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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /56 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  28 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ( ސްދުވަހޯމަ ، )2010 އޯަގސްޓް  16 : ތާރީޚު 
 1431ރަމަޟާން  6 

 

 ގައި 10:32ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  13:14ން  11:54 ތުކޮޅު: ގު ހުސްވަ 

 

  ަގއި  13:43 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  51ަގޑިއިރާއި  1 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ދު ނާޒިމްމަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙް 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

  .. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ، ންެމންބަރު 52  ކުރިން ހުސްވަުގތުކޮޅު : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 65ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ެގހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީަގ

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 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 ނުވިލިމާފަން 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއް 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ންމަދު މުޖްތާޒް ޙަހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މު  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ންމަދު ޙުސައިންޙަކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ންމަދު ނާޝިޒްޙައަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ އިކެންދޫ ދާ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

  މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ެގތުލުސްދޫ ދާއިރާ 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

  ޝާހިދުهللا ބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރި 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ޙަސަން އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  ފުވައްމުލަކު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  



 V 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު   

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 އިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުދާމަހިބަދޫ  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 މަދު ސަލީމް ޙްއޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ  

 މުަަލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބް 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީ

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 

 

 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް، މާފަން ނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ގަލޮޅު ދެކުނު 

މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު    ޢަވްދުއްރަޙީމް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެهللا ޢަބްދު

ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ،   އަޙްމަދު ޢީސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، މަޑުއްަްވަރި

ރިކު އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  މޫސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ރެންދޫ  ވިލިނގިލި  ޒާ، 

 ވި.  ނެމެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

 ވެވަޑައިގެންނެވި. ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް ޖަލްސާއިން ވަކި *
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާދުވަސް.ާާހޯމަާާަގސްޓްއާ ާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާށުނީާ.މަޖިލިސްާފެާ.وااله

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.23ާމިވަުގތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާ

ާ

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.2010/2ާ/28ޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީ،ާއޖާ/މިއަދުެގާއެާ-3.1

3.2-ާާާާ ާއަށ2010/49ާާްާންއ2010/47ާިާ؛ނަންބަރުާއުމިއްޔާ ޔައުިމއްޔ ާފ ސްކުރުން.ާޔަާާާ-3.2އެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ާޖަލްސ ެގ3ާ) ާާޔައުމިއްާ( ެއއީ 2010ާާާާޔ .ާ ވަނަާޖަލްސ ެގާޔައުމިއްޔ ާއިނ19ާާާާްވަނަާއަހަރުެގާދެާވަނަާދައުރުެގ

ޖަލްސ ެގ21ާާފެށިެގންާާ ވެބްސައިޓްަގިއާވަނަާ މަޖިލީހުެގާ ޔައުމިއްޔ ތައްާ މިާ ހަމައަށް.ާ އ އިާ ޔައުިމއްޔ ާ ާ

ަގވ އިދުަގއިާ މެންބަރަކުާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާނުވ ތީާ ގ ތުގެާާާޝ އިޢުކުރުމަށްފަހުާއެްއވެސްާ މަތީންާމިާާާވ ާ

ާމައިފިންާ.ޔައުމިްއޔ ތަކަކީާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައުމިްއޔ ތަކެއްާކަމަށްާނިން

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންުގން.ާމިއަދުާއެންމެާފުރަތަމަާދަންނަވ ލަންާއ ތީާމިއަދުާމަޖިލީހުެގާާާާ-4އެޖެންޑ ާައއިޓަމް

ކަނ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގޑިއެއްާ ވޯޓުލުމުެގާ ނިންމ ާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ އެބަާާއެޖެންޑ ަގއިާ ކުރިންާ ޑައަޅ ފައިާ

ާާ މިއަދު ަގސްދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ 13:15ާާާާބ އްވަންޖެހޭ.ާ ފަށ 13:00ާާާާަގިއ، އަޅުަގނޑުމެންާ ަގއިާ

ާާ އަޅުަގނޑ13:15ާާާާުދަންފަޅީެގ ދަންނަވ ލުމަށްފަހުާ މިވ ހަކަާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ވޯޓުލުމުެގާ ަގއިާ

މިދަންނަވ ލަނީ ބޭާާމިހ ރުާ ާާމިއަދުާ ކ މިޓީތައް. ހަމަޖެހިފައިވ ާ ކ މިޓ10:45ާާާީއްވުމަށްާ ކ މިޓީ،ާ އިޤްތިޞ ދީާ ަގިއާ

ަގިއާޤ ނޫނުއަސ ސ11:30ާާާާީސަރުކ ރުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރ ާމިންވަރުާބަލ ާކ މިޓީ.11:00ާާާާގައި.1ާާާާކ ޓަރިާާ

ރ ރުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހ އްެވވިާާއ އިާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ އިާުގޅޭގ ތުންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޤަ

ަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤަުއމީާޔުނިވަރސިޓީެގާބިލ12:30ާާާާުަގއިާއިޖުތިމ ޢީާކ މިޓީެގާސަބްާކ މިޓީ.12:30ާާާާކ މިޓީ.ާާ

ާާ ްއސަސ ތަކ ާބެހޭާކ މިޓީ.ާާަގއިާމިނިވަންާުމއ13:00ާާަގައި.3ާާާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހ ްއވެިވާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރި

ާާަގއިާއ14:00ާާި 2ާާާާމްތިޔ ޒުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހ ްއވެިވާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރި ަގިއާމުޅ14:15ާާާާިަގއި.

1ާަގިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށ14:30ާާާާްަގއި.1ާާާާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކ މިޓީ،ާކ މިޓީާކ ޓަރިާާ

ަގއިާމިރޭާމ ލިއްޔަތުާކ މިޓީ،ާކ މިޓ9:00ާާާާީކ މިޓީ.ާާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހ ްއވެިވާާ

ާަގއި.1ާާާާކ ޓަރިާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާެގާދަށުންާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ.ާމިއަދުާމިާއެޖެންޑ ެގާައއިޓަމުާސުވ ލުާ-5އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުން

ާާ އައިޓަމް މޭޒުންާާ-6އެޖެންޑ ާ ރައީސްެގާ އައިޓަމުމަޖިލީހުެގާ މިާ ކަންކަން.ާ ހުށަހަޅ ާ މިއަދަކުާާ ވެސްާ ދަށުންާ ެގާ

ާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމް ޤަރ ރުތަޢ ާާމަޖިލީހަށްާާ-7އެޖެންޑ ާ ބިލ އިާ މެންބަރުާރަފްކުރަންޖެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުރެންދޫާ ާ.

ާާ ނަންބަރު: ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މޫސ ާ ޤ ނޫނަށްާާާމަންހިއުާާ،6ާ/2006އަޙުމަދުާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ

ާާ އިއްވުން.ާޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވުުމެގާގ ތުންާއެާބިލުެގާސުރުޚީާމަޖިލީހަށް

ާރައިޓްސްާކ މިޝަންެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލު.ާާމަންހިއުާ،2006/6؛ާނަންބަރު

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.8

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމް ކުށެާާ-8އެޖެންޑ ާ ބިލެއްެގާ ތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާ އެފަދަާކުރިންާ ިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ އްާ

ާކަމެއްާމިއަދަކުާވެސްާނެތް.ާާ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަޙުސ9ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަގޑިއިރު.ާިމައދުާއެޖެންޑ ަގއިާއެާމަސަްއކަތެއްާނެތް.1ާާބަޙުސް،ާާތިދ ޢީއިބްާާ-9ޖެންޑ ާައއިޓަމްާއެ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތ10ާް

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

ާާ އަިއޓަމް ާާާާ-10އެޖެންޑ ާ މަސައްކަތް، ހުރިާ 1ާާާާނުނިމިާ ާާާާ-10.1ަގޑިއިރު. ސިވިލް އޭިވއޭޝަންާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

1ާާާާސްކުރެްއވުމަށްާބ ކީާާރިއަށްާެގންދިއުން.ާމިާބިލަށްާބަހުސްާކުއ ތޯރިޓީެގާބިލުެގާބަހު އެބަާާާމިނެޓ39ާާުަގޑިއިރ އި

މިނެޓް،19ާާާމިނެޓް،ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށ19ާާާާްޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާާއ ތް.ާވަުގތުާބ ކީާހުރިާގ ތްާއަ

ާާ އަށް 9ާާާާޕީ.އޭާ އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ ހަމަވެފަިއ.ާ ވަުގތުާ ވަނީާ ޕ ޓީާ ޤައުީމާ ޕ ޓީއަކަށ5ާާާާްމިނެޓް،ާ ވަކިާ ިމނެޓް.ާ

ާާ މެންބަރަކަށް ޢިްއޒަތްތެރިާ ކ ންމެާ އަޅުަގ5ާާނިސްބަތްނުވ ާ ތަރުތީބުންާ މިާ ފުރުޞަތުއަރުވަމުންާމިނެޓް.ާ ނޑުާ

ވ ހަ ވަނީާ މެންބަރަކުާ ދެާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ މިހ ތަނަށްާ އެހެންވީމ ،ާާެގންދ ނަން.ާ ދައްކަވ ފައި.ާ ކަފުޅުާ

ައއިޓަމު އެޖެންޑ ާ މިާ މެންބަރުންނަށާްާއަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ދަށުންާ ެގާ
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ާާާާބެހޭާމައްސަލަާާން.ާނިޒ މ ފުރުޞަތުއަރުވަމުންާެގންދ ނަ ާާެއއް،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގ މެންބަރުާރިޔ ޟްާޢިއްޒަތްތެރި

ާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރަޝީދުާާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ވަނަާމ އްދ ެގ128ާާާާއެއްާމިާނެީގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާާާބެހޭާމައްސަލަާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ 

ަމއްސަލަ އެާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ފ ނުވޭާ ކ މިޓީތަކަށްާ ބުނަނީާ އޭަގއިާ ނިންމުމަށްފަހުަގއިާާާދަށުން.ާ ެއކަމެއްާ އެްއ،ާ

މައްސަލަ އެާ ާާާާމަޖިލީހަށްާ ލިބޭތ  ވަޒީރުންެގ7ާާާާެއްއާ ސުވ ލަކީ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ އަންަގންވ ނޭ.ާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ

ދުވަސްތަކެއްާވެއްޖެ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާމިާމަޖިލީހަކަށްާއަދިާމަޖިލީހުެގާރަީއސްާާާާމައްސަލަާކ މިޓީެއްއަގއިާއ ންނަތ 

އެްއާެވސްާނ ންަގވ .ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާާާާއެކަންާއިޢުލ ނެއްާނުކުރަްއވ .ާއަދިާއެާމަްއސަލަާދިޔަާކ މިޓީ

ާޕްރީމްާތަން.ާސުާދ ާކަންާކުރަުމންގ ތަށްާކަންާާފަހަކަށްާއައިސްާފެނިެގންާމިދަނީާމިތ ާއ ތްާބ ޑުާދެާޕ ޓީާައށްާބެހޭ

ާާ އަށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ ޕީ.ޭއ،ާ ވެސްާ ޕ ޓ4ީކޯޓަށްާ އަނެއްާ ާ،ާާާާ އެހެންވީމ ލަިއެގނ3ާާްައށް ނިންމ ފައި.ާ އ ތީާ އެާ ިމާާާ ާ،

ވެސް ކަންތައްާ ާާގ ތަށްާާއެާާާވަޒީރުންެގާ ކަންތައް، ހަާާބައިއެޅުުމެގާ ނިމޭނެާވެސްާ އެާ އަލުންާ ދުވަހެއްާާާމަނުޖެހޭތީވެާ

ާނޭނެގނީތޯ ޤ ނޫ؟ ާާނުއަސ ސީދެންާ ތަޢ ރުޟު ނިންމަންޖެހާޭާަގއިާ މަރުޙަލ ަގއިާ އިންތިޤ ލީާ އަދިާ ކަންތައްތަކ އިާ ވ ާ

އެ ތިމަންނަާ އ ތީާ އިޢުލ ންކުރަްއވ ފަިއާ ދުވަހުާ ކުރީާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމުމަށްޓަކަިއާ ާކަންތައްތަްއާ

ާރަްއޔިތުންނަށްާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތާްާކަަމކީާާކަންތައްތަކަށްާއިސްކަންދީެގނޭާކުރިއަށްާެގންދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި

ޖަވ ބުދ ރީާާ ވަޒީރުާ ވ ތީވެާ މީހަކަށްާ ތަމްސީލުކުރ ާ އަތ ޅެއްާ އަޅުަގނޑަކީާ ދަތިތަކެްއވެ،ާ ދިނުމަށްާ ދުވަހަކުާ ކ ންމެާ

ާާ ދަންނަވަނީާާާަމށްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާއަޅުަގނޑުާމިދަތިތަކެއްާކުރިމަތިވޭ.ާއަމީންޢ އްނުކުރެވޭތީވެާއަޅުަގނޑަށް

ާާ ސުވ ކ ން ބައިވަރުާ އެތައްާ ާާވ ހަކައެްއކަން.ާ އެތައް އެބަހުރި.ާ ދިރިއުޅެލެހ ލުތަކެއްާ މިާ ރައްޔިތުންތައްާ ނީާްއަގއިާ

ލީހުެގާރައީސަށްާގ ތުންާމަޖިާާކަމ ާބެހޭާާާ،ާކ ބައިތޯ،ާކ ންއިރަކުންތޯާމިާކ މިޓީާއިންާމިާކަންކ ޅުތަކުަގިއ.ާއެހެންވީމ 

؟ާއަލުންާއަނބުރ ާމީތިާފ ނުވ ނެާކަމަށްތޯާލިބިވަޑައިެގންފަިއާއ ތީާާބޭފުޅުންާނިންމުމަށްފަހުގައިާާއެާާކ ންާދުވަހަކު

ނޫނިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަވަިއެގންާއެާބައިާއަޅައިެގންާއަދިވެސްާއެާހަމައަކަށްާނޭޅޭތީތާޯާ

ާ؟ލަސްވެެގންާދަނީ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ބެހާޭާާާއެއްާކަމަށްާބަލައެއްާނުަގންނަން.ާނިޒ މ ާާބެހޭާމައްސަލަާާެގވިާނިޒ މ އ ދެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާނެން

މަާާމައްސަލަ އެޖެންޑ ަގއިާ މިއަދުެގާ ނެންެގވޭނީާ ކަމަކ ެއއްާ ހިނަގމުންދ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާުގޅޭާާޖިލީހުަގއިާ ގ ތުން.ާ

ކަ ހިނގ ާ ތެރޭަގއިާ ނިޒ މުެގާ މަޖިލީހުެގާ ފަދައިންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވަކިާާމެންބަރަށްާ ތެރެއިންާ ންތައްތަކުެގާ

ގ ތުންާާާާއުސޫލަކުންާހިނގ ާކަންތައްތައްާއެާއުސޫލަކުންާހިންުގމަށްާރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަާމީހަކުާބ ރުއަޅ ނެ.ާއެ

މުއަ އެމިނިވަންާ ަގވ އިދުަގއިާާާްއސަސ ،ާ ވަނީާ މުޤައްރިރަށްާ ކ މިޓީެގާ ފ ނުިވފައިވ ާ މައްސަލަާ މިާ ވ ާާާާގ ތުންާ

މަޢުލޫމ ތުގ ތުެގ އެާ ގ ތުންާާާރިޔ ސަތ ާާމަތީންާ ހަނދ ންކ ށްދިނުމުެގާ އިތުރަށްާ އަދިާ ދަންނަވ ފައި.ާ ހަވ ލުކުރުމަށްާ

ވިދ ޅުާ ތިޔަާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ނުވ ފަިއ.ާ ސިޓީާ ވަނީާ ވިދ ޅުވަންާާވެސްާ ނުވަތަާ ފަދަާ ވިާ

އިނދެެގަގސްތު އަޅުަގނޑުާ ރިޔ ސަތުަގިއާ ކަމެއްާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ ފަދަާ ނުކުރ ނެކުރެއްވިާ ޔަޤީންކަންާާާާންާ ކަމުެގާ

ވ ހަކަފުޅު މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އަރުަވން.ާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަާާޢިއްޒަތްތެރިާ އ ތްާ އެދިވަޑައިެގންފައިާ ތްތެރިާާދައްކަވަންާ

ފުރުޞަތު އަޅުމެންބަރުންނަށްާ ެގންދ ނަން.ާ ފުރުޞަތުއަރުވަމުންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ެގމަނަފުށީާަގނޑުާ އ ތީާ އަރުވަންާ

މަދު.ާއެއީާއެންމެާފަހުާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާމެދުކަނޑ ލިއިރުާާއިލްހ މްާއަޙްާާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުދ އިރ ެގާޢި

އިބުާރައީސްާދިްއަގރުާާ.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާމަޖިލީހުެގާނަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާެގންދަވަނީ

ރިޔ ސަތަ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާ )ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ވަޑައިެގންދެއްވުމަށް.ާ ށްާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާ

ސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާމީެގާާހުލްާސަރވިސްާއ ތޯރިޓީެގާބިލުެގާބަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާއެއްބައިފަހަރުާާކުރިންާވެސްާއަޅުަގނޑުާވ ނީާވ ހަކަދަްއކ ފައި.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީ

އ ތްާ ބިލުަގއިާ މިާ ހީެވއޭާ ކުންފުންޏެއްާާއެބަާ ބައެއްާާގ ތުންާ ވެސް.ާ ގ ތްގ ތަާާހެންާ އެކިާ ކުންފުނިާ މިާ ށްާާފަހަރުާ

ާާާާ،ާއަޅުަގނޑުާކުރީއ ންނަނީ.ާއެހެންވީމ ާާމިާާގ ތަކަށޭާާމ ނަކުރެވޭ ވަނ2ާާާާަގައި،ާާވަނަާސަފުހ 7ާާދުވަހުާވެސްާވ ނީ

9ާާާާާ ،ާާސަފުހ  13ާާާާ،ާާސަފުހ ވަނަ 10ާާާާ،ާާސަފުހ ވަނަ 11ާާާާާ ،ާާސަފުހ ވަނަ 12ާާާާ،ާާސަފުހ ވަނަ ަގިއާާސަފުހ ވަނަ

މައްސަލަތަ މިއަދުކެހުރިާ ައޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކ ށްފައި.ާ އެދުވަހުާވެސްާ ދަންނަވ ލަާާއްާ ބިލާުާވެސްާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ންާ

،ާކ ށްފައިާބިލެއްާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ވެސްާއެްއވެސްާވަރަކަށްާތ ކުންތ ކުޖެހޭާގ ތަކަށްާތައްޔ ރުާާއަޅުަގނޑުާހަމަާގައިމު

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާއ ތީާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަށްާބަލައިނުަގންނަން.ާެއއީާއެހެންާދަންނަވ ލަންާާ

ބި ިގނަާ ކ ށ މިޖެހެނީާ ެއާ އަުއމަށްފަހުަގއިާ ރ ލ ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާާާާާ،ލުތަކަކީާ މަޖިލީހުެގ ކ މިޓީއަކުންާާމަށ ާ

މަޞް ޭއެގާ ވަރަށްކުރ އިރުާ ގެއްލިާ ވަމުންާާލަޙަތުތަްއާ ކަންތައްތައްާ އަނެއްކ ާާާާބ ޑެތިާ އަދިާ ވ ތީާ ބިލުތަކަށްާ ދ ާ

ާާާާދ ާލަސްެވެގންާާލަސްވެެގން ،ާާހެންވީމ ވެސްާދަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާއެދިއުމަކީާވެސްާމީޑިޔ ާފ ޑުކިޔަމުންާދަނީ
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ޓަރުާރަނަގޅަށްާނުހުރެާބިލުާއެކަށީެގންވ ާާއްވ އިރުާބިލުަގއިާހުންނަންޖެހޭާއ ައކީާބިލުތަްއާފ ނުާާޙަޤީޤީާމައްސަލަ

ބިލަށާްާ މިާ ގައިމުެވސްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވ ތީާ މައްސަލައަކަށްާ ދިމ ވ ާ ނުކުރެވޭތީާ ކަންތަްއާ ދިރ ސ ކުރެވިާ ވަރަށްާ

ާނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާތ އީދު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޙަމީދު.ާމިހ ރާުާهللاާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

އަޅުަގނ ތެރެއިންާ ފަރ ތްތަކުެގާ އ ތްާ އެދިވަޑައިެގންފަިއާ ފުރުޞަތަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީޑުފުރަތަމަާ މިއަރުވަނީާ މިހ ރުާ ެގާާާ

ާއަށް.ާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

އ  އޭިވއޭޝަންާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މާިާާާޓީއ ތޯރިާ`.ާ ބިލެއްާ ބެހޭާ

ސްކުރެވެމުންދ އިރުާވަރަށްާިގނަާތަފ ތުާޚިޔ ލުތައްާމިާމަޖިލީހުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާށްާހުށަހެޅިާބަހުމަޖިލީހަ

ބިލުާާ މިާ ވެސްާ އަލީަގއިާ ޚިޔ ލުތަކުެގާ ތަފ ތުާ ވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ކ ންމެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރަްއވައިފި.ާ

ެއއްާނުެވއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާާާެއއްާފ ހަަގކުރަްއވ ފަާާްއޔިތުންނަށްާއޭެގާމަންފ ާލިބުމަށްާނޭދޭާވ ހަކަޤ ނޫނަކަށްވެާރަ

ލ އިރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދުނިޔޭެގާތަފ ތުާިގނަާާއުމުތަކުެގާކަންާހިނގ ގ ތަށްާބަލައިާރައީސް،ާމިާދުނިޔޭެގާޤަ

އ  އޭިވޭއޝަންާ ސިވިލްާ ާާޤައުމުތަކުަގއިާ ސިވިލް ނޫނީާ އެާާއޭިވއޭޝަނ ތޯރިޓީާ އެކުލަވ ލެވިާ ބޯޑުތައްާ ކަމުންާާާާބެހޭާ

ޭއެގާ ޤައުމަށްާ ބަދަލުތަކެްއާއައިސްާ ހެޔ ާ ދަތުރުފަތުރަށްާރަނަގޅުާ ދަތުރުފަތުރު،ާވަިއެގާ ރައްޔިތުންނަށްާނޫނީާއެާ

ލިބެމުން ލ ބަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާާާދ ާާހެވ އިާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެބަދޭ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާތަންާ

ރައްކ ތެ ދަތުރުފަތުރުެގާ ވަިއެގާ ސަބަބުންާ ބިލެއްެގާ މިފަދަާ ދަތުރުފަތުރ މިއަދުާ ވަިއެގާ ގ ތުންާާާބެހޭާާރިކަމ އި،ާ

ާާ އެންމެހައި މިހަދަންޖެހޭާ ކަންތައްތަކެއްާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ މިފަދަާ އަދިާ ހިންުގމ އިާ ހަދ ާ ވަނީާާާާގަވ ިއދުތައްާ

ާާތަރައްޤީކ ށްާރަނަގޅުކުރަންޖެހިފައި.ާޢިއް ބަލައިޒަތްތެރި ބިލަށްާ މިާ ތަމްރީނ އިާރަީއސް،ާ ދ އިރ ަގއިާ ިމާ ލ އިރުަގއިާ

ލިބިފައި މަސައްކަތްކުރ ާާާހުނަރުާ މީހުންާ ހުނަރުވެރިާ ޤ ބިލުާ މިހ ރަށްވުރެާ ދ އިރ ާ އެާ އިތުރުކ ށްާ މީހުންާ ވ ާ

ކުރެވޭ.ާބަެއއްާވ ކަންާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގާާދ އިރ އަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާިގނަުގނަާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަްއވ ފައި

ކުރެވޭނެާމަުގތަކެއްާހޯދުމަށްޓަކައިާާމިާބިލުަގއިާއިތުރަށްާއިންވެސްޓުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައިން

ކުރުމުެގާމަުގތައްާފަހިވ ނެާާރ ާހިތްާވަނީާއިތުރަށްާއިންވެސްޓުބ ރުއަޅ ފަިއވ ކަންާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކު

ބިލުަގ މިާ ވެާގ ތަށްާ މަުގތަކެއްާ ހޯދޭނެާ ފައިސ ާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާ ދ އިރ ާ އެާ އެވަނީާ ބ ރުައޅ ފައިާ ސްާއިާ

ކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާމުާކަމުެގާމައްޗަށްާބުރަވެތަނަވަސްވެފައިާއ ތުމުެގާމުހިއްާ
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ކުރަންވީާގ ތެއްާނޭނިގފަިއާތިބިާކަންތައްތަކަށްާމިާދިމ ވ ާދަތިތަކަކ އިާއަދިާަގވ އިދެއްާނެތުމުެގާސަބަބުންާޢަމަލު

ާާ ރަނަގޅު ސަބަބުންާ ލިބިެގންދ ނެހަބިލުެގާ ރައީސް،ާާާާއްލެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރެޭވ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ

ެގާާކ އިާއަދިާބޯޑުއ ތޯރިޓީަގއިާޗީފްާެއްގޒެކެޓިވަާާމިދެންނެވިާބިލުަގއިާއެާމިދެންނެވިާއ ތޯރިޓީާއުފެދިެގންާދ އިރުާއެ

ާާާާޗެއަރމަންައކ  މެންބަރުންެގާބޯޑެްއާއ ެވެގންާމަސައްކަތްކުރެވެުމންާދިޔައީމަާއެކަކަށްވުރ5ާާާާެހުރެެގންާއަދިާއިތުރު

ވިސްނުމ  މީހުންެގާ ހަރުދަނ ވެެގންާާާިގނަާ ރަނަގޅުެވާ ކަންތައްތައްާ ނިންމޭާ ައޅުަގނޑުމެންާާާާދ ނެާާެއްއކ ށްާ ކަމަށްާ

ަގނޑުމެންާއ މުދަނީާހޯދޭނާެާނޑުާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުކަުމަގއިާއަޅުަގާާވެސްާޤަބޫލުކުރ ާާއެންމެން

އ މު ނޫނީާ ހޯދުމަގ ތެްއާ ފަރ ތްތަކ ދަނީާ އެހެނިހެންާ މަސައްކަތްކުރެވޭނެާާާާށްޓަކައިާ ބަިއވެރިވެާ ބަިއވެރިވުމުެގ،ާ

ނުކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާާއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެާާގ ތްތަކެއްާހުޅުވ ލެވިފަިއާއ ތުަމކުންާކަންބ ޑުވ ކަށްާޖެހޭ

ާާާާވެސްާމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނީާއެާދ އިރ ާާއަބަދު ާާހ އެއްާމިހ ރުާއ ތް ލަތަކަށްާެގނެސްާއެާާހ ލަތަށްވުރެާރަނަގޅު

އެއް ބ ޑުވެާ ޔަޤީންކަންާ ޚިދުމަތުެގާ ރަނަގޅުކ ށްާ ފެންވަރުާ ޚިދުމަތުެގާ ދެވޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ބަޔަކަށްާާާާދ އިރ އަކުންާ

މިހ ރަ ކުރި،ާ ފަސޭހަވެެގންވުރެާ އެހެންކަމުންާާާދ ނެާާށްވުރެާ ދިއުން.ާ ރޭިވެގންާ އިންތިޒ މުވެާ ކަންތައްތައްާ ގ ތަށްާ

ބ ރުއަޅ ފައިާާ ަމސައްކަތްކ ށްާ ބިލުަގއިާ މިާ ފުދޭވަރަކަށްާ ކަމަކަށްާ ހުރިހ ާ މިދެންނެވިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ސިޔ  ނޫނީާ ތެރެއިންާ ފިކުރުެގާ ސިޔ ސީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަފ ތުާވ ކަން.ާ ތެރެއިންާ ވ ދަވެރިކަމުެގާ ސީާ

ވ ހަކަދަްއކ ލެވިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާބ ޑަށްާބުރަވެާހުރެާވ ހަކަދައްކ ާހިތްާވަނީާމިާބިލުެގާސަބަބުނާްާ

އަޅުަގ މިހ ރުާ ނޫނީާ ނުދ ާ ޢަމަލުކުރެވެމުންާ މިހ ރުާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ އައުާހަމަާ ކިތަންމެާ ނުފެންނަާ ާނޑުމެންނަށްާ

ރައީސް،ާާކަންތައްތަކެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ެވެގންދ ނެާ ރަނަގޅުތަކެއްާ ކިތަންމެާ ސަބަބުންާ ެއކަމުެގާ ފެނި،ާ އްާ

އަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާހަމަާމިާބިލުާބަލައިަގނެާމިދެންނެވިާސިވިލްާޭއވިއޭޝަންާއ ތޯރިޓީާއުފެދިާ

ދ ާާާތްތަކުެގާސަބަބުންާރަނަގޅުާފައިދ ތަކެއްާެވެގންއެާއ ތޯރިޓީެގާސަބަބުންާނޫނީާއެާއ ތޯރިޓީާއިންާކުރ ާމަސަްއކަ

ައޅުަގނޑުާއެދެނީާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާމި ގ ތުންާސަލ މަތ ިއާާާާދުވަސްާދެކެންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވޭ.ާ ދެންނެވިާ

ަވއިެގާާ އެނިގެގންާ އުސޫލުތަކެއްާ ހަރުދަނ ާ ޢަމަލުކުރަންވީާ އަދިާ ަގވ އިދުތަކަކ އިާ ލިބޭނެާ ރައްކ ތެރިކަންާ

ފަތުރުެގާނިޒ މުެގާތެރެައށްާވަދެވޭނެާއުސޫލުތަކެއްާހަމަޖެހިެގންދ ނެާގ ތަކަށްާމަުގފަހިވެފައިާއ ތުން.ާވަރަށްާާދަތުރު

ާޢަލައިކުމް.ަވއްސަލ މްާބ ޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދު

ީއސް،ާައޅުަގނޑަށްާދެންނެވޭނީާމިާބިލަކީާމިވަުގތަށްާއަދިާމިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

މުހިއްދިވެހިރ  ކ ންމެހެންާ އަށްާ ޢިއްޖޭާ ބިލެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ބިލުާާްއޒަތްތެރިާ މިާ ވަނީާ މުާ

ައޅ ާާއްާކަނޑަތުރުފަތުރުާކުރުމުެގާސިޔ ސަތުތަވީާހިނދުާޤައުމެއްަގއިާމަދަނީާަވއިެގާދަާާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމަކަށް
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ޤައުމަކަށްާާއެ އ ތުމަކީާ ކަނޑަެއޅިފައިާ ޤ ނޫނަކުންާ އުސޫލުތަކެއްާ ބެހޭާ ދަންނަވ ނީާާާާކަންތައްތަކ ާ އަޅުަގނޑުާ ވީތީާ

ކަމެއް ކުރަންޖެހޭާ ލިބުނީތާީާާާކ ންމެހެންާ ފުރުޞަތުާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމައެހެންމެާ ކަމަށް.ާ

