާމިހ ާބ ޑުާުގޅުންހުރިާކަމަކަށްާިމކަންާވީހިނދު

އެކުާބަލައިަގންނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާާފ ހަަގކ ށްލިާހެންާކ މިޓީންާެއާކުރެްއވިާމަސަްއކަތައްާއެާިއޚުލ ސްތެރިކަމ 

ާރ ާގ ތުަގިއާކ މިޓީާމިާމަސައްކަތްާކުރުމުަގއިާއެންމެާއިންސ ފުވެރިާުއސޫލެއްާެގންުގޅެފައިާނެތްއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކު

ބަލަ ރިޕޯޓަށްާ ކ މިޓީެގާ ބޭނުން.ާއިކަމުަގިއާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ ފ ހަަގކުރެވޭތީވެާ އަޅުަގނޑަށްާ ލުމުންާ

ކ މި މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ހުށަހެޅާޭާއަޅުަގނޑު،ާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޓީތަކުަގއިާ

އަދިާޤ ނޫނުތަކުެގާދެލިކ ޕީތަކަށްާމިާބިލުތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްާކުރަމުންާދ އިރުަގއިާާާއިާއިޞްލ ޙުތަކަށ 

އެ ގ ތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ާާާާކަމ ާާއަޅުަގނޑުާ ކަމަށް ހޯދ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަޢުލޫމ ތުާ ދ އިރ ތަކުެގާ ންޏާ ވަުގޅުންހުރިާ

އެ ހޯދަންޖެހޭނެާ ރިޕޯޓުާާާާކަމ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކު،ާ ވެސް.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ދެފަރ ތުެގާ ުގޅުންހުރިާ

އެއިބަލަ ބަލ އިރުަގިއާ ދ އިރ ތަކަށްާ ހުރިާ ހޯދ ފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ ފެންނަނީާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއޓަާާލީމ ާ ނީާރގ ތުންާ

ހިއުމަން އ ފްާ މިނިސްޓްރީާ އ ފީސް،ާ އެންޑުރިާާޖެނަރަލްާ ޔޫތުާ މިނިާާސޯސްާ ފިނޭންސްާސްޕޯޓްސް،ާ އ ފްާ ސްޓްރީާ

ހޯދ ފައިާމިއެންޑްާޓްރެ އ ތީ.ާސިވިލްާސަރވިސްާކ މިޝަނަކީާާާާޜަރީ،ާސިވިލްާސަރވިސްާކ މިޝަން.ާމަޢުލޫމ ތުާ

މީހުން ހ ސްާ ތިރީހަކަށްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އަދ ކުރ ާ ަވޒީފ ާ ިމާާާސަރުކ ރުަގއިާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ހިނގ .ާ ބަލަމ ާ ކަމަށްާ

މިނިސްޓްރީތަކުެގާމުމެނެނީާކުރިންާމިާފ ހަަގހި ާން،ާމިނިސްޓްރީާއ ފްާޔޫތުާއެންޑުއްޒަފުންާވެސް.ާދެވަކުރިާހުރިހާ 

އެ ހޯއްދަވ ފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އިންާ އަޅުަގނޑުާާސްޕޯޓްސްާ ަވޒީފ އ ާާއ ތީާ ގ ތުަގއިާ މައްސަލަތަްއާާާާޤަބޫލުކުރ ާ ުގޅޭާ

އެ ެގންދަވަނީާ އެހެންނަމަާާބައްލަވަމުންާ އަޅުަގފަރ ތުން.ާ ައދިާ ނަްއތ ލަވެސް،ާ ހަނދ ންާ ނުވ ނެއިނޑުާ މިާާާެގންާ

ޤައުމުަގއިާއެބަތިބިާއޭެގއިތުރަށްާވެސްާފަންސ ހަކަށްާފަސްދ ޅަކަށްާހ ސްާނުވަތަާއެއަށްުވރެާިގނަާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާާ

ފަރ ތްތަކަށްާއެ ެއާ މުހިއްމުާކަމެއްާާމަސައްކަތްތެރިން.ާ މިފަދަާ ާނިންމުމަކީާާފަރ ތަކުެގާބަސްބުނުމުެގާޙައްޤުާނުދީާ

ވޭ.ާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރޭވޭާގ ތުަގއިާއެހ ާއިންސ ފުވެރިާގ ތެްއާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެ

މު ހިތްވަނީާ އިޞްލ ޙެްއާާާާއްޒަފުންނާ ވަކުރ ާ އެއްެވސްާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ވަޒީފ ެގާ ކަެމއްާ އެްއވެސްާ ުގޅުންހުރިާ

އަދ ކުރ  ަވޒީފ ާ އެާ ައޅުަގާާެގނެޭވއިރުަގއިާ ތަމްސީލުކުރ ،ާ ފަރ ތްތައްާ ފަރ ތަހުރިހ ާ ދޭާ ަވޒީފ ާ މިދެންނެވީާ ާށްނޑުާ

ފުރުޞަތުާ އެާ ވެސްާ ފަރ ތައްާ ތަމްސީލުކުރ ާ ފަރ ތްާ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ އ ންނަންޖެހޭނެ.ާ ފުރުޞަތުާ އެާ ވެސްާ
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ާއުފެދިފައި.ާާވަންޏ ،ާސިިވލްާސަރވިސްާއެސޯސިއޭޝަންާއެބަާއ ތްާާކަމަށްާާއ ންނަންޖެހޭނެ.ާމިސ ލަކަށް،ާދަންނަވ 

އަދ ކުރ ާާާާއެ ވަޒީފ ާ ކައިރީަގއިާ މީހުންާ އަމިއްލަާ އ ންނަޖެހޭނެ.ާ ޙައްޤުާ ބުނުމުެގާ ބަހެއްާ ބޭފުޅުންނަށްާ

މަސައްކަތްތެރިންާތަމްސީލުކުރ ާޖަމުޢިއްޔ ތައްާއުފެދިފައިާެއބަާހުރި.ާލޭބަރާޔޫނިއަންތަކުެގާނަމުަގއިާޖަމ ޢަތްތަްއާާ

ާޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެާނޫންާއެއެާފުރުޞަތުާދޭންާާވެސްާާފަރ ތްތަކަށްާާއުފެދިފައިާއެބަހުރި.ާއެ

ފުރުޞަތުާމިާދެންނެވިާއުސޫލުންާނުދެވޭާކަމަށްާވަންޏ ާއެާހަމަހަމަާއުސޫލުތަކުންާއިންސ ފުވެރިާމަސަްއކަތްތަކެްއާާ

ބުނަ ކަމަށްާ ކުރެވުނުާ ވަކ މިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަންާ ދެން،ާ ދަތި.ާ މިާރަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޅުަގނޑުާ

މަހުެގ ރަމަޟ ންާ އުސޫލަކުންާ އެްއާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ މުސްލިމާުާާާޤ ނޫނަށްާ ހިފ ާ ރޯދަާ އިނ ޔަތްާ

ާާވަމު ރަމަޟ ންމަހުެގ ގ އިްއޒަފުންނަށްާ ލިބޭާ އެންމެނަށްާ ހަމަހަމަކ ށްާ އުސޫލަކުންާ އެްއާ ޤ ނޫނުާނ ޔަތްާ ތަށްާ

މަޤު ައޅުަގނޑުޞަބަދަލުކުރުމުެގާ ބެދުާ ޤ ނޫނުަގއިާވަޒީފ ާ ގ ތުަގއިާ ކުރ ާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީ.ާ މިކަންާ ހޭާމެންާ

ާާ މަހެއް ރަމަޟ ންާ އެއިޤ ނޫނުަގއިާ ބުނެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ދޭާ އެާާނ ޔަތެއްާ ލިޔެފައިާ ެއީއާާާާއ ތީާ އ ތީާ

އަޅުަގނ ުގޅުަވިއެގންާ އަޅުކަމަކަށްާ ދީނީާ ދީން،ާ އ ތްއިސްލ މްާ ކަނޑައަޅ ފަިއާ ދޭންާ ެއާާއިާާޑުމެންާ ނ ޔަތެއް.ާ

މ އިާއެާމ އްދ ަގއިާާތަނުަގިއާބުނަމުންާދިޔަީއާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއ ތްާތަފ ތުާކުރުާސަބަބަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ތަޢ ރަ ނުވ ނޭޟެއ ތްާ އަޅުކަމަކ ްއާ ދީނީާ ވަކިާ ެއއީާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާ.ާ އެްއޗެކޭ.ާ ދޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅުވަިއެގންާ

ރަމަޟާ  ގ ތުަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާާޤަބޫލުކުރ ާ ހުރިހާ  ެއާ ތަކުލީފުތަކ ާ އެާ ހިފުމަުގއިާ އެާ ރޯދަާ މަހުާ ންާ

ތަހައްމަލުކުރަމުންާެގންދ ނީާހަމަާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާއެްއާވަރަކަށް.ާެއއީާކިތައްމެާމަތީާމަޤ މެއްާއަދ ކުރެްއިވާާ

އެްއާާާާޔަސްާކިތަންމެާބ ޑުާމުސ ރަކަމުަގއިާވިާާބޭފުޅެއްާކަމަށްާިވޔަސްާކިތަންމެާދަށްާމަޤ މެއްާއަދ ކުރެްއވިާބޭފުޅެއް

ދަާހުންނަާގ ތުންާހަމަާލިބުނުާބޭފުޅެއްާކަމުަގއިާވިޔަސްާމިާހުރިހ ާބޭފުޅުން.ާއަދިާއަމުދުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާއ ދަކ 

ާާ ބޭފުޅުންނަށްާއެާކެރިކުޅަދ ނެާީވާާާާކަންތައްތައްާއެާާެގލ ތަކަކީާެވސްާވީހ ވެސްާރަނަގޅަށްާކެއިންާބުިއމުއިޢ ހުރިހ 

ާާ ގ ތުންާއެހީތެރިކަމެްއާާާާހުާކުރަންާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދ ާބަޔަކަށްާވީމަާއެރަނަގޅަކަށްާރަމަޟ ންާމައެންމެ

އ ތީ.ާދެންާާާބެހޭާޤ ނޫނުަގއިާއެާމ އްދ ާއެާާއ ފޯރުކ ށްދިނުމުެގާމަޤްޞަދުަގިއާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާަވޒީފ 

އަށްާާާއ ތީާހަމަާބ ޑުާމުސ ރަާލިބޭާމީހ ާާރުަގއިާައނެއްކ ެވސްާމިެވެގންާައއިކު،ާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާއިޞްލ ޙުއެކަމަ

ިގނައިންާލިބޭާއުސޫލުންާއެކަންާކުރެވިފަިއ.ާދެންާމީަގއިާހިތްހަމަޖެހުންާއ ތްާތަންކ ޅަކީާކ ންމެާގ ތެްއާިވޔަސްާމިާާ

ފ ސްވެއްޖެ މިތަނުަގިއާ މިއަދުާ ާާާާކަމަށްާާއިޞްލ ހުާ ވުރެާާރުފިޔ 2000ާާވަންޏ  ކުާާއަށްާ އިނ ޔަތްާ ޑަެވެގނެއްާާއެާ

އެ ދެންާ އަާާނުދ ނެ.ާ މަޤުގ ތުންާ ބައެއްާ ހުށަހެޅިާ މިާ މިާޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކު،ާ އެބަވޭ.ާ ފުރިހަމަާ ޞަދުާ

ފުރިހަމަ އެންމެާ މަޤްޞަދުާ ހ ސިލުވ ާާހުށަހެޅިާ މިދެންނެވިާާާއަށްާ އުނދަޫގވަނީާ ަގބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ

ާާ ވުރެާާރުފިޔ 10000ާާސަބަބަށްޓަކައި. މުސ ރަިއެގާާމިާާއަށްާ އިނ ޔަތްާ މަހެުގާ ރަމަޟ ންާ ބުނަނީާ މިާ އިޞްލ ޙުާ ާ

ާާތިންބައި ބަޔަކީ ެއއްާ ވުރ2000ާާެކ ށްފައިާ އަދަދެއްާާއަށްާ ާާާާމަދުާ މުަވްއޒަފަކަށް އެާ ވ ނަމަާ ރުފިޔ 2000ާާާާކަމަށްާ



 71 

ންާއެބަބުނޭާއިތުރުވޭނެާއަދަދަކީާއެީއއޭ.ާދެންާއޭގެާއަކީާއެންމެާކުޑަކ ށްާދެާާހަމަކ ށްާދޭންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއޭެގާމ ނަ

އެއް ތިންބަިއކ ށްފައިާ ާާާާމުސ ރައިެގާ ާާާާކަމަށްާާިގނަާާއަށްާވުރެާާރުފިޔ 10000ާާބަޔަކީ އަށްާާާާރުފިޔ 10000ާާވަންޏ 

ދޭތެރޭެގާާއ 2000ާާއ އ10000ާާާާިބަޔަކީާާާާިގނައިންާދޭކަށްާނުޖެހެއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާތިންބަިއކ ށްފައިާެއއްާާވުރެ

ާާާާއަދަދެއް ާާާހަމައަށްާދޭންާއެބަޖެހޭ.ާދެންާއެާއަޅުަގނޑަކަށްާއަނެއްހެންާއެއީކީާމ ރުފިޔ 10000ާާކަމަށްާވ ނަމަާއެ

ަގބޫލުކުާ އަޅުަގނޑުާ ިމދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ އަޅުަގނޑުާާބ ޑުާ ގ ތުަގއިާ ރ ާ

ހައިސިާ ރަމަޟ އަމިއްލަާ މަހު،ާ ރަމަޟ ންާ އ ންނަންޖެހޭނީާ ިމކަންާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އެާއްޔަތުންާ މަހުާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންާފުރިހަމަކުރ ާދީނީާއަޅުކަމ ާުގޅުަވއިެގންާދޭާއެްއޗަކަށްާވ ތީާއެންމެންނަށްާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންނާޭާ

ކުޑަކ ށްާާ މީހަކަށްާ ވަކިާ ބ ޑުކ ށްާ މީހަކަށްާ ަވކިާ އެއީާ އ ންނަންޖެހޭނީ.ާ ެއންމެންނަށްާ ފުރިހަމަކުރ ާ ައޅުކަންާ އެާ

އަޅުަގނޑަ ކަމަށްާ ދެންއ ންނަންޖެހޭނެާ ފ ހަަގކ ށްލީ.ާ އެވ ހަކަާ ަގބޫނުކުރެވޭތީާ ވަރަށްާާާާށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ

ަގިއާެއ1:30ާާާާކުރަންާިމއަދުާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާމިާބަހުސްާހުޅުވ ލަމުންާތިޔަާވިދ ޅުވިާފަދަިއންާމިއަދުާާއުއްމީދު

ބަހުނަގ  ދ ންވ ިއރަށްާ ހިސ ބަށްާ ވޯޓ ާ މަހުާ ރަމަޟ ންާ މިާ އަހައިާ ވޯޓަކަށްާ ކުރުކ ށްާ ޙައްޤުސްާ މިާ ކުރީަގއިާ ާާެގާ

އަދ ކުރ ާމަސައްކަތްތެރިންނަށްާލިބިދޭނެާކަމަށް.ާދެންާއެންމެާފަހުާވ ހަކައަކަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއ ތީާވަޒީފާ 

ުގޅުންހުރިާ ރައްޔިތުންނ ާ މިކަހަލަާ ވެސްާ ތަނުަގއިާ އ ތްާ ކުރިއަށްާ ކ ިމޓީތަކުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ

ދ އިރުަގއިާއިންސ ފުވެރިާގ ތަކަށްާހަހަމަާއުސޫލަކުންާެއާޙަްއޤުާލިބެންވ ،ާލިބެންޖެހޭާާާމަސައްކަތްތަްއާކުރެވިެގން

ދ އިރ ތަކުންާާ ތަމްސީލުކުރ ާ ރަްއޔިތުންާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ުގޅުންހުރިާ އެާ އެބަައކ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ

ފު އެާ ޖަމުޢިއްޔ ތަކަށްާ މަދަނީާ ހުރިާ އިސްކ ށްާ ޖަމުޢިއްޔ ތަކަށްާ ބުނ ނެާމަދަނީާ ބަސްާ ެއބޭފުޅުންެގާ ދީާ ރުޞަތުާ

ާފުރުޞަތުާކ މިޓީަގއިާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާދޭންޖެހޭނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:މަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ ެގ

ބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާާާާއ .ާަވޒީފ 2ާ/2008ޤ ނޫނުާނަންބަރުާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

އެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާހަމަާއެއ އެކުާެއާާާާއިޖުތިމ ޢީާކ މިޓީންާކުރެއްވިާމަސައްކަތަށްާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ 

ާާ ދެކުނު ފުަވއްމުލަކުާ ކަުމަގިއވ ާ މުޤައްރިރުާ ޢަބްދުކ މިޓީެގާ މެންބަރުާ ާދ ިއރ ެގާ ނުހަނުާމަސީޙަهللا ވަރަށްާ ށްާ

ވަނީާވަރަށްާބެލިެގންާާާާއެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާމަސައްކަތްާކ ށްފައިާާާތެރިކަމ އިޚްލ ސް

،ާމިފަދަާމަސައްކަތްތަްއާކ ށްާރަްއޔިތުންނަށްާމީެގންާމަންފ ާލިބޭާތަންާބަލަނާްާށްާރަނަގޅުާގ ތުަގއޭ.ާއެހެންވީމ ވަރަ

ގ ތަ ވިދ ޅުވ ާ ހަމައެއ އެކުާ ބޭނުމޭ.ާ ވެސްާ ލިބިެގންއަޅުަގނޑުާ އިނ ޔަތްތަްއާ މިާ މަހުެގާ ރަމަޟ ންާ ކަމަށާްާށްާ ދ ނެާ

ުއއްމީދު ތަންތައަޅުަގނޑުާ އުފައްދަންޖެހޭާ ސުވ ލުާ މީަގއިާ ެއކަމަކު،ާ އަޅުަގނޑަކީާާކުރަން.ާ އެބައ ދޭ.ާ ވެސްާ ންާ

މީހެއްޢ  ވ ހަކަދަްއކ ާ ސިޔ ސީާ ނޫންާާއްމުކ ށްާ ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭާާ.މަޖިލީހުގައިާާވެސްާ ސިޔ ސީާ ާއެހެންިވޔަސްާ
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ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ ކ މިޝަނ ިއ،ާ ސަރވިސސްާ ޖުޑިޝަންާ މީހެއް.ާ ޖެހޭާ ވެސްާ ދައްކަންާ ައއިމަާ ދަނޑިވަޅުާ

ކަމ ާާާކ މިޝަނ އިާޖުޑިޝަރީަގއިާަވނީާމިއަދުާބ ޑުާތަޅުާއަޅުވ ފައިާއަނެއްާފުލުހުން.ާމިއީ،ާައޅުަގނޑުާހިތުންާމި

ވ ހަކަ ބެާާުގޅޭާ ވަޒީފ އ ާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ މިާ އެހެންާ ދޭާާއެްއ.ާ އިނ ޔަތްތަކެއްާ ދަްއކ ިއރުާ ވ ހަކަތައްާ ހޭާ

ވ ހަކަދަްއކ އިރުާައޅުަގނޑުމެންާމިކަހަލަާވ ހަކަދައްކަންާއެބަޖެހޭ.ާފުލުހުންނަށްާކ ންާޤ ނޫނުއަސ ސީެއްއެގާދަށުންތޯާ

ޖުޑިޝަރީގަާ މިއަދުާ ޢަބްދުގ ސްާ އެޅުވުނީ.ާ ތަޅުާ ާއިާ ނ ޒިމ هللا ކ ންާާޔ ީމނ އިާ ެގންދެވުނީާ އިބްރ ހީމްާ ޤ ސިމްާ އިާ

ނޫނެއްެގާދަށުންތޯ.ާމިވެސްާސުވ ލުާއުފައްދ ލަންޖެހޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާމިކަހަލަާޤ ނޫނުތަކުަގއިާވެސްާާޤ 

އެާވ ހަކަާއެބަާލިޔަންޖެހޭ.ާިއނ ޔަތްތަކުެގާވ ހަކަާލިޔ އިރުާވެސްާމިާފުލުހުންނަށްާވެސްާމިހެންާނުެގންދެވެންޏ ާ

ނު ބޭނުންފުޅުާ ވެސްާ ޔ މީންާ ކަމ އިާ ާާނުެގންދެވޭނެާ ގ ސް ކަމ ވަންޏ ާ ނުބެހެއްޓޭނެާ މިއެްއޗިހިާހިމ ޔަތުަގއިާ ާ.

ނުލިޔަންޏ ާމައްސަލަާޖެހޭނެ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާފެނިެގންާދިޔައީާޖުޑިޝަލްާސަރިވސްާކ މިޝަނުެގާރައީސްާާ

ފަހުމީާ ހަާާމުޖުތ ޒުާ ާާއަށްާރޭަގއިާ ކުށަކަށްާވ ނީ.ާއެއީާސ ބިތު ހެއްކެތްާާމަލ ދެއްވީާވެލިޒިނީއެކޭާދެންނެވުމަކީާއެއީާ

މި ދަންނަވަންާ ނުވ ތީ.ާ ގ ތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ވ ހަކަދެްއކުމަކީާ އެކަހަލަާ ވ ހަކަާާނެތިާ ޓެލެވިޜަންާާާާއުޅޭާ ައކީާ

ާާއެާާާންނެއްާަގބޫލެއްާވެސްާނުކުރ ނޭންޑ ާފެތުރިޔަސްާދިވެހިާރައްޔިތުމޯލްޑިވްސްާއިންާކިތަންމެާަވރަކަށްާޕްރ ޕެެގ

މ ނަެއއްާވެސްާނެތްާކަންނޭނެގާމިާަގޑިައކު.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަައކީާާާާކަމެއް.ާއެކަމަކު،ާއެާވ ހަކަާދެއްކުމުެގ

ލަތުާހުރިާގ ތަކީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާތިާއިންނަވަނީާބައްލަވަން.ާމަނިކުފ ނުާއިހަކަށްާދުވަހުާހ މިއޭާޤައުުމެގާާ

އުސޫލަކުންތޯ ކ ންާ ެގންދެީވާ ހަލ ކުކ ށްލ ފަިއާ ތަޅުާ ދ ރުާ ގ ސްާ ެގންދެީވާ ާވެސްާ އުސޫލަކުންތޯކ ؟ ާންާ މިކަހަލަާާ؟

ބިލުތައްާނަަގއިެގންާމިާވ ހަކަާދައްކައިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާއިނ ޔަތަްއާދެވިދ ނެ.ާނިޒ މީާމައްސަލަާެވސްާދޭންީވާާ

ވ ހަކަ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އެކަމަކުާ ދޭންީވ.ާ ވެސްާ ެއއްޗިހިާ ފަރަކުާާާާއެހެންާ ހަދައިެގނެްއާ ބިލުތަްއާ މިާ ައކީާ

ލަތުާމިއ ތްާދަނީާއެއްާދުވަހުންާއަނެއްާދުވަހަށްާޯގސްވަމުންނޭ.ާބައްލަވ ާޖުޑިޝަރީަގިއާާހ ާާނުޖެހެއޭ.ާމިާޤައުމުެގ

ލީފު.ާާހިާރައްޔިތުންާއުފުލަމުންދ ާތަކުލަތު.ާމިއަދުާދިވެހ ސަރވިސްާކ މިޝަނުެގާާާާލަތު.ާމިއަދުާސިވިލްހ މިއަދުެގާާ

ާާކަދައްކަނީ.ާއެއަށްވުރެންާރަްއކ ތެރިާާކ ންާއިނ ޔަތެއްެގާވ ހަކަތޯާމި ރަނަގޅަށްާނިދޭނެާންާދޭންވީާރޭަގނޑުާނިދި

ކިޔަނީާިމއަދުާާާާގ ތަކަށްާޔަޤީންާކަެމއްާނޫންތޯާދޭންވީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަނީާވަޅިާހަރ ލ ތަންާކޯްއޗެއްތޯާމި

ެގންގ ސްެގންާހައްޔަރުަގިއާާާާާޤ ސިމ ނ ޒިމ އިާާޔ މީނ އިهللاާޢަބްދު؟ާއްވަނީާކީްއވެތޯކަންތައްާނުކުރަާާސަރުކ ރުންާއެ

މ ާރަނަގޅެްއާނޫންތޯާމިއަދުެގާސަރުކ ރު ކުރެްއވިްއޔ ާރަްއޔިތުންާާާާގ ސްާއެާާންބެހެއްޓުންތޯާރަނަގޅީ.ާ ކަންތައްާ

ާާ މ ޔަތ ާެއްއކ ށްާރޭަގނޑުެގާނިދިާލިބޭނެާގ ތެއްާހެއްދެވުން.ާިމއީ،ާާހިމ ޔަތ ާެއްއކ ށްާފުލުހުންެގާާހިރައްކ ތެރިކަމ އި

ވ ހަކަާ މިދަންނަވ ާ ދަންނަވަާާއަޅުަގނޑުާ މިއަކީ.ާ ވ ހަކަާާންާ މިފަާާއުޅޭާ އަޅުަގނޑުާާއަކީާ ވެސްާ ބިލުތަކަށްާ ދަާ

ދުމުޚުތ ރުާގ ތަކަށްާބޭނުންހ ާާޚުއަކީ.ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާާާާތިރ މުކުރަމޭ.ާމިއީާރިއަލިޓީއިހް

ނުހ ވުނީ ބޯޑަށްާ ވަޒީފ ާ ތިބިާ ދަހިވެތިކަމުަގއިާ ވަޒީފ ެގާ އެއްކަލަާ ޖަހަމުންދ އިރުާ މީހުސަކަރ ތެއްާ ތިބިާ ންތަކެއްާމ ާ
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ންާމޯލްޑިްވސްަގއިާހަމަާބޭނުންހ ާސަކަރ ތެއްާޖަހަމުންދ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޤ ނޫނީާގ ތުންާއެތަންާާޓެލެވިޜަ

ޓަކުންާބަލިވުންާމ ާާފަރ ތަށްާވަޑަިއަގންނަވ ށޭ،ާމ ާހުތުރުވ ނެއޭާޤ ނޫނީާގ ތުންާބަލިވީމ .ާވޯާާލިބޭނެއޭ،ާމަޑުންާއެއް

ާާހުތުރުވ ނޭ ނުކުރިޔަސްާކުރިޔަސްާާ.ާއެއީ، ލަިއވްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ދަްއކ ާވ ހަކައެކޭާ އަޅުަގނޑުާއަބަދުވެސްާ

ާާާާމިދަންނަވ ާވ ހަކަ ލަތުާހުރިާގ ތަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާާހ ައކީާމިއޭ

ާާ ެއކަމަކު ލިބެން.ާ އިނ ޔަތްތައްާ މިާ ބޭނުންާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ކ30ާާުއަކީާ ހީވަނީާާހުސްވުުމެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ރިންާ

ޔ މީނާްާهللاާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިިވެގންދިޔަާޢަބްދުވ ހަކަދެްއކޭނެ.ާާާާއަށްާލިބިފައިވ ާވަުގތުަގއިާައޅުަގނޑުާާ.ޕީޑީ.އ ރު

އެހެންވީމ ،ާާ އެބަ.ާ ބޭނުންވޭާ ހިމ ޔަތްާ ވިދ ޅުވަނީާ އަހަން،ާރައީސްާ ނޫނޭ.ާ ބޭނުމެއްާ ހިމ ޔަތެއްާ ތިމަންނަާ ވިދ ޅުވިާ

ާކޭތޯކީ ފުވައްމުލަ؟ އެއީ.ާ ކ ންދ އިރ ެއއްތޯާ ފުވައްމުލަކުާ އެހެންވީމައޭާ ޝިފ ޤުާއ ނ،ާ މެންބަރުާ ދ ިއރ ެގާ މެދުާ ާކުާ

ާާމަނިކުފ ނ ާާާވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާާމަނިކުފ ނުާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާއެާާމުފީދުާއެ

ކުާާދޭތެރޭާސުވ ލުާއުފައްދ ާއެ ެއބަާޖެހޭ.ާހަޖަމުރަންކަންތައްތައްާވެސްާ ކުރަންާދަސްކުރަންާއެބަާޖެހޭ.ާމިއަދުާާ

ވ ާައޅުަގނޑުމެންާދިޔައީާބައްލަާާސަރުކ ރުާވަނީާފެއިލްާވެފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގން

އިހު އެއެންމެންެގާ ވަނީ.ާ މިއަދުާ އަުގވަްއޓ ލ ފައޭާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާ ލިބިފައިވ ާ ލޯބިާ މް.އެން.ޑީ.އެފްެގާާތިރ މ ިއާ

ންާމިއަދުާވަނީާވަނީ.ާކ ންާކުށެއްާކ ށްެގންތޯ.ާބަޔަކުާހަމަާލައްވ ާަގދަކަމުާާއަުގވަްއޓ ލަފައޭާމިއަދުާސަރުކ ރުންާމި

ޢަބްދުއެމް.އެން.ޑީ.އެފު ާންާ ވަްއޓ ލ ފައި.ާާهللا އަުގާ ެވސްާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާ މިއަދުާ ވަނީާ ެގންގ ސްެގންާ ޔ މީންާ

މި އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާއެހެންވީމ ،ާ ވެފައޭ.ާ ފެއިލްާ ވަނީާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ ގ ތަކީ.ާ ހުރިާ ހ ލަތުާ މިއޭާ ދަންނަވަނީާ

ކެ ައވަހަށްާ އިސްތިއުާސަރުކ ރުާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާނެރީޭގާ ނެތޭާ ގ ތެއްާ އެހެންާ ނޫންާ ދިނުންާ ފ ާ

ގ ތަކީާ ހުރިާ ހ ލަތުާ މިާ ިމއޭާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުތަކެއްާރައީސް.ާ މިފަދަާ ާ.

