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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /60 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  32 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ( ސްދުވަ އަންާގރަ، )2010 އޯަގސްޓް  24 : ތާރީޚު 
 1431ރަމަޟާން  14 

 

 ގައި 10:30ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް   13:02ން  12:00 ވަގުތުކޮޅު: ސް ހު 

 

 ަގއި  13:44މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: ޖަލްސާ  

 

 މިނެޓް  12ަގޑިއިރާއި  2  / ޖަލްސާ: ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު 

 

 

  ަގއި  13:44 ފަހުމެންދުރު ގަޑި:   ފެށި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ  

 

 ަގއި  15:07މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ  
 

 މިނެޓް  23ަގޑިއިރާއި  1 : / މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ   ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު 
 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

  .. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ، ންެމންބަރު 56  ކުރިން ހުސްވަުގތުކޮޅު : ދު ރުންގެ އަދަ ބަ ޑައިގެންނެވި މެން ވަ 

  މެންބަރުން 74ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު 

 هللاވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީަގ

  ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ޅުަގލޮ

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބް 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 މަދު ޝިފާޒްންބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއް 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ސަލީމް ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ މަޑުއްވަރި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ދު މުޙަންމަދު މައިރާެގ މެންބަރު ައޙްނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުއިތޮއްޑޫ ދާ 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

  ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މެންބަރު ޢަބްދު މުލަކު ދާއިރާެގ 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެން 

 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 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއި 



 V 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު  

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު    ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ޢަބްދުއްރަޙީމް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ބާރަުށ هللا ބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެން،  * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު

  ޝިޒް، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާ 

މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު،    ނާޒިމް ރަޝާދު، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ

މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، ނިލަންދޫ ދަ ދާއިރާގެ  އިުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ  ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، މީދޫ  ރާގެ މެންބަރު 

ރިޔާޒް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަ ދު، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.   ންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދުމުޙަންމަދު ޤަސަމް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެ
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާއަންގ ރަާާޮއަގސްޓާުާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާސްާފެށުނީާ.މަޖިލިާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.25ާމިާވަުގތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާ

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.2ާ/32ާ/2010/އޖރަކީާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާނަންބ3.1ާަ

ޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުމުން.ާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަުމެގާދަށުންާިމއަދަކުާމަސައްކަތްތަކެްއ3.2ާާާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ3.2ާާާާު

ާނެތް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

4.1ާާާާ އެންުގން އަންގ ާ ބައްދަލުވުާާ.4.1ރިޔ ސަތުންާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ޮގތްާމިއަދުާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ބޭްއވުމަށްާ ންތައްާ

ާާ ދަންނަވ ލ ނަން. ކޮމިޓ11:00ާާާީާއަޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީ،ާ ބަލ ާ މިންވަރުާ އަދ ކުރ ާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ސަރުކ ރުާ ަގއިާ

ަގއިާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކ ާބެހ11:00ާާާާޭަގއި.2ާާާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރ11:00ާާާީގައި.1ާާާކޮޓަރީާާ
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ގައި.1ާާާާަގިއާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރ12:00ާާާާީަގއި.3ާާާާމިޓީ،ާކޮމިޓީާކަޓަރީާާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮ

12:30ާާާާ 2ާާަގއިާރަްއޔިތުންެގާަމޖިލީހުެގާއިމްތިޔ ޒުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮްއވެިވާކޮިމޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރީ

1:00ާާާާަގއި.ާާ ަގިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމ2:00ާާާީަގއި.1ާާާާަގއިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރީ

ާާ ކޮޓަރީ ކޮމިޓީާ ކޮމިޓީ،ާ ހޮއްެވވިާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ބިލުާ 2ާާާާޔުނިވަރސިޓީެގާ ހިއުމަނ2:00ާާާްަގއި. ަގއިާ

ރައިޓްސްާކޮމިޝަނުެގާރައީސ އިާނައިބުާރައީސްާއަދިާކޮމިޝަނުެގާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާފޮނުްއވ ފަިއާާ

މުޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކޮމިޓ2:15ާާާީަގއި.3ާާާާރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްވެވިާކޮމިޓީާކޮމިޓީާކޮޓަރީާާވ ާނަންފުޅުތައްާދި

،ާކޮމިޓީާކޮޓަރ1ާާީަގއި.ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓ10:00ާާާާީަގިއ.ާމިރ1ާާާާޭކޮމިޓީާކޮޓަރީާާ