އަޚުންނ އި އެންމެހ ާ ލ ބުވެތިާ އ ިއާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތަހުނިޔ ާ ރަމަޟ ންމަހުެގާ ބަރަކ ތްތެރިާ މިާ އުޚުތުންނަށްާ ާ

ރަމަޟ ން މިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއީާ ދަންނަވަން.ާ ލިބުނުާާާމުބ ރިކްބ ދީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ މިއީާ ތެރޭަގއިާ ާާމަހުެގާ

އެހެންީވމ  ދަްއކަން.ާ ާާވ ހަކަެއއްާ މި ފުރުޞަތުަގއިާ ލިބުނުާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެ،ާ މަޖިލީހުެގާ ާންމެހައިާޢިްއޒަތްތެރިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާސިވިލްާާާމެންބަރުންނަށްާވެސްާރަމަޟ ން މުބ ރިކްބ ދީާދަންނަވަން.ާ އ ިއާ ތަހުނިޔ ާ މަހުެގާ

ނޫނެއްާއ ތުމަކީާއަޅުަގނޑުާާސަރވިސްެގާއ ތޯރިޓީާއުފެއްދުމަށް،ާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީއެއްާއުފެދުމ ާބެހޭާޤ 

ާާާާމުާކަމެއްމުހިއް ގ ތްތަކ އިާއެާއ ތޯރިޓީާާކަމަށްާމިާދަންނަވަނީ މިާބިލުަގއިާވަރަށްާތަފްސީލުކ ށްާފައިސ ާހޯދ ނެާ

އ ތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބައެއްާބޭފުޅުންާވަރަށްާާާާކުރިއަރުވ ނެާގ ތްާކަނޑައެޅިފައިާވަރަށްާސ ފުކ ށްާލިޔެފައިާއެބަ

މުހިއްމަދުމަ ބިލުާ ިމާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ާާދުންާ އެހެން ދެންނެވޭނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ނޫނޭ.ާ ބޭފުޅުންމެއްާ އެާާދަންނަވ ާ ާ

ޞަދަކަށްާެވެގންާމިދަނީާސިޔ ސީާފިކުރެއް،ާސިޔ ސީާިވސްނުމެއްާސިކުނޑިފުޅުަގއިާާދެންނެވުމުެގާމަިއަގނޑުާމަޤުާ

ާމިީއާާވަުގތުާާއެްއކ ށްާައޅުަގނޑުާއެބޭބޭފުޅުންެގާއަރިހުާއެދެންާމިާާއިންނަނީއޭ.ާވަރަށްާއ ދޭހ އިާއިހުތިރ މ އިާލޯތްބ 

އ  ސިޔ ސީާ ކަޑައްތުކ ށްާާއިާއަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މުއްދަތެއްާ ދިުގާ ވަރަށްާ ޖެހިެގންާ ވަރުަގއިާ

ހޭރިޔ  އަނބުރ ާ ކައްސ ލައިެގން.ާ މަުގންާ ރެާާހިނގައްޖެއޭާ ބުރަާާާކ ށްެގންާ ވަރަށްާ ތިބެެގންާ ނުނިދ ާ ދުވ ލުާ އ އިާ

ތީާއެޅިފައޭ.ާދެންާމަަގށްާއެޅުނުާާއ ާާމަސައްކަތުންާޕ ޓީެގާލީޑަރުންާކުރިާމަސަްއކަތުންާކިރިޔަާކިރިޔ ާމަަގށްާމި

ޚިޔ ނ ތްތެރިާ ޖެހިާ ރޫޙެއްަގއިާ ސިޔ ސީާ ގ ތަށްާ ނެއްޓިެގންދ ނެާ ފ ލުންާ މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދެންާ ވަުގތުާ

މިާ ދަށުންާ އ ދޭހ ާާރޭވުމެްއެގާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކ ށްދެްއވުމަށްާ ގ ތަކަށްާ ނުދ ނޭާ ކ ށްާާއްއެާާކަންތައްތައްާ

ާކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދަންނަވަން.ާޝު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު

ާާ ލްާޭއވިއޭޝަންާއ ތޯރިޓީެގާާ.ާއ ދެ،ާސިވިوبركاتهާهللاާورحمت ާعليكم ާاسالم `.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،

ނެއްކ ާެވސްާމިާބޭނުންވިާސަބަބަކީ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާާގ ތުންާއަޅުަގނޑުާެވސްާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާއަާާބެހޭާބިލ 

ތަކަކ ިއާާކަމ ާބެހޭާއުސޫލުާާމުާޚިދުމަތެއް.ާއެރ ާބެހޭާޚިދުމަތަކީާވަރަށްާމުހިއްގ ތުަގއިާވަިއެގާދަތުރުފަތުާާޤަބޫލުކުރ 

ެއކަށައެ ާާޅިަގވ އިދުތައްާ ލ ޒިމު ކ ންމެހެންާ އ ތުމަކީާ ބިލ ާފައިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދޭތެރޭަގއިާކަމެއް.ާ ާ

އެކުގައި.ާއ ދެ،ާއެންމެާާާާރުމ ޚިޔ ލުާކުޑަކ ށްާތަފ ތުވ ާސަބަބުތަކެއްާއެބަާއ ތް.ާެއއީާކަންބ ޑުވ ާކަންތައްތަކެއްާހު

މުާކަމަކީާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާގ ތުންާމިހ ރުާވެސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާޭއވިއޭޝަނ ާބެހޭާޤ ނޫނެްއާާމުހިއް

ޞަދަކީާއިތުރުާކޯޕަރޭޝަނެއްާއުފެދުންާވިއޭޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލުެގާމަޤުސިވިލްާއޭާާާއެކުާއަލުންާމިާމުޅިާާއ ތުމ 
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ެއކުާާާަގނޑުާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އަޅުާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމ ނަކުރެެވނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާވަނީ

މަތުަގއިާތިއްބެވިާމުވަްއޒަފުންާމިދެންނެވީާދަންނަވ ާދެންނެވުމެއްާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިރ އްޖޭެގާމަދަނީާޚިދު

ތަފ ތުާ ވަކިވެާ އިންާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ނަންނަމުަގއިާ ތަފ ތުާ ބައެއްާ ބ ޑުާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ

އުފެދިެގން މަޤުާާކޯރޕަރޭޝަންތައްާ އެކަހަލަާ މިވެސްާ އަޅުަގނޑުާާދ އިރުަގއިާ ނޫންބ އޭާ ކަމެްއާ ކުރެވޭާ ޞަދެއްަގއިާ

ާެއކުާހިތަށްާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމިކަންތައްާހަމަާއެާބިރުވެރިކަންާއ ންނ ތީާމީާހަމަާވަރަށްާާއެއީާމިާާހިތަށްާއަރަނީ.

ބެހޭާާާވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާޭއިވއޭޝަނ އަރ ާެއއްޗެއް.ާއެހެންވީމ ،ާކީއްކުރަންބ ޭއާއަޅުަގނޑުމެންާިމހ ރުާވެސްާދިާ

ދަނ ކ ށްާހިންުގމަށްޓަކައިާޤ ނޫނަށްާެގންނަންޖެހާޭާއެއްާއ ެވއޭ.ާއެާކަންކަންާހަރުާާބައެއްާނުވަތަާސިވިލްާއ ތޯރިޓީ

އޭިވއޭޝަންާާ ސިވިލްާ މިާ އަނެއްކ ޅުންާ ދެންާ ޚިޔ ލެއް.ާ އަޅުަގނޑުެގާ މިއީާ ނުފުދޭނެބ އޭ.ާ ެގނައިމަާ އިޞްލ ޙުތައްާ

ެއކުަގއިާެވސްާެއއީާސިޔ ސީާނުފޫޒުންާއެްއކިބ ވެފައިވ ާާާާާސިފައަށްާބަދަލުވެެގންާދިއުމ އ ތޯރިޓީާކޯޕަރޭޝަނެްއެގ

ނުވ  މިާާތަނަކަށްާ ހުރިހ ާާކަމަކީާ ޖަވ ބުދ ރީވެާ މިާާތަނަށްާ ފަރ ތަކަށްާ އިސްާ އެންމެާ ކުރުމުެގާ ހުންނަނާީާާާކަމެއްާ

މި އަސްލުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައުޅޭ.ާާާާމިނިސްޓަރޭ.ާ ފުށުއެރުމެއްާ ވަރެްއެގާ ކ ންމެެވސްާ ދެބައިާ

ބެހޭާއުސޫލުތަކ އިާަގވ އިދުތަްއާާާާސިވިލްާޭއވިއޭޝަނ ާާވެހިރ އްޖޭގެާކަމެްއާދިާާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާވަރަށްާޤަބޫލުކުރ 

ެގންނަންޖެހޭާބަދަލުތައްާެގނައުމަކީާާ ެގންދިއުަމށްޓަކައިާޤ ނޫނަށްާ ހަރުދަނ ކ ށްާދުނިޔޭެގާފެންަވރަށްާއެކަންތައްތައްާ

އެާާކުރަންޖެހޭނެ ދަތުރުފަތުރަކީާ ަވއިެގާ އެއީާ އަދިާ ރަްއކ ތެރިކަމ ކަމެއް.ާ ސަލ މަތ އިާ މީހުާާންމެާ ންނަށާްާއެކުާ

ނިޒ މު ކުރެވޭާ އެާާކަމަށްާާދަތުރުފަތުރުާ ެއހެންާ ެއކަންތައްާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާާާވިޔަސްާ ހަރުދަނ ާ ވަރަށްިގނަާ ކުރެވެނީާ

އެކަމުަގއިާއެޅިފައިާއ ންނ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާފިޔަަވޅުތައްާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާއިތުރަށްާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްާ

ނައުމުެގާބޭނުންކަމަށްާވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާސަބަބަށްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުާމިާބިލު،ާމިާކުރުމަކީާމިފަދަާޤ ނޫނުތައްާގެާ

ބައިތަކަށްާާ ފަންނީާ ހުރިާ ބިލުަގިއާ މިާ ވ ހަކަތަކަކ އިާ ހުރިާ ބިލުަގިއާ މިާ ހަމަ،ާ އަޅުަގނޑުާ އަސްލުަގއިާ ބިލަށްާ

ްއާއުފެްއދުމުެގާނަމުަގިއާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްބ ޑަށްާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަލުންާވަކިާއ ތޯރިޓީާއެ

ކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިހ ރުާވެސްާމިއ ންނަާޤ ނޫނަށްާބަދަލުތައްާާާއައުމަކީާައޅުަގނޑަށްާސުވ ލުާއުފެދޭ

ފަންނީ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްކުރެވޭނެާއުސޫލެްއާާާާެގންނަަވއިެގންާ ގ ތުންާ ޚިދުމަތުެގާ ގ ތުންާއަދިާދެވޭާ

އެހެންާާާާކަމަށްާާއްޖެކަނޑައެޅިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ނުދ ނެބ ވައޭ.ާ ލިބެމުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ އެާ ވ ނަމަާ

ކުރީގައި ދަންނަާާދަންނަވ ލީާ ބަލައިވެސްާ ބިލަށްާ މުޅިާ މިާ އަލުންާާވ ލިފަދައިންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ލ އިރުަގިއާ

އ ތްާމިތަނަކީާސިވިލްާާާއިާއެާމެންބަރުންނަކީ،ާސީދ ާއެބައިތުރުާބޯޑަކ އިާއިތުރުާބ ރުަގދަާމެންބަރުންތައްާއުފައްދަ

ާއަންނަާކަންތައްތަކ ާާއ ތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާާސަރވިސްާއިންާބޭރުަގއިާވ ތަނެއްާކަމަށްާޞަރީޙަކ ށްާބުނެފައިާއެބަ

ުގމަށްޓަކަިއާާއެއްާނުޖެހޭ.ާދެންާައނެއްކ ޅުންާވަކިާބޯޑަކުންާކަންތައްތައްާހިންާާާދޭތެރޭާއަޅުަގނޑުާއެހ ބ ޑަށްާހިތްހަމަ

ކަމެއްާކުރުމުެގާާާހުރިހ ާާާކަނޑައަޅ ފައިާއ ތުމަށްފަހުާކަނޑައެޅިެގންާއެބަބުނޭާމިާބިލެުގާބައެއްާހިސ ބުތަކުަގިއ،ާމި
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އ ތުމުެގާާ ުމސްތަޤިއްލުކަންާ މިނިވަންކަމ އިާ އެާ ކުރިންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަށް.ާ މިނިސްޓަރުާ އ ންނަނީާ ބ ރެއްާ ހުރިހ ާ

ާާ އެބަދޭ. ެގއްލިެގންާ ވެސްާ ާާމ ނަާ ފ ހަަގކ ށްލ ނަން ައޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރުެގ9ާާާާމިސ ލަކަށްާ މ އްދ ަގއި،ާ ވަނަާ

ކަމެއްާާާއ ންނަނީާއެާހުރިހ ާާކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިާތިރީަގއިާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާަގއިާމިާާލިއްޔަތުތައްތަކ އިާމަސްއޫބ ރު

ނިންމަވ  މިނިސްޓަރާ ޖެހޭނެާ ބޯޑުންާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެްއވުން.ާ ސީދ ާ ކުރަންާާގ ތަކަށްާާާމިނިސްޓަރާ ކަންތައްތައްާ ާ

ދޭތެރޭަގއިާމިާާާބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަންކަމ ވަނީ.ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާއެާާހިންގ ާއިދ ރީާބައެއްާކަމުަގިއާމި

ވަންޏ ާފުންކ ށްާވިސްނ ަވޑަިއެގންާމިާޚިދުމަތ އިާމިާއުސޫލުތަކ އިާިމާާާާކަމަށްާާކ މިޓީއަކަށްާގ ސްާމަސައްކަތްކުރ 

ާާ ބެހޭާޤ ނޫނަށާްާާާގ ތަކަށްާަވިއެގާދަތުރުފަތުރ ާާރައްޔިތުންނަށްާމިކަމުެގާސަބަބުންާމަންފ ާލިބޭނެހަމަތައްާކަނޑައަޅ 

ާާބ ޑަށްާތ އީދުކުރ ާކަެމއް.ާައޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރާ ާާެގންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތައްާެގނައުމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށް

ދަތުރުފަތުރު ވައިެގާ ދަތުރަކީާ ައމ ންާ އެންމެާ ދުނިޔޭެގާ ދ ނީާގ ތުަގއިާ ދަތުރަކަށްވެެގންާ އަމ ންާ ދަތުރުފަތުރުާ އެާ ާ.

ުއސޫލުތަްއާާ އެާ ހަމަތަކ އިާ އެާ އެހެންވެާ އ ންނ ތީ.ާ ހަމަތަކެއްާ އުސޫލުތަކަކ އިާ ހަރުދަނ ާ ެގންުގޅޭާ އެކަމުަގއިާ

ކުރެވޭނެ މަތިންާ ހަމަތަކުެގާ ޤ ނޫނީާ ކަންތައްތައްާ އެާ ހެޔ ާާާާހިފަހައްޓ ާ ހަމަާ ހަމަގައިުމވެސްާ ހަމަޖެހުމަކީާ ގ ތެއްާ

ސްނޭާކ ންމެާމީހަކުާވެސްާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމެއް.ާއެާުއސޫލުންާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުާެވސްާމީަގއިާހުރިާފަންނީާާވި

ކ މިޓީ މިާ ދަންނަވަުމންާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ބައިތަކަށްާ ޤ ނޫނީާ މަސަްއކަތްއަދިާ ފ ނުވައިެގންާ ކުރ ާާއަކަށްާ

ކުރަްއވަިއެގންާފުރިހަމަާއަށްާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާދަނޑިވަޅެއްަގއިާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާވ ހަކަތަކަށްާރިޢ ޔަތްާ

ދެއްިވާ ނިންމ ލަން.ާ ވ ހަކަކ ޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ އުއްމީދުކުރ ާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އަންނ ނެކަމަށްާ

  .وبركاته هورحمة الل السالم عليكموބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށް

ާ

 ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ މެންބަރުާޢަލީާާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގ

ެއްއާާ ވ ހަކަާ ދެާ ބޭނުންކ ށްލީާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ `.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާދަންނަވ ލަން.ާފުރަތަމަާވ ހަކަާއަކީާއަޅުަގނޑުާެވސްާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅަށްާވަރަށްާ

ތ އީދު މީބ ޑަށްާ ކަންތައްތަކަށްކުރަމޭ.ާ ފަންނީާ ހުރިާ އެހެންނަމަވެސްާާާާަގއިާ ތ އީދުކުރަން.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދެއްކެވިާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުެވއްޖެާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާާާާއަޅުަގނޑަށްާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާ

އ ތް ނައްޓ ލ ފައިާ ފ ލުންާ ދަްއކަަވިއެގންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޚިޔ ނ ތްތެރިާާވެރިންާ ވ ހަކަ.ާ އެޅުވިާ ފ ލަށްާ މަޖިލީހެއްާ ާ

އަޅުާ ވ ހަކަ.ާ ެގންުގޅޭާ އެއ ވިސްނުންތަކެއްާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ހަމަާ އެްއވެސްާާާާަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދަން.ާ ދެކ ޅުާ

ންާނޫާާެއްއާނޯންނ ނެ.ާއެހެންާާއިރެްއަގިއާމަސައްކަތްާކ ށްފަެއއްާނޯންނ ނެާޚިޔ ނ ތްތެރިާިވސްނުންތަކެއްާެގންުގޅެފަ

ވ ހަކަ އެހެންާ ދައްކ ނެާ ނުދައްކ ާ ވ ހަކަާ ސިޔ ސީާ މިތ ނަގއިާ ދެންާ ތަނެއް.ާ ސިޔ ސީާ ހެމިއީާ އ ތްާ ނެއްާާެއއްާ

ސްާާއެއްާކުރީާދުވަހުާވެާާއަޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްާނުވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާދެތިންާނުކުތ 
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ބިލާ  މިާ އ ންނ ނީާ ދަންނަވ ާާބެހޭާާއަޅުަގނޑުާ ތ ނެގާާގ ތުންާ މިާ ބޭރުންާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ އެގ ތުންާ ފައި.ާ

ާާ ައޅުަގނޑު ެއއީާ އ ތުންާ އ ންނަާ ލިޔެފައިާ ވ ހަކަާ ހިމަނ ނެާ ާާމުވަްއޒަފުންާ ޤަބޫލުކުރ ނެާާހަމަ ެވސްާ ެއްއގ ތަކަށްާ

ހައްދަވަންވީ.ާާ ބޭނުންފުޅިއްޔ ާ ހައްދަވަންާ އެއްާ އ ތޯރިޓީާ އިތުރުާ ވެސްާ މިހ ރުާ ރަނަގޅުާ ނޫން.ާ ވ ހަކަެއއްާ

ެގާތެރެއިންާއެބަާހިނަގމުންދޭ.ާސްާމިާމަސައްކަތްާމިނިސްޓްރީާއ ފްާސިވިލްާއޭިވއޭޝަންާނަމަވެސްާމިހ ރުާވެއެހެން

އ ވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވަިއެގާދަތުރުފަތުރުާހަރުދަނ ާކުރ ށޭާކިޔ ފަިއާާާހިންގ ާވަކިާކުންފުންޏެއްާއެބަާާދެންާއެއަރޕޯޓު

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިހެންާމީތި،ާއިތުރުާބޯޑެއްާހަދ ކަށްާނުޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ

ރުާނޫނާީާވަނަާނަންބ6ާާަދަންނަވ ލަނީާާާާލަތްތެރިކަން.ާއެއީާމިހެންާމިހީހަމަާމިާބިލުާކިޔަމުންާދ ވަރަކަށްާމަކަރ އިާާ

ފައިާާލިޔެާާއްާކަމުަގއިޔެފައިާއެބަހުރޭ،ާބ ރުތަލ އިރުަގއިާއ ތޯރިޓީެގާބ ރުތައްާކަމަށްާލިވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލައ6ާާި

ކަންކަމ  އަންނަނިވިާ ކިޔ ފައިާާުގޅޭާާ)ހ(.ާ ހިންުގމޭާ ހަދައިާ ަގވ އިދުތައްާ ެގ3ާާާާާާގ ތުންާ )ށ(ާ ނަންބަރުެގާ ަވނަާ

ާއެހެންާާމުަގއިާއ ތޯރިޓީާއިންާއެކަނިާނުވަތައ ތްާމަދަނީާވައިެގާދަތުރުފަތުރުާތަރައްޤީކުރުމުެގާބޭނުާާއެބަާާދަށުގައި

ޭއވިއޭޝަާ ސިވިލްާ ޖަމ ޢަތްތަކ ޤައުމެްއެގާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ ނުަވތަާ ުގޅިެގންާ އ ތޯރިޓީއ ާ އެކިެއކިާާާާންާ ުގޅިެގންާ

ާާހަ އެކިެއކި ހިންުގން.ާ ފަހަރެހަރަކ ތްތައްާ ތެރޭަގއިާ ޖީ.އެމް.އ ރަރަކ ތްތަކުެގާ އެއަރޕޯޓްާ ވެސްާާއްަގއިާ ވިްއކ ލުންާ ށްާ

ާާޚިލ ފުާއެތައްާާާހިރ އްޖޭެގާމ ލިްއޔަތުާޤ ނޫނ ވެހިމެނިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާބ ރުތަކެއްާހޯދުމުެގާބޭނުމުަގިއާދި

ކަމެއްާހިންިގދ ނެ.ާބ ރުތަކެއްާއަލުންާއަނބުރ ާއެާބޭފުޅުންެގާއަތްޕުޅަށްާނެުގންާނޫންބ އޭާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތަށާްާ

ސްާާއަރ ތީާއެާވ ހަކަާެވސްާފ ހަަގކ ށްލަންާބޭނުން.ާދެންާމީެގާއެބަހުރިާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާރަނަގޅުާވ ހަކަތަކެއްާވެ

ާާބެހޭާއ ތޯރިޓީާާާސިވިލްާޭއވިއޭޝަނ ަވުގތުާވަކިާއ ތޯރިޓީާވެސް،ާާާާލިޔެފައި.ާއެކަަމކުާއަޅުަގނޑުާކަނޑައެޅިެގންާމި

ވަޒީރަާ އެާ ހުންނަވަިއެގންާ ވަޒީރަކުާ ވެސްާ މިހ ރުާ އެހެނީާ ހަދަން.ާ ދެކ ޅުާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ ހަދަންާ ކީާއެއްާ

ޢައްޔަންާ މަޖިލީހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިާ ބޭފުޅެއް.ާާާކ ށްާ ހުންނ ނެާ ލިބިއްޖެއްޔ ާ ނޫނިއްޔ ާ ހޯދައިެގންާ ރުހުންާ

އެބަ ދަށުަގއިާ އޭނަެގާ ހަމަާ ވަކިާާާދެންާ މިނިސްޓްރީެގާ އޭިވއޭޝަނ ާާއ ވޭާ ސިވިލްާ ެއާާާާސެކްޝަނެްއ،ާ ބައި.ާ ބެހޭާ

ރ ތެއްތޯާާހިނަގމުންާދޭ.ާކ ންާސަކައެބަާާހުރިާމަސައްކަތްާހަމަާބަރ ބަރަށްާާާާހަމަާމިާމަސައްކަތްާހަމަާމީގައިބައިންާާ

ކ އި ހަދަިއެގންާ އެއްާ އ ތޯރިޓީާ ާާތުރުާ ކ ންބަޔަކަށް ނޫނީާ ދޭންތޯާ ފައިސ ާ ބަޔަކަށްާ މިާއިންާ ދޭންތޯާ ާނ ޔަތްތަކެއްާ

އެހެންނޫންާމިހ ރުާއ ތާްާާާވަުގތަކަށް.ާާއުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާެއްއގ ތަކަށްާވެސްާހަމަާމީެގާބޭނުމެއްާނުފެނުނުާމި

ބަެއއްާާާޤ ނޫނަށް ހުރިާ ާާކަހަލަާއިޞްާާމީަގއިާ ތެރެއަށްލ ޙުތައް ޤ ނޫނުާ ހުރިާ ާާއިންކޯރޕަރޭޓުާާމިހ ރުާ ާާދ ެގންކ ށްެގން

ާާާާކަމަށް ާންޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިހެވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާެވސްާމިހިރީާއެއަށްާތ އީދުކުރަން.ާމ ވަށުާދ އިރ ެގ

ާާ ބޭނުންކުރެވިދ ނެ ވެސްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ހަމަާ ވެސް،ާ މިހ ރަށްާ އެބަހުރިާ ބިލުަގއިާ ަވކިާާމިާ ކަންތައްތަކެއް.ާ

ވ ތީާއެާވ ހަކަާހަމާަާާާށްކައ ތޯރިޓީާއެއްާހަދަިއެގންާހިނުްގމަކީާހަމަާއަޅުަގނޑުާކަނޑައެޅިެގންާދެކ ޅުާހަދ ނެާކަމަ

 ތެދުވީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާވެެގންާމިާދަންނަވ ލަން
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 ޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ތްތެރިާރަީއސް.ާމިާބިލަށްާވ ހަކަދައްކ ާހިތްާމިހ ރުާފޯރިާވެސްާއަޅުަގނޑުާކެނޑިއްޖެ.ާސަބަބަކީާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަ

ނުކުރ ނެމި އެތެރެާ ބިލުާ މިާ ވިދ ޅުވަމުންާާކަމަށްާާހ ރުާ ބޭފުޅުންާ ސިވިލްާާާާބަެއއްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ތީ.ާ

އ ތޯރިޓީއޭިވއޭޝަން މަސްއޫާ މަސައްކަތ ިއާ ވ ޖިބުތަެއއްެގާ ވަރަލިއްޔަތ ިއާ އެއީާ ކަނޑައެޅުމީާ ޤ ނޫނަކުންާ ށްާާއްާ

ތެރެއިންާފެނިފައިާހުރީާމިާރ އްޖޭެގާމިާއ ތޯރިޓީާއަށްާމިާެގާާރ އްޖޭެގާތ ރީޚުާާއީާމިމިާާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑު

އިންާބޭރުންާދީފައިާހުރިާފައިސ ާއަޅުަގނޑުާއެނޭގާީމެގާއަހަރުތަކެއްާކުރީަގއިާާާާނަމެއްާކިޔ ާއ ތޯރިޓީާއަށްާރ އްޖެ

ާާމ5ާާި ތަންތ ނަގއިާތިބިާާާވަުގތުާއެާާމިލިއަންާޑ ލަރުެގާވ ހަކަތަކެއްާދެކެވުނު.ާެއާފައިސ ާހިފައިެގންާއ7ާާެލިއަން

ތެރެއިންާއެނެގންާހުރިާކަންތައްތަްއާާެގާާވެރިންާރ އްޖެާދޫކ ށްާފިލ ާރައްކ ވިާވ ހަކަާެވސްާވަނީާދަްއކ ފައި.ާތ ރީޚު

މީެގއިތުރަށްއެ އަދިާ މިާާއީ.ާ ދަންނަވ ނީާ ފަރ ތް،ާއަޅުަގނޑުާ އަިމއްލަާ ހުރިއިރުަގއިާ އެއަރޕޯޓުތައްާ ރ އްޖޭެގާ ާ

ތަންތަނަށްާާާމުސްތަޤުބަލުަގއިާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކުަގއިާެއއަރޕޯޓުތައްާމިތ ާއެބަހުރި.ާހުންނައިރުަގއިާސަރުކ ރުންާއެ

ތަންތަ ސެކިއުރިޓީންއެާ ބަލަހައްޓ ނެާ ދ ސަޕްލައިާާންާ އެާ ސަރުކ ރުންާ ފަރ ާާކ ށްދޭިއރުަގއިާ އެާ ތްތަކުންާާޚަރަދުާ

މިފަދަާ އެއަރޕޯޓުތަކ އިާ އަމިއްލަާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ އެބަޖެހޭ.ާ ކަނޑައަޅަންާ ބިލުންާ މިާ ެވސްާ ގ ތްާ އަތުލެވޭނެާ

ދަނީާބަެއއްާމިފަދަާާާވެސްާނެތް.ާައޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާފެންނަމުންާއެާާތަންތަންާހުންނ ނެ.ާހުންނ ނެކަމުެގާޝަްއކެއް

ރަމުންާދ ާމަންޒަރުާފެންނަމުންާދަނީ.ާއެހެންވެއްޖެްއޔ ާައޅުަގނޑުާސުވ ލަކީާާއެއަރޕޯޓުތައްާމިާރ އްޖޭަގިއާޑިވ ލ ޕްކު

ހިނދުާއާެާާާންނ އިާސަރުކ ރުންާސަޕްލައިާކުރ އިރުާބެލެހެއްޓުމަށްާބޭނުންވ ނަށްާސިފައިންނ އިާސެކިއުރީޓީއެާތަންތަ

އްާހިނަގއޭ.ާައޅުަގނޑުާހަނދ ންާމީސްމީހުންނަށްާދޭާމުސ ރަާއ އިާބެލެހެއްޓުމ ިއ،ާމިކަންކަމަށްާފުދޭވަރެްއެގާެއއްޗެާ

މި ދ ދިާާާއެބަހުރިާ އެއަރޕޯޓަކަށްާާާާރ އްޖޭަގއިާ ޑ މެސްޓިކުާ އިންނަނީާ ބުނެފައިާ ޕްލޭނެއްަގއިާ އ ތްާ ހަދ ފައިާ ފަހުންާ

ާާ 24ާާާާދައްކަންޖެހޭނީ ހ ސްާޑ ލަރުާސަރުކ ރަށ24ާާާާްހ ސްާޑ ލަރޭ.ާއަޅުަގނޑުާސުވ ލަކީާޑ މެސްޓިކުާެއއަރޕޯޓަކަށް

ާާދައްކަިއެގންާސަރުކ ރު ފުލުހުންނ އި،ާއެދެކ ޅުާާތޯކިހިނެއްން ފ ނުވ ާސިފައިންނ އިާ އެތަނަށްާ މީހުންެގާާާާޖައްސަނީ.ާ

އެ އ އިާ ބޭާާމުސ ރަާ ކަންތައްތަކ މީސްމީހުންނަށްާ އެހެނިހެންާ ާާާާނުންވ ާ ކިހިނެއްތޯ ދޭއިރުާ އެއްޗެހިާ ހ ސ24ާާާްމިާ

ދެކ ޅު ނުޖެހޭއެހެންވީމ ާާ،ޑ ލަރުާ ތ ކުންތ ކުާ ހަމަާ ނުޖެހޭާ ދެކ ޅުާ އެއީާ ބަލ ފައިާ...ާ އަުގތައްާ އެފަދަާ ގ ތަކަށޭާ ާ

ކަންތައްތަކަށްާވިސް ނ ާއަޅުަގނޑުމެންާާއިންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބިލަކުންާމުސްތަޤުބަލުަގއިާައންނ ނެާމިފަދަާ

