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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /53 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާ ވަނަ 25 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ( ސްދުވަ ބުދަ، )2010  އޯަގސްޓް 4 : ތާރީޚު 

 1431 ޝަޢުބާން 23 
 

 ަގއި   9:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 
 

 އަށް  11:34ން  10:30 : ލް އިންޓަވަ 
 

 އަށް  13:05ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

  ަގއި  14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 
 

 މިނެޓް  49ަގޑިއިރާއި  3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު  

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 40 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ47ް  އިންޓަވަލް ކުރިން : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 74ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހުން  

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީަގ

 މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވިލިމާފަންނު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްްްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މްޞޫމަޢުهللا ދުބްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދު ނަޝީދު މަކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަދު ޠާރިޤް ންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީއްމަޑު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  އިރާެގ މެންބަރުނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިިގލި ދާއިރާެގ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

  ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާރާބިލަތްދޫ ދާއި 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ރުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  



 V 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ބަރު ޒާހިރު އާދަމްންގައްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

  އަލްޙާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް   

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 - : ން ރު ބަ މެން   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު   

 

 

 - : އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު ސާޖަލް   
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ރަފުިށ  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ހޯ  * އިންޓަވަލްފަހުން،

ންބަރު ޢަލީ  ޙްމަދު ރަޝީދު، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެއަދާއިރާގެ މެންބަރު  

ޒިމް ރަޝާދު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ނާ ސަލީމް، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ޙަމީދު،  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  ދާއިރާގެ  هللا، މެންބަރު  އުތުރު  ހިަތދޫ  އަޙްމަދު،  އިލްޙާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ 

މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިަތދޫ  އަސްލަމް،  މުޙަންމަދު  އިންޓަވަލްފަހުން،  ރަޝީދު.   މެންބަރު  އަދި  ދާއިރާގެ    ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ހުޅުހެންވޭރު 

މެންބަރު   އުތުރު ދާއިރާގެ  ގަލޮޅު  މަނިކު،  ޢަބްދުއީމެންބަރު މޫސާ  މުޙަންމަދު  هللا، ވާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ސަމީރު، ނޮޅިވަރަމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ 

ކުޅުދުއްފުިށ   މޫސާ،  އު ނަޝީދު،  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެތުރު  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުއިނގުރައިދޫ  ޙަމްދޫން  މެންބަރު هللا ންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  ޙަމީދު، 

ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ هللا ދުބްޢަ  އަޙްމަދު މޫސާ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު،   

ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް،  އިރަޝީދު އިބްރާހީމް، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާންދޫ ދާ

މަސީޙު هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާ

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާ

ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު،    * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، ހެންވޭރު  މެދުހެންވޭރު 

ދާއިޢަބްދުލްޣަފޫރު،   އުުތރު  މެންބަރު  ގަލޮޅު  ޢަބްދުއީރާގެ  ޢަބްދުهللا، ވާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މެންބަރު  هللا މާފަންނު  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

ންމަދު ނަޝީދު،  ޙަ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުާތޒް،  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު،  هللا، އަޙްމަދު ޢަބްދު

ޙަމީދު،  هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ކުޅުދުއްފުިށ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، 

ުތލުސްދޫ  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ،   މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  މް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،  

ވަޙީދު،   ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޮތއްޑޫ  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ޔޫސުފް  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފެލިދޫ  އިބްރާހީމް،  ޤާސިމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާމިގިލި 

ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  ޔާމީން،  هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ޝާހިދު،  هللا ޢަބްދު  ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު،   ދާއިރާގެ  ވިލުފުިށ  އަޙްމަދު ޢާމިރު،  ޒަމީރު  މެންބަރު  މެންބަރު މޫސާ  ދާއިރާގެ  އަޙްކިނބިދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަދު ރަޝީދު އިސްދޫ 

ބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް، ގައްދޫ  އިބްރާހީމް، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެން

ރަފީޤް މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  އާދަމް،  ޒާހިރު  މެންބަރު  ޢަބްދު  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  މަސީޙު  هللا ޙަސަން، 

  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޖަލްސާގައި މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ާާސްދުވަާބުދަާާަގސްޓްއާ ާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާށުނީާ.މަޖިލިސްާފެާ.وااله

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.20ާތިއްބެވީާ އަށްާޙ ޒިރުެވާވަޑައިެގން މިވަުގތުާޖަލްސ 

ާ

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.2ާ/25ާ/2010/އޖޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީާމިއަދުެގާއެާ-3.1

ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާއެާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.3.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-3.2

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންުގން.ާމިއަދުެގާކ 4އެޖެންޑ ާއަިއޓަމް ަގއިާމ ލިއްޔަތ9:30ާާާާުމިޓީތައްާދަންނަވ ލ ނަން.

ާާ 1ާާާާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރީ ރައިޓްސްާކ މިޝަނުެގާމެންބަރުކަމަށްާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާާ ަގއިާހިޔުމަނ9:30ާާްަގިއ.

ާާ ކ މިޓީ. ހ ްއެވވިާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ ނަންފުޅުތަްއާ ފ ނުްއވ ފައިވ ާ އިޤްތިޞ ދ9:30ާާީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާާަގއިާ

ބެހޭާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރީާާާާމުއަްއސަސ ތަކުެގާކަންތައްތަކ ާާަގއިާމިނިވަނ11:15ާާްަގިއ.3ާާާާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރީާާ

1ާާާާ 12:30ާާާާަގއި. ކ ޓަރީ ކ މިޓީާ ޤައުީމާސަލ މަތުެގާކ މިޓީ،ާ 3ާާާާަގއިާ ޢ އްމުާކ މިޓީ،ާކ މިޓ2:30ާާާާީަގިއ. ަގއިާ
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ަގިއާމ ލިއްޔަތުާކ މިޓީެގ4:30ާާާާގައި.3ާާާާމިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރީާާަގިއާމުޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކ 2:45ާާަގއި.2ާާާާކ ޓަރީާާ

ާަގއި.2ާާާސަބްާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރީާާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ާސުވ ލު.ާމިއަދުާއެާއެޖެންޑ ާައއިޓަުމެގާދަށުންާމަސައްކަތެއްާނެތް.5ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާށަހަޅ ާކަންކަންާ..ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހ6ާު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިއަދަކުާއެފަދަާކަެމއްާނެތް.6ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އެާއައިޓަމުެގާދަށުންާމަސައްކަތެއްާ.ާމަޖިލީހ7ައެޖެންޑ ާއައިޓަމް ބިލ އިާޤަރ ރު.ާމިއަދުާ ކުރަންޖެހޭާ ށްާތަޢ ރަފުާ

ާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރުފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.8

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަިއޓަމް އިޞްލ ޙުކ8ުއެޖެންޑ ާ ކުށެއްާ ބިލެްއެގާ ތަޢ ރުފުކުރެވިފައިވ ާ ކުރިންާ މިއަދުާާ.ާ ިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ރުން.ާ

ާކަެމއްާނެތް.ާާވެސްާއެފަދަ

ާ
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ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމް 9ާާއެޖެންޑ ާ ވެސް ދުވަހަކުާ ކ ންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ބަހުސް.ާ އިބްތިދ ޢީާ އިރަށ1ާާާް.ާ ަގޑިާ

މަސައްކަތެއް. އ ންނަާ ަގވ އިދުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާތ ވަލުކ ށްފަިއވ ާ ބިލަކީާ އ ތްާ ބަހުސަށްާ އިބްތިދ ޢީާ މިއަދުެގާ

ާާ 13ާާާާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލު.ާމިާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާިއްއވ ފައިާވަނީ ަގިއާއ ތ2010ާާާާްޖުލައި

ާާ މަޖިލީހުެގ 2ާާާާރައްޔިތުންެގާ ދައުރުެގ ދެއ17ާާާްަވނަާ ހުށަހަޅުއްވ ިއާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ މިާ ޖަލްސ ަގިއ.ާ ވ ނީާވަނަާ

މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މޫސ .ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ާޕޯޑިޔަމަށްާވަޑަިއެގންާހުށަހަޅުްއވައިދެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

`ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިައދުާމިާހުށަހަޅަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާާ

ފަރ ތުންާމި ދިވެހިާސަރުކ ރުެގާ ބިލުާ މިާ ބިލު.ާ ހުށަހަޅަނީާސިވިލްާއޭވިޭއޝަނ އ ތޯރިޓީެގާ މިނިސްޓްރީނާްާާާާ ބެހޭާ

ެއއްާާާާޓަކައިާޤ ނޫނުންާބ ރުާލިބިފަިއވ ާފަންނީާއިދ ރާ މިހ ރުާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތްާހަރުދަނ ާގ ތެްއަގއިާކުރުމަށްާ

މިާއިދ ރ ެގާމަސްއޫލިއްޔަތ އިާމަސައްކަތ އިާވ ޖިބުާޤ ނޫނެއްަގއިާއެކަށައެޅިފަިއާާ ހަމަާއެހެންމެާ އުފެއްދުމ އިާއަދިާ

ދިވެހިރ ްއޖޭ ޤ ނޫނަކަށްވުމުންާ ބިލުާ މިާ ބޭނުންވ ތީ.ާ ދަތުރުފަތުރ އ ތުމަށްާ ވަިއެގާ މަދަނީާ ސިާާެގާ ޔ ސަތ ިއާާބެހޭާ

އުސޫލުތައްާއެކަށައަޅ ާބަލަހަްއޓ ނެާޤައުމީާއިދ ރ ެއއްާއުފެދިެގންދ ނެ.ާއަދިާއެާއިދ ރ ާައކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާާ

ާ ކަނޑައެޅިެގންއޭިވއޭޝަންާ ކަުމަގިއާ އ ތޯރިޓީެގާާއ ތޯރިޓީާ ޭއވިއޭޝަންާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދ ނެ.ާ

ާާ ެގާާވަރަށްާފުރިހަމަާއަށްާބަޔ ންކުރެވިފައިާވ ނެ.ާއެގ ތުންާދިވެހިރ އްޖޭާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާވ ޖިބުތަްއާމިާބިލުަގއި

ާާާާމަދަނީާވައިެގާދަތުރުފަތުރ  ެގާމަދަނީާދިވެހިރ އްޖ2ާާާޭާ/2001ބެހޭާއެންމެހ ާކަންތައްތައްާކުރުމ އިާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ންާިމާބިލުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިާކަންތައްތަްއާކުރުނުެގާދަށުންާކުރަންޖެހޭާއެންމެހަބެހޭާޤ ނޫާާވަިއެގާދަތުރުފަތުރ 

ތުރުެގާސިނ ޢަތުާސިވިލްާޭއިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީާއަށްާލ ޒިމުކުރެވިފައިާވ ނެ.ާހަމަާއެހެންމެާދިވެހިރ އްޖޭެގާދަތުރުފަ

ކަންތައްާާާތެއްެގާދަށުންާމިާދަތުރުފަތުރ ާބެހޭާއެންމެހައިާފެންނަާސިޔ ސަތަރައްޤީކުރުމަށްާހުޅުވ ލެވިފަިއވ ާދެާފުށް

ާާާާފައިާވ ނެ.ާވަިއެގާދަތުރުފަތުރ މިާބިލުަގިއާލ ޒިމުކުރެވިާާކުރުމަށް ދިނުމ އިާގ ތުންާސަރުކ ރަށްާބޭނުންވ ާލަފ ބެހޭ

އެ ޖައްސ ާ ބަނދަރުތަކަށްާ ަވއިެގާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަތިންދ ާ ޤައުމުތަކުެގާ ބޭނުންވ ާާހެނިހެންާ ބޯޓުތަކަށްާ

ރުެގާފަރ ތުންާސ އިކުރ ނީާމިާއ ތޯރިޓީާއުފެދުމުނާްާއެއްބަސްވުންތަކ އިާމިފަދަާއެއްބަސްވުންތަކުަގއިާދިވެހިާސަރުކ 

ވ ާގ ތުެގާމަތިންާމިާމުޢ ހަދ ތަކ އިާާާމިާއ ތޯރިޓީެގާފަރ ތުން.ާދިވެހިރ އްޖެާބަިއވެރިވެފައިވ ާޢ ލަމީާމުޢ ހަދ ތަކުގައި
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ާާފަރ ތަކަށްެވެގންވ ާގ ތުެގާމަތިންާމިާހުރިހ ާކަމެއްާކުރުމުެގާފުރިހަމަާބ ރުވެރިާާާާއަދިާއިތުރުާެއއްބަސްވުންތަކުަގއި

ދިވެހިރ އްޖެާ ދ ނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީ.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާދިވެހިާދައުލަތުެގާފަރ ތުންާ

ދެވިފައިވ ާާ އިޚްތިޔ ރުާ ބ ރ އިާ ފުރިހަމަާ ތަްމސީލުކުރުމުެގާ ދިވެހިރ އްޖެާ ފަރ ތެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭާ

ެވެގންދ  ބިލުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭފަރ ތްތަކަށްާވެސްާ މިާ އޭިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީ.ާ މަދަނީާނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާ ެގާ

ދަތުރުފަތުރ  ހިންުގމަށްޓަކައިާާާާވަިއެގާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހ ާ އެކުލެޭވ5ާާާބެހޭާ މައްޗަށްާ މެންބަރުންެގާ

އެޅިފައިާވ ނެ.ާއަދިާމިާބޯޑުެގާާޑައިރެކްޓަރުންެގާބޯޑެއްާމިާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީަގއިާެއކުލަވ ލުމަށްާއެކަށަާ

މިފަދާަާ އެހެންކަމުންާ ވ ނެ.ާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ޒިންމ ތައްާ ވ ޖިބުތަކ އިާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާ

ާާވަންާބޯޑެއްާގ ތުަގއިާމަސަްއކަތްބޯޑަކީާމިނި ަވރަށްާފުޅ ާދ އިރ ެއއްަގއިާާާާދިޔުުމެގާސަބަބުންާމިހ ރަށްވުރެކުރަމުން

ސިނ  އަޅުަގނޑުާާމިާ ކަމަށްާ ކުރެިވެގންދ ނެާ ގ ތެްއަގއިާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ބޭނުންވ ާ މަސައްކަތްތައްާ ޢަތުެގާ

ބެހޭާއެންމެހ ާކަންތައްތައްާބެލެހެއްޓުމ ިއާާާާދ ާމަދަނީާވައިެގާބަނދަރުތަކ ާާޤަބޫލުކުރަން.ާރ އްޖޭަގއިާބޭނުންކުރަމުން

މަތިންދ ާބޯޓުގ47ާާާެިއނުެގާފަރ ތުންާދުއްވަމުންެގންދ ާާއެއަރލ4ާާާައަދިާމިހ ރުާރ އްޖޭަގއިާރަޖިސްޓްރީާކުރެވިފަިއވ ާާ

ކަމުަގިއާާ ކަމެއްާ ހިމެނިެގންދ ނެާ ތެރޭަގއިާ ޒިންމ ެގާ ފުރިހަމަާ އ ތޯރިޓީެގާ މިާ ވެސްާ ބެލެހެއްޓުމަކީާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ

ވޭތުވެދިޔަާާނެތްާނަމަވެސްާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާރ އްޖޭެގާވަިއެގާސިނ ޢަތުަގއިާބ ޑެތިާހ ދިސ ތަކެއްާހިނގ ފައިާާ

ާާހަ ތެރޭަގއި އަހަރުާ މިފަދަާާާހ ދިސ 4ާާއެއްކަާ ދިރ ސ ކ ށްާ ހ ދިސ ތައްާ މިފަދަާ އެހެންކަމުންާ ހިނގ ފައިޭވ.ާ އެއްާ

ފ ސްކުރާ  ބޯޑުންާ މިާ އެޅުމަށްާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ ހުރިހ ާ އަޅަންޖެހޭނެާ ސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިާ އިތުރަށްާ ހ ދިސ ތަކުންާ

އެހެން އެކަށައެޅިެގންދ ނެ.ާ ބިލާުާޤަރ ރުތަކުންާ މިާ މަޖިލީހުންާ މިާ އެދެނީާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުންާ

އެންމެާ ވީާ ެގނައުމަށްފަހުާ ބަދަލުތައްާ އެންމެހ ާ ެގންނަންޖެހޭާ ބިލަށްާ މިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މިޓީާ ބަލައިަގތުމަށްފަހުާ

ާީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާއަވަސްާފުރުޞަތެއްެގާތެރޭަގިއާމިާބިލުާފ ސްކ ށްދެއްވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހަމަޖެހިފައިާމިވަނީ ބަހުސްކުރުމަށްާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑ3ާާާާުޝުކުރިއްޔ .ާ ގ ތްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ަވުގތުާ ަގޑިއިރު.ާ

ާާ ައށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ 1ާާާާދަންނަވ ލ ނަން.ާ 3ާާާާަގޑި އަށް ެއމް.ޑީ.ޕީާ 1ާާާާމިނެޓު.ާ ޕ ޓީައކ8ާާަަގޑި ވަކިާ ށްާމިނެޓު.ާ

ިމނެޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ16ާާާްމިނެޓުެގާފުރުޞަތެއް.ާޕީ.އޭާއަށ5ާާާްނިސްބަތްނުވ ާކ ންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާ

5ާާާާ އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ އަދިާ ައޅުަގނޑ5ާާާާުމިނެޓު.ާ މަތިންާ އުސޫލެއްެގާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ މިނެޓު.ާ

ފުރަ އެންމެާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ދ އިރ ެގާާފުރުޞަތުާ ވިލުފުށީާ އަރުަވނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ތަމަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދު.ާ

ާ
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ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިާރ އްޖޭެގާސިވިލްާޭއވިޭއޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލެއްާ

ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި މަޖިލީހަށްާ ސަރުކ ރުާާާާމިާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވިާ ބިލުާ މިާ އަދިާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ކަމަށްޓަކައިާ

ޢަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުްއފުށީާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުާާނިސްބަތްވ ާ ބްދުލްޣަފޫރަށްާ

ދަންނަޝުކުރު އަޅުަގނޑުާ ބިލަކީާ ިމާ އ ދެ،ާ މިދަންނަވަން.ާ މިއީާ ބޭނުންތެރިާާާވ ނީާ ވަރަށްާ އަށްާ ރ އްޖެާ ވަުގތަށްާ

މުހިއްމުވެެގން ބިލުާ މިާ ބިލެކޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންގެާާާމުހިއްމުާ ސަބަބަކީާ ބައިނަލްއަޤުާާާދ ާ ެއައރޕޯޓުާ ވ މީާރ އްޖޭެގާ

ހުންތަްއާާެގާއުދުއެއަރޕޯޓެއްެގާގ ތުަގއިާދެމިާއ ންނަތ ާވަރަށްާިގނަާދުވަސްވެއްޖެ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާއެތެރޭާ

ދަނާީާާާފުދޭވަރަށްވުރެ މިހ ރުާ ޚިދުމަތްާ ެއާ ދ އިރ އެްއަގއިާ ފުޅ ާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިތުރަށްާ ވެސްާ

ހުށަހަޅައި ބިލުާ މިާ ސިވިލްާާފޯރުކ ށްދެމުން.ާ ރ އްޖޭަގއިާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ދެްއވަމުންާ

މަސައްކަތް މަސްއޫލިއްޔަތ އިާ އެހެންާއޭިވއޭޝަންެގާ ެއއީާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންމަތީކަންާ ތައްާ

ޖެހެނީާރ އްޖަޭގއިާހިނގ ފައިާހުރިާއެކްސިޑެންޓުތަކ އިާހިނގ ފައިާހުރިާހ ދިސ ތަކ އިާކ ރިޘ ތަކަށްާާާދަންނަވަންާމި

ޤީނުންާވެސްާމިކަންާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާމަދުންާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާފެނިެގންދަނީ.ާހަމަާޔަާާބަލ 

ކަމެއްާހުރީމަާކަމަށްާާާދ ނީާމިާއ ތޯރިޓީާމިހ ރުާެވސްާހިނަގމުންދ ާގ ތުެގާހަރުދަނ ާމިގ ތަށްާމީެގާސަބަބަކަށްެވެގންާ

ގ ތަ މިދެންނެވިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަމ ންކަމ އަޅުަގނޑުާ ިމހ ާ މިކަންކަންާ މިާާށްާ ކުރިައށްާ ބިލަށްާާާެއއްކ ށްާ މިާ ދަނީ.ާ

ބަލައި ާާލ އިރުަގއަޅުަގނޑުާ ބިލުެގ ޭއވިއޭޝަނ3ާާާްއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާ ބުނޭާ އެބަާ ަގިއާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ

ރުާހަމަާމިާރވިސްަގއިާނުހިމެނޭާއިދ ރ އެކޭ.ާއެހެންާބުނެފައިާއ ންނަިއރުަގއިާމިހ އ ތޯރިޓީާައކީާދިވެހިާސިވިލްާސަ

ހުރިހ ާއެްއޗެއްާބަދަލުވެެގންާާާާާމުދަލ ަގއިާހުރިުގޅިެގންާމިހ ރުާސިވިލްާޭއވިއޭޝަންާއ ތޯރިޓީާާބިލުާޤ ނޫނަކަށްވުމ 

އެހެންވެއްޖެ އެބަދޭ.ާ ދަށަށްާ މީެގާ ދެންވެެގންާާކަމަށްާާއެބަދޭާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ ތިބިާ އެތ ނަގއިާ ދ ނާީާާާެވއްޖިއްޔ ާ

ރވިސްާަވޒީފ ަގއިާތިބިާކަންބ ޑުވަމުންާއެބަދޭާސިވިލްާސަާާާކ ންގ ތެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާިގނަާބަޔަކުާމިއަދުާވެސް

އެބަޔަކު ރުހުމެއްާާާާ އެާާމީހުންެގާ އެާާނެތިާ ދެންާ އ ދެ،ާ ބަދަލުވެެގންދ ތީވެ.ާ ދިމަދިމ ލަށްާ އެހެންާ މީހުންާާާމީހުންާ

ިގނަާާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ަގވ އިދުތަކ ިއާ ހުންނަާ ހެދިފަިއާ ކުންފުނިތަކެއްާ ކުންފުންޏަކަށްތޯ.ާ ބަދަލުވެެގންދ ނީާ

ސަމުވައްާ ސިވިލްާ ޤަބޫލެއްނުކުރޭާ މުވައްާޒިފުންާ ެއާާރިވސްާ ގ ތެްއަގއިާ ދ އިމީާ ެއާ ހުރެެގންާ ގ ތުަގއިާ ޒިފެއްެގާ

ނޫން ކުންފުންޏަކަށްާ ޔަޤީންކަންާ އެާ ކަުމެގާ ހުރެވޭނެާ ބަދަލުވީާާމަޤ މުަގއިާ ތަނަކަށްާ މިކަހަލަާ އ ންނ ނެާނަމަާ މަާ

އްތޯާާ،ާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރ އިރުާއިތުރަށްާިވސްނަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާކިހިނެކަމަކަށް.ާއެހެންވީމަ

ާާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ނީ.ާދެންާހަމަާއެހެންމެާމި ާާވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލައ7ާާިާބިލެުގ ވަނ7ާާާާަލ އިރުާވެސް

ކުރިންާ ފެށުމުެގާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ މ އްދ އިންާ

އެންޑުމިނިސްޓް ޭއވިއޭޝަންާ ސިވިލްާ އ ފްާ ހަދ ފައިާާކ ާާރީާ ބައެއްާ ބެހޭާ ޭއިވއޭޝަނ ާ ސިވިލްާ މިއުނިކޭޝަންާ
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ކަުމަގއިާބެލެވޭނެާއެވެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާާާަގވ އިދުތަކަކީާމިާއ ތޯރިޓީާއިންާހަދ ފައިވ ާަގވ އިދުތަކެއްާާއެންމެހައި

މަްއޗަށްާާާާެއއީާއެޤ ނޫނުާނިމިެގންދ ާގ ތަކުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނޭގނީާއެާކުރިންާހަދ ފައިާހުރިާއެއްޗެްއސަކީާާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެާއެއްޗެއްާކަމެއް.ާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަރަށްާސ ފުކ ށްާލިޔެފައިާއ ންނ ނެާ

އެ ފ ސްކުރެވޭާ މަޖިލީހުންާ މިާ ގަވ އިދަކީާ ކ ންމެާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭާ އެމަްއޗަށްާ ވ ންޖެހޭނެ.ާރައްޔިތުންާ އްޗަކަށްާ

ާނަށްާޤ ނޫނެއްާމިގ ތަށްާލިޔެފިކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޤ ނޫނުާކުރިންާއެާ،ާއަޅުަގނޑުމެންއެހެންވީމ 

ބޭފުޅުންާހަދ ނެގ ތަކަށްާހަދ ފައިާހުރިާެއއްޗެހިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާހުއްދަކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާޕ އިންޓ ާދޭތެރެާ

ާާ ވަނ11ާާާާަބ ޑަށްާއެދޭކަމެއް.ާހަމައެހެންމެާމީެގާާމިާދިރ ސ ކުރ ާކ މިޓީާއިންާވިސްނުމަކީާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށް

މ އްދ ަގިއާބޯޑު.ާބޯޑުަގއިާތިްއބަވ ާފަސްާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާމި،ާފަސްާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާޗެއަރމަނ ިއާާ

އަދިާޗީފްާެއގްޒެކެޓިވްާއ ފިސަރަކީާވެސްާއެއީާމިާބޯޑުަގިއާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާދެާބޭފުޅުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ޕްރެކްޓިސްާ ބެސްޓްާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ މިއުޅެނީާ މިައދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރ އްޖޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިންޭގތޯާާާާނޫންނަމަާ ގ ތަކަށްާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވޭނެާ ތަންތަންާ ެއްއކ ށްާ މިނިވަންކަމ އިާ ބަލަނީާ

އެހެ ެގންދަނީ.ާ މިާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ބޭފުޅުނާްާާާންވެއްޖެއަޅުަގނޑުމެންާ ދެާ މިާ ކިހިނެއްތޯާ ވެއްޖިއްޔ ާ ކަމަށްާ

ބޯޑުަގއިާތިއްބަަވއިެގންާކުންފުނިންާކުރ ާނުބައިާކަންތައްތަކެއްާއެއީާނުބައިކަމެްއެގާގ ތުަގިއާބޯޑުންާނިންމ ނީ.ާެއއީާާ

އެހެންވީމ  ނޫން.ާ ކަމެއްާ މިކުރެވޭނެާ ގ ތަކީާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ މެާާ،ާ ބޯޑުެގާ ވ ންވ ނީާ ންބަރުންނަށް.ާބޭފުޅުންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާޗީފްާއެްގޒެކެޓިވްާއ ފިސަރަކީާވަކިާބޭފުޅެްއާއެާކުންފުނިާހިންަގންާހުންނަާނޫނީާމިތަންާހިންގ ާ

ެއއިރުންާއޭނަާޖަވ ބުދ ރީާކުރެވޭނީ.ާއޭނަާާ ެވެގނެްއާނުވ ނެ.ާ ައކީާބޯޑުާމެންބަރަކަށްާ މީހ ކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާއޭނަާ

ކ ށް ކަންތައްާ ކ ބައިތޯާބޭނުންގ ތަކަށްާ ބުނީމަާ އެހެންާ ރަނަގޅަށޭާ މިއިނީާ ތިމަންނަާ ގ ސްފައިާ ބޯޑަށްާ ފައިާ

ބޯޑުތައްާާ މިކަހަލަާ ގ ތަކަށްާ ޖަވ ބުދ ރީެވވޭނެާ ނޫންނަަމާ ގ ތެްއަގއިާ މުސްތަޤިއްލުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ އެހެންވީމަ، މީހުންނެއް.ާ ނުކުރ ނެާ ޤަބޫލެއްާ އެކަންާ ޤަބޫލުކުރ ނީ.ާ ކ ކުތޯާ ބަެއްއާާއެކުލަވ ލެވޭނެކަމަށްާ މިކަހަލަާ

ކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޖުމްލަގ ތެްއަގއިާމިާބިލުަގއިާހުރިާކަންތައްތަކަކީާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާާ

ކ މިޓީާާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ ބިލުާ މިާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ ކަންތައްތައް.ާ ިގނަާ ބަލައިަގނެވޭާ އަދިާ

ކުރިމަތިވ އިންާދިރ ސ ކުރެއްވުމުާ ުގޅުންހުރިާާާާކަންތައްާއަދިާސިވިލްޭއވިޝަނ ަގިއާމިހ ރުާސިވިލްާއޭިވއޭޝަނަށްާ

އެާ ހ ޒިރުކުރަްއވަިއެގންާ އަށްާ ކ މިޓީާ މަޝްވަރ ެގާާފަރ ތްތައްާ ެގންދިއުން.ާާާާބޭފުޅުންެގާ ކުރިއަށްާ މިކަންާ މަތިންާ

ކަމަށް ބަޔަކަށްާާއެހެންނޫންާ ޓެކްނިކަލްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އޭިވއޭޝަންާާނުވ ތީާާވަންޏ ާ ސިވިލްާ ހަމަެއކަނިާ ވެާ

މިހ ރު ިވސްނުމ އ ތޯރިޓީެގާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ ކ ށްފިާާާ މިކަންާ އެތިާާާާއެްއގ ތަށްާ މުޅިާ މިާ ެވއްޖިއްޔ ާ ކަމަށްާ

ބައްޓަންވެފަިއާއ ންނ ނީާއެބޭފުޅުންެގާވިސްނުމ އިާޚިޔ ލުެގާމައްޗަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމާޚިދުމަތްދޭާފަރ ތްތަކަށްާ

އިތުރަ ބަލ އަދިާ ކަންތައްތަކަށްާ ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާާާކަމަށްާާށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަންޏ ާ
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ބެހޭާފަންނީާބޭފުޅުންެގާމަޝްވަރ ާއަޅުަގނޑުމެންާހޯދަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާނޑުާމިާދެންނެވިާކަހަލަާމިާކަމ އަޅުަގ

މަޖިލީހަ ިމާ ވެސްާ ބިލެއްާ ކ ންމެާ މިކަހަލަާ މިއީާ މަޖިލީހަކީާ ލިބުމިާ ކ މިޓީތަާާމ ށްާ ދ ާ އަޅުަގނޑަށްާާުގޅިެގންާ ކުންާ

ކަމ  އެާ މިކަާާާއިނޭގާ ބޭނުންކ ށްެގންކަންާ މަޝްވަރ ާ ޚިޔ ލ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ ެގނެސްެގންާ ބޭފުޅުންާ ފަންނީާ ންާާބެހޭާ

ޝަްއކެތް އަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމ ،ާ ެގންދަނީ.ާ އެާކުރަމުންާ ެއކަންާ ދ ނެާާނުކުރަންާ ގ ތަކަށްާ ކަމަކަށް.ާާާާނޫންާ

ވ ހަކަާމިހެންާދެންނެވުމަކީާާާމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއެރީާއަޅުަގނޑަށްާމިކަހަލަާފުރުޞަތެއްާލިބުނީމަާމިއެހެންނަ

ށްާާއެއީާއަޅުަގނޑުެގާވ ޖިބެކެވެ.ާމިާމަޖިލީހުންާނިމިެގންދ ާކ ންމެާބިލަކީާއެާޤ ނޫނަކަށްވުމުންާރައްޔިތުންެގާަމއްޗަ

ކުންާޢަމަލުކުރިކަމުަގއިާވީނަމަވެސްާެއއީާއެހެންާމީހުންނަށްާވެސްާވ މީާކ ންމެާދިމ ލަޢަމަލުކުރ ާއަދިާބައިނަލްއަޤުާ

ނަމޫނ ާއެހެންާމީހުންާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާކަހަލަާޤ ނޫނަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހިމ ޔަތްކ ށްދޭންޖެހޭާބަޔަކުާ

ޚިދުމަތްތައް ވައިެގާ މިތަނުެގާ އެތަންމިތަނުންާ ދުނިޔޭެގާ އ ދެ،ާ ފޯރުކ ށްދެމުންދ އިރުާާާހިމ ޔަތްކ ށްދޭންޖެހޭނެ.ާ

ބައިނަލްއަޤުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤ ނޫނުތަކަކީާ ހެދޭާ ބައިނަލްއަޤުާވ ާ މުޢ ޙަދ ތަކ އި،ާ ފެތޭާީމާ މިންަގނޑުތަކަށްާ ާވ މީާ

ވުމަ ވެސްާ ޤ ނޫނަކަށްާ ހެދޭާ ެއހެންވީމ ގ ތަށްާ ބޭނުންތެރިކަމެއް.ާ ފ ރިންާކީާ މިއަދުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ،

މިކަހަލަާތަފ ތުާވިޔަފ ރިތައްާކުރ ާީމހުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުާމ ނަކުރުމުަގއިާއަދިާއިންވެސްޓްމަންޓްތަކ އިާާ

ޢަމަލުކުރ ާާބައެއް ފަރ ތްތަކުންާ ތިބޭާ ތަންފީޛުކުރަންާ ެއކަންކަންާ މިާާފަހަރުާ މިހ ރުާ ތަނުަގއިާާާގ ތުންާ

ޖެހިލުންއިންވެސްޓުާ އެހެންވީމ ކުރުމަށްާ އެބަދޭ.ާ މިންވަރަށްާ ަމުގންވ ާ ވަިއެގާ އޭިވއޭޝަންާާ،ާ ސިވިލްާ މިކަހަލަާ ާ

އި އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކުރަންޖެހޭނީާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ފ ސްކުރ އިރުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބިލެއްާ ިމާާއ ތޯރިޓީެގާ ސްވެާ

ކަންތައްތަކ  އިނީާާާދެންނެވިާ އަތްޕުޅުާ އަީމންޢ އްމުެގާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހުގައި.ާ ރިޢ ޔަތްކުރުމަށްާ ދޭތެރެާ

މަތީގައިކަން ދަންނަވ ނީާރަނަގބީލުާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާ.

ބިލަކ އަޅުަގނޑުމެން މުހިއްމުާ މިކަހަލަާ ކަހަލަާާާބެހޭާާނަށްާ ފ ޅުކުރެވޭާ މިތ ނަގއިާ ޚިޔ ލުތައްާ ތަފ ތުާ ގ ތުންާ

ާތުންާހަމައެކަނި..ާ.ގ ާާފުރުޞަތުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބެންޖެހެއޭާއެބަ.ާމިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާއ ންނަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިަގންނަވ ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ދެ މ ފަންނުާ މެންބަރަކު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއްވެސްާ )ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ ކުނުާާފުރުޞަތުާ

މ ވަށުާާ ެއއަށްފަހުާ އަދިާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އިބްރ ހީމްާރަޝީދަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ޢިއް ފުރުޞަތުދ އިރ ެގާ އަބޫބަކުރަށްާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރާިާޒަތްތެރިާ ދެާ އެާ އަރުވ ނަން.ާ

އެދިވަޑައިެގ ައޅުަގނޑުާވެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލާީާާާންފައިމެންބަރުންާމިހ ރުާފުރުޞަތަށްާ ވަނީ.ާ

މުޙައްމަދުެގާއަރިހުންާއެދެންާރިޔ ސަތަށްާވަޑަިއެގންާދެއްވުަމށް.ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ`.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާާ
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ާާ ެގާސިވިލްާޭއވިޭއޝަންާެގާދަށުންާކުރިޔަށްާމިެގންދަނީާދިވެހިރ އްޖ9.1ާާޭއެޖެންޑ ެގާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާއައިޓަމް

ފޫރާުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަާާއ ތޯރިޓީެގާބިލު.ާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވަނީާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގ

ފުރުޞަތެްއާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ ލިސްޓުންާ ލިބިފައިވ ާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ބަހުސްާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މޫސ .ާ

ދެ މ ފަންނުާ ދ އިރ ެގއަރުވ ނީާ އިބްރ ހީކުނުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދެވުންާާާ ކުރިޔަށްާ ވ ހަކަާ ރަޝީދަށް.ާ މްާ

ާދަންނަވަން.

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާދެ

ފުޅެްއާާދައްކ ނެާބޭޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާމިާބިލަށްާވ ހަކަާާ

އިހު އަޅުަގނޑަށްާ ހުރުމ ނެތުމ އިާ ބިލުތަކެއްާ މުހިއްމުާ ކުރުމަށްާ ައަވސްާ ބިލުތައްާ އެހެންާ މިހ ރުާާާސ ސްވޭާ ެއކުާ

އެކުާމީތިާކ މިޓީާސްޓޭޖަށްާފ ނުވ ލަން.ާއަވަސްގ ތެއްަގއިާނިންމ ފައިާއެހެންާބިލެއްާާާނިންމަންޖެހޭާބިލުތަކެއްާހުރުމ 

އެހެންވެ މިާާފަށައިަގތުމަށް.ާ އެދުނީ.ާ ފުރުޞަތަކަށްާ އެާ ބިލަކަށްވުމ ިއާާާާއަޅުަގނޑުާ އިދ ރީާ ީމާ ވ ހަކަދައްކ ާ ބިލަށްާ

އޭިވއޭޝަންާދ އިރ ަގއިާމިކަންތައްތައްާކ މިޓީާޓެކްނިކަލްާބިލަކަށްާވުމ ިއާކ މިޓީެގާސްޓޭޖުަގއިާނޫނީާމިކަމަށްާއަދިާާ

ކުރިެއއް ައޅުަގނޑަށްާާާބަހުސްތަކެއްާ ކަމެއްާ ފައިދ ވަނިވިާ މ ާ މިާާާހިއެއްާާާކަަމކުާ ނުކުންނ ނެހެންާ މީެގންާ ާނުޭވާ

ާާވަުގތަކަށް.ާެއއީާމިހ ރުާފަނޑިޔ ރުން 7ާާެގާބިލުތަކ އިާޤައުމަށްާއ ަގސްޓު ނިންމަންޖެހޭާބިލުތަކެއްާހުރުމ ާާެގާކުރިން

ާާއެކުާމިާކ މިޓީާސްޓޭޖަށްާފ ނުވ ލުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއެހެންވެެގންާކަމަށްާ

މިާާމިތ  ނޭދިާ ފުރުޞަތަށްާ މިއަށްާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެހެންވީމ ާާތިއްބެވިާ ރިތިބީ.ާ ގ ތެްއާާ،ާ މިކަމަށްާ ޔ ސަތުންާ

ާދިނުމަށްާއަޅުަގނޑުާ.ނިންމައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަށްޓަކައިާާބިލަށްާވ ހަކަާދެްއކެވުާއަރުވަނީާމިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާމި

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ އަމ ވަށުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ އަބޫބަމެންބަރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ ބޫބަކުރަށްާކުރަށް.ާ

އެދެމުންދ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ އެހެންާ އިތުރުާ ދިނުމަށްފަހުަގއިާ ފުރުޞަތުާ

ެގންދ ނެ ދެމުންާ ފުރުޞަތުާ މިތަރުތީބުންާ ފުރުޞަތެްއާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ މ ވަށުާާާާާ އަރުވަނީާ

ާބޫބަކުރަށް.ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

ާބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަމ ވަށުާދ އިރ ެގާ
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ޢިއްޒަތްތެރި ަވރަޙުމަތުާާ`.ާ އަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ސިވިލްާهللاާރަީއސް.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ދ އިރ ެގ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ބިލުާ އ ތޯރިޓީެގާ މޫސ ާާާާއޭިވއޭޝަންާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިާާހުށަހަޅުއްވައިާ މިތެދުވީާ ދެންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މ ދިުގކ ށްާާދެްއވަމުންާ ހަަމާާބިލަށްާ ނޫން.ާ ދައްކ ކަށްާ ވ ހަކަާ ާ

ފެންނަާކުޑަކުޑަާެއްއޗެއްާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާމިހ ރަކަށްާައއިސްާވަރަށްާިގނަިގނަާއިންާތަފ ތުާކަންކަމުެގާބިލުތަްއާާ

ބިލަކ  އެާ އަޅުަގނޑުެމންާ ިއއްޔެާ އަރަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަތުރުކުރ ާާާާހުށަހެޅޭއިރުާ ވަިއެގާ ވ ހަކަދެއްކިާ މެދުާ

ާާާާބިލ ާާންެގާޙައްޤުތަްއާރައްކ ތެރިާކުރުމުެގާބިލ އިާމިފަސިންޖަރު ބިލުާކަމަށްވ ތީާމިހެނ2ާާާްމީާވަރަށްާުގޅުންހުރި

ގ ތްކަންާހުންނަާބިލުތައްާއެއްކ ށްލައިެގންާައޅުަގނޑުމެންާއެއްާބިލެއްެގާގ ތުަގއިާނިންމ ލައިފިއްޔ ާމަސަްއކަތްތަްއާާ

ާާ މެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސްާ ދެންމެާ ައވަސްކުރުުމެގާާއަވަސްވ ނޭ.ާ އެކަންާ އެީއާ ޚިޔ ލުފުޅެއްާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ

މިކަހަލާަާ ދަންނަވ ލ ނީާ ތ އީދުކުރަމުންާ ރޫޙަށްާ އެާ ޚިޔ ލުެގާ އެާ ހަމަާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ވިސްނުންފުޅު.ާ

ނޫނެްއެގާގ ތުަގިއާާބިލުތައްާކ މިޓީައކަށްާފ ނުަވިއެގންާމިާއެްއގ ތްާކުރެވެންހުރިާބިލުތައްާެއއްކ ށްލައްަވިއެގންާެއއްާޤ 

ދެ ކަމަކަށްވ ނޭ.ާ ފައިދ ހުރިާ ވުމަކީާ ގ ތްާ އަންނަާ ބިލަކ ވުޖޫދަށްާ ކ ންމެާ އަނެއްކަމަކީާ ބޯޑެްއާާާާންާ ުގޅިެގންާ

އެކުލަވ ލުންާއެއީާވަރަށްާޢ ްއމުާކަމަކަށްާވަމުންދ ތީވެާދޫނިާކ ންޓްރޯލްާކުރ ާބިލުަގއިާވެސްާދޫނިާކ ންޓްރޯލްކުރ ާާ

ކުރުމަށްޓަކައިާއެާކަރަންޓީނުާކުރުމުެގާބޯޑެއްާމިހެންާއ ތުމަށްވުރެާމިކަހަލަާރަންޓީނުކަާާާބޯޑެއްާނުވަތަާަގސްަގހ ެގހި

ޤ ނޫނެއްެގާާ ެއއްާ ެއއްކ ށްލަިއެގންާ ބިލުތަްއާ ދ އިރ އެްއެގާ އެްއާ ުގޅޭާ އެްއކަމަކ ާ އެކުލެވޭާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ

ކަމަށްާ އަތުެވއްޖެާ އެާާސިފައިަގއިާ އޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފައިާާވެއްޖިއްޔ ާ ބ ޑުވ ނޭ.ާ ދ ާ

ތަންކ ޅެއްާކުރިންާވެސްާތަފ ތުާބިލުތައްާއެބަހުރިާއެކިާދ އިރ ތަކުންާއެާުގޅުންހުރިާބިލުތަްއާހުށަހެޅިފައި.ާއެކަހަލަާ

ބިލަކ އިާާ ހުށަހެޅުއްވިާ ސަރުކ ރުންާ މިސ ލަކަށްާ ފީމު.ާ ވެސްާ ކ ށްާ އެްއގ ތްާ ހިސ ބަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުތައްާ

އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާހުށަހެޅުއްވިާބިލެއްާވެސްާެއއްކ ށްލަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްާބިލެްއެގާާވިލުފުށީާދ 

މިހ  ގ ތުަގއިާ ޤ ނޫނެްއެގާ ެއއްާ އެހެންވީމ ،ގ ތުަގއިާ ފ ސްކ ށްފައި.ާ ކ މިޓީާާާރުވަނީާ އެރީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ދަ ވ ހަކަފުޅުާ ދިރ ސ ކ ށްާ ބިލުތަްއާ މިކަހަލަާ ެއްއގ ތްކުރެވެންހުރިާމަރުޙަލ ަގއިާ ނިންމަވ އިރުަގއިާ ގ ތެއްާ އްކަވ ާ

ބިލުތައްާއެއްާދ އިރ އެްއެގާބިލުތައްާއެާބިލުެގާތެރެއަށްާަވއްދައިެގންާެއއްާޤ ނޫނެއްެގާގ ތުަގއިާފ ސްކުރެވޭާގ ތަކަށްާާ

އަޅުަގނޑުާބޭނުންީވ.ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާާާާވެއްޖިއްޔ ާޤ ނޫނުތަކަށްާޢަމަލުކުރ ާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާފައިދ ވ ނޭ.ާއެ

ވަކިާާ އައިސްާ ބިލެއްާ ވަކިާ ކަމަކަށްާ ކ ންމެާ ކަންކަންާ ދ އިރ ެގާ އެާ ހަމަާ ބޭނުންވަނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ

ެއާާތިބެނީާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރަްއޔިތުާާޤ ނޫނުތަކެއްާައއިމަާއެާޤ ނޫނުތަކަށްާޢަމަލުކުރަންާމި ން.ާއެހެންވީމ ،ާ

ޤ ނޫނުތަކ  ހަވ ލ ދީާ ސިވިލްާާދޭާާޤ ނޫނުތަކ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ އުނދަގޫވ ނެތީވެާ ވެސްާ ވިސްނުމަށްާ ތެރޭަގއިާ

ގ ތެްއާާާާއޭިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލުެގާތެރެއަށްާަވއިެގާަމުގންާދަތުރުކުރ ާފަސިންޖަރުންެގާޙައްޤުތަކުެގާބައިާލެވޭ

ވ ނޭ.ާމީާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާާާވެއްޖިއްޔ ާެއއީާއެކަށީެގންވ ާކަމަކަށްާވަންޏ ާއެހެންާހައްދަވ ާލައިފިްއޔ ާފަސޭހަފުޅު
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ވ ހަކަާާާާމިާވިސްނުންފުޅުާެގންުގޅުްއުވންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބ ޑަށްާއެދޭާކަމެއްކަުމަގއިާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާމި

ާާމިވެސްާހަމަާއެއްާާާެގާބިލ އިާައދިާދޫނިާސޫފ ސޫތްޕ ާބެހޭާބިލ ،ކުރުމު.ާދެންާަގސްަގހ ެގހިާކަރަންޓީނުނިންމ ލަނީ

މިދ އިރ ެއއް ީމެގާ ކަންތައްތަކެއްާ ސަލ މަތްވުުމެގާ ބަލިތަކުންާ އެކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާާާެގާ މިވެސްާ ހުންނަނީ.ާ

ދިވެހި އެފަދައިންާ ހަމަާ އަދިާ ެގންދެވިދ ނޭ.ާ ކަމަކަށްާ އެްއކަހަލަާ އަރުޝީފުާާއެްއކ ށްލަިއެގންާ ޤައުމީާ ރ ްއޖޭެގާ

ބިލަކީާވެސްޤ އިމު ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ބިލ އިާދިވެހިބަސްާ ބިލެކޭ.ާއެއީާއެާކުރުމުެގާ މިގ ތަށްާއެއްކ ށްލެވިދ ނެާ ހަމަާ ާާާ

ދ އިރ ތައްާމައްޗަށްާއެާޤ ނޫނެއްާއ ވެއްޖިްއޔ ާފަސޭހަވ ނެތީެވާއަޅުަގނޑުާމިާޚިޔ ލުާކ މިޓީާމަރުޙަލ ާއަށްާދިއުމުެގާ

ވިސްނުންފުޅުާާ ވަރަކަށްާ ކ ންމެވެސްާ މިކަމަށްާ ޭއރުންާ ދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާ އެރީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ

ާާެގ އްސ ކ ށްލުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާާހިންުގޅުްއވ ނެާއެާހަމަާއެާއަޅުަގނޑުެގާއިޙުލ ސްތެރިާޚިޔ ލުާއ ތީމަާއެާޚިޔ ލު

އެހެންާާާމި އަދިާ ދަތުރުފަތުރ އިާ ވަިއެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އުއްމީދުކުރަނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންކުރީ.ާ ފުރުޞަތުާ

އެކުާލިބިަގނެވޭނެާޚިދުމަތަކަށްވުން.ާއަދިާާާާކަމ ރަނިވިާލުިއާފަސޭޙަދަތުރުފަތުރުާވެސްާއެއީާރަްއޔިތުންނަށްާފައިދ ކު

ސަބަާާއެ ރައްކ ތެރިކަުމެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ާާބުންާ ބ ޑަށްާހިކަމ ިއ ވަރަށްާ ދިއުން.ާ ލިބިެގންާ ހިތްހަމަޖެހުންާ މ ޔަތ އިާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދިްއދޫާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތ ޑ ާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުާ ސަމީރަށް.ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ

އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަާކުރިއަށްާާށް.ާމިހ ރުާދިއްދޫާދ ންބަރުާޢިބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބަާމެ

ާެގންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ސިވިލް ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ މިއަދުާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ

އ ތޯރިޓީ ހިންުގމ އެާާާއޭިވއޭޝަންާ އ ތޯރިޓީާ އެާ އުފެދިާ ހުށަހަޅައިދެްއވީތީާާާާއްާ ބިލެއްާ ގ ތުަގއިާ ބިލެއްެގާ ބެހޭާ

ދ އިރ ގެާ ދެކުނުާ ޢަބްދުލްޣަާާކުޅުދުއްފުށީާ މެންބަރުާ ޝުކުރުޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ މޫސ ާ ދަންނަވަން.ާާފޫރުާ

ބި މިާ ނުކުތ ތައްާ ބަެއއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ބޭނުންވޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލަންާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ހުރިކަންާ ލުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވެސްާ މަސަްއކަތުަގިއާ ބިލެްއެގާ ޓެކްނިކަލްާ މިހ ާ މަސަްއކަތްާ ބިލެްއެގާ މިފަދަާ ހަމައެއ ެއކުަގއިާ

ންާޖޫންާއ ތީާހަތަރުާފަސްާދުވަހެއްާނުވަތަާދެތިންާދުވަހެްއެގާގ ތުާާވަުގތުާމިާާއަވަސްކ ށްލުމުެގާގ ތުންާނުވަތަާމި

7ާާާާ އ ަގސްޓު ހަމައަށްާ ހުރިހ ާާާއ 7އ އިާ ައވަހަށްާ ގ ތުންާކަންކަންާނިންމ ލުމަށްޓަކައިާ އަަވސްކ ށްލުމުެގާ ހަމައަށްާ
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ތަންކ ޅެއްާާ މީެގާ ގ ތަކަށްާ ެގންދ ާ އުސޫލުންާ ދޫކ ށްލ ާ ފައްޖަހ ލ ފައިާ އެްއޗެއްާ ފަހަރަކުާ ދޫކ ށްލ ފައިާ ކަމެއްާ

ކުރިން ވެާާދުވަސްކ ޅެއްާ އެކަންކަންާ މިއަދުާާާެގންވެސްާ އަކީާ ނަތީޖ ާ އ ޚިރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދިޔަ.ާ ެވސްާ

މައްސަލަތަކަކީާާއެޖެންޑ  ޤ ނޫނުތަކުެގާ ޚިލ ފަށްހުރިާ އ ިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ މިއ ތްާ ކުރެވިފައިާ

ކަމަކީާާާާއެާާާާ،ންވީމ އެްއގ ތަކަށްާވެސްާެއކަންކަންާރަނަގޅުާގ ތުަގިއާކުރިޔަށްާނުެގންދެވިާހުރިާކަންތައްތައް.ާއެހެ

ނަތީޖ އަކަށްާ ޭއެގާ ދޫކ ށްލެްއވީމަާ އެހެންާ ބުނެފައިާ ގ ތުަގއިާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ނިންމ ލަންޖެހޭާ ކުއްލިއަކަށްާ ާާމިއަދުާ

ކުރެ ިއއްޔެާ އަނެްއކ ވަނީާ މަސައްކަތްތަކުންާ މިތަވުނުާ ެއކަންާ މިއަދުާ އަނބުރ ާ އަންނަންޖެހުން.ާާވެސްާ ނަށްާ

ންޖެހާޭާމަތިންާޤ ނޫނެއްާފ ސްވެެގންދ އިރުާމިާޤ ނޫނަށްާއަންނަާާންނެވިާގ ތުެގ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާމިދެއެހެންވީމ 

ޤ ނޫނ  މިާ ޤ ނޫނ މެާާބަދަލުތަކ އިާ މިާ ދިރ ސ ތަކ އިާ ކުރަންޖެހޭާ ބަދަލުމެދުަގއިާ ޚިޔ ލުތައްާ ފެންނަާ ާާނުކުރެވޭާދުަގއިާ

ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާކޯރަމްާނަމަާދެންާވެެގންދ ނެާގ ތަކީާއެކަންކަންާއ ޚިރުެގާއެންމެާރަނަގޅުާގ ތަކަށްާނުދ 

ެއއްޗެހިާގެއްލޭާހިސ ބުަގއިާާާާމުހިއްމުާޖަލްސ ތަކުަގއިާކޯރަމ ެގއްލުނީތޯ.ާމިހ ރުާރަނަގޅުތޯ.ާއ ދެ،ާމިކަހަލަާގ ތަކަށްާ

މިާާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ާ މިދަނީ.ާ ފެންނަމުނާްާާާކަންތައްާ ދަނީާ މިހިރަާ މުހިއްމުކަންާ ހުރިާ ކަމުަގއިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާފ ހަަގކުރެވޭާދިވެހިރ އްޖޭެގ3ާާާާބިލުެގާާާާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑަށްާމިއެހެންނޫންތޯ

ާާރިވސްަގިއާނުހިމެނޭާއިދ ރ އެކެވެ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާާއ ތޯރިޓީާއަކީާދިވެހިާސިވިލްާސަސިވިލްާއޭިވއޭޝަން

ރިވސްާކ މިޝަނުެގާތެރޭަގިއާާާނުވަތަާސިވިލްާސަަގއިާރވިސްާކ މިޝަނުެގާދަށުާނުކުރެވޭާއިދ ރ ާއަކީާސިވިލްާސަ

އެާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ނޫން.ާ އެހެނެއްާ ކަމަކަށެއް.ާ ތަނެއްާ އ ންނަާާހުންނަާ ންވ ނީާާމ އްދ ާ

ރވިސްަގިއާާވަްއޒިފުންނަކީާދިވެހިާސިވިލްާސަރިވސް،ާސިވިލްާޭއިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީެގާމުދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާސަ

ބައެ މުވަހިމެނޭާ މިާ އެހެންވީމ ،އްާ ނޫނެވެ.ާ އަންނަންޖެހޭާާާއްޒިފުންނެއްާ ބަދަލުތަކެއްާ ކަންތައްތައްާ ބައެއްާ މިފަދަާ

ހިަގމުންދ ނާީާ އ ތޯރިޓީާ ޭއވިޭއޝަންާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއ އިއެކުަގއިާ ހަމަާ ައދިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ާާ ަގއި )ށ(ާ ބަޔ ންކުރ3ާާައެމ އްދ ެގާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ހިނަގމުންދ ނީާވަނަާ އ ތޯރިޓީާ ޭއވިއޭޝަންާ ނީާސިވިލްާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ދަށުންނެވެ.ާ ބެލުމުެގާ މިނިސްޓަރެްއެގާ ކަނޑައަޅ ާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާ އެކަމަށްޓަކައިާ

އޭިވއޭޝަނ ދިވެހިރ އްޖޭގަާ އެބަހުރޭާސިވިލްާ އެހެންވީމ ާާއިާ ެއއް.ާ މިނިސްޓްރީާ ކުރަމުންާބެހޭާ މިނިސްޓްރީންާ ެއާ ާ،

ސިވި ާާއައިާ ދިޔައިބެާާޭއވިއޭޝަނ ލް ބަދަލުވެެގންާ މަސައްކަތްާ ބަދަލެއްާހޭާ ނަމަށްާ މިނިސްޓްރީެގާ އެާ މަވެސްާ

އެ ސުވ ލެއް.ާާނ ންނަންޏ ާ އުފެދޭާ މީާ ލިބޭނީާ މިކަންާ މިނިސްޓަރަށްތޯާ ހުންނަާ ބިލުާާާާތަނުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާއެރުވުމަކީާމުހިއްމުާާގ ތުންާޖަވ ބެއްާާކަމ ާުގޅޭާާކުރުމުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެބައްޓަން

ގ ތުންާކ ންމެާމިނިސްޓަރަކަށްާހަވ ލުކުރ ާގ ތަށްާއެކަންާއ ތުަމކީާާާާކަމ ާުގޅޭާާނަމަާމިާާދެކެން.ާއެހެންނޫންާކަމަށްވ 

ރަނަގޅު އެހެންވީމ ާާއެންމެާ ނުވެދ ނެ.ާ މުހިއްުމާގ ތްކަމަށްާ އެއީާ ބުނުންާ މިނިސްޓަރޭާ މިނިސްޓްރީއެްއެގާ އެފަދަާ ާ،

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާމިާބިލުަގއި.ާހަމައެއ އެކުަގއިާސިވިލްާޭއިވއޭޝަނ އިާބެހޭާޤ ނޫނުތަކ އިާދިވެހިާާާކަމެއް
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ގ ތެއްަގއިާާ ސިވިލްާޭއވިއޭޝަންާއ ތޯރިޓީެގާޤ ނޫނުތަކ އިާަގވ އިދުތަކ އިާއުސޫލުތައްާޤ އިމްކ ށްާެއކަންކަންާހަރުދަނާ 

އިރުާއެކަންކަންާތަންފީޛީާގ ތެްއަގއިާކުރެވޭނެާމަުގތަކެއްާހަމަޖެއްސުމަކީާާހިންުގންާމިާއ ތޯރިޓީެގާދަށުންާކުރިޔަށްދ 

މުހިއްމުާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާައޅުަގނޑުާިއއްޔެަގިއާެވސްާާ

އ ތޯރިޓީއެއްާސީދ  މ ނީޓަރާކުރައްވ ާ މިކަންާ ހަމަާ މިހ ރުާެވސްާ ފަދައިންާ އ ތޯރިޓީފ ހަަގކުރިާ ިމނަމުަގއިާ ެއްއާާާާާ

މި ވަރަށްާއުނދަޫގާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑަށްާ ވިޔަސްާ ހިނަގމުންދާ މ ޙަާާނެތްާކަމުަގއިާ ތެރެއިންާ އުލުެގާ

ތެދުވެވަޑަިއެގންާއެބަާާ ފަހަރުާއަމީންޢ އްމުާ ެގންދަން.ާބައެއްާ ފެންނަންފެށީމަާވ ހަކަާކުރިޔަށްާ ބައެއްާކަންތައްތައްާ

ާއީސްާއަނެްއކ ާއިޝ ރަތްތަކެއްާއެބަާކުރަްއވ .ާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުާމަޑުކ ށްލަންވީތޯ.ާާވަޑައިަގންނަވ ާރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެއްާނެތް.ާކުރިއަށްާެގންދަވ ާ.ާނޫންާކުރިޔަށްާެގންދަވ ާއިނޭގތޯ.ާމިހ ރުާއެއްވެސްާމަްއސަލަާ

ާ

ާވުންާ:ދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަހުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާމަދަނ2ާާާީާ/2001އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާއިނޭގތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންކަމުންާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ކަންތައްތައްެގާހުރިހ ާާާވަިއެގާދަތުރުފަތުރުެގާޤ ނޫނުެގާދަށުންާމިނިސްޓްރީންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްާކަމަށް ބުނާ 

މި ބަދަލުވެެގންދ ާާކަމެއްާ އަށްާ މިނިސްޓްރީގެާއ ތޯރިޓީާ އ ންނަާ ޑިފައިންކ ށްފަިއާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެާ ބުނީމ ާ ކަމަށްާ ނެާ

އ ވޭ.ާާާާޤ ނޫނުންާބަދަލުނުކ ށްާމިގ ތަށްާބަދަލުވީމ ާެއާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއްާއަންނަންޖެހޭާކަންާއެބަާާވ ހަކަތައްާއެ

ާާމ އްދ ަގއިާނުވަތަާއެާާެގާއެާކަމ ާުގޅިެގންާއެޤ ނޫނުާާއެހެންވީމަ،ާމިބިލުެގާފަހަތުންާއެކަންާއެބަާއަންނަންޖެހޭާއެާ

ކަމ ާުގޅޭާމ އްދ ތަކަށްާެވެގންދ ނެާގ ތެއްެގާވ ހަކަާބުނަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާ

ދެވޭާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދަތުރުފަތުރުކުރ ާ ވަިއެގާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކ ށްލިާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ ިއއްޔެާ މިއ އެކުަގއިާ ހަމަާ

އަ އެޚިދުމަތްތަކުެގާ ައޅުަގނޑަށްާ ނެުގމުަގއިާ މެކޭނިޒަމެުގތައްާ މ ނިޓަރިންގާ ސަބަބުނާްާބަފެނޭާ ނެތުމުެގާ އްާ

ިމއަދުާާ ކުރަްއވ އިރުާ ބ ޑުާމުއައްސަސ ައކުންާކަންތައްތައްާ މަނިޓަރީާއ ތޯރިޓީާކަހަލަާ މޯލްޑިވްސްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ޑުާައުގަގއިާޑ ލަރުާަގންނަންާބޭނުމޭާކިޔ ފަިއާާވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭާރ އްޖޭެގާބައެއްާފިހ ރަތަކުަގއިާބ 

ތަން ހުންނަާ ޖަހ ފައިާ ލިޔުންތައްާ ހުންނަާ ނިޒ ުމެގާ…ލިޔެފައިާ މިާ ކުރުމުެގާ ދަތުރުފަތުރުާ އުސޫލުންާ އެާ ހަމަާ ާ.

