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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /57 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  29 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ( ސްދުވަ އަންާގރަ، )2010 އޯަގސްޓް  17 : ތާރީޚު 
 1431ރަމަޟާން  7 

 

 ގައި 10:32ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް   13:01ން  12:00 ވަގުތުކޮޅު: ސް ހު 

 

  ަގއި  13:59 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  27ަގޑިއިރާއި  2 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

  .. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ، ންެމންބަރު 54  ކުރިން ހުސްވަުގތުކޮޅު : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 51ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުއިހުޅުހެންވޭރު ދާ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީަގ

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 ރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބަމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެން 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ރު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަދިއް 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  ކުޅުދުއްފުށި 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރި 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުމެތުޅާދޫ ދާއިރާެގ  

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

  ޢަބްދުލްޙަމީދު ލްކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ 



 IV 

  ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ދޫކުޑަހުވަ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި  

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

  މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  



 V 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ރު ޙަސަން ލަޠީފް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ވެލިދޫ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާ 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ދާއިރާގެ*   ފުނަދޫ  ޢާރިފް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  މުޖްާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ސަލީމް،  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު  ޢަލީ  މެންބަރު   

ދާއިރާ ދާންދޫ  ގެއަލިފުިށ  ރިޒާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  ނާޝިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   

މުޙަންމަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހިަތދޫ  އަދި  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  ޖަލްސާގައި  ދުމެންބަރު  އަސްލަމް   

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  

ޙު މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ޙާމިދުޢަބްދުލްޣަފޫރު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ  ޙަމްދޫން ޢަބްދުސަމެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  هللا އިން، އިނގުރައިދޫ  އޭދަފުިށ  ޙަމީދު، 

ޔާމީން، هللا މެންބަރު ޢަބްދު  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މުލަކު ދާއިރާގެ

މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޢަބްދު  ިތނަދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  މުފީދު،  މެންބަރު ޝިފާޤް  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު  ޤަސަމް،  މަޞީހު  هللا މުޙަންމަދު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.މުޙަންމަދު، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާދުވަސް.ާާާއަންގ ރަާާަގސްޓްއާ ާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާސްާފެށުނީާ.މަޖިލިާ.وااله

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.21ާމިވަުގތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާ

ާ

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.2ާ/29ާާ/2010/އޖާއެޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީ:ާމިއަދުެގާ-3.1

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

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އައިޓަމު މިއަދ4ުއެޖެންޑ ާ އެންުގން.ާ އަންގ ާ ރިޔ ސަތުންާ އަޅުަގނޑުާާ.ާ ކ މިޓީތައްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ބ އްވަންާ ާ

ާޚިލ ފުާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާގައ11:00ާި.ާާަގއ1ާާިާކ ޓަރިާކ މިޓީާ،ކ މިޓީާއިޤްތިޞ ދީާަގއ10:45ާިދަންނަވ ލ ނަން.ާާ

ާބައިތަކ ުގޅޭާޤ ނޫނުތަކުެގާޤ ނޫނުތަކ އި ާ،ކ މިޓީާހ އްެވވިާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާޤަރ ރުާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާގ ތުންާ

2ާާކ ޓަރިާކ މިޓީާ،ކ މިޓީާބަލ ާމިންވަރުާއަދ ކުރ ާމަސްޢޫލިްއޔަތުާސަރުކ ރުާަގއ11:30ާި.ާާަގއ3ާިާކ ޓަރިާކ މިޓީ

ާާގައި ާބިލުާާމަނ ކުރުމުެގާކުރުންގ އިމުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތަންތަންާއަޅުކަންކުރާ ާދީންތަކުެގާޣައިރުާގައ12:00ާި.
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ާާަގއ1ާިާޓަރިކ ާކ މިޓީާ،ކ މިޓީާހ އްެވވިާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާތަންތަންާކުރ ާވިޔަފ ރިާދައުލަތުެގާަގއ12:30ާި.

ާޤ ނޫނުލްާާަގއ13:00ާި.ާާަގއ3ާިާކ ޓަރިާކ މިޓީާ،ކ މިޓީާހ އްެވވިާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާބިލުާކުރުުމެގާޕްރައިވަޓައިޒް

ާާއުޤޫބ ތު ާާގައ1ާިާކ ޓަރިާކ މިޓީާ،ކ މިޓީާހ ްއވެވިާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާބިލުެގ ާާ،ކ މިޓީާޔަތުމ ލިއްާގައ14:00ާި.

ާާގައ2ާިާކ ޓަރިާކ މިޓީ ާާގައ3ާިާކ ޓަރިާކ މިޓީާ،ކ މިޓީާތަރައްޤީެގާއުމީޤަާާގައ14:00ާި. ލ މަތީާާަގއިާސ14:30ާާަ.

21:00ާާާާއެއީާމިރޭ،ާާާަގއ21:00ާާި.ާަގއ1ާާިާާކ ޓަރިކ މިޓީާާާާ،ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާކ މިޓީ ާސަބްާކ މިޓީެގާމ ލިއްޔަތުަގއި

ާކ ޓަރިާކ މިޓީާ،ކ މިޓީާހ ްއެވވިާާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާބިލުާއިމްތިޔ ޒްެގާަގއ21:30ާި.ާާަގއ1ާިާކ ޓަރިާކ މިޓީާ،ކ މިޓީ

ާާ.ަގއ2ާި

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާށް.ާސުވ ލު.5ާއަޅުަގނޑުާދެންާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމުާ

ާ

ާާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ..ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުނ6ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާމަޖިލީހުެގާރަީއސްެގާޭމޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސަްއކަތެްއ6ާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާާ

ާނެތް.

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަ ާާއެޖެންޑ ާ މިއަދަކުާާާާ.7އިޓަމު ދަށުންާ ައއިޓަމުާ އެޖެންޑ ާ މިާ ޤަރ ރު.ާ ބިލ އިާ ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހަށްާ

ާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.8

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެންޑ  އައިޓަމު ބިާާ.8ާ ތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާ ދަށުންާކުރިންާ އައިޓަުމެގާ އެާ ކުރުން.ާ އިޞްލ ޙުާ ކުށެއްާ ލެްއެގާ

ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމިއަދުާވެސްާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަޙުސ9ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާއިބް.9ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު ދުާމިާގަޑިއިރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާތ ވަލުކުރ ާމަސައްކަތެއް.ާމިއ1ާާަތިދ ޢީާބަހުސް.ާމިއީ

އެޖެންޑ ާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާކަސްޓަްމސްެގާބިލު.ާމިާބިލުެގާފުރަތަމަާކިއުންާއިްއވ ފަިއވަނީާާ

2ާާާާ 2010ާާާާއޯަގސްޓް ދައުރުެގ ދެވަނަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހަށ23ާާާްާަގއިާ ބިލުާ މިާ ޖަލްސ ަގއި.ާ ވަނަާ

ދ އި އުތުރުާ ަގލ ޅުާ ޢަބްދުހުށަހަޅުއްވައިދެްއވ ނީާ އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާރ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާާهللا. އަޅުަގނޑުާ

އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުަމށްާ ބިލުާ ވަޑައިެގންާ ޕޯޑިއަމަށްާ މެންބަރަށްާ

ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިފުށީާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުކ ށްލަންާބޭނުމީާއަޅުަގނޑުމެންާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ގައި..ާ.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތެއް ސުވ ލުކުރުމުެގާ ދަށުންާ މައްސަލައެްއެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭރުވޭނެާާ

ާާ އަށްާފުރުޞަތުާާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާައޅުަގނޑުާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގ

ާއަރުވަންާބިލުާހުށަހަޅުްއވައިދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ކަސްޓަމްސްާާބ 8ާާޝުކުރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޭނުމަކީާ ބިލުެގާ މިާ އެކުލެވޭާ މައްޗަށްާ ބުެގާ

އ އިާބެހޭާއެންމެހައިާއުސޫލުތަކ އިާޢިޖުރ ތުތައްާޤ ނޫނެއްަގިއާކަނޑައަޅައިާމޯލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާއެންޑްާބޯޑްާާ
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މަޤްޞަދުތަ މުައއްސަސ ެގާ ެއާ އުފައްދަިއާ އެްއާ މުއަްއސަސ ާ ނަުމަގިއާ ޕްރ ޓެކްޝަންެގާ ކ އި،ާާއ ފްާ

ހަރުދަނ ާ ނިޒ ަމކީާ ކަސްޓަމްސްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބަޔ ންކ ށްާ އިމްތިޔ ޒުތައްާ ބ ރުތަކ އި،ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ ިއ،ާ

އުސޫލަކުންާހިނގ ާޒަމ ނަށްާފެތޭާނިޒ މެއްކަުމަގއިާހެދުން.ާކ ންމެވެސްާވަރަކަށްާބިލުެގާތަފުޞީލަށްާއަދިާމިެގނެވޭާާ

ހިނގ  މިައދުާ މުއައްސަސ ާ އަކީާާާާބަދަލުތަކުންާ ކަސްޓަމްސްާ ބަލ ލ ނަން.ާ ބަދަލުތަކަށްާ އުސޫލީާ ެގނެޭވާ މިާ ގ ތ އިާ

ވަދެާ މަރުޙަލ .ާ ފުރަތަމަާ ޙިމ ޔަތްކުރުުމެގާ ސަރަޙައްދުާ ޤައުެމއްާ ެވސްާ ދުނިޔޭަގިއާ މުޅިާ އަދިާ ރ އްޖޭަގއިިވޔަސްާ

ާކަސްޓަމްސްާއަށް.ާާނިކުންނަާއުޅަނދުާފަހަރުކަމުަގއިާވިޔަސްާމުދ ކަމުަގއިިވޔަސްާފުރަތަމަާމުޢ މަލ ތެއްާހިނގ ނީ

ިމވަުގތުާާ މިއަދުާ ވ ޖިބުތައްާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާ މުައއްސަސ ެގާ މިެގންދ ާ އުފުލަމުންާ ޒިންމ ާ ބ ޑުާ މިާ

ބ ރުާާ މ އްދ ތަކުންާ ވަކިަވކިާ އެެގންދަނީާ ކުރަމުންާ މަސަްއކަތްާ ޤ ނޫނުތަކުންާ އެކިއެކިާ ތަފ ތުާ ބަޔ ންކ ށްފަިއވަނީާ

އި ދިވެހިރ އްޖެާ މިސ ލަކަށްާ ކްލިއަރެންސްާާލިބިެގން.ާ އުޅަނދަކަށްާ ކ ންމެާ ފުރ ާ ދިއުމަށްާ ބޭރަށްާ އިންާ ރ އްޖެާ ންާ

އެްއާާ ބިލުެގާ މިާ ޤ ނޫނު.ާ ބެހޭާ އެކްސްޕޯޓްާއިމްޕޯޓްާޤ ނޫނު.ާމަސްތުވ ތަކެއްޗ އިާ ހޯދުމުެގާޤ ނޫނު.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ސ ފު ބ ރުތައްާ ލިބިފައިވ ާ އަށްާ ކަސްޓަމްސްާ ަމސައްކަތްތަކ އިާ ކަސްޓަމްސްެގާ ޤ ނޫނަކުންާާމަޤްޞަދަކީާ އެއްާ ކ ށްާ

ކަސްޓަމްސްެގާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހޯދ ާ ޚިދުމަތްތައްާ ކަސްޓަމްސްެގާ ސަބަބުންާ ީމެގާ އަދިާ އ ތުން.ާ އެނެގންާ

ާާ ބިލުެގ ދިއުން.ާ ލިބިެގންާ ެއކުާ ފަސޭހަކަމ އިާ މަޢުލޫމ ތުާ ބެހޭާ ޚިދުމަތްތަކ ިއާ ބ ބުަގިއ3ާާާާމަސައްކަތްތަކ އިާ ވަނަާ

ކ ބައިކަން ސަރަޙައްދަކީާ ސަރަޙައްދަކީާާާާކަސްޓަމްސްެގާ ކަސްޓަމްސްެގާ މިއަދުާ މިވަުގތުާ ބަޔ ންކ ށްފަިއވ ނެ.ާ

ކަސްޓަމްސްެގާާ ިއތުރުންާ މީެގާ އަދިާ ނެތިާ އެނެގންާ ޤ ނޫނެްއަގއިާ ވަކިާ ކ ބައިކަންާ ކަނޑައެޅިެގންާ

އްަގިއާާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާވ ޖިބުތަކ އިާުގޅޭގ ތުންާކުރެވޭާކުށްތަކ އި،ާއެާކުށްތަކަށްާދެވޭާއަދަބުތައްާފުރިހަމަގ ތެ

މަސައްކަތްތަްއާާ ިގނަާ ކަސްޓަމްސްެގާ ނެތުމުންާ ބަޔ ންކ ށްފަިއާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ުގޅޭާ އ އިާ ކަސްޓަމްސްާ

ތަންފީޛުކުރުމަށްާހުރަސްތަކެްއާއެޅޭ.ާމިސ ލަކަށްާަވިއެގާމަުގންާކަމުަގއިިވޔަސް،ާކަނޑުާމަުގންާވިޔަސްާއެްއވެސްާާ

ާއެތެރެވިޔަސްާބައެއްާޙ ލަތްތަކުަގިއާހަމައެކަނިާނަސޭޙަތުެގާާއުޅަނދެއްާރ އްޖޭެގާސަރަޙަްއދަށްާހުއްދަާއ އިާނުލައި

ވަނަާބ ބ ިއ5ާާާާބަސްކ ޅެއްާދީފައިާއެބަާދޫކ ށްލަންޖެހޭ.ާމިާބިލުެގާއެއްާމަޤްޞަދަކީާސަރަޙައްދުާކަނޑައަޅައިާއަދިާާ

ކ އިާއެާކުށްތަކަށްާވަނަާބ ބުަގއިާބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާފަދައިންާމިާޤ ނޫނުެގާސަބަބުންާކަސްޓަމްސްާއ އިާުގޅޭާކުށްތ6ާާަ

ާާ ލިބުން. ބ ރުާ ޤ ނޫނީާ އެޅުމަށްާ ފިޔަަވޅުތަކެއްާ ހަރުދަނ ާ ބަޔ ންކުރެވިާ ސ ފުކ ށްާ އަދަބުތައްާ ވަނ1995ާާާާަދެވޭނޭާ

ކަސްޓަމްސްާާ އ ންާ އެްގރީމެންޓްާ މެންބަރަކަށްވެާ ޖަމުޢިއްޔ ެގާ ިވޔަފ ރިާ ދުނިޔޭެގާ ވަނީާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަހަރުާ

މީގެއި ސ ިއކ ށްފައި.ާ ާާވެލުއޭޝަންަގއިާ ވެފަިއވ 2010ާާާާތުރުން ތަރައްޤީާ ކުޑަކ ށްާ އެންމެާ ނިޔަލަށްާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ޤައުމުތަކުެގާލިސްޓުންާދިވެހިރ އްޖެާަވކިވުުމެގާސުންަގނޑިާހަމަވެެގންާއަންނައިރުާމިާއެއްބަސްވުމ އިާެއްގރީމެންޓްާ

ލ ޒިމު އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޢަމަލުކުރަންާ އެްއގ ތަށްާ ވެލުޭއޝަނ އިާ ކަސްޓަމްސްާ ެއާއ ންާ އެހެންކަމުންާ ާ.

އުސޫލުތަކެއްާާ ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ތެރެއިންާ އ ނިަގނޑެްއެގާ ޤ ނޫނީާ ވ ގ ތަށްާ އެއްބަސްވުމުަގއިާ
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ޑިއުޓީާ މިއަދުާ މިސ ލަކަށްާ ެގނެސްފައިވ ނެ.ާ ބަދަލުތައްާ އުސޫލީާ އެާ ތަފުޞީލުކ ށްާ ވަރަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ އެބަހުރި.ާ

ންދ ާއުސޫލަކީާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާކަމުަގއިިވޔަސްާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކަށްާވިޔަސްާެއާާނެުގމުަގއިާޢަމަލުކުރަމުންާެގ

އުސޫލ ިއާދޭތެރޭާެއއްެވސްާޔަޤީންކަމެއްާނެތްާުއސޫލެއް.ާިވޔަފ ރިވެރިައކުާކިތަންމެާމަސައްކަތުންާކިތަންމެާހެޔ ާާ

ދައްކަ ޑިއުޓީާ އެތެރެކުރިކަމުަގިއިވޔަސްާ ރ ްއޖެާ ހޯދައިެގންާ މުދ ާ މުދާ އަުގަގއިާ އެާ ބ ޒ ރުަގއިާ ވިޔަފ ރީެގާ ންޖެހެނީާ

ވިޔަފ ރިވެރިންެގާާ ދުނިޔޭެގާ އ އިާ ޖަމުޢިއްޔ ާ ކަސްޓަމްސްެގާ ދުނިޔޭެގާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ އަަގށް.ާ ޢ އްމުާ ލިބެންހުރިާ

ާާޖަމުޢިއްޔ ާއ އިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެތައްާިވޔަފ ރިވެރިންނަކ އިާއެކުވެސްާމަޝްވަރ ކުރެިވެގންާފަރުމ ކ ށްފައިާމިވ 

ކަނޑައެޅުމުެގާާ ޑިއުޓީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ެވލުއޭޝަނަށްާ ކަސްޓަމްސްާ އ ންާ އެްގރީެމންޓްާ ލ ޒިމުކުރ ާ ބިލުަގއިާ

ހަމަހަމާަާ އުސޫލުތަކަކީާ ެގންުގޅޭާ ކަނޑައެޅުުމަގއިާ އަުގާ ދައްކ ނެާ ޑިއުޓީާ ބޭނުމަކީާ ެއްއާ ފެއްތުމުެގާ އުސޫލުތަކަށްާ

ޙަޤީ ވިޔަފ ރީެގާ ނުޖެހޭާ ފަރ ތަކަށްާ ަވކިާ ހެދުން.ާާއިންޞ ފުވެރިާ އުސޫލުތަކަކަށްާ ހެދިފައިވ ާ ރިޢ ޔަތްކ ށްާ ޤަތަކަށްާ

ޚިޔ ލީާއަސ ސެއްާނެތްގ ތުަގިއާކަނޑައެޅޭާައުގާކަނޑައެޅުުމެގާއ ތްާފުރުޞަތުާކުޑަކ ށްާެއކަންާމަނ ކ ށްާމައިަގނޑުާާ

ވިޔަފ ރިވެރިންާާާއުސޫލަކީާެއއްޗެްއެގާޓްރ ންސެކްޝަންާވެލިއުާއަށްާޑިއުޓީާދައްކ ނެގ ތުަގއިާކަނޑައެޅުން.ާމުދ ާހޯދ 

ފައިސ ާދެއްކިާައަގށްާކަސްޓަމްސްާއިންާޑިއުޓީާނެީގމ ާނޭނިގާތިބެާކުށްކުރުންާރ އްޖޭެގާބ ޒ ރުަގއިާއެާމުދ ާހަމާަާ

ާާ މަރުޙަލ ާއެއ4ާާާްއަެގއްަގއިާހިފެހެއްޓެންާވެސްާފަސޭހަވެެގންާދ ނެ.ާމިވަުގތުާމުދ ާކްލިއަރކުރުމަށްާއެވްރެޖްކ ށް

އްކަތުަގއިާގ ތްަގނޑަކަށްާތިންާހަތަރުާދުވަސްާހޭދަކުރަންޖެހޭ.ާއެާތިންާހަތަރުާދުވަހުާއ ވޭ.ާވިޔަފ ރިވެރިންާއެާމަސަާ

ބަލަނާީާ މިާ ބަދަލުންާ ުއސޫލީާ ެގނެވޭާ މިާ ހިފެހެްއޓިފައި.ާ ތެރޭަގއިާ ކަސްޓަމްސްެގާ ހުންނ ނީާ މުދ ާ ވެސްާ

ހަތަރުާަގޑިއިރުެގާތެރޭަގިއާާޓްރ ންސެކްޝަންާވެލިއުާއަށްާޑިއުޓީާނަަގންާފެށުމުންާމިބެލެވެނީާމިާމަސައްކަތްާތިންާާ

ދިވެހިރ އްޖެާާ ވެލުއޭޝަނަށްާ ކަސްޓަމްސްާ އ ންާ ެއްގރީެމންޓްާ އެކުާ ބަދަލ އިާ މިާ ޖޭހެނޭކަމަށް.ާ ފުރިހަމަކުރެވެންާ

އެބަާ އުސޫލެއްާ ދެާ ިއންާ ކަސްޓަމްސްާ ނުދިނުމަށްޓަކައިާ ައޔަާ އުނިކަމެއްާ އަށްާ އ މްދަނީާ ދައުލަތުެގާ ދިއުމުންާ

މުދަލ އިާުގޅޭާާާާ-2މުދ ާދޫކުރުމަށްފަހުާވެސްާމުޢ މަލ ތްތައްާއ ޑިޓުކުރެވޭނެާއުސޫލަކ އި،ާާެއއީާާާާ-1ގ އިމުކުރަންޖެހޭ.ާާ

ާާ މި އުސޫލެއް.ާ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭނޭާ ކަންކަނ2ާާާާްމުޢ މަލ ތުތައްާ މިާ ޖ ަގދެވިފައި.ާ ވ ނީާ ޤ ނޫނުންާ ވެސްާ އުސޫލަށްާ

އިންޞ ފުވެރިކަމ އި މަސަްއކަތްާ ކަސްޓަމްސްެގާ ނުވަތަާ ބަދަލުތަކުންާ ކަށަވަރުާާާާމިއަންނަާ ކުރުންާ ހަމަހަމަކަމ އިއެކުާ

ހިތްހަމަނުޖެހާޭާ މެދުާ ނިންމުންތަކ އިާ ނިންމ ާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ މަސައްކަތްތ އިާ ކަސްޓަމްސްެގާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ނިޒ މެއްާ ބެލޭނޭާ މަްއސަލަތައްާ އެާ މުސްތަޤިއްލުކަމ ިއއެކުާ ހުށަހެޅުމުންާ މައްސަލަތައްާ އެފަދަާ ޙ ލަތްތަކުަގއިާ

ދ ނެ.ާގ އިމުކުރުމަށްޓަާ ގ އިމުކުރެވިެގންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ކ މިޝަނެއްާ އިންޓަރްގރިޓީާ ކަސްޓަްމސްާ ކައިާ

ޖުމްލަގ ތެއްަގއިާމިާބިލުންާކަސްޓަމްސްެގާޒިންމ ާއ އިާބ ރުތަކުންާބޯޑުާއ ފްާޕްރ ޓެކްޝަންެގާބައިާފުޅ ކ ށްާޑިއުޓީާާ

ބިލަކީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގ ިވޔަފ ރިާއަށްާހުޅުވ ލެވިފަިއވ ާއިޤްތިޞ ދީާާާނެުގމުެގާބައިާހަނިކުރެިވެގންާދ ނެ.ާމިާ

ސިޔ ސަތ އިާދިމ އަށްާފަރުމ ކުރެވިފަިއވ ާބިލެއް.ާމުދަލުެގާޑިއުޓީާއިންާދައުލަތުެގާއ މްދަނީާބަރޯސ ވުންާކުޑަކ ށްާާ
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.ާާ…ފުރިހަމަާޓެކްސްެގާނިޒ މަކަށްާތައްޔ ރުވެފަިއވ ާއިޤްތިޞ ދީާސިޔ ސަތ އިާދިމ ލަށްާބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ާބިލެއް

ބައްޓަންކުރުމުންާާ އުސޫލުާ ކަސްޓަމްސްެގާ ރ އްޖޭެގާ އުސޫލުތަކަށްާ އަދިާ ފެންވަރަށްާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ މީގެއިތުރުންާ

ބެލެވޭ.ާ ލިބިެގންދ ނެކަމަށްާ ޔަޤީންކަންާ ޙިމ ޔަތަކ އިާ އިތުރުާ ވެސްާ ިއންވެސްޓަރުންނަށްާ ބޭރުެގާ އިތުރުންާ ރ އްޖޭެގާ

ދަންނަވ  ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަކަށްާާނިންމ ލަމުންާ އެތައްާ ތަހުޒީބީާ ދުނިޔޭަގއިާ ލ މެހިފައިމިވ ާ ބޭނުމީާ ލަންާ

ދިވެހިރ އްޖެާހުޅުވިފަިއވ އިރު،ާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާއިތުރުވަމުންާއަންނަާނ ތަހުޒީބީާކަންކަމަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޓެ ހަދ .ާ ވިްއކ ާ ޤައުމަށްާ އަނެއްާ ޤައުމުންާ އެއްާ އިންސ ނުންާ ތައްޔ ރަށޭ.ާ އ ިއާތިބެންޖެހޭނީާ ރަރިޒަމްާ

ބަލ ނުލައިާ ބަނދަރަކަށްާ ަވކިާ ނެތިާ ހައްދެއްާ އެްއވެސްާ ޖަރީމ ތައްާ ނިޒ މީާ ފުޅ ވެާ ވިޔަފ ރިާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ

ދުނިޔޭަގއިާފުޅ ވަމުންާއަންނައިރުާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާތިބެންޖެހޭނީާޙިމ ޔަތްާލިބިެގން.ާމިާޙިމ ޔަތްާދިވެހިރ އްޖާެާ

ރަ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދ ކުރަންޖެހޭާއަށްާ ދައުރެއްާ އިސްާ އެންމެާ ފޯރުކ ށްދިނުމުަގއިާ އްޔިތުންނަށްާ

ކަސްޓަމްސްާސަރިވސަސްާައށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނީާބ ރުާއެބަާެގންނަންޖެހޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްސްާައކީާ

އް.ާމިާބިލުާއިތުރަށްާާސައްތަާެއއްާފަހަނައަޅައިާގ ސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާވުރެންާވެސްާދ ށިާމުއައްސަސ އެ

ދިރ ސ ކ ށްާފުރިހަމަކުރުމުަގިއާމިާތ ރީޚުާފ ހެވިެގންާނުދ ނެ،ާނުވަތަާމެދުކެނޑުެމއްާވެސްާނ ންނ ނޭާގ ތަކަށްާތިޔަާާ

ދެްއިވާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބައްޓަންކ ށްދިނުންާ ބިލުާ މިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަނިކުފ ނަށ  ކަސްޓަމްސްާާފުރުޞަތަށްޓަކައިާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ޚ އްޞަކ ށްާ ފަރ ތްތަކަށް،ާ ފަރުމ ކުރެއްވިާ ބިލުާ މިާ އި،ާ

ހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑަށްާދެްއިވާާ ސަރވިސަސްެގާމުވަްއޒަފުންނަށްާއަދިާދިވެހިާސަރުކ ރަށ އިާމިާބިލުާ

 އެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލަމެންޓްރީާުގރޫޕަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުން.50ާާާެގާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާނިޒ މީާމައްސަލަާެއއްާއަޅުަގނޑުާިމނެީގާަގވ އިދުާ

ާާ ެއއްޗެއ50ާާާާްަގވ އިދުެގ ގ ތުންާ މައްސަލައެްއެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ެމންބަރަކުާ ބުނަނީ،ާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ނިޒ މީާ އެހެންނަމަވެސްާ އެވެ.ާ ނިންމަންވ ނެާ ގ ތެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ އެކަމ އިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުެވއްޖެނަމަާ

ނެުގ ެއއްާ ެއާާމައްސަލަާ ނޫނޭ،ާ އެްއާ މަްއސަލަާ ނިޒ މީާ ތިއީާ ހިސ ބުންާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާ އެކުަގިއާ މ އިާ

ކ ންާ އުޅުނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވަނީާ އަށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކިހިނެއްތޯާ ހިސ ބުންާ
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.ާއަޅުަގނޑުާއަބަދުާވެސްާިމާދައްކ ާާވ ހަކަެއއްާކަން.ާއެހެންވީމ ،ާަގވ އިދ ިއާެއްއގ ތަށްާމަނިކުފ ނުާކަންތައްާކުރ ށޭ

މަޖިލިސްާ މިތަނުެގާ ވ ތީެވ،ާ މީހަކަށްާ ކުޑަކުޑަާ ިމތ ާ ވ ތީވެާ މީހަކަށްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑަކީާ ައކީާ ވ ހަކަާ

އިށީންނ ށޭާ ވަުގތުންާ ނުކުރައްވ .ާ އިންޒ ރެއްާ އެމީހަކަށްާ ނަަގިއެގންާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ވެސްާ ހުއްޓުވ ލ އިރުަގއިާ

ފަކައެްއާތިކަހަލަާއިންޒ ރެއްާދެމުނެްއާނުދޭ.ާގ އްސައެއްާވެސްާނެތް.ާމުޅިާޤައުމުާމިކަންާކިޔ ފަކަާބަޑިާދިއްކ ށް

ާާ ވަނ297ާާާާަދެނެހުންނ ނެ.ާއެކަމަކުާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާބެހޭާގ ތުންާވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

މަ ނިޒ މީާ ތިާ މިތަނަށް،ާ ކުރަންާ ސުވ ލެއްާ ައޅުަގނޑުާ ބެހޭގ ތުންާ އ ިއާ ކިހިނެއްތޯާާމ އްދ ާ ނޫނޭ.ާ އެއްާ އްސަލަާ

މިހ ރުާމިާރަމަޟ ނާްާ ައށްާ ވަޑައިަގންނަނަވީތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ އަޅުަގނޑުާއެްއޗެއްާނުދަންނަވަނީސް،ާވަޚީާ

މައްސަލަާ ނިޒ މީާ މިތ ާ މެންބަރަކުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ނެކަަމކަށެއް.ާ އެހެންާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ވީމަ.ާ މަސްާ

ާނިޒ މީާމައްސަލަާއަށްާރިޢ ޔަތްކ ށްފަިއާމަނިކުފ ނުާރޫލިންގާއެއްާދެއްވަންޖެހޭނެ.ާއެކަމަކުާާއެއްާފ ހަަގކުރީމަާއެ

އަބުރަށްާ މަނިކުފ ނުެގާ ވ ހަކައަކުންާ ދެއްކިާ އަރައިާ ޓީ.ވީއަކަށްާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ ރޭަގިއާ ތިުއޅުްއވ ގ ތަކީާ ވެެގންާ

ނުކު ތިކަންާ އުޅުއްވަނީ.ާ ތިާ ހިތްޕަވަންާ ބަދަލުާ އޭެގާ ކުރަްއވ .ާާހުތުރުވ ތީާ ކަންތައްާ ެއްއގ ތަށްާ ަގވ އިދ އިާ ރައްވ .ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާެއއްގ ތަށްާކަންތައްާކުރައްވ .ާާ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ . މެންބަރު،ާ ދަްއކަވައިފި.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

50ާާާާެގާަގވ އިދުެގާާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހު ނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލާަާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާެގާދަށުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީމަާ ކުރަްއވ ށޭާ ސުވ ލެއްާ ބޭނުންފުޅުވަނީާ ތިމަންނަާ ކުރަްއވަން،ާ ސުވ ލެއްާ ނަންަގވ ފައިާ އެއްާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ގ ތެއް.ާ ވަކިާ ނިންމީާ އަޅުަގނޑުާާާާއެކަމ އިބެހޭގ ތުންާ ޕްރ ްގރ މެއްާ ޓީ.ވީާ ވިދ ޅުވިާ ތިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެކަމަކުާ ނޫން.ާ ވެސްާ ކަެމްއާ އެނިގފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދިާ ނެތް.ާ ބަލ ފައެއްާ

ތިވިދ ޅުިވގ ތަށްާއަޅުަގނޑުެގާއަބުރަށްާހުތުރުވ ގ ތަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ފަިއވަންޏ ާދެންާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ލަފުޅަށްާކުރެއްިވާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގެގންާހިނގ ކަމެއްާނޫންާއެީއކީ.ާދެންމެާނެންެގީވކީާނިޒ މ ބެހޭާއަމިއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެންމެާ ިމއަދުާ ކުރިއަށް.ާ މިދަނީާއެޖެންޑ ާއ ިއެގންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްާނޫން.ާ މައްސަލަާ

هللاާާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުދިވެހިރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްސްާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި

ާާ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ބަހުސަށްާ ބިލުެގާ މިާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ 3ާާާާއަށްާ ަގޑިއިރަށ3ާާާާްަގޑިއިރު.

ާާ އަށް އެްމ.ޑީ.ޕީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ހަމަޖެހިފައިވ ގ ތްާ ަވުގތުާ ޕ ޓީތަކަށްާ ބަހުސެްއަގިއާ 1ާާާާކަނޑައެޅިފަިއވ ާ 8ާާަގޑި

ާާ 1ާާާާމިނިޓު.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް 3ާާާާަގޑި 16ާާާާމިނިޓު.ާޕީ.އޭާއަށް މިނިޓު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓ5ާާާީާމިނިޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށް

5ާާާާއަށްާާ މިނިޓު.ާމިގ ތުެގާމަތިނ5ާާާްމިނިޓު.ާއަދިާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާކ ންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް
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ެގންދ ނަ އަރުވަުމންާ ފުރުޞަތުާ މާިާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ ފުރުޞަތަށްާ ންާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެއްވުމަށްާ ވަޑައިެގންާ ރިޔ ސަތަށްާ ރައީސްާ ނ އިބުާ މަޖިލީހުެގާ ެގންގ ސްދެއްވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ބަހުސްާ

ާާ މެންބަރުާއަޙުމަދުާނ ޒިމް. ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއެދެން.ާދިއްަގރުާ އްާވިލިފުށީާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަވުގތުާ އިޢުލ ނުކުރެްއވީާ ތިާ މިއަދުާ ދިނުމުަގއިާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭއްިވާާާާކަނޑައަޅުްއވ ފައި ކ ޓަރީަގއިާ މަނިކުފ ނުާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންނަމަވެސްާ އ ތްގ ތް.ާ

ާާ މިފަދަ، ބައްދަލުވުމެްއަގއިާ ބޭްއިވާ ިއސްވެރިންާ ބިލެއ80ާާާްާޕ ޓީތަކުެގާ ހިމެނޭާ މައްޗަށްާ މ އްދ ެއްއެގާ ކ ންެމވެސްާ

މެންބަ މިތަނެުގާ ނޫންނަމަާ އަށްާ ޕ ޓީާ ޤައުމީާ ބިލަކަށްާ މިވަރުާ ާާމިއީ.ާ 3ާާާާރަކަށް ނޫނީ އެއ5ާާާީމިނިޓުާ މިނިޓަކީާ

އ ންނ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެދުވަހުާ ދެކެވިފައިާ ވ ހަކަާ މިންވަރެއްާނޫންކަމަށްާއެާދުވަހުާއެތ ނަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ

ވިސްނިދ ނެއޭ.ާ ދޭތެރޭާ ތިކަމ ިއާ އަންނައިރުަގއިާ ބިލެއްާ މުހިއްމުާ މިކަހަލަާ ދޭތެރޭަގިއ،ާ ތިކަމ އިާ ވިދ ޅުވިާ ރައީސްާ

ފައިާތިއަށްާގ ތެއްާނިންމިދ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުާއެކަމަށްާއ ތީާގ ތެއްާނިންމ ފައިތޯާމަޖިލީހުަގއިާވިސްނ 

ބިލަކ ިއާާ ބ ޑުާ މިފަދަާ ދޭތެރޭަގއި،ާ މިކަމ އިާ ފަރ ތުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހޯއްދަވ ާ ލަފ ާ މަނިކުފ ނުެގާ

ދިނުމުގައި ފުރުޞަތުާ ދެއްކުުމެގާ ވ ހަކަާ ެވސްާާދޭތެރޭަގއިާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑުާ މިާ ާ.

ކުރައްވ ާ ބަރ ބަރަށްާ ަގވ އިދުންާ ކަމަކީ،ާ ކުރައްވ ާ މަނިކުފ ނުާ ހަމައެކަނިާ ގަވ އިދުންާ މިހ ރުާ ައކީާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ

ަގވ އިދ ިއާއެްއގ ތަ މަޖިލީހުެގާ މިާ ނެތްާ ދިނުމުެގާކަންތައް.ާއެާނޫނިއްޔ ާ ަވުގތުާ ހަމައެކަނިާ ހަމަާކަމަކީާ ށްާކުރ ާ

ާއެްއކަމެއްާެވސްާނެތްާހަމަާމިތ ކު..ާ.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ . މެންބަރު،ާ އެއްާޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލަާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނެންެގވީާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ މަސައްކަތްޕުޅަކީާރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާބަލައެއްާނުަގންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާމިއަދުެގ

ރުޅިއަރުވ ލެްއވުންކަމަށްވަންޏ ާާ މީހަކުާ އިންނަާ ރިޔ ސަތުަގއިާ ދައްކަވައިާ ވ ހަކަފުޅުާ އުނދަގޫވ ނެގ ތަށްާ މީހަކަށްާ

މިާާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެްއވޭނެ.ާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ އެކަންާ

ދ އިރ ެގާބަހުސް ދިއްަގރުާ ދެއްުވމަށް.ާ ވަޑަިއެގންާ ރިޔ ސަތަށްާ ރައީސްާ ނ އިބުާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ާ
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ާާ )ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު( އެދެން.ާ ދެްއވުންާ ަވޑައިެގންާ ރިޔ ސަތަށްާ ނ ޒިމުާ އަޙުަމދުާ މެންބަރުާ އ ދެ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

އެ ފުރުޞަތައްާ ބަިއވެރިވަޑައިެގންނެވުމަށްާ ފުރަތަމަާބަޙުސްަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދިަވޑަިއަގތުމަށްާ

ާމޫސ ާއަށްާ.ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއުތުރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާކުޅުދުްއފުށި

ާ

ާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާކުޅުދުއްފުށި

ރައީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައި ބިލުާ ކަސްޓަމްސްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އުތުރުާާސް.ާ ަގލ ޅުާ

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލަކާީާާާهللاދ އިރ ެގާ މިާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ ވަރަށްާ

ވަރަށް ހިންުގމަށްޓަކައިާ ލިބިެގންާ ހައިސިއްޔަތުާ ޤ ނޫނީާ ކަސްޓަމްސްާ ކަމަށްާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލެއްާ މުހިއްމުާ

މަރުޙަލ  ކ މިޓީެގާ އަވަހަށްާ ބިލުާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ވެސްާ ބިލާުާދިއުމަާާއަޅުަގނޑުާ މިާ ށްފަހުާ

ބިލު ކަސްޓަމްސްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަެމއް.ާ ބޭނުންވ ާ ވަރަށްާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅިެގންާާޤ ނޫނަކަށްވުމަކީާ ާ

ކަސްޓަ ވަރަކަށްާާތެރޭގައިާާެގމްސްާދ އިރުަގއިާ ކ ންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ގ ތ ާ ހިނގ ާ ކަންތައްތައްާ ާ

ދ ާހުރިހ ާމުދ ލެއްާއަށްާއެތެރެކުރެވޭާމުާބަލ ލުމަކީާނެތްާކަމެއްާނޫންާކަމުަގިއާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާެއގ ތުން،ާރ އްޖެ

މިދަ ބެލިެގންާ ފ ސްކ ށްެގންާ އަކަސްޓަމްސުންާ ކަސްޓަމްސްާ މީަގއިާ ދ އިރުަގިއާ އިތުރުާާނީ.ާ ވުރެާ މިއަހަރަށްާ ށްާ

ކަންތައްތަކުަގ އެފަދަާ ދިއުމުންާ ލިބިެގންާ ކަންތައްފުރުޞަތުތައްާ ޚިލ ފުާ ގަވ އިދ ާ އިތުރުާާާާިއާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ

ެގާާވަނަާމ އްދާ 6ާާހަރުދަނ ާފިޔަވަޅުތަކެއްާއެޅިެގންދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާހަމައެއ އެްއކ ށް،ާިމާބިލުެގާާ

މުާއެކަށަެއޅިާއެާމަނިކުފ ނުެގާޒިންމ ާއ އިާވ ޖިބުތައްާިމާާއ ފްާކަސްޓަމްސްެގާމަޤ ާާގ ތަށްާކ މިޝަނަރވ ާާ)ހ(ާަގއިާ

ފ ހަވަ ބިލުަގއިާ މިާ ރަނަގޅަށްާ ލިބޭާރަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ މިާ ސަބަބުންާ ކުރުުމެގާ ކަންތައްތައްާ މިާ ަގކުރެވިފަިއވޭ.ާ

ާާ ިއތުރަށް ކަސްޓަމްސްާ ތެރޭަގިއާ ޒިންމ ެގާ އަޅުަގނޑުާާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ ކަމުަގިއާ ކުރެވިެގންދ ނެާ ހަރުދަނ ާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާހަމައެހެންމެ،ާމިާބިލުަގއިާރީެއކްސްޕޯޓ ާބެހޭާއެްއވެސްާބަެއއްާފ ހަަގކުރެވިފައިާނެތްާކަންާއަޅުަގނޑުާާ

ރ އްޖެާ ރ އްޖެާާފ ހަަގކުރަން.ާ ވީހިނދުާ ޤައުމަކަށްާ އެތެރެކުރ ާ މުދ ާ ެވސްާ ވަނަާާާާައކީާ ދެާ އެތެރެކ ށްާ ުމދ ާ އަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ޖެހޭނެާ އ ންނަންާ ކަނޑައެޅިފައިާ ބިލުަގއިާ މިާ ވެސްާ މަުގާ ފ ނުވޭނެާ ފަރ ތަކަށްާ

ފަރ ތަްއާާ ޑީވެލިއުކުރ ާ އެާ ކުރުމުންާ ޑީވެލިއުާ އަޑުާ މުދަލުެގާ އަދިާ ޑިއުޓީާނެޭގާއުސޫލުތަކ ާ މުދަލަށްާ އެތެރެކުރެވޭާ

ސްޓަމްސުންާވެސްާބައެއްާބޭފުޅުންާަގންނަާމުދ ާވަރަށްާބ ޑަށްާާއަދަބުތައްާކަނޑަެއޅިފަިއވ އިރުާސަރުކ ރުންާމިާކަ

އަުގާބ ޑުކ ށްާެއކަށީެގންނުވ ާބ ޑުާއަެގއްަގއިާޑިއުޓީާނަަގުމންދ ާކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާމިފަދަާހ ލަތެއްަގއިާ

ެއކަށައެޅިފައިާނެތްާކަން ާވެސްާފ ހަަގކުރަން.ާއެފަރ ތްތައްާއެާޑިއުޓީާދެއްކުންާނޫންާއެހެންވެސްާކަހަލަާމަެގއްާ

ފަރ ތްތަކަށްާވެސްާ ބަދަލެްއާއެާ ހަމަޖެހިެގންދ އިރުަގއިާއިންސ ފުވެރި،ާއަދުލުވެރިާ މިފަދަާޤ ނޫނެއްާ އެހެންކަމުން،ާ

ސަރަޙައްދުެގާާ ކަސްޓަމްސްާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ ހަމައެއ އެްއކ ށް،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ލިބެންޖެހޭނެާ
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ސަރަޙައްދު ވަކިާ ޕްރަިއވެޓްާާގ ތުަގއިާ އަިމއްލަާ ބޭފުޅުންެގާ ބަެއއްާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ނެތްާ ކަނޑައެޅިފައިާ ތަކެއްާ

ރ އްޖެ ސަބަބުންާ ހުރުމުެގާ މަނ ާާާބަނދަރުތައްާ އެތެރެކުރުންާ ގ ތުންާ ޤ ނޫނީާ ތެރޭަގިއާ މުދަލުެގާ އެތެރެކުރ ާ އަށްާ

އިާމިހ ރުާމިޖެހެިގންާއުޅޭާޑުރަްގެގާވަބ ާާވަރަށްާިގނަާތަކެތިާއެތެރެކުރަމުންދ ާކަންާފ ހަަގކުރަން.ާއެގ ތުންާރ އްޖޭަގ

އަކީާވެސްާރ އްޖޭެގާެއކިާސަރަޙައްދުތަކަށްާމިާބެލުމެއްާނެތިާމުދ ާއެތެރެކުރުމުންާހުއްދަދެވިފަިއވ ތީާމިކަންތައްތަްއާާ

ރ އްޖެވެކުރެ ގ ތެއްަގއިާ ޖުމްލަާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އެތެރެކުރެވޭާާމުންދަނީާ މުދަލެއްާާއަށްާ ާހުރިހ ާ

ކަސްޓަމްސުންާބަލައިާފ ސްކުރަންާޖެހޭއިރުާރ އްޖޭެގާޑުރަްގެގާމައްސަލަާމިހ ވަރުާވެެގންދ އިރުަގއިާކަސްޓަމްސްެގާާ

ޒިންމ ތަކެއްާމީަގއިާވ ކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންކަމުން،ާކަސްޓަމްސްެގާޤ ނޫނެްއާފ ސްވެެގންާދ އިރުަގއިާާ

އުފުލުމަށް ޒިންމ ާ ފުރިހަމަާ ބޭފުޅުންެގާ ފ ހަަގކުރަން.ާއެާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ޖެހޭނެާ ކުރަންާ މަސައްކަތްާ ޓަކައިާ

ހަމައެހެންމެ،ާމިާރ އްޖޭަގއިާމިާއިތުރުާބަނދަރުތައްާތަރައްޤީާކުރަމުންދ އިރުަގއިާއިތުރަށްާބޭނުންވ ާވަސީލަތްތަްއާާ

މިާބިލުަގއިާކަނޑައެޅިފަިއވޭ.ާާާާާގ ތެއްަގއިާެއކަށައެޅިެގންދ ނެާކަމަށްފުރިހަމަާހޯދުމ ާމިާހުރިހ ާކަންތައްތަކެްއާވަރަށްާާ

އެހެންކަމުން،ާމިާބިލުާއަވަހަށްާބިލުެގާކ މިޓީެގާމަރުޙަލ ާނިމިާޤ ނޫނަކަށްވުންާެއއީާހަމަާމިާކަސްޓަމްސަށްާލިބޭނެާ

ާާ އަޅުަގނޑު ވެސްާ ކަމުަގއިާ ކުރިއެރުމެއްާ ބ ޑުާ ދެއްިވާާވަރަށްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ާ.ާފުރުޞަތަށް

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ޟްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާލުފުށިވި

ާާ އަޅުަގނޑުެގ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސ5ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުެގާ މިނެޓްފަހުަގއިާ

އުއްމީދުކު ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދެްއވ ނެާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަުގތުކ ޅެްއާ އިތުރަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ރަން.ާާއެބައ ތް.ާ

ާާ ވެސް ާާއެކަމަށްާ ޢިްއޒަތްތ5ާާެމި ވިޔަފ ރިމިނެޓްފަހުަގއި.ާ ޚ އްޞަކ ށްާ މިާ ބިލަކީާ ކަސްޓަމްސްެގާ ރައީސް،ާ ާާންާރިާ

އ ތްާާ ހެދިފައިާ ކަސްޓަމުަގއިާ މިއަދުާ ކަމަކީާ ކަންބ ޑުވ ންޖެހޭާ މިކަމަށްާ ވިޔަފ ރިވެރިންާ ބިލެއް.ާ ކަންބ ޑުވ ާ

ޢި ދެންމެާ ކަސްޓަމުންާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ކުޅުދުއްފުށިއުސޫލުތަކަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ މެންބަރުާ ާއުތުރުާއްޒަތްތެރިާ

ކަާާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގ މިއަދުާ ފަދައިންާ ައުގާާފ ހަަގކުރެއްވިާ މުދަލުަގއިާ ސްޓަމުންާ

ދިވެހިރައްޔިކަނޑަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީ،ާ އުސޫލުތަކަކީާ ެގންުގޅުއްވ ާ އެންމެާއެޅުުމަގިއާ ތުންާ