މިާއެއްޗެހިާކަނޑައެޅެން.ާާާާއި،ާސަރުކ ރަށްާނަގ ނެާމިންވަރ ތަކ އިާމިާޚިދުމަތުެގާއަުގާނަގ ނެގ ތާ އެބަޖެހޭާޗ ރޖު

ގ ތުންާހިންުގމުެގާބައިތަކެްއާާާާއިންނަނީާއިދ ރީާާބ ޑަށްާއެބަފެނޭާމީަގއިާމިާާބިލުންާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާާދެންާމި

އެއް.ާޑިރެކްޓަރުންނ ިއާާާއިންނަނީ.ާއެާއަޅުަގނޑުާެވސްާމީަގއިާހިސ ބަކަށްާހިތްހަމަނުޖެހޭާމައްސަލަާާާިގނަކ ށްފައިާމި

އ އިާމީަގއިާާާާކަންތައްތައްާކުރ ނެާގ ތުެގާވ ހަކަާާޔަތ އި،ާއެލިއްރަލުންނ އި،ާބޯޑ އިާބޯޑުެގާމަސްއޫޑިރެކްޓަރާޖެނެ
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އެްއާނެތްާއ ްމދަނީާލިބޭނެާމަުގތަކަކަށެއް.ާަވރަށްާކުޑަކުޑަކ ށްާއެބައިާއަިއއްސަާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާާާއަލިއަޅުވ ލ ފަ

ފ ސްވެއްޖެ މިތަނުންާ ދަންނަވ ނީާ ކަންތައްތަާާއަޅުަގނޑުާ ހުރިާ މިހެންާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މީޓީާ ބަލަންާާނަމަާ ކަށްާ

ދުފަތިާހަދައިެގންާހަމަާކ ށްެގންާކަާނާާއެބަޖެހެއޭ.ާއަދިާީމގެއިތުރަށްާމިާރ އްޖޭަގިއާހަމަާފަޅުފަޅ އިާިގރިިގރިާބޭނުން

ވަރަށްރަންވޭ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ުއސޫލުންާ އެބަާާެއއްެގާ ބޭނުންކުރަމުންާ ާާާާބ ޑަށްާ ސާީާާާސ ޅީހަކަށްއ ދޭ ފަންސ ހަކަށްާ

ތ ނަގއިާބަޔަކުާރުފިޔ ާާާާބ ޑުާއެްއޗެއްާނެތް.ާހަމަެއކަނިާމިާާ.ާސަރުކ ރަށްާލިބޭާމ އ ދޭާާޕްލޭންާބޭނުންކުރަމުންާއެބަ

ގ ތަށްާބޭނުންކުރަމުންާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާވަިއެގާދަތުރުެގާާާާކަނޑ ާބ ޑެތިާސިންގ ާމެޝިނެއް

އުދުހުންތަކުން ެއތެރޭެގާ މިތ ާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ އިރުާ ލިބެންޖެހޭާވ ހަކަާ ސަރުކ ރަށްާ ވެސްާ ާ

އެްއޗެއްާއެާމިާސަރުކ ރަށްާލިބޭނެާއެންމެާމަތީާއަދަދަކަށްާއެާހޯދޭނެާގ ތެްއާމިފަދަާބިލުތަކުންާވިސްނައިަގންނަންާާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑު ެއހެންވީމ ،ާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންާއަންނައިރުަގިއާާގ ވ ލ ނީާސަރުކ ރުން

ފ ސްކ ށްފިއަޅުަގނޑުމެން މިތަނުންާ ބިލުާ މިާ ހަދަންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ާާާާާ މި ބިލުަގިއާ މިާ އެތެރޭެގާާނަމަާ ރ އްޖޭެގާ

ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވިސްނުންތަކެއްާާާާމެދުާާގ ތުންާވެސްާއަދިާޗ ރޖުތައްާނަގ ނެާގ ތ ާާބެހޭާާއުދުހުންތަކ 

ހިމެނެންޖެހޭނެއޭ ލައިާ މީެގތެރެއަށްާ ެއެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ ބިލުަގިއާާާާެގންުގޅެން.ާ މިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

އްާާތުރަކަށްާވ ހަކަދައްކ ކަށްާަގސްތެާެވއްޖެާވަރަށްާިގނައިން.ާައޅުަގނޑުާއިާާއަޅުަގނޑުާކުރިންާވެސްާވ ހަކަދައްކ ފައި

ހިެއއްާ މ ާާނުވޭާއަޅުަގނޑުެގާޓައިމުާާނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑަށްާ ނެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާބ ޑަށްާއ ތްހެާާެވސްާ

ާއީސްާ.ރަ

ާ

 ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދެަވނަާފުރުޞަތަކަށްާއެދިާ

ާާ އ ބ ދީެގ ޤައުުމެގާ އަދަދުާ ުމވަްއޒަފުންެގާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަންނަވ ލީާ އެއްާބައ3ާާާިމިާ ާާކުޅަާ

ވަރަށް އަޅުަގނޑުާ ބިލުަގިއ،ާ އ ތޯރިޓީެގާ އޭިވޭއޝަންާ ސިވިލްާ ބިލުަގއިާ މިާ އިތުރުވެފައި.ާ މިއ ތީާ ބ ޑަށްާާާާބަޔަށްާ

ނުދިއުން.ާ ހިމެނިެގންާ ގ ތުަގިއާ މުަވއްޒަފުންެގާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ ބޭފުޅުންނަކީާ އ ތޯރިޓީެގާ މިާ ތ އީދުކުރަންާ

ާއެންމެހައިާލ ބުވެތިާރައްޔިތުންާއެދޭނެާމިާޤައުމަށްާލ ބަ.ާމިާޤައުމަށާްާސަބަބަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާޤައުމުެގ

ުމއްދަތެްއަގިއާާާާހުރިާގ ތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވެރިކަމުެގާދަހިވެތިާާމަންފ .ާމިާޤައުމަށްާހެޔ  ކަެމްއަގިއާދިުގާ

ާާާާދަނީާއެއްާލިބޭާވަޒީފ ރިާބޭފުޅުންކ ޅެއްާޤައުމުެގާއ މުވެރިކަންާކު ކ ންމެާބޭފުޅަކީާއެއީާސަރުކ ރުެގާާެއއްާއަދ ކުރ 

އުސޫ ހަމަޖެހިެގންދ ާ ގ ތުަގއިާ ގ އްާމުވަްއޒަފުންެގާ ކުރެިވެގންާ ކަންާ ގ ތުންާ އެްއާާލުެގާ މ ޒީާ އ ތްާ ސަާ

ފެނިފައިާމި މ ޒީއަކުންާނެއްޓިާތ ހިރު،ާާާާއ ތީ.ާއޭެގތެރެއިންާޤައުމުާމ ޒީންާނެއްޓި،ާމުޑުދ ރުާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރިާރުޖޫޢަވުމަށްާކުރ ާމަސަްއކަތުެގާތެރެއިންާހެދޭާޤ ނޫނެއްާމިާޤ ނޫނަކީ.ާމިާޤ ނޫނަށްާހިރުާމަަގކަށްާއެނބުސ ފުތ 
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އަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާމިއަށްާރަނަގޅޭާބުނުމުންާއެްއގ ތަކަށްާވެސްާެއއަށްާހަޖޫާޖަހައިާފ ޑުކިޔ ކަށްާާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާހުންނ ނެ.ާމިާނުޖެހޭނެ.ާމިާޤައުމުާސަލ މަތުންާއ ތިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާެވސްާހުންނ ނީ.ާާ

މިާ ތިބޭނީާ ވެސްާ ދަރިންާ ދަރިންެގާ އެާ ތިބޭނީ.ާ ވެސްާ ދަރިންާ މެންބަރުންެގާ މިާ ތިބޭނީ.ާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ތިބިާ

ާާ ޤަުއމުެގ މިާ އ ތީތީާ ޤައުމުާ މިާ އ ތިއްޔ .ާ ސަލ މަތުންާ އުނަގށްާާއުފަންެވެގންާާބަނޑަށްޤައުމުާ ޤައުނުެގާ މިާ ާ،

އ ތީ.ާމިކަމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާފަޚުރުވެރިވ ންާާާާޑުމެންާބ ޑެތިެވެގންާމިހ ތަނަށްާައއިސްާމިައޅުަގނާާއުފަންެވެގން

ކަޭމހިތަންޖެ އަށްާ މައިމީހ ާ އެހޭނީ.ާ ހިތަންޖެހޭނީ.ާ ހެޔ ާ ސިވިލްާާާާޖެހޭނީ.ާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތުންާ

ސިވި އަދިާ ޤ ނޫނެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ޤައުމަށްާ މިާ މިއަދުާ ޤ ނޫނަކީާ މުަވއްޒަފުންނަކީާާއޭިވއޭޝަންާ ޭއވިޭއޝަންެގާ ލްާ

ސަރވިސްެގާާ ސިވިލްާ ބޭފުޅުންނަކީާ އެާ ދަންނަވަނީާ މިާ ހުރެެގންާ ކެރިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިޤައުމަށްާމެދުވެރިވ ާކަންތަކީާޤައުމަކަށްާލޯނެއްާލިާާބޭފުޅުންެގ ބޭކަށްާނެތް.ާާގ ތުަގއިާހަމަޖެހިެގންާދިޔައިމަާދެންާ

އ  ލިބޭާ ާ%މުޤައުމަށްާ އެްއެގާ މ90ާާާިދަނީާ ހިންުގމުެގާާާާޚަރަދުކުރަންާ ދައުލަތްާ ގ ތުަގއި.ާ މުސ ރައިެގާ ޖެހެނީާ

ާާދޭންާާދުނިޔޭެގާމިާޤައުމަށްާފަންޑުާާވ ތީާާޖެހެނީ.ާމިހެންކަމަށްާާސަރުކ ރެއްާހިންުގމުެގާނަުމަގއިާޚަރަދުކުރަންާމި

ވެެގންާމިައދުާމިވަނީާލޯނެއްާވެސްާާާާިގނަތިބިާއެްއވެސްާފަރ ތަކުންާމިާޤައުމުެގާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުވަްއޒަފުންާ

ނުލިބި.ާފައިސ ާެއއްާނުލިބި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމިާޤައުުމެގާއުފެއްދުންތެރިކަންާވަރަށްާދަށްާޤައުމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ޤ ނޫނާުާ މިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ބައްލަވައިާ ނަޒަރަކުންާ އޯގ ތެރިާ ނަޒަރަކުންާ ހަމްދަރުދީެގާ ދޭތެރޭަގއިާ ޤައުމ އިާ

ައޅުފ  ކަެމކޭ.ާ ކ ށްދެއްވަންޖެހޭާ ހަމަާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ވަރަށްާާސްކ ށްދެއްވުަމކީާ ަގނޑުާ

ސަބަބަށްާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  މިާ އެދެނީާ މިާ އަރިހުންާ ބޭފުޅުންެގާ އެންމެާ މ ޒީއެކުާ މުޑުދ ރުާ ކ ށްދޭށޭ.ާ ެއްއާާޓަކައިާ

ކިލަޔައ  ހޭކުނުާ ފަސްބައިަގއިާ ައޅުަގނޑުތީތީާ މ ޒީއިެގންާ އަޅުަގނޑުމެާާމެންާ ދަރިންނ އަށްާ ހަމައަށާްާާާންެގާ

ހިނަގމ  އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންމަތީެގާ މުޑުދ ރުާ އެާ ނުޖެހެއޭ.ާ ފެންވަރަިއާާާބަހީއޭާާވ ސިލުވ ކަށްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ

ާާތ  ންާާނެާތިބެެގހިރުވެާިމާބަރަކ ތްތެރިާރަމަޟ ންާމަހުެގާައޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާރޯދައަށްކަންާދެތ ހިރުވެ،ާަގއިން

ސ ފުތ  މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މަސައްކަތްކ ށްާ މިކަމައިެގންާ މ ޒީއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާހިރުވެެގންާ އަށްާ

ާާާާދަރިންނ  މަސަްއކަތްހަމައަށް ެގންދެވޭތޯާ ޤައުމުާ މުޑުދ ރުކަންމިާ ެގނެސްދިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ޒީަގއިާ ާކުރަން.ާ

ވަޑައިަގންނަވަ ކުރިއަށްާ ދެންާ ތިބެެގންާ ހިންގަވ ށޭ.ާާމަތީަގއިާ ނުވިސްނަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އެްއގ ތަކަށްާ ންާ

އައު މިއ ތީާ ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަރ ފައޭ. އިރުާ ޤައުމަށްާ މިާ ުއއްމީދީާާާއައުފަތިހަކަށްާ އައިްއސައޭ.ާ ވެރިކަމެްއާ

ާތެރިާރައީސްާ.ދޭތެރޭަގއިާބަލަމ ާހިނގ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްާަގނޑުމެންާއެންމެންާވެސްާޤައުމ ނަޒަރަކުންާއަޅުާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاފ ނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު
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މި އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީާ އެދިާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

މަޑުކ ށްލައިތ ނ އައިސްާ ޖަލްސ ާ މިާ ޢިަގއިާ ެއކިެއކިާ ވ ހަެގންާ މިާ މެންބަރުންާ އަޑުާާކައްޒަތްތެރިާ އިރުާ ދެއްކެވިާ

މި ދައްކަމުންާ ވ ހަކަާ މިާ ނޭނުގނުާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އިންއިރުާ އަޅުަގނޑު،ާާާާއަހ ލަންާ ކަމެއް.ާ ބިލަކަށްާ ކ ންާ ދަނީާ

ހުށަހެޅުއްިވޔަސްާާ ބިލެއްާ ޕ ޓީައކުންާ އަދިާ ހުށަހެޅުއްިވޔަސްާ ބިލެއްާ ސަރުކ ރުންާ މިތަނަށްާ އ ތީާ ހިތްާ ދަންނަވ ލ ާ

ބޭނުންކ ށްެގންާއަޅުަގނޑުެމންެގާޒ ތީާހަސަދަާފިލުވ ލުމަށްާމަސައްކަތްާހުއްޓ ފަިއާާާާއަޅުަގނޑުމެންާވެއްޖެާއެާބިލު

މަސައްކަތްކުރެވޭތޯާާ މިާ ގ ތަކަށްާ ާ ހުރިާ މަންފ ާ ލަބަޔ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވިސްނ ވަޑައިެގންާ ދޭތެރޭަގއިާ ޤައުމ ާ މިާ

ޭއވިޭއޝަން ދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލްާ މިާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑަށްާ މިާސިޔ ސީާާާާބަލަން.ާ ބިލަކީާ އ ތޯރިޓީެގާ

ޤަބޫލުބިލެއް އަޅުަގނޑުާ ކަށޭ.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހިފައިާާާ ވެސްާ ކ ންމެހެންާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ މިއީާ ކުރަނީާ

ސަރުކ ރުންާާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނެއްާ އ ތްާ ހަދަންޖެހިފައިާ ކ ންމެހެންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިާ

ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއ ތްާބި އަހަރުެގާމ ޒީެއއްެގ30ާާާާލެއްާކަމަށް.ާދެން،ާމިާބިލަށްާވ ހަކަާދައްކަވަންާތެދުވެަވޑަިއެގން

ާާ ދަންނަވ ލެވިދ ނެޭއ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދައްކަވ އިރުާ ކަންތައ30ާާާާްވ ހަކަާ އަހަރުާ

ޚިޔ ނ  ކ ރަޕްޝަނ އިާ ދެންާ ނޭނުގނީމ ާ ކަންކުރަންާ ގ ތަށްާ ހުރިާ ކަންތައްތައްާކ ށްފައިާ ގ ތަށްާ ަމުގފަހިވ ާ ތައްާ

ކުރުންާއެީއކީާެއއްގ ތަކަށްާެވސްާކ ށްެގންާާއ ތޯރިޓީތަކ އިާބޯޑުތަކ ާއުފައްދަިއެގންާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިާއެކިއެކިާާ

ާާއިާބިލުާބައްލަވާ ވ ނެާކަމެއްާނޫން.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދަކީާޢ އްމުާގ ތެްއަގ

ބިލެއާްާދިރ ސ ކުރަްއވައިާ ކ ންމެާ މިތަނަށްާ ބޭނުންފުޅަކީާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ނޫން.ާ ބޭފުޅެއްާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ެގންާ

ބުންާފުރިެގންވ ާޚިޔ ލ ާޝުޢޫރުތައްާާއިާއ ންނަާޒ ތީާހަސަދަާއ ިއާތަޢައްޞަހުށަހެޅުނަސްާއެާމަނިކުފ ނުެގާހިތްޕުޅުަގ

އަާާމި ެގންދިއުން.ާ ފ ޅުކުރަމުންާ ދަންނަވަންާތ ނަގއިާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ތަކުރ ރުކ ށްާ ހަމަާ ޅުަގނޑުާ

ައޅުްއަވއިބޭނުންވަނީ ކ ނޑުފުޅުަގއިާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ބ ޑުާ ަވރަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އެާ އިންނަވ ާ ގ ތަށްާާާާެގންާ

ތެރިވެެގންާޤައުމ ާާސްނ ަވޑަިއެގންާޤައުމަށްާއިޚުލ ޞްރައްޔިތުންނަށްާޚިޔ ނ ތްތެރިާަވޑައިނުަގތްާޤައުމ ާދޭތެރޭަގިއާވި

ދެން،ާާ ވ ނެ.ާ މުހިއްމުާ މ ާ ެއްއވުރެާ ބެލެްއވުންާ ކުރެވޭތޯާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިާ މަންފ ާ ހުރިާ ލ ބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ވެސްާ އަބަދުާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ މުވައްޒަފުންެގާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ

ެގންދަވަނީ ވިދ ޅުވަމުންާ އެާތަކުރ ރ ކ ށްާ މަދުކުރ ނަމޭ.ާ މުަވއްޒަފުންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ތިމަންނަމެންާ ާ

ބޯޑުތަކ ިއާާ ފޯރުއްވޭނެާ ބ ރުާ ނުފޫޒ ާ ސީދ ާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ކަންތައްތަކަކީާ ކުރައްވ ާ މިާ މަދުކުރުމަށްޓަކައިާ

އެ ެގންގ ސްެގންާ މުވަްއޒަފުންާ އެތަންތަނަށްާއެާ ހައްދަވ ެގންާ ހުރިާއެާާކުންފުނިތައްާ މީހުންނަށްާމީހުންނަށްާފައިދ ާ

މަސައްކަތްާކ ށްދޭާމީސްމީހުންނަށްާބ ޑެތިާމުސ ރަާދެވޭާފަދަާމަޤ މުތައްާއުފައްދަންާކުރ ާމަސައްކަތް.ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ވެސްާއެބަާއެނޭގާއަޅުަގނޑުާވެސްާމިާވ ހަކަާމިާދައްކަނީާސިވިލްާޭއިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބިލަށްާކަން.ާއެކަންާާ

އްކަނީ.ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާފަށައިަގތުުމަގއިާވެސްާދެންނެވިންާއަޅުަގނޑުމެންާާއެނިގހުރެާައޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާމިާދަ
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ތަ ޚިޔ ލުާ ޤައުމަހިނގ ށޭާމިާސިޔ ސީާ ދޫކ ށްލ ފައިާ މިފ ތުވުންތައްާ ތ ނަގިއާާާާިއެގންާވިސްނަމ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ތަމްސީލު ޕ ޓީެއއްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ހިންގ ލ އިރުާ ނަޒަރުާ އަށްާ ވ ހަކަާ ބަޔަކަށްމިދައްކ ާ ވ ތީާާާާކުރ ާ

ުއޅޭާާ ެވެގންާ މިާ މިއަދުާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ދަްއކަން.ާ ވ ހަކަެއއްާ ކ ންމެވެސްާ އެބަޖެހޭާ ެވސްާ އެދެިވެގންާ

މ އައިސްެގންާ އަލަންާ ނުވަތަާ ފަތިހަކީާ އުޅޭާ ހިންުގުމެގާާާާމިއަލިވިދިެގންާ ގ ތުަގއިާ ޤައުމެްއެގާ ވެރިކަމަކީާ ާިއުޅޭާ

ތަޖު ހުނަރ އިާ މިޤ ބިލުކަމ އިާ ގ ތަށްާ ނަތީޖ ެގާ އޭެގާ ނޫން.ާ ނުވަތަާސަރުކ ރެއްާ ވެރިކަމެއްާ ހުރިާ ގ ތަކީާާާރިބާ  ވ ާ

ނުޖެހޭާގ ތަށްާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިެގންާންާދަށްކ ށްާއެްއވެސްާތ ކުންތ ކުާތަފ ތުާބިލުތައްާވަރަށްާފޭރ 

މިާ މިއީާ ބޭކ ރުކ ށްލަނީ.ާ ަވުގތުާ މަޖިލީހުެގާ މަސައްާާރައްޔިތުންެގާ އަނެއްާކުރ ާ އަނެއްކ ާ ދެން،ާ ކަމަކީާާާާކަތަކީ.ާ

ާާ ެއއަށް ފ ނުއްވިޔަސްާ ހަދ ފައިާ ޤ ނޫނެއްާ އަރ ާާޢަމަލުމިތަނުންާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ނޫން.ާ ކުރަްއވަނީކީާ

މި ފ ނުއްވަނީ.ާ މިާ މިތަނަށްާ ެއާާާާކީއްކުރަންބ ވަޭއާ ޤ ނޫނަކީާ ފ ސްކުރީމަާ ޤ ނޫނެްއާ ހުށަހެޅީމަ،ާ ޤ ނޫނެއްާ ތަނަށްާ

ބޭފުޅުންާބޭނުންވ ާގ ތަށްާޤައުމުާބައްޓަންނުކުރެވޭާގ ތަށްާއ ތްާާާާޖައިޒުާފައިދ ާނުނެޭގާގ ތަކަށްާއެބޭފުޅުންނަށްާނ 

މި ގ ތަކީާއެާޤ ނޫނުާއ ތްާާޤ ނޫނެއްާކަމަށްާވަންޏ ާދެންާ ތ ނަގއިާބ ްއވ ފައިާއެާޤ ނޫނުެގާބޭރުންާއެހެންާާާހަދާ 

ާއަމިއްލަާއަށްާކ ންމެވެސްާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަނީ.ާެގންއެއްާއުފައްދައިާާާކ ންމެވެސްާކުންފުންޏެއްާނުވަތަާއ ތޯރިޓީ

މި ކަންތައްތަކެއްާ ވިޔ ނުދ ާ އެހެންވީމ ާާމިކަހަލަާ މިފަދާަާކުރަނީ.ާ މިއަދުާ ބޭނުންވަނީާ މިދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ަގވ އިދުތ ކ ާއެާ އްގ ތަށްާމިާާބިލުތައްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފ ނުއްވުމަށްވުރެާމިހ ރުާހެދިފައިާހުރިާޤ ނޫނުތަކ އިާ

ކަމަށްާވަާ ެއގ ތަށްާނުހިންޭގާ ބުއްދިވެރިއޭ.ާއަދިާ މ ާ ހިންޭގތޯާމަސައްކަތްކުރުންާ ހިންަގންާދަންނަާސަރުކ ރުާ ންޏ ާ

ހޯދައިާ އެބައިބަޔަކުާ އެާާެގންާ ލިބިަގނެެގންާ ފިލ ވަޅުާ ކިބައިންާ ާާާާީމހުންެގާ ތަޖުރިބ 30ާާާވިދ ޅުވ  އަހަރުެގާ

ާދިވެހިންނަށްާއަނބުރ ާރަކަށްާދެވޭތޯާނުވަތަާދިވެހިންެގާދިވެހިާޤައުމުބޭނުންކ ށްެގންާމިާޤައުމ ެގންާއަމ ންބަނދަ

ކުރުމުެގާމުހިއްމުކަންާމ ާބ ޑޭ.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދަކީާހޯދައިދެވޭތޯާމަސަްއކަތް

ނަވ ލަންާބޭނުންާއެާމަނިކުފ ނުެގާާމިއަދުާވެރިކަންާހިންގ ާޕ ޓީެގާމެންބަރަކަށްވީތީ،ާއަޅުަގނޑުާއެާމަނިކުފ ނަށްާދަން

ާާާާޒިންމ އެއްާމިާޤައުުމަގއިާއެބަާ ވަރަކަށްާމަސްދުވަހުެގާތެރޭަގއ18ާާާާިއ ތޭ.ާއެާޒިންމ ާއަކީާމިާޤައުމުާވޭތުވެދިޔަ

މިދ ހަލ ކުވެެގ ފުޑިެގންާއިނދަޖެހިެގންާ މިޤައުމައިާާދިއުމުގައިންާ އެބަޖެހޭާ މަނިކުފ ނުާ ެގންާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައިާާއެާ

ެއހެންވީމ އްކަމަސަ ކުރަން.ާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ ތްތަކެއްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުެގާާާާ،ާ ރައްޔިތުންެގާ އެކީަގިއާ

ވުންތައްާދޫކ ށްލ ފައިާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާޚިޔ ލުާތަފ ތު

ޤައުމައި އަމ ންބަނދަރަމިާ ދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާާކަށްެގންާ ބ ޑަށްާދިއުމަށްޓަކައިާ ވަރަށްާ ހިނގ ށޭ.ާ ކުރަމ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޙ މިދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާހެންވޭރު
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާވެސްާމިާބިލ ާބެހޭާގ ތުންާދެކެޭވާވ ހަކަތަކުންާއަޅުަގނޑުާާ

މައިަގނޑުާާާާަގއިާތ ށިވެާހިނަގިއދ ނެާހެން.ެއއްއަރ ާމިާބިލުެގާކަންކަންާއަނެްއކ ާވެސްާމަޑުޖެހިާކ މިޓީާާށްހިތަާާއެބަ

އަޅުަގނޑަށް ވ ހަކަމިފެންާާގ ތަކަށްާ ތިންާ ދަްއކ ތަންާާނަނީާ ބިލެއްގައިާާސިވިލްާާއެއްާ ބެހޭާ ަގިއާާއޭާާާ.އޭިވއޭޝަނ ާ

ޭއެގތެރޭަގއި ފިކުރުާ ކަންކަންކުރުމުެގާ އުސޫލުންާ އ ތްވިޔަފ ރިާ އިންާާއ ތުމ ާ ސަރވިސްާ ީމެގާާާސިވިލްާ ބޭރުަގއިާ

ހަރަކ ތްތައްާހިނގ ާކަމަށްާއ ތުމ ާއަދިާވެރިކަންާހިންގ ާފަރ ތް.ާއ ދެ،ާމިނިސްޓަރުެގާބ ރުތަކެއްާމިާބިލ ާުގޅިފަިއ،ާާ

ާއްސަލައަޅުަގނޑުމެންާވ ދަވެރިާފަރ ތްތަކުންާމަާާންާކަންތައްާމަިއަގނޑުާގ ތަކަށްބިލުންާލިބޭާގ ތްާއ ތުން.ާމިާތި

ާާ އެހެންނަމަވެސް، ނަަގނީ.ާ ގ ތަށްާ ާާއެއްާ ދަންދެން ބަހުއަޅުަގނޑުާ މިކަމުެގާ ބޭނުންވަނީާ ތެރޭަގއިާާނަވ ލަންާ ސްެގާ

ދ ނެާކަމަށްާވ ހަކަާދައްކ ާމިާބިލުާކ މިޓީެއއްަގއިާރިޢ ޔަތްކ ށްާނިންމިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޒިންމ ދ ރުާގ ތަކަށްާމި

ަގނޑުާހުށަހަޅަންާކ މިޓީއަކަށްާބިލުާފ ނުވަން.ާއަދިާފ ނުވ އިރުާއަޅުަގނޑުާާކުރަން.ާމިގ ތުންާއަޅުާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދު

އެާ ވިޔ ނުދ ާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ އޭެގތެރޭަގިއާ ވިސްނ ލަން.ާ ކަންތައްތަކަށްާ ބައެއްާ މިދަންނަވ ާ

ވ ާބަހަކީާމިާމަޖިލިސްެގާހަމަާބަސްާއެާބޭނުންކުރެވުނީމަ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާއޭެގާބަދަލުަގިއާބޭނުންކ ށްލަންާބޭނުން

މި މިހ ރުާ އެއީ،ާ ބަހެއް.ާ އ ތްާ ބޭނުންކުރައްވ ފައިާ މެންބަރެއްާ ނިުއާާެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ އުސޫލުތަކަކީާ ންުގޅޭާ

ވެމެނޭޖު ކުރެއްވީާ ބޭނުންާ ބަސްާ އެާ ވެސްާ ހަނދ ންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އުސޫލުތަކެއްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާމަންޓުެގާ ސްާ

އެހެން މެންބަރެއް.ާ މެނޭޖްމަންޓުވ ދަވެރިާ އައުާ މިާ އިންާސައްތަާާީވމ ،ާ ހަމައެކަނިާސައްތަާ ކުރީަގއިާ ެގާއުސޫލުންާ

ތޭާގ ތަށްާޒަމ ނަށްާފެާާސިވިލްާސަރވިސްާނުވަތަާސަރުކ ރުާމަސައްކަތެްއެގާގ ތަށްާކުރިާކަންތައްތައްާމިހ ރުެގާމިާ

ލްާސަރވިސްެގާބޭރުންާއެާލިބޭާާތެރޭަގިއާވިޔަފ ރިާއުސޫލުންާކަންކަންާކުރުމުެގާފިކުރ ާސިވިއެކަންާކުރ އިރުާއޭެގ

ާާ ނިޒ މަކަށްފްލެކްސިބިލިޓީ ރިޔ ސީާ އަދިާ އ ންނ ނެާާމިނިސްޓަރުެގާާވ ތީާާއ އިާ ވެސްާ ކުރ ނެާޤަބޫލުާާކަންބ ރުތަކެއްާ

ާމިާބިލުާކ މިޓީެއއްަގިއާާ،ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާއެހެންވީމ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަ

ާާދިރ ސ  ރުމުެގާކަންކަމަށްާއ ންނަާނިޒ ުމެގާފުށުއެާާުއފެދިފައިާމިާާނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާމިހ ރުާޚިލ ފުއަޅުަގކުރ އިރު

ރި ނިޒ ވިސްނ ާ އ ންނަންޔ ސީާ މިކަންާ ތެރޭަގއިާ ކުރެވޭމެްއެގާ އެްއގ ތްާ ވެސްާ ފަރ ތުންާ ދެާ ގ ތަކަށްާ ނެާާވ ނެާ

އިާމިާބިލ ާބެހޭާގ ތުންާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާާަގޅުަގނޑުާމިާއެދެނީާކ މިޓީާސްޓޭޖު،ާއަގ ތްތަކެއްާހޯދުން.ާއެހެންވީމ 

ނުވަތަާއައުާހިންުގމުެގާއުސޫލުތަކުަގއިާމިާހުންނަާސިފަތައްާމިާބިލުެގާާާޑުާމިާދެންނެވިާނިއުާމެނޭޖުމަންޓުއަޅުަގާނ