ޕޭާ ދިވެހިާރުފިޔ ާއިންާ ޕޭާކުރަންޏ ާއަުގހެޔ ވެފައިާ ފ ރިންާކަރަންސީާއިންާ ިވއްކުުމަގއިާވެސްާ ޓިކެޓުާ ތެރޭަގއިާ

ރަކުާެގނެއްސަކ ާއްލެްއާމިހ ތަނަށްާއައިހައ ތް.ާެއކަމަކުާމިކަމަކަށްާާެއއްވެސްާާާާާއަުގާބ ޑުވ ާުއސޫލުާއެބަކުރަންޏ 

އެހެންވީމ  ރައްޔިތުންނަށްނުވޭ.ާ ދިއުމުންާ އުފެދިެގންާ އ ތޯރިޓީތައްާ މިފަދަާ ތަފ ތާުާާާ،ާ މިފަދަާ ޚިދުމަތްތަކުަގއިާ ދޭާ

ކަމަށް ހުންނަާ ރަނަގާާކުރުންތައްާ އެކަންކަންާ ެވސްާވ ނަމަާ ވިސްނުމުަގއިާ އަމިްއލަާ އ ތޯރިޓީެގާ މިާ ކުރުމަކީާ ޅުާ
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ންާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެފަދަާޝަކުވ ތަކެއްާސީދ ާލިޔުމުންާހުށަހެޅިެގާާކަންތައްތައްާކުރަްއވަންޖެހޭނެާކަމެއް

އ ތުމަށްވުރެ އުސޫލަށްާ އުޅޭާާބަލ ާ މައުލޫމ ތުތަކެއްާ އެފަދަާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަންކަންާނަމަާާބ ޑަށްާ ާ

އެ އ ތޯރިޓީާާބައްލަަވއިާ މިފަދަާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެޅުން.ާ ފިޔަވަޅުތައްާ އަޅަންޖެހޭާ އުފެދިެގންާާާާކަމަށްާ އެއްާ

މި އުއްމީދުާ އަޅުަގނޑުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާދިއުމުންާ ބެލެމުންދ އިރުާ ކަންކަންާ ދަށުންާ އ ތޯރިޓީެގާ މިާ ކުރަނީާ

ނަމަވެސްާވަރަށްާޓެކްނިކަލްާބޭފުޅުންތަކެްއާާާާދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މުެގާތެރޭަގއިާދިވެހި ރައްޔިތުންެގާތެރެިއންާމަދުާ

ސާީާ ކުރަމުންދ ާ މިދަތުރުފަތުރުާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޚ އްޞަގ ތެއްަގއިާ ކުރައްވ .ާ އެބަާ މަސައްކަތްޕުޅުާ

ޕައިލެޓުންނަ ކުރައްވ ާ މަސައްކަތްާ ބޯޓުތައްާ މަތިންދ ާ ކަނޑަށްޖައްސ ާ ނުވަތަާ ވެސްާޕްލޭންތައްާ ދ ދިފަހުންާ ށްާ

ބޭފުޅުންެގާމުސ ރަާކުޑަކަމ އިާާާާމެދުާއަޅުަގނޑުމެންާފިކުރުކ ށްލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެާާދިމ ވެެގންާދިޔަާދަތިާމަްއސަލަތަކ 

އެ ބ ޑުކަމ އިާ މުސ ރަާ ފަރ ތްތަކުެގާ އަންނަާ ކަންތައްތަކުެގާާާާބޭރުންާ މިާ ކުޑަކަމ އިާ އިނ ޔަތްތައްާ ދޭާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ކުރަނީާއެފަދަާާާާއެކުަގއިާައޅުަގނޑުާުއއްމީދުާމިާާންާދިޔަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއ ތޯރިޓީާުއފެދުމ ވ ހަކަތަކެއްާދެކެވެމު

ޚިލ ފުތަކެއް މ ނިޓަރހުރިހ ާ އެކަންކަންާ ނައްތ ލެވިާ ެގންދެިވާާާ ުއސޫލުތަކަކުންާ ރަނަގޅުާ އެކަންކަންާ ކުރެވިާ

އެ އެާާދިވެހިންނަށްާ މިދެންނެވީާ ޓެކްނިކަލްާ ެއާ ާާާާކަމުަގއިާ ޤ ބިލު ލިބާިާކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ އެާ ދިވެހިންނަށްާ

އެފުރުޞަތުެގާޔަޤީންކަންާއެާމުވަްއޒިފުންނަށްާއ ންނ ނެާގ ތްތަކުެގާމައްޗަށްާމިއ ތޯރިޓީެގާމަސައްކަތްާެވެގންދ ނެާ

އެއ  ހަމަާ މ ޙަކަމަށް.ާ މަސައްކަތްކުރެވޭާ ެއާ ނުވަތަާާެއކުަގއިާ ބަނދަރުާ ވަިއެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވެސްާ މިއަދުާ އުލަކީާ

ބައެްއާާއިންޓަރނޭޝަނަ ކަންބ ޑުވުންތައްާ މެދުަގއިާ ހ ލަތ ާ ބަނދަރުެގާ ވަިއެގާ އ ތްާ ގ ތުަގއިާ ބަނދަރުެގާ ވަިއެގާ ލްާ

ކަންތައްތައްާާާާކަމެއް.ާއެހެންކަމުންާއެފަދަާކަންތައްތަކެްއާވެސް،ާއެާާާފަރ ތްތަކުންާހ މަކުރަމުންދ ކަމީާހަމަާހިތ މަހުރި

ހ  ބަެއއްާ ތެރޭަގއިާ ެއކަންތަްއތަކުެގާ ރަނަގޅުކ ށްާ ހިނގ ފައިވެސްާ ވ ާާދިސ ތައްާ ައޅުަގނޑުާާހުރިާ ައއުމުންާ ހަކަާ

ކަމަށްހިތަށް ޙަޤީޤަތެްއާ އެއީާ އެބަޖެހެއޭ.ާާާާއަރަނީާ ރަނަގޅުކުރަންާ ވެސްާ މިހ ރުާ މިއަދުާ އެކަންކަންާ ވ ނަމަާ

އެބަާ އެނިގފަިއާ ފްލޭޓެއްާާާާއަޅުަގނޑަށްާ ބ ޑުާ ތަންކ ޅެއްާ އެމިރޭޓްސްެގާ އަޑުއެހީމުާ އަޅުަގނޑުާ ނުވަތަާ އ ތްާ

ާތަނުަގއިާޖެްއސުމުެގާތެރޭަގއިާޭއެގާކޭބަލްތަކަށްާނުވަތަާކ ންމެެވސްާެގއްލުންތަކެއްާލިބިެގންާއެންމެާާންާމިއައިސްެގ

ާާތަނުަގއިާބައިތިއްބަިއެގންާއަނެއްކ ާއެމީހުންެގާޓެކްނިކަލްާޓީމެއްާއަިއސްެގންާމިާާާފަހުންާއެާހުރިހ ާެގސްޓުންާމި

ކަމަށްާމައުލޫމ ތުާނަންަގވ ާހެއްދެިވއިރުާިމާާާާތްާބައްލަވަިއާއެކަންގ ާާރޕޯޓުެގާރަންޭވާއ ތްާރ އްޖޭަގއިާމިާހުޅުލޭާއެއަ

ދިމ ވެ އަށްާ މައްސަލަައކ ރަންވޭާ ކ ންމެވެސްާ ހުރިކަުމަގއިާާާާފައިވ ާ އުނދަޫގތަކެއްާ ދަތިާ އެކަުމަގއިާ ުގޅިެގންާ

ވެެގންދ ނީާމިހ ރުާއެާާއުޅެނީާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާދެންާއެކަންކަންާާ،ާދަންނަވަންާމިހަަގކުރެްއވިާކަމަށް.ާއެހެންީވމ ފ 

ވަިއެގާބަނދަރުާރަނަގޅުާކުރުމުެގާސިޔ ސަތުެގާދަށުންާނުަވތަާއެާކުއްޔަށްާދެވުނުާފަރ ތްތަކުެގާމަސައްކަތްތަްއާާ

ދ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަނީ.ާާރަނަގޅުާގ ތުަގއިާދ ނަމަާއެކަންކަންާމިއަށްވުރެާރަނަގޅުގ ތުަގިއާކުރެވިެގން
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ނުންވ ާާގ ތުންާސަރުކ ރަށ އިާވަިއެގާދަތުރުފަތުރުެގާސިނ ޢަތަށްާބޭާާުގޅޭާާތުރ ނީާަވިއެގާދަތުރުފަެއކުަގއިާމަދަހަމައެއ 

ާއިާއެހީތެރިކަންާދިނުމުެގާވ ހަކަ.ާ.ފަންނީާއަދިާއިދ ރީާލަފަޔ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރިާމެންބަރުާމިހ ރުާވ ހަކަާކުރިއަށްާާވަުގތުާނެތް.ާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެާާމަޑުކ ށްލެްއވުންާއެދެންާކޯރަްމާމި

އިނޭގތޯ.ާާ ެގންދަވ ާ ކުރިއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފެއްޓެނީާ މިާ އަނެއްކ ާ އަލުންާ ެގއްލުަމށްފަހުާ ކޯރަމްާ ެގންދެވިދ ނެ.ާ

ާެގންގ ސްާވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ާލައްވ ާ.

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާހަ ދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާާާއޯަގސްޓަށްާހުރިހ ާޤ ނޫނުތަކެއްާނިންމުމުެގާމަސައްކަތްާމ7ާާާިމަ

ދަނީާިއނޭގތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިާާާލަތުަގއިާމިކަންާމިހ 

ފެދިާމަސައްކަތްތައްާކުރެވެމުންާދ ންާފެށީމ ާއެކުަގއިާނުވަތަާމިާއ ތޯރިޓީާއުާާއ ތޯރިޓީެގާމަސައްކަތްތައްާއުފެދުމ 

ާާާާވަރަށްާރަނަގޅުާމިާބިލުަގއިާއެބަ ބުނޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާަގއިާެއބ5ާާައ ތްާފ ހަަގކުރަްއވ ފައި

މި ހުއްޓުވުމަށްާ ކަންތައްތައްާ ދެކ ޅުާ ވ ދަވެރިކަމ ާ ވިޔަފ ރީެގާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ވައިެގާ އ ތޯރިޓީނާްާާާމަދަނީާ

ތަްއާާޔޭަގއިާވަރަށްާއަުގހެޔ ާފްލައިޓުވެސްާިއނޭގާގ ތުަގއިާދުނިާާކުރައްވަންާވ ނެއޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާމިއަދުތްމަސައްކަ

ައއުމުަގއިާއަދިެވސްާދަތިާމައްސަލަތަކެއްާހުރެެގންާނަމަވެސްާކ ންމެވެސްާސަބަބ ކ  ައއުމުެގާާާާރ އްޖެާއަށްާ ހުރެާ

ކ ލަމްބޯ ެއންމެާކައިރިންާ ފްލައިޓްތަްއާާއ ާާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުމެންނ ާ ހަމައަށްާއަިއސްފައިާއަނބުރ ލ ފައިާއެާ ިއާ

އެދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާއަުގހެޔ ކ ށްާއެާދަތުރުފަތުރުާކުރެވޭނެާނިޒ މެއްާހަމަޖެހިެގންާ

ރަށްާއަުގހެޔ ކ ށްާާމުާކަމެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާެއގ ތުންާދުނިޔޭަގިއާއެބަހުރިާވައްދިއުމަކީާހަމަާވަރަށްާމުހި

އެއަރލައިންތައް ކުރެވޭނެާ ރ އްޖެާާ.ދަތުރުފަތުރުާ ެއއަރލައިންތައްާ ވެސްާާާއެާ ހުރިކަންާ ޝަޢުޤުވެރިކަންާ އަށްާ

ދިއުމަކާީާ ހަމަޖެހިެގންާ ވެސްާ މިއަދުާ މަުގތައްާ ކުރެވޭނެާ އެކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައިނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މުހި އަޅުއްވަރަށްާ ކަމެއްކަމުަގިއާ ކަންތައްތަކަށްާާމުާ މިދެންނެވިާ ނުކުތ ަގއިާ މިދެންނެވިާ އެހެންީވމަ،ާ ދެކެން.ާ ަގނޑުާ

ބަލ އިރުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާަގވ އިދުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކެއްާހެދިފައިާެއކަންކަންާމ ނިޓަރާކުރެވޭނެާުއސޫލެްއާނެތުމުންާ

އިލެކް މޯލްޑިވްސްާ ކުރީަގއިާ މީެގާ އ ދޭ.ާ ހަނދ ނަށްާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަާ ތަނެްއާާދިމ ވ ާ ކިޔ ާ ބިއުރޯާ ޓްރިކްސިޓީާ

އިންާދެންހަމަާވަރަށްާބ ޑަށްާދުނިޔޭެގާފެންވަރުަގިއާެއއްޗެހިާާާާއުފެއްދީާއޭރުެގާސަރުކ ރުން.ާއުފައްދ ފައިާއެާބިއުރޯ

ގ ތަށ އިާކަންތައްތަކެއްާއުފެއްދަމުންާެގންދެވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހިތ މަޔަކީާާާމިާޕްރ ޑަކްޓްެގާކ ލިޓީާވެސްާބަލަހައްޓ 

އިރުކުރ ާނަރ ާމިތަކެތިާވެސްާއެތެރެކުރަނީާރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްެގާތެރެއިންާކަމަށްވެފަިއާއެތަންާތަނުންާއެކަންކަންާާވަ
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މެކޭނިޒަމެްއާާ އުސޫލެްއާ އެްއވެސްާ ކުރެވޭނެާ މ ނިޓަރާ ެއކަންކަންާ ނަރުތޯާ ސްޓޭންޑަޑްެގާ އައި.އެސް.އޯާ އަންނައިރުާ

ބ ޒ ރުަގއިާެގންުގޅެމުންދިޔަާާާާއިއަކަށްާވީާރ އްޖޭެގާބ ޒ ރުަގއިާއޭރުގަާނެތްާރޭވިފައެއް.ާއެހެންކަމުން،ާއ ޚިރުެގާނަތީޖ 

ވައިރުކުރުމުެގާާ ވެސްާ ެއއްގ ތަކަށްާ ވައިރުނަރަކީާ އުފައްދ ފަިއހުރިާ ކުންފުނިތަކުންާ ބަެއއްާ ނުވަތަާ ޗައިނ ެގާ ބައެއްާ

ނަތީޖ  ކ ބައިތޯާ އެހެންީވމ ،ާ ނުވި.ާ ެއއްޗިއްސަކަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ޤ ނޫނާުާާާނަތީޖ ާާއަކީ.ާާފެންވަރުަގއިާ އަކީ،ާ

ެމކޭނިޒަެމއްާބެލޭނެާއުސޫލުތަކެއްާޤ އިްމާނުކުރެވޭާކަމަށްވަންޏ ާާާާގންހެދިޔަސް،ާަގވ އިދުާހެދިޔަސްާއެކަންާމ ނިޓަރި

އެކަންާެވެގންދ ނީާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބޭކ ރުާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެޭވާގ ތުަގިއ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

އަޅުަގނޑު ލިބޭނާެާރައީސް،ާ ޚިދުމަތްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކުރެވިާ މިކަންކަންާ ޢަމަލީގ ތުންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަަވންާ ާ

ގ ތްތަކެއްާމެދުވެރިވިާދުވަހަކުންނޭާމިކަންކަންާމިރ އްޖޭަގއިާރަނަގޅުާވެެގންދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާރ ނުގންާކަންކަންާކުރުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތުާދިނީމ ާހަމައެއ ެއކުަގއިާފ ހަަގކ ށްލަންޖެހޭާއެކިާގ ތްގ ތަށްާމިދެންނެވި

ޑ މެސްޓިކްާ އެބަހުރިާ ރ އްޖޭަގިއާ ނެތް.ާ ވެސްާ ފުރުޞަތުތަކެްއާ އެޅޭާ ދިޔައިމަާ ނުކުރެިވެގންާ އެކަންކަންާ

އެއަރލައިންތަކެްއާނުވަތަާޑ ެމސްޓިކްާއެއަރޕޯޓްތަކެއްާހެދިފައި.ާއެތަނުަގއިާހުރިާފެންވަރުތަކަކީާކ ބައިކަންާވެސްާާ

ވެސް.ާއެ ހޯދުމަކީާ ނޫނޭާ ފަސޭހަކަމެއްާ ބުނ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުރުމަކީާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ތަނެއްެގާ އެްއވެސްާ ނޭގާ

އެއަރޕޯޓްތަކަށ ިއާާ ޑ ެމސްޓިކްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ވ ންޖެހޭނޭާ އ ތޯރިޓީާ މިާ ކުރެވޭއިރުާ މިކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާ

ކަށްާފެތިެގންާނުވަތަާޑެޑަންކަންާހުންނަންވ ނެާސްޓޭންއެތަންތަނުެގާޙ ލަތ އިާކަންތަްއތައްާހުރިގ ތަށްާބަލ އިރުާެއކަާ

އަދ ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ދައުރެއްާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ބެލުމުެގާ ހުރޭތޯާ ހިފެހެއްޓިެގންާ ތެރޭަގއިާ މިންަގނޑުެގާ ހުންނަންވ ާ އެާ

ގ  ހިނަގމުންދ ާ ކަންތައްތައްާ ރިސޯޓްތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނުދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ތްާާއެްއގ ތަކަށްާ

އުސޫލަކަށްާ އަންނަާ އެނބުރިާ އަރ ފައިާ ހަމައަށްާ ފ ލަމ އިާ އެާ ފަރ ތްތަކުންާ ފ ނުވ ާ ބެލުމަށްޓައިާ އުސޫލ އިާ

އެތެރެވ ާާ އެގ ތަށްާ ހަމަާ ރ އްޖޭަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަކަށް.ާ ވެެގންދ ނެާ މިކަންތައްތައްާ އުސޫލުންާ ދ ާ ކަންތައްތައްާ

ވެސް އެއްޗެހިާ ކަންތައްތަކ ާ މަޢުލޫމ ތ އިާ ބެލިފައިާާާމީހުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރ ނުގންާ މިދެންނެވިާ ބެލުމުަގއިާ

އިންާައންނަާލުނބޯާޯގންޏެއްާހިފަިއެގންާއަންނަާމީހ ާވެސްާާާާހުރެދ ނެާޓޫރިޒަމްާއަންނަާމީހެއްާކަމަށްާއިންޑިޔ 

ރުާއަޅުަގނޑުާާއެއީާެގސްޓުންެގާގ ތުަގއިާައންނަާމީހެއްެގާގ ތުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިާކަންތައްތަކަށްާބަލ އި

އ ތީާމިާއ ތޯރިޓީާއުފެދިެގންާދިއުމުންާމިާއ ތޯރިޓީެގާމަސަްއކަތްތަްއާޢަމަލީގ ތެްއަގިއާކުރެވިާދިވެހިާާޤަބޫލުކުރ ާހިތް

ފައިދ  ފުރިހަމަާ ލިބެންޖެހޭާ މިކަންކަމުންާ ތެރޭަގއިާ ދ އިރ ެގާ ޢަމަލީާ މީަގއިާ ދިވެހިާާާާރައްޔިތުންނަށްާ މަންފ ާ އ އިާ

މި އަދިާ ލިބެމުނާްާާާރައްޔިތުންނަށ އިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދަތުރުކުރ ާ އެއަރޕޯޓްތަކުންާ މިާ އަދިާ ނުވަތަާ އެައރލައިންތަކުންާ

ެގންގ ސްާމިއަށްާކުރަންޖެހޭާ ދިއުމުެގާއުއްމީދ ެއކުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިބިލުާބަލައިަގނެާމިާކ މިޓީއަކަށްާ

އިާދެކެމޭ.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާާމުާކަމެއްކަމުގަާއްކ ށްާމިާބިލުާނިންމުމަކީާވަރަށްާމުހިތައްާމަސައްކަތް

ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މުއްޠަލިބަށް. އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުރުޞަތެްއާާާާފަރެސްމ ތ ޑ ާ އަޅުަގނޑުާ ެއއަށްފަހުާ

އަރުވ ނަންާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށް.ާދެންާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނީާނިލަންދޫާ

ރިދ އިރ ެގ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދިއުމަށްޓަކަިއާާޟ ާ ކުރިއަށްާ ތަރުތީބުންާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އަށް.ާ ާ

މިހ ރު މުއްޠަލިބުާއަޅުަގނޑުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތ ޑ ާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ ާ

ާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއެދެންާ.

ާ

ާފަރެސްމ ތ ޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ޙީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ ާާهللاާرسولާعلىާوالسالم ާوالصالة ާهللާالحمد`. އަާ. ރައީސް،ާ ތަފ ތު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޚިޔ ލުާ ޅުަގނޑުާ

ދިވެހިާ ފަދައިންާ ކުންފުނިތައްާ ޔުޓިލިޓީާ އުފައްދ ފަިއވ ާ މިހ ރުާ މިޤ ނޫނަކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ

ަވކިާ ެގންގ ސްާ ދަށަށްާ ކ ންޓްރޯލްެގާ ބައެްއެގާ ވަކިާ ފަިއސ ާ މުދަލ އިާ އެކަންތައްތައްާާާާދައުލަތުެގާ ގ ތަކަށްާ

ާބޭނުންވ ..ާ.ހިންުގމަށްޓަކައިާއުފައްދަންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު( އެދެން.ާ ދެްއވުންާ މަޑުކ ށްލަާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިއަދު އ ދެ،ާ އެދެން.ާ މަސައްކަތުގައިާާެގއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ ތާިާާާމިާ މެންބަރުންާ ހުރިހާ  ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެސްާ

ިމާާާާ،ލެއްވުމަށްޓަކަިއާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަދިާހަމައެހެންމެދެއްވ ާއެއްބ ރު މިއަދުެގާމިާަގޑީަގއިާ

ކޯރަމ  މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަވުގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާާާާބަހުސްެގާ އެއީާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ މެދުާސަމ ލުވެެގންާ

ާާ ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އެދުމެއް.ާ އެދޭާ ބ ޑަށްާ ދައްކަވަރަށްާ ވ ހަކަާ ކުރިންާ ެގންދެވިާއަރުވ ނަންާ ާާމުންާ

މައްސަލަެއްއާާ ނިޒ މީާ މެންބަރަކަށްާ އެހެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގކުރީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މެންބަރަށް.ާ

ާހުށަހެޅުމަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.ާއެއީާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށް.

ާ

ާާމައްސަލަާ()ނިޒ މީ

ާ

ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ާާ ނިޒ މ ބެހޭ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިޢުލ ންާމައްސަލަޝުކުރިއްޔ ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެީގާ މިާ ެއއްާ

ކޯރަ މިތ ނެގާ ދިނުމަކީާ އެއްބ ރުލުންާ އެއްބ ރުލުން.ާ ދެްއވ ާ މެންބަރުންާ ާާކުރަްއވައިފިާ ނަގ ލ ފައި 5ާާާާމްާ 6ާމިނެޓް

މިއީާއަޅުަގނޑުާއުފެދޭާސުވ ލެއް.ާެއއްބ ރުލުންާދެނީާ؟ާވަންދެންާޖަލްސ ާހުއްޓ ލ ފައިާއ ންނަންާޖެހުންތޯާާމިނެޓް

ދެންާދެވަނަާސުވ ލަކީ،ާމިއަދުާޖަލްސ ެގާކޯރަމްާހަމަނުވެެގންާޖަލްސ ާހުއްޓ ލަންާމިޖެހެނީާމިތަނުނާްާ؟ާއެގ ތަށްތޯ

ންާވަރަށްާމަދުާއެހެންވީމ ،ާބައެއްާެމންބަރުންާރ އްކ ތެރިާކ ންމެެވސްާތަނަކަށްާެގންދަވ ފަިއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

؟ާމިހުރިހ ާމެންބަރުންާވަޑައިނުަގންނަވ ާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާއެާބައިާޗެކްާކުރައްަވއިފިންތޯ؟ާބަންދެއްަގއިާހުރީތޯ

ާޝުކުރިްއޔ ާ.؟ާއިތޯމެންބަރަކުާސިފައިންެގާރަްއކ ތެރިކަމަށްާެގންދަވ ފަާާްއވެސްއެ

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންމެ،ާ ހަމަާ އަދިާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ މައްސަލައެއްކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ހުށަހެޅުއްވީާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޖަލްސ  ަމޖިލީހުެގާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްެވސްާ ނެތްާ ެއނިގފައެްއާ މިހ ތަނަށްާ ާާއަށްާާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަކަށް.ާ ހުންނެވިާ ގ ތަކަށްާ ފަދަާ ހ ޒިރުނުވެޭވާ

ާފުރުޞަތެއްާމިއަރުވަނީާފަރެސްމ ތ ޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.

ާ

ާކަދެއްކެވުންާ:ފަރެސްމ ތ ޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ޙީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަ

ެގއްލުންވ ނީާ ހިނގައްޖެނަމަާ ފ ސްވެެގންާ މިޤ ނޫނުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކ ޅަކަށެ މުވަްއޒަފުންާ މަދުާ ތިބިާ ސަރިވސްަގއިާ ސިވިލްާ މިހ ރުާާާއްހަމައެކަނިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫނޭ.ާ

ހިރ އްޖޭެގާަމދަނީާވަިއެގާދަތުރުފަތުރ އިބެހޭާޤ ނޫނަށްާެގންނަންޖެހާޭާދިވ2001/2ާެޢަމަލުކުރަމުންދ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

މިހ ރު ެގނެސްެގންާ ޤ ނޫނުެގާާާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ އެާ އަދިާ ކުރެިވދ ނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ބޭނުންވ ާ ސަރުކ ރުންާ ވެސްާ

މިއަދު ދ ކަންާ ހިނަގމުންާ ކަންތައްތައްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެނެގާާދަށުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދަނީ.ާވެސްާ މުންާ

ސިވިލް ވަކިާާާާމިއަދުާ އަދިާ ފ ހަަގކުރެވިެގންާ ކަމަށްާ ހުރިާ މައްސަލަތަކެއްާ ބ ޑެތިާ މ ާ ދ އިރ ަގއިާ އޭިވއޭޝަންާ

މަޖިލީހުަގިއާާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑެއްާ ކަމަކަށްާ އުޅޭާ ނުކުރެވިެގންާ ކަންތައްތަކެއްާ

ާާ މެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރިާ ަވއިެގާާވ ހަކަދަްއކަމުންާ ރ އްޖޭެގާ ނ ންނަނީާ ރ އްޖެާ ބޭރުެގާއެއަރލައިންތައްާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ

ދަތުރުފަތުރ އިބެހޭާޤ ނޫނެއްާނެތީމައޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއެހެންނެއްާނޫން.ާއެތަންތަނުންާއައިސްެގންާމިތަނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެން ނ ންނަނީ.ާ ނުލިބޭތީާ ފަސިންޖަރުންާ އަނބުރ ދ ނެާ ފްލައިޓްތަކުންާ މިޤައުމަށްާާާއަންނަާ ދ ދިފަހުންާ

ހުއްޓ ލީާރުދަތު ދިއުންާ އަށްާ ސްރީލަންކ ާ އޭތިާ އެންމެފަހުންާ އެއަރލައިންާ ޤައުމެްއެގާ ޢަރަބިާ ފެށިާ ކުރަންާ
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ާކީްއވެެގންތޯ އެާާާރ އްޖެ؟ އެާ ވެސްާ ފަސިންޖަރުންާ ދ ނެާ ހަމައަށްާ ސްރީލަންކ ާ ނުލިބޭތީ.ާާާއިންާ އަރލައިނަށްާ

ާާ ޙަޤީޤަތް ެއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޗ ޓަރުާާއެހެންވީމ ،ާ ބަލަނީާ ވެސްާ މިހ ރުާ ޤައުމުތަކުންާ ދުނިޔޭެގާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ

ރ އްޖެ ެގންާާފްލައިޓްތަކެއްާ އަނބުރ ާ ފަސިންޖަރުންާ ެގންނަާ މީހުންާ އެާ އެއީާ ކުރޭތޯ.ާ އ ޕަރޭޓްާ ވެސްާދައަށްާ ންާ

ހެޔ ކ ށްާދަތުރުާއެބަކުރޭ.ާާ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިއަދުާބައެއްާޤައުމުތަކުަގއިާދަތުރުކުރ ާފްލައިޓްތައްާވަރަށްާައުގލިބޭނެތީ

އިންާއަނބުރ ާދ ނެާފަސިންޖަރުންާނުލިބޭތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިީއާާާާއިންާއެކ ޅަށްދ އިރު.ާެއއީާރ އްޖެާާާރ އްޖެ

ާާ މިޤ ނޫނުެގ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ބ ބ3ާާުޙަޤީޤަތަކީ.ާ ބ ރުތަކަށްާާާ.ަވނަާ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކ އިާ އ ތޯރިޓީެގާ

ާާ ފަށ އިރުާހެދިފައިާހުރާިާވަނަާމ 7ާާބަލ އިރު ޢަމަލުކުރަންާ ިމހ ރުާމިޤ ނޫނަށްާ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާއެބައ ވޭާ

ޭއިވއޭޝަންާމިނިސްޓްރީންާހެދިފައިހުރިާހުރިހ ާަގވ އިދެއްާއެއީާއ ތޯރިޓީެގާަގވ އިދުތަކަށްާާާހުރިހ ާގަވ އިދެއްާސިވިލް

ކު ކަމެއްާ ސަރުކ ރުންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ތޯރިޓީެގާާވެެގންދ ނެޭއ.ާ ގަވ އިދެއްާ ހައްދަވ ފައިހުރިާ ރުމަށްޓަކައިާ

ބަދަލުނުކުރ އިރުގައި ެއާ އެްއގ ތަށްާ ލިބާޭާާާމަޤްޞަދުތަކ އިާ ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ އެާ ަގވ އިދުތައްާ އެާ ފަހަރެއްަގއިާ ެވސްާ

އެބަޖެހޭ ބަލައިލަންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންބ ޑުވ ންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންޏ ާ ެވެގންާ އެާާަގވ އިދުތަކަށްާ ާ.

ަގވ އިދުތައްާހުރިާކިހިނެއްތޯ.ާއަނެއްކ ޅުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއަޑުިއވޭާއަބަދުވެސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ

ވަރަކަށްާބިލުާމަޖިލީހުެގާކ މިޓީތަކުަގއިާއެބަހުއްޓޭ.35ާާާާމަސައްކަތެއްާނުކުރެވޭާއެތައްާބައިވަރުާބިލެއްާމިހ ރުެވސްާާ

ާެގނެސްާފުރިހަމަާކުރުމަށްޓަކައިާކ މިޓީތަކަށްާފ ނުވުމުންާމަސައްކަތްާނުކުރެވޭ.ާެއާާކިހިނެއްތޯާވަނީާމިފަދަާބިލުތައް

ކ މިޓީތަކުންާކުރަންޖެހޭާމަސަްއކަތްާބުރަކަމ އިާއެާކ މިޓީތަކުންާކުރަންޖެހޭާދިރ ސ ތައްާބ ޑުވަނީާނަތީޖ އަކަށްާވަނީާާ

ލީސްާބަދުނ މުާވެެގންާއަންނަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާބިލުތައްާނިންމަންޖެހޭާނިމެމުންދ ާސްޕީޑްާލަސްވެާރައްޔިތުންެގާމަޖި

ބިލ ރަ މިާ ައޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާާާބެހޭާާއީސް،ާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ފުރިހަމަާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ގ ތުންާ

ޖެނެރަލަށް އެޓަރނީާ ފ ނުވ ލަންާ އަނބުރ ާ ފ ނުވައިފިއްޔ ާާާާ.އެބަޖެހޭާ އަނބުރ ާ ކުރެއްވުމަށްފަހުާ ފުރިހަމަާ ބިލުާ ެއާ

ތަންކ ޅެްއާާރައްޔި ަމސައްކަތްތަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ލުިއވެާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ތުންެގާ

މީހެއްެގާާ އެހެންާ ފ ހަަގކުރަނީ.ާ މިާ މިތ ނަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ޚިޔ ލުާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ނެއޭ.ާ ފަހިވެެގންާ

އެްއވެސްާމީހަކުާބުނ ގ ތަކަށެއްާނޫން.ާާާާ.އަމިއްލަާރަޢުޔަތްޚިޔ ލެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާދައްކަނީާއަޅުަގނޑުެގާާ

ނޫން ބުރަެވެގންނެއްާ މީހަކަށްާ އަޅުަގނޑު.ާާާާ.އެްއވެސްާ ނުވެސްޖެހޭނެާ ހަދަންާ ބުނ ގ ތެްއާ މީހަކުާ ެއއްެވސްާ

ފ ނުވ ލައްވ ފަާ އަނބުރ ާ މިބިލުާހަމަާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ މިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުާ ިއާާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާ

ކުރިއަށްާ ބިލުާ މިާ ދެންާ ފ ނުއްވުމުންާ އަނބުރ ާ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ ފުރިހަމަާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ފުރިހަމަާ އިތުރަށްާ

ާެގންދެިވއްޖިއްޔ ާމަޖިލީހުެގާަމސައްކަތްތަކަށްާފަހިކަމެއްާލިބިެގންދ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އެއްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާބޭނުންވ ތީާާާާބެހޭާމައްސަލަާާތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތް

ފުރުޞަތު އެާ ާބޭނުންފުޅުތޯާ ނިޒ މ ؟ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މިާާާއ ދެ،ާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމަށްާ މައްސަލަެއއްާ ާާބެހޭާ

ާ.ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު،ާއަރުވަނީ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު

އަޅ ނުލައްވ ާާ ރައީސްާ ެގންނަންީވާ ސަމ ލުކަމަށްާ ރައީސްެގާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ހުށަހަޅުއްވަ ބިލުާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މިހ ރުާ އަނބުރ ާއިންނެވީމަ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ޖެނެރަލެއްާ އެޓަރނީާ ނީާ

އެޓަރނީާޖެނެރަލަށްާފ ނުވަންޖެހޭާބިލެއްާވެސްާމިތ ކުާނޯވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންާމަނިކުފ ނުާހަމަާސ ފުނުކ ށްލާ 

ާއިންނެވީމަާއަޅުަގނޑުާހިތަށްެއރީާނިޒ މީާމައްސަލައެކޭ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ންބަރުާތިާހުށަހެޅުއްވީާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަެއއްކަމަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވައިދެއްީވާާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

އެާ މޫސ .ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ އެީއާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތަޢ ރަފުކ ށް މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ މިާ މެންބަރުާ މިެގންދަނީ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިއަށްާ ެއގ ތުެގމަތީންާ އެހެންވީމަ،ާ ދެއްވީ.ާ

ނިންމ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަންާާ އެހެންވީމަ،ާބިލަށްާދެންާކުރިއަށްާެގންދ ނެާގ ތްާމަޖިލީހުންާ

ވިހެންާހިތަދާޫާއެއީާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަެއއްކަމަކަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާމިއަރުވަނީާހަމަާކުރިންާދެންނެ

ާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށްާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާ

ާ.....ާهللاާورحمتާعليكم ާاسالم `.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މި އެދެން.ާ މަޑުކ ށްލަދެއްވުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިޒ މ އ ދެ،ާ އިތުރާުާާާހ ރުާ ހުށަހެޅުމަށްާ މައްސަލައެއްާ ބެހޭާ

ދ އިރ ެގާާ ކުޑަހުވަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ އެދިވަޑައިަގންނަަވއިފި.ާ މެންބަރަކުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރު

ފަދައިންާާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ނެީގާ މިާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

މިތަނަށްާބިލުތައްާހުށަހަޅަންޖެހެނީާއެޓަރނީާޖެނެރަލުެގާއ ފީހުންާނޫންކަމަށްާއެބަާވިދ ޅުޭވ.ާރަނަގޅުާވ ހަކަެއއް.ާާ

ައޅުަގ ވެއްޖިއްޔ ާ ތައްަގނޑުާާއެހެންާ ޖެނެރަލުެގާ އެޓަރނީާ މިާ ތިރީަގއިާ ބިލުތަކުަގއިާ ހުށަހަޅ ާ މިާ ހީވަނީާ ނޑަށްާ

އެހެންވީމަ،ާާ އ ޅުންފިލ ނެ.ާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ ޑަށްާ ތަންކ ޅެްއާ ނުކުރެއްިވއްޔ ާ މިކަންާ ޖައްސަަވއިެގންާ

ާއެކަންާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާތިާހުށަހެޅުްއވީާވެސްާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެްއކަމަށްާޤަބޫލެއްާާއ ދެ،

ާވ ހަކަާކުރިއަށްެގންދެވުންާއެދެން.ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފު.

ާ

 ާކެވުންާ:ވ ހަކަދެއްހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާ

ދިވެހިރ އްوبركاتهާهللاާورحمتާعليكم ާاسالم  އ ތޯރިޓީއ .ާ އޭިވއޭޝަންާ ކުޅުދުއްފުށީާާާޖޭެގާސިިވލްާ ބިލެއްާ ބެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މެންބަރަށް،ާ އެާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީާ މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ

ަގއިާއަޅުަގނޑުާެވސްާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލ ާދޭތެރޭަގއިާވަރަށްާމެންބަރަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާޙަޤީޤަތު

ކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާމިާދ އިރ ާއަކީާވަރަށްާާާބ ޑަށްާވިސްނ ާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާވަރަށްާބ ޑަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ

ވަރަށްާ މަތިވެރިާ ވަރަށްާ ކަންކ ޅުތަކުންާ ރ އްޖޭެގާ ވެސްާ މިހ ރުާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ޚިދުމަތްތަކެއްާާާާފުޅ ާ ބ ޑެތިާ

ކ ށްދެއްވަމުންދ ާދ އިރ އަކަށްާވ ތީާއެާދ އިރ ެގާވަރަށްާިގނަާމުވައްޒަފުންނ އިާކަންތައްތަްއާމުދަލ އިާކަންތައްތަކެއްާ

އެހުރިހ ާާ އެއްކުރެވިާ ހޯދިާ މަޢުލޫމ ތުާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ފުޅ ާ ވަރަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ތީ.ާ ދ އިރ އަކަށްާ ހިމެނިެގންވ ާ

ދ ންޖެހޭނެކަމަށްާފަރ ތްތަކެއްެގ ޤ ނޫނުާވެެގންާ މިާ ޤ ނޫނަކަށްާ ދ ނެާ ޙިއްޞ ކުރެިވެގންާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ޙައްޤުތައްާ ާ
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ނިޒ މާުާ ބެހޭާ ދަތުރުފަތުރ ާ ވަިއެގާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިދެންނެވީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ

ބަނދަރުތަކެްއާއެބަހުރި.ާއަދިާއެތަންތ ނެގާިގނަާާާާޤ އިމްކުރެވިފައިވ އިރުާރ އްޖޭެގާއެކިާސަރަޙައްދުތަކުަގއިާަވިއެގ

ާާ ރަކ ތްތެރިވަމުންާއެބަދޭ.ާރަްއޔިތުންެގާމުދަލ އިާތަކެތިާވަރަށްާިގނަާއަދަދަކަށްާހުރިކަންާހައަދަދެްއެގާމުަވއްޒަފުން

އަމ ޒުކުރެވޭ ކަމަކަށްާ މިހުރިހާ  އެހެންވީމަ،ާ ބައްޓަންކުރެވެންޖެހޭާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ ބިލުާ މިާ ކަމަށްާގ ތަކަށްާ ނެާ

އ ންނަނީާހަމައެކަނިާސިވިލްާާާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާމީެގތެރޭަގއިާހަމައެހެންމެާމުވަްއޒަފުންނ ާދޭތެރޭަގއިާމި

ސަރވިސްެގާމުަވއްޒަފުންެގާގ ތަށްާތިބިާތިބުންާބަދަލުވެެގންދ ނެާކަމަށް.ާއެއަށްވުރެާރަނަގޅަށްާއެާމުަވއްޒަފުންނަށްާ

ޭއެގތެރެ ގ ތް.ާ ބެހޭވެެގންދ ނެާ ޙައްޤުތަކ ާ ލިބިދޭންޖެހޭާ މީހުންނަށްާ ދޫވެެގންދ ާ ބިލުަގިއާާާާއިންާ މިާ ވެސްާ ގ ތުންާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ،ާއ ތޯރިޓީެގާެއ6ާާާާއެހެންމެާމިާބިލުެގާާާާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާހަމަާާާނެދ ބައްޓަންެވެގން

މި ަގއިާ )ރ(ާ ޭއެގާ ބައިެގާ ބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވ ާ މިނިާާބ ރުތައްާ ކުންފުނާިާއ ންނަނީ،ާ ލިބިެގންާ ހުއްދަާ ސްޓަރުެގާ

ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ބައިވެރިވުން.ާ ޕަރޓްނަޝިޕްތަކުަގއިާ ޙިއްޞ ަގތުމ އިާ ކުންފުނިތަކުެގާ އުފެއްދުމ އިާ

އޭެގާާ ކަމަކަށް.ާ އ ންނަންޖެހޭނެާ ބ ރުާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތަކެއްާ މިހުރިހ ާ ބޭފުޅަކަށްާ އެންމެާ ވެސްާ އެްއގ ތަކަށްާ

ބޯޑެއްާއ ންނަންޖެހޭނެކަމ އިާމިާބިލުަގއިާއެބަާވިދ ޅުޭވ.ާއެހެންެވއްޖިްއޔ ާބޯޑުެގާމަޝްވަރ އެއްާވެސްާާާޤަބޫލުކުރެވެނީ

ބޭނުންވ ނެ.ާއަދިާކުންފުނިތަްއާއުފައްދ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާމ ލިއްޔަތ ާބެހޭާޤ ނޫނެްއާއެބަާއ ވޭ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާއެާާ

ގ  ބ ރުދޭާ ޤ ނޫނުންާ އެާ ކީކޭތޯ،ާ ބުނަނީާ ވެސްާާޤ ނޫނުަގއިާ ފަރ ތްތަކުެގާ ކަމ ބެހޭާ ބެލުމަށްފަހުާ ކ ބައިތޯާ ތްތަކަކީާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކަމަށްާ އިޞްލ ޙުކުރެވެންޖެހޭނެާ މ އްދ ާ އެާ ގ ތަކަށްާ ކަހަލަާ އަންނަންޖެހޭާ ެއކުަގއިާ އ އިާ މަޝްވަރ ާ

)ބ( މ އްދ ެގާ އެާ ހަމައެހެންމެާ އަދ ކުރުމަާާ-ފެންނަނީ.ާ މަސްޢޫލިްއޔަތުާ އ ތޯރިޓީެގާ ދަށުންާ ށްޓަކަިއާާމިޤ ނޫނުެގާ

)ޅ( ބައިެވރިވުން.ާ އެއްބަސްވުންތަކުަގއިާ ލިބިަގތުމުެގާ ޚިދުމަތްާ ެއާާާާ-މުދަލ އިާ ބޭނުންކުރުމ އި،ާ ުމދ ާ އ ތޯރިޓީެގާ

މިާ ވެސްާ ކަމަކީާ މިހުރިހ ާ ހޯދުން.ާ ފައިސ ާ ގ ތުަގއިާ ލޯނުެގާ ރަޙުނުކ ށްާ މުދ ާ އެާ މުޢ މަލ ތްކުރުމ އި،ާ މުދަލުންާ

އ ންނައި ތެރޭަގއިާ ބ ރުތަކުެގާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާާއ ތޯރިޓީެގާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަިއތަކެއް.ާ އ ންނަާ ރުާ

ވަކިާާ މިާ ެއއްވެސްާކަމެްއާ މަތީންާނޫނީާ ބުނ ގ ތެްއެގާ ޭއަގއިާ މ ލިއްޔަތުެގާޤ ނޫނަށްާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ހަމައެހެންމެާ ނުވ ނެކަމަށް.ާ ދެިވެގންާ ބ ރެއްާ މ7ާާާިދ އިރ އަކަށްާ މ އްދ ،ާ ޢަމަލުކުރަނާްާާާވަނަާ ޤ ނޫނަށްާ

ބެހޭާ އޭިވއޭޝަނ އިާ ސިިވލްާ ކ މިޔުނިކޭޝަންެގާ ެއންޑްާ ޭއިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ އ ފްާ މިނިސްޓްރީާ ކުރިންާ ފެށުމުެގާ

ބައިންާހަދ ފައިވ ާއެންމެހ ާގަވ އިދުތަކަކީާއ ތޯރިޓީންާހަދ ފައިވ ާަގވ އިދުތައްކަމުަގއިާބެލެޭވނެާއެވެ.ާމިހެންާއ ންނަާާ

ޤަބޫލެްއނުކުރެވޭާމިާޤ ނޫނ އިާއެްއގ ތްވ ާގ ތުެގމަތީންތޯާއެާަގވ އިދުތައްާހުރީާބަލަންޖެހޭނެ.ާާާާއ ތުންާއަޅުަގނޑަކަށް

އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެއަށްފަހުާނޫނީާއެއަށްާއެްއވެސްާކަހަލަާބ ރެއްދީާކަންތައްތަކެއްާކުރުމުެގާޙައްޤުާއ ންނ ނެާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ހަމައެހެންމެާ ނުފެނޭ.ާ 8ާާާާކަމަކަށްާ މ އްދ ، ދ އިރ ެގާާވަނަާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގާ ބަިއެގާ މަދަނީާ

ޢ އްމުާާ ބެހޭާސަރުކ ރުެގާ ދަތުރުފަތުރ ާ ބައިެގާ މަދަނީާ ަގިއ،ާ މިއ ންނަނީާއޭެގާ)ށ(ާ ސިޔ ސަތުކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިާ
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ކަންތައްތަްއާާ ރޭވޭާ ެއވަުގތެއްާ އޭަގއިާ ެއވެ.ާ އަންަގންވ ނެާ އަށްާ އ ތީރިޓީާ މިނިސްޓަރުާ ލިޔުމުންާ ސިޔ ސަތުތައްާ

ފަހަރެއްަގއިާރަނަގޅު އެބަދޭާ ދޭހަކ ށްާ މިއަށްާ އެކަމަކުާ ވ ނެ.ާ ވެސްާ އަންގަވަންާ ދެއްވަންޖެހޭނެ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ާ.

މިނިސްޓަރުާހަމަާއަމިއްލަފުޅަށްާކަންތައްތަކެއްާރ ްއވަވ ފައިާައންަގވ ގ ތަކަށްާއ ތުން.ާއެހެންީވމަ،ާބޯޑ އިާުގޅުންހުރިާ

މަޝްވަރ ކު އެކަށަެއޅުމުަގއިާ ސިޔ ސަތުާ އަޅުަގނޑަށްާާގ ތަކަށްާ ކަމަށްާ އެކަށައެޅެންޖެހޭނެާ ގ ތަކަށްާ ކަހަލަާ ރެވޭާ

ާާ ަވނަާމ އްދ ،ާމިނިސްޓަރުެގާބ ރ އިާމަސްޢޫލިއްޔަތު.ާެއ9ާާާާޤަބޫލުކުރެވެނީާއެބައިެގާތެރޭަގއިާވެސް.ާހަމައެހެންމެ

ެގާޚިދުމަތުެގާބައިެގާތެރޭަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާ)ހ(ާމީަގއިާމިއ ންނަނީ،ާމަދަނީާބައިެގާދަތުރުފަތުރު

ފެންވަރުާމަތިކ ށްާދެމެހެއްޓުމެުގާސިޔ ސަތުާކަނޑައެޅުން.ާހަމަާއެންމެާބޭފުޅަކަށްާވަކިާސިޔ ސަތުތަކެއްާކަނޑަައޅ ާ

ކަންތައްތަކެއްެގާބ ރުާދެްއވ ފައިާއ ންނަާގ ތަކަށްާމިއ ންނަނީ.ާއެހެންވިްއޔ ާޭއެގާބަދަލުަގއިާމިނިސްޓަރުެގާބ ރ ިއާާ

ާާ ތެރޭަގއި ކަންތައްތަކަށްޓަކައިާާމަސްޢޫލިއްތުެގާ ދ ިއރ ެގާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ބެލެހެއްޓުމުެގާާ ހިންގ ާ ސިޔ ސަތުާ ކަންތައްތަކުެގާ ރޭވެުމންދ ާ ބ ރުތައް،ާ ރޭވެމުންދ ާ އަދިާ ރޭވުންތަކ އިާ ރޭވިފަިއވ ާ

ވަރަށް ބަލ އިރުާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ މިާ މިގ ތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އެކަހަލަާާާާދައުރުކަމަށް.ާ އެބަހުރިާ ރ ނުގރ ނުގންާ ިގނަާ

ގ ތަކަށްާމިާބިލ ާދޭތެރޭަގއިާިއތުރަށްާވިސްނަންޖެހޭ.ާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާ

މާިާ ފެންނ ތީާ އިޞްލ ޙުތައްާ މިާ ބަލ ލިއިރުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުގ ތަކަށްާ މައިަގނޑުގ ތެއްަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ

ބޭނުންތެރިގ ތަކަށްާާއިޞްލ ޙުތަކ  ރަނަގޅުގ ތަކަށް،ާ ބިލުާ މިާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާ އިތުރަށްާ ކ މިޓީންާ ެއކުާ

ާބައްޓަންކުރެިވެގންދ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ފަިއވޭ.3ާާާާބަރު.ާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެއްކެަމށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންާ

ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ ރިޟ ،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ

ނ ޒި މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ މަޑަވެލިާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާާމުޙައްމަދުާ ތަންދޭގ ތަކަށްާ ވަުގތުާ މް.ާ

މިއަރުވަނީ،ާާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެގ ތުންާ ެގންދ ނަން.ާ ދެމުންާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާއަށް.ާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުންާެއދެން.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަލީާރިޟ ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު،ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާާ

އ ިއާާ އ ތޯރިޓީާ ޭއިވއޭޝަންާ ހުށަހަޅުއްވ ދެއްވީތީ،ާސިވިލްާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މޫސ ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ

ބިލެއް އެދުނީާާާބެހޭާ ހޯދ ލަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީާ
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އަޅުަގނޑަށްާވެސްާމިާބިލުންާފ ހަަގކ ށްލެވޭާދެާނުކުތ ެއއްާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ތީވެ.ާފުރަތަމަާނުކުތ ާއަކީާާ

ާާ ފ14ާާާިބިލުެގ އެްގޒެކެޓިވްާ ޗީފްާ އ ތޯރިޓީެގާ މ އްދ ،ާ މެންބަރުކަމުގެާވަނަާ ެމންބަރުންާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ ބޯޑަށްާ ޔަވ ާ

ާާ އަހަރުާދުވަހޭ.ާއ ތޯރިޓީެގާޗީފްާެއގްޒެކެޓިވްާފިޔަވ .ާއަނެއްކ ޅުންާހަމަާއެމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާެއބ5ާާާާަމުއްދަތަކީ

އްނުވޭާދެންާިމާާއަހަރުާދުވަހުެގާުމއްދަތަކަށޭ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއ5ާާާެއ ދޭާޗީފްާެއގްޒެކެޓިްވާޢައްޔަންކުރެވޭނީާވެސްާާ

ހަމަާއެއްާމ އްދ އަކަށްާހަދ ލ ފައިާނަމަވެސްާިމކަންާހަމަާރަނަގޅުކ ށްލަންާޖެހޭނެހެން.ާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގިއާހަމަާ

ާާ މިާޤ ނޫނުެގ ފެންނަނީ.ާއަދިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަށުންާވަކިކުރެވ17ާާާާޭމިކަމަށްާވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށްާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

އެހެ ފިޔަވ ާ އެްގޒެކެޓިވްާ އެގްޒެކެޓިެވއްާާޗީފްާ ޗީފްާ ކ ންމެާ އަލުނ5ާާާާްންާ މުއްދަތަކަށްާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

ވަނަާ ދެާ ފުށުއެރުމެއް.ާ ކުޑަކުޑަާ އުޅޭހެންާ އެބަާ މިމ އްދ ަގިއާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޢައްޔަންކުރެވިދ ނޭ.ާ

ާާ ށުންާޗެއަރމަނަށްާމިާޤ ނޫނުެގާދަާާ-ަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(16ާާނުކުތ އަކަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލަންާބޭނުންވަނީ،

ބޯޑުެގާއެހެންާ ބ ރުތައްާޗެއަރމަންާކަނޑަައޅ ާުއސޫލަކުންާ އިޚްތިޔ ރަކ އިާ ހުރިހާ  ލިބިެގންވ ާއިޚްތިޔ ރެއްާނުވަތަާ

އަޅުަގނޑުާާ ތަންކ ޅަކީާ ފުށުއަރ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އަންނަިއރުާ މިހެންާ މ އްދ ާ މިާ ޙަވ ލުކުރެވިދ ނޭ.ާ މެންބަރަކ އިާ

ްއކަހަލަާމުޢައްސަސ ތައްާނުވަތަާބޯޑުތައްާނުވަތަާމިކަހަލަާކުންފުނިތަކުަގއިާހ ދިސ ތަްއާާހިތަށްއަރަނީާމ ޒީަގއިާބައެ

އެންމެާ އ ތުމަކީާ ދީފައިާ އިޚްތިޔ ރުާ ބ ރ އިާ މިާ ިމގ ތަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ ހުރިގ ތަށްާ ދިމ ވެފަިއާ ކަންތައްތައްާ ނުވަތަާ

ނުވަތަ ކ މްޕެނީެގާ މުޅިާ އެބަހުރޭާ ބައެްއފަހަރުާ ކަމެއްބ އޭ.ާ ފައިސ އެްއާާރަނަގޅުާ ލިބޭހ ާ އ ތޯރިޓީެގާ އެާ ާ

ރައްކ ެވެގންާ ފަހަރަށްާ ބަެއއްާ ވެސްާ ޙ ލަތުަގއިާ އެާ ދިމ ވެެގންާ ކަންތައްާ ޯގސްގ ތަކަށްާ ތަންކ ޅެއްާ އެހެންގ ތަކަށް،ާ

ވަނަާމ އްދ ަގއ26ާާާާިދ ތަންާވެސްާއެބަާއ ދޭ.ާއަޅުަގނޑުާކ ންމެހެންާެއވ ހަކަެއްއާދަންނަވ ކަށްާނޫން.ާދެންާމިއ ތީާާ

ގ ތުަގއިާބަޔ ންކ ށްފައިވ ާާާާމިއ ތީ، އަނެއްކ ޅުންާހަމަާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާޗީފްާއެްގޒެކެޓިވްާކުރަންޖެހޭާކަމެްއެގާ

ކަމެއްާކުރުުމެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާލިޔުމަކުންާބޯޑުެގާއެހެންާޑިރެކްޓަރަކ އިާހަވ ލުކުރުުމެގާިއޚްތިޔ ރުާވެސްާލިބިެގންެވާާ

ޑިރެކްޓަ ޑިރެކްޓަރުންާ ގ ސްާ މިގ ތަށްާ މެންބަރުންނަށް،ާއެވެ.ާ މެންބަރުންާ މިާ މީހުން،ާ އެހެންާ ނުވަތަާ ރުންނަށްާ

ބޯޑުަގއިާތިބޭާމެންބަރުންާމެންބަރުންެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާވ ޖިބުތައްާއެހެންާމެންބަރަކ އިާހަވ ލުކުރެވޭނެާގ ތަކަށްާާ

ވަރުެގާބ ޑުާއ ތޯރިޓީއެްއަގއިާާހަމަާބޭނުންވެއްޖެާކ ންމެާހިނދެއްަގއިާެއގ ތަށްާއ ތުމަކީާައޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާމި

އެންމެާއެދެިވެގންވ ާކަމަކަށްާވެދ ނެހެނެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާއެކަމަށްާތަންކ ޅެއްާބ ޑަށްާކ ންސަރންވ ތީާެއވ ހަކަާާ

ާާ ބިލުެގ އ ދެ،ާ ބޭނުންވީ.ާ 8ާާާާދަންނަވ ލަންާ ބ ބު. ތަފްސީލުކ ށ8ާާާާްވަނަާ ވަރަށްާ އެބައ ތްާ ބ ބުަގއިާ ވަނަާ

މުވަްއޒަފުންނ ާދޭތެރޭަގއިާާބަޔ ންކ ށްދީފައިާމިހ ރު ޭއވިއޭޝަންެގާ ާސިވިލްާއޭވިޭއޝަންާމިނިސްޓްރީާއ ފްާސިވިލްާ

ާާ ދޭތެރޭަގއި ގ ތ ާ ކުރެވިެގންދ ނެާ ޤ ނޫނަށ46ާާާްާކަންތައްތައްާ މިާ އެބައ ތް،ާ ބަޔ ންކ ށްފައިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ންެގާސިވިލްާޭއވިޭއޝަނ އިާބެހޭާާޢަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާމިނިސްޓްރީާއ ފްާސިވިލްާޭއވިއޭޝަންާއެންޑްާކ ިމޔުނިކޭޝަ

މުވައްޒަފުންާއ ތޯރިޓީެގާމުވަްއޒަފުންެގާގ ތުަގިއާހަމަޖެހިެގންދ ނެކަމަށް.ާާ ބައިަގއިާމަސައްކަތްކުރަމުންާއަންނަާހުރިހާ 
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ާާ ބިލުެގ މިާ ހަމަާ މުަވއްޒަފުން،27ާާާާއަނެއްކ ޅުންާ އ ތޯރިޓީެގާ ވަކިކުރުން.ާ މުވައްޒަފުންާ އެބައ ތްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ަގވ އިދުތަކ އިާާއ ތޯރި ކަނޑައަޅ ާ ބޯޑުންާ މުަވްއޒަފުންނަށްާ ބޭނުންވ ާ ހިންުގމަށްާ މަސައްކަތްާ ޓީެގާ

އެްއގ ތްވ ގ ތުެގމަތީންާވަޒީފ ާދީ،ާއެއްާަވޒީފ އިންާއަނެއްާވަޒީފ ާއަށްާބަދަލުކ ށް،ާވަޒީފ ާއިންާވަކިކ ށްާހަދ ނީާ

ތަކަށްާދެންާއަނެއްކ ވެސްާވެެގންދ ނީާކިހިނެތްބ އޭ.ާާޗީފްާެއގްޒެކެޓިވޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިާމުވަްއޒަފުން

ާާ ޖުމްލަގ ތެްއަގއި އެހެންނަމަެވސް،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ބިލުންާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލަތަކެއްާ ކުދިކުދިާ 10ާާމިކަހަލަާ

ާާ ބަހ ލައިެގން ވ54ާާަބ ބަކަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެކޭ.ާ ތަފްސީލީާ އެކުލަވ ލ ފައިާ ރަށްާމ އްދ ާ

ޓެކްނިކަލްާާ ވަރަށްާ މިއީާ ދޭތެރޭ.ާ ެވެގންދ ނެގ ތަކ ާ ކަންތައްތައްާ ދެންާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މިޓީާ ވިސްނަންޖެހޭާ ބ ޑަށްާ

އެއްާ މިާ ޚ އްޞަގ ތެްއަގއިާ ހުރީމަ.ާ ކަންތައްތައްާ މިދެންނެވިާ ވެސްާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ތީވެާ ބިލަކަށްާ

ރަކ އިާހަމަާބޭނުންވެއްޖެާކ ންމެާހިނދެއްަގިއާހަވ ލުކ ށްފައިާދެވޭނެާާޑިރެކްޓަރެްއެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަނެއްާޑިރެކްޓަ

އެނޫންގ ތަކަށްާާ ހިތްހަމަނުޖެހޭތީވެާ ެއގ ތްާ އަޅުަގނޑުާ އ ތީމަާ ޖެހިލެވޭނެގ ތަށްާ ދުރަށްާ ތަންކ ޅެއްާ ނުވަތަާ ގ ތަކަށްާ

ހިއްމުާކަމެއްކަމަށްާފެންނ ތީވެާާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާިވސްނ ަވޑައިެގންާމިކަންާހައްލުކ ށްދެއްވ ާމިާބިލުާެގނައުމަކީާމު

ާއަޅުަގނޑުާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ންބަރުާާޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެއްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުަގއިާ މުޙައްމަދަށް.ާ ޙުސައިންާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާ

ދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރާުާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާކުޅު

ައޅުަގނޑުާާ ރޫޙަށްާ ބިލުެގާ މިާ ބިލު،ާ އ ތޯރިޓީެގާ އޭިވޭއޝަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާ ިމވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މޫސ ާ

ހުށަހެ ފުރިހަމަާއަށްާ ެމންބަރުާވަރަށްާ މެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލުާއެާ މިާ ޅުއްވިކަމަށްާވެސްާާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާ

ބިލަށާްާ މިާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެކަމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ަގވ އިދުތަްއާާ އުސޫލުތަކ އިާ ކަންކަމ އިާ ބެހޭާ ދަތުރުފަތުރ ާ ވައިެގާ މަދަނީާ މިއީާ ހިތަށްެއރީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ލ ފައިާ

ނޫންބ ވަ ބިލެއްާ ވައިެގާާޤ އިމްކުރުމުެގާ މަދަނީާ އައީާ ހަނދ ނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޭ.ާ

ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެންާ އެހެންވީަމ،ާ ފ ސްކ ށްފައި.ާ މަޖިލީހުންާ މިާ އ ެވއޭާ އެބަާ ޤ ނޫނެއްާ ދަތުރުފަތުރ ބެހޭާ

ވަ މިދެންނެވީާ މަޤްޞަދަކީ.ާ ޖެހޭާ ހ ސިލްކުރަންާ މިާ ކ ބައިބ އޭާ ސުވ ލަކީާ ދަތުރުފަތުރުާާެގންނަންޖެހޭާ ިއެގާ
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ިވޔަފ ރިކުރ ާާ ދ އިރ ަގއިާ ބެހޭާ ދަތުރުފަތުރ ާ ވައިެގާ ނުވަތަާ ޤ އިމްކުރުންތޯާ ބ ޑީއެއްާ ރެިގޔުލޭޓްރީާ ރެިގޔުލޭޓްކުރ ާ

މިޖެހެނާީާ ދަންނަވ ލަންާ މިހެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ އިމްކުރުންތޯ.ާ ކޯޕަރޭޝަނެއްާ ނުވަތަާ ކުންފުންޏެއްާ

ާާ މ ޒީެވ މިާ އ ދެ،ާ ސިވިލްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހުރީާ ކުރީަގއިާ އެންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ބަލ އިރުަގިއާ ދިޔަތަނަށްާ

އޭިވއޭޝަންާޑިޕ ޓްމަންޓެއް.ާެއާޑިޕ ޓްމަންޓުަގއިާޑިރެކްޓަރާއ ފްާސިވިލްާޭއވިއޭޝަނެއްާހުންނަވަިއެގންާއޭނަާއަކީާާ

ތުރުކުރ ާފަރ ތްތަކުންާވެސްާރެިގލޭޓްކުރުމުެގާއެންމެާއިސްާފަރ ތްކަމަށްާބޭރުެގާފަރ ތްތަކުންާވެސްާއަދިާަވިއެގާދަ

ބަލ ކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާާ އ ންނަވަރުންާ އެނިގފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ެގންދިޔައީ.ާ ބަލަިއެގންާ ެއގ ތަށްާ ޤަބޫލުކ ށްެގންާ

ނުވަތަާާ ޭއވިޭއޝަންާ ސިވިލްާ އ ފްާ ޑިރެކްޓަރާ އެއީާ ގ ތަކަށް.ާ މިކަހަލަާ އ ތީާ ެވސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އަވަށްޓެރިާ

އ  ޖެނެރަލްާ އެންމެާއިސްާޑިރެކްޓަރާ ރެިގޔުލޭޓްރީާ ކަންކަމުެގާ ބެހޭާ ދަތުރ ާ ވަިއެގާ ެއއީާ އޭިވއޭޝަންާ ފްާސިވިލްާ