ާަގއިާ.1ާ

ާ

 ސުވ ލުާ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ،ާސުވ ލު.ާމ5ިާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް

ާ

 މަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

6.1ާާާާ މ6ައެޖެންޑ ާއައިޓަމު ާ.ާާ ހުށަހަޅ ާކަންކަން. 6.1ާާާާޖިލީހުެގާރައީސްެގާމޭޒުންާ 5ާާާ/2007ޤ ނޫނޫާނަންބަރު

ާާދިވެހިާސިވި ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާވ 17ާާާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުެގ2ާާާާލްާސަރވިސްާޤ ނޫނަށް

ޮގތުެގާމަތިންާސިވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަނުެގާރައީސ އިާނައިބުާރައީސްާޢައްޔަންކުރުމުެގާމައްސަލަ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ރައީސެާ ނައިބުާ ރައީސަކ ިއާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ މަތިންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުެގާ ވ ާ ޤ ނޫނުަގއިާ އްާ

މަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާނަންާހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާެމދާުުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ާޢ ޒިމް.ާ

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ

5
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ދުވަ ބ އްޖަވެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެާ އެދެން.ާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ހަކަށްާ

ސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާރައީސަކަށްާމުޙައްމަދުާފަހުމީާޙަސަންާއަދިާނައިބުާރައީސަކަށްާއަޙްމަދުާޙަސަންާާ

ާދީދީެގާނަންާހުށަހަޅ ލަންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާތޮްއޑޫާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢި

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ތޮ

ާއްވިާހުށަހެޅެްއވުމަށްާތ ީއދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާމެދުާހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅު

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވިލިފުށީާދ 

ނައިބާުާ އަދިާ ލަޠީފުާ މުޙައްމަދުާ ޑރ.ާ ރައީސަކަށްާ ކޮމިޝަނުެގާ ސަވިސްާ ސިވިލްާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ

ވަ ކަމަށްާ ނުވެއްޖެާ ރަނގަޅުާ ނަންާ ޙަސަން.ާ ފަހުމީާ މުޙައްމަދުާ އަޅުަގނޑުާާރައީސަކަށްާ ފަހުންާ ންޏ ،ާ

ާރަނަގޅުކޮށްލ ނަންާނަން.ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

ާރިޔ ޟުާރަޝީދުެގާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާ

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއ ދެ

ާތ އީދުކޮށްލަންާެވެގންާއަޅުަގނޑުާވެސްާއުޅުނީާ.

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާ

ާންވެެގން.ާދޫކޮށްލީާއިނޭގތޯާެއހެންވީމަ.ާއަޅުަގނޑުާއުޅުނީާތ އީދުކޮށްލަާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ އަޅުަގނޑ2ާާާާުޝުކުރިއްޔ . ވޯޓަށްާ ހުށަހެޅުންތަކަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ތ އީދުލިބިފައި.ާ ހުށަހެޅިާ ވަނީާ މިާ ހުށަހެޅުމެއްާ

ާށުން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާަގއިާވޯޓަށްާދެންނެވުމުެގާަވުގތުަގއިާއެާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުެގާދ1.30ާާަދަންނަވ ނީާ

އެޖެނ6.2ާާް ދަނީާ މިާ ދެންާ ާާއަޅުަގނޑުާ އަިއޓަމު ޤ 6.2ޑ ާ ާ.ާާ ނަންބަރު އިދ ރ2010/7ާާާީނޫނުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާލޯކަލ62ާާާްދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނުެގ

ޔިތުންާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ާމަދަނީާޖަމުޢިއްޔ ެގާމެންބަރަކ އިާއެާމ އްދ ެގާާގަވަމަންޓްާއޮތޯރިޓީެގާބޯޑަށްާރައް

މެންބަރަކުާާ ކަނޑައަޅ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންާ ތެރެއިންާ ޢ އްމުންެގާ ބޯޑަށްާ އެާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގއިާ )ބ(ާ

ްއވިާފަރ ތްތަކުެގާނަންފުޅުތަްއާާހޮވުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާއިންާކުރިާއިޢުލ ނަށްާއިޖ ބަދެއްަވއި،ާކުރިމަތިލެ