ތަ އުސޫލުތަކަށްާ މަނޭޖްމަންޓުާ ނިއުާ މިާ ނުވެާ ކަންބ ޑުާ އެހ ާ ދޭތެރޭަގއިާ އ ތުމ ާ އ ތްާ ވަދެފައިާ ންކ ޅެްއާާތެރެއަށްާ

ާާޑަށްާއިތުބ ރުާދެްއަވއިެގންާމިކަމައިބ  ކުރަނީާކ މިޓީެގާާށްާދިއުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުެގންާކުރިއައެއްބ ރުލައިެގން

ދެވޭނެާކަމަށް.ާާފްލޯރާއަށްާައއިސްާމިކަންާނިންމައިާާސްޓޭޖުަގއިާރަނަގޅުާގ ތަކަށްާމިާބިލުާނިމިެގންާއަނބުރ ާމިާ

ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ
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ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ސްަގއިާބައިވެރިވަޑަިއެގންނެވުމަށްާާާއިތުރުާއެްއެވސްާމެންބަރަކުާބަހުަވުގތުާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމި

ާާ ައޅުަގނޑު ނުވ ތީާ ފަރ ތަށްއެދިަވޑަިއެގންފައިާ ހުށަހެޅުއްިވާ ބިލުާ މިމިހ ރުާ ފުރުޞަތުާ ބުނުމުެގާ ބަސްާ ފަހުާ ާާ

ާމޫސ ާ.ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާއިރ ެގދ ާއުތުރުާވަނީ.ާކުޅުދުއްފުށިއަރު

ާ

ާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާކުޅުދުއްފުށި

ޚިޔ ލ  އެބޭފުޅުންެގާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުޢޫރުވަނީާާާާއިޝުކުރިއްޔ ާ

މަިއަގނޑުާ ފުރިހަމަފ ޅުކުރަްއވ ފައި.ާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތެްއަގއިާ ާާ އަށްާާ

ސިޔ ސީާ ބިލުަގއިާ މިާ ވިސްނުމުަގިއާ ބޭފުޅުންެގާ ބަެއއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަށް.ާ ބިލެއްާ ތައްޔ ރުކުރެވިފަިއވ ާ

އެކުލެިވެގން ކަންތަާާކަމަށްާާވ ކަންތައްތަކެއްާ ސިޔ ސީާ އެއީާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ވ ހަކަާއްތަކަކީވިދ ޅުވިާ ފަރ ތްާ ދެާ ާ

ކ ށްެގންާާއްޖޭަގއިާމިހ ރުާވެސްާރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެާކަންތައްތަކެއްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާރ ދައްކަިއެގންާހައްލު

ާާ ާާާާއެއ ރލައިންާއެބ4ާާައ ތް.ާާާާމަތިންދ ާބޯޓުާއެބ40ާާާަދުއްވ  އ ތް.ާމިާާާާރޕޯޓްާއެބަެއއ5ާާައ ތް.ާއަދިާޭއެގއިތުރަށް

ތަން ކަންހުރިހ ާ ސަލ މަތީތަނެއްެގާ ސިވިލްާތަްއތައްާ ބަޔަކީާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭާ އ ތޯރިޓީާާާާކަންތައްތައްާ އޭިވއޭޝަންާ

ތަނަކަށްާެވެގންާނޫނިއްޔ ާާާާއްލުތޯރިޓީާައކީާމިާމިނިވަންާމުސްތަޤިއޭިވއޭޝަންާއ ާާކަމަށްާވ އިރުާރ އްޖޭެގާސިވިލްާ

އްތަކ ާބެހޭާގ ތުންާނެރެންޖެހޭާރިޕޯޓުތައާްާތަންތަނުަގއިާކަންތަާާާތަންތަންާބަލަހައްޓ ާމިާާއެންމެާފުރިހަމަާގ ތަކަށްާމި

މަިއަގނޑުާާ ދޭތެރޭަގިއާ ބިލ ާ އެހެންކަމުން،ާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެްއާ ކަމަށްާ ކަމެްއާ ކުރެވެނޭާ ނެރުމަކީާ

ޝުޢޫރުތަކަ ފ ޅުކުރެްއވިާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ތ އީދުގ ތެްއަގއިާ ވަރަށްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އަދި،ާާށްާ ކުރަން.ާ

ާާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންާހުރިާކަންތައްތައްާބިލުެގާކ މިޓީެގާމަރުޙަލ ަގއިާހައްލުކުރެވޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާާހަމައެހެންމެ

މިާސިވިލްާާާާ.ާއެއީޭއިވއޭޝަންާއ ތޯރިޓީެގާބޯޑުާާަގއިާމިާެއކުލަވ ލެވޭާބޯޑު.ާސިވިލްޤަބޫލުކުރަން.ާމައިަގނޑުާގ ތެއްާ

ާާ ާާސަރވިސް ބޭފުޅުންެގަވކިއިން ިގނަާ ާާާާކުރުމުެގާވިސްނުންާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަންޏ ާާއެމިހިރީ.ާއެހެން ކަންާކުރަންާ

ާާ ކުރަނީާމިާބިލުާާހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުއެއްާނޫން.ާއެާާއެހެންާކުރުަމކުންާެވސްާއެީއކީާމައްސަލައެކަން

މިާބިލުަގއިާށްާދިއުމަށްފަހުާތަފ ތުާޚިޔ ލުެގާބޭފުޅުންނަށްާެވސްާފުރުޞަތުާދެވިެގންާކައަާލައިަގނެާކ މިޓީެގާމަރުޙަލ ބަ

ާާ.ޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާއައުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ސްާނިމުނީ.ާމިއަދުާވޯޓަށްާއެހުމުެގާާބަހުހ ާހިސ ބުންާމިާބިލެުގާއިބްތިދ ޢީޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމި

ާނަންާފެނޭތޯާވޯޓަށްާއެހުންާއ ންނ ނެ.ާވަުގތުަގއިާމިާބިލުާބަލައިަގންާ
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ާ

ާ.ާކ މިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަނ11ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރުާާައށް.ާއެޖެންޑ ާނަންބ11ާާާައެޖެންޑ ާނަންބަރުާާާާ.އ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާކ މިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަމަށް

ތ11ާާި އެނގިވަޑަާާާބައްލަވ ލެްއވީމަާ ާާބޭފުޅުންނަށްާ 11.3ާާާާިއަގންނަވ ނެ ާާއިން ގ ސް ހިސ ބަށްާާާއ 11.8ާާފެށިެގންާ

ާާންނަށްާވ ާގ ތުެގާމަތިންާމިާސަފީރުާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާަގއ115ާާިޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާމިއ ތީާދިވެހި

އެހެންވީމ ރުހު މައްސަލަ.ާ ދިނުމުެގާ އެބަންާ މީަގއިާ ާ،ާާާާ އެހެންވީމ 6ާާއުޅޭ ކަންތައް.ާ އަޅުަގނސަފީރެއްެގާ ޑުާާ،ާ

ރިޕޯޓެއާްާ ހުރިހ ާ މިާ ަގސްތުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިުއމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތައްާ ހުށަހަޅ ާ ކ މިޓީާ މިއަދުެގާ

ފުރުޞަތުއެ ހުށަހެޅުމުެގާ މިއްފަހަރ ާ އަދިާ ބަހުސްާާއަރުވަން.ާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ހަކަމ ާ ވެސްާ ެއާާކުރުމަށްާ އެގ ތަށްާ މަާ

ރިޕޯޓެއްާހުށަހަޅައިާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާއެހެންވީމ ާާަވމުންާެގންދިއުމަށް.އަރުާއެާފުރުޞަތުާާަގނޑުކ ށް ،ާމިހުރިހާ 

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތ ްއޑޫާ ނައިބުާ މުޤައްރިރުެގާ ކ މިޓީެގާ ސަލ މަތުާ ވަޙީދަށްާޤައުމީާ ޢަލީާ މެންބަރުާ

ާއަރުވަންާ.ފުރުޞަތު

ާ

ާތ އްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ފުރަތަމަާާާތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާފަހަރަކުާރިޕޯޓެއްާދަންނަވަމުންާެގންދ ނަން.ާއެންމެއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިްއޔ ާ ޔޫރަޕިއަނ115ާާާާްދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ަގއިވ ާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ސަފީރުާއަލްފ ޟިލްާއ ދަމްާޙަސަންާ/ާާވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާކ މިއުނިޓީޒަށ އިާބެލްޖިއަމްާސަރުކ ރަށްާކަނޑައަޅުްއވ ފައި

ާާޢޫސަާާހ.އޭޝަންލ ޖް ކ ންފަރެންސް އިސްލ މިކްާ އ ފްާ އ ަގނަިއޒޭޝަންާ އަށްާާާާ(އޯ.އައި.ސީާ)ދީއަރަބިްއޔ އަށ އިާ

ސަފީ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިޞްކަނޑައަޅުްއވ ާ ލެބަރުކަމަށ އިާ ސީރިޔ ،ާ ކަނޑައަޅުއްވ ާާރު،ާ އަށްާ ލީބިޔ ާ އަދިާ ނަންާ

ރެ ނ ންާ ޢައްޔަންޒިާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަމަށްާ ސަފީރުާ މަޖިލީހުގެާޑެންޓްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރެއްވުމަށްާ

ވ ތީާއެާނަންފުޅުާދިރ ސ ާކުރަްއވަވ ާޤައުމީާސަލ މަތީާކ މިޓީންާނިންމެވާިާާާމަޝްވަރ އަކަށްާއެދިާހުށަހަޅުއްވ ފައި

ކަނޑައަޅުއް ސަރުކ ރަށްާ ބެލްޖިއަމްާ ކ މިއުނިޓީޒަށ އިާ ޔޫރަޕިއަންާ ރިޕޯޓް.ާ ާާގ ތުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ ސަފީރުާވ ފައިވ ާ

ހ.އޭޝަންލ ޖް ާ/ ޙަސަންާ އ ދަމްާ އިސްލ މިކްާސަޢޫާާާއަލްފ ޟިލްާ އ ފްާ އ ަގނައިޒޭޝަންާ ދީއަރަބިއްޔ އަށ އިާ

ާާ ނަންާއަދިާާރު،ާސީރިޔ ،ާލެބަާމިޞްައށްާކަނޑައަޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށ އިާާ(އޯ.ައއި.ސީ)ކ ންފަރެންސް

ކަނޑައަޅުްއވާ  އަށްާ ާލީބިޔ ާ ސަފީރުދިވެހިާ ރެޒިޑެންޓްާ ނ ންާ ޢަރ އްޖޭެގާ އެދިާޔަންއްކަމަށްާ ކުރެއްވުމަށްާ

ކ މިޓީާއަށްާާާފައިވ ާަމއްސަލަާޤައުމީާސަލ މަތުެގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހުެގާމަޝްވަރ ައކަށްާއެދިާހުށަހަޅުއްވ 
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ާާ 26ާާާާފ ނުއްވ ފައިާވަނީ، ށްފަހުާފ ނުވ ފައިވ ާޤައުމީާަގއިާއެވެ.ާމިާމައްސަލަާދިރ ސ ާކުރެއްވުމ2010ާާައޭޕްރީލް

ާާ ބޭފުޅުންނެވެ. މިދަންނަވ ާ ތިރީަގއިާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވަނީާ ކ މިޓީަގއިާ މެންބަރުާާާ.1ސަލ މަތީާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ

ާޢަބްދު މުޤައްރިރު(،ާهللا )ނައިބުާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ތ އްޑޫާ )މުޤައްރިރު(،ާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ ޔ މީންާ

،ާމަނަދާޫާެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު،ާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ 

މުޙައް މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާދ އިރ ެގާ ހިންނަވަރުާ ޒުބައިރު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދުވ ފަރުާ ޠ ރިޤް،ާ މަދުާ

ބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ ،ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމަދުާޞ ލިޙް،ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމެން

މަދު،ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާނައީމް،ާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާެމންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާޙުސައިންާމުޙައް

ާާ 13ާާާާމިާމައްސަލަާދިރ ސ ާކުރެއްުވމަށްާމިާކ މިޓީެގާބައްދަލުވުެމއް ފައިވ ާާަގިއާބައްަވވ ާހުށަހެޅ2010ާާިއ ަގސްޓް

ކީާޔޫރަޕިއަންާާހ.ޭއޝަންލ ޖަާާންމެވީާއަލްފ ޟިލްާއ ދަމްާޙަސަންާ/މައްސަލައ ާމެދުާމަޝްވަރ ާކުރެއްވުމަށްފަހުާނި

ހުންނަވ  ސަރުކ ރަށްާ ބެލްޖިއަމްާ ޢަކ މިއުނިޓީޒަށ އިާ ކަމަށްާ ސަފީރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކުރިންާއްޔަންާ ކުރެއްވުމަށްާ

ާާާާވުމ ާާފުޅެއްާކަމަށްމަޖިލީހުެގާރުހުންާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭ ވުމަކ ާނުލ ާއްާކުރެއިތުރަށްާމިާކ މިޓީންާއިންޓަވިއުާއެކު

.ާމިގ ތުންާކ މިޓީެގާބައްދަލުވުމަށްާވަޑައިެގންނެވިާާނުއްވުަމށެވެމަޖިލީހުންާގ ތެއްާނިންމެވުމަށްޓަކައިާމިާނަންފުޅުާފ 

ސަރ6ާާު ބެލްޖިއަމްާ ކ މިއުނިޓީޒަށ ިއާ ޔޫރަޕިއަންާ އިއްތިފ ޤުންާ ައދިާާމެންބަރުންެގާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ ާ ކ ރަށްާ

ދީއަރަބިއްޔ އަށ އިާއ ަގނަިއޒޭޝަންާއ ފްާާސަޢޫާާސަފީރުާއަލްފ ޟިލްާއ ދަމްާޙަސަންާ/ާހ.ޭއޝަންލ ޖްދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ާާ ކ ންފަރެންސް ސަފީާާ(ޯއ.އައި.ސީާ)އިސްލ މިކްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑަައޅުްއވ ާ މިޞްއަށްާ ސީރިޔ ،ާާރުކަމަށ އިާ ރު،ާ

ލީލެބަ އަދިާ ނ ނަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑައަޅުްއވ ާ އަށްާ ސަފީރުބިޔ ާ ރެޒިޑެންޓްާ ޢަންާ ކުރެއްވުމަށްާާއްޔަންކަަމށްާ

އެވެ.ާއަދިާމިާމައްސަލަާމަޖިލީހަށާްާާާޅުާކަމުަގއިާމަޖިލީހަށްާމަޝްވަރ އެރުވުމަށްާކ މިޓީންާނިންމެވިއެންމެާރަނަގ

ވެާއެވެ.ާާާާއިާއަޅުަގނޑުމެންާކ މިޓީންާއިއްތިފ ޤުވެފައިފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާނިންމަވ ލަާދެއްވުމަށްާމިާރިޕޯޓުަގ

ކ މި ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ ދިރ ސ ާ މައްސަލަާ ބޭްއވުނެވެމިާ ބައްދަލުވުންާ އެއްާ މެންބަރުންާޓީެގާ ބައްދަލުވުންާ މިާ ާ.

ެއވެ .ާދެން،ާވަޑައިެގންނެވިާގ ތުެގާތަފްސީލުާމިާރިޕޯޓ ާއެއްކ ށްާމެންބަރުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާއެރުވިފަިއވ ނެާ

ވ ާގ ތުެގާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާަގއ115ާާިއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ލްާ/ާފައިޞަާާމަތިންާއިނިގރޭސިވިލ ތައްާކަނޑައަޅުއްވ ފައިާހުންނަވ ާދިެވހިރ އްޖޭެގާސަފީރުާކަމަށްާޑރ.ފަރަހަނ ޒް

ހުންނަވ ާސަފީރުރ އްޖޭާއިންާކައިނިގރޭސިވިލ ތަްއާދިވެހިާާހ.އަމީނީެގ ކަމުެގާއިތުރުންާޑެންމ ކް،ާާނޑައަޅުއްވ ފައިާ

ނ ންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ފަލަސްޠީނަށްާ އަދިާ ފްރ ންސްާ ސްޕޭން،ާ ސްވިޑެން،ާ ފިންލެންޑް،ާ ނޯވޭ،ާ

ާރެސިޑެންޓު ޢަސަރީފުާ ާއްޔަންކަމަށްާ މަޝްވަރ ައކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެދިާކުރުމަށްާ

ދި ނަންފުޅުާ އެާ ސަލ މަތުެގރ ސ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ ޤަުއމީާ ނިންމެވިާާކުރަްއވަވ ާ ރިޕޯޓް.ާާާކ މިޓީންާ ގ ތުެގާ

ހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުާޑރ.ފަރަހަނ ޒްއިނިގރޭސިވިލ ތައް ކަނޑަައޅުއްވ ފައިާ /ފައިޞަާާާ ާާނީގެާހ.އަމީާާލްާ
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ކަނޑަ އިންާ ދިވެހިރ ްއޖޭާ ސަފީރުއަޅުއްާއިނިގރޭސިވިލ ތައްާ ހުންނަވ ާ ނޯވޭ،ާާވ ފައިާ ޑެންމ ކް،ާ އިތުރުންާ ކަމުެގާ

ދިވެހިރ ްއޖޭެގ ކަނޑައަޅުްއވ ާ ފަލަސްޠީނަށްާ އަދިާ ފްރ ންސްާ ސްޕޭން،ާ ރެޒިޑެންޓްާާާފިންލެންޑް،ާސްވިޑެން،ާ ނ ންާ

ޢަސަރީފު ހުށަހަޅުއްވ އްޔަންކަމަށްާ އެދިާ މަޝްވަރ އަކަށްާ މަޖިލީހުންާ ސަލ ކުރުމަށްާ ޤައުމީާ ަމްއސަލަާ ާާމަތުެގފައިވ ާ

ވަނ26ާާާާަދެވަނަާދައުރުާާަގއިާއ ތްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ2010ާާާާާާއ ަގސްޓ10ާާާުާފ ނުްއވ ފަިއާވަނީ،ާާއަށްާާކ މިޓީ

ކުރެއްވުމަށްފަާާޖަލްސ ަގ ދިރ ސ ާ މަްއސަލަާ މިާ ސަލ މަތުެގެއވެ.ާ ޤައުީމާ ފ ނުވ ފައިވ ާ ކ މިޓީަގއިާާާާހުާ

މި ތިރީަގއިާ ބޭފުޅުންާާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާ ޢަބްދުދަންނަވ ާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ ާނެވެ.ާ ޔ މީންާهللا

މެ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ވަޙީދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ ިއރ ެގާ ތ އްޑޫާ މަނިކު،ާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާ މޫސ ާ ންބަރުާ

މޫސ ާާކުޅުދުއްފުށީ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މުޙައްއުތުރުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ޠ ރި،ާ ،ާޤުމަދުާ

ދ ދުވ ފަރު ހިންނަވަރުާ ޒުބައިރު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މުޙައްާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ މަދުާޞ ލިޙު،ާއިރ ެގާ

ރ ެގާާމަދު،ާފެލިދޫާދ އިދ ިއރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައް،ާމަތިވެރިާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ުގރައިދޫާާ

މެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާމިާމައްސަލަާދިރ ސ ާކުރެއްވުމަށްާާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާާާާމްާއަދިމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީ

ކ މި ބައްދަލުވުެމްއާާމިާ ާއ ަގސްޓ13ާާުޓީެގާ މެދ2010ާާާުާ މައްސަލައ ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބަްއަވވ ާ ަގއިާ

ޑރ.މަޝްވަރ  ނިންމެވީާ ފައިޞަކުރެްއވުމަށްފަހުާ އިނިގރޭސިވިލ ތައްާާާާ/ާާލްފަރަހަނ ޒްާ އަކީާ ހ.އަމީނީެގާ

ސަފީރުާާއިކަނޑައަޅުްއވ ފަ ދިވެހިރައްޖޭެގާ ޢަހުންނަވ ާ ރުހުނާްާއްޔަންކަމަށްާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިންާ މީެގާ ކުރެއްވުމަށްާ

ާާާާލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ާބޭފުޅެއްާކަމަށްވުމ  ނުލ ާމަޖިލީހުންާގ ތެއްާާާކުރެވުމަކ އިތުރަށްާމިާކ މިޓީންާއިންޓަވިއުެއކު

ާާާާެގާބައްދަލުވުމަށްންާކ މިޓީނިންމެވުމަށްޓަކައިާމިާނަންފުޅުާފ ނުއްވުމަށެވެ.ާމިާގ ތު މެންބަރުންގ6ާާާެަވޑަިއެގންނެވި

ލްާ/ާާސަފީރުާޑރ.ފަރަހަނ ޒްާފައިޞައިއްތިފ ޤުންާއިނިގރޭސިވިލ ތައްާކަނޑަައޅުްއވ ފައިާހުންނަވ ާދިވެހިރައްޖޭެގ

ހުންނަވ ާސަފީާާހ.އަމީނީެގ ންާޑެންމ ކް،ާާކަމުެގާއިތުރުރުއިނިގރޭސިވިލ ތަްއާދިވެހިރ އްޖޭާއިންާކަނޑައަޅުއްވ ފައިާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ފަލަސްޠީނަށްާ އަދިާ ފްރ ންސްާ ސްޕޭން،ާ ސްވިޑެން،ާ ފިންލެންޑް،ާ ނ ންާާާނޯވޭ،ާ

ސަރީފު ޢަރެޒިޑެންޓްާ ރަނަގއްޔަންކަމަށްާ އެންމެާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ކަމުަގއިާ ކ މިޓީންާޅުާ އެރުވުމަށްާ

ށަހެޅީމެވެ.ާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާނިންމަވ ާދެްއވުމަށްާއެދިާހުާާނިންމެވީާއެވެ.ާއަދިާމިާމައްސަލަާމަޖިލީހަށް

ދިރ ސ  މައްސަލަާ ކ މިމިާ ބަްއދަލުވުމަށްކުރެްއުވމަށްާ މިާ ބޭްއވުނެވެ.ާ ބައްދަލުވުންާ އެއްާ މެންބަރުނާްާާާޓީެގާ

ނޑުާމިާހުށަހަޅ ލަނާީާއެއްކ ށްާއެޓޭޗްާކުރެވިފަިއވ ނެާއެވެ.ާދެން،ާއަޅުަގާާވަޑައިެގންނެވިާގ ތުެގާތަފްސީލުާމިާރިޕޯޓ ާ

ދީއަރަބިއްޔ ާާވ ާގ ތުެގާމަތިންާސަޢޫާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާގައ115ާާިދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މ.ކަލީ.ާސްރީލަންކ ާާާބުާ/ފީރުާއަލްފ ޟިލްާޙުސައިންާޝިހ އަށްާކަނޑަައޅުްއވ ފައިާހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަ

ކުރުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހުެގާމަޝްވަރ އަކަށްާާއްޔަންކަމަށްާޢަޖޭެގާސަފީރުާދިވެހިރ އްާއަށްާކަނޑައަޅުްއވ 

ހުށަހަޅުއްވ ފައި ެއާނަންފުޅުާދިރ ސ ާާއެދިާ ޤައުމީާސަލަމ ތުވ ތީާ ރިޕޯޓް.ާކ މިޓީާާެގކުރައްވަވ ާ ގ ތުެގާ ންާނިންމެވިާ
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ސަސަޢޫ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ އަށްާ ޝިހ ފީދީޢަރަބިއްޔ ާ ޙުސައިންާ އަލްފ ޟިލްާ /ރުާ ާބުާ

ކަނޑައަޅުއްވ  އަށްާ ސްރީލަންކ ާ ޢަމ.ކަލީ،ާ ކަމަށްާ ސަފީރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ އްޔަންކުރުމަށްާ

10ާާއިާވަނީާާމަޖިލީހުެގާމަޝްވަރ އަކަށްާއެދިާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާމައްސަލަާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކ މިޓީާއަށްާފ ނުއްވ ފަ

2010ާާާާާާއ ަގސްޓު ދައުރުެގ ދެވަނަާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ޖަލ26ާާްއ ތްާ މައްސަލަާާވަނަާ މިާ ެއވެ.ާ ސ ަގއިާ

ކުރިންާާދިރ ސ  އަޅުަގނޑުާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަަވނީާ ކ މިޓީަގއިާ ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ ފ ނުއްވ ފައިވ ާ ކުރެްއވުމަށްާ

ާާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ  ެވސްާ ރިޕޯޓުތަކުަގއިާ ެއހެންވީމ ޒަތްތެޢިއ11ާާްމިދެންނެވިާ މެންބަރުން.ާ އެާާރިާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ކަމަށްާާ ހުރަސްނ ޅ ާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ަގސްތުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދ ންާ ކުރިއަށްާ ނުދަންނަވ ާ ނަންތައްާ

ާާާާވަނީ ާާނަމަ. މައްސަލަ ާާމިާ ބައްދަލުވުމެއް ކ މިޓީެގާ މިާ ބ ްއަވވާ 2010ާާާާއ ަގސްޓ13ާާާުދިރ ސ ކުރަންާ ާާަގއިާ

މައް ާާހުށަހެޅިފައިވ ާ ޝިހ ބް/މ.ކަލީސަލައ  ޙުސައިންާ އަލްފ ޟިލްާ ނިންމެވީާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާ އަކީާާާެމދުާ

ރުހުނާްާސަޢޫ މަޖިލީހުންާ ކުރިންާ މީެގާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ ސަފީރުކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ދިޢަރަބިޔ ަގއިާ

ާާާާލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ާބޭފުޅެއް ނުލައިާމަޖިލީހުނާްާާާާއިންޓަރވިުއކުރެްއވުމަކ ާއިންއެކުާއިތުރަށްާމިާކ މިޓީކަމަށްވުމ 

ާާ ވަޑަިއެގންނެވި ބައްދަލުވުމަށްާ ކ މިޓީެގާ މިާ މިގ ތުންާ ފ ނުވުމަށެވެ.ާ ނަންފުޅުާ މިާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ 6ާާގ ތެއްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުާއަލްފ ޟިލްާާާވ ދިޢަރަބިއްޔ ާއަށްާކަނޑައަޅުއްވ ފައިާހުންނަމެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާސަޢޫ

އެންމެާޙު ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާ ކަނޑައަޅުްއވ ާ އަށްާ ސައިންާޝިހ ބް/މ.ކަލީާސްރީލަންކ ާ

މަޝްވަރ ރަނަގ މަޖިލީހަށްާ މަޖިލީހަށާްާޅުކަުމަގއިާ މިމައްސަލަާ އަދިާ އެވެ.ާ ނިންމެވިާ އިންާ ކ މިޓީާ އެރުވުމަށްާ

ެއދި ނިންމަވައިދެްއވުމަށްާ ގ ތަކަށްާ މިފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ހުށަހަޅަމެވެ.ާ ރިޕޯޓުަގއިާ މިާ ާާ މައްސަލަާާާ

ވަޑައިެގން ެމންބަރުންާ ބައްދަލުވުމަށްާ މިާ އަދިާ ބޭްއވުނެެވ.ާ ބައްދަލުވުންާ އެްއާ ކ މިޓީެގާ ނެވިާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ާާ ރިޕޯޓ  މިާ ތަފްސީލުާ އެޓޭޗްކުރެވިފައިގ ތުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާއެކުާ ހުށަހަޅަނީ،ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވ ނެ.ާ

ޤ ނޫނުައސ ސީެގާާޖުމްހޫ ަގއ115ާާާިރިއްޔ ެގާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ގ ތުެގާާވަނަާ އަށްާާާާވ ާ ސްރީލަންކ ާ މަތިންާ

ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާސަފީރުާއަލްފ ޟިލްާޢަލީާޙުސައިންާދީދީ/ހ.މ ލެތިލަ،ާޔޫރަޕިއަންާކ މިއުނިޓީސްާާ

ސަރު ބެލްޖިއަމްާ ސަފީރުކަމަށ އި،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއަށްާ ކަނޑަައޅުއްވ ާ ކ ރަށްާ

ނ ންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑައަޅުްއވ ާ އަށްާ ރަޝިޔ ާ އަދިާ ލަްގޒަމްބަރްގާ ނެދަރލެންޑްސް،ާ އަދިާ ސަފީރުކަމަށްާ

އެދިާ މަޝްވަރ ައކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ސަފީރުކަމަށްާ ރެސިޑެންޓްާ

ނަން އެާ ރިޕޯޓް.ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ ގ ތުެގާ ނިންމެވިާ އިންާ ކ މިޓީާ ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ ދިރ ސ ކުރައްަވވ ާ ފުޅުާ

ސްރީލަންކ ާއަށްާކަނޑައަޅުްއވ ފައިާހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުާއަލްފ ޟިލްާޢަލީާޙުސައިންާދީދީ/ހ.މ ލެތިލަ،ާ

ބެލްޖިއަމްާސަރުކ ރަށްާކަނޑައަޅުްއވ ާާާޔޫރަޕިއަންާކ މިއުނިޓީސްާއަށްާކަނޑައަޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށ އި،

ދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާައދިާނެދަރލެންޑްސް،ާލަގްޒަމްބަރްގާއަދިާރަޝިޔ ާއަށްާކަނޑައަޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ
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އެދިާާ މަޝްވަރ އަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ސަފީރުކަމަށްާ ރެސިޑެންޓްާ ނ ންާ

ފ ނުވ ފައިހުށަހަޅުއްވ ފަ އަށްާ ކ މިޓީާ ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ މަްއސަލަާ ާާާާިއވ ާ އ ތ2010ާާާާްާާއ ަގސްޓ10ާާުވަނީ ަގއިާ

ާާ ދައުރުެގ ދެަވނަާ މަޖިލީހުެގާ ޖަލްސ ަގ26ާާރައްޔިތުންެގާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ފައިާާއިވަނަާ މިމައްސަލަާ ވަނީާާާާެއވެ.ާ

ާާ ލެވިެގންވ ާޤައުމީާސަލ މަތުާކ މިޓީެގާާމެންބަރުންެގާމަްއޗަށްާއެކ11ާާުއަޅުަގނޑުާކުރިންާވެސްާދެންނެވިާފަދައިން

މިާކ މި މިމައްސަލަާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ ާާމެންބަރުން.ާ ބައްދަލުވުމެއް ބ އ2010ާާާްާާއ ަގސްޓ13ާާުޓީެގާ ަވވ ާަގިއާ

ާާ އަކީާާާމެދުާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާނިންމެވީާއަލްފ ޟިލްާޢަލީާޙުސައިންާދީދީ/ހ.މ ލެތިލަހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައ 

ރުހުނާްާސްރީލަން މަޖިލީހުންާ ކުރިންާ މީެގާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ ސަފީރުކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ކ ަގއިާ