ސަރވިސްަގިއާާ ސިވިލްާ ނުވަތަާ ނަމަވެސްާ ބޭފުޅެއްާ ހިމެނިެގންވ ާ ނިޒ ުމަގިއާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ އެއީާ ފަރ ތް.ާ

،ާުމސްތަޤިއްލުާތަންތަނަށްވަނީާާހިމެނިެގންވ ާބޭފުޅެއްާނަަމެވސްާނުވަތަާމިހ ރުާމިކިޔ ާިމނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާއ ދެ

ގ ތުންާާ މުއައްސަސ އެްއެގާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ އެހެންނަމަެވސްާ އުފެދޭ.ާ އެބަާސުވ ލުާ މިހ ރުާ ކިހ ވަރަކަށްކަންާ

ނަމަވެސްާމިކަހަލަގ ތަކަށްާމިާތިބެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާމިއ ތީ،ާއ ދެ،ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ

އެްއާާޢިއްޒަތް އ ތޯރިޓީާ ޭއވިޭއޝަންާ ސިވިލްާ މިއ ތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މޫސ ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ތެރިާ

މިހ ރުާ މިއީާ އެބައެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުާ ބައިތަކަށްާ އެކިާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އަނެްއކ ާ ދެންާ ގ އިމުކުރަން.ާ

އޭާ ސިވިލްާ އ ފްާ މިނިސްޓްރީާ އ ދެ،ާ ބައި،ާ ބެހޭާ ޭއވިޭއޝަނ އިާ ކ މިއުނިކޭޝަންަގިއާާސިވިލްާ އެންޑްާ ވިއޭޝަންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ މިދަނީ.ާ ބަދަލުވެެގންާ ވެސްާ މިކަމަށްާ ބައިކަންާ ބެހޭާ އ އިާ އޭވިއޭޝަންާ ސިވިލްާ ހުންނަާ

މިހ ރާުާ ދަންނަވ ލަނީާ ސަމ ލުކަމަށްާ ވެސްާ ބޭފުޅުންެގާ އެހެންާ އަދިާ ދަންނަވ ލަނީ،ާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރުންާނުވަތަާދިވެހިާދައުލަތުެގާފަރ ތުންާމިާވައިެގާދަތުރުފަތުރ އިބެހޭާދ އިރ ާރެގިއުލޭޓުކ ށްާާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަރުކ 

ަގވ ިއދުތައްާތަންފީޛުކ ށްާބެލެހެއްޓުމ އިާހިންުގމުެގާދައުރުާބަދަލުވެެގންާދަނީާމިާއުފެދޭާ ަގވ އިދުތައްާހަދައިާއެާ

5ާާާރަނަގޅު.ާއ ދެ،ާއެހެންާމިާދަންނަވަނީާމިާޤ ނޫނުެގާާއ ތޯރިޓީާއަށްާތޯއޭ.ާމިާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެއްވިއްޔ ާވަރަށް

ހުރިހ ާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ބ ރުތައްާ މަސްޢޫލިްއޔަތުތަކ އިާ މިއ ންނަނީާ ބަލ އިރުަގއިާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ ދެންނެވި މިާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އ ދެ،ާ ވެސް.ާ ވައިގ5ާާާެބޭފުޅުންނަށްާ މަދަނީާ ިމއ ންނަނީާ ަގއިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ފަތުރ އިާުގޅޭގ ތުންާސަރުކ ރަށ އިާވަިއެގާދަތުރުފަތުރުެގާސިނ ޢަތަށްާބޭނުންވ ާފަންނީާއަދިާއިދ ރީާލަފައ ިއާދަތުރު

އެހީތެރިކަންާދިނުން.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާމަދަނީާވަިއެގާދަތުރުފަތުރުެގާސިނ ޢަތުަގއިާހަމަހަމަާއަދިާވ ދަވެރިާވެއްޓެްއާާ

ތަރައް ކުރިއަރުަވއިާ ސިނ ޢަތުާ އެާ ަވިއެގާާގ އިމުކ ށްާ މަދަނީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ންނަނީާ ަގއިާ )ރ(ާ އަދިާ ޤީކުރުން.ާ

އެކަށައަޅަންޖެހޭާ އެކަންާ ދިނުމަށްޓަކައިާ އެކުާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ސަލ މަތްތެރިކަމ އިާ ޚިދުމަތްތައްާ ދަތުރުފަތުރުެގާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާއެކ5ާާާާިަގވ އިދުތަކ އިާއުސޫލުތަކ އިާިމންަގނޑުތަްއާކަނޑައެޅުން.ާއ ދެ،ާމިދެންނެވީާމިާޤ ނޫނުެގ
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ާާ ޖެހިެގންާއ ތް ބަލ ލަނީާހަމަާ ދެންާއަޅުަގނޑުާ ހުރިާވ ހަކަތައް.ާ 6ާާާާބައިބަިއަގއިާ މ އްދ ގ6ާާާެވަނަާމ އްދ . ވަނަާ

ަގތުމ ިއ،ާ ޙިއްސ ާ ކުންފުނިތައްާ އުފެއްދުމ އިާ ކުންފުނިާ ލިބިެގންާ ހުއްދަާ މިނިސްޓަރުެގާ ިމއ ންނަނީާ ަގއިާ )ރ(ާ

ބައިެވރިވުން ާާޕ ރޓްނަރޝިޕްތަކުަގއިާ މިދެންނެވީ ދެއްތޯ.ާ ވިޔަފ ރިކުރުންާ މިއީާ މިކިޔަނ5ާާާާީ.ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ތަންފީޛުކުރުމ އި،ާާ ސިޔ ސަތުތައްާ އެާ ކަނޑައެޅުމ ިއ،ާ ސިޔ ސަތުާ ސަރުކ ރުެގާ މަސަްއކަތްތަްއ،ާ ރެގިއުލޭޓަރީާ

ދަތުރުފަ ހިންުގންާވަިއެގާ ހުރިހ ާއެންމެންެގާމައްޗަށްާ ަގވ އިދުތައްާ ހެދުމ އި،ާއެާ ދ އިރ ާއ ިއާާަގވ އިދުތައްާ ތުރުެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާމިބުނަނީާަވއިެގާދަތުރުފަތުރ އިާބެހ6ާާާާޭުގޅޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާައނެއްކ ާމިާބުނަނީ،ާާ

ޚިދުމަތެއްާ ނަރުދަމ ެގާ ހަދ ގ ތަށްާ މިާ ކުންފުނިތަކުންާ ޔުޓިލިޓީާ މިއީާ ހީކުރަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ދ އިރ ަގއި،ާ

ދޭނީ.ާނުވަތަާވިޔަފ ރިކުރަންޏ ާކުރ ނީާވައިެގާދަތުރުފަތުރ ިއާބެހޭާދ އިރ ަގއިާކަމަށް.ާާާނޫންކަމަށްާމިާއ ތޯރިޓީާއިން

)ރ(ާަގއިާމިބުނަނީާަވއިެގާދަތުރުފަތުރ އިާބެހޭާދ އިރ ަގއިާނުވަތަާދެންާއެހެނެްއާނުބުނޭާކުންފުނިާއުފައްދ ާވ ހަކަ.ާާ

ޕ ރޓްނަރޝިޕްާއުފަްއދައިާޙިއްސ ާަގނެ،ާދެންާާާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާމިާއ ތޯރިޓީާއިންާކުންފުނިާއުފައްދ ާނުވަތަ

ވެއްޖެ.ާ ވެސްާ ދަށްާ ަވރަށްާ އަުގާ ޙިއްސ ެގާ މިހ ރުާ ވެސް.ާ އިންާ މޯލްޑިވްސްާ އ ފްާ ބޭންކްާ ަގނެފ ނެާ ޙިއްސ ާ

އެހެންނަމަވެސްާޙިއްސ ާަގނެފ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވީާމިގ ތަށްާމިާކަންާމިާކުރަނީާމިއީާދެކ ޅުާޖެހާޭާ

.ާީމަގއިާނޫޅޭތޯއޭާތަޢ ރުޟެއް.ާސ ފުކ ށްދެްއިވއްޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާެއއީާެއއްކ ޅުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކަމެއްތޯއޭ

ިމާާ އަނެްއކ ޅުންާ ދ ިއރ ަގއި.ާ މިާ ތަންފީޛުކުރ ށޭާ ަގވ އިދުތައްާ އަދިާ ހިންގ ށޭާ ަގވ އިދުާ ހަދ ށޭ.ާ ަގވ އިދުާ ބުނަނީާ

ހަދ ށޭ ވެސްާ ޕ ރޓްނަރޝިޕްާ ކުރ ށޭާ ވެސްާ ވިޔަފ ރިާ ލޯނުާާާބުނަނީާ މިދެނީާ ބ ރުާ އެކަަމށްާ ކުރ ށޭ.ާ މިކަންކަންާ

އަނެއްކ ާާ ދެންާ ކަމެއް.ާ ފ ހަަގކުރެޭވާ މީެގާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ގ ތްގ ތުން.ާ އެހެނިހެންާ ނަަގިއެގންނ އިާ

ާާ ާވަނަާމ އްދ ެގ،ާއ ދެ،ާކ ންމެވެސްާހިސ ބެްއަގއިާއ ދެ،ާއެބަބުނޭާމ3ާާިއެހެންާމެންބަރަކުާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިން

އ ތޯރިޓީަގއިާތިބި،ާއ ދެ،ާމިހ ރުާސިވިލްާއޭިވއޭޝަނ ިއާބެހޭާބައިަގއިާތިބިާހުރިހ ާމުަވއްޒަފުންާމިާއ ތޯރިޓީާއަށްާާ

މުވަްއޒަފުންނަކީާ އ ތޯރިޓީެގާ މިާ ބުނޭާ އެބަާ އެއްަގއިާ މ އްދ ާ އަނެއްާ އަނެއްކ ޅުންާ ހަމަާ ދ ނެކަމަށް.ާ ބަދަލުވެެގންާ

އިތޯއޭާބޭނުމަކީ.ާކ ބައިތޯއޭާމަޤްޞަދަކީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާސިވިލްާސަރވިސްެގާބައެއްާނޫނޭ.ާއ ދެ،ާކ ބަ

ކުރިމަތިވެފައިވ ކަން.ާާ މައްސަލަތަކެއްާ މީހުންނަށްާ ތިބިާ އަނެްއހެންާސިވިލްާސަރިވސްަގއިާ މިާ އެބަާއެނޭގާ ވެސްާ

ާާ ނޫނިއްޔ  މަޤްޞަދަކީ.ާ ހުރިހ ކަމެއްެގާ ިމާ ޙ ސިލުކުރުންތޯއޭާ އެކަންާ ހަމައެކަނިާ ވިޔަފ ރިކުރ ާާއެހެންނަމަވެސްާ

ކުންފުންޏެއްާއުފެއްދުންތޯއޭ.ާނޫނިއްޔ ާސިވިލްާޭއވިއޭޝަންެގާދ އިރ ަގއިާވަިއެގާދަތުރުފަތުރުެގާދ އިރ ެގާަގވ އިދުެގާާ

ޕްރ ފެޝަނަލާްާ ކުރ ާ މަުގފަހިާ މިކަމަށްާ ހަރުދަނ ކ ށްާ ތަންފީޛުކުރުންާ ަގވ އިދުތައްާ އެާ ހަރުދަނ ކ ށްާ ދ އިރ ތައްާ

ާކ ށްާއެބައެްއެގާއަތްމައްޗަށްާމިކަންާކ ށްލުންތޯއޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.އެކަށޭނަާއ ތޯރިޓީާއެއްާގ އިމުާ

ާ

 މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:
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މަޖިލީހަށާްާ މިާ ބިލެއްާ އ ތޯރިޓީެގާ ޭއވިޭއޝަންާ ސިވިލްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ޢިއްޒަ އަޅުަގނޑުާާހުށަހެޅިެގންާ ބިލ އިބެހޭގ ތުންާ މިާ އަދިާ މިދަނީ.ާ ބަހުސްކުރެވެމުންާ މިއަދުާ މެންބަރުންާ ތްތެރިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގިއާމަޖިލީހުންާފ ސްކ ށްފައިވ ާސިވިލ3ާާާާްދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާނުކުތ ތަކެއްާއެބަހުރި.ާމިާބިލުެގ

އަންނައިރު ބިލުތައްާ ވެސްާ އަބަދުާ ައޅުަގނޑުާ ބައި،ާ ބެހޭާ ބަސްާއޭިވއޭޝަނ އިާ އެާ ނުދޭާ ކަމަކުާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ާ

އެގ ތަށްާއިންނ ތީ.ާވަކިާކަމަކ އިާބެހޭ،ާއެހެންާއިނީމަާއަޅުަގނޑަށްާއެބަހުެގާމ ނަާެއކިާގ ތްގ ތަށްާފުށުއަރ ާގ ތްާާ

އެބަވޭ.ާކަންކަމ އިާބެހުމަކީާެއކިާގ ތަށްާމ ނަާއެބަކުރެޭވ.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާކަމަކުނުދޭާމިާބިލުަގއިާވެސްާާ

އޭިވއޭޝަންެގާ ސިވިލްާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަދަލުވ ންާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ތަނެއްާ ހުރިހާ  އިންނަާ މިާ 'ބެހޭ'ާ މިާ

ކުރީަގިއާާ ެގނުވި.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ޤ ނޫނެއްެގާ އ ތްާ ހެދިފައިާ ކުރީަގއިާ

ކީްއކު އެހެންވީމ ،ާ ހެދިފައި.ާ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުާާއެބައ ތޭާ ޤ ނޫނުާ އެާ މިއ ތީާ ޤ ނޫނެއްތޯ.ާ ހެދޭާ މިހ ރުާ ރަންާ

ޞަފުޙ ެގާމައްޗަށްާވަރަށްާއ ދަިއެގާގ ތެއްަގއިާހެދިފައިާއ ތްާޤ ނޫނެއް.ާމިހ ރުާރ އްޖޭގ4ާާާެނަަގިއެގންާބެލިއިރު.ާާ

ބޭފުޅަކ4ާާާާުބ ަގއިެގާާާާކަންތައްތަްއާމިާބަދަލުވަމުންދ ާދަނޑިވަޅެްއަގއިާއަދިާއިްއޔެަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާުގޅިފައިވާ 

ާާ ުގޅިފަިއވ  މިާ ވ ހަކަދައްކައިފި.ާ ފުންކ ށްާ ވަރަށްާ ބެހޭގ ތުންާ ކަންކަމ އިާ މިާ ބުނަނ4ާާާީާވެސްާ މީހުންާ ބ ަގިއެގާ

ވެސްާާ ޖެއްސޭނީާ ފްލައިޓުތައްާ މިާ ތަނަކުންާ ބަލަހައްޓ ާ ކަންތައްތައްާ ަވއިެގާ މިކަހަލަާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ސިޔ ސަތަ ދައުލަތުެގާ ޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާާމުސްތަޤުބަލުަގއިާ ޕްރަިއވެޓްާ ސިޔ ސަތަކީާ މައިަގނޑުާ ސަރުކ ރުެގާ ކީ،ާ

ކ ންާާ އަށްާ އަމިއްލަާ ޤައުެމްއަގއިާ ެއްއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ުއސޫލު.ާ ކުރުމުެގާ ކަންކަންާ ދަށުންާ

ާާ ފޭލިވެފަިއވ  ުގޅިފަިއވ ާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ހިންަގނީ.ާ އެއަރޕޯޓްާ ފަރ ތުނ4ާާްބަޔަކުތޯާ މިކަނާްާާާބ ަގއިެގާ ބުނަނީާ

ނުކުރެވޭނެއޭާދެނެއްާރ އްޖޭަގިއާމިގ ތަށްާކަންކ ށްފިއްޔ ،ާއެައރޕޯޓެއްާޕްރައިވެޓަިއޒްކ ށްފިްއޔ ާދެނެއްާނުކުރެވޭނެޭއާާ

ުގޅިފަިއވ ާ މިާ މިއުޅެނީ.ާ މުހިއްމުެވެގންާ މިކަންާ އެހެންީވމ ،ާ ނުޖެއްސޭނެއޭ.ާ ެވސްާ ފްލަިއޓެއްާ އަށްާ ރ އްޖެާ

ާާ މީހ4ާާުފޭލިވެފައިވ  ޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާބ ަގިއެގާ ޕްރައިެވޓްާ ކުރަމުންދަނީާ ކަންާ ދުނިޔޭަގިއާ ނޭނުގނޭާ ންނަކަށްާ

އުސޫލުންކަން.ާދުނިޔޭަގއިާކ ންާޤައުމެްއަގއިތޯާކުރިއަރ ފަިއވ ާޤައުމެްއަގިއާެއއަރޕޯޓެއްާައމިއްލަާއަށްާސަރުކ ރުންާާ

ރަނަގޅުގ ތަށް ބަހައްޓ ފައިާ ދޫކ ށްފައިާ އެތަންާ ކުްއޔަށްާ ސަރުކ ރަކީާ މަންފ ާާާާހިންަގނީ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ

ކުރަނިިވގ ތުަގއިާއެކަންާކުރ ތޯާބަލ ާބައެއް.ާރެިގއުލޭޓުކ ށްާމ ނިޓަރކުރ ާބައެއް.ާމިއަދުާިމާދިމ ވެެގންާއުޅެނީާއެްއާާ

ލަިއެގންާ ރައީސަކުާ ެއއްާ ކުރަންީވ.ާ ކަންތައްާ ލައިެގންާ ޗެއަރމަންާ ެއއްާ ކުރަންވީ.ާ ކަންތައްާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނުާ

ކުރަންވީ.ާއެާމައްސަލަާޖެހިެގންާމިއުޅެނީ.ާތެދެއްމެާއެއީ.ާކުރީަގއިާއ ތީާއެންމެާމީހެއްެގާއަތުަގއިާބ ރު.ާާކަންތައްާާ

ސަބަބުންާ އެހެންވުމުެގާ ފަނޑިޔ ރު.ާ ބ ޑުާ އެންމެާ ހައިސިއްޔަތުންާ ވެރިޔ ެގާ މަތީާ އެންެމާ ދައުލަތުެގާ އަކީާ އޭނ ާ

ހަރުަގއިާމަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔައީާދިވެހިރ އްޖޭެގާލ ބުވެތިާާއ30ާާަދައުލަތުެގާޢަދުލުއިންޞ ފުާެގއްލިއްޖެ.ާވޭތުވެދިޔަާާ

ރައްޔިތުންާޢަދުލުއިންޞ ފުާނެތިެގން.ާމިއަދުާވެސްާމިާކުރަނީާއެާމަސައްކަތް.ާއެއީާއެންމެާމީހެއްެގާއަތުަގއިާބ ރުާ
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އްާއަންނަންޖެހޭނީ،ާއ ތީމަ.ާތެދެއްމެ.ާއެާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރަކުާފ ހަަގކ ށްފިާމީަގއިާބޯޑުެގާމިާބިލުތަ

އެއްާޒ ތަކަށްާހުންނަާބިލުާއަންނަންޖެހޭނީާއެއްކަހަލަާގ ތަކަށޭ.ާފަހަރުަގއިާވެދ ނެާެއއީާރަނަގޅުގ ތަކަށްާެވސްާެއާާ

ބ ަގިއެގާއެކަކު،ާމީނ ާއަކީާމުޅ4ާާާާިބޭފުޅ ެގާޚިޔ ލުަގއި.ާއެާސަބަބަކަށްވަނީާކުރީަގއިާއެާބޭފުޅ ެގާޕ ޓީެގާުގޅިފަިއވ ާާ

ޗެއަރމަން.ާމުޅިާޤައުމުެގާހުރިހ ާބޯޑުތަކުެގާވެރިޔ .ާމުޅިާޤައުމުެގާެވސްާވެރިޔ .ާެއއީާއޭނ ެގާާާާޤައުމުެގާހުރިހ 

އަންނަާ ބަދަލުވަމުންާ މިއަންނަނީާ މިކުރަނީ.ާ ކަންތައްތައްާ މިއަދުާ އެހެނެއްނޫންާ ހަިއސިްއޔަތުން.ާ ވެރިކަމުެގާ ބޭބެެގާ

ރައްޔިތު ޤައުމުެގާ މިާ ބަދަލުވެއްޖެ.ާ ޤައުމުާ މިާ މިކަހަލަާާޒަމ ނެއްަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ބަދަލުވެއްޖެ.ާ ވިސްނުންާ ންެގާ

ލިބެންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޖުމްހޫރިްއޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ ހަދައިާ ބިލުތައްާ

ރަނީާޙައްޤުތަކ އިާމަންފ ާކުރަނިވިާޤ ނޫނުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާމައްޗަށްާލ ޒިމުާއެބަކުރެއޭ.ާމިައދުާމަސައްކަތްާމިކު

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނެްއާ އެތައްާ ހެދެންޖެހޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ

ކ ބައިތޯާާ މިތެޅެނީ.ާ މަޖިލިސްާ މުޅިާ އަންނަނީ.ާ މިާ ކުރަމުންާ ޝަކުވ ތައްާ މަރުޙަލ ަގއިާ އިންތިޤ ލީާ ނެހެދިެގންާ

ާާ އޯަގސްޓް މަރުޙަލ ާ އެނުގ7ާާއިންތިޤ ލީާ އަންނަކަންާ ރައީސެއްެގާާށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުތޯ.ާ ނީާ

އިންނަހ ާާ ގ ނޑީަގއިާ ތިާ ނަންގަވަންޖެހޭނެާ ޒިންމ ާ އެާ ވެސްާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއަދުާ ހައިސިއްޔަތުންާ

ހިނދެއްަގއި.ާއެއީާމިާމަޖިލީހުެގާކަރ މަތ ިއ،ާޢިްއޒަތ އި،ާިމާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުތައްާހިފެހެއްޓުމަކީާތިާގ ނޑީަގިއާާ

ނަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްެގާއިސްތަށިފުޅުަގއިާއެޅޭނެާޒިންމ ާއެއް.ާމިާޤ ނޫނުާހުށަހެޅީމ ާވެސްާމިާރަނަގޅުާާއިން

ވ ހަކަާއެއް.ާމިާނުވެދ ނެާއެންމެާފުރިހަމަާޤ ނޫނަކަށް.ާކިހިނެއްތޯާެއކަންާކުރ ނީ.ާއަބަދުާެވސްާކަންާކުރަމުންދަނީާ

މަޖިލީހު މިާ ކުރެވޭތޯ.ާ ކަންތައްާ ހުންނަާރަނަގޅުގ ތުަގއިާ ވިސްނުންފުޅުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިބިާ ަގއިާ

އެހެންވީމ ،ާ ދ ނީ.ާ ނުކުމެެގންާ ެއއްޗެއްާ ރަނަގޅުާ އޭެގާ ރަނަގޅުކުރީމަާ ބިލުާ ެގނުަވިއެގންާ ބިލުތަކަށްާ ޚިޔ ލުާ

ާާ މިއީ ތ އީދުކުރަން.ާ ވަރަށްބ ޑަށްާ މިބިލަށްާ 54ާާާާއަޅުަގނޑުާ ގ ތުން، ޓެކްނިކަލީާ މިާ އަދިާ ހިމެނޭާ އަދިާާމ އްދ ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބިލެއްކަމަށްާ އަންނަާ ހިމެނިެގންާ ބައިތައްާ މުހިއްމުާ ހިމަނަންޖެހޭާ ބިލުަގއިާ މިާ އެހެންނޫނަސްާ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާބޯޑެއްާހެދުނީމ ާނުވަތަާއ ތޯރިޓީާެއއްާހެދުނީމ ާކަންބ ޑުވޭާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅީމ .ާއެހެންނަމަވެސްާ

މަޖި ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސް،ާ ކިޔ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެމް.ބީ.ސީާ ކުންފުންޏެއް.ާ ހަދައިފިއޭާ އިްއޔެަގއިާ ވެސްާ ލީހުންާ

ާާ ކަމެއްާކ ށްފިއްޔ ާއެާރަނަގޅު.ާުގޅިފައިވ  4ާާާާކުންފުންޏެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާމަޖިލީހުންާ 4ާާބ ަގިއެގާފޭލިވެފަިއވ 

ބަޖެހޭާމިާދައްކަނީާކ ންާމީހުންނަކަށްާމިާވ ހަކަާއެއްާނުދެއްކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާއެާވިސްނަންާއެ

ވ ހަކަެއއްކަން.ާމިާކުރެވެނީާކ ންކަމެއްކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގ.ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކުާފ ހަަގކ ށްފި.ާ

ާާ ވެސް ނިސްބަތްވ 13ާާާާއަޅުަގނޑުާ އަށްާ ޕ ޓީާ ިމާ ައޅުަގނޑުެގާ ނުކުތ ތައްާ ހުރިާ ފ ހަަގކ ށްފައިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ހަަގކުރީމ ާއެކަންާއަޅުަގނޑުާދޫކ ށްލ ނަން.ާހަމައެހެންމެާމުސ ރަާއ ިއާއެހެނިހެންާޢިނ ޔަތްާމެންބަރަކުާއެކަންާފ 

ބައްލަވަންޖެހ22ާާާޭ ވެސްާ ކަނޑަެއޅުްއވުމުަގއިާ މުސ ރަތައްާ މިާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ
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ނޑުާއެކީއެކީަގއިާކިޔ ލައިފިން.ާއަދިާމިާބިލުާއިތުރުާގ ތްތަކެއްާއ ތްކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާމިާބިލުާއަޅުަގ

ދައްކ ލަންާާ ވ ހަކަތައްާ ިމާ ވިސްނަިއެގންާ މިހިރީާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ތަކެއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ބެލުމަށްފަހުާ

ެގާާވަނަާމ އްދ ،ާމިާއ ޑިޓަރުނ42ާާްވަނަާމ އްދ .ާއަދިާހަމައެހެންމ46ާާާާެކަމަށް.ާއެގ ތުންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލަންާާ

ދަށުންާ ނިޒ މެްއެގާ ކުރެވޭނެާ އ ޑިޓްާ ފެންނަާ ފުށްާ ދެާ ރ އްޖޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހީތެރިކަން.ާ

ދަތިާާ ކަމަކަށްާ އެްއވެސްާ ޙ ލެްއަގއިާ އ ޑިޓަރުންނަށްާއެްއވެސްާ ކުރެޭވއިރުަގއިާ އ ޑިޓުާ ޖެހޭނެ.ާއަދިާ އ ޑިޓުކުރެވެންާ

ޓަންެވެގންނެއްާނުވ ނެ.ާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާހެދޭާއުނދަޫގފުޅުވ ާގ ތަކަށްާެއއްެވސްާކަމެއްާބައް

ބޯޑުތަކ އިާއަދިާއެހެންާގ ތްގ ތުންާވެސްާހެދޭާކަންތައްތަކަކީާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދުެގާއިުމެގާތެރޭަގއިާހިމެނެންޖެހޭނެާ

މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިއއްޔެަގއިާ ވ ނެ.ާ ފ ސްކުރީާކަންތައްތަކަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ާާ އަހަރުާދުވަހުެގާމުއްދަތަށްާއިތުރުކުރީ.ާކީްއެވެގންތޯާކުރީ.1ާާާާހިންގ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާަގވ އިދުތަކެއްާއަނެއްކ ާވެސް

އެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޝަކުވ ާމިކުރަނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެބައ ތޭާލިޔެާބަޔ ންވެފައި.ާކުރީަގއިާނޫާ

މިއަދުާާޤ ނޫނުއަސ  އެހެންނަމަވެސްާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަދަލުކުރަންާ ޤ ނޫނުތައްާ ަގވ އިދުތަކ އިާ ހުރިާ ހެދިފައިާ ދަށުންާ ސީާ

ވ ނީ.ާާ އަނިޔ އަކަށްާ ކ ށްދެވޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެއީާ ނުހިންގިއްޖެއްޔ ާ ދައުލަތްާ ސަބަބުންާ ނުކުރެވުމުެގާ މިކަންާ

ދިވެހި ޤ ނޫނ އި،ާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހަމަތަކުެގާއެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނުެގާ ތެރެިއންާ ޤ ނޫނުެގާ ރ އްޖޭެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހިންުގމަށްާ ގަވ އިދުތައްާ ހުރިާ ހެދިފައިާ މަތިންާ ގ ތުެގާ އެްއގ ތްވ ާ އ ިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ތެރެއިންާ

ފ ސްކ ށްެގންާާ ަގވ އިދެއްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ މިދެނީ.ާ ހުއްދަާ

ޖަލަށްާޤ ނޫ ވިްއޔ ާ މެންބަރެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެވސްާ ކ ށްެގންާ ވަްއކަންާ އެއީާ ޚިލ ފަށް.ާ އ އިާ ނުއަސ ސީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނުވަދެވޭގ ތަށް.ާ މަރ ލިއަސްާ މީހަކުާ ހެޔ ާ ނުވަދެވޭގ ތަށް.ާ ވެސްާ ޚިޔ ނ ތްތެރިައކުާ ނުވަދެޭވގ ތަށް.ާ

ާާ ހުއްޓުވައިފިއޭ ވަންދެކަށް.10ާާމަޖިލިސްާ ތަޙުޤީޤަށްާާާދުވަސްާ އޭނ ާ ެއއްަގއިާ މައްސަލަާ ޚިޔ ނ ތުެގާ މީހެއްެގާ

ާާ ުގޅިފަިއވ  މީހަކ4ާާާާުެގންދިޔައިމަާ ވެސްާ ކ ށްެގންާ ވަްއކަންާ ނުހިންޭގނެއޭާ މިތަނެއްާ ބުނަނީާ މިާ މީހުންާ ބ ަގިއެގާ

ހިން މިތަންާ ނޫނޭާ ލ ހިކެއްާ އ ެވެގންާ ޖަލުަގއިާ ގ ސްާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވެސްާ ގ ކަށް.ާމަރ ފައިާ

ހުރެެގންާާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ޕ ޓީެގާލީޑަރުާވެސްާ ހުރިާއެންމެބ ޑުާސިޔ ސީާ ނުހިންޭގނެއޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ

ބ ޑުާާ ހައްޔަރުކ ށްފިއޭ.ާ ަވަގކުާ ބ ޑުާ ލ ފައި.ާ ބ ރުާ ނިކަންާ ހިންގ ކަށްާ ަމޖިލިސްާ މިާ ނުކެރޭނެއޭާ ވިދ ޅުވީާ

އެހެ ލ ފައި.ާ ޖަލަށްާ އެބައ ތޭާ މިތ ާާޚިޔ ނ ތްތެރިއަކުާ ހިސ ބަށްާ މިހ ާ ކުރަންީވއޭ.ާ ޚިޔ ނ ތްތެރިކަންާ ންވީމ ،ާ

ާާ ުގޅިފައިވ  ނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީކީެއއްާ ެއހެންވީމ ،ާ ހިނަގއްޖެއޭ.ާ 4ާާކަންތައްތައްާ

ާާ ތިބި ފޭލިވެފައިާ މިކ4ާާަބ ަގިއެގާ އެކީަގއިާ ވިސްނުންތެރިކަމ އިާ ގ ވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ކ ށްލަާމެންބަރުންނަށްާ ންާ

 ދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތުާ ކަމަށް.ާ ހުށަހަޅުްއވަންާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާބޭނުންފުޅުތޯ.ާއ ދެ،ާނިޒ މީާމައްސަލަައކަށްާ،

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާ

ާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވި..ާ.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާ އެދިަވޑަިއަގންނަވަންާ ހުށަހެޅުަމށްޓަކައިާ މެންބަރު،ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ށްާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާާއަޑެއްާނީވޭާއަދިާއެދިަވޑަިއެގންނެވިކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާެއގ ތަ

މިހ ރުާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާފުރުޞެއްާއަރުވ ނަންާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

 މެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމަށް.ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެން

ެގންދެިވާާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަާ ދެންމެަގއިާ ނެީގާ މިާ އެއްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވިދ ޅުިވއޭާާ ލީޑަރުާ ޕ ޓީެގާ ސިޔ ސީާ ބ ޑުާ އެންމެާ އ ތްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލައިެގންާއުޅޭތީވެާމިާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހުއްދަާއެއްާނުދޭނަމޭ.ާއެހެންާވަަގކުާޖަލަށްާާ

ަގވ އިދ ިއާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ވިދ ޅުވީާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ކަމަށްާ ވިދ ޅެއްާ

ެގން މަޖިލީހަށްާ ބަންދުކުރައްަވއިެގންާ މެންބަރަކުާ ކުރިއަށްާާޚިލ ފަށްާ ޖަލްސ ާ މިާ ނުެގންނަވައިާ މެންބަރަކުާ ނަންޖެހޭާ

ނުެގންދެވޭނެކަމަށްާއެާދުވަހުާވިދ ޅުީވ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވިދ ޅުވިާވ ހަކަާއ ޅޭގ ތަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާެއކަންާއެާ

މަްއސަލަާއެއްކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކުނީ އެއީާނިޒ މީާ ދެއްކެވީތީާ ގ ތަކަށްާވ ހަކަފުޅުާ .ާއެހެންވެާނިޒ މީާއ ޅޭފަދަާ

ާނުކުތ ާއެއްާނެީގ.ާދެންާފުރުޞަތުާދޫކ ށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.
ާ
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ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާކޯރަމުާެގއްލުމ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއަށްާއެްއޗެްއާާ

ނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާހުށަހެޅުއްވީާނިޒ މ ާބެހޭާާއެަވުގތުާނުދެންނެވު

ދައްކ އިރުާާ ވ ހަކަާ ބިލަކަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ކަމަށްާ މައްސަލަެއއްާ

އަ އެއީާ ދެއްކުމަކީާ ވ ހަކަާ ދ އިރ ެގާ ބިލުެގާ އެާ ކުރިއަށްާާބަޙުސްކުރ އިރުަގއިާ މަސައްކަތްާ ޅުަގނޑުމެންާ

ެގންދިއުމަށްޓަކައިާހަމަާއެޅޭާވަރަށްާބ ޑުާބ ރެއްާކަމަށްވ ތީ.ާއެހެންވީމަ،ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވެސްާ

ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ ދ އިރ ެގާ ބިލުެގާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

މި ތިމަރަފުށިާާއަރުވ ނަންާ މިހ ރުާއ ތްާނަަމކީާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްކުމަށްޓަކައި،ާ ާދ އިރ ެގާބިލަށްާވ ހަކަާ

ާާާމުޙައްމަދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ، މުސްޠަފ އްމުޙަމުސްޠަފ .ާ ެގންދިއުމަށްާާާާމަދުާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ

މެންބަ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ އަރުަވން.ާ ފުރުޞަތުާ ބެހާޭާއަޅުަގނޑުާ ނިޒ މ ާ މިހ ރުާ އެދެން.ާ މަޑުކ ށްލަދެއްވުންާ ރުާ

މަޑަވެލި އަރުވަނީާ ފުރުޞަތެްއާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއާ ާމެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާމައްސަލަެއއްާ

ާނ ޒިމުާކުރިއަށްާެގންދެއްވުންާއެދެންާ.ާމުޙައްމަދު

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއވުންާ:ާދުމުޙައްމަާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމަޑަވެލި

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާމިާނެީގާދެންމެަގއިާވ ހަކަާދެްއކެިވާާ

ބުނ ާާޔޫސުފްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާފެލިދޫ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ބެހޭާނުކުތ އެއްަގއިާ ނައީމުާނިޒ މ ާ

ެވއްޖި ެއއީކީާާގ ތުންާ އެހެންވީމަ،ާ ޖެހޭނެ.ާ ވިދ ޅުވަންާ ނަންާ މެންބަރެއްެގާ އެާ އ އިާ ދ އިރ ާ މެންބަރެއްެގާ އެާ އްޔ ާ

އެގ ތަށްާކުރީމ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާެއއަށްާއެާބައްލަވ ެގނެާއެކަންާކުރީކީާރަނަގޅަކަށްާނޫންާކަމަށްވ ތީ،ާދެންމެާ

މަޖިލީހު ކިޔ ފައި.ާ މެންބަރޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެްއކެވިާ ޝުކުރިްއޔ ާާވ ހަކަާ އެގ ތަކަށް.ާ ނުދޭާ ތަނެއްާ ަގވ އިދުާ ެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާދެންމެާތިާވިދ ޅުވީާއަޅުަގނޑުާމުޚ ތަބުާާ

ންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާެއކަންާރަނަގޅުާކ ށްލ ނަންާޔައުމިއްޔ އަށްޓަކައި.ާއެީއ،ާނިޒ މީާކުރަންޖެހޭާގ ތަށްާކަމަށް.ާއެހެާ

ާދ އިރ ގެާާމައްސަލަެއއްާއޭރުާހުށަހަޅުްއވ ފައިާވަނީާއަދިާއަޅުަގނޑަށްާއެއަށްާރައްދުަގއިާޖަވ ބުާދީފައިވަނީާފެލިދޫ

ައޅުަގނޑުާމިހ ރުާޤަބޫލުާކުރަން.ާނިޒ މ ާާާާނައީމަށްާެއކަންާރަނަގޅުާެވއްޖެާކަމަށްާޔޫސުފްާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާބެހޭާމައްސަލައެއްާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާތިނަދޫ

ާޤަސަމްާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާމުޙައްމަދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޤަސަމްާމުޙައްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތިނަދޫ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާެއބަވޭާމަޖިލީހުެގާކ ންމ42ާާާާާެޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމަޖިލިސްެގާަގވ އިދު

މަޖިލީހުގެާ ރިޔ ސަތުންނ އިާ މަޖިލީހުެގާ އަށްާ އެޖެންޑ ާ އަދިާ ކަމަށްާ އ ންނަންވ ނެާ އެޖެންޑ ާ ވެސްާ ޖަލްސ އެްއަގއިާ

ކުރަންވ ނެާކަމަށް.ާމަޖިލިސްެގާއެޖެންޑ ާމިއަދުާެއކުލަވ ލެވިފައިވ ާގ ތުންާއިބްތިދ ޢީާާއެންމެހައިާމެންބަރުންާއަމަލު

1ާާާާބަޙުސަށްާާ ކަށްާދ ންޖެހެނީާނުނިމ10ާާާިާަގޑިއިރުާކަނޑަެއޅިފައިާމިއ ތީ.ާދެން،ާދ ންާިމޖެހެނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ކުރިއަށް މަސައްކަތ ެގންާ ހުރިާ ނުނިމިާ އެހެންކަުމން،ާ މަސައްކަތަށް.ާ އަށްާާހުރިާ އެޖެންޑ ާ މިާ އަދިާ ެގންދިއުމަށްާ ާ

ާއިޚުތިރ މުާކުރަންާއަޅުަގނޑުާހަނދަމަކ ށްާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅަށްާާ ވީހ ވެސްާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ ވިހ ވެސްާ ެގންދަނީާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ

ާކ ންާނިންމުމަށްޓަކައި.ާހަމައެހެންމެާައޅުަގނޑުމެންާތަބ ވ ންާމިޖެހެނީާމަޖިލިސްެގާމިާއެދުވަހެްއެގާާކަންާައވަހަށް

މަސައްކަތްތައްާމިއ ންނަނީާކުރިންާކަނޑައެޅިފައިާއ ތްާއެޖެންޑ ަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާއެޖެންޑ ާއ އިާއެްއގ ތަށްާއިްއޔެާާ

ޅ ާޖެހެންދެންާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަޙުސްެގާމަރުހަލ ާކުރިއަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދިޔައީާމިާހުސްވަުގތުކާ 

ެގންދިޔައީ.ާހަމައެހެންމެާމިައދުވެސްާއެތައްފަހަރަކުާކޯރަމުާެގއްލިެގންާދިއުމ ެއކުާވަނީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެތައްާާ
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ާާ ފުރުޞަތުާދިންއިރުަގިއާާވަުގތުތަކެއްާހޭދަވެެގންާގ އްސަ.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާކުރިމަތީަގއިާހަމަާއޭރުަގއިާއަޅުަގނޑު

އެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެދިވަޑަިއެގންފައިާއ ތީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުދީފައިާނިންމ ލަނާްާ

މިހ ރުާާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައ ތް.ާ އެދިަވޑަިއެގންފައިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަށް.ާ

ޢިއްޒަތްތެ މިާ ފުރުޞަތާުާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ތްާ ދީފައިާ ފުރުޞަތުާ ކުރިންާ މެންބަރަށްާ ރިާ

ތިމަރަފުށި މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމ ނަން.ާ ގ ތެއްާ އަޅުަގނޑުާ ާދ އިރ ގެާާދިނުމަށްފަހުާ

ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތެއްާމުސްޠަފ ާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންގ ސްާނިންމ ލުމަށްާމުޙައްމަދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިހ ރުާމިއަރުވަނީ.

ާ

ާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމުޙައްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތިމަރަފުށި

ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެިއންާ ަވުގތުެގާ ލިބިފައިވ ާ ައށްާ ޕ ޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އެ ވަުގތުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާބޭނުންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައ ތްތޯއޭާ

ހުށަހެޅޭއިރަށްާ ބިލެއްާ ހަމަާ ހުށަހެޅުނަސްާ އެއްޗެއްާ ފުރިހަމަާ ކިތަންމެާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

މިމޭރު ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ށޭ.ާ މިވެނިކަމެއްާ އުޅެނީާ އެާ ިވއްކ ލ ށޭ،ާ ސަރުކ ރުާ ވ ހަކަާއެއުޅެނީާ މިާ މުންާ

ދައްކަންާާ ވ ހަކަާ އެއަށްާ ނޭނުގނީމ ާ ކ ންސެޕްޓުާ ބިލެުގާ ނޭނުގނީމ ާ ވ ހަކަާ ދައްކ ނެާ ތިމ މެންނަށްާ ދައްކަނީާ

ރައްޔިތުންނަށްާ އެބަޖެހޭ.ާ ވ ންާ ޒިންމ ދ ރުާ ވަދެވެއްޖިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ކިޔަނީ.ާ އެްއޗެއްާ ކ ންމެވެސްާ ނޭނުގނީމ ާ

ހު ފައިދ ާ ޤައުމަށްާ ގ ތަށްާ ހުރިާ އެއްޗެކޭާާފައިދ ާ ހަމަާ ނޭނުގނީމ ާ ދައްކަންާ ވ ހަކަާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލަންާ ގ ތަށްާ ރިާ

ކިޔ ފައިާއަރ ފައިާހުއްޓޭނީކީާނޫން.ާތިމ މެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާހުންނަންާޖެހޭނެ.ާވ ނުވ ާެއނެގންޖެހޭނެ.ާދުނިޔޭަގިއާާ

ބު ޤ ނޫނެކޭާ ޖެހޭނެ.ާ އެނެގންާ ކޯއްޗެްއކަންާ މިއީާ ޖެހޭނެ.ާ އެނެގންާ ކަންތައްތައްާ ޤ ނޫނަކީާހިނގ ާ އެާ ނީމ ާ

ކޯްއޗެއްކަންާކ ންާކަމަކަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާޤަނޫނެއްާކަންާއެނެގންާޖެހޭނެ.ާމިާހުށަހެޅިެގންާއުޅެނީާދުނިޔޭެގާއެންެމާާ

ފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުަގއިާއ ންނަާއެއްާޤ ނޫނަށް،ާއެއްާޤ ނޫނެއްާސިވިލްާއޭވިއޭޝަންާޤ ނޫނަކީ.ާާ

ޤ ނޫނަކަށް ފުޅ ާާާމިވަރުެގާ އެވަރުާ މަދު.ާ މ ބ ޑަށްާ ވެސް.ާ ޕޭޖުާ މީެގާ ނުދޭާ ކަމަކުާ ައޅުަގނޑަށްާ ދެއްކީމ ،ާ ވ ހަކަާ

ޤައުމުަގިއާާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނަކީ.ާ މިާ ޤ ނޫނެއްާ

މުާއެއްާތަނެއްަގއިާޖިއ ުގރަފިކަލީާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާޖިއ ުގރަފީާގ ތުންާދުނިޔޭަގއިާލ ކޭޓުވެފަިއާއ ތްާއެންމެާމުހިއް

އަޅުަގނޑުމެންާލ ކޭޓުވެފައިާިމއ ތީާދުނިޔޭެގާއެންމެާައުގބ ޑުާއެއްާލ ކޭޝަނުަގއި.ާައޅުަގނޑުމެންާވަށ ެގންާމިއ ތީާާ

ދުނިޔޭެގާއެންމެާބައިބޯާޤައުުމތައް.ާމިާޤައުމުެގާއެއ ރާސްޕޭސަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިފައިވ ާއެންމެާބ ޑުާެއއްާާ

ވިޔަފ ރީންާރައުސް ޤ ނޫނަކީާ މިާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ބ ޑަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މ ލަކީ.ާ

ހުރިހ ާާ ލިބިދޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ގ ތުންާ މ ލީާ ގ ތުން،ާ އިޤްތިޞ ދީާ ގ ތުން،ާ ތިޖ ރީާ ޤ ނޫނެއް.ާ ފުރިެގންވ ާ
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އަޅުަގނޑުމެންާނަަގންާއެބަޖެހޭ.ާހަމައެކަނިާސިވިލްާމަންފ އެއްާމިާޤައުމުާމިާލ ކޭޓްވެފަިއވ ާސަރަޙައްދުެގާބ ވަތުންާާ

ަގވ އިދުތަކ އިާލޭންޑިންގާާ އޭިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީާއަކީާެއއ ރޓްރެފިކްާކ ންޓްރޯލްެގާަގވ އިދުތަކ އިާއެއ ރާސްޕޭސްާ

ާާ ޤައުމަށް މިާ ބަލަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަންވީކީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންާ ެއކަންޏެއްާ އެްއޗެހިާ މިާ މިާަގވ އިދުތަކ ާ

ފައިދ އެްއާާ ދަރަޖައެއްެގާ މަތީާ އެންމެާ ލިބެންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ ސަރަޙައްދަށްާ އ ތްާ ޤައުމުާ

ބ ޑުާާ އ ތްާ އެާ އަންނަާ ކުރިއަރަމުންާ އެންމެާ ދުނިޔޭެގާ އެންމެާ އ އިާ އެފްރިކ ާ މިއ ތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބިަގތުމަށް.ާ

މި ިމއ ތީ.ާ ތެރޭަގއިާ ެމދުާ ދެމެދުަގއި.ާ އ އިާ ހަނުގރ ަމއެްއާާޗައިނ ާ ނޫންވިްއޔަކ ާ ހުރެސްކ ށްެގންާ ޤައުމުާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއހެންވީމަ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޯންނ ނެާ ގ ތެއްާ ދެވޭނެާ ހިފ ެގންާ ބ މްާ ފެށިއްޖިއްޔަކ ާ

ސްާާއެއ ރޕޯޓުތައްާބޭނުންކުރަންާެއބަޖެހޭާމުސްތަޤުބަލުަގއިާމިާރ އްޖޭެގާއެއ ރޕޯޓުތައްާޑ މިސްޓިކްާެއއ ރޕޯޓްތަްއާވެާ

އަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާމުސްތަޤުބަލުަގއިާއެފަދަާހަނުގރ މަެއއްާފެށިއްޖިްއޔ ާމިލްޓްރީާބޭނުންތަކަށްާވަުގތީާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެބަޖެހޭާ ބަހައްޓަންާ އެއ ރޕޯޓުާ ޑ ިމސްޓިކްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ފެންވަރަށްާ ކުރެވޭާ ބޭނުންާ ގ ތުންާ

ރިސްޓުާއޭޝިޔ ާއިންާއެމެރިކ ެގާނޭވީާބޭސްާނަގ ާއެއްލ ލީމ ާދެންވީާާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންާއެބަހުރިާފ 

ޖ ަގާާ ބޭރުކ ށްލީމ ާއެތަނުންާ ފިލިޕިންސުންާއެމީހުންާ މުޅިާއ ސިޔ ނުެގާމައްސަލަާއުފެދިެގންާދިޔައީ.ާ ގ ތްާެވސް.ާ

ޖ ގައެ ޤައުމަކުންާ ެއްއވެސްާ އ ސިޔ ނުެގާ ހޯދ ނީ.ާ ޖ ަގާ ކ ންތަނަކަށްތޯާ ދުވެަގތީާ ދެންާ ނުލިބުނު.ާނުލިބުނީމ ާ އްާ

އެންމެފަހުން،ާސިންަގޕޫރުންާބުނީާތިމަންނަމެންާދޭނަމޭާޖ ަގ.ާއެކަމަކު،ާދެވޭނީާފައިސ ާއަށޭ.ާއެހިނދުާއެމެރިކ ާ

އެއ ރޕޯޓުތަކެްއާާ ޑ ިމސްޓިކްާ އެއ ރޕޯޓެއް.ާ އެންމެާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ އެންމެާ އ ތީާ ސިންަގޕޫރުަގއިާ ކުރިކަމަކީާ

ބަ ެއމީހުންާ ެއއީކީ.ާ ނޫންާ ބުރިޖުތަކުެގާއ ންނަތަނެއްާ ހުރިތޯ.ާ ފެންވަރުާ ބުރިޖުތަކުެގާ ހުރިާ އަޅ ފައިާ އެމީހުންާ ލ ލީާ

ފެންވަރުާހުރިތޯާބަލ ލީ.ާބަލ ލ ފައިާޓެސްޓްކ ށްލ ފައިާބުނީާރަނަގޅޭ.ާމިާބުރިޖުތަކަށްާތިމަންނަމެންނަށްާބޭނުންވ ާ

ތިމަންާ ތިމަންނަމެންނަށްާ އެހ ލަތުަގއިާ ބޭނުންވެއްޖިޔ ާ ެއަވުގތެްއަގއިާ އެއ ރކްރ ފުޓަށްާާހިނދުަގއިާ މިލްޓްރީާ މެންެގާ

ނަގ ނީ.ާ ލ ރިާ ސިކުންތަށޭާ މިނެޓަށްާ ތިމަންމެންާ އެންީގާ ސިންަގޕޫރުންާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ފެންވަރުާ ޖެއްސޭވަރުެގާ

ޖެހޭނީާ ިވއްކަންާ ެއއ ރސްޕޭސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެޭގނެާ އެފައިސ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާޖޭ.އެފް.ކޭާެއއ ރޕޯޓ އިާފްރ ންކޯޓުާތަންތަނަށްާވުރެާެވސްާައުގާބ ޑުކ ށް.ާހަމަެއކަނިާއަޅުަގނޑުާބުނަނީާހީތްރޯާއ އިާ

ހުރަސްކ ށްފަިއާާ ދިވެހިރ އްޖެާ ނުވ ނެ.ާ އެއ ރޕޯޓުތަކަކަށްާ ޖަްއސ ާ ެއއ ރކްރ ފުޓްާ މަދަނީާ ހަމައެކަނިާ މީާ މަދަނީާ

ންޖެހެނީާކޭޕްޓައުންާވަށ ލ ފައިާނޫނިއްޔ ާނޫންވިއްޔ ާމެދުއިރުމަްއޗަށ އިާއެފްރިކ ާއަށްާދެވޭކަންާނޯންނ ނެ.ާދެންާދ ާ

ާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ންޖެހޭނީާ ދަށުންާ 5000ާާާާޑިއ ޯގގ ސިޔ ެގާ ފިއުލ 2000ާާާމޭލު، ދަނީ.ާ ކުރުވެެގންާ މޭލަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ބުނަނަނީ.ާ މަނީއޭާ އިޒްާ ޓައިމްާ ލ ރި.ާ އެއީާ ޓައިމް.ާ

ކަ ެވެގންާވިސްނަންވިާ އެނދުރުންނަށްާ ރޯނުާ މިާ ހުށަހެޅީމ ާ ބިލެއްާ މިތަނަށްާ ވިސްނަންީވކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަކީ.ާ

އުޅެނީޭއާާ ވިއްކ ލަންާ ސަރުކ ރުާ ދައްކ ނީކީާ ނޫންާ ވ ހަކައެއްާ ތިބެާ ނޭނިގާ ކ ންސެޕްޓްާ ތިބެާ ނޭނިގާ ތިމ މެންނަށްާ
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ފަރެސްމ ތ ޑ ެގ އަޑުއެހިންާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާާާރުމެންބަާޢިއްޒަތްތެރިާކިޔ ފައި.ާ ދެއްކިާ މިއަދުާ މުއްޠަލިބުާ

ގ ތަކީާ އަދ ކުރ ނެާ ޒިންމ ާ ނޫނޭާ މިއެއްާ ނޭނުގނީމ ާ ކޯއްޗެްއކަންާ މީާ ނޭނުގނީމ ާ ކ ންސެޕްޓުާ ތިމ މެންނަށްާ

ރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކ ާމެދުަގއި.ާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތައްާފުރިހަމަާއަށްާއަދ ކުރުމަށްާހުވ ާކ ށްެގންާފ ނިާވ ހަކަާާ

ޖިލީހަށްާވަޑައިަގންނަވަނީ.ާއެހެންވީަމ،ާއެނެގންޖެހޭނެާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތައްާޙިމ ޔަތްކުރ ނެާގ ތް.ާާދައްކ ެގންާމަ

ޤައުމުެގާޙައްޤުތައްާޙިމ ޔަތްކުރ ނެާގ ތް.ާޤައުމަށްާފައިސ ާއިތުރުާކުރ ނެާގ ތް.ާރެވެނިުއާޖަނަރޭޓުާކުރ ނެާގ ތް.ާ

އެހެންވީ ނެތް.ާ ކަމެއްާ ދައްކ ނެާ ވ ހަކަާ ހަނުާނޭނޭގންޏަކ ާ މިހ ރުާ ހުރިއްޖިއްޔ .ާ ހަނުާ ވ ނެާ ރަނަގޅުާ މ ާ މަ،ާ

ހުރުމުެގާޤ ނޫނެއްާވެސްާއެބައ ތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާދ ދިފަހުންާއަްއޑުއަތ ޅުާެއއ ރޕޯޓުާާ

ބޭނުންތަކަށްާވެސްާއެއ ތީާހަމަާމަދަނީާެއއ ރޕޯޓަކަށްާއ ޅުވ ލ ފައޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާަގމުާއެއ ރޕޯޓަކީާމިލްޓަރީާާ

ވެސްާދޫކުރެވޭާެއއ ރޕޯޓެއް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކ ށްާމިާގ ވ ލަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާހަމައެކަނިާއެއ ރޓްރެފިކްާާ

މިާ ގ ތުންާ ވިޔަފ ރީެގާ ބަލަންވ ނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ިމއީ.ާ ނޫނޭާ ތަނެއްާ އ ތްާ ހަދަންާ ަގވ އިދުތަްއާ ކ ންޓްރޯލ ެގާ

ެއއ ރޕޯޓަކީާއެާހ ލަތުަގއިާމިލްޓްރީާބޭނުންތަކަށްާބޭނުންކުރެވ11ާާާޭޑ މިސްޓިކްާާެއއ ރޕޯޓަކ11ާާާާީރ އްޖޭަގއިާމިއ ތްާާ

ގ ތަށްާއ ންނަާއެއ ރޕޯޓުތަކަށްާވ ންާއެބަޖެހޭ.ާދުނިޔޭަގިއާހުރިާހުރިހ ާވަސީލަތެއްާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކަށްާލިބިފަިއވ ާާ

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއގްޒޯސްކ ށްލ ފިާ ކަމެއްާ މުއްސަނދިާ ޤުދުރަތީާ ފަހުބައާިާހުރިހ ާ އެންމެާ މީާ އަޅުަގނޑުެމންާ ާ.