އުސޫލެ ހިތައްހިތްހަމަޖެހޭާ އެބޭފުޅުންާ އެީއ،ާ ނޫން.ާ ކުރުއްާ އެކަންާ ގ ތަކަށްާ އެރިާ ބިލުެގާާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ން.ާ

ާާތެރެއި ބިލުެގ މިާ މ އްދ 80ާާންާ ަމއްޗައެތައްާ ދިރ ސ ާާެގާ ކ މިޓީއަކުންާ އިތުރަށްާ ބިލުާ މިާ މީ.ާ ބިލެއްާ ހިމެނޭާ ށްާ

ހަރުދަނ ާއުސޫލުތަކެްއާމިާބިލަށްާެގންނަން.ާެއއީ،ާޤ ނޫނަކަށްވުމ ާުގޅިެގންާާާާކުރަްއވ އިރުަގިއާމިކަމުަގއިާެއބަޖެހޭ

ރިާގ ތަކަށްާއެންމެފަހުންާއަެގއްާފ ސްކ ށްފިާާތްާގ ތަށްާއެތ ާތިބޭާބަޔަކުާހިތައްާއެހަމަާކުރީެގާމިހ ރުާޤ ނޫނުާއާ 

ފާ  ބަލައިެގންާ ކަމަށްާ އަުގާ ެއއީާ އެްއޗެްއާ ހުރިހ ާ ެގންނަާ ދެންާ ެވއްޖިއްޔ ާ މިހ ރުާކަމަށްާ އުސޫލުާ ސްކުރ ާ
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ކަސްޓަމުަގއިާއ ންނ ތީވެާެއކަންކަންާރަނަގޅުާކުރުަމކީާބޭނުންތެރިާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއ ދެ،ާކަސްޓަމްސްެގާބިލަކ ާާ

އަށާްާާާދައްކަންާމިޖެހެނީާތަކެތީެގާއަުގާއިންތިހ ާދަރަޖަާާއެއްާާބެހޭާގ ތުންާޑިއުޓީއ ާބެހޭާގ ތުންާމިކަހަލަާވ ހަކަ

ބ ޑުވެފަ ބޭނުންކުރ ާާމިއަދުާމިވަނީާ މަހުަގއިާރަްއޔިތުންާ މިާ މަސްާކަމަށްވ ތީވެާ ޚ އްޞަކ ށްާރަމަޟ ންާ އި.ާމިއީ،ާ

ދަރަޖަ އިންތިހ ާ ައުގާ ކުރާ ާާތަކެތީެގާ އިމްޕޯޓުާ ެއކްސްޕޯޓުާ މީެގތެރެއިންާ އަދިާ އަރ ފަ.ާ މައްޗަށްާ އ ތީާ މިާ އަށްާ

އިރުާެވސްާރ އްޖޭެގާއުފައްދ ާތަކެތީެގާާއެްއޗެއްސ ާމިާއުފައްދ ާތަކެތީެގާމިާހުރިހ ާެއއްޗެއްާމިކްސްާކުރެިވެގންާދ 

ާއްާައެގއްަގއި.ާެއއީ،ާވިޔަފ ރިވެރިާއަބަދުނީާއިމްޕޯޓުާކުރ ާއެއްޗެއްސ ާއެާއަުގާވެސްާިގނަފަހަރުާއަުގާމިާހުންނަ

ބިލުެގާ ގ ތެއްާފެނޭތޯ.ާއަދިާހަމަާމިާ ވެސްާބަލ ނެާއެއިރެްއަގއިާހުންނަާއެންމެާރަނަގޅުާއަެގްއާމުދަލެއްާލިބޭނެާ

ބަލ ލ އިމ އްދ ތަ ޢަކަށްާ ޖެނަރަލެއްާ ކ މިޝަނަރާ މިާ އަށް.ާާރުަގއިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެބައ ތްާ އްޔަންކުރުންާ

ެގންދ ނީ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ކުރަމުންާ މިކަންތައްާއަނެއްކ ާ މަޖިލީހުންާކިހިނެއްބ ާ މިާ އަރ ާ ހިތައްާ އަޅުަގނޑުާ

މިކަންތަ ކިހިނެއްތޯާ ވެއްޖިއްޔ ާ ދީފިކަމަށްާ ބ ރުާ މިާ ޤަބޫލާުާއަށްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ްއވ ނީ.ާ

އެހެންކަންތަްއާާ ވެސްާ ިމކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމަށް.ާ ކުރެވިދ ނެާ މިކަންާ ގ ތެްއަގިއާ މުސްތަޤިއްލުާ ކުރަްއވ ނަންތޯާ

ބަދަލުކު ޢަމަޖިލީހަށްާ ވެސްާ މަޤ މުާ މިާ މަތިންާ އުސޫލުެގާ ދަރ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މީހަކުާ އުރެއްާާއްޔަންކުރ ާ

އްޔަންކުރަންާެއގ ތަށްތޯާއަޅުަގނޑުމެންެގާިވސްނުންާހުންނ ނީ.ާދެން،ާހަމަާއެއ އެކު،ާެއއީ،ާައޅުަގނޑުާއ ެވެގންާޢަ

މިާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާމިާއަނެއްާހ މަކ ށްލިާމ އްދ ާއެއްާެއއީ.ާހަމައެއ އެކު،ާރ އްޖޭެގާެއކިާކަންކ ޅުތަކުަގއިާމުދ ާ

ރ އްޖެ ެގނެވޭނެާާސީދ ާ ބޭރުންާ ބަނދަރުތަކުންާއިންާ އެކިާ އެބަހުރިާ ދިމަދިމ ަގއިާ އެކިާ ކަސްޓަމްސްެގާ ގ ތަށްާ ާ

ލ އިރުަގއިާާށްާބަލައިއެހެންނަމަވެސް،ާމިކަންާމިާގ ތަާާއެބަހުރި.އޭަގއިާާކަސްޓަމުެގާތިންާހަތަރުާސަރަޙައްދެއްާމިހ ރުާާ

ނޫންާާއެ ފ ލަމެއްާ ަމަގތުާ މިާ ގ ތުަގއިާ ފުރިހަމަާ އެންެމާ އެީއާ ާާާާތަންތަނަކީާ މުދ  ރަނަގޅުާާނަމަާ ބޭލޭނެާ

އެތަންތަނުެގާާ ވީނަމަވެސްާ ކަމުަގއިާ އ ތްާ ބަނދަރެއްާ ނޫން.ާ ތަންތަނެއްާ ހުންނަާ ހަމެޖެހިފައިާ އިންތިޒ މުތަކެއްާ

ދިމަދިމ  ދިރިުއޅޭާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ރ އްޖޭެގާ އެާާާާފަސޭހަކަމ އެއްކ ށްާ ގ ތްތަކެއްާ ެގންދެވޭނެާ އުފުލޭނެާ މުދ ާ އަށްާ

ހަ ހަމަޖެހިފައެއްާނެތް.ާ ހުންނަނީާހަމާަާދިމަދިމ ލުަގއިާ ތަންތަނުަގިއާއެތަންާ ިގނަާ މިހ ރުާއެކަންާ މަާއެއ ެއއްކ ށް،ާ

ނޫންާ ގ ތަކަށްާ ކުރެވޭނެާ ގ ތަކަށްާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ އެކަންތަްއާ ެވސްާ އެްއގ ތަކަށްާ އެީއ،ާ ހުންނަނީ.ާ ނަމެއްަގއިާ

މަށްާާވެެގންދ ނެާކަންާހަރުދަނ ާއެކަންތަްއާއ ތީކީެއއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަދަާބިލެއްާއައުމ ާުގޅިެގންާއިތުރަށްާމިކަ

ިއންާބޭރުންާެގންނަާމުދ ާާާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާއުއްމީދުާކުރަން.ާެއއީ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސީދ ާރ އްޖެ

ފުރައިޓްާލ. ވެެގންދ ނެ.ާ ދަށްާ ައުގާ ތަކެތީެގާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ެގނެވޭާ ސީދ ާ ެވެގންދ ނެ.ާާާއަތ ޅަށްާ ކުޑަާ އަުގާ

މުާގ ތެްއަގއިާކ ންމެާމުދަލެއްާވެސްާެގންނަންާމިޖެހެނީާސީދ ާމ ލެ.ާމ ލެާެގނައުމ ާާޢ އްާާސް،ާމިހ ރުމަވެއެހެންނަ

އިން މ ލެާ ފިޔަލ އިާާުގޅިެގންާ މިެގންނަާ އިންާ ހަނޑުލ އިންޑިއ ާ ހަކުރ އި،ާ ފުށ އިާ،ާ ާާާާއިާ،ާ މ ލެާާާއިންއިންޑިއ 

މަދިމ ލަށްާެގނެވިއްޖެާކަުމަގިއާާއައުމަށްވުރެާއިންޑިއ ާއިންާމިާހދ.ާނޫނީާހއ.ާކައިރިވ ނެ.ާއެހެންކަމުން،ާއެާދި
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ހަމައެހެން ކުޑަވެެގންދ ނެ.ާ ބ ޑުތައްާ ވަރަށްާ ައުގާ ފުރައިޓްެގާ މިާ ޤައުމުތަކަވ ނަމަާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ށްާމެ،ާ

ކައިރިާދިމަދިމ ލެއްަގއިާމިކަހަލަާބަނދަރުތަކެއްާހެދިާމުދ ާއެތަންތަނުންާކްލިއަރާާާއިއާ ާާބަލ ލ އިރުަގއިާވެސްާރ އްޖެ

އިންތިާ ލިބިެގންދ ނެާކުރެވޭނެާ ލުއިތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީ،ާ ވެއްޖިްއޔ ާ ކަމަށްާ ގ އްސިާ ހަމަޖެހިެގންާ ޒ މެއްާ

މިއަދު،ާާ ކަން.ާ ބ ޑުެވެގންދ ާ ައުގާ ތަކެތީެގާ ބ ޒ ރުެގާ ކަމަކީާ ކަންބ ޑުވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ކަމެއް.ާ

ރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަނޑުފުރ ާމުއްތިކުރުމުެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއްާނެތްާެއއްވެސްާކަެމއްާކުރެވޭާކަށެއް.ާފު

ޚަރަދުކުރުމަށްފަހުގައި ހިނގ ާ އަމިކަމަށްާ އަމްދ ނީއެއްާ ވަރުެގާ ފުއްދޭާ ދިރިުއޅުމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގާާޅުަގނޑުމެންާ

ލިބެާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ދެއްކިާާިގނަާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ުގޅިެގންާ އައުމ ާ ސަރުކ ރުާ މިާ ނުދޭ.ާ މުންނެއްާ

.ާއަނެއްާމޫސުމުަގިއާާލެވޭނޭޓިނުާޖަހ ާާއިހަކަފުޅެްއަގއިާހަނދ ންާއަޅުަގނޑުާއެބަހުރި.ާމިާއެއްާމޫސުމެއްަގއިާޭގަގވ 

އަޅ ލެވޭނޭާާއިޭގގަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާތަޅުންާ އެހެންނަމަެވސް،ާ މީ.ާ ގ ތްާ އ ތްާ ޙަޤީޤަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިމއީ،ާ ާ.

ާާ ވެސްާފެނިެގނެއްާނުދޭ.ާމިއީ،ާމީެގާދެރަކަމަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަމުެގާޙައްލުާމިއަދ ާހަމަައށްާއައިއިރުަގއި

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުލެޓެއްާ އެްއވެސްާ ޭއެގާ އަދިެއއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކަ.ާ ައޅ ާ ފުލެޓްތަކެއްާ ައޑުިއވޭާ އެބަާ

ނުކުރެ އެކަންާ އަދިާ ކުރަމުންދ އިރުަގއިާ މިހެންާ މިކަންތައްތައްާ އެހެންވީމަ،ާ ނުދޭ.ާ އްވުނަސްާާފެނިެގނެއްާ

ސިންމިތިއާ  ހިލަވެްއޔަސްާ ހިލަޔ އިާ އަާާާއިރައްޔިތުންނަށްާ ހެޔ ާ ަގއިާ ައެގއްާ ލުއިާ ތަކެތިާ ލިބޭނެާމިާ ަގއިާ ެގއްާ

ޑިއުޓީއިންތިޒ މުތަކެާ ކަސްޓަމްސްާ ބޭނުންތެރިކަމެއް.ާ ވެސްާ އ ތުމަކީާ ހަމެޖެހިފައިާ ާއްާ ހުރިހ ާާ ައކީާ

%ާ ޢ އ100ާާްއެްއޗިއްސަކަށްާ ނުޖެހޭނެ.ާ ކަށެއްާ ނަގ ާ ކިރިޔ ާާޑިުއޓީާ ހަމަާ މުދަލުެގާ ެގންނަާ ދިރިއުޅުންތަކަށްާ މުާ

ާާ ާާސަރުކ ރުން ހަމަޖެހެންވ ނެ.ާއެ އެކަންާ ގ ތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ނެީގމަާ ެއއްާ ޑިއުޓީާ މިންަވރަށްާ ފުދޭާ

ބޭނުންކުރ ާ ކ ންބޯންާ މީހުންާ އެއީާ އެްއޗެހިާ ކަހަލަާ ހިލަވެލިާ ކަހަލަާ ސިމެންތިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިސ ލަކަށް،ާ

ސެއްާނޫން.ާއެާެއްއޗިއްސަށްާކީއްކުރަންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާއެހ ާބ ޑުާޑިއުޓީާއެއްާނަަގންވީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާއެްއޗިއް

% ހަމަާ ެއއްޗިއްސަށްާ ާ%5ާާއެކަހަލަާ މިދެންނެވ2ާާާިނޫނީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނެުގމަށްފަހުަގއިާ ެއއްާ ޑިއުޓީާ

ކަމުންާމުޅިާމެއްާއެާފޯރުކ ށްދެވެނީ.ާއެހެންޑުާއެހީތެރިކަށްޓަކައިާވަރަށްާބ ފަރ ތްތަކުެގާބޯހިޔ ވަހިކަންާފޯރުކ ށްދިނުމަ

ާމިާބިލުއަށްާކަންނޭނެގާފަހަރެއްަގއިާާާާމަޖިލީހުަގއިާމިާދިރ ސ ކުރަްއވ ާކ މިޓީންާއ ދެ،ާިއޤްތިޞ ދީާކ މިޓީާާމިާބިލު

ކ މިޓީ އިޤްތިޞ ދީާ ކ މިޓީާާދ ނީ.ާ އެހެންާ އަދިާ ކ މިޓީއަކުންާާައށްާ އެާ ނަމަެވސްާ ކަުމަގިއވީާ ދިޔަާ މިކަންާާއަށްާ ާ

ވިސްނ ާމިއަށްާހެޔ ާބަދަލުތަކެއްާމިާބިލަށްާެގނައުމަކީާާާާއިާދިރ ސ ކުރަްއވ އިރުަގިއާމިދެންނެވިާކަންތައްތަކ ާދޭތެރޭަގ

ބޭނުންތެރިާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޖުމްލަާގ ތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާވަރަށްާާ

ވަރަާ ދިރ ސ ކުރެިވެގންާ ދިމ ބ ޑަށްާ ިގނަާ މަޖިލީހަށާްާދިމ ށްާ މިާ ގ ތުަގއިާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ބެލުމަށްފަހުަގއިާ ލަކަށްާ

އަށްާތ ީއދުކުރަން.ާމިާތ އީދުކުރާ ާާހުށަހަޅުއްވ ާދެްއވ ފައިާއ ތްާބިލެކޭ.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާފުރިހަމަ

ސަބަބު ބިލެުގާ މިާ ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާ އިތުރަށްާ ކަސްޓަމްާ ލިބިެގންދ ނެ.ާސަބަބަކީާ ފަިއދ ތަކެއްާ ުގނަާ ިގނަާ ންާ
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ކަނޑަެއޅިފަ މިހ ރުާ އެބައ ތްާ ބިލުަގިއާ މިާ އެއ ެއއްކ ށްާ ބިލުހަމަާ މިާ މިހ ރުާ ކަސްޓަމްސް،ާ މިާ ޤ ނޫނަކަށްވުމ ާާާއިާ

އަންނާަާ ދެންާ ނޫންނަމަާ މީހުންާ ތިބިާ މިހ ރުާ ވެސްާ ކަސްޓަުމަގިއާ އަދިާ ބަދަލުވުމ އިާ ނަންާ ކަސްޓަުމެގާ ުގޅިެގންާ

ސަރވިސްާބަެއއްާގ ތުަގިއާާާާސަރވިސްެގާބައެއްާގ ތުަގއިާނޫންާގ ތުަގއިާސިވިލްާާމީހުންނަކީާއެއީާސިވިލްމީހުންާއެ

ާ..ާ.މިާއެބައިާމީހުންާނުހިމެނޭނެާކަމަށްާވެސްާކަނޑައެޅިފައިާއެބައ ތް.ާދެން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެ އެއްވެސްާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަހުސްަގއިާޝުކުރިއްޔ ާ މިާ މެންބަރަކުާ ރިާ

ާޔ މީން.ާهللاާބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަންާއެދިވަޑައިެގންފަާެއއްާނެތް.ާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ރިާރަީއސް،ާސަރުކ ރުންާމިާހުށަހަޅުްއވ ފައިާމިއ ތްާބިލަކީާހަމަާމިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިްއޒަތްތެ

ބިލެއް.ާާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ވެސްާ ކަމަށްާ ހުރިާ ކަންތައްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ ބިލުެގާ މިާ ވިސްނ ލ ފަިއާ ދޭތެރޭަގއިާ ބިލ ާ

އެއ އެކީަގ އަޅުަގނޑަާާއިާއެހެންނަމަވެސް،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ބައެާާާށްއަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަްއާާކަންބ ޑުވ ާ އްާ

ދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލުަގއިާއެކުލަވ ލަްއވ ފައިާތިންާހަތަރުާޤ ނޫނެއްާއެކުލަވ ލައްވ ފައިާކަސްޓަމްސްާާ

ެއއްާއުފައްދަވ ާއެާމުއައްސަސ ެގާބެލުމުެގާާ އެންޑްާބޯޑަރާޕްރ ޓެކްޝަންާސަރވިސަސްެގާނަމުަގއިާމުައއްސަސ ާ

ާނިކުންނަާބައެއްާނަތީޖ ތަކ ާދޭތެރޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާާދަށަށްާމިކަންާެގންނެވީމ ާދެންާމި

ތަނެއްގަާ ެއއްވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ެވއްޖިއްޔ ާ ގ ތުންާ އ ންނަާ ޓްރޭާާއިއެނިގފަިއާ އަކީާ ެއްއާާާާޑްކަސްޓަމްސްާ ޕ ލިސީާ

ތަނެއް މިކަާާކަނޑައަޅ ާ ގ ތުންާ ބެހޭާ މިކަންކަމ ާ އިންޕޯޓުކުރުމ ާ އެކްސްޕޯޓުކުރުމ އިާ ޑިއުޓީާނޫން.ާ ންކަމަށްާ

ކުރ ާތަނަކީާކަސްޓަމްސްާޅ ާކަންކަން.ާމިކަންކަންާތަންފީޛުާޕ ލިސީާދަށުންާކަނޑައަާޑްކަނޑައެޅުމ ާިމކަންކަމަކީާޓްރޭާ

ވެދ ނެ.ާ ކަމަށްާ ތަނެއްާ އުފައްދަވ ާ މިާ ނަމުަގއިާ ޕްރ ޓެކްޝަންާސަރވިސަސްެގާ ބޯޑަރާ ނޫނިއްޔ ާ ވެދ ނެ.ާ ކަމަށްާ

ވ  މިުއޅޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަންނަާާާާހަކައަޅުަގނޑުާ ތަރައްޤީވަމުންާ ޤައުމުތަކަށްާ ކުދިކުދިާ އަްމދުންާ އަދިާ އަކީާ

ޓްރޭ ނިންމ ތަނެކޭ.ާާާޕ ލިސީާާޑްޤައުމުތަކަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އިޤްތިޞ ދުަގއިާ ޤައުމުތަކުެގާ އެާ އަކީާ

ގ ތުން ނޫނިއްޔ ާއިންޕޯޓުާޑިއުޓީާާާާކުރަންާމައުމޫލްާކަލެކްޓުކަސްޓަމްސްާއަކީާއެާކަނޑަައޅ ާއުސޫލަކ ާއެްއގ ތްވ ާ

ކަލެކްޓުކުރަންާނޫނިއްޔ ާއެކްސްޕޯޓްާޑިއުޓީާނަަގންާއ ންނަާތަނެއް.ާކަސްޓަމުެގާމަިއަގނޑުާމަުގސަދަކަށްާެވެގންާާ

ާާށްާެވެގންާހިގައިދ ނެާކަންނޭނގެާގައިދ ނެާމިގ ތަށްާަވކިާުމއައްސަސ ާެއއްާއުފެއްދީމަާމައިަގނޑުާމަުގސަދަކަނހި

ާާ ާާާާާބ ޑަށްާލިބޭާއެންމެކަސްޓަމަށް ލިބޭާތަނެއްާކަމަށްާދެއްކުން.ާމިހެންާކަމަށާްާއެއްާާއ މްދަނީާާލިބޭ،ާމިާއެންމެާބ ޑު

ދިވެހިރ އްޖެ ދިެވހިރ އްޖެާާވަންޏ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ިވޔަފ ރިކުރ ާ އަދިާާާއިންާ ފަރ ތްތަކުންާ އިންޕޯޓުކުރ ާ މުދ ާ އަށްާ
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ވިސްާާދިވެހިރ އްޖެ ހަމަާ މިއީާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެކްސްޕޯޓުކުރ ާ މުދ ާ ކަމެއް.ާއަށްާ ކަންބ ޑުވ ންޖެހޭާ ވަރަށްާ ނ ލަންޖެހޭާ

ަގވ އިދުތަކެ ހުރިހ ާ ކަނޑައަޅ ާ އުސޫލުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ބެހޭާ މިކަމ ާ ބޯޑައެއީާ އެންޑްާ ކަސްޓަމްސްާ ހަދަނީާ ރާާއްާ

އެޖެންސީ ޑިޕ ާާޕްރ ޓެކްޝަންާ ނޫނިއްޔ ާ ކަމަށްވެފަިއާ ލިބޭާާއިންާ އެތަނަށްާ މިތަނަކީާ އަދިާ ކަމަށްވެފައިާ ޓްމަންޓުންާ

ާާ އެންމެާއެކަށީެގންވ ާގ ތަކަށްާހޯދަންާމަސައްކަތްކުރ ާތަނެއްާކަމަށްާވަންޏ ާހަމަާޭއެގާޒ ތުަގއިާއުފެދިފައިާފައިސ 

އުސޫލުތަކަށްާާ ިވޔަފ ރީެގާ މިއ ތީ.ާ އުފެދިފައިާ މުއަްއސަސ ާ މިާ ގ ތަށްާ ޚިލ ފުވ ާ އުސޫލުތަކ ާ ވިޔަފ ރީެގާ މިއ ތީާ

ަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގ ތުންާެވްއޖިއްޔ ާތަފ ތުާތަނަކުން.ާބޭނުންވ ާޑިއުޓީާއ އިާމިކަންކަންާކަނޑައަޅަންވ ނީާއަޅުާ

ތަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާހަމަާފިޒިކަލްާޕ ލިސީާެގންުގޅޭާިގނަާތަންތަނުަގއިާއ ންނަނީާއެކަންާެއގ ާާއިއެއީާދުނިޔޭގަާ

ތަންފީޛު ނޫނީާ މަރުޙަލ އެއްަގއިާ ކުރުމުަގއިާާތަންފީޛީާ އިާ ކަސްޓަމްސްާ ގ ތުންާ ޑިއުާުމއައްސަސ ެއއްާ ޓީާާންާ

އި ކަސްޓަމްސްާ މިއީާ ވ ހަކަކަލެކްޓުކުރުމަކީާ މިުއޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެްއ.ާ ކުރެވިދ ނެާ ެއއީކީާާާާންާ އަކީާ

އެްއގ ތަކަށްާވެސްާވިޔަފ ރިާއ އިާއިޤްތިޞ ދ އިާބެހޭާޕ ލިސީާކަނޑަައޅ ާތަނަކަށްާނުވ ނޭ.ާކަސްޓަމުެގާސަރަޙައްދުާާ

ެއކްސްޕޯޓުކުރ ާޒޯންތައްާނޫނިްއޔ ާޑިުއޓީާފްރީާޒޯންތަްއާާ-ތެރޭަގއިާރީާކަނޑައެޅުުމަގއިާކަސްޓަމްސްެގާސަރަޙައްދުެގާާ

ހިމެނުމަކީާވެސްާހަމަާމިދެންނެވިާނަޒަރުންާބަލ ކަމަށްާވަންޏ ާކަސްޓަމަށްާކުރެވޭނެާކަމެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެްއާާ

ެއއަށްވުރެއްާބ ޑުާރ އްޖޭެގާާާާއަށްުވރެއްާފުޅ ާދ އިރ ެއއްަގއި،ޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެކަންކަންާކަނޑައަޅަންާޖެހޭނީާއެ

ޒޯނެއްާާ ފްރީާ ޑިއުޓީާ ކުރަންވ ނީ.ާ އެކަންާ ދަށުންާ ބެލުމުެގާ ވުޒ ރ ެއްއެގާ ކުރ ާ މަސައްކަތެއްާ އިޤްތިޞ ދީާ

ކަނޑައެޅުަމކީާއެއީާކަސްޓަްމސްެގާޕ ލިސީއަކަށްާެވެގންނެްއާނުވ ނެ.ާކަސްޓަމަކީާޑިއުޓީާނަގ ާތަނެއް.ާޑިއުޓީާފްރީާ

ބެހޭާސިޔ ސަތުެގާއުސޫލެްއެގާދަށުންާާާއިާއިޤްތިޞ ދީާނޫނިއްޔ ާރ އްޖޭެގާވިޔަފ ރިއ ޒޯނެއްާކަނޑައަޅަނީާރ އްޖޭެގ

ފްރީކ ށްާޑިއު ލިބޭނެާކަމަށްާވިސްނ ފަިއާާޓީާ ބޭރުެގާއެހެންާއިންވެސްޓްމަންޓުތަްއާ ިވްއކ ާކަމަށްާވަންޏ ާ މުދ ާ ެގންާ

ބިދޭސީާިވޔަފ ރީެގާޕ ލިސީެގާދަށުންާާާފ ރިންާއިންވެސްޓުމަންޓުެގާޕ ލިސީއެްއެގާދަށުންާކަނޑަައޅ ާކަމެއް.ާނޫނިއްޔ 

ކަނޑައަޅ ާކަމެއްާއެއީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަސްޓަމަކީާބިދޭސީާވިޔަފ ރީެގާޕ ލިސީާކަނޑައަޅ ާތަނެއްާވެސްާނޫން.ާާ

ާާކަސްޓަމަކީާހަމައެކަނިާތަންފީޛީކަސްޓަމަކީާއަދިާފ ރިންާއިންވެސްޓުމަންޓ ާބެހޭާކަމެްއާކުރ ާތަނެއްާެވސްާނޫން.ާާ

މަރުކަޒެއް.ާހަމަާމިހެންާދަންނަވަންާއެބަޖެހޭާކަސްޓަމްސްެގާޒޯނެއްާކަނޑައަޅ އިރުާމުއައްސަސ ާއެ އް.ާނޫނިްއޔ ާ

މިއާ  ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ހިސ ބެއްާ ކިހ ާ ސަރަޙައްދުެގާ މ ލޭެގާ ކަނޑަައޅ ނީާ ޒޯނުާ އެހެންާާާާއިކަސްޓަމުެގާ ުގޅުންހުރިާ

އެބަހުރި ވެސްާ ޕޯޓްސްތަންތަންާ ާ.ާާާާ އެބައ ތް. ސަރަޙައްދެއްާ ެވސްާާއ ތޯރިޓީާ ސަރަޙައްދުތައްާ އެހެންާ އެނޫންާ އަދިާ

އެބައ ތް.ާއެހެންވީަމ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާޭއެގާޒ ތުަގއިާކަސްޓަމްސްާއެންޑްާބޯޑަރާޕްރ ޓެކްޝަންާ

ސ ރވިސަސްާކިޔ ފައިާތަނެއްާހަދ ފައިާއެތަނަކަށްާމިާބ ރުތަކެއްާދެވޭނެާކަމަށް.ާމިއީާހަމަާއުސޫލީާމައްސަލަތަކެްއާާ

ާާ ހަމަާާހުރި ވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާވެސްާ ބަލ ާކަމަށްާ މ އްދ ތަކަށްާ ތަފްސީލުާ ހުރިާ ބިލުަގިއާ ިމާ ކަންތައްތަކެއް.ާދެންާ

ކ މިޓީ ހަމަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ ހަމަާ ގ ތަށްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންގ ސްެގންާާާބައެއްާ އަށްާ
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ާާޑްާނިާހަމަާނިޒ މީާމައްސަލަތަކެއްާމިާބިލުަގއިާހުރިާޓްރޭބަލަންޖެހޭާކަންނޭނެގއޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާހަމައެކަ

ޕ ލިސީާކަނޑައެޅުމަކީާކަސްޓަމްސްާއެންޑްާބޯޑަރާޕްރ ޓެކްޝަންާސ ރވިސަސްާެއއްާއުފައްދ ފައިާެއއިންާކުރެވޭނެާާ

ރީާޒޯންާާއެކްސްޕޯޓުާޒޯންާއުފެްއދުމ ާޑިއުޓީާފް-ކަމެއްާކަަމކަށްާައޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭ.ާހަމަާއެހެންމެާރީ

ާާ ދުނިޔޭެގ ހަމަާ 3ާާާާއުފެއްދުމަކީާ ނޫނިއްޔ  ޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގ3ާާވަނަާ ނޫނިއްޔ ާާާާވަނަާ ޤައުމުތަކުަގއިާ

ޕ ލިސީެގާއިންސްޓްރުމަންޓެކޭ.ާެއއީާއެްއގ ތަކަށްާވެސްާޑިުއޓީާާާާޑްޤީވަމުންާއަންނަާޤައުމުތަކުަގއިާއެއީާޓްރޭާތަރައް

އްތޯާެއއީކީާާއައްސަސ ެގާތަނެއްާނޫން.ާއަދިާކިއެކްޓުކުރަންާއ ންނަާމުކަލެކްޓުކުރ ާތަނެއްެގާނޫނިއްޔ ާޑިއުޓީާކަލެ

ނޫން.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާވެސްާިމހ ރުާއެބަހުރިާއިކ ނ މިކްާާާާހައްޓ ާތަނެއްާމިނިސްޓްރީެގާދަށުންާވެސްާބަލަފިނޭންސް

ކުރައް މިކަންާ މިނިސްޓްރީންާ ޑިވެލ ޕްމަންޓުާ އިކ ނ މިކްާ އެއް.ާ މިނިސްޓްރީާ ވަންޏ ާޑިވެލ ޕްމަންޓުާ ކަމަށްާ ަވއިފިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކަމަށްާ ދ ނެާ ގ ތެްއަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ މ ާ މިކަންާ ވެއްޖިއްޔ ާ ގ ތުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޭއެގާޒ ތުަގއިާކަސްޓަމްސްާއެއަކީާކަސްާާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާދެންާދަންނަވ ލަންާއ ތްާއަނެއްާވ ހަކަ އްާއ ތީަމާާޓަމްސްާ

މައްސަލަތަކެއްކަެމއްާމިއުޅެނީކީ.ާމިާދެންނެވިާކަހަލަާކަންތައްތައްާފިޔަަވއި.ާމިާާާށްާނޭނެގާކ ންކަހަލައަޅުަގނޑަކަ

ދެންނެވިާކަހަލަާިވޔަފ ރިާއ ިއާބެހޭާއުސޫލީާކަންތައްތައްާކަނޑައެޅުންާފިޔަަވއިާއެހެންާަވރަށްާިގނަާކަންތައްތަކަކީާާ

ތަންތަނުަގ ހުންނަާ އުފައްދ ފައިާ ނަމުަގއިާ ކަސްޓަމްސްެގާ ދުނިޔޭަގއިާ ބޯޑަރާާހަމަާ ތަނެއް.ާ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ އިާ

ހަމައެކަނިާ މިއަންނަނީާ ޕްރ ޓެކްޝަންާ ބޯޑަރާ ސުވ ލަކީ،ާ އުފެދޭާ މީަގއިާ އައިމަާ ސަރވިސަސްާ ޕްރ ޓެކްޝަންާ

ެގާހަމަލ އަށްފަހުާއެމެރިކ ަގއިާއުފެއްދިާހޯމްލެނ11/9ާާާްމުދަލ އިާމިާއިމްޕޯޓްކުރ ާތަކެްއޗަށްާެއކަނިތޯ.ާއެމެރިކ ަގއިާާ

ކިޔާ  ބޯޑަރާާސެކިއުރިޓީާ އުފައްދ ާ މިާ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ އެއްބައި.ާ ޕްރ ޓެކްޝަންެގާ ބޯޑަރާ ހަމަާ ެއވެސްާ ތަނެއް.ާ ާ

ހަމަާ ދޭ.ާ ނުއެއްާ ކަމެއްާ އެްއވެސްާ އިމިްގރޭޝަންެގާ ވެސްާ ެއއްގ ތަކަށްާ ތެރޭަގއިާ ސަރވިސަސްެގާ ޕްރ ޓެކްޝަންާ

ެގާނަމުަގއިާކަސްޓަމްސްާއަށްާބައެއްާާމުޅިންާވަކިާމުއްސަސ ެއއްގ ތަށްާމިއ ތީ.ާއެހެންވީމަ،ާބޯޑަރާޕްރ ޓެކްޝަން

އިތުރުކ ށްފައިާކަސްޓަމްސްާެއންޑްާބޯޑަރާޕްރ ޓެކްޝަންާސަރވިސަސްާކީމަާޭއެގާޒ ތުަގއިާވެސްާހަމަާމަފްޙޫމްަގިއާާ

ނުރައްކަލެްއާާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ނޫނިއްޔ ާ ލިމިޓްވަނީާ މިާ ޕްރ ޓެކްޝަންާ ބޯޑަރާ އެބައަރ .ާ އ ޅުންތަކެއްާ ވެސްާ

ދ ދިފަހުނާްާމެދުވެރިވެދ ނެކަ ހަމަާ ކަންނޭނެގާ ވެދ ނެާ އެކަނި.ާ މުދަލަށްާ ކުރ ާ މިއ ތީާސްމަްގލްާ ބެލެިވފައިާ މިާ މަށްާ

ހަތިޔ ރުތަކެއްާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެވީމަާއެއީާކަންނޭނެގާމިާބިރުާނަަގންޖެހޭާސަބަބަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާާ

ބޭނުންކުރ  މަފްޙޫމްތައްާ މިކަހަލަާ ާާާާކަމަށްާާދަންނަވ ނީާ ތަންތަނުަގއިާވަންޏ  އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ މަފްޙޫމްތައްާ މިާ

ހަަމާާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ބަލައިލުމަކީާ ކ ންގ ތަކަށްތޯާ ފުޅ މިނެއްަގއިާ ކިހާ  ހުންނަނީާ ބޭނުންކ ށްފައިާ

ައޅުަގނޑުމެންާވެސްާހަމަާ ކަންތައްތައްާކަންނޭނެގ.ާ މުއައްސަސ ތައްާއުފައްދ ފައިާނަންާދޭއިރުާބަލައިލަންޖެހޭނެާ

ލްއަޤްވ ީމާމުޢ ޙަދ ތަކުަގއިާބަިއވެރިވެެގންާއުޅޭއިރުާބޯޑަރާޕްރ ޓެކްޝަންާސަރިވސަސްެގާމ ނަިއެގާތެރޭަގއިާބައިނަ

އަޅުަގނޑުމެންާ މުދ ތޯާ ކުރެވޭާ ސްމަްގލްާ ނޫނީާ ބޭންޑްތޯާ ކ ންޓްރެާ އެތެރެކުރެވޭާ އަށްާ ރ އްޖެާ ހަމައެކަނިާ މިދަނީާ
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ހަ މިާ ކ ންފައިންކުރަންޖެހޭނެތޯާ އެވަރަށްާ ދެންނެީވާާވިސްނ ލ ފައިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކަންނޭނެގ.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ މަާ

އުސޫލީާބަެއއްާމައްސަލަާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާބޭނުންވަނީާިމާކ މިޓީާއަށްާގ ސްެގންާ

ސިޔ ސަތުެގާާ ބ ޑެތިާ މިކަހަލަާ އުސޫލީާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ެއްއގ ތަށްާ ސިޔ ސަތ އިާ ސަރުކ ރުެގާ ވެސްާ އަންނައިރުާ

ދަލުތަކެއްާއަންނަކަމަށްވަންޏ ާމީަގއިާއެންމެާރަނަގޅުގ ތަކީާކ ބައިތޯާހަމަާދިރ ސ ކ ށްފައިާބައިނަލްއަޤްވ މީާގ ތުންާބަ

މިކަންާކުރަނީާކިހނެއްތޯާބަލ ފައިާމިކަންާއެންމެާރަނަގޅުގ ތުަގއިާއ ތުންާކަންނޭނެގާމިާއެންމެާފުރިހަމަގ ތަކަށްާ

ޤަ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އަށްާާވެެގންދ ނީ.ާ ދިވެހިރ އްޖެާ އަކީާ ޑިއުޓީާ އިމްޕޯޓްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަތިާ ބޫލުކުރަންާ

މިހ ރުާވެސްާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓަށްާދޭާތަނަކީާކަސްޓަމްސްކަމަށްވ އިރުާއިމްޕޯޓްާޑިއުޓީެގ3ާ/1ާާާާވަންނަާއ މްދަނީެގާާ

ފިޔަާ ބެލެހެއްޓުންާ ިމކަންކަންާ ބެލެހެއްޓުން،ާ މިކަންކަންާ ކަނޑައެޅުމ އިާ ޑިއުޓީާާކަންތައްތައްާ އިމްޕޯޓްާ ވައިާ

ކަމަށްވަންޏ ާ އ ެވއްޖެާ ެއއްޗެއްކަމަށްާ ނެޭގނެާ މިާ ދަށުންާ ެއކްޓެއްެގާ ކަސްޓަމްސްާ މިކަންކަަމކީާ ކަނޑައެޅުމ އިާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއޭެގާޒ ތުަގއިާއުޅޭާއަރ ރުންތަކަކ އިާޭއެގާޒ ތުަގއިާއުޅޭާަމއްސަލަތަކެއްާއުޅޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ހަމަ މިވަުގތުާ ބަދަލުތަކ އިާާާއަޅުަގނޑުާ މިހިރަާ އަިއސްފައިާ އުސޫލަށްާ މިާ އަކީާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ

ދޭތެރޭަގއިާމިާކ މިޓީާއަށްާދ އިރުާކ މިޓީާއިންާވިސްނ ލައްވ ފައިާދުނިޔޭެގާއެހެންާތަންތަނުަގއިާމިކަންާކުރ ާގ ތ އިާ

ޤަާ އ ންނަާ ެވފައިާ ޤައުަމކަށްާ ދުނިޔޭެގާ ތިންވަނަާ ައކީާ ދިވެހިރ އްޖެާ އެންމެާއަދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އުމަކަށްވ ތީާ

ގ ތަކަށްާާ އިތުރުވ ނެާ އެންމެާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ އެބަޔަކަށްާ ބަޔަކުާ ކަލެކްޓްކުރ ާ ޑިުއޓީާ މީަގއިާ ގ ތަކީާ ރަނަގޅުާ

ހިމެނޭނެކަމަށްާ މީަގއިާ ޙައްޤުތަކެްއާ ިވޔަފ ރިވެރިންެގާ ނޫނިއްޔ ާ ދޫކ ށްލުންތޯ،ާ މިކަންާ މަސައްކަތްކުރަންާ

އ ިއާާޤަބޫލުކުރެވިެގންާޑިާ ޑިއުޓީާ ފިޔަވައިާ ކަލެކްޓްކުރުންާ ޑިއުޓީާ ބެހޭާކަންކަންާ އ އިާ ޑިއުޓީާ ކަނޑައެޅުމ ިއ،ާ އުޓީާ

ައއިމަާާ ިއންވ އިސްކ ށްެގންާ އަންޑަރާ މުދ ާ ވ ހަކަދެކެެވމުންދިޔައީާ މިތަނުަގއިާ ހަމަާ ދެންމެާ ކަންކަން.ާ އެހެންާ ބެހޭާ

ވި ޙަޤީޤަތުަގިއާ ހަމަާ މިވެސްާ ދޭތެރެ.ާ ގ ތ އިާ ވެލިއުކުރ ނެާ ތަނެްއަގިއާާމުދ ާ ކަނޑަައޅ ާ ޕ ލިސީާ ބެހޭާ އ ިއާ ޔަފ ރިާ

ކުރުމަކީާާ އެކަންާ ެއްއގ ތަށްާ ގ ތަކ އިާ ކަނޑައަޅ ާ އެާ އެކަމަކު،ާ އ ންނަނީ.ާ ކަނޑަައޅ ފައިާ ގ ތްާ ކުރ ނެާ މިކަންާ

ކަސްޓަމްސްާއިންާކުރ ާކަެމއް.ާމުދ ާއަންޑަރާވެލިއުކ ށްފައިާހުންނަާތަންތަނުގައިާކަސްޓަްމސްާއެކްޓެްއެގާތެރޭަގއިާާ

ކަމަށްވަންޏ ާ ދޫކ ށްލައްަވއިފިާ ކަމެއްކަމަށްާ ކުރަްއވ ާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ މިއީާ އ ވެފަިއާ ގ ތްާ ކުރ ނެާ މިކަންާ

ކަލެކްޓްކުރުމަށްޓަކައިާާ ބ ޑުކ ށްާ އެންމެާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ އަށްާ ކަސްޓަމްސްާ ބެލޭނީާ ެވސްާ އަބަދުާ އަށްާ ކަސްޓަމްސްާ

ވިޔަފ ރިވެރިންެގ މިއީކީާ ކުރެވޭނީ.ާ ކަންކަމެއްާ ގ ތަކަށްާާާާކުރެވޭާ ފައިދ ހުރިާ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ނޫނީާ ޙަްއޤުަގއިާ

ސިޔ ސަތުާާ އިޤުތިޞ ދީާ ނުނީާ ކަނޑަައޅ ާ ސިޔ ސަތުާ ވިޔަފ ރީެގާ ކުރަންވ ނީާ މިކަންކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ނުވ ނެ.ާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނު ންވޭާކަނޑައަޅ ާމަހުކަމ އަކުންާނޫނީާވުޒ ރ އަކުންކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާ

މިއަށްާއުސޫލީާގ ތުންާމިާއައިސްފައިާހުރިާބަދަލުތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާކ މިޓީާއިންާވިސްނ ަވޑަިއަގތުމަކީާއަޅުަގނޑުާާ

ާވަރަށްާއެދޭކަމެކޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
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ާ

ާތިމަރަފުށިާދ އުރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާ

ާާ މިާވަނީިވއްޔ ާާ`.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް ހަމަާއައިސްާ ބޭފުޅަކުާވ ހަކަދަްއކަން.ާއަޅުަގނޑުާ ނެތީތޯާއިތުރުާ

ައރިހުންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާ ައޅުަގނޑުާޕ ޓީެގާބޭފުޅުންެގާ އަދި.ާއަޅުަގނޑަށްާމިާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާނަގ އިރުާ

ދެއްވުމަށް ޓައިމްާ މުޅިާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެތިއްޔ ާ ބޭފުޅުންާ ވ ހަކަދަްއކ ާ އެދެންާ ބޭފުޅުން.ާާބ ޑަށްާ ވ ހަކަދަްއކަވ ާ ާ.