ނުލައިާމަޖިލީހުނާްާާާާއިންާއިންޓަރވިުއކުރެްއުވމަކ އެކުާއިތުރަށްާމިާކ މިޓީެގންފަިއވ ާބޭފުޅެއްާކަމަށްާވުމ ާާލިބިވަޑައިާ

ފ ނުވުމަށެވެ ނަންފުޅުާ ިމާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ ވަޑަިއެގންނެވިާާގ ތެއްާ ބައްދަލުުވމަށްާ ކ މިޓީެގާ މިގ ތުންާ ާ.6ާާ

މެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާސްރީލަންކ ާއަށްާކަނޑައަޅުްއވ ފައިާހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުާއަލްފ ޟިލްާޢަލާީާ

،ާބެލްޖިއަމްާާޙުސައިންާދީދީ/ހ.މ ލެތިލަާޔޫރަޕިއަންާކ މިއުނިޓީސްާއަށްާކަނޑައަޅުއްވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށ އި

ސަރުކ ރަށްާކަނޑައަޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާއަދިާނެދަރލެންޑްސް،ާލަގްޒަމްބަރްގާއަދިާރަޝިޔ ާއަށްާާ

ކަނޑައަޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާނ ންާރެސިޑެންޓްާސަފީރުކަމަށްާޢައްޔަންކުރުމަށްާއެންމެާރަނަގޅުކަުމަގއިާމަޖިލީހަށްާ

ކ މި އެރުވުމަށްޓަކައިާ މިމަޝްވަރ ާ އަދިާ އެވެ.ާ ނިންމ ފައިވެާ އިންާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާާާޓީާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަާ

ާާ އެއްކ ށްާމެންބަރުންާމިާކ މިޓީާއަށްާބޭއްވުނުާާާާރިޕޯޓްާހުށަހެޅީމެވެ.ާމިާރިޕޯޓ ގ ތަކަށްާނިންމައިދެްއވުންާއެދިާމި

ާާ އ ދެ، ެއކުލެިވފައިވ ނެ.ާ ހ ޒިރީާ ގ ތުެގާ ަވޑަިއަގތްާ ބައްދަލުވުމަކަށްާ ހުށަހަޅ ލަނީ،ާއެންމެާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ގައ115ާާިދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ގ ތުެގާާވަނަާ ޖެނީވ ަގިއާާާާވ ާ މަތިންާ

ދައުލަތްތަކުެގ އެކުވެރިާ ޓްރޭޑުާާާހުންނަާ ވަރލްާުާްާ އަދިާ ސަރުކ ރަށ އިާ ސްިވޒަރލެންޑުާ ާމަރުކަޒުތަކަށ އި،ާ

ކަނޑަައޅުއްާ މިހ ރުާއ ަގނައިޒޭޝަނަށްާ އ ދަމް/ހ.އޯކިޑްާ އިރުތިޝ މްާ އަލްފ ޟިލ ާ ސަފީރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވ ފަިއވ ާ

ކަނޑައަޅުްއވ  ތުރުކީވިލ ތަށްާ އަދިާ އިޓަލީާ ޖަރމަނީ،ާ އިތުރުންާ މަޤ މުތަކުެގާ ނ ންާާހުންނެވިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާ

ާރެސިޑެންޓު މަާ މަޖިލީހުެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ އެދިާާސަފީރުކަމަށްާ ޝްވަރ ައކަށްާ

ރިޕޯޓް.ާ ގ ތުެގާ ނިންމެވިާ އިންާ ކ މިޓީާ ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ ދިރ ސ ކުރައްަވވ ާ ނަންފުޅުާ އެާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ

ާާސަރުކ ރަށ ިއާއަދިާވަރލްޑުާޓްރޭޑުާާްާާާމަރުކަޒުތަކަށ އި،ާސްވިޒަރލެންާުޖެނީވ ަގއިާހުންނަާއެކުވެރިާދައުލަތްތަކުެގ

ކަނޑަައޅުއްާ މިހ ރުާއ ަގނައިޒޭޝަނަށްާ އ ދަމް/ހ.އޯކިޑްާ އިރުތިޝ މްާ އަލްފ ޟިލ ާ ސަފީރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވ ފަިއވ ާ

ނ ންާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑައަޅުްއވ ާ ތުރުކީވިލ ތަށްާ އަދިާ އިޓަލީާ ޖަރމަނީ،ާ އިތުރުންާ މަޤ މުތަކުެގާ ހުންނެވިާ

ހުށަހަ އެދިާ މަޝްވަރ ައކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ސަފީރުކަމަށްާ ޤައުީމާރެސިޑެންޓްާ މައްސަލަާ ޅުްއވ ފަިއވ ާ

ފ ނުއްވ ފައި އަށްާ ކ މިޓީާ ާާާާސަލ މަތުެގާ ދެވަނ2010ާާާަާާއ ަގސްޓ10ާާާުވަނީ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އ ތްާ ަގއިާ
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ާާ ކ މިޓީަގިއ26ާާާާދައުރުެގ ސަލ މަތުެގާ ޤައުީމާ ފ ނުއްވ ފަިއވ ާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ މިމަްއސަލަާ އެވެ.ާ ޖަލްސ ަގާ ވަނަާ

މީެގ ާާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާ ދެންނެވި އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކުރިންާ މ11ާާިާ ކ މިޓީ.ާ މައްސަލަާާާމެންބަރުންެގާ

ސަލައ ާާަގއިާބ އްަވވ ާހުށަހެޅިފައިވ ާަމއ2010ާާްާާއ ަގސްޓ13ާާުޓީެގާބައްދަލުވުމެްއާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާމިާކ މި

ޖެާާމެދުާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާނިންމެވީާއަލްފ ޟިލ ާއިރުތިޝ މްާއ ދަމް/ހ.އޯކިޑް ހުންނަާއެކުވެރިާާއަކީާ ނީވ ަގއިާ

އ ަގނައިޒޭޝަނަށްާހުންނަވ ާާާާާމަރުކަޒުތަކަށ އި،ާސްވިޒަރލެންޑުާސަރުކ ރަށ ިއާއަދިާވަރލްޑުާޓްރޭޑުދައުލަތްތަކުެގ

ލިބިވަޑައި ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިންާ މީެގާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ ބޭފުޅެްއާާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށްާ ވ ާ ެގންފައިާ

ާާ ނުލައިާމަޖިލީހުންާގ ތެއްާނިންމުމަށްޓަކައިާމިާާާާއިންާއިންޓަރވިުއކުރެްއވުމަކ ާއިތުރަށްާމިާކ މިޓީއެކުާކަމަށްާވުމ 

ާާ ަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާޖެނީވ ަގިއ6ާާާާނަންފުޅުާފ ނުވުމަށެވެ.ާމިގ ތުންާކ މިޓީެގާބައްދަލުވުމަށްާ

ދައުލަތްތަކުެގ އެކުވެރިާ ސްާާާހުންނަާ ޓްރޭޑުާމަރުކަޒުތަކަށ އި،ާ ވަރލްޑުާ އަދިާ ސަރުކ ރަށ ިއާ ާާވިޒަރލެންޑުާ

މިހ ރުާ އ ދަމް/ހ.އޯކިޑްާ އިރުތިޝ މްާ އަލްފ ޟިލ ާ ސަފީރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑަައޅުްއވ ފަިއވ ާ އ ަގނައިޒޭޝަނަށްާ

ނ ންާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑައަޅުްއވ ާ ތުރުކީވިލ ތަށްާ އަދިާ އިޓަލީާ ޖަރމަނީ،ާ އިތުރުންާ މަޤ މުތަކުެގާ ހުންނެވިާ

ރަނަގރެސިޑެ އެންމެާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ސަފީރުކަމަށްާ މަޝްވަރ ންޓްާ މަޖިލީހަށްާ އިންާޅުކަމުަގއިާ ކ މިޓީާ އެރުވުމަށްާ

ނި ގ ތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މަޖިލީހަށްާ މިމައްސަލަާ ރިޕޯޓުނިންމެވި.ާ މިާ އެދިާ ަގއިާާންމަަވއިދެްއވުންާ

ދިރ ސ ކުރެއްވު މިމައްސަލަާ އަދިާ ހުށަހަޅަމެވެ.ާ މިާއަޅުަގނޑުމެންާ ބޭއްވުނެވެ.ާ ބަްއދަލުވުންާ އެއްާ ކ މިޓީެގާ މަށްާ

ވ ނެާއެވެ.ާއ ދެ،ާާާާބައްދަލުވުމަށްާމެންބަރުންާވަޑައިެގންނެވިާގ ތުެގާތަފްސީލުާމިާރިޕޯޓ ާއެއްކ ށްާއެޓޭޗްކުރެވިފައި

115ާާާާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅ ލަނީާއެންމެާފަހުާރިޕޯޓް.ާމިއީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ަގއި )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ގ ތުެގާާވަނަާ ާާާާވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ގ ތުެގ297ާާމަތިންާ ގައިވ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މަތިންާާާާވަނަާ

މިހ ރުާޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމުެގާކުރިންާޗައިނ ަގއިާހުންނަވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ހ.ސީީވޑް/އަލް ޢައްޔަންކ ށްފަިއވ ާ ލަސަފީރުކަމަށްާ އަޙުމަދުާ ދެމިހުރުމ ާާފ ޟިލްާ މަޤ މުަގއިާ އެާ މެދުާޠީފް،ާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައި މަޖިލީހުެގާމަޝްވަރ އަކަށްާއެދިާ ޤައުމީާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވ ތީާއެާނަންފުޅުާދިރ ސ ކުރައްވ ާ

ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހުންނަވ ާ ޗައިނ ަގއިާ ރިޕޯޓް.ާ ގ ތުެގާ ނިންމެވިާ އިންާ ކ މިޓީާ ާސަލ މަތުެގާ

ލަ އަޙުމަދުާ ހ.ސީވީޑް/އަލްފ ޟިލްާ ާާޢައްޔަންކ ށްފަިއވ ާ ދެމިހުރުމ  މަޤ މުަގއިާ އެާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާޠީފް،ާ މެދުާ

ފ ނުްއވ ފައި އަށްާ ކ މިޓީާ ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ ާާާާމައްސަލަާ ރަްއޔިތުންެގ2010ާާާާާާއ ަގސްޓ10ާާުވަނީ އ ތްާ ަގއިާ

މަްއސަލަާދިރ ސ ކުރުމަށްާފ ނުވ ފައިވ ާޤައުމީާސަލ މަތުެގާާވަނަާޖަލްސ ަގާެއވެ.ާމ26ާާިމަޖިލީހުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާ

ާާهللاާކ މިޓީަގއިާހިމެނިަވޑަިއަގންނަަވނީ،ާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު ތ އްޑޫާދ އިރ ެގާާާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ޔ މީން

ވަޙީދު ޢަލީާ ޫމސ މަނިކު،ހުޅުހެންވޭާާ،މެންބަރުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާާރުާ އުތުރުާ މެކުޅުދުއްފުށިާ ންބަރުާާ

މޫސ ، ދ އިާާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ ޠ ރިޤުމަނަދޫާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ާާާ،ރ ެގާ މުޙައްމަދާުާދުވ ފަރުާ މެންބަރުާ ެގާ
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މުޙަާާޒުބައިރު، އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދ ާާ،އްމަދުާޞ ލިޙުހިންނަވަރުާ އިބްރ ހީމާްާުގރައިދޫާ މެންބަރުާ އިރ ެގާ

ދ އިރާ ާާ،ރިޟ  ޙުމަތިވެރިާ މެންބަރުާ މުޙައްމަދު،ެގާ ޔޫސުާާސައިންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އަދާިާފެލިދޫާ ނަޢީމްާ ފްާ

12ާާމެްއާާމައްސަލަާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާމިާކ ިމޓީެގާބައްދަލުވުާާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާމި

ާާަގއިާބ އ2010ާާާްާާއ ަގސްޓު ާާަވވ ާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައ  ާމައްސަލަާާާނިންމެވީާމިމެދުާމަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށްފަހު

ަމއްސަލަ އަވަސްާ ނިންމަންޖެހޭާ ކުރިންާ ނިމުމުެގާ މަރުޙަލ ާ އިންތިޤ ލީާ އަދިާާާާކަމަށްާާެއއްާާާއަކީާ ވެފައިާ

ރުހުނާްާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިންާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ މަޤ މަށްާ މިާ ލަޠީފަކީާ އަޙުަމދުާ ހ.ސީވީޑް/އަލްފ ޟިލްާ

ބޭފުޅެއްާާާލިބިވަޑަިއެގންފައި ާާާާކަމަށްާާވ ާ ކ މިޓީއެވުމ  މިާ އިތުރަށްާ އިންޓަރވިުއކުރެްއވުމަކ ކުާ އިންާ ނުލައިާާާާާ

ާާ 8ާމަޖިލީހުންާގ ތެއްާނިންމުމަށްޓަކައިާމިާނަންފުޅުާފ ނުވުމަށެެވ.ާމިގ ތުންާކ މިޓީެގާބައްދަލުުވމަށްާވަޑައިެގންނެވި

ރިޕޯޓްތަ އެހެންާ އަޣްލަބިއްޔަތުން،ާ ރިޕޯޓުމެންބަރުންެގާ މިާ ތަފ ތު.ާ ރިޕޯޓްާ މިާ ާާާާކ އިާ މެންބަރުންެގ8ާާާާމިއ ތީ

ރިޕޯޓުއަޣްލަބި ެއހެންާ ނިމިފައި.ާ ނިމިފައިއްޔަތުންާ އިާާާތައްާ މެންބަރުންެގާ ވަޑައިެގންނެވިާ ާާަވނީާ 8ާާއްތިފ ޤުން.

އަޣު އެންމާެާމެންބަރުންެގާ ދެމިހުރުމަށްާ މަޤ މުަގއިާ އެާ ލަޠީފްާ އަޙުމަދުާ ހ.ސީވީޑް/އަލްފ ޟިލްާ ލަބިއްޔަތުންާ

މަޝްވަރ ރަނަގ މަޖިލީހަށްާ މަޖިލީހަށާްާއެރުާޅުކަުމަގއިާ މިމައްސަލަާ އަދިާ އެވެ.ާ ނިންމެވިާ އިންާ ކ މިޓީާ ވުމަށްާ

މައްސަލަާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކަިއާާާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާނިންމަވައިދެްއވުމަށްޓަކައިާމިާރިޕޯޓްާހުށަހެޅީމެވެ.ާމި

އެކުާގ ތުެގާހ ޒިރީާމިާރިޕޯޓ ާާާާއިަގތްކ މިޓީެގާެއއްާބައްދަލުވުންާބޭްއވުނެވެ.ާއަދިާމިާބައްދަލުވުމަށްާމެންބަރުންާވަޑަ

ާއެކުލެވިފަިއވ ނެާެއވެ.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާާާާމެާހުށަހެޅިެގންދިޔަާރިޕޯޓްތަކ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާދެން

އަކީާާާާމައްސަލަާާވަނަާމ އްދ ،ާރުހުންދިނުންާމިާމ އްދ ެގާދަށުން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމ171ާާިއިދުެގާާމިާެގންދަނީާަގވާ 

ާާ ނިންމަންޖެހޭ ކުރިންާ ނިމުމުެގާ މަރުޙަލ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާކަމުަގއިާާއެއްާާމައްސަލައިންތިޤ ލީާ ދުވަހުާ ކުރީާ ވ ތީާ

މ އްދ ެގ ދަށުންާއެާ ބ ރުތަކުެގާ ބަޔ ންކުރ ާސ ފުާތިންާދުވަހުގެާާާމެންބަރުންާރިޔ ސަތަށްާދެއްވ ފައިވ ާ ަގއިާ )އ(ާ

ާާާާދަންނަވަން.ާދެންާމިހ ރުާމިާާާކަމުަގއިާާާލިބިވަޑައިނުަގންނަވ ނެމުއްދަތުާމެންބަރުންނަށްާ މިނެޓުެގާކ މިޓ30ާާާީއ ތީ

ާާ މެންބަރަކަށް ޕ ޓީއަކުންާ ކ ންމެާ އަރުވ 5ާާވަުގތު.ާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާާާާމިނެޓުެގާ ފުރަތަމަާ މިއ ތީ.ާ ގ ތަށްާ

ާެގާފަރ ތުންާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއލްހ މްާއަޙުމަދަށް.ާާާމިާއަރުވަނީާޑީ.އ ރު.ޕީފުރުޞަތު

ާ

ާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:
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ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ )ދ(115ާާޝުކުރިއްޔ ާ މ އްދ ެގާ ވ ާާާާަގއިާާވަނަާ

ާާާާގ ތުެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ގ ތުެގ297ާާމަތިންާ ަގިއވ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިޝަންާާވަނަާ ތަފ ތުާ ބޭރުާ ތަކަށާްާމަތިންާ

ގައި.ާާއ ަގސްޓ12ާާާުާބަިއވެރިވިން.ާެއއީާާގ ތުންާބޭއްިވާެއއްާބައްދަލުވުމުަގއިާައޅުަގނޑުާާބެހޭާާބޭބޭފުޅުންާކަނޑައެޅުމާ 

އަާ ޚިޔ އެދުވަހުާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ނީާ ބޭފުޅުންނ ޅުަގނޑުާ މިާ ވޯޓެްއާާާލުފ ޅުކ ށްފައިާ އަޅުަގނޑުާ އެދުވަހުާ ދޭތެރެަގއި.ާ

އެ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުެގާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ އެހިއިރުަގިއާާާާނުދެން.ާ ވޯޓަށްާ ބޭްއވިއިރުަގއިާ ކ މިޓީަގއިާ އެާ ދުވަހުާ

މި ވ ނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ނުކުރެވޭނެާ ރަޖިސްޓްރީާ ޯވޓުާ ނޫާާއަޅުަގނޑުެގާ ނީ،ާާބޭފުޅ ާ

ާާހ.ސީ ފިޔަވައިާއެހެންާބޭފުޅުންނަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާދިރ ސ ކުރެިވެގންާވީޑް/އަލްފ ޟިލްާއަޙުމަދުާލަޠީފު

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވ ނީާކ މިޓީާއިންާާާބޭފުޅުންެގާޞައްޙަާމަޢުލޫމ ތުާލިބިެގންާނޫނީާމިކަންތައްާނުކުރެވޭނެާާއެ

ހިތ  މިާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކު،ާ ހުކުރުާނިންމ ފައި.ާ ފެނިެގންާާ،މަކުރަނީާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ދިޔައީާާާހ ނިހިރުަގއިާ

ބޭއްވިާ ބަްއދަލުވުންތަކެއްާ ނޭނިގާ ވެސްާ ައޅުަގނޑަށްާ ބޭްއވި،ާ ާާާާބައްދަލުވުންތަކެއްާ އެރޭ ލިބުނީާ 10ާާއަޅުަގނޑަށްާ

ކަމެާ އިނީާ ެއއިރުާ ައޅުަގނޑުާ ލިބިެގންާ އެސް.އެމް.ެއސްާ އެސް.އެމް.އެސް.ާ ބައްދަލުވުުމެގާ ދެންާާޖެހިއިރުާ އްަގއި.ާ

ސްާާކަމަކަށްާވެާާގ ތަކަށްާކ މިޓީާބޭއްވޭނެާާ،ާކުއްލިއަޅުަގނޑުާކިހިނެއްތޯާއަންނ ނީ.ާކުއްލިއަކަށްާމިއަީއ.ާއެހެންވީމ 

އެހެންވީމާ  ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލުކުރ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ރިޕޯޓުގ ތުަގާާ،ާ ހުރިހ ާ މިާ އަށްާާއިާ ކ މިޓީާ އަލުންާ ތަކެްއާ

އަޅުަގނާާފ ނުވަންޖެހޭނެ ކ ންމެކަމަށްާ އ ތީާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ިމާާާާގ ތެއްާާޑުާ ވިޔަސްާ

ކަމަށް.ާދެންާދެންމެާވިދ ޅުވި،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވިދ ޅުެވއްޖެާމިީއާާާާކަންތައްތައްާކުރ އިރުަގިއާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭ

އޭއި މަރުޙަލ ާ ހައިކ މިޝަނަންތިޤ ލީާ ނޯންނ ނެާ މަރުޙަލ އެއްަގއިާ އިންތިޤ ލީާ ބޭބޭފުޅުންެގ،ާ.ާ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާ ށްާ

ސަފީރުންެގާވ ހަކަެއއްާނޯންނ ނެ.ާއެއްވެސްާޤ ނޫނެްއަގއިާނޯންނ ނެ.ާއެއްވެސްާަގވ އިދެްއަގއިާނޯންނ ނެ.ާއެކަމަކު،ާ

ތިބިާާ ޢައްޔަންކ ށްފައިާ ހުންނެވިއރުާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މަޢުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީެގާ އެއީާ

ެއއް.ާާާާއްދ އެއްަގއި.ާވިދ ޅުވެދެްއވ ާއެއްވެސްާމ އްދ ބޫލުކުރަން.ާނޯންނ ނެާއެއްވެސްާމ ންކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޭފުޅު

ބޭފުޅުންނަކީާއަލުންާާާާބޭފުޅުންާތިއްބެީވ.ާއެާާވިދ ޅުވެދެްއވ .ާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާއެާާތ ނކުާޤ ނޫނުަގއިއެްއވެސްާާ

ރ އް ނޯންނ ނެ.ާ ބައެކޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ޢައްޔަންކުރެވެންޖެހޭާ މުޙައްމަދުާާާޖޭެގާ ކެނެރީޭގާ ހުންނެވިާ ކަމުަގއިާ

ބޭނުންފުޅު އެއްާާނަޝީދުާ އެާާނުވެެގންާ ޖެއްސެވީާ ޖެއްސެވީ.ާ އަިމްއލަމަާާފަރ ތަށްާ ދެއްވިާާނިކުފ ނުާ މަޤ މުާ ާާއަށްާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާާާއެވ ހަކަާވެސްާފ ހަަގކ ށްލ ފައިާާއެއް.ާއެހެންވީމ ާ،ާާހަދަންވެެގން.ާނޯންނ ނެާޤ ނޫނެއްަގކަމަށްާާ

އެާާހިތް އ ވެއްޖިާާާއ ތީާ މަރުޙަލ ަގއިާ އިންތިޤ ލީާ ހުންނަާވިދ ޅުވ ާ ލަންކ ަގއިާ ޢަލިދީާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އްޔ ާ

ޢަލި ވ ނީާާސަފީރުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ކުރެވެންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އިންޓަރވިުއާ ބޭބޭފުޅުންެގާ ފަދަާ ދީާ

ދުވަހުާވ ހަކަާހުރީާާާވެސްާެއވ ހަކަާދަންނަވ ފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންާކ މިޓީަގިއާއެާާވުމުގައިކ މިޓީެގާފުރަތަމަާބައްދަލު

ވިއްޔ ާާާާލޫމ ތުާހޯދަންޖެހޭާފަރ ތެއްވިއްޔ ާެގނެސްެގންާމަޢުާާގ ތަށް.ާއެބޭފުޅުންާެގންނަވަންޖެހޭާބޭބޭފުޅުންާާވެސްާއެ
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ކަންތައްާނިންމ ފައި.ާާާާއ ތީާމިާާޓަކ ާހަމައަށްާމިލޫމ ތުާހޯދ ާއެކަންާކުރަން.ާއެކަމުާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަނީާވޯމަޢު

ރިޕޯޓުާބެއްލެވީމަާފެންނ ނެާވަޑަިއެގންނެވިާބޭފުޅުންނ އިާވޯޓުާދެއްވިާބޭފުޅުންނ އިާވަޑައިނުަގންނަވ ާބޭފުޅުން.ާމީކީާ

ގ ތުެގ އ ންނަާ މަޖިލީހުެގާ ކަންތަްއކުރަންޖެހޭނީާ މަޖިލީހުަގއިާ ނޫން.ާ އަާާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާ ކަމަށްާ ޅުަގނޑުާާމަތިންާ

އެހެންވީމ  މިޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ކ މިޓީންާ މަޖިލީހުންާ ސ ފުާާާ،ާ ހަމަާ ނޫނޭ.ާ ނިންުމމެއްާ ރަނަގޅުާ ނިންމުމަކީާ ނިންމާ 

ާާ މިާއިބ ރ ތުން މ ާާާާދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީްއވެތޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ ފ ނުވަން.ާ އަށްާ ކ މިޓީާ ޖެހެނީާ

ކު މިކަންތައްާ އަރުވ ލަިއެގންާ ާާއަވަސްާ އިންތިޚ ބ ރ އިރު ކައުންސިލްާ އެާާލޯކަލްާ ބިލެްއާ މިހ ރުެވސްާާާާބެހޭާ އ ތީާ

ޔިތުންާބެހޭާކ މިޓީ.ާއެއަށްވުރެާމ ާރަނަގޅުވ ނެާނޫންތޯާރައްާާޞްލ ޙެއްާއ ތީާޤައުމީާސަލ މަތ އަޅުަގނޑުމެންެގާއި

މިާާމިއަދު ބިކަވެފައި.ާ އަޅުަގނޑުމެންާާވަނީާ މިކަންތައްާ ކުރިއްޔ .ާ ެއކަންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކުރަންވީ.ާާކަންތައްާ ާ

އިާާއ ތީާކ މިޓީތަކުަގއި.ާެއާކ މިޓީަގާާވަޒީރުންެގާަމއްސަލަާވެސްާއެާާ،ވެސްާއ ތީާނުވެފައި.ާއެހެންވީމ ާާއެކަންތައްާ

ކުރިއަށް އެކަންތައްާ ޖެހުމ ާާދަނީާާވެސްާ އެްއޗެއްާ ހަމަާސަރުކ ރުާ ބޭނުންވ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ެއކުާާާާކީާ

ފ ނުވ  ފ ނުވ ލަނީ.ާ ޖަހ ފައިާ އެތައްަގނޑުާ ނުޖެހޭނެާ ރައްޔިތުންނ ާާކަށްާ ޢ އްމުާ ކަންތައްތައްާާާާގ ތަށް.ާ ުގޅުންހުރިާ

ުއޅެނީ.ާސަފީރުންާމިހ ރުާާާމިާާއެކުާމިާސަފީރުންާޢައްޔަންނުކުރެވިެގންތޯާާާއެްއާނޫންތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާކުރަންވީ

ފެންނަނީ.ާާާާނޑުމެންނަށްާމިތަންާއަޅުަގާާއެއްާނޫންތޯ.ާއެކަމަކުާޖަހ ހ ާބެރަކަށްާނަށ ާާވެސްާތިބީާޢައްޔަންކުރެވިފަ

ލަވ ލަިއެގންާމިއަދުާާއިރުާޤ ނޫނީާގ ތަކަށްާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހެއްާެއކުޣަކީްއވެެގންތޯާަވޒީރުންެގާަމްއސަލަާނިމިެގންާާ

ާާފަހުންާާާދިޔައީާއެންމެާާެއއްޗިހިާސ ިއކުރަްއވ .ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާާދަނީ.ާޗެކުތަކ ާާކުރަމުންާއެމަސައްކަތް

ދެއްިވާމަންޒަރު.ާސަވ ދު.ާޤ ނޫނީާގ ތުންާފުޅަކުާކުއްލިއަކަށްާއިސްތިއުފ ާމިނިސްޓްރީަގިއާހުންނެވިާބޭވެސްާޓޫރިޒަމް

ނުކުާާޢައްޔަން އެހެންވީމ ވެސްާ ހަވ ލުވީ.ާ އަނެއްތަނ ާ އިސްތިއުފ ދީފައިާ އަށްާ އަމިއްލަާ އިމުެގާާރަނީސްާ ޤ ނޫނީާ ާ،

އެ އެާާތެރެއިންާ ސ ޔ ާާމަނިކުފ ނުާ ދުވަހުާ ާާާާކުރެްއވިާ އެއެްއޗިހި އިސްތިއުފ ާާބައްލަވ ފަިއާ ދެއްވޭނެތޯާާމަނިކުފ ނުާ

ކަންތަްއާާާާދުވަސްކ ޅުާއޭނަާސ ިއކުރީާކޯއްޗެއްަގއި،ާއެްއޗެްއަގއިާސ އިކުރައްވ ާއެާާނޫންތޯ.ާމީާޤ ނޫނީާސުވ ލެއް.ާއެ

ހިންގަވ ފައި މިނިސްޓްރީާ އެާ ގ ތުންތޯާ ާާާާޤ ނޫނީާ ަގއިމުެވސް ހަމަާ ސުވ ލެއް.ާ ެއއީާ މިކ ޅަށ7ާާްވަނީާ ާދުވަސްތެރޭާ

ފަރ ތުާއަޅުަގނޑުމެންާދޭންޖެހާޭާާާފ ނުވުމަށްފަހުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއިތުބ ރުާނުދެނީސްާނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންެގާމި

އެ ކަމެއްާާމަނިކުފ ނުާއިސްތިއުފ ާާވޯޓުާނުދެނީސްާ ކުރެވޭނެާ ެއއީާ ކ ށްފައި.ާ ހުވަެއއްާ ވަނީާ ދެްއވ ާއަނެއްކ ާވެސްާ

ާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫނޭ.ާހިނގ ށޭ،ާާކަަމކީާމީާާދަންނަވަނީާމިާާާމިނޫންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުން.ާއެހެންެވާސ ފުކ ށް

އެއަށްކ ބައިތޯާާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނު.ާ މ ލިއްޔަތުާ އަޅުަގނޑުެގާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ާ ބޭނުންވެފައިާ

ކީްއވެެގންތޯއެއަ ޤ ނޫނު.ާ މ ލިްއޔަތުާ ކ ބައިތޯާ ިވއްކަމުންދ އިރުާ ިވއްކަާ ހަރުމުދ ތައްާ ވިްއކ ާ މަޖިލީހަށްާރޕޯޓުތައްާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫންތޯާ ދެއްވަންވީާ ޖަވ ބުާ މިސުވ ލަށްާ އުޅެނީ.ާ ނުކުރެިވެގންާ އެޖެންޑ ާ

ުގޅޭާއެްއވެސްާކަމެއްާާާާއ ތީ.ާރައްޔިތުންނާ ަގއިާާނތ ާާސަރުކ ރުންާބޭނުންހ ާކަންތައްތައްާކުރުންތޯާމިހަމަާާފެންނަނީާާ
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އަޅު ސުވ ލެއް.ާ މިއަދުާ މީާ ރިޕޯޓުާާަގނޑުނެތީތޯ.ާ މިާ އ ތީާ ހިތްާ ކަމަށް.ާާޤަބޫލުކުރ ާ ނޭހޭނެާ ވޯޓަށްާ މިއަދުާ ތަކަށްާ

މިޖެހެނީާމަޖިލީހުެގާފްލޯާއަށްާފ ނުވަން.ާމަޖިލީހުންާފ ނުވަންޖެހޭނީާކ މިޓީާއަށްާފ ނުވަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ޔ މީނ ާައޅުަގނޑުާهللاާަގންނަވ .ާޢަބްދުވެސްާމިއިންާއެްއޗެއްަގއިާބައިވެރިެވވަޑައިާނުާޔ މީނުާهللاާޤަބޫލުކުރަނީ.ާޢަބްދު