މީހުން.ާއެންމެާފަހުބައިާމީހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ.ާދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުަގއިާހުރިާހުރިހ ާރިސޯސެއްާހުސްކ ށްލ ފި.ާ

ދެން،ާމިހ ރުާމުޅިާދުނިޔެާމިއަންނަނީާފުނައަޅަމުންާކ ންާޤައުމެްއގައިތޯާެއްއޗެއްާއ ތީ.ާބެލިއިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ަގއިާއ ތީާވަރަށްާައުގާބ ޑުާއެްއޗެއް.ާއެީއ،ާމިާޤައުމަށްާލިބިފައިވ ާެއއ ރސްޕޭސް.ާމިާޤައުމުާއ ތްާލ ކޭޝަން.ާާއަތު

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ބުނަނީާ އަޅުަގނޑުާ ޤައުމުތަކަށް.ާ މުއްސަނދިާ އަުގަގިއާ ކަނޑ ެގންދ ާ ކަރުާ ޖެހޭނީާ ވިްއކަންާ މިާ

ބި ދިހ ސްާ ރުފިޔ .ާ މިލިއަންާ އެއްހ ސްާ އަކީާ ހަމަނުވޭާާރެވެނިއުާ ޑ ލަރުާ އެއްބިލިއަންާ މިތިބެނީ.ާ ރުފިޔ ަގއިާ ލިއަންާ

މުްއސަނދިާ ހުޅަނުގެގާ ކަހަލަާ އެމެރިކ ާ ވިޔަފ ރިވެރިެއއް،ާ ބޭރުެގާ ިވޔަފ ރިވެރިެއއް،ާ އ ދަިއެގާ މިއީާ ބަޖެޓުަގއި.ާ

ންމެާދުވަހެއްެގާާޤައުމުތަކުެގާހެނދުނުާދަންފަޅީަގއިާއެކަނިެވސްާއެކްސްޕޯޓްކ ށްލ ާވަރަށްވުރެންާކުޑަާއަދަދެއް.ާމިާއެ

ޤައުުމެގާާ މިާ ައކީ.ާ ރެެވނިއުާ ޤައުމުެގާ މިާ އަދަދެއްާ ކުޑަާ ވަރަށްތުރެންާ ެއކްސްޕޯޓުކ ށްލ ާ ދަންފަޅީަގއިާ ހެނދުނުާ

އެބަހުރިާާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ވިްއކ ެގން.ާ ެއއްޗެހިާ މިާ ުގނަ.ާ ހަތަރުާ ުގނަާ މިއ ތްާ މިހ ރުާ ޖައްސަންޖެހޭނެާ ރެވެނިއުާ

ވަޔ އި،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޖައްވ ،ާކަނޑުައޑިއ އި،ާބޭރުާފަރުތަކ އި،ާިގރިތަކ ާމިާާާވިްއކެން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަތީެގ

އަޅުަގނޑުާާ ބިލުަގއިާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ގ ތް.ާ ލިބޭނެާ ލ ރިާ އެބައ ތްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ދައްކ ެގންާ އެްއޗެހިާ

ބަލަން އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭާ އެއ ރސްޕޭސަކަށްާ ހަމައެކަނިާ ހަމައެކަނި،ާ އެއ ރޕޯޓަށްާާދަންނަވ ނީާ ހަމައެކަނިާ ވ ނީ.ާ

އެބަާ އެއ ރޕޯޓުތަކަށްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ޤަބޫލުކުރަންާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުާ ނޫނޭ.ާ ފުލައިޓުތަކަށްާ ލޭންޑުކުރ ާ

ާޖައްސ .ާމިޑިއަލްާއެއ ރކްރ ފުޓްތައް..ާ.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދެްއވު މަޑުކ ށްލަާ ވަުގތުކ ޅަކަށްާ ކުޑަާ މެންބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންނެވީާ މިާ ދަންނަވަން.ާ އެދިާ ންާ

ވަނީވިްއޔ ާާ ބޭނުންފުޅުކަމަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއ ތީ.ާ ކައިރިވެފައިާ ވަރަށްާ ވެސްާ ައއިސްާ ހުސްވަުގތުކ ޅުާ

އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ބޭނުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

މަވެސް،ާމިއަދަކުާނޫން.ާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަޙުސްެގާމަރުޙަލ ާމިާހިސ ބުންާނިމުމ އެއްކ ށް،ާއަޅުަގނޑުާާއެހެންނަ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ޖަލްސ އެްއަގއި.ާ ބޭއްވޭާ ދެންާ ދެއްކުމަށްާ ވ ހަކަާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ

އެހެންކަމުން ނިންމ ލުމަށްޓަކައި.ާ ވ ހަކަކ ޅުާ ޭއވިއޭޝަންާާާާމެންބަރުެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލުާ މިާ މިއަދުެގާ

ވަުގތުާާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މިއަދަށްާ މަރުހަލ ަގއިާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ މިއަދަށްާ ބަޙުސަށްާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ އ ތޯރިޓީެގާ

މިއަރުވަނީާާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ ނިމުނީ.ާ މިނެޓުެގ30ާާާާހަމަވެާ

ާާ ފެށޭނީ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ ދެން،ާ ވެސ11:00ާާާާްހުސްވަުގތުކ ޅެްއ.ާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރު.ާ

ާވަޑައިެގންާދެއްވުމަށްާއެދިާދަންނަވަމުންާމިވަުގތުާަވކިވެލަން.ާ

ާ

ާ]11:00ނ10:30ާާްއިންޓަވަލްާާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޖެހުމުން ރަނަގބީލުާ ކޯރަްމާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރުންާ`.ާ މަޖިލިސްަގއިާ ފ އިތުވީއިރުާ މިނެޓުާ ފަސްާ ވެސްާ ާ

މ ލަމުަގިއާާ މިވަުގތުާ މެދުކަނޑ ލަން.ާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ ޖަލްސ ާ ަގސްދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަނުވ ތީާ މ ލަމުަގއިާ

ާާ 13ާާާާވަޑައިެގންާތިއްބެވީ ާާވ އިރުާޖަލްސާ 11:30ާާމެންބަރުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާމިާމެދުކަނޑ ލަނީ

ާފަށ ގ ތަށް.ާ

ާ

ާ]11:30ނ11:00ާާްހުސްވަުގތުކ ޅުާ[

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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،ާދިވެހިރ އްޖޭެގ9.1ާާ`.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދަންާމިހ ރުާމިާފަށަނީ.ާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާ

ބިލު އ ތޯރިޓީެގާ އޭިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ ސަރވިސް،ާ ހުރިާސިވިލްާ ނުނިމިާ އ ދެ،ާ މަޢ ފްކުރަްއވ ތި.ާ އ ދެ،ާ ން.ާ

ބިލުާ ރައްކ ތެރިކުރުުމެގާ ޙައްޤުތައްާ ފަސިންޖަރުންެގާ ދަތުރުކުރ ާ ަވިއެގމަުގންާ އެއީާ ަގޑިއިރު.ާ އެއްާ މަސައްކަތުެގާ

ޢިްއޒަތްތެ ެގންދެވިާ ދަްއކަވަމުންާ މިާއަރުވަނީާވ ހަކަފުޅުާ ފުރަތަމަާފުރުޞަތުާ ެގންދިއުން.ާއަޅުަގނޑުާ ރިާކުރިއަށްާ

ާމެންބަރުާއެންމެާފަހުންާހުއްޓ ލިއިރު،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރަށް.ާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވ ހަ ދެވަނަފަހަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އެދިާާ`.ާ ފުރުޞަތަކަށްާ ކަދަްއކ ލަންާ

ދަންނަވ ލީާމިާބިލުެގާމުހިއްމުކަމުން.ާއ ދެ،ާސިވިލްާއޭިވޭއޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލެއްާެވސްާމިއަދުާހުށަހެޅިާއޭެގާާ

ބިލުެގާ މިާ ބިލަކީާ ބެހޭާ ދަތުރުފަތުރ އިާ ވައިެގާ މިާ ހިތަށްެއރީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެކެވެުމންދ އިރުާ ވެސްާ މައްޗަށްާ

ންާެއއްާބިލެއްާގ ތުަގއިާމަސަްއކަތްކުރެވިެގންާއަންނަންޖެހޭނެާބިލެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާތެރެއަށްާލެވިެގ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލަންާބޭނުންވޭާއަޅުަގނޑުާމިތަނުަގއިާމިާދައްކ ާވ ހަކަާއަކީާައޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލު.ާމިާޚިޔ ލުާ

ނު އެްއގ ތްވ ކަށްާ ޚިޔ ލުފުޅ އިާ ބޭފުޅެއްެގާ އެހެންާ ދަތިފުޅުޭވާާއަދިާ އެކަމަކުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ބައެއްާ ޖެހޭ.ާ ެވސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރަްއވަން.ާ ޤަބޫލުފުޅުާ ވ ހަކަދައްކައިފިއްޔ ާ މީހަކުާ އެހެންާ ިއދިކ ޅަށްާ ޚިޔ ލުފުޅ އިާ އެބޭފުޅެްއެގާ

ދައްކާ  އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެވެ.ާ ނުޖެހެާ ކުރައްވ ކަށްާ ޤަބޫލުފުޅުާ ވ ހަކައެއްާ ދައްކ ހާ  މީހަކުާ ާާދަންނަވ ނީާ

ވ ހަކަައކަށްާވެސްާއެހެންާމީހުންާއިޙުތިރ މްކުރަންޖެހޭނެ.ާއެޭގާމ ނަާއަކީާއަޑުއަހ ާއެާދަްއކ ާވ ހަކަެއްއެގާމައްޗަށްާާ

ކަމެއްކަމަށްވ ނަމަާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަކީާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ އެާ ރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުަގއިާ ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ

ެއބޭފު ެއއީާ ކުރެްއވުންާ ޤަބޫލުފުޅުާޤަބޫލުފުޅުާ ކުރަްއވަންޖެހޭާކަހަލަާވ ހަކަައކަށްނުވ ނަމަާ ޤަބޫލުފުޅުާ ކަމެއް.ާ ޅެއްެގާ

ެއގ ތުންާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާައޅުަގނޑަށްާފެންނަާބައެްއާާ ނުކުރެއްވުންާެވސްާެއއީާއެބޭފުޅުންެގާޙައްޤެއް.ާ

ދިވެ ެގންދިޔައީާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއއްޔެާ އ ދެ،ާ ބެހާޭާޚިޔ ލުތައް.ާ ދަތުރުފަތުރ އިާ ަވިއެގާ ހިރ އްޖޭެގާ

ބިލުެގާވ ހަކަ.ާހަމަާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާމިދިޔަީއާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާާ

ާއ ތޯރިޓީެގާބިލު.ާމިާދެާބިލުެގާވ ހަކަާެއކުެއކީަގއިާމިާދައްކަންާމިޖެހެނީާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކޭގ ތުަގިއާމި

ދެބިލަކީާވެސްާމައިަގނޑުގ ތެްއަގއިާއެއްާމަޤުޞަދެއްާއެއިންާހ ސިލުކުރަންޖެހޭނެާދެާބިލުކަމަށްވ ތީވެ.ާެއއީާަވިއެގާާ

ހިމ ޔަތްާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ލުއިފަސޭހަކަމ އިާ ލިބެންޖެހޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އުޅުމުަގއިާ ދަތުރުފަތުރުކ ށްާ މަުގންާ

ާާ ބިލުން ދެާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ އެއީާ އަޅުަގނޑުާާލިބިދިނުންާ މަޤުޞަދެއްކަމަށްާ މައިަގނޑުާ ހ ސިލުވ ންޖެހޭނެާ ެވސްާ

ހ ސިލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނަކަށްވެެގންާ ވެސްާ ބިލުތަކަކުންާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމަ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ

ސިވި ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބަލ އިރުާ އެއުސޫލުންާ ލިބުން.ާ އެއިންާ މަންފ ާ އ ިއާ ލ ބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލްާާމަޤުޞަދަކީާ
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ހަދަންޖެހޭާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ަވިއެގާ ެއއީާ ކަންތައްތަކަކީާ ބެހޭާ އ އިާ އޭިވއޭޝަންާ

ކުރަންޖެހެނީާވެސްާވައިެގާާ ަގވ އިދުތައްާހެދުމ އިާއަދިާެއާަގވ އިދުތައްާތަންފީޛުކުރުމުެގާމަރުޙަލ .ާމިކަންާއެހެންާ

ނުޖެ ތަނެއްަގއިާ އެއްެވސްާ ދަތުރުކުރ ާާދަތުރުފަތުރަކީާ ތެރެއިންާ ވަިއެގާ ނުޖެހިާ ކަނޑުަގއިާ ނުޖެހި،ާ ބިމެއްަގއިާ ހި،ާ

މިާ ހަމައެފަދައިންާ ލިބިދިނުން.ާ ރައްކ ތެރިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާސަލ މަތ އިާ ހިމެނޭާ ދަތުރުަގިއާ އެާ ދަތުރަކަށްވ ތީވެާ

ލިބިދި އެފަރ ތްތަކަށްާ ޔަޤީންކަންާ ހިމ ޔަތުެގާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ އެާ އަނެްއާާދަތުރުފަތުރުަގއިާ އެއްތަނުންާ އަދިާ ނުން.ާ

ތަނަށްާދަތުރުފަތުރުކުރުމުަގއިާއުފުލަންޖެހޭާތަކުލީފްތައްާވެސްާވީހ ެވސްާކުޑަކުރުން.ާއަދިާޚަރަދުތައްާވެސްާަވކިާާ

އުސޫލެްއެގމަތިންާހިފެހެއްޓުން.ާމިާއުސޫލުންާބަލ އިރުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާޭއވިޭއޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލަކީާާ

ންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާވެސްާއެާޚިދުމަތްާލިބެމުންދ ާޤ ނޫނެއްަގިއާހިމެނޭާކަންތައްތަކެއްާއަޅުަގނޑުާދަ

ރަނަގޅީާާ އަޅުަގނޑަށްާ އައުމަށްވުރެާ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ ގ ތުަގިއާ ބިލެއްާ ވަކިާ އެހެންވީމަ،ާ ބިލެކެވެ.ާ އެކުލެވިެގންވ ާ

ޅައިެގންާއެކަންތައްތައްާފަހިވ ގ ތަކަށްާހަމަޖެއްސުން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާވެސްާޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާބިލަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހަ

ކުރަންޖެހޭނެާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ދަތުރުފަތުރަކީާ ަވއިެގާ ނެތްގ ތުަގއިާ ޝައްކެއްާ އެްއވެސްާ

ރައްޔިތުންނަ އަޅުަގނޑުމެންާ ިގނައިންާ ެއައށްވުރެާ ބ ޑަށްާ އެއަށްވުރެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ށްާކަންތައްތައް.ާ

ކުރިމަތިލ ންޖެހޭާދަތުރަކީާކަނޑުާދަތުރުފަތުރު.ާއަޅުަގނޑުާކުރީާދުވަހުަގއިާވެސްާވ ހަކަދައްކ އިރުާފ ހަަގކ ށްލިންާ

ކަނޑައަޅ އިރުާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ގ ތްތަކ އިާ ލުއިފަސޭހަާ ފަސިންޖަރުންނަށްާ ދަތުރުފަތުރުކުރ ާ ވަިއެގާ

ރެާކުރިންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަޖެހެއޭާކަނޑުާދަތުރުފަތުރުކުރ ާމީހުންގެާހަމަާއެއ ިއއެކުއެކީަގއިާނުވަތަާއެއަށްވު

ހިމ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަމަށްާެވސްާޖ މިނުވ ނެާފަރ ތެއްާޖ މިނުވ ނެާއުސޫލުތަކެއްާކަނޑަެއޅިފައިާބަޔ ންެވެގންވުން.ާާ

ާާ ބިލުަގއި އެާ މައިަގނޑުގ ތެއްަގއިާ ދަންނަވ ލީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ެއވ ހަކަާ އަޅުަގނޑަށްާާއެހެންވީމަ،ާ މަފްޙޫމްތަކަކީާ ހުރިާ

މާިާ ބ ޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އައިސްާ މިހ ރަކަށްާ ސަބަބަކީާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ހަމަާ ވެސްާ

ކުރިމަތިލ ންޖެހެނީާއެތެރޭެގާއުދުހުންތަކުަގއިާދިމ ވ ާދަތިތައް.ާއެާދަތިތަކަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާވަސީލަތްާ

ފަރ ތަކަ ރަށަކަށްާާބޭނުންކުރ ާ ަގޑިއަކަށްާ ވަކިާ މިސ ލަކަށް،ާ ނޫން.ާ ކަންތަްއތަކެއްާ އިޙުސ ސްކުރެވޭނެާ ނޫނީާ ށްާ

ޔަޤީންކުރުމަށްފަހުަގިއާާ ޓިކެޓްާ ހޯދުމަށްފަހުަގއިާ ޔަޤީންކަންާ ކަންތައްތައްާ ދަތުރުެގާ މަުގންާ ަވިއެގާ ފުރަންވެެގންާ

ނޑުމެންާއެރަށަކުންާނުވަތަާއެދ ާމަންޒިލަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާއުދުހުމަށްާމިދަނީާހުޅުލެއަށް.ާދިއުމ އިއެކުަގިއާއަޅުަގ

އެއަރޕޯޓުންާއެހެންާރަށަކަށްާދިއުމަށްޓަކައިާބ ޑުާޚަރަދުކ ށްެގންާއެބަޖެހޭާމިސ ލަކަށްާލޯންޗެއްާެއއްޗެއްާކުއްޔަށްާާ

މަުގންާާާާހިފަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާނިސްބަތްވ ާއަތ ޅުާހައްދުންމައްޗަށްާނިސްބަތްކުރ އިރުަގއިާހައްދުންމައްޗަށްާވަިއެގ

މ ލެާއިންާއުދުހުމުެގާޚަރަދަށްވުރެާކުޑަާައެގއްާނޫންާވައިެގާބަނދަރުންާފެށިެގންާދުރުާރަށްރަށަށްާދަތުރުކުރުމަކީ.ާ

އެކަމަށްޓަކައިާލޯންޗެއްާކުއްޔަށްާހިފައިެގންާފްލައިޓަށްާއެރުމަށްފަހުާމިހ ރުާފްލައިޓަށްާއަރ ާއެބައިންކަންާއަންގ ާާ

ބުނީ ދ ށޭާ އެއަރޕޯޓަށްާ މިކަމުެގާލޯންޗްާ ކެންސަލް.ާ މިަވނީާ ފްލައިޓްާ ކުއްލިއަކަށްާ އ ްއވ ާ އެތަނުަގއިާ ގ ސްާ މަާ
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ބ ޑުާ ވަރަށްާ ބޭކ ރުގ ތުަގއިާ ެއއީާ ެގއްލުންތަކެއް.ާ ެގއްލުމަކީާއިޙުސ ސްކުރަންާވެސްާނޭނޭގަވރުެގާ ލިބޭާ ސަބަބުންާ

ށްާނުދެިވާއަދިާމ ލޭަގއިާކުްއޔަށްާާއަެގއްާއެާލޯންޗަށްާޚަރަދުކުރަންޖެހިާއަދިާަގޑިއަކަށްާދ ންޖެހޭާމީހަކުާއެަގޑިައކަ

ކަންތައްތަކެްއެގާާ މިކަހަލަާ ނެތިފައިާ ތަނެއްާ ވަންނ ނެާ އެނބުރިާ ދެންާ ކެންސަލްވީމަާ ދަތުރުާ ތިބެފައިާ ހިފައިެގންާ

ބ ޑެތިާާ ވަރަށްާ މަޙުރޫމްވޭ،ާ އެބަާ ޢިނ ޔަތްތަކަކުންާ ބ ޑެތިާ ވަރަށްާ ލިބެންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުންާ

ވޭ.ާއެހެންީވމަ،ާއެގ ތަށްާދ ާޚަރަދުތައްާެއގ ތަށްާހޭދަކުރަންޖެހޭާޚަރަދުތައްާހަމައެކަނިާކުޑަކުޑަާެގއްލުންތަކެއްާއެބަާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ކ ންމެވެސްާ ހިތުންާ ައޅުަގނޑުާ އ ތުމަކީާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށްާ ރުފިޔ ާ ފަންސ ހަކަށްާ މިސ ލަކަށްާ އަެގއް،ާ

ެއކަށީެގންާ އެީއާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ވެސްާ މިފަދަާމެންބަރަކުާ އެހެންވީމަ،ާ ނުވ ނެ.ާ ކަމަކަށްާ ޚިދުމަތެއްާ ވ ާ

ތަންކ ޅެްއާާ ެގއްލުންތަކަށްާ ލިބޭާ ސަބަބުންާ އިހުމ ލުެގާ އެއަރލައިންެގާ ނުވަތަާ ސަބަބުންާ ޒިންމ ެގާ އެއަރލައިންެގާ

އ ދެާ، އެބަޖެހޭ.ާ ބަލަިއލަންާ ބިލުަގިއާ މިާ ކުޑަކުރުަމށްޓަކައިާ ެގއްލުންތައްާ ލިބޭާ އެމީހަކަށްާ ޒިންމ ެވާ ާާބ ޑަށްާ

ާާ 10ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުޅުލެއަށްާދ ންާއަދި ރުފިޔ ާއިނ10ާާާްރުފިޔ ާއަށްާގ ސްފައިާއަދިާހުޅުލެއިންާައންނަން

ރަށަކަށްާ އެހެންާ ބަނދަރުންާ ވަިއެގާ އަތ ޅުެގާ ދަންނަވ ލިާ މިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ފުއްދުނުކަމުަގިއިވޔަސްާ

އަޅުަގ މިކަންކަމަކީާ ޚަރަދ އިާ ލޯންޗުެގާ ހިފިާ ާާދިއުމަށްޓަކައިާ މުސ ރައިެގ މުސ ރ2ާ/1ާާާަނޑުމެންނަށްާ މުޅިާ ނުވަތަާ

ެއްއވެސްާާ ޒިންމ ވ ނެާ ެގއްލުމުަގިއާ މިލިބޭާ މިކަމަށްާ ކަންތައްކަމަށްވ ތީެވާ ނުކުރެވޭވަރުެގާ ނޫނިއްޔ ާ ޚަރަދުކ ށްެގންާ

އަޅުަގނޑުމެ ދިނުމަށްކަމަށްާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ލުއިފަސޭހަކަމ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެހެންވީަމ،ާ ނޯވޭ.ާ ންާފަރ ތެއްާ

ޗ ޖްެގާާ ސަރާ ތެލުެގާ ފަދަިއންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ އ ދެ،ާ ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަާ މިކަންކަމަށްާ ވިސްނ އިރުާ

ހެޔ ާާ އަަގށްާ ތެލުެގާ ބ ޑުވެފައިވ އިރުަގއިާ ުގނަެއއްާ އެތައްާ އަަގށްވުރެާ ޓިކެޓްާ ައސްލުާ މިންވަރުާ ނަގ ާ ގ ތުަގއިާ

ވެސްާއެާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުާހިތުންާިވސްނ ލަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާބަދަލެއްާައޔަސްާއެާކުޑަވ ާތަނެއްާެވސްާނ ދޭ.ާމިާ

ތެލުެގާއަުގާބ ޑުވުުމެގާސަބަބުންާސަރާޗ ޖަށްާވައިެގާދަތުރުފަތުރުކުރ ާފަސިންޖަރުންެގާއަތުންާނަގ ކަމަށްވ ނަަމާާ

އަޅުަގ އެވެސްާ ޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ ކުޑަކުރެވެންާ ޚަރަދުާ އެާ އައިސްފިްއޔ ާ ބަދަލެްއާ ހެޔ ާ އަަގށްާ ހިތުންާތެލުެގާ ނޑުާ

ތެލުެގާާ ިމވ ގ ތަކީާ ޢ އްމުގ ތެްއަގއިާ ެއކަމަކު،ާ ކަމެއް.ާ އ ންނަކަމަށްވ ނަމަާވިސްނ ލަންޖެހޭނެާ ބ ޑީެއއްާ ރެގިއުލޭޓްރީާ

ކުޑަވ ާާ އިތުރަށްާ ދަށްވިކަމަށްވިޔަސްާ އަުގާ ތެލުެގާ ޚަރަދުާ އެާ އެކަމަކުާ ބ ޑުވެފައިާ ބ ޑުެވއްޖިއްޔ ާ ޗ ޖަކީާ ސަރާ

ނަށްާއަސްލުަގއިާޓިކެޓުެގާައަގށްވުރެާސަރާޗ ޖުެގާގ ތުަގިއާދައްކަންޖެހޭާއެްއޗެއްާއެްއޗަކަށްނުވ ތީވެާއަޅުަގނޑުެމން

ފުރައިެގންާ ބަނދަރުންާ ަވއިެގާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ މ ލޭާ މަުގންާ ަވިއެގާ އަދިާ އެބަދޭ.ާ އިތުރުވެެގންާ މ ބ ޑަށްާ ވެސްާ

ެގާބަނދަރުންާއަތ ޅުެގާއެހެންާރަށަކަށްާާއަތ ޅުެގާަވއިެގާބަނދަރަށްާދިއުމަށްާކުރ ާޚަރަދަށްވުރެާމ ބ ޑުާޚަރަދެއްާަވއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އިތުރަށްާ ބިލުާ މިާ ރިޢ ޔަތްކުރެިވެގންާ މިކަންކަމަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ދ ންާ

ބޭނުންވީ.ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ާ މިާ ބޭނުންތެރިކަމަކަށްވ ތީވެާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ދިރ ސ ކ ށްލުމަކީާ

ލުެގާމަޤުޞަދަކީާއަޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެވިާބިލ އިާއަދިާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުެގާވެސްާާއެހެންވީމ ،ާމިާބި
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ރަްއކ ތެރިކަންާާ ހިމ ޔަތ އިާ ލުއިފަސޭހަކަމ އިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދަތުރުކުރ ާ މަުގންާ ވަިއެގާ މަޤުޞަދަކީާ

ރިޢ ޔަތް ވެސްާ ކަންކަމަކަށްާ މިހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާފޯރުކ ށްދިނުންކަމަށްވ ނަމަާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ

ލިބޭާތަކުލީފްތައްާއެއީާއެހެންާބައެްއެގާއިހުމ ލުންާލިބޭާތަކުލީފްތަކެއްކަމަށްވ ނަމަާއެކަުމަގއިާޒިންމ ވ ނެާފަރ ތެއްާާ

މަރުޙަލ ަގއިާާ ކ މިޓީެގާ ބިލުާ މިާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވަިއެގންާ މިކަންކަމަށްާ އެހެންކަމުންާ އ ދެ،ާ އ ންނަންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ

ށްާފުރިހަމަކުރައްވ ާޤ ނޫނަކަށްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާެވސްާއެދޭކަމެްއކަމުަގއިވ ތީާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްާާއިތުރަ

 ބ ޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދުވ ފަރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބެހާޭާޝުކުރިއްޔ ާ ނިޒ މ ާ ޒުބެއިރު.ާ މަދުާ

ާމައްސަލަެއއްާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާތ ރިޤް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާތ ރިޤުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެއއްާމިނެީގާރަާ

ހަމަނުވެެގނ37ާާާާް ކޯރަމްާ އަކީާ ޖަލްސ ާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަށުން.ާ ެގާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ވަނ37ާާާަފަސްކުރެިވެގންާއަލުންާފަށ އިެގންާކުރިއަށްާެގންދ ާޖަލްސ އެއްާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާގަވ އިދުެގ

ތަށްތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަންާކުރެވެނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާެއއީާޖަލްސ ާާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާބުނ ާގ 

މެންބަރުންެގާާ ަވޑަިއެގންތިއްބެވިާ ހ ޒިރުވެާ އަށްާ ޖަލްސ ާ މިތ ާ ެއަވުގތުާ ކުރެްއވިއިރުާ އިޢުލ ނުާ ކުރައްވަމުންާ ފަސްާ

އެހެންނަމަ ޔައުމިްއޔ ެގ.ާ އެއީާ ނުކުރަްއވ .ާ އިޢުލ ނެއްާ ވެއްޖިއްޔ ާާނަންފުޅުތަކެއްާ ގ ތުންާ ބުނ ާ ގަވ އިދުާ މިާ ވެސްާ

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ .ާ ހިމަނުއްވަންާ ވަނ37ާާާާަނަންފުޅުތައްާ

ާމ އްދ ެގާ)ރ(ާެގާދަށުންާައޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ާފ ހަަގކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދެ ެއާާއ ދެ،ާ މ އްދ ަގއިާ ެއާ ަގވ ިއދުެގާ ެއާ ނެތް.ާ ބަލައިަގނެވޭކަށްާ ކަމަށްާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މީާ ނެންެގީވާ ތިާ ންމެާ

ހ ޒިރުެވާާ އެވަުގތުާ ަވނީާ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންާ ކަމަށް.ާ ހިމަނަންވ ނެާ ޔައުމިއްޔ ަގއިާ ބުނަނީާ މިާ އަކުރުަގއިާ
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ާާ ވީމަ،ާޔައުިމއްޔ ަގއިާހިެމނޭނެ.ާއިޢުލ ންާކުރ ކަށްާބޭފުޅުންެގާނަންާނޯޓުކުރަްއވ ފައި.ާެއހެނ13ާާްވަޑައިެގންތިއްބެވި

ާނެތް.ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބެއިރު.ާ

ާ

ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބެއިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާރައްކ ތެރިކުރުުމެގާބިލަކަށްާ`ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާވަިއެގާމަުގންާދަތުރުކުރ ާފަސިންޖަރުންެގާޙައްޤުތައް

ވ ހަކަދަްއކ ާހިނދުާއަޅުަގނޑުާއެންމެާބ ޑަށްާހަނދ ންވަނީާމ ޅ ސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާރައްޔިތުންެގާޝުޢޫރުތަކުެގާާ

މަތިން.ާއެގ ތުންާއެާހަނދ ންާއ ވ ތީާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅިެގންާައއިާދުވަހެްއަގިއާވ ހަކަދައްކ ލުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާާ

ާބ ޑުާހިތްހަމަޖެހުމެއްާކަމުަގިއވ ތީާެއާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާައޅުަގނޑުާހިފަން.ާއ ދެ،ާބިލަށްާނަޒަރުާާލިބޭާވަރަށް

ހިންގ ލ އިރުާވަރަށްާފުރިހަމަާބިލެއްާކަމަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާޙައްޤުތައްާރަްއކ ތެރިކުރެވޭނެާގ ތްތައްާވަރަށްާފުރިހަމާަާ

ގ ތުންާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިެއކީާޝުކުރުާާއަށްާބަޔ ންާކުރަްއވ ފަިއވ ާކަންާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއެާ

ދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާވަިއެގާމަުގންާދަތުރުކުރ ާފަސިންޖަރުންެގާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިކުރެވޭާއިރުާާ

ލިބޭ މިާޙައްޤުާ ބަޔަކަށްާ މަޙްރޫމްވެފައިވ ާ ގެއްލިާ ކުރުމުެގާފުރުޞަތުާ ދަތުރުާ މަުގންާ ބައްޓަންާވަިއެގާ ގ ތަކަށްާ ނެާ

ކ ށްދެއްވޭނެާގ ތަކަށްާބިލެއްާހުށަހެޅުއްވުމަކީާވެސްާމުހިއްމުކަމެކޭ.ާރ އްޖޭެގާމީސްިގނަާއަތ ޅުތަކުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާ

އަތ ޅެއްާމ ޅ ސްމަޑުލުާއުތުރުބުރިާއަކީ.ާވަރަށްާމަސަްއކަތްތެރިާބަޔަކުާދިރިުއޅޭާއަތ ޅެއްާއެާއަތ ޅަކީ.ާވަރަށްާދުރުާ

ށްާވަރަށްާިގނައިންާދަތުރުކުރަންާޖެހިފައިވ ާބަޔަކުާތިބިާއަތ ޅެއްާއެާއަތ ޅަކީ.ާމަޝްހޫރުާވަޑިންތަކެްއާާއަތ ޅުތަކަ

ތިބިާއަތ ޅެއްާއެާއަތ ޅަކީ.ާރ އްޖޭެގާއުތުރ އިާދެކުނަށްާކ ންމެާދުވަހަކުާކ ންމެާހަފްތ އަކުާދަތުރުކުރަންޖެހޭާބައެއްާާ

ރުންާފެށިެގންާމުޅިާއަތ ޅުަގއިާއެންމެާބ ޑަށްާުގުގމ ލިާެއއްާައޑަކީާާވަނަާއަހ1990ާާަދިރިއުޅޭާއަތ ޅެއްާއެާއަތ ޅަކީ.ާާ

ާާ ެގާއަހަރުތަކުަގއިާވެސްާއެާއަޑުާއިތުރަށްާުގުގމަމުންާދިޔަ.ާމިާހިނދުންާމ2000ާާާިާއެއަރޕޯޓެއްާހެދުމުެގާއަޑު.

ކަ އޭރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޚަބަރުާ އުފ ވެރިާ ކަމުެގާ ޤ އިމުކުރެވިދ ނެާ އެއަރޕޯޓެއްާ ފަރ ތްތަކުންާހިނދަށްާ މ ބެހޭާ

އެވ ހަކަތައްާާ ސުވ ލަކީާ ނަމަވެސްާ އެނުގނު.ާ ވެސްާ ތ ރީޚެްއާ ކަނޑައެޅުނު.ާ ވެސްާ ރަށެއްާ ެގންދެވި.ާ ދެއްވަމުންާ

ކ ބައިތޯއޭ ާމިހ ރުާ ނޭނިގާާ؟ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ ކީްއެވެގންތޯއޭާ ކަެމއްާ އ ތްާ ނިންމަވ ފައިާ ކުރިންާ އ ދެ،ާ

ާވެސްާބޭނުމޭާއެހެނިހެންާބ ޑެތިާއަތ ޅުތަކަށްާމިާފުރުޞަތުާލިބިފައިާއ ންނަާބަދަލުވެެގންާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ 4ާފަދައިންާމިާއަތ ޅަށްާވެސްާެއާފުރުޞަތުާލިބެން.ާމިާއަތ ޅަށްާނިސްބަތްވ ާއަޅުަގނޑުެގާިއތުރުންާމިާތިއްބެވި

ރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިވސ މްާމެންބަރުންާނެތްކަމުަގއިާިވޔަސްާމަޑުްއވ3ާަމެންބަރުންާމިތ ނަގއިާވަޑައިެގންާއަނެއްާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެން އެދެއޭާ އެބަާ ރައްޔިތުންާ އަތ ޅުެގާ މިާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތުން،ާ ހިމެނޭާ މީހުނ5ާާާްޢަލީާ

މަސައްކަތްކ ށްެގންާމިާމަޤުޞަދުާމިާއުއްމީދުާމިާއަތ ޅުެގާރައްޔިތުންނަށްާހ ސިލުކ ށްދިނުމަށް.ާއެގ ތުންާހިނގ ށޭާާ

އައުުމެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށ2013ާާާްރުންާއަތުުގޅ ލަިއެގންާމިކަމަިއެގންާކުރިއަށްާދަމ .ާާމެންބ5ާާައަހަރުމެންާާ
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ތިބޭފުޅުންނ އިާ މިހިރީާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރަން،ާ ފޯރުކ ށްދެވޭތޯާ ޚިދުމަތްާ މިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ކުރުމުންާރަނަގޅުާއ މްދަނީެއއްާލިބޭނެާެއއްތަނަކަށްާާއެކީަގއޭ.ާއ ދެ،ާދަންނަވ ލަންާއ ތްާވ ހަކަާައކީާދަތުރުފަތުރު

އިނުގރައިދޫަގިއާާ ވަޑިން،ާ މަޑުްއވަރީަގއިާ ވަޑިން،ާ އަލިފުށީަގއިާ ބުރިޔަކީާ އުތުރުާ މ ޅ ސްމަޑުލުާ ހިނގ ށޭާ ބަލަމ ާ

ިއާާވަޑިން،ާދުވ ފަރުަގއިާވަޑިންާމިހެންާގ ސްާމުޅިާއަތ ޅުާފުރެންދެންާއ ތީާަވޑިން.ާަވޑިންނ ާނުލައިާމިާރ އްޖޭގަާ

ދަތުރުފަތުރުެގާއެްއވެސްާުއޅަނދެއްާބަނދެވޭނެާއެްއވެސްާގ ތެއްާނެތް.ާދަތުރުފަތުރުާނުކުރެވޭނެާއުޅަނދަކ ާނުލައި.ާާ

އެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއ ތްާވ ހަކަާއަކީާމ ޅ ސްމަޑުލުާއުތުރުބުރިއ ާނުލައިާދަތުރުާފަތުރެއްާފުރިހަމާަާ

ާވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާއެއްާނުކުރެވޭނެއޭ.ާވީމ ،ާމިކަމަށްާގ 

ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޙައްޤުތައްާާ ފަސެންޖަރުންެގާ ދަތުރުކުރ ާ މަުގންާ ަވިއެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ދޭތެރޭަގއިާބަޙުސްާކުރަމުންާމިދަނީ.ާއ ދެ،ާމިާބިލަކާީާރައްކ ތެރިކުރުުމެގާބިލެއްާމަޖިލީހަ ށްާހުށަހެޅިާމިހ ރުާއެާބިލާ 

ބައެްއާާ ބެހޭގ ތުންާވ ހަކަދައްކަވ ާ މިބިލ ާ ބިލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ހަމަާއެކަށީެގންވ ާ ބަލ އިރުާ މީެގާޒ ތަށްާ ވެސްާ

އެ ޚ އްޞަކ ށްާ ވ ނަމަާ ބުނެފިކަމުަގއިާ އެްއޗެއްާ އިދިކ ޅަށްާ މިއ ާ ވަރަށްާާބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުންާ ރައްދުވ ާ އަށްާ މް.ޑީ.ޕީާ

ހުށަހެޅުނަސާްާ ބިލެއްާ ކ ންމެާ މިާ މިހ ރުާ ެގންދޭ.ާ ރައްދުދެމުންާ ޕ ޓިއަކަށްާ އަނެއްާ އިބ ރ ތްތަކަކުންާ ކަހަލަާ އެހެންާ

ވެސްާއަދިާޤަރ ރެއްާހުށަހެޅުނަސްާވެސްާއަދިާޕެޓިޝަނެއްާހުށަހެޅުނަސްާވެސްާމިއ ންނަނީާއެއްާބަޔަކުާއަނެްއާާ

ާާ ރައްދުދިނުން.ާެއއީާއެާބިލުާހުށަހަޅ ާފަރ ތްާނޫންާއެހެންާފަރ ތްތަކަކަށްާކަމެްއާއެނޭގާކަމަކަށްާވެސްާާބަޔަކަށް

އިންތިޤ ލީާާ ވިދ ޅުވިާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ވެސްާ މިއަދުާ ނުވޭ.ާ ވެސްާ ކަމަކަށްާ ދަންނަާ ެއއްޗެއްާ ނުވޭ،ާ

ހަދަންޖެހިފައިވ އި ހެދިފައި،ާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ނިސްބަތްވ ާާމަރުޙަލ ަގއިާ އަށްާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ މިާ ނުކ ށްާ އެކަންކަންާ ރުަގިއާ

ގ ތަށްާނުވަތަާޑީ.އ ރް.ޕީާއަށްާރައްދުވ ާފަދަާގ ތަކަށްާވ ހަކަފުޅުާެގންދެވީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާ ބޭފުޅުންާޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ވ ާބިލަކީާނުވަތަާމިާބައެއްާބޭފުޅުން.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިހ ރުާއެމް.ޑީ.ޕީެގާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމި

މިެގންދަވ ާާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ ވަނިކ ށްާ ކައިރިވެފައިާ މިހ ާ ނިމުމ ާ މަރުޙަލ ާ ިއންތިޤ ލީާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ ދެތިންާ

ބިލުތަކަކީާމިއީާހަމަާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާހަމަާކ ންމެހެންާނިންމަންޖެހޭާކަހަލަާބިލުތަކެއްާބ ވައޭ.ާެއއްފަހަރަކުާާ

ދޫނިާސޫފ ސޫފާިާހުށަހަޅުއްވަފ ނެ ހުށަހަޅުއްވަފ ނެާ ފަހަރަކުާ އަނެއްާ ބިލެއް.ާ ބެހޭާ ޙިމ ޔަތްކުރުމ ާ ެގހިާ ަގސްަގހ އިާ ާ

މީތޯއޭާމާިާ ބިލެއް.ާ ބެހޭާ ހުށަހަޅުއްވަފ ނެާއިންސ ނުންާކަރަންޓީންކުރުމ ާ ފަހަރަކުާ އަނެްއާ ބިލެއް.ާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ

ކަންތައްތަކަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާކ ންމެހެންާއެއްާބަޔަކުާާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާހަމަާކ ންމެހެންާވެސްާނިންމަންޖެާ ހޭާ

އަނެއްާބަޔަކަށްާއިނިގލިާދިްއނުކ ށްާެއާހުށަހެޅިފައިވ ާޤ ނޫނަކ ާބެހޭގ ތުންާދައްކަންވަންީވާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅުާާ

ާބަޔަކުާކަންތަްއާާވ ހަކަެއއްާދަްއކ ާއެާޤ ނޫނެްއާނިންމ ލަންވީާކަންނޭނެގ.ާކ ންމެހެންާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ގައިާެއއް
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ކ ށްފައިާއަނެއްާބަޔަކުާކަންތައްާނުކުރ ާވ ހަކަާއެީއޔަކީާމަޖިލީހުެގާއެއްެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާދެއްކޭކަށްާ

އ ތްާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާހަމަާހުރިހ ާމެންބަރުންނަކީާވެސްާމިކަމަށްޓަކައިާހަމަާވެވުނުާމަސައްކަތެްއާހަމަާކުރަންޖެހޭާ

ބިލުެގާމ ްއދ ތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާދެތިންާކަމެއްާއެބައ ތް.ާޭއެގތެރެއިންާާާާމީހުން.ާއ ދެ،ާމި

ާާ ބިލުެގ މިާ ދަންނަވ ލ ނީާ ކަމަކަށްާ ކެންސަލްކުރަންޖެހުނ5ާާާީއެއްާ ފްލަިއޓްާ ިމއ ންނަާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ދިމ ވެދ  ވިޔަސްާ އެޅިކަުމަގއިާ ފިޔަވަޅެއްާ ހުރިހ ާ އެއަރލައިނަށްާއެކަށީެގންވ ާ ކަމަށްާ ސަބަބުންާ ކަމެއްެގާ ނެާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ މިާ ނުޖެހޭނެއޭ.10ާާާސ ބިތުކ ށްދެވިއްޖެނަމަާ ޢަމަލުކުރ ކަށްާ އެއަރލައިނުންާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑަކަށްާެއްއގ ތަކަށްާމިބުނ ާއެއްޗެއްާސ ފެއްާނުވޭ.ާޭއަގއިާމިބުނަނީާފްލައިޓްާކެންސަލްާޖެހުނީާއެކަށީެގންވ ާާ

ހ ާފިޔަވަޅެއްާއެޅިކަމުަގއިާވިޔަސްާދިމ ވެދ ނެާކަމެްއެގާސަބަބުންާކަމަށްާއެއަރލައިނަށްާސ ބިތުކ ށްދެވިއްޖެނަމަާހުރި

ާާ ޤ ނޫނުެގ އުޅ10ާާާޭާމިާ މިބުނަންާ އެހެންވީމަ،ާ ނުޖެހޭނެއޭ.ާ ޢަމަލުކުރ ކަށްާ އެއަރލައިނުންާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އްދ ާައލުންާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭނޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާާއެްއޗެއްާރަނަގޅަށްާސ ފުވ ާކަހަލަާގ ތަކަށްާމިާމ 

1ާާ،2ާާ،3ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ10ާާާާމިއަކުންާހަމަާއެއްގ ތަކަށްާެވސްާކިޔ ާނުކިޔ ެއއްާނޭނޭގ.ާދެންާމިާބިލުެގާާ

ތިރީަގއިވ  ބަދަލުދެވޭނީާ ފަސިންޖަރުންނަށްާ ޙ ލަތުަގިއާ ބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ިމއ ންނީާ ގ ތުެގާަގއިާ ާ

ރުފިޔ .ާދެާވަނ50ާާާާަމަތިންނޭ.ާއެއްާވަނަާނަންބަރުަގިއާމިއ ންނަނީާރ އްޖޭެގާއެތެރޭެގާއުދުހުމުެގާދަތުރެއްާނަަމާާ

ާާ 1500ާާާާނަންބަރުަގއިާމިއ ންނަނީ 100ާާކިލޯާމީޓަރަށްާވުރެންާކުރުާރ ސްތ އެްއެގާބައިނަލްއަޤްވ މީާދަތުރެއްާނަމަ

މިއ ންނަ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ ތިންާ ާާރުފިޔ .ާ ބައިނަލްއަޤްވ މ1500ާާާާީނީ ރ ށްތ އެްއެގާ ދިުގާ ވުރެންާ މީޓަރަށްާ ކިލޯާ

ާާ ރުފިޔ ާބަދަލެއްެގާގ ތުަގއިާދޭންޖެހޭާގ ތަކަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިާފަސިންޖަރ500ާާާުާދަތުރެއްާނަމަ

ކ ޅަކަ ކ ންމެާ މ ލޭަގއިާ ކުރޭ.ާ ޚަރަދުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދަތުރުކުރުމަށްާ ބަދަރަށްާ ާާވަިއެގާ މަުގނ10ާާާާްށް ރުފިޔ ެގާ

ޚަރަދެއްާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ އެައރޕޯޓްތަކަށްާ ހުރިާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ ވިނަމަެވސްާ ކަމުަގއިާ ދަތުރުކުރިާ

ކުރަންޖެހޭ.ާއަދިާމ ލޭަގއިާެވސްާއެާފަސެންޖަރަކުާއެއަރޕޯޓަށްާދަނީާިގނަާފަހަރުާފަހަރަށްާއޭނ ެގާއ އިލ ާއ ިއާާ

ރައްޓެހިންާ އޭނ ެގާ ދިއުމަށްޓަކަިއ.ާާއަދިާ ފުރައިެގންާ އޭނ ާ އެދުވަހުާ އެްއކ ށްާ ބަޔަކ ާ އަދަދެއްެގާ ިގނަާ ެވސްާ ެގާ

ދިޔަާ ދަތުރުާ އެއްކަލަާ ވ ނަމަާ ކަުމަގއިާ މެދުވެރިވެއްޖެާ ގ ތެއްާ ކަހަލަާ ނުދެވޭާ ފުރަިއެގންާ އަށްާ އ ނަާ އެހެންވީމަ،ާ

ދަތުރު ެއމީހުންެގާ ދިޔަީއ.ާ ެއާ ެއއްޗެއްާ ދިޔަާ ޚަރަދަށްާ އެންމެންެގާ ެއާާހުރިހ ާ ެވސްާ ޚަރަދުާ ކުރެވުނުާ ފަތުރަށްާ ާ

ދިޔައީ.ާއަނެއްކ ާއެދުވަހުާމ ލެާއައިސްާނުވަތަާއެާދުވަހުާރ އްޖެތެރޭާރަށެއްަގއިާނަމަާެއާރަށަށްާގ ސްާއަނެްއާާ

ެއކަމަށްޓަކައިާދިޔަާޚަރަދެްއާާ ދުވަހުާދަތުރުާހަދައިެގންާދ ންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީަމ،ާމިކަހަލަާބަދަލެއްާދޭއިރުަގިއާ

ާގ ތުަގއިާބަދަލުެގާގ ތުަގއިާދޭންޖެހޭނެާކަމަކަށްާައޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބަދަލުެގާވ ހަކަާާފުރިހަމަ

ާާ އެބައ ވޭ ކަހަލ10ާާާާަބަޔ ންކ ށްފައިާ ލިބޭާ ވެސްާ ޚަރަދުާ ދ ާ ފަތުރަށްާ ދަތުރުާ ޕަސެންޖަރުެގާ ެއާ މ އްދ ގައި.ާ ވަނަާ

ނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމިާއެއަރޕޯޓ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާގ ތެއްާބަޔ ންކ ށްފައިާއ ންނަންޖެހޭނޭކަމަށްާއަޅުަގ
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ެއއަރޕޯޓްާާ ފ ދިއްޕ ޅުަގއިާވެސްާ ކުރީެގާއަހަރުތަކެއްަގއިާ މީެގާ ފ ހަަގކ ށްލަންާދެންާ ކަމަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާެވސްާ

ބަށްާދިޔަ.ާއެކަމަށްޓަކައިާާއެޅުމުެގާވ ހަކަތަކެއްާދެކެވިފަިއވޭ.ާހަމަާދެންމެދެންމެާއެކަންާކުރެވިދ ނޭާކަމަށްާހީވ ާހިސ 

ވަކިާރަށެއްާވެސްާކަނޑައެޅުނު.ާއަދިާއެއްފަހަރަކުާބިޑަށްާލައިެގންާއެކަންާކުރ ނެާބަޔަކުާވެސްާކަނޑައަޅައިެގންާާ

އުޅުނު.ާއެގ ތަށްާދެތިންާއަހަރެއްެގާތެރޭަގއިާއެާވ ހަކަާދެއްކުމަށްާފަހުަގއިާފަހުންާެއާވ ހަކަތަކުެގާއަޑުާކެނޑިެގންާާ

ާސަރުކ ރަށްާއައިާފަހުންާވެސްާއެކަމ ާބެހޭގ ތުންާއެްއވެސްާކަހަލަާއަޑެއްާބަޑެއްާވެސްާނުިއވޭ.ާާހިނގައްޖެ.ާމި

ހުއްޓުނުކަންާވެސްާާ ެއކަމަކު،ާ ވަނީ.ާ ހުއްޓިފައިާ ގ ތަކަށްާ އެހެންާ ކ ންމެވެސްާ އެކަންާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ދިއްޕ ޅުެގާރައްޔިތުންނަކީާވެސްާހަމަާވަރަށްާިގނަާާއަދިާއެާއަތ ޅުެގާރަްއޔިތުންނަކަށްާއެނިގފަެއއްާނުވޭ.ާއ ދެ،ާފ 

އިންާމ ލެާއަށްާދަތުރުާފަތުރުކުރަންޖެހިފައިާތިބިާބައެއް.ާެއހެންވީމަ،ާއެއަރޕޯޓްާހެދުމުެގާސަބަބުންާވަރަށްާދަތާިާ

ދަތުރުކުރަންާ މަުގންާ ވައިެގާ ފަހަރަށްާ ފަހަރުާ ިގނަާ އެމީހުންާ ކުރިމަތިވޭ.ާ ވެސްާ އެމީހުންނަށްާ އުނދަޫގާ

ޖެކަމުަގއިާވަނީިވއްޔ ާމިާދ ންޖެހެނީާއެއަރޓެކްސީންާދަތުރުކުރުމަށްޓަކައިާކަނނުހުރ ާފަދަާނުވަތަާކުރެއްދޫާާޖެހިއް

ާާ ހަމައެކަނިާއެއްކ ޅަށްާދ ންާވެސް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައިާެވސްާ ވަރަކަށ500ާާާްފަދަާރިޒޯޓްތަކަށް.ާއެާރިޒޯޓްތަކަށްާ

އަތުން ފަސެންޖަރެއްެގާ ެއާ ވެސްާ މަދުވެެގންާ ދަތުރުާާާރުފިޔ ާ އަނެއްކ ާ ދ ނެ.ާ އަތުންާ ފަސެންޖަރެއްެގާ ދ ާ ެއާ

ާާ ރުފިޔ ެގާެއްއޗެއްާހިފައިެގންާިމކ ޅަށ500ާާާާްނުކުރެިވެގންާއަނބުރ ާއަންނަންޖެހިއްޖެާކަމުަގިއާވަނީިވއްޔ ާއަނެްއކ 

ދިނުމުެގާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާމިާކަނޑައެޅިފަިއވ ާައުގތައްާމިާބަދަލ10ާާުއަންނަންޖެހެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާޤ ނޫނުެގާާ

އެހ ާ ހިއެއްނުވޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އުސޫލުތައްާ ބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާ ދިނުމުަގއިާ ބަދަލުާ ދޭތެރޭަގއި،ާ ކަންތަކ ާ

ބަލައިަގނެާ ބިލުާ މިާ ގ ސްެގންާ ކ މިޓީައކަށްާ ވަނީިވއްޔ ާ ކަމުަގއިާ ބަލައިަގންނަާ ބިލުާ މިާ ރަނަގޅުހެންނެއް.ާ

އިޞް ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ މިކަންކަންާ ގ ސްެގންާ ދެން،ާކ މިޓީއަކަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ލ ޙުކުރަންޖެހޭނޭކަމަށްާ

ެއގ ތަށްާާ އެކަެމއްާ އ ންނައިރުާ ލ ޒިމުކ ށްާ ކުރުމަށްާ ކަެމްއާ ބަޔަކުންނަށްާ ކަމަކީާ އަނެްއާ ފ ހަަގކ ށްލ ާ އަޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫ އެާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ިގނަާ އ ންނ ނެ.ާ ވެސްާ ގ ތެއްާ ހަދަންޖެހޭނެާ ދެންާ ވަނީިވއްޔ ާ ނާ ނުކ ށްފިކަމުަގއިާ

ވަނީނަމަާ ނުކ ށްފިކަމުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ައމުރުކ ށްފައިވ ާ ކުރުމަށްާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ އެާ މިާ ނުވަތަާ ޚިލ ފުވެއްޖިްއޔ ާ

އެފަރ ތަކ ިއާދޭތެރޭަގއިާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތަކެއްާއެީއާފަިއސ ެގާގ ތުންާކަނޑަައޅ ާއަދަދެއްކަމުަގއިާވަނީނަމަވެސްާާ

އަދަދެއްާކަުމަގިއވީާނަމަވެސްާއަދަބުތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާއ ވޭ.ާމިާޤ ނޫނުަގިއާާނުވަތަާއެނޫންާގ ތަކުންާކަނޑައަޅ ާާ

ެއކަމަކު،ާާ ކަންތައްތަކެއް.ާ މަޖުބޫރުކ ށްފައިވ ާ ކުރުމަށްާ މިާއެއަރލައިނުތަކުންާ ެއބަހުރިާ ވެސްާ ބިލުަގއިާ މިާ ވެސް،ާ

އްާނުވޭ.ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާވަރަށްާާއެކަންާނުކުރުމުންާދެންާކަންތައްާކުރަންވ ނެާގ ތެއްާބިލުަގއިާބަޔ ންކ ށްފައެާ

ބ ޑުާއުނިކަމެއްހެންާެއއީ.ާމިފަދަާބިލެއްާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާއަންނައިރުަގއިާކަމެއްާކުރުމަށްާއަމުރެއްާކ ށްާއެކަެމްއާާ

ބަޔ ންކ ށްފައިާ ގ ތަކުންާ ކ ންމެވެސްާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ އަޅަންޖެހޭާ ދޭތެރޭަގއިާ ފަރ ތަކ ާ ނުކުރ ާ އެާ ނުކުރުމުންާ

ޖެހޭނެ.ާއެގ ތަށްާނެތްާކަމުަގއިާވަނީިވއްޔ ާއަނެްއކ ާވެސްާދ ންޖެހޭނީާޙައްޤުާހޯދުމަށްޓަކައިާކޯޓަށް.ާކޯޓަށްާާއ ންނަން
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އެމީހަކުާގ ސްެގންާއެމީހ ެގާއަތުންާލިބެންވ ވަރަށްވުރެންާބ ޑުާޚަރަދުާއެމީހ ާއަތުންާގ ސްެގންާކޯޓުންާމައްސަލަާާ

ވަ ފަރ ތުންާ އޭނ ެގާ ެއއީާ ދ ނީ.ާ ދ އިރުާ ވެސްާނިމިެގންާ އަށްާ މީހ ާ ވަކީލުާ އެާ ހޯދަންޖެހޭނެ.ާ ކީލަކުާ

ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ.ާއޭރަށްާއ ންނ ނީާއޭނަާއަށްާލިބެންޖެހޭާބަދަލަށްާވުރެންާބ ޑުާެއއްޗެްއާއޭނެާއަތުންާގ ސްފައި.ާާ

އަދަބު ދޭންޖެހޭާ ތަކެްއާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާއަންނައިރުަގއިާމިާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުވެއްޖެާފަރ ތަކަށްާ

ބެހޭގ ތުންާވަރަށްާިގނަާ ކަނޑައެޅިފައިާއ ތުމަކީާކ ންެމހެންާބޭނުންާކަމެއްކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާދެންާމިާބިލާ 

ބެހޭގ ތުންާ ކަންތަކ ާ އުނިާ ހުރިާ ބިލުންާ މިާ އެބޭފުޅުންެގާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ފަިއވ ތީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަފުޅު ބޭފުޅުންެގާ ނިންމ ލަން.ާވ ހަކަދެްއކެވިާ ވ ހަކަކ ޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ތ އީދުކުރަމުންާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ތަކަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެދިވަޑައިެގންފަިއާާ މެންބަރަކުާ ެއްއވެސްާ ވ ހަކަދައްކަވަންާ ބިލަށްާ މިާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ފުރުޞަތު ިމާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާނުވ ތީާ ެގމަނަފުށީާ އެދިަވޑަިއެގންފިާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ބިލުާ އަރުވަނީާ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދު.

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ފަސެންޖަރުންެގާ ކުރުމުެގާ ދަތުރުފަތުރުާ މަުގންާ ަވއިެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޙައްޤުތަްއާާޝުކުރިއްޔ ާ

ރައްކ ތެރިކުރުުމެގާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާމިާބިލުާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

މީަގިއާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ ަގސަމްާ މުޙައްމަދުާ

ައޅުަގނޑުމެ ކަންތައްތައްާ އޭެގތެރޭަގިއާާބައެއްާ ިއޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަހުއްޓޭާ ކަންތައްތަކެއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ންނަށްާ

ާާ އެާ)ހ( މިާ މ ްއދ ަގއިާ ދިނުމުަގއިާމިއ ންނަާ ބަދަލުާ ބޭނުންވަނީާފަސިންޖަރުންނަށްާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ 1ާާއަޅުަގނޑުާ

ބަދަލުަގއިާއެީއާމިހ ރުާއެާއަދަދަކީާާާާރުފިޔ ގ50ާާާެވަނަާނަންބަރުަގއިާރ އްޖެާއިންާއެތެރޭެގާއުދުހުންާދަތުރެއްާނަމަާާ

ައޅުަގނޑުާ ކަނޑައެޅުމަކީާ އަދަދެއްާ ރަނަގޅުާ ފަހުާ ރިޢ ޔަށްކުރުމަށްާ ކ މިޓީންާ ހަމަާ ވެދ ނެތީާ އަދަދަކަށްާ ކުޑަާ

ާާ ވަނަާނަންބަރުެގާއެވ ާމިާފައިސ ެގާއަދަދ2ާާާުވަނަާމ އްދ ާ)ހ(ާެގ2ާާާާދެކޭގ ތުަގއިާމުހިއްމުާކަމެއް.ާހަމައެއ ެއކު

ޗެކްކުރު ހަމާަާވެސްާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ދެކޭތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަކީާ ގ ތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެކަންތައްާ މަށްފަހުާ

ކުރުމަކީާާ ެއކަންާ ގ ތަކަށްާ ރަނަގޅުާ ެއއަށްވުރެންާ ވެސްާ ކަންތައްާ ވ ާ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ ތިންާ ެގާ )ހ(ާ އެއ އެކުާ

ާޤ ނޫނަކުންާކަމެއްާމަނ ކުރީމ ާނުވަތަާޤ ނޫނަކުނާްާއަޅުަގނޑުާދެކޭގ ތުަގއިާމުހިއްމުާކަމެއް.ާދެން،ާމީަގއިާސުވ ލަކީ

ސުވ ލަކީ.ާާ އުފެދޭާ ިމހ ރުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިީއާ ނޫންތޯާ ކުރޭތޯާ އެކަންާ ލ ޒިމުކުރީމ ާ ކުރުމަށްާ ކަމެއްާ
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ތައްާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުާވެސްާަގބޫލެްއާނުކުރަންާޤ ނޫނެއްާހަމައެކަނިާއ ތުމަކުންާކަންތައް

އިޞްލ ޙުާކުރެވޭނެާކަމަކަށް.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާސިނެގރެޓ ާބެހޭާޤ ނޫނެއްާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާާ

ހެދިާމަނ ކުރެވިފައިވ ާމަުގމަތީަގއިާސައިކަލުާދުްއވ ާމީހުންާސިނެގރެޓްާބުއިމަކީާމަނ ކ ށްފައިވ ާކަމަށްާވީހިނދުާ

މި ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭފުޅުންާވެސްާާއެކަމަކުާ ދަތުރުކުރ ާ މަުގމަތީަގއިާސައިކަލުތަކުންާ ޢ އްމުކ ށްާ ހ ރުާ

މިާދޭތެރެއަކުންާ މިއީާ މަންޒަރެއް.ާ ފެންނަާ މިހ ރުާ މިއީާޢ އްމުކ ށްާ މަންޒަރު.ާ ބޭނުންކުރަމުންދ ާ ހަމަާ ސިނެގރެޓްާ

މިކަންތަާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސްާ މަންޒަރެއް.ާ ހުއްޓިފައިވ ާ އެއްކ ށްާ ފަށައިފި.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޢ އްމުވ ންާ އްާ

ިއްއޔެާާ ކަމެއް.ާ އުފެދޭާ ސުވ ލުާ މިއީވެސްާ ނޫންތޯާ ކުރެވޭނެތޯާ އެކަންާ ކުރުމުންާ ކަމެްއާ ޤ ނޫނަކުންާ އެހެންވީމަ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާޤައުމީާސަލ ަމތ ާބެހޭާކ މިޓީެގާބައްދަލުވުެމްއާވެސްާބޭްއވިން.ާއެއީާސިއްރުާނޫންާބައްދަލުވުެމއްެގާާ

ބައްދަ ބޭއްވިާ އެންމެާގ ތުަގއިާ މިހ ރުާ ފުލުހުންނަށްާ އެދިވަޑައިަގތީާ ފުލުހުންާ ވެސްާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ އެާ ލުވުެމއް.ާ

އެްއޗިހިާ ތޫނުާ ތަފ ތުާ ބޭނުންކުރ ާ އުފައްދުމަށްާ މ ރ މ ރީާ ެގންުގޅުމ އިާ ކަޓަރުާ އަކީާ މައްސަލަާ ދަތިވެފައިވ ާ

ސަބަބު ނެތުމުެގާ ޤ ނޫނެއްާ އެކަށީެގންވޭާ އެައށްާ ވެސްާ ނުކުރެޭވާެގންުގޅެމުންދ އިރުާ ކަންކަންާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ންާ

ެވސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ިމއީާ ވ ހަކަ.ާ ނުކުރެވޭާ އިތުރުާ މުއްދަތުާ ގ ތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ އެާ ކޯޓުންާ އ އިާ ވ ހަކަާ

އަޅުަގނޑުާާ މިވަނީާ ިމއަދުާ ބަޔަކުާ އަދަދެއްެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ

ކުރި މަރ ާ ދީެގންާާދަންނަވ ނީާ އިސްކަމެއްާ މުހިއްމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ޖެހިފައޭ.ާ މަތިލ ންާ

ކަމެއް.ާ ދޭންޖެހޭާ ބ ރުާ ފުލުހުންނަށްާ ނަމަވެސްާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ގ ތުންާ ޤ ނޫނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުގަާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ ބޭނުންވ ާ ފުލުހުންނަށްާ ފަތްޕިލ ވެލީެގާާއެމް.އެން.ޑީ.އެފ ިއާ ނޑުމެންާ

ައޅުަގނޑުާ ެއކަންތައްތަކަށްާ ލީމ ާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ބެހޭާ ދަތުރުކުރުމ ިއާ ވަިއެގާ މިހެންާ ފަތުރުެގާ ދަތުރުާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ

ވެސްާާ އެހެންކަމަކުާ ނޫން.ާ ވެސްާ ފ ޑުކިޔަނީކީާ މެންބަރަކަށްާ ލ ާ އަދިާ ނޫން.ާ ފ ޑުކިޔަނީކީާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ

މިއަ ދަންނަވ ނީާ މުހިއްމާުާއަޅުަގނޑުާ މ ާ މިހ ރުާ ބިލުތަކަކީާ ހުރިާ އަށްާ ދ އިރ ާ ޤ އިމުކުރުމުެގާ އަދުލުއިންސ ފުާ ދުާ

ބިލުތަކެއްާސަރުކ ރުންާވެސްާއެގ ތަށްާވިސްނ ާވަޑަިއެގންާއެކަންތަްއާކުރެްއވުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބ ޑަށްާާ

ންނަށްާއަޑުިއިވެގންާދަނީާހަމަާފުލުހުނާްާއެދޭާކަމެކޭ.ާސަރުކ ރުންާމިާގ ތަށްާހުށަހަޅުއްވ ާބިލުތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެ

ބިލުތަކެއްާ ބޭނުންވ ާ ތިމަންނަމެންާ ވިދ ޅުވަނީާ އެާ ވަޑައިެގންާ އަށްާ ކ މެޓީާ ބެހޭާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމީާ ރިޕީޓްކ ށްާ

ބޭނުންކުރާ  ހަތިޔ ރުާ ތޫނުާ މިާ އ އިާ މ ރ މ ރީާ އެހެންނޫނީާ ކ ށްދޭށޭާ ކަންތައްތައްާ ނުކުރެއޭ.ާ ތަްއޔ ރުާ އަދިވެސްާ

ކަ އަޅުަގނޑުާާމީހުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދެވޭނެއޭ.ާ ސަލ މަތްކ ށްާ ޤައުމުާ މިާ ތިމަންނަމެންނަށްާ ންތައްތަކުންާ

ެގދ ރުތަކަށްާ ފަތްޕިލ ވެއްޔ އިބެހޭާޤ ނޫނ އިާ ދަތުރުފަތުރުާކުރުމ އިބެހޭާޤ ނޫނ އިާ ވަނީާވައިެގާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ

ާާ ބަދަލުަގއި ޤ ނޫނުތަކުެގާ މިފ ޑުފ ޑުާ ޤ ނޫނ އިާ ވަންނަާ އެމީހުންެގާާމީހުންާ ހުރިާ ުގޅުންާ ރައްޔިތުންނ އިާ ޢ އްމުާ

ދިރިއުޅުންާމަރ ާކުރިމަތިވ ާޤ ނޫނުތައްާލުންާމ ާމުހިއްމުާވ ނެއޭ.ާފަހަރެްއަގއިާވެސްާސިޔ ސީގ ތުންާއަޅުަގނޑުާާ
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ބޭނުންވ ާާ ފުލުހުންނަށްާ ވަނީާ ބޭނުންާ ގ ވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެްއާ ދަންނަވ ާ

މުޢަްއސަސަެއކޭ.ާާޤ ނޫނުތަ އެއްާ ގ އިުމކ ށްދޭާ ރައްކ ތެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަކީާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްާ ލ ށޭ.ާ އްާ

އެތަނަށްާބޭނުންވ ާޤ ނޫނުތަްއާލ ދޭށޭ.ާހަމައެއ އެކުާދައުލަތުެގާކޯޓުތައްާބޭނުންވ ާޤ ނޫނުތައްާވެސްާފަރުމ ކ ށްފައިާ

ކުރިމަތިވެެގންާއަންނަާާލ ށޭ.ާރައްޔިތުންނަށްާުގޅޭާައސ ސީާޚިދުމަތްތަކ ާބެ ހޭާޤ ނޫނުތައްާލ ށޭ.ާރަމަޟ ންާމަސްާ

ހިނދުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާޖެހޭާއެންމެާމުހިއްމުާކަމަކީާމިވަުގތުާއަޅުަގނޑުމެންެގާބ ޒ ރުަގއިާެއއްޗެހީެގާާ

ށަށްާތަކެތީެގާާއަުގާހުރިާގ ތުންާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާމިވަނީާއަތްފޯރ ާފަށަށްާނުގ ސްފަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަތްފޯރ ާފަ

ބަޔަކުާާ ކުރިާ ބަދަލުާ ެގނައީާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިެގންާ އަންނ ނެކަމަށްާ ެއްއޗެހިާ ހުރިހ ާ އަގ އިާ

ބަދަލުާކުރީ.ާހަމަގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑުާވޯޓެއްާނުލަން.ާެއހެންކަމުަގއިާިވޔަސްާޤައުުމަގއިާތިބިާރައްޔިތުންތަކުެގާާ

ޭއެގތެރެއިންާިއއްތިހ ދުެވެގންާތެރެއިންާިގނަާބަޔަކުާވޯޓުލައިާ ެގންާމިއަދުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެީއާިގނަާބަޔަކުާ

ކުރ ާާ މަންފ ާއަށްާމަސަްއކަތްާ ލ ބައ އިާ ހެވ އިާ ދީފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާރައްޔިތުންނަށްާ ވޯޓުާ ނަމަވެސްާވަނީާ

ެގާއަށްާަވޑަިއެގންފައިާފ ޚ ނ ާތަށިންނާޭާމީހުންާއަޅުަގނޑުާއަޑުއެހިންާބައެއްާބޭބޭފުޅުންާތަންތަނަށްާވަޑައިެގންާގޭާ

ކ ންޖެހޭނީާވިދ ޅުވިާބޭބޭފުޅުންާވެސްާތިއްބެވި.ާެއކަމަކުާމިައދުާއަޅުަގނޑުާހިތ މަާކުރަންާޖެހެނީާރަމަޟ ންާމަސާްާ

ާާ 6ާާާާކުރިމަތިާވެެގންާއަންނަާއިރުާފިޔ ާކިލޯއެްއެގާައުގާމިާހުރީާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެން ރުފިޔ ާއަށ8ާާާްރުފިޔ 

ރުފިޔ ާއަށްާހުރީމ ާއެާވ ހަކަާދެއްކުމަކީާއަޅުަގނޑުާމިފަދަާފުރުޞަތެއްގައ20ާާ،40ާާާިފިޔ ާކިލޯއެްއެގާއަުގާާަގންނަާާ

ފ ަގހަކ ށްލަންާޖެހޭކަމެއް.ާރަަމޟ ންާމަސްާކުރިމަތިެވެގންާއަންނަާއިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތުަގއިާފައިސ ާނެތިާާ

ންެގާސިވިލްާސަރވަންޓުންނަށްާލިބެންޖެހޭާޙައްޤުާމުސ ރަާއަޅުަގނޑުމެންާމީހުންާއަތުންާމުސ ރަާކެޑިާއަޅުަގނޑުމެ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުލިބިާ މުސ ރަތައްާ ޙައްޤުާ ލިބެންޖެހޭާ ފުލުހުންނަށްާ އ އިާ އެމް.ެއން.ޑީ.އެފްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުލިބިާ

ކުރިމަތިލ  މަހ ާ ރަަމޟ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނދުާ ނުލިބިވ ާ މުސ ރަތަްއާ ޙައްޤުާ ލިބެންޖެހޭާ ންާރައްޔިތުންނަށްާ

މިޖެހެނީާވަރަށްާހިތ މަވެރިާދުވަސްތަކަކ އި.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމީހަކުާސަމ ސ އަކަށްާމަޖަލަކަށްާދައްކަންާޖެހޭާ

ވ ހަކައެއް.ާާ ރަނަގޅުާ އެންެމާ ދައްކ ލުންާ މުނ ސަބަތެއްަގއިާ މިކަހަލަާ މިއީާ ނޫން.ާ ެވސްާ ވ ހަކަެއއްާ ވަރުެގާ

ންާބިލުެގާވ ހަކައެއްާވެސްާނޫންާމިދެއްކެނީ.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާާދަންނަވ ލަންާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރަ

އިމްޕޯޓްާ އަރަނީާ ހިތަށްާ ައޅުަގނޑުާ އިރުާ ލ ާ ބިލެއްާ ބެހޭާ ފަސިންޖަރުންނ އިާ ކުރުމ އިބެހޭާ ވަިއެގދަތުރުފަތުރުާ

މަރުހަލ ގައި ކ މެޓީާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ކުރީފަހަރުާ އެްއޗެހިާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ އިޞްލ ޙުާާއެކްސްޕޯޓްާ ާ

އަނބުރ ާ ބިލުާ ސަރުކ ރުންާ ދިޔައީމ ާ ފަށަށްާ އަންނަާ ެއއްޗެހިާ ބައެއްާ ައތްފޯރ ފަށަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކުރެިވެގންާ

ެގންދިއީމ ާމިއަދުާރައްޔިތުންާވަނީާބިކަވެފައި.ާމިއީާހިތ މަާކުރަންާޖެހޭާކަމަކީ.ާއަޅުަގނޑުާއަޑުާއެހީމުާއިހަކަށްާާ

ނޭނ ޙަޤީޤަތެއްާ އެކަމަކުާ ނޫނޭ.ާާދުވަހަކުާ ފުށެއްާ ހެޔ ވަރުވ ާ ކ ންާ އެއީާ ފުށަކީާ ބޭނުންކުރ ާ ރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ ޭގ.ާ

ައޅުަގނޑުާހިތުންާމިއަދުާާާާއޭެގންާވަސްދުވ ާވ ހަކަާއ އިާެގންނަާހަނޑުލުަގއިާެވސްާކ ލިޓީާދަށްާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،
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އުސޫލަކ އިާާ ރަނަގޅުާ ކ ށްދިނުމަށްޓަކަިއާ ކަންކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއަދުާ ދޭންޖެހެނީާ އިސްކަންާ ސަރުކ ރުންާ

ފެއިލްވެފަ.ާ ވަނީާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ ގ ތުަގއިާ ކުރ ާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދ ދިނުމަށް.ާ ގ ތްތަކެްއާ ރަނަގޅުާ

ނުވ ކަ ފެއިލްާ ިވޔަސްާ ިގނަާާއެހެންކަމުަގއިާ ތެރެއިންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ އުޅޭ.ާ ވެސްާ މީހުންާ ކުރ ާ ޤަބުލުާ މަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ވިޔަސްާ އެހެންކަމަށްާ ކަމަށް.ާ ފެއިލްވެފައިާ ވަނީާ ސަރުކ ރުާ ކުރަނީާ ޤަބޫލުާ ބަޔަލުާ

ކުރަ ޤަބޫލުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެްއކަމަށްާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ނުދެއްުވމަކީާ ވަކިާާއިސްތިއުފ ދެްއވުމ އިާ އެކަމަކުާ ން.ާ

ުމއްދަކަށްާޢަޒުލުަގިއާކަނޑައެޅިފަިއވ ާދުވަސްާާ ެއއްޗެއްަގއިާހިފަިއެގންާުއޅޭނީ.ާވަކިާ ވަރަކަށްާއެްއވެސްާމީހަކަށްާ

ހަމަވީމ ާހުރިހ ާއެްއޗެްއާވެސްާދ ނެ.ާކުރިންެވސްާދިޔައީ،ާމިހ ރުާވެސްާދ ނެ.ާކުރިއަށްާއ ތްތ ނަގއިާވެސްާދ ނެ.ާާ

ެވސްާޖެހޭ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާައކީާމީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރައްޔިތުންނ ިއާާާާއެާރިޔަލިޓީާޤަބޫލުކުރަން

ފަތްޕިލ ވެލީެގާ މިހެންާ ހަމައެކަނިާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ ކަންކަންާ ވިސްނ ާ ފުންކ ށްާ މެދުާ

މ މެލ  ޭގަގއިާ މ ދަމ ާ ބިލަކ ިއާ ކަނޑ ނެާ ަގހެއްާ އިންާ ެގދ ރުަގއިާ ދޫނިާބިލަކ އިާ މ ދަމ ާ ބިލަކ އިާ އިންދ ނެާ މެލިާ

ދޭހ ެއކުާެގންުގޅޭނެާކަހަލަާބިލެއްލީމ ާހަމަޖެހުނީކީާނޫނޭ.ާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާައސ ސީާބިލުތަކެއްާލ ދޭށޭ.ާއ 

ބިލުތައްާ ުގޅޭާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ޢ އްމުާ ިމއަދުާ އެއީާ ެއްއާ ރެސްޕޯންސިބިލިޓީާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުެގާ މިދަންނަވަނީާ

އެ ބިލެްއ،ާާލުމަކީ.ާ ފަތްޕިލ ވެލީެގާ ިއވެނީާ މިާ ވެސްާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަމަކުާ ކުރ ށޭ.ާ ކަންތައްާ

ވިދ ޅުވަނީާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްާ ފުލުހުނ އިާ އަށްާ ކ މެޓީާ ބެހޭާ ސަލ މ ތ އިާ ޤައުމީާ ބިލެއް،ާ ބެހޭާ ވަިއެގދަތުރުފަތުރ އިާ

އެްއޗެހިތައް އެާ ހެދިފައެއް.ާ ޤ ނޫނެއްާ ނެތޭާ ފަރ ތަކީާތިމަންނަމެންނަށްާ ޖެހޭާ ފ ނުވަންާ އެާ އެކަމަކުާ ހަދ ދޭށޭ.ާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާިމއަދުެގާސަރުކ ރުންާފ ނުވަންާޖެހޭނީ.ާމިއީާހިތ މަާކުރަންާޖެހޭާކަެމއް.ާފަހަރެއްަގއިާވެސްާމިާާ

ފަިއސ ާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރަކަށްާފ ޑުާކިޔަނީކީާނޫން.ާއެކަަމކުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާައކީާރައްޔިތުންެގާާ

އިންާބިލުތައްާފަރުމ ކ ށްާަވކިާބަޔަކަށްާފައިސ ދީެގންާބިލުތަްއާފަރުމ ކ ށްާއެާބިލުާނުައުގަގިއާހަދ ެގންާކަންތައްތަްއާާ

ކަންކަންާކުރަްއވ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާކަންތައްތައްާއެބަާކުރަންާާާާކުރަމުންދ އިރުާެއއީވެސްާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫނޭ.