ވަރަށްާާ ދެކޭގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަމިއެޅީާ ބިލެއްާ ބެހޭާ އ އިާ ކަސްޓަމްސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއކްސްޕޯޓ ިއ،ާާ ބަލަންޖެހޭާއިމްޕޯޓ އި،ާ ިގނަާއޭރިޔ ތައްާ ބިލުަގއިާއެބަހުރިާވަރަށްާ ިމާ މުހިއްމުާވަުގތެްއަގއި.ާއެއީާ

މު ރީާޝިޕިންގއ އި،ާ މުދަލ އި،ާ ބެހެއްޓޭާ ެވއަރހައުސްތަކުަގއިާ ބ ންޑަޑްާ ވެއަރހަުއސްތަކ އި،ާ ބ ންޑަޑްާ ދ ާ

ކްލިއަރެންސްާ އައުޓްވޯޑްާ އިންވޯޑްާ ކަނޑައެޅުމ ިއ،ާ ޒޯންތަްއާ ފްރީާ ޑިއުޓީާ ަގވ އިދުތަކ އި،ާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުެގާ

ލެވިފައި.ާމިރ ްއޖޭެގާކަސްޓަމަކީާވަރަށްާދިނުމ އިާމިހެންާހުރިާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާމިާބިލުަގއިާވަނީާެއކު

ދ ދިފަހުނާްާ އަޑުއަހައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ އެއް.ާ ކަސްޓަމްސްާ އ ތްާ ތ ރީޚެއްާ ހަޑިހުތުރުާ ވަރަށްާ އ ތްާ ތ ރީޚެއްާ ނުބައިާ

ދެންމެާބޭފުޅަކުާވ ހަކަާދައްކަވަމުންާވިދ ޅުެވއްޖެާކަސްޓަްމސްެގާމަސައްކަތުެގާތެރޭަގއިާއެބަހުއްޓޭ،ާކަސްޓަމްސްެގާާ

ަވކިާމެ ޤައުުމެގާ ނޫނިއްޔ ާ އ އިާ މިނިސްޓްރީާ ޓްރޭޑްާ ބަެއއްާ ވިޔަފ ރިކުރ ާ އެބަހުއްޓޭާ ތެރޭަގއިާ ންޑޭޓްާ

ވ ހަކަދެއްކިއިރުާާ އެބަހުރިކަމަށްާ ުގޅުންާ އޭަގއިާ މަސަްއކަތްތަކެްއާ ަމއްސަލަތަްއ،ާ ބެހޭާ މިނިސްޓްރީތަކަކ އިާ

އެ މިނިސްޓްރީާ ޓްރޭޑްާ މިރ އްޖޭަގއިާ ހަނދ ންކުރަންވީާ ނ ތަހުޒީބުާއަޅުަގނޑުމެންާ ހަދައިެގންާ ހުޅުަވިއެގން،ާ އްާ

އެބަހުރި،ާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހަނ ވެފައި.ާ ަވނީާ ރައްޔިތުންާ މިރ އްޖޭެގާ ތަޢ ރަފްކ ށްެގންާ ަގވ އިދުތަކެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ނާްާ ައކީ.ާ ބޭނުންވ ާވ ހަކަާ ދަްއކަންާ މުޅިންާ ނޫންާއަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއީކީާ

ރ އްޖޭަގއިާމިނިސްޓަރަކުާރ އްޖެާއިންާބޭރުންާައއިާލޯންޗްތަކެއްާެގނެސްފައިާކަސްޓަމްސްާއަށްާޗެކެްއާާއެބަހުރިާމި

ދިނީމަާއެާޗެކްާނުހިފުނީމަާެއާޗެކްާހިފަންާއަންގ ފައިާއެާޗެކްާހިފ ފަިއާލޯންޗްތަްއާދޫނުކުރީމ ާއޭނަާއަށްާދިންާާ

ާމިރ އްޖޭެގާތ ރީޚުަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާމިރ އްޖޭގެާޝ ކްެގާސަބަބުންާހ ޓްއެޓޭކްާޖެހިެގންާމަރުވެފައިާއެބަހުރި

ގ ތްާއަޅުަގނޑުމެންާދަނެާ ތ ރީޚ އި،ާމިރ އްޖޭެގާކަސްޓަްމސްަގއިާވ ނުވ ާއ އިާމިރ އްޖޭެގާކަންތައްތައްާކ ށްފައިވ ާ

އްސަލަތަކ އި،ާާއެކަންާއެނިގެގންާމިތިބީ.ާމިރ އްޖޭަގއިާކަސްޓަމްސްަގއިާޖެހޭާމައްސަލަތަކ އި،ާޝިޕިންގަގއިާޖެހޭާމަ

ވެސްާާ އެކަކުާ ހަމަާ ހުރިާ ތަޖުރިބ ާ ބ ޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްތުރެންާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ޖެހޭާ ެއކްސްޕޯޓ އިާ އިމްޕޯޓ އި،ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެހެންވީމަ،ާ ެއވ ހަކަ.ާ ބުނެލ ނަންާ ައޅުަގނޑުާ ފަޚުރުވެރިކަމ ިއއެކުާ ނުހުންނ ނެ.ާ ބިމަކުާ މިރ އްޖޭެގާ

އަތްފު ތިމ މެންާ ވ ނުވ .ާ ފ އިތުވެދިޔަާއެބައިނޭގާ ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ ޕ ސްޓަށްާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާ ޅ ކ ށްފައިާ

މަނިކުފ ނުާ ސިއްކަޭގާ އަލްމަރުޙޫމްާ މަނިކުފ ނު،ާ ސިއްކަޭގާ ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ ހުރިގ ތަށްާ ކ ށްފައިާ ކަންާ ތ ރީޚުަގއިާ

ންުގމުންާޭއނަާދޫނުކ ށްލީމަާއެންމާެާކިހިނެއްތޯާމަރުވީ.ާެގނައިާލޯންޗްތަކަށްާޗެކެއްާހިފ ފައިާލޯންޗްތައްާދޫކ ށްލ ށޭާއެ
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ފަހުންާއޭނަާއަށްާދިންާޝ ކަްގއިާއޭނަާހ ޓްއެޓޭކްާޖެހިާމަރުވީ.ާކުރީެގާސަރުކ ރުންާކަންތައްާކ ށްފައިާހުރިގ ތަކީާާ

މިއީ.ާއަތްާފުޅ ކ ށްފައިާވ ހަކަދައްކ އިރުަގއިާބިލެއްާހުށަހަޅ އިރަށްާތިމ މެންާމ މ ޅުާބަޔަކަށްާހެދިެގންާމ ާދަންނާަާ

ވެސްާާބަޔަ ހުރިހ ާ ކ ށްފައިާ ހަަމާ ވެސް.ާ އެއްކަެމއްާ ނެތްާ ކ ށްފައިާ ތިމ މެންާ ވ ހަކަދައްކ އިރުަގއިާ ހެދިެގންާ ކަށްާ

ނުޖެހޭނެ.ާ ަގޑިއެއްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރީ.ާ ކ ށްފައިާ ވައްކަންތައްާ ބ ޑެތިާ ގ ތަށްާ ނުފެންނަާ ކަންތައްތަކަކީާ

ބަޔ ންކ ށްފަިއވޭ ބިލުަގއިާ މިާ ރަީއސް،ާ އިމްޕޯޓް،ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަންނަާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ބ ޑަށްާ ަވރަށްާ

ިމާާ ބަޔ ންކ ށްފަިއވަނީ،ާ ބިލުަގއިާ މިާ ބޯޓުފަހަރުެގާވ ހަކަ.ާ އ ންނަާ ދަށުަގއިާ ކ ންޓްރޯލްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްާ

އަށް މިރ އްޖެާ ބަޔ ންކ ށްފަިއވަނީ.ާ ެއވ ހަކަާ ަގިއާ )ނ(ާ މ އްދ ަގއިާ ތިންވަނަާ އ އިާ މ އްދ ާ ދެވަނަާ ވަންނަާާާާބިލުެގާ

އިހުމ ލުތައްާާ ބ ޑެތިާ ވަރަށްާ ހަމަާ ތަޖުރިބ ާ އެބަހުރިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިނުމުަގއިާ ކްލިއަރެންސްާ އިންޯވޑްާ ބޯޓުފަހަރުެގާ

އެހެންާ ބޯޓުެގާ ބެހޭާ ބޯޓ ިއާ މެނިފެސްޓ އިާ ބޯޓުެގާ އެާ އައިސްެގންާ ބޯޓެއްާ ެއއީާ ވެފައި.ާ ވަނީާ ކަސްޓަމުންާ

ކްލިއަރެ ހުށަހަޅ ާ ތަކެތާިާޑ ކިއުމަންޓްތައްާކަސްޓަމަށްާ ބޯޓުންާއެބަހުރިާ ބޯޓަށްާދިއުމުެގާކުރިންާ ންސްާއ ފިސަރުންާ

ބޯޓުފަހަރުަގއިާއެހ ތަނުންާާ ޖެހިފައި.ާ ބޯޓުފަހަރަށްާއެބަހުރިާމައްސަލަާ ިގނަފަހަރުާއެާ ބ ލ ފައި.ާއެކަުމެގާސަބަބުންާ

ތިމީތިާއެރުވުމުަގއިާއޭަގިއާާފެށިެގންާބޯޓަށްާއެރުމުެގާކުރިންާބޯޓުަގއިާތިބިާމީހުންާބަލ ދ ާދޯނިފަހަރަށްާފުރުޓ އިާއޭ

އުޅަނދުފަހަރަށާްާ އެާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ ބޭރުވެފައިާ ކަސްޓަމްސްތަކުންާ މިރ އްޖޭަގއިާ އޭތިމީތިާ ޑްރަގ އިާ އެބަހުރިާ

ކްލިއަރެންސްާދޭހިނދުާިގނަފަހަރުާބޯޓުފަހަރަށްާއަރ ާކްލިައރެންސްާއ ފިސަރުންާފައިބ ތ ާބައިަގޑިއިރުާފަހުންާދެންާ

އުޓްާިއންކަރޭޖްަގއިާއ ންނަާކ ންެމެވސްާދުރުާހިސ ބަކަށް.ާއެހ ތަނުންާދ ނީާމުށިމަހަށްާދ ާާބޯޓުާޝިފްޓްކުރ ނީާއަާ

އެތެރެކުރެޭވާާ އަށްާ ރ އްޖެާ މިފަދަާ ހުރިާ ބޯޓުަގއިާ ގ ސްފައިާ ކައިރިއަށް.ާ ދ ނީާ ދޯންޏެއްާ ވަދުާ ނޫނިއްޔ ާ ދޯންޏެއްާ

އޭތި ޑްރަގ އިާ އޭތިމީތިާ ނޫނިްއޔ ާ ހަތިޔ ރ އިާ ފ ޑުފ ޑުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުރައްކ ތެރިާ ބޭލެމުންދަނީ.ާ މީތިާ

އެބައިނޭގާމިރ އްޖޭަގއިާއައުޓްާއިންކަރޭޖްަގއިާހުންނަާބޯޓުފަހަރުާއިންވޯޑްާކްލިއަރެންސްާދިނުމަށްފަހުާދެންާކަނާްާ

ޑިއުޓީާާ އަކީާ މައްސަލަާ ހުރިާ މީަގއިާ ބުނީމ ާ ބިލެކޭާ ކަސްޓަމްސްާ ހަމައެކަނިާ އެހެންވީމަ،ާ ގ ތް.ާ ވެެގންދ ާ

ނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމީަގއިާއެބަހުރިާވަރަށްާިގނަާއެހެންާމައްސަލަތައް.ާއ ދެ،ާމިރ އްޖޭަގއިާާމައްސަލަތަކެއްާާ

ޑެޑްލައިންާާ ޓައިމްާ އިންނަާ ދީފައިާ ކްލިއަރެންސްާ ބޯޓުފަހަރަށްާ ކްލިއަރެންސްދޭާ އައުޓްވޯޑްާ ހަމައެފަދައިންާ

ހައެއް އިރުއ އްސިާ ހައެއްޖަހ ާ އިންނަނީާ ިގނަފަހަރުާ ާހަމަވ އިރުަގއިާ ކަޅިންާާ ބޯޓުާ ކުރިންާ ޖެހުމުެގާ

އިންނަާާ ދީފައިާ ނުކުންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ސަރަޙައްދުންާ ވިޔަފ ރިާ މިާ ރ އްޖޭެގާ ނޫނިއްޔ ާ ނުކުންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ

މައްސަލައެއްާާ އިންޖީނުާ ކ ންމެވެސްާ އ ންނަނީ.ާ ނުފުރިފައިާ އ ންނަނީާ ބޯޓުފަހަރުާ ިގނަފަހަރުާ ތެރޭަގއިާ ޑެޑްލައިންާ

ކްލިއަރެންސްާޓައިމްާާނޫނިއްޔ ާއެހެންާމައް ފެށިެގންާ ބޯޓުަގއިާއެހ ތަނުންާ ބަހައްޓ ފައިާ ޖެހިެގންނޭާކިޔ ާ ސަލަެއްއާ

މިާ މިކަންތައްާ މިވެސްާ ޑިލޭކުރ ނީ.ާ ކްލިއަރެންސްާ ދުވަހަށްާ އަނެއްާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ދެންާ އ ންނ ނީ.ާ ހަމަވެފައިާ

ދެ ދެމެދުަގއިާ ެއާ ހަމަވީމ ާ ޓައިމ ިއާ ދީފައިވ ާ ކްލިއަރެންސްާ އިންާދެމެދުަގއިާ މިރ އްޖެާ ބޯޓުފަހަރަށްާ އަނެއްކ ާ ންާ
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ހިނގ ފައި.ާާ ވަްއކަންތައްާ ބ ޑެތިާ ވަރަށްާ ހުންނަނީާ ެއާ އޭތިމީތި.ާ ތަކެްއޗ އިާ ައރުވ ާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާގ ވ ލަނީާރ އްޖެާިއންާބޭރުންާއަންނަާޗ ޓަރާބޯޓުފަހަރ އިާމިާބޯޓުފަހަރުާ

ރަށްާނޫނިއްޔ ާވިޔަފ ރީެގ،ާރ އްޖޭެގާވިޔަފ ރީެގާބަނދަރުތަކަށްާވަންނަހިނދުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމ ލޭާބަނދަ

މިއަދުާމިއެްއޗެހިާސްކޭންކުރެވޭނެާފަންނީާޤ ބިލްކަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާކިބަިއަގއިާއިތުރުކުރަން.ާމިރ އްޖެާއަށްާމިާ

އެތެރެވަ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ ނުބައިާ ހުރިހ ާ އިތުރުވަނީކީ.ާާއެތެރެވ ާ ނޫންާ މަަގކުންނެްއާ ަވިއެގާ ކަނޑުމަުގން.ާ ނީާ

ވަދެފަިއާ އަށްާ ރ އްޖެާ މިާ ބޯޓުފަހަރުާ ޗ ޓަރާ އ ތްއިރުަގއިާ ބަނދަރުާ ތިންާ މިރ އްޖޭަގއިާ އެބައިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޙުއްދައެ ނަގ ނީާ ޑިސްޗ ޖްކުރުަމށްާ ކ ޯގއެއްާ އ ތްާ ދިމ ލަކުާ އެހެންާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ކ ންމެވެސްާ އް.ާާއިރުކ ޅަކުންާ

ނަގ އިރުާއެާޙުއްދަާނަަގިއެގންާދެންާދ ނީާކ ންމެވެސްާބަޔަކުާހަދ ފައިވ ާތަރުކ ރީާހައްދ ާރަށަކަށްާދ ނީ.ާގ ސްފަިއާާ

އޭަގއިާއަރ ނީާކަސްޓަމްސްާއ ފިސަރުންނ އި،ާފުލުހުންނ އިާނޫނިއްޔ ާސިފައިން.ާއެާދ އިރުަގއިާއެާތަރުކ ރީާހައްދ ާާ

މްތަކ އިާއެންޓަރޓެއިންމަންޓްާޕްރ ްގރ މްތައްާހިންޭގގ ތަށްާރަށްރަށުަގިއާާރަށުަގއިާހުންނ ނީާެއއަރާކ ންޑިޝަންާރޫ

ވ ނުވ އެްއާާ އ ފިސަރުންނަކަށްާ ދެންާ ތެރޭަގއި.ާ ކ ޓަރިާ ތިބޭނީާ އ ފިސަރުންާ އެާ އެހ ތަނުންާ އިންނ ނީ.ާ ހަދ ފައިާ

ާާ އެއްޗެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދެންާމިކުރ ާކަމަކީ ންސަތޭކަާޕަސަންޓާްާޕަސަންޓްާތ200ާާިނޭނޭގނެ.ާބޯޓުންާބ ލާ 

ޑިއުޓީާހުންނ ނީާމުދ ާހުންނ ނީާބޯޓަށްާއަރުވ ފައިާހުންނ ނީ.ާޑ ކިއުމަންޓްާއ ންނ ނީާރޯނުބައިކ ށްާޑިކްލެއަރކ ށްފަިއާާ

ދިމަލެއްނުވ ނެ.ާާ ކ ންސައިނީއަކ އިާ ޝިޕަރަކ އިާ ދިމަލެއްނުވ ނެ.ާ އިންވ އިސްައކ އިާ މެނިފެސްޓްތަކ އިާ އިންނ ނީ.ާ

ޑަބަ އިންނ ނީާ ބިލުަގިއާާއިންވ އިސްާ ކަސްޓަމްސްާ މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ ިއންނ ނީ.ާ ހަދ ފައިާ އިންވ ިއސްާ ލްާ

ޖ ަގތަކ ިއާާ އެކަހަލަާ ބަޔ ންކ ށްާ ތަފްސީލުކ ށްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަތަކެއްާ ހުރިހ ާ މިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރައީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދިނުމަށް.ާ ޖ ަގާ މިރ އްޖޭަގއިާ ކުރުަމށްާ ވަްއކަންތައްާ ތަޖުރިބ ާއެކަހަލަާ އަޅުަގނޑުެގާ ސް،ާ

ތަޖުރިބ ާ އެކަނިާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމައެކަނިާ ފުރިހަމަވ ނެ.ާ ބިލުާ މިާ އަޅ ލިކަމުަގިއވިޔަސްާ ހަމައެކަނިާ

ކިޔ ާާ ކ މިޓީއެއްާ މިވެނިާ އެްއާ ކ މިޓީާ އިޤުތިޞ ދީާ އަންނައިރަށްާ ބިލެއްާ މިތަނަށްާ ހަމަާ އަޅ ލިކަުމަގިއވިޔަސް.ާ

ކަމ ާނުވެސްާުގޅޭާމީެގާއެްއވެސްާތަޖުރިބ އެއްާނެތްާބައެްއެގާއަތަށްާކ ންެމާާާާބަހައްޓ ފައިާކ ންމެވެސްާކ މިޓީއަކަށް

ބިލެއްާމިދަނީ.ާހަމައެކަނިާޤ ސިމްާމިތ ާއިންނެވީާއިޤުތިޞ ދީާކ މިޓީއޭާކިޔ ާބަހައްޓ ފައިާޤ ސިމްާއަތަށްާޤ ސިްމާާ

ނޫނޭ އެކަންޏެްއާ ޤ ސިމްާ މިރ އްޖޭަގއިާ ބައްލަވ ާ ބިލު.ާ މިދަނީާ ކ މިޓީައކަށްާ ރައީސް،ާާާއިންނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަމަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ތަޖުރިބ ާ މ ިގނަާ އެއަށްތުރެންާ އަޅުަގނޑުެގާ މަސައްކަތްކުރީކީ.ާ

މިރ އްޖޭަގިއާާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިމ ލަށް.ާ ބޯޓުފަހަރ ާ ހަމަާ ވެސްާ ދ ނީާ އަދިާ ހަމަާ ދ ނީާ ވެސްާ ދެންާ

ކަ ބޯޓުފަހަރުާ އަންނަާ ކަންތަްއާާކަސްޓަމްސްަގއިާ ދޭތެރޭަގއިާ ބޯޓުފަހަރ ާ ހުންނަާ ދަށުަގއިާ ކ ންޓްރޯލްާ ސްޓަމްސްާ

މޭނިންގާސެޓްފިކެޓ އި،ާާ ކ ށްފައި.ާއަޅުަގނޑުެގާއެބަހުރިާތަޖުރިބ .ާއެާބޯޓުެގާޓްރޭޑިންގާސެޓްފިކެޓްތައް،ާސޭފްާ

ރުާބޯޓުފަހަރަކަށްާފެންާސޭފްޓީާއިކުއިޕްމަންޓްާސެޓްފިކެޓްާމުއްދަތްާހަމަެވެގންާއެންމެާފަހަށްާމިތަނަށްާއައިާޗ ޓަާ
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އެރުވުުމެގާޙުއްދަނުދިންާކަސްޓަމްާއިން.ާކ ބައިތޯާބޯޓެއްެގާޓްރޭޑިންގާސެޓްފިކެޓ ާޭއަގިއާތިބިާދެާބޯޓުަގއިާތިބިާ

މީހުންނަށްާފެންާދިނުމުެގާކ ބައިތޯާުގޅުމަކީ.ާައޅުަގނޑުާޖެހުނީާއެފަހަރު،ާއެފަހަރުާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާމ40،50ާާާި

އެންެމާތަޖުރިބ ކ ށްލަންޖެހެ އަންަގިއެގންާ އަށްާ ދިއްލީާ އެމްބަސީާ ނޯތްކ ރެޔ ެގާ ޖެހީާ އަޅުަގނޑުާ ނޯތްކ ރެޔ ަގއިާ ނީާ

ފަންސ ސާްާ ތިބިާ ޖެހިފައިާ ބަނޑަށްާ ފެނަށްާ ތެރޭަގއިާ ބަނދަރުާ މީހުންާ ފަންސ ސްާ ބަނޑަށްާ އެމީހުންނަށްާ ފަހަށްާ

އެން ހަމައިން.ާ އައިާ އަށްާ އެމްބަސީާ ނޯތްކ ރެޔ ާ ދޭންޖެހުނީާ ފެންާ ތިބިާާމީހުންނަށްާ ކަސްޓަމްސްަގއިާ މެފަހުންާ

ބޭފުޅުންނަށްާވިސްނުނީާބޯޓުެގާޓްރޭޑިންގާސެޓްފިކެޓްާމުްއދަތްާހަމަވެފައިވ ތީވެާއެާބޯޓުާދ ށަށްާފެންާހިފައިެގންާ

ވިސްނ ާާ އެމީހުންާ މައިންޑެްއަގއިާ ނެރޯާ މިވަރުެގާ މައިންޑަކުންާ ނެރޯާ މިވަރުެގާ ެއވެ.ާ ނުލެފޭނެާ ެއްއޗަކަށްާ ވެސްާ

އެ އެއިރުާ އެމެންޑްކުރ ނެާއުޅެނީ.ާ އިންނަާ ދީފައިާ ސެޓްފިކެޓަށްާ އެބައިނދޭ.ާ ަގވ އިދުތަކެއްާ ައއި.އެމް.އޯާ ބައިނދޭާ

އުޅަނދެއްާާ މެންބަރެއް.ާ ައއި.އެމް.އޯެގާ އަކީާ ދިެވހިރ އްޖެާ ދީފައި.ާ އެބައ ތްާ ޕްރ ިވޒަންތަކެއްާ ވަކިާ މުއްދަތްތަކެއްާ

ންގާސެޓްފިކެޓްތަކުެގާުމއްދަތްާހަމަވެއްޖިއްޔ ާދެންާާބަނދަރެއްެގާތެރޭަގއިާއ ްއވ ާއުޅަނދެްއެގާސެޓްފިކެޓް،ާޓްރޭޑި

އަކީާާ މައްސަލަާ ދިމ ވިާ ދެންާ ައޅުަގނޑަށްާ ހަމައެގ ތަށްާ ބަޔ ންކ ށްފަިއވޭ.ާ އެާސެޓްފިކެޓުަގއިާ ގ ތްާ ކުރަންވީާ ކަންާ

ތަޖު ކަންތައްތައް.ާ ހުރިާ ތަޖުރިބ ވެފައިާ ވ ހަކަދައްކ ނީާ ވެސްާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުާ ޗ ޓަރާ ބޭރުންާ އިންާ ރިބ ާާރ އްޖެާ

ހުރިާކަންތައްތަކުންާނޫންވިއްޔ ާބިލަކަށްާއ އްޓަރެއްާނ ންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަބަދުާެވސްާތަޖުރިބ ވެފައިާހުރާިާ

ލޯކަލާްާ ބޯޓުފަހަރުާ ޗ ޓަރާ އުޅަނދުފަހަރުާ އަންނަާ ރ ްއޖެާ ހަމަެއގ ތަށްާ ކިޔަންވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ

ާނޭނިގާމިތަނަށްާޑިސްޗ ޖްކ ށްފައިާބޯޓުާފުރަިއެގންާއެބަާދޭ.ާދުނިޔޭެގާާއެޖެންޓްކަންާކަނޑައަޅ ާލޯކަލްާއެޖެންޓަށް

އިންވޯޑްާާ ނޭނިގާ ބަނދަރަކަށްާ އެާ އައިސްފައިާ ބޯޓެއްާ ބަނދަރަކަށްާ އެއްެވސްާ ވަނީ.ާ އެކަންާ ތަނަކުންތޯާ ކ ންާ

ދ  ދެންާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ނުފުރޭނެ.ާ ބޯޓަކަށްާ ނޫންިވއްޔަކ ާ ހިފައިެގންާ ކްލިއަރެންސްާ ޤައުމުާއައުޓްވޯޑްާ ާ

ވެފައި.ާާ އެކަންތައްތައްާ އެބަހުރިާ މިޤައުމުަގއިާ ކްލިއަރެންސެއް.ާ ައއުޓްވޯޑްާ ޤައުމުެގާ ފުރިާ ކ ބައިތޯާ ސުވ ލުކުރ ނެާ

މިޤައުމުަގއިާއެބަހުރިާބޯޓުެގާކެޕްޓަންާއެބަހުރިާއޭނަާއަމިްއލަާއަށްާމެނިފެސްޓްަގއިާއެންޑޯސްކ ށްފަިއާކަސްޓަްމެގާާ

އެހެން ޖަހ ފައި.ާ އަުއޓްޯވޑްާާއެންޑޯސްމަންޓްާ ބޯޓުފަހަރުެގާ މިާ ހަމަާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުތަކުަގއިާ މިާ ވީމަ،ާ

ގ ތ އި،ާާ ޑިކްލެައރކުރަންޖެހޭނެާ ކ ޯގާ ެގންނަާ ބޯޓުފަހަރުންާ އެާ އ އިާ ކްލިއަރެންސްާ އިންޯވޑްާ އ އިާ ކްލިއަރެންސްާ

މެނި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ެވސްާ މެޓްރިސިޕްޓްާ ބޯޓުެގާ ެއއްކ ށްާ މިާމެނިފެސްޓ އިާ މެޓްރިސިޕްޓ ިއާ ފެސްޓ އިާ

އިންޯވޑްާ ނޫނިއްޔ ާ ައއުޓްވޯޑްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހ ލެއްަގއިާ ެއއްެވސްާ ނޫންވިއްޔ ާ ހުށަހެޅިެގންާ އެްއކ ށްާ އެްއޗެހިާ

ބޯޓުެގާާ އެއްލައިލ ފައިާ ޑ ކިއުމަންޓްތަްއާ ބަެއއްާ އެކަނިާ މެނިފެސްޓްާ ިގނަފަހަރުާ ދީެގންނުވ ނެކަަމށް.ާ ކްލިއަރެންސްާ

އޭނަާނުވެސްާދައްކަމޭާޑ ކިއުމަންޓްތަކެއް.ާއެހެންވީމަ،ާީމަގއިާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާމިާބޯޓުފަހަރުެގާާކެޕްޓަންާބުނ ނީާާ

ވ ހަކަާމިދައްކަނީާމިާބޯޓުފަހަރަކީާމިރ އްޖޭަގއިާމިާއެތެރެވ ާހުރިހ ާނުލަފ ާއެއްޗެއްާއެތެރެކުރ ާބަޔަކީ.ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ސިޓްކުރިކަންާވެސް.ާވަކިވަރަކަށްާހަތިޔ ރުާޓްރ ންސިޓްކ ށްފައިާާއިނޭގާމިރ އްޖޭެގާބަނދަރުތަކުަގއިާހަތިޔ ރުާޓްރ ން
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ިމއަށްާވެސްާއެބަޖެހެއޭާާ އެއްާބޯޓުންާއަނެއްާބޯޓަށްާޓްރ ންސްފަރާކުރީ.ާހަމަާއެގ ތަށްާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާ

ާާ ކަމަށްވަންޏ  ކުރ ާ ޓްރ ންސިޓްާ ހަތިޔ ރުާ ބަނދަރުތަކުަގއިާ މިރ އްޖޭެގާ ބ48ާާޯއަޅުަގނޑުމެންާ މ ލެާާަގޑިއިރުާ ޓުާ

ާާ ހަތިޔ ރުެގ48ާާާއައުުމެގ ހުރިާ އޭަގއިާ ޑިކްލެއަކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ އެާ ޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރިންާ ަގޑިއިރުާ

ޑިކްލެއަރކުރަން.ާާ ޖެހޭނެާ ކ ޯގާ ޑޭންޖަރަސްާ ހުރިާ ޭއަގިއާ ހަތިޔ ރެއްކަމ އި،ާ ކ ންކަހަލަާ ކ ބަިއކަމ އި،ާ އަދަދަކީާ

ކްލެއަރާނުކ ށްާކަސްޓަމުަގއިާތިބޭާބަޔަކުާތިބެނީާލޯމަރ ލައިެގން.ާދެންާާިގނަފަހަރުާޑ ކިއުމަންޓްަގއިާިމާހުންނ ނީާޑި

ައނެކެއްޗަށް.ާއެހެންވީަމ،ާ ޭއަގއިާހުރިާހަތިޔ ރުާޓްރ ންސްފ ރާކުރ ނީާ އެހ ތަނުންާބޯޓުާއެލޯންގާސައިޑްކ ށްފައިާ

ބޯޑުފަހަރުަގިއވ  ދިނުމ އިާ ކްލިއަރެންސްާ ފަހަރުެގާ ބޯޓުާ މިާ ދެކޭގ ތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ އ ިއާާމިއީާ ކ ޯގާ ާ

ޑ ކިއުމެންޓޭޝަނ އިާމިއެއްޗިހީެގާވަރަށްާރަނަގޅަށްާމިާބިލަުގއިާހަމަާއެކަތިންާއެކަތިންާއަޅުަގނޑަށްާޖެހޭާމީަގއިާ

ހަމައެކަނިާ އަންނ ނީާ ައށްާ މީހުންެގާސިނކުޑިާ ހަމަާ ބުނުމުންާ ހަމަާ ބިލެކޭާ ކަސްޓަމްސްާ މިާ އ ދެ،ާ އެކުލަވ ލަން.ާ

ެއކަންޏެއް ަމއްސަލަާ ޑިއުޓީާ ވެލިއުކ ށްެގންާާާާޑިއުޓީ.ާ އަންޑަރާ އިންވ ިއސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރީކީާ ނޫންާ

ާާ މައްސަލަތައް. ބައިވަރުާ ހުރީކީ.ާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ނޫންާ މައްސަލަެއއްާ ކުޑަކުރ ާ ޑިއުޓީާ މައްސަލ100ާާާާަހަމައެކަނިާ

މިހެ އަދިާ ބިލުަގއިާ މިާ މިބުނަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ެއބަހުރި.ާ މައްސަލަާ ހ ސްާ މިާއެބަހުރި.ާ ހުރެެގނެއްާ ންާ

ކަންތައްތަކެްއާާ މުހިއްމުާ އިތުރުކުރަންޖެހޭާ މ އްދ ތަކަށްާ ބައެއްާ ލ ންޖެހޭާ ބިލަށްާ މިާ އަޅަންޖެހޭާ ބިލުަގއިާ

ހުށަހަޅަންޖެހާޭާ މީެގާ މިބުނަނީާ އަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މިޓީެގާ މިާ ހަމަާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ އިތުރެއްާ ޓަސްލ ފަކަެއއްާ

ކަންތައް ިގނަާ ވަރަށްާ ިމާާބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްތަކޭާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ތަކެއްާ

ބަލަންޖެހޭނީ.ާމިާބިލަކީާމިާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާއަންނައިރުަގިއާބަލަންާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވަރަށްާިގނަާއެހެންާ

ދިާފަހުންާވެސްާމިާރ އްޖޭަގިއާާކަންތައްތައްާވެސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންާއެބަހުރިާހަމަާދ 

ބަނދަރުތަކަކަށާްާ އެހެންާ ފިޔަވަިއާ ބަނދަރުތައްާ މިދެންނެވިާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ ފަހަރުާ ބޯޓުާ އަންނަާ ހިފައިެގންާ ކ ޯގާ

ގ ސްާހަމަާމިކަންތައްތައްާހަމަާކުރ ތަންާހުރީާފެނިފައި.ާއެއީާހަމައެކަނިާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަމ ާހިނގ ާމިރ އްޖާެާ

ރ ާމިާއ ދަިއެގާކުދިކުދިާސ މ ނެއްާނޫންާބަލަންވީ.ާމިރ އްޖެާއަށްާއިމްޕޯޓްކުރ ާޑީސަލ އިާޕެޓްރޯލްާއަށްާއިމްޕޯޓްކު

މިއިންނަނީ.ާާ ޖީ.އ ރް.ޓީާ މިއިންނަނީާ ޑީ.ޑަބްލިއު.ޓީ.އެލްާ މިއިންނަނީާ ބޯޓެއްަގއިާ ހިނގ .ާ ބަލަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ން.އ ރް.ޓީާއ އިާެއއީާބަލ ާބައެއްާނޫޅޭާމިތ ނގައި.ާާއިންނައިރުަގއިާޭއެގާޑީ.ޑަބްލިއު.ޓީާއ އި،ާޖީ.އ ރް.ޓީާއ ިއ،ާއެ

4000ާާ ،6000ާާާާ ދައްކ ނީ ޑިއުޓީާ ައއިސްފައިާ އަރުވަިއެގންާ ޕެޓްރޯލްާ އަރުަވއިެގންާ ޑީސަލްާ ޓަނަށް.3000ާާާާޓަނުާ

ބޯޓުެގާމިންަގނޑުތައްާބަލ ާބައެއްާނޫޅޭާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާމިރ އްޖޭަގއިާއެކަންކުރ ާގ ތް.ާާ

މިންަގނޑުތައްާދޭނީާރޯާނުބައިކ ށ6000ާާާާް ބޯޓުެގާ ބަހައްޓ ފައިާ ގ ސްފައިާ ޕެޓްރޯލ އިާޑީސަލްާއަރުަވއިެގންާ ޓަނުާ

ރަޖިސްޓްރީކ ށްފައިވ ާާ އައި.އެމް.އޯ.ަގިއާ ނުހުރޭާ ހަނދ ނެއްާ އ ފިސަރުންާ ކްލިއަރެންސްާ އެާ ކަސްޓަމްަގއިާ ދޭނީ.ާ

ނޫނިއް ގައުމެްއަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އައި.އެމް.އޯާ އަިއ.އެމް.ޯއާާނޫނިއްޔ ާ ބޯޓެއްަގއިާ ކ ށްފަިއވ ާ އިންޝުއަރެންސްާ ޔ ާ
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ޑޭޓަރާާ އެާ ކަމެއް.ާ ނަަގންޖެހޭނެާ ތިމަންމެންާ ޑޭޓަރާ ބޯޓުެގާ އެާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ކަމެއް.ާ އިންނ ނެާ ނަންބަރެއްާ

ަގއިާާމިންަގނޑުތައްާބަލަިއެގންާނޫންވިްއޔ ާބޯޓުެގާކ ޯގާސ ފެްއާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކަސްޓަމުތަކު

މިރ އްޖޭަގއިާާ އެނޭގާ ައޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މީހުންނެއްާ ޓެކްނިކަލްާ ހަދ ނެާ ޑްރ ފްޓްާސަރވޭާ ނުތިބޭާ

ޓަނަށްާވަނީާފައިސ ާދަްއކ ފައި.ާއެީއ2500ާާާޓަނުާޑީސަލަށ5000ާާްހަމަާމިގ ތަށްާކަންކަންާކ ށްފަިއާއެބަހުރިކަން.ާ

ހުރޭ.ާއެވަރަށްާޓެކްނިކަލްާއެކްސްޕ ޓުންނެްއާނެތް.ާބޯޓުެގާޑޭޓ ެއްއާާއެާބެލޭނެާގ ތެއްާމިންަގނޑުާބެލޭނެާގ ތެއްާނު

ފުރިހަމަާއަށްާދެނީކީާނޫން.ާޑެޑްެވއިޓަކީާކޯްއޗެއްކަންާއެނެގނީކީާނޫން.ާްގރ ސްާޓަނޭޖަކީާކޯްއޗެއްކަންާއެނޭގކަށްާ

އ ންނައި ލ ފައިާ ބަންކަރިންގާ ބޯޓުެގާ ނޯވޭ.ާ އެނޭގކަށްާ ކޯްއޗެްއކަންާ ޓަނޭޖަކީާ ނެޓްާ އަށްާާނެތް.ާ ބަންކަރިންގާ ރުާ

ކަނޑ ާބ ކީާހުންނަާކ ޯގެގާޖުމުލަާއަކީާކޯއްޗެއްކަންާބަލަނީކީާނޫން.ާއެވަރުެގާސަރެވއަރުންާޓެކްނިކަލްާމީހުންނެއާްާ

ނެތޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުެމންާއެބަޖެހޭާކަސްޓަމްސްެގާެއާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާކަސްޓަމްސްަގިއާާ

ާާ ުގޅިެގންާޕޯޓްާއ ތޯރިޓީަގއިާތިބިާސަރެވޔަރުންނ ާުގޅިެގންާމިފަދަާކަންތައްތައްާޙައްލުކުރެވޭނެާާޕޯޓްާއ ތޯރިޓީާއ އި

ސަރެވޔަރުންނެްއާާ ކަސްޓަމްެގާ އެީއާ ބ އްވަން.ާ ވެސްާ ފަރ ތުަގއިާ ދެާ އެާ ެއްގރީމެންޓެއްާ ހަރުދަނ ާ ރަނަގޅުާ އެާ

ާާ ކަންތައްތަކުަގއި ިމކަހަލަާ ނަގ ހިނދުަގއިާ ޑިއުޓީާ އެކަމަކު،ާ ޗެކްކުރ އިރުަގިއާާނުތިބޭނެ.ާ ބަލ ާ މިންަގނޑުތައްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެާއެބަޖެހެއޭާއެާޙ ލަތުަގއިާކަސްޓަމުންާއެކަހަލަާޓެކްނިކަލްާއެކްސްޕ ޓުންނ ާވ ހަކަދަްއކ ާާ

ޕޯޓްާއ ތޯރިޓީަގއިާުގޅުންާބަދަހިކ ށްާދެބައިާމީހުންާުގޅިެގންާމިކަންކަންާކުރަން.ާދެންާމިކުރ ާކަމަކީާޕްލ ސްޓިކްާާ

އަުގބ ޑެތިާޑިއުޓީާހުރިާއެްއޗިހީެގާނަމުަގއިާއިރުކ ޅަކުންާޑިކްލެއަރކ ށްފ ނެާޓިޝ300ާާާާޫ،ާާ%200ކަހަލަާާ%ާާބޭްގ

ޕޭޕަރުާނަމުަގއި.ާޓިޝޫާބ ކްސްެގާނަމުަގއިާކަސްޓަމްަގއިާމިއިންނަނީާއިންނަނީާއިންވ ިއސްަގއިާއިންނަނީާޓިޝޫާ

އޭެގ އަންނ ނީާ އިރުކ ޅަކުންާ ޖަހ ފައި.ާ ޓިޝޫާ ވެޓްާ ދެނާްާޖަހ ފައި.ާ އަންނ ނެ.ާ ޑ ކިއުެމންޓެއްާ އެއިންާ ތެރެއިންާ

ާާ 2ާާާާއ ންނ ނީ ެގންުގޅޭ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ އަބަދުެވސްާ އެއީާ އ ންނ ނީ.ާ އެްއޗެއްާ އެއިންާ އިންވ ިއސްަގއިާ 2ާާވަނަާ

ބީ.އެލްާެގންުގޅޭާކ ންމެާބޯޓުާދުއްވ ާކ ންމެާފަރ ތަކުނ2ާާާްބީ.އެލްާެގންުގޅޭ،2ާާާާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާާާއިންވ އިސް

ެއ2ާާާާާާވެސް ގ ތަކަށް.ާ ނުކުރެވޭނެާ މިކަންކަމެއްާ މިރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ެގންުގޅޭ.ާ ބީ.އެލްާ

ހަދަނީ.ާ އެއްާ ބީ.އެލްާ އިތުރުާ އަނެއްކ ާ ެގނެސްފައިާ ކ ޯގާ މެދުވެރިކ ށްާ ބޭންކްާ ހުއްޓުވ ލަންވީ.ާ ވަްއކަންކުރުންާ

ާ އެހެންވީމަ،ާ ކްލިއަރކުރ ކަމެއް.ާ މުދާ  ނޭނޭގނެާ މިއެއްޗިހިާާބޭންކަށްާ އެބަޖެހޭާ ިއންާ ކަސްޓަމްސްާ

ބަލައިާ ނޫންތޯާ މުދަލެއްތޯާ ެގނައިާ މެދުވެރިކ ށްާ ބޭންކުންާ އެބަޖެހޭާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ ކަލްކިއުލޭޓްކުރ އިރުަގއިާ

ބޭސިސްއަށްތޯ ސީ.އޯ.ޑީާ ކ ންގ ތަކަށްތޯާ ެގނަީއާ މުދ ާ އެބަހުރި.ާ ގ ތްާ ޗެކްކުރެވޭނެާ ާޗެކްކުރަން.ާ ޑީ.އޭާ؟

ާާ؟ާބޭސިސްއަށްތޯ ބަލަންާއެބަޖެހެއޭ.ާހިލެއަކުާމުދަލެއްާނުދޫކުރ ނެ.ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާޑިުއޓީާނަގ ނެާ؟ާއަށްާތޯޑީ.ޕީ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާރ އްޖޭަގއިާކަސްޓަމްސްާާާމިންަގނޑުތައް،ާފުރިހަމަާމިންަގނޑުތަްއާޭއެގންާކަނޑައެޅޭނެ.

ާާ ސ ކްަގއި ނެތްާ ހަނދ ނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަގ އިރުަގއިާ ޑިުއޓީާ ސަބްޓ ަގިއާާއިންާ އެއިންނަާ އަޅުަގނޑުެމންާ
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ާާ ެއއްާހ ާއައިޓަމު.ާމިާރ އްޖެާފިޔަވައިާމިާފައިދ ާމިާސަރަހައްދުެގާހުރިހ ާޤައުމުތަކެއްާެވސ2500ާާާާްއެބައިނދޭ

އެބަހުރިާާ މުދ ތައްާ ބަެއއްާ މުދަލުން،ާ ބައެްއާ އިމްޕޯޓްކުރ ާ ކަސްޓަމްސްތަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ލިބިަގނޭ.ާ

ާާ ދައްކަންާނުޖެހޭާވަރަށްާިގނަާމުދ ތައް.ާކަސްޓަމްސްާއިންާސަބްޓ ާމިއީާއެރޭންޖްމަންޓެއްާއަޅުަގނޑުމެންާޑިއުޓީ

ނުބަލ .ާސަބްޓ ެގާެއްގރީމެންޓެއްާނުބަލ .ާސަބްޓ ެގާޓެރިފަކަށްާނުބަލ .ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާކަސްޓަމްސްާއިންާާ

ލިބިފައި ައޅުަގނޑަށްާ އ ޅުވ ލައިެގނެއް.ާ ވެސްާ މީހާ  ޢ އްމުާ އަދިާ ައށްާާނުވ ނެއޭާ ިވޔަފ ރުވެރިޔ ާ ޙައްޤެއް،ާ ވ ާ

ލިބިފައިވ ާޙައްޤެއްާއޭެގާފުރިހަމަާގ ތުަގއިާކަސްޓަމްސުންާއެާރައްދުކ ށްދޭންޖެހޭނެއޭ.ާައޅުަގނޑުާމިއަދުާމިތަނަށްާ

މިއެރީކީާހަމައެކަނިާކަސްޓަމްާޑިފެންޑްކުރ ކަށްާނޫން.ާކަސްޓަމްސްަގއިާވެސްާއެބަހުރިާޯގސްތައް.ާައޅުަގނޑުމެންާ

އަންޑަރާާއަޑުއަހ  ެގނެސްެގންާ ވެހިކަލްތަކެްއާ އިމްޕޯޓްކުރިާ ބަޔަކުާ އަށްާ މިރ އްޖެާ ދ ދިފަހުންާ ކަންނޭނެގާ ނެާ

ހަލ ކުކ ށްލިާާ ެވސްާ އ ފިސަރުންތަކެއްާ ކަސްޓަމްާ ދިޔައިމ ާ ހިސ ބަށްާ ވަކިާ ހުއްޓ ާ މައްސަލަޖެހިެގންާ ވެލިުއކ ށްެގންާ

ަގނޑުާމިތަނަށްާވަތްއިރުަގިއާއަޅުަގނޑަށްާއަޑުިއވުނީާވ ހަކަ.ާމިކަހަލަާވެސްާބަިއަވރުާމައްސަލަތައްާއެބައުޅޭ.ާައޅު

މެންޑޭޓްަގއިާާ ކަސްޓަމްސްެގާ އެއީާ ދ އިރުާ ބަދަލުވެެގންާ މިކަންތައްތައްާ ަގވ އިދުތަކ ާ އުސޫލުތަކ އިާ ކަސްޓަމްސްެގާ

ކަދެއްކިއިރުާާއެބަހިމެނެއޭާއެތަނެްއެގާވިޔަފ ރިޔ ާބެހޭާވުޒ ރ އަކ ާބެހޭާކަންތައްތަކެއްާވެސްާހިމެނެއޭާކިޔަިއެގންާވ ހަ

އަޅުަގނޑުާއިނިން.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާމިހ ރުާމިވަުގތުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަފ ނަންާދެންމެާމިާމަޖިލީހަށްާވެންނެވިާ

ބޭފުޅ ާއަށްާއެނޭގނެާމިާރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްސްަގއިާޑިއުޓީާރޯނުބައިކ ށްާނަަގިއެގންާފަިއސ ާނުދައްކަިއެގންާޗެކެްއާާ

ކަސްޓަމްސް މިރ އްޖޭެގާ ގ ތް.ދިނީމަާ ދިޔަާ މަރުވެެގންާ މީހަކުާ ހުރިާ ވެރިޔަކަށްާ ހަމަާާާެގާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

އެބޭފުޅ ާއަށްާވެސްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާއެކަން.ާކ ންާބައެއްކަންާއެާޖަރީމ ާހިންީގ.ާމީހެއްެގާފުރ ނަާދިޔަީއާާ

ވ ހަކަ ޤައުމުެގާ މިާ މިއީ.ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަުއމެއްާ އެވަރުެގާ ފަހުން.ާ ދައްކ ފަާާއެންމެާ ދަްއކަންވެއްޖިއްޔ ާ ާ

ބަޔަކުާެގނައިާލޯންޗްތަކެއް،ާޗެކެްއެގާމައްސަލަިއަގއި.ާޗެކްާާ؟ާނުދައްކ ނެާއެއްާވ ހަކައެއްާެވސްާނެތް.ާމިއީާކީއްވެތޯ

މަރުެވާާ ޖެހިެގންާ ހ ޓްއެޓޭކްާ މިހ ާ ފަހުންާ އެންމެާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދޫނުކ ށްެގންާ ލޯންޗްތައްާ ހިފަހައްޓ ފައިާ

އަ ޗެކްާާދިޔައީ.ާ ކަސްޓަމްސްެގާ އެްއޗެއްާ ހުރިހ ާ މިކަހަލަާ ތަޖުރިބ ތަކެއްާ ހުރިހ ާ މިކަހަލަާ މިބުނަނީާ ޅުަގނޑުާ

ަގބޫލުކ ށްފައިާމުދ ާދޫކުރުމ އިާއަންޑަރާވެލިއުކުރުމ އި،ާައންޑަރާވެލިއުކ ށްާމިކަހަލަާމަކަރުތައްާނުހެދޭނެާގ ތ އިާ

ައުއޓްވޯޑްާ ކްލިއެރެންސ ިއާ ބަނދަާާާއިންޯވޑްާ ގ ތ ިއާާކްލިއެރެންސ އިާ އ ންނަންޖެހޭނެާ ފަހަރުާ ބޯޓުާ އ ންނަާ ރުަގިއާ

ކަސްޓަމްާކ ންޓްރޯލްާދަށުަގިއވ ާބޯޓުާފަހަރަށްާކަންކުރަންވ ނެާގ ތ އިާއެާބޯޓުާފަހަރުާރަނަގޅަށްާމ ނިޓަރކުރެވޭނެާާ

ރުަގއިާމިާނިޒ މުތަކ އިާމިާއެއްޗިހިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިކަންކަންާކަވަރުކ ށްާމިާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާއަންނައި

ާބިލުަގއިާހިމަނަން.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،..ާ.