ކެ މިދަންނަވަނީާ ވ ކަށް.ާ ނެތޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އިސްތިއުހަދައިެގންނެއްާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ ދޭށޭ.ާާނެރީޭގާ ފ ާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް

ާާ ރައީސް ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހަނުމި`.ާޝުކުރިްއޔ ާ ހިތ މަކުރަންައދުާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ .ާާ…އިންނަވ ތީާ

ވެސްާހަނު.ާާާމަދެ،ާފުލުހުންެގާއ ފީހަށްާެގންދިޔައިއިންނަވ ތަންާމިާފެންނަނީ.ާއ އެއީާއަބަދުވެސްާމަނިކުފ ނުާހަނު

އެާ ައޅުަގނޑުާ ެއހެންވީމ ،ާ ހަނު.ާ ެވސްާ ާާާާމަޖިލީހުަގއިާ މަޖިލީހުަގއި ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހިތ މަކުރަން.ާ ިމާާކަމ ާ

ހިފަހައްޓަން ައުގާ ޒިންމ މުއައްސަސ ެގާ ބޭފުޅެއްެގާ އިންނަވ ާ ގ ނޑިކ ޅުަގއިާ ރައީސްެގާ އެކަމަކީާ އެއް.ާާާާޖެހޭނެ.ާ

މި މަނިކުފ ނާުާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ވެސްާ ބުނީމ ާ ޯގހަށޭ.ާ ޯގހުންާ ދަނީާ މިާ މިކަންާ ދަމުާ އެބަާ ތަނުަގިއާ

މި ހަމަާ ާާާާހިނިފުޅުވަޑުަވިއެގންފައިާ ާާތަނުަގއި ކުހަމަ އަޅުަގނޑެްއާާމިކަންާ ދިނީ.ާ ފުރުޞަތުާ ެގންދިއުމަށްާ ރިއަށްާ
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ނުކުރަން.ާމިާާާާނުކުރަންާމިީއާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލިސްާހިނަގންާވ ނެާގ ތެްއާކަމަށްާއަޅުަގނޑެްއާަގބޫލެއްާާާަގބޫލެއް

ާާ ނަންބަރު ވަޒީފާ 2ާާާ/2008ޤ ނޫނުާ މެންބަރަކުާާާއ އެްއ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤ ނޫނަށް،ާ ބެހޭާ

އިޞްހުށަ ތ އީދުހެޅުއްވިާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ހިތ މަޔ ލ ޙަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެކީަގއިާާާާކުރަން.ާ

ރޯދަ އެންމެންާ މަހުަގިއާ ރަމަޟ ންާ މ ތްވެެގންވ ާ ބޭނުންވ ާ މައްސަރެްއަގއިާާާާފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުކަމުެގާ އަށްާ

މަނިކުފ ނުާވެސްާއެކަންާާާަގނޑުާއެދޭާގ ތެއްާނޫން.ާއެތިބޭއިރުަގއިާވަކިާބަޔަކަށްާތަފ ތުކ ށްާއިނ ޔަތްާދިނުމަކީާއަޅުާ

ާާ ނުދެކެން އަޅުަގނޑެއްާ ވެސް.ާ ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ 2ާާާާފ ހަަގކ ށްފިާ އ ިއ ރުފިޔ ާ އ ިއާާާާރުފިޔާ 10ާާހ ސްާ

އ ންނަން ފަރަެގއްާ އިތުރަށްާއިޞްލ ޙުތަކެްއާާދެމެދުެގާ ައޅުަގނޑުާ މިާއިޞްލ ޙަށްާ ޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ފަރ ތުނާްާއަ ހުށަހެޅިާ އިޞްލ ޙުާ މަޖިލީހަށްާމިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަންނަނީ.ާ މަސްާމިާ ރަމަޟ ންާ މިާ ނުލީާ ނެއްކ ާ

މިާާ މަހުަގއިާ ރަމަޟ ންާ މިދިޔަާ ބޭނުމަކީާ ތިމަންނ ެގާ ހޯދައިދިނުމޭާާއިވިދ ޅުެވއްޖެާ ގ ތެއްާ ލިބޭނެާ ނ ޔަތްާ

އ ތީާވަރަށްާވަުގތުާާާާ.ާމިާރަމަޟ ންާމަސްާމިރައްޔިތުންނަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާރަމަޟ ންާމަސްާވެސްާދިޔައީ

ގ އް ކ ިމޓީއަކަށްާ ފ ސްނުވެާ ބިލުާ މިާ ލަިއެގންާ މިއަށްާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ އަނެއްކ ާ އ ްއަވއިާ ިމާާފ އިތުވެފައިާ ސިއްޔ ާ

ާައޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާާއްާވެސްާމީަގއިާނުލިބިާހިނގައިދ ނެކަމުެގާބިރުާއަޅުަގނޑަށްާއ ތީތީވެލިބެންޖެހޭާކަންތައްތަ

ހ ސ2ާާާްނުވީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމކަމަކީާއަޅުަގނޑުާކަންބ ޑުވ ާކަެމއް.ާއަޅުަގނޑެްއާނޭދެންާއެކަކަށްާާާނުންންާބޭލ 

ދައު ޚަރުފިޔ ާ މ ލިއްޔަތުންާ ާާލަތުެގާ މީހަކަށްާވެސް ހުރިާ މުސ ރައެއްަގއިާ މަތީާ ކިތައްމެާ އަދިާ ކުރެވިފައިާ 10ާާރަދުާ

ލުކުރ ާގ ތެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުެގާވިސްނުމުަގއިާވެސްާއެކަންާާހ ސްާރުފިޔ ާލިބޭނެާކަމަށް.ާއެއީާައޅުަގނޑުާަގބޫ

ކ ށްެގންާއޭނ ާނަންަގވ ާާެވެގންާނުވ ނެ.ާމުސ ރައިެގާފަރަަގކީާއޭނ ާމަތީާތައުލީމުާހ ސިލުނެތް.ާތަފ ތުާކުރުންާއާ 

އޭނ  ބަލ ފައިާ އެްއޗަށްާ އެާ ޑިްގރީައކ ިއާ މުސ ރަާާހުރިާ ދޭާ ފަާާއެއީ.ާާއަށްާ ދައުލަތުެގާ ތުންާރ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ރަމައި އިނ ޔަތެއްާ ކުރެިވެގންާ ޚ އްޞަާ މަހަށްާ ދައުލަތުގާެާޟ ންާ މިާ ދިވެހިާ ކަނޑައެޅެންޏ ާ ޤ ނޫނަކުންާ ނ ޔަތެއްާ

ގ ތަކީާއެއީ.ާއަޅުަގނޑުާާާާ،ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ހަމަާގ ތެއްަގއޭާއެކަންާއ ންނަންޖެހޭނީ.ާއެހެންވީމ އެންމެންާހަމަ

އަޅުަގނޑު އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ވެސްާާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ނިންމުމަކީާ ކ ށްާ މިކަންާ މިއަދުަގއިާ އަދިާ ދޭނަން.ާ ވޯޓުާ

ޤައްރިރުާއަޅުަގނޑުެގާައޚުާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބ ޑަށްާއެދޭާކަމެއް.ާއަދިާވަރަށްާބ ޑަށްާމ ފ އެކީަގއިާމިާކ މިޓީެގާމު

އަޅުަގނމަސީޙަ ވ ހަކަާދަންނަވާ ށްާވެސްާ މިާ މ ފ އެކީަގއިާ ހިތުަގޑުާ ޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުެގާ މިާ ވ ހަކަލަންާ އ ތްާ ާާއިާ

އަށްާާާބޭފުޅ ާާއެއްާވީމަާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެކަންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަުގއިާެއކަންާފ ހަަގކ ށްލީ.ާއަޅުަގނޑުާއެ

ވެސްާއަޅުަގނޑުެގާކަންބ ޑުވުންތަކެއްާއެބަހުރިާކަަމށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއާާާއިވެސްާމިާވ ހަކަާދެންނެވިންާކުރީގަާ

ާާ ބިލުަގިއ ކުރީަގއިާ އެއިޞްލ ޙުާ ގ ތުންާ ވެސްާާާާއ ތްާ މިއަށްވުރެާ ިވދ ޅުވީާ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ މަނިކުފ ނުާ

ހުރިާާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަމަ.ާ ފ ސްިވާ ގ ތަށްާ އ ތްާ ބިލުަގއިާ ކުރީެގާ ދ ނީާ ޯގސްކ ށްނޭާ
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އަޅުާ ހިއްސ އުދ ސްތަކެއްާ މަޖިލީހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޢިްއޒަތްތެރިަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ ާ އަޅުަގނޑުާާާާކ ށްލީ.ާ ރައީސް.ާ

ާވަރަށްާބ ޑަށްާއެދެންާމިއަދުާިމކަންާނިންމ ލަާދެއްވުން!ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުންެގާވ ހަކަފުޅުާެވސްާާާާއ ދެ،ާމިއަދުާމިކަންާނިމޭނީާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާމެންބަރުންެގާއަދަދުާމަދުވެފައިާއެ

އަ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އަޙްމަދުާކުރުެވެގން.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ިވލިމ ފަންނުާ ރުވަނީާ

ާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ަގޑި ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާާާާއ ދެ،ާ ބަލ ނަން. ނިންމ ލެވޭތޯާ މިނެޓެއްވަރުާއަށްާ

ވ ހަކަ އ ތްާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިނީ.ާ ބ ކީާ މެންބަރު،ާާާކަންނޭނެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްިވާ މިާ ައކީާ

ދެ ތަޅުުމަގއިާ މިާ ވެސްާ މިއަދުާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަމާަާާާކެނދިކުޅުދޫާ ފަހަރަށްާ

ާމިާބިލުެގާއިޞްލ ޙުެގާަމއްސަލަިއަގއިާމަޖިލިސްާއުޅުނުާކަމަށް.ާާކަނޑައެޅިެގންާދ ެގއްާއިނޭގތޯ.ާއެީއާދ ޅުއަހަރު

އެކަމަކުާދ ޅުއަހަރެއްާނޫން.ާިމާރިޕޯޓުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގާކަނޑައެޅިެގންާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާ

ާާާާއ ތީ ވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާާާާަގއިާކަން.ާއަހަރެއްާނުވޭާއަދިެއއްާހަމަަގއިމ2009ާާުާާއ ަގސްޓ25ާާުފ އިތުވެދިޔަާއަހަރު

އަޅުަގނޑުާ އެދެންާ ކުރެއްުވމަށްާ ރަނަގޅުާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވެދެއްވ ާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ނީ.ާ ކަމަށްާ ނުވ ާ ނުވަންޏ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާއަރިހުން.ާދެންާއިޖުތިމ ޢީާކ މިޓީންާމިާކުރައްވ ފައިާވަނީާހަމަާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތެއް.ާާ

ހު މެންބަރު،ާ ވެސްާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ޕ އިންޓަކީާ ވިދ ޅުވ ާ އެާ ވެސްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ށަހެޅުއްވިާ

ނު އެްއޗެއްާ ވަކިާ ބަޔަކަށްާ ަވކިާ ގ ތަކަށްާ ވަކިާ ެއީއާ ޕ އިންޓެއް.ާ ވ ހަކަތައްާއިއްތިފ ޤުވ ާ ހަމަާ ދެންާ ާދިނުމަށް.ާ

ކީއްކުރަންާއަދިާއެހެންާމަހަކުާާާހަށްހިާރައްޔިތުންނަށްާރަމަޟ ންާމަބެހިެގންދ ާގ ތުންާދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުންާދިވެ

ލަްއކ3ާާާާަވެސްާެއްއޗެއްާދެްއވ ާކަމުަގިއާވ ނަމަާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާދެްއވަންވީ.ާރ އްޖޭަގއިާތިބިާާ

،ާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާބަެއްއެގާވ ހަކަާސްާރުފިޔ ާދެއްވަންވީ.ާއެހެންވީމ ހ 2ާާހ ސްާމީހުންނަށްާއެންމެންނަށްާހަމ10ާާާާަ

ާާ ޕިއޯނުނާްާމި ހުންނ ނެ.ާ ެވސްާ ތަރުތީބުތަކެއްާ ވަޒީފ ެގާ އެއްޗެއްަގިއާ ދޭާ މީހުންނަށްާ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ ދައްކަނީ.ާ

ހަމައަށްާތަފ ތުތަކެއްާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާާާއ ފެއްޓިެގންާއެތ ާޑިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާނުވަތަާއެންމެާމަތީާމީހ 

ާާ އަންނަންޖެހޭ ެއއްގ ތަށްާ ރަނަގޅުާާާާލަތުގައިހ ތަފ ތުތަކ އިާ ދެވޭާ މިންވަރަށްާ މަދުާ އެންމެާ އެކަމަކުާ އަންނަން.ާ

ދިޔަކަން ކަނޑަެއޅިެގންާ މީަގއިާ އިހުތިރ މުމިންވަރެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ބަލައިަގންނަާާާ އެކަންާ ކ ށްފަިއާ

ނީާމިާދެާ،ާައޅުަގނޑުާހަމައެކަނިާއެދެޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާކ ށްދޭންޖެހޭާކަމެއްާއަ
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ކަމޭ.ާމިކަންާމިއަދުންާމިއަދަށްާއަނެއްާފ ސްވެެގންދިއުމަށްާައޅުަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ާާގ ވ ލަންާއަދިާެއކަމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރި،ާހުށަހެޅުއްިވާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާ

ދެ އެވިދ ޅުވީާ އެދެން!ާޝުކުރިއްޔ ާާފަާާމަނިކުފ ނުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެްއވުމަށްާ ރަނަގޅުާ ޯގސްާ ވިދ ޅުވެދެްއވިާ ހަރަށްާ

ާވަރަށްާބ ޑަށްާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިނެޓުެގާހުސްަވުގތުކ ޅެްއ30ާާާާސްދުކުރަނީާާަގހިސ ބުންާައޅުަގނޑުާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ 

ހު އަރުވަން.ާ ދ އިރ ެގާާމެންބަރުންނަށްާ ހޯރަފުށީާ އަރުވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ ފަހުާ ސްަވުގތުކ ޅަށްާ

هللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ާއެއަށްފަހުާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ ފެށޭނީ ޖަލްސ ާ ދެންާ މުޙައްމަދަށް.ާ 1ާާާާމަސީޙުާ ދެން ޖަލ1ާާްޖަހ އިރު.ާ ައޅުަގނޑުާާޖަހ އިރުާ ފަށ އިރުާ ސ ާ

ސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއޖެންޑ ަގއިާފަސްކުރެވިފައިާއ ތްާއައިޓަމެއްާއެބަާއ ތް.ާާ

1ާާއެއީާހިޔުމަންާރައިޓްސްާކ ިމޝަންެގާބޭފުޅުންެގާނަންާފ ނުވ ނެާކ މިޓީެއއްެގާނަންތައްާހުށަހެޅުން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

އެ މިހ ާާކަމަށްާާޖަހ އިރުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ވަޑައިެގންދެއްވުމަށްާ ޕ ޓީތަކުންާ ާތައްޔ ރުވެަވޑަިއެގންާ

ާމިނެޓުެގާހުސްަވުގތުކ ޅެއްާައޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.30ާހިސ ބުންާ

ާ

 ]ށ13:02ާްނ12:29ާާްހުސްވަުގތުކ ޅުާ[

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

 ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

މިނެޓުެގާހުސްވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާމަސައްކަތްާއަލުންާފަށ އިރުާކުރީެގާދަންފަޅ30ާާާި`.ާއަޅުަގނޑުމެންާާާާ-6.1

ނިމުނުއިރުާރިޔ ސަތުންާއިޢުލ ނުކުރައްވ ފައިވ ާގ ތުެގާމަތިންާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމާާ

ދިވެހިއ6.1ާާަ އެއީާ ޖުމްހޫރިށް.ާ ާާރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަތިނ190ާާާްއްޔ ާ ގ ތުެގާ ގައިވ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މޯާާހިޔުމަން ދިާ އ ފްާ ކ މިޝަންާ ޢައްޔަންރައިޓްސްާ މެންބަރުންާ ނަންބަރުާލްޑިވްސްެގާ ޤ ނޫނުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ހިޔުމަނ2006/6ް ޤ ނޫނުެގާާާާ.ާ ކ މިޝަންާ މަތިނ5ާާާާްރައިޓްސްާ ގ ތުެގާ ަގިއވ ާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ަގވ އިދުެގާާރައީސުލްޖު މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންާ ނަންފުޅުތައްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ މްހޫރިއްޔ ާ

ންާެގާދަށުންާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާމަްއސަލަާދިރ ސ ާކުރެްއވުމަށްާޤ ނޫނުަގިއވ ާގ ތުެގާމަތިާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(171ާާ
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އެހެންވީމ  ހ ވުން.ާ ނަންފުޅުތަކ މިޓީއެްއާ އެާ މިހ ރުާ މަރުޙަލ ާާ،ާ ހ ވުމުެގާ ކ މިޓީއެއްާ އިޢުލ ނުކުރެވިފައި.ާ ަވނީާ އްާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާމިއ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާމ ވަށުާދ ިއރ ެގ

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 

އްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފ ނުވިާނަންތައްާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުންާއ ދެ،ާޝުކުރިާ

ހ ވ ާވަުގތީާކ މިޓީެގާމެންބަރުންެގާގ ތުަގއިާހިމެނުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާނަންތަކަކީާތ އްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާهللا،ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު،ާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢި

ޢަބްދުލްޣަފޫރު،ާާ ހ މިދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ ޙަސަން،ާ ރަފީޤުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްهللا،ާފ ނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ މެންބަރުާޤ ސިމާްާތެރި

ާާރަޝީދު.ާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާމް،ާވިލުފުށީާދ އިއިބްރ ހީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

هللاާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުަގ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންެވެގން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާާވ ާތަނ ޒުލުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑު

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ރަ ޢިްއޒަތްތެރިާ ގ ތުަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެކެވިެގންާ ވ ހަކަާ ދޭތެރޭަގއިާ ޕ ޓީާ ދެާ އީސް.ާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ތެދުފުޅެއްާ އެއީާ ނަމަށް.ާ ދެާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ވ ނީާ ެއއްބަސްވެފަިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ދ އިރ ެގ ކެނދިކުޅުދޫާ ވ ނީާ ޢީއެއްބަސްވެފަިއާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ާާޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ންދޫ އަދިާ ދ އިރ ެގާާސ ާ

ވ ނީ.ާެއގ ތަށްާއެާދެާނަންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާރިޔ ޟަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްބަސްވެފައިާ

އަޅުަގނޑުާާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ގ ތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްއަޒީޒުާ ދެންާ ހުށަހަޅާ  ފަރ ތުންާ

ާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
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ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މެންބަރުާޢަބްދުލްޢަށުާދ އިރ ެގާމ ވަ

ެއކުަގިއާާާާޅުއްވިާދެާނަންފުޅުެގާއިޞްލ ޙ އެާހުށަހެهللاާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުާ

ާކަާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާހުށަހެޅިާނަންތައްާކ މިޓީަގއިާހިމަނަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލ ޅުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާهللا.ާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާޒީޒުެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަާމ ވަށުާދ އިރ ެގ

ާ

ާ.ާކ މިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާއެާއެޖެންޑ ާއައިޓަުމަގއިާދެންާއ ންނ ނީާވޯޓަށްާދެންނެވުންާ

ާިއ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތުެގާތެރޭަގއިާއެބައިާހިމެނިެގންދ ނީ.ާާަގ1:30ާާ

ާާއަޅުަގާާ-11.3 ާާޤ ނޫނުާނަނ11.3ާާްނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް ހޭާޤ ނޫނަށްާބެާާވަޒީފ އ 2008/2ާާބަރު

މިހ ރުާމިާބަހުސްެގާއިޞްލ ޙުާެގނެއުމުެގާބިލުާކ ިމޓީާމަރުޙަލ ާނިމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްާކުރުމުެގާމަސަްއކަތުަގއިާާ

ާާ ފުރަތަމ4ާާާަމަރުޙަލ ަގއި އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަަވންާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙެއްާާާއ ވަޒީފާ 2ާާާ/2008`ާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ

ވަރަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ މިއ ތީ.ާ އައިސްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ސިފަިއަގއިާ ބިލެއްެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާ

ާާ ބިލަށްާތ އީދުކުރެވެންާނެތްާވ ހަކަ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާޯވޓުާވެސްާާހިތ މައ އިާއެްއކ ށްާދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑަށްާމި

ނުދޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާސަބަބަކީާމިާބިލާުާ
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ލުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާހުރައަށްާލައްގ ާއުސޫންކުރެވެމުންާމިދަނީާހަމަާލައްގ މިހ ރުާމީނދަާގ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަ

މި މަޖިލީހުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާާާާރައީސް،ާ ނުދ ކަންާ ހިނަގމުންާ ވެސްާ ކ މިޓީެއއްާ ެއއްެވސްާ ަވުގތުާ

މިނެޓ1ާާާުފ ހަަގކ ށްލަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމަޖިލީސްާފެށިެގންާމިާދިޔައީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާވަޑައިެގންނެވީާ

ޔައީާވެސްާވަުގތުކ ޅެއްާހިނދުކ ޅެއްާލަހުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާކެޔ ޅުާކިތަންމެާލަހުން.ާމަޖިލީސްާފެށިެގންާދިާ

ނޭ ެގންުގޅެންާ ފަޅުވެރިންާ މިނމ ޅަސްާ ވަމުންާ ގ ތަށްާ ކަންދިމ ވ ނެާ ނުދަންނަވަންާާާެގންޏ ާ އަޅުަގނޑުާ ދަނީ.ާ

އްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާރ އްޖޭަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާހުނަރުވެރިކަންާނެތްާވ ހަކައެއްާއެްއެވސްާހ ލަތެއްަގއި.ާޢި

އަށްާއެދިާބޭނުންެވާާާާހަކަށްާހ ސްާމީހުންާއުޅޭއިރުަގއިާމިާޤައުމުަގއިާަވޒީފ ާނުލިބިެގންާަވޒީފ 30ާާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާާ

ާާ އަށްާމުސ ރައެއްާވެސްާިމާާާާހ ސްާމީހުންނަށްވުރެއްާިގނަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާަވޒީފ ާއަދ ކުރ ާމީހ 50ާާތިބި

އެްއާާާާނ ޔަތެއްާެވސްާލިބެނީ.ާއޯވަރޓައިމެއްާެވސްާލިބެނީ.ާވަޒީފ ންާއިއަށްާއެހެނިހެާާފ ާއަދ ކުރ ާމީހ ލިބެނީ.ާވަޒީ

ވަޒީފ  މަާާނުލިބިެގންާ ހޯދުމަށްާ އެއްެއއްާ ލިބޭާ މީހ އަށްާ ާާސައްކަތްކުރ ާ އެހެންނަމަވެސް ނެތް.ާ އެްއޗެއްާ 100ާާެވސްާ

ާާ ނުދަންނަވަނ100ާާްއިން ައޅުަގނޑުާ ވީތީާ ޤައުމަކަށްާ މ ނަކ ށްެގންާާާމުސްލިމުާ ވެސްާ އެްއގ ތަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ހ ސްާމީހުންނަކ30ާާާީނުވ ނެާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާޤައުމުާމުސްލިމުާޤައުމަކަށްާހަދ ފައިާމިާޤައުމުަގއިާތިބި

ާާާާމުސްލިމުން ލައްކަާއެތައްާހ ސްާމީހުންާތެރެއިންާބ ކީާދެންާތިބިާއެންމެންނަކ3ާާާީކަމަށްާހަދ ާބ ކީާދެންާތިބި

ނޫންާކަމަށްާހަދަންާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުާފ ސްކ ށްެގންާނުވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާާާާސްލިމުންމު

ބޭފުޅުންތޯ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ ހަމައެކަނިާ ހިފަނީާ މިާ ރޯދަާ މުސްލިމުންާ މިދެންނެވީާ ާމިހެންާ ވަޒީފ ާ؟ ހިފ ނެާ ރޯދަާ

ާކަމެއް.ާމިާޤ ނޫނުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބުނެވެނީާއަދ ކުރިޔަސްާނުކުރިޔަސްާމުސްލިމަކަށްާވީތީ.ާމިއީާކުރ ނެ

މު މީހުންނޭާ ލިބުނުާ ަވޒީފ ާ އަދ ކުރ ާ ލިބެންވަޒީފ ާ އިނ ޔަތްާ ބޭފުޅުންނަށޭާ މިާ މިާސްލިމުންނަކީ.ާ ޖެހޭނީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ތިބިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރ ނީ.ާ ތ އީދުާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަށްޓަކައިާ

ާާއަބަ އަންނަނީ މިާ ކިޔަމުންާ ވެސްާ 100ާާާާދުާ ފ ސްވެއްޖެއްޔ 100ާާާާއިން ޤ ނޫނުާ މިާ ޤައުމެކޭ.ާ މުސްލިމުާ

މީހުން އަދ ކުރ ާ ަވޒީފ ާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ކުރެވެނީާ މިާ މ ނަާ މަހުގާެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަމްޟ ންާ އެކަންޏޭާ ނަށްާ

އެާާާޖެހެނީ.ާއެއިނ ޔަތްާދޭން ހޫނުކަމުަގިއާާބޭފުޅުާާތިބީ.ާއެާާބޭފުޅުންާއެކަންޏޭާރޯދަާއަށްާ ންާއެކަންޏޭާބަނޑުހައިާ

ކުރ ނީ.ާ.ާއެާވޭނ އިާކެކުޅުންާތަހައްމަލު…ބޭފުޅުންާެއކަންޏޭާއެާތަކުލީފ އިާތަހައްމަލުާކުރަމުންދ ނީާާތިއްބަވ ނީ.ާއެ

މިާވޭންާމިާތަކުލީފާުާާާބައްލަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާޤައުމުަގއިާތިއްބެވިާއެހެންާހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެސްާހަމަ

ތިބި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާރ އްޖޭަގއިާއ ފީހަކަށްާާާކުރ ނެ.ާއެތައްާދަތިާހ ލެއްަގއިާތިބިާމީހުންާއެބަހައްމަލުތަ

ވަޒީފާ  ކުދިންާ ކިތައްާ ލ ބަލަާ ސިޓީއެއްާ އެދިާ ވަޒީފ އަކަށްާ ހަމައެކަނިާއަކަމިހ ރުާ ދުވޭތޯ.ާ އ ދޭސްކުރަމުންާ އެދިާ ށްާ

ޢިއްާ ތިއްބެވިާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ އެރައްޔިތުންެގާ ަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ހެކިވެާ މެންބަރުންާ އަރިހަށްާާާޒަތްތެރިާ ބޭފުޅުންެގާ

ވަޒީފ  އ ދޭތޯ.ާ ހޯދުމަށްާ ަވޒީފ ާ ބޭފުޅުންާ ކިތައްާ މިާާވެސްާ މިހ ރުާ ނުލިބިެގންާ އެދިާ ވީމ ،ާާާއަށްާ މިހެންާ ދަނީ.ާ
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ާާ ތިބި ޤައުމުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ހ3ާާަޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ތިބިާ އ ބ ދީެގާ މަހަމަވެެގންވ ާާލައްކަާ

ރަމް ނޫނީާ އިއުސޫލަކުންާ މަހެއްެގާ ތ އީދުނާ ޟ ންާ އަޅުަގނޑުާ ލިބެންާ ހިތ މައާ ނުާޔަތެއްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ ާކުރ ނެާ

ާއެްއކ ށްާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާާހުެގާއިާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރަމްޟ ންާމަޝުކުރިއްޔ  ާާއ ވަޒީފާ 2008/2ާާނ ޔަތްާލިބުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ާާ ވ ާާާމެދުާކ މިޓީންާނިންމ ފައިާާވ ާގ ތ އިާއިޞްލ ޙ ާާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިފައިާާވަނަާމ ްއދ 51ާާބެހޭާޤ ނޫނުެގ

ރައީާާގ ތ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުޖެހޭ.ާ ހިތްހަމައެްއާ ައޅުަގނޑުާ ނުޖެހޭ.ާާމެދުާ ލ ކަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ އިތުރުާ މިއަކަށްާ ސް،ާ

ާާ ދެކޭ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅު.ާ އެންމެާ ހަމަާ ގ ތްާ އ ތްާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެާ ާާމިހ ރުާ ިމ ާާރުފިޔ އަށްވުރ2000ާާާެގ ތުަގއިާ

ާާ ާާާާރުފިޔ ާދިނުމ އ2000ާާިމަދުނަމަ ާާާާރުފިޔ އަށްވުރ10000ާާެއަދި ރުފިޔ 10000ާާާާތިންބައިކުޅަާއެއްބައިެގާމުސ ރަ

ނ ޔަތްާާވ ާގ ތުެގާމަތިންާއިާާދިާނުވިތ ކަށްާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކ ށްފައިދިނުމ އިާއަ

ާާނ ޔަތްތަކާ އ ިއާއިާާވ ާގ ތުެގާމަތިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމުސ ރަާާދިނުމުެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ިއާޤ ނޫނުަގއިާ

ފަރ ތްތަ އެންމެހ ާ މިހެންކަނޑައަޅ ާ ހިމަނަންވ ނޭ.ާ ވެސްާ ހިތަށްކަނޑައަޅ ފަާާާއްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އ ތީމަާ އަރ ާއިާ

އިންޓަ ޕ ލީސްާ ބަޔ ންކުރޭާ އެބަާ އެބަާާރޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވެސްާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ ވ ހަކަ.ާ ކ މިޝަނެއްެގާ ުގރިޓީާ

ނ ޔަތްތައްާކަނޑައަޅ ނީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަށްވެފައިާެއާާއ އިާއިާާބަޔ ންކުރޭ.ާެއކަމަކުާއެާކ ިމޝަނުެގާމުސ ރަ

އ އިާާާތް.ާނުލިބިާހަމަެއކަނިާމިާލިބެނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމުސ ރަމިޝަނަށްާވެސްާހަމަާނުލިބޭނެާއިނ ޔ ކ 

ބަޔަކަށް.ާއެހެންވީމ ނ ޔަތްތައްާއި ހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާކަނޑައަޅ ާ މިާ ހިތްހަމަާނުޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާވެސްާ ާ،ާ

އި އެންމެނަށްާ ކުރަންވ ނީ.ާ ލިބެންމިކަންާ ާާނ ޔަތްާ އިޏ  ެއއްވަރެއްެގާ އެދެންާާލިބެންވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ނ ޔަތެއް.ާ

އަދ ކުރ ާާ ަވޒީފ ާ އަދިާ ހަަމާ ވެސްާ ސަރުކ ރަށްާ ކުޑަިމނުންާ އެންމެާ ބަދަލުަގއިާ ލ ރީެގާ ދޭާ މިާ މަހުެގާ ރަމްޟ ންާ

ަވޒީފ ާއަދ ކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާވަ ާވުރެނ ޔަތްާދިނުމަށްޒީފ ާދޭާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާހަމަާއިތަންތަނުެގާވެސްާ

ބަ ރޭތަކުަގއިާ މަހުެގާ މިދަންނަވަނީާރަމްޟ ންާ މިހެންާ ދިނުންާވެސް.ާ ލީވެއްާ އެންމެާ ދ ނެާ ެއއްާާލުއިފަސޭހަެވެގންާ

ިއާާއެާަގޑިތައްާއ ފްާވ ނެާގ ތަކަށްާަވޒީފ ެގާކަންތައްާބައްޓަންކ ށްފަާާަގޑިާަގޑީަގއިާަވޒީފ ާއަދ ނުކުރުމ އިާނޫނިއްޔ 

ާާާާބަހައްޓައިފިާކަމަށްާވަންޏ  ދ ނެ.ާއެާރޭާއަޅުކަމުަގިއާާބ ޑަށްާފައިދ ެވެގންާާވެސްާއެާރަްއޔިތުންނަށްާމ ޙަޤީޤަތުަގއި

އިތުރުވެާާާއެ ވަުގތުތައްާ ހޭދަކުރަންޖެހޭާ ާާމީހުންާ ލިބޭ މިާ ލިބިެގންދ ނެ.ާާާިގނަާާމ ާާރުފިޔ އަށްވުރ2000ާާެ،ާ ސަވ ބުާ

ޙަކީާވަކިާމީހަކުާވަކިާާ،ާއަޅުަގނޑުާތ އީދެއްާނުކުރެވޭާެއްއވެސްާގ ތަކަށްާމިާއިޞްލ ޙަކަށް.ާމިާއިޞްލ އެހެންވީމ 

އަޅުަގނޑުާާ ވެސްާ ވ ތީާ އިޞްލ ޙަކަށްާ އ ތްާ ލ ފަާ ހިންަގންެވެގންާ ެއސޯސިއޭޝަނެއްާ ވަކިާ ކުރަންވެެގންާ ކަމެއްާ

ާާތ އީދެއްާނުކުރަން.ާމީެގކުރިންާވެސްާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަ މެދުާވ ހަކަދެއްކިއިރުަގިއާާކަާހުންނ ނީާވެސްާހަމަާމިާބިލ 
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ގ ތަށް.ާއެކަމަކުާވެސްާއޭރުަގއިާކ މިޓީއަކަށްާމިާބިލުާފ ނުވަންެވެގންާރައްޔިތުންެގާާމިގ ތަށްާމިއަށްާތައީދުާނުކުރ 

މަޖިލީހުަގއިާނެިގާވޯޓުަގއިާައޅުަގނޑުާވެސްާހުންނ ނީާބައިވެރިވެފައި.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރ ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ ލަތުެގާބަޖެޓަށްާވެސްާއަދިާާވެފައިާދައުއަދަދުާމ ާބ ޑުބައިވެރިާނުވ ނަމޭ.ާއެއީާައޅުަގނޑުެގާިވސްނުންާމިހިރީާމި

ކުރިމަތިެވެގންާ ތަކުލީފުތަކެއްާ އުނދަޫގތަކ އިާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ ވެސްާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ އެހެނިހެންާ ނުވިތ ކަށްާ

މުސްލިމަކަ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ނުދަންނަަވންާ ހ ލަތެއްަގއިާ ެއއްެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ށްާދ ނެތީވެ.ާ

މަ އިރަމްޟ ންާ ނުޖެހޭހުެގާ ލިބޭކަށްާ އިނ ޔަތްާ ލިބޭާ އެބަޖެހޭ.ާ ލިބެންާ ފައިސ ެގާާނެއެކޭ.ާ ހަމައެކަނިާ ނ ޔަތެްއާ

ކ  ޖެހޭނީކީ.ާ ލިބެންާ ނޫންާ އިގ ތަކުންނެއްާ ދެިވދ ނެ.ާ އިނ ޔަތްާ ވެސްާ ގ ތަކުންާ އެހެންާ ދިނުމަކީާންމެވެސްާ ނ ޔަތްާ

ފައިސ  ކަމެއް.ާއެކަމަކުާަވޒީފ ެގާާާާއިާނުލައިާކުރެވޭނެއ ާާހަމައެކަނިާފައިސ ކަމަށްާވަންޏ މުންާދެންާނެތެއްނޫންތޯާ

،ާއޭެގތެރެއިންާާކަންާއެބަހުރިާދެވެން.ާއެހެންވީމ ނ ޔަތްތަްއާއެބަހުރިާވަރަށްާބައިވަރުާގ ތްގ ތަށް.ާެއކިކަހަލަާކަންއި

އެން އެއީާ އ ތުންާ އުސޫލެްއާ ކަނޑައަޅ ާ އެާ ފަރ ތުންާ ދޭާ ވަޒީފ ާ ކަނޑައަޅަން.ާ އެބަޔަކުާ އެމީހުންާ މެާގ ތްތަކެއްާ

ފ ހަަގކ ށްފަ ސީދ ާ ޤ ނޫނުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނީ.ާ ކަމަށްާ ގ ތްާ ެއވަނިާާާާއިރަނަގޅުާ ޖަހ ފައިާ އަދަދެއްާ ިމވެނިާ

ނޫނުނާްާއަދަދެއްާދޭށެކޭ.ާއެހެންާބުނީމަާއޭރުންާކަމަކުާނުދޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެއީާރަނަގޅުާގ ތެއްާނޫންާޤ 

ކ ޅުާނިންމ ލ ނީާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާމިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުާނުކުރެޭވާާ،ާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާފ ސްކުރ ކަށް.ާއެހެންވީމ 

ކަމަށ އިާމީެގކުރިންާެވސްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރިާވެސްާއިޞްލ ޙަކަށްާނުވ ތީވެާައޅުަގނޑުާމިާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވ ންާާ

ާވެސްާބޭނުންނުވ ާކަމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދިއްދޫާދ އިރ ެގާ

މަރުޙަލ ަގިއާާ ކ މިޓީެގާ މަްއސަލަާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާކުރިއަށްާެގންދަވ ފައިވ އިރު ެގނައުުމެގާބިލުާކުރިއަށްާާަވޒީފ އ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙ2ާާާުާ/2008ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ފ ެގން މަހުެގާއިދިޔުމުަގއިާ ދިނުމުަގއިާނުވަތަާނުލިބިެގންާއެއިތުވިާއަހަރުާރަމްޟ ންާ ިމާާާާކަމ ާާނ ޔަތްާ ުގޅިެގންާ

އްލެއްާހަވ އިރުާމިކަމަށްާާާާބޯމަތިވެފައިާާރުމިހ ާާއަހަރުެގާރަމްޟ ންާމަސްާއައުމަށްމައްސަލަާހުށަހެޅިެގންާދިޔައިރުާމި

ކުރެވެމުންދ  ވެސްާ މިަވުގތުާ މަސައްކަތްާ އެާހޯދުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ އުފ ކުާާތީާ ެއއަށްވުރެކަމ ާ ެއހެންނަމަވެސްާ ާާރަން.ާ

ވަޒީފާ  ރ އްޖޭެގާ މައްސަލަާ މިާ ކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މައެއްާ އިާާބ ޑުާ މުަވއްޒަފުންތަކަކަށްާ މިާާނާ އަދ ކުރ ާ ޔަތްާ

އިާ ޚ އްޞަާ މަހުެގާ ވަރަމްޟ ންާ މީތިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މިޓީެގާ މިާ އައިމ ާ ވ ހަކަތައްާ ހޯދުމުެގާ ބ ޑަށްާާނ ޔަތެއްާ ރަށްާ

ބ ޑަ ވަރަށްާ ފައްޓަވ ފައިާ ކުރެއްވުމަށްާ މަސައްކަތްާ އެާ މިހިސ ބުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑުާ ށްާ

މަޤުޞަ އެއަމިއްލަާ ބ ޑަށްާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީާ ބޭނުންކ ށްފައިާ ބިލުާ މިާ ހ ސިލުކުރުމަށްާ ާާކަމ ާާާދުތައްާ

އެނޭގނެާާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާހިތ މަކުރަން.ާ ވ ހަކަެއއްކަން.ާ ކ ންާ މިދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުާ
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ވ ނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިާބުނަނީާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއ51ާާާާިއެއަށްވުރެއްާތިލަާވެސްާކ ށްލ ނަން.ާމިާބިލުެގާާ

ޔިތުންެގާާވ ާގ ތުެގާމަތިންާރައްާނ ޔަތްާދިނުމުަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުަގއިބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާގ ތުެގާމަތިންާއި

މުސ ރަާ އެންމެހައިާާމަޖިލީހަށްާ ކަނޑައަޅ ާ އިނ ޔަތްތައްާ މީެގތެރޭަގއި.ާާާާއ އިާ ހިމަންނަންވ ނޭާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ

އެާ ހަމަާ ތަނެއް.ާއަދިާ އ ތްާ މުސ ރަާކަނޑަައޅ ފައިާ މަޖިލީހަކީާޤ ނޫނުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ވެސްާ މުއައްސަސ ތައްާ ކުރީެގާާނޫންާ އަދިާ ވެސް.ާ ނަިއބުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އ ިއާ ރިއްޔ ާ

މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ކުރަްއވ ފައިާ ެއކަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އިނ ޔަތްތަކ މުސ ރަ ލިބޭާ ިމާ ވެސްާ މެދުަގއިާ ތެރޭަގއިާާއ ާ ރައްޔިތުންެގާ ވެސްާ މިއަދުާ ވެސްާ ތަފ ތުާާާމެދުަގިއާ

އަ ދެކެވެމުންދ އިރެއްަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ ސަވ ހަކަތަކ އިާ ސިވިލްާ އެއ ިއއެކުަގއިާ ހަމަާ ކ މިދިާ ޝަނުެގާާރވިސްާ

ުމވަްއޒަފުންެގާމުސ ރަާއަނބުރ ާރަނަގޅުކުފަރ ތުންާދިވެހިާސިވިލްާސަ ާާރުމުެގާމަްއސަލަތަކެއްާސަރުކ ރ ރވިސްާ

އެ ދަނޑިވަޅުަގިއާ މިާ ދެކެވެމުންދ ާ އ މުކަމަކަންާާމެދުަގއިާ ލިބޭާ އ ތީާ ނުކުރެވިާ ވެސްާ މައްސަލަތަކެްއާށްާ ދަނީެގާ

ާާހަ މަޖިލީހުންާފ ސްެވެގންދ އިރުާެވސް މިާ ބިލުާ މިާ ިމއަދުާ 7ާާއްލުެވެގންާނައުމުންާކަމަށްެވފައި،ާއެހެންނަމަވެސްާ

ާާ ތަށްާމިާބިލާުާހ ސްާރުފިޔ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާއެކަނިވެސްާޚަރަދުކުރަންޖެހޭާގ 70ާާލައްކަ

ާާ ޑުާާބ ާާޒަފުންނަށްާލިބޭއިރުާެއއަށްވުރެރުފިޔ ާަވޒީފ ާއަދ ކުރ ާުމވައ2000ާާާްމިއ ތީާބައްޓަންކުރެވިފަިއ.ާއެހެންވީމ ،

ެއއަށްވުރެ ނުވަތަާ ލިބޭާާއެްއޗެއްާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އެްއޗެއްާ ބިލާުާާާރަނަގޅުާ މިާ ގ ތަށްާ

ނުސީދ  ނަމަވެސްާ ރައްޔިތުންެގާާސިއްރިްއޔ ތުަގއިާ ގ ތުަގއިާ ފައިދ ެގާ ނ ޖ އިޒުާ ބިލުެގާ މިާ ނަމަވެސްާ ގ ތެަގއިާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންނަމަވެސްާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ލިބިެގންދ ނެާ ދިޔުމުންާ ފ ސްވެެގންާ މަޖިލީހުންާ

މެއް.ާައޅުަގނޑަށްާާކަާާމިދަންނަވަނީކީާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާފައިސ ާލިބުމަކީާހަމަާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާފަސޭހަާރަނަގޅު

އ މު ލިބޭާ އެދޭާވެސްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރުުވމަކީާ ހ ލަތުަގިއާާ…ކަމެއްާާދަނީާ ވަުގތ އިާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ާ.

މިއަންނަާާ ފަހުންާ ޭއެގާ ބަދަލުާ ޭއެގާ ލިޔުްއވ ފައިާ މިކަންކަންާ ިމގ ތަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރަމުންދ އިރުާ މިކަންކަންާ

ާާ މަހުެގ ދުވަހ11ާާުއ ަގސްޓުާ މެންބަރަކަށްާާާވަނަާ ކ ންމެާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެށޭއިރުާ މަސްާ ރަމްޟ ންާ

ޙައްޤުަގިއ10000ާާާާ ބަެއްއެގާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ތީމ ާ ބައްޓަންވެފަިއާ މިކަންާ ގ ތަށްާ ލިބޭާ ރުފިޔ ާ

ރޭވި މިކަންތައްތައްާ ގ ތްގ ތަށްާ އެހެންާ ގ ތެްއަގއިާ ނ ޖ އިޒުާ ޭއެގާ ބިލަކުންާ ދިޔަާ ރޭވުމެއްާާާާެގންހުށަހެޅިެގންާ ދިޔަާ

ގ ތަށްާާާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާެއކަންާއެާާކަމ ާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެ

ެއކުަގއިާމިާބިލުާދުާހ ސިލުވެެގންާނުދ ނޭ.ާއަދިާހަމައެއ ޤުޞަކުރަްއވ ނަމަާމިފަދަާބިލުތައްާހުށަހެޅުމުންާމީެގާމަ

ޢިްއޒަތްތެރި ދުވަސްކ ޅެްއަގިއާާހުށަހެޅުއްވިާ ވެސްާ މީެގކުރީެގާސަރުކ ރުންާ އަދިާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުާ ާ

ޢަމަލުކުރެއްވިާާ އިނަމަވެސްާ މަހުެގާ ރަމްޟ ންާ އެީއ،ާ އުސޫލެްއާާުއސޫލެއްާ ހަމަހަމަާ ދިނުމުަގއިާ ނ ޔަތްތައްާ

އްވ ފައިާއ ތީާހަމަހަމަާއުސޫލަކުނާްާެގންުގޅުްއވުމަކީ.ާއެާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސްާފ ހަަގކުރަާ
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ޚ އްޞަާާ އެކަންތައްތައްާ ކަމަށ ިއާ އަޅުކަެމއްާ އެއްާ ކުރަނީާ ެއއީާ ކަމަށް.ާ ރަނަގޅުކަެމއްާ ދިނުމަކީާ އަދަދެއްާ އެއްާ

ަވޒީފ ާއަދ ކުރ ާކ ން ާާގ ތެްއަގއިާއެމަހުެގާއަޅުކަުމަގއިާކ ންމެާމީހަކަށްާވެސްާ ރުފިޔ ެގ2000ާާާާމެާމީހަކަށްާވެސް

މަކީާރަނަގޅުާއުސޫލެއްާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާވިޔަފ ރިާުއސޫލަށްާވަތަާެއާކަނޑަެއޅޭާއަދަދެއްާލިބުނ ޔަތެއްާނުާއި

ިމާފ ސްެވެގންދިޔަ ެއގ ތަށްާވަކިާއަދަދެއްާދިނުމަކީާދަތިކަމަކަށްވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާ ގ ތުންާާާބަލ އިރުާ

ާާ އެއްާާާދުާނުވަތަާޙަޤީޤީާފައިދ ކަމުަގއިާމަޤުޞަާާޤީޤީާމިދަންނަވ ނީާޙަނުވަތަާމިގ ތަށްާފ ސްވެއްޖެނަމަާއަޅުަގނޑު

މިާބިލުންާފައިދ ާާާާކައިާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަށްވުރެރައްޔިތުންނަށްާހޯދުމަށްޓަކައިާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާބަޔަކަށްާހޯދުމަށްޓަ

ެވސްާނޑުާހަމަަގއިމުއަޅުަގާާހެންވީމ ،ާެއކަމަކީޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށޭ.ާއެާާމިާކުރަނީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ

މިނޫނާްާ މިކަންާ އެހެންކަމުންާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ގ ތެއްާ އުއްމީދުކުރ ާ ޤަބޫލުކުރ ާ މެދުަގއިާ ބިލ ާ މިާ

ގ ތަކަށްާވުމަކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެމް.ޑީ.ޕީ އ ތީާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ބ ކީާ ދައްކަވަނ3ާާާާްމިނެޓު.6ާާާާއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ފުވައްމުލަކުާާ ވަނީާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ފުރުޞަތަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމ ،ާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ

ާާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒާުާމެދުާދ އިރ ެގ މުފީދު.ާބ ރަށުާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާ

ާާ މޫސ  މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ާާއަދިާ ޖުމްލަ އެންެމާާާާމިނެޓ6ާާުމަނިކު.ާ އަޅުަގނޑުާ އ ތީ.ާ

ާާާމުފީދު.ާތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުެގާޢިއްޒަފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ 

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޝިފ ޤުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމެދުާފުވައްމުލަކު

ކުރުކ ށްލ ނަން. ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާބެހޭާާަވޒީފ އ 2008/2ާާނަންބަރުާޤ ނޫނުާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާއިޞްލ ޙުެގނައުުމެގާއަށްާޤ ނޫނު ާާބިލުަގއި އިރަމަޟ ންމަހ  ދެޭވާ މުަވްއޒަފުންނަށްާ ވ ހަކަާާނ ޔަތްުގޅިެގންާ ތަކުެގާ

ާާާާދެކެވޭހިނދުާ،ާާއަޅުަގނޑުމެން އ ތްގ ތ  ާާކުރީަގއިާ ކ މިޓީން ާާހުށަހަޅުމިހ ރުާ ގ ތަށް މިއ ތްާ ބަލ ިއރުާާއްވ ފަިއާ

ތަފ ތުާތަން.ާއެއީާަވކިާމީހަކުާާތަންކ ޅެއްާކުރިއަށްާޖެހިލ ފައިާއ ތްާާއަޅުަގނޑަށްާމިާފެންނަނީާއަޅުަގނޑުމެންާކުޑަާާ

2000ާާގ ތަށްާއ ތްއިރުާމިއަށްާމިާެގނެސްފައިާއ ތްާބަދަލުެގާސަބަބުންާާާާތިންބައިކުޅަާެއްއބައިާލިބިދެވޭކުރުމެއްނެތިާާ

ާާާާރުފިޔ  މީހުންނަށް ލިބޭާ މުސ ރަާ ދަށުެގާ ރަނަގޅ2000ާާާާުއިންާ ެއއީާ ލިބިެގންދޭ.ާ އެބަާ ޔަޤީންކަންާ ެއާ ރުފިޔ ާ

ާާކުރިއެރު ދެކެން. ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދަންނަވަންާއެހެމެއްާ އަޅުަގނޑުާ ހިތްއ ތީާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ންނަމަވެސް،ާ

ވ ހަކަ ގ ސްާާބޭނުންާ މިކަންާ ނޫނޭާ ރަނަގޅަކަށްާ އެންމެާ ރަމްއަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއ ތީ.ާ ާާޟ ފައިާ މަހުގާެާން
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ރަމްޟ ންއި އެާ ބަލަމ ތޯއޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ އިރުާ ދޭންާ އަޅުކަމ ާާނ ޔަތްތައްާ މަތިވެރިާ އެާ ެގންާާުގޅިާާމަހުެގާ

ާާއަޅުަގާނ މަހުެގާާާއ ތޭ.ާއެީއާމިާރަމްޟ ންާާނ ޔަތެްއާއެބަދޭާއިޑުމެންާއެންމެންާެއއްާހަމައަކުން،ާެއއްާއުސޫލަކުން

އަޅުކަމ  މަތިވެރިާ ޒަކ ތް.ާާމިާ ފިޠުރުާ ދޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢީދުަގއިާ އުފ ވެރިާ އަންނަާ މީހަކުާާާުގޅިެގންާ ވަކިާ

ާާާާނެތިާާތަފ ތުކުރުމެއް ހަމައަކުން ެއއްާ ާާއެާއެންމެންާ ުއސޫލަކުން ޔައްާ ފަޤީރުންނ އި،ާ ތީމުންނ ިއ،ާާައޅުަގނޑުމެންާ

އި ދޭާ އެބަާމިސްކީނުންނަށްާ ވަނީާާނ ޔަތެއްާ ކިރ ކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަރ ދުންާ އެާ އަޅުަގނޑުާާާާއ ތް.ާ ނަމަާ

ާވިޔަސްާާވިޔަސްާއަދިާކުންފުންޏަކަށްާާއްސަސ އަކަށްހޭާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުެގާުމއަހިތަށްއަރަނީާމ ާރަނަގޅުވީ

ފަރ ތަކަށް އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ އެއްާ އެހެންާ އެާާާއަދިާ ހިމެނޭާގަާތަނެއްާާިވޔަސްާ ޕޭރޯލްަގިއާ ބަެއއްެގާ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ އިާ

މަސައްކަތްކުރ ާޕޭ އެތ ނެގާ އެއްބައިާ ތިންބައިކުޅަާ އަދަދުެގާ ޖުމްލަާ ެއާ ބަލ ފައިާ އަށްާ ޖުމްލަާ މުޅިާ ރޯލްެގާ

މުވައްޒަފުންާ މުސްލިމުމުވަްއޒަފުންނަށްާ ތެރެއިންާ ރަމަެގާ އިާާޟ ންންނަށްާ ހަމަހަމަާމަހުެގާ ގ ތުަގއިާ ނ ޔަތެއްެގާ

އުސޫލަކުންާބަހ ލެވޭާފަދަާގ ތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަންާކުރެވުނުާވަރަށްާރަނަގޅުާެވެގންާދިޔައީސް.ާއަދިާ

އެކަހަ ައޅުަގނޑުމެންާ މިީއކީާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކިރުނީސް.ާ ތަރ ދަކުންާ އެްއާ ލަާއެންމެންާ

ާާާާކަންތަކ  އަހަރު މިދިޔަާ ެއއީާ ކަންނޭނެގ.ާ ނެތްާ ަވުގތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މިއަދުާ ާާމެދުާ މަހު ވަނ4ާާާަރޯދަާ

މި މިާާދުވަހުާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އ ްއވ ާ ތައްޔ ރުވެފައިާ މަހަކަށްާ ރޯދަާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ހުށަހެޅިެގންާ ބިލާުާާާބިލުާ

ާާ ާާކުރިމަތި ކުރިއަށްވުރެން އެހެންވީމ ،ާ މިާާރަނަގޅުމިލީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ތަތީވެާ މިާާވެފަިއާ މިާާާބިލުާ ާާހިސ ބުންާ

ނ ޔަތްާދީފައިާއަޅުަގނޑުމެންާޟ ންާމަހުެގާއިއިާއަނެއްކ ާވެސްާިމއަހަރުެގާރަމަހިސ ބަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ލ ފަ

ާާ ބިލ  ބުއްދިވެރިކަެމއްާާއިތުރަށްާާމެދުާމިާ އެއީާ ހޯދުންާ ކުރިއެރުންތަކެއްާ އިތުރުާ ވިސްނަިއެގންާ ކަމަށްާފުންކ ށްާ ާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާފެންނ ތީާއެ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުަގލ ޅުާދެކުނު

ހަމަާ ކަންބ ޑުވުމުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމީަގއިާމިގ ތަށްާމިާިއޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާއެންމެާާހަމަާލަންާބޭނުން.ާއަޅުަގނޑުާބައިވެރިވެ

ކަނޑައެ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ ބޭނުމަކީާ ެއއްާ ުމއަބ ޑުާ މިނިވަންާ އެހެންާ ހުރިާ މަޤ މުތަކުަގއިާާޅިފައިާ ްއސަސ ތަކ ިއާ

ނ ޔަތްތައްާލިބެންޖެހޭނާެާނަމަާއިާާާނ ޔަތްތައްާނޫންއިެގާާމަހުާާޟ ންނަށްާވެސްާކަނޑައެޅިެގންާރަމަތިއްބެވިާބޭފުޅުން

ާާ ކ ށްދީފަކަމަށް ާާާާއިކަށަވަރުާ މިހެން މިއ ތީމައޭާ މަޖިލީހުެގާާާހިމެނިފައިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ތީ.ާ

ބޭ ޯގވ ލަންާ ރަމަމެންބަރުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިާާޟ ންނުންވަނީާ ކަމަށްާާނ ޔަތްމަހުެގާ އެާާާލިބޭާ ާާވ ނަމަާ

ކ ބޭފު އެޅުންާ އަމިއްލަފުޅަށްާ ބޭފުޅަކުާ ދެާާންމެާ އެދެންާދޫކ ށްލަާ އަރިހުންާ އަމީންޢ ްއމުެގާ އަޅުަގނޑުާ އްވ ށޭ.ާ

ނ ޔަތްާއަޅުަގނޑަށްާނުދޭން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިހ ރާުާމަހުެގާއިާާޟ ންއަޅުަގނޑުެގާރަމަ
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ާާކަމ ާކަންބ ޑުވުންާފ ޅުކުރަާާވެސްާމިާާާކުދިންގ ތުންާބައެއްާކުންފުނިތަކުަގއިާއުޅޭާާމިާއިޞްލ ޙުާމިއ ތް އެބަާމުން

ާާ ާާއިިވޔަސްާކ ންެމހެންާތިންބައިާކ ށްފަާާކަުމަގއިާާާތްބޭނުންވަނީާމީަގއިާމިހެންާއ ެގންދަވ .ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން

ދޭންޖެހޭނީ.ާމިސ ލަކަށްާދިރ ުގެގާމަސަްއކަތްކުރ ާކުާާއެއްާބަެއއް ާާނޫނޭާމިސ ލަކަށްާ ބޭނުންފުޅާުާދީންނަށްާދިރ ުގން

ާާ ާާިގނައިންާވެސް.ާާާާދެވިދ ނެާއެައށްވުރެާާވ ނަމަވ ކަމަށް ާާާާރުފިޔ ެގާތިންބައ3000ާާިމިސ ލަކަށް ބަޔަށްާާާާއެއްކ ށްފައި

ކަމަށް ާާާާވ ވަރުާ ދެވިދ ނެ މިސ ލަކަށްާ ބޭނުންފުޅިއްޔ ާ ދިރ ުގންާ އެާާރުފ5000ާާާިވ ނަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ޔ ާ

މީެގ ޤަފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ލިބޭނެާ ާާންާ އެހެންވީމ ، ާާބޫލުކުރަން.ާ ދަންނަވ ލަން. ެއވ ހަކަާ ންާމީެގހަމަާ

ާާއަ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގިއ ވެސްާ ާާޅުަގނޑުާ ލިބެން މަދުންާ މީެގފަރ ތްތަކަާާައއިކުރިންާ ލިބިެގންދ ނެާ އިތުރަށްާ ންާާށްާ

ާރަނަގޅުާގ ތްތަކެއްާވެެގންދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޝިފ ޒަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މޫސ ާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދޫކ ށްލެއްވީ.ާ ފުރުޞަތުާ

ާާާމަނިކަށް.

ާ

ާސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫ

ރަމަާާޝުކުރިއްޔާ  އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ އިާާޟ ންޢިްއޒަތްތެރިާ ނަމުމަހުެގާ އިނ ޔ ތުެގާ މިަގއިާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ާނ ޔަތްާ

ާާ ަމދުވެެގން ހުށަހަޅުއްވ ފައިާވަނީާ ފަރ ތުންާއިޞްލ ޙުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ރުފިޔ 2000ާާާާވަޒީފ ބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާ

ާާާާލިބޭާކަހަލަ މިާމަްއސަލަާހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއިާހުށަހެޅިެގންާގ ސްފައިާއ ތީ.ާާާާމަށްާއަޅުަގނޑަށްާއޭރުަގކަގ ތަކަށް

އެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާމިަވނީާމުޅިންާމިާބަދަލުވެފައި.ާާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުެގާފުރަތަމަާހުށަހެޅުމަކަށްާއ ތީާ

ފ ނުވ ލުމަ ކ މިޓީއަކަށްާ މައްސަލަާ މިާ އަނބުރ ާ ާާއަލުންާ ވޯޓަކަށް އެއީށްާ މިާާމިާާއެއްސެވުމުަގއިާ ގ ތަށާްާބިލުާ

ރަމަ ހަމަާ ާާާާޟ ންފ ސްވެއްޖިއްޔ ާ ހިފުމ މަހުެގ ރޯދަާ އ ދެ،ާާާއިނ ޔަތ އިާ ކަންކަންާ މިާ ހަމަާ މައްސަކަތްތައްާ މިާ

ާާބުރަކ ށްާާ ވެސްާހަމަާރޯދަާހިފ ާވަކިާާާާެގންދަނީާހަމަާހުރިހ ާމުސްލިމުންާކަމަށްާވ އިރުަގއިާރ އްޖޭަގއިާމިާކުރަމުން

ާާމީހަކުާރޯދަހި ާާފީމަ ާާއިއޭނަާއަށްާރަމަޟްނ ާމަހުެގ 2000ާާާާނ ޔަތެްއެގާގ ތުަގއި ާާރުފިޔ  10000ާާއަނެއްާމީހ ާއަށް

އްސަސ ތަކ އިާމަޖިލީހ އިާއެހެންާބައިބަިއާާވޭ.ާދެންާމިތަނުަގއިާިމނިވަންާމުއަާެއއީާހަމަޖެހޭާއުސޫލަކަށްާނުާާރުފިޔ 

ާާ ގ ތުަގއި އިޞްލ ޙެއްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާނުކިޔ ާ ބ ޑަށް ރަމައެންމެާ ާާޟާ ފ ހަަގކުރެވެނީާ އިން ނ ޔ ތުެގާާމަހުެގާ

އަކީާިމއަދަށްާބަލ އިރުަގއިާހަމަާރަނަގޅުާާާާރުފިޔ 2000ާާާާރުފިޔ ާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،2000ާާގ ތުަގއިާާ

ާާވެސްާއަދިާއެންމެާިގނައިންާލިބޭާމީހ ާއަށްާރުފިޔ ާއެންމެާމަދުންާލިބޭާމީހ ާއަށ2000ާްއަދަދެއްާކަމަށްާބަލ ފައިާާ
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ކަމުގައިވެ އ ތްާ ނިސްބަތުންާ މުސ ރަިއެގާ ާާވިާާާސްާ އ2000ާާިޔަސް ލިޔަންާރުފިޔ ެގާ މިގ ތަށްާ ދޭނެއޭާ ނ ޔަތެއްާ

މަހުެގާކުރީަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާޟ ންވ ލުމަށްާފަހުަގއިާދެންާއަދިާރަމަނިންމ ފައިާމިއަދުާމިބިލުާއަނބުރ ާފ ނު

ާެގނައުމަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވިދ ނެާކަމެއް.ާމިކަންާބޭއްވޭާއެހެންާޖަލްސ އަކަށްާމިާބިލުާއަަވސްާކ ށްލައިެގން

ވިްއޔ ާާާާބޫލުފުޅުާކަމަށްާވަނީވިއްޔ .ާިމވަރުެގާިއޞްލ ޙަކަށްާމެންބަރުންާޤަާާބ ޑަށްާކުރަންާބޭނުންާކަމަށްާވަނީާާމިހ 

ކ މިޓީާއަށްާާާމިާާގ ތަށްާނިންމުމަށްާާރުފިޔ ާކަުމަގއިާހަމަޖައްސ ފައިާއެކަންާއ2000ާާެނ ޔަތަކީާާމަހުެގާއިާާޟ ންރަމަ

ާއަނބުރ ާފ ނުވ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާނަމަާއަލުންާއަނބުރ ާކ މިޓީާާގ ތުންާބިލުާފ ސްާނުވެއްޖެާާޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުާހަމަޖެހިފައިާއ ންނަ

ދަންނަވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާާާއަށްާެގންދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށް

ާޢ މިރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ހުޅުހެންވޭ ވެސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ހަމަާ ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާާއ ދެ،ާ ރުާ

މަނިކުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމި ބިލަކީާއަޅުަގނޑުމެންާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސާ 

ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޤަބޫލުކުރ ާާހަމަާާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާހޭނެާާޖެށްާވިސްނުމަށްޓަކައިާފ ނުވ ލަންއަލުންާއިތުރަ

މި ޚިާާބިލ ާާއެހެނީާ ބިލެއްެގާާމެދުާ ފުރިހަމަާ ތަންކ ޅެއްާ މިބިލުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުރިގ ތުންާ ތަފ ތުވުންތައްާ ޔ ލުާ

ގ ތުަގއިާމަސައްކަތްާކުރެވިދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާއުސޫލެއްެގާގ ތުންާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެްއާ

ހިފޭނީާހަމަާއެއްވަރަކަށްާއިނޭގތޯ.ާޭއެގާޘަވ ބުާވެސްާާނުކުރަންާރޯދައެއްާބ ޑުކ ށްާކުޑަކ ށްާހިފިދ ނެާކަމަކަށް.ާރޯދަާ

ާާ ޔަޤީލިބޭނީ ހީވަނީާ ރަމައަޅުަގނޑަށްާ ރޯދަާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއްވަރަކަށްކަން.ާ ހަމަާ ވެސްާ ވަނީާ މަހުެގާާާޟ ންންާ

ިއާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުަގެއއީާކ ށްެގންވ ނެާކަެމއްާނޫންާާާާޢިނ ޔަތްތައްާއެކިާމީހުންނަށްާއެކިާވަރަށްާދިނުމަކީ

ކުރެއްވިެގންާާ މުރ ޖ ާ މިބިލ އިމެދުާ އަލުންާ ފ ނުވ ލުމަށްފަހުާ އަލުންާ އަނބުރ ާ ހަމަާ މިބިލަކީާ އެހެންވީމ ،ާ ތިބެެގން.ާ

ާާރަނަގޅަށްާއިޞްލ ޙުާާމިބިލު ާާކުރެވިެގން ާާމުޅިާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާމުސްލިމު ާާރައްޔިތުންނަށް މީގެާމުސްލިމުންނަށް

ާމިކަންާކުރެވޭނެާުއސޫލުތަކެއްާހަމަޖެހިެގންާމިާަމޖިލީހުންާފ ސްކުރެވޭނެާލ ބަޔ އިާމަންފ ާނުވަތަާޙައްޤުާގ ތުަގއިާ

ާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ންާހިސ ބުާާޝުކުރިއްޔ .ާމިބިލ އިާބެހޭގ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާނެތް.ާއެހެންކަމުން،ާމި

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ނިމުނީ.ާ މިާ ެއ75ާާާާބަހުސްާ އަދިާ ދަށުންާ ތިނެއްެގާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ަގ )ށ(ާ ގ ތުެގމ އްދ ެގާ ނަންބަާާިއވ ާ ޤ ނޫނުާ ާާމަތީންާ އަށްާވަޒީފ އ ބެހ2008/2ާޭރު ާއިޞްލ ޙުެގނައުމުގެާާޤ ނޫނުާ

ާާާވަނަާކިޔުންާިއްއވަން.ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(3ާާބިލުެގާ

11.4-ާާާާ ާާގ1:30ާާާައަޅުަގނޑު ައދި ާާއިާވޯޓަށްާދިއުމުެގާކުރިންާ ާާާާއ ތުމ ވަުގތުކ ޅެއް މިދަނީ ާާ.ާއެޖެންޑާ 11.4އެކުާ

ާާ 11.4ާާާާއައިޓަމް ން.ާލ ާނިމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރެްއވުމަށްާހުށަހެޅުޙަކުރުމުެގާބިލު،ާކ މިޓީާމަރުބްރޯޑްކ ސްޓުށް

ާާ ދެްއވ ނީ ހުށަހަޅުއްވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރިޕޯޓްާ ާާއިޤްމިާ މުޤައްރިރު ކ މިޓީެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާތިޞ ދީާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ

ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުުމެގ ދިރ ާ`.ާ ކ މިޓީންާ އިޤްތިޞ ދީާ ހުށަހެޅުމަށްާބިލުާ ރިޕޯޓްާ ގ ތުެގާ ނިންމިާ ސ ކުރަްއވ ާ

މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާވަުގތުާވެސްާާ

ކައިރިވެފަިއވުމ  ާާާާވަރަށްާ ާާެއކު ވ ހަކަތަކަށް ދިުގާ މ ާ ާާއަޅުަގނޑުކ ންމެހެންާ އ ދެ، ނެތީމޭ.ާ ދ ކަށެްއާ ހުރިހާ ާ

ވެސްާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކ ށްދެއްވިާބުރަާމަސައްކަތުެގާާާާތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަތްޕުޅުާމަތީގައިޢިއްޒަ

ާާ ާާސަބަބުން ރިހަމަ މިާ މަތިންާ އ ދެާާޕޯޓުއ ދައިެގާ ލިބިވަޑަިއެގންފައި.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ާާ،ވަނީާ

ާާ ހިމެނެނީ ކ މިޓީަގިއާ މިާ ާާމެންބ11ާާައަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންެގ އެާ ކ ންމެހެންާރުން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުތައްާ

ކަމ އިާާާާވަނީާކިތައްާަގޑިއިރުާާމިރެވިފައިާާކ މިޓީަގއިާމަސައްކަތްާކުާާ،ާމިދަންނަވ ކަށެއްާނެތީމު.ާއ ދެތަފްސީލުކ ށެއްާާ

ކަންތައްތައް ތިާާމިހުރިހ ާ ޓޭބަލެއްާ އެކުލެވިފަިއވ ާ އެބަބޭފުާާވެސްާ މަތީަގއިާ އަތްޕުޅުާ ާާާާއ ތް.ާާޅުންެގާ 11ާާއ ދެ،

މަާާބައްދަލުވުމެްއގައި ާާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިވަނީ ކުރެވިފަިއާ 14ާާާާސައްކަތްާ ވަންދެން.48ާާަގޑި އ ދެ،ާާާާމިނެޓްއިރުާ

ކ މި މިާ މަސަްއކަތުަގއިާ ކަންތައްތަކެްއާާކުރެވުނުާ މ ިގނަާ ބިލުަގއިވ ާ ފ ނުއްވ ފަިއވ ާ ސަރުކ ރުންާ އަށްާ ޓީާ

ާމެންބަރުންނަށްާބައްލަވ ާލެްއވުމުންާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާކުރެވިފައިާނެތްކަންާޢިއްޒަތްތެރިއިޞްލ ޙު

މަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްާާ ކ ށްދެްއވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކ މިޓީެގާ އ ތީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ޖުމްލަގ ތެއްަގއިާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާާާާވަރަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ  މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވަމުންާ ނިންމަވ ފައިެއކުާޝުކުރުާ ާާތާ ގ ާާވ ާާކ މިޓީންާ

ާާ ާާއެްއގ ތަށް ހުރިކަމަށް އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ކަމަށްނުވަތަާ އެއާ ާާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ާާވ ނަމަާ މިއަދުާެވސް ެގާާއެކީަގއިާ

ަމއްޗަށްާއަޅުަގނޑުާެއއްޗެއްާދަންނަވ ލުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާާއްކަތްާނިންމަވ ާދެްއވުުމެގާމުހިއްމަސަ މުާކަމުެގާ

ާާާާވަނަާމ އްދ 103ާާެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާދަންނަވ ލ ނީާމީ ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށ104ާާާްއ އި

ާާ ވ ހަކަކ ޅު އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ކަމުަގއިާ ކުރެވިފައިވ ާ މަސައްކަތްާ ނިންމ ލ ނީ.ާމިާ އަޅުަގނޑުާ
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ާާ މި އެދެންާ ަގއަޅުަގނޑުާ މިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ވެސްާ ކުރިންާ ކ މިޓީެގާާނިންމ ލުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ އިދުަގއިާ

ާާާ،އ ދެާާށްާދަޢުވަތުާދެވުނުާފަރ ތްތައްހުށަހެޅުމަށްާމަޝްވަރ ކ ށްާކ މެންޓުމެދުާކ މިޓީާބައްދަލުކ ބިލ 3.1ާާާާރިޕޯޓްަގއިާާ

ާާ ދި.ޓީވީާާާާ،ާސަންާއެފްާއެމް،95.2ާާދިާއެފްާއެމްރޓްސް،ާރޭޑިޔޯާއެޓޯލް،ާާއ ާާޓްއަރިޒަމްާއެންޑުމިނިސްޓަރާއ ފް

ފ ރއަ ލިމިޓެޑްއަދިާ ޕްރައިވެޓްާ ހ ލިޑޭސްާ ޓީީވ،ވޭާ ފިޔުޗަރާ ވީ.ޓީީވ،ާ ވޭްވާާާާ،ާ ދެންާ ްގރޫޕްާ އިމޭޖްާ ބިޒްނަސްާ

ާާ އަދި ލިމިޓެޑްާ ޕްރައިވެޓްާ ާާނެޓްވޯރކްސްާ ހިމެނޭ ކަމުަގއިާ ފަރ ތްތައްާ ސަރުކ ރުެގާ އ ފްާއޭެގއިތުރުންާ މިނިސްޓްރީާ

އެންޑްާާޓޫ އެޓޯލްސްާާއ ރިޒަމްާ ރޭޑިޯއާ ކަލްޗަރ،ާ އެންޑްާ މިރޓްސްާ ކ ދެންާ ފަރ ތްތަކެއްެގާ ާމެންޓުހުރިހ ާ

ާާއަޅުަގނޑުމެން ލަސްވެފައިާމިވީ.ާާނަށްާހޯދިފައިވޭ.ާއެހެންކަމ އެކު،ާކުޑަާތަންކ ޅެއްާބިލުެގާމަސައްކަތްާނިންމ ލުން

ގ ތުެގ ަގވ އިދުަގިއވ ާ އެާ ކ މިޓީގެާާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ނިންމެވުމ މަތީންާ ނިންމެވިާ ބޭފުޅުންާ ާާާާާ ާާއެްއގ ތަށް ާާއެާދެން

ާކ މިޓީންާނިންމެވިާނިންމެވުންއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބެލުމަށްފަހުާާތަކެއްެގާކ މެންޓުހުރިހ ާފަރ ތް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއ ތީާާާބޭފުޅުންާކުރިފުޅުމަތީަގއިާމިވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ތަނުންާާާތި

ާާ މަށްާާލުފުޅުކުރައްވ ާއަޅުަގނޑުާމިާމަްއސަލަާދަންނަވ ލެވުނުާކަހުށަހަޅ ާނިމުނުކަމަށްާޤަބޫާާކ މިޓީާރިޕޯޓުއަޅުަގނޑު

ާާނ ނަމޭ.ާއ ހީކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީންާ ަވުގތުާވެސްާޖެހިފައި އެކީަގއިާއަޅުަގނޑަށްާދެއްިވާާާާވުމ ދެ،ާވޯޓުލުމުެގާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާއިށީނދެލ ނަން.ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާާ

ާ

ާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ..ާވޯޓަށ12ާްާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށ އިާކ މިޓީެގާމުޤައްރިރަށްާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަންާކ 

ާާކުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް. ބުރަާ މިވ ާ މިްއވ ފައިާ ާާާާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ާާކ މިބިލަށް ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވ ާޓީެގާ

ާާ ާާއިޞްލ ޙުތައް ވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުމެން ެގންދ ނެާ ކުރަމުންާ ދަށުންާ މަސައްކަތުެގާ ެއހެންާ އިތުރުާ ނަމަާ އ ތްާ ވަުގތުާ

ާާ މިހ ރު އަޅުަގނޑުާ ކުރިނ1:30ާާާްދަންވަން.ާ ދެންނެވުމުެގާ ވޯޓަށްާ ދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ ދެންނެވުމައިެގންާ ވޯޓަށްާ ވ ތީާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަން.ާާހުރިހ ާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ހެއްދެވުމަށްާ ޗެކްކ ށްލައްވ ާ ކ ޑުކ ޅުތައްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ

ދަންނަވ ލަން.ާާާާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުާ އިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ

އެންމެ ަގާާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ދަންނަވ ލަންާ ވޯޓަށްާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާނީާާސްދުކުރަފުރަތަމަާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއވ ާގ ތުެގމަތިންާހިޔުމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަންާއ ފްާދަާމޯލްޑިވްސ190ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

5ާހިޔުމަންާރައިޓްސްާކ ިމޝަނުެގާޤ ނޫނުާެގ6ާާާާާ/2006ާ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުކުރުމަށްޓަކައިއަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަން

)ރ މ އްދ ެގާ ގ ތުެގވަނަާ ަގިއވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާާ(ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަތިންާ
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މައްސަލައިާާދިރ ސ ކުރަްއވާ ާނަންފުޅުތައް، ނިންމެވުމަށްާ ކ މިޓީާގ ތެއްާ މިާ ކ މިޓީ.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ެގާ

ާ.ާމަށްާދަންނަވަންދެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާައމީންޢ އްާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާއިއްވަވ ލަ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:ާާ

ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ ަގލ ޅުާ ހުށަހަޅުްއވ ،ާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ

ތ އްޑޫާާާާ-1ަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންނަކީާާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާލިސްޓުهللاާދުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބް

ާާ-3ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާާާާ-2ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާާ

ާާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާދ ންދޫާދ އިާާ-4ޙަސަން.ާާަމދުާރަފީޤު

ާާމަދުާރިޔ ޟްމެންބަރުާމުޙައް ޢަބްދުާާ-5. ާފ ނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާ މ ިމިގލިާާ-6هللا.