އިޢުލ ނުކޮށްާމަޖިލީހުެގާކަމ ާބެހޭާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވުމުެގާމައްސަލަ.ާައޅުަގނޑުާއަމީންޢ އްމުާއަރިހުންާއެދެންާާ

ާކުރިމަތިލައްވ ފައިވ ާފަރ ތްތަކުެގާނަންފުޅުތައްާމަޖިލީހަށްާއިޢުލ ނުކޮށްލަދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ވަނ62ާާާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގުމެގާޤ ނޫނުެގ2010/7ާާާާނަންބަރުާާޤ ނޫނުާާ

މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ބޯޑަށްާ އޮތޯރިޓީެގާ ަގވަރަމންޓުާ ލޯކަލްާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ

ބ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާއެާބޯޑަށްާޢ އްމުންެގާާޢައްޔަންކުރ ާމަދަނީާޖަމުޢިއްޔ އެްއެގާމެންބަރަކ އިާއެާމ އްދ ެގާ)

ތެރެއިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅ ާމެންބަރަކުާހޮުވމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާއިންާކުރިާއިޢުލ ނަށްާާ

ާާަވނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާމަދަނ62ާާާީޤ ނޫނުެގާާ؛ާތްތަކަކީއިޖ ބަދެއްަވއި،ާކުރިމަތިލެއްވިާފަރ 

ސިވިލްާ މޯލްޑިވްސްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ،ާ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ޖަމުޢިއްޔ ތަކުންާ

ާާ/ ލުޠުފީާ ޢަލީާ ޠ ރިޤުާ ބޭފުޅަކަށްާމިވަނީާއަލްފ ޟިލްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ފަރ ތުންާ ސަރވަންޓްސްާއެސޯސިއޭޝަނުެގާ

ސ.ހިތަދޫ، އެއ ެއކީ 2A އެވަރްގރީންާ ހަަމާ އ ެގ.ާ ސްޓޫޑަންޓަސްާއެްއަގުމެގާ ފޯާ ޮއަގނަިއޒޭޝަންާ ަގއިާ

ބޭފުޅަކީާއަލްފ ޟިލްާ ހުށަހަޅުްއވ ާ ފަރ ތުންާ ޖަމުޢިއްޔ ެގާ މިާ މޯލްޑިވްސް،ާ އެޑިއުކޭޝަންާއެންޑުާޑިވެލޮޕްމަންޓުާ

ބޭފުޅުންާކުރިމަތިލައްވ ފައިާވަނ2ާާާީޙުސައިންާސަޢީދުާމުޙައްމަދުާ/ާދިއްގ ަގސްދޮށުެގާސ.ާފޭދޫ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާާ

ާާޖަމުޢިއްޔ  ޮގތުގައި. މެންބަރުންެގާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ ބޯޑުަގއިާ ެއާ ފަރ ތުންާ ނަންބަރުާާާާ-2ތަކުެގާ ޤ ނޫނުާ

2010/7ާާާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(62ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނުެގ

ހިމެނިވަޑަ ބޯޑުަގއިާ އެާ ތެރެއިންާ ޢ އްމުންެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ އިދ ރ ާަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ބޭނުންފުޅުވެާ ިއަގތުމަށްާ

ާާ ވަނީ އިޖ ބަދެއްވ ފައިާ އިޢުލ ނަށްާ ކުރިާ 4ާާާާއިންާ ެއ /4ާާާބޭފުޅަކު.ާ ޙުސައިންާ އަޙްމަދުާޝުކުރީާ ބޭފުޅުންނަކީާ

ާާ ވަނ3ާާާާަވަނަާބޭފުޅަކީާއަޙްމަދުާފުވ ދުާ/ާފީރޯޒުެގާހއ.ފިއްލަދޫ،ާހ.ާކެސިނޯ.40G01.ާާ2ާާާާފްލެޓުާނަންބަރު
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ާާދުާޚ ލިދުާ/ާމ.ފިނިފަރު.ާާބޭފުޅަކީާމުޙައްމަ /ާާާާމަދުާޒ ހިދުާނަާބޭފުޅަކަށްާކުރިމަތިލައްވ ފައިާަވނީާމުޙައްވ4ާާައަދި

ާބޭފުޅުން.4ާމިާާމއ.ާއަންޑަރޕޫލްމ ެގ.1548ާތަރުާނަންބަރުާމ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީެގާދަފު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބެހޭާކޮމިޓީާކަމުަގއިވ ާާާާންފުޅުތައްާމަޖިލީހުެގާކަމ ެއކުާމިާނަާާކުރެްއވުމ އްޔ .ާމިާނަންފުޅުތަްއާއިޢުލ ންޝުކުރި