މިެގންދަނީާާ ހުއްދަދެއްަވއިެގންތޯާ މަނިކުފ ނުާ ދަންނަވ ލިންާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅ ފައިާ ފޯނުންާ ދަންނަވ ލިންާ ސުވ ލުކ ށްާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގިއާއ ންނަނީާދެބަސްެވފައޭ.ާވިދ ޅުީވާތިމަންނަާާާކަންތައް.ާސަފީރުންެގާކަންތަކާ ާާސަފީރުންެގ

ގ ތުަގިއާާޓީާބައްދަލުވުމުަގއިާމަސައްކަތްކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭާދައްކ ފަ.ާކ މިާާއެއްާާޔޭާސަފީރުންެގާވ ހަކަާނޯންނ ނެ

ދުވަހުެގާރޭއެއްާނޫން.ާއެކަަމކުާތެޅިފ ޅިެގާާމައްސަލަ ތަކުަގއިާބ އްަވިއެގންާރެއިންާރޭތަކުެގާތެންާހުކުރުާހ ނިހިރުާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާ،ަގއިާއުފެދޭާސުވ ލަކީ.ާއެހެންވީމ ާހިތުއަކީާކ ބައިހޭާއަޅުަގނޑުާާކަންތައްާކުރުމުެގާމ ނަ

ވަނީ ކަމުަގއިާ މީާ ބަޔަކުާ ރުހުންދޭާ މަޖިލީހުންާ ރުހުންދޭއިރުާ ގައިމުވެސްާ ހަމަާ މަޖިލީހުނާްާާާބޭނުންވަނީާ ނަމަާ

ވަޒީރުން ކަމަށްާާރުހުންދެނީާ ފުާާވަނީާާވެސްާ މެދުާ މިއ އިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާނަމަާ ވިސްނ  ާާއެންކ ށްާ

މ ކު މ ބޭފުޅުންނަށްާ ދެންޏ ާ މިާާސްކުސްާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދޭން.ާ ާާސަރުކ ރާ ާާވެސްާ

ޢަމަޖިލީހުާާހަވ ލުވުމަށްފަހުާމި އްޔަންކުރ އިރުާބޭފުޅުންާތަންތަނަށްާޢަާާއުޅޭ.ާއެާާބަތިބިާބަޔަކުާއެާާއްޔަންކ ށްފައިންާ

މަޖިލީހުންާރުހުންދިނާޭާާާތެރޭަގއިާއެބައުޅޭާމިާމަށް.ާއެކަމަކުާމީެގނުޖެހޭނެާކަާާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުންާރުހުންދޭން

ާާާާެގމަނަފުށީާދ އިރ މީާއެހެންާމަޖިލީހެއް.ާއޭރުާގއާ.ާާމަޖިލީހުންާރުހުންާނުދޭ.ާާބުނ އިރުާމި ވެސްާނީންނ ނެ.ާއެއް

ެއއ77ާާް މިާާގ ނޑިާ ނީންނ ނެާ އެހެންވީމ ،ނތ ާާާވެސްާ ާާާާަގއި.ާ އ ތީ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ މިާކ މިާާމިއަޅުަގނޑުާ ާާޓީންާ

ާއިރުާޤ ނޫނީާއެއްޗިހިތަކެއްާކަމަށްާބަލ ފައިާމިާކ މިޓީާއަށްާފ ނުވ ލަން.ާޣަތަކަކީާފ ނުވިާރިޕޯޓު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަރުވަނީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމި

ާށް.ާއްމަދުާނަޝީދަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައިރ ެގނ ޅިވަރަމްާދ 

ާ

ާއްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނ ޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާާވ ާބުރަާމަސަްއކަތްޕުޅަށްޓަކައިާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކ މިޓީންާކުރައްވ ފައި

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލާީާތައްާކުރިޔަށްާެގންގ ސްާދެއްވިާތ ްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްާެއކުާމިބައްދަލުވުންާާކަމ އިޚުލ ސްތެރި

ރ އްޖޭެގާވަޙީދަ މަޤ މަކީާ މިާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ޝުކުރުދަންނަވަންާ ށްާ

އްާމީޑިޔ ާއަށްާވިދ ޅުވަމުންާޚިލ ފުާވ ހަކަތަާާީވމަާޙަޤީޤަތ ާާތަނެއްާާދ ާާމަންޒަރުތައްާބަލަމުންާާިގނަބަޔަކުާޓީ.ވީންާމި

ވަނަާމ އްދ ަގއިާ)ރ(ާަގިއާބުނަނީާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހަށ129ާާާްެގންދެވުމަށްާރަނަގޅެއްާނުވ ނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ
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ޢަރައީސު އެއްޔަންކުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންތައްާ މީހެއްެގާ ޢަާާރ ާ ާާމީހުންާ ފެށިެގން ދުވަހުންާ ދުވަހުެގ7ާާާއްޔަންކުރެވޭާ

ރަްއޔިތުން ާާތެރޭަގއިާ މަޖިލީހަށް އެާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ހުށަހަޅަންެގާ އެވ ނޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާ.ާާ

ބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތައްާވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާާާްއޔަންކ ށްފައި.ާކުރަްއވ ފައި.ާއެާބޭފުޅުންާއެތިބީާމަޤ މަށްާޢަ

ާާފ ނުވ ފައިާރުހުންާހޯދަން.ާދެންާމިމަޖިލީހުންާރުހުންާނު ެއއީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކ ާބެހޭާކަެމއްާާދެވިާއ ތުން

އެހެންވީމ  ގ ތުެގާާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާާ،ނޫން.ާ އެާާވ ާ މަޖިލިސްާ ަވޒީރުންެގާ ރ އްޖޭެގާ ނީާާވަާާމަތިންާ

އަޅުަގނޑުމެންާރުހުންޢަ މިމަޖިލީހުންާރުހުންާނުދިނުންާއެއީާ ޖަލްސ ތަްއާާާާއްޔަންކުރެވިފައި.ާދެންާ ބޭނުންވ ާ ދޭންާ

ސަރުކ ރ އްވުނުބޭ މިއަދުެގާ ެއއީާ މިާާންާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ މަޖިލީހުގާެާާާބެހޭާ

ާާ ވަކި ދ ންޖެހޭނީާ ކުރިޔަށްާ ބަސްފުޅަކ މަސައްކަތްތަްއާ ވިދ ޅުވިާ ޤަބޫލުކުރެިވެގންާާާާގ ތަށްާާެއއްާާބޭފުޅެްއެގާ ކަމަށްާ

އަޅުަގނޑު ދެްއކެވީމަ.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ޤަބޫލުާާބޭފުޅުންާ އިންނަވަނީާވެސްާ ގ ތުަގއިާ މުޤައްރިރެްއެގާ ކ މިޓީެގާ މިާ ކުރަންާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އެހެންނަމަވެهللاާމުލަކުާ ކަން.ާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ އެޔ މީންާ މަނިކުފ ނުާާާސްާ

މަރުޙަލ ޗުއްޓީާ އިންތިޤ ލީާ ނޯެވވޭނެ.ާ ައކުާ ޗުއްޓީާ ކ މިޓީައކަށްާ އެހެންވިޔަސްާ ަވޑަިއެގންވީ.ާ ނިމިެގންާާާއެްއަގއިާ

ާާާާށްއަޅުަގނޑުމެންާރައީސަ ވަނީާބ ރުތަކެއްާދީފައިާމިާއިންތިޤ ލީާާާާވެސްާމިާާށްމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސަވެސް

ކަންތައްތައްާނިންމ ާާާާވަޑަިއަގންނަވ .ާމިއެކުާނިންމަން.ާވިސްނ ާާކަމ މ ންމަރުޙަލ ަގއިާނިންމަންހުރިާކަންތައްތައްާއ 

ބޭފުޅުންާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ 6ާާާާބޭފުޅުންނަށްާތ ީއދުކުރައްވ ާބޭފުޅުންެގާާާާއެާާލިޝަނ ،ާޕީ.އޭާކޯާކ މިޓީަގިއާޑީ.އ ރު.ޕީ

ބޭފުޅުންެގާއަޣުލަބިއްޔަތުާއ ންނަާކ މިޓީާއެއްާމީ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާަގއިާމިާތިއްބަވަނީާާާމެންބަރުންެގާކ މިޓީން.ާއ11ާާާެ

އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނ އިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ އަށްާ މިއެމް.ޑީ.ޕީާ ގ ތުަގިއާ މެންބަރުންެގާ ާާާާެގާ 5ާާތިއްބެވި

ދ އިރުަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީާާާާކ ިމޓީެގާއެްއވެސްާކަމެްއާއެާކ ިމޓީެގާއަޣުލަބިއްޔަތުންާފ ސްެވެގންާާމިާާބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމ ާ،

ލީާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަޕީ.އޭާކޯލިޝަނުންާބޭނުންާނުވ ާގ ތަކަށްާނުނިންމޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާތ އްޑޫާދ އިރ ެގ

ެއާއުސޫލުތައްާައޅުަގނޑުާާާާގ ތްތަކެއްާ.ާާއިާެގންުގޅުްއވ ނެާއުސޫލުތަކަކ އިާކަންތައްތަްއާކުރެްއވުމުގަާާާދުާވިޔަސްާއެވަޙީ

ކުރަްއވ ތ އީދު ކަންތައްތައްާ މެންބަރުާ މީހުންާާާކުރަމޭ.ާދެންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިންހަމަނުޖެހުނީމ ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ގ ތްާ

ކ  މެންބަރެުގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތަނުކުމެާ އުޅޭާ ބޭނުންވެެގންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީތޯާ ތަޅ ލީމ ާ ކަކީ.ާާރުކ ޅުާ

ާާ އަނިޔ ދެމުން ކުރީަގއިއެކަހަލަާ ނުވ ނެ.ާ ރަނަގޅެްއާ ތިާާާަވޑަިއަގތުންާ ެއކަހަލަާާާވެސްާ ތެރޭަގިއާ ބޭފުޅުންެގާ

ވެސްާހަަމާާާއިދ ވީ.ާމ ދަމ ވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފަާާއަނިޔ ތަކެއްާދެވުނީމ ާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

އެާާތި ކުރަްއވަންޏ ާ ކަންތައްތައްާ މޭރުމުންާ ތިާ ބޭނުމެްއާާާާގ ތަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވ ކަށްާ ތަކުރ ރުވ ނީ.ާ ަމންޒަރުާ

ވ ާމަސަްއކަތަކީާާާާކުރެވިފައިާާވެސްާއެބަާއ ންނަންޖެހޭ.ާދެންާމިާާާއްއްޖޭަގއިާޒިންމ ދ ރުާއ ޕ ޒިޝަނެނުވޭ.ާދިވެހިރ 

މިާޕްރ ފެޝަނަލްާމަސައްކަތުެގާތެރެއަށްާސިޔ ސީާކުލަާނުވައްދ ާއެކަންާާާާކަތެއް.ާއެހެންވީމ ،ޝަނަލްާމަސައްޕްރ ފެ

ެގާދައުރުަގއިާެގާރިޔ ސަތުާސްތ ޛުާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާވަނީ.ާިމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލްއުާާކުރަްއވ ފައިާމި
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ޢަ ސަފީރުންާ ބައެއްބައެއްާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ވ ހަކަާ އެާާ.ބޭފުޅުންާާއްޔަންކުރެވުނުާ އަލުންާާާތެދުފުޅެއްާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ރުހު ދިނީާންމަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނިމިެގންާ މަރުޙަލ ާ އިންތިޤ ލީާ ދެވިފައި.ާ ވަނީާ ާ

ދަށުންާ ބ ރުެގާ ލިބޭާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ ނިންމަންޖެހޭާ ކ ންމެހެންާ ތެރޭަގއިާ މަރުޙަލ ެގާ އިންތިޤ ލީާ

ފްލޯމަޖިލީ ާާާާހުެގާ ވަނީ ރުޙުންާާއެއިންާ އ ތްބޭފުޅުންނަށްާ ކުރިންާާާފ ސްކ ށްފައި.ާާކަމަށްާާާ އޭެގާ ފ ސްކުރަްއވ ފައި.ާ

ާއްޔަންކުރެވިފައިާމިޢަތަކަށްާމިބޭފުޅުންާމިާާލްޑުާކަންތައްތަކެއްާބެލިެގންާޑިޕްލ މެޓިކްާމިާފީވެސްާބެލޭާވަރަށްާިގނަ

ާާ އެކި ވިސްނ ވަޑަިއަގންނަވ ،ާ ދެންާ މިއެމްބަސީވަނީ.ާ ޢަާާތަކަށްާ އަދިާ ވީާބޭފުޅުންާ ދިޔަކަމުަގއިާ ާާއްޔަންކުރެވިެގންާ

އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްާ އިތުރުާ އަދިާ ޖެހިވަޑައިެގންާާާނަމަވެސްާ އުފުއްލަވަންާ ވީާާބޭފުޅުންާ ނަަމވެސްާާާާކަމުަގިއާ

ޖެހިވަ އުފުއްލަަވންާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެއްާ އިތުރުާ ނ ންނ ނެ.ާ ބަދަލެއްާ މުސ ރަފުޅަކަށްާ ޑައިަގންނަވ ނެ.ާާއެބޭފުޅުންެގާ

މ ނަ އޭެގާ ނ ންނ ނެ.ާ ބަދަލުތަކެއްާ އެްއވެސްާ މުސ ރަފުޅަކަށްާ ލިބޭާާާއެހެންނަމަވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ައކީާ

ތުރުެވެގނެްއާާކަމަށްާދައްކަންޖެހޭާއަުގާއިާާނަމަވެސްާދިވެހިާރައްޔިތުންާއެާާޚިދުމަތްާއިތުރުެވެގންާދިޔަކަމުަގިއާވީާ

ވ ީމާާހައިބަތުާއެބަޖެހޭާބައިނަލްއަޤުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިެވހިރ އްޖޭެގާޤައުމުެގ،ާމިާވިސްނުނުދެއޭ.ާއެހެންވީމ 

މި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދެންާ ދައްކައިދޭން.ާ ހަމަާާާމައިދ ނުަގއިާ ނުކުރެވޭާ ެއފޯޑެއްާ ދިވެހިރ އްޖެއަކަށްާ ވަުގތަކުާ

ރުކަމަށްާާާމިންަގނޑުތަކަށްާބަލައިެގންާސަފީއަޅުަގނޑުމެންާއިންޓަވިުއކ ށްެގންާފ ސްކ ށްެގންާައޅުަގނޑުެމންާބަލަންވީ

ާދީފައިާބޭރުާޤައުމެްއަގިއާމަސަްއކަތްކުރަންާަވޑަިއަގންނަވ ާސަފީރަކުާއަޅުަގނޑުމެންެގާާންފަތްކ ޅުާއަރުވ ފައިާރުހު

މިތަނަށްާކ ންމެާފަހަރަކުާއަޅުަގނޑުމެނަށްާެގނެވިދ ނެ ާާދެާޕ ޓީެގާދެމެދުަގއިާޖެހޭާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމުެގާސަބަބުންާ

ނުކުރަން.ާއެއަ ަގބޫލެއްާ މިތ ނަގއިާކަންތަާާކަމ ށްވުރެންާތަންކ ޅެއްާޒިންމ ދ ރުކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާ އްތަްއާާއެކުަގއިާ

އެހެންވީމ  ާާކުރެވެންވ ނީ.ާ ެއްއވެސް ައޅުަގނޑުާ ކ ންމެާހ ،ާ ހަމަާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ނޭދެންާ ލެއްަގިއާ

ފަހަރާުާާާ.ާޭއަގއިާބަލަންޖެހޭާކަންތައްތައްާބަލަންޖެހޭނެ.ާއެކަމަކު،ާމިބޭފުޅުންާފ ސްކުރައްވ ކަށްާވެސްާާނަންފުޅެއްާތި

ާާ އ ވެެގނެއްާާމިާކ މިޓީންާމަސައްކަތްކުރަްއވ ފައިާވަނީާވަރަށްާޕްރ ފެޝަނަލްާގ ތެްއަގިއ.ާެއްއވެސްާސިޔ އީާކުލައެއް

ބެލި އަޅުަގނޑުާ ކ މިޓީނޫން.ާ ިމާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާާބެލުމުންާ ހުރިހ ާ ކިޔ ފަިއާާާާއަށްާ ވަނީާ

ރިމައިންޑ  އަދިާ ކުރެވިފައި.ާ ަގވ އިދުންާާާއެސް.އެމް.އެސްާ ފ ނުވިފައި.ާ ވަނީާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހާ  ވެސްާ އެއްާ

ކަންތައްާޢ  ތެރެއިންާ ަގވ އިދުެގާ ހިނަގންޖެހޭާ ކ މިޓީތަކެްއާ ހުރިހ ާ ހަމަާ އ ތީ.ާާއްމުގ ތެްއަގއިާ ހިނގ ފަިއާ ތައްާ

ންާފަރުވ ކުޑަވެެގންާއެސް.އެމް.އެސްާނުބައްލަވ ާދެންާމިތަނަށްާވަޑައިެގންާާއަށްާވަޑައިނުެގާާ،ާއެާކ މިޓީއެހެންވީމ 

ާ،ާހަމަ...ވީމަކ ާކަމަކުނުދ ނެ.ާއެހެންވީމ ދެްއކެާާފުޅުކޯފ ެވެގންާވ ހަކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޢި ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ އަމިއްލަާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ ާ އްޒަތްތެރިާ

ާއެއްާެގމަނަފުށީާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއލްހ މްާއަޙްމަދު.ާާާބެހޭާމައްސަލަާމިރު.ާނިޒ މ ޢ އަޙްމަދުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ބޭނުންވަނީ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނ ޅިވަރަމުާ ާ

އެސް.އެމް.އެސްާާ އަިމއްލަފުޅަށްާ މަޖިލީހުެގާރައީސްތޯއޭ.ާ މިާ މުޙައްމަދުާނަޝީދަކީާ މެންބަރުާ މިދެންނެވީާ ރައީސްއޭާ

ތުންާައޅުަގނޑަށްާކުރަްއވ ާވ ހަކަާކ މިޓީތަކަށްާިވދ ޅުވީމަާއޭތިާސ ފުކ ށްދެްއަވިއފިއްޔ ާރަނަގޅު.ާދެންމެާވިދ ޅުވިާގ 

ާއަށްާހެންާއެސް.އެމް.އެސްާކުރައްވަނީާ.ާމަނިކުފ ނުާއަމިއްލަާާހީވަނީާއެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ  ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ަމްއސަލަާާއ ދެ،ާ އިށީާާބެހޭާ ނޫން.ާ އެދެން.ާނެއއްާ ދެަވޑަިއެގންނެވުންާ

ާމިރުާ.ޢ އަޙްމަދުާާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ތައްާކަންތައްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލ ާހިތްާއ ތީާމިާމަޖިލީހުެގާމިހ ރުާމި

ޞު ެވސްާ ވަރަށްާ ދަނީާ ވެާކުރަމުންާ ވަރަށްާ އަމ ންާ ވެސްާ ވަރަށްާ ފުލްޙަވެރިާ ދ އިރ ެއްއަގިއާާސްާ ޅ ާ

ދ ާާާާކުރެވިެގންާކަންކަންާނިންމުމުެގާރޫޙެއްަގއިާވ ހަކަދެކެިވެގންާކުރެވޭާކަންތައްތަކުެގާނަތީޖ ާފެންނަމުންމަޝްވަރ 

ދ އިރ  ދަންނަވ ނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މަޖިލީހުަގއިާ އ ދެ،ާ ގ ތުަގއޭ.ާ ތަމްސީލުކުރަމުންދ ާާާމަޖިލީހެއްެގާ ެއއްާ

ހަިއސިްއޔަ އަވަހަށްާާމެންބަރެއްެގާ ކަންތައްތައްާ ބޭނުންވ ާ ކުރަންާ އަވަހަށްާ މެންބަރުންާ ތިބިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ތުންާ

ކުރެވެމުންާއެބަދޭ.ާުއސޫލެްއެގާގ ތުންާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާެއާދެްއކެވިާިގނަާވ ހަކަތަކަށްާާ

އ ތީާހަމަާމިދިޔަާހަފުތ ެގާާާރިޕޯޓެއްާމ6ާާިންާމިާާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާހަމަާއެއ އެްއކ ށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލަ

ހިންުގމަށްޓަކައިާާ ަގބޫލުކުރަންާސަރުކ ރުާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ރިޕޯޓް.ާ ކ މިޓީެގާ މިާ ހުށަހެޅިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ތެރޭަގއިާ

މި ވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކ ށްދިނުމަށްާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ކ ށްދެވެންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ހަަމާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ތިބީާ

ތައްޔ ރަށް.ާއަދިާދެވެންާހުރިާހުރިހ ާއެއްބ ރުލުމެއްާވެސްާދޭން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމިއަދުާމާިާ
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ކ މިޓީެގާާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ބިލުތަކެއްާ މުހިއްމުާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ

ައޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކ ށްލަންާމިާމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުާފަހަރެްއަގިއާާާާންއި.ާއޭެގތޭރެާމަރުޙަލ ަގއިާތ ށިވެފައިާވ ކަން

ހުށަހެޅިާ ބިލުާ ެއާ ހުށަހަޅައިާ ބިލެްއާ ފ ޅުވަތެއްާ އެންމެާ ވ ތީ.ާ މެންބަރަކަށްާ ޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާ ަވކިާ ވެދ ނެާ

ކ މިޓީ ހިފެހެާާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައިާނެިގާ ގ ތަށްާއޭތިާ ހަމަާނުހިމެނޭާ ެއކަންާާއަށްާއަޅުަގނޑުާ އްޓުމަށްޓަކައިާވަނީާ

ނޫން.ާާ ކަމެއްާ ކުރިާ ފައިދ އަކަށްާ އަމިއްލަާ ައޅުަގނޑުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެއީާ ހަމަާ ވަނީާ އެެވސްާ ކުރަްއވ ފައި.ާ

ާާާާރައްޔިތުންނަށްާލ ބަ އަހަރަށްާހެދުމަށްޓަކައި.ާއަދިާއެާކ ންެމ5ާާާއ އިާމަންފ ކުރުމަށްޓަކައިާކައުންސިލްެގާއުމުރު

ައކީާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބުާއަންނަވ އިރަށްާއެކަންާކ ށްދިނުމަކީާިމާާާާވެސްާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަގ ތަކަށްާނިންމިާނަމަ

ހަފުތ  މިދިޔަާ ުގޅިެގންާ އެއ ާ ހަމަާ ކަމެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ހަމަާ މަޖިލީހުަގއިާާާމަޖިލީހުންާ މިާ ނުވަތަާ ތެރޭަގއިާ

ވ ާޤ ނޫނުތަކުެގާާާތަޢ ރުޟުާާއިއާ ާާނޫނުއަސ ސީއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާކ ންމެހެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްެގާގ ތުަގއިާޤ 

މި ބ އްވ ފައި.ާ ފ ރުވ ފައިާ އ ތީާ ެގންގ ސްފައިާ ހިސ ބަށްާ ކ މިޓީއ ާ ވެސްާ އޭތިާ ހުށަހެޅިެގންާ ކަންކަންާާާާލިސްޓެއްާ

ބުނަނީ.ާާ ކީކޭތޯާ ޤ ނޫއަސ ސީާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބަޖެހޭ،ާ ތެރޭަގއ30ާާާާިއަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހުާ

ހުށަހަ ާާސަރުކ ރުންާ ދުވަހެއްތ90ާާާޯޅަންޖެހޭނެއޭ ކިހ ާ ނިންމަންޖެހޭނެއޭ.ާ ގ ތެއްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ބޭފުޅުންާކުރެްއވިާމަސައްކަތަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާއެއްބ ރުލުންާާާމިވަނީ.ާކ ކުތޯާއެއަށްާގ ތެއްާނިންމީ.ާކ ބައިތޯާތި

މެންބަރެ އެހެންވީމ ނުދެނީތޯާ ހައިސިއްޔަތުން.ާ މައްެގާ މިާ މި،ާ ހިނަގުމންާ ކަންކަންާ މިހ ރާުާާާޖިލީހުަގއިާ ދަނީކީާ

މަންފ ކުރ ާގ ތަކަށެއްާނޫނޭ.ާވަކިާބަޔަކުާާާާޔ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެކަމުެގާފުރިހަމަާލ ބަ

ބަހަިއެގން ބަޔަކަށްާ ވަކިާ ރުްއސަިއެގންާ ބަޔަކުާ ވަކިާ ގ ތަކަށްާ މަންފ ކުރ ާ ބަޔަކަށްާ ަވކިާ ގ ތަކަށްާ ވަކިާާާާބޭނުންވ ާ

މާިާާާ،ދަނީ.ާއެހެންވީމ ާާބައިބައިތަކަށްާބައިާއެޅިެގންާކަންތައްތައްާކުރ ާއުސޫލުންނޭާމިތ ާކަންތައްތައްާކުރަމުންާމިާ

މަސައްކަތަކީާއަޅުަގނޑުާވެސްާދަންނަވ ނީާކ މިޓީެގާމަރުޙަލ ަގއިާވަރަށްާފުރިހަމަކ ށްާކުރައްވ ފައިވ ާމަސައްކަތަކަށްާާ

ައޅުަގނ ިމާކ މިޓީެގާނައިބުާމުޤައްރިރެްއެގާާވ ތީެވާމިާމަސަްއކަތަށްާ ައދިާހަމަާއެއ އެކުާ ޑުާހަމަާތަޢުރީފުކުރަމޭ.ާ

ކުރައްވ ފައި މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތ އްޑޫާ ހަމަާާާހައިސިއްޔަތުންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މަސައްކަތަކީާ ވ ާ

ތަނުަގިއާާާާއަކީާިމާއުސޫލުންާމިާާތަޢުރީފުކުރ ާމަސައްކަތެކޭ.ާެއކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާހަމަާބޭނުންވ ާވ ހަކަ

ފައިދ  ލ ބަާާރައްޔިތުންނަށްާ ބަިއވަރުާާާާޔ އ އިާ އެބަހުއްޓޭާ އެބަޖެހެއޭ.ާ ކުރަންާ ވެސްާ ކަންތައްތައްާ މަންފ ކުރަނިވިާ

ބިލުތަކެއްާކ މިޓީެގާމަރުޙަލ ަގއިާހަމަާހިފަހައްޓ ފައި.ާކަނޑައެޅިެގންާހިފަހައްޓ ފައިާމިހިރީާމިދަންނަވ ލީާއަޅުަގނޑުާާ

ކިތަންމެމީެގތެ މަޞްާާރެއިންާ ވަޒީރުންެގާ ކ ބައިތޯާ މިހ ރުކަމެއް.ާ މިތަނުަގއިާ ހަމަާާާލަޙަތު.ާ ޝަކުވ ކުރަނީ.ާ ވެސްާ

ވިލު އަޚްާ އެާއަޅުަގނޑުެގާ ސުވ ލުތަކެއްާ ބައިވަރުާ އެތައްާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އ ތީާާާާފުށީާ

ހުސްކ ށްާާާދޭނެާޖަވ ބެއްާނޭނެގ.ާމީދަާބެންޗުންާާކުރިމަތިކުރަްއވ ފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެ

ަވޒީރުންނ ާ އެޖެންޑ ަގއިާ ދުވަހަކުާ ކ ންމެާ އަރ ާ އެތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ވެްއޖެ.ާ ދުވަހެއްާ އެތައްާ ހުންނަތ ާ
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ިއ.ާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކަންާކުރެވިފަާާކުރެވޭާސުވ ލުާއެބައިނދޭާލިޔެލ ފައިާއެޖެންޑ ަގިއ.ާއެާކ ބައިތޯާއެ

ގ ތެްއަގއިާއެކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިާމަޖިލީހަކުންާނުކުރެވޭ.ާމިާމަޖިލީހުންާމިހ ރާުާާާއެހެންވީމަ،ާޒިންމ ދ ރު

ތަކަށްާކަންތައްތަކަށްާހަމަާމިާބައްލަވ ާހަމަާނ ޅިވަރަމުާކިާބޭނުންތަކަކަށްާަވކިާގ މިާކުރެވެމުންާދަނީާމުޅިންާވަ

ދ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާާާާދ ޅުވިާފަދައިންާމިާމަޖިލިސްާބައްލަވަމުންދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެވި

ައމިއްލަ މިތަނުަގއިާ ގ ތަކަށްާ ކިތަންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިނޭގތޯ.ާ އެނޭގނެާ ރަނަގޅަށްާ ތިމަރަފުށީާާާާވަރަށްާ އަށްާ

އަމިއްލަ ައޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބ ާާދ އިރ ެގާ އެްއޗެތިާާއަށްާ އިމްތިޔ ޒުތަކ ާ ޑެތިާ

ތަނުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޒިންމ ދ ރުާގ ތެއްަގއިާމަސަްއކަތެއްާނުކުރެެވއޭ.ާމިތ ާމިާކުރެވެމުންާާާާނަަގިއެގންާމި

މަސައްކަތް. ރޫޙެއްަގއިާ ތަފ ތުާ މުޅިންާ މިހ ރުާ ެވސްާާެއހެންވީމ ާާދަނީާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

އަޅު ގ ވ ލަންާ މިއަޅުަގނޑުާ ލ ބަާާަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރުމަށްޓަކަިއާާާާޔ ތިބީާ ކަންތައްތައްާ މަންފ ކުރަނިވިާ

ދެވެާ ވެސްާ ދޭއަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެއްބ ރުލުންތަކެއްާ ހުރިާ ަވކިންާ ފިކުރުާ ސިޔ ސީާ މިާ އެކަމަކު،ާ ގ ތަކަށްާާާާށޭ.ާ

ާާ އެ ރައްޔިތުންނަާބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައިާ ދޫކ ށްލ ފައިާ މިފިކުރުާ މަސައްާތަނުގަާާާއިެގންާ މީހަކުާއިާ ކ ންމެާ ކަތްކުރ ށޭ.ާ

އެހުއަނަގ ނުދ ނެ.ާ ކަަމކުާ ބުންޏަކަސްާ ކިޔ ފަކ ާ ރައްޔިތުންނޭާ މިާާޅުވ ފައިާ ކަންތައްތަކެއްާާާާގ ތަކަށެއްާ ތަނަކުާ

އަޅުަގނޑުާާ އިސްކަންދީެގން.ާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ އިދ ރ ަގއިާ އަދިާ ވެސްާ ރިޔ ސަތުންާ ނުކުރެވޭ.ާ