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ-7ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާންނަވ ގ ތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.....ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللاާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވި

66ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 67ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 34ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ިމ67ާާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން،ާ

އަދ1ާާާިއ ންމުާަގވ އިދުތަކ އިބެހޭާޤ ނޫނުެގާޖަދުވަލ6/2008ާާާާުާއ ތީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާކ މިޓީާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާމިާ

ގ ތުންާަގވ އިދުާކ މިޓީއިންާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާާާާބެހޭާާރުމުެގާމުއްދަތުާއިތުރުާކުރުމ ަގިއވ ާަގވ އިދުތަކަށްާޢަމަލުކ2ާާު

އިޞްލ ޙެ ލިބިފައިވ ާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ދެންނެވުން.ާ ވޯޓަށްާ އެބަރިޕޯޓަށްާ އިޞްލ ޙުާާާއްާ އެާ ެއހެންކަމުންާ އ ތް.ާ

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޒަތްތެރިާާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްާާެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވައި،ފަރެސްމ ތ ޑ ާދ އިރ 

ާާމްާތ އީދުކުރައްާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޕެންޝަނާ 8/2009ާާވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

އ ންމުާަގވ އިދުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުެގާޖަދުވަލ6/2008ާާާުރުާާވ ތީާޤ ނޫނުާނަންބަާާމަލުކުރަންާފަށ ފައިޢަބެހޭާޤ ނޫނަށްާާ

ާާންާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅ ފައިވ ާސަރުކ ރުާއ1ާާި ރުމަށްާާަގވ އިދުާއުނިާނުކުާާފަންޑުެގެގާމުަވއްޒަފުންެގާޕްރ ވިޑެންޓު

ާފ ސްކުރުމަށް.ާާހުށަހަޅ ާމިާއިޞްލ ޙ ާއެކުާކ މިޓީެގާރިޕޯޓު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ގ ތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.ޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުތ ފަރެސްމ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމް.ދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިިގލިާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

71ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:
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64ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ންެމާ.ާއެހެންކަމުން،ާދ65ެ.ާޖުމްލ33ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ65ާާުވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

އިޞްލ ޙާ  ފ ސްކުރެއްވިާ ފ ސްވެއްޖެާާމިާ ރިޕޯޓްާ ކ މިޓީެގާ ާާާާއެކުާ ނިންމަން. އަޅުަގނޑުާ ބެހާޭާކަމަށްާ ނިޒ މ ާ

ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.މައްސަލަެއއްާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އަސ ސީއ  ޤ ނޫނުާ މުއްދަތަކަށްާާމީާ ަވކިާ އަސ ސީަގއިާ ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާާުގޅިެގން.ާ

ބުނެ ކުރަންާ ނުާާއ ވެާާކަންތައްތަކެއްާ ދިނުމަށްެއކަންކަންާ ބެލެނިވެރިކަންާ ފ ސްކުރ ާެވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޓަކައިާ

ާންާމިކަންާނިންމ ފައިާއައިސްާއަށްާހަމަާމިާެގންާގ ސްެގާާވ އިދުތަކެއް.ާާދެން،ާމިާކަމަށްޓަކައިާމިާބ އްވ ާކ މިޓީަގ

ލ ޙުާހުށަހެޅޭާކަމުަގއިާކުޑަކ ށްާއ ޅުންާައރ ގ ތެްއވެއްޖެ.ާމިތަނުަގއިާިއޞްާާއިަގާތިޔަާވޯޓަށްާއެްއސެިވާއިރުަގދެންމެ

މެންބަރުންނަށް ހުރިހ ާ ިވއްޔ ާ އުޞޫލުތައްާާާާވަނީާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ދެއްވ .ާ ފުރުޞަތުާ އެާ ވެސްާ

ކ ާ މީހަމަާ ގަވ ެގންދަވަންޖެހޭނެ.ާ ހަމަާ ެގންގ ސްެގންާ މީހަކާުާމިޓީއަކަށްާ އ ފީހުންާ ނައިބުެގާ ބަނޑ ރަާ އިދުންާ

އެާރިޕޯޓަށްާާާއިންާރިޕޯޓެއްާހުށަހަޅައިެގންާާޓީކ މިާާތަކެއްާބެލުމަށްފަހުގައިރިާޤ ނޫނުެގނެސްެގންާމިހ ރުާނިންމ ފައިާހު

ލ ަގއިާއެްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާއިޞްލ ޙެްއާާނުވޭާމިާމަރުޙަާާ،ާައޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްާއ ތީާވޯޓަށްާއެހުން.ާއެހެންވީމ މި

ެއކަންާއ ތީާވަރަށްާރަނަގާާއިންާާ.ާކ މިޓީހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާދެއްިވހެނެއް ،ާާޅަށްާބައްލަވ ފަ.ާއެހެންވީމ ވެސްާ

ވެއްޖެކަުމަގއިާ މައްސަލަާާތަޢ ރުޟުާ މީަގއިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވިްއޔ ާ ުއޅެދ ނޭާާަވނީާ އެެއއްާ ކަމަށްާާާ.ާ

ވިޔަސްާާާާ.ާފ ސްވެފައިާއ ތްކަުމގައިފަހަރުާކ މިޓީއިންާމިކަންާބަލައިލަންޖެހޭނެހެންާާވިސްނ ަވޑަިއަގތުމަށްާއަދިާެއއް

ާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ތީާދަންނަވ ލީާ.ާވުމެއްާއުޅެދ ނެޢ ރުޟުމިދެންނެވިާކަހަލަާތަ

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ލިބުނު ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ެއާ ދެންމެާ މަޖިލީހުންާ ފ ސްވެފައިާާާއ ދެ،ާ ކައުންސެާާގ ތަށްާ ލީަގލްާ މަޖިލީހުެގާ ލްާވަނީ.ާ

ެގާސަމ ލުކަމަށްާެގނެސްދެއްވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާދެންާއަޅުަގނޑުާާއިޖެހޭާކަމެްއާއ ތްނަމަާބައްލަވ ފައިތުރަށްާބައްލަވަން

ގ ތަށްާވޯޓަށްާާާާވ ާާއިންާހުށަހަޅުްއވ ފައިާާބެހޭާބިލުާކ މިޓީާާތީާދުންފަތްާކ ންޓްރޯލްާކުރުމ ވޯޓަށްާދަންނަވ ލަންާއ 

ހުށަހެޅިފަ އިޞްލ ޙެއްާ އެއްވެސްާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނާާއެއްާާދެންނެވުން.ާ އެހެންކަމުންާ ވޯޓަށްނެތް.ާ މިހ ރުާ ާޑުާ

މިދަންނަވ ލަާާމިދަންނަވ ލަނީ، ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ ކ ންޓްރޯލްކުރުމ އަޅުަގނޑުާ ދުންފަތްާ ކ މިޓީާާނީާ ބިލުާ އިނާްާާާބެހޭާ

ާރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާާމެދުާޢިއްޒަތްތެާށްާފ ސްކުރުމ ހުށަހެޅުއްވިާގ ތަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

71ާާވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުވެާ

50ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

09ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،61ާާ.ާ ާ.

ކ މިޓީާާޓްރޯލްކުރުމ ކ ންާާދުންފަތް ބިލުާ ވޯޓަށްާާާބެހޭާ ދެންާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ މަޖިލީހުންާ ގ ތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އިންާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ތީާ އިޞްލ ޙުވަޒީފާ 2/2008ާާދަންނަވ ލަންާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ކ މިޓީއ ާ ބިލު.ާ އިންާާާެގނައުުމެގާ

ާާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާާންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ގ ތަކަށްރުމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަާޅުއްވިާގ ތަށްާފ ސްާކުރެއްވުމ ހުށަހެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާ

71ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

39ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

16ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

15ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބަިއވެ ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ 55ާާރިވިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.28ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،55ާާ.ާ ާ.

އިޞްލ ޙ2/2008ާާު ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ާާވަޒީފ އ ާ ކ މިޓީެގނައުުމެގ މިާާާބިލު.ާ ފ ސްެވއްޖެ.ާ ގ ތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އިންާ

ާާނިމުނީ.ާާާހުރިާކަންކަންާމިއަދުާމިވޯޓަށްާއެހުމަށ12ާްހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާާ އަިއޓަމް ެއޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްތައް.13ާާއަޅުަގނޑުާ އެހެންާ ދަށުންާާާާއިތުރުާ މަސައްކަތްތަކުެގާ މިާ

ަގާާއަޅުަގނޑު ެގންދަންާ ބްރޯޑްކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާކ ސްޓުާސްދުކުރަނީާ ނިމިާ މަރުހަލ ާ ކ މިޓީާ ބިލަށްާ ާާކުރުމުެގާ

އެންެމާާތްރިޢ ޔަ އެހެންކަމުންާ މަސައްކަތް.ާ ހުށަހެޅުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ އިޞްލ ޙުތައް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ކުރުމުެގާ

ގަާާާފުރަތަމަ މަޖިލީހުެގާ ެގންދ ނީާ ާާއަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާާވ އިދުެގ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާާާާބައި.ާައޅުަގނޑުާއެންމެާާާއިޞްލ ޙުތަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުެގ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއ ތްާިއޞްލ ޙެއްާ.6ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމޫސ .ާ

ާ

ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާއިޞްލ ޙު...ާާގ ތަށްާވިައށްާއަންނަނިާދ ެގާ)ހ(ވަނަާމ އ6ާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދަތިާނުވ ނޭާގ ތެއްެގާމަތިންާނުކުމެާވަޑަިއަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުާާާާބަރުންާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތަށްޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއެދެން.ާ
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ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. އަށްާއަންނަނ6ާާިޝުކުރިއްޔ ާ މ އްދ ެގާ)ހ(ާ ގ ތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުންވަނަާ ާާވިާ )ހ(6ާާާ.

ޢަ މެންބަރުންާ މ އްދ ަގއިްއޔަންކ މިޝަންެގާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫާާއިކުރެވިފަާބަޔ ންާާކުރ ނީާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ާާރިއްޔ ވ ާ

ާއެވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުާތ އީދު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރަްއވ ާ

ާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާ

ާ

ާކެވުންާ:މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއް

ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަށ6ާާާް )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ޢިާާވަނަާ ދ އިރ ެގާ މުޙުާނިލަންދޫާ ޢަބްދުލްާ މެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްވ ާއްޒަތްތެރިާ ޙަމީދުާ ސިންާ

ާރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފު

ާ

ާސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުނިލަންދޫ

ދ ެގާާވަނަާމ އ6ާާްކުރުން.ާާގ ތަށްާއިޞްލ ޙުާާވިވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނ6ާާިސް.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީާ

ޢަ މެންބަރުންާ ކ މިޝަނަށްާ ކާ އްޔަން)ށ(ާ ޖެހުމުންާ ފަހަރަކުކުރަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫންމެާ އ ފީހުންާވެސްާ ރިއްޔ ެގާ

ކުރިމަތިއިޢުލ ނު އެކަމަށްާ ވަނަކުރުމަށްފަހުާ ނަމ އިާ މީހުންެގާ ހުރިހ ާ ރައްޔިލިާ މަޖިލީހަށްާވަރުާ ތުންެގާ

ކުރުމަށްާާނުވުމުަގއިާކ ިމޝަނަށްާޢައްޔަންލިސްޓުާފ ެއވެ.ާކުރިމަތިލީާމީހުންެގާާާާރިއްޔ ާފ ނުްއަވންވ ނެރައީސުލްޖުމްހޫ

ވ ނެހޫރައީސުލްޖުމް އެކުލަވ ލަންާ ލިސްޓުާ ތަރުތީބުންާ ިއސްކަންދޭާ ޢައެާާާރިއްޔ ާ ކ ިމޝަނަށްާ ކުރ ނީާާއްޔަންވެ.ާ

ާ.ާނުވަތަާނަންތަކެކެވެާ.ފ ނުވ ާނަމެވެއަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްފަހުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޒަތްތެރިާމެންބަރުާނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާޢިއްާކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުަގތ އީދު

ާމް.ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިިގލިާ

ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ.އ ދެ،ާއެާހުށަހެޅުްއވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށ6ާާާާް ލަޠީފްާ މެންބަރުާޙަސަންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހިތަދޫާދެކުނުާ މ އްދ ެގާ)ނ(ާ ވަނަާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަނ6ާާް )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ގ ވަނަާ އިޞްލ ޙުނަނިވިާ ކ މިާާާ-6ކުރުން.ާާތަށްާ މެންބަރުކަމަށްާ)ނ(.ާ ޝަންެގާ

މަޖިލީާާކުރުމަށްޢައްޔަން މީހުންރަްއޔިތުންެގާ ނުވަތަާ މީހަކުާ ފ ސްކުރ ާ މެންބަާާހުންާ ރުކަމަށްާކ މިޝަންެގާ

ާެއވެާ.ާކުރަންާވ ނެއްޔަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާމ ވަށުާދ ިއރ ެގތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެ

ާޢަޒީޒުާޖަމ ލު.ޢަބްދުލް

ާ

ާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ބްދުލްމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަ

ާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާހުށަހެޅުއްވިާާާޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅުއްވ 12ާާާ ޙަމީދުާ ޢަބްދުލްމުޙުސިންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާކަދެއްކެވުންާ:ނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާވ ހަ
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ވަނަާމ އްދ ެގ12ާާާާކުރުން.ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާގ ތަށްާއިޞްލ ޙ12ާާު.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް

ހ ލަތެއްާ ތެރެއިންާ ހ ލަތުތަކުެގާ އަންނަނެވިާ ކުރެވޭނީާ ވަކިާ މަޤ މުންާ އޭނ ެގާ މެންބަރަކުާ ކ މިޝަންެގާ )ހ(.ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ އެމެދުވެރިެވެގންާ ރައްޔިތުންެގާާާާރިއްޔ ާ ނުވަތަާ ހުށަހެޅުމުންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމެއްާ

ކަމ  ރައްޔިާާމަޖިލީހުެގާ ފެނިެގންާ ކ މިޓީައކަށްާ ހުށަހެޅުމުންބެހޭާ މަޖިލީހަށްާ މެންބަރަކުާާތުންެގާ ކ މިޝަންެގާާާާއެާ

ވަކި ބަމެންބަރުކަމުންާ ވޯޓުަގިއާ ހ ޒިރުވެާ ޖަލްސ އެްއަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މެންބަރުންެގާާކުރުމަށްާ އިވެރިވިާ

ާާއަޣްލަބިއްޔަތުންާފ ސްާކުރުމުންނެވެ.ާ

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްާާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަތ އީދު

ާ.ާއިބްރ ހީމްާރިޟ 

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:މްާރިޟ ބަރުާިއބްރ ހީުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެން

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ށްާާލ ޙަހަޅުއްވ ާއިޞްކުރެންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމޫސ ާހުށަާާ.1ެގާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(12ާާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާާ

ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވަނ12ާާާަކުރުން.ާާއަންނަނިވިާގ ތަށްާިއޞްލ ޙ1ާާުވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ12ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާއިފްލ ސްކުރުންާ.ޝަރުޢީާޙުކުމަކުންާާ.1މ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާާ

ާ

ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ޢަޒީޒުާބްދުލްމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާޖަމ ލުާ.

ާ

ާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ބްދުލްމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަ
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ާކުރަން.ާވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުހެޅުއްކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާހުށަ

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މ އްދ 13ާާ އަށްާވަނަާ )ހ(ާ ހުށަހަޅުއްވ ާާާާެގާ ޙަމީދުާ ޢަބްދުލްމުޙުސިންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ

ާއިޞްލ ޙުާ.

ާ

ާާ:ނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ކުރުން.ާ)ހ(ާކ މިޝަންެގާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާގ ތަށްާއިޞްލ ޙ13ާާު.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް

އަށްާފ ނުވ ާލިޔުަމކުންާާާރިއްޔ ނަމަާރައީސުލްޖުމްހޫާާސްތިއުފ ާދޭންާބޭނުންެވްއޖެމެންބަރަކުާއޭނ ާއެާމަޤ މުންާއި

އަށްާލިބުމުންާއެާމެންބަރަކުާއެާާާާރިއްޔ ެގާލިޔުންާރައީސުލްޖުމްހޫދިންާކަމުާއެވެ.ާިއސްތިއުފ ާާާާއިސްތިއުފ ާދެވިދ ނެ

ާެއވެ.ާާާމަޤ މުންާވަކިވީ

ާާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރެންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ތ އީދު

ާއަޙްމަދުާމޫސ .

ާާ

ާއިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކުރެންދޫާދ 

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާހުށަހެޅުއްވިާ

ާ.ހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ )14ާާޝުކުރިއްޔ . މ ްއދ ެގާ ޢަބްދުވަނަާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ފ ނަދޫާ އަށްާ هللاާބ(ާ

ވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާެއާާާާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއެާޕ ޓީެގާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހުށަހަޅުއްވަންާބޭނުންފުޅު

ާާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާޣަފޫރަށްާފްާޢަބްދުލްއަރުވަން.ާަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުާފުރުޞަތު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޣަފޫރުާއިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްަގމުާދ 
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މ އްދ ެގ14ާާ ގ ތަށްާއިޞްލ ޙުާާވަނަާ ޚިލ ފުވ ާާ)ބ(ާއަންނަނިވިާ ަގވ އިދ އިާ ކުރުން.ާ)ބ(ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނ އިާ

އްޖެާނަމަާކ މިޝަނުެގާއަޣުލަބިއްޔަތުެގާވޯޓަކުންާދެކ ޅަށްާސ ބިތުވެާާރަލ ފަދަާކަމެއްާކ މިޝަނުެގާސެކެޓްރީާޖެނަ

ކުރެވިދ ނެ ވަކިާ މަޤ މުންާ ާާާާއޭނ ާ މަޤ ާއެވެ. ޖެނަރަލްާ ކުރިާސަބަބާުާމިގ ތަށްާސެކެޓްރީާ ވަކިާ ކުރ ނަމަާ ވަކިާ މުންާ

އަންަގންވ ނެ އަށްާ އޭނ ާ ހުށަހެޅުމުެގާާލިޔުމަކުންާ މައްސަލަާ ޝަރީޢަތަށްާ މެދުާ ނިންމުމަކ އިާ އެާ އަދިާ ާއެވެ.ާ

ާެއވެ.ާާާވެޔ ރުާއޭނ ާއަށްާލިބިެގންާއިޚުތި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތ އީދު

ާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާ.

ާ

ާކަދެއްކެވުންާ:ވ ހަނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާ

ާކުރަން.ާާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މ އ17ާާް ޢަބްދުވަނަާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފ ނަދޫާ ައށްާ )ނ(ާ ާދ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާهللا

ޢިއްޒަ ދ އިރ ެގާ ަގމުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ޢަބްދުލްތްތެއިޞްލ ޙުާ ޔޫސުފްާ މެންބަރުާ ފުރުޞަތުާރިާ އަޅުަގނޑުާ ޣަފޫރަށްާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޣަފޫރުާއިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްަގމުާދ 

މ އ17ާާް އިޞްލ ޙުވަނަާ ގ ތަށްާ އ ތްާ )ނ(ާ ނެތްާދ ެގާ ރައީސްާ ކ ިމޝަނުެގާ ބޭްއވޭނީާ ބައްދަލުވުމެއްާ ކުރުން.ާ

މެންބަރުންާއިބުާރައީސްެގާއެލަތެއްަގއިާނަާހ  ކ މިޝަނުެގާތިންާ ބޭއްވުމަށްާ ބައްދަލުވުމެއްާ ންުގމަކަށެވެ.ާނަމަވެސްާ

ާެއވެާ.ާވ ނެޝަނުެގާބައްދަލުވުމެްއާބ އްވަންާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާކ މ7ާިނަމަާާއެދިއްޖެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާތ އީދުާކުރައްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލް.

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެުވން:މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާ

ާކުރަންާ.ވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުޣަފޫރުާހުށަހެޅުއްތްތެރިާެމންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ށްާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއ2ާާަވަނަާ)ހ(ާެގ16ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާާ

ާއަރުވަންާ.ށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުރަފީޤުާޙަސަންާހު

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ 16ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ެގ )ހ(ާ ގ 2ާާވަނަާ އިޞްލ ޙުއަންނަނިވިާ ާާތަށްާ 16ާާާާކުރުން. ާާ-2)ހ(

ާދައުލަތުެގާބަޖެޓުަގއިާހިމަނަިއެގންާދޫކުރ ާފައިސ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާވަން.ާުގރައިދޫާދ އިރާ ތ އީދުާކުރައްވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރު

ާރިޟ .މްާއިބްރ ހީ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ުގރަ

ާކުރަންާ.ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގ 17ާާާާނޑު މާްާާމެންބަރުާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީ)ބ(ާފ ނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިމ އްދ ެގާާވަނަ

ާޢަބްދު ޢިއްޒަهللا ދ އިރ ެގާ ަގމުާ ހުށަހެޅުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ޢަބްދުލްހުށަހަޅުއްވ ާ ޔޫސުފްާ މެންބަރުާ ޣަފޫރަށާްާތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޣަފޫރުާދުލްއިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްަގމުާދ 
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ކުރުން.ާ)ބ(ާކ މިޝަނުެގާނިންމުންތަކުަގއިާކ މިޝަނުެގާއިއްތިފ ޤުންާ)ބ(ާއަންނަނިވިާގ ތަށްާއިޞްލ ޙުާާވަނ17ާާަ

ައދިާކ މިޝަނުންާއެހެނާްާާާވ ނެތައްާނިންމޭތޯާމަސައްކަތްާކުރަންމައްސަލަ ިއއްތިފ ޤުާނުވެވޭާހ ލަތްތަކުަގއިާ ެއވެ.ާ

ކަނޑައަޅ ފަާ ޖަލްސ ގ ތަކަށްާ ނިންމ ނީާ މައްސަލަތައްާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ ނުވ ާ ބަިއވެރިިވާާާާއިާ ވޯޓުަގއިާ ހ ޒިރުވެާ އަށްާ

ނަމަާމައްސަލަާނިންމ ނާީާާާމެންބަރުންެގާއަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.ާމައްސަލަެއްއަގއިާދެކ ޅަށްާލިބޭާވޯޓުާއެްއވަރުާވެއްޖެ

ރިޔ ސަތުާާާމެނުވީާލިބޭާވޯޓުާެއްއވަރުެވއްޖެާހ ލަތުގައިޖަލްސ ެގާރިޔ ސަތުާބަލަހައްޓ ާފަރ ތުެގާވޯޓުންނެވެ.ާދެކ ޅަށްާ

ާއެވެ.ާާާާއެއްާނުވެވޭނެާާބަލަހައްޓ ާފަރ ތަށްާވޯޓުަގއިާބައިވެރި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއިންާމުޙައްމަދު.ބަރުާޙުސަކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންތ އީދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:އިންާމުޙައްމަދުާރ ެގާމެންބަރުާޙުސަމަތިވެރިާދ އި

ާކުރަން.ާާވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުދެންމެާހުށަހެޅުއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މ42ާާެޝުކުރިއްޔ . ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުަވއްމުލަކުާ )ހ(ާ މ ްއދ ެގާ ޙަސަނަވަނަާ ރަފީޤުާ މުޙަްއމަދުާ ށާްާންބަރުާ

ާރުވަން.ާާއައަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ

ާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ މ 42ާާޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުާވަނަާ ގ ތަށްާ އަންނަނިވިާ ާާއްދ ާ )ހާ(42ާާކުރުން. ާެގާ

ޚިދުމަތްދިނުމުެގރޯޑްކ ސްޓުބް ފަރ ތަކުންާާކުރުުމެގާ ދޫކ ށްފައިވ ާ މިލައިސަންސެއްާ ާާާާާ މ އްދ ަގއ37ާާާާިޤ ނޫނެުގ ވަނަާ

ނަމަާއެކަމުެގާޝަކުވ ާާާާޚިލ ފުވެފައިވ ާކަމަށްާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާފެނިއްޖެާާާންާކުރ ާކޯޑްާއ ފްާޕްރެކްޓިކްސްއ ޔ ބަ

ވ ާައކީާައސްލެއްާނެތިާހުށަހަޅ ފައިވ ާާހުށަހެޅިދ ނެާއެވެ.ާއަދިާއެާޝަކުާާާއެާފަރ ތްތަކުންާކ މިޝަނަށްާލިއުމަކުން

ާާއްާކަމަށްާކ މިޝަނަށްާފެނިއްޖެާހ ލަތެއްަގއިާމެނުީވާއެފަދަާކ ންމެާޝަކުވ ެއއްާކ މިޝަނުންާބަލަންާވ ނެާޝަކުވ އެ

ާއެވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޢިއްޒަތ އީދު ދ އިރ ެގާ ަގމުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުާކުރަްއވ ާ ތްތެރިާ

ާޣަފޫރުާ.ޔޫސުފްާޢަބްދުލް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޣަފޫރުާއިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްަގމުާދ 

ާކުރަން.ާާވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހެޅުއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އުތ44ާާު ފުވައްމުލަކުާ ައށްާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ހުވަނަާ ޙަސަންާ ރަފީޤުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ށަހަޅުއްވ ާާރުާ

ާއަރުވަންާ.އިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ މ އްދ ެގ44ާާޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުކުރުންާާވަނަާ ގ ތަށްާ އަންނަނިވިާ ާާ)ނ(ާ ާާ-)ނ(44ާާ.