ސަލ މަތ  ނަންފުޅުތައްާާާޤަުައުމީާ ކޮމިޓީންާ އެާ ނިންމަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަުމަގިއާ ފޮނުވިއްޖެާ ކޮމިޓީއަށްާ ބެހޭާ

ފޮނުއްވީމ ،ދިރ ސ ކުރެއްާ މަޖިލީހަށްާ މިާާވުމަށްފަހުާ މަޖިލީހުަގއިާ ނިންމެވުަމށްާާާާައޅުަގނޑުާ ޮގތެއްާ ކަމުަގިއާ

ހުށަހަޅައިދޭނަންޅުަގއަ ާ ނަންފުޅުތައްާ ސިސްނޑުާ މައްސަލައެާޓަމު.ާ ސިސްޓަމާްާަގއިާ ހުރީމަާ ޖެހިފައިާ އްާ

ަވުގތުކޮޅެްއާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާހިނދުކޮޅެއްާދެއްާރީސްޓ ޓު ކޮށްލަން.ާާވަންާއެބަޖެހޭާއަލުންާރީާސްޓ ޓުކޮށްލަންާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާނިޒ މ  ާާާާމައްސަލައަކަށްބެހޭ ދ އިރ ެގ ރިޔ ޟުވިލުފުށީާ މެންބަރުންާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ރަޝީދުާ

ޞަތުާދޫކޮށްލެއްވީ.ާއ ދެ،ާނިޒ މ ާާަގއިާމައްސަލައެއްާޖެހުނީ.ާފުރުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުެގާސިސްޓަމުއޮްއވ ާައޅު

މައްސަލަ ނޫންާާނަންގަވަންއެއްާާާާބެހޭާ އިޝ ރ ތްޢިއްޒަތްތެާާކަމަށްާާބޭނުންފުޅުާ މެންބަރުާ ވީ.ާާކުރެއްާރިާ

ާާ ާާާާ،ހިސ ބުންާނިމުނީާކަމަށްާބަލ ފައިާާމ6.2ާާި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް 6.3ާާއަޅުަގނޑު

ާާާހަމައަށް.ާއ 11މިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާާ،ވަުގތަށްާމަޑުޖަްއސ ލުމަށްފަހުާަގިއވ ާމައްސަލަާމ6.4ާާިއަދިާ

ާ

. ާުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.މަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގާދަށުންާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާ.ާާށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުމަޖިލީހ7ާާަޑ ާައއިޓަމްާާއެހެންކަމުން،ާއެޖެން

ާކަތެއްާނެތްާ.މިއަދަކުާމަސައް

ާ

. .ާްކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިާވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުނ 

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި
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ާާއެޖެން ތަޢ ރަފްކުރެވިފައިާވ ާބިލެްއެގާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާިމއަދުާާާ،ާކުރިނ8ާްޑ ާައއިޓަމް

ާވެސްާއެފަދަާކަެމއްާނެތް.ާ

ާ

. .ާްއިބްތިދ ޢީާބަހުސ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމް އިބްތިދ އ9ީއެޖެންޑ ާ މިއަދަކުާަގޑ1ާާިާބަހުސްާ.ާ ވެސްާ ދަށުންާ ައއިޓަމްެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ އިރު.ާ

ާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.

. .ާްާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގާދަށުންާވެސްާމިއަދަކުާަގޑިއިރު.ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ1ާުާމަސައްކަތްާެއއް.ާނުނިމިހުރ10ާާިއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

ާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.

. ުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.ކޮމިޓީތަކ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ .ާމިާކަންކަމުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާއެއްާކަމަކަށްާމިާއޮތީާާޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންކޮމ11ާާިއެޖެންޑ ާައއިޓަމް

ާާ 299ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހަވ ލ ދީާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ142ާާާާަވަނަާ

ާމ އް ގަވ އިދުެގާ ެއާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ 144ާދ އަށްާ ޤަރ ރުާާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އަޅުަގނޑ9ާާާުދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު މިއަދުާ ރިޕޯޓުާ މިާ ރިޕޯޓު.ާ ނިންމެވިޮގތުެގާ ކޮމެޓީންާ ވަުގތީާ މެންބަރުންެގާ