ައޅުަގނޑުމެ ހިތުަގއިާާޖެހޭާރަނަގޅަށް.ާ ބަެއްއެގާ ިގނަާ ހިތުންާވަރަށްާ މިާވ ހަކަދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުެގާ ންާމިއަދުާ

އުފެދިފައިވ ާސުވ ލެއްާމިއަދުެގާވުޒ ރ ތައްާހިނަގނީާރަނަގޅަށްތޯާނޫންތޯ.ާމިާވ ހަކަާވެސްާމިއީާއަޅުަގނޑުާހިތުންާ

ވ ހަކަ މިއުޅޭާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަެއއް.ާ ޖެހޭާ ދަްއކަންާ ބިލެއްަގއިާ ވެސްާާާާމިފަދަާ ހަމަގައިމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަކީާ

ޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭާމިއަދުާސަރުކ ރުާވުޒ ރ ތައްާހިންަގމުންދ ާމިނިސްޓްރީާހިންަގމުންދަނީާޤ ނޫނީާހައިސިއްޔަތެްއާ

އ ެވެގންނޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިާޖެހެނީާޤައުމީާސަލ މަތ އިާބެހޭާކ މެޓީާއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހޯމްާމިނިސްޓަރާުާ

ގ ތުންާެގންނަން ޤ ނޫނީާ މަނިކުފ ނަކީާ އެާ އެއްބަސްެވވުނީާ އެންމެނަށްާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިންމ ާ ާ

އުފެދިފައިވ ާމިނިސްޓަރެއްާނޫންކަމަށ އިާއެާމަނިކުފ ނުާހ ޒިރެއްާނުކުރެވޭނެކަމަށް.ާއެހެންވިްއޔ ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާ

ސ ިއކުރެއްާ ކުރެްއވުމ އިާ ސ އިާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ސުވ ލަކީާ އ ތްާާއަރ ާ ފ ނުއްވ ފައިާ ސަފީރުންނަށްާ ބޭރުާ ވުމ އި،ާ
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ކުރަްއވަިއެގންާކުރަްއވ ާާ ެގންދަވ ާމުޢ މަލ ތްތަކުަގއިާެއާމަނިކުފ ނުާސ ިއާ ކުރައްވަމުންާ ލިޔުންތަކުަގއ ިއާއަދިާމިާ

ސ މ ނ އިާ ކުރަްއވ ާ ބޭނުންާ ކެއުމަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ ކ ޓަރިކ ޅ ިއާ ކުރައްވ ާ ބޭނުންާ އެމަނިކުފ ނުާ ާާކަންތައްތަކ އިާ

ހަމައެއ ިއއެކުާކ ރުކ ޅަށްާއެދ ާއެއްލައްކަާރުފިޔ ާިވއްޔ އިާއެއްލައްކަާރުފިޔ ާއ އިާމިކަންތައްތަކަކީާޣައިރުާޤ ނޫނީާ

ހަމާަާ ކ މެޓީެގާ ބެހޭާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމީާ މިޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ ސުވ ލެއް.ާ އުފެދޭާ މިވެސްާ ކަމެއްބ އޭ.ާ

މި އެަމނިކުފ ނަކީާ ފ ސްެވވުނިާ ނޫންކަމަށް.ާއިއްތިފ ޤުންާ މިނިސްޓަރެއްާ ހުންނެވިާ ހަވ ލުެގންާ ުވޒ ރ ައކ އިާ ވަުގތުާ

ތިއްބެިވާާ ވުޒ ރ ތަކުަގއިާ މިއަދުާ ފ އިތުެވެގންާ ދުވަސްާ ހަތްާ މިއަދުާ ކުރަނީާ ހިތ މަާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ

ާާ އެާދުވަސްާހަމަވެެގންާދިޔައިރުވެސްާމިއަދުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިދަނީާހ7ާާަމިނިސްޓަރުންެގ މަާ

ވުޒ ރ ތަކަށްާއެާބޭފުޅުންާއެބަތިއްބެވިާހަވ ލުެވެގންނޭާކިޔ ފައި.ާެއކަމަކުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާރުހުމެއްާނުލިބޭ.ާާ

ކުރީަގއިާާ މިދަނީ.ާ ފައިސ އެއްާ ހުރިހ ާ އަތުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރޭ.ާ އެބަާ ޚަރަދެއްާ ހުރިހ ާ ޖެހޭާ ކުރަންާ ހަމަާ

ާާ އެހީމު އަޑުާ ރުފިޔ ާާާއަހަރުެގ30ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިލިއަންާ ކ ންމެެވސްަވރަކަށްާ ޕ އިންޓްާ ތިނެއްާ ސަރުކ ރުަގއިާ

ސިޔ ސީާމަޤ މުތަކަށްާޚަރަދުާކުރަންޖެހޭާވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއިވެނީާނުވަެއްއާާ

ޖެހެނީާރައްޔިތުާމީހ ާމިވަނީާޕ އިންޓްާކ ންމެވެސްާވަރެއްާިމލިއަންާރުފިޔ ާޚަރަދުާކުރ ާވ ހަކަ.ާމިވ ހަކަާދަްއކަންާމި

ައޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ވެސްާ ބިލެއްަގއިާ މިފަދަާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަާ މިާ ޖެހިފައި.ާ ބަނޑަށްާ

ފ ހަަގކ ށްލަންާޖެހޭާމުހިއްމުާނުކުތ އަކަށްާވ ތީާހަމަާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާމިާޖެހެނީ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާާ

އަށްާމަސައްކަތްާކުރައްވ ާބަޔަކުކަުމަގއިާވަނީާނަމަާއަކީާއަޅުަގނޑު މެންެގާރަްއޔިތުންނަށްާހެވ ާލ ބަާއަށްާމަންފާ 

އަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާތިބިާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއިތުބ ރުާނެތްާވަޒީރުންާވެސްާޭގަގއިާމަޑުކުރަްއވ ށޭ.ާާ

މަ ރަމަޟ ންާ މިާ ރައްޔިތުންާ ދަންނަަވނީާ މިާ އެކީާ އ ދޭހ އެކު،ާާއިޙުތިރ މ ާ ބިކަވެފައޭ.ާ މިވަނީާ އިރުާ އަންނަާ ސްާ

އ ދޭހ އެކު،ާއ ދޭހ ެއކުާމިދަންނަވަނީާޭގަގއިާމަޑުކުރަްއވ ށޭާއިތުބ ރުާލިބެންދެން.ާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާޑީ.އ ރު.ޕީެގާާ

ކަާވެސްާާއެހެންާމެންބަރުންާވެސްާފުރުޞަތަށްާއެދިފަިއވުމ އެކުާހަމަެއއ ެއކުާައޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަ

އަސ ސީާާ ބޭނުންވ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ެވސްާ ތ ނަގިއާ އ ތްާ ކުރިއަށްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެކަަމކުާ ދަންނަވަން.ާ

ބިލު.ާ ަގސްަގހ ެގހީެގާ ބޭނުންވީމ ާ މިހެންާ ސަރުކ ރުންާ ލ ށޭ.ާ ބިލުތަކެއްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ފުރިހަމަާ ކަންތައްތަކަށްާ

ވ ހަކަާ އަހ ާ އަޑުާ ވެސްާ އަބަދުާ އެްއވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ާ ތިމަންނަމެންާ ވިދ ޅުވ ނެާ ސަރުކ ރުންާ މިއީ.ާ އެްއާ

ކަމެއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއިތުބ ރެއްާނުދެއޭާނުވަތަާތިމަންނަމެންނަށްާއެއްބ ރުލުމެއްާނުދެޭއ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިާ

އަ މިދަނީާ ފ ސްެވެގންާ ބިލެއްވިޔަސްާ ކަހަލަާ ކ ންމެާ ދެންާ ދަނީާ ފ ސްވެެގންާ ބިލުތަކެއްާ ޅުަގނޑުމެންެގާާހުރިހ ާ

މިއުޅެނީ.ާ ނިންމ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ެއއ ެއކުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ލިބިެގން.ާ އެއްބ ރުލުންާ

ހުރިހ ާާ ރައްޔިތުންެގާ އަޑުއެހީމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަކީާ ނުކުތ ާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ

ަވޒީރުން މިނިސްޓަރުންާ ކަހަލަާާވަޒީރުންެގާ ެއއްެވސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވިދ ޅުވިާ އިސްތިއުފ ދެްއވިއިރުާ ާ
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އެއްބ ރުލުމެއްާނުލިބިެގންނޭާތިމަންނަމެންާއިސްތިއުފ ާދިނީ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިއަދުާކ ންާއިތުބ ރެއްތޯ.ާއެފަހުންާ

ތެރޭަގއިާކަމެއްާކުރެވުނީކީާނޫން.ާރަނަގޅަށްާޖަލްސ ެއއްާކުރިައށްާެގންދެވުނީކީާނޫން.ާއެފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ތިމަންނަމެންނަކީާ ކުރައްވ ާ ހުވ ާ ހަމަާ އަރ ާ ކުއްލިއަކަށްާ ެއކަމަކުާ ނޫން.ާ ފ ސްކުރެުވނީކީާ ބިލެއްާ އެފަހުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރ ނެާ ޤަބޫލެްއާ އިނޭގތޯާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ މިއީާ ދެންާ ތިއްބެވީ.ާ އެާ ކިޔ ފައިާ މިނިސްޓަރުންނޭާ

މުނ  މިފަދަާ ޖަލްސ އެއްތޯާާރައީސް.ާ ކ ންާ އެފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެހޭނެ.ާ ދައްކަންާ ވ ހަކަާ މިފަދަާ ސަބަތުަގއިާ

ނުލިބިެގންާާ އެއްބ ރުލުންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެކަަމކުާ ފ ސްކުރީ.ާ ބިލެއްތޯާ ކ ންާ އެފަހުންާ ބޭއްވީ.ާ

މި ތެރޭަގއިާ އަޅަުގނޑުމެންެގާ މީހުންާ ދިންާ ިއސްތިއުފ ާ ތެރެއިންާ އަިއްއސަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުއްލިައކަށްާ ހ ރުާ

ނޫނޭ.ާާ ހަމަޖެހުނީކީާ އެއީާ ކުރުވީ.ާ ސ އިާ އެްއޗެްއަގއިާ ފ ޑެއްެގާ ހުވ ކ ށްފައިާ އެންމެންާ ވަދެާ އ ފީހަށްާ ރައީސްާ

ކ ށްފަިއާާ ސ އިާ އެއްޗެްއަގއިާ އިންސ ނަކުާ ލިބުނީމ .ާ ކަށަވަރުކ ށްާ ވަޒީފ ާ އޭނ ާ ޖެހޭނީާ ކުރަންާ ހުވ ާ އިންސ ނަކުާ

ނީާވަޒީފ ާކަށަވަރުކ ށްާލިބުނީމ .ާމަޤ މަށްާޢައްޔަނުާކުރުމޭާމަޤ މަށްާމީހަކުާހ ވުމޭާބުނ ާާމަޤ މ އިާހަވ ލުވ ންާޖެހޭ

ނުތިއްބެވޭނެ.ާާ ކަމުަގއިާ ަވޒީރުާ އަކީާ މ ނަާ ފ ނުވ ށޭ.ާ ތަނަކަށްާ ކުރުމަށްފަހުާ ޢައްޔަނުާ އެމީހަކުާ އަކީާ މ ނަާ ބަހުެގާ

ނޑުާގ ވ ލަންާބޭނުންަވނީާމަނިކުފ ނޭާތިާތިބިާމިއަދުާޣައިރުާޤ ނޫނީާގ ތަށްާހިންަގމުންދ ާމިނިސްޓްރީތަކަށްާއަޅުަގ

ރަްއޔިތުންެގާާ ނަހައްދަވ ށޭާ ތިހެންާ ތިއްބަވ ށޭ.ާ މަޑުމަޑުންާ ވަޑަިއެގންާ ެގއަށްާ އެްއކ ށްާ މަނިކުފ ނުންތައްާ ހުރިހ ާ

ާާ 9.4ާާާާފައިސ އިނޭ ކުރުމަކީ ޚަރަދުާ ރުފިޔ ާ ޚަރަދ9.5ާާާުމިލިއަންާ މިއަދުާ މަޤ މުތަކަށްާ ރުފިޔ ާސިޔ ސީާ މިލިއަންާ

މަކީާހ ދަާބ ޑުާމައްސަލަެއކޭ.ާދިވެހިރަްއޔިތުންެގާތެރެިއންާގއ.ާންާބަލަމ ާހިނގ ށޭާދަރުންނޭާކައްކ ާއުޅެނީ.ާާކުރު

އަހަރުާކުރިންނޭާމީެގާފަންސަވީހަކަށްާިވއްސަކަށްާއަހަރުާކުރިންނޭާއަޅުަގނޑުމެންާއަޑުާއަހަނީާހުވަދ30ާާާުމީެގާާ

ާއަތ ޅުަގއ އިާހއ.ާަގއ އިާހިސ ބުަގއިާާާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއަޅުަގނޑު.ާ.

ާ

ާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

އެ ވަިއެގދަތުރުފަތުރުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބެހޭާ ދަތުރުފަތުރ އިާ އަނެއްތަނަކަށްާާވަިއެގާ ްއތަނަކަށްާ

ލޯންޗްާފަހަރު.ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާކ ބައިތޯާއަޅުަގނޑުމެންާދ ންާޖެހޭާ ދ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަާޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާގއ.ެގމަނަފުށީަގއިާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާދަނީާލޯންޗުންާއެްއަގޑިއިރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެވޭާާ

ާާތިނަދޫާއަށް.ާމިހ  ދުަވސ2ާާާާްރުާއެއަރޕޯޓުންާދެވޭާއެްއަގޑިާއިރުާތެރޭ.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާފުރައިެގންާދެވެނީ

ތެރޭަގއިާމިާދެވެނީާދޯންޏެއްަގއި.ާޭއަގއިާއިންނަނީާޓޫޓީާިއންޖީނެއް.ާޓަކަޓަކަޓަކަާކިޔ ފަިއ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ
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ާާމިއީާއަޅުަގނޑުާސަމ ސ ާކުރަނީކީާނޫން.ާއެާޓަކަޓަކަޓަކަާކިޔ ފަ ދުވަހުންާގދ.ތިނަދޫާއ އ2ާާާާިއިާގ ސްާދެވެނީ

ކުރުމަކީ.ާާ ބަދަލުާ ކުރިާ ބަދަލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއީއތޯާ ނިޒ މަކީ.ާ ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީތޯާ ހަމައަށް.ާ

އެހެންވެެގންާމިދަންނަާވަނީާވަިއެގާދަތުރުފަތުާނިޒ މްާހަމަޖެހޭާއިރުާމިއީާއެއްކަލަާމިދަންނަވ ާގ ތަށްާލޯންޗްެގާާ

ާހަމަޖެހެންާޖެހޭނެއޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމީހުންާވަނީާބިކަވެފައި.ާމިާވ ހަކަާދައްކ ނަންާޢިްއޒަތްތެރިާާކަންތައް

ރައީސް.ާއަޅުަގނޑަށްާއިނޭގާތިއިންނަވަނީާހިތްޕުޅ އިާނުވެފައިކަން.ާއެހެންިވޔަސްާޙަޤީޤަތަށްާރިޔަލިޓީާއަށްާވ ހަކަާ

ކަމެއް ޠަބީޢަތުެގާ އިންސ ލނިްއޔަތުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާދެއްކުމަކީާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ެއހެންވީމ ާ އެއީ.ާ

ވަޒީރުންާވެސްާމިއަދުާތިއްބެީވާޤ ނޫނީާހައިސިއްތެއްާނެތިފަޭއ.ާކުރީާހުދުމުޚްތ ރުާއަނިޔ ވެރިާސަރުކ ރޭާކިޔައިެގންާާ

ދުފަހަނ ާއަޅ ާމިދިޔައީ.ާާެގނައިާސަރުކ ރުާވީގ ތަކީާމިީއާއަބްދުއްރަޙީމްބެާސަރުކ ރަކަށްާމިވީ.ާއަނިޔ ވެރިކަމުންާހައް

އިންސ ނުންތައްާވަނީާބިކަވެފައި.ާދިވެހިރައްޔިތުންާިމވަނީާކ ނެ،ާބޯނެާެއއްޗެއްާނެތިފައި.ާވަިއެގާދަތުރުފަތުެގާބިލޭާ

ދިވެހިާާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރު.ާ އޯގ ތެރިާ އެހީމުާ އަޑުާ ކުރީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިޔުަމކުންާ ނަމެއްާ މ ޅުާ ކިޔ ފަިއާ

ރައްޔި އަޅުަގނޑަށްާާރައްޔިތުންނަށްާ މ ޅު.ާ ނަންތައްާ މިކިޔަނީ.ާ ކޯއްޗެއްތޯާ ެއއްޗެްއކޭ.ާ ކ ންމެވެސްާ ވެރިކަމޭާ ތުންެގާ

؟ާއުސްތ ޛަކަށްވޭތަ؟ާމ ދ މ ާކިޔެދ ނެާފަޟީލަތުލްާއުސްތ ޛުއްާޝެއިޚްާއިލްހ މްާއަޙުމަދޭާވެސް.ާފަޟީލަތަކަށްވޭތަ

ކުާމ ޅުވަނީ.ާކަމަކުންާކަންާކުރީމައޭާކަންކަންާާއެހެންވީމ ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާައކީާނަމަކުންާނޫނޭާއިންސ ނަ

މަހެއްާ އެކަމަކުާ ދޯންޏެއް.ާ ބ ނ ާ މަސްއައިންތަކެއްާ ހުރިހާ  މިއީާ ކިއިދ ނެއޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދޯންޏަކަށްާ ވަނީ.ާ

މާިާ މިއަދުާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ދިޔައީމަ.ާ މީހުންާ ބޭނޭވަރުާ މަސްާ ބޭނޭނީާ މަސްާ އެއަކަށް.ާ ނުބޭނޭނެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާއ ޑީގައި ނޭނެގއޭ.ާ ބ ނ ކަށްާ މަހެއްާ މީހުންނަށްާ ތިބިާ އ ޑީަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުާ މީހުންާ ތިބިާ ާ

ރައީސް،ާވިދ ޅުވ ނެާމިާބިލ އިާބެހޭާގ ތުން.ާބިލ އިބެހޭާގ ތުންާމިވ ހަކަާދައްކަނީ.ާދަންނަަވންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާައކީާާ

ވިސްނަ މިއަދުާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރ ެގާާމިއީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ހަކަތަކޭ.ާ ވަރުެގާ ންޖެހޭާ

ހައްދަވ ދެްއވ ނެކަމަށްާާ އެއަރޕޯޓްާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ މިާ ޢިއްޒަތްތެރި،ާ

ހައް އެއަރޕޯޓްާ އެާ ވިދ ޅުިވާ ވ ހަކަާ ެއާ ވެސްާ ކައިރީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިދ ޅުިވާ ހައްދަވ ފައިާ ދަވ ާާމަކަރުާ

ކުރިިވއޭ.ާާ ސ އިާ ެގނެސްާ ފަރަންޖީއެއްާ ނުވަތަާ ދ ންމީހެއްާ ފ ޑެްއެގާ ގ ތަކީާ ހެއްދެވިާ ވިދ ޅުވެފައިާ ދެއްވ ނެކަމަށްާ

މުސްތަފ ބެާހުންނަނީާއެކަމ ާހިތްހަމަާނުޖެހިފައި.ާވ ނެެއއްާނޫންތޯާއެހެން.ާއަޅުަގނޑުާހައްތަހ ާވެސްާބިލ އިާބެހޭާ

ލުތަކުެގާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާތިމަރަފުށީާެއއަރޕޯޓުެގާކަންތަކުަގއިާމިާވ ހަކަާާގ ތުން،ާވަިއެގާދަތުރުފަތުރ ިއާބެހޭާބި

ދައްކ އިރުާތިމަރަފުށީާރަްއޔިތުންާމިއަދުާއެތިބީާހިތްހަމަާނުޖެހިފައިާމިއަދުާސަރުކ ރުާދެކެ.ާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާމިާ

ާާ ރައްޔިތުންާމުސްތަފ ބެާހ ވ ާދެއްވީާބިލުަގއިާލިޔުްއވ އިރުާތިމަރަފުށީާއެއަރޕޯޓުެގާނަންާޖަހަން.ާއެއީާތިމަރަފުށީ

މިދެންނެވީާ ުމސްތަފ ބެއޭާ ވިދ ޅުވޭ.ާ އެބަާ ވ ހަކަާ އެާ ވެސްާ މުސްތަފ ބެާ ބޭނުމުަގއި.ާ އެއަރޕޯޓެއްެގާ ސީދ ާ ހަމަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިމަރަފުށީާދ އިރ .ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ
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އަކީާޢ އްމުކ ށްާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާމަސަްއކަތްާކުރަްއވ ާބޭފުޅެއް.ާއެހެންީވމ ،ާއެާބޭފުޅ ެގާނަންާާާމުސްތަފ ބެ

ކުރަން.ާ ފަރުމ ާ ބިލުާ މިާ ޖަހ ލ ފައިާ އެއަރޕޯޓްާ ތިމަރަފުށީާ ނަންާ އެއަރޕޯޓްެގާ ތިމަރަފުށީާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ނުދެވޭނެ ވޯޓެއްާ ނޫނިއްޔ ާ އެާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވެސްާ ވޯޓުދޭންާާހަމަގައިމުާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ ދެންނެވިާ މިހެންާ ާ.

ާޖެހިއްޖެާހ ލަތެއްަގއިާދޭނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވަްއމުލަކުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާމިނެޓުެގާވަުގތުާ.1ާޝިފ ޤްާމުފީދަށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާމިހ ރުާއ ތީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާަވއިެގާމަުގންާދަތުރުކުރ ާފަސިންޖަރުންެގާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިާކުރުމުެގާބިލުާާ

ހުށަހެ ދަތުރުކުރ ާާމިތަނަށްާ މަުގންާ ަވއިެގާ ނޫންކަމ އިާ ވަުގތުާ މުނ ސަބުާ އެންމެާ މިއީާ މިތ ނަގއިާ ދ އިރުާ ޅިެގންާ

ފަސިންޖަރުންެގާޙައްޤުތަކެއްާއަންނަާއިރުާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާޙައްޤުތައްާކ ބައިތޯާސުވ ލުާކުރެޭވއިރުާއަޅުަގނޑުާާ

މަޖިލީހަ މިާ ބިލުާ ބެހޭާ ފަޑިޔ ރުންނ އިާ ބޭނުންވަނީާ ދ އިރ ެގާދަންނަވ ލަންާ ެގމަނަފުށީާ އިރުާ ދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ ށްާ

ިމާ އިރުާ އ ތްާ ޕ ކުކ ށްފައިާ އޭތިާ ކ މެޓީަގއިާ ކ ންތ ކުތޯއޭ.ާ އިންނެވީާ އަޙްމަދުާ އިލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބި ކޯޓުތަކުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކީއްެވެގންތޯއޭ.ާ ވިދ ޅުވަނީާ އެާ އުޅޭކަމަށްާ ހުށަނ ޅ އިެގންާ ސަރުކ ރުންާ ލުާމަޖިލީހަށްާ

ކަނޑިާ ކަތިލުމ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ކީްއވެެގންތޯއޭ.ާ އުޅެނީާ ލަސްވެެގންާ އޭތިާ ކ މެޓީަގއިާ ކ ންތ ކުތޯއޭ.ާ މިހ ރުވީާ

އޭތިާ ކ މެޓީަގއިާ ބިލުާ ކުރުމުެގާ މަނާ  ތަކެތިާ މިފަދަާ ެގންުގޅުމ ިއާ ހަތިޔ ރުާ ތޫނުާ ވެފަިއވ އިރުާ ޢ އްމުާ ެގންުގޅުންާ

ކ  މިކުރަނީާ މަޖިލީހުންާ މިާ ރީއްޗަކަށްާާބ އްަވއިެގންާ ކ މެޓީަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ބިލުާ ބެހޭާ ހެްއކ އިާ ކަމެއްތޯޭއ.ާ ންާ

ޕ ރުސަލްާކ ށްފައިާބ އްވަންާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ފައިާއ ތްާބިލެއްތޯއޭ.ާޤ ނޫނުލްާއުޤޫބ ތުެގާބިލުާއިޞްލ ޙުާކުރަނާްާ

މަޖިލީހު މިާ ޒަމ ނެއްވެއްޖެތޯއޭާ ކ ންާ މިހ ރުާ އ ންނަތ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މަޖިލީހަށްާ ވިޔަފ ރީެގާާމިާ ކުރީ.ާ ކީއްތޯއޭާ ންާ

އިރުާާ އުޅޭާ ނުލިބިެގންާ ތަނަަވސްކަންާ މ ލީާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލުާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ އިންާ ފައިދ ާ

ތަކެތިންާާ ޚިދުމަތ އިާ ދެވޭާ ތަންތަނުންާ ޚިދުމަތްދޭާ ޓޫރިސްޓްާ ބިލ އިާ ނެުގމުެގާ ޓެކްސްާ އިންާ ފައިދ ާ ވިޔަފ ރީެގާ

ެގާބިލުާކ ންތ ކުތޯއޭާވީ.ާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖަލުތަކ އިާޕެރޯލުެގާބިލުާސަރުކ ރުންާމިާާސަރުކ ރަށްާޓެކްސްާނެުގމު

ަގސްަގހ ެގްއސ އިާާ ކުރައްވ ފައިާ ފަސްާ ބިލުާ އެާ ރިޔ ސަތުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ އްވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މަޖިލީހަށްާ

މިއަ ރިޔ ސަތުންނޭ.ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ކުރެއްވީާ ތަރުތީބުާ ބިލުާ މިާމަސްމަހ މެހީެގާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދުާ

މަޖިލީހަށްާކުރަމުންދ ާމަލ މ ތ އިާމިާމަޖިލީހ އިާމެދުާެގއްލިފައިވ ާއިތުބ ރ އިާދޭތެރޭަގއިާކ ކުތޯއޭާޒިއްމ ވ ންޖެހޭނީ.ާ
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މާިާ ސީދ ާ ފަރ ތަކީާ ޒިއްމ ވ ންޖެހޭާ އ ތުމަށްާ އ ތްާ ބ އްސުންލ ފައިާ ނިޒ މްާ ޢަދުލުެގާ ޖިނ އީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ

މިދ ާާޢިއް ކުރަމުންާ ޢަމަލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިވަނީާ މިއަދުާ މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މަޖިލީހޭ.ާ ޒަތްތެރިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުވެފައޭ.ާއެއީާދިވެހިާރައްޔިތުންާދަންނަންާޖެހޭކަމެކޭާމިއަދު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާދެްއކެވުންާ:މަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިއަދުެގާމަޢުޟޫއަކީާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިާހުރިާބިލުތަކުެގާލިސްޓުާކިޔުންތޯާާ

ދެ،ާާނޫނިއްޔ ާއެހެންާވ ހަކަެއއްތޯާއަޅުަގނޑުާދައްކ ލަންާމިާޖެހެނީާއެއެއްާއަޅުަގނޑުާހަމަާސުވ ލުާއެބަާއުފެދޭ.ާއ 

ޔަކުާޚިލ ފުވެފަިއވ ނަމަާޚިލ ފުވެފަިއވަނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާމިއަދުާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާބަާ

ބަޔަކުާޚިލ ފުވެފަިއވ ނަމަާޚިލ ފުވެފައިާވަނީާއެމް.ޑީ.ޕީން.ާއ ދެ،ާމިާމަޖިލީހުެގާއަުގާވައްޓ ލަންާމަސައްކަތްާކުރަނީާ

މަސައް ހަދަންޏ ާ ނޫންކަމަށްާ ތަނެއްާ އެއްވެސްާ މަޖިލީހަކީާ މިާ އަދިާނޫނިއްޔ ާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ކުރަނީާ ކުރަންޏ ާ ކަތްާ

ނެތްކަމަށ ިއާާ މަސައްކަތެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަދިާ ނެތްކަމަށ އިާ ޢިއްޒަތެއްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ސަރުކ ރުން.ާ މިއަދުެގާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާާ މެންބަރުންނ އިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ކުރަނީާ މަސައްކަތްާ އ ޅުވ ލަންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކިޔަިއެގންާ މިހެންާ

އ ތްާާސަރުކ ރު ދައްކ ލަންާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނޯޅޭނެ.ާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ މިކަންާ އ ދެ،ާ ން.ާ

ދޭތެރޭަގއިާާ ބިލ އިާ މިާ ކަމެްއާ ކަންބ ޑުވ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއްާ

ާާ ވެސް އަތ ޅަކީާ ރ.ާ ހިމެނޭާ ދ އިރ ާ އަޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ ނޫން.ާާއެބައ ތް.ާ އަތ ޅެއްާ އ ތްާ ެއއަރޕޯޓެއްާ މިަވުގތުާ

ދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރުާވިދ ޅުވިހެންާއަޅުަގނޑުމެންާެއންމެންާހަމަާރ.އަތ ޅަށްާ

ކުރަން ދަތުރުާ ފަހަރަށްާ ިގނަާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ މިތިބީ.ާ އެކުަގިއާ ދ ންާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ ހޯދުމުެގާ ާއެއަރޕޯޓެއްާ

ދަތުރުކުރުމުގާެާ މަތިންާ ފަހަރުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ަގދަވެއްޖިްއޔ މުންާ ޯގސްވެ،ާ މޫސުންާ ކަނޑުމަުގން.ާ ހަމަާ މިޖެހެނީާ

ފުރުޞަތެއްާލިބޭތޯާމަސައްކަތްާކުރަމުންާރައްޔިތުންާދަނީ.ާވަރަށްާިގނަާފަހަރުާމަސައްކަތްާކ ށްެގންާފުރުޞަތެއްާާ

ާވެސްާބައެއްާފަހަރުާމަތިންާދަތުރުާނުކުރެވޭާހ ލަތްތައްާއެބަާނުލިބޭާތަންާއ ދޭ.ާމެޑިކަލްާެއމަރޖެންސީާދިމ ވެެގން

މެދުވެރިވޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިާބިލުެގާސަބަބުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާއެާލިބެމުންދ ާފުރުޞަތުތައްާ

ވަ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ހަނިވެެގންދ ނެބ އޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ލިބޭާ މިާ ދަތުރުކުރަންާ މަތިންާ ލިބޭާ އެާ ފަރ ތެްއާާމަތިންާ ކިާ

ހަމަޖެހިެގންދ ާާ ނުރަސްމީކ ށްާ ވަރަށްާ ފުރުޞަތުތަކަކީާ ލިބޭާ އެާ ފަހަރުާ ިގނަާ ަވރަށްާ ނޫން.ާ ކުރ ކަށްާ ކުށްވެރިާ

ފުރުޞަތުތަކެއް.ާއަދިާެއއްެވސްާޔަޤީންކަމެއްާނެތްާގ ތަކަށްާވަރަށްާިގނަާފަހަރުާހަމަޖެހިެގންދ ާފުރުޞަތުތަކެްއ.ާާ

ޤަތެއްާނޫން.ާރ އްޖޭެގާހުރިހ ާއަތ ޅަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިކަންާއ ތީާމިއީާހަމައެކަނިާރ.އަތ ޅަށްާއ ތްާޙަޤީ

މިގ ތަށް.ާރިސޯޓުތަކަށްާެއއަންނަާފްލައިޓްތަކުންާކ ންމެވެސްާވަރެްއެގާޖ ަގއެއްާޢ އްމުާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދީެގންާާ
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މެއްެގާގ ތުަގއިާހިނަގމުންދ ާކަމެއްާާވަރަށްާއެމީހުންނ އިާދޭތެރެަގިއާއ ންނަާުގޅުމެްއެގާތެރެއިންާއެާހިނަގމުންދ ާކަ

ާާ މިާގ ތަށްާމިާކުރެވޭާދަތުރުތަކަށްާެއްއވެސްާކަހަލަާހަނިކަމެއްާާމިއީ.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިހ ރު

މިާބިލުެގާސަބަބުންާއަންނ ނެާބ އޭ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހެއޭާެއކަމ އިާދޭތެރޭަގއިާވިސްނ ލަން.ާާ

ވަރަކަށްާާއެއީ ެއއީާކ ންެމވެސްާ ބ ޑުާފަސޭހަެއއްާ ލިބިދޭާވަރަށްާ ިގނަާރައްޔިތުންނަށްާ ހިތުންާވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ނަމަވެސްާއެާމަތިންާދަތުރުާކުރުމުެގާފުރުޞަތުާލިބުން.ާއެއީާމިހ ރުާބައެއްާފަހަރުާރިޒޯޓުތައްާހިންަގވ ާބޭފުޅުންާ

ނޭާއަތ ޅަކަށްާޚިދުމަތެއްެގާގ ތުަގއިާދެްއވ ާޚިދުމަތެއް.ާއެހެންވީމަ،ާާޚިދުމަތެއްެގާގ ތުަގއިާދެްއވ ާހިމެނޭ،ާއެރަށްާހިމެ

އެކަހަލަާކަމަކަށްާހުރަސްާނެެއޅޭނެާގ ތަކަށްާައޅުަގނޑުާހިތުންާއެބަޖެހޭއޭާމިާބިލުާފަރުމ ވެެގންދ ން.ާމިާބިލުަގިއާާ

ާާ ފްލައިޓް ނުވަތަާ ނުލިބުމުންާ ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ ދަތުރުާ ފަސެންޖަރުންާ އެބަާ ނުވަތަާކަނޑައެޅޭާ ކެންސަލްވުމުންާ

ލަސްވުމުންާލިބިދޭާހައްޤުތަކެއްެގާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިކަހަލަާހައްޤުތަކެއްާބަޔ ންެވެގންާޤ ނޫނެއްެގާާ

ސިފައިަގއިާއައުމުންާމިހެންާމިހ ރުާއެދޭާނުރަސްމީާގ ތުންާވަިއެގާަމުގންާދަތުރުާކުރުަމށްާއެދޭާފުރުޞަތުތަކަށްާާ

ާާ ހިނގައިދ ނެބ ވައޭ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ މުންާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިާބިލުެގާސަބަބުންާވަރަށްާިގނަާހުރަހެއްާއެޅިެގން

އެބަާާ ފުންކ ށްާ ވަރަށްާ މިކަމ ދޭތެރޭަގިއާ ސްޓޭޖުަގއިާ ކ މިޓީާ ކުރިމަތިެވެގންދ ނެ.ާ އުނދަޫގތަކެއްާ ރައްޔިތުންތަކަކަށްާ

މިހ ރުާކުރަންޖެހޭާދަތުރުތަކުަގއިާވަރަށްާިގނަާފަހަރުާާާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާހަމަާއެއ ިއާއެްއކ ށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ހަމަާއެއ ރޕޯޓަށްާދ ތަނުންާއެާކެންސަލްވުމ އިާނޫނިއްޔ މުންާމ ާކުރީއްސުރެންާޓިކެޓްާހަމަޖައްސ ފައިާއ ްއވ ާދެންާ

އެކަ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ ހިނގ .ާ ފަހަރުާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެބަާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ބުނުމ ިއާ ހަލަާނުދެވޭނެއޭާ

ކަންކަމަށްާމ ބ ޑުާއަޅ ލުމެއްާނުބޭއްވޭާެއއީާމިދަންނަވ ހެންާއެާމީހުންާރަސްމީކ ށްާދޭާޚިދުމަތެއްާނޫން.ާއެއީާހަމަާ

ކަމެްއވީމަާާ ކ ށްދޭާ ގ ތަކުން،ާ ކަެމއްެގާ ކ ށްދޭާ އެމީހުންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެާ ނޫނިއްޔ މުންާ ގ ތްކަމަކުންާ އ ންނަާ އެާ

އެހެންނަމަވެ ކުރަނީ.ާ ެއގ ތަށްާ އެބަޖެހާޭާއެކަންާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އުނދަުގލުންާ ލިބޭާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެާ ސްާ

ދެްއވ ާ އެާ މިހ ރުާ އެާ ެއއްކ ށްާ އެއ އިާ ހަމަާ ދެންާ ހޯދަދޭން.ާ ހިމ ޔަތެއްާ ކަހަލަާ ކ ންެމެވސްާ ވެސްާ އެމީހުންނަށްާ

ައޅުަގ ދިއުންާ ފަރުމ ވެެގންާ މިކަންާ ގ ތަކަށްާ ނައަންނ ނެާ ކަމެއްާ އުނިާ އެއްވެސްާ އެދެން.ާާޚިދުމަތަށްާ ހަމަާ ނޑުާ

ސަބަބުންާ ވުމުެގާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ ރަްއޔިތުންތަކަކަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމަާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ

އުނދަޫގތަކެއްާކުރިމަތިވެެގންާހިނގައިދ ނެ.ާެއވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

 ރައީސް.ާާ

ާ
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާިއތުރުާމެންބަރަކުާއެދިވަޑަިއެގންފައިާނެތީމަ.ާފަހުާބަސާްާ

ދ އިރ ގެާ ހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިނަދޫާ މަޖިލީހަށްާ ބުނުމުެގާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާމިާއަރުވަނީާބިލުާ

ާމަދުާޤަސަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް

ޙައްޤުތަްއާާ ފަސެންޖަރުންެގާ ފަތުރުކުރ ާ ދަތުރުާ މަުގންާ ަވއިެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ`

މެ އެންމެހައިާ ބަހުސްކ ށްދެއްވިާ ބިލަށްާ މިާ މަރުހަލ ަގއިާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ ންބަރުންނަށާްާރައްކ ތެރިކުުމެގާ

ހެޔ ާ ބެހެއްޓެވިާ ތިޔަާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެާ މެދުާ ބިލ އިާ މިާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ވިސްނުމަށްޓަކައިާފަށްފަށުންާޝުކުރުދަންނަވަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާބަލ ލަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާބިލ މެދާުާ

ާއަޅުަގނޑުާދެކޭގ ތްާހ މަކ ށްލުމަށް.ާމިާގ ތުންާއިނުގރަިއދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާފ ހަަގކ ށްވ ފައިވ ާނުކުތ ތަކަށްާ

މެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދުލްޙަމީދު،ާއަދިާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުެގާާ

ހިމ ޔަ ހައްޤުތައްާ މީހުންެގާ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރ ާ މުހިންމުކަންާވ ހަކަފުޅުަގއިާ ލުމުެގާ ބިލެްއާ ތްކުރުމުެގާ

ފ ހަަގކ ށްފަިއވ ތީވެ.ާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާެވސްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާއ އިާއަދިާސަރުކ ރުންާމިފަދަާބިލެއްާފަރުމ ާާ

އެފަދާަާ ހަމަާ އަދިާ ކުރަން.ާ އުއްމީދުާ އަޅުަގނޑުާ ދ ނެކަމަށްާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކުރެިވެގންާ

ެމންބަރުންނަށްާވެސްާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާއ ތްާވ ހަކަާެވސްާހަމަާދަންނަވ ލަން.ާބިލެ އްާއެާދެާޢިްއޒަތްތެރިާ

ދެންާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާބައްލަވަިއަގންނަާޓިކެޓުަގއިާއ ންނަާ

ފެން ފްލައިޓ އިާ އަރ ާ ކުރަންާ ދަތުރުާ ރ އްޖޭަގިއާާފްލައިޓ އިާ ނަމަވެސްާ މަދުންާ މީާ ވުމުންާ ތަފ ތުާ ގ ތުންާ ވަރުެގާ

ާާ ކިލޯވެސް ދެވޭާ ގ ތުަގއިާ އެލަވަންސްެގާ ފަހަރުާ ދިމ ވ ާ މިގ ތަށްާ އަދިާ މައްސަލައެއް.ާ ދިމ ވ ާ 20ާާބައެއްފަހަރަށްާ

ާާ އްލެއްާލިބޭތޯާާކިލޯާއަށްާބަދަލުވ ާފަހަރުާވެސްާއ ދޭ.ާއެހެންކަމުންާކ މިޓީާމަރުހަލ ަގއިާިމކަމަކަށްާހ15ާާަކިލޯއިން

ބަެއްއާާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ސަމީރުެގާ އަޙްމަދުާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކ ށްދެއްވުންާ

ފަހަރުާާ އަުގބ ޑުވ ާ ޓިކެޓްާ ދެއްކުމުންާ ފައިސ ާ ޓިކެޓަށްާ ޓިކެޓް،ާ އިންާ ފައިސ ާ ދިވެހިާ އެއ ރލައިންތަކުންާ

ޢ އް ހަމަާ ވެސްާ އަކީާ މައްސަލަާ މިާ ބ ޑުާއަންނަމުންދޭ.ާ ކުރިމަތިވަމުންދ ާ ރައްޔިތުންތަކަކަށްާ ިގނަާ މުާ

މައްސަލައަކަށްވ ތީާމިކަމަށްާެވސްާކ މިޓީާމަރުހަލ ަގއިާހައްލެއްާލިބޭތޯާމަސައްކަތްާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެދޭާާ

ނ  މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ މަރުހަލ ަގއިާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ މިާ ދެންާ ޒިމުގާެާކަމެއް.ާ

ހައްލެއްާ ކ ންމެވެސްާ އ ތުމަށްާ އ ންނަާ ގ ތަށްާ ނުދެވޭާ އެހީތެރިައކަށްާ ހަމައަށްާ ކައުންޓަރ އިާ ޗެކިންާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

އެއ ރޕޯޓްާސްޓ ފެއްެގާއެހީތެރިކަންާާ ެއކަންާނުކުރެވޭނަމަާ ެއގ ތަށްާ ކުރ ކަމެއް.ާ ތ އީދުާ އައުމަކީާއަޅުަގނޑުާެވސްާ

ންާއަޅުަގނޑު،ާވިސްނުމަށްާވެސްާފުދޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާދެނާްާލިބޭނެާކަހަލަާއިންތިޒ މަކަށްާވިސްނު
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ވަނަާމ އްދ ެގ4ާާާާމިާބިލުެގާބަހުސްެގާމަރުހަލ ަގއިާގައްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާމިާބިލުެގާާ

ރަނަގޅުާގ ތަކަށްާނިންމެވުންާެވސްާާާާ)ށ(ާއުނިާކުރުމަށްާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަށްާކ މިޓީާއިންާބެއްލެވުމަށްފަހުާއެންމެ

އަޅުަގނޑުާއެދެން.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާޕަސެންޖަރުންާާ

ވަުގތުާާ ފުރ ާ ދުވަހ އިާ ފުރ ާ ޕަސެންޖަރުންާ އެާ އ ފީސްތަކުންާ ލައިންާ ެއއ ރާ ނުވަތަާ އެޖެންޓުންާ ަގންނަންާ ޓިކެޓްާ

ކ މިޓީާާހ މަކުރުމަ ކަންބ ޑުވުންާ މުސްޠަފ ެގާ ޤަބޫލުނުކުރަން.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެކަމެއްކަމަށްާ ކުރެވިެގންާ ކީާ

މަރުހަލ ަގއިާބެއްލެވުމަށްާއެކަންތައްާކ ންމެވެސްާވަރެްއެގާހައްލެއްާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާ

ދ އި ބަހުސްެގާމަރުހަލ ަގއިާވިލިމ ފަންނުާ ބިލުެގާ މިާ ޙުސައިންާދެންާ މެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާ ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަދަލުެގާގ ތުަގއިާދެވޭާފައިސ ގ10ާާާެވަނަާމ ްއދ ާބަދަލުކުރުމަށްާއެދިފައިވޭ.10ާާާާމަނިކުާބިލުެގާާ

ރ ާއ އިާެއކުާއަދަދުތައްާބަދަލުކުރުމަށްާދެްއވިާޚިޔ ލުާކ މިޓީާއިންާމިާިއދ ރ ތަކ އިާުގޅޭާބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލ ާމަޝްވަ

ޕަސެންޖަރުންނަށްާއެކަށޭނެާބަދަލެއްާލިބޭނެާގ ތަށްާފަރުމ ާކުރެިވެގންދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުާކުރަން.ާއަދިާާ

ކަށަވަރުކުރުމަށްާާ އިތުރަށްާ ޙައްޤުތައްާ މީހުންެގާ ބޭނުންވ ާ އެހީއަށްާ ޚ އްޞަާ ވ ހަކަިއަގިއާ ނިހ ންެގާ އެހެންމެާ ހަމަާ

ވަނަާމ އްދ ާއިތުރަށްާބެއްލެުވމަށްާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުންާކ މިޓީާއިންާބައްލަވ ނެކަމަށ9ާާްެގާއެދިފައިވ ާއެދުމަށ އިާބިލުާ

އަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާދެންާބަހުސްާމަރުހަލ ަގއިާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދާުާ

ނަާކަމަށްާފ ހަަގކުރެްއވިާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާވެސްާާބިލުެގާފަސްާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާެގާއިބ ރ ތުެގާކ ށިކަމެްއާހުން

ފ ހަަގކުރެވޭތީާާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހުރިކަމަށްާ ުއނިކަމެއްާ ކަހަލަާ ކ ންމެވެސްާ އިބ ރ ތުަގއިާ އެާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ

ބިލަށާްާ މިާ ނޫނަސްާ މިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ނެކަމަށްާ ރިޢ ޔަތްާ ވެސްާ މިކަމަށްާ މަރުހަލ ަގއިާ ކ މިޓީާ

ޢ ޔަތްކ ށްާބަހުސްާކުރެއްވިާއެންމެހައިާބޭފުޅުންެގާޚިޔ ލުފުޅުާކ މިޓީެގާމަރުހަލ ަގއިާބަްއލަވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާރި

ދަާާ ފޯރާ ކ ންވެންޝަންާ މަޤުޞަދުކަމަށްވ ާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބިލުާ މިާ އެދުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ކުރަން.ާ އުއްމީދުާ

އިންޓަ ރިލޭޓިންގޓުާ ރޫލްސްާ ސ ރޓަންާ އ ފްާ އެއަރާާޔުނިފިކޭޝަންާ ބައިާ ޓްރ ންސްޕ ޓޭޝަންާ ނޭޝަނަލްާ

ާާ މިާުމއ ހަދ ާއިންާޕަސެންޖަރުންނަށްާލިބެންޖެހޭާއެންމެހައިާޙައްޤުތަްއާލިބިެގންދ ނެގ ތަށްާިމ1999ާާާާމ ނިޓޯރިއަލް

އެންމެހައިާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ އެދެނީާ ާ މިާ ނިންމ ލަމުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ދިުއން.ާ ކުރެިވެގންާ ފަރުމ ާ ބިލުާ

މިާބިލުާބަލައިަގތުމަށްާއިޙުލ ޞްތެރިާޯވޓެއްާދެްއވުމަށް.ާައޅުަގނޑުެގާދުޢ ާއަކީާމިާބިލުންާލިބިދޭންޖެހާޭާާމެންބަރުން

ލިބިެގންާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެންމެހ ާ ދިވެހިންނަށ އިާ ެއންމެހ ާ މުސްތަޤްބަލެްއަގއިާ ައވަސްާ ރައްކ ތެރިކަންާ އެންމެހައިާ

ާޔ .ާަވްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާދިއުން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާަވރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއް
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާނިމުނީ.ާމިއަދުެގާވޯޓަށްާާާާ-11.1

އެހުން ވޯޓަށްާ ބަލައިަގތުމަށްާ ބިލުާ މިާ ވަުގތުަގިއާ އެޖެންޑ ާާއެހުމުެގާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އ ދެ،ާ އ ންނ ނެ.ާ ާ

ާާ 11ާާާާނަންބަރު ކަންކަން. ހުށަހަޅ ާ ކ މިޓީތަކުންާ ެއއީާ ޤ ނޫނުތަކުެގ11.1ާާާއަށް.ާ ޚިލ ފްާ އ ިއާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ

142ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާހަވ ލ ދީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ299ާާާބައިތަކ އިާުގޅޭގ ތުންާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

ާާވަ ަގވ އިދުެގ އެާ ރިޢ ޔަތްކ ށްާ އަށްާ މ އްދ ާ ދިރ ސ 44ާާާާނަާ ޤަރ ރުާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރިޕޯޓ9ާާާާްކުރެްއވުމަށްފަހުާާ މިާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ ރިޕޯޓްާ ގ ތުެގާ ނިންމެވިާ ކ މިޓީއިންާ ަވުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ާކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވ ނީާކ މިޓީެގާމުޤައްރިރުާކުޅުދުއްފުށީާދެ

 

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދެންމެާތިޔަާވިދ ޅުިވާކ މިޓީެގާރިޕޯޓްާމިހ ރުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާ

މެން އިންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކ މިޓީާ ގ ތެްއަގިއާ މަިއަގނޑުާ މިބަލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އ ންނ ނެކަމަށްާ ައތްޕުޅުަގިއާ ބަރުންެގާ

299ާާާާވިސްނީާއެންމެާނުކުތ އަކަށް.ާާ ބ ވަތެްއެގާކަންތައްާކުރަންާރައްޔިތުންެގ3ާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާޖުމްލަާގ ތެްއަގއި

ޤ ނޫނުއަސ ސީ ކަމަކީާ ފުރަތަމަާ ކ ށްފައިވޭ.ާ ލ ޒިމްާ ކަނޑައެޅިެގންާާމަޖިލީހަށްާ ުއޞޫލުތަކ އިާ ބަޔ ންެވެގންވ ާ ަގއިާ

ޚިލ ފްވ ާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތައްާފ ހަަގކ ށްދިނުން.ާއަދިާއެކަންާއިޞްލ ޙުާކުރަންޏ ާއިޞްލ ޙުާކުރަންާ

ނުންވ ާާއުވ ލަންޏ ާއުވ ލ ނެާމަރުހަލ ތަކެއްާކަނޑައަޅައިދިނުން.ާދެންާއަުއާޤ ނޫނުތަކެްއާޤ ނޫނުައސ ސީެގާދަށުންާބޭ

އުޞޫލުތަކެްއާާ އަމަލުކުރ ނެާ ދަންދެންާ ހަމައަށްާ ކުރުމ އިާ އުފަންާ އެާ ދެންާ އުފަންކުރުން.ާ ޤ ނޫނުތައްާ އައުާ

ތަޢ ރުޟުވ 9ާާާާކަނޑައަޅައިދިނުން.ާާ އަކީާ ދ ިއރ ާ މަސްއޫލިްއޔަތުެގާ މަޤުޞަދަކަށްވީާ ކ މިޓީެގާ މެންބަރުންެގާ

މެންބަރުންެގާކ މިޓީާެއކުލަވ ާލެުވނީާޤަރ ރެއްާހުށަހެޅުމ އ9ާާާިޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބަިއތައްާފ ހަަގކ ށްދިނުން.ާާ

ުގޅިެގންާއެާޤަރ ރުަގއިާހުރިާކަންތައްތަކ އިާބެހޭާގ ތުންާގ ތެއްާނިންމުމަށް.ާއެާޤަރ ރުަގއިާވެސްާބަޔ ންކ ށްފައިާާ

މިޓީއެއްާނުދޭ.ާއަދިާއ ތީާތަޢ ރުޟުވ ާބައިތައްާފ ހަަގކުރުންާއެކަނި.ާއެހެންވީަމ،ާއެާމަސްއޫލިއްޔަތުންާބޭރަކަށްާކ 

ާާ ޑ ކިއުމަންޓަކީ ެއާ ޑ ކިއުމަންޓް.ާ ެއއްާ ގ ތެްއަގިއާ މައިަގނޑުާ އ ތީާ ކުރިމަތީަގއިާ އަހަރުެގ2008ާާާާކ މިޓީެގާ ވަނަާ

ޤ ނޫނެްއެގ37ާާާާވަނަާދުވަހުާސަރުކ ރުންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފ ނުއްވ ފަިއވ ާލިސްޓެއ4ާާާާްސެޕްޓެމްބަރުާމަހުެގާާ

ލިސްޓެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާތަޢ ރުޟުވ ާކަމަށް.ާެއއީާއެއިރުެގާއެޓ ރނީާޖެނެރަލްެގާާާބައިާފ ހަަގކ ށްފައިާއ ތް

ރައްޔިތުންެގާާ ބަލައިެގންާ ލިސްޓަށްާ އެާ ދެންާ ލިސްޓެއް.ާ ފ ނުއްވ ފަިއވ ާ ތައްޔ ރުކ ށްފައިާ މުވަްއޒަފުންާ އ ފީހުެގާ

ކ މި ވެސްާ ލިސްޓެއްާ އ ތްާ ތައްޔ ރުކ ށްފައިާ ކ މިޓީއިންާ ގަވ އިދުާ ލިސްޓުާމަޖިލީހުެގާ އެާ ބެއްލެވި.ާ ބޭފުޅުންާ ޓީެގާ

ބެއްލެވުމަށްފަހުާކ މިޓީާއިންާނިންމެވީާސަރުކ ރުެގާކަމ ބެހޭާހުރިހ ާއިދ ރ ތަކަކަށްާސިޓީެއއްާފ ނުވުމަށް.ާމިާއ ތީޭއާާ

މިާލިސްޓަކީާމިާމަޖިލީހުންާބަލަމުންާމިދ .ާމިާލިސްޓަށްާއެްއވެސްާކ މެންޓެއްާއ ތްާކަމަށްވ ނަމަާއުނިާއިތުރެްއާާ



 58 

ވެސްާާެގންނަ ދިުގާ ފަހަރަކުާ އެތައްާ މުއްދަތުާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަންަގވައިދެއްވ ށޭ.ާ ބޭނުންކަމަށްވ ނަމަާ ށްާ

ކޯޓްާާ ބެހޭާ އ އިާ އ އިލ ާ ެގންދިޔައިރުަގިއާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ ކ މިޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންމަވެސްާ ކުރެވުނު.ާ

ހަާ ނިންމުމ އިާ މަސައްކަތްާ މިާ އެހެންތަނަކުންާ ޖަވ ބެއްާފިޔަވައިާ އެހެންފަރ ތަކުންާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ މައަކަށްާ

ދެއްވ ފަެއއްާނުވޭ.ާއެހެންކަުމންާއަޅުަގނޑުމެންާެއޓ ރނީާޖެނެރަލްެގާއ ފީހަށްާވެސްާމިދެންނެވިާބުރުަގއިާފ ނުިވާާ