ދޫކ ށްފައިބްރޯޑްކ ސްޓު ލައިސަންސެއްާ ދިނުމުެގާ ޚިދުމަތްާ ޚިލ ފުާާާާކުރުުމެގާ ަގވ އިދ އިާ ޤ ނޫނ އިާ ފަރ ތަކުންާ ވ ާ

ާާާާދ ާާވަމުން ކުރުމަށް ރަނަގޅުާ އެކަންާ އަދިާ ނުކ ށްފިާާއެންުގމުންނަމަާ އެާާރަނަގޅުާ ޕްރ ްގރ ްމާާާާނަމަާ ފަރ ތެއްެގާ

މިފަދަާާެއވެ.ާއަދިާއެންުގމުެގާއިޚުތިޔ ރުާކ މިޝަނަށްާލިބިެގންވެާލުމަށްމެދުކަނޑ ޝެޑިއުލްެގާބަެއއްާަވުގތީާގ ތުންާ

ކުރުމަށްާކޯޓަށްާދޫކ ށްފައިވ ާލައިސަންސްާބ ޠިލުާާނަމަާއެފަރ ތަކަށްާާކުރަމުންދ ާާކ ށްތަކުރ ރުާާކަމެއްާނުވަތަާކަންކަން

ގ ތެްއެގާމަތިންާބ ޠިލުހުށަހެޅުމަށްފަހުާކޯޓުންާނިންާ ާއްޔ ާ.އެވެ.ާޝުކުރިާާކުރެވިދ ނެމާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޢިްއޒަތްތެރި ކުރަްއވ ާ ފުރުޞަތުތ އީދުާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގމެންބަރަކަށްާ މ ވަށުާ މެންބަރުާާާއަރުވަން.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާޢަޒީޒްާޖަމ ލް.ާޢަބްދުލް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢަޒީޒްާޖަމ ލްާވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމ 

ާކުރަންާ.ވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުއިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހެޅުއްފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އ ތާީާާާަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާެއާނިމުނީ.ާދެންާމ83ާާިޝުކުރިއްޔ .ާަގވ އިދުެގާާ

.ާކުރެންދ3ާޫވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ12ާާާާ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ83ާާަގވ އިދުެގާާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމޫސ ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙުމަދުާމޫސ ާ

ާާ 12ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. 3ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ 12ާާާާއުނިކުރުމަށް 3ާަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ

ާއުނިކުރުމަށްފަހުާނަންބަރުތައްާތަރުތީބުާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުާކުރައްވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ 

ާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ

އެހުށަހެޅުއްވި މޫސ ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުރެންދޫާ އަޅުަގނޑުާާދެންމެާ ހުށަހެޅުމަށްާ ާ

ާކުރަންާ.ތ އީދު

ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާާ ގަވ އިދުެގ މިއ ތީާ ދެންާ )ނ(83ާާޝުކުރިއްޔ .ާ މ އްދ ެގާ ާާާާވަނަާ އިޞްލ ޙު. ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ވަނ9ާާާާަެގާ

ާާމުޙުސިންާޙަމީދެުގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާއަކުރެއްާއިތުރުާކުރުމަށްާނިލަންދޫާދ އިރ ެގ

ާ.ާާއަރުވަންއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާ

ތަރުތީބ9ާާާުާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް. ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާއަކުރެއްާއިތުރުާކުރުމަށްފަހުާނަންބަރުާ

ާމައްޗަށްާސ ބިތުވުން.ާާމީހެްއެގާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުަގއިާހައްދެއްާކަނޑައެޅިފަިއވ ާކުށެއްާއެާ-1ކުރުމަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމަތިވެރިާދ އިތ އީދު

ާއިންާމުޙައްމަދު.ޙުސަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:އިންާމުޙައްމަދުާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސަ

ާކުރަން.ާާވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުއެާހުށަހެޅުއްާދެންމެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަޖިބްރޯޑްކ ސްޓު މިހ ރުާ ިއޞްލ ޙުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބިލަށްާ ހުށަހެޅިާކުރުުމެގާ ތަޅުމަށްާ ލީހުެގާ

ާާތ އީދު އ ތީ ދެންާ ާާސްބަހުލިބުނީ.ާ މިެގ ބަހުސެއް.ާ ިއރުެގާ ަގޑިާ ެއއްާ ާާސްބަހުާާމަރުޙަލ .ާ އަށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ 21ާާަގއިާ

ާާ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީާ އިރު.ާ 23ާާާާމިނެޓްާ މެންބަރަކަށް ކ ންމެާ ނުވ ާ ޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްާ ަވކިާ މިނެޓ3ާާާާްމިނެޓްއިރު.ާ

މިނެޓްާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.3ާާާާއަށްާާާާމިނެޓްާއަދިާޖުމްހޫރީާޕ ޓ3ާާީއަށްާާާާމިނެޓް.ާޤައުމީާޕ ޓ6ާާީއިރު.ާޕީ.އޭާއަށްާާ

ާވަޑައިަގންނަވ ާތަރުތީބަކުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާާފުރުޞަތަށްާއެދި

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މްާމަޢުޞޫهللاާލ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

ގ ތަށްާާާދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުެގާބިލުާނިމޭާހިސ ބ `.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ 

ރިއްޔ ާާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުާކުރަނީާމިާބިލުާމަޖިލީހުންާނިމުމުންާރައީސުލްޖުމްހޫފ ނޑުާވަރަށްާއުދ ތީާއަޅުަގ

ތަޞްދީޤު ައވަހަށްާ ބްރޯޑްކ ސްޓުކުާވަރަށްާ ޤައުމުަގއިާ ޢަދުލުވެރިާާރައްވ ާ ގ ތެްއަގއިާ ރަނަގޅުާ ޚިދުމަތްާ ކުރުމުެގާ

ވަ މިއީާ މަުގފަހިުވން.ާ ގ ތްާ ލިބޭނެާ ގ ތެއްަގއިާ އިންސ ފުވެރިާ ާާގ ތެްއަގއިާ މުހިއްމު ާާރަށްާ ބިލެއް.ާވަރަށް ރަނަގޅުާ

ރ އް ިމހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބްރޯޑްކ ސްޓުާޚ އްޞަކ ށްާ ސަރުކ ރުެގާ މިހުރިާާޖޭަގއިާ ޢަމަލުތައްާ ކުންފުނީެގާ ކުރުމުެގާ

ގ ތަށްާބަލ އިރުާމިފަދަާބިލެްއާމިާހެޔ ާަވުގތުާއައިކަމީާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމުާހެޔ ާފ ލަކަށްާއެޅުމަށްާލިބޭާވަރަށްާާ

ެގާތެރެިއންާއަޅުަގނޑުމެންާދެތިންާކަމެއްާފ ހަަގކ ށްލުންާވަރަށްާާތަކުބ ރަކަށްާވ ނެ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުެގާމަޤުޞަދުާާބ ޑު

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ މިއ ންނަާ މ އްދ ަގއިާ ދެވަނަާ ބިލުެގާ މިާ މަޤުޞަދުެގާ އެއީާ ދަނޑިވަޅުަގއި.ާ މިާ މުހިއްމުާ

މި ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ ލިބިދޭންޖެހޭާ ދަށުންާ ދަމަހައްޓ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިކަންތައްާއ ލ ާާނިވަންކަންާ ކުރުން.ާ

ކުރުމަށ ިއާާވ ނެ.ާދެންާ)ށ(ާަގއިާޤައުމުާބިނ ކުރުމަށ އިާޑިމ ކްރަސީާއ ލ ކ ށްދެއްާކުރެްއިވއްޔ ާމިާބިލުންާޤ އިމުއިރ ދަ

އިޖުތިދިވެހިރ އް ސިޔ ސީ،ާ ާ، ޘަޤ ފީާ ދީނީ،ާ ފަންނުވެރިޖޭެގާ އަދިާ އިޤުތިޞ ދީާ ޤައުމީ،ާ ެގާާކަމުހުނަރުވެރިާާމ ޢީ،ާ

ާާާ...ފޭރ ންާރައްކ ތެރިކ ށްދީާމުއްސަނދިާކ ށްދިނުން.ާމިފަދަާކަންތަކުެގާމަްއޗަށްާމިާބިލުންާކަންތައްާނިންމ އިރު

ާ
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ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މްާމަޢުޞޫهللاާެގާމެންބަރުާޢަބްދުލ ާދ އިރ ކެ

ާާއ ދެ ދެން ބިލުަގއިާ މިާ ިގނ2ާާް،ާ އެކިާ އ ބ ދީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ންނަނީާ މިާ ަގއިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ތަކަށްާތިވަނަާ

މި ަގިއާ )ކ(ާ ތަނަަވސްެވެގންދ ނެ.ާ ަމުގާ ފޯރުކ ށްދެވޭނެާ ހޭލުންތެރިކަންާ މަޢުލޫމ ތ އިާ ނީާާއިންނަާާއަމ ޒުކ ށްާ

ކުރުމުެގާމައިދ ނުެގާބ ރުތައްާެއއްާބަެއއްެގާއަތްާމައްޗަށްާނުދ ނެާގ ތަކަށްާމިާބިލުންާއްޖޭެގާބްރޯޑްކ ސްޓުާދިވެހިރ 

ތަ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ގ ތުންާ މިއ ންނަާ ަގއިާ )މ(ާ ދެންާ ޚިދުމަތްމަުގފަހިކ ށްދޭނެ.ާ ހިސ ބުތަކަށްާ އެކިާ ދޭނާެާފ ތުާ

ފު އެންމެާ އ ތްާ ދެވެންާ ލަިއސަންސްާ އެންމެބްރޯޑްކ ސްޓަރުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ ދ އިރ ެއްއަގިއާ ކަންކ ޅުތަކަށްާާޅ ާ ހ ާ

ދަނީާާާކުރުުމެގާޚިދުމަތްާދިނުމަށްާފުރުޞަތުާދެމުންދ ނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޚަބަރުާލިބިެގންާމިބްރޯޑްކ ސްޓު

ކަ.ާނުދާޭާދިޓީވީާފަދަާތަންތަނަށްާއެާބޭފުޅުންާކަވަރުާކުރަންާބޭނުންވ ާކަވަރުާކުރުުމެގާލައިސަންސްާނުލިބޭާވ ހަ

މިފަދަާބިލެއްާމެދުވެރިކ ށްާޑިމ ކްރަސީެގާއެއްބައިާކަުމަގިއވ ާޚިޔ ލުފ ޅުާކުރުމުެގާމިނިވަންކަންާާާ،ވ ހަކަ.ާއެހެންވީމާ 

އެންމެާފުރިހަމަާގ ތުަގއިާބޭނުންާކުރެވޭނެާދުވަހަކަށްާއަޅުަގނޑުާއިންތިޒ ރުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާާ

ާކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ލަން.ާޝު

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ލޫފްާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްދެކުނުާަގލ ޅު

އަދިާާ ދެކެން.ާ ކަމުަގިއާ ބިލެްއާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ މިއީާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ކަ ކަމެްއާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ދިއުމަކީެވސްާ ވެެގންާ ާާޤ ނޫނަކަށްާ ވިޔަސް ޤ ނޫނަކަށްާ ދެކެން.ާ ފައިދ ާާމުަގއިާ އޭެގާ

ރައްޔިތު ތަންފީޛުހަމަގައިމުވެސްާ އެާ ކުރ ނީާ ކުރަމުންދ ންނަށްާ ޢަމަލުާ އެއަށްާ ފަރ ތްތަކުންާ ތިބިާ ނަމަ.ާާާާކުރަންާ

އަލްފ ޟިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ިމއަދުެގާ ގ ތެްއަގއިާ ބ ޑުާ ފ ޅުކަންާ ވަރަށްާ ޖެހޭާ ދަންނަވ ލަންާ ެއކުާ ާހިތ މައ އިާ

ާާ ނަޝީދު ާާމުޙައްމަދުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ތަކުރ ރުެގންދަަވނީ ޤ ނޫނުތަކ ިއާ ކުރަމުންނޭ.ާާާކ ށްާ ކަންތައްތައްާ ޚިލ ފަށްާ

ގ ތަށްާހުއްޓ ލުމަށްފަހުާއަލުންާއެނބުރިާޤ ނޫނީާވެރިކަމަކަށްާވަޑައިަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާއ ދެ،ާާާާއެކަންާއެ

ެއކުާާާާމިދ ާމީޑިޔ ާއަލުންާއަނބުރ ާއިންސ ފުވެރިކަމ ާާެގއްލެމުންާާމެންެގާއަތުންާމިއަދުމީެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑު

ހަމަހަމަ ފޯރުވިެގންދ ނެާނޫންނަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ އުއްީމދުާާކަމ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާާކަމަށްާ ކުރަން.ާ

ދައުލަތުާ ވެރިކަމެއްަގއިާ ތިމަންނ މެންެގާ އ ތްާ އެބަާ ބަޔ ންކ ށްފައިާ ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ މީޑިޔ ާާމެނިފެސްޓޯަގއިާ ެގާ



 105 

ބޯޑަކުން މިނިވަންާ އެކުލަވ ލެވޭާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާހިންގ ނީާ މިާ ހިތ މައަކީާ ނަަމވެސްާ ކަމަށް.ާ

އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސަާާމަޖިލީހުންާ އެާ އެގ ތަށްާ ގ ތަކަށްާ ވަކިާ ނިންމ ާ ނޫންއްކަތްާ ބޯޑުާ ނަމާަާާާމް.އެން.ބީ.ސީެގާ

ާާ ވެސް ނިންމީމާ  ބޯޑުންާ ޓެއެން.ބީ.ސީެގާ ވަނީާ މިާ ހަަމއެމިއަދުާ އ އިާ މޯލްޑިވްސްާ އ ފްާލެވިޜަންާ ވ އިސްާ ހެންމެާ

ައޅު ނަގ ފައޭމޯލްޑިވްސްާ ަވަގށްާ ދަންނަވ ނީާ ގ ާާަގނޑުާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ ނަމަާ ދެާާނޫންާ އެާ ތުންާއަތުލަިއަގނެފައޭ.ާ

މިާާއްސަސ މުއަ ހަމަާ ހަވ ލުވެސްާ އެން.ބީ.ސީއ ާ މިހ ރަށްާ ގ ވ ލަން.ހ ރުންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާާާކުރުމަށްާ

ކުރަްއވ ާމަސައްކަތަކީާޣައިރުާޤ ނޫނީާކަމެއް.ާމިއަދުާއެމް.އެން.ބީ.ސީެގާބޯޑުަގއިާއެާތިއްބެިވާާ ކަނޑައެޅިެގންާއެާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާރަނަގޅ އިާނުބައިާާާކަމަށްާާގ ތްާއެނިިގވަޑައިަގންނަވ ނެާާާބޭފުޅުންނަށްާހަމަގައިމުވެސްާހެޔ 

އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ ޤަބޫލުާާރަނަގޅަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްާކަމަށްާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ ސީދ ާ ކުރެްއވެނީާ އެާ ކުރަން.ާ

ހަ އަޅުަގނޑުާ އެކަމ އިާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ އަޅުމަގައިުމެވސްާ ކަމެއް.ާ ޔަޤީންާ ެއއީާ ަގނޑުާާނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެކަންާ

ބޭނުންވަނީާސަާ އެމްދަންނަވ ލަންާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެދިވަޑައިެގންާ އެާާރުކ ރުންާ ނަމުަގއިާ .އެން.ބީ.ސީެގާ

ާާ...ބިލުާފ ނުއްވ ފައިާއަދިާއެހެންމެ

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ލޫފްާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްަގލ ޅުދެކުނު

ާާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާވީހ ވެސްާައވަހަކަށް..ާ.އ ދެ،ާައޅުަގނޑު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަދިާކޯރަމްާހަމައެއްާނުވޭ.ާއެހެންވީމ ާމަޑުާކ ށްލެއްވުންާއެދެން.ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާ

ވ ނެާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންެގާއަރިހުންާކޯރަމްާހަމަާާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެްއުވންާއެދެން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާއެދެން

ާދެްއވުމަށް.ާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖައްސަވައި

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފުަގލ ޅުދެކުނު
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އަާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ އަޅުަގނޑުާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ޑުާާއ ދެ،ާ

ބޭނުންފުޅުާނުވ  އެކަންާާާާއަހަންާ ވަޑަިއަގތީމ ާ ނިކުމެާ މިތަނުންާ ނިޔަތުަގއިާ ެގއްލުވ ލުމުެގާ ކޯރަމްާ ވިދ ޅުވެާ ކަމަށްާ

އެާ ާާާާކަމ ާާފ ހަަގކ ށްާ ބޭނުންވަނީާހިތ މަައޅުަގނޑު ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ ހަމަާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ

ޣައި މިއަދުާ އަކީާ ާާއެމް.އެން.ބީ.ސީާ ޤ ނޫނީ މަސައްކަތްތަކެއްރުާ އަށްާާާގ ތުންާ އެމް.ބީ.ސީާ ައވަހަށްާ ބައެކޭ.ާ ކުރ ާ

ޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާއ އިާވ އިސްާއ ފްާމޯލްޑިވްސްާހަވ ލުާކ ށްދެއްވ ށޭ.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޓޯަގއިވ ާގ ތަށްާޗ ޓުެގާާއ ތީާސަރުކ ރުންާފ ނުްއވިާގ ތަށްާއެާބޭފުޅުންާމެނިފެސްާާމަޖިލީހުންާއެކަންާކ ށްދެއްވ ފައިާއެ

ާާ ާާއެތެރެއިންާއެާމަސަްއކަތްާކ ށްެގނޭ.ާެއއަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިނޭގތޯ

ާާާާމި މިާދައްކ ާބިރުެގާާާއްސަސ ތަކަށްހެންާމުއަދ ާސަރުކ ރުންާދައުލަތުެގާއެވަރަކީާސީމީޑިޔ ެގާކަންތައްތައްާހުރި

މީޑިޔ ެގ ހަމަާ މިއަދުާާތެރޭަގއިާ ނޫން.ާ އެއްާ މީޑިޔ ާ ހަމައެކަނިާ ދުއްވ ލ ފަިއ.ާ ވަނީާ މިާ ވެސްާ ދުވަސްާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއިވެގންާމިދަނީާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކ މިޝަންެގާދުވަސްާދުްއވ ލަންާއުޅޭާވ ހަކަ.ާަވކިާާ

ެގާތެރޭަގއިާގ ސްފައިާީވާާބަޔަކަށްާނޫން.ާހުރިހ ާމުއައްސަސ ތަކަށްާމިާބިރުާއެބަާދައްކ .ާއެގ ތުންާދެްއކިާބިރެއްާ

ޓީވީާއަށްާއިންޒ ރުތަކެއްާދީފި.ާދިާއެފްާއެމުންާޕ އިންޓްސްާކަނޑައިފި.ާއެާތަންތަނަށްާފުލުހުންާވަދެ،ާއެާތަނުަގިއާާ

ތަޙުޤީޤުހިންަގންާމަސައްކަތްކ ށްފި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކުރަނީާވަރަށްާދަށުާދަރަޖައިެގާކަންތަްއތަކެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ވ ލަންާބޭނުން.ާޓީވީާމޯލްޑިވްސްާއިންާއިދިކ ޅުާފަރ ތްތަކުެގާއަޑުާނުެގންނަތ ާކ ންާދުވަހެއްތޯ.ާދުވަހަކުާާހަމަާދަންނަ

ވެސްާޓީވީާމޯލްޑިްވސްާއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާުގޅަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާަވުގތެއްާދޭންާއެދިއްޖެާކަމަށްާވ ނަމަާ

ކ ން ަގނެފައި.ާ ަވުގތެއްާ އެާ އ ފީހުންާ ރައީސްާ އަނެއްާއ ންނަނީާ ނަމަާ ނޫންާ ބަނދަރަކަށްާ އަމ ންާ މެވެސްާ

ކުރިާ ަގނެެގންާ ވަުގތުާ ޓީވީތަކުންާ އަންނަންވެެގންާ ވެރިކަމަށްާ ތެޅިފ ޅެނީ.ާ ނުދެިވެގންާ ދިވެހިރ އްޖެއަކަށްާ

އަދިާ ބ ޑު.ާ މ ާ މަސައްކަތްާ މިކުރ ާ ަގނެެގންާ ވަުގތުާ މިއަދުާ ދެމިތިބުމަށްާ ވެރިކަމުަގިއާ މަސައްކަތަށްވުރެާ

ވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންނަ އިންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ނަމަާ ނޫންާ ސަރުކ ރުންާ މިާ މަޢުލޫމ ތަކީާ މަޢުލޫމ ތު،ާ ވ ާ ލިބިފައިާ ށްާ

ެއްއވެސްާފައިސ ާއެއްާވެސްާނުވެސްާދައްކަވ .ާމިކަންާ ޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްާއިންާމިާަގންނަާވަުގތުތަކަކަށްާ

އިާއެާފަރ ތްތަކަށްާގ ވ ލަންާބޭނުންވަނީާވެސްާއަޅުަގނޑުާކުށްވެރިކުރަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމިާފުރުޞަތުަގ

ދޭށޭ.ާާ ފުރުޞަތުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގނެސްދެއްވ ށޭ.ާ އެކުާ ހަމަހަމަކަމ ާ ެވސްާ އަޑުާ ފަރ ތްތަކުެގާ އިދިކ ޅުާ

ކ ންާާ އުޅޭތ ާ އެދިެގންާ ހޯދަންާ ަވުގތެއްާ އިންާ މޯލްޑިްވސްާ ޓީވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިންާ ޕ ޓީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އިއްާ ބޭފުޅުންނ .ާާދުވަހެއްތޯ.ާ އިސްާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓެލެވިޜަންާ ބައްދަލުކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޔެަގއިާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުެމންނަކީާއެމް.ޑީ.ޕީާގ ތަށްާާ ބައްދަލުކ ށްާމިާވ ހަކަާދައްކ ފައިވ ނެ.ާ

އަޅުަގނޑުމެން ނޫނޭ.ާ ބައެއްާ ބޭނުންވ ާ މަސަްއކަތްކުރަންާ ޕ ޓީެއއްެގާާމިޤައުމުަގއިާ އިދިކ ޅުާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދެކުނިންާ ާ

އެތަނުެގާާ އުކ ،ާ ގ ާ ގ ސްާ ތަންތަނަށްާ މޯލްޑިވްސްާ ޓެލެވިޜަންާ ކަންތައްތައް.ާ ކުރިާ އެާ އ ތްއިރުަގއިާ ގ ތުަގއިާ
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ހަދައިެގންާާ ގ ތްގ ތަށްާ ފ ޑުފ ޑުެގާ ފ ޓޯާ މީހުންެގާ އެާ ވ ހަކަދައްކ ،ާ ހަޑިހުތުރުާ ގ ތުންާ ބެހޭާ މުވަްއޒަފުންނ ާ

ޖަހ ،ާަމުގމަތިންާދ އިރުާއެާމީހުންނ ާދިމ ކ ށްާއެްއޗެހިާގ ވ ،ާއަޅުަގނޑުެމންާބޭނުންވަނީާކަންކަންާާާާނޫސްތަކުަގއި

ެއކަމ ާާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ބޭނުންވަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ އެހެންނެއްާ ކުރ ކަށްާ

ހިތ މަ އެކަމަކު،ާ ކުރަން.ާ އެކަންކަންާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނުާ އިދިކ ޅުާާުގޅޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަކީާ ާ

ނުކުރަނީޭއާާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އ ެވެގންާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އަތުަގއިާ ފަރ ތްތަކުެގާ

އެތައްާވަރަކުންާެއމް.ޑީ.ޕީާއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކުރ ާޖެއްސުމ  އިާވިދ ޅުވ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމިތަނުންާ

ދުއްތުރ ާއިންާސަލ މަތްެވެގންާއެތައްާވަރަކުންާމިާނިންމ ާޤ ނޫނުތަކަކަށްާެވސްާޙަޤީޤަތުަގިއާމިާސަރުކ ރަކުންނެއްާާ

ބ ލެއްާނުލަނބަާއޭ.ާމިާސަރުކ ރުންާހަމައެކަނިާވެސްާކުރ ހ ާކަމަކީާޤ ނޫނެއްާއ ތަސްާނެތަސްާތިމަންނ ާބޭނުންވ ާ