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:
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އެންމެހ ާާ ަގވ އިދުތަކ އިާ ހިންުގުމެގާ ކަސްޓަމްސްެގާ މިއަދަކީާ އ ދެ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ `.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ެގާފަރ ތުންާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެދުވެރިކ ށްާމާިާއުސޫލުތައްާހިމެނޭނެާގ ތަށްާސަރުކ ރު

ައޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަމަށްާ މުހިއްމުާ ދެކޭގ ތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކީާ މިާ ބިލެއް.ާ ހުށަހެޅުނުާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ކަންތައްތައްާ ދުނިޔޭެގާ ވަނީާ ސަބަބަކަށްާ ދެކެވެނީ.ާފ ހަަގކުރަން.ާ މިާ މިތަނުަގއިާ ންނަށްާ

ދުނިޔޭެގާޤައުމުތަކުަގއިާކަންކުރ ާބީދައިންާކ މިޓީތަކުަގއިާމިކަހަލަާބިލުތައްާދިޔައިމ ާކ މިޓީެގާއިދ ރީާމޭޒުންނ ިއާ

ބިލުތައްާއެންެމާާ ކުރައްަވއިެގންާ ދިރ ސ ތަްއާ މެންބަރުންާއެާ މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ތިއްބަވ ާ އަދިާކ މިޓީަގއިާ

މަ އެހެންވީަމ،ާާފަހުާ ެއއ ންނަނީ.ާ އައިސްފައިާ ހަމައަށްާ ައޅުަގނޑުެމންނ ާ ައއިސްެގންާ އަށްާ ފްލޯާ މިާ ރުޙަލ ަގއިާ

އެމެރިކ ަގއިާކަންތައްތަްއާހިނގ ގ ތުެގާވ ހަކަާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުއިިވެގންާހިނަގއްޖެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ކަންތައްތަ ކަހަލަާ ވަކިާ ެވސްާ އެމެރިކ ަގއިާ އަކީާ ހިނގ ާާހިތ މަާ އެކަމެއްާ އ ތިްއޔ ާ ރުހޭކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކެއްާ

ވ ހަކަދަްއކ ނެ.ާރިޔ ސީާނިޒ ެމއްަގއިާއ ންނަާމަތިވެރިާރިވެތިާއުސޫލުެގާވ ހަކަެއއްާމިާމަޖިލީހުަގއިާދެއްކުމަކީާެއއީާާ

ހޭާކަންތައްތަްއާާއެމެރިކ ަގއިާކަންާހިނގ ގ ތްާބަލ ކަށްާބޭނުންވ ާކަމެއްާވެސްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަސްޓަމ ާބެ

އެބަދެކެވޭ.ާާ ވ ހަކަާ ެވސްާ ދެކިެގންާ ކަމެއްކަމުަގއިާ މުހިއްމުާ ބެލުމަކީާ ކަންތައްތައްާ ގ ތުެގާ އ ންނަާ އެމެރިކ ަގއިާ

ރަނަގޅުާވ ހަކައެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއިރެްއަގއިާވ ހަކަދެކެވޭާބަޔަކުާހިތްޕުޅަށްާ

ވިސްނުމަ ެގނުވޭ،ާ ެއކަންާނުވަތަާ ޤައުމެްއެގާ ދުނިޔޭެގާ އެއީާ އ ތްކަމެްއވެއްޖިއްޔ ާ މަންފ އެއްާ އަމިއްލަާ ެގނުވޭާ ށްާ

އޭަގިއާާ މަސްލަޙަތުާ އަމިްއލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތްާ އ ންނަާ

ވި ޤައުމެއްާ އެހެންާ އަދިާ ިވޔަސްާ އަށްާ އެެމރިކ ާ ކަމެއްވެއްޖިއްޔ ާ ކަެމއްކަމަކަށްާާނުހިމެނޭާ ރަނަގޅުާ ެއއީކީާ ޔަސްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތް.ާ މައްސަލަެއއްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ނުަގނެޭވ.ާ ބަލަެއްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ކަސްޓަމްެގާދިުގާތ ރީޚުަގއިާިމތަނުެގާޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަރުންާވެސްާވ ހަކަފުޅުދައްކަވައިފި،ާއަޅުަގނޑުމެންާާ

އެ އެހެންާބަލަންާ ތެރެއަށްާ ބ ރުެގާ ކަސްޓަމްެގާ އ ތީ.ާ ވެފައިާ ކަންތައްތަްއާ ކަސްޓަމްެގާ ގ ތަކަށްތޯާ ކ ންާ ބަޖެހޭާ

ވިސްނަންޖެހޭނެ.ާ އެކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ ކ ންގ ތަކަށްތޯާ އ ތީާ ހިނގ ފައިާ ކަންާ ެވއްދީމ ާ ވުޒ ރ ތައްާ

ޤައުމުާސަލ މަތްކުރަން.ާމިއުޅެނީކީާކ ންާގ ތަކަށްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާކުރެވޭނީ.ާއަޅުަގނޑުާ މެންާމިއުޅެނީާމިާ

ފަހަރެއްަގއިާވެސްާީމެގތެރޭަގިއާސިޔ ސީާކަންތައްތަކެއްާވަދެެގންާމ ދަމ ާއެހެންާސަރުކ ރެއްާައއިސްެގންާއެކަމަށްާާ

ގ ތަކަށްާމުޅިާރ އްޖެާބަ އްޓަންކުރ ކަށްާފައިާނަަގިއެގންާތިބިާބަޔަކުާމިނިސްޓަރުކަންާތިބީމ ާއެމީހުންނަށްާމަންފ ކުރާ 

ނޫންާވިސްނުންާބަހައްޓަންވަނީ.ާވިސްނުމަކީާމިާޤައުމުާސަލ މަތްކުރުން.ާވިސްނުމަކީާމިާޤައުމަށްާރަނަގޅުާހެެވއްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ހެދިދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހެދުން.ާ ޤ ނޫނުތަްއާ ެއގ ތަކަށްާ އ ތްގ ތެްއވެއްޖިއްޔ ާ ލ ބައެއްާ

ާާ ެވސް އަޅުަގނޑުާ ނުވަތަާާހިތ މައ އެކީަގއިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މަތީާ ކަސްޓަމްސްެގާ އެބަވޭާ ބޭނުންާ އެބަާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ

ދ ދިާ އ ތީ.ާ ކަންކ ށްފައިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ކ ންގ ތަކަށްތޯާ ވުޒ ރ ތަކުެގާސަބަބުންާ އެހެންާ އަމުރުކުރ ނެާ ކަސްޓަމަށްާ
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ކަށްާހުރިާބޭފުޅަކުާވެސްާއެތަނަށްާާފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުއިިވެގންާދިޔައީާއިިމްގރޭޝަންަގއިާކ ންޓްރޯލ އަ

މިލިއަންާރުފިޔ ެގާލޯންޗްާފަހަރުތަކަކަށްާދޫކ ށްލ ފަިއ110ާާާާުގޅުްއވ ފައިާބުނެެގންާިމވެނިާއެވަނިާކަމެއްާކ ށްފިއޭ.ާާ

އ ތީ.ާމިހިރީާރ އްޖޭަގއިާހިނގ ފައިާހުރިާހ ދިސ ތައް.ާއެހެންވީމަ،ާއެތަނެއްާމުސްތަޤިއްލުާގ ތެްއަގއިާމުސްތަޤިއްލުާާ

އެބަޖެހޭާާކަން ައޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންާ އިމުެގާ ޤ ނޫނީާ ޤ ނޫނަކުންާ އިޚްތިޔ ރުާ ބ ރ އިާ ހިންުގުމެގާ މަތީަގއިާ

ކަންާާ ތިބެެގންާ މިތ ނަގއިާ ތިމަންނަމެންާ ައކީާ ކުރ ާޝަކުވ ާ އަބަދުމެާ އެމީހުންނަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ފޯރުކ ށްދޭން.ާ

ޕ ލިސީތަކ  ރޭވޭާ ތެރެއިންާ މިނިސްޓްރީެގާ އަދިާ ގ ތ އިާ އެހެންވީމަ،ާާހިންގ ާ ދަނީ.ާ ތަފ ތުވެެގންނޭާ މުޅިންާ އިާ

އެކަންތައްތަކުަގއިާއިންސ ނީާވަސީލަތްާކުރިއަރުވަިއެގންާތިއްބެިވާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުންާރ އްޖޭެގާބޭރުންނ ިއާއަދިާާ

މ ިއާާއެތައްާމިތަނުންާއެތައްާތަމްރީނަކ އިާފަންނީާމަސަްއކަތްތަކެއްާހޯދަިއެގންާައއިސްާއެމީހުންެގާައސްލުާިވސްނު

އެމީހުންާއެާކުރަންާބޭނުންވ ާކަންތައްތައްާކަސްޓަމެްއެގާތެރެއިންާނުކުރެވޭާގ ތަކަށްާބިލެްއާފަރުމ ވެފައިާއ ތުމަކީާާ

ދ އިމީާާ މަސަްއކަތުެގާ އެާ ކުރަންޖެހޭނީާ އެކަންާ ގ ތެްއިވޔަސްާ ކ ންމެާ ނޫން.ާ ގ ތެްއާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ

އަޅުަގނޑަ އ ދެ،ާ ބަޔަކު.ާ ތިބޭާ އަޅުަގނޑުެގާާގ ތެްއަގއިާ ޖެހުމ އެކީަގއިާ ރަނަގބީލުާ ހަމަޖެއްހިއްޖެކަމަށްާ ަވުގތުާ ށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.ާވ ހަކަާކުރުކ ށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ 

ާ

ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމ 

ވަރަޙްމަތުާާ`. ައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާ ރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާވަهللا އ ދެ،ާ ބަރަކ ތުހު.ާ

ކަސްޓަމްސްެގާބިލުާފ ނުއްވ ދެއްިވކަމަށްޓަކަިއާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ޢަބްދު ާއީވ ާ ބިލުެގާهللا މިާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އުފަލެއްކަުމަގއިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެންނެވުމަކީާ ޝުކުރުާ އަށްާ

ާމަފްޙޫމްތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާިގނަާކަންތައްތަކަކީާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާވަރަށްާރަނަގޅުާކަންތައްތައް.ާާއިބ ރ ތްތަކަށ އި

އަޅުަގނޑުމެންެގާ އައުމަކީާ ހިނަގމުންާ މަތިންާ އުސޫލެއްެގާ ހަރުދަނ ާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ ކަސްޓަމްސްެގާ އެއީާ

ކަމެއްކަ ލިބޭނެާ ކުރިއެރުންތަކެއްާ އިތުރުާ ވެސްާ އަށްާ އ ދެ،ާާރ އްޖެާ ަގބޫލުކުރަން.ާ ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ މަށްާ

ހިތަށްއަރަނީާާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ އެބައ ތް.ާ ބައެްއާ އުފެދޭާ ސުވ ލުާ މިާ ކުޑަކ ށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާާ ިމ2ާާާާކީއްކުރަންބ އޭ ޕްރ ޓެކްޝަންާސަރވިސް.ާ ބޯޑަރާ އެންޑްާ ކަސްޓަމްސްާ މޯލްޑިްވސްާ މިއ ތީާ ބ ބުަގއިާ ވަނަާ

ޕްރ ޓެކްޝަންާސަ ބިލުގެާބޯޑަރާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިޔަސްާ ނުލެއްވިކަމަށްާ ުގޅުވ ާ ކަސްޓަމްއ ާ އ އިާ ރިވސްާ

ބޯޑަރާ ގ ތުަގއިާ އެނިގފައިވ ާ ައޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ބ ޭއ.ާ ނުވ ނެާ ހ ސިލުާ މަޤްޞަދުތައްާ މައިަގނޑުާ ހުރިާ

ހި ައޅުަގނޑުާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ ޙިމ ޔަތްކުރުން.ާ އިމުާ ސަރަހައްދީާ އެީއާ ައކީާ އެާާޕްރ ޓެކްޝަންާ ތަށްއަރަނީާ

ކަސްޓަމްސްެގާދަށުަގތ އޭާރ ްއޖޭެގާކޯސްޓްގ ޑްާވެސްާއ ންނަންޖެހޭނީ.ާބޯޑަރާޕްރ ޓެކްޓްާކުރ ކަމަށްވަންޏ .ާމިކަހަލަާ

ވަރަށްާިގނަާސުވ ލުތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމަ،ާބޯޑަރާޕްރ ޓެކްޝަންާރ އްޖޭަގއިާވަރަށްާއުނދަޫގވ ނެ،ާރ އްޖޭެގާާ
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ކަނޑު އެއީާ އަކީާ ލައިންާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާބޯޑަރާ އެތަންާ ވ ތީވެާ ތަނަކަށްާ އެކުލެިވފައިވ ާ ސަރަހައްދުންާ ެގާ

ބޯޑަރާ ފަހަރުަގއިާ ލޯންޗްާ ޖެހޭނީާ ނުތިބެވޭނެ.ާ ރުކުރުވ ލައިެގނެއްާ ސަފުތަކެއްާ އަސްކަރީާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ

ރިވސްާކީމަާކީއްތޯއޭާވ ނީ.ާޙިމ ޔަތްކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާމިހ ރުާވެސްާކިޔ ގ ތަށްާޯމލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާސަ

ސަބަބަކީާއިރުއިރުކ ޅ ާނަމެއްާބަލުކ ށްެގންާއުނދަޫގކުރުމަށްާވުރެންާއަޅުަގނޑުމެންާކަންތަްއކުރ ާއުސޫލ އިާހަމަތައްާ

އުފެއްދުމަށްާ އެއްޗެއްާ ކ ންމެާ ތަނަކަށްާ ކ ންމެާ ފެންނަނީ.ާ ފަސޭހަވ ނެކަމަށްާ ވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަރުދަނ ކުރީމ ާ

އައުާނަމެއްާކިޔަންފެށީމ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެއީާމ ބ ޑުާފައިދ އެއްާއ ންނ ނެާކަމެއްާނޫންހެން.ާާާާފަހުާއަނެއްކ 

އެކަންތައްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލަންާބޭނުންވޭ.ާދެންާކ މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާައޅުަގނޑުާުއްއމީދުކުރަންާއަޅުަގނޑުާމިާ

،ާައޅުަގނޑުެގާމަޤްޞަދަކީާމިާބިލުަގއިާހުރިާމަޤްޞަދުތަްއާާދަންނަވ ލިާވ ހަކަާއަށްާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ނެާކަމަށް.ާއ ދެ

މުހިއްމީކީއެއް.ާާ ނޫނޭާ ނަމެއްާ ކިޔ ާ އަށްާ ކަސްޓަމްސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފަރުމ ކުރުން.ާ ބިލުާ ގ ތަކަށްާ ހ ސިލުވ ނެާ

ށްާވެެގންާާކަސްޓަމްސްާައކީާއަދިާރ އްޖޭެގާޤައުީމާސިޔ ސީާއިމުާސަރަޙައްދުާޙިމ ޔަތްކުރ ާވ ޖިބުާއަދ ކުރ ާފަރ ތަކަ

ނުވ ނެއޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގފައިވ ާގ ތުަގއިާެއއީާރ އްޖޭަގިއާމިހ ރުާއެކަންތައްާކުރަމުންާމިެގންދަނީާޤައުމީާދިފ ޢީާ

މުދ ާ ފަހަރެއްަގިއާ ެވދ ނެާ މަޤްޞަދަކަށްާ ބިލުެގާ މިާ ވިސްނޭގ ތުަގިއާ އަޅުަގނޑަށްާ ގ ޑް.ާ ކޯސްޓްާ ހިމެނޭާ ބ ރުަގއިާ

ކ ންޓްރޯލްކުރުންާ ކުރެވިފަިއާއެތެރެވުުމަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ މ ނަާ ކ ންޓްރޯލްެގާ ބޯޑަރާ އެހެންނަމަވެސްާ ވެސް.ާ ކަމަށްާ

އ ތްގ ތްާމިާދަންނަވ ލީ.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާބަެއއްާމެންބަރުންާވިދ ޅުވ ާފަދައިންާމިާކަސްޓަމްސްެގާމަސައްކަތްތައްާާ

ގ ތަށްާކުރިއަށްާެގންދިއުުމަގއިާއެކިެއކިާމިނިސްޓްރީތަކުެގާނުފޫޒ ިއާބ ރުާއެތަނަށް ާވަދެެގންާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާ

ހަމާަާ ވެސްާ ބިލުންާ މިާ އެކަމަކުާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުވ އިރުާ ވ ހަކަާ ހުރިާ ނުކުރެވިފައިާ ކަންތައްތައްާ

ެއީއާާ އެކަންތަްއާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ އ ތުން.ާ ފޯރުޭވގ ތަށްާ ނުފޫޒުާ މިނިސްޓަރުެގާ ބ ރ ިއާ މިނިސްޓަރުެގާ

ނޫން. ކަމަށްާާާމައްސަލަެއއްާ ތަނެއްާ ޖެހޭނެާ އ ންނަންާ ގ ތެްއަގިއާ ުމސްތަޤިއްލުާ ވަކިާ ތަނަކީާ ކ ންމެާ ކ ންމެހެންާ

ާާ މިސ ލަކަށް ނުކުރަން.ާ ޚިލ ފ9ާާާާުޤަބޫލެއްާ އ ދަޔ ާ ވަރަށްާ ެއއީާ ބ ރުތަްއ.ާ ިމނިސްޓަރުެގާ މ އްދ ަގިއވ ާ ވަނަާ

އަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސިދ ާ އަދިާ ބ ރުތަކަކީާ އެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބ ރުތަކެއްކަމަށާްާބ ރުތަކެއް.ާ އ ންނަންޖެހޭނެާ ށްާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާކުރަނީ.ާއެީއާއެފަދަާކަންތައްތައްާކުރުމުެގާބ ރުާއެއީާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގިއާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާާ

ހިތައްާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ ނުކުރެވޭތީ.ާ ކަންތައްާ ދަށުންާ ނިޒ މެއްެގާ ރިޔ ސީާ ކުރަްއވ ،ާ ފ ހަަގާ ވަރަށްާ

ހަމަާއަރަނީ ބ ރުތައްާ މިާ ބ ްއވަންވީ.ާ އަތްޕުޅުަގއިާ މިނިސްޓަރެްއެގާ ބ ރުތައްާ އިޚްތިޔ ރުތަކ އިާ މިާ ކީއްކުރަންބ އޭާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ގ ތެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ެއއީާ އަތްޕުޅުަގއޭ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ހަމަާ ބ އްވަންވީާ

ކަން ޖެހޭާ މިާ ހ ސިލުކުރަންާ ީމަގިއާ ގ ތެއްަގއިާ ޤައުމަށްާާމައިަގނޑުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތައްތަކަކީާ

މުދަލުންާ އެތެރެވ ާ ައށްާ ރ އްޖެާ އަދިާ ކުރުން.ާ ކ ންޓްރޯލްާ ެއކަންކަންާ އެތެރެވުމ އިާ މުދ ތައްާ އެކަށީެގންނުވ ާ

ާާ ޑިއުޓީ ނުވަތަާ މައުމޫލްާ އަދުލުވެރިކަމ ިއކުާ ހަމަހަމަކ މ އި،ާ އިންސ ފުވެރިކަމ ިއ،ާ ގ ތެްއަގއިާ ނެޭގނެާާއެކަށީެގންވ ާ
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ނުދިނުމަށްޓަކަިއާާ ވިޔަާ ތަޢ ރަފުާ ކަންތައްާ ކުރެވޭނެާ ވިޔަފ ރިާ ަވުގާ އަށްާ ރ އްޖެާ އަދިާ ހަމަޖެހުމ އިާ އުސޫލެްއާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމުެގާޢިްއޒަތ އި،ާއަބުރ އި،ާޤަދަރ އި،ާޝަރަފުާޙިމ ޔަތްކުރުމ އިާމިފަދަާކަންތައްތަކެއް.ާމިާޢ އްުމާާ

ައޅުަގނޑުާެވސްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާމިާފ ހަަގކ ށްލީާާާާއުސޫލެްއެގާގ ތުންާމިކަންތައްތަކަށް

ކުޑަކުޑަާމުހިއްމުާނުކުތ ާއަށްާކ މިޓީާމަރުހަލ ަގއިާރިޢ ޔަތްކުރެއްވުންާުއއްމީދުކުރ ާޙ ލުަގިއާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކ ޅުާާ

 ވަބަރަކ ތުހު.هللاާލައިކުމްާވަރަޙުމަތުާނިންމ ލަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާަވއްސަލ މްޢަ

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާ

ކުރިން ފެށުމުެގާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ާ.`ާާ

ބެހޭާާމައުމޫލް ކަނޑައެޅުމ އިާ ޑިއުޓީާ ނުވަތަާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާކަނޑައެޅުމ އިާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ ގ ތުންާ

ޢަބްދު ތިމަރަފުށީާهللاާމެންބަރުާ ހަމައެފަދައިންާ އަދިާ ކުރަން.ާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދެއްކެވިާ ެއާ ޔ މީންާ

އަޅުަގނޑުާއިޙްތިރ މްާކުރަން.ާ މުޙައްމަދުާމުޞްތަފ ާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅަށްާވެސްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާބިލުެގާކަންތައްތަކ ިއާބެހޭާގ ތުންާވ ހަކަދައްކ ލަންާއުޅޭއިރުާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާއެންމެާކަންތަްއާާއ ދެ،ާމި

25ާާާާބ ޑުވ ާެއއްާމ އްދ ެއއްކަުމަގިއާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގާކުރެވެނީާމިާބިލުެގާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(25ާާާާވަނަާމ އްދ .

ހަ ވެއަރާ އެބަޖެހޭާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ ބުނ ގ ތުންާ ކަސްޓަމްސްެގާާަގއިާ މޯލްޑިވްސްާ އ ދެ،ާ އުފައްދަން.ާ އުސްތަކެއްާ

ާާ ެގާއަހަރުތަކ އިާހަމަޔަށްާައިއއިރުާވެސްާކަސްޓަމްސްެގާބެލުުމެގ1980ާާާސަރވިސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށް

ސަބަބުންާ ބަދަލެއްެގާ އަިއާ ތަރައްޤީަގއިާ އެީއާ އެހެންނަމަވެސްާ ހުރީ.ާ ހަުއސްތަކެއްާ ެވއަރާ ހުރިހ ާ ާާދަށުަގއިާ

މުދ ާ ދަށުަގއިާ ބެލުމުެގާ ލިމިޓެޑްެގާ ޕޯޓްސްާ ލިބި،ާ ލިމިޓެޑްާ ޕޯޓްސްާ މޯލްޑިވްސްާ ާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރައްކ ކުރުމ އިާމުދ ާޖެހުމ އިާމިކަންތައްތައްާބަދަލުވެެގންާމިދިޔައީ.ާއަނެްއކ ާވެސްާއަލުންާއަޅުގނޑުމެންާތ ރީޚުެގާ

ާާ ހުރިހ  ދަށަށްާ ކަސްޓަމްސްެގާ ިއޔ ދަެވާ ދެންާތެރެއަށްާ ދިޔައީމ ާ ޔ ޑްތަްއާ ކ ންޓެއިނ ާ އަދިާ ހައުސްތަކ އިާ ެވއަރާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ގ ތުަގއި،ާ ލަފ ކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބަ.ާ ޖެހޭާ ވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތަކ މެދުާ ވެދ ނެާ

ތަޅުދަނޑިއެްއކަމަ ލިބޭާ ކުރުމަށްާ ވަްއކަންާ ިވޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ވެެގންދ ނީާ މިކަންާ ގ ތުަގއިާ އ ދެ،ާާޤަބޫލުކުރެވޭާ ށް.ާ

ހަމަޖެހިއްޖެނަމާަާ ދޫކުރަންާ މުދ ާ ނަގ ،ާ ޑިއުޓީާ މުދ ާ ކ ންޓްރޯލުކ ށް،ާ މުދާ  ދަށުންާ ބެލުމުެގާ ފަރ ތެއްެގާ އެންމެާ

އެކަންތައްތަކުންާނ ޖ އިޒުާފަިއދ ާނަގ ނެާބަޔަކުާތިބެދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންޖެހޭނެ.ާއެހެންނެއްާނޫންާ

ގ ތަ ހިނަގުމންދ ާ މިކަންާ ލިމިޓެޑ އިާާމިހ ރުާވެސްާ ޕޯޓްސްާ މޯލްޑިްވސްާ މޯލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާސަރވިސ އިާ ށްާ

އަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާދިފ ޢީާބ ރުތައްާުގޅިެގންާމުދ ާދޫކުރުުމެގާކަންތައްާހިނަގމުންދ ކަމަށްވ ނަމަާަވއްކަންާކުރުމަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުާ ހަނިެވެގންދ ނެކަމަށްާ ފުރުޞަތުތައްާ ލިބޭާ ވ ހަކަާާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ާ.

ވަނަާމ އްދ ެގާ)މ(ާަގިއ7ާާާާވަނަާމ އްދ .7ާާާާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާބިލުެގާބަެއއްާމ އްދ ތަކަށްާބަލ ލ އިރުަގިއާބިލުެގާާ
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އެބަބުނޭާކަސްޓަމްސްާމެދުވެރިއެްއެގާގ ތުަގއިާޢަްއޔަނުާކުރެވޭނެާފަރ ތްތަކެއްާތިބެންޖެހޭނެކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާއެާ

އިކަންާބަޔ ންކ ށްދީފައިާމިާބިލުަގއިާނެތުމުންާއެާފަރ ތްތަކެއްާބަޔ ންކ ށްދޭންާޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާފަރ ތްތަކަކީާކ ބަ

ސިފަތަކަކީާާ ނުވަތަާ ޝަރުތުތަކަކީާ ޖެހޭނެާ ހުންނަންާ ފަރ ތްތަކުަގިއާ އެފަދަާ އަދިާ އެފަދައިންާ ހަމަާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ރަށްާމުހިއްމުކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާބިލުެގާާކ ބައިކަންާވެސްާމިފަދަާބިލެްއަގއިާބަޔ ންކ ށްދިނުމަކީާވަ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާިމވަނީާތިރީަގއިާބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާހ ލަތްތަކުންކުރެާހ ލަތެއްަގއިާމިއިންާއެންމެާހ ލަތެއ8ާާާް

ޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުާ އ ތީމ ާ ލިޔެފައިާ ގ ތަށްާ މ ނަކުރެވޭާ ބިލުަގއިާ މިާ ވ ހަކަާ ކުރެވޭނެާ ގ ތުަގއިާާޢަމަލުާ ާ

ހ ލަތްތަކުަގއިާާއ ންނަންޖެހޭނީ.ާހ ލަތުަގެއއްާނޫން.ާއެާޢިބ ރ ތްާބަދަލުާކުރަންޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާ

ާާ ަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިާއ ންނަނީާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ އިާއެްއގ ތްވ ާގ ތުެގާމަތިނ14ާާާާްހަމައެފަދައިންާބިލުެގ

ކަސްޓަްމސް ނިޔަތުަގއިާ ނުވަތަާރަނަގޅުާ ނިޔަތުަގއިާ ރަނަގޅުާ އަދ ކުރުމުެގ.ާ ވ ޖިބުތައްާ ަވޒީފ ެގާ އ ފިސަރުާ ެގާ

ނުރަނަގޅުާނިޔަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާކިހިނެއްތޯއޭާޖަޖްާކުރ ނީ.ާމީހެއްެގާނިޔަތްާއ ތީާކ ންގ ތަކަށްކަމަށްާާ

ލިޔަމުން ޤ ނޫނެއްަގއިާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ނިޔަތ އިާ އެހެންވީމ ،ާ ކިހިނެއްތޯ.ާ އިނޭގނެާޤ ނޫނުަގއިާ ނިޔަތްާ ދ އިރުަގއިާ

އަށްާއޭނަާކުރިާ އެްއވެސްާގ ތެއްާއ ންނ ނެކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާހަމައެކަނިާއެކަންާކުރިާމީހާ 

ާާ 15ާާާާގ ތެއްާނުވަތަާނިޔަތެއްާއިނޭގނީ.ާއަދިާހަމައެފަދައިންާމި ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާއެބ15ާާާަވަނަާމ އްދ .

ާލިބޭާއަނިޔ ާހ ނިއްކަާއެާމުވައްޒެްއެގާމުދަލަށްާލިބޭާެގއްލުމުެގާބަދަލުާދިނުން.ާމުވައްޒިފެްއެގާާބުނޭާމުވައްޒިފަކަށް

މުދަލަށްާލިބޭާެގއްލުމުެގާބަދަލުާމަސައްކަތުެގާތެރޭަގއިާއުޅޭއިރުވެސްާއޭނަެގާއިހުމ ލުންވ ާެގއްލުުމެގާބަދަލުާދޭންާ

ކުރުމުެގާތެރޭަގއިާނުވަތަާއެހެންާކަމެްއާާއޭނަާމުދ ާޗެކުާާލަކަށްާޖެހޭނެކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާމިސ 

ވެސްާކުރުުމެގާތެރޭަގއިާއޭނަާޖީބުަގއިާއ ންނަާމ ބައިލްާފޯނުާމޫދަށްާވެއްޓިާނޫނީާއެހެންާގ ތެއްާވީމ ާއެާމޯބައިލްާާ

އެހެން މެދުވެރިވީމ .ާ އެކަންާ ސަބަބުންާ އިހުމ ލުެގާ އޭނަެގާ ޖެހޭނެތޯއޭާ ދޭންާ ބަދަލުަގއިާ އިހުމ ލުެގާާފޯނުެގާ ވީމ ،ާ

ސަބަބުންާލިބޭާެގއްލުންާފިޔަވ ާއެހެންާެގއްލުންތަކަށްާބަދަލުާދިނުންާމިާމ އްދ ާއަށްާއިތުރުާކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާާ

ކުރެޭވާާ މުވަްއޒަފަކ އިމެދުާ ކަސްޓަމްސްެގާ ަގއިާ )ވ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ހަމައެފަދައިންާ ދަންނަވ ލ ން.ާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ

ެގއްލުމުެގާބަދަލުާދޭންޖެހޭނެާވ ހަކަާާާދަޢުވ އެްއާސ ބިތުނުެވއްޖެނަމަ އެކަުމެގާސަބަބުންާއެާމުަވއްޒަފަކަށްާލިބުނުާ

އ ތީމ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ނީާމިއީާދަޢުވ ާކުރަންާބޭނުންވ ާފަރ ތްތަކަށްާދަޢުވ ކުރުމަށްާބިރުާދައްކ ފައިާލިޔެފައިާއ ތްާާ

ބޭ ކުރަންާ ދަޢުވ ާ އެއީާ ކުރެވެނީ.ާ ސިފަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރުންާާމ އްދ އެްއކަމަށްާ ދަޢުވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ނުންވ ާ

ައޅުަގނޑަށްާސިފަކުރެވޭތީާާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާައޅަންާޖެހޭާފިޔަވަޅެއްެގާގ ތުންާލިޔެފަިއާއ ތްާމ އްދ ެއއްާގ ތުަގއިާ

ކަސްޓަމްސްެގާާ އަނެއްކ ާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ނުފެންނަާ ލިޔަންާ މިގ ތަށްާ މ އްދާ  މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ދުާކުރެޭވާދަޢުވ އޭާލިޔެފައިާއ ތްާއިރުަގއިާމިާކ ންކަހަލަާދަޢުވ ެއއްކަެމއްާނެތް.ާމިއީާކަސްޓަމްސްެގާާމުވަްއޒަފަކ އިމެ

މައްސަލައަކ އިާބެހޭާގ ތުންާކުރެވޭާދަޢުވ ެއއްތޯާނޫނީާއޭނަާއަމިއްލަާކަމަކ އިާބެހޭާގ ތުންާކުރެވޭާދަޢުވ އެްއކަމެއްާާ
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ތުމުންާައޅުަގނޑަށްާއެާމ އްދ ާއިޞްލ ޙުާކުރަންާފެންނަާވ ހަކަާާކަނޑައެޅިެގންާބަޔ ންކުރެވިފަިއާމިާމ އްދ ަގއިާނެ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާެވސްާއ ޅުވ ލުުމެގާނިޔަތުަގއިާެއކަންާކުރީާއ ޅުވ ލުުމެގ17ާާާާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެފަދައިންާާ

އަޅު އުނދަޫގވ ނެކަމަށްާ ވަރަށްާ ދެނަަގންނަންާ ނިޔަތެއްަގއިކަންާ އެހެންާ ނުވަތަާ ފެންނ ތީާނިޔަތުަގިއކަންާ ަގނޑަށްާ

ާާ ބިލުެގ ހަމައެފަދައިންާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ތަކުރ ރުކ ށްާ ވ ހަކަާ އެާ ހަމަާ މ އްދ .56ާާާާއަޅުަގނޑުާ ވަނަާ

ކަސްޓަމްސްާއަށްާހުށަހެޅޭާމައްސަލަތައްާދިރ ސ ކ ށްާކަސްޓަމްސްާއަށްާހުށަހެޅޭާމައްސަލަތައްާބެލުމުެގާއެންމެހ ާ

ތަޙްޤީޤު އަދިާ އ ތީމ ާާާާއިޚްތިޔ ރުތަކ އިާ ދީފައިާ އަށްާ ކަސްޓަްމސްާ ބ ރުތަކެއްާ އިޚްތިޔ ރުތަކ އިާ އެންމެހ ާ ކުރުމުެގާ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަާގ ތުަގއިާމިއީާރަނަގޅުާކަމެއްާނޫން.ާމިހ ރުާކަސްޓަމްސްަގއިާމިާޖެހޭާމައްސަލަާމިާޖެހެނާީާ

ވަތުދީެގންާނުވަތަާއެހެންާކަމެއާްާކަސްޓަމްސްެގާމުަވއްޒަފުންެގާމެދުަގއި.ާކަސްޓަމްސްެގާމުވަްއޒަފަކަށްާމީހަކުާރިޝް

މި އަނެާާކ ށްެގންާ ވަނީ.ާ ގ ތްާ އުފެދޭާ މިާ ތަޙްޤީޤުކަމެއްާ މައްސަލަާ އެާ ހަމަާ ކަސްޓަމްސްެގާއްކ ާ ހަމަާ ކުރަނީާ

މުާާމުވަްއޒަފުން އެއްާ ވ އިރުާ މުވަްއޒަފަކ ކަމަށްާ އަނެއްާ އ ންނ ނެ.ާާާަވއްޒަފަކުާ ުގޅުންތަކެއްާ ރަނަގޅުާ ވެސްާ

ރަާނ އެކަންާ ބޭނުންވ އެހެންކަމުންާ ތަޙުޤީޤުކުރަންާ ގ ތުަގއިާ ވ ާާަގޅުާ އަާާކަމަށްާ މިކަންާނަަމާ ޅުަގނޑުމެންާ

އްސަސ ާއަށް.ާމިސ ލަކަށްާމޯލްޑިްވސްާލަތުެގާތަޙުޤީޤުކުރުމ ާބެހޭާމުއަޖެހޭނީާސަރުކ ރުެގާނުވަތަާދައުބަދަލުކުރަން

އި ސަރވިސްާ ތަޙުޤީޤުޕ ލިސްާ މައްސަލަތައްާ ިމފަދަާ އަޅުގަާާާވ ާާކަމަށްާާކުރެވޭންާ ގ ނަމަާ ފެންނަާ ތުަގިއާާނޑަށްާ

ތަޙުޤީޤު އިންާ ޝަރީޢަތަށްާކަސްޓަމްސްާ އަދިާ ތަޙުޤީޤުކ ށްާ މިކަންތައްާ ފެންަވރެއްަގއިާ ރަނަގޅުާ ކުރުމަށްވުރެާ

މައްސަލަތަ މަރުޙަހުށަހަޅަންޖެހޭާ ހުށަހެޅުމުެގާ ޝަރީޢަތަށްާ ފުރުޞަތުތަކެްއާާއްާ އިތުރުާ ކަނޑައްތުކ ށްާ ލ ތައްާ

ދެާާލިބިެގންދ ނެ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާާކަމަށްާ އެދޭާ ބަދަލުކުރަންާ ެއގ ތަށްާ ވެސްާ މ އްދ ާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ކޭތީާ

ާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،..ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިހ  އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އެާާއ ދެ،ާ ާާހިސ ބުންާ ނަންބަރު ބަހ9ާާުޖެންޑ ާ ސަށާްާއިބްތިދ ޢީާ

ާަގޑިއިރުާމިާހަމަވީ.1ާާާކަނޑައެޅިފަިއވ ާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައްާ.10

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާދެންާއަ ހުރިާމަސައްކަތްތުަގިއާާށް.ާނުނިމިއ10ާާަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު ާހުރިާމަސައްކަތަށް.ާނުނިމިާ

ައޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަ އަރުވަނީާވެސްާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާކުރިއަށްާެގންދ ނީާމިާބިލުެގާމަސައްކަތް.ާ ތުާމިާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ

އެއްކ ށްލ  މަފްޙޫމްާ ދެާ މިާ ޕްރ ޓެކްޝަނ އިާ ބޯޑުާ ކަސްޓަމ އިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފައިާޝުކުރިއްޔ ާ

ސަރުކ ރުންާއުފައްދަންާހުށަހަޅ ާައއުާމުައއްސަސ އަކ އިާބެހޭާގ ތުންާައޅުަގނޑުމެންާމިައދުާމިާވ ހަކަާދައްކަނީ.ާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ތެރޭަގއިާ ޭއެގާ ދެްއކިން.ާ ވ ހަކަާ މުައއްސަސ އެްއެގާ މިޒ ތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އިއްޔެާ ދެންާ

ކުރި ފ ހަަގާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ދިޔަާ މިފަދަާފ ހަަގެވެގންާ ބޭރުަގއިާ އިންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މިސ ލަކަށްާ ކަންާ

ބޯޑުާާ ކަސްޓަމ އިާ ިއވެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ފ ޅުކ ށް.ާ ކަންބ ޑުވުންާ ހުރީމ ާ މުއައްސަސ ތައްާ

ޕްރ ޓެކްޝަނ އިާުގޅުވ ލީމ ާެއާދެމަފްޙޫމްާުގޅޭާގ ތްާސ ފުާނުވެެގންާއުޅޭާމަްއސަލަ.ާމިކަހަލަާކަންކަންާއަޅުަގނޑުާާ

ެގާއިތުރުާތަފްޞީލަށްާނުގ ސްާއަޅުަގނޑުާދެކޭގ ތުަގއިާިގނަާބޭފުޅުންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާމިާކަންކަންާމިއަދުާމިާއޭ

މުއައްސަސ ެއްއެގާާ މިފަދަާ ހަމަާ ވެސްާ އިްއޔެާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ދެންާ މިގ ތްގ ތަށްކަން.ާ އ ންނަނީާ ޒަމ ނުަގއިާ

ލަކ އިާބެހޭާގ ތުންާވ ހަކަދެްއކިއިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެފިޝެންސީާމަތިކުރަންާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ފައިާއ ތްާބި

ފ ހަަގކ ށްލެވުނުާއެތަންތަންާކ ންމެވެސްާވަރެްއެގާމިނިވަންކަމަކ އެކުާއެހެންނަމަވެސްާފުރިހަމަާއެގްޒެކެޓިވްާބ ރުެގާާ

ފ ޑުކިޔުންތައްާ ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހަރަށްާ ބައެއްާ ުވމަކީާ ގ ތްާ ހިނގ ާ ާާދަށުަގއިާ

ައއުާާ ދިމ ވ ގ ތަކީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިކަމުަގއިާ ދަންނަވ ލިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ރައްދުވ ކަަމކަށްވޭ.ާ

ޙަޤީޤަތްތަކަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތިލ އިރުާމިކަންކަންާބަދަލުވެެގންާއެބަދެއޭާއަޅުަގނޑުމެންާބަދަލުނުކ ށްާއެތައްާ

ންާބަދަލުކުރަންާފެށީމ ާއޭެގާޝ ކުާޖެހިެގންދަނީާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާޒަމ ނެއްާވަންދެންާތިބެފައިާިމހ ރުާމިކަންކަ

ފ ހަަގާކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަސްޓަމްސްެގާބިލ އިާބެހޭާގ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންާދައްކަމުންާމިދ ާވ ހަކަތަކުަގިއާާ

އެއްކަމަކަށްާކަސްޓަމްސްަގިއާާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާމީެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލ ނަންާދެތިންާކަމެއް.ާާ

ބ ޑުާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަސްޓަަމކީާ އެހެންވީމ ،ާ ސެކިއުރިޓީ.ާ މިާ ކަމެއްާ އަދ ކުރ ާ ދައުރެއްާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ

ދަނާީާ މިާ ސިފަވެެގންާ ބިލުންާ މިާ މިހ ރުާ އެތަންާ އެހެންވީމ ،ާ ހޯދ ދޭތަނެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޙިމ ޔަތެއްާ

ބަހެ އިނިގރޭސިާ އެހެންދ އިރުާާއަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތަށް.ާ އޯަގނަިއޒޭޝަނެްއެގާ މިލިޓްރީާ ޕެރަާ ބޭނުންކުރ ނަމަާ އްާ

ޚިލ ފުާާ އ ދަޔ ާ ވަރަށްާ އެބައ ތްާ ބިލުަގއިާ މިާ ދެންާ މިއ ތީ.ާ ހިމަނ ފައިާ ޕްރ ޓެކްޝަންާ އ ފްާ ބޯޑްާ އޭެގތެރޭަގިއާ

ވުނުާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާއެހީާބ ރުތަކެއްާހަމަާކަސްޓަމްސްާއަށްާހޯދަާދީފައި.ާއޭެގތެރެއިންާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގާކުރެާ

ހޯދަންާވެސްާކަސްޓަމަށްާއެދެވިދ ނެ.ާއަދިާކަސްޓަމްސްެގާމުވަްއޒަފުންާހުވ ތަކެއްާވެސްާކުރަންާޖެހޭ.ާއެބޭފުޅުނާްާ
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އަޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެވިގ ތަށްާޕެރަާމިލިޓްރީާއޯަގނައިޒޭޝަނެއްެގާސިފަިއަގއިާމަސަްއކަތްާކުރަންާޖެހެނީ.ާދެނާްާ

ންެގާވ ހަކަިއަގިއާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކ ށްލެވުނުާކަސްޓަމަކީާބަެއއްާޕ ލިސީސްތައްާހަދ ާޕ ލިސީސްތަްއާާބައެއްާބޭފުޅު

ވަނަާމ އްދ ަގިއ5ާާާާއިމްޕްލިމަންޓްާކުރ ާބައެއްކަަމށް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިާޤ ނޫނުެގާާ

ލަކަށްާމިނިސްޓަރޭާޕ ލިސީާހައްދަވ ނީާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާާއެކަންާވަރަށްާސ ފުކ ށްާއެބައ ތްާކަނޑައަޅ ފައި.ާމިސ 

ދެނާްާ ނުފެނޭ.ާ ބިލަކުންާ މިާ ވ ނެކަމަކަށްާ ކަސްޓަމްސްާ ތަނެްއކަމަކަށްާ ކަނޑައަޅ ާ ޕ ލިސީާ ޓްރޭޑްާ ކ ންމެހެންާ

ތެރޭ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކ ރަޕްޝަނަކީާ ުގޅިެގންާ ކަސްޓަމ ިއާ އަނެއްކަމަކީާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ަގއިާާއަޅުަގނޑުާ

ދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާތަޖުރިބ ާވެސްާކުރެިވާއެާވ ހ ކަތަްއާދެކެވޭާތަނެއް.ާމިާނަޒަރުންާމިކަމަށްާ

ބަލ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުާހިތައްާއަރ ާމިާބިލުެގާތެރޭަގިއާއެބައ ތްާކަސްޓަމްސްެގާއޯވަރާސައިޓްާއެާކަސްޓަމްސްެގާާ

ބެލެހެ އަށްާ އަމިްއލަާ ތެރެއިންާ ޕ ލިސްަގިއާާސިސްޓަމުެގާ އަރަނީާ ހިތައްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ގ ތެއް.ާ އްޓޭާ

މިއ ންނަާޕ ލިސްާއިންޓަރްގރިޓީާކ މިޝަންާގ ތަށްާކ ންެމެވސްާވަރެއްެގާކަސްޓަމުންާބޭރުެގާފަރ ތަކުންާކަސްޓަމުެގާާ

އަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާާާކަންކަންާވ ޗްާކުރުން.ާޯއވަރސައިޓްާކުރުުމެގާދ އިރ ާތަންކ ޅެއްާވަރުަގދަާކުރަންާޖެހޭކަމަށް

ބެހޭާގ ތުންާކ މިޓީަގއިާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާިމކަމަށްާރިޢ ޔަތްާކުރަންާާާޅުަގނޑުާހިތައްާއަރަނީާމިާބިލ އެހެންވީމ ،ާއަާ

ނުކުރަްއވ .ާާ ކ މެންޓެއްާ ގ ތުންާ ބެހޭާ މިކަމ އިާ ދެންާ އަނެްއކަމަކީާ ފ ހަަގކ ށްލެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ޖެހޭނެކަމަށް.ާ

އަޅުަގނ ސިވިލްާއެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އެްއޗެއްާ ކ ންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގކުރިންާ އަރަނީާ ހިތަްއާ ޑުާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާމިހ ތަނަށްާއ ދަާހުރީާރ އްޖޭަގއިާކުރ ާާ ސަރވިސްާއިންާބޭރުަގއިާކަސްޓަމްސްާއ ންނ ނީ.ާދެންާ

ނޫން އެެއއްާ އެހެންނަމަވެސްާ އ ތުން.ާ ތެރޭަގއިާ ކަމެއްާސިވިލްާސަރވިސްެގާ ގ ތަކީ.ާާާާކ ންމެާ އ ތްާ މުސްތަޤުބަލުާ

ިމާާ އަދިާ ގ ތަށްާ އެްއާ އޭޖެންސީާ ަވކިާ މުޅިންާ ބޭރުަގއިާ އިންާ އަކީާސިވިލްާސަރވިސްާ ކަސްޓަމްސްާ އެހެންވީމ ،ާ

މިީއާާ އަކީ.ާ ކަސްޓްމްސްާ ތަނެއްާ އ ންނަާ ކ ންޓްރޯލްާ އެްގޒެކެޓިވްާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭނެާ ބިލުންާ

ށްާިގނަާއިންާދިމ ވ ާމައްސަލަެއއް.ާައޅުަގނޑުމެންާކ ންމެާބިލަކ އިާވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާމަޖިލީހުަގއިާވަރަ

ެވއްޖިްއޔ ާައޅުަގނޑުމެންެގާވ ދަވެރިާފަރ ތަކުންާާާާދައްކ އިރުވެސްާއެާކަމެްއެގާމައްޗަށްާއެްގޒެކެޓިވްާކ ންޓްރޯލްާބ ޑު

އެހެންނަމަ ކަންބ ޑުވ ނެ.ާ އެހެންާ ގ ތެއްަގއިާ ޢ ްއމުާ ދެންާ ކަންބ ޑުވޭ.ާ ގ ތްގ ތަށްާާވަރަށްާ ހިންޭގނެާ ކަންކަންާ ވެސްާ

ކަންތައްާހިންޭގނީ.ާއެހެންވީމ ،ާކަސްޓަމްސްާއަކީާވަރަށްާބ ޑަށްާއެްގޒެކެޓިވްާކ ންޓްރޯލްާއ ންނަންާޖެހޭާތަނެއް.ާ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާުއއްީމދުކުރަންާއަނެްއކ ާކަސްޓަމްސްެގާކަންކަުމަގއިާދުވަހުންާދުަވހަށްާބެހޭާކަންކަމ އިބެހޭާ

އަޅުަގނޑުާާބ ރު އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ ބުއްދިވެރިކަމަކަށްާ އެހ ާ ެގންުގޅުމަކީާ ފިކުރުާ ނެުގމުެގާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ތަކެއްާ

ވަރަކަށްާ ކ ންމެވެސްާ ފިކުރުތަކުންާ ެއކަހަކަާ ދަްއކ އިރުާ ވ ހަކަާ މިާ ކ ިމޓީއެްއަގއިާ އެދެންާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ

ރިއަލި މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އުޅެން.ާ އަޅުަގނޑުެގާާއެްއކިބ ެވެގންާ އެހެންނަމަވެސްާ ވިސްނަންޖެހޭ.ާ އަށްާ ޓީާ

ދަންނަވ ނީާ ގ ތުންާ ދެންނެވުމުެގާ ފ ޑެއްާ ގ ތުންާ ބެހޭާ ބިލ އިާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އަކަށްާ މައިަގނޑުާ
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އުސޫލެްއާާ ކ ންމެވެސްާ ބެލެވޭނެާ ބޭރުންާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ ގ ތެއްާ ބެލެވޭނެާ އިންޓަރްގރިޓީާ އެާ ކަސްޓަމްސްެގާ

ާރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.އ ތުން.ާވަ

ާ

ާާދެްއކެވުންާ:ވ ހަކަގައްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާ

ޕްރ ޓެކްޝަންާާ ބޯޑްާ އެންޑްާ ކަސްޓަމްސްާ ޯމލްޑިވްސްާ އ ދެ،ާ ާ.` ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ަގނޑުމެންާކ ންމެހެންާސަރވިސްެގާނަމުަގއިާމިތަނަށްާބިލެއްާހުށަހެޅިފައިާއ ތްާއިރުާމިއީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާައޅު

ބެހޭާ ބޯޑ އިާ ޕްރ ޓެކްޝަންާ އެހެންނަމަވެސްާ ބިލެއް.ާ ބެހޭާ ކަސްޓަމ ިއާ ދިެވހިރ އްޖޭަގއިާ ހެންާ ެވއްޖެކަމެއްާ ކުރަންާ

އަދިާ މީާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުކަމެއްހެނެއް.ާ މ ާ ނުވޭާ ހިއެއްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އ ތުންާ މިއ ެއކުަގއިާ ބިލެއްާ

ދަތުރުކުރ ާމަޤްޞަދެއްަގއިާތައްޔ ރުާކުރަްއވ ފައިާއ ތްާބިލެއްހެން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާވެސްާާާމުޅިންާއެހެންާޓ ެގޓަކަށް

މުވަްއޒިފުންނ އިާާ ކަސްޓަމްސްެގާ ކަސްޓަމ އިާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބިލުންާ މިާ ބެލިއިރުަގއިާ ބަލ ލައިފީމު.ާ ބިލަށްާ މިާ

އެހެ އެބަދޭ.ާ ެވެގންާ ޕްރ ޓެކްޓްާ ެއްއޗެހިތައްާ މުދަލ އިާ މުދ ާާކަސްޓަމްސްެގާ އިމްޕޯޓްކުރ ާ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ ނަސްާ

ެއއްކ ށްާދަންނަވަންޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާާާއިމްޕޯޓްކުރ ާވިޔަފ ރިވެރިންާޕްރ ޓެކްޓްާވެެގންާނުދ ކަންާއަޅުަގނޑުާހިތ މައ 

ނަކީާާރައީސް،ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާބިލެއްާފ ސްކ ށްލ ފައިާދޫކ ށްލ ާއެއަށްާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންދ އިރުާއެާޤ ނޫ

ކުރުމުަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރަށްާާކުރ ނެާއަދިާއެާޤ ނޫނުާތަންފީޛުާާާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއޭެގާސަބަބުންާފައިދ ތަކެއް

ހަދ ާާ ގ ތަކަށްާޤ ނޫނުާ ހިތައްާއެރިާ ހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާ ތަންފީޛުާކުރެވޭާޤ ނޫނަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާ ފަސޭހަކަމ އެކުާ

ކަމެއް ކަމުދ ާ ެއއީކީާ ބިލަށާްާކަާާދޫކ ށްލިޔަކަސްާ މިާ މިހ ރުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަކަށްާ

ބަލ ލ އިރުަގއިާމީަގއިާމިވ ާގ ތަކީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމުޅިންާތަފ ތުާދެާދ އިރ އެއްާއެްއކ ށްލ ފައިާމިއ ތީާބިލެްއާާ

ބޭނު ނަަގންާ ފައިދ ާ ނ ޖ އިޒުާ ޭއެގތެރެއިންާ އުފައްދ ފަ.ާ މުައއްސަސ އެްއާ އައުާ ނެޭގާާހަދ ފައިާ ފައިދ ާ ބަޔަކުާ ންވ ާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައްޓަންެވެގންދަނީ.ާ މީތިާ އަޅުަގނޑަށްާ ރ ވ ފަިއވ ކަމަށްާ ިމކަންާ އުސޫލަކަށްާ ކަހަލަާ

ކިޔ ފަާ ކ ރަޕްޝަނޭާ ކ ރަޕްޝަނޭާ ތެދުެވާ ކ ޅަށްތިބެެގންާ މިތ ނަގިއާ އެބަޖެހޭާ ލަދުަގންނަށްާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގާކ ރަޕްޝަންާކ ންތ ކުާބ ްއވަިއެގންތޯާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިވ ހަކަާމިދެކެވެނީ.ާީމާާވ ހަކަދަްއކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަދައްކ އިރުަގިއާާ ނިޒ މުެގާ ރިޔ ސީާ އ ތްާ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ މިއަދުެގާ ވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގނައި މަތިންާ މީހަކުާ ެއއްެވސްާ ނިޒ މަކީާ ރިޔ ސީާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ ރިޔ ސީާާާާއަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށް.ާ އެްއޗެއްާ

ރަސްކަމަކަށް ވިރ ސީާ އަދިާ ނިޒ މަކަސްާ ބަރުލަމ ނީާ އަދިާ ވެސްާާާާނިޒ މަކަސްާ ކަމެއްަގއިާ ކ ންމެާ އެާ ވިޔަސްާ

ސަރުކ ރުަގިއާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިއަދުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ އ ންނަންޖެހޭނެ.ާ ހުދޫދުތަކެއްާ އުޞޫލުތަކަކ އިާ

ާާދަނީ.ާއެބައެއްެގާވެރިކަންާކުރަންޖެހޭާދ އިރ ާމ ާާާާބ ޑަށްާދ އިރ ާފުޅ ވެެގންހެންާމިމިދަނީާހުދޫދުންާބޭރުވެެގންާމ 
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މި ފުޅ ވެެގންހެންާ އިނޭގ.ާާާާބ ޑަށްާ ކުޑަކަންާ ވެސްާ ވަުގތުކ ޅުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމަށްވ އިރުަގިއާ ދަނީ.ާ

 އެހެންކަމ އެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހެނީާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށް...ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ލިބެންދެކަށް.ާ ކޯރަމްާ ދެްއވުންއެދެން.ާ މަޑުކ ށްލަާ ެގއްލިއްޖެ.ާ ކޯރަްމާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއ ދެ،ާަގއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާާާ

ާ

ާހަކަދެްއކެވުންާ:ގައްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ 

އެހެންކަމަށްވުމ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރ ާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުާާާާާ އެކުަގއިާ މިާ ގ ތުަގއިާ

މ  ކުރ ނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިެވހިާ ކުރ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގންގ ސްެގންާ ފައިދ ާާކ މިޓީއަކަށްާ އެްއާާާާބ ޑުާ

އެ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑެްއާ އ ދޭހ އ ތްކަމަކަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ބިލުާާާހެންކަމުަގިއވ އިރުާ މިާ ދަންނަވަނީާ އެކުަގިއާ

މި ެގންގ ސްާ އަނބުރ ާ ފަރ ތުންާ މ ހިރުންނ ާާާހުށަހެޅުއްވިާ ބެހޭާ ކަމ ާ މިާ ތަޖުރިބ ކ ރުންނ ާ ބެހޭާ ާާކަމ ާ

އްޒަތްތެރިާހުރިހ ާާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާމިާބިލުާއަލުންާޑްރ ފްޓްކ ށްާެގންނަވަން.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާޢި

ތަނަށްާބަލައިނުަގންނ ށޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހެނާްާާާމެންބަރުންނަށްާވެސްާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލުާމި

މ ތް އ ތްގ ތްާ ހ ލަތުާ ކަސްޓަްމެގާ މިއަދުާ މިދަންނަވަނީާ ާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާهللا ދެނެވ ޑިަގންނަވ ނީ.ާ

ތެ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދަންާ ވ ހަކަދަްއކަމުންސަރުކ ރުާ ރައްޔިތުންނަށްާާާދުވެާ ގ ވ ލިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރުަގއިާ

ތިރިކުރ ނީ. ކިހިނެއްތޯއޭާ އެކަމަކުާ ތިރިކ ށްދޭނަމޭ.ާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ އަުގާ އެއަށްވުރެާާާތަކެތީެގާ މުދ ާ ަގންނަާ ާާބޭރުންާ

ަގއިާހުންނަާައަގކީާެއީއާާއިންޓަނެޓުާާާިވއްޔ ާ.ާާވަނީާާއަުގބ ޑުކ ށްާޖަހަިއެގންާމިތަނުންާކަސްޓަމުންާޑިއުޓީާނަގ ކަމުގައި

ނަގ ކަމުަގއި ޑިއުޓީާ ބަލައިެގންާ އަޅުަގނޑަކަށްާާާާވަނީާާއަުގކަމަށްާ ގ ތެއްާ އެްއވެސްާ ތިރިކުރ ނެާ ައުގާ ޭއެގާ ިވއްޔ ާ

ޕ ޓްސްެގާއިންނަާޕ ޓެްއެގާާށްާނޭނެގ.ާމީހަކުާެގންނަާސްޕެއަރނޭނެގ.ާިވޔަފ ރިވެރިންާކުރ ނެާކަމެއްާއަޅުަގނޑަކަ

ބ  އޭެގާ ާާއިންނަާ ނަންބަރ އި އިންނަާ ޖަހ ފައިާ ނަންބަރ ޑީަގއިާ އިންނަާ ނޭނޭގާާާއިންވ ިއސްަގއިާ ސަބަބުާ ދިމ ނުވ ާ

ހުރިހ ާާ ހުންނަާ އެތެރޭަގއިާ ކިޓެއްެގާ ރިޕެއަރާ ރަނަގޅުކުރ ނީ.ާ އެާ ކިހިނެއްތޯާ ތިބެެގންާ ފ ސްކުރަންާ އެާ ބަޔަކުާ

ާާ އަށްާއިނޭގނީ.ާކިޓުާވިއްކަނީާވިްއކ ފަރ ތުންާއެތިއެތިކ ޅަށްާވަކިާވަކިންާައުގހަދަންާކިހިނެއްތޯާއިންޕޯޓްކުރ ާމީހ 

އެކީަގއި.ާޭއެގާތެރޭަގއިާހުންނަާކުދިކުދިާއެތިކ ޅުކ ޅުާަވކިންާއަުގާޖަހަންޖެހޭ.ާވަކިާޕ ޓްސްާނަންބަރުާދޭންޖެހޭ.ާމާީާ

މިކަސްޓަމްާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ލައްވ ާ މީހުންާ މިފެންަވރުެގާ އެހެންވީމަ،ާ ދުނިޔޭަގއި.ާ ެއއްޗެކޭާ ނުހައްދަވ ާ

ތިބޭނީާހިންަގ ދިވެހިރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނުތައްާ މިފަދަާ ންވެއްޖިއްޔ ާ

ާާ 15ާާާާދުވަސްކ ޅަކުންާބަނޑަށްޖެހިެގންާނުކައިާނުބ އި.ާއެކަމަކުާބައެއްާމީހުންެގާެގދ ރު ބުރިާއަށ20ާާާާްބުރިާއަށް
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އެހެންވީމަ ފެންނ ނެ.ާ ފަސޭހައިންާ ވަރަށްާ ދ ތަންާ ނޫން.ާާއަރަިއެގންާ އުޞޫލެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ މީާ ާ،

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބަލައިނުަގންނ ށޭާ ބިލުާ މިާ ގ ވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ިއާާމަޖިލީހަށް.ާމިާބިލުާބަލައިާނުަގނެާމިާބިލުާއަނބުރ ާފ ނުވ ލ ާމިާބިލުާއަލުންާޑްރ ފްޓްކ ށްެގންާެގންނ ށޭ.ާމިކަމ 

މިހުރިހާ  ފަރ ތްތަކ އިާ ިވއްކ ާ މީހުންނ އިާ އިންޕޯޓްކުރ ާ މުދ ާ އަދިާ މީހުންނ އިާ ކަސްޓަމްސްެގާ މ ހިރުންނ އިާ ބެހޭާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ެގނައުންާ ޑްރ ފްޓްކ ށްެގންާ ބިލުާ މިާ ހިމެނިެގންާ ތެރޭަގއިާ މީެގާ ސޭާ ބައެްއެގާ ހުރިހ ާ އެާ ބައެްއެގ،ާ

ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަނަގޅުވ ނެހެން.ާ ތަކުރ ރުކ ށްާާހީވަނީާ ވ ހަކަާ މިާ އެކުަގިއާ އ ދޭހ ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ

ދަންނަވ ނީާމިާބިލުާއަނބުރ ާެގންދަވ ށޭ.ާމީާދިވެހިރަްއޔިތުންާކަތިލަންާމިތަނަށްާތައްޔ ރުކ ށްާހުށަހަޅ ފައިާއ ތްާާ

ާާ 12ާާާާބިލެކޭ.ާމީާވަކިާބަެއްއެގާެގދ ރު އެހެންވީަމ،ާާާާބުރިާއަށްާނަަގންެވެގންާެގނެއްސަާއ ތްާބިލެކޭ.15ާާބުރިާއަށް

ވޯޓެްއާާ މިައކަށްާ ައޅުަގނޑެއްާ ހުރެެގންާ ހަމަހޭަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރ ނަމޭ.ާ ައޅުަގނޑުާ ހައްދަވ ކަށްާ މިހެންާ

ާނުދޭނަމޭ.ާބަލައިާނުަގންނ ނަމޭ.ާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ައށްާެގންނަާމުދަލ އިާރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރ ާމުދަލ ިއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދިވެ ހިާރ އްޖެާ

ޤ ނޫނެއްާ މަސައްކަތްކުރަމުންެގންދަނީާ މިހ ތަނަށްާ މުަވއްޒަފުންާ ކަސްޓަމުެގާ ތިބޭާ ބަލަހައްޓަންާ ކަމެއްާ މިހުރިހ ާ

އެ އިނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ަގވ އިދުތަކަކުންކަންާ ހިނަގމުންދަނީާ ކަސްޓަމްސްާ އަދިާ ހެންނަމަވެސްާާނެތިކަންާ

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ އަޙުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކުލަވ ލ ާ ޤ ނޫނެއްާ ާމިކަމަށްާ ވަރަށްާާهللا ހުށަހެޅުއްވީތީާ މިތަނަށްާ

މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ެއާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއިާ

އޯަގނައިޒޭޝަންާއ އިާއަދިވެސްާމިހ ރުެގާކަސްޓަމ އިާސަރުކ ރުެގާާާލިބިފައިވ ގ ތުންާމިާބިލަކީާޯވލްޑްާކަސްޓަމްސް

ހުށަހަޅ ފައާިާ މިތަނަށްާ ހޯދ ފަާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ ވ ހަކަދައްކ ާ ކުރީެގާސަރުކ ރުންނ އިާވެސްާ ފަރ ތްތަކ އިާއަދިާ އެކިާ

ާާ ވިޔަފ ރީަގިއާކިރިޔ ާއ ތްާބިލެއް.ާދިވެހިާރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްސްެގާމ ޒީާއަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަދިާޚ އްޞަކ ށް

ވެސްާކޭއްތިލ ފައިާހުރިާބަޔަކައްިވއްޔ ާވަރަށްާރަނަގޅަށްާިއނޭގނެާއެްއޗެއް.ާކަސްޓަމްެގާދ ރަކީާއެއީާރ އްޖެާއަށްާާ

ކ ށްެގންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ޑިއުޓީނަަގިއެގންާ މުދަލުންާ ެގންނަާ ރ އްޖެާ ނުވަތަާ ވައްދަންާ ފައިދ ާ ިގނަާ އެންމެާ

ާއ ންނަާވަރަށްާމުހިއްމުާދ އިރ އެއް.ާއަދިާކަސްޓަމްސްަގއިާކުރ ާމަސައްކަތަކީާވެސްާާރައްޔިތުންނަށްާލ ރިާހޯދައިދޭ

އަދިާ ކަމުަގިއވިޔަސްާ ބެލިާ އަުގާ އިންޓަނެޓުންާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެއްާ ބައެއްފަހަރަށްާ މަސައްކަތެއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ

އެމީހުންާވިސްނަ ގ ތަށްާ އަންނަާ މަތިންާ ައުގާ އަށްާ އަމިއްލަާ ޙަޤީޤަތަކީާާއެމީހުންނަށްާ ކަމުަގިއވިޔަސްާ ތިބިާ އިެގންާ

މަސައްކަތްތަކެްއާާ ބުރަާ ވަރަށްާ ރ އްޖެއަށްޓަކައިާ ދިވެހިާ ބެލެވޭނީާ ބިނ ކ ށްާ މަްއޗަށްާ ކަސްޓަމްސްެގާ މުޅިާ

ކުރަމުންެގންދ ާބަެއކޭާކަސްޓަމުަގއިާތިބެނީ.ާއަޅުަގނޑުާތަންކ ޅެްއާކުރީަގިއާވެސްާހަމަާކަސްޓަމ ާބެހޭގ ތުންާހަމަާ
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ދިވެހިރ ްއަގިއާާވ ހަކަދެްއކީ ެގންދ އިރުަގއިާ ދައްކަމުންާ މިއަދުާ ވ ހަކަާ އަމ ޒުކ ށްާ ކަސްޓަމަށްާ ބޭބޭފުޅުންާ ބައެއްާ މު.ާ

ތިބެއްޖައިމުާާ ދެކިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެވިފަ.ާ އަށްާ މިނިސްޓްރީާ ޓްރޭޑްާ އ ންނަނީާ މިާ ބ ރުާ ނެުގމުެގާ ޑިއުޓީާ

ޑި މުދަލުންާ ކަނޑައެޅުމ އިާ ޑިއުޓީާ ޓްރޭޑަށްާ އ ފްާ އ ތްާާމިނިސްޓްރީާ ކަނޑައެޅިފައިާ އުޞޫލުތައްާ ނެުގމުެގާ އުޓީާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގިއާރަނަގޅަށްާާކިޔ ނުލ 5ާާާާއިރުަގއިާމިާޤ ނޫނުަގއިާިމއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަާޤ ނޫނުެގ

ަވކިާސަރަޙައްދަކުން ދަށުންާދިވެހިާރ އްޖޭެގާ ބ ރުެގާ ލިބިދޭާ ވަޒީރަށްާ ބޭބޭފުޅުންާވ ހަކަދެއްކެވިާއިރުަގއި.ާ ާާބައެއްާ

ހިނގައްޖެ.ާާ ވެސްާ ދުަވސްާ ދިޔަާ ބޭރުކުރަމުންާ އިންާ ރ އްޖެާ އަތުނުޖެހޭގ ތަށްާ ކަސްޓަމަށްާ މަހެއްާ ހުރިހ ާ ބޭނޭާ

މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޒަމ ންާ ހުސްކުރިާ ވިްއކ ާ މަސްކަނޑުތައްާ ރ އްޖޭެގާ ކިޔަިއެގންާ ޒޯންއޭާ އިނކ ނ މިކްާ

ކަންތައް ކުރިާ މީހުންާ ކަސްޓަމުާ އޭރަކުާ ކަމެްއާާބަލަހައްޓައިެގން.ާ އެއިންާ މީހަކަށްާ ކަސްޓަުމާ ނުވޭ.ާ ޯގހެއްާ ތަކެއްާ

މިއަދުާާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ކުރެއްިވާ މިނިސްޓަރުކަންާ ޓްރޭޑްާ އޭރުަގއިާ ެއކަމަކުާ ނެތް.ާ ެވސްާ އެނޭގކަށްާ

ާާފުއްމަފުއްމައިެގންާތެދުވެާމިވ ހަކަާދައްކަންފެށީމަާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާއެބަާހައިރ ންވޭާމިކަމ އިާުގޅިެގން.ާެއއީާ

މިސަރުކ ރުަގއިާހުންނަާމިނިސްޓަރަކަށްާހަމަާއެްއވެސްާބ ރެއްާއ ންނަންާނުޖެހެނީތޯ.ާމައްސަލަާެއއްާނޫންާެއީއާ

އަކީ.ާމިނިސްޓަރުންާނެތަސްާތަންާހިނގ ނެތ .ާމިާދޭތެރެއިންާއެބައިާނެތިވެސްާދިޔަ.ާެއހެންވީމަ،ާމިނިސްޓަރަކުާާ

މި ތިމ މެންާ ކަންބ ޑުވ ކަމުަގިއަވނީވިްއޔ ާ ކަންތައްތަކ އިާާހުރެެގންާ ހުރިާ ކ ށްފަިއާ ތިބެެގންާ ނިސްޓަރުކަމުަގިއާ

ބ ޑުާާ މަންޒަރު،ާ ރީއްޗަށްާ އެންމެާ މީަގއިާ ެގންދިޔައިްއޔ ާ ކުރިއަށްާ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ ބަލައިލ ފަާ ކުޑަކ ށްާ ދޭތެރޭަގއިާ

ކަނޑައަޅައިެގ ޒޯންތަކެއްާ ަވކިާ ރ އްޖޭަގއިާ ދިވެހިާ ދެކުނީމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެނިެގންދ ނީ.ާ އުޅެނީާާމަންޒަރުާ މިާ ންާ

މިހަދަނީާ ފެކްޓްރީާ ގ މެންޓްާ ސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ ބަެއއްާ ރ އްޖޭެގާ ކިޔަިއެގންާ ހަދަިއެގންނޭާ ފެކްޓްރީާ ގ މެންޓްާ

މީހުންާ ތިބިާ ޤަުއމުތަކުަގިއާ ބޭރުާ ކުރަނީާ މަސައްކަތްާ ދޭން.ާ ވަޒީފ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ ނަމުަގއިާ

ާާ ޤައުމެއް ވަކިާ ެގނެސްެގން.ާ ވަރުެގާާމިތަނަށްާ ހިނަގިއަގނެވޭާ ކިރިޔ ާ ނެތް.ާ ތަނެއްާ ނެތްާ ނެތް.ާ ދަންނަވ ނެކަެމއްާ

މީހުންާމިތަނަށްާއަންނަނީ.ާއަންހެނުންާއަދިާިގނައީާވެސް.ާއެމީހުންާެގނެސްާއެތ ާބައިތިްއބ ފަާބޭރުާޤައުމުތަކުނާްާ

ޖަހަ ލޭބަލްާ މޯލްޑިވެސްެގާ ހަމައެކަނިާ ެގނެސްާ މިތަނަށްާ ތަްއޔ ރުކ ށްެގންާ ެއއްޗެހިާ ޔޫރަޕްެގާއެާ ގ ސްާ އިެގންާ

އޭެގންާ ދެކުނީމު.ާ ލ ލުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ މަންޒަރުާ ވިއްކިާ ކުންފުނިތަކަށްާ އެމެރިކ ެގާ ކުންފުނިތަކަށ އިާ

ސްޕީޑްާ ިގނަވީމަާ ބޭނުންކުރެވުނުލެއްާ އެްއޗެހިާ ެއކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ ފައިދ ވީ.ާ އަށްާ ރ އްޖެާ ކޯްއޗެއްތޯާ

ާ ވަންާ ސަރުކ ރަށްާ އަރަިއެގންާބައިސްކަލެއްަގއިާ ކ ރަށްާ މ ސިޑީޒްާ ތެރޭަގއިާ ދުވަސްާ ތިންާ މީހަކުާ

ދުއްަވއިަގންނަންޖެހޭނީ.ާެއއީާއެކަހަލަާކަންތައްާހިނގ ފައިާހުރީ.ާއެީއާކަސްޓަްމެގާމަްއސަލަާއެްއާނޫން.ާކަސްޓަމ ާ

އެއްދުވަސް ހަމައެގ ތަށްާ ނުދ ނެ.ާ ކަމަކުާ ކިޔައިެގންާ ެއއްޗެހިާ ކަންތައްތަކުަގއިާ އެކަހަލަާ ކ ޅެްއާާާާދިމ ލަށްާ

ހަަމާ ވެެގންވ ާ މ ތްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ދެންާ އެޅުން.ާ މިސްކިތްާ ތިބީމުާ ބަލަހައްޓައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިސްލ މްާދީނުެގާއެންމެާމ ތްާކަންތަކުެގާނަމުަގއިާފަށަނީ.ާފަށ ފަާރައްޔިތުންާބަލަހަްއޓައިެގންާތިއްބ ާމިސްކިތައްާާ
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ާާ ހަމަ ވެސް.ާ ފަހ ފ ށިާ ފަށ ފ ނެާ ހަމަާެގންނަންާ ކުރ ކަމެއް.ާ ފްރީކ ށްލައިެގންާ ޑިއުޓީާ އެއީާ ނަމުަގއި.ާ މިސްކިތުެގާ

އެގ ތަށްާބަެއއްާސަރުކ ރުެގާބ ރުާހުރިާބ ޒ ރުމަތީަގއިާނަންވިކޭާމީހުންާއަރުވ ާޖަހ ފަާމިސްކިތްާއަޅަންާނަމުަގިއާާ

ާާނިކުމެާހަމަާމުޅިންާއޭތިާމީތިާއެތެރެކ ށްާނިންމައިފި.ާެއިއންާކ ންމެާމިސްކިތަކ ާއެކީަގ ެގ6ާާާާިއާރިޒޯޓެްއާނުވަތަ

ހަދަމުންާދިޔަާދުވަސްާެވސްާދެކުނިން.ާކަސްޓަމުާމީހަކުާެއއިންާެއއްޗެކޭާބުނެފިއްޔ ާއެީމހ ާދެކ ނޑުަގއިާއިންނަާާ

ވެސްާާ މީހުންާ ކަސްޓަމުާ މީަގއިާ ދެންާ އ ންނަނީ.ާ އެކަންާ ހިސ ބުަގއިާ އެާ ހައްޔަރުކުރަނީ.ާ އޭނަާ މެޑެލްނަގ ފައިާ

ކ ކުންާފ ށިާދަތުރުާކުރ ާމީހުންނަށް.ާފ ށިހިފައިެގންާހަމަާއައިސްާވަންނަތަނުންާޒިބަށްާފ ރަލައިެގންާމިތިބެނީާބެން

ދަންދެކަށްާފަޅ ލ ފައިާހުރިާއެތިކ ޅުާމައިންާދަރިންާކުރިމަތީަގއިާނަގ ފަާވަރިހަމަާއޭެގާތެރޭަގއިާކ ންމެާފަދައެއްޗެއްާާ

ާާ އެމީހުންނަށް ނަަގނީ.ާ ޑިއުޓީާ އޭެގންާ ކ ށްފަާ ބަރަހަނ ާ އެހެންވީމަ،ާހުއްޓަސްާ ނެޭގނީ.ާ އެއްޗެްއތ ާ ޖެހުނުާ އަތުާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާބ ޑަށްާަގސްދުކ ށްެގންާމިއ ތީާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާމިކަންާކުރަން.ާޤ ނޫނެއްެގާާ

މިާާ އެހެންގ ތެއް.ާ މިވަނީާ އަނެއްކ ާ މިތަނުަގއިާ ކުރަންފެށީމަާ ކަންކަންާ މިގ ތަށްާ އ ދެ،ާ ކުރ ތީވެ.ާ މިކަންާ ދަށުންާ

ފަށައިފި.ާމަ ބ ޑުވ ންާ މިކަންާ ޕ ޓީތަކަށްާ ކުދިާ މިހ ރުާ އަނެއްކ ާ ނިންމުނަސްާ ގ ތެއްަގއިާ ރަނަގޅުާ ކަމެއްާ ޖިލީހުންާ

އަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާެވސްާމިައދުާއެބަާދަްއކ ލަންޖެހޭ.ާމިދޭތެރެއިންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީސްާތ ށިވެެގންގ ސްާނޭވ ާާ

ާިމކަމ ާެއއްޗެހިާގ ވ ާހަޅޭއްލަވ ާިމކަންކ ށްާމިާރ އްޖޭެގާޝަރުޢީާާނުލެވޭާހިސ ބަށްާގ ސްާމުޅިާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުން

ކުރ ާާ ޙުކުމްާ ޝަރީޢަތްކ ށްާ އުފައްދ ާ ކޯޓުާ ތަންތާ  ނިކުމެާ މީހުންާ އަށްާ އަމިއްލަާ މިގ ތްެވާ އެގ ތްާ މުޅިންާ ދ އިރ ާ

ޕ ޓީތަކަށް ބ ޑެތިާ ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔަފަހުންާ ޚ އްޞަކ ށްާާާާހިސ ބަށްާ

އިންނެިވާާ އެބަާ ތަސްމީންާ އިންނެިވާ މިތަނުަގއިާ އަށްާ އިސްބޭފުޅ ާ އެންމެާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ގ ސްާ އަޅުަގނޑުާ

އުފައްދ ާ ކޯޓެއްާ ސުޕްރިމްާ އަވަހަށްާ މިރ އްޖޭަގއިާ ބެލީާ ވ ހަކަދައްކައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސް.ާ ބަލަހައްޓައިެގންާ

އެއް ދެވޭތޯ.ާ ތެރެައށްާ އ ނިަގނޑެއްެގާ ދ ރުފަތްާާާާޤ ނޫނީާ އަނެއްބަޔަކުާ ދުވަނީ.ާ ހިފައިެގންާ ތަޅުދަނޑިާ ބަޔަކުާ

ހ ލުަގއިާާ އެާ ހިންަގނީ.ާ ކޯޓުާ ސުޕްރިމްާ އަނެއްބަޔަކުާ ކުރަނީ.ާ ފަނޑިޔ ރުކަންާ އަނެއްބަޔަކުާ ދަނީ.ާ ނައްޓ ލަިއެގންާ

ިއެގންާތިމަންނަމެނާްާޤައުމުާއ ތީ.ާއަނެއްބަޔަކުާމިތިބެނީާކުދިާޕ ޓީތަކުެގާއިސްކ ށްތިބިާމީހުންނޭާކިޔ ެގންާނަންިވއްދަ

އަށްާ އިބްރ ހީމްާ ޤ ސިމްާ ފަނޑިޔ ރެއް.ާ ސައީދަށްާ ޙަސަންާ ނުލ ން.ާ އެތަނަށްާ ނޫނީާ ފަނޑިޔ ރެއްާ ބޭނުންވ ާ

ތިބީ.ާ ރ ަވިއެގންާ ގ ތަކަށްާ މިތަނުަގއި.ާއެކަހަލަާ ފަނޑިޔ ރެއް.ާދެންާމީސްމީހުންެގާނަންކިއުމެއްާރަނަގޅެްއނުވ ނެާ

ރައީ އެދިެގންާ ސަރުކ ރަށްާ މިާ ފަނޑިޔ ރުންެގާތިއްބ ާ މިތަނަށްާ މ ތްކަލ ކޯއޭާ ދަންނަވައިެގންާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކުދިާ މިހ ރުާ އުފެއްދީމަާ ކޯޓުާ ސުޕްރިމްާ ެގނެސްެގންާ ފަނޑިޔ ރުންާ މިތަނަށްާ ބުނެެގންާ ފ ނުވައިދޭށޭާ ލިސްޓެއްާ

އ ދެ،ާވަރަށްާރަނަގޅުާާޕ ޓީތައްާޤަބޫލުކުރ ާކަމަކަށްާއެކަމެްއާނުވި.ާއެކަންވެސްާިމވަނީާޑީލްހެދިފައިާއ ތްާކަމަށް.ާާ

ވ ހަކަެއއް.ާމިާރ އްޖޭަގއިާއަދުލުާއިންސ ފުާޤ އިމުކުރ ާހަމަާފަރ ތްތައްާރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާރަނަގޅުާޑީލްާާ

އުފެއްދުން.ާ ކޯޓެއްާ ނިންމ ާސުޕްރިމްާ މިތަނުންާ ބިލުާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ޒުވ ބުނުކ ށްާ މިތަނުަގިއާ އެއީާ ހެދިން.ާ އެއްާ
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ާމިއުޅެނީާޭގަގއިާނ އ ެވިވެގން.ާކުދިާޕ ޓީތަކުން.ާކީްއވެެގންތޯާކުދިާޕ ޓީތައްާއުފެދުނީ.ާއެއީާާމިހ ރުާއެކަމ އިާހެދި

ތިބިާާ ހިންަގންާ ޕ ޓީތައްާ ކުދިާ ނެތީ.ާ މީހުންާ ަވންނ ނެާ ޕ ޓީތަކަށްާ ކުދިާ މީހުންވެފަާ ވަންނ ނެާ ޕ ޓީތަކަށްާ ބ ޑެތިާ

ާމީހުންެގާފަހަތްކ ޅުާފެނުނީ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 ޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއް.ާވިލިފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝިދު.ނި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާާރަޝިދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟު

އެހެންވީަމ،ާާ ބިލެއް.ާ ބެހޭާ އ އިާ ކަސްޓަމްސްާ ބިލަކީާ އ ތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިައދުެގާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނޑިޔ ރުންނ އިާބެހޭގ ތުންާެއވ ހަކަާދަްއކަމުންދ އިރުާރިޔ ސަތުންާހަމަާއެއްވެސްާއެްއޗެއްާވިދ ޅުނުވެާމިތަނުަގިއާާފަ

ާހަނުާހުންނެވީތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާރިޔ ސަތުެގާސަމ ލުކަމަށްާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލައެްއކަމަކަށް ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާއ ދެ،ާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުަގންނަށް.ާ ބަލަެއއްާ އަޅުަގނޑުާ

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އަން ބަދުނ މުތޯާ މިާ ހަމަާ ނިމުނީމަވެސްާ ބިލުާ ކަސްޓަމްސްެގާ ައކީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ މިތަނުަގއިާއ ދެ،ާ ނ ނީ.ާ

ވޯޓުދީެގންާމިާބިލުާފ ސްކުރ ާބަޔަކުާމިހ ރުާމިާޯގސްވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާބައެއްާބޭފުޅުންާެއބަާބޭނުންވޭާމިތަނުގައިާ

ބިލެއްާފ ސްިވޔަާާނުދޭން.ާދެންާއަނެއްކ ާެއވ ހަކަާދައްކަންާމިާހަވ ލުކުރަނީާބައެްއކަހަލަާމީހުންނ .ާހަވ ލުކ ށްފަާ

ޕ ޓީ ކުދިާ ވިދ ޅުވ ާ އެއްދުވަހަކުާއެާ ހަދަނީާ މިާ އެމީހުންާ ކ ޅަށް.ާ ނުހުރޭާ އެމީހަކުާ ފިލ .ާ ތިބެނީާ ވެރިންާ ތަކުެގާ

ލޯާާ ތަްއޔ ރުކުރަން.ާ ޤ ނޫނެއްާ އެބަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުާ މަނ ކުރ ާ ޖެއްސުންާ ބޯޓުާ އެއ ރޕޯޓަށްާ

ރައްޔިތުންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ެއާ ޤ ނޫނު.ާ ބެހޭާ ަވކ ލ ތުކ ށްދިނުމ އިާ ެވސްާާފ ރމްތަކުަގއިާ މެންބަރުންާ މަޖިލީސްާ ެގާ

ކަންކަންކުރ ާއުޞޫލުތަކެއްާެވސްާއެބައ ތް.ާއެހެންވީމަ،ާދެތިންާމީހަކުާއެއްވެލ ާބަހައްޓ ފަާތިމަންނަާއަކީާޤ ނޫނާީާ
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އަނެއްާާ އެތެރެެވެގންާ ފަނެއްާ ެގެއްއަގާ މީހެއްެގާ ވަރިހަމަާ ނިކުމެާ ގ ތަށްާ ނިކުންނަާ ކިޔަިއެގންާ ޓީމެކޭާ ވަކީލުންެގާ

ފަނެ ާާޯގްއޗަށްާ ދިޔަޔަސް ކޯޓަށްާ މައްސަލަިއަގއިާ އެާ އ ެވެގންާ އެތެރެވެފަާ ނުދެންޏަކ ނުވޭ.25ާާާއްާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ކ ންމެވެސްާ ހަމަާ މައްސަލައިަގއިާ ކުދިންެގާ ހުރިހ ާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ މިާ ބެލިއިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިވީހ ތަނަށްާ

ާާ ހަމަ ގ ސްާ ވެސ25ާާްލޯޔަރަކުާ ކުދިންާ އަޅ ާ ކަޓަރުާ ދީފަާ ރުފިޔ ާ މިހ ރުާހ ސްާ އެހެންވީމަ،ާ ދޫކުރަނީ.ާ ނެރިާ ާ

ބިލުތައްާ ވިސްނ ާ މިާ ޕ ޓީތަކުންާ ކުދިާ މިާ އެއ ރޕޯޓުތަކ އިާ ފުރަތަމަާ ޤަސްދުކުރެވުނީާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ބަހައްޓ ފަާލޯޔަރުކަންާކުރުމ ިއާބެހޭާބިލެއް.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާހަމަާކަސްޓަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ާބިލުަގއިާމިވ ހަކަާދައްކަމުންދ އިރުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާައވަހަށްާބިލެއްާއެބަލަމުާކަސްޓަމަށްާވެސްާބޭނުންާކަސްޓަމު

މަޤްޞަދުތަކަށްާޯގތިާދީފައިާހުރިާޯގތިތައްާނެުގމ އިާާ މީެގާއެންމެާބ ޑުާފައިދ އެްއކުރ ނެާމ ލޭެގާބިމުންާސިޔ ސީާ

އަނެއްދުާ އޭެގާ ދީފަާ މީހަކަށްާވަޒީރުކަންާ ކ ންމެާ ބިލު.ާ ޯގތިތަކަށްާބެހޭާ މިތިބެނީާ މީހުންާ މިާ ދީެގންާ ޯގްއޗެއްާ ވަހުާ

ސަވ ރުވެެގންާައޅުަގނޑުމެންެގާމ ލޭެގާރައްޔިތުންާމަުގމަތީަގއިާތިބެެގންާދެކ ޅަށްާދުވަނީ.ާއެކަމަކުާމިތަންތަނުަގިއާާ

ކ އް ސަރުކ ރުާ ވަދެާ އަށްާ މަޖިލީސްާ ރައްޔިތުންެގާ ހަދ ާ އެްއޗެހިާ ބިލުތަކ ާ ފ ޑުފ ޑުެގާ މިހ ރުާ މަޤ މުާތިބެެގންާ ޕ ާ

ވިސްނުންފުޅެއްާ އަދިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުެގާ ގ ތަކީާ އ ންނަާ މިާ ކުރީަގއިާ އެކަމަކުާ ނުލިބިެގން.ާ

މިސްކިތްާާ ހުކުރުާ ކަންނޭނެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ެގންުގޅުްއވައިފިއްޔ ާ ކަންނޭނެގ.ާ ނުެގންުގޅުްއވ ާ

ގ ތަ އ ންނަާ މިާ ކުރީަގއިާ މީެގާ އެކަމުާ މީހަކަށްވިޔަސް.ާާާލިޔެދެއްވ ނީ.ާ ނައަރ ާ އަށްާ މ ލެާ ދުވަހަކުާ ަވރިހަމަާ ކީާ

ދޭާދުވަހުާ މަޤ މުާ އަންނަނީ.ާއައިްއސަާވަދެފަާސަރުކ ރުާ ހައްދައިެގންާ ދަފްތަރެއްަގއިާވެސްާނުޖަހ .ާކުޑަާސިޓީާ

ކަސްޓަމުންާާާާނޫންާއަނެއްދުވަހުާމ ލޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާޯގތިާދޭންާހިއްކިާބިމުެގާދެބައިކ ށްފަާއެއްބައި.ާމިކަންކަން

މުދ ާއެތެރެކުރިތޯ.ާއެފަދަާޭގޭގާހަދަންެވެގންާއެތެރެާާ ޖެހޭނެާބަލަން.ާއެއީާކަސްޓަުމންާބަލަންާމިޖެހެނީާއެތަނަށްާ

ާކ ށްފައިާހުރިާމުދަލަށްާޑިއުޓީާދެއްކިތޯ.ާޙަޤީޤަތުަގއި..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތުކ ޅުެގާަވުގތުާައއިސްޖެހިއްޖެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާހުސް

ެއބަޖެހޭ.ާާ މެދުކަނޑ ލަންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުެގާ ޖ1ާާަޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރަތަަމާާޖަހ އިރުާ ފަށ އިރުާ ލްސ ާ

ާަގޑިއިރުެގާހުސްަވުގތުކ ޅެއްާއަރުވަން.1ާާާއަރުވ ނަން.ާމިހ ާހިސ ބުންާފުރުޞަތު

ާ

 ]ށ13:00ާްނ12:00ާާްހުސްވަުގތުކ ޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ެގންދިޔަާާ ކުރިއަށްާ މެދުކަނޑ ލިިއރުާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ ހުސްވަުގތުކ ޅަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ.`

މެދުކަނޑ ލިއިރުާާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަށަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ މަސައްކަތްާ

ާެގންދަވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާަމނިކު.ާއަޅުަގނޑުާމިަވުގތުާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަމުން

ދ އިރ ެގާާ ނައިފަރުާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުނައިފަރުާދ އިރ 

ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާއަދިާނޭދެންާއިނޭގތޯާވ ހަކަާދަްއކ ކަށް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންާ ވިދ ޅުވަނީ.ާ މިާ އަީމންޢ އްމުާ ކަމަށްާ އ ތްާ އެދިވަޑައިެގންފަިއާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ންފުޅުނެތިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާނ ރުވ ނަން.ާައޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތަށްާެއދިވަޑައިަގންނަވ ާއެހެންާބޭނު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާމިހ ރުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންފަިއވ ާއެްއވެސްާާ

ވަާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރަކުާ މެންބަރަކުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ޑަިއެގންާ

ދ އިރ ެގާާ ތިމަރަފުށީާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ެއާ އަޅުަގނޑުާ އެދިަވޑަިއަގންނަވަންޏ ާ ފުރުޞަތަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާއިތުރުާބޭފުޅަކުާނެތޭާވިދ ޅުވީމަާނިންމ ލަފ ނެކަމަށްޓަކައި.ާ

ައޅުަގނޑުާާ ހުރެއްޖެއްޔ ާ ތައްޔ ރަށްާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ ައޅުަގނޑުާ އިރުކ ޅެއް.ާ ކުޑަކުޑަާ ބޭނުންވޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުާ

ާކ ށްލަފ ނަން.ފަސް
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 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

މިނެޓުއިރުާމިހ ރުާއ ތީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރިއަށްާވ ހަކަފުޅުާެގންދަވަންާއަޅުަގނޑ27ާާާާުއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާ؟ާޓަމްސްާބިލުތޯމިހަމަާކަސް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކަސްޓަމްާބިލުާއ ދެ.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

އިމްޕޯޓ ިއާާ ދިޔައީާ ދަްއކަމުންާ ވ ހަކަާ ކުރީަގއިާ ދިޔައީާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ތ ނަގއިާައއުޓްވޯޑަރާއިންވޯޑްާކްލިއަރެންސްާބޯޑުފަހަރ އިާބެހޭާގ ތުން.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާކުޑަކ ށްާާއެކްސްޕޯޓ އިާމި

އަލިއަޅުވ ލަންާބޭނުންވަނީާބ ންޑެޑްެވއަރާހައުސްތަކ އިާބެހޭާގ ތުން.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާގ ތުަގއިާމިާރ އްޖޭަގިއާާ

ާބުރަާމަސައްކަތެްއެގާސަބަބުން.ާއެއީާބ ންޑެޑްވެައރާާބ ންޑެޑްެވއަރާހައުސްާއުފެދިެގންާއައީާެއވެސްާބަޔަކުާކުރި

ާހައުސް، ބ ޑުާާާ ވަރަށްާ ގ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާ މިރ އްޖޭަގއިާ ހައުސްާ ބ ންޑެޑްެވއަރާ

ެއއީާ ހެދުނީ.ާ ހައުސްތައްާ ބ ންޑެޑްެވއަރާ އެދުަވސްވަރުަގއިާ ެވެގންާ ުގރުބ ންތަކެއްާ ކ ށްެގންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ޕެކްާކުރުމ އި،ާާ-އެކްސްޕޯޓްާކުރުމަށްޓަކައިާރީ-ވަރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާރ އްޖެއިންާބޭރުންާެގންނަާމުދ ާރީއެދުވަސްާ

އެކްސްޕޯޓްާކުރުމ ިއާމިކަންާކަމަށްޓަކައިާކުރިާމަސައްކަތްތަކުންާއުފެދިެގންާައއިާކަެމްއާކަމަކީ.ާދެންާޭއެގންާ-ރީ

މުެގާެއންމެާބ ޑުާއިސްާމީހަކީާވެސްާއަޅުަގނޑޭ.ާމަޖިލީހުެގާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާބ ންޑެޑްެވއަރާހައުސްާއުފެދު

މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާއެވ ހަކަާެވސްާދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާމުސްތަޤުބަލުަގއިާވެސްާމިފަދަާ

ރީ ލ ާ އެތަންތަނަށްާ މުދާ  އަންނަާ ބޭރުންާ ކުރުމ އި،ާ ސްޓ ކްާ މުދ ާ ހައުސްތަކުަގިއާ އެކްސްޕޯޓްާ-ބ ންޑެޑްެވއަރާ

ކުރުމުަގިއާެގންުގޅޭނެާހަމަތަކ އިާއުސޫލުތައްާމިާބިލުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާބަޔ ންކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާމިާބިލުަގއިާާ

އެބަހުރިާބ ންޑެޑްވެއަރާހަުއސްާއ އިާބެހޭާގ ތުންާއެބަހުރިާވަރަށްާިގނަާރިޕީޓްތަކެއްާައއިއްސަ.ާެއއީާއެްއގ ތުންާާ

ވަނަާބ ބުެގ2ާާާާަވނަާމ އްދ ެގާއިތުރުންާއަދިާމިާބިލުެގ26ާާާާވަނަާމ އްދ .26ާާާާެގާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލުާ

ބިލުަގއިާާ މިހެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަހުރި.ާ ތަކުރ ރުކ ށްފައިާ މިވ ހަކަތައްާ ހަމަާ މ އްދ ތަކުަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ

މ އްދ  އެއްާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަކުރ ރުކުރުންތައްާ ިގނަާ ހުރިާ މިާމިހެންާ ެގނަސްާ ދަށަށްާ އެްއެގާ
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ެއއްޗެހިާާ ޒޯންތަކ ިއާ ފްރީާ ޑިއުޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިންގ އިރުާ ހައުސްާ ބ ންޑެޑްެވއަރާ އ ދެ،ާ ތަރުތީބުކުރުން.ާ

ކަނޑައަޅ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުެމންާބަލަންާއެބަޖެހޭާކަންޓްރީާއ ފްާއ ރިޖިންާއ އި،ާކަންޓްރީާއ ފްާއ ރިޖިންާއ އިާއެާ

ާާ ބަދަލުކުރުމުެގ ހަނދ ންާއ ރިޖިންާ އަޅުަގނޑުާ ދުނިޔޭަގިއ.ާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އުސޫލުތަކ އިާ ހަމަތަކ އިާ

އެބަހުރިާބައެއްާހ ލަތްތަކުަގއިާމިާރ އްޖެާއަށްާެގނއްސަާހުރިާމުދ ާޕެކްކުރަމުންދ އިރުާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ރީ އަޅުަގނޑުެމންާ މިތ ާ ެގނެއްސ ާ އެްއޗެްއާ އިންޑިޔ ާ ކ ށްފަިއާާޕެކް-އިމްޕޯޓްކުރިާ ޑިޒައިންާ އަލުންާ އެާ ކ ށްފައިާ ާ

އ ފްާާ ޕްރ ޑަކްޓްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ެއއްޗެްއަގއިާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނަމަާ އެކްސްޕޯޓްާ ޤައުމަކަށްާ އެހެންާ

ބިލުަގއިާާ މިާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީަމ،ާ ކަމެއް.ާ މަނ ކުރ ާ އަންޓެޑްަގއިާ ެއއީާ ނުޖެހޭނެ.ާ މޯލްޑިވްސްެއކޭާ

އަޅުާ ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯެގާާއެބަޖެހޭާ ދޭން.ާ ހަވ ލ ާ ަގވ އިދުތަކ އިާ ހަވ ލ ދޭން.ާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ އަންޓެޑްެގާ ަގނޑުމެންާ

ެއީއާާ މަދު.ާ ވެސްާ ެއބައިާ ބިލުަގއިާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ހަވ ލ ދޭންާ ަގވ އިދުތަކ ިއާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ

ރީ ޤައުމުާ ހުޅުވިެގން-މުސްތަޤުބަލުަގއިާ ެއއްޗެހިާ ޒޯންތަކ އިާ އުސޫލުތަކ ިއާާ-ރީާާއެކްސްޕޯޓްާ ކުރެވޭނެާ އެކްސްޕޯޓްާ

އެއީާ އެބަޖެހޭހެން.ާ ެގންުގޅެންާ އުސޫލުތަކެއްާ ހަރުދަނ ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ިމކަމަށްާ އަންނައިރުަގއިާ ޤ ނޫނުތައްާ

ާާ-އެކްސްޕޯޓްާކުރ އިރުަގއިާރީ-ިގނަފަހަރުާރީ ެވެގންާމިާދަނީ ގ ތުގައި.3ާާާާއެކްސްޕޯޓްާކުރ ާޤައުމުާ ަވނަާޕ ޓީއެއްާ

ޕ ޓީއެއްެގާގ ތުަގއި.ާއެހެންވިްއޔ ާމެދުތެރޭާޕ ޓީާެއާއަދ ކުރ ާރޯލެއްެގާސަބަބުންާބައެއްފަހަރުާމުދ ާމ ކެޓްާާާާމެދުތެރޭ

ިގނަފަހަރުާ ބަދަލުަގއިާ ބޭނުންކުރުުމެގާ ނަންާ ޤަުއމެއްެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކައިރިވ ާ އަންނައިރުަގއިާ ކުރަމުންާ