ާާ ދެންނެވިން އަޅުަގނޑުމެންާ ސިޓީއެްއަގއިާ ެއއްާ ތެރެއިންާ ޖެނެރަލްެގ2008ާާާސިޓީތަކުެގާ އެޓ ރނީާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާާ އ ތީއޭ. މިާ ލިސްޓަކީާ ފ ނުއްވިާ އ ފީހުނ2010ާާާްާއ ފީހުންާ ޖެނެރަލްެގާ އެޓ ރނީާ ވެސްާ މިއަދުާ އަހަރުާ ވަނަާ

ެގންނަވަންާާ އިތުރެއްާ އުނިާ ެއއްެވސްާ ނުވަތަާ ކަމަށް.ާ ލިސްޓެްއާ ރަނަގޅުާ ލިސްޓަކީާ މިާ ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯއޭާ

29ާާާާބޭނުންފުޅުތޯ.ާާ ދ ޅުވެފައިާވަނީާމިާލިސްޓަކީާއަދިވެސްާއެާަގއިާއެޓ ރނީާޖެނެރަލްާއ ފީހުންާވ2010ާާިޖުލައި

ޖެނެރަލްެގާއ ފީހުނާްާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ާލިސްޓެއްާކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާކ މިޓީާއިންާނިންމެވީާއެޓ ރނީާ ބޭފުޅުންާ

2008ާާާާ ައދި ވެސްާ އަހަރުާ އ2010ާާާާެވަނަާ ވ ތީާ އެްއވ ހަކައެްއކަމަށްާ ހަމަާ ވިދ ޅުވެފަިއވަނީާ ވެސްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާާ އެއްެވސްާބަދަލެއްާނުެގނެސްާއެާލިސްޓަކީާކ މިޓީާއިންާޤަބޫލުކުރ ާލިސްޓްާކަމުަގއިާހަދ ާމަޖިލީހުނާްާލިސްޓަށް

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތެްއެގާމަތިންާކަންތައްތައްާކ ށްާނިންމަވައިދެއްވުންާއެދިާމަޖިލީހަށްާއެާލިސްޓުާފ ނުވުމަށް.ާ

ާށްާޝުކުރިއްޔ .ާކ މިޓީެގާމަސަްއކަތްާހިނގ ާދިޔަގ ތަކީާމީ.ާވަރަށްާބ ޑަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގޑިާާ ވަރަށްާ ހުސްަވުގތުކ ޅަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ޖަހ އިރުާޖަލްސ 1ާާާާކައިރިވެފަިއވ ތީާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ކަށްާަގސްދެއްާނުކުރަން.ާމިހ ރުާއެހެންނަމަެވސްާާ

ފެށިެގންާއަޅުަގނޑުާަގސްދުކުރަނީާކ މިޓީާަވުގތުާކުރިއަށްާެގންދަން.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާާާއަލުން

ކުރަްއވައިފިނަމަާާ މަދުާ ވަުގތ ިއާ އަދަދ އިާ ބޭފުޅުންެގާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާ ޕ ޓީތަކުންާ ދެއްކެވުމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މިާ

ށްާއެހިދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެާނުކުތ ާއަށްާސަމ ލުކަންާދެއްވުމަށްާމިއަދުެގާވޯޓަށްާއެހުމުެގާަވުގތުަގއިާމިއަށްާވޯޓަ

ާޖަހ އިރު.1ާާމިނެޓުެގާހުސްވަުގތުކ ޅެއްާައރުވ ނަން.ާދެންާޖަލްސ ާފެށޭނ30ާާީދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާާ

ާ

 ]ށ13:00ާްނ12:30ާާްހުސްވަުގތުކ ޅުާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އްކަތްާފަށަިއެގންާކުރިއަށްާެގންދަން.ާައޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށ އިރުާާ`.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަލުންާމަސަ

ާާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިއ ތީާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެނ11ާާާާްއެންމެާ އެީއާ ކަންކަން.ާ ހުށަހަޅައިާ ކ ިމޝަންތަކުންާ ަގއިާ

ާާ މަސައްކަތް. ެގންދިޔަާ ކުރަމުންާ މެދުކަނޑ ލިއިރުާ ޚިާާ-11.1މަސައްކަތްާ އ އިާ ޤ ނޫނުތަކުެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ލ ފުާ
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާހަވ ލ ދީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ299ާާާބައިތަކ ިއާުގޅޭގ ތުންާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

ަވނަާމ އްދ ެގާދަށުންާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާޤަރ ރުާދިރ ސ 144ާާާާވަނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކ ށް،ާެއާަގވ އިދުެގ142ާާާާ

ާާ ކ މިޓީެގާާމެނ9ާާްކުރެްއވުމަށްފަހު ރިޕޯޓުާ އެާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ ރިޕޯޓުާ ގ ތުެގާ ނިންމެވިާ ކ މިޓީންާ ަވުގތީާ ބަރުނެްގާ

ހުށަހަޅުްއވ ފައި.ާާ ވަނީާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މުޤައްރިރުާ

އެދިވަޑައިެގން ވ ހަކަފުޅުދައްކަަވންާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ މެންބަރުންނަށް.ާާއަޅުަގނޑުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފަިއވ ާ

ާމައްޗަންގ ޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުދީދީާއަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުދީދާީާާމައްޗަންގ ޅިާއުތުރު

ޤ  ޤ ނޫނުތަކ އިާ ފެންނަާ ކަމަށްާ ތަޢ ރުޟުވ ާ އ ިއާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ޤަރ ރެްއާާއ ދެ،ާ ބައިތައްާ ނޫނުތަކުެގާ

ެގނަސްދެއްވީތީާާ މިތަނަށްާ މިއަދުާ ކ މިޓީންާ ކ ށްދެްއަވއިެގންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބުރަާ އަދިާ ހުށަހަޅުއްވަިއެގންާ

އެާ މިހ ރުާ ކަންނޭނެގާ ގ ތަށްާ އ ތްާ ުގޅުންާ ޤަރ ރ ާ ެއާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ކުރައްވ ފައި އިތުރަށްާާމަސައްކަތްޕުޅުާ މަސައްކަތަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަމަކުާ އ ތީ.ާ ާ

ފަސޭހަވެެގންދ ނެހެންާއެާޤ ނޫނުތަކ އިާެއާަގވ އިދުތައްާޭއެގާޒ ތުަގއިާމިހ ރުާހުރީާވަރަށްާއެްއގ ތަކަށްާލިޔެވިފައި.ާާ

ާާ ގ ތްާގ ތަށްާއެާއ ޅުންފިލ ނެހެންާތިންބައާިާބައިާަވކ3ާާާިއެއްާލިސްޓެއްެގާތެރޭަގއި.ާެއހެންވީމަ،ާއެކިާގ ތްގ ތަށްާއެ

ވަކިންާއެހެންާެގންދެިވެގންާެގނަސްދެއްިވއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަގައިުމވެސްާދެންާއިތުރަށްާމިާާ

ާާއ ަގސްޓްެގާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ާނިމިެގންދ އިރުާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުަގއިާއިތުރަށްާމަސައްކަތ7ާާްަގިއ،7ާާާާ

ކ މިޓީެގާާ އެއީާ ހުށަހެޅުމެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވުމ އެކީަގއިާ އ ންނ ނެ.ާ އެނެގންާ ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ ގ ތްާ ކުރ ނެާ

އަނބުރ ާ އަށްާ ކ މިޓީާ ފުރިހަމަކުރެްއވުމަށްާ އިތުރަށްާ ކަންކަންާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވ ާ ކަމުަގއިާ ކަންާ ރިޕޯޓުަގިއވ ާ

މަޢުލޫމ ތުާލިބި ައޅުަގނޑަށްާ ާާެގންދަަވއިާއަދިާ އ ަގސްޓުަގއިާޖަލްސ އެްއާެވސްާއ ންނ ނ7ާާާެފައިވ ާގ ތުންާވިްއޔ 

ނިންމ ލަން.ާ ކަންކަންާ ހުރިާ ދެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ުއއްމީދުކުރެޭވާ ހަމަަގއިމުވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ

ފުރިހަމަކުރައްވައިާ ކަންކަންާ ކ މިޓީންާ އެާ މަޖިލީހުންާ ގ ތަށްާ ެގންދަވ ާ ައނބުރ ާ އެދުވަހުާ ެގންާއެހެންކަމަށްވ އިރުާ

ފ ނުއްވުމަށް.ާ މައްސަލަާ މިާ ެގންދަން،ާ މިކަންާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އަނބުރ ާ ައށްާ ކ މިޓީާ ެގންދެވުމަށްޓަކައިާ

ާއަޅުަގނޑުާެއގ ތަށްާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަޞްމީންާޢަލީ

ޢިްއޒަތް އަޙްމަދުދީދީެގާާޝުކުރިއްޔ ާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންގ ޅިާ ރަީއސް.ާ ތެރިާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރިާމެންބަރުންާފުރުޞަތާުާޝުކުރިއްޔ .ާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންފައިވ ާއަނެއްާދެާޢިްއޒަތްތެ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާާهللاާދޫކ ށްލައްަވއިފި.ާ ދ އިރ ެގާ ވަިއކަރަދޫާ މައުޞޫމ ިއ،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އިތުރުާ އަިއޓަމްަގިއާ އެޖެންޑ ާ މިާ އެހެންކަުމން،ާ ދޫކ ށްލައްަވއިފި.ާ ފުރުޞަތުާ އ ރިފްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ

އައިޓަމްާނިމުނީ.ާދެނާްާމެންބަރަކުާވ ހަކަފު ޅުާދައްކަަވންާއެދިވަޑަިއެގންފައިާނެތުމ ިއއެކުާމިހިސ ބުންާމިާއެޖެންޑާ 

ާއ ންނ ނީާވޯޓަށްާދެންނެވުމުެގާމަރުޙަލ ަގއިާޯވޓަށްާދެންނެވުން.ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މިހ ރު ާާއަޅުަގނޑުާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ދަނީާ އެހެނ13ާާާްމިާ އިތުރުާ މަސައްކަތްތައް.ާ އެހެންާ އިތުރުާ ައށް.ާ

މަރުޙަލ ާ ބަޙުސްެގާ ބިލުެގާ އ ތޯރރިޓީެގާ އޭިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ތީާ މިއަދުާ ދަށުންާ މަސައްކަތުެގާ

އެދިވަޑަިއެގންފަ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެާ ެގންދިއުން.ާ ފުރަތަމަާކުރިއަށްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ އިޭވ.ާ

ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރުާ

އޭވިާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ އަޅުަގނޑުާާ`.ާ މައްޗަށްާ ބިލުެގާ އ ތޯރިޓީެގާ އޭޝަންާ

ދެވަނަފަހަރަށްާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާޤަސްދުކުރުމުެގާކުރީަގިއާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީާއަޅުަގނޑުާކުރިންާ

ާހީކ ށްެގންހުރީާމިާބިލުާބަލައިަގނެާމަޖިލީހުންާއިޞްލ ޙުތަކެއްާެގނެސްެގންާފ ސްކުރުުމެގާުއްއމީދުގައި..ާ.

ާ

 ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމޫސ ާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ 
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ާއިާމުޅިންާޑީ.އ ރް.ޕީާމީހުން...މިތަނުަގ؟ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަދެވަޑައިަގންނަވަންާހުއްދަާނެތީތޯ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތުާާ އަށްާ ަމއްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ އިާ އަށްާ މޫސ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުރެންދޫާ އ ދެ،ާ

ާއަރުވަންާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ 

އަޅުަގނޑުާދެންނެވީާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބަރުންާވަނީާޕ ލިހުންާބަންދުކ ށްފައިތޯ،ާނޫނިއްޔ ާރިޔ ސަތުންާމިތ ާއެތެރެއަށްާާ

ނެތީތޯ އަންަގވ ފައިާ ާވަދެަވޑަިއަގންނަވަންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ؟ ތިބީ.ާ މިާ ނޫންތޯާ މެންބަރުންާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ މުޅިންާ މިތ ާ

ާާނޫންތޯާމިތ ކު.ާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާނެތެއް

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

އަންގ ފައެްއާާ ައޅުަގނޑުާ ވަދެަވޑައިނުަގންނަވ ކަށްާ މިތަނަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްެވސްާ ރިޔ ސަތުންާ އ ދެ،ާ

ާމަޢުލޫމ ތުާނޯންނ ނެ.ާއަދިާހަމައެއ ިއއެކުާފުލުހުންެގާބެލުމުެގާދަށުަގިއާއެއްެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ކަމުެގ

ރިޔ ސަތަށްާލިބިފައެްއާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރަށްާާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލު

ށްާވ ހަކަދައްކަވަމުންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކު،ާފުވައްމުލަކުާމެދުާާއަޅުަގނޑުާއ ދެ،ާދަންނަވ ލ ނަންާއިނޭގތޯާމިާބިލަ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލެްއެގާ ކުރެއްވިާ މުފީދުާ ޝިފ ޤްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ފ ހަަގކު އަޅުަގނޑުާ ކަންާ ފަރ ތުންާ ޕީ.އޭެގާ ހުށަހެޅީާ އަށްާ މަޖިލިސްާ މިާ ބިލުާ ބެހޭާ ރަން.ާާފަނޑިޔ ރުންނ އިާ

ދަންނަވ ލަންާާ ފ ހަަގކ ށްލ ފައިާ ައޅުަގނޑުާ އެވ ހަކަާ ނޫން.ާ ބިލެއްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ސަރުކ ރުންާ އެީއާ އެހެންވީމ ،ާ

ބޭނުންވަނީާއެންމެފުރަތަމަާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުާބަލައިަގންނަންާނިންމައިެގންާހުރިާކަމަށްާވިޔަސްާމިާބިލުަގއިާހުރިާާ
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ައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާކަންބ ޑުވ ާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާބައެއްާކަންތައްތަކަށްާވިސްނ ލ އިރުަގއިާާ

ހުރިހ ާ ދަށުަގިއވ ާ ބ ބުެގާ މިާ ބަލ އިރުަގއިާ ބ ރުތަކަށްާ މަސްއޫލިއްޔަތ ިއާ އ ތޯރިޓީެގާ އެީއާ ބޭނުންވީ.ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ

ދަތުރުފަތުރ  ަވއިެގާ މިީއާ ފ ހަަގކުރެވުނީާ ބެހޭާކަންތައްތައްާރެިގއުލޭޓްކ ށްާާނަންބަރުތަކަކުންާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާ އިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިނިސްޓަރުެގާބ ރ އިާމަސްއޫލިއްޔަތ9ާާާާުބަލަހައްޓ ާފަރ ތްާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާބިލުަގއި

އަޅުަގނޑުާާ އިނީމަާ ދެްއވ ފައިާ ބ ރުތަކެއްާ އެކަށީެގންނުވ ހ ާ މިނިސްޓަރަކަށްާ ވ އިރުަގިއާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ

ވަނަާބ ބުެގާ)ހ(9ާާާމިާބިލުެގާދަށުންާމިާކަނޑައަޅައިާޑިރެކްޓަރުންެގާބޯޑުެގާބޭނުމަކީާކ ބައިބ ަވޭއ.ާާާާހިތަށްއަރަނީ

ސިޔ ސަތުާާ ދެމެހެއްޓުމުެގާ މަތިކ ށްާ ފެންވަރުާ ޚިދުމަތުެގާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ވަިއެގާ މަދަނީާ މިއ ންނަނީާ ަގިއާ

އެބަ އ ތޯރިޓީެއއްާ މިނިވަންާ އ ވޭ،ާ ެއބަާ ބޯޑެއްާ ބ ޑުާ ކަމެއްާާާކަނޑައެޅުން.ާ ހުރިހ ާ އެާ އެހެންނަމަެވސް،ާ އ ވޭ.ާ

ކަނޑައެޅުުމެގާސީދ ާބ ރުާހަމައެކަނިާދީފައިާމިއ ންނަނީާމިާބިލުަގއިާމިނިސްޓަރަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިނިސްޓަރަށްާމިާ

ާާހުރިހ ާބ ރެއްާދެއްވ ާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާބޯޑެއްާއ ންނ ކަށްާވެސް.ާއަދިާއ ތޯރިޓީެގާނަމުަގިއާަވކި

މިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ ެއއްާވެސްާއ ންނ ކަށެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާބޯޑެއްާއ ންނަާކަމަށްާވަންޏ ާާ

އަރުވ ފަިއާާ މިނިސްޓަރަށްާ އަދިާ ަގބޫލުކުރަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ބޯޑުންާ ނިންމަންޖެހޭނީާ ކަންތައްތަްއާ އެބ ވަތުެގާ

މިނި އ ތޯރިޓީންާ މިއ ތީާ ތެރޭަގއިާ ބ ރުެގާ މަސްއޫލުތަކ އިާާއ ންނަާ އުފުލަންޖެހޭާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްޓަކައިާ ސްޓަރަށްާ

އަޅަންޖެހޭާާ ނެރުމ އިާ އަމުރުތަްއާ ނެރެންޖެހޭާ ުގޅޭގ ތުންާ ިމކަންކަމ އިާ ެއކުލަވ ލުމ އި،ާ ަގވ އިދުތަްއާ ނިޒ މުތަކ އިާ

ކަމެއްާވެސްާފިޔަވަޅުތައްާއެޅުން.ާހުރިހ ާގަވ އިދެއްާވެސްާހައްދަވ ފައިާހުރީާއުސޫލުތަކެއްާކަނޑައަޅަ އިާމިާހުރިހާ 

މިާ އެހެންކަމުން،ާ އ ތޯރިޓީެއްއބ އޭ.ާ ކީއްކުރ ާ ބޯޑެއްބ އޭ،ާ ކީއްކުރ ާ ހިތަށްއަރަނީާ ކުރައްވ ނަމަާ މިނިސްޓަރުާ ސީދ ާ

ބިލުާއެކުަގއިާއަޅުަގނޑުާބަލައިލ އިރުަގއިާމީެގންާައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވެނީާމިާބިލުެގާމަޤްޞަދ އިާމިާބިލުގައިާ

ލި ހުރިާ އެހެންކަމުން،ާލިޔެފައިާ ކަމަށް.ާ ުއޅޭާ އުނދަޫގތަކެއްާ ހ ސިލުވުމަށްާ މަޤްޞަދުާ ބަލ އިރުަގއިާ ޔުންތަކަށްާ

ެގނައުމަށް.ާ އަށްާ މަޖިލިސްާ މިާ ފުރިހަމަކ ށްެގންާ ފ ނުވ ާ އަނބުރ ާ އަލުންާ ބިލުާ މިާ ަގބޫލުކުރ ހިތްއ ތީާ އަޅުަގނޑުާ

ބިލުގަާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ދެއްކުން.ާ ވ ހަކަާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ ބ ރުތަކެއްާާެގނަސްެގންާ ޚިލ ފުވ ާ މަޤްޞަދ ާ ވަރަށްާ އިާ

ނުފެންނާަާ ނުވަތަާއުސޫލުތަކެއްާމިާބިލުަގއިާކަނޑައެޅިފައިާވުމ ެއކުާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލުާބަލައިަގންނަންާމިހ ރުާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާެވެގންާައޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންކުރީ.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެ

ވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑަށްާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިނޭގތޯާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ދެއްކޭނެާކަމެއްާވެސް.ާމިާަމޖިލީހުންާމިކަންާނިންމޭނެާކަމެއްާވެސް.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުަގއިާތިބީާކަމުދ ާމީހުންނެއްާ

ަގބޫލުކުރިއަސްާާނޫން އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތްާ މިއަދުެގާ ދެންާ އެއީާ ނުވޭ.ާ ތަނަކަށްާ ކުރ ާ ކަމެއްާ މަޖިލީހަކީާ މިާ ާ.
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ކެނޑިނޭޅިާާ ތިބެެގންާ އެތެރޭަގއިާ މިތ ާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރަމުންދ ާ މަޤްޞަދުަގއިާ މިާ މިކަމ ާ ެވސް.ާ ނުކުރިއަސްާ

ާާ ހުރިކަމަށްާވިޔަސްާެވސްާޤ ނޫނީާގ ތުންާކުރަންާޖެހޭާާބަޔަކުާކުރަމުންާއެބަާެގންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާއެހެން

މެންބަރުާ ހުށަހެޅިާ އ ދެ،ާ ބިލަކީާ މިާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ މީެގާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހޭނެ.ާ ކުރަންާ ކަމެއްާ

ާާވެސްާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއަދިާއެހެންާބައެއްާބޭފުޅުންާވެސް،ާފަންނީާބިލެއް.ާއ ދެ،ާފަންނީާކަމެއްާކަމަށްާބިލެއްާ

އެކަންާ މީހުންާ ފަންނީާ ހަމައެކަނިާ ވ ގ ތަކީާ މިާ ދެންާ ެވއްޖެްއޔ ާ ބިލެއްާ ފަންނީާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

މީަގިއާާ އ ތީާ ވ ހަކަދައްކ ފައިާ ެއއްފަހަރުާ ކުރީާ ައޅުަގނޑުާ ީމެގާ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްތޯ.ާ މިޖެހެނީާ ކުރަންާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުންާމާިާާާއެކިއެކިާމ އްދ ތަކަށްާދ ކަށްާއަޅުަގނޑުާނެތިން.

ކިޔ ާ މިހެންާ ބ ރުތައްާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާ މިާ މިދެންނެވީާ އެއީާ ކ ބައިތޯއޭ.ާ މަޤްޞަދަކީާ ބޭނުންވ ާ ހ ސިލުކުރަންާ

3ާާއެބަހުރި.ާއ ދެ،ާާާާެގާދަށުަގއިާިމއިންނަނީާމ އްދ ތަކެއ3ާާްއެއް.ާޗެޕްޓަރ3ާާާާުޗެޕްޓަރެއްާއެބަާއ ވޭ.ާެއއީާޗެޕްޓަރުާާ

ާާ އެީއ 5ާާމ އްދ އެްއާއެބަާއިނދޭ.ާ ،6ާާ ،7ާާ .5ާާާާ މ އްދ ަގއިާއ ންނަނީާއ ތޯރިޓީެގ5ާާާާވަނަާމ އްދ ަގިއާމިއިންނަނީ،

ބެހޭާ ދަތުރުފަތުރ އިާ ވައިެގާ މަދަނީާ ރ އްޖޭެގާ ހުރީާ މުޅިންާވެސްާ ބަޔ ންކ ށްފައި.ާ ބ ރުތައްާ އަދިާ މަސްއޫލިއްޔަތ އިާ

ލެހެއްޓުމުެގާކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަތައް.ާއ ދެ،ާަވިއެގާދަތުރުފަތުރުާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާސިނ ޢަތްތައްާރެގިއުލޭޓްކ ށްާބެާ

ާާ ދެންނެވީ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަތަްއ.ާ މިާ އެންފޯޒްކުރުމ އިާ ެއކަންތައްތައްާ ހެދުމ ިއ،ާ ެގ5ާާާާަގވ އިދުތައްާ

ހަވަނީާިމީއާމިހ ރުާމިާގ އިުމކުރެވޭާާ)ނ(،ާ)ރ(،ާ)ބ(،ާ)ޅ(،ާ)ކ(ާމިާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާައޅުަގނޑަށްާދޭ

އ ތޯރިޓީާއަކީާަވިއެގާދަތުރުފަތުރުތައްާރ އްޖޭަގއިާކުރުމުެގާކަންކަންާހިންގ ާކުރިއަށްާެގންދ ނެާޤ ނޫނީާއ ނިަގނޑެއްާ

ާއަދިާކުރިންާފ ސްކުރެވިފައިާއ ތްާވަިއެގާދަތުރު،ާމަދަނީާަވިއެގާދަތުރުފަތުރ އިާބެހޭާޤ ނޫނުާުގޅުވަިއެގންނ އިާއަދި

މިާޤ ނޫނުގައިވ ާގ ތުެގާމަތިންާކުރުމަށްާއެކުލަވ ލެވޭާއ ތޯރިޓީއެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވޭ.ާދެންާތެދެއް.ާާ

ވެދ ނެާކުރިންާފ ސްކުރެވިފަިއާއ ތްާޤ ނޫނަކީާތަންކ ޅެއްާބަލިކަށިާތަންކ ޅެއްާކުޑަާޤ ނޫނެއްާކަމަށް.ާއެހެންކަމަށްާ

އުނި އަންނަާ އެާ ޤ ނޫނަކީާ އެާ ފުށުއަރ ާާވެއްޖެއްޔ ާ އެއަށްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ގ ތެއްާ ފޫބެއްދޭނެާ ކަންާ

މިއަށްާ ބައެއްާ މަދުވ ާ ޤ ނޫނުންާ އެާ ނޫނިއްޔ ާ ކުރުން.ާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުާ އެާ ބަދަލުަގއިާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތަކެއްާ

ާާ އެބައުޅޭ ގ ތުަގިއާ ަގބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކ ންފުލިކްޓެއް.ާާެގނައުން.ާ މީަގއިާ

އެްއކ ޅުންާެއކަންާރެިގއުލޭޓްކ ށްާަގވ އިދުާހަދައި،ާެއކަންާެއާދ އިރ ަގއިާމަސަްއކަތްާކުރ ާކުންފުނިތަކ އިާެއކިެއކިާާ

ކުރ ާާ ވިޔަފ ރިާ ރ ނުގންާ އެާ ހަމަާ ބައެއްާ އުފައްދ ާ ހަދަންާ އަމުރުކ ށްާ ބަސްކިޔ ާ މައްޗަށްާ މީހުންެގާ ފަރ ތްތަކ އިާ

ާާ ވެއްޖެއްޔ  ނުވަތަާާކަމަށްާ ދިޔަސްާ ކ މިޓީއަކަށްާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ހަދ ނީ.ާ ަގވ އިދުާ ރެގިއުލޭޓްކ ށްާ ކިހިނެއްތޯޭއާ

އަލުންާެގންގ ސްެގންާއިޞްލ ޙުކ ށްާެގނަޔަސްާކ ންމެާކަމެއްާވިޔަސްާމިކަމަށްާއެޑްރެސްާވުމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ މީހަކ އި،ާވިޔަފ ރިާކުރ ާމީހަކ އިާއަޅުަގނޑު،ާާމީަގއިާކަންބ ޑުވ ާކަމަކީ.ާައޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާއެާވިޔަފ ރިާކުރ 

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންނަނީ.ާ ކަންނޭނެގާ އ ޑިޓަރުންާ ބޭރުެގާ ެގންނަނީާ ކުރަންާވެސްާ އ ޑިޓްާ ފިހ ރަާ ފިހ ރަާ
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މިދެންނެވީާަގވ އިދުާހަދ ،ާެއާަގވ އިދުތައްާތަންފީޛުކ ށް،ާސިޔ ސަތުތައްާކަނޑަައޅ ،ާިމކަންކަންާކުރުމުެގާބ ރުދޭާާ

ނޫން.ާާފަރ  ކަމެއްާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ންނަންާ ބ ރުާ ކުރުމުެގާ ވިޔަފ ރިާ ސީދ ކ ށްާ ދ އިރ އެްއަގއިާ އެާ ތަކީާ

އެޑްރެސްާ މިކަމަށްާ ވިދ ޅުވ އިރުަގއިާ ބަސްާ ފަހުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ އުއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ

ންާވެސްާވަރަށްާސީރިއަސްކ ށްާިވސްނ ނެާމައްސަލަާއެްއާާކުރަްއވ ނެާކަމަށް.ާއަދިާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާވެސްާކ މިޓީ

ާާ އ ދެ، މިއ5ާާާީކަމަށް.ާ ދޭހަވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބ ރުތަކުންާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާ ބަޔ ންކުރ ާ މިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ާާ އެބުނ ާާާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ރ(ާަގއ6ާާިރެގިއުލޭޓަރީާބ ޑީެއއްކަމަށޭ.ާެއހެންާކަމަށްާވެއްޖެްއޔ ާިވޔަފ ރީެގާމައިދ ނަށް

އަޅުަގނޑަށްާާ ކަމަށްާ ކަެމއްާ އަންނ ނެާ ކ ންފުލިކްޓެއްާ ހިންުގމުަގއިާ މަސައްކަތްާ ދެާ މިާ ވަނުމަކީާ ގ ތުެގމަތިންާ

ކަމަށްާ ގ އިމުކުރ ާ މިާ މަތިންާ ގ ތެްއެގާ ނުވ ނެާ މިކަންާ ނުވަތަާ ހޯދުންާ ގ ތެއްާ ނުވ ނެާ މިކަންާ ަގބޫލުކުރެވޭތީވެާ

ވި އެާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ެއއީކީާ ކުންފުނާިާވެއްޖެއްޔ ާ ހެދިޔަސްާ ކޯޕަރޭޝަނެއްާ ވިޔަފ ރީެގާ ކުރުމަކީާ ޔަފ ރިާ

ހެދިޔަސްާއެއީކީާކަންބ ޑުވ ާކަމެއްާނޫން.ާވިޔަފ ރިާކ ށްެގންާއޭެގާނަފ ާނަަގިއެގންާނުވަތަާކަންކަންާރަނަގޅަށްާާ

މިދެން އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއް.ާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އެީއާ ތަރައްޤީވުމަކީާ ރަނަގޅަށްާ ނެވީާާކ ށްެގންާ

އެފަރ ތަކީާމިާަގވ އިދުާހަދ ާމިާަގވ އިދުތަްއާތަންފީޛުކ ށްާސިޔ ސަތުާކަނޑަައޅައިާބަެއްއާކަމަށްާވަންޏ ާއެމީހުންާ

މީަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ އެއް.ާ މައްސަލަާ ކަހަލަާ އެހެންާ ތަންކ ޅެއްާ ނުކުންނ ނެާ މީަގިއާ ފެށީމަާ ވިޔަފ ރިކުރަންާ

ދަންނަވ ލަން ވ ހަކަާ އެާ ކަމަކީ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާކަންބ ޑުވ ާ ޝުކުރިއްޔ ާ އެދުނީ.ާ ފުރުޞަތަކަށްާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާ

އ ތޯރިޓީެގާާ އޭިވއޭޝަންާ ޭއިވއޭޝަނ އިާސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާފަރ ތުންާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލުާހުށަހެޅިާމެންބަރު،ާާބިލެއްާސަރުކ ރުެގ

ހިތުެގާާ އަޅުަގނޑުެގާ އަށްާ މޫސ ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއްއާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަމޭ.ާ ޝުކުރުާ ބިލެއްާާާާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކުާ ފ ހަަގކުރަްއަވއިފިާ މެންބަރުންާ

ފަރ ތުގާެާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ އެާ ޖެހޭނީާ ދައްކަންާ ވ ހަކަާ ވެސްާ އެންމެންާ ބިލަކ އިމެދުާ އެާ ހުށަހެޅުމުންާ މިތަނަށްާ

މެންބަރުންނެްއ77ާާާާވިސްނުމ އިާެއްއގ ތަށޭ.ާއެހެނެއްާނޫންާއިނޭގތޯ.ާއެހެންާނޫންނަމަކ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނަކަށްާާ

ނު އެމް.ޑީ.ޕީެގާާހ ވިފަކ ާ އަދިާ އެއީާ ވިޔަސްާ ކަމަށްާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ އަދިާ އެއީާ ހުށަހެޅުމުންާ ބިލެއްާ ތިބޭނެ.ާ

މިާާ ދެއްކުަމކީާ ވ ހަކަާ ގ ތަކަށްާ ފެންނަާ އެމީހަކަށްާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ބިލަކ އިާ ހުށަހަޅ ާ ވިޔަސްާ ކަމަށްާ ފަރ ތުންާ

އަދިާއިޚުތިޔ ރެްއވެސްމެ.ާެއހެންވީމ ،ާއެާބިލުތަކ އިާާާާމަޖިލީހުަގއިާކ ންމެާމެންބަރެްއެގާމަްއޗަށްާލިބިެގންވ ާބ ރެއްާ

މީހަކުާާ ވ ހަކަާއަކީާކ ންމެާ ފުރަތަމަާވެސްާދަންނަވ ލަންާއ ތްާ ވ ހަކަތަކަކީާއަޅުަގނޑުާއެންމެާ ބެހޭގ ތުންާދައްކ ާ



 65 

ކަމަ މިދެންނެވިާ ެއހެންާ ވ ނެއޭ.ާ ވ ންާ ކަމަކަށްާ ފަސޭހަާ ހަޖަމްކުރަންާ ނަމަވެސްާ ދެްއކިާ ވ ހަކަެއއްާ ކީާކ ންމެާ

އަޅުަގނޑުާމިއީާމިތަނަށްާހީވ ގ ތުންާއެންމެާކުރުާބިލުާހުށަހެޅިާމީހ .ާއެންމެާފ ޅުވަތެްއެގާބިލެއް.ާއެާބިލ ާބެހޭާާ

ބަލަިއަގތިން.ާ ިއޚުތިރ މ އެކުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތައްާ ދެއްކެވިާ ބޭބޭފުޅުންާ ތަފ ތުާ މިތަނުަގއިާ ވެސްާ ގ ތުންާ

އެހެ ކުރިން.ާ ވެސްާ ހަޖަމްާ ހަމަާ ކަންތައްތަކ ިއާާއެކަންކަންާ ޓެކްނިކަލްާ މީެގާ ހުށަހެޅުމުންާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ންވީމ ،ާ

އަޚުާާ އަޅުަގނޑުެގާ ގ ތުންާ ފ ހަަގކުރުމުެގާ މިންވަރުާ އެނޭގާ އެކަންާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ކަންތައްތަކ އިާ ހުރިާ މީަގއިާ

ާނުކުތ ާއަށްާވެސްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާމުސްޠަފ ާއެާފ ހަަގކުރެއްވި

ޓެކްނިކަލްާާ ހުންނަާ ބިލަުގއިާ ހުށަހެޅުމުންާ ބިލެއްާ ވ ހަކަެއއް.ާ ރަނަގޅުާ އެއީާ އިޚުތިރ ްމކުރަން.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ކަންތައްތަްއާނޭނިގާއެކަންާކަމުެގާމަްއޗަށްާރިޢ ޔަތްކ ށްާވ ހަކަާދެްއކުމަކީާވެސްާއެހ ާޒިންމ ދ ރުާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާާ

ެއއީ ބިލެއްާއެހެންނަމަވެސް،ާ މިފަދަާ ސުވ ލަކީާ ހިތަށްއަރ ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ ޚިޔ ލުާ އެބޭފުޅެއްެގާ ާ

ފ ސްވެެގންާދިއުމުންާމިހ ރުާމިާކަންތައްތަްއާހިނަގމުންދ ާގ ތުންާމިކަމުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފައިދ ބ އޭާކުރ ނީާާ

ޅުަގނޑުާވެސްާމިީއާއިނޭގތޯާއެއަރޕޯޓެްއާާނުވަތަާެގއްލުންބ އޭާކުރ ނީ.ާެއހެންާމިދެންނެވިާކަމަކީާއެއަރޕޯޓުތައްާއަ

ފ ނިާާ ވަރަށްާ ހެދުމަށްޓަކައިާ އެއަރޕޯޓެއްާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ކުރަމުންދ ާ ތަމްސީލުާ ދ އިރ އެއްާ ހެދުމަށްޓަކައިާ

ހެދުމަށްޓަކަިއާާ ެއައރޕޯޓެއްާ ެވސްާ ދ އިރ ަގއިާ އެާ ފަރ ތެއް.ާ ތަމްސީލުކުރ ާ ދ ިއރ އެއްާ ކުރަމުންދ ާ އުއްމީދުތަކެއްާ

ާާ ވަނީ ދައްކ ފައި.ާާމިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުވަފެންތައްާ ކުލަާ ކަުމެގާ ފައްޓ ނެާ ދ ދިއަވަހަކަށްާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންާ

ބިލުގައިާ މިާ ޖެހޭނެ.ާ ކުލަާ ދުވަހަކުންާ ކ ންމެވެސްާ ދެންާ ަވއިޓްކ ށް.ާ އެންޑްާ ބްލެކްާ އިނީާ އަދިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ބައެއްާ މ އްދ ތަކުަގއިާ ބައެއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ހަމަާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ ނޫން އެއްާ މ އްދ ާ ަގިއ3ާާާާާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މިނިސްޓަރުެގާމަސްއޫލިްއޔަތުާބިލުަގއިާހ މަކ ށްފަިއވ އިރުާބޯޑުެގާމަސްއޫލިއްޔަތުާެވސްާހަމަާއެާހަމައިންާމީަގއިާ

ާވ ކަންާހަމަާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންާވެއްޖިްއޔ ާމިާކަމަށްާބ ރުާހިންގ ނީާމިނިސްޓަރުތޯާނުވަތަާބޯޑުތޯ.

ސިވިލްާާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކުާ ކަެމއް.ާ ސުވ ލުއުފެދޭާ ހަމަާ ބަލ އިރުާ އިބ ރ ތަށްާ ބިލުެގާ މިއީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ހަމަާ މީަގއިާ ފަރ ތްތައް،ާ ތިބިާ އިދ ރ ަގއިާ މިާ ގ ތުަގއިާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރވިސްެގާ

3ާާދުާކަންތަްއާކުރ ނެާގ ތްތަކެއްާމިާބިލުަގިއާކަނޑައެޅިފައިާވަނީ.ާާމެންބަރުާއެާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައިންާއިދ ރ އ ާމެ

އެާާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ނޫން.ާ ގ ތްތަކެއްާ ކުރ ނެާ ކަންތައްތައްާ މެދުާ މުވަްއޒަފުންނ ާ ެއާ ަގއި.ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މިާ މީހުންާ ތިބިާ ގ ތުަގއިާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ މުވަްއޒަފުންނަކީާ އެާ އ ތޯރިޓީެގާާއިދ ރ ވުމުންާ ާ

މުވަްއޒަފުންެގާގ ތުަގއިާސިވިލްާސަރވިސްާއިންާބޭރުންާހިމެނިެގންާހިނގައިދ ނެތޯާމިާއިބ ރ ތްާމިހެންާއިނުމުން.ާާ

ކަމަށްާ ރިޢ ޔަތްކުރެވޭނެާ ވެސްާ ކަންކަމަށްާ މިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މިޓީާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ އުފެދޭާ ސުވ ލުާ މިއީާ

ހަމައެއ އެއްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ މިއަށްާ ެވސްާ ހަމަގައިމުާ ފ ހަަގކ ށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ކ ށްާ

ތ އީދުކުރުމުެގާކުރިންާމިާދ އިރ ަގއިާމަސަްއކަތްކުރަންާތިބިާމުވައްޒަފުންެގާިވސްނުމަކީާހަމަާސިވިލްާސަރވިސްާ
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ންާއަޅުަގނޑުާކުރ ނެާާއިންާބޭރުވުންތޯ.ާއެނޭގތޯ.ާމިއީާހަމަގައިުމވެސްާއަަަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރުމުެގާކުރި

ކަމެއް.ާއެކަންކ ށްފަިއާނޫނިްއޔ ާއަޅުަގނޑެއްާމިާބިލަކަށްާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުަވއްޒިފުންތަކެއްާމިާއ ތޯރިޓީެގާާ

ކަމަކީާ މިދެންނެވިާ އެހެންާ ދަންނަވ ލަން.ާ ހަމަާ ނުކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ ބަަަދަލުކުރުމެއްާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ

ށްާއެންމެާބ ޑުާއެއްާއަމ ންކަމެއްާނުވަތަާއެންމެާބ ޑުާއެއްާހިމ ޔަތ އިާރަްއކ ތެރިކަމެްއާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޤައުމަ

ކަަމކީާ އެއްާ ވަރުަގދަާ އެންމެާ ދިޔަާ ލިބިެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔަ،ާ ލިބިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މުވައްޒަފުންތަކެާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ހެދިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ސަރވިސްެގާ ދިޔަކަން.ާާސިވިލްާ ހިމ ޔަތްކުރެިވެގންާ އްާ

ވިސްނ ލަންޖެހޭާނުކުތ ާއެއް.ާމިފަދަާބިލުތައްާހުށަހަޅައިެގންާމިާކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންާހަމަާ

ކަންތައްތައް.ާާ އެދޭާ ހަަމާ ވެސްާ ރައްޔިތަކުާ ކ ންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރުަމކީާ ގ ތަށްާ އެދެވޭާ

އަޅުާ ވިސްނަންޖެހާޭާއެހެންނަމަވެސްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިާ ފ ސްކ ށްލުމުެގާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ަގނޑުެމންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކުރީަގއިާ ފ ސްކ ށްލުމުެގާ ބިލެއްާ އ ތޯރިޓީެގާ ޭއިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ މިާ ކަމަށްާ ހުރިާ ކަންތައްތަކެއްާ

ދިނުމަށްޓަކައި ބ ރުާ މުއައްސަސ ައކަށްާ މިއ ތީާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ފަރުމ ކ ށްފައި.ާާވިސްނަންޖެހޭާ މިއ ތީާ ބިލުާ މިާ ާ

އެހެންނަމަވެސްާބަެއއްާހ ލަތްތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭާމުއައްސަސ ތައްާހެދުމ އިާމަޤ މުާއުފެއްދުމ އި،ާާ

އެކަންކަންާާ ކަމަށް.ާ ލިބިެގންވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މަތިންާ ހަމައެްއެގާ ވަކިާ މިކަންކަންާ އުނިކުރުމ އިާ މަޤ މުާ

ބިލެއްާާާއެބަ މިތަނަށްާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނަކުންާ ބ ރުާ އުފެއްދުމުެގާ މުއައްސަސ އެއްާ އ ތީާ މިާ އެކަމަކުާ ކުރަްއވ .ާ

ހުށަހަޅ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލ ާމެދުާއަޅުަގނޑުމެންާދަންނަވ ނީާމިއީާވަރަށްާފުންކ ށްާވިސްނަންޖެހޭނެާބިލެކޭ.ާާ

ބޭ ޓެކްނިކަލްާ މިކަންކަމުެގާ މަރުޙަލ ަގިއާ އެާާކ މިޓީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ފުޅުންާ

ގ ތުަގިއާާ ބިލެއްާ ރަނަގޅުާ ވީހ ވެސްާ މަސައްކަތްކުރަްއވަިއެގންާ މީަގއިާ ބޭފުޅުންާ ޓެކްނިކަލްާ ހަމަާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ

ާރައްޔިތުންނ އިާހަމައަށްާމިާބިލުާފޯރުކ ށްދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާވަރަށްާބ ޑުާއެދުމެކޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބޭނުންވ ާާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ`

މި ވިދ ޅުވެފަިއާ ބިލުަގއިާ ކަމަށްާ މަުގސަދެއްާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބިލުާ މިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އ ތް.ާ އެބަާ ާދެތިންކަމެއްާ

ދަތުރުފަތުރުެގާާ ވައިެގާ މަދަނީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނަމުަގއިާ އ ތޯރިޓީެގާ އޭވިއޭޝަންާ ސިިވލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ންނަނީާ

ރ އްޖޭެގާާ ވެސްާ ދ އިރ ަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ބެލެހެއްޓުމޭ.ާ ހިންގ ާ ދަށުންާ ނިޒ މެްއެގާ ހަރުދަނ ާ ކަންކަންާ އެންމެހައިާ

ާދ އިރ ަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާެއާރަށުަގއިާަވރަށްާބ ޑުާފަޅެއްާވެސްާާއެންމެާހުޅަނުގަގިއާއ ތްާރަށްާއ ތީާއަޅުަގނޑުެގ

ޚިދުމަތެްއާާ ގ ތުންާޞިއްޙީާ އެންމެާ އުޅެންޖެހެނީ.ާ ދަތުރުފަތުރުކ ށްާ މީހުންާ އެާ ހ ލުަގއިާ ދަތިާ ވަރަށްާ އ ތް.ާ އެބަާ

އެތައް ޚަރަދުކ ށް،ާ ެއއްާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ އެތަްއާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށްާ ޖެހެނީާ މިާ ދ ންާ ަވުގތެއްާާާާހޯދަންޖެހުނަސްާ
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ހެދުމަކީާވެސް.ާާ އެއަރޕޯޓެއްާ ފަޅުތެރޭަގއިާ މަކުނުދޫާ ބ ޑުާއެދުމެްއާ އަޅުަގނޑުެގާވަރަށްާ ހޭދަކ ށްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމިާބިލަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާެވސްާހަމަާވަރަށްާއަޅަިއަގންނަާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާ

3ާވަނަާމ އްދ ަގިއ،ާމިާބިލުެގ3ާާާާޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސްާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާާދެންމެާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއް

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާއެާބުނ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްޭއވިއޭޝަންާއ ތޯރިޓީައކީާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްަގިއާާ

ންވ ާމައްސަލަާއެްއ.ާސަބަބަކީ،ާާނުހިމެނޭާއިދ ރ އެކޭާބުނުންާވެސްާއެއީާައޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާފުދޭވަރަކަށްާޖެހިލު

ކުރ ާާ ހަދަންާ ކުންފުންޏެއްާ ވަކިާ މިއީާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ މަުގސަދުތަކަށްާ ބިލުެގާ މިާ މިހ ރުާ

ކަމެކޭ.ާވަކިާވަޒީރެއްާއެބަހުރޭާމިާކަންތައްތައްާހަވ ލުވެފަިއާމިާބިލުަގއިާބުނ ާގ ތުން.ާވަކިާބޯޑެއްާއެބަާއ ވޭ.ާާ

ވަޒީރުެގާާއެހެންނަމަވެ ބ ރުތަކ އިާ ބޯޑުެގާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ެވސްާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ބ ރުތަކ އި،ާ ބޯޑުެގާ ސް،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ވެސްާ ކަެމއްތޯާ ދ ާ ކިހިނެއްާ މިއީާ ވެސްާ ޖަވ ބުދ ރީވުންާ އަނެކަކަށްާ ެއކަކުާ މަސްހުނިވެާ ބ ރުތަކ އިާ

އ ތޯރި އ ވޭާ އެބަާ ދެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ހަމަާ ތެރޭަގިއާާމީަގއިާ ބ ރުތަކުެގާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކ އިާ ޓީެގާ

ާާ ޤ ނޫނު ދަތުރުފަތުރުެގާ ވަިއެގާ މަދަނީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބުނޭާ އެބަާ ަގިއާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ެގ02ާާާާާ/2001ފަސްވަނަާ

އެްއާ މިނިސްޓްރީާ ކުރ ނެާ މިކަންާ އެބަހުރިާ ވެސްާ މިހ ރުާ ކަންތައްތަކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭާ އިންާ މިނިސްޓްރީާ ދަށުންާ

ާާ ނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާމިާބުނަނީާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމުެގާކުރިންާމިނިސްޓްރީާއ ފާްާވ3ާާައިނޭގތޯ.

ސިވިލްާޭއިވއޭޝަންާއެންޑްާކ މިއުނިކޭޝަންެގާސިވިލްޭއިވއޭޝަނ ާބެހޭާބައިންާކުރަމުންާެގންދިޔަާހުރިހ ާކަމެްއާާ

ބަޖެހޭާހެއްޔޭާއ ތޯރިޓީާެއއްާހަދަން.ާމިހ ރުާކުރ ނީާމިާއ ތޯރިޓީެގާދަށުންނޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާކ ންމެހެންާއެ

ޢަްއޔަންކުރައްވ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހުންނެވިާ އެބަާ ވަޒީރަކުާ އެބަކުރޭ.ާ އެމަސައްކަތްާ އެބަާ ވުޒ ރ އަކުންާ

ެއާާހުންނެވިާވަޒީރަކުާމިާމަޖިލީހުންާރުހުންާލިބުނިއްޔ ާލިބުނުާފަހަރަކުާހަމަާއެާބޭފުޅަކުާހުންނަވ ނީާއެާތ ނަގއި.ާާ

މަސައްކަތްާއެާބޭފުޅަކުާކުރަްއވ ނެ.ާައޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާވަކިާއ ތޯރިޓީާއެއްާހަދަިއެގންާމިކަންާކުރ ކަށެއް.ާމީތިާ

ވ ާާ ތަޢ ރުޟުާ ވެސްާ ޤ ނޫނ ާ މ ލިއްޔަތުާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަރަކަށްާ ދ ާ ހަމަާ ބަލަމުންާ ބިލަށްާ މިާ ބަލަމުންާ

ާާ ފެނޭ. ކަމަށްާ އެބަހުރިާ މީަގއިާ ނޫން.ާާމ އްދ ތަކެއްާ ބޭރުކ ށްލ ނަމެކޭާ މީތިާ ތ އީދުނުކ ށްާ އަޅުަގނޑުާ މިއަށްާ

މަޖިލީހަށާްާ މިާ ބިލުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކަެމއް.ާ އެތައްާ އަޅައިަގންނަާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުއްޓޭާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މަސައްކަ ބައިވަރުާ ކުރަންޖެހޭާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މިޓީާ ވެއްޖިއްޔ ާ ކަމަށްާ ެގންދ ާ ކުރިއަށްާ އެބަހުރިާބަލައިަގތްާ ތްތައްާ

ާާ މިާއ ންނަނީ ދ އިރުަގއިާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ތެރޭަގއިާ ބ ރުތަކުެގާ ބުނޭާއ ތޯރިޓީެގާ މީަގއިާއެބަާ މިހ ރުާ ެގ3ާާާާމީެގ.ާ

މިާ އަދިާ ަގތުމ ިއާ ހިްއސ ާ ކުންފުނިތަކުެގާ އުފެއްދުމ އި،ާ ކުންފުނިާ ލިބިެގންާ ހުއްދަާ މިނިސްޓަރުެގާ ަގއިާ )ރ(ާ

ކުންފު އިތުރުާ ތެރެއިންާ މުދ ާާއ ތޯރިޓީެގާ ބަދަލުކ ށް،ާ ަގނެ،ާ ވިްއކ ،ާ ހިއްސ ާ ކުންފުނީަގއިާ އެާ އަދިާ ހަދައި،ާ ނިާ

ހިތްގައިމެްއާާ އެހ ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ މީަގއިާ ެވސްާ ވ ހަކަތަކެއްާ ހެދުމުެގާ ލާ  މިތަނަށްާ އެތަންާ

އ ތްާގ ތެއް.ާއެހެންވީމަ،ާކ މިޓީައކަށްާދ އިރުަގއިާކ މިޓީއަކަށް ބިލުާ މިއަށްާާާނޫންާއަދިާމިާ ދިޔަިއމަާއެާބޭފުޅުންާ
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ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާދެންާހަމަާމިާދެންނެވިާތިންާނަންބަރެުގާ)ޅ(ާަގއިާެވސްާމިާ

ގ ތުަގއިާާ ލޯނުެގާ ރަހުނުކ ށްާ މުދ ާ ެއާ މުޢ މަލ ތްކުރުމ އި،ާ މުދަލުންާ އެާ ބޭނުންކުރުމ އި،ާ މުދ ާ އ ތޯރިޓީެގާ ބުނަނީާ

ަވރެއްެގާއަރައިރުންވުމެްއާާާާފައިސ ާހޯދުން. ހީވަނީާެއވެސްާމ ލިއްޔަތުެގާޤ ނޫނ އިާމިއ ާކ ންމެވެސްާ ައޅުަގނޑަށްާ

އުޅެދ ަ ނެާއަކުރެއްހެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާހުރިހ ާކަމަކަށްާރިޢ ޔަތްކ ށްާމީތިާކުރިއަށްާެގންދަންޏ ާެގންދަންޖެހޭނީ.ާާ

ތ ީއދެ ވެސްާ އެްއގ ތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތަށްާ މިއ ތްާ މާިާމިވަުގތުާ ބޭނުމެއްާ ހެދުމުެގާ އ ތޯރިޓީެއއްާ ނުކުރަން.ާ އްާ

ވުޒ ރ އެްއަގއިާާ އެބަހުންނެވި.ާ ވަޒީރަކުާ ވުޒ ރ ެއްއެގާ އެބަހުރި.ާ އެއްާ ުވޒ ރ ާ އެއީާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވަުގތަކުާ

ެއ02ާާާާާ/2001އެބައ ތްާސިވިލްާޭއވިއޭޝަނ ާބެހޭާބައެއް.ާއެާބަޔަށްާޚ ްއޞަާޤ ނޫނެއްާވެސްާހަދ ފައިާއެބަާއ ތް.ާާ

ކުރިއަށްާާ ހަދައިެގންާ ެއްއާ އ ތޯރިޓީާ ވަކިާ މިާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހުއްޓ ާ އެއްޗެްއާ ހުރިހ ާ މިާ ޤ ނޫނ އިާ

ެވއްޖިްއޔ ާާ ކަމަށްާ ދ ާ ކުރިއަށްާ މީތިާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ވެސްާ ޢ މިރުާ ދެންމެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދ ކަށެއް.ާ

ސަރވަންޓުންނަ ސިވިލްާ ބަލައިލަންޖެހޭާ އެބަާ ވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާ މުދަލަށްާ ތަނުެގާ އެާ ކިހިނެއްތޯ،ާ ވ ނީާ ށްާ

ބަލައިލަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ވެސްާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ މިާ ބ ރުަގދައީާ ބޯޑުތޯ،ާ ނޫނިއްޔ ާ ބ ރުަގދައީާ ަވޒީރުތޯާ ކިހިނެއްތޯ.ާ

ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންކަމަށްާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ނެާކަމުެގާއުއްމީދުަގއިާއަޅުަގނޑުާވެސްާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ،ާއެއީާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށ12ާްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ާާ ެއއީ ަގޑީެގާކަށިާާަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކ ންމެާދުވަހަކުާެވސްާފ1:30ާާަވޯޓަށްާއެހުން.ާ ށ ާމަސައްކަތެއް.ާމިހ ރުާ

އ ާދޭތެރޭަގއިާއިތުރުާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުެގާވަުގތުާއަޅުަގނޑަކަށ1:30ާާާްހުރިާހިސ ބ އިާާ

ާާ ،ާވޯޓަށްާެއހުމަށްާހުރިާކަންކަމުަގިއ12ާާހިއެއްާނުވޭާއ ތްހެނެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމް

ދަންނަވ ާނިމުމަށްފަހުާދެންާއެނބުރިާދ ނީާއިތުރުާެއހެންާމަސައްކަތްތަކަށް.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތަކަށްާާާވޯޓަށް

ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށިާ ަގސްތުކުރަނީާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެންެމާ އަރުވ އިރުާ ފުރުޞަތުާ

އެ އެީއާ އަށް.ާ މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދައްކަވަނިކ ށްާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެާާ އަލުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އ ންނ ނީ.ާ މެދުކަނޑ ލ ފައިާ އައިޓަމްާ އެޖެންޑ ާ މިާ ފަހުންާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތީމަާ ވަޑަިއެގންާ މިތ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ންޖެހުނުއިރުާ އައިޓަމަށްާ އެޖެންޑ ާ

އަޅުަގނޑުާމަސައްކަތްާާމެންބަ ރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާމިާެގންދިޔައީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވިާތަރުތީބުންާ

ާާ 12ާާާާކުރިއަށްާެގންދ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް ަގއި.ާހުރިހ 1:30ާާާއަށްާދ ނީ
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ޢިްއޒަ އިށީނދެވަޑައިެގންާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޗެކްކ ށްލެްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ ކ ޑުކ ޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާޯވޓަށްާދަންނަވ ލަންާއ ތީާާ

ވޯ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ބިލު.ާ ކުރުމުެގާ ރައްކ ތެރިާ ޙައްޤުތައްާ ފަސިންޖަރުންެގާ ދަތުރުކުރ ާ މަުގންާ ޓަށްާވަިއެގާ

މަޖިލީހުނާްާ ބިލުާ ކުރުމުެގާ ރައްކ ތެރިާ ޙައްޤުތައްާ ފަސިންޖަރުންެގާ ދަތުރުކުރ ާ މަުގންާ ވަިއެގާ މިދަންނަވަނީާ

 ބަލައިަގތުމ މެދުާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

74ާާންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާމެާ

70ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 71ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 36ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާވަިއެގ71ާާ.ާޖުމްލަ

ފަސިންޖަާ ދަތުރުކުރ ާ ެގންދިއުމަށްާާމަުގންާ ކުރިޔަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ކުރުމުެގާ ރައްކ ތެރިާ ޙައްޤުތައްާ ރުންެގާ

ބަލައިަގތުމަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ސްކުރައްަވއިފި.ާމިގ ތަށްާފ ސްވުމ އިާުގޅިެގންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއވ ާ

އަޅުަގނޑުާނިންމަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާގ ތުެގމަތިންާޤައުމީާތަރައްޤީާކ މިޓީާއަށްާމިާބިލުާފ ނުވިއްޖެާކަމަށްާާ

ާާ ަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ އ299ާާާާިޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ އިާުގޅޭގ ތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުނ144ާާާްވަނަާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކ ށްާއެާަގވ އިދުެގ142ާާާާހަވ ލ ދީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާ

ާާހުށަހަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ދިރ ސ ާ ޤަރ ރުާ ރިޕޯޓަށ9ާާާްޅުއްވ ފަިއވ ާ ގ ތުެގާ ނިންމެވިާ ކ މިޓީންާ ވަުގތީާ މެންބަރުންެގާ

މަޖިލީހުެގާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ދެންނެވުމުެގާ ވޯޓަށްާ ރިޕޯޓަށްާ މިާ ދެންނެވުމަށް.ާ ވޯޓަށްާ

ބެހޭގ ތު ޤަރ ރުތަކ އިާ ިމފަދަާ ގ ތުެގމަތިންާ ބެހޭގ ތުންާާަގވ އިދުަގިއވ ާ ބިލަކ އިާ ިމއ ންނަނީާ ޢަމަލުކުރަންާ ވެސްާ ންާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭާއުސޫލުެގާަމތިން.ާމިާޤަރ ރުެގާކ މިޓީެގާރިޕޯޓުާމަޖިލީހަށްާއިްއވެވުމަށްފަހުާބަހުސްާކުރެްއވުމުެގާާ
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ާާ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ފަިއވަނީ.ާމައްޗަންގ ޅިާއުތުރުާދ އިރ 2ާާފުރުޞަތުަގއި

އަޙުމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ހުށަހަޅުްއވ ާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ދީދީެގާ އަޙުމަދުާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ

ބައިތަކ އިާާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ޚިލ ފުާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ތ އީދުކުރަްއވ ފައިވަނީާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ޢަލީެގާ ތަސްމީނުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ 299ާާާާުގޅޭގ ތުންާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހަވ ލ ދީާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ 142ާާވަނަާ

ާާ އެަގވ އިދުެގ ރިޢ ޔަތްކ ށްާ އަށްާ މ އްދ ާ ދިރ ސ 144ާާާވަނަާ ޤަރ ރުާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ފުރިހަ އިތުރަށްާ ރިޕޯޓުާ ހުށަހެޅުްއވިާ ކ މިޓީންާ އެކުލަވ ލެްއވިާ މަޖިލީހުންާ އަލުންާކުރެްއވުމަށްާ ަމކުރެްއވުމަށްފަހުާ

ގަވ އިދުަގއިވ ާާ މަޖިލީހުެގާ ފ ނުއްވުމަށް.ާ އަށްާ ކ މިޓީާ އެާ އަނބުރ ާ އެމައްސަލަާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހަށްާ

އ ތްގ ތަށް.ާާ ައއިއްސަާ ރިޕޯޓުާ މިޖެހެނީާ ދަންނަވަންާ ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ައޅުަގނޑަށްާ ގ ތުންާ ބުނެފައިވ ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ 45ާާާާމަޖިލީހުެގާ ަގވ ިއދުެގ މަޖިލީހުެގާ މ އްދ ެގާ ބިލ85ާާާުަވނަާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )މ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އަށްާާ ކ މިޓީާ އަނބުރ ާ ކުރުމުންާ ފުރިހަމަާ އިތުރަށްާ ބިލުާ އެާ ހިނދެއްަގިއާ ނުފެނިއްޖެާ ފ ސްކުރުމަށްާ މަޖިލީހުންާ

ންނަަވނީާމިާކ މިޓީެގާރިޕޯޓުާފ ނުވުމަށްާވޯޓަށްާއަހ ނީާެއެވ.ާއެހެންވީމަާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާވޯޓަށްާމިދަ

އަޅުަގނޑުާާ ދޭން.ާ ވޯޓުާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ފ ސްކުރުމަށްާ ގ ތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ކ މިޓީންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެގ ތަށްާ ފ ސްކުރަން.ާ އ ތްގ ތަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ކ މިޓީންާ ދަންނަވ ނީާ ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

ވަނ85ާާާާަނިވަޑައިނުަގންނަވ ާނަމަާއަލުންާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާދަންނަވ ނަންާމަޖިލީހެުގާަގވ އިދުެގާާމެންބަރުންނަށްާފެ

މ އްދ ެގާ)މ(ާަގއިވ ާގ ތުެގާަމތިންާއަނބުރ ާކ މިޓީާއަށްާފ ނުވުމަށް.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާފުަވއްމުލަކުާދެކުނުާާ

ާމަސީޙް.ާهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމީާމައްސަލަ()ާނިޒ 

ާ

ާމަސީޙުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ނިންމަވ ާާ އެމައްސަލަާ ގ ތަކަށްާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މަޖިލީހަށްާ އ ތީާ ފ ނުއްވ ފައިާ ކ މިޓީންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ންވީމަާމަޖިލީހަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތެްއކަމަށްާދެއްވުމަށްާދަންނަވ ފައިާއ ތީ.ާއެމެންޑްމެންޓްާޕެރެްގރ ފުަގއި.ާއެހެ

ާހުށަހެޅިފައިާމިާއ ތީާކ މިޓީާައށްާއަލުންާފ ނުއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާމަޖިލީހުެގާކައުންސިލްާޖެނެރަލްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ާދެްއވަނީާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢި

ވޯޓަށްާާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ކަމަށް.ާ ހުށަހެޅުްއވުެމއްާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ހުށަހެޅުްއވުންާ ހުށަހެޅުއްވިާ
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ކެންދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ދީދީާ އަޙްމަދުާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުއތުރުާ މައްޗަންގ ޅިާ މިދަންނަވަނީާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ިއާާދ އިރ ެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެއީާ ގ ތް.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ޢަލީާ ތަސްމީނުާ އަޙުމަދުާ ބަރުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާހަވ ލ ދީާރައްޔިތުންގ299ާާާެޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ިއާުގޅޭގ ތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ަގވ އިދުެގާާ ެއަގވ އިދުެގ142ާާާާމަޖިލީހުެގާ ރިޢ ޔަތްކ ށްާ އަށްާ މ އްދ ާ ދަށުނ144ާާާްވަނަާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އިތުރަށްާާ ރިޕޯޓުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ކ މިޓީންާ އެކުލަވ ލިާ މަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ޤަރ ރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ފ ނުއްވުމަށް.ާ އަށްާ ކ މިޓީާ އެާ އަނބުރ ާ އެމައްސަލަާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހަށްާ އަލުންާ ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހުާ

ާރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމައްޗަންގ ޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާނުާޢަލީާ.ކެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާތަސްމީާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

75ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

70ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ންކަމުންާކ މިޓީނާްާ.ާއެހ71ެ.ާޖުމްލ36ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ71ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

އެމައްސަލަާާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހަށްާ އަލުންާ ކުރެއްވުމަށްފަހުާ ފުރިހަމަާ އިތުރަށްާ ރިޕޯޓުާ ހުށަހެޅުއްވިާ

މިހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާއެޖެންޑާ 11ާއަނބުރ ާކ މިޓީާއަށްާފ ނުްއުވމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާާ ދިއުމ13ާާާުއައިޓަމް ބޭނުންާއަށްާ ދަންނަވ ލަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ެގާ

ވޯޓަށްާއެހުމަށ12ާާާާްވ ހަކަެއއް.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިވ ާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ެގ..ާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމްާާ

ާާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިނިމުނީ.ާ އަހ ާ ވޯޓަށްާ ކަންކަންާ ނ11ާާޫހުރިާ ާާެއއްާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ނިމުނީ.12ާާާާން.ާ މިާ
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ާާ ައއިޓަމް އަޅުަގނޑ13ާާާާުއެޖެންޑ ާ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ ކުރިޔަށްާ ކުރުމ އިެގންާ މަސައްކަތްތައްާ އެހެންާ އިތުރުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކައެްއާއެބައ ތް.ާެއީއާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގިއާާ

ާމަސައްކަތްތަކުެގާތެރެއިންާމިހ ރުާމަޖިލީހުެގާކ މިޓީތަކުަގއިާހުރިާމަސައްކަތްތައްާހަލުިވކަމ އިާއެކުާާނިންމަންޖެހޭ

ކުރައްވަުމންާާ އެބަާ ވެސްާ މިއަދުާ އެމަސަްއކަތްތައްާ ައދިާ ވ ހަކަ.ާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއވުމަށްާ ެގންގ ސްާ ކުރިއަށްާ

މެން ެއކ މިޓީތަކުެގާ ފ ހަަގކ ށްާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާެގންދަވ ކަންާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަރުންނަށްާ

ަގސްދުކުރަނީާމ ދަމ ާވެސްާެއމަސައްކަތްތައްާހަލުިއކަމ އެކުާމ ދަމ ާއެކަންޏެއްނޫންާމިއަދުެގާބ ކީާމިއ ތްާވަުގތ ިއާާ

މަޖިލީ މ ދަމާ  ދެްއުވމަށް.ާ ެގންގ ސްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތަްއާ އެކުާ އ އިާ މ ދަމަާ ވަުގތުތަކުަގޔ އިާ ހުގެާމިރޭެގާ

ކުރިޔަށްާާ މެދުކެނޑުމެއްނެތިާ ޖަލްސ ތައްާ ކ މިޓީތަކުެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުބ އްވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޖަލްސ އެއްާ

ެގންގ ސްދެއްވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާއަދިާކ މިޓީތަކުންާނިންމަވ ާރިޕޯޓްތަްއާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާާ

އަ ެގންދ ނަން.ާ ފ ނުވަމުންާ ާާމެންބަރުންނަށްާ ދުވަހު ހ ނިހިރުާ ަގސްދުކުރަނީާ ހ ނިހިރ7ާާާާުޅުަގނޑުާ ވ ާ އ ަގސްޓްާ

ާާ ހެނދުނު ައޅުަގނޑުމެންެގ9:00ާާާާދުވަހުެގާ ތެރޭަގއިާ މަސައްކަތުެގާ ޖަލްސ ެގާ އެާ ބޭްއވުމަށް.ާ ޖަލްސ އެއްާ ަގއިާ

އެާ އެކަންާ މަޤުޞަދުަގއިާ ެގންދިއުމުެގާ ނިންމަމުންާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ނިންމަވ ދެްއވ ފައިާ ގ ތަށްާާކ މިޓީތަކުންާ

ކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާއެދުވަހުާޖަލްސ ާެއއްާބ ްއވ ނީ.ާމިވ ހަކަާމިހިސ ބުންާމިދަންނަވ ލީާޖަލްސ ާނިންމ ލަންާ

ަގސްތުކ ށްެގނެއްާނޫން.ާއެއީާއެހެންާއައިޓަެމއް.ާމިވ ހަކަތަްއާމިދަންނަވ ލީާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިތ ާާ

ބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާހ ނިހިރުާދުވަހުާޖަލްސ އެއްާއ ންނ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލުމުެގާާތިއްބަވަނިކ ށްާޢިއްޒަތްތެރިާެމން

އިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތ އިެގންާކުރިޔަށ13ާާާާްބޭނުމުަގއި.ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

ކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދާުާދިއުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެްއާމައްޗަންގ ޅިާދެ

ާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާފުރުޞަތުާައރުވަންާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމައްޗަންގ ޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ހިތާ  ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ޑަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ މަކުރަންާ

ފަރ ތަކަށްާ ފަހުންާއެދުނުާ ައޅުަގނޑަށްވުރެާ އ އްވ ާ ހުށަހަޅ ފައިާ ނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާ ައޅުަގނޑުާ މައ ފަށްާއެދެންާ

ނޑުާާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާދެއްަވިއފި.ާދެންާއެހެންނަމަވެސްާއެހެންާވެދ ނެ.ާއިންސ ނުންނަށްާކުށްކުރެވޭނީ.ާއަޅުަގ

ކެމެރ ތަކުންާާ ޓީ.ވީާ މިތަނެުގާ ނުވަތަާ ބޭނުންކުރަންާ ޗެނަލްާ ޓީ.ވީާ މިތަނުެގާ މިނެީގާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މީާ

ބޭނުންކ ށްެގންާދޫކުރ ާރ އްޖެތެރެއަށ އިާރ އްޖެާއަށްާދެްއކުމަށްޓަކައިާދޫކުރ ާމަޖިލިސްެގާޖަލްސ ާކުރަމުންދ ާވަުގތުާ
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ބަދޭ.ާޙ އްސަކ ށްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރަކުާވ ހަކަާދައްކަމުންދ އިރު.ާާއެދޫކުރ ާއެތިާބަެއއްފަހަރުާސެންސަރުވަމުންާއެ

ތިބޭފުޅުންާއަނެއްކ ާމަޖިލިސްެގާއިދ ރ ާއިންާއެކަންތައްތައްާނިންމ ފައިާއ ތްާގ ތްތޯާއެއީ.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރަކުާާ

އެހެންވީމަ ދޫކުރުން.ާ ކުރަމުންާ ސެންސަރުާ ވ ހަކަާ ސެންސަރުާ ދަްއކަމުންދ އިރުާ މައުލޫމ ތަށްޓަކަިއ.ާާާާވ ހަކަާ އެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަެއްއާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ އިންާެއްއވެސްާކަމެއްާއެކަމ ބެހޭާގ ތުންާ

ކަނޑައަ ކ މިޓީންާ ޢ އްމުާ މަޖިލީހުެގާ ނުެގންދ ނެ.ާ ކުރަމުންނެއްާ ނުވަތަާ އަންގ ާ އ ންނަާާކުރުމަށްާ ޅުއްވ ފައިާ

ަގިއޑްލައިންެގާާ ދެްއވ ފަިއވ ާ ކ މިޓީންާ ޢ އްމުާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދިާ ހިނަގމުންދ ނީ.ާ މިކަންާ މަތިންާ އުސޫލުތަކެއްެގާ

ވެސްާާ ކ މިޓީއަކުންާ ޢ ްއމުާ އެާ ކުރުމަކަށްާ ސެންސަރުާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ ޕ ޓީައކުންާ ަވކިާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ

ބުން...ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއް.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާކަނޑައަޅުްއވ ފަެއއްާނުވޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިހިސ 

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ިއރުަގއިާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެްއާނެެގނީާޖަލްސ ަގއިާހިނަގމުންދ ާކަމަކ އިާުގޅޭގ ތަކުންާކަމަށްވާ 

ޢިްއޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާދެކެނީާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާކަމަށްާ ެގންދ ާކަމަށްވ ނަމަާ ތަނަކުންާދައްކަމުންާ މިޖަލްސ ާ

ނިޒ މާީާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންނަމަެވސްާ ުގޅިެގން.ާ ކަމަކ އިާ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ މިހ ރުާ ެއއީާ އެނެންެގވީ.ާ މެންބަރުާ

ބަލައިނު އެީއާާމައްސަލައަކަށްާ ކަމެއްާ ހިނަގމުންދ ާ ޖަލްސ ަގއިާ ފ ހަަގކުރީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ ަގތީަމާ

ނިޒ ީމާާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދިއުން.ާ ަވުގތުންާ ދައްކަމުންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކަންތައްތައްާ ކުރަމުންދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާމައްސަލަެއއްެގާގ ތުަގއިާބައްލަވ ާަގތުމަށްާދަންނަވަންާައޅުަގނޑު.