ާާ އެގ ތަށްާޢަމަލުކުރަމުންާެގންދިއުން.ާމިއީާހިތ މަހުރިާކަމެއް.ާމިއީކީާމާިާގ ތަކަށްާބޭނުންާކަމެއްާކުރ ނީއޭާވިދ ޅުވެ

ބޭނުންވީާ ރައްޔިތުންާ މިރ އްޖޭެގާ ނޫން.ާ ދުވަހެއްާ ބޭނުންވިާ ދެކެންާ ވެސްާ ދުވަހަކުާ ރައްޔިތުންނެއްާ ރ އްޖޭަގއިާ

ހިވެެގންދިއުން.ާއިތުރުާާކުރީަގއިާޯގސްކ ށްާހުރިާކަންތައްތައްާެވސްާރަނަގޅުވެާއެާރައްޔިތުންނަށްާއ ާގ ތްތަކެއްާފަ

އެކުާ ހިތ މަޔ ާ މިއަދުާ އެކަމަކު،ާ ލިބުން.ާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ އިތުރުާ މީހުންނަށްާ އެާ ގ ސްާ ކ ށިެގންާ މަުގތަކެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާދަންނަވ ލަންާމިާޖެހެނީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުަގއިާމިާކުރަމުންާމިާެގންދަނީާޚުދުމުޚުތ ރާުާ

.ާއެކަމ ާއަޅުަގނޑުމެންާކ ންމެާދިެވހިާރައްޔިތެއްާކަންބ ޑުވ ނޭ.ާހަމަާކުރ ހ ާވެސްާކަމަކީާާނުބައިާނުލަފ ާވެރިކަމެކޭ

ވެސްާާ އަނެްއކ ާ އަޅުވަިއެގންާ ެގނެސްާ ތ ކިހަލެއްާ ކަހަލަާ ކ ންމެެވސްާ އެޅުވުން.ާ އަނދުންާ ލ ލުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

.ާިމއީާއިންތިޚ ބުތަްއާކ މިޔ ބުކުރުމަށްާކ ންމެާރައްޔިތުންާވ ެވއްދުން.ާސަބަބަކީާކުރިއަށްާވެސްާއ ތީާއިންތިޚ ބުތަކެއް

ާާ ޖުލައި ފެންނަނީ.ާ މިާ ކުރަމުންދ ތަންާ ެވސްާ ކަމަށ26ާާާްކަމެއްާ ނިންމޭނެާ ވަޢުދުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ތިމަންނ ެގާ ަގއިާ

އެމް.އޯ.ޔޫތަކ ިއ،ާާ ފ ޑުފ ޑުެގާ އެޅިތަނ އި،ާ ބިންގ ާ ފ ޑުފ ޑުާ ފެނުނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ އަނެްއކ ާ ވިދ ޅުވެާ

ސ ފުެވވަޑައިަގންނަވ ނެާއެްގ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މިއަދުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ތަން.ާ ސ ިއކުރިާ ރީމަންޓުަގިއާ

ތިމަރަފުށީާއެއަރޕޯޓުަގއިާކިތައްާފަހަރުާސ އިކ ށްފިތޯ.ާއިހަކަށްާދުވަހުާވެސްާވިދ ޅުވެއްޖެާތިމަންނ މެންާތިންހ ސާްާ

ކުންފުންޏަ ކ ންމެވެސްާ ކ ރެޔ ެގާ ވ ހަކަެއއްާ އަޅ ާ ހަވ ލުކުރިާާެގާ އަޅަންާ ެގާ ތިންހ ސްާ ވ ހަކަ.ާ ހަވ ލުކުރިާ ކ ާ

ކުންފުނީެގާނަމެއްާއެްއވެސްާދިވެހިާރައްޔިތަކަށްާނޭނެގ.ާމިާސަރުކ ރުާވެރިކަމަށްާައީއާމިާރ އްޖޭަގއިާދިހަހ ސްާ

ތެރޭަގއިާ ދުވަހެއްެގާ ކ ންމެެވސްާ ދުއިސައްތަާ ެއއްހ ސްާ އ ތްާ މިދައުރުަގއިާ ބ ކީާ ބުނެ.ާ ކަމަށްާ އަޅައިދޭނެާ ާާެގާ

އަޅުަގނޑުާކަލްކިއުލޭޝަނެއްާހަދ ލީމަާދުވ ލަކުާއަށްާެގާއެބަާއަޅަންޖެހޭ.ާކިހިނެއްތޯާމިާޤައުމުަގއިާދިހަާހ ސްާެގާ

ރައްޔިތުންނަށްާމާިާ މަސައްކަތްކުރަނީ.ާ މިާސަރުކ ރުާ ގ ތުންާ އ ޅުވ ލުމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅައިދޭނީ.ާ

ންާބޭނުންވަނީާރައްޔިތުންނަކީާބިރުދައްކައިެގންާސަިއޒަށްާތިރިކ ށްފައިާސަރުކ ރުންާކުރަނީާޖެއްސުން.ާމިާސަރުކ ރު

އެާވަރަށްާއ ދަިއެގާނިކަމެތިާބަޔަކަށްާހަދ ފައިާބޭތިއްބުން.ާރައްޔިތުންނަކީާރައްޔިތުާމީހ ާކިޔ ފަިއާވަރަށްާނިކަމެތިާ
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ވ ނެާކަެމއްާނެތް.ާރައްޔިތުންނަށްާާމީހަކަށްާހަދ ފައިާބަހައްޓަންާބޭނުންވަނީ.ާއެާގ ތަކަށްާދިެވހިާރައްޔިތުންާތިއްބަ

އެމީހުންނަށްާ އެބަހުރި.ާ ލިބިދީފަިއާ ބ ރުތަކެއްާ ބަިއވަރުާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުތަކުންާ އ ިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގާ މިއަދުާ

މިާ ެއކުާ ައޅުަގނޑުމެންނ ާ ތެދުވެަވޑަިއެގންާ ކަމަށްާ ެއާ ކުރިމަތިލަްއވ ާ ެއކަންކަމަށްާ އެބަހުރި.ާ ރައިޓްސްތަކެއްާ

ބަ ސަރުކ ރަށްާމަސައްކަތުަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންމެާ އަދިާ ގ ވ ލަން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވެސްާ ިއވެރިވުމަށްާ

އެްއގ ތަށްާާ ޤ ނޫނުތަކ ާ މިހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ވ ންާ ވެސްާ ނަޞޭޙަތްތެރިާ އިލްތިމ ސްކ ށްާ

ޤަުއމު އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެިއރުންާ ބޯލަންބަވ ށޭ.ާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އެާ ރަނަގޅުވެެގންދ ނެ.ާާާާޢަމަލުކ ށްދެއްވ ށޭ.ާ

އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިާބްރޯޑްކ ސްޓިންާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާ

ލިބިެގންދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީޑިޔ ާ ހަމަހަމަާ މީޑިޔ ،ާ އިންސ ފުވެރިާ މީޑިޔ ،ާ މިނިވަންާ މީޑިޔ ،ާ އުއްމީދުކުރ ާ

ާށްާަވރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާކަމަށް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކެލ ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއްއވެސްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާމައުޞޫމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާމައުޞޫމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާބަރުާޢަބްދުކެލ ާދ އިރ ެގާމެން

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާމިާބިލ ާމެދުާވ ހަކަދައްކަމުންާދެންނެވިންާއަޅުަގނޑުާާ

ބިލާުާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދެންާ އައީތީ.ާ ވަުގތުާ މިާ ބިލުާ މިާ ވ ހަކަާ އުފ ކުރ ާ ވ ހަކަާ ހިތްހަމަޖެހޭާ ވަރަށްާ

އ ތުމަކުންނެްއާާއިރ ދަ ޤ ނޫނެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދ ނެ.ާ ކުރިއަށްާ ތަޞްދީޤުކުރަްއވަިއެގންާ ކުރެްއިވއްޔ ާ

މިނިވަންކަުމެގާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ އަސްލުާ ނުލިބޭ.ާ އެއްޗެއްސެްއާ މިނިވަންކަމ ާ ލިބެންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

އަޅުަގނޑު އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދައްކ ިއރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަާވ ހަކަާ މިނިވަންކަންާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ މެންނަށްާ

މިނިވަންކަެމްއާާ ލިޔުމުެގާ ހަމައެކަނިާ ނޫން،ާ މިނިަވންކަމެއްާ ދުލުެގާ ހަމައެކަނިާ މިނިވަންކަމަކީާ އެާ ެއކަމަކު،ާ އ ތް.ާ

ންެމާާނޫން.ާމީހުންނ އިާހިސ ބަށްާއެާޚިޔ ލުާނުދަންޏ ާއަޅުަގނޑުާކ ޓަރިެއއްެގާތެރޭަގއިާބަންދުެވެގންާހުރެެގންާކިތަ

ވަރަކަށްާހަޅޭއްލެިވޔަސްާއެާައޑެއްާނުދ ނެާމީހުންނަށް.ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމަކީާއެހެންާމީހުންނަށްާއެާައޑުާލިބުން.ާެއާާ

ވ ހަކަތައްާައޑުިއވޭނެާފުރުޞަތުާތަނަވަސްވެެގންާދިއުން.ާމިވަުގތުާސަރުކ ރުންާޚުދުމުޚުތ ރުކަމ ާއެކުާއެާފުރުޞަތުާ

ބަންދުކ ށްލ ފަ ރ އްޖޭަގއިާ ވަނީާ ހަމައަށްާާމިާ ރައްޔިތުންނ އިާ ޙައްޤުތައްާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނަކުންާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ އި.ާ

މެދުވެރިކ ށްާާ ރޭޑިއޯާ އ އި،ާ ޓީވީާ އިންާ ޒަރީޢ ާ ބިލުެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންާ ކަމެއް.ާ މުހިްއމުާ ވަރަށްާ ފޯރުކ ށްދިނުމަކީާ

ސަރުކ  ގ ތް.ާ ަވމުންދ ާ ކަންތައްތައްާ ޤައުމުެގާ އިނެގންޖެހޭާ އެބަާ މުއައްސަސ ތަކުންާާރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ރުެގާ
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ވެސްާއެބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލުާފުރިހަމަާގ ތުަގއިާފ ޅުކުރ އިރުާިވސްނ ވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނެާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެްއާއެބަާާ

ީމެގާާ ޖެހިަވޑަިއަގންނަވ ނެކަން.ާ އިޙުތިރ މުކުރަްއވަންާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އިޙުތިރ މުކުރަންޖެހޭނެކަން.ާ އެއަށްާ އ ތްކަންާ

ާާ މަސަްއކަތްކުރައްަވިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކ ންމެާރަށެއްަގއިާތިބޭާބަޔަކަށްާވެސް،ާޚ އްޞަކ ށްާދައުލަތުެގާާއަލީަގއި

މީޑިޔ ،ާދައުލަތުެގާމީޑިޔ ާިއންާހަމަހަމަާތެދުާމަޢުލޫމ ތުާހޯދައިދޭންޖެހޭނެ.ާދެންާމިާބިލުަގއިާވަރަށްާބ ޑަށްާއެބަާާ

މ ޙަ ވ ދަވެރިާ ހަމަހަމަާ އަލިއަޅުވ ލައްވ ފައިާ އިނޭގތޯާާއ ތްާ އަޑުއެހީމޭާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައް.ާ ބިނ ކުރުމުެގާ އުލެއްާ

ދުވަހުެގާާ މިނިވަންާ ފަޚުރުވެރިވ ާ ދުވަހަށްޓަކައިާ އެާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޕްރ ްގރ ްމ.ާ ދުވަހުެގާ މިނިވަންާ

ިއވ ާަގޑިާެއްއާާޕްރ ްގރ މްާދައުލަތުެގާމީޑިޔ ާއިންާެގނެސްދިންާަވުގތެްއަގިއާމިއީާެވސްާިވޔަފ ރިާުއސޫލުންާވިްއކ ފަ

ކިޔ ފައިާ ދޭށޭާ ލ ރިާ ކުންފުންޏަށްާ އެާ މިހ ރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަދަންާ މިހެންާ ހެޔ ވ ނީާ ކިހިނެއްތޯާ ކަމަށް.ާ

ދުވަހުެގާާ މިނިވަންާ ދޭންެވެގންާ ފަތުރަންެވެގންާ ޕްރ ޕެެގންޑ ާ ސަރުކ ރުެގާ ކުންފުންޏަށްާ އެާ ލ ރިތައްާ ރައްޔިތުންެގާ

އްކައޭާމިާލަނީ.ާމިފަދަާކަންތައްތައްާއެްއގ ތަކަށްވެސްާމިާބިލަކުންާކުރުމަކަށެްއާާޕްރ ްގރ މުާވެސްާެގނެސްދިނުންާވިާ

ބިލުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރުމަށް.ާ ކަންތައްތައްާ ހަމަހަމަގ ތުަގއިާ ދެނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ ބިލުާ މިާ ނުދޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ

ާާ ކަމަށް ހިތ ނެާ ހުރުމަތްތެރިކ ށްާ ސަރުކ ރުންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ުއއްމީދުކުރަން.ާާތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުާ އަޅުަގނޑުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުމ ވަށުާ

ަވރަޙުމަތު އައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ ބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުެގާާهللا އ ދެ،ާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ވަާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ޑިމ ކްރަސީާބިލަކީާ ބިނ ކުރުމަށ އި،ާ ޤައުމެއްާ ސަބަބަކީ،ާ ބިލެއް.ާ ތ އީދުކުރ ާ ބ ޑަށްާ ރަށްާ

ހުނަރުާ ޢިލްމ އި،ާ ފަންނ އި،ާ މަޢުލޫމ ތުތައްާއަދިާ ހަރުދަނ ކުރުމ އިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާދީނީ،ާސަޤ ފީ،ާސިޔ ސީާ

ދައުރެއް މުހިއްމުާ ވަރަށްާ މީޑިޔ އަކީާ ފެތުރުމަށްޓަކައިާ މެދުަގއިާ މެދުާމީސްތަކުންެގާ ވަސީލަތެއްކަމ ާ އަދ ކުރ ާ ާ

ދެބަސްވ ނެާެއކަކުާވެސްާނުހުންނ ނެ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާަވސީލަތަކީާރަްއޔިތުންނަށްާއިތުބ ރ އިާމިނިވަންކަމ ާއެކުާާ

ކަމެއް.ާާ ލިބޭނެާ ހިތްހަމަޖެހުމެއްާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ ވަސީލަތަކަށްވުމަކީާ ފޯރުކ ށްދޭާ

ބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުެގާބިލުާހުށަހެޅިެގންދިޔަާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙުތަކ ާއެކުާޤ ނޫނަކަށްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާާާާއެހެންކަމުން،

ޤ ނޫނެްއާާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ކަމެއް.ާ ުއއްމީދުކުރ ާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ

ތަޞް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަދިާ ފ ސްކ ށްާ ރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ފައިދ ާ ބިލުެގާ އެާ ދީޤުކުރެއްިވޔަކަސްާ

ފޯރ ނީާއެްއވެސްާޝައްކެއްާނެތްގ ތުަގއިާއެާބިލަކަށްާޢަމަލުކުރެވި،ާއެާޤ ނޫނަކަށްާޢަމަލުކުރެވިެގން.ާއެހެންކަމުން،ާާ

ެއާާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށްފަހުަގއިާ ޤ ނޫނުތައްާ އެންމެހައިާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފީޛުކުރެްއވުމުެގާބ ރުާއ ންނަނީާސަރުކ ރުެގާއަތްޕުޅުަގިއ.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާތަން
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ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާ ވެރިކަެމއްާ ޤ ނޫނީާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ ސަރުކ ރަށްާ އެކުާ

އެްއޗެ ތަންފީޛުކ ށްދެްއވ ާ ސަރުކ ރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާޤ ނޫނުތަކަކީާ ިގނަާ ަވރަށްާ އ ދެ،ާ ހައްދަވ ށޭ.ާ ކަމުަގއިާ އްާ

މެންބަރުންާފ ހަަގކުރެއްިވާފަދައިންާނެޝަނަލްާބްރޯޑްކ ސްޓިންާކޯޕަރޭޝަންެގާޤ ނޫނަކީާެއާޤ ނޫނުާފ ސްވުމ ާއެކުާާ

އިރުަގއިާވެސްާާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާފުރިހަމަވެެގންދ ންޖެހޭާޤ ނޫނެއް.ާާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދ ާހަމައަށްާއައިާ

ޤ ނޫނުާލ ޒިމުކުރ ާބައެއްާކަންތައްތައްާސަރުކ ރުންާތަންފީޛުނުކުރައްވ ާހުރިާކަމީާއަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހާޭާ

ކަމެއް.ާއެހެންކަމުން،ާމިާމުހިއްމުާބިލުާވެސްާފ ސްވެާޤ ނޫނަކަށްާވިޔަސްާމިާބިލުެގާފައިދ ާމުޖުތަމަޢަށްާފޯރ ނާީާ

ޢަމަލު ތަޞްދީޤުކ ށްާ ސަރުކ ރުެގާާޤ ނޫނުާ ތަންފީޛުކުރެއްވުުމަގއިާ ޤ ނޫނުާ ފެށިެގންާ ތ ރީޚުންާ ފެށޭާ ކުރަންާ

އަމަންއަމ ންކަންާާ ޤައުމުެގާ ހަމަޖެހުމ އި،ާ އިޖުތިމ ޢީާ އެހެންވީމ ،ާ މަތިން.ާ މިންވަރެްއެގާ ހުރިާ އިޚުލ ޞްތެރިކަންާ

އެްއވެ ެއއީާ ތަންފީޛުކުރުންކަންާ ޤ ނޫނުާ މުހިއްމުކަމަކީާ އެންމެާ ނެތްގ ތުަގިއާާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ޝައްކެއްާ ސްާ

އަމަންއަމ ންކަންާާ ސުލްޙަވެރިކަމ އިާ ޤައުމުެގާ އެހެންކަމުން،ާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ވެސްާ އެންމެންާ

އެކުާާ ޔަޤީންކަމ ާ އިތުބ ރ އިާ މަޢުލޫމ ތުާ ފޯރުކ ށްދޭންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަދިާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ

ޤ ނޫނުތައް އަޅުަގނޑުާާފޯރުކ ށްދިނުމަށްޓަކައިާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ކުރައްވަންޖެހޭނެާ ސަރުކ ރުންާ ތަންފީޛުކުރުމަކީާ ާ

ިމާާ އަރ ރުންތަކ ާ ދެބަސްވުންތަކ އިާ ވ ާ ނަމަާ ވ ާ އުފެދިފައިާ މިހ ރުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ

،ާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުކުރުން.ާހުރިހ ާކަމެއްެގާވެސްާހައްލަކީާޤ ނޫނަށްާއެނބުރިާރުޖޫޢަވުން،ާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރުން

ބިލުތައްާ މިާ ދަންނަވ ލަނީ.ާ މިާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ބިލަށްާ މިާ ހަމަާ ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ކަމަށްާާ ފައްޓަަވއިފިާ ޢަމަލުކ ށްދެްއވަންާ ސަރުކ ރުންާ ޤ ނޫނަށްާ ެއާ ވުމަށްފަހުާ ޤ ނޫނަކަށްާ ތަޞްދީޤުކުރެވިާ ފ ސްވެާ

އްކެއްނެތްާގ ތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާދ އިރ ާއ ިއ،ާއިޖުތިމ ޢީާދ އިރ ާއ އި،ާސަޤ ފީާާވ ނަމަާއެްއވެސްާޝަާ

ދ އިރ ާއ އިާއަދިާއަޅުަގނޑުެމންެގާކ ބަފައިންެގާފަރ ތުންާވ ރުތަވެފައިާހުރިާޢިލްމ އި،ާފަންނުތަކ އި،ާހުނަރުތަކ ިއ،ާާ

ފޯރުކ ށްދޭާ ހަމަހަމަގ ތެއްަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަޢުލޫމ ތަކީާމަޢުލޫމ ތުތައްާ އެާ އަދިާ ޤ އިުމވެެގންދ ނެ.ާ ވަސީލަތެއްާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާވަރަށްާިގނަާާާރައްޔިތުންާއިތުބ ރުކުރަނިވިާަމޢުލޫމ ތުތައްކަމުަގއިާވެެގންދ ނެ.ާމިާޤ ނޫނުން

ފައިދ ތަކެއްާާާާފައިދ ތަކެްއ،ާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެއްޖެނަމަާމިާޤ ނޫނުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފަހިވ ނެާވަރަށްާިގނަ

ފަރ ތްތައްާ ިގނަާ ފަރ ތަށްވުރެާ ެއއްާ ފޯރުކ ށްދިނުމުަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚަބަރ އިާ މަޢުލޫމ ތ އި،ާ އެއީާ އެބަހުރި.ާ

ޔަޤީންކަންާ އިތުބ ރ އިާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ އަދިާ ހަމަޖެހިެގންދ ނެ.ާ ެއކުާ އިންސ ފުވެރިކަމ ާ ގ ތްާ ބައިވެރިެވވޭނެާ

ޕަބް އެހެންވީމ ،ާ އަދިާއިތުރުެވެގންދ ނެ.ާ ޚިދުމަތ އިާ މީޑިޔ ާ އަމިއްލަާ ޚިދުމަތްތަކ އި،ާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންެގާ ލިކްާ

ބްރޯޑްކ ސްޓިންެގާާ މިކަހަލަާ ޚިދުމަތ އިާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ޚިދުމަތ އި،ާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންެގާ ކ މ ޝިއަލްާ

ބަވޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލުާޚިދުމަތްތަކެއްާދިނުމުެގާއުސޫލުތައްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާމިާބިލުަގއިާކަނޑައެޅިފައިާއެ

ކަމަށްާ ޢަމަލުކ ށްދެއްވ ާ މަރުޙަލ ަގިއާ ތަންފީޛުކުރެްއވުމުެގާ ޢަމަލުކ ށްާ ސަރުކ ރުންާ ބިލަށްާ ެއާ ެވެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ
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އަދިާާ ތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ އިޖުތިމ ޢީާ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި،ާ ރ އްޖޭެގާ ގ ތުަގއިާ ޝައްކެއްނެތްާ ެއއްެވސްާ ވ ނަމަާ

މ އިާމިާހުރިހ ާކަމަކަށްޓަކަިއާވަރަށްާބ ޑުާމަެގއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފަހިވެެގންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާޤައުމުެގާހަމަޖެހު

އަޅުަގނޑުެގާމިާބިލަށްާހުށަހެޅުނުާއިޞްލ ޙުތަކ ާއެކުާވަރަށްާބ ޑަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާމިާދަންނަވަނީ.ާމިާބިލުާ

ތަޞްދީޤުކ ށް ބިލުާ މިާ ނަމަާ ފ ސްވެްއޖެާ ޤ ނޫނުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ދެއްަވއި،ާ

ޝުކުރިްއޔ .ާާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ދަންނަވަމުން.ާ އެކުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ތަންފީޛުކ ށްދެއްވުންާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާهللاާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙުމަތުާ

ާ

ާާ:ޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންهللاާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

މިއަދުާާ ބިލެްއާ ބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުެގާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ،ާ މޯލްޑިވްސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ުއޅޭއިރުާ ކުރީަގއިާ މަރުޙަލ ެގާ އެހުުމެގާ ވޯޓަށްާ ނިމިެގންދ އިރުާ ހުށަހެޅިެގންާ

އަަވސްާފުރުޞަތެއްެގާތެރޭަގއިާމިާބިލުާތަންފީޛުކުރެއްވުން،ާބޭނުންވަނީ،ާމިާބިލުާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރެއްވުމުންާާ

މިާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރެއްވުންާވަރަށްާމުހިއްމޭ.ާއަދިާދެންމެާއެހެންާމެންބަރުންާވެސްާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާމިާާ

މަރުޙަލ  މިއުޅޭާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އަދިާ ތަންފީޛުކުރެވުމުންާ ފ ސްކުރެްއވުމުންާ އޭެގާާޤ ނޫނެއްާ އަކުންާ

އެްއވެސްާފައިދ ާއެްއާޢ އްމުާރައްޔިތުންނަށްާލިބިެގންދ ާތަނެއްާނުފެނޭ.ާއެާޤ ނޫނުާފ ސްކުރެވިާތަޞްދީޤުކުރެްއވިާާ

މިގ ތުންާާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަދޭ.ާ ފެނިެގންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަންފީޛުނުކުރެވޭކަންާ ިވޔަސްާ ކަމުަގިއާ

ފ ސްެވެގން ބިލުާ އަދިާާާާބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުުމެގާ ފ ސްކ ށްފައިވ ާ މިހ ރުާ އެކުާ ދިއުމ ާ ެވެގންދ ާ ޤ ނޫނަކަށްާ އެާ

މީަގއިާާ ގ ވ ލަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ތަންފީޛުކުރެްއވުަމށްާ ވެސްާ ބިލުތައްާ ތަޞްދީޤުކުރައްވ ފައިވ ާ

މަ ބިލުަގިއވ ާ ބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުެގާ މިާ ބިލުަގިއާ މިާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ހަމަާ ފްހޫމުތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ެއާާ މިނިވަންކުރަްއވ ާ މިހ ރުާ މޯލްޑިވްސްއ ާ ޓީވީާ ައޑ ިއ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހިސ ރުކުރެިވފައިވ ާ މިހ ރުާ ބަލ އިރުާ

ިމާާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ މުހިއްުމާ ވަރަށްާ ހަވ ލުކުރެްއވުމަކީާ ފަރ ތަކަށްާ ހަވ ލުކުރަންވ ާ

ވޭާމިަވުގތުާމިާޖަލްސ ާހިނަގމުންދ އިރުާމިާމަޖިލީހެުގާމ ލަމުަގިއާހަމައެކަނިާާފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކ ށްލަންާބޭނުން

އެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރަކަށްާއިންނެވީާއެންމެާބޭފުޅެއް.ާދެންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާވަުގތުންާބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވިާއެންމެާ

ާމިާތިއްބެވީާމުޅިންާއެހެންާދ އިރ ތަކުެގާާބޭފުޅެއްާމިާއިންނެވީ.ާއެާދެާބޭފުޅުންާއެކަނިާމިހ ރުާމިާތިއްބެވީ.ާދެން

ގ ތަށްާ އެކިާ އެކިފަހަރުާ ެގއްލިެގންދ އިރުާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ބޭފުޅުންކަންާ

ާާވ ހަކަދެކެވެމުންދ ތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާމިާވަުގތުާމިާމ ލަމުަގއިާިއންނެވީާހަމަާއެމް.ޑީ.ޕީެގ

ފަހުންާ މެންބަރެއް.ާ ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިާ ފަހުންާ އެއިންނެީވާ މެންބަރަކަށްާ ދެވަނަާ ދެންާ މެންބަރެކޭ.ާ އެންމެާ
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އެމް.ޑީ.ޕީއ ާުގޅިވަޑައިެގންނެިވާމެންބަރެއްާމިާއިންނެވީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާހަމާަާ

ާވުން.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާމަޖިލީހުެގާިގނަާމެންބަރުންާމިތ ާތިއްބެ

ާ

ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވިާކ މިޓީާއިންާކުރެްއވިާމަސަްއކަތަށްާާ

ންާފ ނުއްވ ފައިާވ ތީާސަރުކ ރަށްާެވސްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާމިާބިލުާސަރުކ ރު

ބޭނުންވ ާާ ހިންުގމަށްާ ވެރިކަންާ މިދ ާ އިވެމުންާ ތަކުރ ރުކ ށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ ުއއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ބޭނުން ފ ހަަގކ ށްލަންާ އެއ އިެއކުާ އަޅުަގނޑުާ މިއީ.ާ ކަމަށްާ ބިލެއްާ ހިމެނިެގންވ ާ ތެރޭަގއިާ ބަެއްއާާބިލުތަކުެގާ ވަނީާ

ބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުުމެގާާ އ ދެ،ާ ކަންކަން،ާ އިދ ރީާ މިއީާ މިއީކީ.ާ ނޫނޭާ ބިލެއްާ ފަދަާ ފ ޅުކުރަްއވ ާ އުއްމީދުާ ބޭފުޅުންާ

ކަންކަންާހަމަޖެއްސުމުެގާއިދ ރީާކަންކަންާހަމަޖެއްސުމުެގާބިލެއް.ާއ ދެ،ާއެާބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުންާރެގިއުލޭޓުކުރުމުެގާާ

އްވެސްާހ ލެްއަގިއާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާމީޑިޔ ާއ ތީާހިސ ރުވެފައިާކަމެއްާނުވަތަާާބިލެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިީއކީާއެާ

ނޫންާކަމެއް.ާއެކަމަކު،ާެއާކަމަށްާމިއީކީާެއޑްރެސްކުރ ނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއިދ ރީާކަންކަންާާ

ރުާއެބައިވޭާަވރަށްާމުހިއްމުާބިލުތަކެއްާާނިންމުމުެގާބިލެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ 

ނެތްާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ނެތްާ ބޭނުމެއްާ އެްއވެސްާ މިތ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއި.ާ ރަްއޔިތުންެގާ އެބަހުއްޓޭާ

ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭތޯ.ާ ބިލުާ ނެތްާ އެއްާ ފައިދ ާ ސަރުކ ރަށްާ ރައްޔިތުންނަށް،ާ

ާާއެކަހަލަާމަސަ ބ ޑުާޚަރަދެއްާކ ށްާމިއީާއެްއގ ތަކަށްާވެސްާާާާމަޖިލީހެއްާއެއްކ ށްާމިހ ާއްކަތެއްާކުރ ކަށްާމިހ ާބ ޑު

މެންބަރުންާ ޢ އްމުާ އަދިާ ހުންނަާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ސަރުކ ރުންާ ކުރ ނީާ މަޖިލީހުންާ މިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ާކުރ ވަރުާ

ާާ ސަރުކ ރު ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރައްޔިތުންނ ިއ،ާ ާާނަމަވެސްާ ާާހިންަގން ކަންކަމ  އެާ ކަންކަންާ ބެހޭާބޭނުންވ ާ

ކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޖައްސ ާސްޕިންތައް،ާއ ދެ،ާއެބަހުްއޓޭާމުހިއްމުާބިލުތައްާކީއްކުރަންހޭާާާމަސައްކަތްތައްާމި

ައޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާކ ންާގ ތަކަށްާކ ންާވިސްނުމެްއަގިއާއަންނަާވ ހަކަތަކެްއާާާާކަމެްއާމިާާމިވެނި ިމއީާ ކުރަނީ.ާ

ާާ ޖަރުމަނުަގއި ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ ބުނޭާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެއްާ ތެދެއް.ާ ނ ޒ1930ާާާާީކަމެއް.ާ އަހަރުތަކުަގއިާ ެގާ

އިންާާ މިނިސްޓްރީާ ޕްރ ޕެެގންޑ ާ އެމީހުންެގާ ދުވަސްވަރުަގއިާ ދިޔަާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ޢ އްމުކުރަންާ ފަލްސަފ ާ

ފަލްސަފ  ވިާާާޢ އްމުކުރިާ ވ ހަކަެއއްާ ކ ންމެާ ިމއީ.ާ ިއވެމުންއެއްާ ތަކުރ ރުކ ށްާ އެާާކަމަށްާާދ ާާޔަސްާ ާވެއްޖެއްޔ ާ

.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ގ ތުަގިއާއެއީާދ ެގްއކަންާއެނިގތިބެާެއާފަތުރ ާމީހުންާވެސްާވ ހަކަތައްާިގނަާމީހުންާޤަބޫލުކުރ ނޭ

ާާ މިފަދަ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލުކުރޭ.ާ ބިހ ފަހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ މެދުވެރިވޭހެން.ާ ލުެގާލަތްތައްާ

ތަންފީޛުކުރަްއވ ނެ މިާ ވިދ ޅުވޭާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ އެބަާ ދެންާ ނިންމ ފައި.ާ ކ ށްާ ިމއ ތީާ ވެސްާ މަށްާާކަާާމަސައްކަތްާ

ތަންފީޛު އެާ މައްސަލައުއްމީދުކުރަމޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ނުކުރުމަކީާ އެހެންކަމަށްާާާކުރުމ އިާ ނޫން.ާ ާާެއއްާ
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ޤ ނޫނީ ެއކަންާ ެއއީާ ޤ ނޫނުއަާާވެއްޖެއްޔ ާ ާާގ ތުން،ާ އިން ދެންވަނީާހަސ ސީާ ކަމެއް.ާ ފަރ ތުެގާ ވ ލުކ ށްފަިއވ ާ

ިވޔަސްާއެނޭގނެާއދ.ާއިންާފ ސްކުރ ާފ ސްކުރުންތަކަށްާވަނީާކިހިނެއްތޯ.ާއިޒުރޭލުންާާާާގ ތެއްާާާކީއްހެްއޔޭ.ާކ ންމެ

ާޖެނެރަލްާޚިލ ފުވެފަިއކަން.ާއެއްބައިާމީހުންާބުނޭާާބަާއެނޭގާއެމީހުންާއެާތިބީާއެއާ ޢަމަލުާނުކުރީމ ާމުޅިާދުނިޔެާއެ

އިންާފ ސްކުރ ާފ ސްކުރުންތަކުަގއިާއ ތީާކ ންާބުރަދަނެއްތޯއޭ.ާއޭަގއިާއ ތީާދުނިޔޭެގާޚިޔ ލުެގާބުރަދަން.ާާާާއެސެމްބްލީ

ބޯާާ ސަރުކ ރެްއާ އެއ ތްާ ޤ ނޫނަކަށްާ ފ ސްކުރ ާ ީމހުންާ ތަމްސީލުކުރ ާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންވީމ ،ާ

 ވަނީާކިހިނެއްތޯ.ާާނުލެނބީމަާއެ

 

 ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ިމާާ އަރުވ ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ ފުރުޞަތަށްާ މިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއވ ާގ ތުެގާމަތިންާާާެގާދަށުންާއ3ާާެވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ75ާާާާނިމުނީ.ާއަޅުަގނޑުާަގވ އިދުެގާާ

ންާިއއްވަން.ާދެންާމިާބިލަށްާވޯޓަށްާދެންނެވުންާއ ންނ ނީާމ ދަމ ާއ ންނަާވަނަާކިޔ3ާާުެގާާކ ސްޓުކުރުުމެގާބިލުބްރޯޑް

ބަހުސްެގާާ އިބްތިދ ޢީާ މިައދުާ ބޭނުންކުރ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަުގތުާ އ ތްާ ބ ކީާ ަވުގތު.ާ ދަންނަވ ާ ވޯޓަށްާ ޖަލްސ ަގއިާ

ާާބިލ ާާާބެހޭާބިލު.ާމިާާހިާކަރަންޓީނުކުރުމ ަގސްަގހ ެގާާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާފެށިާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުަމށް

އަރުވަމުންާާާބެހޭ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ ވ ހަކަދައްކަވަންާ ގ ތުންާ

ާެގންދ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާއެންެމާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދު

ާމިރަށް.ާާޢ 

ާ

 މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ާއަޅުަގނޑުެގާފުރުޞަތުާދޫކ ށްލަން.

ާ

 ނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙުމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އ ދެ، ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ކަރަންޓީނުކުރުމާ ާާ`.ާ ބިލެއްާާަގސްަގހ ެގހިާ މަޖިލީހަށާްާބެހޭާ ާ

އ ތީާވަރަށްާމުހިއްމުާވަުގތެްއަގއި.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިހ ރުާދެންާހަމަާަގސްަގހ ެގހިންާާާާހުށަހެޅިފައިާމިހ ރުާމި

ކަންނޭނެގ.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާމިާަގސްަގހ ެގހިާާާާގ ސްާއިންސ ނުންާކަރަންޓީނުކުރ ާހިސ ބަށްާވެސްާހިނަގިއދ ނެ

އެން ބަދަލުަގިއާ ާާކަރަންޓީނުކުރުމުެގާ އިންސ ނުން ފުރަތަމަާ މ ހިމެާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ ކުރިނާްާާާމ ޔަތްކުރުމުެގާ

ދޭތެރެއިންާާ،ާދޭތެރެދޭތެރެއިންމެންނަށްާމިާއިވެނީާހަމަާދޭތެރެހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެާކަންނޭނެގ.ާއެީއާމިހ ރުާއަޅުަގނޑު

ާާ ބަޔަކަށް ާާާާމަލ ހަކ ންމެވެސްާ ނުރައްކ ތެރި މިނިވަހ ދީާ ވ ހަކަ.ާ ހިންގ ާ ބައެްއާާދިސ ތަކެއްާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ ންާ

ާާ ާާާާދީާއަދިާޢ އްމުންެގާވެސްާވަރަށްާާމަލ ހަމެންބަރުންނަށް ާކަމެއްާދެާާދީާމިކަހަލަާއެއްާާމަލ ާހަިގނަާފަރ ތްތަކަށް
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ާާ އިސްކަންދ3ާާާާޭކަމެއް، އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މަދު.ާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ ދުވ ލެއްާ ރެއެއްާ ނުހިނގ ާ ކަމެއްާ

ނުވަތަާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމުެގާބިލެްއާާާާޔަތްކުރުމަށްވުރެމ ހިރުަގއިާަގސްަގހ ެގހިާާކަންތަކުެގާަމއްޗަށްާބަލ އި

ާާ އިންސ ނުން ކުރީަގިއާ އައުމުެގާ އަޅުަގނޑުާާހިމަޖިލީހަށްާ އަންނަންޖެހިއްޖެކަންާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ މ ޔަތްކުރުމުެގާ

ފަ ރަްއޔިތުންނަށްާ ބިލުންާ މިާ ވެސްާ ބިލަކީާ މިާ އ ދެ،ާ ބިލެއްފ ހަަގކ ށްލަން.ާ ކ ށްދެވިދ ނެާ ކަުމަގިއާާާާއިދ ތަކެއްާ

ބިލުަގއިާާާއަޅުަގނޑުާވެސްާދެކެން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވި ފަދަިއންާމިހ ރުާމިާ

ރ އްޖެާާމިއ ންނަ އަދިާ އެތެރެކުރެވޭާ ރ އްޖެާ ެވއްޖެްއޔ ާ ބޭރުކުާާގ ތުންާ ަގސްަގހ ެގހިާާއިންާ ވެސްާ ރެޭވާ

އަށްާއެހެންކަހަލަާނަމެްއާެގނައުންާއަޅުަގނޑަށްާާާާެގާވ ހަކަާއ ތުމުެގާބަދަލުަގިއާމިާބިލުެގާސުރުޚީނުކުރުމުކަރަންޓީ

ާާ މިސ ލަކަށް ރަނަގޅުވ ނެހެން.ާ ނަމެްއާާހިހީވަނީާ ކ ންމެވެސްާ އެކަހަލަާ ރަްއކ ތެރިކުރުން،ާ ނުވަތަާ މ ޔަތްކުރުންާ

ކަރަންޓީނަށް ރަނަގޅުވ ނެާ މ ާ ަގސްަގހ ެގއްާާެގނަިއއްޔ ާ ދެންާ ރައްކ ތެރިކަމެްއާާާާބެހޭާާސ ވުރެ.ާ މިހ ާ ގ ތުންާ

ވަރަށް ޅ.ނައިފަރުެގާ ތަމްސީލުކުރ ާ ދ އިރ އަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ފަހަކުންާ ދ ދިާ އަދަދެްއެގާާާާދޭއިރުަގއިާ ިގނަާ

ާަގސްަގހ ެގހިާކަނޑ ާތިރިކ ށްފިާކޯޓުާއަމުރެްއެގާދަށުންާމިާސަރުކ ރުން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދެންާ.ކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެ

ާ

 ނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙުމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެ ނައިފަރަކީާ ހިތުންާ ތަނެއް.ާާާއަޅުަގނޑުާ ބޭނުންާ ބ ޑަށްާ ނުލ ހިކުާ ހިޔ ވަހިކަންާ އ ތްގ ތުންާ މ ޙައުލުާ ތ ނެގާ

ނުކުމެާތިބެންާހުންނަާމަދާުާާާރަށުެގާރައްޔިތުންާފިނިކ ށްލަންާއެހެންާާަގސްަގހ ެގހިާވަރަށްާމަދުާރަށެއް.ާއެކަމަކުާއެ

ެގންދަނީ.ާާާާަގސްކ ޅުާމިހ ރުާކަނޑ ާނިންމ ލައިފިާކޯޓުާއަމުރެއްެގާދަށުން.ާއެކަމަކުާއެްއކ ޅުންާަގސްާކަނޑަމުންާމި

ާާ ކަރަންޓީނުކ ށް ަގސްަގހ ެގހިާ އެހެންވީމ ،ާާހިއަނެއްކ ޅުންާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ ވެސްާ ކަންތައްާ މިކަހަލަާ މ ޔަތްކ ށްާ

ާހިއެއް ދެާ މިާ ޖެހޭނުވޭާ ާކ ޅުާ ާާ އެްއކ ޅުންާ ކަންތަކެްއ.ާ މިކުރެވޭާ މ ޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއާހިހެންނެއްާ

ާާެގންދަނީ.ާހަމަާާާކުރުމަށްޓަކައިާބިލުާހުށަހަޅ އިރުަގއިާއަނެއްކ ޅުންާަގސްަގހ ެގހިާކަނޑ ާތިރިކުރަމުންާމިާރައްކ ތެރި

ވަރަށްާާއެ ޅ.އަތ ޅުެގާ މިދެންނެވިާ ވަރަށްާާގ ތަށްާ ަގސްތަކެއްާ ރަށްރަށުެގާ ެއާާާާިގނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަނޑ ،ާ ފަހުންާ

އ އި،ާާާާިގނަާމީހުންާފޯނުކ ށްފައިާއެކަންާކުރަމުންާދ ާވ ހަކަާާދިޔައިރުަގއިާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާާަގސްތައްާކަނޑަމުން

ދެއްކި.ާާާާއެ ުގޅ ފައިާ ފޯނުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ ދަތިތަކުެގާ ދިމ ވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށުެގާ ސަބަބުންާ ކަުމެގާ

ާާ މ އެހެންނަމަވެސް ކުރެވޭނެާ ނެތުމ ކަމެާާބ ޑުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުވަތަާާާާއްާ މަޖިލީހެއްަގއިާ މިކަހަލަާ އެކުަގއިާ

އެކުާމިާފުރުޞަތުާާާމެއްާމިގ ތުންާކުރެވެންާނެތުމ ކަާާމިކަހަލަާޖަލްސ އެއްަގއިާމިވ ހަކަާދައްކ ލުންާނޫންާއެހެން
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ހ ެގހިާާންނަވ ލުމުެގާމަޤުޞަދުަގއި.ާމިާަގސްަގބ ޑަށްާދަާާވ ހަކަާއެންމެާާއަޅުަގނޑުާބޭނުންކުރީާވެސްާހަމައެކަނިާމި

ބިލ  ބިލުެގާާާބެހޭާާކަރަންޓީނުކުރުމުެގާ މިާ ދެންާ ެވސް.ާ އެދުނީާ ަވުގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ގ ތުންާ

މިއ ންނަ މ އްދ ަގއިާ އ ންނަާ ކަނޑަެއޅިފައިާ އަދަބުާ ބިލުެގާ މިާ ބަލ އިރުާ މަްއޗަށްާ ވެއްޖެްއޔ ާާާާމ އްދ ތަކުެގާ ގ ތުންާ

ާާާާރިމ ނ އަކުން.ާމީަގއިާމިބ ޑުާޖޫާާމަާފެށެނީާވެސްާވަރަށްފުރަތަ ވަނަާމ އްދ ެގ31ާާާާއ ންނަނީާމިާޤ ނޫނުގައި،ާެއއީ

ޚިލ ފަށްާރ އްޖެާއެތެރެކ ށްފަިއވ ކަންާސ ބިތުވެއްޖެ އެްއޗެްއާޤ ނޫނ އިާ ހިމެނޭާ މިާޤ ނޫނުަގއިާ ކަމުެގާާާާ)ށ(.ާ ނަމަާ

ފަރ ތެއް ޒިންމ ވ ާ އެކަމުަގއިާ ބަލައިާ ބ ޑުމިނަށްާ ާާހ 10ާާާާކުޑަާ އ އި ރުފިޔ ާ ރުފިޔާ 1ާާސްާ ދެމެދުެގާާާާއ ލައްކަާ

އޭ ކުރެވޭނެާ ޖުރިމ ނ ާ ދެވެންާާއަދަދަކުންާ ވެސްާ ކުށަކަށްާ ކުޑަާ އެންމެާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނ އިާ މިާ ކުޑަކުޑަ،ާ އެންމެާ ާ.

ާާާާއ ންނަާއަދަބަކަށްާމި ކަންނޭނެގ.ާއެީއާާާާހ ސްާރުފިޔ .ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިވަރުާތަންކ ޅެއްާބ ޑ10ާާުއ ންނަނީ

މަާނަމަާވެސްާއެންމެާފުރަތަާާވީާާަގހެއްާމީހަކުާއެތެރެކުރިާކަމުަގއިާާހ ސްާރުފިޔ ާކުޑަކުޑަ،ާމިސ ލަކަށްާމ 10ާާ

ާާ ޖ10ާާޫމިފެށެނީ ރުފިޔ ެގާ ދިރ ހ ސްާ ެގންގ ސްާ ކ މިޓީއަށްާ ބިލުާ އެހެންވީމ ،ާ މިާާރިމ ނ އަކުން.ާ ސ ކުރ އިރުަގއިާ

ާޤ ނޫނުާނުވަތާަާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާދެންާމިާާދޭތެރޭަގއިާއަލުންާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ނެާާޖުރިމ ނ ތަކ 

ޑްރ ފްޓު ބިލުާ މިމިާ ތަޢ ރަފުަގއިާ ބަލ އިރުަގއިާ ގ ތަށްާ އ ތްާ ރ އްޖެާާކުރެވިފައިާ އަދިާ އެތެރެކުރެވޭާ އިންާާާއ ންނަނީާ

ާދެކަންތަކުަގިއާާ،ާމިއިާރ އްޖެއަށްާއެތެރެކުރ ާަގހ އިންާބޭރުކުރ ާަގހ ާާބޭރުކުރެވޭާަގސްަގހ ެގހި.ާއެހެންވީމ ،ާރ އްޖެ

އެބަ މިާާވެސްާ މ އްދ ަގއިާ އަދަބުެގާ ކަނޑައަޅ އިރުަގިއާ އަދަބުާ ެއކަަމކުާ ހިމަނ ފައި.ާ ކަންތައްތަކެްއާ މަނ ާ ާާއ ތްާ

ސ ބިތުވެއްޖެ އެތެރެކ ށްފައިވ ކަންާ ރ އްޖެާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ އެއްޗެއްާ ހިމެނޭާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ނަމަ،ާާާއ ންނަނީާ

އައެތެރެ ެއކަނިާ މީހުންނަށްާ މިކުރ ާ ެއއްވެސްާާާދަބުާ މީހުންނަކަށްާ ބޭރުކުރ ާ ެއކަމަކުާ އަދަބެްއާާާާއ ންނަނީ.ާ ކަހަލަާ

ވ ާާކަނޑައަޅ ފަާ ކުށެއްކަމުަގއިާ ެއވެސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޯވޭ.ާ މީހުންނެކޭާާާކަމަށްާާެއއްާ އެތެރެކުރ ާ ވަންޏ ާ

ންވީމ ،ާމިވެސްާއަޅުަގނޑަށްާާހެން.ާއެހެާާއެްއގ ތަށްާބޭރުވ ާމީހުންނަށްާވެސްާއަދަބެއްާކަނޑައެޅިފައިާއ ންނަންޖެހޭ

ކަމެއް.ާދެންާމިާޤ ނޫނު،ާމިާބިލަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާއަނެއްހެންާޢ އްމުކ ށްާާާާކަމުަގއިާފެންނަާާމިާޤ ނޫނުންާއުނިކަމެއް

ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށްާ ޢ އްމުާ ބިލުެގާސަބަބުންާ މިާ އެކަމަކުާ ދެންނެވޭނީ.ާ ބިލެކޭާ ވެސްާާާާރަނަގޅުާ ދަތިތައްާ ިގނަާ

މަޤްޞަދުކަާާކުރިމަތިވެދ ނެ ބިލުެގާ މިާ އެއީާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިާާމަށްާ ޤ ނޫނުގެާާާތެރޭަގއިާ މިާ އ ންނަނީާ

ދޭާ ެގއްލުންާ ަގސްަގހ ެގއްސަށްާ އަދިާ އަސްލުާ ބަލިާ ޖެހޭާ ަގސްަގހ ެގއްސަށްާ އެތެރެކުރެވޭާ ރ އްޖެއަށްާ މަޤުޞަދަކީާ

ާާ ަގސްަގހ ެގއްސ އި މީގެއިތުރުންާ ކ ންޓްރޯލުކުރުން.ާ އެތެރެވުންާ ރ އްޖެާ ރ އްޖެތަކެތިާ ބ ަވތްތަކ އި،ާ އަށްާާާާަގހުެގާ

ިގނަާކަންތަކެްއާާާާމ ޔަތްކުރުން.ާމިހެންާގ ސްާވަރަށްހިއެތެރެވެދ ނެާމިފަދަާބ ވަތްތަކުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާަގސްަގހ ެގހިާާ

ާާ އ ިއ ތަރުކ ރީާ އ އިާ މޭވ ާ އެއަންނަާ މީެގތެރޭަގއިާ އެތެރެކުރުމ އެބަހުރި.ާ އެްއޗެހިާ ެވސްާާާާބެހޭާާމިކަހަލަާ ގ ތުންާ

ކަންހުރަސްތަ ކަހަލަާ އެޅޭާ ހުރުމ ކެއްާ މީެގތެރޭަގއިާ ބިލާުާާާތައްތަކެއްާ މިާ ެގންގ ސްެގންާ ކ މީޓީއަށްާ އެކުަގއިާ

ގ ތަކަށްާިމކަންާކުރިއަށްާެގންގ ސްާާާާދިރ ސ ކުރ އިރުަގއިާޢ އްމުންނަށްާމިކަމުެގާސަބަބުންާވީހ ާވެސްާފަސޭހަވ ނެ
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ާާގ ތުންާވަރަށްާާާބެހޭާާދޭކަމެއް.ާކ ންމެއަކަސްާމިާބިލ އެބ ޑަށްާާާާކ މިޓީާއިންާމިާބިލުާނިންމ ލުމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށް

ާާާާިގނަާބޭފުޅުންާވެސްާބައެއްާޚިޔ ލުތައްާހުށަހަޅ ފައި ލުާއަޅުަގނޑުެގާާހ ވަނީ.ާއެާޚިޔ ލުާތަކަށްާވެސްާތ އީދުކުރ 

ާވަުގތުާކައިރިވ ތީވެ.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާާާވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ލަން.ާަގޑިާެވސްާމި


ާޖަލްސ ާނިންމުންާ.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބަެއްއާާ އަދިވެސްާ އ ދެވުނީ.ާ މިާ ހިސ ބަށްާ ނިންމ ލ ާ މަސައްކަތްާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ބެހޭާބިލަށްާވެސްާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާއެދިވަޑައިެގންފައިާާާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުކުރުމ ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

އެހެާާއެބަ ފުރުޞަތުާާއ ތް.ާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ،ާ އެާ އިންާ އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ފުރުޞަތުާ ެއާ ންވީމ ،ާ

ޖަލްސ ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާލިބިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތެްއެގާމަތިންާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާދެންާމަޖިލީހުެގ

ާއި.ާާގ9:00ާާަވ ާއަންގ ރަދުވަހުެގާހެނދުނ2010ާާާުާާޯއަގސްޓ3ާުއެއްާއ ންނ ނީާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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