ާާ ޤަުއމުެގާނަންާބޭނުންކުރުމަކީާމ ކެޓަށްާލިބޭާއިތުރުާފަހިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަމިއްލަާނަން،ާއަޅުަގނޑުެގާއަމިއްލަ

ޤައުމުެގާާ ތަފ ތަކީާ އަންނަާ ައުގތަކަށްާ މ ކެޓްތަކުަގއިާ ބަެއއްާ ހުރޭާ އެބަާ އެހެންާ ކަމެއް.ާ ބ ޑުެވެގންދ ާ ައުގާ ކަމެއް.ާ

ކަ ބަދަލުކުރޭ.ާ އ ރިޖިންާ އ ފްާ ކަންޓްރީާ ފަރ ތްތަކުންާ ބައެއްާ ހ ލަތުަގއިާ މިާ ބޭނުންކުރެވުން.ާ އ ފްާާނަންާ ންޓްރީާ

މަނ  ބ ޑުާ ވަރަށްާ ދުނިޔޭަގއިާ ބަދަލުކުރުމަކީާ މިދައްކަނީ.ާާާާއ ރިޖިންާ އެވ ހަކަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ކަމެއް.ާ

އ ފްާ ކަންޓްރީާ އެާ ޤައުމުތަކުންާ އެހެންާ އެބަހުރިާ ވެސްާ މުދ ާ އުފައްދ ާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެފަދައިންާ

ިމސ ލަކަށް ބަދަލުކ ށްފައި.ާ އެާާއ ރިޖިންާ ފުނޑުކ ށްެގންާ ހިކިކަނޑުމަސްާ ކުރ ާ އެކްސްޕޯޓްާ އިންާ ދިވެހިރ އްޖެާ ާ

ރީ މ ކެޓްތަކަށްާާ-ޕެކްކ ށްެގން،ާ ޔޫރަޕްެގާ ކުރޭާ ެއކްސްޕޯޓްާ އެބަާ ހަދަިއެގންާ ޕެކެޓަށްާ ކުދިކުދިާ ޕެކްކ ށްެގންާ

ތަނެއް އ ންނަާ މ ކެޓެއްާ ބ ޑުާ ނުލ ހިކުާ އޭޝިޔަންާ އެތ ނަގއިާ ޤައުމުތަކަށް.ާ ފަދަާ އެފަދަާާާއ ސްޓްރޭލިޔ ާ އެއީ.ާ

ޕްރ ޑަކްޓްާ ޖަހ ާ ބޭރުަގއިާއެބަާ ޕެކެޓްެގާ މުދ ާއެކްސްޕޯޓްާކުރ އިރުަގއިާއެާ ޕެކެޓްކ ށްެގންާ އެގ ތަށްާ ޕެކެޓްކ ށްެގންާ

އަޅުަގނޑުާާ މިއީާ އެއީ.ާ ޕްރ ޑަކްޓެްއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޕްރ ޑަކްޓަކީާ އެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެކަަމކުާ ޤައުމެއް.ާ މިވެނިާ އ ފްާ

ާކަމަކީ.ާމިއީާވަރަށްާބ ޑު،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިއީާދުނިޔޭަގިއާވަރަށްާބ ޑުާމަނ ކުރ ާާމިބުނ ާއަންޓަޑްާމަނ ކުރ 

އެްއޗަކީާިމއީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޤ ނޫނުންާއަޅުަގނޑުާކަސްޓަމްސްެގާޤ ނުނެްއާއަޅުަގނޑުެމންާއ ންނައިރުަގިއާމިފަދަާ

އަޅުަގ އުސޫލުތަކަށްާ ހަމަތަކ އިާ މިފަދަާ ކ ންވެންޝަންތަކ ިއާ ދެންހަމާަާދުނިޔޭެގާ ބަލައިލަން.ާ އެާ އެބަޖެހޭާ ނޑުމެންާ
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ޑިސްޗ ޖްކުރ ާާ އަކީާ މައްސަލަާ ޖެހޭާ ދެންާ ިމރ އްޖޭަގއިާ އަދިވެސްާ އިތުރުންާ ހަުއސްެގާ ބ ންޑެޑްވެއަރާ އެފަދައިންާ

ޕޯޓްެގާމަްއސަލަ.ާައޅުަގނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރިާމިާރ އްޖޭަގިއާވީ.އެލްަގއިާޖަހ ފ ނެާޑިސްޗ ޖިންގާޕޯޓަކީާފަޅުރަށެއްާާ

ފ ނެ.ާޖަހ ފައިާއެާޑިސްޗ ޖިންގާޕޯޓުަގއިާބޯޓުާބ އްވ ފަިއ،ާބޯޓުާބ ްއވ ފަިއާމ ލޭާބަނދަރަށްާމުދ ާއެބަާެގނޭާެއާާޖަހ 

ބ ޖުތަކުގައި.ާމިސ ލަކަށްާޕޯޓްާއ ފްާތިލަފުށިާމިާޖަހަނީ.ާޖަހ ފައިާމ ލޭާބަނދަރަށްާބ ޖުާައރުވަިއެގންާކ ޯގާެގނެސްާާ

ޕޯޓް ައކީާ މ ނަާ ޭއެގާ ެގނައީ.ާ ބަނދަރަށްާ ާާާާމ ލޭާ ދޭންޖެހޭ އަށްާ އެމީހުންެގ8ާާާާއ ތޯރިޓީާ ހޭންޑްލީާ ޑ ލަރ ިއ،ާ

ާާ ދަްއކަންޖެހޭ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އަށްާ ހޭންޑްލިންގާ 150ާާާާވޯރކްއޭޖ އިާ ެއއްހ ސ180ާާާާްނޫނިްއޔ  ވަރަކަށްާރުފިޔ ާއެާ

ާާ ޓަނަކުން އެއްހ ސްާ ކ ންމެާ 1ާާާާޓަނަކުންާ އުނިވެެގން.80ާާާާލައްކަ ދަނީާ އެާ އަށްާ އ ތޯރިޓީާ ޕޯޓްާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ނަފަހަރުާމުދ ާއިމްޕޯޓްާކުރ ާމީހ ާމިާޖައްސ ާމައްސަލަާއަކީާތިމަންނަެގާސުވ ލަށްާތިމަންނަާޕޯޓްާއ ފްާޑިސްޗ ޖްާާިގ

ތިމަންނަެގާބޯޓުގައި ވ ާމުދ ާބ ޖަށާްާާާތިމަންނަާޖެހީާތިލަފުއްޓަށޭާބުނަނީ.ާއެހެންާވެއްޖެއްޔ ާތިލަފުށީާބަނދަރުންާ

ެގާމ ނަާދިޔަިއއްޔޭ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާކުރެވޭާކަމަކީާޕޯޓްާއ ތޯރިޓީާާކ ށްާނިމުނީމ ާއެހ ތަނުންާއެާޑިސްޗ ޖުޑިސްޗ ޖު

އެތައް ލިބެންޖެހޭާ ރުފިޔ ތަކެއްާާއަށްާ އެހެންވީމ ލައްކަާ ދަނީ.ާ ެއާ އުނިެވެގންާ މީެގާާާ އަދިާ ކަސްޓަމްސްެގާ މިއީާ ާ،

ިގނަާާތަކެއްާއެބައިންތ ާާާބ ޑުއިތުރުންާކަސްޓަމްސްެގާޑިޔުޓީާއަށްާމީެގާވަރަށް ެއއީާ ރުާކަސްޓަމްސްާފަހަާާހެދޭ.ާ

ތައްާއިންނ ނީކީާފުރިހަަމާއަށްާޭއެގާކ ންޓެންޓްާާނޑުާމިދެންނެވިހެންާޑ ކިުއމެންޓުޑިޔުޓީާނަަގންާބަލ އިރުަގއިާައޅުަގ

ރަނަގޅަށްާއެނޭގާގ ތަކަށްާނޫން.ާވެލިުއާރަނަގޅަށްާއެނޭގާގ ތަކަށްާނޫން.ާެއާޑ ކިމެންޓްތައްާއިންނ ނީާޑަބަލްާާ

އިސްާހެދިެގންާޑަބަލްާޑ ކިއުމެންޓްާހެދިފައިާއިންނ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާެއވ ހަކަާކުރިންާާވީލްޑްާހެދިެގންާޑަބަލްާއިންވާ 

ވެސްާއަލިައޅުވ ލައިފިން.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހެންާހުރިާވަރަށްާިގނަާމައްސަލަތައްާއެބަހުރިާމިާ

ެގާއަމިއްލަާމުަވއްޒަފުންެގާވ ހަކަތަކ އި،ާާބިލުަގއިާހިމަނަންޖެހޭ.ާދެންާމަީގއިާއެބަހުރިާވަރަށްާިގނައިންާކަސްޓަމްސް

އ ިއާާ އެތިކްސްާ އ ފްާ ކޯޑްާ ހުރިާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ގ ތްތައްާ ހުންނަންވ ނެާ ުއސޫލުތައްާ ޢަމަލުތަކ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ

ކަސްޓަމްސްެގާާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެބަހުރި.ާ ބަޔ ންކ ށްފައިާ ެއބަހުރިާ މީަގއިާ އެްއޗެހިާ ކ ންޑަކްޓްާ

ފުންނ އިާއަޅ ާބަލ އިރުަގިއ،ާދެންާއެތ ާކަސްޓަމްސްަގއިާވަރަށްާޒަމ ންވީާބޭފުޅުންާވެސްާއެބަާއުޅުްއވ .ާާމުވަްއޒަ

ލީކްާ ޕަސަންޓްާ ސަތޭކަާ އަނެއްާ ކަންނޭނެގާ ނޫންާ ކަމެްއާ އ ތްާ ވެފައިާ ތަނެއްަގއިާ އެއްވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ދެންާ

ލީކް އެާ ޤައުެމއްަގއި.ާ ެއއްވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ނެތްާ އެކަމަކުާާބައްދ ލެވިފަކ އެްއާ ެއއްކ ށެއް.ާ ބައްދަެއއްނުލެވޭނެާ ތައްާ

% އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިލަކުންާ މިކަހަލަާ ދެވިދ ނ90ާާާެއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމައަށްާ ލީކ އިާ

މ ނިޓަރކުރެޭވާާ އެާ އެބޭފުޅުންެގާ ތަޢ ރުފުކ ށްެގންާ މަީގއިާ ހަމަތައްާ އުސޫލުތަކ އިާ އެާ އެކަމަކުާ އެއީާ ބަންދުކުރަން.ާ

ޒ މެއްާައޅުަގނޑުމެންާމީަގިއާގ އިމުކުރެިވެގންާެއކަންކަންާކުރެވޭނީ.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަަވންޏ ާހަމަާކަސްޓަމްސްާނި

ތެރޭަގއިާހަމަާމުދ ާއަންނަާުމދ ާކަނޑ ހަދ އިރުަގއި،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާޕ ޓީެގާއެހެންާބޭފުޅަކުާާ

ާކ ށްލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާފުރުޞަތުާބޭނުންވ ތީާއަޅުަގނޑުާމިވަުގތަށްާމަޑުާ
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ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މިާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ބިލެއްާ ކަސްޓަމްސްެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ ާ.`

ހު މިާ ދެްއވިކަމަށްޓަކައިާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ މަޖިލީހަށްާ އުތުރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ަގލ ޅުާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ށަހެޅުއްވިާ

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ ބިލުެގާهللا މިާ އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑު.ާ ދަންނަވަންާ ޝުކުރުާ އަށްާ

މަޤްޞަދުތަކުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާއެންމެާމުހިއްމުާއެއްާމަޤްޞަދެއްާކަމުަގއިާމިއ ންނަނީާދިވެހިާދައުލަތުެގާއ މްދަނީާ

ނިޒ ުމާާއ އިާ ބެލެހެއްޓުމުެގާ ހިންގ ާ ކަންތައްތައްާ ުގޅޭާ މުދަލ ިއާ ރައްކ ތެރިވެާ ޙައްޤުތަކަށްާ މުޖުތަމަޢުެގާ ާ،

ިމާާ އެބަދޭާ ފެނިެގންާ ބިލުންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ތްއިރުަގިއާ މިކަންާ ިމހެންާ އ ދެ،ާ ހަރުދަނ ކުރެއްވުން.ާ

ާާ އ ފިސަރުންނ އި ކުރައްވ ާ މަސައްކަތްާ ސަރިވސްަގއިާ ތިއްބަވ ާާކަސްޓަމްސްާ މަޤ މުތަކުަގއިާ އެހެނިހެންާ އަދިާ

ހަމަާވަރަށްާރަނަގޅަށްާާ އަދިާއެހެނިހެންާބައެއްާކަންތައްާ ހިމ ޔަތ އިާރަްއކ ތެރިކަމ އިާ ބޭބޭފުޅުންެގާމުސ ރަާއ ިއާ

ާއެބައ ތްާމިާބިލުަގއިާލިޔެިވެގންގ ސް.ާއ ދެ،ާމިހެންާމިކަންާއ ތްއިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާބަލައިލަންާއެބަޖެހޭާމިހ ރުާ

އެންެމާާ ގ ތަށްތޯ،ާ ެއކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ދަނީާ ކަންތައްާ ނެެގުމެގާ ޑިޔުޓީާ މުދަލުެގާ އެތެރެކުރެވެމުންދ ާ ރ އްޖެާ

ރަނަގޅަށްތޯ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާމިާބިލުެގާމައިަގނޑުާމަޤްޞަދަކީާވެސްާމިކަންތައްާއިތުރަށްާހަރުދަނ ކ ށްާ

މެާކުޑަކ ށްާތަރައްޤީވެފައިވ ާޤައުމުތަކުެގާލިސްޓުންާއުނިެވެގންާާރަނަގޅުާކުރެްއވުންކަން.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންާއެން

ބިލެއްެގާާ މިފަދަާ ކައިރިވަމުންދ އިރުަގއިާ ވަރަށްާ މަރުޙަލ ާ ދިއުމުެގާ ލިސްޓަށްާ ޤައުމުތަކުެގާ ތަރައްޤީވެފަިއވ ާ

ރ އްޖޭގައި އ ންނަހެންާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ އ ދެ،ާ ަގބޫލުކުރެވޭ.ާ ެވސްާ އަޅުަގނޑަށްާ މިާމުހިންމުކަންާ ވެސްާ ާ

އ ންނަހެންާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބައެްއާ އަދިާ ހައްދަަވއިާ ގ ތުަގިއާ މަދަނީާސަރވިސްއެްއާ އަކީާ ކަސްޓަމްސްާސަރވިސްާ

މިއ ންނަާ ބިލުަގއިާ މިާ ބެލެވެނީާ ބ ޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ދަށުންާ ބެއްލެވުުމެގާ މިނިސްޓަރުެގާ ފިނޭންސްާ

ާހިންެގވުމ ާހަވ ލުެވަވޑަިއެގންާހުންނަވ ާބޭފުޅެްއެގާގ ތުަގއިާާމިނިސްޓަރެއްެގާވ ހަކަާކަސްޓަމްސްާއެންމެާއިސްކ ށް

އަޅުަގނޑުާާ ކަމުަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ މިކަންތައްތަކަކީާ ކ ންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ މިއީ.ާ ގ ތުންާ މިއ ންނަާ

ންނަވ ލިހެންާމާިާވެސްާަގބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާބަލައިލަންާއެބަޖެހޭާކުރިންާެވސްާމިދަ

ކުންފުންޏަކުންާ ެއއްާ ޤައުެމއްަގއިާ ެއއްާ ހަމަާ ައއިޓަމްތަކަކީާ ބައެއްާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މުދަލުެގާ ކުރެވޭާ އިމްޕޯޓްާ

އެބަހުރިާާ އެނިގފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަރ ތުންާ ިވޔަފ ރިވެރިންެގާ ވެސްާ ޤައުމުތަކަށްވ އިރުާ ހުންނަާ އުފައްދ ފައިާ

ކުންފުންޏަކުންާއެތެރެކުރިާހަމަާމިދެންނެވ3ާާާިދެންނެވީާއެއްާމަހެއްަގއިާއެތެރެކުރި،ާާހަމަާއެއްދުވަސްވަރެްއަގއިާމި

އެއްާޕްރ ޑަކްޓެއްާއެްއާޤައުަމކުންާެއއްާކުންފުންޏަކުންާއުފައްދ ފައިާހުރިއިރުާވެސްާކަސްޓަމްސްެގާވެލިުއއޭޝަންާާ

ާާ މިދެންނެިވ ހަމަާ ބަދަލުކުރެއްިވއިރުަގއިާ ައުގާ ާާކުންފުންޏ3ާާަސެކްޝަނުންާ ތަފ ތު ައުގ3ާާާާށްާ އެާ ައެގްއަގިއާ

މިާާ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ބޭހަކީާ ޑ ކްޓަރީާ ެއތެރެކުރެވޭާ ރ އްޖެާ އަދިާ އިތުރުންާ ީމެގާ އ ދެ،ާ ނިންމަވ ފައިވ ކަން.ާ
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% މިއ ންނަާ ދަށުންާ ާ%5ާާޤ ނޫނުެގާ ބޭސްތަކަކ5ާާާާީހަމަެއކަނިާ ބައެއްާ ވެސްާ ވ އިރުާ އެްއޗަކަށްާ ނަންަގވަންޖެހޭާ

ނަންގަވަމުންދ ާެއއްޗެހިތަކެއްކަން.ާއ ދެ،ާމިދެންނެވިާމަްއސަލަާއެގ ތަށްާދިމ ވ ތ25ާާާާީާ%އ އ15ާާާާިމިހ ރުާވެސްާ%

ވެސްާާ ދެކެވުމުންާ ވ ހަކަާ އ އިާ މިނިސްޓްރީާ އެކ ނ މިކްާ އަދިާ އ ިއާ ކަސްޓަމްސްާ ހަމަާ ވެސްާ ގ ތުންާ ބެހޭާ އެކަމ ާ

ިވޔަފ  އަދިާ އ އިާ ޖަމްޢިއްޔ ާ ކަސްޓަމްސްާ ދުނިޔޭެގާ ެއއީާ ވިދ ޅުވަނީާ ުގޅިެގންާާއެބޭފުޅުންާ އ އިާ ޖަމްޢިއްޔ ާ ރިާ

އެބޭފުޅުންާއެާބައްލަވ ާމިންަގނޑެްއެގާތެރެއިންާބޭސްާނޫންާގ ތުަގއިާބައްލަވ ާއެްއޗެހިތަކެއްާކަމަށް.ާދެންާެއކަމަކުާާ

ހުރިާާ ފައިދ ާ ހަށިަގނޑަށްާ ކަހަލަާ ކ ންމެވެސްާ ހަމަާ ވެސްާ ކ ބޯތަކެތީަގއިާ މިސ ލަކަށްާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ާއެއްޗެހިާމިާހުންނަނީ.ާހަމައެގ ތަށްާބޭހެުގާތެރޭަގއިާމިާހުންނަާބައެްއާމިސ ލަކަށްާވިޓަމިންސްާމ އްދ ތަކެއްާހުންނަ

ބޭނުންކުރ ނީާ ކ ކުތޯާ ހެލިބޯއ ރެންޖްާ މިސ ލަކަށްާ ބޭސް.ާ ބައެއްާ އެކުލެވޭާ އެްއޗެހިާ މިާ އ އިާ މިނަރަލްސްާ އ އިާ

ޑަށްާބޭނުންވ ާވިޓަމިންސްާއ އިާއެްއޗެހިާލިބެންާހަމައެކަނިާއެއީާޖޫހެްއެގާގ ތުަގއި.ާއެާބޭނުންކުރ ނީާހަމަާހަށިަގނ

ކުރިންާާ ވެސްާ ބޭސްތަކަށްާ ކަހަލަާ ބަެއއްާ ބޭނުންކުރައްވަންޖެހޭާ ބޭނުންތަކަށްާ ހަމުެގާ ހަމައެހެންމެ،ާ ބޭނުންވ ތީ.ާ

% މ25ާާާިމިދެންނެވިހެންާ ބިލުާ މިާ ަގބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ މިހ ރުާ ނަންަގވ ާ އެބަާ

ބިލާުާޤ ނޫނަކަ މިާ ގ ތަކަށްާ ލިބޭނެާ ހައްލެއްާ ވެސްާ ކަންތައްތަކަށްާ މިދެންނެވިާ ދ އިރުަގއިާ ވެެގންާ ށްާ

ހަމަާ މ އްދ ތަކަށްާ ބައެއްާ އެބަހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ކ ންމެައކަސްާ އ ދެ،ާ ަމޖިލީހުން.ާ މިާ ބައްޓަންކުރެިވެގންދ ނެާ

ފ ހަަގކ ށްލ ނަން އަޅުަގނޑުާ ެއކަންާ މ ްއދ ތަކެއް.ާ ކަންބ ޑުވ ާ ދަންނަވ ލިހެނާްާއަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ އ ދެ،ާ ާ.

ާާ ވަނ6ާާާާަމިނިސްޓަރެއްެގާބެއްލެވުުމެގާދަށުންާމިާކަސްޓަމްސްާސަރވިސްާހިންަގވަމުންާެގންދެވިާކަމުަގިއާިވޔަސް

މ އްދ ަގިއާމިއ ންނަާއެންމެާިއސްކ ށްާދުވަހުންާދުވަހަށްާމިާކަސްޓަމްސްާހިންެގވުމުެގާކަންތަކ އިާހަވ ލުެވވަޑަިއެގންާ

މިޝަނަރާޖެނެރަލްާއ ފްާކަސްޓަމްސް.ާއ ދެ،ާއެމަނިކުފ ނުެގާބެއްލެވުމުެގާދަށުން.ާދެންާއަދިާބައެއްާާހުންނަވ ނީާކ 

ކަސްޓަމްސްެގާާ އ ފްާ ޖެނެރަލްާ ކ މިޝަނަރާ މިއ ންނަނީާ ގ ތުަގއިާ މަޤ މެއްާ އުފުއްލަވ ނެާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްާ

ާާ ގ ތަށް. ހަމަޖައްސަވ ާ ޑެޕިއުޓީންތަކެއްާ ނުވަތަާ އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާާޑެޕިއުޓީއެއް.ާ އ ތުމުންާ މިހެންާ މިާ އ ދެ،ާ

ެއީއާާ ހަމަޖެއްސެވުމުން،ާ ގ ތުަގއިާ ކ މިޝަނަރއިންާ ޑެޕިއުޓީާ މަޤ މުާ ިގނަާ ވުރެާ މަޤ މަށްާ އެއްާ މިއީާ ހިތަށްއަރަނީާ

ބައެއްާހ ލަތްތަކުަގިއާއެބަާދިމ ވޭާކ މިޝަނަރާޖެނެރަލްާެއއްވެސްާސަބަބަކ އިހުރެާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ނުކުރެްއޭވާާ

ދި ކަމަށް.ާގ ތަކަށްާ ހަވ ލުެވވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އިާ އެާ ކ މިޝަނަރާ ޑެޕިއުޓީާ ނަމަާ މ ެވއްޖެާ

އެހެންާއ ތްއިރުަގއިާމިދެންނެވިާމަޤ މަށްާއެއްާބޭފުޅަކަށްާވުރެާިގނަާބޭފުޅުންާހަމަޖައްސަވ ާގ ތަކަށްާބިލުާއ ތުމުންާ

އަޅުަގނޑަ ކަމަށްާ ހުރެދ ނެާ މައްސަލަތަކެއްާ ބ ޑަށްާާދިމ ވެދ ނެާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމުން،ާ ަގބޫލުކުރެވޭ.ާ ށްާ

ަގބޫލުކުރެވެނީާމީަގއިާޭއެގާދަށުންާއެހެންާމަޤ މުތަކެއްާެއއަށްވުރެާއަދަދުާިގނަކ ށްާއުފެއްދިދ ނެާކަމަށް.ާއ ދެ،ާދެންާ

ަވއްޒަފުންެގާވަނަާމ އްދ ަގއިާިމއ ންނަާމުވަްއޒަފުންެގާމުސ ރަާއ އިާބެހޭާގ ތުން.ާއ ދެ،ާމ11ާާުމިއ ތީާމިާބިލުެގާާ

އެންޑްާ ފިނޭންސްާ އ ފްާ މިނިސްޓްރީާ ކަނޑައަޅ ނީާ މުސ ރަާ މުވައްޒަފުންެގާ އ ފިސަރުންނ ާ މިއ ންނަނީާ މުސ ރަާ
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ަވޑަިއެގންާ ހަވ ލުވެާ އ އިާ ކަސްޓަމްސްާ ގ ތުންާ ހީވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއީާ މިނިސްޓަރޭ.ާ މަތިންާ ލަފ ެގާ ޓްރެޜަރީެގާ

،ާމުސ ރަާހަމަޖައްސަވ ާގ ތަށްާމިއ ންނަނީާބިލުގައި.ާއެހެންނަމަވެސްާާހުންނަވ ާމިނިސްޓަރެއްާއެކަންތައްާމިދެންނެވީ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާމިއ ންނަާގ ތުންާމިާކަސްޓަމްސްާއ ފިސަރުންެގާމަޤ މުތަކ ާރޭންކުތައްާކަނޑަައޅ ނ9ާާާީމިާބިލުެގާާ

މަ ފެށިެގންާ އިންާ ކ މިޝަނަރާ ޑެޕިޔުޓީާ މިދެންނެވީާ މަޤ މުތައްާ ަމތީާ އެއަށްވުރެއްާ މަޤ މުތައްާމިނިސްޓަރު.ާ ތީާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިއ ންނ9ާާާަހަމަޖައްސަވ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާއެހެންކަމުންާއަދިާހަމަާއެހެންމެާމި

ގ ތުންާމިާއ ފިސަރުންނަށްާަވޒީފ ާދިނުމ އިާމަޤ މުެގާކުރިެއރުންާދިނުމ ާމަޤ މުތައްާދަށްކުރުމ އިާއަދިާވަކިާކުރުމ އިާާ

ނީާިމާކަސްޓަމްސްާތެރޭަގއިާއުފެދިފައިާއ ންނަާބޯޑަކުން،ާއެާބޯޑުންާދެއްވ ާލަފ ެގާމަތިންާމިފަދަާކަންތައްާކުރަްއވ 

މިނިސްޓަރުާމިދެންނެވިާކަންތައްާކުރަްއވަމުންާެގންދަވ ނީ.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާކުރިންާ

ާާ ާބަދަލުތަކެއްާެގނަުއންާމިކަންތައްތައްާވެސްާާވަނަާމ އްދ ަގއިާމިއ ންނަާމުސ ރަާއަށްާެގންނަންޖެހ11ާާޭމިދެންނެވި

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ފ(.ާއ ދެ،13ާާާކުރަްއވަންާޖެހޭނީާމިދެންނެވިާބޯޑުެގާލަފ ެގާމަތިންާކަމަށް.ާއ ދެ،ާދެންާމިއ ތީ

އެބައ ޭވާާ ތެރޭަގއިާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކުެގާ އ ފިސަރުންެގާ ކަސްޓަމްސްާ މިާ ގ ތުންާ މިއ ންނަާ ަގއިާ )ފ(ާ

ކުރ ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްާ ސަރުކ ރުަގއިާ އޭރުާ ވެސްާ ކުރިންާ އައުުމެގާ ސ ރވިސްާ ސިވިލްާ ކުރިންާ

މުވަްއޒަފުންނަށްާވަރަށްާިގނަާއ ފީސްތަކުަގއިާއ ންނަާމ އްދ ާއެއްާއ ންނ ނެ.ާއެާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކުެގާއިތުރުންާާ

ކަ.ާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލުންާވެސްާފެނިެގންާވެރިންާއަންަގވ ާގ ތެއްެގާމަތިންާކުރައްވަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްެގާވ ހަ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އަސްލުތަކ އިާ ދީނުެގާ އިސްލ މްާ މިއ ންނަނީާ ަގއިާ )ފ(ާ ެއއީާ އެއް.ާ މ އްދ ާ އެކަހަލަާ ހަމަާ މިދަނީާ

އެންުގންތަކަށ ިއާާ އަންގ ާ ވެރިންާ މަތިންާ ގ ތުެގާ ޚިލ ފުނުވ ާ ަގވ އިދ ާ ޤ ނޫނ އިާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މުރުތަކަށްާފަސްޖެހުމެއްާނެތިާކިޔަމަންތެރިވުން.ާމިާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ާގ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާދެވެނާީާކުރ ާއަ

މީެގާމ ޒީެގާއެތައްާދުވަސްތަކެއްާފަހަތަށްާދ ންާމިާޖެހޭނީާމިހެންާއ ތުމުން.ާއަޅުަގނޑުާެއްއގ ތަކަށްާވެސްާޤަބޫލެއްާާ

ވަނ15ާާާާަމަކަށް.ާއ ދެ،ާދެންާއ ތީާުމވަްއޒަފުންެގާޙައްޤުތައް.ާެއއީާާނުކުރެވޭާމިާމ އްދ ާމިހެންާއ ންނަންާޖެހޭނެާކަ

ެއާާ ތެރޭަގއިާ ައދ ކުރުމުެގާ ވ ޖިބުތައްާ މަސްއޫލިްއޔަތ އިާ ކަސްޓަމްސްެގާ ގ ތުން،ާ ިމއ ންނަާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ބަދަ ެގއްލުަމށްާ ލިބޭާ މުދަލަށްާ މުވަްއޒަފެއްެގާ އެާ އ އިާ ހ ނިކަާ އ އިާ އަނިޔ ާ ލިބޭާ ލިބިދިނުން.ާާމުވަްއޒަފަކަށްާ ލުާ

އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގ ތުަގއިާއެާމުަވއްޒަފަކަށްާލިބޭާއަނިޔ ތަކ އިާހ ނިކައ އިާމިކަންތައްތަކަށްާބަދަލުާލިބެންާ

ޖެހޭނެ.ާއެކަމަކުާއެާމުވައްޒަފެއްެގާމުދަލަކަށްާއޭެގާސަބަބަކުންާބަދަލުާދޭކަށްާނުޖެހޭނެ.ާއެއީާމިހެންާދޭންާޖެހިއްޖެާ

ށްވުރެއްާހަމަާމުހިއްމުާހަމަާމިދެންނެވީާމިާޚިދުމަތްާވެސްާވަރަށްާމުހިއްމުާޚިދުމަތެއްާމިއީ.ާކަމަށްާވަންޏ ާމިއަ

ހަމަާއެހެންމެާމިސ ލަކަށްާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާޚިދުމަތް،ާފުލުހުންެގާޚިދުމަތް.ާމިފަދަާޚިދުމަތްތަކުަގއިާުއޅުްއވ ާާ

ެގއްލުުމެގާބަދަލުދޭންޖެހޭާކަމަށްާވަންޏ ާއެބޭފުޅުންނަށާްާާާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިދަންނަވ ހެންާމުދަލަށްާލިބޭާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާަގއިާމިއ ންނަާއެާމުވަްއޒަފަކ15ާާާާުވެސްާދެްއވަންާޖެހޭނެހެން.ާއ ދެ،ާދެންާމިއ ތީާމިދެންނެވިާާ
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ޤަ އަޅުަގނޑަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ނުދިނުން.ާ އަދަބެއްާ ބ ޑުާ ަވރަށްާ ެއކަށީެގންވ ާ ކުށަކަށްާ ބޫލުކުރެވެނީާާކުރިާ

އަށްާާ މ އްދ ާ ިމދެންނެވިާ ަގވ އިދުެގާ މިާ ހައްދަވ އިރުަގިއާ ަގވ އިދުާ ބެހޭާ ހިންުގމ އިާ ކަސްޓަމްސްާ މިދެންނެވިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ .ާެއއ20ާާާީރިޢ ޔަތްކ ށްާމީެގާތަފްސީލުތަކެއްާއަންނަންާޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލ ނީ

ަގއިާބަޔ ންކ ށްފައިވ ާލިޔުންާކ މިޝަނަރާޖެނެރަލްާއ ފްާކަސްޓަމްސްާއަށްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިާމ އްދ 20ާާ

ފ ނުވިާކަމުަގއިާވިޔަސްާއިސްތިޢުފ ާޤަބޫލުކުރިކަންާއަންަގންދެންާއެމީހަކުާވަޒީފ ަގއިާދެމިހުންނަންވ ނޭ.ާމިއީާވެސްާާ

ވީާިމގ ތަށްާއ ެވެގން.ާމިާމ އްދ ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގ ތުަގިއާވަރަށްާއެކަށީެގންނުވ ާމ އްދ ާެއއް.ާމިދެންނެ

ކ ންމެވެސްާާ މުއްދަތެއް،ާ ވަކިާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ޖެހޭނެާ ައންނަންާ ބަދަލުތަކެއްާ ެވސްާ އަށްާ

ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ ފ ނުވ ާ ސިޓީާ އެާ އެމީހަކަށްާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެހޭނެާ އ ންނަންާ މުއްދަތެއްާ

ނެ.ާއެާިއސްކ ށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާޖަވ ބުާނުދެއްވ ތީާއޭނަާއެތައްާމަސްތަކެއްާވަންދެންާވެސްާާއެމީހަކަށްާވަކިވެވޭ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.24ާާާާވަޒީފ ަގއިާހުންނަންާމަޖުބޫރުވެދ ނެާމިގ ތަށްާއ ެވއްޖެާކަމަށްާވަންޏ .ާއ ދެ،ާދެންާމިއ ތީާާ

ާާ އިންޕޯޓުކުރ24ާާުއ ދެ، މުދ ާ މިއ ންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ރ އްޖޭަގއިާާވަނަާ ކުރުމަށްާ ެއކްސްޕޯޓުާ މ އިާ

ބޭނުންކުރެވޭާަވިއެގާބަނދަރުތަކ އިާކަނޑުެގާބަނދަރުތަކުެގާވަކިާސަރަޙައްދުތަކެއްާެއއީާކަސްޓަމްސްެގާސަރަޙައްދުާ

ބައިނަލްއަޤްވ ީމާާ އަރ ާ ހިތަށްާ ައޅުަގނޑުާ މިވަނީ.ާ ލިބިެގންާ މިނިސްޓަރަށްާ އިޚްތިޔ ރުާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ކަމުަގިއާ

ވެސްާާއެއ ރޕޯޓު ބަނދަރުތަކުަގއިާ ކަނޑުެގާ އެނޫނަސްާ އަދިާ ެއއ ރޕޯޓުތަކ އިާ ޑ މެސްޓިކްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ތަކ އިާ

ޤަބޫލުކުރެޭވާާ އަޅުަގނޑަށްާ އެރުވެނީ.ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ ރެކޭާ ބ ޑުާ ހ ދަާ މިނިސްޓަރަށްާ އ ތުމުންާ މިގ ތަށްާ

އިކ ނ މި ކްާމިނިސްޓްރީެގާބެއްލެވުމުެގާދަށުަގއިާހުންނަާގ ތުަގއިާމިފަދަާތަންތަނަކީާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީާނޫނީާ

ތަންތަނެއްާނޫން.ާތަފ ތުާއެހެންާދ އިރ ތަކެްއެގާއެތައްާބަިއވަރުާމިލްކިއްޔ ތުތަކެއްާހުންނަާުގޅިެގންާހިންަގންޖެހޭާ

ދ އެއްާމުއައްސަސ ތަކެއްާހުންނަާތަންތަނަށްވ އިރުަގއިާމިދެންނެވިާމ އްދ ާވެސްާމިއީާވަރަށްާބ ޑަށްާފުށުއަރ ާމ އް

ކ މިޓީެގާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މ އްދ ާ މިާ އެހެންކަމުންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމުަގއިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(45ާާާމަރުޙަލ ަގއިާރިޢ ޔަތްކުރައްވ ާމިާބަދަލުތަކެއްާއަންނ ނެާކަމަށް.ާއ ދެ،ާދެންާމިއ ންނަނީ

ފައިސ ާބަލައިަގތުުމެގާކަންތައްތައްާކުރިައށްާެގންދަވަންޖެހޭާގ ތް.ާާާާަގއިާިމއ ންނަ،ާދަޢުލަތަށް،ާކަސްޓަމްސްާއަށް

އ ދެ،ާފައިސ ާދަްއކަވަންާޖެހެނީާދިވެހިާފައިސ އިންނޭ.ާމިގ ތުންާދިވެހިާފައިސ ެގާއެކަުއންޓަކުންާޗެކުންާދައްކ ާާ

ލަތެއްާބޭނުންކ ށްެގންާފައިސ ާބަލައިަގތުުމެގާއިޚްތިޔ ރުާކަސްޓަމްސްާއަށްާލިބިެގންވޭ.ާއަދިާއިލެކްޓްރޯނިކްާވަޞީާ

ފައިސ ާާ އެާ މެދުވެރިކ ށްާ ވަޞީލަތްތައްާ އެާ ތަންތަނަށްާ ޤ އިމުކ ށްފައިވ ާ ަވޞީލަތްާ ދެްއކޭނެާ ފައިސ ާ ވެސްާ

ދެއްކިދ ނޭ.ާއ ދެ،ާމިހެންާމިކަންާއ ންނަާއިރުަގއިާމިާކަނޑައެޅިެގންާނުބުނޭާމީަގާޗެކުންާބަލައިަގންނ ނެާކަމަކަށް.ާާ

މިދެންނެ އެހެންމެާ ހަމަާ ވެސްާއަދިާ މިހ ރުާ ދިމ ވޭާ އެބަާ ބަލައިަގންނައިރުާ ފައިސ ާ ޗެކުންާ ގ ތަށްާ ވިާ

ދަްއކ ާާ އެާ އަށްާ ކަސްޓަމްސްާ ފަހަރަށްާ ބަެއއްާ ގ ތުަގިއާ އެނޭގާ ފަރ ތުންާ ވިޔަފ ރިެވރިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ކަސްޓަމްސްާއަށްާާާާޗެކެއްަގއިާސ އިާދިމ ނުެވެގންާދިމ ވ ާމައްސަލަތަކުަގިއާެވސްާއެބަހުރޭާބޭންކުތަކުންާއަނބުރ ާއެ

ފައިސ ާާ އެކައުންޓުތަކުަގއިާ ނެތިެގން،ާ ފައިސ ާ ބަެއްއފަހަރަށްާ އަދިާ ފ ނުއްވ ލައްވ ފައި.ާ ޗެކްތައްާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ

ޤަބޫލެއްާނުކުރެޭވާާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ހުންނަާއިރުަގއިާ މިހެންާ ފ ނުއްވ ލައްވ ފައިާއެބަހުރޭ.ާ ނެތިެގންާވެސްާއަނބުރ ާ

ބައުންސްވ  ނެތިެގންާ ވެސްާާފައިސ ާ ޗެކުތަކަށްާ ބައުންސްވ ާ ދިމ ނުވެެގންާ ސ އިާ އެްއގ ތަކަށްާ ޗެކެއްާ ާ

ޢަމަލުކުރައްވަންާޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާކަސްޓަމްސްާއިންާޢަމަލުކުރައްވަުމންާެގންދަވ ާގ ތުންާވަކިާާ

ާާ ޑިއުޓީ އިންޕޯޓުާ ފަރ ތްތަކުެގާ ހުށަހަޅ ާ އެާ ޗެކްތައްާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ ހަމަާމުއްދަތަކަށްާ ިމއ ންނަނީާ ނެންގެވުންާ

ކުރައްވަންާ މިކަންާ މިހެންާ ދައްކަވަންޖެހެނީ.ާ ފައިސ ާ އެބޭފުޅުންާ ެގންދަވަިއެގންާ ފައިސާ  ނަޤުދުާ ނޫނީާ ކޭޝްާ

ކުރިންާާ އަދިާ ވިދ ޅުވަނީ.ާ އެބޭފުޅުންާ ކަމަށްާ ޖެހޭނެާ އުފުއްލަވަންާ ތަކުލީފުތަކެއްާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ވެސްާ ޖެހުމުންާ

އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގ ތުަގއިާެއއީާތަފ ތުާދެާފެންވަރެއްެގާއަދަބެއްާއެއަށްާވެސްާާމިދެންނެވިާފަދަާދެާކަމެއްާާ

ކަނޑައެޅިފައިާއ ންނަންާޖެހޭނީ.ާއ ދެ،ާދެންާހަމަާއަދިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލަންާބޭނުންޭވާބައެއްާފަހަރަށްާއ ދެ،ާ

63ާާާާ އ ދެ، ފ ހަަގކ ށްލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ މ އްދ ާ މ އ63ާާްވަނަާ ތިރީަގިއާާވަނަާ މިއ ންނަނީ،ާ ދ ަގިއާ

ބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާހ ލަތްތަކުަގިއާތިރީަގއިާބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާފިޔަވަޅުތައްާއެޅުމުެގާބ ރުާކަސްޓަމްސްާއަށްާލިބިެގންވޭ.ާާ

ޑީާ އަުގާ މުދަލެްއެގާ ކުރ ާ އިންޕޯޓުާ އެާ މިއ ންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މިއ ންނަނީާ ތެރޭަގއިާ މީެގާ ވެލިޔުކ ށްފަިއާާ-ދެންާ

ނޫނީ މިއ ންނަނީާާާއ ެވެގންާ ގ ތުންާ ފިޔަަވޅެއްާ އަޅަންޖެހޭާ ހަމަާ ެއކަންާ އ ވެެގންާ ހުށަހަޅ ފައިާ ދަށްކ ށްފައިާ ައުގާ

ންާޖުރުމަނ ކުރުން.ާމިާކަމަކީާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅުާެއކަށީެގންވ ާކަމެއް.ާއަދިާދ25ާާާާެމުދަލުެގާހަމަާއަުގެގާ%

ާމިކަންާއ ންނައިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާވަނަާފަހަރަށްާމިއ ންނަނީާއެއަށްވުރެއްާއަދަބުާބ ޑުކ ށް.ާިމހެން

ކިހިނެއްތޯއޭާމިދެންނެިވާފަދަާކަންތައްތަްއާބައްލަވ ނީ.ާެއއީާމިހ ރުާވެސްާއެބަާދިމ ވޭާމުދ ާއިންޕޯޓުކުރެވޭއިރުަގއިާ

މި ައުގތަކެއްަގއިާ ޚ އްޞަާ ހެޔ ކ ށްާ އަަގށްވުރެއްާ ހުންނަާ މ ރކެޓުަގއިާ ޤައުމެްއަގއިާ އެާ ސ ލަކަށްާޢ އްމުގ ތެްއަގއިާ

އަުގާާ މުދަލުެގާ ބައްލަވ އިަގންނަވ ާ ގ ތްގ ތުންާ ބައެއްާ ވެސްާ އެހެންާ ނޫނީާ އެއްޗެހިާ ނަގ ާ ޕްރ މޯޝަނަކުންާ

ނިންމަވ ތަންާ އަުގާ ބ ޑުކ ށްާ ތަނެއްާ އެތައްާ ައަގށްވުރެއްާ ަގތްާ އެާ ހަމަޖައްސަވ އިރުަގއިާ އަުގާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ

ާފަދައިންާހަމަާއެއްާޤައުމެްއަގއިާއެއްާކުންފުންޏަކުންާއުފައްދ ާވެސްާއެބަާއ ދޭ.ާއަދިާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވި

އެްއޗެއްާެއއްާައެގއްަގއިާަގނެއްފައިާހުްއޓ ާެވސްާެއއްާދުަވސްވަރެްއަގއިާކަސްޓަމްސްާިއންާއެބަހުރިާތަފ ތުކ ށް،ާާ

،ާމިކަހަލަާމައްސަލަތަކެްއާާމިދެންނެވީާއެކިެއކިާފަރ ތްތަކަށްާތަފ ތުާއަަގކުންާއެާައުގާނިންމަވ ދެއްވ ފައި.ާއެހެންވީމަ

އެކެއްެގާާ ތިބެދ ނެާ އިންޕޯޓަރުންާ އިންޕޯޓަރެއްެގާ ފ ހަަގކ ށްލަންޖެހޭާ އެބަާ އެއ ެއކުަގއިާ ހަމަާ ދެންާ ދިމ ވެ.ާ އެބަާ

ނަމުަގއިާތަފ ތުާއިންޕޯޓުާކުރ ާފިހ ރަތައްާހުރެދ ނެ.ާހުންނައިރުަގއިާއޭެގތެރެއިންާެއއްާފިހ ރައަކަށްާއެތެރެާކުރ ާާ

މިހ ރު %މުދަލަކީާ މުދަލެއްެގާ ކުރ ާ އިންޕޯޓުާ އެާ ގ ތުންާ އ ންނަާ ގަވ ިއދުާ ވެސްާ އިތުރަށ10ާާާާްާ ވުރެއްާ އަށްާ

އަދަދަކުން.ާާ އ ންނަާ ކަނޑަެއޅިފައިާ ޖުރުމަނ ކުރ ނެާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ އެތެރެކ ށްފިާ ގ ތަށްާ ނުހިމެނޭާ އިންވ އިސްަގއިާ
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% ފަދަާ މިދެންނެވިާ ޖުރ10ާާުޕަސަންޓަކުން.ާ އިތުރުެވެގންާ މުދ ާ ޖުރުމަނ ާާއަށްވުރެއްާ އެާ ފަރ ތަކުންާ މަނ ކުރ ާ

ނުދައްކ ާވަރަށްާިގނަާފަހަރަށްާއެބަހުރޭ.ާކުރިންާމިދެންނެިވާގ ތަށްާއެމީހެއްެގާނަމުަގއިާއ ންނަާއިންޕޯޓުންކުރަންާާ

ގަވ އިދުންާއިންޕޯޓުކުރެވެމުންާދޭ.ާ ނޫނީާދެާވަނަާކުންފުންޏަކަށްާހަމަާ ހުއްދަާނަގ ފައިާއ ންނަާދެާވަނަާފިހ ރަާ

ކަށްާއަންސްާދެާކުންފުންޏަކަށްާނޫނީާދެާފިހ ރަާހީވ ާގ ތުންާމިދެންނެވިާގ ތަށްާއެާއިންޕޯޓުާލައިސެއަޅުަގނޑަށް

އަމަލުކުރަާ އެބަާ ފަރ ތްތަކުންާ ހުންނަާ ކުރިންްއވަނަންަގވ ފައިާ ެގންދަވ ާ ޖުރުމަނ ާާާމުންާ އެާ ގ ތަށްާ މިދެންނެވިާ

ދެވަނަާއަށްާމިއ ންނަާާޓުާނުކ ށްާއެހެންނަމަވެސް،ާާާނަމުަގއިާމުދ ާިއމްޕޯފައިސ ާނުދަްއކ ާއެާފިހ ރ ެގާާމުންާއެކުރު

ިއާާއުޅެނީާމިވެސްާހަމަާމީެގާތެރޭަގދަންނަވ ލަންާމިާާމިާއަޅުަގނޑު،ާާތަންާ.ާާފިހ ރ ެގާނަމުަގއިާއިމްޕޯޓުާކުރަމުންދ 

އެހިމެ ކަންތައްތަކޭ.ާ އުނިާ ވަރަށްާ ދ ިއރުަގނޭާ ނިމިެގންާ ބިލުާ ބިލުަގއިާ މިާ ފަދަާހެންވީމަ،ާ މިދެންނެވިާ އިާ

ރިޢ ޔަތްތައްތަކަކަން ެވސްާ ކަާާށްާ ވަރަށްާކުރައްވ ނެާ ބިލަކީާ މިާ ކ ންމެައކަސްާ އުއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަށްާ

އެއީާއަޅުަގނޑުާާާާބިލުާވީހ ާއަވަހަކަށްާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންދިއުންށްވ ތީާހަމަާބިލުާބަލައިަގންފަިއ،ާމިާާމުހިއްމުާބިލަކަ

ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.ާވެސްާުއއްމީދު.