އިދ  މަސައްކަތްކުރަްއވ .ާާަގބޫލުކުރަންާ ގ ތެްއަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަކީާ ަމސައްކަތްކުރަްއވ ާ ރ ަގއިާ

ދަންނަަވނީކީ ބަހެއްާ ކުޑައިމީސްާ އެފަރ ތަށްާ ވެސްާ ޒިންމ ދ ރުާާފަހަރެއްަގއިާ ކުރަންާ މިކަންކަންާ އެކަމަކު،ާ ާނޫން.ާ

ަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާމިކަންކަންާެގނެސްދެްއވ ށޭ.ާގ ތެްއަގއިާއިސްކ ށްާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާމިކަންާކ ށްދެއްވ ށޭ.ާއަޅު

ާއ އިާމަންފ ކުރަނިވިާގ ތަކަށްާމަޖިލީހުެގާކަންތައްތައްާނިންމުމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިއްޔ .ާާރައްޔިތުންނަށްާލ ބަ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ޢިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔ ާ ސަފީރުންާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ތިއްބަވ ނެާ ޤައުމުތަކުަގިއާ ބޭރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ރިާ

ރައީސުލްޖުމްކަނޑައެޅު ާާމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ފ ނުއްވ115ާާާިހޫރިއްޔ ާ ދަށުންާ ެގާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބެހޭ މެންބަރުާާނަންތަކ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކ މިޓީަގއިާ ދިރ ސ ކުރެއްވިާ އެކަންާ ނަށްާގ ތުންާ

ބެހޭާާ،އަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ ރިޕޯޓ ާ މިާ މެންބަރުާމިއަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ގ ތުންާާާެގމަނަފުށީާ

ބެހޭ ިމާާާރިޕޯޓްތަކ ާ މިހ ރުާ ކ މިޓީތަކަށްާ މިާ އ ދެ،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކަކަށްާ ިގނަާ ދެއްކިާ ގ ތުންާ

ކ މިޓީން އެާ ފ ނުީވމަާ މައްސަލަތައްާ ކަންބ ޑުވ ާފ ނުވޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގއިާ ގ ތ ާ ހިނގ ދ ާ ކަންކަންާ ާ

އަޅުަގާނ ހިނގައްޖެ.ާ މިކަންާ މިއަދުާ ރައީސުލްޖުމްމިންވަރަށްާ ހިނގ ާ ބަލަމ ާ ދިމަދިމ ލަށާްާޑުމެންާ އެކިާ ހޫރިއްޔ ާ

ޖިލީހުެގާބޭފުޅުންާބޭފުޅުންާކަނޑަައޅުްއވ ތީެވާެއކަމުެގާމުސްތަޤިއްލުކަންާނެތިެގންާވ ހަކަދެްއކެިވާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަ
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އެާ ތަދުވެެގންާ ހިތަށްާ ރައީސުާާއެކަންާ ކ މިާާހޫރިއްޔ ލްޖުމްމަނިކުފ ނުާ ޢައަށްާ ތިއްބެވިާޝަންތަކަށްާ އްޔަންކުރަންާ

ގ ތަށްާމިތަނަށްާބަދަލުކުރީ.ާބަދަލުކ ށްެގންާާާބޭފުޅުންާއެާޤ ނޫނުަގއިާއ ތީތީވެާއެާޤ ނޫނުާމިާމަޖިލީހުންާއެކަންކުރ 

ކުރި ފުރަތަމަާ ސިވިލްކަާާއެންމެާ ބޭފުާާމަކީާ ކ ިމޝަނަށްާ ޢަސަރވިސްާ ކ މިޓީންާާޅުންާ ކިހިނެއްތޯާ އްޔަންކުރީ.ާ

ރުމަށްފަހުަގއިާއެންމެާާކަންތައްކުރީ.ާކ މިޓީންާދިރ ސ ކުރުމަށްާފަހުާމިދެންނެވިާބޭފުޅުންެގާކަންތައްތައްާއިންޓަިވުއކު

ރުތީބުކުރެްއީވކީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާސްާލިބުނުާގ ތަކަށްާނޫންާތަލިބިަވޑަިއެގންނެވިާބޭފުޅުންާމ ކުާސްާާިގނަާމ ކު

ނޫން.ާ ދަންނަވ ކަށެއްާ ެއވ ހަކަާ ދިޔައީތީާ ކަޓަިއެގންާ އޭެގންާ ބޭފުޅަކުާ ުގޅުންހުރިާ ޕ ޓީއ ާ ޤައުމީާ މިއުޅެނީާ

ާާނޑުާމިާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާޙުސައެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގ އަށްާއެންެމާާާާވަނ3ާާަިއންާސަޢީދުާކިޔ ާބޭފުޅަކުާއ ތީ

މ ކު ލިިގނަާ އެސްާ ލިސްާާބޭފުޅ ާާބިވަޑަިއެގންނެވީާ ކ ބައިތޯާ ކިހިނެއްތޯ.ާާޓުއަށް.ާ އަށްާާާވަނ6ާާަކުރެްއވީާ

ާާލިސްޓު ާާާާވަނ6ާާާަކުރެްއވީ.ާއަދި ަގއިާއ ތްާބޭފުޅަކަށްާާއަށްާލިސްޓުާާވަނ8ާާައަށްާވެސްާައއިމަކ ާވޯޓުާނުދެއްަވއޭ.

ާާ ދެއްިވއިރުވެސް ލިސްޓުާާވަނ6ާާާަވޯޓުާ ކ މިޓީެގއަށްާ އަދިާ ބޭފުޅ ާ އ ތްާ ާާާާކ ށްފައިާ ިގނައިން އަށްާާާާވަނ3ާާައެންމެާ

ނެތޭ.ާާާސްާލިބުނުާބޭފުޅ ައކަށްާޯވޓެއްާނުދެްއވ .ާކ ބައިތޯާމިާމަޖިލީހުެގާއިޚްލ ސްތެރިކަމަކީ.ާއިޚްލ ސްތެރިކަމެއްާމ ކު

ރައީސުލްޖުމްއެހެންވީމ  ލަދުަގންނަންޖެހޭާާހޫރިއްޔ ،ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ޑުކިޔަންާ މަޖިލީހުން.ާާއަށްާ މިާ ނެާ

މިާލަދުަގންނަން ޯގސްވެެގންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ތޯާ ާއުޅެނީާާޖެހޭނެ.ާ އަިމއްލަާާތި؟ ތިާާބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުންާާާާއަށްާ

ލަ އަންނައުނުާ ހުމަުގމައްޗަށްާ ހަޑިާ ތިކުރ ާ މިއަދު،ާ ލަދުަގންނަންޖެހޭނެާ ނިކުންނަންާ ކަިއެގންާ ންތައްތަކުން.ާތުރުާ

ާާާާމިާާމިދެންނެވީާއިްއޔެ ،ާމިކަހަލަާާދަންނަވަނީ.ާއެހެންވީމ ާާެގާވ ހަކަާމިަގއިާމިާމަޖިލީހުންާކުރިާކަމެއ12ާާްމަހު

އެހެންވީމ ާާކަންތައް ހެޔ ނުވ ނެ.ާ ކަންކަމަށްާކުރ ކަށްާ ރަްއޔިތުންތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާ،

ދުާކުރިމަތިލައިެގންާކިޔަވަިއެގންާތިބިާބޭފުޅުންާމިާމަޖިލީހަށްާެގނެސްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަ

ކަމެއްާނެތް.ާއެްއގ ތަކަށްާވެސްާާާާސަމީރުާވިދ ޅުވިހެންާމިާކަތިލަނީތޯާއަޅުަގނޑުމެން.ާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ނެ

އަށްާބެހޭާގ ތަށްާާާާދަނީާމިތަނަށްާއަންނަާނަންތައްާދެާޕ ޓީާާކަމެއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިާާކުރ ނެ

.ާޑީ.އ ރު.ޕީ،3ާާާާއަށްާާއެމް.ޑީ.ޕީ؟ާޕްރީމްާކޯޓަށްވީތަން.ާކިހިނެްއތޯާސުާާދ ާާބައިއަޅ ލ ާގ ތަށްާކަންތައްތަްއާކުރަމުން

އަށްާާ ހިމެނ4ާާާޭާޕީ.އޭާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ކ ބައިތޯާ ކަންތައްތައް،ާ މިކަހަލަާ ބަހ ލ ފައި.ާ އެއ ތީާ ގ ތަށްާ ވ ާ

މްހޫރީާޕ ޓީާމިތ ނަގއިާކ ބައިތޯާޖު؟ާއިންޑިޕެންޑެންޓުން.ާވަކިާފަރ ތަކަށްާނުޖެހޭާމެންބަރުންނ .ާކ ބައިތޯާޤައުމީާޕ ޓީ

ތަނަށްާއަޅަިއެގންާެގނެއްސިާާާާމީެގާމިސ ލަކީާއަޅުަގނޑުމެންާކޭކެއްާމި؟ާބޭފުޅުންާނެތީތޯާާއެ؟ާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ 

ތ ނަގއިާއ ތްާދެާާާކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާމުޅިާއެތިާކ ލަންވީ.ާމިާސ ފުކ ށްާތަންކ ޅެއްާމުޅިާއެތިާބޭނުންކުރަންީވާމި

ާޕ ޓީންތޯއޭ ތިބި؟ ނުދޭނީތޯާާމިތ ާ ެއއްޗެއްާ ވެސްާ ވީއްލަންާ ރޯދަާ ބޭފުޅުންނަށްާ ާއެހެންާ ނެތީތޯާާާާއެ؟ ބޭފުޅުންެގާ

ނީ.ާމިީއާމިކަހަލަާނުބައިާނުލަފ ާކަންތައްާކުރަންާހެޔ ނުވ ނޭާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ؟ާބޭފުޅުންެގާނެތީތޯާާއެ؟ާޙައްޤެއް

މިާ؟ާތިބީާކ ންކަހަލަާހުވަެއއްތޯާކ ށްެގންާާކ ށްފައިާއ ތްާމަޖިލީހެއްާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބު
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ވ ހަކަ ހެޔ ވ ވަރުާ ދައްކަންާ މަހުާ މިާާރަމްޟ ންާ ނޫންާ ެވސްާާާާެއއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަަމކުާ ދައްކަނީ.ާ

މުޅިާ ބޭނުންކ ށްެގންާ ބަޔަކުާ ވަކިާ ބ ރުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ މަޖިލީހުަގއިާ މުޅިާ މިންވަރަކަށް.ާ ވަކިާ ކެތްކުރެވޭނީާ

ރަންވ ނެާާކަންކަންތައްާކުާާވ ލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާބަލ ކަށްާއަޑުއަހ ކަށްާނުތިބެވޭނެ.ާމިއީާމިމަޖިލީސްާދިރު

،ާމިައދުާމިާކ މިޓީންާމިކަންާިމގ ތަށްާނިންމީތީވެާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިއަށްާގ ތެްއާނޫން.ާއެހެންވީމ 

ާާ އަޅުަގނޑަށް ައޅުަގނޑުާކަންބ ޑެްއާނުވޭ.ާ ކ މިފ ޑުކީތީާ ެއނޭގާމިއަދުާ ާާއެބަާ ހިނގ  ކަންތައްތައްާ ާދަނީޓީތަކުަގއިާ

މަސައްކަތް މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާކ ންގ ތަކަށްކަން.ާ ކ މިޓީެގާ އަޅުަގނޑުާާކުރެްއވިާ މެންބަރުންނަށްާ

ންާއެީއާާކަމެނިވަޑައިނުަގތްދަންނަވަން.ާމިާކ މިޓީަގއިާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޖްތ ޒުާހިޝުކުރު

މަނިކުފ ނުާއިސްވެާއ ންނަާކ މިޓީންާާާާމަނިކުފ ނުާމިހ ތަނަށްާކ ށްފައިހުރިާހުރިހ ާމަސައްކަތަކީާއެާާދެރަކަމެއް.ާއެ

ޤ ނޫނުައސ ސީ މަސަްއކަތްތަކަކީާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ރޫޙ ކ ށްފައިާ ާާާާެގާ ވިންދ ޚިލ ފަށް މެންބަރުންެގާ ވެސްާާާާމަޖިލީހުެގާ

ނިންމަ ކަންތައްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ކަންބ ޑުވ ޚިލ ފަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ހުރީ.ާ ެގނެސްފައިާ މިހ ތަނަށްާ ކަމެއް.ާާާާއިެގންާ

ހައިސިްއޔަތުންނ  މެންބަރެއްެގާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަންާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ރައްޔިތުންާާއަޅުަގނޑުާ އިާ

ރެއްޭވާކަމަށްާާނުކުކަތްތް،ާޢަދުލުއިންޞ ފުންާމަސައްކުރ ާމީހެއްެގާހަިއސިއްޔަތުންާއެފަދަާގ ތަށްާމަސަްއކަތަމްސީލު

ެއާކ މިޓީން.ާކ މިޓީެގާމުޤައްރިރުކަމުންާއިސްތިޢުފ ާދެްއވަވަންޏ ާއިސްތިޢުފ  ެއްއވެސްާާދެްއވުމޭާ ން.ާއަދިާއިތުރުާ

ވަޑައިަގންނަވ ނެާކ މިޓީ މަސަްއކަތްކުރ ކަށްާ ގ ތަށްާ ގެއްލޭާ ޙައްޤުާ ރައްޔިތުންެގާ އެއީާ ވަޑައިނުަގންނަަވން.ާ ާއަކަށްާ

އެްއވެ ނެތް.ާ ބޭފުޅަކަމެއްާ ެއހެންވީމ ސްާ ތަނަކަށް.ާ ެއްއވެސްާ މިއަދުާާކުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ މިއީާ ާ،

އެހެންވީމ ކަން ގ ތަކީ.ާ ހުރިާ ކުރަްއވ ާާތައްތައްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަމަކ ާ ފ ނުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާ،

ގ ތެްއާާާާމ ާާޖިލީހުަގއިާތިބިާއެއަށްވުރެާމަކަންތައްތަކަށްާފ ޑުކިޔުމުެގާރައިޓްސްާޙައްޤެއްާނެތޭާމިާމަޖިލީހަކަށް.ާމި

މިއަދުާއަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންާމިއަދުާދަނީ.ާނިޒ މީާނުކުތ ާާ،ނެތް އެއްާމިއަދުާމައްސަލަާއެއްާނުނަގ ާާާާމީހުންނޭާ

ކީްއވެތޯާތިާތިއްބަވަނީ.ާއުސޫލ އިާޚިލ ފަށްާވ ހަކަދައްކަވ ާކަަމށްާވަންޏ ާނިޒ މީާަމއްސަލަާެވސްާނަަގންވީާނޫންތޯ.ާާ

ާމިއަދުާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާެއއްޗެއްާވިދ ޅުނުީވާމިާމަޖިލީހުން.ާމިއީާޙަޤީޤަތްާވީމަާނޫންތޯ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާާކީްއވެތޯ

މި އަޅުަގނޑަކަށްާ ނޫންތޯ.ާ ކ ންކަހަލަާާާާވ ހަކަާާނަަގންވީާ ގ ތުންނެއް.ާ ބުނ ާ ގަވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ ނުދެއްކޭނެާ އެއްާ

އެކަމަކު މިދެއްކީ.ާ މިތ ާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާާވ ހަކަތަކެއްތޯާ ިމންވަރަކަށް.ާ ވަކިާ ކެތްކުރެވޭނީާ އިންސ ނުންނަށްާ ާ

ވީތީާވެސްާކެތްކުރެވޭނީާވަކިާމިންވަރަކަށް.ާމިތ ާކަންތައްތައްާހިންގަވަމުންާމިދަނީާޢަދުލުއިންޞ ފަކަށެއްާނޫން.ާ

ކިހިނެ ވ ހަކަދަްއކަނީ.ާ ކިޔ ާ ކުރަނީާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢަދުލުއިންޞ ފަށޭާ މަޖިލީހުެގާއަޅުަގނޑުމެންާ އްތޯާ

އިދ ރ ،ާާ މަޖިލީހުެގާ ކިހިނެްއތޯާ ކުރަްއވަނީ.ާ ކަންތައްާ ގ ތަށްާ އެރިާ ހިތަށްާ ހަމަާ ކުރަްއވަނީ.ާ ކަންތައްާ ރައީސްާ

މަނިކުފ ނުެގާބެލުމުެގާދަށުގައޭ.ާާާާކ ރިޑޯތަކ އިާިމާހުރިހ ާތަންތަނެއްާއެާާެގބުނޭާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާާަގވ އިދުަގއިާއެބަ

ބަާާއެ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަނިކުފ ނުާ މިއީތޯާ ހުރީ.ާ ލިޔެދެްއވ ފައިާ ހިނބައިންާ ތަންތަންާ ބޭނުންވ ާ ޔަކަށްާ
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މި ކުރަންާ ހަދަިއެގންާ ާާާާަގވ އިދުާ މަޖިލީހަށް މިާ ކަމަކީ.ާ ކ ންމާެާހިމެނިއުޅޭާ މެންބަރަކަށްާ ކ ންމެާ ވަޑަިއަގންނަވ ނެާ

މި ފުރުޞަތުާ ހަމަހަމަާ ރަާާޕ ޓީއަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހޭނެާ ލިބެންާ އެާތަނަށްާ މިތ ާާާާއީސް.ާ ގ ތަކަށްާ ނޫންާ

ާ...ބައިާތަނުންާާކަންތައްތަކެއްާނުކުރެވޭނެ.ާމި

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވަރަޙްމަތު އަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.`ާ ކ މިޓީާާهللا މިއަދުެގާ އ ދެ،ާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ާ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަކަށްާވ ހަކަދެއްކޭކަށެއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑަށް.ާ.މަރުޙަލ ގައި.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ މެންބަރު..ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ

ރުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާއެދެން.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކ ށްާ ގަވ އިދަށްާ މެންބަރުާ

ތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކ ށްާހިތްތެވުމަށްާނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމަޑަވެލިާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

އަޅުަގ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބެހޭާާޝުކުރިއްޔ ާ ރިޕޯޓުތަކ ާ ކ މިޓީެގާ ނެީގާ މިާ ެއއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ނޑުާ

ތަނުަގއިާާާގ ތުންާވ ހަކަދެއްކެވެމުންދ އިރުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެކަމ ާބެހޭާގ ތުންާރޫލިންގާއެއްާނުދެއްވ .ާމި

ކ މިޓީެގާމަސައްކަތްތަކެއްާހިންަގވ ާކަމަށްާވަރަށްާސ ފުކ ާާމިާޤ ނޫނ ާާއިަގވ އިދ  ށްާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާާޚިލ ފަށްާ

އަޙްމަދުާއެބަާވިދ ޅުވޭ.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ާއަޅުަގނޑުާސ ފުކ ށްލަންާބޭނުންވަނީާމާިާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާ

؟ާޤ ނޫނީާހައިސިްއޔަތެއްާއ ެވެގންާކ ށްފަިއާހުރިާމަސައްކަތެއްތޯާާއިގ ތުންާކ މިޓީގަާާާރިޕޯޓުތަކަކީާމިއީާަގވ އިދ ާެއއްާ

ދީާއަދިާޭގންުގތަކ ާބެހޭާކުށްތަކުެގާވަރަށްާމުހިއްުމާާާާނިގފައިހުރިާގ ތުންާތޫނުާއެއްޗެހިންާހަމަލ އަޅުަގނޑަށްާއެ

ާމަސައްކަތްތަކަކީާއެީއާާރިޕޯޓުތަކެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިާއެބަހުރި.ާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކ މިޓީންާކ ށްފައިވ 

ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވޭާސ ފުކ ށްލަން.ާާއެއްގ ތަށްާކ ށްފައިހުރިާމަސައްކަތްތަކެއްތޯާޤ ނޫނ 

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެްއވެސްާާ ހުރިާ ކުރެވިފައިާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ ނުަގންނަން.ާ ބަލައެއްާ ކަމަކަށްާ އެްއާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ދުާޠ ރިޤުާނިޒ މ ާާއެްއާނޯންނ ނެ.ާމަނަދޫާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަާާމަސައްކަތެްއާއެޖެންޑ ާކުރެވިފަ

ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މަްއސަލަ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ރިޔ ސަތުަގއިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަކީާ

ކީއްކުރަންތޯ ާއިންނަވަނީާ މިސުވ ލުކ ށްލަ؟ ސަބަބަކީާ ބޭނުންވަނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނ ާާންާ ަގވ އިދ ާާާާއިތ ނަގއިާ

މި ވ ހަކަދައްކަމުންާ ތިމަންނަާ ވިދ ޅެއްާާާޚިލ ފަށޭާ ެއްއޗެއްާ ެއްއވެސްާ ބޭފުޅަކަށްާ އެްއވެސްާ އެކަމަކުާ ދަނީ.ާ

އިާާނުވެވުނެއްނޫންހޭ ބޭފުޅ ާ އިންނެވިާ ރިޔ ސަތުަގއިާ ިއރުވެސްާ ެގންދެވިާ ގ ންޖައްސަވަމުންާ ންނެވީ.ާާވިދ ޅުވެާ

ތިާ މަނިކުފ ނުާ ކީއްކުރައްވަންތޯއޭާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އިންނަނަވަނީ.ާާާާމަނިކުފ ނަށްާ ތިާ ތ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ އ  މައްސަލަާާދެ،ާ ދައްކަވ ާާާާއެއްާާބެހޭާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުަގންނަން.ާ ބަލައެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ

އިޙުތިރ މުހަވ  ކެތްތެރިކަމ ކަތަކަށްާ ެއާ އަާާކ ށްާ ޒިންއެކުާ އަޅުަގނޑުެގާ ވެސްާ ދ އިރ ެގާާާާމ ޑުއެހުަމކީާ މ ވަށުާ އެއް.ާ

 ބޫބަކުރުާ.މެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ބޫބަކުރުާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަމ ވަށުާދ އިރ ެގާ

ެއހެންވީމ `.ާއ ދެ،ާއަޅުަގ ލިބިަގތުމަށްޓަކައި.ާ ވެސްާ ހިފަނީާކެތްތެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާާާ،ނޑުެމންާރޯދަާ

ާރޯދަާހިފައިެގންާތިބޭއިރުަގއިާރޯދަާއިންާކެތްތެރިކަމ އި...ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހުާ(
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއިރ ެގާމެންބަރުާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާ.މ ވަށުާދ )ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާކޯރަމްާެގއްލިއްޖެާމިހ ރު.ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ބޫބަކުރުާއަމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާ

ތެދުާާއަޅުަގނޑުއ ދެ،ާާ އިރުއިރުކ ޅ އިާ ިމހެންާ ދައްކަންާވެސްާ އިށީންނަންވީމ ާ ކުޑަކ ށްާާވެފައިާ ވ ހަކަާ އުޅޭާ

އެހެއިނޭގތޯާާދ ނެާާރުންކުރުެވެގން ބަލ ނަން..ާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުެގާާާންނަމަވެސްާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ނަންބަރު މައްސ11ާާައެޖެންޑ ާ ހުރިާ ކ މިާާލަތަކ ަގއިާ އެއީާ ގ ތުން.ާ ރިޕޯޓްތަކ ބެހޭާ ހުށަހަޅ ާ ގ ތުން.ާާާޓީންާ ބެހޭާ

އަބަދު އަޅުަގނޑަކީާ ޑިމ ކްރަސީާާއ ދެ،ާ ލޯާާެވސްާ ކ މިއަށްާ އެހެންކަމުންާ މީހެއް.ާ ކ ންެމާާާާޓީާބިކުރ ާ ހުށަހަޅ ާ އަށްާ

ައޅުަގ ކ މިރިޕޯޓަކަށްާ ސަބަބަކީާ ތ އީދުކުރަން.ާ ރިޕޯނޑުާ ހުށަހަޅ ާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިޓުޓީންާ ކ މިާާތައްާ ޓީެގާާވ ނީާ

އިއްތިފ ޤުންާނުވަތަާއަޣުލަބިްއޔަތުންާފ ސްކ ށްެގންކަމަށްާވ ތީވެ.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެންމެަގއިާޔަޤީންކަންާާ

ާާ މި ފަދައިންާ ތަޅުމަދެއްވިާ ަގވ އިދ މަޖިލީހުެގާ ޤ ނޫނ އިާ ހުށަނޭޅޭނެާާޚިލ ފަށްާާކަށްާ ރިޕޯޓެއްާ ކަމަށްާާާާެއއްެވސްާ

ާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެފައިވޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަމެއްާކަމަކަށްާިވޔަސްާއަޅުަގނޑުާހިތްހަމަޖެހޭ

ާާ ިވޔަސް ކަމަށްާ ރިޕޯޓަކީކ މިކަމެއްާ ކ ންމެާ ހުށަހަޅ ާ ނިންމ ާ އިޙްތިރ މުާާޓީންާ އެއަށްާ ކަމެއް.ާާއަޅުަގނޑުާ ކުރ ާ

ކ މި ނުދަާއެހެންނަމަވެސްާ ޝުކުރެއްާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަކަށްާ ކ ންމެާ ކުރައްވ ާ އަޅުަގނޑުާާޓީންާ ންނަވ ނަންާ

އްކަތްތަކެއް.ާއޭެގތެރޭަގިއާާކުރެވޭާމަސަްއކަތްތަކަކީާވަރަށްާިގނަާމަސަާާާކުރ ނީ.ާސަބަބަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާމިއިޙްތިރ މު

ާދަންނަވަންޖެހޭކަތްތަކަކީާައޅުަގނޑުމެންާޝުކުރުންާނިންމ ފައިާހުރިާެއކިއެކިާސަފީރުންެގާނިންމުމުެގާމަސައްޓީކ މި

ވެސްާާާާއ ތީާކުރިންާާތައްާބަލ އިރުާމިާނުކުރަން.ާސަބަބަކީާިގނަާރިޕޯޓުބުރަާމަސަްއކަތްތަކެއްކަމަށްާޤަބޫލެއްާާވަރުެގ

ާާވ ތީާއިތުާާކަމަށްާާރުހުންާދެއްވ ފަިއވ ާބޭފުޅުން ނުލ ާއެގ ތަށްާެއގ ތަށްާނިންމެވީޭއ.ާެއީއާާާާއިންޓަރވިުއކުރުމަކ ރަށް

ޖެހޭާވަރުެގ.ާއެހެންނަމަވެސްާލެއްާނުކުރަންާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަންކަމަށްާޤަބޫާާދެންާމ ބުރަާމަސައްކަތްތަކެއް

ނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭންމެވުމަށްާއަޅަުގނޑުާއިޙްތިރ މުއެާނިންމެވިާނި

ނިޒ ެމއް މަޤ މުތަާާރިޔ ސީާ އިސްާ ބަެއއްާ ސިޔ ސީާ ދައުލަތުެގާ ވިޔަސްާ ބޭފުޅުންާާކަުމަގިއާ ެއކިެއކިާ ކަށްާ

ޚ އްޞަކ ށްޢައްޔަން ޢައްޔަންާާކުރައްވ އިރުާ މަޖިލީހަށްާ އ ތްތާޯާވަޒީރުންެގާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ކުރަްއވ އިރުަގއިާ

ާާބެއްލެވުމަކީާެއާއިޖުރ ޢަތުެގާތެރޭަގ ެއާާިއާހިމެނޭާކަމެކޭ.ާއ ދެ،ާޕްރ ސީޖަރާތެރޭަގއިާހިމެނޭާކަމެކޭ.ާއެހެންކަމުން

މަރުޙަޕްރ ސެ ހިމެނެންޖެހޭާ ތެރޭަގއިާ އަސްލުަގިއާާސްެގާ ހައިސިއްޔަތުާ މަޤ މުެގާ އެާ ނުކ ށްފިއްޔ ާ ފުރިހަމަާ ލ ތައްާ

މިސ ލަކަށްާާާާފުރިހަމަ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކ ންމެވެސްާ ނުވ ނެ.ާ ބޭފުޅުންާކެއެއްާ ބިނެޓަށްާ

ޤ ނޫނާީާޢައްޔަން ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ނިމުނީއޭ.ާ ފ ނުވީމާ  ބަލަންާ އ ތްތޯާ ރުހުންާ ކުރެއްވުމަށްފަހުަގއިާ
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ފުރިހަމަވީ ޢައްޔަންާާހައިސިއްޔަތުާ ާާކަމަކަށެއް.ާ ކަމަކަށް މަޤ މ ާކުރުަމކީާ ައދިާ ކަނޑައެޅުންާ ހަވ ލުކުރުމެއްާާާމީހަކުާ

އެހެންވީމ  ޢައްޔަންކަށްާކަމަާާާ،ނޫން.ާ މަޤ ުމެގާާ އެާ ބައްލަވ ފަިއާ އ ތްތޯާ ރުހުންާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ކުރުމަށްފަހުާ

ާާ ާާވ ޖިބުތައް ކުރައްވަންއަދ ކުރުމަށް އަާހަވ ލުާ އެއީާ އ ންނަންޖެހޭނީ.ާ މަރުޙަލާ  ތިންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ޖެހޭނާެާސްލުަގއިާ

އެހެންވީމ  މިހ ާާ،ގ ތަކީ.ާ މ ނަކުރުމަކީާ ޤ ނޫނުާ ގ ތަކަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ހ ާ އ ދައެއީާ އަޅުަގނޑުެމންާ ާާރުާ ާާކަމަކަށްާއިެގ

ަގވ އިދ ވެއްޖެ ޤ ނޫނ ިއާ މިސ ލަކަށްާ މީހުންނަށްާާ.ާ ތަންތަންާ ބައެއްާ ޤ ނޫނ ާާާޚިލ ފަށްާ އެއީާ ހަދަމުންދ އިރުާ ާދީާ

ގ ތަށްަގ މަުގފަހިވ ާ ކ ރަޕްޝަނަށްާ ޚިލ ފަށްާ ކަމަށާްާާާވ އިދ އިާ ނިންމިާ ކ މިޝަނުންާ ކ ރަޕްޝަންާ އެންޓިާ ކަމަށްާ

ާާާާކުރަމުންތަންތަންާހަވ ލުާާވެސްާާނުކުރަްއވާ މަލުއަށްާޢަވިޔަސްާއެ ކަމެއްާނޫން.ާާާާއެބަެގންދޭ.ާއެއީާިމހ ރުާއައުވެސް

ރުމުެގ،ާނުވަތަާމިހ ރުާައޅުަގނޑުާހިތުންާއެހެންނަމަވެސްާއެބަޖެހޭާމިހ ރަކަށްާއައިސްާޤ ނޫނުާމ ނަކުާާ،އެހެންވީމ 

ެވސްާމިާާާލީހުެގާތަޅުމުަގއި.ާއެާޤ ނޫނުާފ ސްެވެގންކުރުމުެގާހަމަތައްާބަޔ ންކުރ ާޤ ނޫނެއްާއެބައުޅޭާމަޖިތަރުޖަމ 