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ
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އެީއާާ ދަތި.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލަިއަގންނަންާ ކަަމކަށްާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މީާ ތިނެންެގވީާ ވެސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިޖަލްސ ަގއިާހިނަގމުންދ ާކަމެއްާނޫން.ާއެާފީޑްާމިތަނުންާދޫކ ށްފައިާއެހެރީާއެދައްކަުމންާެގންދ ާސްޓޭޝަނުންާާ

ާވިދ ޅުވެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މީާމައްސަލައެއްާނެންެގވީ.ާދެންާެއކަމ އިާބެހޭާކުރަމުންާެގންދ ާކަމެއްކަމުަގއިާ

ާގ ތުންާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާއިންާބަލަންޖެހޭާބެލުމެއްާއަޅުަގނޑުާބަލ ނަން.ާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ންާކުރިޔަށްާދ ންާމިއ ތީާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަން.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާއ ިއެގ13ާާއަޅުަގނޑުާދެންާއެޖެންޑ ާައިއޓަމް

މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އ ންނ ނެާ ދަންނަވ ފައިާ ކަމަށްާ އަރުވ ނެާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ

މެންބަރުންނަށްާާާއެހެންނަމަވެސްާމިަވުގތުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާަވޑަިއެގންާނެތީމަާއަޅުަގނޑުާއެހެންާޢިްއޒަތްތެރި

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމުަގއިާ ކުރިޔަށްާ މިމަސައްކަތްާ ެގންދ ނީ.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ

`.ާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާރިޔ ސަތަށްާވަޑައިަގތުމަށްާއެދެން.ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

އެން މިހ ރުާ ެގންދިއުމުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގކުރިއަށްާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެއްާ ވެސްާ ފުރަތަމައިނުންާ ސިވިލްާާމެާ

ބިލަށްާވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކައިާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނާްާާއ ތޯރިޓީެގާއޭިވއޭޝަން

ާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއެދެން.ާ

ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގ

ދިވެހިރ އްޖޭެގ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސްޕ ންސަރާާއޭިވއޭޝަންާާސިވިލްާޝުކުރިއްޔ ާ ބިލެއްާ ނަުމަގިއާ އ ތޯރިޓީާ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުއްދުފުށީާ ހަާކުރަްއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ މައަށްާމޫސ ާ

މިބިލ އިާާ ނަމަވެސްާ ހުށަހެޅުްއީވތީވެާ ބިލެއްާ އެއީާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ފ ނުއްވީތީާ

ސަބަބުާ ހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ މީަގއިާ ވ ހަކަތައްާ ބަެއއްާ ދަންނަވަންވ ާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭގ ތުންާ

ާާާާފަހަރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާނޭނިގާހިނގައިދ ނެ. ާާވިދ ޅުވެާދެްއިވގ ތުންާއަޅުަގނޑަށްާއ ޅުންފިލ ފައިާހުރީ ބިލުަގއިާމި

ާާވ ހަކަާާވ ހިމެނިފައިވ ާތަކެްއޗ އިާސ މ ނަށްާބަލ ފައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން އެކަމަކުާބިލުާާކ ޅެއްާދަންނަަވންާއ ތީ.

ދަންނަވަން ޝުކުރުާ ާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާހުށަހެޅުއްވީތީާ ބި. ހުށަހެޅުްއވިާ މަނިކުފ ނުާާސަރުކ ރުންާ އެާ ލެއްާ

އަޅުަގނޑަ އ ތީ.ާ އެާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރަކަށްވ ތީާ ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ތީާ ހުށަހެޅާިާާާށްސަރުކ ރަށްާ މިބިލުާ

މިހ ރުާާާެގސަބަބެއް ވަނީާ ހުށަހަޅ ފައިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބިލުާ މިާ ސަރުކ ރުންާ މިއ ތީާ ފ ހަަގވ ންާ ގ ތުަގއިާ
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ސިވިލް އ ފްާ އަންނަާސިވިލްާާމިނިސްޓްރީާ ހިނަގމުންާ ދަށުންާ ކ މިއުނިކޭޝަންެގާ ޭއވިއޭޝަނ ބެހޭާާާާޭއވިއޭޝަންެގާ

ބައިންާކުރަމުންާެގންދ ާމަސައްކަތްތައްާޤ ނޫނަކުންާއުފެދޭާވަކިާފަންނީާއިދ ރ އަކުންާހިންުގމަށްާހަމަޖެއްސުމަށ އިާ

މަސްޢޫލިްއޔަތު ބ ރުތަކ އިާ އިދ ރ ެގާ އުފައްދ ާ ވިދ ޅުވެފަިއާާާާޤ ނޫނެއްަގއިާާތައްާމިގ ތުންާ މިހެންާ ބަޔ ންކުރުމަށެވެ.ާ

ެއާާާާފަންނީާއިދ ރ އަކަށްާވެފައިާބިލުާބަލައިލީމަާމިާއުފެދިެގންދ ާއ ތޯރިޓީާއުފައްދ ާާއިމިއ ންނަާޖުމްލައިަގ ގ ތ އިާ

ޢަްއޔަންކުރެވޭ ބޯޑަށްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާާާއ ތޯރިޓީެގާ ކުރަންާ އ ތޯރިޓީންާ އަދިާ ބ ރުތަކ އިާ އ ތޯރިޓީެގާ އަދިާ ގ ތ އިާ

މެންބަރުނާްާކަން ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ކަމުަގިއވ ނަމަާ އަޅ ކިޔ ާ ބަލާ  ޙ ލަތ އިާ މިހ ރުެގާ ރ އްޖޭެގާ އަދިާ ތައްތަކ އިާ

ބިލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނގިއްޖެާ އަލިއަޅުވ ލީމަާ ވ ހަކަތަކަށްާ ހުރިާ މ އްދ ތަކުަގއިާ ބައެއްާ ފަދައިންާ އެވިދ ޅުވިާ

ޭއވިއޭޝަންާާާާއްާކަމުަގއިާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމޯލްޑިްވސްާސިވިލްނަންާނުބައިކަން.ާބިލަށްާބަދަލުކުރަންވީާނަމެ

ކިޔޭނީާ ބިލަށްާ ކަމުަގިއވ ނަމަާ ކިޔ ާ ނަމެއްާ ބިލަށްާ މ އްދ ތަކުންާ ހުރިާ އެތެރޭަގއިާ މިބިލުެގާ ލިމިޓެޑް.ާ ކޯޕަރޭޝަންާ

ސިވިލް ގ ތަކުާާމޯލްޑިވްސްާ އ ތޯރިޓީއެއްާ ވެސްާ އެްއގ ތަކަށްާ ލިމިޓެޑް.ާ ކޯޕަރޭޝަންާ މިކަމެއްާާއޭިވޭއޝަންާ ންާ

މ އްދ ތަކުަގިއާާ ބައެއްާ މިޖެހެނީ،ާ ވ ންާ އެހެންާ ހުރިގ ތުން.ާ މ އްދ ތައްާ އެތެރޭެގާ ނެތްާ ކަށްާ ހަމައެއްޖެހޭާ

ާާ ޚ އްޞަކ ށް ފަށުަގއިާ ފެންނަާ ސިވިލ3ާާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ޭއިވއޭޝަންާާާާވަނަާ

ާއިދ ރ އަކަށްާހެއްދެވުމަށްާއެބައ ތްާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާއަދިާހަމަާއ ތޯރިޓީައކީާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްަގއިާނުހިމެނޭ

އެއ އިާވިދިެގންާއެހެންާވ ހަކައެއްާފ ހަަގކ ށްލަންާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއެއީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމަވ ާާ

ޢަމަލުކު ވެސްާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ތަންފީޛުާ ސަރުކ ރުންާ ިމއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަާބިލުތައްާ ނުދ ކަންާ ރަމުންާ

ހުރިހ ާ ކަމުަގއިާ ވެރިކަމެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ވެސްާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަކ ލ ތުާާ ވިދ ޅުވެާ ކަމަށްާ ދެއްވިާ ވޯޓުާ ރައްޔިތުންާ މެނިފެސްޓޯައކަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ކުރައްވ ާ ވަކ ލ ތުާ ބޭފުޅުންާ

ވަނަާސަފުޙ ަގއ111ާާާާިއެމް.ޑީ.ޕީންާރައްޔިތުންނަށްާވިއްކެވިާކަމަށްާއެވިދ ޅުވ ާމެނިފެސްޓޯެގާާކުރަްއވަމުންދ އިރުަގއިާާ

އެބޭފުޅުންާާ ކަންާ ބޯޑަކުންާ ކ ންކަހަލަާ އުފެދިެގންދ ނީާ ރޭޑިޯއާ ދައުލަތުެގާ އ އިާ ޓީ.ވީާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާވިދ ޅުވެފައިާއެބައ ތްާއެބޭފުޅުންާރައްޔިތުންެގާމިާމަޖިލީހުންާނު ާާވަތަ މަޖިލީހުންާއުފައްދަވ ާބޯޑަކަށްާާރައްޔިތުންެގ

އަށްާާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގާ ނޭޝަނަލްާ މޯލްޑިވްސްާ ވަނީާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ދޫކ ށްލަްއވ ނެާ އެކަންާ

ކ ށްދީފައި.ާނަމަވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ފަރ ތްތައްާޢައްޔަންާ ބޯޑަށްާ ބޯޑެއްާއުފައްދަވ ާއަދިާއެާ ޔ ާއެމް.ބީ.ސީެގާ

ވިޔަފ ރީެގާއުސޫލަކުންާެއކަންާެގންދަވަންާވިދ ޅުވެާނުވަތަާއުފައްދަވ ފައިވ ާޤަރ ރަކުންާުއފެއްދެވީާކުންފުންޏަކަށްާ

ތިއްބެވީާާ އެާ މެންބަރުންާ ނިންމެވިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަނުންާ ތިއްބެވީާ އެާ ެއބޭފުޅުންާ ދޫކ ށްލ ފައި.ާ ތަންާ އެވަނީާ

ދ  ކަމެއްާ ކުރަްއވ ނެާ އ ފީހެއް،ާ އިއްޔެވަންނ ނެާ އެޖެހެނީ.ާ ދުވަންާ މިތ ާ އެތައްާ ނޭނެގާ ގ ތެއްާ ވެސްާާާާނެާ

ެގންދެީވާާ ވިދ ޅުވަމުންާ ބޭފުޅުންާ އެާ މީޑިޔ ތަކުަގއިާ ބައެްއާ ދިޔައީާ އެާ ފެނިެގންާ އުފެދިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އްވ ފައިާނަމަވެސްާާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާބޭފުޅުންާވަނީާކ ންޕްލޭންާފ ނުއްވ ފައިާކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަކަށްާވަނީާފ ނު
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ސަރުކ ރ ާުގޅުންހުރިާފަރ ތްތަކުންާއަދިާމިހ ރުާއެާޓީ.ވީާމޯލްޑިވްސްާހިންަގވ ާފަރ ތްތަކުންާވިދ ޅުވަނީާތިމަންނ ާ

...ާއެހެންވީމ ،ާކ ބައިތޯާމިކަހަލަާބޯޑެއްާހައްދަވަިއެގންާއަޅުަގނޑުެމންާކަމެއްާކ ށްާމިޤ ނޫނާުާނޫންާމިާތަކެތިާދުލެއް

ޤަބޫލު ދަންނަވ ލަންާާފ ސްކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލަކީާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ މިޤ ނޫނު.ާ ކުރ ނެތޯާ

މިާ ފ ސްކ ށްދީފިއްޔ މުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީތިާ ދެއްވ ނަންތޯއޭާ ޔަޤީންކަންާ އަރިހުަގއިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހު މިާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ އެބޭފުޅ ެގާ މިކަންތައް.ާ ޤަބޫލުކުރ ނެތޯާ މުހިސަރުކ ރުންާ ބިލުާާއްށަހަޅުއްިވާ މުާ

ސިވިލް ައޅުަގނޑުމެންާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ްއވ ާ މިގ ތަށްާ ބިލުާ ހުށަހެޅުއްވިާ އުފެއްދުަމށްާ އ ތޯރިޓީންާ ޭއިވޭއޝަންާ

ހަމަާނުކ ށްާހިނގ ދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނެގާާާ؟ފ ސްކ ށްާދެއްިވއްޔ ާސަރުކ ރުންާމިގ ތަށްާޤަބޫލުކުރ ނެތޯ

ށްފައިާނުކުރ ނީާކ ންގ ތަކަށްާކަެމއް.ާޤ ނޫނެއްާއ ތަސްާނެތަސްާތިމަންނ މެންާޢަމަލުކުރ ނާެާމިާސަރުކ ރުންާޢަމަލުކ 

ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ އެހެންވެާ ސަރުކ ރ އިމެދުާ ވިދ ޅުވ ާ ކަމަށްާ ޢަމަލުކުރ ނެާ ގ ތަކަށްާ

ފައްޓަ ބަހުސްާ މިާ ނޭނެގއޭާ ތިމަންނ މެންނަކަށްާ ވިދ ޅުވިާ މަތިވެރިާާދައްކަވަމުންާ ކަން.ާ ހިސ ބަކުންާ ކ ންާ ންވީާ

މަދުާވިދ ޅުެވާދެއްވިާމިބިލ އިމެދުާވ ހަކަާދެއްކޭނެތޯާައޅުަގނޑުމެންާާއްދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަ

ޝައްކުކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާބިލުަގއިާހުރިާބަެއއްާމ އްދ ތަކ ާކަންތައްތައްާހުރިގ ތުން.ާައޅުަގނޑުާހަމަާެއއްވެސްާާ

ެއބޭފުޅ ާހިތުަގިއާފުރިހަމަާ މައްސަލަެއއްާނެތްާމިބިލުާހުށަހެޅިއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްިވާމަޤްޞަދުާ

ޭއވިއޭޝަންާކޯޕަރޭޝަންާާާާއަށްާހިތުަގއިާއެބައ ތް.ާނަމަެވސްާއަޅުަގނޑުާދޭންާބޭނުންާނަމަކީާމޯލްޑިވްސްާސިވިލްާ

ެގ އުފައްދަވ ފައިާ އެގ ތަށްާ ނަމުަގއި.ާ މިާލިމިޓެޑްާ ސަރުކ ރަކީާ އޭރުންާ ވ ނެ.ާ ރަނަގޅުާ އޭރުންާ ދެްއވ ށޭާ ނެސްާ

ވިޔަފ ރިވެރިންާާ ކ ށްދިންާސަރުކ ރެކޭާސަރުކ ރުެގާ ަވޢުދުާ ޔަޤީންކަމ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރީަގއިާ ައއުމުެގާ ސަރުކ ރުާ

ވުޒ ރ ތަކަށްާާތަކުަގއިވަްއަގނޑު ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުެވސްާ ގ ތުަގއި.ާ ވެރިންެގާ ކަމަށްާ ތިއްބ ނެާ ބައްލަވ ާާާާނުބައިާ

؟ާކ ންކ ންާކަހަލަާވިޔަފ ރިާވެރިންނެއްތޯާުވޒ ރ ތަކުަގއިާތިއްބެވީ.ާކ ންގ ތަކަށްތޯާއެކަންތައްތައްާކުރައްވ ފައިާއ ތީ

ގ ތްގ ތްާ އިތުރަށްާ ކުންފުނިތައްާ ވިޔަފ ރިާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ސަރުކ ރަކުންާ ވިދ ޅުވ ާ ކަމަށްާ ނުކުރ ނެާ ވިޔަފ ރިންާ

ބިންތަކ އިާ ރ އްޖޭެގާ މިތިބެނާީާބ ޑުކ ށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެެގންނޭާ ހަދަންާ މިހެންާ އެހެންާ ިވއްކ ާ އެްއޗެހިާ ާ

ާާ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންާާާމެންބަރުން.ާމައްސަލ77ާާަރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުެގާ އަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރައްޔިތުންެގާ

ކު ދިފ ޢުާ މެންބަރަކުާ އުޅެންވީގ ތ ިއާ މެންބަރުާ މ އްދ ަގއިާ ބަޔ ންކުރ ާ ކަންތައްތަކެއްތޯާާކަމުަގއިާ ކ ންާ ރަންވީާ

ރަބަރުާ ވިއްދ ފައިާ ފައިާ ަގދަާ އެއްޗަކަށްާ ހުރިހާ  ހަމަާ ފ ނުއްވ ާ ސަރުކ ރުންާ ދިއުން.ާ އ ޅިެގންދ ާ މެންބަރުންނަށްާ

މައްސަ މައްސަލަާ ވ ންޖެހޭާ ާތައްަގނޑެއްހެންާ ާލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަކަށްާ ކިތަންމެާ ހެޔ ާާއަކީ.ާ

ާހަދ ާރައްޔިތުންނަށްާމިކަންާކުރަންާއުޅުނަސްާސަރުކ ރުާދިފ ޢުކ ށްާރަބަރާުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުަގއިާޤ ނޫނުތަކެއް

ތައްަގނޑެއްާޖަހަންާތިބިާފައިާވިއްދ ފަިއާތިބިާބަޔަކަށްާިމކަމެއްާނުކުރެވޭނެާރަނަގޅަކަށް.ާއ ދެ،ާމިހެންާއަޅުަގނޑުާ

އެމް.ބީ އުފެދިާ ޤ ނޫނުާ އެމް.ބީ.ސީެގާ މިދެންނެވިހެންާ މިޖެހެނީާ ކުރަންާ ގ ސްާާާާސީއިޝ ރ ތްާ ބޯޑުާއެކުލަވ ލެިވެގންާ



 77 

އެމް.ބީ.ސީެގާބޯޑަށްާއެމް.އެން.ބީ.ސީެގާނަމުަގއިާހުރިާފަރ ތްތަކުންާމިާހުރަސްއަޅަމުންާދ ތީާއެވ ހަކަާމިތަނުަގިއާާ

ދަންނަވަންާމިޖެހެނީ.ާމިއީާމިާބިލ އިާުގޅޭާވ ހަކައެއް.ާމިާބިލުަގއިާހިމެނޭާބައެއްާމ އްދ ތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބޭރުންތަރުޖަމ  ހަމަިއެގާ އަދިާ ތެރެއިންނ އިާ ހަމައިެގާ ބޭރުންާާާާކުރުމުެގާ ޗ ޓްެގާ އެތެރެިއންނ އިާ ޗ ޓްެގާ ނަމަވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މަޖިލީހަކަށްވ ތީާ އ ތްާ ޙައްޤުާ ކިޔުމުެގާ އެއްޗެއްާ ފެންނަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަމަވެސްާ

ންާމިދަންނަވަނީ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރައްޔިތުންނަށްާދަންނަވަންޖެހޭާވ ހަކަައކަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުމެާ

އޭިވޭއޝަންާއ ތޯރިޓީެގާނަމުަގއިާބޯޑުާވިޔަފ ރިާކުންފުންޏެއްާއުފެއްދުމަށްާމިއީާއަދިާއަުއާާާާއެނިގެގންާދަނީާސިވިލް

މަފްހޫމްތަ މިާ ގ ތްތަކ އިާ އެކުލެވިެގންވ ާ މީަގއިާ ކުންފުންޏެއް.ާ ިވޔަފ ރިާ ާވިސްނ ލީމަާާކަށްވައްތަރެއްެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނެގނީާޢ އްމުާކޯޕަރޭޝަނަކަށްވުރެންާމ ާނުބައިާަވއްތަރެްއެގާނަމެްއާކިޔ ފަިއާގ ތްާނޭނޭގާާ

އަށްާދެްއުވމަށްާއުފައްދަވ ފައިާއ ތްާާާާއޭިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީާާރުާސިވިލްވައްތަރުތަކެްއެގާިވޔަފ ރިތަކެްއާކުރުމުެގާބ 

.ާމަދަނީާަވިއެގާދަތުރުފަތުރުެގާދ އިރ ެގާސިޔ ސ ތުެގާނަމުަގއިާމަދަނީާޤ ނޫނެއްާގ ތުަގއިާމިާފ ހަަގެވެގންދ ާދިއުން

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށ8ާާާާްވަނަާބ ބުާކަނޑައެޅިެގންާދިޔައިރުަގއ4ާާާާިވަިއެގާދަތުރުފަތުރުެގާސިޔ ސަތުެގާނަމުަގއިާާ

ޤ ނޫނު މިާ އަދިާ ގ ތުެގމަތިންާ އެއްގ ތްވ ާ ރޫޙ ާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އަލިއަޅުވ ލ ނަން.ާ މަޤްޞަދުތައްާއަޅުަގނޑުާ ެގާ

ޙ ޞިލުވ ނެާގ ތުެގމަތިން،ާދިެވހިރ އްޖޭަގއިާމަދަނީާވަިއެގާދަތުރުފަތުރ ބެހޭާސިޔ ސަތުާއެކަށައެޅުމަކީާމިނިސްޓަރުެގާާ

ސިވިލް ެވސްާ މިހ ރުާ އެކަންާާާާމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ާ މިނިސްޓަރަށްާ އެާ ހުންނެވި.ާ އެބަާ މިނިސްޓަރެއްާ ޭއިވއޭޝަންާ

މެންނަށްާރުޙުންާދީފައިާނެތްާހަމަާޔަޤީނުންާވެސް.ާއަޅުަގނޑެއްާމީަގއިާއ ތްގ ތުންާާކުރެވޭނެާގ ތްތަކެއްާއަޅުަގނޑުާ

ވަދެާ ތަންތަނަށްާ ހުންނަވ ތީތ ާ ަވޒީރަކުާ ެގންުގޅުްއވ ާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ގ ތުަގއިާ މަޤ މުެގާ އެާ ރ އްޖޭެގާ

ހައްޔަ ހިފ ާ މަނިކުފ ނުާ ެއާ ކަމަށްވަންޏ ާ އެހެންވެއްޖެާ ހައްދަވަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާނިކުމެވަޑައިެގންާ ރުކުރުމަށްާ

ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ޅ(ާއަށްާވެސްާައޅުަގނޑުާއިޝ ރ ތްާކ ށްލަނ6ާާާްއެބަާއަންަގންޖެހޭާނެތްކަމުަގިއާވ ނަމަ.ާއ ދެ،ާާ

ލޯނުގެާ ރަހުނުކ ށްާ ުމދ ާ އެާ މުޢ މަލ ތްކުރުމ އި،ާ މުދަލުންާ އެާ ބޭނުންކުރުމ އި،ާ ުމދ ާ އ ތޯރިޓީެގާ )ޅ(ާ އެބަޖެހޭ.ާ

ހޯދު ފަިއސ ާ އެބައ ތްާގ ތުަގއިާ ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތައް.ާ އަނެްއާ އަނެއްކ ާ މިއަންނަނީާ ން.ާ

ޤ ނޫނެއް އ ތްާ ފ ސްކ ށްފައިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ ިއރ ތައްާ އިދ ރީާ ާާާ.ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ތަކ އިާރަށުާކައުންސިލުތަކ ިއ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަންފީޛުާކުރައްވ ފައިާވަނީ.ާޭއަގއިާމ ލޭެގާސިޓީާކައުންސިލް

އަތ ޅުާކައުންސިލުތަކުެގާއިހްސ ސްތަކުެގާތެރޭަގއިާއެާސަރަޙައްދުަގއިާހިމެނޭާބޭނުންކުރުމ އިާމުދ ާރަހުނުކުރުމ އިާ

މިވަުގތަށްާާ ބޯޑުާ އެާ އަދިާ ދީފައިާ ވެސްާ ފަރ ތަށްާ ެއާ ބ ރުާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ދިނުމ އިާ ބޭނުންކ ށްާ މުދ ާ

ާާ އެކަންތައްތަކަށްާވެސްާހުރަސްއެޅޭގ ތަށްާމިޤ ނޫނުތައްާމިއަންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމައްޗަށްާާނޫފުލެނެއްާކަމަކު

ބީދައިން އެކަހަލަާ މިއަންނަނީާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ސަރުކ ރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާ.މިއަންނަާ ރަނަގޅުމެާ ދެންާ

މަޖި ބިލުާ ބައިވަރުާ ތިމަންނ މެންާ އ ންނ ނެާ ދެންނެވެންާ މަޖިލީހުގާެާސަރުކ ރަށްާ ބިލުތަކެއްާ ފ ނުއްވައިފީޭމާ ލީހަށްާ
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ިމއުޅެނީ.ާާ ނުހިނގ ަގއިެގންާ ކ ންކަެމއްތޯާ ފ ސްނުކ ށްެގންާ ބިލުންާ މިާ ނުވި.ާ ފ ހެްއާ ފަރ ތްތަކުންާ އިދިކ ޅުާ

ނޫފެއްދި އ ތޯރިޓީާ މިާ މިއުޅެނީާ ނުކުރެިވެގންާ ސަރުކ ރަށްާ ވިޔަފ ރިަގނޑެްއާާެގކ ންކަމެއްތޯއޭާ ިމއ ތޯރިޓީންާ ންާ

ާާ ރ އްޖެކ ށްލ ފައި ހިފައިެގންާ ލ ރިކ ޅުާ ލިބޭާ އެާ ހަމަވީމަާ މުއްދަތުާ ނުވަތަާ ކުރިންާ ހަމަވުމުެގާ އިންާާާމުއްދަތުާ

ސ މ ނުާ ތަކެއްޗ އިާ މުދަލ އިާ ހަރުާ ހުރިާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރުން.ާ މިާ މިއުޅުއްވަނީާ ފިއްލަވަންތޯއޭާ

އެބޭފުޅުން ވަޑައިެގންނެވުންތޯއޭާ ޢިއްާެގވިްއކުމަށްފަހުަގއިާ ާ..ާާ ނުކުތ އަކަށް ނިޒ މީާ އެބަާ މެންބަރަކުާ އެބަާާޒަތްތެރިާ

ާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ..ާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެންާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ާާާ.އަކީާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިބޭފުޅުންނަށްާހަޖަމްާކުރެއްވުމަށްާވަރަށްާދަތިވ ނެ.ާއެއީާމައްސަލަ

އ ތޯރިޓީެގާާ ބޯޑުަގއިާ ިމާ ހަމަާ އ ދެ،ާ މިހިރީ.ާ ގ ތަށްާ ދ ާ ކުރިއަށްާ މިއ ިއެގންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ނަމަވެސްާ

ާާާާބޯޑުގެާާާޑިރެކްޓަރުންެގ ާާނަމުަގއި މ އްދ  ބޯޑ11ާާާާުމިއ ންނަާ އެކުލެވިފަިއވ ާ މިާ ތިރިންާ ަގއިާ )ށ(ާ އިެގާ

މީހުންެގާ ލިބިފައިވ ާ ތަޖުރިބ ާ ނުވަތަާ ތަޢުލީމުާ ފަންނީާ ދ އިރ ައކުންާ ދ އިރ ތަކުެގާ އަންނަނިވިާ އެކުލެވިެގންވަނީާ

ާާ ދ އިރ . ޭއވިޭއޝަންެގާ ާާާާ-2މައްޗަށެެވ.ާ ދ އިރ . މިާާ-3ިވޔަފ ރީާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ދ އިރ .ާ ދެންނެިވާާޤ ނޫނީާ

ާާ ާާކޯޕަރޭޝަން ެވސްލިމިޓެޑަކަށް މައިަގނޑުާ މިާާާ.ބަދަލުކުރަންޖެހޭާ މިދަނީާ ހ މަވެެގންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދ އިރ ެގާާ ފަންނީެގާ ޭއވިއޭޝަންެގާ ތެރޭަގއިާ ދ އިރ ެގާ ފަންނީާ މިާ މިދަނީާ އ ޅުންފިލައިެގންާ މައްޗަށްާ މަފްހޫމްެގާ

އިންާބޭފުޅަކުާމީަގއިާއިންނަވަންޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއވެސްާާާާއިރ ތެރޭަގއިާދެވަނަާއަށްާމިއިންނަނީާވިޔަފ ރީެގާދ 

އުސޫލަކުންނެްއާަވކިާފަންނީާއިދ ރ އަކުންާރަްއޔިތުންނަށްާރަނަގޅަށްާނުވަތަާޤައުމަށްޓަކަިއާރަނަގޅަށްާމިކަންާކ ށްާާ

ިވސްނުމެއް ާާާާވިޔަފ ރީެގާ ކަމަށްވަންޏ  ކުރަްއވ ާ ާާނެތިާ ިވޔަފ ރިވެާއެތަނަށް ބަޔަކުާާކީއްކުރަންތޯާ ތެރެއިންާ ރިންެގާ

އަން މިފަދަާނީމިޖެހެާާނަންމިތަނަށްާ އެއީާ އެހެންވިމ ،ާ މިއ ތީ.ާ ކ ށްފައިާ މިކަންާ ކ ންތ ނކުންތޯާ ކީއްކުރަންތޯއޭާ ާ.

ބަޔަކީާ ފަންނީާ ހިމެނޭާ މީެގތެރޭަގއިާ ޗެކްކ ށްލަްއވ .ާ ފަންނީތޯާ މިާ މިހިރީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މައްސަލަތައްާ

ވެއްާ ކަމުަގއިާ ިވއްކެވީާާވިޔަފ ރިވެރިންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރުންާ ވ ހަކަތަކ އި،ާ ދަްއކަވ ާ ސަރުކ ރުންާ ޖިއްޔ މުާ

ވަނ13ާާާަާާއ ިއާއަދިާތަޞައްވަރުތަކ އިާެއްއވެސްާުގޅުމެްއާނެތް.ާއަދިވެސްާމީގެއިތުރުންާާކަމަށްާބުނ ާމެނިފެސްޓޯ
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ާާ ބޯޑުެގ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ބޯޑުެގާ އ ތޯރިޓީެގާ މީެގާ މެންބަރުކަންާ ބ ޑުެގާ ޗީފްާާާާއިޗެއަރމަނ މ އްދ ެގާ އ ތޯރިޓީެގާ

ާާ ޑިރެކްޓަރުން އެހެނިހެންާ ބޯޑަށްާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ އެހެންޢައެްގޒެކްޓިވްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާ ވީމ ،ާާއްޔަންކުރ ނީާ

މިއީާއެާއ ންނަާސަރުކ ރަކުންާއެބޭފުޅުންނަށްާބޭނުންގ ތަކަށްާގ ނޑިކ ްއކ ާހެންާެގންުގޅޭނެާވިޔަފ ރިާކުންފުންޏެއްާ

އުފެއްދީ މިއަދުާާމިާ މިއ ތީާ އުފެއްދުމަށްޓަކައިާ ކުންފުންޏެއްާ ިވޔަފ ރިާ މިާ ކިޔ ފައިާ ނަމެއްާ ވައްތަރެްއެގާ އައުާ ާ.

ާެގާތެރޭަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަންާމިހިރީ...ތަކުހުށަހަޅުއްވ ފައިާބޯޑުެގާވ ޖިބ ިއާމަސްޢޫލިއްޔަތު

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަޑުކ ށްލަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުމަށްޓަކައިާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މީާ މިހ ރުާ އެދެން.ާ ދެއްވުންާ ާ

މިާާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މީާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ެއދެފި.ާ ފުރުޞަތަކަށްާ މެންބަރަކުާ

މްާރަޝީދު.ާކުރިއަށްާެގންދެވުންާފުރުޞަތެއްާއަރުވަނީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީ

ާއެދެން.ާ

ާ
ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދައްކަވަނީކީ. ވ ހަކަާ ނޫންާ މަޢުޟޫޢަކަށްާ މިނެީގާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މީާ ރައީސް،ާ އަނެްއކ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދަްއކަވަމުންދ ާ ނިޒ މަށްާ ރިޔ ސީާ ިމއީާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ރުާ

ނޫން ޑިމ ކްރަސީެއްއާ ޕ ލިމަންޓްރީާ ވެރިކަންކުރ ާ ނިޒ މުންާ ބަރުލަމ ނީާ މިއީާ ިމވަނީ.ާ ޕ ލިމަންޓްރާީާާާ.ވޯޓުލ ފައިާ

ވޯ ރަްއޔިތުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޕ ލިމަންޓުން.ާ ހިންގ ނީާ ވެރިކަންާ ނަމަާ އ ތީާާޑިމ ކްރަސީެއއްާ ޓުލ ފައިާ

ޕްރެޒިޑެންޝަލްާޑިމ ކްރަސީއަކަށް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކުންފުނިާހަދައިެގންާފިހ ރަާހުޅުވަިއެގންާވިޔަފ ރިއެްއާާ

އަށްާމިާާާނުކުރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާރިޔ ސަތަށްާމިާއިލްތިމ ސްާކުރަނީާއެާވ ހަކަާދައްކަވަންާހުންނެވިާބޭފުޅ 

އާ ާާބަރުލަމ ނީ ރިޔ ސީާ ާާއ އިާ ވޯޓުލީނަމަ ރައްޔިތުންާ ނިޒ މަކަށްާ ބަރުލ މ ނީާ އެީއާ ކ ށްދިނުމަށް.ާ ަވކިާ ިމާއިާ

ާާ ކަނޑަެއޅުމަށްާރައްޔިތުންެގ ހުރިހ ާސިޔ ސަތުތައްާ މ ލީާ ހިންގ ނީ.ާ ވެސްާ ފިހ ރަާ ހިންގ ނީ.ާ ވެރިކަންާ މަޖިލީހުންާ

ާއ އިާޙަވ ލުކ ށްފައި...ާ.ާއ ތީާސަރުކ ރ އިާޙަވ ލުކ ށްފައި.ާދައުލަތުެގާއިސްވެރިޔ 

ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..
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ާ
ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(

ާ
ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދިއުން(

ާ
ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މ ،ާޕ އިންޓަކީާމިކަންތައްތައްާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާވިދ ޅުެވާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފައްޓަވ ފައިާމިއ ތީ.ާއެހެންވީ...ާާ

މިާދައުލަތުެގާާާާ.ދެއްވަންވީާމިއީާރިޔ ސީާނިޒ މޭާރައްޔިތުންާވޯޓުާލަްއވ ފަިއާއ ތީާޕްރެޒިޑެންޝަލްާޑިމ ކްރަސީއަކަށޭ

ސިފައިންެގާާާާޔ އޭ.އިސްވެރިޔަކީާވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާސަރުކ ރުެގާިއސްވެރިޔަކީާެވސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ާ.ާ.އިސްާވެރިޔަކީާވެސް.

ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެދެން.ާ އިށީނދެަވޑަިއެގންނެވުންާ އ ދެ،ާ އިނޭގތޯ.ާ އެދެންާ ދެއްވުންާ އިށީނދެވަޑައިެގންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާާާާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ނީާހަމަާއަޅުަގނޑުާވެސްާއެދެނީާ

އޭިވޭއޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލ އިާބެހޭގ ތުންާވ ހަކަދެއްކުމަށް.ާާާާކުރިމަތީަގއިާހުށަހެޅިފައިާިމއ ތްާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލް

އެހެންވީމ ،ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދ އިރުަގއިާމިާބިލުެގާދ އިރ ަގއިާވ ހަކަކ ޅުާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާެގންދެވުމަ ހުރިހ ާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަާ މިހ ރުާ އެހެންކަމުން،ާ އެދުމެއް.ާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ކީާ

ެގންާވ ހަކަާކުރިައށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާދެންާކުރިންާވ ހަކަާދައްކަމުންާމެންބަރުންާވެސްާއެގ ތަށްާވިސްނ ވަޑައި

ނިންމ ލު ވ ހަކަކ ޅުާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާެގންދެޔަާ ކުރީަގއިާ އޭެގާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ މަށްާ

މ  މިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެންެގވިާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މީާ ދެންމެާ ދ އިރ ެގާާފަާދަންނަވ ލިންާ ދެކުނުާ ންނުާ

ބ ޑަށްާާ ވަރަށްާ ރިޔ ސަތުންާ ނޫން.ާ މައްސަލައެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނެންެގީވާ ރަޝީދުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބަހުސްެގާާކ  ދ އިރ ަގއިާ ބިލުެގާ ބ ޑަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ކުރަންާ އެބަާ މަސަްއކަތްާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ކ ށްެގންާ ންޓްރޯލްާ

ާކަންތައްާކުރިއަށްާެގންދެވޭތޯ.ާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވ ާވަުގތަކުާހުއްޓުންާއެއީކީާއެހ ާފަސޭހަާ

ާމެންބަރުންާެވސްާމަސައްކަތްތައްާތަންދީެގންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރި

ފުރުޞަތުާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިލްތިމ ސްކުރަމުންާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ

ާއަރުވަންާ.

ާ
ާންާ:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވު
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ބިލުެގ ައޅުަގނޑުާއޭރުާދަންނަވަމުންާެގންދިޔައީާމިާ ވަނަާމ އްދ 21ާާާާ  ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާ

ޑިރެކްޓަރުންެގާއަމިއްލަާމަޞްލަޙަތުާފުށުއެރުއްވުުމެގާމ އްދ ާއ އިާބެހޭގ ތުންާވ ހަކަދަްއކަމުންާދިޔައީ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ރިޔ ސީާނިޒ މެއްަގއޭ.ާާހަމަާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާދަންނަ ފުރިހަމަާ ހަމަާ ވ ލ ާހިތްވޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާ

ރައްޔިތުންެގާ ސިފައެއްާ ބަރުލަމ ނީާ ެއއީާ ހިތ މައެއް.ާ އެއީާ ތިބޭކަންާ ބަޔަކުާ ޤަބޫލުނުކުރައްވ ާ ތިބިކަމަށްާ އެހެންާ

ެގންާތިބެންޖެހޭ.ާއެގ ތަށްާމަޖިލީސްާސަރުކ ރ އިާެއކުވެެގންާތިބުންާރަބަރުާތައްަގނޑެްއހެންާތިބެފައިާފައިާިވއްދައިާ

މަޠްލަބަކީ ައޅުަގނޑުމެންާ އުޅުއްވަނީ.ާ އެާ ނިޒ މެްއަގިއ3ާާާާ  އުޅުްއވޭތޯާ ރިޔ ސީާ އެީއާ އ ތުންާ ވަކިވެފައިާ ބ ރުާ

ވަނަާބ ބުާއަޅުަގނޑުާހަމަާބިލުެގ7ާާާާ  ރައްޔިތުންނަށްާހެވ ާލ ބަާެގނެސްާދިނުން.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،

ތަކުންާރިޢ ޔަތްކ ށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާމިދަނީާމ ލީާކަންކަންާފަސިންޖަރުންެގާއަތުންާާތެރޭަގއިާބިލުެގާމ އްދ 

ސަރުކ ރުނާްާ މިާ ކުރިންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެބައަރ ާ އ ޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔައިމަާ މިހިސ ބަށްާ ފީ.ާ ނެޭގާ

އެއަރ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ މ ލޭާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ައދިާ ގ ތ އިާ ިވއްކ ާާޢަމަލުކުރެއްވަމުންދ ާ ބަޔަކަށްާ ބޭރުެގާ ޕޯޓްާ

ާާ ޑ ލަރުާނަަގންޖެހޭާހިސ ބަށްާކަންތައްާހިނގައިދ ނެތީވެާމަުގމައްޗަށ25ާާާާްލައްވ ފައިާރައްޔިތުންެގާބ ލަށްާއިތުރަށް

އިޞްލ ޙުެގާާ ެގނެވުނުާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިްއޔަތުެގާ މަްއސަލައިަގއިާ އެާ ގ ސްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިސ ބަށްާ ނިކުންނަާ

މިޤައުމުެގ ރަްއޔިތުންާާާސަބަބުންާ ދިވެހިާ ކަންާ ދ ާ މިހެންާ ކަންތައްތައްާ ޙ ލަތުެގާ މިއަދުެގާ މިހ ރުެގާ

ދެނެވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއިތުރަށްާމިއުފެދޭާއ ތޯރިޓީންާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކޯޕަރޭޝަންާލިމިޓެޑުންނޭާމިއަށާްާ

ން.ާމިީއާއެްއވެސްާިވޔަފ ރިެއއްާާޑ ލަރުާދައްކަން.ާއަނެއްކ ާއަނެއްާހިސ ބުަގއިާމިޖެހުނީާއަޅުަގނޑުމ2ާާެ  އެބަޖެހޭ

ވިދ ޅުވިާ ކަމަށްާ ޢަމަލުކުރައްވ ނެާ އޯޤ ތެރިކަމ އެކުާ އިންޞ ފުންާ ލުޔ އިާ ވަރަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނުކުރައްވ ާ

ާާ އިތުރު އަނެއްކ ާ ޢަމަލުކުރަްއވ ާ މިޖެހެނީ.2ާާާާސަރުކ ރަކުންާ ދ ންާ މިތަނަށްާ ބައިންވެސްާ ނެޭގާ އޭެގއިންާ ޑ ލަރެއްާ

ިވޔަ މިބޭފުޅުންާ ވިޔަފ ރިާާގ ސްާ ބ ޑުާ ހޯދ ާ ފައިސ ާ ގ ތުަގއިާ ލޯނުެގާ ރަހުނުކ ށްާ ކުރަްއވަިއެގންާ ފ ރިތަކެއްާ

ކުންފުންޏެއްާއުފައްދ ާވަކިާެއކައުންޓެއްާއުފައްދ ާމިއީާމިާބިލުަގއިާބަޔ ންކުރ ާގ ތް.ާބިލުާބައްލަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

  ވަނަާމ އްދ ާ،31ާާ  ވަނަާމ އްދ ،30ާާ  ދ ،ވަނަާމ އ29ާާް  ވަނަާބ ބުާމ ލީާކަންކަނ7ާާް  މެންބަރުންނޭާާބައްލަވ .ާމީެގ

ވަނަާމ އްދ .ާޚަރަދުކުރުން.ާމިޤ ނޫނުެގާއެހެންގ ތަކަށްާބަޔ ންކ ށްފައިާނުވ ނަމަާއ ތޯރިޓީނ33ާާާާް  ވަނަާމ އްދ ،32ާާ

މިޤ ނޫނުެގ ކުރ ނީާ ޚަރަދެއްާ ހުރިހ ާ އޭިވއޭޝަނ29ާާާާް  ކުރަންޖެހޭާ ސިވިލްާ ބަޔ ންކ ށްފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ފަންޑެއްާއުފަްއދަވަންާއެބަޖެހޭ.ާއެާފަންޑަށްާލ ރިާމިާލިބެނީާކ ންތ ކުންތޯ.ާމ ލޭާއިންޓަރނޭޝަނަލާްާާާފަންޑުންނެވެ.

ޑ ލަރުާމިާކުންފުންޏަށ2ާާާްއެއަރޕޯޓްާމެދުވެރިެވެގންާފުރަންވަޑައިަގންނަވ ާކ ންމެާބޭފުޅެއްާދެްއވ ާލ ރީެގާތެރެއިންާާ

ސަރުކ ރަކަށްާ ކުންފުންޏަށްާ އ ތްާ ނަުމަގއިާ ނުވަތަާާމިއ ތޯރިޓީެގާ ފައިދ ކުރ ގ ތަށްާ ސަރުކ ރަކަށްާ އ ންނަާ އެާ ާ

ާާ މެންބަރުންެގާބޯޑެއްާމިާބޯޑުަގއިާމިާތިއްބަވަނީާިވޔަފ ރިވެރިންތަކެއް.ާފަންނ5ާާާީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއުފައްދަވ 

ޔަފ ރިެއއްާާމީހަކުާއެކަކުާދެާމީހަކުާލ ާދެންާވިޔަފ ރިވެރިންާލަްއވަިއެގންާމިއީާގ ތްާނޭނޭގާގ ތަށްާކުރައްވ ާވަުގާވިާ



 82 

ކުރުމަށްޓަކައިާއުފައްދަުއެގންާއުޅޭާބިލެކޭާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާކެރިހުރެާއިނޭގތޯ.ާމިއީކީާާ

ރިޔ ސީއަކ ާުގޅުމެްއާއ ތްކަމެއްާނޫންާކ ންމެާހިސ ބަކަށްާވަޑަިއެގންނެވިާނަމަވެސް.ާއ ދެ.ާދެންާއަނެްއކ ާާ  ބަރުލަމ ނީ

ާާ އިންވެސްޓ34ާާުމ އްދ  އިންާާަގއިާ ފައިސ ާ އ ތޯރިޓީެގާ ބޭނުމުަގއިާ ހޯދުމުެގާ މަންފ ާ އަށްާ އ ތޯރިޓީާ ބ ރު.ާ ކުރުމުެގާ

ދ އިރ ތަަައްާާ އިންެވސްޓުކުރ ނެާ މިންވަރަކ އިާ އިންެވސްޓުކުރ ނެާ ފައިސ ާ މިގ ތުންާ ެއވެ.ާ އިންވެސްޓުކުރެވިދ ނެާ

ާާ އ ތޯރިޓީެގ އޭވިއޭޝަންާ ސިވިލްާ ޖެހެނީ.ާ މިާ ކ ންތ ކުތޯާ ބޯޑުންނެވެ.ާ ފުރ ާާކަނޑައަޅަނީާ އިންާ ދިވެހިރ ޖެާ ބޯޑަށްާ

ވިޔަފ ރިވެރިންާާ ވަރުަގދަާ ެގންނަވަިއެގންާ ޑ ލަރުާ ދެާ ނެޭގާ ބ ލަށްާ މީހެއްެގާ ކ ންމެާ ނަގ ާ އަތުންާ ފަސިންޖަރުންާ

ސިވިލްާާ މޯލްޑިވްސްާ އަންނަންޖެހޭނީާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ ކިޔުްއވަންވީ.ާ ނަންާ އެްއކަލަާ ހައްދަވަިއެގންާ ކުންފުންޏެއްާ

ލިާ ކޯޕަރޭޝަންާ ބަރ ބަރަށްާއޭިވއޭޝަންާ ލިޔެލީމަާ ައކުރުންާ ކަޅުކުލަިއެގާ ބޯޑެްއަގއިާ ކުލަިއެގާ ރީނދޫާ މިޓެޑް.ާ

އިންނ ނެ.ާ ގ ތުަގއިާ ލޯޯގެއްއެގާ ބޭންދީމަާ ކަނުަގިއާ އ ރިކ ށްފަިއާ ފަރ ތަށްާ އެއްާ ތިލަފަތެއްާ ދެންާ އިންނ ނެ.ާ

ާާ ކ މިޓީއަކަށް ބަލައިަގނެެގންާ ބިލުާ މިާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ ޖަހ ލަން.ާ ވިއްޔ ާއެހެންވެސްާ ވަނީާ ކަމަށްާ ދ ާ

ގ ތްާާ މިާހުށަހެޅުންާރިޢ ޔަތްކ ށްާމިާބޯޑުާއިންނަންވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނޭާމިދ ާކ މިޓީއަކުންާއަޅުަގނޑުެގާ

ނަންބޯޑުގައިާ ނަންބޯޑު.ާ ދެނީ،ާ ހުށަހަޅައިާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ގ ތްާ އިންނަންވ ާ ބޭރުަގއިާ ބޯޑުާ ކުންފުނީެގާ މިާ ވެސް،ާ

ސިާ މޯލްޑިވްސްާ ރީނދޫާއިންނަންވީާ އަކުރުންާ ކަޅުކުލައިެގާ އިންނަންވީާ ލިމިޓެޑުާ ކޯޕަރޭޝަންާ އޭިވއޭޝަންާ ިވލްާ

ކުލަިއެގާބޯޑެއްަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއީާހަމަާބިލަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާ

ދަ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ބިލަށްާ ހުށަހަޅަނީާ މިާ އެާާއަޅުަގނޑުާ އަށް.ާ މ އްދ ާ ބިލުެގާ އްކަނީ.ާ

ވައްތަރުވ ނެާާ ވަރަށްާ އެާ ތިލަފަތެއް،ާ އިންނަާ އަރިކ ށްާ ލިޔުއްވ ފައިާ މިހެންާ ބޯޑުަގިއާ ރީްއޗަށްާ މ އްދ ަގއިާ

ހަމައަށްާ އިންނ ނެާ ދިދަިއަގއިާ ދިދަޔ .ާ ެގންުގޅޭާ މިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހިންަގވ ާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހަ އެކަމަކުާ ހުރިާތިލަފަތް.ާ މިހެންާ އ ދެ،ާ ުއޅުްއވ ނީ.ާ ބޭރުަގއިާ ޗ ޓުންާ ކުރައްވ ނީކީ.ާ ކަންތައްާ ނޫންާ މައަކަށްާ

ކަންތައްތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާައޅުަގނޑުާވަރަށްާިއޙްތިރ މްކުރ ާމެންބަރަކުާެގންނެވީތީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާ

ޖަހ ފަ ބ ލަށްާ މަނިކުފ ނުެގާ ެއާ ބިލެއްާ މިފެންވަރުެގާ މަނިކުފ ނުާާހިތ މަކުރަން.ާ އެާ ކުރިަމތީަގއިާ ރައްޔިތުންާ އިާ

މުވައްޒަފުންާާ ޒިންމ ތަކ އިާ ޙައްޤުތަކ އިާ އ ތީާ ދެންާ ކުރީ.ާ މިާ މަސައްކަތްާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ފަޟީޙަތްކުރައްވަންާ

ާާ އިނޭގތޯ.ާހަމަާމ އްދ ތަކުން،ާތަރުތީބުންާއަޅުަގނޑުާމިާެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީނ46ާާާާްބަދަލުކުރުން.ާމ އްދ 

ޑުާމިައކުންާބޭރެއްާނުވަންކަން.ާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާމިނިސްޓްރީާއ ފްާސިވިލްާޭއިވއޭޝަންާާއަޅުަގާނ

އ ތޯރިޓީެގާާ މުވައްޒަފުންާ ހުރިހާ  އަންނަާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ބައިެގާ ބެހޭާ ކ މިޔުނިކޭޝަންާސިިވލިއޭޝަނ ާ އެންޑުާ

ާާ ހަމަ ދެންާ ދ ނޭ.ާ ހަމަޖެހިެގންާ ގ ތުަގއިާ ސިވިލްާާމުވަްއޒަފުންެގާ ނަގ ފައިާ ބ ރުާ ވެސްާ ކުރިންާ ެއއްކަލަާ މިއީާ

ސަރވިސްާކ މިޝަނުންާވެސްާއެބަިއާަވކިކ ށްލީ.ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާތިއްބެވިާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާފަރ ތްތައްާމިާސިޔ ސީާާ

ކޯޅުންަގނޑުަގއިާނުޖެހެންާެވެގންާވަރަށްާޚ އްޞަާމަޤުޞަދެއްަގއި،ާވަރަށްާޚ އްޞަާނިޔަތެއްަގއިާއުފެދިެގންާދިޔަާާ
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ތަނެއްާސިވިލްާސަރވިސްާކ މިޝަނަކީ.ާސިވިލްާސަރވިސްެގާޤ ނޫނަކީ.ާއޭެގންާބޭރަށްާނަގ ފައިާބޭނުންާގ ތަކަށްާާ

ވަރަށްާާ އ ތްާ އުފައްދަވ ފައިާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ މިާ އެކްޓިވިސްޓުންނަށްާ މިުއޅޭާ މިކަންތައްތަކުަގއިާ ކަތިލ ާ

ދ އިރ އެްއަގ ފުޅ ާ ވަރަށްާ ވަރަށްާ ވަރަށްާ ރޭވުމެއްަގިއާާވަރުަގދަާ ހީލަތްތެރިާ މަކަރުވެރިާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންާ މިާ އިާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއީ.ާ ބިލެއްާ އ ތްާ އަޅުވ ފައިާ އިސްތަށިފުޅުަގއިާ މެންބަރެއްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތައްޔ ރުކ ށްފައިާ

ޑަށްާމިާބިލުެގާާތަކުރ ރުކ ށްާދަންނަވަންާމިހެންާހުރިާމ އްދ ތަކުންާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިާމައްސަލައޭ.ާއަޅުަގާނ

ޙަޤީޤީާމަފްހޫމުަގއިާމިފަދަާބިލެއްާއ ތުމަކަށްާމައްސަލަާެއއްާނެތް.ާއެކަމަކުާމިާބިލުާއަތުރ ފައިާއިންާގ ތުންާއެބަާ

ފަންނީާ އެބަހުރިކަން.ާ މިތ ާ ރޭވުެމއްާ މަކަރުވެރިާ އެބަހުރިކަން.ާ މީެގތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ މަކަރުވެރިާ އެނޭގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެކުލަވ ލ ާކެބިނެޓެއްާމިނިސްޓަރުާއެޕްރޫވްކ ށްެގންާމިފަދަާކަމެއްާާާާއިދ ރ ެގާބައެްއެގާގ ތުަގއިާ

މިނިސްޓަރުންނަށާްާ މިހ ރުާ ކިހިނެއްތޯާއެނެގނީާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެކުލަވ ލުމަށް،ާ ބޯޑެްއާ މިފަދަާ ކުރުްއވުމުަގއި،ާ

ދ އިރ ައކުން ުގޅުންހުރިާ މިކަމ ާ ނުވަތަާ ބޭފުޅުންކަން.ާ ފަންނީާ ެވސްާާާާވަނީާ ބޭފުޅަކުާ ނެތްާ މަޢުލޫމ ތުާ

ވަޑައިަގންނަވަފ ނެ.ާއެާޕ ޓީެއއްެގާއެންމެާއިސްާސަފުަގއިާގ ުއކަންާއުޅުނުާމީހަކަށްާމ ދަމ ާމިނިސްޓަރުންާނުވަތާަާ

ކ ންާާ އެްއޗެްއަގއިާ އޭިވޭއޝަންާ ސިވިލްާ މިވަރުެގާ ޤައުމުެގާ ދ އިރުާ ހިސ ބަށްާ ލިބޭާ މިނިސްޓަރުކަންާ ސްޓޭޓުާ

ންނ ނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެާފަންނުވެރިކަެމއްާފެންނ ނެާނަމަާއެއްެވސްާމަެގއްާމިައކުންނެއް،ާމިާާފަންނުވެރިކަމެއްތޯާހު