ާ

ާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއަޙުމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދޫދިއް

މަާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުމާީާޑުާއެންމެާފުރަތަނޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގ

ާާ ނަމުަގއި ޕްރ ޓެކްޝަންެގާ ބޯޑަރާ އެންޑްާ ކަސްޓަމްސްާ މޯލްޑިވްސްާ ގ ތުަގއިާ ބިލެއްެގާ ާާކަސްޓަމްސްެގާ މިާާބިލެއް

އަޅުަގނޑުާާާާއަށްާާهللاަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާީއވ ާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްިވާާ

ޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެން،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާމ ހައުލުަގއިާރ އްޖޭަގިއާއިމްޕޯޓް،ާއެކްސްޕޯޓްެގާާ

ާާ ާާއ ާާޚ އްޞަާގ ތެްއަގއިާމުދަލުެގާވިޔަފ ރިމަސައްކަތްތައްާހިނަގމުންދ ިއރުާއަދި ކަންތައްތައްާހިނަގމުންދ އިރުާާާާއި

ގެންނަ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުާާާާންއަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ވަުގތެއްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ

ާާ ާާދެކެނީ.ާއ ދެ،ާމިދެންނެވީާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭާއ މްދަނީެގާވަރަށްމި ހިއްސ އެއްާއަދ ކުާާާސަރުކ ރުންާ ރ ާާބ ޑުާ

ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސްާ އެންެމާާާާތަނެއްާ ޭއަގއިާ އަދ ކުރުމުަގއިާ ހިްއސ ާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ައކީ.ާ ސަރވިސްާ

ވެސްާވަރަށްާބ ޑުާސުވ ލުާއުފެދޭާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާާއެއީ؟ާަގޅުާގ ތުަގއިާކަންތައްތަްއާދޭތޯރަނ

ާކަސްޓަމްސްެގާމަސަްއކަތ ާމެދުަގއިާވަރަށްާބ ޑަށްާހިތްހަމަޖެހުމެއްާވެސްާއެބައ ތޭ.ާާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިއަދު

ބޭފުޅުން ޒުވ ންާ ވަާވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ ކަސްޓަމްސްެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާތަކެްއާ ކުރ ތަންާ މަސައްކަތްާ ބުރަކ ށްާ ރަށްާ

ެގާކަނޑުަގިއާދުއްވ ާބޯޓުާފަހަރުެގާާފެނިެގންާއެބަދޭ.ާޚ އްޞަކ ށްާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާއެނިގފަިއާއެބައ ތްާރ އްޖޭ

މަސައްކަތްތަކ ާކަންތައްތަކުަގިއާއުޅޭާޓީމުެގާތެރޭަގއިާވެސްާވަރަށްާޒުވ ންާބޭފުޅުންތަކެއްާހަމަާއެބޭފުޅުންެގާރެޔ ިއާާ

ާާ ހުއްޓޭތޯ ެއކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާއަބަދުާާާކަންތައްތައްާދުވ ލުެގާމަސައްކަތްތަކުންާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާާާކުރޭ.ާ ވެސްާ
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ާާޙަ މަސައްކަތްތަކެއްެގޤީޤަތެއް ރަނަގޅުާ އަބަދުާާކިތަންމެާ ވެސްާ އިމްޕުރޫާާތެރޭަގިއާ ކަންކަންާ ކުރުމުެގާާާާވްެވސްާ

އަބަދު ތެރޭަގއިާާާާކަންތައްތަކަކީާ މުވަްއޒަފުންެގާ ކަސްޓަމްސްެގާ އެއ އެކުަގއިާ ހަަމާ ކަންތައްތައް.ާ ހުންނ ނެާ ވެސްާ

ެގންވ ާކަމެއް.ާމިާބިލުެގާސަބަބުންާެއާހުރިހ ާކަންތައްތަކަށްާތަފ ތުާވައްތަރުެގާބޭފުޅުންާުއޅުމަކީާވެސްާހަމަާއެކަށީާ

މެދުމި އެާ އައުމަކީާނުވަތަާ ހޯދޭނެާފުރުޞަހައްލުތަކެއްާ ހައްލުތަކެއްާ މުހިއްމުާނުެގާ ބިލުންާލިބުމަކީާވަރަށްާ މިާ ތުާ

ންާބިލުަގއިާއެބަހުރިާާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާމީެގާތެރޭަގއިާދެންމެާބަެއއްާބޭފުޅުންާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައި

ވ ޖިބުތައްާާ ަމސްޢޫލިއްޔަތ ާ އ ފިސަރުންެގާ ތެރ13ާާާޭކަސްޓަމްާ އޭެގާ ބަޔ ންކ ށްފައި.ާ މ އްދ ަގއިާ ަގިއާާވަނަާ

ންާދިވެހިާދައުލަތުެގާއ މްދަނީާއ އިާމުޖުތަމަޢުެގާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިކުރުުމެގާވ ހަކަާާކަސްޓަމްސްެގާދ އިރ ެގާތެރެއިާ

ާާ އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާއެާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާއެހެންާފ ހަަގކ ށްފައިާއ ންނައިރުާާއެބައ ދޭާއެާމ އްދ ަގއި.

މްސްާއެކަންޏެއްާނޫނޭ.ާާއެކަންކަންާއޭެގާހެޔ ާގ ތުަގިއާކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަސްޓަާ

އި ކަސްޓަމްސްާ ނުވަތަާ ވ ިގވެރިވ ާ އަށްާ އަކަސްޓަމްސްާ ކަންތައްތައްާ އެހެންާާންާ ސަރުކ ރުެގާ ދ ކުރުމުަގިއާ

އެއްބ ރުލުމ  ދޭންޖެހޭާ އެހީތެދ އިރ ތަކުންާ ާާއިާ އަރިކަން އޭެގާާކަސްޓަމްސްާ ކުރެވޭނީ.ާ އެކަންކަންާ ލިބިެގންާ ށްާ

މިސ ލެއްެގާގ ތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަފ ނަން.ާމިސ ލެއްެގާގ ތުންާދަންނަވ ނަމަާބިޑުެގާއުސޫލުންާސަރުކ ރުންާ

ކަމެއްާހިނގ ާވ ހަކަާކުރ ާމަސައްކަތްތަކުގަާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މިދަންނަވަނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާ އިާއަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކަާާ އެާ ހ ސިލުކ ށްާ ޢިބްރަތްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކުންާ ހުރިާ ައޑުިއވިފައިާ މ ޒީަގިއާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫން.ާ އެއްާ

ޕްރ ޖެކްޓުތަ ބ ޑެތިާ ުއސޫލުންާ ބިޑުެގާ މިާ ބޭނުންވަނީ.ާ ނަންދަންނަވަންާ ާާއްާ ޕްރ ޖެކްޓްތަކަށް އެާ ެގންނަވ ާާަގވ ފައިާ

އުސޫ ދައްކ ާ ޑިއުޓީާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ ެގންނަވަނީާ މިާ ެގނެއްސަތަކެތިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ސައިާާލުން.ާ ޓްާާއެާ

ބަދަޑެލިވަރީާ އޭތިާ ޑިއުޓީއަކަށްާ އެންމެފަހުންާ ާާލުކ ށްފައިާ ފައިސ  ކ ންޓްރެކްޓަރަށްާާއަށްވ ާ އެާ އ ފީހުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ

ާާކ ދޫ ާާއެށްލ ފައި، ދައްކަނީ ޑިއުޓީާ އެާ ކަސްޓަމަށްާ ކ ށްކަުމެގާ އަންޑަވެލިއުާ އިންވ އިސްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާާމިާ ެގންާ

ކަސްޓަމަށްާ ބަރ ބަރަށްާ އ ފީހުންާ ސަރުކ ރުެގާ އ މްދަނީާ ލިބެންޖެހޭާ ސަރުކ ރަށްާ ނުވަތަާ ލިބެންޖެހޭާ ކަސްޓަމަށްާ

ާާދަ ކުުމަގއިާމަދުންާދައްކަވ ފައިާހުރިާކަމުެގާާެއކަމަކުާކަސްޓަމަށްާެއފައިސ ާދެއްއްކަންޖެހޭާފައިސ ާނަންަގވ ފައި،

ައޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކ ށްލަންާާާާޑުމެންނަށްާހ މަވެެގންާދިޔަކަންމަޢުލޫމ ތުާވެސްާމީެގާކުރީަގިއާއަޅުަގނ

އ މްދަނީ ލިބޭާ ސަރުކ ރަށްާ ކަންތައްތަކަކީާ މިފަދަާ އެހެންވީަމ،ާ ާާާާބޭނުންވޭ.ާ ހަމަަގއިމުވެސް ބ ޑެތިާއަށްާ ވަރަށްާ

އ މްދަނީހުރަ ެއޅިާ ކަާާއަށްާާސްތަކެއްާ ލިބިެގންދ ނެާ ާާެގއްލުންތަކެއްާ ކަންކަން މިާ އެހެންވީަމ،ާ ޭއެގާާންތައްތަކެއް.ާ

ފުރިހަމަާގ ތުަގިއާރަނަގޅުާގ ތުަގއިާކުރެވޭނެތޯާޔަޤީންކަންާމިާކަސްޓަމްސްެގާތެރޭަގއިާއ ތުމަކީާވަރަށްާމުހިއްުމާާ

ގ ތަ ދެންނެވިާ މިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އަދިާާކަމެއްާ ދީެގންާ އ ފީސްތަކުންާ އެއްބ ރުލުންާސަރުކ ރުެގާ ެއާ ށްާ

ކ ާއެކަމުެގާާކަންކަުމެގާމަޢުލޫމ ތުާކަސްޓަމްސްާއަށްާލިބޭނެާމަުގތަކަސަރުކ ރުެގާއެފަދަާޕްރ ޖެކްޓެްއާހިނގ ނަމަާއެ

ވެލިއު އޭެގާ ެއކަންތައްތަކަށްާ އ އިާ ޑިުއޓީާ ދަްއކަންޖެހޭާ ެގނައުުމަގއިާ ތަކެތިާ ެގންނަންޖެހޭާ އެނޭގނެާދަށުންާ ޒްތައްާ
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ހަމަާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ މުއްހިމުާ ދިއުމަކީާ ދެކެިވެގންާ ވ ހަކަާ ވެސްާ ފަރ ތުންާ ދެާ ގ ތްތަކެއްާ

ބޭނުންވޭާރ އްޖޭަގއިާހަމަާާާއިއ ާާވ ހަކަާާމިމޭރުމުންާމިާ ކަމުަގިއާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ ހުރިާވ ހަކައެއްާ ުގޅުންާ

هللاާންާދީނީާއަޅުކަންާއަދ ކުރުމުެގާގ ތުންާބަޔަކަށްާއެހީތެރިވުމުެގާގ ތުންާނުވަތަާާމުއްސަނދިާވިޔަފ ރިވެރިންާެއމީހު

ާާ.ާއެއ އިާުގޅިެގންާއެތެރެާކުރާ ެގާރަސްކަންފުޅަށްޓަކައިާމިސްކިތްާއެްއޗެހިާބިނ ކުރުމުެގާމަސައްކަތްތައްާއެބަކުރައްވާ 

އޭ ތަކެތިތޯތަކެއްޗަކީާ ކުރެޭވވަރުެގާ ބިނ ާ ިމސްކިތްާ ކިތައްާ ާެގާ ވެ؟ ކަންތައްތައް.ާާމިީއ،ާ ބަލަންޖެހޭާ ސްާ

އަޅުަގނޑުމެން،ާހަމަާމިސްކިތެކޭާބުނީާހަމަާއެާމިސްކިތުެގާބ ޑުާމިނ ާއެކަންކަންާކުރަންާބޭނުންވ ާކަންތައްތަކަށްާާ

އެތަނަށްާާ އަދަދ ާ ލަކުނޑީެގާ ބޭނުންވ ނެާ އެތަނަށްާ އެކްސްޕ ޓުންާ ތިބިާ އެބަާ މިއަދުާ ހަދ ލީމަާ ޕްރ ޕޯސަލްާ މިާ

ކަންތައްތަ މިބޭނުންވ ނެާ ތަކެއްޗ ާ ބޭނުންވ ނެާ އެތަނަށްާ ޝިޕްމެންޓްާބޭނުންވ ާާއެއްޗެހިާާކ ާ ކިތައްާ ޭއެގާ ާ.

އެާާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެދަނީާ ދ އިރުާ މަޢ ފުވެެގންާ ޑިއުޓީާ އެތަކެތިާ ދ ނީ.ާ ނިިމެގންާ އެކަންކަންާ އައިސްެގންތޯާ

ރުންތޯ.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާމިސްކިތްާޢިމ ރ ތްާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދަށްާެގންނަާތަކެތީެގާޑިއުޓީާމަޢ ފުާކު

ބޭނުންވޭ ޤަބޫލުކުރަންާ ހަމަާާާ.ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކުރައްވ ާ ކަމެއްާ އެފަދަާ އިންސ ނިއްޔަތަށްޓަކައިާ ހަމަާ އެގ ތަށްާ

ާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެފަދަާކަމެއްާއޭެގާހެޔ ާގ ތުަގއިާކުރ ާކަމަށްާާފަށްފަށުންާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާާއަޅުަގނޑު

ންާނ ޖައިޒުާއެހެންާކަމެއްާނުކުރެވޭނެާގ ތަކަށްާއ ތުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާއޭރުންނޭާއެކުރ ާވ ނަމަާއެކަމު

ކަމެއްާމިހ ތަނަށްާާާއެހެންކަމުން،ާއެފަދަާާ.ކަމެއްަގއިާވެސްާއެންމެާމުހިއްމުާފައިދ ާއެއްާއެފަރ ތަކަށްާލިބޭނީާވެސް

ނޫން. ވ ހަކައެއްާ ކުރިާ ބަޔަކުާ މިދަންނަވަނީާ ގ ތަށްާާާާއަޅުަގނޑުާ ނެޭގާ އެގ ތަށްާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ އެފަދަާ

މަތިންާ އެގ ތުެގާ އެކަންކަންާ އެހެންވިމަ،ާ ރޭވެން.ާ އެބަޖެހޭާ މަުގތަކެއްާ ހުއްޓުވޭނެާ އެކަންކަންާ ހުރިކަމަށްވަންޏ ާ

އިާވެސްާބ ޑަކަށްާއެކަންކަންާބެލޭނެާމަުގތަކެްއާކަސްޓަމްސްެގާތެރޭަގިއާހަމަޖެހިފަާާައޅުަގނޑުާދެކެނީާީވހ ާާބަލ އިރު

ހަމަމިއ ެއކުަގއި ލިބެންވ ނެ.ާ ެއއްބ ރުލުންާ އެކަމުެގާ ދ އިރ ތަކުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ އަދިާ ާާހުންނަންވ ނެ.ާ ައޅުަގނޑުާާ،

ސަރިވސްާ ކަސްޓަމްސްާ މޯލްޑިވްސްާ ބޭނުންވޭާ މިގ ތަށާްާާާއިންާާފ ހަަގކ ށްލަންާ ޚިދުމަތްތައްާ ކަސްޓަމްސްެގާ ނުވަތަާ

އަޅުަގާނ ވަބައްޓަންކުރަމުންދ އިރުާ ބިލުަގއިާ މިާ ިގނަާޑަށްާ ޖުމްލާަާާާރަށްާ ދެން،ާ ެއބަހުރި.ާ ކަންތައްތައްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ

ސަ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ބިލުާ ދ އިރ ތަކުންާގ ތެްއަގިއާ ބަެއއްާ ރުކ ރުެގާ

އްާކުރީެގާާމިސ ލެއްެގާގ ތުންާދަންނަވ ނަމަާމިނިސްޓްރީާއ ފްާޓްރޭޑުންާމިާހަމަޖައްސަނީާއަޅުަގނޑުާހަމަާތަންކ ޅެ

މިާާ ދަށުންާ ބިއުރޯެގާ ެއާ އުފައްދަވ ފައިާ ތަނެއްާ ކިޔ ާ ބިއުރޯާ އިލެކްޓްރިސިޓީާ މޯލްޑިވްސްާ ކުރީެގާ އެީއ.ާ ވ ހަކަެއއްާ

ދެންާ ނަރޭ.ާ ވައިރުާ ސްޓޭންޑަޑްެގާ އައި.އެސް.އޯާ ޖެހޭނީާ އެތެރެކުރައްވަންާ ރ އްޖެއަށްާ ވިދ ޅުވަނީާ މިާ ހައްދަވަނީާ

އައިާ. ނަރުާ ެއަވއިރުާ ބުނެފައިާ މ ނިޓަރކ ށްާާއެހެންާ އެކަންާ ކަސްޓަުމންާ އަންނަނީާ ނަރުތޯާ ސްޓޭންޑަޑްެގާ އެސް.އޯާ

ބަލ ނެާއެއްވެސްާމެކޭނިޒަެމއްާރޭވިފައިާއ ތްތޯާނެތްތޯާމިއީާސުވ ލުާއުފެދޭކަމެއް.ާއެހެންީވމ ،ާމިފަދަާކަންތައްތައްާ

ާާާާކުރަން ންތައްތަްއާާންގާލިބުމ އިާއެކަމުވަްއޒަފުންނަށްާއެާޓްރޭނިާާބަލ ނެާމިންަގނޑަކ އިާކަސްޓަމްސްެގާާއެބަލ އިރު
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ާާ ގ ތްތަކަކ އި ތެރެއިންާާކުރ ނެާ ޭގޓްޭވެގާ އެާ ނުކުރެވިާ މިކަންާ ކުރ ގ ތ އިާ އެކަންާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ

ާާާާއަންނަާއެްއޗަކީާޗައިނ ެގާނުަވތަ ެއއަށްވުރެންާދަށްފެންވަރުެގާތަނަކުންާނުވަތަާއަދިާއެހެންާއިންޑިޔ ެގާާއަދިވެސް

ާސްޓޭންޑަޑްެގާފެންވަރުެގާނަމަވެސްާއަދިާއެހެންާތ ނކުންާނަމަވެސްާެގންނަާނަރަކީާައއި.އެސް.އޯާާކުންފުންޏަކުން

ާާނަރަ ނުވ  ާާށްާ ބޭނުންކުރ ާކަމަށްވަންޏ މު އެކަންކަންާ ނުވަތަާ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ މިވަނީާ ެގއްލުންާ ައސްލުާ އޭެގާ

ޢިބު މ ޒީެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އަފަރ ތްތަކަށް.ާ ގ ތުަގއިާ ފ ރަތެްއެގާ ައޅުަގނޑަށްާޅުަގނޑަށްާ އޭރުަގއިާ ހަަގކުރެވުނުާ

ާާ ހަނދ ންވޭ ފްލެޓްހަމަާ ހަދައިދިންާ ސަރުކ ރުންާ ނަރުތަކެްއަގިއާާޗައިނ ާ ވައިރުާ ހުރިާ ަވއިރުކ ށްފައިާ ތަކެްއަގއިާ

މިހިރަާ އެހެންވީމ ،ާ ެވސް.ާ މައްސަލަތަކެއްާ ނުދެވިހުރިާ ކަރަންޓްާ އެތަނަށްާ މިދެންނެވިގ ތަށްާ ޖެހިެގންާ މައްސަލަާ

ާާކަން އެ ާާތައްތަކަކީާ އެކަންކަން ހިސ ބުންާ ބެލޭނެާއެތެރެވ ާ ެއކަންކަންާ ތެރޭަގއިާ އުސޫލުތަކުެގާ ހަދ ާ ބެލުމަށްޓަކައިާ

ބެލުމުަގއިާެއއީާައއި.ެއސް.އޯާނަރުތޯާާާާކަސްޓަްމާއ ފިސަރުާބަލ އިމްކުރަންވ ނެ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ،ާާމިންަގނޑުތަކެއްާޤާ 

މިންަގނޑެއް ބަލ ނެާ ނުވަތަާ ގ ތެއްާ ދެކޭނެާ ނަރުެގާާބަލ ާ އައި.ެއސް.އޯާ ވެެގންދ ނީާ އެކަންާ ކަމަށްވަންޏ ާ ނެތްާ ާ

ެވެގންާައންނ ނީާއޭެގާފޭކްާނުވަތަާކ ންމެވެސް ކަމަށްާާާާއެހެންގ ތަކަށްާއަންނަާއެްއޗިއްސަށްބަދަލުަގއިާއެތަނަށްާ

މްސްާސަރވިސްާާާމޯލްޑިްވސްާކަސްޓަގ ތުަގއިއީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާޤަބޫލުކުރ ވެެގންާހިނަގއިދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

އެާ ަމުގންާއިންާ އިންޞ ފުެގާ ޙިމ ޔަތްކ ށްދީާ ޙައްޤުތަކެއްާ ރަްއޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ ތެރޭަގިއާ މަސަްއކަތުެގާ ކުރަްއވ ާ

ދަނީާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދ ާެއްއގ ތަށްތޯާއަދިާާރެކުރ ާެއއްޗެހިާެއތެރެކުރަމުންކަންކަންާކުރުމ އިާއަދިާމިރ ްއޖޭަގއިާއެތެ

އެތެރެކު ޚިލ ފަށްާ ހިފެހެަގވ އިދ ާ މުދ ތައްާ ބައެްއާ ކަސްޓަްމސްާާރ ާ ހޯދުމުަގއިާ މިހ ތަނަށްާްއޓުމ އިާ އިންާ

ާާކ މިޔ ކ ށްފަިއވ ާކ މިޔ ބުތަކަކީާއަޅުަގނޑުާހަ ާާސްކ މިޔ ބުތަކެކޭ.ާޭއަގއިާކަސްޓަމްމަާދަންނަވ ނީާވަރަށްާފަޚުރުވެރި

ާާ ކަމ އެކަންޏެއް އ އިާ ޕ ލިސްާސަރވިސްާ މޯލްޑިވްސްާ ުގޅިާނޫން.ާ ފަރ ތްތަކ އިާ ކަސްޓަމްުގޅޭާ އިންެގންާ ބ ޑުާާާާސްާ

އަދ ކ ށްެގން ާާާާދައުރެއްާ އަޅުަގނޑަށް ކަންާ ކުރ ާ ކަސްޓަމްސްެގާާިމކަންކަންާ ހަމަމިއ އެކުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ހަމަާ

މަސްލަހަތަށްޓަކައި އަދިާާއެތެރޭެގާ އެކަންވެސްާ ޤަާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ މިބިލުގެާކަުމެގާ ބޫލުކުރަންާ

ހަ އިންޓަރނަތެރެއިންާ އެބޭފުޅުމަާ ޔުނިޓްާ އިންވެސްޓިޭގޝަންާ ާާލްާ ވ ނެކަން. އ ންނަންާ ތެރޭަގއިާ އެީއާާންެގާ

ކަމަށްާފިޔަވަޅުއަޅ ާާާާވެސްާެއކަންާާއެބޭފުޅުންެގާތެރޭަގއިާދިމ ވ ާމައްސަލަތަކ އިާކަންތައްތަކަކީާއެބޭފުޅުންެގާތެރޭގައި

ާާ މްސްާކަހަލަާޚިދުމަތްދޭާތަނެއްަގއިާެއއްާާގ ތަށްާއ ތުން.ާއަދިާހަމަާމިއ އެކުަގއިާކަސްޓައެކަންކަންާބަދަލުކުރެވޭނެ

ތަކަކީާވެސްާހަމަާެއާއ ތޯރިޓީާއަށްާނުވަތަާާޑިޕ ޓްމަންޓުންާއަނެއްާޑިޕ ޓްަމންޓަށްާމީހުންާބަދަލުކުރުމ އިާމިކަންތައް

ާާއެާފަރ  ާާތަކަށް ާާއެާއ ތޯރިޓީާައށް ާާލިބިެގންވ ނެާކަންތައްތަކެްއާކަމަށް ތަާާނުވަވ ންޖެހޭނެ.ާއެއީާަވުގތ އިާޙ ލަތުަގއި

މައްސަލަެއއްެގާމަޢުލޫމ ތުާޭއެގތެރެއިންާފަރ ތަކަށްާލިބިެގންާއެކަންކަންާނުކުރެވޭނެާޙ ލަތަކަށްާކަމެއްާހިނަގއިދ ނެާ

ާާ ބެލުންތަކެއް ބަލަންޖެހޭާ އެާ ކ ށްެގންވެސްާ ޓްރ ންސްފަރާ ތަނަކަށްާ އެހެންާ އެމީހަކުާ ހީވަންޏ ާ ާާކަމަށްާ އެާާބަލައި

ާާނުވ ނެާެއފަދަާތަކެތިާއެތެރެނުވ ނެާާއަށްާއެތެރެާާަގނެެގންާއެކަންކަންާރ އްޖެތަކެއްާދެނެދެނެަގތުންދެނެަގންނަންޖެހޭާާ
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ާާ ޚިދުމަތްތައް އެާ ލިބުގ ތަކ އިާ ގ ތުަގއިާ ބޭނުންވޭާރަނަގޅުާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއ އެކުަގއިާ ހަމަާ ން.ާ

ާާތަކުއަށްާަގންނަާމުދ ާާރ އްޖެ ކ ށްެގންާެގނައިކަމުަގިއވިޔަސްާާަގއިާބައެއްާފަރ ތްތަކުންާއިންވ އިސްާއަންޑަރާވެލިއު

ާާާާއިމަަގއިާަގނެެގންާތަކެތިާައއިާާޙަޤީޤަތުަގއިާހަމަާއަުގ ާާެވސް ާާހަމަ ާާއަުގ ބަލ ާކ މިޓީއަކުންާާބަދަލުކުރުމުަގިއާއަުގ

އެ ރަނަގޅުާާއެކަންކަންާ ވަރަށްާ އެބަާ އެބޭފުޅުންާ މިހ ރުާ އ ތްގ ތުަގއިާ އެނިގފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރައްވ .ާ ބަާ

އެބަ ެއކުަގއިާާފިޔަވަޅުތަކެއްާ އެބޭފުޅުންނ އިާ ގ ތެއްަގއިާ ޚ އްޞަާ އަންޑަސްޓޭންޑިންާގައޅުްއވ .ާ ެއްއަގިއާާއެާ

ހުށަހަޅުއްވ ާައުގތަކުަގއިާާާދ ާފަރ ތްތަކަށްާއެބޭފުޅުންާއެާސ އިކުރައްަވިއެގންާހަމަޖެހިފައިާއ ންނަާއުސޫލުެގާތެރެއިން

ާާ ާާއެކަން އެކަމަކު، އިންވެސްޓިެގންނަވަނީ.ާ އެާ ާާފަހުންާ ެގންދައެޭގޝަންތަކެއް އެބަާ ބައްލަވަުމންާ އެާާބޭފުޅުންާ ވ ާ

ކ ށްފައިހުރީ ޕޭާ ކުންފުނިންާ ބަލ ާާފަރ ތަކުންާ ެއްއޗެހިާ އެކަންތައްތަކ އިާ އަުގތަކަށްތޯާ ރަނަގޅުާ ޭއަގއިާއެާ ާާއިރުާ

ާާ ެއއްބަސްުވންތަކ އި ހުރިާ ކުރެވިފައިާ މެދުަގިއާ ފަރ ތްތަކ އިާ އެާ ކަމަށްވަންޏ ާ ހުރެއްޖެާ ާާއެކަންތައްތައްާމައްސަލަާ

ާާވޭނެރޫޅ ލެ ގ ތްގ ތަކަށް. ާާާ ފެށުމެކޭ. މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދ ާާާާމިއެހެންވީމ ،ާ ިމގ ތަށްާ ކަންތައްތައްާ

ހަމަާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކުރެވިެގންދ ނެާ ެއކަންކަންާ ގ ތްތަކުަގިއާ ރަނަގޅުާ ޭއެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ

މިބިލު ބޭހެގ ތުންާ މުވައްޒަފުންނ އިާ ކަސްޓަމްސްެގާ އެބަހުރި.ާާމިއ އެކުަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ ވަރަށްިގނަާ ަގއިާ

އަބަދު ތިބޭާ އަޅ ފަިއާ ޔުނީފޯރމްާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިންާ ވެސްާާާާއެކަންތައްތަކުެގާ

ބަޔަކަށްާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭާ ޑިސިޕްލިނެއްާ ުއސޫލުތަކަކ ިއާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ަގިއާ ޔުނީފޯރމްާ ެއާ މުވަްއޒަފުންނަކީާ

ާާނއެބަވޭ.ާއަޅުަގ ކަންތައްތަްއާހުންނަގ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންާބ ޒ ރުާާޑުމެންެގާމ ހަުއލުަގިއާދިރިއުޅެންޖެހޭާގ ތުންނ އި

ދ ން ިގނަާާއެބަާާކ ށްލަންާވެސްާއ ފީސްާނިިމެގންާ ހަމަާ ހެދުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާ ޖެހޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާާ އެ އެީއާ ފެނުނީމ ާ މިހެންާ ތަންާ ދ ާ ތަންތަނަށްާ ކަެމއްކަމަކަށްާާފިހ ރަތަކަށ އިާ ރަނަގޅުާ ކުރުންާ ޔުނީފޯރމްަގިއާ

ތެރެއިންާާ ކަންތައްތަކުެގާ ވަުގތ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ ކަމަކީާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ާާ ިމކަންކަން ކަުމަގިއވިޔަސްާ ކުރުމުަގއިދަތިކަމެއްާ ޤ އިމްކުރެވިފައިާާާާހައްލުާ އުސޫލުތަކެއްާ ހަރުދަނ ާ ކ ންމެވެސްާ

ަގއ ތު ާާމަކީާމިބިލުންާވެސްާއަދިާމިބިލުެގާދަށުންާހަދ ާ ާާކަމެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވ ިއދުެގާތެރޭަގއިާއ ންނަންާވ ނެ

މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުާ ތަންތަނަށްާދެކެން.ާ ހަމައެކަނިާ ޔުނިފޯރމްަގިއާ ބޭފުޅުންާ ކަސްޓަމްސްެގާ މޯލްޑިވްސްާ ކީާ

ާާ ފަރ ތްތަކުންާވެވަޑައިަގންނަވ ާވ ހަކައެއްާނޫން. ެއާާއެނޫންާ ސްާއެކަންާކުރ ާކަމަށްވ ނަމަާއެފަދަާކަންތައްތަކަކީާ

ޚ ްއޞަ ޑިސިޕްލިންައކ ާ ޚ ްއޞަާ ަވުގތުަގިއާ އަޔުނީފޯރމްެގާ ހުންނަންޖެހޭނެ.ާ ގ ތްތަކެއްާ އެއ އެކުަގިއާާާ ދިާ

ާާ ހަމައަޅުަގނޑުމެން ހުންނަގ ތުންާ ކަންތައްތައްާ ދިރިއުޅުުމެގާ ދެންާ ކުރުމ އިާ ކަންތައްތައްާ އެހެންާ ާާބ ޒ ރުކުރުމ ިއާ

އުޅެންޖެހޭާކަންވެސްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަށްާއުސޫލުތަކެއްާރޭިވާއެކަންތައްތައްާެއގ ތަށްާ

އަޅުަގނޑުެގާއަދިވެސްާބަެއއްާޚިޔ ލުތައްާާތަކެއްާއ ތުމަކީާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާާރަނަގޅުާގ ތުަގއިާދ ނެާމަުގ
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ާާ އެހެންނަމަވެސް، ާާއެބަހުރި.ާ ބޭފުޅުާާއިތުރުެއ ާާންާފުރުޞަތަށްާ ާާނަށް އަޅުަގނޑުާާއިތުރު ގ ތުންާ ދިނުމުެގާ ފުރުޞަތުާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެްއިވާފުރުޞަތަށް.ާކުރުކ ށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ ވ ހަކަާ

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މުާާނޑުާދަންނަވ ނީާމުހިއްބިލަކީާއަޅުގަާްމސްާސަރިވސްެގާާއްޖޭެގާކަސްޓަތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިރ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތް

ާާ އަޅުަގނޑުެގ އެހެންކަމުަގިއވިޔަސްާ ވ ހަކަބިލެކޭ.ާ ހުރިާ ކަންތައްތަކެއްާ ތަފ ތުވ ާ ޚިޔ ލުާ ހަމައެއ އެކުާާާާބައެއްާ

ާާ ބޭނުން. އަޅުަގނޑުދަންނަވ ލަންާ ކަމަކީާ ފުރަތަމަާ ފ ހައޭެގާ ވެއަރހައުސްާާަގކ ށްލަންާ ާާާާ.ބ ންޑެޑްާ ނަާާވ26ާާަމީެގ

މުދ ާާ ބަހައްޓ ނެާ އެތަންތަނުަގއިާ ރަޖިސްޓަރީކ ށްދީ،ާ ެވއަރހައުސްތަްއާ ބ ންޑެޑްާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ލިބިެގންވެ މިނިސްޓަރަށްާ އިޚްތިޔ ރުާ ކަނޑައެޅުމުެގާ އުސޫލުތައްާ ފީނެުގމުެގާ އެތަނުަގއިާ އެވެ.ާާާާކަނޑައަޅައި،ާ

ދަންނަވ ލަންާާާ؟ާއޭނ ެގާމަޤ މަކީާކ ބައިހެއްޔޭޓަމްސްގައިއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާމިާކ މިޝަނަރާޖެނެރަލްާއ ފްާކަސްާ

ވ ހަކަ ާާާާމިއުޅޭާ ރަޖިސްޓަރީކ ށްދީ،26ާާާާއަކީ ވެއަރހައުސްތަކުަގއިާ ބ ންޑެޑްާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ މިހުރިހ  ކަނޑައަޅ ާ އުސޫލުތައްާ ފީނެުގމުެގާ އެތަންތަނުންާ ކަނޑައަޅައި،ާ މުދ ާ ބަލަހައްޓ ނެާ ކަމެއްާއެތަންތަނުަގއިާ

ހިތަށްއަ އަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރަށެވެ.ާ ވަނީާ ލިބިެގންާ އިޚްތިޔ ރުާ ކ ބައިހޭކުރުމުެގާ ދައުރަކީާ މީނަެގާ މިާާ؟ރަނީާ

ކ ބައިހޭކ މިޝަނަރާއ ފްާކަސްޓަމް ކުރީދުވަހުާވެސްާދަންނަވ ލިާާ؟ސްެގާއޭނަެގާދައުރަކީާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާދެންާ

ކަހަލަގ ތަކަށްާއެއްެވސްާއެްއޗެއްާފަރުމ ާކ ށްފައެއްނުވޭ.ާއަޅުަގނޑުާާހަމަާމިނިސްޓަރަށްާއެއްޗެއްާނުލިބޭާާާާ.ވ ހަކަެއއް

ާާހިތަށްާމިއަރަނީާމީަގއިާރަނަގޅުާވ ނީާހަމަާތެދުވެރިގ ތުންާމިސ ލަކަށްާބުނަންޏ ާކުރީދުވަހުާޓޫރިޒަމްާމިނިސްޓްރީާ

ޔަޤީންކަން ހަމަޖައްސެވީމަާ ބޭފުޅަކުާ ޢ އިލީާ ެއގ ތަށްާ ހަމަޖަްއސަވ ފައިާ ނ އިބުާ ވެސްާ އެގ ތަށްާާއަށްާ އ ންނ ނެ.ާ ާ

ދޭނާްާާާމިއިންާބޭފުޅަކުާހަމަޖެއްސެވިްއޔ ާރަނަގޅުާވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާއޭރުންާމިނިސްޓަރަށްާއެާބ ރު

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.ނުޖެހޭނެކަމަށްާ ވ ހަކަާާާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަބަދުާާހަމައެއ ެއކުާ ވެސްާާާާއަކީާ

އެާ މިފެންނަނީާ ނަންއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަންތ ާ ކުންފުނިާ ހަދައިެގންާ ކުންފުނިތައްާ މިާ ބަދަލުކުރަމުންާއްކަލަާ ތައްާ

ެގކަންތައް )ށ(ާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ހަމަމިއ އެކުާ ާ.،ާާާ26ާާާާ ަގއި )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ބ ންޑެވަނަާ ޑްާމިބުނަނީާ

ބެތަކުާވެއަރހައުސް ާހެއްޓޭނީލެަގއިާ ނުވަތަ، ޑިއުޓީާ އިމްޕޯޓްާ ނަަގންޖެހޭާ މުދަލަކުންާ ނަގ ާާއެާ ޑިއުޓީާ އެކްސްޕޯޓްާ ާ

ނުވަތަާ ނައްތ ލެވެންދެންާ މުދަލެއްާ އެާ ނުވަތަާ ނިމެންދެންާ ފ ސްކ ށްާ ބަލައިާ މުދަލެއްާ އެާ ނުވަތަާ ނިމެންދެންާ

ނިމެންދެނާްާ ބޭރުކ ށްާ ނުވަތަާ އެކްސްޕޯޓްކ ށްާ ރ ްއޖެއިންާ ނުވަތަާ ނިމެންދެންާ ދޫކ ށްާ ބޭނުންކުރުމަށްާ ރ އްޖޭަގއިާ

ކ ންޓް ސަރުާނޭބަހައްޓަންޖެހޭާާރޯލްަގއިާކަސްޓަމްސްެގާ ކުރީެގާ ކުރީަގިއެވސްާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކ ރުންާ.ާ

ތ ރީޚު ކުރީެގާ އަދިާ އަލުންާާާތަކުަގއިާވެސްާ ކަަމކޭ.ާ ފޭއިލްވެފަިއވ ާ މިކަަމކީާ ެއކަމަކުާ ކ ށްފައޭ.ާ ވަނީާ މިކަންާ ވެސްާ

ާާ އެމް.ޕީ.އޭ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަހަދ ށޭ.ާ އިޔ ދުކުރަންާ ާާމިކަންތައްާ ކުރަންހަދައިެގންެއއް ކަންތަްއާ މުދ ތައްާާާޖެހިެގންާ
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ފ ހަަގކ ށްލަންާ ހަމައެއ އެކުާ ފޭއިލްެވެގންނޭ.ާ މިކަންތައްތައްާ ދިޔައޭާ ހަމަޖެހިެގންާ ވެސްާ ނިޒ މުާ ބަލަހައްޓ ނެާ

ތެރެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޢިއްޒަތްތެބޭނުންވަނީާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ ވަނީާާއިންާ ވެސްާ ރަޝ ދުާ ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ރިާ

ފ ހަަގކ  ވެސްާާމިކަންތައްާ އަނެއްކ ާ ދިނީމަާ މިފުރުޞަތުާ ކަސްޓަމަށްާ މިއީާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ށްފައި.ާ

ާާ ވަދެ ކަރަޕްޝަންތަކެްއާ ާާމީެގތެރެއަށްާ ވެސް މަސްލަހަތުތަކާޭާއަނެއްކ ާ ދ ނީާ ެގއްލިެގންާ މައްސަލަތަކެއްާ ބ ޑެތިާ

ކުރީަގ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ ދ ނީ.ާ މިގ ތަށްާާާއިެގއްލިެގންާ ތަޖުރިބާ  މިާ ވެސްާ

ދިޔައީ ބަދަލުވެެގންާ ެއއްެވސްާާާ.ކުރެިވެގންނޭާ ކަމެއްނޫންާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ކިޔުމަކުންާ ނަމެއްާ މ ޅުާ

ނަނާްާ މ ޅުާ ނުވ ނެ.ާ ރަނަގޅެއްާ ކަމެއްާ ނޫނީާ ކ ށްެގންާ ރަނަގޅުާ ކަންާ އަބަދުވެސްާ ކަމަށް.ާ ބަދަލުވ ނެާ އެްއޗަކަށްާ

ތެރިާސަރުކ ރުކީާާގ ވެސްާލީާކަންާރަނަގޅެއްާނުވި.ާއޯާނެާކަެމއްާނޯންނ ނެ.ާބަދަލަކަށްާވޯޓުާާކިޔަކަސްާނަމުންާކުރ 

ނަމަކުނާްާ މ ޅުާ ެއހެންވީމ ،ާ ނުވި.ާ ކަމެއްާ ވެސްާ އެއަކުންާ ބަނދަރަކަށްކީާ އަމ ންާ ނުވި.ާ ކަމެއްާ ވެސްާ އެައކުންާ

އ އިާާާާހުރިާމިހ ރުާދަތިތަކަކީާކ ބައިތޯކުންފުންޏެއްާއުފެއްދުމަކުންާނޫނޭާކަންާރަނަގޅުާވަނީ.ާކަސްޓަމްސްާތެރޭގައި

މިހ ރުާއެކަންތައްާރަނަގޅުާކުރަންޖެހޭނެގ ތަކީާކ ބައިތޯާބަލައިެގންާެއކަންތައްތައްާކުރީމަޭއާރަނަގޅުާވ ނީ.ާއެހެންާ

ަގއިާރައީސްާަމއުމޫނުާވަޑަިއެގންނެިވއިރ2008ާާާުދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާއެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގާާ

ާާއެ އަށް.ާމިާސ ފުާހިސ ބުާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަތުަގއިާއ ތީަމާާާާމިލިޔަންާރުފިޔ ާފައިދ 33ާާމް.ޓީ.ޓީ.ސީާއަށްާލިބުނު

18ާާވަނަާއަހަރުާރައީސްާމައުމޫނުާވަޑައިެގންނެވިއިރު.2008ާާާާމިލިޔަންާރުފިޔ ާފައިދ އަށްާލިބުނ33ާާާާުދަންނަވ ލީ.ާާ

ކު ފައިދ ވީާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ އެތައްާ ވަންދެންާ ފުރަތަމާަާއަހަރުާ ޙަވ ލުވިާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ އެކަމަކުާ ންފުންޏެއް.ާ

މިލިޔަންާރުފިޔ ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއަށްާެގއްލުންާވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމ ޅުާނަންާކިޔުމަކުން،12ާާާއަހަރުާަގއިާމިވަނީާާ

ސ ާލިބޭނީ.ާާމ ޅުާމީހެއްާލުމަކުންާމ ޅުާގ ތްތަކެއްާހެދުމަކުންާނެތޭާކަންާކުރެވޭނީާކަންާރަނަގޅުާކ ށްެގންނޭާފައި

މިލިޔަންާރުފިޔ ާެގއްލުންާވެފައިާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއަކީާރ އްޖޭަގއިާރަްއޔިތުންެގާތެރެިއންާއެތައްާބަޔަކުާއެއިނ33ާާާާް

މިލިޔަންާރުފިޔ 12ާާާާޚިއްޞ ާަގނެފައިވ ާބަޔަކަށްވ ތީާމިއަދުާއެމީހުންާކ ންފަދަާޙ ލަތެއްަގއިތޯާޖެހިފައިާއެާތިބީ.ާާ

ޙަވ ލު ފުރަތަމަާ އަހަރުރައީސްާނަޝީދުާ ެގއްލުންާާވިާ ާާާާާ.ވެސްާ އަހަރު ވަޑައިެގންނެވިާ ޢަބްދުޤައްޔޫމުާ 33ާާމައުމޫނުާ

މިލިޔަންާރުފިޔ ާފައިދ .ާއެހެންވިމ ،ާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާމިއީކީާމ ޅުާނަމަކުންާނޫނޭާކަންކުރ ނީާކަމުެގާއަސްލަށޭާ

އެންމެފަހު ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ މިއ އެކުާ ކުރެވޭނީ.ާ އަޅުަގނޑުާާކަންާ ކަމެްއާ ެވދިޔަާ ންާ

ުމސްތަޤުބަލުގައި މިކަންތައްތައްާ ތަކުރ ރުާނުކުރުމަށްާާޤަބޫލުކުރަންާ ކުރަމުންާާާ.ވެސްާ ކުރީެގާސަރުކ ރުންާކަންތައްާ

ާާ ފަރ ތުެގ ބަލަހައްޓ ާ މުދ ާ ބަލަހައްޓ ާ ނުވަތަާ ވެއަރހައުސްަގއިާ ބ ންޑަޑްާ އިތުރ10ާާާާުއަންނަގ ތަކީާ ދުވަހަށްވުރެާ

ނަަގ މިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާވެއްޖިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފެނިެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެކަމަކު،ާ ފައިސ .ާ ނީާ

ާާ 11ާާާާމެންބަރެއްާއެމީހެއްެގާނަންާދަންނަވ ކަށްާނެތިންާބެހެއްޓިާމުދ ތައް ދުވަހަށ11ާާާާްދުވަސްވީމަާހެއްދެވިގ ތަކީ

ާާ ކުރަްއވަނީ އެކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ނެީގ.ާ ފުރ10ާާުފައިސ ާ ާާދުވަސްާ ލިބެންޏ  ދުވަހަށްވުރެނ10ާާާާްޞަތުާ
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ައބަދު އެހެންވީމަ،ާ ނަަގނީ.ާ ފަިއސ ާ ދުވަސްތަކަށްާ ފަހިކ ށްދެނީ.ާާާއިތުރުވ ާ މަުގތަކެއްާ ލިބޭނެާ ފައިސ ާ ވެސްާ

މުހިއަޅުަގާނ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ނުކުތ އްޑުާ ކޯޓުަގއިާާާާމުާ މިހ ރުާ ހީވަނިާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލަާ އެާ އަކީާ

ެގ އެބަާ ވެސްާ ާާބަލަމުންާ ފ ހަަގކ ށްލަން އެއ ެއކުާ ދެންހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްންދޭހެން.ާ ވެސްާާާާއަބަދުާާބޭނުންވަނީާ

އެްއކަލަާމ ޅުާކަމެއްާކުރުމަށްޓަކައިާނަންާބަދަލުކުރ ާވ ހަކަާއަބަދުާައޅުަގނޑުމެންާދައްކަުމންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ޙަޤީޤަ ނެތޭ.ާ މަންފ އެއްާ ލިބޭާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ކަމަކުންާ މިމިއިންާ ޙަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ދެއްތޯ.ާ ޤީޤަތަކީާީއާ

އެއްބަިއާާާާއޭރުާާއ އިާމިނިސްޓަރެގާބ ރުތަކ އިާެއއްޗެހިާވ ހަކަާދައްކ ފައިާާކ މިޝަނަރާޖެނެރަލްާއ ފްާކަސްޓަމްސް

އ ފްާ ޖެނެރަލްާ ކ ިމޝަނަރާ ފަހަރުާ އަނެއްބަިއާ މިނިސްޓަރަށްހޭާ ލިބިދެނީާ ބ ރުތައްާ ިމާ ބިލުންާ ހީވޭާ އެބަާ ފަހަރުާ

ާާާާޓަމްސްކަސް ާާއަށް ކ ންމެވެސްާާހެން މިއިންާ ދެކޭގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހީވޭ.ާ އެބަާ ލިބިދޭހެންާ ބ ރުތައްާ އެާ

އަޅުަގނޑުާދެކޭގ ތުަގިއާކ މިޝަނަރާޖެނެރަލާްާާާ.އެއްފަރ ތަކަށްާމީތިާދޭންާއެބަޖެހޭ.ާދީެގންާމިކަންާކުރެވޭނެގ ތަކީ

ކަސްޓަމްސް ކުރެވޭނީ.ާާއ ފްާ އެކަންާ ލިބިދީެގންާ ބޭރުާ އެާ އަތްބ ނ ާާާާއަށްާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ މިނިސްޓަރުާ އެކަމަކުާ

އަޅ ތީާ މިސްކިތްާ ދެންާ ނޫންހެން.ާ އުސޫލެއްާ ހަމަޖެހޭާ ެއއީކީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެއްޖިްއޔ ާ ކުރަންާ އެކަންތައްާ

هللاާެގާަމުގަގިއާާهللاާ.ނޫންާއެއްާއަޅުަގނޑުާއެކަންތަކ އިާވަރަށްާދެރަވޭ.ާމިސްކިތްާއަޅ ާމީހުންނަކީާޯގސްާމ ނަެއއްގަާ

އަޅ ާމީހުންނެއްާނޫންާޯގސްާވަނީކީ.ާޯގސްާާާާތައްހެޔުރަޙުމަތްފުޅަށްާއެދިާމިސްކިތްތައްާއަޅަމުންދަނީ.ާމިސްކިތްެގާާ

މިސްކިތްތައްާއަޅ ާމީހުންާޯގހެއްާނުވ ނެ.ާމިސްކިތަްއާޚަރަދުކުރ ާމީހ ާވެސާްާާާ.ރ ާމީހުންާޢ އްމުކ ށްމިވަނީާކަންކު