ާާ އުސޫލުތަކެއް މ ނަކުރ ނެާ މ ނަކުރ ާާކަނޑައެޅިޤ ނޫނުތައްާ އ ންނަންާާޤ ނޫނުތައްާ ސ ފުވެފައިާ ެއކިާާާާފަރ ތެއްާ

ސީާނުވަތަާކުރުމުެގާއުސޫލެްއާޤ ނޫނުއަސ އެރިހ ާގ ތަކަށްާމ ނަހ ާގ ތަކަށްާއެާފަރ ތަކުންާހިތަށްމީހުންނަށްާފެންނަ

މ ނަޤ  ދެރަވެާާކުރަންނޫނުތައްާ ވަރަށްާ ެއއީާ ާާާާއްޖިއްޔ ާ އެގ ތެއް. މީހަކުވެސްާ ގ ތަކަށްާާާކ ންމެާ ބޭނުންހ ާ މީހަކުާ

ސަބަބަށްޓަކަިއާ އެާ ހިނަގއިދ ނެ.ާ އަށަަގނެެގންާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަގ ފަތެއްާ ާާމ ނަކުރުމުެގާ

ތެރޭަގއިާހިމެނޭާާާެގލިއްޔަތުާރީމްާކޯޓުެގާމަސްއޫނީާއެާސުޕްގ ތުންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއ ންނަ

ޕްރީމްާކޯޓުންާޤ ނޫނުތައްާމ ނަކުރުމުަގއިާެގންުގޅޭާއުސޫލުތައްާކަނޑައަޅ ާބިލުާާކަމަށްާއެއީ.ާއެހެންވީމ ،ާސުާާކަމެއް

ނުންވޭ.ާަވުގތުާދަންނަވ ލަންާބޭާާމަޖިލީހުަގއިާއ ތީމަާއެާައވަސްކުރުންާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާމި

މިއަދު ރިޕޯޓުތަކ ސަބަބަކީާ ހުށަހަޅ ާ ކ މިޓީންާ ގ ތްގ ތަށްާާާބެހޭާާާ ތަފ ތުާ ދައްކަމުންދ އިރުަގއިާ ވ ހަކަާ ގ ތުންާ

އެއްާކަމަށްާާާާވެސްާމ ނަކުރެވެމުންދ ތީާމިކަންާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއ ދަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުތައް

ާާ ާާވަރަށްާނޭދެޭވާނަތީޖ ވެއްޖިއްޔ  ައޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލީ.ާާާާނިކުެމެގންާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަކެއް ވ ހަކަާ

ށްާައވަހަށްާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރ ާހިތްވޭާމިާފަހަކަށްާއަިއސްާކ މިޓީތަކުންާބަެއއްާމަސައްކަތްތަްއާވަރަ

މ ޙަ ެއކުވެރިާ ަވރަވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ ެގންދ ކަންާ ނިންމަވަމުންާ ގ ތެްއަގިއާާއުލެްއަގއިާ ފަހިާ ށްާ

އަނެއްާކަ މަކީާއަޅުަގނޑުެމންާާބަލައިަގންނަންޖެހޭާމަސައްކަތްތަކެއް.ާހަމައެއ އެކުާައޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކ ށްލަންޖެހޭާ

މުހިއް އިހުމ ލުވަރަށްާ މަސަްއކަތްތައްާ ޖެހެމުންމުާ ދުރަށްާ އެްއވެސްާާާާކ ށްލެވިފައިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ވ ހަކަ.ާ ދ ާ

މިހ  ބޭފުމަޖިލީހުާާލެއްަގިއާ ެއްއވެސްާ ކުޑައިމީެގާ މަސަްއކަތްޕުޅަކަށްާ ސަބަބަޅެއްެގާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ ކީ،ާާސްބަހެްއާ

ކުޑަިއމީ ކ ންމެާ ލިބޭާ ކުޑައިމީސްކަމަޖިލީހަށްާ ލިބޭާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަކީާ ވ ތީވެ.ާ ެއއީާާސްކަމަކަށްާ މ ،ާ

ނޫން. ކަމެއްާ ކ ށްެގންވ ނެާ މީހަކުާ އެްއވެސްާ ިވސްނުމަކުންާ އެާާބުއްދިވެރިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެްއާާާާއެާސަބަބަށްޓަކަިއާ

މި ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދިާާނުކުރ ނަން.ާ މިސ ލަކަށްާ ޤ އިމުާއުޅެނީާ ޔުނިވަރސިޓީާ ކުރުމުެގާާވެހިރ އްޖޭެގާ
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ާގ ތުންާވ ހަކަާނުދެއްކިާއެބަާާބެހޭާާކަމ ާާއިހުމ ލުވެވިާއެާާންިގނަާދުވަސްާވަންދެކަާާބިލުާވެސްާކ މިޓީަގއިާވަރަށްާ

ާާއ ތް.ާއަ ާާާާއިޖުތިމ ޢީާބައެއްާމައްސަލަތަކ ދިާހަމަާތަފ ތުާއެކިެއކި ާމ ،ާމިބިލުތައްާވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީުގޅޭ

ާާ ވެސް ާާކަންތައްތައްާ އެހަމަ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ާާާާޢިްއޒަތްތެރިާ ފަދައިން އަވަހަށްާވިދ ޅުވިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ

ނިންމުމުތ ވަ ވެސްާ ތިބެެގންާ ހޭލ ާ ރޭަގނޑުާ ހަމަާ ކުރިއަށްލުކ ށްެގންާ ރޫހެއްަގއިާ އޭރުންާާާެގާ އަންނ ށޭ.ާ ެގންދަމ ާ

ގ ތުންާއަޅުަގނޑުާެވސްާާާބެހޭާާޓީންާހުށަހަޅ ފައިވ ާރިޕޯޓުތަކ މަށްާައޅުަގނޑުާވެސްާތ ީއދުކުރ ނަމޭ.ާއ ދެ،ާކ މިއެކަ

ާމިޓީާހިނގ ދަންނަވ ނެާއިތުރުާއެއްޗެއްާނެތް.ާކ މިޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާނ ިއބުާމުޤައްރިރުާއެާހުށަހަޅުއްވ ާދެއްވީާކ 

ފަދައިންާ ދަންނަވ ލިާ ވެސްާ ކުރިންާ ައޅުަގނޑުާ ނިންމ ފައި.ާ ވެސްާ ކ ންމެގ ތަކަށްާ ެއއ ތީާ ކ މިޓީންާ ގ ތް.ާ ދިޔަާ

ާާ ނިންމ  އަޣުކ މިޓީންާ ސަބަބަކީާ އެއްޗެއް.ާ އިހުތިރ މުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމުމަކީާ ތަބ ވުން.ާކ ންމެާ ލަބިއްޔަތަކަށްާ

ބ ޑުާބުރަާާާާޖެހޭނެާއުސޫލަކީ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާއެާކ މިޓީންާކުރައްވ ފައިާމ އަޅުަގނޑުމެންާޑިމ ކްރަސީަގިއާއ ންނަން

ސަފީރުންނ  މިާ ނުކުރަން.ާާާމަސައްކަތްތަކެއްާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ އ ތްާ ކުރަްއވ ފައިާ ދޭތެރޭަގއިާ

ާގ ތުެގާާންމ ލ ނީ.ާމިއެކުާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކ ޅުާނިާާކުރުމ ،ާއެާނިންމެިވާނިންމެވުމަށްާއިހުތިރ މުއެހެންނަމަވެސް

ކުރުުމެގާއ ދަމަތީންާމިާރޫޙު އެްއާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއަށަަގންނަންާާާަގއިާދެންހުރިާމަސައްކަތްތަްއާވެސްާ

މަސައްކަތްކުރަމ ާހިނގ ށޭ.ާދެންާއަދިާމިާރަމަޟ ންާމަހަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާތަފ ތުާފިލ ވަޅުތައްާލިބިަގތުމުެގާާ

އަދ ކުރަމުން ވ ހަކަާާއަޅުކަެމއްާ ކ ންމެާ ދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ތީވެާ މައްސަރަކަށްާ ކެތްތެރިކަމާ ާާއެއްާާދ ާ ާެވސްާ

ޤ ބިލުކަން ައޑުއެހުމުެގާ ފުރުޞަތަކަށްޓަކަިއާާާާއެކުަގއިާ ދެއްވިާ ހިނގ ށޭ.ާ މަސައްކަތްކުރަމ ާ ވެސްާ އިތުރުކުރުމަށްާ

ާ.ާވަބަރަކ ތުހޫهللاާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރިޕޯޓިންާާ،ޝުކުރިއްޔ ާ މިއަދުގެާާާމިކ މިޓީެގާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ މިާ މިހ ރުާ މަރުޙަލ ާ

ޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ަގއިާދެންާއ ތީާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާއެކަނި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވޯޓަށްާާ

ަގޑި ާާއަާާއަހ ާ މެންދުރުފަހު މިއަދުާ އެހެންވީމ ،1:15ާާާާކީާ ހަމަޖައްސަވ ފައި.ާ ވަނީާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ކަމުަގއިާ

ާާާާޖަލްސ ާއަޅުަގނޑުާމިހ  ަގއިާހުރިހ ާމެންބަރުންާަގޑ1:15ާާާިހިސ ބުންާމިާމެދުކަނޑ ލަނީ.ާދެންާޖަލްސ ާފެށޭނީ

 އަށްާހ ޒިރުވެާދެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ]އަށ13:15ާާްނ12:00ާާްހުސްވަުގތުކ ޅުާ[

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުނ12ާް
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނީާާާ`.ާއަޅުަގނޑުމެންާަމސައްކަތްާފަށަިއެގންާކުރިއަށްާެގންދ އިރުާމިއަދުާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމި

ާާ ައއިޓަމް 12ާާއެޖެންޑ ާ ހުރިާކަންކަމަށް މި.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާ ހިސ ބަށްާއ ދެވިފައި.ާއެހެންކަމުން،ާާާާވޯޓަށްާއެހުންާ

ޢ އްމުާއަރިހުންާއިާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއަމީންމިނެޓުެގާރަނަގބީލުާޖައްސަވ5ާާާަވޯޓަށްާއެހުމުެގާކުރިންާޖަހަންޖެހޭާާ

ނަވ ލަން.ާހުރިހ ާއެދެން!ާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަން

އަރުވަން.ާާ ހަނދުމަފުޅުކ ށްާ އަޅުަގނޑުާ ޗެކްކ ށްލެްއވުމަށްާ ކ ޑުކ ޅުތައްާ އިށީނދެވަޑަިއެގންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އ ތޯރިޓީގެާ ޭއވިޭއޝަންާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ތީާ ދަންނަވ ލަންާ ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބިލުާއަޅުަގނޑުާ ާ

ާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާާމެދުމަޖިލީހުންާބަލައިަގތުމ ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 ވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

44ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

05ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

11ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 49ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.25ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،49ާާ.ާ ާ.

މިގ ތަށްާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ އ ތޯރިޓީެގާ އޭިވޭއޝަންާ ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އަށްާިމާބިލުާފ ނުވިއްޖެާކަމަށްާާ ެގާމަތިންާޤައުމީާތަރައްޤީާކ މިޓީުގޅިެގންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގިއވ ާގ ތުާާފ ސްވުމ 

ވ ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާގައ115ާާިއަޅުަގނޑުާނިންމަން.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާދަންނަވ ލ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ނަ ފ ނުއްވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ގ ތުަގއިާ ސަފީރުންެގާ ޤައުމުތަކަށްާ ބައެއްާ މަތިންާ ބެހޭާާާންފުޅުތަކ ގ ތުެގާ

ާާ 115ާާގ ތުން.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ގައި )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ާާާާވަނަާ ޔޫރަޕިއަން މަތިންާ ގ ތުެގާ ކަނޑަައޅ ާާކ މިއުނިޓީޒްއަށ އިވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ބެލްޖިއަމްާ
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ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރު ޢަރަބިއްޔ ައށ އި،ާޯއަގނައިޒޭޝަންާޭއޝަންލ ޖް،ާސަޢޫދީއ ދަމްާޙަސަންާ/ާހ.،ާއަލްފ ޟިލް

މިޞްރު،ާސީރިޔ ،ާލެބަނަންާއަދިާ،ާކަނޑައަޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށ އިާާށްއ ފްާއިސްލ މިކްާކ ންފަރެންސަާ

މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާާާާރެއްވުމ ާކުރެސިޑެންޓްާސަފީރުކަމަށްާޢައްޔަން-އަށްާކަނޑައަޅުއްވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާނ ންާލިބިޔ 

މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާ)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާދެންމެާވޯޓުާނެިގއިރު،ާދެންމެާާ

ވޯޓުާނެގިއިރުާމަޖިލީހުެގާތަރުތީބުންާއިށީނދެވަޑަިއެގންާތިއްބެވިއިރުާއެންމެާފަހަތުންާމިާތިއްބެވިާހިތަދޫާއުތުރުާ

ހަމައަށްާއެާގ ނޑިތަކުަގއިާތިއްބެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުަގިއާާާއ ާފެށިެގންާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ އިންާދ އިރ 

ބޭފުޅެްއެގާމެޝިންާާާާކުރަްއވަމުންާެގންދެވި.ާއެއިންާއެްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާއެސަލަާެއއްާުއޅޭާކަމަށްާިއޝ ރ ތްމައް

ާކަންތައްާވީާާޢ އްމުާއަރިހުންާިމާއެދެނީާއެއިާއަޅުަގނޑުާއަމީންާއެކީގަާކުރެްއވުމ މަސައްކަތްނުކުރިާކަމަށްާއިޝ ރ ތް

ާާ އަޅުަގނޑު ނެުގމަށްާ އަލުންާ ވޯޓުާ މިާ ބައްލަވ ފައިާ ދިމ ވެފައިަގސްތުގ ތެއްާ އެާ އަލުންާާާާުކުރ ތީާ ކަންތައްާ ވ ާ

ާާ ކަމަށް ެވއްޖެާ ރަނަގޅުާ އަލުންާ ސިސްޓަމްާ މިހ ރުާ )ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ކ ށްދެްއވުމަށް!ާ ޢ އްމުާއަމީންރަނަގޅުާ

ާާ ބެހާޭާމަޢުލޫމ ތު ނިޒ މ ާ ދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތަިއެގންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެްއވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާމައްސަލަާއެއްާވިލު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާާ

 :ރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާލިފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ާާ ިމކަންތައްާދިމ ެވއްޖެއްޔ ާާާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ނ(ާަގއިާއެބ64ާާަޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދުާމިާަގވ އިދުެގ އ ތްާ

މި އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކެއްާ ހުރިާ އެނެގންާ ފ ޅުަގއިާ ހަމަާ ކުރިންާ މީެގާ ގ ތް.ާ ކުރ ނެާ އެާާާާމިކަންާ ތ ނަގއިާ

ބ ޑުާސަމ ލުކަމެއްާނުދެއްވ .ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާއެއެކުާދެންނެވީމަާވެސްާއެވ ހަކަތަާާމައްސަލަާރެކޯޑ  މ ާ ާކަށްާ

ަގއިާެއްއވެސްާާޅުންެގާއިޝ ރ ތަކުންާމިތ ާރެކޯޑުބޭފުާާމެންބަރަކަށްާމައްސަލަާއެއްާދިމ ވިާވ ހަކަާއ3ާާާެބޭފުޅުންެގާާ

ވިދ ޅެއް ދިާާވ ހަކަެއއްާ މައްސަލަާ އެާ އެނިގވަޑަިއެގންނެވީާ ކިހިނެްއތޯާ ރައީސަށްާ ެއހެންވީމަ،ާ އެާނުވޭ.ާ ާާމ ވިކަންާ

ވޯޓ  ނުކުރައްވަނީސްާާބޭފުޅުންާ ވެސްާ އިޢުތިރ ޟުާ އެާާދޭތެރޭާ އެާާރިޔ ސަތުންާ ެގންދެވީާާާގ ތަށްާ މިއަދުާ ކަންތައްާ

ބޭފުޅުންެގާވޯޓުާނުލ ާއ ތީމަާާާބޭފުޅުންާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީެއއްެގާތެރެިއންާއައިާކަެމއްކަންާއެާާއެއީާއެ؟ާކީްއވެެގންތޯ

ާާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓުާ އެާ ާާާާއެނޫނީާ ގ ތުން އެހީތެރިވެދިނުމުެގާ އަޅުަގނޑުާާބޭފުޅުންނަށްާ ކަމެއްތޯާ ކުރެްއވިާ

ާލަންާބޭނުން.ާބަލައި

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެ އިންނަވަނީާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތަފ ތަކީާ ނޫން.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ބޭފުޅުންނ ާާާާނިޒ މ ާ

ންތައްތަްއާފެންނ ނީ.ާބޭފުޅުންެގާއިޝ ރ ތްތަކ ާކަާާއިންނަާމީހަކަށްާއެާާކުރިމަތިލައްަވއިެގންނެއްާނޫން.ާރިޔ ސަތުަގއިާ

ދ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިާާާއިެގންާކުރިއަށްތަށްާދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާމަސައްކަތަާގ ާާ،ާއެކަންާއެއެހެންވީމ 

ޢިއްޒަތް ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ...ާ އަޙްމަދާުާދަންނަވަނީާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ާމިރު.ާާޢ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

އ ދެ،ާައޅުަގނޑުާހަމަާރިޔ ސަތަށްާފަސޭހަކ ށްދިނުމަށްޓަކައިާމިާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާައަވސްކުރުމަށްޓަކައިާކުރިންާ

ކަންކ ށްފައި މިތ ާ އުސޫލުާާވެސްާ ާާވ ާ މި ެއއ6ާާްންާ ަވުގތުާާާރިޕޯޓަށްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ައއްސަވ ާ ވޯޓަށްާ ފަހަރ ާ

ާވެެގން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާާސަލ މަތްވ ނެާކަމަށްާފެންނ ތީވެާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ެގންދ ނީ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ިމހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ވެސްާއ ދެ،ާ ކުރިންާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަންނަވަނީާ މިާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މަތިން.ާ ގ ތުެގާ އ ތްާ ދަންނަވ ފައިާ

ާާ ަގއ115ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ބެލްޖިއަްމާާާާވަނަާ ކ މިޔުނިޓީޒްއަށ އިާ ޔޫރަޕިއަންާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ވ ާ

ސަ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑައަޅުއްވ ފަިއވ ާ ޢ ސަރުކ ރަށްާ އަލްފ ޟިލްާ ހ.އޭޝަންލ ޖްާފީރުާ ާ/ ޙަސަންާ ދަމްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާސަޢޫދީ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ކ ންފަރެންސަށްާ އިސްލ މިކްާ ދިާ އ ފްާ އޯަގނައިޒޭޝަންާ އަށ އިާ ޢަރަބިއްޔ ާ

މިޞްރު،ާސީރިއ  ލީބިޔ ސަފީރުކަމަށ އިާ އަދިާ ލެބަނަންާ ކަނޑައަޅުއްވ ާާ،ާ ނ ންާރެސިޑެންާާއަށްާ ާާޓުާދިވެހިރ ްއޖޭެގާ

ާކަމަށްާޢައްޔަންކުރެްއވުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާސަފީރު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

61ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ61ާް.ާ ާ.

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ާ ގައ115ާާިދިވެހިރ އްޖޭެގާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ޔޫރަޕިއަންާާާާވަނަާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ވ ާ

ާާާާކ މިޔުނިޓީޒް ާާއަށ އި ާާއ ބެލްޖިއަްމާސަރުކ ރަށްާކަނޑަައޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުާއަލްފ ޟިލް ާާ/ދަމްާޙަސަން

ސަޢޫދީ ކަނޑައަޅުްއވ ާާހ.އޭޝަންލ ޖްާ ކ ންފަރެންސަށްާ އިސްލ މިކްާ ދިާ އ ފްާ ޯއަގނަިއޒޭޝަންާ އަށ އިާ ޢަރަބިއްޔ ާ

ވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާނ ންާކަނޑަައޅުއްާާާއަށްާާ،ާލެބަނަންާއަދިާލީބިޔ ވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަމަށ އިާމިޞްރު،ާސީރިއ ދި

ކަމަށްާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާމަޝްވަރ ާދެއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވައިފި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާާސަފީރުރެސިޑެންޓު

ވ ާގ ތުެގާމަތިންާާާާަގއިާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދާ(115ާާމިާދަންނަވ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ދިވެސިާއިނިގރޭ ހުންނަވ ާ ކަނޑަައޅުއްވ ފައިާ ފައިޞަވިލ ތަށްާ ފަރަހަނ ޒުާ ޑ ކްޓަރާ ސަފީރުާ ލްާހިރ އްޖޭެގާ

ދިވެހިރ ްއޖެ ހުންނަާާއިނިގރޭސިވިލ ތަށްާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ ޑެންމައިންާ އިތުރުންާ ސަފީރުކަމުެގާ ނޯވޭ،ާާވ ާ ރކް،ާ

ާާފިންލެންޑު،ާސްވިޑުން،ާސްޕެއިން،ާފްރ ންސްާއަދިާފަލަސްތީނަށްާކަނޑައަ ާާރެސިޑެންޓުާޅުއްވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާނ ން

ާކުރެްއވުމ ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާސަފީރުކަމަށްާޢައްޔަން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

57ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާދެްއވ ާ:ވޯޓުާނު
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01ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 58ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.30ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ58ާް.ާ ާ.

ތުެގާމަތިންާއިނިގރޭސިވިލ ތަށްާާވ ާގ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާގައ115ާާިދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާނ ޒުާފައިސަލްާއިނިގރޭސިވިލ ތަށްާދިވެހިރ އްޖެާހިރ އްޖޭެގާސަފީރުާޑ ކްޓަރާފަރަހަކަނޑައަޅުްއވ ފައިާހުންނަވ ާދިވެ

ރކް،ާނޯވޭ،ާފިންލެންޑު،ާސްވިޑުން،ާސްޕެއިން،ާާވ ާސަފީރުކަމުެގާއިތުރުންާޑެންމައިންާކަނޑަައޅުްއވ ފައިާހުންނަ

ާާ ކަނޑައަޅުއްފްރ ންސްާއަދި ކުރެއްވުމަށްާާކަމަށްާޢައްޔަންާސަފީރުވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާނ ންާރެސިޑެންޓުފަލަސްތީނަށްާ

ދަންނަވ ލަނީާ މިާ ޯވޓަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކުރައްވައިފި.ާ މަޖިލީހުންާ މަޝްވަރ ދެްއވުމަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ

ާޢަރަބިއްޔ ވ ާގ ތުެގާމަތިންާސަޢޫދީާާގައިާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(115ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ޙުސަ ައލްފ ޟިލްާ ދިވެހިރައްޖޭެގާސަފީރުާ ހުންނަވ ާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ މ.ކަލީާސްރީލަންކ ާާާ/ާާބުާއިންާޝިހ އަށްާ

ކަނޑަ ސަފީރުއަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މެންބަރުންނަށާްާއަޅުްއވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމ ާ ކަމަށްާ

ާވ ާގ ތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށް.ާާފެނިވަޑަިއަގންނަ

ާާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

61ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އަ މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ާާވޯޓުަގއިާ 61ާާދަދު އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ61ާް.ާ ާ.

ާާ ާޢަރަބިއްޔ ވ ާގ ތުެގާމަތިންާސަޢޫދީާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާގައ115ާާިދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ދިވެހި ހުންނަވ ާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ ޙުސައިންާޝިހ އަށްާ ައލްފ ޟިލްާ ާާރ އްޖޭެގާސަފީރުާ ާސްރީލަންކ ާމ.ކަލީާާ/ބު

ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ މަޖިލީހުންާ މަޝްަވރ ދެއްވުމަށްާ ކަމަށްާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާސަފީރުާ ކަނޑައަޅުްއވ ާ އަށްާ

ާާ ވ ާގ ތުެގާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާަގއ115ާާިވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ

ކަނޑައަޅުއްވ  އަށްާ ސްރީލަންކ ާ ދިވެހިރ އްމަތިންާ ޙުސަފައިވ ާ ޢަލީާ އަލްފ ޟިލްާ ސަފީރުާ ާާާާއިންޖޭެގާ ާ/ދީދީ

ކ މިޔުނިޓީޒަމ ހ. ޔޫރަޕިއަންާ ކަނޑަާލޭތިލަާ ސަފީރުށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސަރުކ ރަށާްާއަޅުްއވ ާ ބެލްޖިއަމްާ ކަމަށ ިއާ

ވ ާާކަނޑަައޅުއްާާާއަށްާާއަދިާރަޝިޔ ާާކަމަށްާއަދިާނެދަރލެންޑްސް،ާލަގްޒަންބ ުގއަޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުކަނޑަ

ރެސިޑެންޓު ނ ންާ ސަފީރުދިވެހިރ އްޖޭެގާ މެންބަރުންނަށާްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމ ާ ކަމަށްާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާޯވޓުދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

62ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 62ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.32ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ62ާް.ާ ާ.

ވ ާގ ތުެގާމަތިންާސްރީލަންކ ާއަށްާާާއިާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާަގ115ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ދިވެހިރ އް ޙުސަކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާ ޢަލީާ އަލްފ ޟިލްާ ސަފީރުާ ޔޫރަޕިއަންާާހ.މ ާާާ/ދީދީާާާާއިންޖޭެގާ ލޭތިލަާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުށްާކަނޑަާކ މިޔުނިޓީޒަ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއަޅުއްވ ާ ބެލްޖިއަމްާސަރުކ ރަށްާކަނޑައަޅުއްވ ާ ކަމަށ ިއާ

އަ ނެދަސަފީރުކަމަށްާ ލަގްޒަންބ ުގދިާ ރަޝިޔ ާާރލެންޑްސް،ާ ާައދިާ ކަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއަށްާ ނޑައަޅުްއވ ާ
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ޢަސިޑެންޓުާސަފީރުރެނ ން ދެންާާކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ މަޖިލީހުންާ މަޝްަވރ ދެއްވުމަށްާ އްޔަންކުރެއްވުމަށްާ

ވ ާގ ތުެގާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ދ(ާަގއ115ާާިހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާދަންނަވ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްވޯޓަށްާމިާާ

ދައުމަތިން ެއކުވެރިާ ހުންނަާ ޖެނީވ ަގއިާ މަާ ޓްރޭޑުާރުކަޒަށ އިާސްވިާލަތްތަކުެގާ ވޯލްޑުާ އަދިާ ާާޒަލެންޑްާސަރުކ ރަށ އިާ

ާާ ާާާާއިރުތިޝ މްއޯަގނައިޒޭޝަނަށްާކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރުާއަލްފ ޟިލ  ހ.އޯކިޑްާމިހ ރުާާާ/އ ދަމް

ާާރެސިޑެންޓުާާނ ންވިލ ތަށްާކަނޑައަޅުްއވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގރުންާޖ މަނީ،ާއިޓަލީާއަދިާތުރުކީޤ މުތަކުެގާއިތުހުންނެވިާމަ

ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާއްޔަންކުރެްއވުމާ ކަމަށްާޢަސަފީރު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

65ާާެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައި

61ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ އ61ެ.ާ ހެންކަމުން،ާާ.ާ

ޖުމްދިވެހިރ އްޖޭެގ ާާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ގައ115ާާިހޫރިއްޔ ެގާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ ޖެނީވ ަގިއާާާާވަނަާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ވ ާ

ދަ އެކުވެރިާ މަރުކަޒަށ އިާސްވިއުހުންނަާ ޓްރޭޑުޒަލަތްތަކުެގާ ވޯލްޑުާ އަދިާ ސަރުކ ރަށ އިާ އޯަގނައިޒޭޝަނަށްާާާާލެންޑްާ

ާާ އަލްފ ޟިލ  ސަފީރުާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ާާާާއިރުތިޝ މްކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާ ހުންނެވިާާާ/އ ދަމް މިހ ރުާ ހ.އޯކިޑްާ

އިތު ތުރުކީާމަޤ މުތަކުެގާ އަތިާ އިޓަލީާ ޖ މަނީ،ާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގރުންާ ކަނޑަައޅުްއވ ާ ނ ންރެސިޑެންޓްާާާާވިލ ތަށްާ

ޢަސަފީރު ިމާާކަމަށްާ ވޯޓަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ ަމޖިލީހުންާ މަޝްވަރ ދެއްވުމަށްާ އްޔަންކުރެއްުވމަށްާ

ދިވެހި ޖުމްދަންނަވ ލަނީާ ާާރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ަގއ115ާާާިހޫރިއްޔ ެގާ )ދ(ާ މ އްދ ެގާ މަތިންާާާވަނަާ ގ ތުެގާ ވ ާ

އަށްާާާާދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާާވ ާގ ތުެގާމަތިންާމިހ ރުާޢަމަލުކުރަމުންާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގައ297ާާިސީެގާާޤ ނޫނުއަސ 

ާާާާއްޔަންކ ށްފައިމަށްާޢަވ ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާސަފީރުކަޢަމަލުކުރަންާފެށުމުެގާކުރިންާޗައިނ ަގއިާހުންނަ ާާ/ވ ާހ.ސީވީޑް
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ލަޠީފު އަޙްމަދުާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާާާއަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ ދެމިހުންނެވުމ ާ މަޤ މުަގއިާ އެާ

ާގ ތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

61ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ ާ.61ާާ އެހެންކަމުންާ.

ސީެގާވ ާގ ތުެގާމަތިންާޤ ނޫނުއަސ ާާމ އްދ ެގާ)ދ(ާަގއިާާވަނ115ާާަހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމް

ަގއ297ާާި )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާވަނަާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ޢަމަލުކުރަންާާާވ ާ އަށްާ

ހުންނަ ޗައިނ ަގއިާ ކުރިންާ ޢަފެށުމުެގާ ސަފީރުކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާާވ ާ ހ.ސީވިޑް އަލްފ ޟިލްާާާ/އްޔަންކ ށްފަިއވ ާ

ދެމިހުންނެވުމ އަ މަޤ މުަގއިާ އެާ ލަޠީފްާ މަޖިލީހުންާާާޙްމަދުާ ކަމަށްާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މަޖިލީހަށްާ މެދުާ

ާމިާނިމުނީ.12ާާހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާާފ ސްކުރަްއވައިފި.ާމި

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އައިޓަުމ އެޖެންޑ ާ އ ތީާ އިތުރުާާާ.13ދެންާ މިއަދަކުާ ދަށުންާ އައިޓަމުެގާ މިާ މަސައްކަތްތަްއ.ާ އެހެންާ އިތުރުާ

ާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާާ
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ާޖަލްސ ާނިންމުންާ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަގއިާ.10.30ާވ ާއަންގ ރަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާާުާާޯއަގސްޓ17ާުޖަލްސ އެއްާއ ންނ ނީާާދެންާމަޖިލީހުެގ

ާ

ާލްސ ާނިމުނީާ.ޖަ.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ 