ރ ގ ނޑިާާ އެތެރޭަގއިާ މިތ ާ ހަމަާ ނުކުރެއްވިެގންާ ހަޖަމުާ މިކަންާ ދެންާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށެއްާ ތެރެއިންާ ބިލުެގާ

ާާ އަޅުަގނޑު މިއީާ އ ތީާ ދަންނަވަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެނބުރުނަސްާ ގ ތަކަށާްާއައިނެއްހެންާ ހިތ މަކުރ ާ ަވރަށްާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއ ތްާބިލެކޭ.ާބިލަށްާއެންމެާބ ޑަށްާތ އީދުކުރ ާހިތްވ ާއެކަކީާއަޅުަގނޑޭ.ާއެއީާައޅުަގނޑުެގާވަރަށްާ

ގ ތްާއަޚަކުާމިާހުށަހެޅުއްވީތީެވާއަޅުަގނޑުާއެާބޭފުޅ އަށްޓަކަިއާވެސްާމިާބިލުާބަލައިަގންނަންާއެއްބަސްވަމޭާއެންމެާ

ންާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއަދިާކ މިޓީއަކަށްާެގންގ ސްެގންާކުރިއަށްާެގންދަންާޖެހުނުާނަމަވެސް.ާއެކަމަކުާމިާާކުޑަމިނު

ކަމަކީާމިާއުފައްދަންާއުޅޭ،ާމިާނުބައިާނިޔަތުަގއިާއުފައްދަންާއުޅޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާމޯލްޑިްވސްާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާާ

ސްާއަޅުަގނޑުމެންާނުދޭނަން.ާއެގ ތަށްާމިއެއްާނުއުފެއްދެވޭނެާާކޯޕަރޭޝަންާލިމިޓެޑުާއުފެއްދުނަކަާހަމަާޔަޤީނުންވެ

ާއިނޭގތޯ..ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހާ  ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޑުކ ށްލަދެއްވ .ާ އިނޭގތޯ.ާ މަޑުކ ށްލައްވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ މ ލަމަުގއިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާދަންނަވަން،ާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ ންބަރުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަވަނީ.ާ އެާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ބިލ އިާ ެގންދަވަނީާ އެާ މެންބަރުާ

މިާމަސައްކަތްާނިންމ ލަންާފުރުޞަތުާދެއް މިހ ރުާ ޖަްއެވއްަގއިާ ެއކުވެރިާ މ ޙައުލެްއަގއި،ާ އެކުވެރިާ ވުންާވީހ ވެސްާ
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ވަރަށްާމުހިއްމުާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާއެހެންކަމުންާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތެއްާމިާައރުވަނީާވ ހަކަދައްކަވަމުންާ

ާެގންދެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާ

 ާވުންާ:ވ ހަކަދެްއކެާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާހުސައިންާމަނިކު

މެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާ ހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާ

އ ތީާވަރަށްާރަނަގޅަށްާބައްލަވ ލަްއވ ފައިާމިާކ މިޓީެގާކަންތައްތަކުަގއިާވަޑައިަގންނަވ އިރުާއަޅުަގނޑުާދެންމެާމިާ

ވ ހަކަތަކަށް ދެއްކެވިާ މިާ ކުންފުންޏެްއެގާާާތަނުަގއިާ ވިޔަފ ރިާ މިާ ކުރަްއވަްއޗޭ.ާ މަސައްކަތްާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވަިއ،ާ

އެާ މ އްދ ތައް،ާ ހުރިާ މީަގއިާ ހެއްދެވުމަށް.ާ ބިލުކަމުަގއިާ އ ތޯރިޓީެގާ އޭިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ ނުނިކުންނަާ ގ ތުަގއިާ

މަރުޙަލ ގައި މަޖިލީހުެގާކ މިޓީެގާ ުއވ ލުމަށްާ މ އްދ ތައްާ ުއވ ލުމަށް،ާއެާ ހުށަހެޅަމުންދ ނަން.ާާާާމ އްދ ތައްާ އަޅުަގނޑުާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުްއވީތީާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ނަން.ާ މަސައްކަތްާ އެާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ އަޅުަގނޑުާ

ައޅުަގނޑުާާ ބ ޑަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަމުންާ ވަރަށްާ އަށްާ މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ

ަގނޑުެގާޕ ޓީެގާއެހެންާބޭބޭފުޅުންނަށްާމިާކަމުަގިއާބ ކީާހުރިާފުރުޞަތުތައްާދެމުން.ާއަދިާނިޒ މީާވަކިވެލ ނަންާއަޅުާ

ާނުކުތ ާނެންެގވިާބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރުވެރިވަުމން.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހިސ  މިހ ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތެއްާއ ދެ،ާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ބުންާ

އަރުވ ނަންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުާކަމަށްާވަންޏ .ާއެއީާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާޢަލީާޢ ޒިމް.ާކުރިއަށްާެގންދެުވންާއެދެން.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގ

އުނދަޫގކ ށްާާ މެންބަރުންާ އަނެްއާ ދ އިރުާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ މެންބަރަކުާ އެއްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޖެއްސުންކުރަމުންާދ އިރެްއަގިއާރައީސްާހަމަާއެާމެންބަރުންނ ާދޭތެރޭާފިޔަވަޅެއްާނ ޅުްއވ ާއިންނެވުމަކީާއަޅުަގނޑުާާ

އިންނެވީ.ާާާާހަމަ ނުހުއްޓުވ ާ ކަމެއްާ ދާ  ހިނަގމުންާ ތެރޭާ މަޖިލިސްާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ ހަމަާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ

ވެސް.ާާ ބޭރުކުރުމުެގާ ތަނުންާ މިާ އިްއވ ފައިާ ނަންާ މެންބަރެއްެގާ އެާ ލިބިެގންވޭާ ފުރުޞަތުާ ރަީއސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަދައްކަމުންާާ ދެންމެާ ތަކުރ ރުކ ށްާ ހަމަާ ގ ތްގ ތުންާާއެހެންވީމ ،ާ އެކިާ އުނދަޫގކ ށްާ މެންބަރަށްާ ދިޔަާ
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ވ ހަކަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އިންނެވީމަާ ރައީސްާ ދިޔައިރުާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ނަގ ލުމަށްާ ކ ންސަންޓްރޭޝަންާ

ާދަންނަވ ލީާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ހުށަހެޅުއްވީާ ތިާ މެންބަރުާ ނުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމަކަށްާ އްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާވެސްާޒިންމ ާއެއްާއެއީާމަޖިލިސްާފްލޯރަގއިާއެއްާމެންބަރަކުާާ

މ ،ާވ ހަކަދަްއކަމުންާެގންދ އިރުަގިއާއަނެއްާމެންބަރަކަށްާއިޙްތިރ މުކުރުމަށް.ާއެއީާައޅުަގނޑުެގާނިންމުން.ާއެހެންވީ

ވަނީާާ ިއޢުލ ންކުރައްވ ފައިާ ވެސްާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެއްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ

ކުރިންާ ވ ހަކަާ މުސްޠަފ ެގާ މުޙައްމަދުާ އަށް.ާ މުޞްޠަފ ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ

ތުާހަމަވެެގންާއަނެއްކ ާދެާވަނަާފަހަރުާވ ހަކަދަްއކ ާގ ތަށްާިމާދައްކަމުންާެގންދަނިކ ށްާމިާބިލަށްާއޭރުަގއިާވަުގ

ވ ހަކަާާ އަށްާ މުޞްޠަފ ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ މިހ ރުާ އެހެންކަމުންާ ހަމަޖެހުނީ.ާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޠަފ ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞް

ވަރަށްާާ ބޭނުމަކީާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބިލުާ މިާ ސަރުކ ރުންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ސިޔ ސަތުތައްާާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ވައިެގާ މަދަނީާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ މިއީާ އ ތް.ާ އެބަާ ބަޔ ންކ ށްފައިާ ތަފްސީލުކ ށްާ

ދަތު ވަިއެގާ މަދަނީާ ެއާާކަނޑައަޅައި،ާ ކަނޑައަޅ ާ ހަމަތައްާ އުސޫލުތަކ ިއާ ަގވ އިދުތަކ އިާ އެންމެހައިާ ބެހޭާ ރުތަކ ާ

ކަންކަންާރ ަވއިާހިންގ ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާޭއވިޭއޝަންާއ ތޯރިޓީެގާނަމުަގއިާަވކިާޤައުީމާާ

ންކުރ ާޤ ނޫނެވެ.ާދެންމެާވ ހަކަދެްއކިާާއިދ ރ ާެއއްާއުފެއްދުމަށ އިާެއާއިދ ރ ެގާބ ރުތަކ އިާމަސްޫއލިއްޔަތުތައްާބަޔ 

ބޭފުޅަކުާބިލުެގާމ އްދ ެއއްާކިޔ ފައިާއެއްާފަހަރުާމިާވިދ ޅުަވނީާމ ލެާއިންާބިންާވިއްކީާމިާވަރަށޭ.ާދެންާއަނެއްކ ާާ

އަނެއްާމ އްދ ެގާބިލުާކިޔ ފަިއާދެންާމިާވިދ ޅުވަނީާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބުާއ ތްާގ ތުެގާވ ހަކަ.ާދެންާތިންާވަނަާ

މައްސަލަާާާއަށް ބ ޑުެވއްޖެާ މިއީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ .ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤައުމުެގާ ބެހިވަޑަިއަގންނަވ ނީާ

އެއް.ާތިމ މެންާވ ހަކަދައްކަންވ ނީާރައްޔިތުންާކުރިމަތީާއަނަގހުޅުވ ލެވޭާގ ތަށްާތިބެެގން.ާމިާމަޖިލީހުަގއިާއެބަާތިބިާ

ކަހަ ނުކުރ ާ މީހުންާ ތ ރީޚުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ ވ ހަކަދައްކ އިރުަގއި.ާާމިާ ބޭފުޅުންާ ތިބިާ ކ ށްފައިާ ކަންތައްތައްާ ހަޑިާ ލަާ

އިރުކ ޅަކުންާބިލަށްާވ ހަކަދަްއކަންާނޭނުގނީމ ،ާބިލުަގއިާހުރިާއެްއޗެއްާނޭުގނީމ ާޓެކްނިކަލްާމިވެނިާއެްއޗެކޭ.ާެއީއާާ

ާާ މިާބިލަށްާވ ހަކަދައްކ ކަށެއް.ާާއެނޭގާބަސްވީމަާކިޔަނީ.ާކ ބައިތޯާޓެކްނިކަލީާމިާބިލަށްާވ ހަކަދައްކ ފައި.ާނޭނުގނޭ
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ކުރިމަތީަގިއާާ ރައްޔިތުަުންާ ވ ހަކަދެްއކުނީމ ާ ދުލުންާ ވ ހަކަދެއްކުނީމ ،ާ އަނަގއިންާ ރޯނުއެދުރުންނަށްވެާ ތިމ މެންާ

ތެޅީ،ާާ ެއާ އަނަގއެްއާ ހުރިހ ާ ނުދެްއކިެގންނޭާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ މިާ ނެތް.ާ ކަމެއްާ އަނަގތަޅ ނެާ ފަޟީހަތްވ ކަށްާ

މިާ ރައީސް.ާ ނޭނެގނީާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލުތަކަކަށް.ާ ވަކިާ ނުދެްއވަންވީާ ވެސްާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކަހަލަާ

ކ ންސެޕްޓަށްާވ ހަކަދައްކަން.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާވެސްާއެއްާމެންބަރަކަށްާބުނެފިން،ާނޭނޭގތީވެ،ާޤ ބިލުކަންާނެތީމ .ާާ

ާާ ެއއީކީާބިލަށްާވ ހަކަދެްއކުމެއްާނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާދޫާހަލުވިވ ނެާަވކަރުޭގާކުދިންާވެސް.ާެއކަމަކު

ކަނޑައެޅުން،ާާ ސިޔ ސަތުތައްާ އ ތްާ އެބަާ ބަޔ ންކ ށްފައިާ ތަފްސީލުކ ށްާ ވަރަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަނޑައަޅައި،ާާ ހަމަތައްާ އުސޫލުތަކ ިއާ ަގވ އިދުތަކ އިާ އެންމެހައިާ ބެހޭާ ދަތުރުފަތުރުތަކ ާ ަވއިެގާ މަދަނީާ ކަނޑައަޅ ާ

ަވކިާާއެކަންކަން ވަކިާ ނަމުަގއިާ އ ތޯރިޓީެގާ އޭިވއޭޝަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާ ހިންގ ާ ރ ވ ާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ޤ ނޫނެވެ.ާ ބަޔ ންކުރ ާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްާ ބ ރުތަކ އިާ އިދ ރ ެގާ އެާ އުފެއްދުމަށ އިާ އިދ ރ އެއްާ ޤައުމީާ

ދިޔަީއާާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ފުރަތަމަާ ބިލުަގއިާ މިާ ޤ ނޫނެއްަގިއާާމިއަދުާ މިކަހަލަާ ފެތޭާ ޤ ނޫނަކަށްާ މިކަހަލަާ

ކ މިޓީާާ ގ ވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެއްކީ.ާ ކަންތައްތަކުެގާ ބަޔ ންކުރަންޖެހޭނެާ އ ންނަންޖެހޭނެ،ާ

އ ތްާ ހެދިފައިާ މިހ ރުާ ބިލ ިއާ އ ތޯރިޓީެގާ އޭިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ މިާ ގ ވ ލަންާ ހަމަާ ދިޔައިްއޔ ާ މިާ އަށްާ މަރުޙަލ ާ

ފެތޭާާސި ހަމަާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ބައިނަލްަްއަޤުވ މީާ ހަމަާ މިާ އެްއކ ށްލަިއެގންާ ދޭތިާ ޤ ނޫނ ާ ޭއިވއޭޝަންާ ވިލްާ

މިންަގނޑަށްާމިާހަމައަށްާފެތޭާޤ ނޫނަކަށްާހަދަމ ާހިނގ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުާއެހެންާމިދަންނަވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ހަމަާ ެއއަރކްރ ފްޓ ާ އޭޖުާ މިޑްާ ހުއްޓ ލީާ ހަމަާ ރ އްޖޭަގިއާާއަޅުަގނޑުާ މިާ އެއަރކްރ ފްޓުތައްާ އޭޖުާ މިޑްާ އިން.ާ

އޭޖުާ މިޑްާ ލޭންޑުކުރ އިރުަގއިާ ތަންތ ަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ދަނީ.ާ ޖަްއސަމުންާ އައިސްާ ފަހަކަށްާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ

ބ ޑުވޭ.ާާ ވެސްާ ޗ ޖުާ ލޭންޑިންާ އެާ ދިޔައިްއޔ ާ މައްޗަށްާ އޭޖުާ ވަރަކަށްާ ވަކިާ ލޭންޑުކުރ ިއރުަގއިާ އެއަރކްރ ފްޓުތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެ ގ ތުންާ އިޤުތިޞ ދީާ ހަމަާ ެގންދަނީާ މިާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހެންވީމ ،ާ

ފުރިހަމަާ އެންމެާ ސްޕޭސްާ އެއަރާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ސަރަހައްދުންާ އ ތްާ ލ ކޭޓުވެފައިާ މިާ ޤައުމަށްާ

ނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަާގ ތުަގއިާމިއީާއިޤްތިޞ ދިާބިލެއް.ާާގ ތުަގއިާބޭނުންކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކ ށްާމިާގ ވ ލަ

ހ ސިލުކުރަންވ ނީާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ބިލެްއ.ާ އިތުރުކ ށްދެވޭނެާ ރެވެނިޔުތަކެއްާ ޤައުމަށްާ މިާ ފައިދ ތަކެއް،ާ ޤައުމަށްާ މިާ

ޔ ެގާއަބުރަށްާާއެކަންކަން.ާމިާޤ ނޫނުާއެްއޗެއްާހ ސިލުކުރުމެއްާނޫނޭާއިރުކ ޅަކުންާއިރުކ ޅަކުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

އެރުމަކީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިއުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑަށްާމިއީާވަރަށްާބ ޑުާ

ާާ ެއއް.ާމިާޤައުމުަގއި އަހަރުާމީހަކުާވެރިކަންކުރިއިރުާމިާޤައުމުަގިއާޗުއްޕުާވެސްާކިޔ ކަށ30ާާާާްވެއްޖެާމައްސަލަާ

އޭރަ ބުނ ނީާ ދެންާ އެާ މިާނުކެރޭ.ާ ދިނީމަާޝުކުރުވެރިވ ންވީނޫންތޯ.ާ މިނިވަންކަންާ ދެންާ މިނިވަންކަމެއް.ާ ނެތޭާ ކުާ

ޕ ޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމަނީ،ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއް.ާ މައްސަލަާ ެވއްޖެާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ކަމަކީާ

އެ ނެތިާ ހައްދެއްާ ވަކިާ އ ިއާ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖެޭގާ ކަމަށްާނިންމަންޖެހިއްޖެާ އަރ ާ ޒ ތަށްާ ގ ތަށްާ
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ވަންޏ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަްއކަނީާމިއަދުެގާވ ހަކަާއެއްާނޫން.ާޒ ތަށްާއަރ ާކަމަށްާވަންޏ ާައޅުަގނޑުމެންާވެސްާހަމަާާ

އެާބީދައިންާދިމ ކުރަން.ާމިހ ރުާމިޤައުމުަގިއާމިާއ ތީާޤ ނޫނީާވަކިާހަމަެއއްާނެތް.ާހަދ ނެާއެްއޗެްއ،ާެއާމީހަކުާ

ޅެންވީ.ާއެގ ތަށްާދޫކ ށްލ ފައިާމިާއ ތީ.ާެއއީާބަޔަކުާމީހުންނަށްާވެރިކަންާނުލިބުނީމ ާއެާކަުމެގާާއުޅޭނެާގ ތަކަށްާއުާ

ހަސަދަވެރިކަމުަގއިާޤައުމުެގާޗެނަލްާބަދަލުކ ށްލ ފައިާއ ތްާގ ތް.ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާެއކަންާކުރެވޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ކައަކީާމިާގ ތަށްާޖައްސ ،ާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާޖަްއސ ާރައީސް،ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދަންާމިާއުޅޭާވ ހަ

ބޯޓުފަހަރުާމިާޤ ނޫނުާކަނޑަެއޅެންޖެހޭނޭ.ާމިާޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކުރެވެންޖެހޭނޭާއެފަދަާބޯޓުފަހަރުާބަލ ާޗެކްކުރެވޭނެާާ

ސަރވޭާާ ކ ންޑިޝަނަލްާ ސަރޭވއަރުންނ އި،ާ ރަނަގޅުާ ސަރވޭކުރެވޭނެާ ސެޓްފިކެޓްތަކ އި،ާ ވޯރތިނަސްާ އެއަރާ

ްއޗިހިާހެދޭނެާމީހުން،ާޓެކްނިކަލްާމީހުންާމިާބިލުަގއިާބަޔ ންކުރަންޖެހޭނެާއެފަދަާމީހުންާތިބެންޖެހޭނެާކަމަށ އިާއެ

ޓްރެއިންކުރެވޭނެާގ ތ އިާމިކަންކަންާކުރެވޭނެާގ ތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއަންނަނީާދުވަހެއްާވީވީހެންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

އުމުަގއިާިގނަވަުމންާމިާއަންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގާދ ދާިާމިއަންނަނީާހުޅުވ ލަމުން.ާއެއަރޕޯޓުތައްާޤަ

ާާ ދުނިޔޭެގ މިާ ެއމްޕަރަރއ ާއަދިާއަދަށ57ާާާާްފަހުންާ ބ ޑުާ އެންމެާ ދުނިޔޭެގާ މީހަކު،ާ ހުރިާ އަހަރުާވެރިކަންކ ށްފައިާ

ނަާއެއްާލީޑަރުާއޭނަާާދ ންދެންާވެސްާހަނުގރ މަކުރަމުންާއަންނަާއެންމެާބ ޑުާއެމްޕަރަރއ ާހަނުގރ މަކުރަމުންާައން

އިޢުލ ންކ ށްފިާއިހަކަށްާދުވަހުާވަރަށްާއަވަހަށްާމިާސަރަހަްއދުަގއިާހަނުގރ މަާފެށޭނެާކަމަށް.ާފެށޭނެ.ާފެށޭނެކަންާ

މާިާ ތިބެންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ޔަޤީން.ާ ފެށޭނެކަންާ ހަނުގރ މަާ ކަނޑުއ ޅިންާ ަގލްފުާ ޔަޤީން.ާ

ތައްާހަދައިެގންާެއއަށްާމ ޖިންލައިެގންާކުރިއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަިއެގންާމިކަހަލަާޤ ނޫނުން،ާމިކަހަލަާޤ ނޫނު

ޤ ނޫނުތައްާހަރުދަނ ކ ށްެގންާތިބެންޖެހޭނީ.ާއެފަދަާހ ލަތްތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޑ މެސްޓިކްާއެއަރޕޯޓުތައްާވެސްާާ

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާޓެކްނިކަލްާމީހުންނ އިާމިާކަމ ާާކުށްޔަށްާދެވެންާއ ތިއްޔ ާކުށްޔަށްާދޭނީ.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ާައޅުަގ

ބެހޭާއެކްސްޕަރޓުންާެގނެސްެގންާޓްރެއިންކ ށްެގންާކުރިއ ލ ާހޭލ ާތިބެން.ާއަޅުަގނޑުާއަބަދުވެސްާގ ވ ލ ާެއއްޗެއް،ާާ

ވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާމިާބުނަނީާވަރަށްާބ ޑުާވ ހަކަާއެއް.ާލ ކޭޝަނަލްާއެޑްވ ންޓޭޖު ެގާާލ ކޭޝަނަލްާއެޓްވ ންޓޭޖުެގާ

އަމިއްލަާާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެއް.ާ ވ ހަކަާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ގ ވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ

ޤައުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިއީާކިހ ާވަރެްއެގާޤައުމެއްކަން،ާކިހ ވަރެއްެގާޤައުެމއްކަންާއަޅުަގނޑުމެންާއަމިއްލަައށްާާ

ރަހައްދެއްެގާގ ތުަގިއާދުނިޔޭަގއިާއ ތްާޤައުެމްއާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާނޭނޭގ.ާމިއީާވަރަށްާުމއްސަނދިާސަ

ރ އްޖޭެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ވިްއކަިއެގންާ ސަރަހައްދުާ ދައްކ އިރު،ާ ފ ޓޯާ ސަރަހައްދުާ މިާ ހަމައެކަނިާ

ޅުންާތެޔ ާނެުގމެްއާާރައްޔިތުަުންނަށްާދިރިއުޅެވޭނެ.ާއެާވަރުާމުއްސަނދިާޤައުމެްއ.ާހަމައެކަނިާމުއްސަނދިާކަމަކީާވަާ

އެކިާމީހުންނަށް،ާއެކިާޤައުމުތަކަށް،ާއެކިާފަރ ތްތަކަށްާާهللاާނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރަންާނެުގމެއްާނޫނޭ.ާމ ތްާާ

މުއްސަނދިކަންާދެްއވަނީާެއކިާސިފަސިފައިަގއި.ާއަޅުަގނޑުެމންނަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާރ ްއޖެަގއިާމިތިބަާދިރިުއޅޭާާ

މި ރ އްޖެާ މިާ މިާމީހުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުަގއިާ ސަރަހައްދަށްާ ހިސ ބ ިއާ އ ތްާ ލ ކޭޓުވެފައިާ އ ތްާ
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ވިްއކަިއެގންާދިރިއުޅެވޭނެާމުްއސަނދިާބައެްއެގާގ ތުަގއި.ާފުދޭާބައެްއެގާގ ތުަގއި.ާފުއްދުންތެރިާބައެްއެގާގ ތުަގއިާާ

ޖެހެއޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެއަރާސްޕޭސްާާދިރިއުޅެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަ

ައޅުަގނޑުމެންާ ޓެރިފްހަދައިެގންާ ައުގތަކަށްާ ވިްއކ އިރުަގއިާ ލ ކޭޝަނ ާ މިާ ެއއަރޕޯޓްތަކ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އ އިާ

ކްރައިޓީރިއ ތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާތަޢ ރަފުކުރަންާއެބަާޖެހެއޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކިޔަނީ.ާމިއީާމިދައްކ ާވ ހަކަާއަކީ.ާާ

ލަށްާވ ހަކަނުދެއްކުނީމ ާއިރުކ ޅަކުންާއިރުކ ޅަކުންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ،ާސަރުކ ރޭ،ާސަރުކ ރުާވިްއކ ލީއޭ.ާބަލަާާބި

ތިާާ ސަރުކ ރުަގއިާ ކުރީެގާ ތިއީާ މީހަކު.ާ އުޅޭާ ެގންދަންާ ެއއްޗިހިތައްާ ކ ނޑުޖަހައިެގންާ ނޫޅެއޭާ ސަރުކ ރުަގއިާ މިާ

ާާބޭފުޅުންާކަންކުރިގ ތުންާހީވެެގންާއުޅޭާއެއްޗެާ 300ާާާާއްާތިއީ.ާއިނިގރޭސިވިލ ތަށް 200ާާމިލިޔަންާޑ ލަރުާއަނެކަކަށް

މިާ ނޫޅޭ،ާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ވިްއކ ލަިއެގންާ ބަނދަރުާ ަވިއެގާ ޤައުމުަގއިާ މިާ އެހެރީ.ާ ޖަމ ކ ށްފައިާ ޑ ލަރުާ މިލިޔަންާ

ބައެއް ދަންނަާ ވަްއކަންކުރަންާ ނެތޭ.ާ މީހެއްާ ހުރިާ ބުއްދިއެއްާ މިާ ކުރ ނެާ އެކަންާ ނެތޭާ ިމާާޤައުމުަގއިާ ނެތިއްޔޭާ ާ

ބައެްއާާ ދަންނަާ ަވއްކަންކުރަންާ ނެތޭާ ސަރުކ ރަކުާ މިާ ނުކުރެވޭނެއްނު.ާ ކަމެއްާ ެއާ އެހެންވީމ ،ާ ސަރުކ ރުަގއި.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންީވމ ،ާއެާކަމެއްާނުކުރެވޭނެ.ާތިާހުރިހ ާކަމެއްާކ ށްފައިާއ ތީާވައްކަންކުރަންާދަންނަާ

ާާ ތިބި އަހުލުވެރިވެފަިއާ އޭެގާ އެހެންވީމ ،ާާމީހުންާ ސަރުކ ރުަގއި.ާ ކުރީެގާ ތިބީާ މީހުންާ ތިބިާ އަށަަގނެފައިާ މީހުން،ާ

ބައެްއެގާނެތްާސިފަާެއއްާކިހިނެއްތޯާެގންނަނީ.ާވަރަށްާމަދުާބައެއްާތިބީާއެކަންެވސްާދަންނަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

އަޅުާ ެގންދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ މޭރުމުންާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިހިރަާއ ދެ،ާ ހިނގ ށޭާ ަގނޑުމެންާ

ގ ތަށްާކުރިއ ލ ާވިސްނައިެގންާާ ބޭނުންކުރެވޭާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ ބޭނުންތަކުަގއިާބައެއްާ މިލިޓްރީާ މަދަނީާއެއަރޕޯޓުތައްާ

ވަިއެގާާ ބޭނުންކުރ ނެ،ާ ވެސްާ އެއަރޕޯޓުތައްާ މިާ ދީފައިާ އަެގއްާ ކީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަުގތުަގއިާ އެާ ތިބެމ .ާ

ކުރ ނެ.ާކ ންމެާޤައުމަކަށްާލިބިފައިާއިންނ ނެާހަމަާކަނޑުެގާސަރަހައްދުާހެންާއެާއިންނަާސަރަހައްދުާވެސްާބޭނުން

ރައީސް.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ޑޭާ އަުގާ މ ާ މަތިާ މިހ ރުާ ބ ޑީ.ާ ައުގާ ނޫނޭާ އެކަންޏެއްާ ކަނޑުާ އެްއ.ާ ސްޕޭސްާ އެއަރާ

ނޑައަޅަންޖެހޭނެއޭާއެއަރކްރ ފްޓްާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިބުނަނީާހިނގ ށޭާމިާެއއަރޕޯޓްތަްއާމިއީާޤ ނޫނުަގއިާކަ

މެއިންޓެނެންސްާސެންޓަރުތައްާހެދުމ އި،ާހެންަގރުތައްާބަހައްޓ ނެާގ ތ ިއ،ާއެާހެންަގރުތައްާހިންގ ނެާގ ތ އި،ާއެާާ

ހެންަގރުތަކުެގާަގވ އިދުތަކ އިާއުސޫލުތަކ އި،ާޗ ރޖަސްތަކ އިާކަނޑައެޅޭނެާގ ތެއް.ާިމއީއޭާިމާބިލުަގއިާމިާޤ ނޫނުންާ

ްއޗެއްސަކީ.ާދެންާހަމަާބިލަށްާވ ހަކަދައްކަންާނޭނުގނީމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާސަރުކ ރުާިވއްކ ލީ،ާބިންާާލ ންވ ާއެ

50ާާާާވިްއކ ލީ.ާބަލަާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ 5ާާހ ސްާައކަފޫޓުާބިމެއްާިވއްކ ލައިެގންާިމއަދުެގާސަރުކ ރުާިވސްނުމަކީ

.ާއެކުރ ާގ ތްާނޭނެގނީތޯ.ާޙިކުމަތްާނޭނެގނީތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑުާާލައްކަާައކަފޫޓުެގާބިންާމިާމ ލެާއަށްާބ ޑުކ ށްދިނުން

ހ ސްާއަކަފުޓޫާބިމަށްާލިބެނީ،ާއެބޭފުޅ ާދެއްކިާވ ހަކ50ާާާާަބުނެދެންތޯ.ާއަޅުަގނޑުާއުޅުނީމޭާދަންނަވަންތޯާއެކަން.ާާ

50ާާތެރިާރަީއސް،ާާއަށްާރައްދުާދޭންާމިހ ރުާމަޖުބޫރުވެއްޖެ.ާއެކަމަކުާމިާބިލުެގާހުދޫދުާތެރެއިންާއިނޭގތޯ.ާޢިއްޒަތް

ާާ ވިްއކ ލަިއެގން އަކަފޫޓްާ 400ާާާާހ ސްާ 500ާާާާމިލިއަން ކުރަނީ. އެސްޓިމޭޓުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބޭނެކަމަށްާ 50ާމިލިައންާ
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10ާާާާބުރީެގ10ާާާާހ ސްާއަކަފޫޓުެގާާ ލަްއކަާއަކަފޫޓު.ާއެހެންވީމ ،ާމ ލޭެގާބިމަށްާެއ5ާާާާޢިމ ރ ތްާނެުގނީމ ާެއާލިބެނީ

ހ ސްާއ އިލ ާއަށް.ާިމ50ާާާާސްާއަކަފޫޓު.ާމިހ ރުާއެއ ތްާތ ނަގއިާދިރިުއޅޭނީާާހ 50ާާލައްކަާއަކަފޫޓު.5ާާާާއިތުރުވަނީާާ

50ާާާާ އަނެއް ެއއަށްާ އިންނަ،ާ އަޅުަގނޑުާ ިވއްކ ލީަމާ އަކަފޫޓުާ 50ާާާާހ ސްާ ބިމުަގއި އަކަފޫޓުެގާ ބުރީެގ10ާާާާހ ސްާ

ާާ އުޅެވޭނެ އެތ ނަގިއާ ނެުގނީމަާ ތަނަކުނ700ާާްޢިމ ރ ތްާ ހުރިހ ާ ކަމަކީ.ާ މިކުރިާ މިއީާ އަށް.ާ ހޯދ ނީާއ އިލ ާ ާވެސްާ

ދުނިޔޭެގާމަސައްކަތްާކ ށްފަިއާމަސައްކަތްކ ށްފައިާތިބިާމީހުން.ާވ ނުވ ާއެނޭގާމީހުން.ާކޯޓަކުންާވެސްާނުހޯދ ނެާ

ހަމަާަގމީހެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކޯޓަކުންާވެސްާހޯދ ނީާހަމަާމީހުން.ާދުނިޔޭެގާއުޅެާކަންާދަނެާތަޖުރިބ ާލިބާިާ

މީހުން ތިބިާ ލިބިފައިާ ހަަމާާމަޢުލޫމ ތުާ މިޤ ނޫނުަގއިާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ވެސް.ާާ ގ ތްާ ކުރަންވީާ ކަންާ ފަހަރުާ ބޯޓުާ ބަެއއްާ ކުރެވޭާ ްގރައުންޑްާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ ބަެއއްާ ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެާ

ާާ ވ ހަކަދެްއކޭކަށެްއ ނޫންތޯާ ނެތެއްާ އަށްާ ތިބޭފުޅ ާ ދެންާ ފަހަރުަގއިާ ބޯޓުާ ކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށް.ާާްގރައުންޑްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިކަންާހަމަޖައްސައިދެްއވީމަާނޫންތޯާފުރަތަމަ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާނެތްާވ ހަކަދެއްކޭކަށްާ.

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާ މަޑުކ ށްލަދެއްވުންާ އިހަށްާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އިޙުތިރ މްކުރައްވ ާާވ ހަކަދައްާ މެންބަރަށްާ ވ ހަކަދަްއކ ާ މެންބަރުންާވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ެގންދ އިރުަގިއާ ކަމުންާ

ެގންގ ސްާާ މިގ ތަށްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ އެދެިވެގންވ ާ ވަރަށްާ ތިއްބެވުމަކީާ އަޑުއައްސަވަންާ ހަމަާ

ންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާއ ތްާމުހިއްމުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްާވީހ ާވެސްާއަވަހަކަށްާނިންމ ލު

ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދައްކަވ ާ ެވސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައް.ާ

ކަކ ޅުާާދެއްވ ާހަމަާރަނަގޅަށްާއަޑުައއްސަވަންާތިއްބެވުމަކީާއެީއާއެންމެާރަނަގޅުާގ ތްކަމުަގއިާދަންނަވަމުންާވ ހަ

ާކުރިއަށްާެގންގ ސްާނިންމ ލަދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ

 ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާދަްއކަމުންާއަންނަާވ ހަކަާއަކީ،ާމިާުއސޫލުެގާދަށުންާރ އްޖޭެގާާ

ކުރެވޭާބޯޓުާފަހަރުަގއިާކ ންޑިޝަނަލްާސަރވޭާއ އިާމިކަހަލަާއެއްޗެހިާހެދޭނެާމ ހިރުނާްާއެއަރޕޯޓްތަކަށްާްގރައުންޑުާާ

މިކަންކަންާާ ހެދުމ އި،ާ ެއކަހަލަާސެންޓަރުތައްާ ަގވ ިއދުތަކ އިާ އުސޫލުތަކ އިާ ކުރެވޭނެާ ތައްޔ ރުާ ކުރުމ އި،ާ ތައްޔ ރުާ

އަޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ.ާ ބަޔ ންކުރަންާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ މިފަދަާ ވެސްާ ބ ޑެތިާާކުރުމަށްާ ދުނިޔޭަގއިާ ބަލ ލިންާ ރޭަގއިާ ާ

ޤައުމުތަކުަގއިާސިވިލްާޭއިވޭއޝަންާޤ ނޫނ އިާބެހޭގ ތުންާހަދ ފައިާހުރިާޤ ނޫނުތައް.ާވަރަށްާފުޅ ާވަރަށްބ ޑުާއެްއޗެްއާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދުނިޔޭެގާއެންމެބ ޑުާއެްއޗަކީާކަނޑުާޤ ނޫނ އިާސިވިލްާޭއިވއޭޝަނުެގާޤ ނޫނުާޢިްއޒަތްތެރިާާ

ކަނޑުާއ ތްާޤައުމެއް.ާއަދިވެސްާމިާޤައުމުަގއިާނެތ99ާާާްސް.ާވ ހަކަދައްކ އިރުާައޅުަގނޑުމެންާމިއީާކަނޑު،ާ%ރައީ
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ޖެހިފައިާ ސެވަރޭޖްކުރަންާ މިތިބީާ ވެސްާ މީހުންާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނެއްާ ސެވަރޭޖްާ

ނަވ ނީާހަމަާފަށްފަށުންާމިާޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކުރަންާމިހ ރު.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާހަމަާމިާދަން

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެށޭހިނދުަގއިާ އެއްާ ހަނުގރ މަާ ެއއަރޕޯޓުތަްއާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޙ ލަތުަގއިާ މިާ އެބަޖެހެއޭާ

މިކަންކަންާާ އެޑްވ ންޓޭޖްތަކ އި،ާ ނަަގންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއވަުގތުާ ައުގތަކ އިާ ދޭނެާ ކުއްޔަށްާ ތަންތަންާ

ޖެހެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނުޖެހެއޭާކުޑަާއަަގކަށްާވިްއކ ލ ކަށެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާާއަ ބަޔ ންކުރަންާއެބަާ ޅުަގނޑުމެންާ

މިހ ރ ލައިާ އެއަރޕޯޓުތައްާ އަޅުަގނޑުެގާ މިގ ވަނީ.ާ ތަކުރ ރުކ ށްާ އަޅުަގނޑުާ އެްއ.ާ އެއަރސްޕޭސްާ އަުގބ ޑުާ

ެއއަރކްރާ  މިލިޓަރީާ ހިނގ ށޭާ ތަްއޔ ރުވަމ ާ ސެންޓަރުތަްއާާއަޅުަގނޑުމެންާ މެއިންޓެނެންސްާ ޖެއްސޭގ ތަށް.ާ ފްޓްާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލ ކޭޝަނަކީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަން.ާ ބ ޑުާ ައުގާ ރައިޓްާ ލޭންޑިންގާ ދެވޭގ ތަށް.ާ ކުއްޔަށްާ

ފައިސްޓްާއޭޝިއ ާއ އިާއެފްރިކ ާއ އިާދޭތެރޭަގއިާމިޑްލްާީއސްޓ އިާދޭތެރޭަގއިާމިއ ތީާމިާޤައުމުާހުރަސްކަނޑ ފަިއާާ

ނިއްޔ މުާނޯންނ ނެާއެއްވެސްާތަނަކަށްާދެވޭކަށެއް.ާކީްއވެތޯާއެާޗ ންސްާއަޅުަގނޑުމެންާނުނަަގންވީ.ާައޅުަގނޑުާނޫ

މިކިޔަނީާއެާވ ހަކަ.ާއެކަންކަންާމިާޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކުރަންވ ނެ.ާއޭެގާހުދޫދުާމިާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑައެޅެންޖެހޭއޭ.ާާ

ާހިނގ ށޭާކުރީަގއިާމިާދެންނެވިާސިވިލްާޭއވިއޭޝަންާޤ ނޫނ އިާިމާާކ މިޓީާމަރުޙަލ ާއަށްާެގންގ ްއސަާއަޅުަގނޑުމެން

ދެންާާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއއީާ ހިނގ ށޭ.ާ ބަޔ ންކުރަމ ާ ިމކަންކަންާ ތެރޭަގއިާ ހުދޫދުެގާ މިާ އެއްކ ށްފައިާ ދޭތިާ

ާއެބަާއިސްޭވ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާަވުގތެްއާވެސްާނެތްހެން.ާދެންާއަނެއްާބައެއްާބޭފުޅުންާވަރަށްބ ޑަށްާކޯފ ާވެސް

ާއެހެންވީމ ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާިމވަުގތަށްާހުްއޓ ލީާއިނޭގތޯ.ާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާޭއވިޭއޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލަށްާ  އ ދެ،

ްއކުމަށްޓަކައިާމިާފުރުޞަތެއްާމިއަރުވަނީ،ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދަށް.ާވ ހަކަާދެ

ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަކ ޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޢިްއޒަތްތެ މޫސ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ރައީސް.ާ ރިާ

ފ ޑަކަށްާ މުޑުދ ރުާ ކިތަންމެާ ބިލުާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ ބިލެްއާ އަށްާ އ ތޯރިޓީާ އޭިވޭއޝަންާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އެ ނުވަތަާ ހެޔ ާނަމެއްަގއިާ ބިލެއްާ މިފަދަާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ިވޔަސްާ ހެޔ ާާާާއ ތްކަމުަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާވިސްނުމުަގއިާ

ކަމަކަށްާވިސްނައިެގންާހުށަހެޅުއްވީތީާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިާއެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ
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ފުރަތަމަާކަމަކީާމިާބިލުެގާިމއ ތީާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާޭއިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީާހިނަގމުންދ ނީާއެކަމަށްާކަނޑައަޅ ާާ

ާވަނަާމ އްދ ..ާ.3ާާޖުމްހޫރިއްޔ ާކަނޑައަޅ ާމިނިސްޓަރެއްެގާބެލުމުެގާދަށުންނޭ.ާއެއީާރައީސުލް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމ ،ާާ ެގއްލިފައި.ާ ިމވަނީާ މިވަުގތުާ ކޯރަމްާ އެދެންާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

(ާއ ނ،ާމިހ ރުާކޯރަމްާމިވަނީާއަދަދުާހަމަެވފައި.ާއެހެންވީމ ،ާކުރިންާާމަޑުކ ށްލަދެއްވުންާއެދެން.ާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަާ އަޙުމަދުާ އިލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ ެގންދިޔަާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ

ާެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ

 ން:ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުާ

ެގންދ ނަން.ާާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެންާ ނަގ ލިކަމުަގިއވިޔަސްާ ކޯރަމްާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާ)ނ(ާަގިއ3ާާާާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާއަސްލުާފެށޭނީާއަދިާފަހުން.ާފުރަތަމަާބިލަށްާވ ހަކަާދައްކ ނީ.ާާ

ޭއވިއޭޝަން ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާާމިބުނަނީާ އެކަމަށްޓަކައިާ ހިނަގމުންދ ނީާ އ ތޯރިޓީާ

ާާ އ ންނަނީ މިާ ބިލުަގއިާ މިާ ޢަބްދުއްރަޙީމްބެާ މިާ ދަށުންނޭ.ާ ބެލުމުެގާ މިނިސްޓަރެއްެގާ ވަނ10ާާާަކަނޑައަޅުްއވ ާ

ާާ އ ތޯރިޓ5ާާީމ އްދ ަގއި މަސްޢޫލުވ ންޖެހޭނީާ ކަނޑައެޅުމަށްާ ސިޔ ސަތުާ އ ތޯރިޓީާ މިއ ންނަނީާ ބ ބުަގިއާ ެގާާވަނަާ

މިނިސްޓަރޭ.ާާ މިބުނަނީާ މީަގއިާ ދިމ ވަނީ.ާ މިާ ކޯްއޗެއްތޯާ ެއއްޗަކީ.ާ މިކިޔ ާ އެްއކަލަާ އެއީާ ބޯޑުންނޭ.ާ ޑިރެކްޓަރުންާ

ދަންނަވ ލީ.ާާ ވ ހަކަާ ނުޖެހޭާ ތ ކުންތ ކުާ ބިލުާ މިާ ދިމ ނުވ ތީ.ާ ސިޔ ސަތޭ.ާ ބޯޑުންނޭ.ާ ބުނަނީާ ޢަބްދުއްރަޙީމްބެާ

ާާ ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ނ(ާަގއިާއ ތްާއ ތޯރިޓީެގާއެންމެހައިާކަންކަމ ިއ9ާާާާއ ތޯރިޓީެގާއެންމެހ ާކަންކަމ ިއާުގޅޭގ ތުންާމި

ނޭނެގ.ާ ވެސްާ ބަސްާ ދިވެހިާ ވުން.ާ ޖަވ ބުދ ރީާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ުގޅޭގ ތުންާ

ާާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގާ އ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ކަންކަމ ިއބެހޭގ ތުންާ އެންމެހ ާ ވުން.ާާއ ތޯރިޓީެގާ ދ ރީާ ޖަވ ބުާ

ޙަކީމްބޭެގާ ކ ންމެވެސްާ ޖެހޭނެތ ާ އ ންނަންާ ައއިއްސިއްޔ ާ އ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބަހެއްތޯ.ާ ދިވެހިާ ކ ންާ އެއީާ

ނަމެއް.ާއެހެންވެާމިާދަންނަވަނީާބިލުެގާފުރަތަމަާނެތޭާތ ކުންތ ކުާޖެހޭާފ ޑަށްާވެސް.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުާބިލަށްާާ

ކ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާޚިޔ ލެއްާނުކުރަންާމިއަދަކުާބިލަށްާނޫނިއްޔ ާވ ހަކަާދަްއކ ކަށް.ާދެންާާހައްތަހ ާވެސްާވ ހަކަާދައްާ

ާާ ޢައްޔަނުކުރ ނ9ާާާާީމިއ ތީ ޗީފްާ އ ތޯރިޓީެގާ ޗެއަރމަނ އިާ ބޯޑުެގާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ އ ތޯރިޓީާ ޞަފުޙ ެގާ ވަނަާ

ާާ މިއ ންނަނީ މ އްދ ަގއިާ ިމއ ތްާ ކިޔ ފައިާ ބޯޑޭާ މ13ާާިއެްގޒެކެޓިވްާ މ އްދ ަގއިާ އ ތީާވަނަާ މިާ ވ ހަކަަގއިާ އ ންނަާ

ޗެއަރމަނެްއެގާވ ހަކަާއެބަާިއނދޭ.ާއެކަމަކު،ާޗެއަރމަންާކަނޑައަޅަންވީާގ ތެއްާނެތް.ާޗެއަރމަނެއްާމީެގތެރޭަގިއާާ

ބިލުގައި.ާމިއީ،ާއަޅުަގނޑުާާ ގ ތެއްާނޭނޭގާ އޭނަާކަނޑައަޅަންވީާ އެްއޗެްއާއެބައުޅޭ.ާ އުޅޭކަެމއްާއެނޭގ.ާނުފެންނަާ
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ބިލަށް ޑިރެކްޓަރުންެގާާާާދައްކ ނީާސީދ ާ ޒިންމ ތަކަކީާ ޒިންމ ވ ން،ާ ޗެއަރމަނުާ މިއ ންނަނީާ ދެން،ާ ވ ހަކަ.ާ އިނޭގތޯާ

މ ނަާާ ީމަގާ އަޅުަގނޑުާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ރިޔ ސަތުންާ ޖަލްސ ތަކުެގާ ބޯޑުެގާ ހިންުގންާ ރަވ ާ މަސައްކަތްތަކ ިއާ ބޯޑުެގާ

ކުރުމުަގ މ ނަާ އެއް.ާ އަިއއްސަާ ނެތްާ އެއްޗެއްާ ކިޔ ާ ރިޔ ސަތޭާ ކ ކުކަންާާކުރިއިރުަގއިާ ރިޔ ސަތަކީާ ނެތްާ އިާ

އަޅުަގނޑުާާ ނަމެއްާ ކިޔ ާ މިއަށްާ ބަހުންާ ޢަރަބިާ ކިޔަނީ.ާ އެއްޗެއްސަށްާ ކަހަލަާ މިާ ބިލުތޯާ މިާ ދެން،ާ ބުނެދީފައެއް.ާ

ެއގްޒެކްޓިްވާާ ޗީފްާ ނުވަތަާ ޗެއަރމަންާ މިއ ންނަނީާ ދެން،ާ އިނޭގތޯ.ާ ޙަޤީޤަތެއްާ މިއީާ ހޯދަން.ާ ބޭނުންވަނީާ

އެހެން ބޯޑުެގާ ވަކިވުންާާާާޑިރެކްޓަރުންެގާ މަޤ މުންާ ކުރިންާ ހަމަވުމުެގާ މުއްދަތުާ މަޤ މުތަކުެގާ މެންބަރުންާ

ހުރިހ ާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީާ އަޑުއަހަމުާ ވެސްާ އަބަދުާ ައޅުަގނޑުާ ލިބިެގންވޭ.ާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ރައީސުލްާ މިހުންނެވިާ މިހ ރުާ އަނެްއކ ާ ވ ހަކަެއއް.ާ އަޑުއަހ ާ ެއއީ،ާ ވ ހަކަ.ާ ނެިގާ ހަމާަާބ ރެއްާ ވެސްާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކުޑަާާ ކ ޓ .ާ މަހ އިާ ަމހ ،ާ ކ ޓ އިާ ެއކެްއޗެއް.ާ ކިޔޭނީާ ކިޔޭނީ.ާ ދެކ ޅަށްާ ކ ޓ ާ މަހ އިާ މަހ ،ާ ކ ޓ އިާ އެގ ތަށްތޯއޭ.ާ

ޗީފުާާ ޗެއަރމަނ އިާ ދަށުންާ އުސޫލެއްެގާ ކަނޑަައޅ ާ ބޯޑުާ ހަމައެއ ެއކުާ މިއ ތީާ ދެން،ާ އެކަްއޗެއް.ާ އުޅެނީާ ތަފ ތެއްާ

ޑިރެ އެހެންާ އަނެއްކ ާާއެްގޒެކްޓިވްާ ކަމެކޭ.ާ ލިބިެގންވ ާ އިޚުތިޔ ރުާ މިނިސްޓަރަށްާ ދިނުމަކީާ ޗުއްޓީާ ކްޓަރުންެގާ

ނުުގޅިފައިާިމއ ތީ.ާމިފަހަރުާމިއ ތީާބޯޑުަގިއާވ ނެ..ާމިފަހަރުާމިނިސްޓަރަށްާމިާދަންނަވަންޖެހެނީ.ާޗީފެއްާއެބަހުރި.ާ

ށްާރަނަގޅަށްާދިރ ސ ާކުރަްއވ ފައި.ާބިލަށްާޗެއަރމަނެއްާއެބަހުރި.ާދެން،ާމިއ ތީާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާއ ންނ ނެާވަރަ

ކަނޑައަޅ ނީާާ އިނ ޔަތްތައްާ އެހެނިހެންާ އ އިާ މުސ ރަާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ ޗެއަރމަނ އިާ ދަްއކަނީ.ާ ވ ހަކަާ

ާާ ހަމަ މިއ ންނަނީާ ދެން،ާ މިއައީ.ާ ތަނެއްާ އެހެންާ އަނެއްކ ާ ަގިއ23ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާކަމެްއާނިންމ ާޖަލްސ ާއަށްާހ ޟިރުވެފަިއވ ާމެންބަރުންާވޯޓުާނަގ ާއަޣުލަބިއްޔަތުާލިބޭާާމިއ ންނަނީާބޯޑުންާވަކި

ގ ތެްއެގާމަތިންާވަކިާގ ތަކަށްާކަމެއްާފ ސްކުރަންާއަޣުލަބިއްޔަތުާނުލިބިާވޯޓުާހަމަވެއްޖެނަމަާގ ތެއްެގާމަތިންާވޯޓުާ

ރިޔ  ެއއްކަލަާ ެއވެ.ާ ލިބިެގންވެާ ރިޔ ސަތަށްާ އިޚުތިޔ ރުާ ެއއްެވސްާާދިނުމުެގާ ބިލުަގއިާ މިާ ައއިއްސަ.ާ މިއ ތީާ ސަތުާ

ތ ނެއްަގއިާމ ނަާކުރުމުަގއިާެވސްާރިޔ ސަތަކީާކ ކުާކަމެއްާބުނެދީފައެއްާނެތް.ާކ ންާރިޔ ސަތެއްތޯާވީ.ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ވަރަށްާ އެމީހުންާ އޭތިާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީ.ާ ވެދ ނީާ ކަމަށްާ ރިޔ ސަތުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހީވ ނީާ

ވަނަާމ އްދ ާއ ތޯރިޓީނ24ާާާްަގޅަށްާދިރ ސ ާކުރަން.ާދެން،ާފަހުންާމިއ ންނަނީާބުނެފައިާއ ތޯރިޓީން،ާދެން،ާމިާާރަނ

ެއގްޒެކްޓިްވއޭ.ާާ ޗީފްާ އ ތޯރީޓީެގާ ފަރ ތަކީާ ތަމްސީލުކުރ ާ އ ތޯރިޓީެގާ އަދިާ ވެރިޔަކީާ ހިންުގންާ ދުވަހަށްާ ދުވަހުންާ

ބ ރެއްާދީފައިާއެއްކަލަާޗީ ފްާެއގްޒެކްޓިވްާއަށް.ާކ ބައިތޯާޗެއަރމަން.ާކ ބައިތޯާމިނިސްޓަރު.ާމިފަހަރުާމިއ ތީާހުރިހާ 

ދައްކަން.ާާ ވ ހަކަާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ މިހެންާ އެބަހުރިާ މީަގިއާ ނަމަކީ،ާ ކިޔ ނެާ ބިލަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުާ

ދިވެ ކިޔ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ކައިރިވ ތީާ ވެސްާ ަވުގތުާ ހިރ އްޖޭަގއިާކަނޑައެޅިފަިއވ ާ

މަރުޙަލ ަގއިާާ ކ މިޓީާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ މިާ ލިމިޓެޑް.ާ ޕްރަިއވެޓްާ ކ މްޕެނީާ އެންޑްާ އ ތޯރިޓީާ އޭިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ

ހީވޭާ ބިލުާ މިާ ބައެްއފަހަރުާ ހަދ ފައި.ާ އަކަށްާ ކ ްމޕެނީާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ލ ންާ ވެސްާ ލިމިޓެޑްާ ޕްރައިވެޓްާ



 93 

ވޭާބައެއްފަހަރުާޗެއަރމަނަށްާބ ރު.ާއަނެއްފަހަރުާމިނިސްޓަރަށްާބ ރު.ާމާިާކ މްޕެނީއެއްާހެންާވެސް.ާބަެއއްފަހަރުާހީ

މީހަކަށްާ ކިޔ ާ ޗީފުާ އަނެއްފަހަރުާ ބ ރު.ާ ޗެއަރމަނަށްާ ބަެއއްފަހަރުާ ރަނަގޅަށް.ާ މީތިާ ބައްލަވ ާ އިނޭގތޯ.ާ ބިލުަގއިާ

ބ ރު އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަނެއްފަހަރުާ ބ ރު.ާ މިނިސްޓަރަށްާ އަނެއްފަހަރުާ މާިާބ ރު.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހަތަރުާ ާ.

ހުރިހ ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ސްޓޭޖްަގއިާ ކ މިޓީާ ހަމަާ ނޫންތޯ.ާ ބ ޑުވަރެއްާ ތަންކ ޅެއްާ ދެން،ާ ލިބިދޭ.ާ ބ ރުާ ބިލުންާ

އެއ ތީާާ ފަހަރުވެސްާ މިާ ކަމުނުދ ނެ.ާ މީހ ާ ދައްކ ާ ދެްއކީމަާ ވ ހަކަާ މިާ ހަމައެއ ެއކު،ާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ މަސައްކަތެއްާ

މިޓީާއަށްާފ ޑެްއެގާތޫނުާހަތިޔ ރުާއަނެއްކައްޗޭާކިޔ ފައިާދެފ ޅުަވތުެގާބިލެއްާަވއްޓ ލ ފަިއ.ާާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކ 

ބެލިއިރުާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭ.ާއޭޖީާއ ފީހުންާބުނީާކަމަކުާނުދޭ.ާޕީޖީާއ ފީހަކަށްާވެސްާކަމަކުާނުދޭ.ާބިލަށްާފައިސ ާާ

ކ ކު ނެީގާ އ ތީ.ާ ދީފައިާ ފައިސ ާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ މިވ ހަކަާދެއްކިތޯ،ާ ދެން،ާ މީހެއް.ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ބެލިއިރުާ ތޯާ

ދެއްކީމަާކަމުނުދަނީ.ާދެން،ާބިލަށްާކިހިނެއްތޯާވ ހަކަާދެއްކޭނީާމިހެންާއ ވެެގން.ާބައްލަވ ާކީހ ާޅެމެއްާފަރިއްސަށްާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާ ކުރީެގާ ގ ތަކީާ އުޅޭާ ވެެގންާ އެްއޗެއް.ާ އ ންނަާ ބަހުަގއިާ ދިވެހިާ ެއއީ،ާ އެކޭާ ވ ވ ހަކަާ

އޭރުާާ ދެއްކީ.ާ ވ ހަކަާ ކިޔ ފަިއާ ކަމެކޭާ އަނިޔ ވެރިާ އޭނ ެގާ ވެރިއެކޭ،ާ ޚުދުމުޚުތ ރުާ މައުމޫނަކީާ އަލްއުސްތ ޛުާ

ކެނެރީޭގާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުެގާ ބޭފުޅެއް.ާ ހޯދަންޖެހޭާ އިޙުތިރ މުާ ަވރަށްާ ައކީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

،ާއެާބޭފުޅ ެގާނަމަށްާވެސްާއިޙުތިރ މުާލިބިެގންވ ާބޭފުޅެއް.ާާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާއައީ.ާއެީއާއިޙުތިރ މުާލިބޭާބޭފުޅ 

ވ ހަކަާާ އަޑުަގދަކ ށްާ ބޭބޭފުޅުންާ ތިއްބަވ ާ މިތ ާ ކުރީަގއިާ މިކިޔެނީ.ާ ކޯއްޗެއްތޯާ ކަމަކުނުދޭ.ާ ދައްކަިއެގންާ ވ ހަކަާ އެާ

ދެްއކެވިާ ވ ހަކަާ ކިޔ ފައިާ އަނިޔ ވެރިއޭާ ޚުދުމުޚުތ ރ އިާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ެގާ ކުރީެގާ އޭރުާދައްކ ާ އިރުާ

އިޙްތިރ މުާ ގ ތަށްާ ިވދ ޅުވ ާ ތިާ އޭރަކުާ ނޯވޭ.ާ ވެސްާ އުސޫލުތަކެްއާ ރީތިާ އެްއކަލަާ ތިބުނ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ތިމަރަފުށާީާ ދެންމެ،ާ ކުރަންޖެހުނީ.ާ ވެސްާ އިޙްތިރ މުާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުާ ނޯވޭ.ާ ވެސްާ ކުރުމެއްާ

ވިދ ޅުވީ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޙްތިރ މުާާދ އިރ ެގާ ެގއްލުވަނީއޭ.ާ އިޙްތިރ މުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިހ ރުާ ާ

ހުރެެގންާއިޙްތިރ މުާވެސްާެގއްލޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލަށްާއިތުރުާކުރަންާބޭނުންާބޯޓުތަކަށްާއަރ ާ

ސްޓޭ ކ މިޓީާ މިދަންނަވަނީާ އ ދޭހ އެކުާ އަޅުަގނޑަށްާ ބިލަށްާ މިާ ތިބޭތޯ.ާ ހަމަހޭަގއިާ ބިލަށްާމީހުންާ ޖުަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެރުވިޔަސްާއަދިާކުރީަގއިާރ އްޖޭެގާރައީސްކަންާކުރެްއވިާރައީސްާމައުމޫނުާއެރުވިާކަުމަގިއާާ

ވިޔަސްާބިލުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބ ޑަށްާއެދެންާމަތީާމަޤ މުަގއިާތިއްބަވ ާހުރިހ ާބޭފުޅުންާހަމަހޭގައިތޯާތިއްބެވުމަށްާާ

ބޯ ނޫނީާ ދަތުރެްއާާޓެސްޓެއްކ ށްފައިާ ގ ސްާ އަށްާ އިންޑިޔ ާ ިމއިވެނީާ އަޑުާ އަޅުަގނޑުާ އެީއ،ާ ނ ރުވަން.ާ ޓަކަށްާ

ކުރިޔަސްާމީހަކުާބޯާވ ހަކަ.ާހ ޑުލަނީއޭ.ާހަމަާހ ޑުލަނީއޭ.ާހަމަާހ ޑުލަނީއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާ

ޙަޤީ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ ހުރިތޯ.ާ ހަމަހޭަގއިާ ކުރަންާ އިތުރުާ މިބިލަށްާ އެއ ރޕޯޓުާާމިހ ރުާ ބޭނުމަކީާ ީމެގާ ޤަތުަގއިާ

ކުރިާާ ދުވ ލުާ ރެޔ އިާ އ ހ ރުަވއިާ ދ ާ މަސައްކަތުންާ ބުރަާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ މިއުޅޭނީ.ާ ވެސްާ އަނެްއކ ާ ވިްއކ ލަންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ނުވ ނެއޭ.ާ ެއކަމެއްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑު،ާ މިއުޅެނީ.ާ ނުިވއްކިެގންާ ެއއ ރޕޯޓުާ މަސައްކަތްާ
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ާާ އ ހ ރުވ ެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ދ ާ ލެޔ އިާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ ނުވ ނެއޭ.ާ އެކަމެއްާ ޖެހެނީ.ާ ދޭށޭާ އިސްތިޢުފ ާ

ހަމަެއއ ެއކުާާ އަޑުއިވެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެން،ާ ެއއ ތީ.ާ އެއ ރޕޯޓަކީާ މިއަދުެގާ މަސައްކަތަކޭާ އ ތްާ ކ ށްފައިާ

ފަ ހަތަރުާ އަތުންާތިންާ ދިެވއްސެްއެގާ ުއޅޭާވ ހަކަ.ާ ސްާޑ ލަރުާދޭންާމުސްތަޤުބަލުަގއިާނަގ ާޑ ލަރުތަކެއްާނަަގންާ

ާާ 5ާާާާވ ހަކަ.ާމިއީތޯާހެޔ ވެރިކަމަކީ.ާފުރ ާކ ންމެާދިވެްއސެްއެގާއަތުން 6ާާާާޑ ލަރުާނެީގމ  ޑ ލަރ10ާާާާުޑ ލަރުާނެީގމ 

 ނެީގމ ާއެއީތޯާހެޔ ވެރިކަމަކީ.ާއެއަށްާކިޔ ނީާއަނިޔ ވެރިކަންާއިނިގރޭސިާބަހުން..ާ.



ާޖަލްސ ާނިންމުންާ.ާ

ާ

ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަކ ޅުާމަޑުކ ށްލަާދެއްވުންާއެދެން.ާމިހ ރުާމިއަދުެގާޖަލްސ ާއަށްާކަނޑައެޅިފައިވ ާވަުގތުާާ

ވެސްާހަމަވ ންާވަރަށްާކުޑަކުޑަާވަުގތުކ ޅަކަށްވެފަިއވުމ އިާއެްއކ ށްާއަޅުަގނޑުާދެތިންާެއއްޗެއްާދަންނަވ ލަންާޖެހޭތީާ

ޢިއްާ ެއއްކ ށްާ ކުރެވިފަިއވ ާާއ އިާ ޚ އްޞަާ ދެއްކުމަށްޓަކަިއާ ވ ހަކަާ ބިލަށްާ މިާ ދެންާ މެންބަރަށްާ ޒަތްތެރިާ

7ާާފުރުޞަތެއްަގއިާފުރުޞަތުާައރުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއެއްާއ ންނ ނީ،ާާ
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