ހެއްާނުވ ނެ.ާއެހެންވިމ ،ާނަމ ދުާކުރ ތީާމީހ ާޯގސްާވ ންޖެހޭާާޯގހެއްނުޭވ،ާމިސްކިތައްާނަމ ދުކުރ ާމީހ ާވެސްާޯގ

ެވސްާާ ވ ހަކަާ ިވޔަފ ރިވެރިންެގާ ބޯރ ާ ދެންާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމަށްާ އ ންނ ނެާ ސަބަބެއްާ

ދޫކ ށްލ ާ ރ އްޖެާ ިވޔަފ ރިެވރިންާ ބޯރ ާ ދިޔަގ ތ އިާ ކަންތަްއާ ކަސްޓަމްސްެގާ އޭރުާ އަޑުއެހިން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެިއންާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާާާާ.އިެގންނެވިާއެތައްާމިލިޔަންާރުފިޔ ާދިވެހިާރުފިޔ ާހުރިވަޑަާ

ބައްލަވ އިރުާިމއީާކ ންާބައެްއކަން.ާވިދ ޅުވިާބޯރ ާވިޔަފ ރިވެރިންނޭާާާންތެރެއިންާއެބަޔަކަށްާއިނޭގނެާމިހ ރުާޓީ.ވީ

ފައިސ ެއއްހޭ. ެގންދ ާ ކީއްކުރަންާ ކަމެްއާާާާާތިބޭފުޅުންާ ކުރ ނެާ ތިއިންާ ދ ިއރުާ ދޫކ ށްލ ފައިާ ރ އްޖެާ ފަިއސ ާ ދިވެހިާ

ާާ ބޭފުޅުން ބައެއްާ ތިއްބަވ ާ ސަރުކ ރުަގިއާ މިއަދުާ ތެރޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކިޔ ފައިާ ާާނެތޭާ ނެންގެވި.ާާެއ ފައިސ ތައްާ

ކުންފުންޏެއްެގ އުފެއްދިާ ެއއިންާ ކ ޅު.ާ ހިކިމަސްާ ފ ނުވ ދޭނަމޭާ ތިމަންނ މެންާ ބުނީާ ވެސްާާނަންަގވ ފައިާ ނަންާ ާ

ނޫންހެން.ާ މުނ ސަބަތެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ މިއީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަމަކު،ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ަމއްސަލަ މިއީާ ބަދަލުކުރ ށޭާާާާއެހެންވީމ ،ާ ކަންާ ނުވޭ.ާ ރަނަގޅެއްާ ބަދަލުކުރުމުންާ ނަންާ ކަސްޓަމްސްެގާ މިާ އަކީާ

ާާ ހަމައެއ އެކު މިދަންނަވަނީ.ާ ފ ހައ ދޭހ އެކުާ މުހިިމާ ބޭނުންވ ާ ނުކުތ އްަގކ ށްލަންާ ާާާާމުާ މި މ އްދ ެގ55ާާާާއަކީާ ވަނަާ

)ނ(ާަގއިާމިބުނަނީާކަސްޓަމްސްާއ ފިސަރަކުާއޭނ ެގާވ ޖިބުާއަދ ކުރަމުންާދަނިކ ށްާއެކަމަށްާހުރަސްއެޅުން.ާމިއީާ

ާާ މީހ55ާާުމިއ ންނަނީ ސަރވިސްއ ާ ޕ ލިސްާ މޯލްޑިްވސްާ ޙ ލަތުަގއިާ ބައެއްާ މިއ ންނަނީާ މ ްއދ ަގއިާ ންާވަނަާ



 56 

މ ނަ މިާާޙަވ ލުކުރުން.ާ ވ ހަކަާ ހައްޔަރުކުރުންާ ވ ޖިބުާާއަކީާ އޭނ ާ އ ފިސަރަކުާ އޭނަާ އަންނައިރުަގިއާ އަންނަނީ.ާ

އަދ ކުރަމުންާދަނިކ ށްާއެކަމަށްާހުރަސްއެޅުން.ާވަރަށްާމ ނަާފުންާބަހެއްާދެއްތޯާއެއީ.ާއެީއާކިހިނެއްތޯާއޭތިާވެލިުއާާ

ައޅުަގ އެހެންވިްއޔ ާ ސުވ ލަކީ.ާ މިއީާ އެްއޗެްއާާކުރ ނީ.ާ ެއްއވެސްާ ކުރަނިވިާ މ ނަާ މިފަދަާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ ނޑުާ

ސިފަިއަގ ހައްޔަރުާާާާއިޤ ނޫނެއްެގާ ވެސްާ މީހަކުާ ކ ންމެާ ހަމަާ އ ވެއްޖިއްޔ ާ ގ ތަކަށްާ މ ނަކުރަނިވިާ އަންނައިރުާ

ދަތިކުރަާ އޭނަާ ދެންާ މ ބ ޑަކުރަންވީ.ާ ނެީގއޭ.ާ ވެސްާ ފަންސުރުާ ާާާާށްންާ ައޑުަގދަކުރަނީ. އެހެންވީމ ،ާާވ ހަކަދެްއކީމ ާ

ދެންާާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ހުންނ ނެާ މ އްދ ތައްާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ މ ނަކުރަނިވިގ ތަކަށްާ

ކަސްޓަމްސްެގާދ އިރ ެގާތެރެއިންާާމިާބުނަނީާވަނަާމ އްދ ަގިއ58ާާާއަކީާާާހަމައެއ ެއކުާފ ހަަގކ ށްލަންާބޭނުންވ ާނުކުތ 

ތަ މުދަލ އިާ ބަޔ ންކ ށްފައިވ ާ ހިފެހެއްޓިދ ނެތިރީަގއިާ ކަސްޓަމަށްާ ުއޅަނދުފަހަރުާ މިއީާާާާކެްއޗ އިާ އެހެންވީމ ،ާ އެވެ.ާ

ކަންތައްތައް މީަގއިާ ބަޔ ންކުރަންޖެހޭާ އެބަާ ކަންތަްއތަކެއްާ ސަބަބުތަކެއްާ މީަގއިާ ަމއްސަލަ.ާ އަނެއްާ ާާއަނެއްކ ާ

ހަމަ ާާގަާބަލައިލީމަާއަޅުަގނޑަށްާ ގ ސް ީމަގިއާއެބައުޅޭާ ާ)ޑ)އިމުވެސްާ މ އްދ ތަކެްއާާއެބަާާާށްހަމައަާާ(ޒ(ާ މީަގއިާ އުޅޭާ

ާާ ވެސް ކަންތައްތައްާ އެހެންާ ނޫންާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމަކު،ާ ގ ތްތަކެއް.ާ ހަަމާާހިފެހެއްޓިދ ނެާ

އެއްޗިާާހިފެހެއްޓިދ ނެާގ ތްތައްާއެބަުއޅޭ.ާމިބުނ ާކަންތައްތަކަކީާވަރަށް ނުކެޖެހޭާ ސްާކަމަށްާބުނެާތ ނކުންާތ ނކުާ

ކަސްޓަމްސްާާހިފެހެއްޓިދ ނެކަމަށް ކަމަށްާ ހިފެހެއްޓިދ ނެާ ތަނެއްާ ނުވަތަާ ބޯޓެއްާ އެާ ނުވަތަާ މިީއކީާާާާނުވަތަާ އިން.ާ

އްާނޫން.ާމީގައިާބަޔ ންކުރަންާއެބަޖެހޭާކ ންާޙ ލަތެއްަގއިާކަންާނިކަންާސ ފުކ ށްާއެބަާއިނެގންޖެހޭާހަމަޖެހޭާއުސޫލެ

ހަާާ.ކ ންކަމެްއަގިއކަން ދ އިރ މިއުޅެނީާ ހަނިާ ކުޑަކުޑަާ ކުދިާ އެހެންާއިާާމަާ ކ ށްލަންވެެގން.ާ ކަންާ ެވސްާ ންާ

ާާ ާާދަންނަވ ލަންާމިއުޅެނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމިއަދު ާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެެގންާނުވަތަާމަޖިލީހުންާބޭރުގައިެއންމެ

ާ؟ަވުގތުާހަމަވީތޯާާތަކ އިބެހޭާބިލުަގއިާއެބައ ތް.ައކީާޭގންުގާކުށްތަކ އިބެހޭާބިލު.ާޭގންުގާކުށްާާވެސްާމިދެކެވޭާވ ހަކަ

ާާާާމިާޭގންުގާކުށްތަކ އިބެހޭާބިލުަގއިާ ވަނަާމ އްދ ެގ46ާާާާވެސްާއެބައ ތްާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީ

ާާ ބުނަނީ ަގިއާ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހުގައ24ާާި)ރ(ާ މީހަކުާ ވަންދެންާ ހަްއޔަރުކުރުމަށްފަހުގައިަގޑިިއރުާ މީހަކުާ ކޯޓަށްާާާާ،ާ

ރުމަށްފަހުަގއިާމީހަކުާހައްޔަރުާނުކުރެވޭނެާކަމަށް.ާއެކަމަކުާޭގންުގާާދ ންޖެހޭނެކަމ އިާއެާކޯޓުންާމުއްދަތުާއިތުރުާކު

ާާ ދުަވސްާވަންދެންާސުވ ލުނުކ ށްާއޭނަާފުލުހުންނަށްާބޭންދިދ ނ10ާާާެާކުށްތަކ އިބެހޭާބިލުާނިމިެގންއ އިރުާމިއ ންނަނީ

ޤ ނޫނުއަސ ސީ ކިހިނެއްތޯާ ތަޢ ރުޟުާާކަމަށް.ާ ާާއ އިާ މަޖިލީހުން. މިާ ފ ސްކުރ ނީާ އެްއޗެއްާ މައްސަލަވ ާ މީެގާ ާާމިއީާ

ންާލިބިދާޭާނީ.ާއެއްފަހަރުާމަޖިލީހުންާމީެގއަކީ.ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާމިބިލުންާފެނިެގންާމިދަ

ާާ ާާބ ރަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިދަނީާެއއްފަހަރު ލިބިދެނީާމިނިސްޓަރަށްާބ ރުާައނެއްފަހަރުާކަސްޓަމްެގާާމި

ލިބިާާވެރިމީހ  ބ ރުާ ކ ންމެވެސްާާއަށްާ ހިތްއ ތީާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ފަރުމ ކ ށްފައި.ާ ބިލުާ މިއ ތީާ ދޭގ ތަށްާ

ވެއަރހައުސް ބ ންޑެޑްާ ދެންާ ހިނގ ށޭ.ާ ދެމ ާ ބ ރުާ އަންނަންާާާއެއްފަރ ތަކަށްާ ދަށަށްާ ބެލުމުެގާ ކަސްޓަމްސްެގާ ައކީާ

މ ނައެ މިއީާސިޔ ސީާ ޤަބޫލުކުރ ާކަމެއްާނޫނޭ.ާ ހަމަާރަނަގޅުާހަމަާއެއްގ ތަކަށްާެވސްާއަޅުަގނޑުާ އްަގއެްއާނޫންާ
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ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާާާއިމ ނައިަގ އަޅުަގނޑެއްާ ހަމަގައިމުވެސްާ ބ ރެއްދޭކަށްާ ހުރިހ ާ އެާ ކަސްޓަމަށްާ މިދަންނަވަނީާ

ޤަބޫލުކު ވިޔަފ ރިާއަޅުަގނޑުާ ތިއްބެވިާ މިތ ާ ިވޔަފ ރިވެރިންނޭާާާވެރިންރ ގ ތުންާ ވަރަކަށްާ ކ ންމެެވސްާ އެވ ހަކަާ ެވސްާ

ދ އި މިާ ބޭފުޅުންމިދެންނެވީާ ުއޅުްއވ ާ ތެރޭަގއިާ ކ ންމެވެސްވަރަކަާާރ ާ ެއވ ހަކަާ ވަނީާ ެއއީާާާާށްވެސްާ ވިދ ޅުވެފަިއ.ާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާކަމެއްނޫން.ާދެންާއެމް.ޕީ.އޭާއިންާކ ންާކަމެއްާނުވެެގންތޯާމިކަންކަންާބަދަލުވ ންާމިޖެހެނީ.ާާ

ނެުގމަށްާާއީއެ ބ ރުތައްާ ހުރިހ ާ މިނިސްޓަރަށްާ އެކަމަކުާ ކުރުމަކީާާސުވ ލަކީ.ާ އެކަންާ ުއސޫލުންާ ކަންކުރުުމެގާ ޓަކަިއާ

ހަމަާކަސްޓަމްސްެގާާއެީއކީާހަމަޖެހޭާކަމެއްާނޫންކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ

ހޭާބިލެއް.ާާމުާބިލެއް.ާމިބިލަކީާއަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކުރަންޖެއްވެސްާމުހިާާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާާ.މުާބިލެއްއްމިބިލަކީާމުހި

ފެނުނުާ އަނެއްކ ާ ބިލެއްާ ދޫންޏ އިބެހޭާ އެއްފަހަރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިތ މަކުރަނީާ ީމަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ

ަގސްަގހ ބެ މިފެންނަނީާ އަނެއްފަހަރުާ އަނެްއކ ާ ބިލެއްާ މިފެތަރުކ ރީއ އިބެހޭާ އަނެއްފަހަރުާ ބިލެއްާ ވެލާިާާާންނަނީހޭާ

ރައްޔިތު ޢ އްމުާ ބިލެއްާ ދޭތެރާެާނެުގމ އިބެހޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ ބިލުތަކުެގާ ބ ޑެތިާ ުގޅުންހުރިާ ންނ އިާ

މިބިލަށްާ ވ ހަކަ.ާ ފ ސްނުވެެގންދ ާ ނުލިބިެގންާ އެއްބ ރުލުންާ މަޖިލިހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ިއވެނީާ މިާ ދޭތެރެއިންާ

ހުންނ އިާުގޅޭ،ާސިފައިންނ ިއާާފ ޑުކިޔ ކަށްާނޫންާމިއުޅެނީކީ.ާއެހެންވީމ ،ާހިނގ ށޭާޢ އްމުާރައްޔިތުންނ އިާުގޅޭ،ާފުލު

ފުލުހުންނ އި އަޑުއިވެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނެތޭާާުގޅޭާ ބިލެއްާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ޤ ނޫނެްއެގާާާާ.ވެސްާ އެއީާ

ޤ ނޫނަށްާއަންނަންޖެހޭނެާވ ހަކަ.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަނީާއެއްދުވަހުާފަތްޕިލ ވެލިާބިލެއް،ާާާއިސިފައިގަާ

ދޫ ސަރުކ ރުންާއަނެއްދުވަހުާ އިނޭގތޯާ ނޫނޭާ މިބިލުތަކެއްާ ބިލެއް.ާ ކަދުރުއ ށ އިބެހޭާ އަނެއްދުވަހުާ ބިލެއްާ ންޏ އިބެހޭާ

ފ ނުއްވުމަކީ.ާ ބިލުތައްާ ުގޅުހުންހުރިާ ރައްޔިތުންނ އިާ ޢ އްުމާ ރެސްޕ ންސިބިލިޓީއެއްާ ސަރުކ ރުެގާ ފ ނުވަންޖެހޭނީ.ާ

ދޫންޏ އިބެހޭާވެސްާފަތްޕިލ ވެލީެގާބިލެއް.ާާާާނީާއަބަދުއެކަމަކުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަނީާމިތ ނަގއިާބަހުސްާކުރަ

މުހި އެއީތޯާ މުހިމީއްބިލެއްާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވަންއް.ާ މުހިމުާ އެާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކ ށްފައާިާއްޏ ާ މުާ

ާވެސްާކުރ ާސުވ ލަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަންނަނީާސަރުކ ރުންާނިންމ ލަން.ާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާއަބަދު

އެހެންވީމ ،ާާ ވ ހަކަ.ާ ުއޅޭާ ނުވެެގންާ އެކަންތައްާ ނުދީެގންާ ެއއްބ ރުލުންާ އެކަށީެގންވ ާ އެާ ބިލުތަކަށްާ ހުށަހަޅ ާ

މިބިލުާ ކ ށްދޭންށޭ.ާ މަސަްއކަތްާ މިތިބީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފ ނުވ ށޭ.ާ ބިލުތައްާ ރަނަގޅުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ލ ޙުާކުރެވިެގންާނޫނީާޤ ނޫނަކަށްާހެދުމަކީާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާހަމަާރަނަގޅަށްާއިޞްާ

ާޤަބޫލުކުރ ގ ތެއްާނޫނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާޝުކުރިއްޔ .ހަމަާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاފ ނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ދިވެ ކަސްޓަމްސްެގާ މިާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ހިރ އްޖޭެގާާ`.ާ

ޤަބޫލުކުރަނީާާ އަޅުަގނޑުާ އެދުނީ.ާ ފުރުޞަތަކަށްާ ެވެގންާ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެއްާ ކ ންމެެވސްާ ބިލަށްާ ކަސްޓަމްސްެގާ
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މުާވެފައިާއ ތްާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތާުާއްށްާވެސްާހަމަާވަރަށްާބ ޑަށްާމުހިމިބިލަކީާމިހ ރުންާމިހ ރަ

ާމިބިލުެގާމަސައްކަތްާމީެގާއެތައްާއަހަރުކުރިންާކުރެވިފަިއާއ ތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާލިބިފައިާއ ތްާގ ތުަގއިާވެއްޖިްއޔ 

ލަސް ނައިސްާ މިހިސ ބަށްާ ހުރެާ ސަބަބުތަކ އިާ ކަސްޓަްމސްއެކިއެކިާ މިދިޔައީ.ާ އ ތުމަކީާާާާެގވެެގންާ ޤ ނޫނެއްާ

އެ ހަރުދ ނ ެވާ އިތުރަށްާ މިހ ރަށްުވރެންާ މަސައްކަތްތައްާ ކަސްޓަމްސްެގާ ކަސްޓަމްސްަގިއާާހަމަގައިމުވެސްާ ާ

ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ލިބިގަންނަާ ޚިދުމަތްާ އަދިާ ލިބިާ ހިތްހަމަޖެހުމެއްާ އިތުރުާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުން ާާއިތުރުާފަސޭހަކަމެއްާލިބިެގންދ ނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުާާ،ާމި

هللاާ.ޕީެގާބޭފުޅެއްާއ ދެ،ާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުނިސްބަތްވ ާޕ ޓީާއ ދެ،ާއެމް.ޑީާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީާ މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ މިފަދަާ

ާާވަނަާމ އ1ާާްމެންބަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާބިލުެގާާ ވަނަާމ އްދ 81ާާާާދ ާއިންާފެށިެގން

ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ފަދައިންާ ހުރިާ މ އްދ ތައްާ ބޭނުންތެރިާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ބަލ ލިއިރުާ ހަމައަށްާ އ އިާ

ކަންބ ޑުވ ،ާއެާމ އްދ ތަކުެގާސަބަބުންާބައެއްާކަހަލަާހިތްހަމަނުޖެހޭާނުވަތަާހަމަނުޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާހިނގ ފ ނެާ

ސްާމީަގއިާހުރިކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑެއްާނެތިންާއެާމ އްދ ތަކަށްާމ އްދ ތަކެއްާވެ

އެހ ބ ޑަށްާފ ޑުކިޔ ކަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާއައީމަާެއާބިލުާބަލައިަގނެާކ މިޓީާ

ެގނެސްެގން ިއޞްލ ޙުތަކެއްާ ެގންނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާާާމަރުޙަލ ަގއިާ ވ ނެގ ތަކަށްާ ޤ ނޫނަކަށްާ އަވަހަކަށްާ ީވހ ާ

ހެދުމަށްޓަކަިއާ މަޖިލީހަކަށްާ ބިނ ކުރަނިވިާ އުފެްއދުންތެރިާ މަޖިލިސްާ މިާ ައސްލުާ އެީއާ މަސައްކަތްކުރުމޭ.ާ

ޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވޭނެާމަސައްކަތަކީ.ާއެގ ތުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާޤަބޫލުކުރަންާމިާބިލަުގއިާއިޞްލ ޙުކުރަން

ވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާެއބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާބަލ އިރުާަވރަށްާކުރުކުރުކ ށްާބަލ ލި،ާކުޑަގ ތަކަށްާބަލ ލިއިރުވެސްާާ

66ާާާާ ފަދަ މ އްދ ާ ޤ ނޫނެްއަގިއ72ާާާާވަނަާ ކަސްޓަމްސްެގާ މިާ ައޅުަގނޑަށްާ މ އްދ ތަކަކީާ ފަދަާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ޤަބޫލުނުކު އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ކަހަލަާއ ންނަންޖެހޭނެާ ސުވ ލުކ ށްލަންޖެހޭާ އ ންނަންޖެހޭނެތޯާ ނުވަތަާ ރެވޭާ

ބޭފުޅުންާާ ބައެއްާ ކަންބ ޑުވ ާ އަންނ ތީާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ދެންާ އެބަހުރި.ާ މ އްދ ތަކެއްާ އެތައްާ މިފަދަާ މ އްދ ތަކެއް.ާ

ކުރެއްާ ެވރިކަންާ ކަސްޓަމްސްެގާ ނެތިންާ ކ ންމެހެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ާ ހުރުމަކީާ ބަެއއްާވެސްާ ވިާ

ޙަޤީޤަތްާާ ކަންކަމުެގާ ވ ހަކަދަްއކ ކަށެއް.ާ ކީްއވެެގންތޯާ އެީއާ ދިޔައީާ ައވަހ ރަވެެގންާ ބޭފުޅުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ައޅުަގނޑުެމންނަށްާ ެއއީާ ވ ހަކަދެއްކުންާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ތިއްބަަވިއެގންާ އެނިގވަޑައިެގންާ

މަސައް އިޚްލ ޞްތެރިާ އެންމެާ ވަރަށްާާކ ށްދެވޭނެާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމށްާ ކަތެއްާ

ވ ތީ.ާ މީހަކަށްާ ހުރިާ މަސަްއކަތްކ ށްފަިއާ ކަސްޓަމްސްަގއިާ އަޅުަގނޑަކީާ މިދަންނަވަނީާ މިވ ހަކަާ ސ ބިތުކަމ އެކީަގއިާ

އަވަހ  ހުއްޓ ާ ގ ތުންާ ވެރިއެްއެގާ ކަސްޓަމްސްެގާ ހުންނަވ ،ާ ކަސްޓަމްސްަގއިާ ބޭފުޅަކުާ އެވިދ ޅުވ ާ ރަެވެގންާއަދިާ

ެއީއާާ އެނޭގތީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަންާ ހައިޞިއްޔަތުންާ މީހެއްެގާ މަސަްއކަތްކުރިާ ކަމްސްޓަމްސްަގއިާ ވެސްާ ދިޔައިރުާ
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ކަންބ ޑުވެދ ނެާާ އައީމަާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ އެއ ެއކީަގއިާ ހަމަާ ދެންާ ވ ހަކައެްއވީމަ.ާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ އިާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ޢިްއޒަތްތެ ބަެއއްާ ެއއީާ ބޭފުޅުން.ާާފަހަރެއްގައި.ާ ބޭރުކުރަްއވ ާ ކަޅުފަިއވ ންާ ނަމުަގއިާ ބޭފުޅުންނަކީާސޫފިލަނޑ ެގާ ރިާ

ހަމަާ ބޭފުޅުން.ާ ބޭރުކުރ ާ ނަމުަގއިާ ަގލުެގާ ރަތްާ އެއީާ އުނުގޅަިއެގންާ ކަޑިާ ހިރިަގލުަގއިާ ބޭފުޅުންނަކީާ އަނެއްބަިއާ

ކަހަނބު އ ްއވ ާ މަނ ކ ށްފައިާ ބޭރުކުރުންާ ކަހަނބުފަތްާ އަށްާ ދުނިޔެާ މުޅިާ ެއާާއެހެންމެާ އަދިާ ބޭރުކ ށްފައިާ ފަތްާ

ާާ ފަރ ތުން ދެްއވިާ ހުއްދަާ އެާ އެފަދ200ާާާާަހުއްދަދެއްވީތީާ ބޭފުޅުން.ާ ދަުއވ ކުރައްވ ާ ހޯއްދަވަންާ ޑ ލަރުާ މިލިޔަންާ

ބޭފުޅުންާވ ނެގ ތަކީާމިކަހަލަާޤ ނޫނެއްާއައީމަާވަރަށްާކަންބ ޑުވ ނެ.ާމިއީާސަމ ސ ާއަށްާދައްކ ާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާ

އެހެ ޙަޤީޤަތް.ާ ެއއްފަރ ތުަގިއާާމިއީާ ކަންތައްތައްާ ޒ ތީާ ިމއުޅެނީާ ބޭނުންވެެގންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ންވީމަ،ާ

ބަހައްޓ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގިއާއ ތްާބިލ ާދޭތެރޭާވިސްނ ަވޑަިއެގން،ާދިރ ސީާނަޒަރަކުންާބިލަށްާވިސްނ ާާ

ައަވހަކަށްާޤ ނޫނަކަށްާހެއްދެވޭތޯާރައް ޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާހައިޞިއްޔަތުންާާވަޑައިެގންާއެާބިލުާވީހ ާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގއ25ާާާާިކުރެވެންާއ ތްާމަސައްކަތެއްާކުރުންާއެއަށްވުރެާމ ާމުހިންމުކަންާބ ޑުވ ނޭ.ާދެންާމިާބިލުެގ

ެއކަމަކުާާ ދަށުަގއޭ.ާ ބެލުމުެގާ ކަސްޓަމްސްެގާ ވ ނީާ ހުންނަންާ އެއްާ ހައުސްާ ވެއަރާ ހުރިހާ  ބުނޭާ އެބަާ

ނަށްާބައެއްާވެައރާހައުސްތައްާމިއަދުާއެބަާފެނޭާމަުގމަތީަގއިާހަތަރުާފުރ ޅުލ ފައިާދުއްވ ފައިާދ ތަންާއަޅުަގނޑުމެން

ތަކެތާިާ ފަދަާ ކަހަލަާ ރ ާ ހުންނަާ ހައުސްތަކުަގއިާ ެވއަރާ ބ ންޑެޑްާ މިއީާ ައކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވ ލަންާ ވެސް.ާ

އްާޢިއްޒަތްތެރިާބެބޭފުޅުންެގާކ ރުެގާޑިކީަގއި.ާހިތަށްާާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭާބައެއްާބޭބޭފުޅުން،ާބައެާ

މިކަހަލަާ ފަރުމ ކުރ އިރުާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫންބ ވައޭ.ާ ހައުސްާ ވެއަރާ ބ ންޑެޑްާ އަނެއްކ ާ އެއީާ އަރ ާ

މިދަންނަވ ލީާާ މިވ ހަކަާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ އެީއާ ދިނުންާ ސ މަލުކަންާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ ކަންތައްތަކަށްާ

ކަންތައްތަކަށްާމިާބިލުާނިމިެގންާ ފަހަރެއްަގއިާވެސްާމިާބިލުަގިއާހުރިާކަންތައްތަކަށްާއަމ ޒުކ ށެއްާނޫން.ާމިފަދަާ

ޤ ނޫނަކަށްާވެެގންދ އިރުާސަމ ލުކަންާދޭންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާހަމަާމިާދަންނަވ ލީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާއިތުރަށްާ

ފަހަރެއް ވަނަާ ދެާ އަދިާ ފުރުޞަތެއްާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާ އެފަދަާ ަގސްދުކުރަންާ ވ ހަކަދައްކަންާ ބިލަށްާ މިާ ަގއިާ

ބޭނުންވަނީާމަޖިލީހަށާްާ ހަމަާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާއެކީަގއިާދަންނަވ ލަންާ ލިބިއްޖިއްޔ .ާއެހެންވީަމ،ާއަދިވެސްާވަރަށްާ

ތަާމަޢުލޫމ ތުެގާޚަޒ ނ ާބިލެއްާހުށަހެޅުނީމަާއެންމެާގިނައިރުާވ ހަކަދަްއކ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވ ންވެެގންާނުވަ

އެންމެާމުއްސަނދިާބޭފުޅަކަށްާވ ންވެެގންާހިތަށްާއެރިހ ާވ ހަކައެްއާދެއްކުންާެއއީކީާއެހ ާއުފެއްދުންތެރިާކަމަކަށްާާ

ނުވ ނެ.ާއެކަންކަންާނުކުރަްއވ ށޭ.ާއެއީާތިމ ާއ އިާުގޅުންާހުރިާޙަޤީޤަތްާކަންތައްތަކެއްާެއކުލެވޭާބިލެއްާއައީމަާދެންާާ

ުގޅުާ އެބޭފުޅަކުާާއެބިލ ާ ދެއްކެވިޔަކަސްާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަކުެގާ ހުރިާ ވެފައިާ ކުރިންާ އަހަރުާ ސަތޭކަާ ީމެގާ ަވއިެގންާ

ިއޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގިއާާ ވަރަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ނުވ ނެ.ާ ކަންތައްތަކަށެއްާ ނުކުރައްވ ާ ކަންތައްތައްާ އެކުރެއްވިާ

އަ އ ިއާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ބަލައިަގންނަންާ ބިލުާ މިާ ކުރަންޖެހޭާއަޅުަގނޑުާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ ދިާ

މިއަށާްާ ދަންނަވަމުން،ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ލިބޭނެާ އެއްބ ރުލުންާ ފުރިހަމަާ ައޅުަގނޑުެގާ މަސައްކަތެއްަގއިާ ހުރިހ ާ



 60 

ދަންނަވަމުންާާ ވ ހަކަާ ހުށަހަޅ ނެާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މިޓީާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުތައްާ ކަހަލަާ ބައެއްާ ެގންނަންޖެހޭާ

 ެގާވ ހަކަކ ޅުާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުަގނޑު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާއެންމެާފުރަތަމަާވެސްާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވިާާ

އަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުާެވސްާهللاާރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާީއވ ާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަގލ ޅުާއުތު

ާޤަބޫލުކުރަންާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއްާމިާބިލަކީ.ާކަސްޓަމަކީ.....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއް،ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާ.

ާ

ާމީާމައްސަލަާ()ނިޒ 

ާ

 ާދެްއކެވުންާ:ވ ހަކަތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިާކަސްޓަމްސްެގާބިލުންާބަލައިފިންާވަރަށްާބ ޑަށް.ާބެލިއިރުަގއިާމިާބިލަކުާނެތާްާ

ެގންާއައިސްފައިާހުރިާީމހަކުާމިާމަޖިލިސްަގިއވ ާާބަޔ ންކ ށްފައެްއާލ.އަތ ޅުާއަތ ޅުާއ ފީސްާދަވ ލަިއެގންާަވއްކަންކ ށް

ބަޔ ންކ ށްލަން.ާާ ވެސްާ ެއވ ހަކަާ ވެސްާ ބިލުަގއިާ މިާ އެދެންާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމަކަށެއް.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކެ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު،ާ މެންބަރާުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނދިކުޅުދޫާ

ެގމަނަފުށީާ މައްސަލަެއއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ކުރިައށްެގންދެވުމަށް.ާ ވ ހަކަކ ޅުާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ އަށްާ ޢީސ ާ އަޙުމަދުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ
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ާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މް

މެންބަރަކ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކ ށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މުހ ޠަބުކުރ އިރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރޭާކިޔ ފައިާމުހ ޠަބުކުރުމުެގާބަދަލުަގިއާކުރައްވަންވެސްާޖެހޭނީާއަނެއްކ ާީމަގިއާާ

މެދު މެންބަރަކ ާ ދ އިރ ެގާއެއީާ ތިމަރަފުށީާ ދެންމެާ ތެރޭަގިއ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބުނ އިރުާ ބޭފުޅެކޭާ ިމވެނިާ ަގއިާ

ބޭފުޅެއްކަންާާ ކ ންާ އެހެންީވމަ،ާ ވ ހަކަ.ާ ބޭފުޅެއްެގާ ކ ންމެވެސްާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ މުސްޠަފ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަދައްކަވަ ބޭފުޅެއްެގާ ެއއީާ ރަނަގޅު.ާ ވަރަށްާ ފ ނަދޫާވިދ ޅުވެދެްއވައިފިްއޔ ާ ދެންމެާ އެއ އެކުާ ހަމަާ ދެންާ ންޏ .ާ

ވިދ ޅުވެދެްއވިްއޔ .ާާ ެވސްާ ބޭފުޅެއްާ ކަހަނބުފަތުެގާ އެވިދ ޅުވ ާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ހަމަާ އެޅޭ.ާ އެބަާ ވެސްާ ބ ލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މުހ ޠަބުކ ށްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެހެންވީމަ،ާާގައިުމވެ ައޅުަގނޑަކީ.ާ ނޫންާ ވެސްާ މީހެއްާ ފ ނުިވާ ފަިއވ ންާ ބޯާ އެތެރެކުރި،ާ ކަހަނބުފަތުާ ސްާ

ާއިނެގންޖެހޭނެ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާާބެހޭާމައްސަލަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މ 

ެއއް،ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާާބެހޭާަމްއސަލަާާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ާާއަޙުމަދުާޢީސ 

ާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާދެްއކެވުންާ:ވ ހަކަތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާ

ާާ އެްއވެސް ރައީސްހ އަޅުަގނޑަކީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާާލެްއަގއިާ ވެސްާ މީހެއްާ ދުްއވިާ ކުރިންާ މިލްކުވުމުެގާ ައސްާ ާ،

ާއެބޭފުޅަކުާއެާއަސްާމިލްކުވުމުެގާކުރިންާދުްއވ ފައިާހުރީާެވސްާއެބޭފުޅަކު....ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގ ިއތުރަކަށްާ މިހިސ ބުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރު،ާ ނޑަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނިޒ މ  ދ ކަށް.ާ ހަލަބ ލިވެެގންާ ތެރޭަގއިާ މައްސަލަތަކެްއެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ މައްސަލަާާނުފެނޭާ ެގމަނަފުށީާާާބެހޭާ އެްއ،ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާއެްއކ ށްާމިާކަޅުާފައިވ ނ ާާނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަާވަރަށްާއ ދޭހ އަޅުަގ

ޚިލ ފަށްާބޭރުކުރިާމެންބަރެއްެގާނަންާވިދ ޅުވ ށޭާޢަބްދުއްރަޙީމަށްާވަރަށްާާާތެރެކ ށްާކަހަނބުފަތުެގާޤ ނޫނ އެްއޗިހިާއެ

މިާާއިޙްތިރ މ  މީހުާާއެއްކ ށްާ އެހެންާ އެދަންނަވަނީ.ާ ވިޔަސްާ މުސްޠަފ ާ ތިމަރަފުށީާ އެޅޭ.ާ އެބަާ ބ ލުަގއިާ ާާންެގާ

ާމަނިކުފ ނުާނަންާވިދ ޅުވ ށޭާޭއނަާއެކުރިާަވއްކަމަކ ާއެްއޗިހި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކެރޭނެާދައްކަން.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ  އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ މައްސަލަާާމ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާާާބެހޭާ އެއްާ

މި ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ާާއަރުވަާާއަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ނިޒ މ ނީާ ބެހާޭާާާމެންބަރު....ާ

ާމައްސަލަެއއް،ާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާދެްއކެވުންާ:ވ ހަކައްމަދުާމުސްޠަފ ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

އަޅުަގނޑުާހަމަާއެދެންާއެާައސްާދުއްވިާމިލްކުވުކުެގާކުރިންާއެާއަސްާދުއްވިާބޭފުޅެްއެގާނަންާއ ޅުންފިލުވަން.ާާ

ާފުލުސްާއ ފީހުގައި.....ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާނަވ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއަގން

އްޒަތްތެރިާާއެއް،ާަގލ ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިާާބެހޭާމައްސަލަާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާނިޒ މ 

ާާ.މެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފްާަގލ ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫ

ޢަބްދު އީވ ާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލ ޅުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ هللاާއ ދެ،ާ

ަވރެއްަގއިާދ ތީާައޅުަގނޑުާާކަވަމުންާގ ސްާމިހ ރުާނިޒ މީާއ އިާގ ތުންާވ ހަކަދައްާާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއ ތްާބިލަކ ާބެހޭ

ހަނދ  ބޭނުންވަނީ،ާ ބަރަކ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ މިއީާ ބޭނުންވަނީާ އެހެންވީމ ންކ ށްލަދޭންާ މަހޭ.ާ މަރަޟ ންާ ،ާތްތެރިާ

ހަަމާާާއެއް އަޅުަގނޑުާ ނުކުރުމަށްާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ އަޅުވ ާ ވަުގބަދުނ މުާ ބޭފުޅަކަށްާ އަނެއްާ ބޭފުޅަކުާ

ާނަސޭހަތްތެރިވުމަށްާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަާާނިޒ މ  މެންާާބެހޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފ ނަދޫާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ޢަބްދުއްރަޙީމަށާްާއެއްާ ބަރުާ

ާއެއް.ާާާބެހޭާމައްސަލަާއަރުވަންާނިޒ މ ފުރުޞަތު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފ ނަދޫާދ އިރ ެގާމެ

ާމައްސަލައަކަށްާއެދިާދަންނަވ ލީާބައެއްާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީ

އަޅުަގނޑުާ ހީވ ތީާ ވިދ ޅުވ ހެންާ ޖަވ ބުދޭށޭާ މީހަކަށްާ އެވެނިާ ނޫނީާ އަށްާ ވ ހަކަާ ދަްއކ ާ މީހަކުާ މިވެނިާ މިތ ނަގއިާ

ާނެންެގވިާނިޒ ީމާާޤަބޫލެއްނުކުރަންާމުސްޠަފ ،ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާއެ

އަމިއްލަފުޅަށްާާ ެއމަނިކުފ ނުާ ކަަމކަށް.ާ ޖެހޭނެާ އަރުވަންާ ޖަވ ބުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ައޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ އ އިާ ނުކުތ ާ

ދަްއކ ކަށް.ާާ އެވ ހަކަާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑެއްާ ބޭރުކުރިކަން.ާ ބޭރުކުރިއްޔ ާ ފައިވ ންާ ކަޅުާ އެާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނީާ
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ގައިމުވެސްާ ހަމަާ ވ ހަކައެްއާާާާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުެގާ އެީއާ ނުވޭ.ާ ކަންބ ޑެއްާ ކަމަކ ާ ދަވ ލިާ އ ފީހެއްާ އަތ ޅުާ

ާނޫންވިއްޔ ާއެބޭފުޅ ާދެއްކެީވކީއެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރަތްާގ ާބޭރުކުރުމ އި....ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ  އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ މައްސަލަބެާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނިޒ މ ާާހޭާ ނޫން.ާ މައްސަލަާާއެއްާ އެއް،ާާާާބެހޭާ

ާމިރު.ާާޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާދެއްކެުވން:ވ ހަކަާމިރުޢ އަޙުމަދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާކުޑަހުވަދޫ

،ާާމިނެޓް.ާއެހެންވީމ 5ާާާާއިާމިހ ރުާބ ކީާއިނީެއއްާމިާނެިގާކަމަކީާަގޑީގަާާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަ

ބޭފުޅުންނަށްާނިޒ މީާމައްސަލަާދީާމިއަދުާވަުގތުކ ޅުާނިންމ ލަދެއްވުމަށްާާާނިޒ މ  ބެހޭާމައްސަލަާނަަގންާތިބިާހުރިހާ 

ާރިޔ ސަތުންާއެކަންާކ ށްދެއްވ ށޭ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މަޖިލީހު ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ އެނިޒ މ ބެހޭާ ނިޒ މ ާާގަވ އިދުާ ނުދޭ.ާ ތަނެއްާ މައްސަލަާާގ ތަކަށްާ އެްއ،ާާާބެހޭާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާދެްއކެވުންާ:ވ ހަކަތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާ

ބަޔ ންކ ށްފަ ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ އެތާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ިއ،ާ ހައުސްާ ެވައރާ ބ ންޑެޑްާ ކަސްޓަމްސްެގާ ވަނީާ ިއާ

ޒޯންތަްއާާ ރީއެކްސްޕޯޓްާ އ އި،ާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ރީެއކްސްޕޯޓްާ ގ ތްގ ތ އި،ާ ހަދ ނެާ މުދަލަށްާ މުދަލ އި،ާ ބެހެއްޓޭާ

ާާާާކަނޑައަޅ ނެާވ ހަކަާއ އިާމިާވ ހަކަތައް.ާމީެގާވ ހަކަ.ާމިާބިލުަގއިާެއއްާފ ހަަގކ ށްފަ އަތ ޅުާާެއްއާނެތްާލ.އަތ ޅު

ާއެއް....ާ.ާއ ފީސްތަކ އިާތަންތަނުންާަވއްކަންކ ށްފައިާތިބިާމީހުންެގާވ ހަކަާ
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ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު....

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 ާްއކެވުންާ:ދެވ ހަކަތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާ

ވ ހަކަދައްކ ކަށްާ ބިލަށްާ މިާ ވ ނީ.ާ ވ ހަކަދައްކަންާ ރޫޙަށްާ ބިލުެގާ މިާ ބިލަށް.ާ މިާ ވ ނީާ ވ ހަކަދައްކަންާ އެހެންވީމަ،ާ

ާނޭނޭގނެ....ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީނދެވަޑަިއަގންނަ ދެއްކެވޭ....ާ ވ ހަކަފުޅުާ ލިބިވަޑައިެގންާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ވ .ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ....ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ިއށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ..... މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ....ާ.ާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑު...ާ އިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ

ނަސޭޙަތްތެރިވަން.... އަޅުަގނޑުާ އިށީނދެ..ާ.ާާއިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށްާ މެންބަރުާ މެންބަރުާާާޢިްއޒަތްތެރިާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުާއަދިެވސްާއެއްފަހަރުާނަސޭހަތްާ އިށީނދެވަޑަިއަގތުމަށް....ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މައްސަލައެްއަގއިާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިނުަގތުންާއަޅުަގނޑުާާ އަރުވަން.ާއިތުރުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާނިޒ މ ބެހޭާ

ާފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާއެދެން.ާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަެއއް،ާވިލު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާާ
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ބެހޭާމައްސަލަާމިާނެީގާަގވ އިދުެގ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ 

ދަށުން.ާއަދިާއެާމ އްދ ާބުނ ާގ ތުންާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާމަސްޢޫލިްއޔަތެއްާމީަގއިާއެބަާއ ތް.ާާާާވަނަާމ އްދ ެގ3ާާ

ާާ އެއ ެއކު ަމއްސަލ50ާާަހަމަާ ނިޒ މީާ އ ތްާ އެބަާ ކަނޑައެޅިފައިާ ވެސްާ ަގިއާ )ނ(ާ މ ްއދ ެގާ ނަގައިފިާާާވަނަާ ާާެއއްާ

ާާއެއްާނެުގމ ާާާއަޅުަގނޑުާމިތ ާނިޒ މީާމައްސަލަވެއްޖިްއޔ ާއެމީހަކ ާދޭތެރޭާޢަމަލުކުރައްވ ނެާގ ތް.ާިއްއޔެަގއިާާކަމަށް

ާާ އިންޒ ރުކުރެްއވިކަން ކުއްލިއަކަށްާ ތިތަނުންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ުގޅިެގންާ ހުންނ ނެ.ާ އެްއވެސްާާހަނދުމަފުޅުާ ާ،

ހަމަާ ރިޔ ސަތަކަށް.ާ ނޯވޭާ ތަފ ތުކުރުމެއްާ ގ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރަކަށްާ ދެާ ތަފ ތުާ

ުގޅިެގންާރައީސްާހަމަާވަުގތުންާއިާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނެުގމ ާާއެކުަގއިާމިއަދުާހެނދުނުާއަޅުަގނޑުާމިތަނުަގއެއާ 

ރަށްާބ ޑުާާެއއްާނޫނޭާކިޔ ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާވަާާއަޅުަގނޑުާދަްއކަންާހުރިާވ ހަކަާދެއްކުުމެގާކުރީަގއިާނިޒ މީާނުކުތ 

ތ ނަގއި.ާާާދައްކަވަނީާކ ންާވ ހަކަެއއްތޯާމިާާބޭފުޅުންާމިާާާ.ާއެކަމަކުާމިުގޅިެގންާއަޑުކަނޑ ލެްއވީާާއިންޒ ރެއްާދެްއވުމ 

އެއްާާާކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދަވަންޖެހޭނީ.ާނިޒ މީާމައްސަލަާާ،ާއެންމެންނަށްާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާމިއެހެންވީމ 

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާގައި.50ާާާާނޫންކަންާރިޔ ސަތުންާއިޢުލ ންކުރަްއވަންާކަންކުރަްއވ ނެާގ ތަކީާމިއ ތީާަގވ އިދުެގާާ

ަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއ3ާާާިގ ތެއް.ާހަމަާއެއ ެއކުަގއިާމިާގަވ އިދުެގާާާާއެގ ތަށްާޢަމަލުކ ށްދެއްވުަމކީާައޅުަގނޑުާއެދޭ

ޢަމަލުކު ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ބުނޭާ އެހެންވީމ އެބަާ ގ ތް.ާ ޢަމަލުކުރައްަވއިެގންާާރައްވަންޖެހޭނެާ ގ ތްގ ތަށްާ މިނޫންާ ާ،

ނަ ނޫނިއްޔ މިތ ނަގއިާ ތަފ ތުކުރުންތަކެއްާ ތަފ ތުވުންތަކަކ ާާސްލީާ ތެރޭަގިއާާާާޚިޔ ލުެގާ މެންބަރުންެގާ ހެދިެގންާ

،ާއެގ ތަށްާާަގކުރެވިެގންާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ތަފ ތުވުންތަކެއްާރިޔ ސަތުންާެގންުގޅުްއވ ކަންާމިއަދުާވަރަށްާބ ޑަށްާފ ހަ

ާކަމެއް....ާ.ާއެކަންާނުކުރެއްވުމަކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭ

ާ

ާ

 ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާ

ޙަޤީޤަތ ާާތި ވ ހަކަތަކަކީާ ތަފ ތުކުރުންތަކެއްާާާދައްކަވ ާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަތަކެއް.ާ ދައްކަވ ާ ޚިލ ފަށްާ

ވ ާާާާެގންދަނީ.ާއަދިާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުަގއިާާން.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދ ާއެްއގ ތަށްާމިކަންާކުރަްއވަމުންާމިނުެގންުގޅެ

ާގ ތަށްާޢަމަލުކުރެއްވުންާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާކަންާކުރަްއވަންޖެހޭނެާގ ތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާނިޒ މ 

އ އި ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަބެހޭާ ޖެހުނުއިރުާ ެގންދެީވާާވަރެއްަގއިާ މަސަްއކަތްޕުޅުކުރަްއވަމުންާ ވ ހަކަދަްއކަވަންާ މުން،ާ

ާާ ހުރީ ބ ކީާ މިހ ރުާ ޢީސ .ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ައޅުަގނޑަކަށ1ާާާާްކެނދިކުޅުދޫާ މިނެޓުއިރު.ާ

ބެހޭާާހިއެއް ބިލ ާ މިާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާާނުވޭާ ވިދ ޅުވަން އެްއޗެއްާ ތ1ާާެގ ތުންާ ރޭަގިއާާމިނެޓުއިރުެގާ

ާއަރުަވއިެގންާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވޭނެހެނެއް.ާާފުރުޞަތު
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާމިހިސ ބުންާމިއަދުެގާޖަލްސ ާނިންމ ލ ނީ.ާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާ 19ާާއެއްާއ ންނ ނީ،

ާގައިާ.10:30ާާވ ާބުރ ސްފަތިާދުވަހުެގާހެނދުނ2010ާާާުާއޯަގސްޓު

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ 