އަ މައްސަލަާ ހިމެނޭާ ރިޕޯޓުަގއިާ މިާ އަދިާ ރިޕޯޓަކީާ މިާ ދެނީާ މިާ މިާއިސްކަންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ކީާ

ދެނީ.ާ މިާ އިސްކަންާ ކަމަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ އެާ ވ ތީ،ާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ނިންމަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ

މަޖިލީހުެގާާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ުގޅޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ފ ސްކުރައްވ ފައި،ާ މަޖިލީހުންާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދީެގންާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާާމަސައްކަތުެގާނިޒ މުެގާތެރެިއންާއިސްކަން

ުގޅ11.1ާޭ ާާާޤ ނޫނުައސ ސީއ ާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ާ ވަނ299ާާާަޮގތުން،ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ

ާާ އަށް )ށ(ާ ާާހަާމ އްދ ެގާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރިޢ ޔ142ާާަވ ލ ދީ،ާ މ އްދ ައށްާ އެވަނަާ ާތްކޮށް،ާ

މެންބަރުންެގާވަުގތ9ާާާާީވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޤަރ ރުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހ144ާާާާުަގވ އިދުެގާާ
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ނިންމެވި ރިޕޯޓުާކޮމިޓީންާ ދ އިރ ެގާހުށަހަާާޮގތުެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މުޤައްރިރުާ ކޮމެޓީެގާ ޅުއްވައިދެއްވުމަށްާ

ާާނަޝީދަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

ާ

ާހަކަދެއްކެުވން:ވ ދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ

ދެވަނަާާ މަސައްކަތަކީާ ކުރެއްވިާ ކޮމެޓީންާ ފަދައިންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވަނަާއަހަރުާއެޓަރނ2008ާާާީކުރަްއވ ފައިާވަނީާާބުރަކަށްާކުރެއްވިާމަސަްއކަތެއް.ާފުރަތަމަާއެާކޮމެޓީންާމަސައްކަތް

ޖެނަރަލްެގާއޮފީހުންާތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިވ ާލިސްޓެއްާއެއީާައސ ސެއްާކަމަށްާބައްލަަވއިެގން.ާއެާލިސްޓުާެއކިެއކިާާ

ންާފަރ ތްތަކަށްާފޮނުވުމަށްފަހުާލިބުނުާޖަވ ބުެގާމަްއޗަށްާކޮމެޓީންާނިންމަވ ފައިާއޮތީާއެޓަރނީާޖެނަރަލްެގާއޮފީހު

މިާއަހަރުާވެސްާެއާލިސްޓަކީާރަނަގޅުާލިސްޓެއްާކަމަށްާވިދ ޅުވ ތީ،ާއެާލިސްޓުެގާަމްއޗަށްާއެކަނިާބިނ ކޮށް،ާާ

ހުށަހެޅުމުނާްާ މަޖިލީހަށްާ ޮގތަށްކޮށްާ އެާ މަސައްކަތްާ އެުެާ އެހެންނަމަވެސްާ ެގންދިުއމަށް.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ

ޕ ޓީ ދެާ މައިަގނޑުާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ހުށަހަޅުއްަވިއ،ާާމަޖިލީހުަގއިާ އިސްބޭފުޅަކުާ ޕ ޓީެގާ އެއްާ ތެރެއިންާ ެގާ

ނިންމެވީާއަލުންާއެާމައްސަލަާފުރިހަމަާކުރުމަށްޓަކައިާ އަނެއްާޕ ޓީެގާއިސްބޭފުޅަކުާތ އީދުކުރަްއަވއިާމަޖިލީހުންާ

ކޮމެ ައއިޓަމުތައްާ ހުރިާ ލިސްޓުަގިއާ ކުރެވުނީާ މަސައްކަތްާ ކޮމެޓީަގއިާ ދެންާ ެގންދިއުމަށް.ާ އަށްާ ޓީަގިއާާކޮމެޓީާ

އެާާ ހުރިާ އޭަގއިާ ވެސްާ މެންބަރަކުާ ކޮންމެާ އެއިންާ ފޮނުވިެގންާ ވަކިންާ މެންބަރުންނަށްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ކަންކަމ ިއާާ ތަޢ ރުޟުވ ާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޮގތުަގއިާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރަކަށްާ

ާއިޞްލ ޙުކުރަންާނުޖެހޭާނުވަތަާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާާއިޞްލ ޙުކުރުމުންާފުދޭނެކަންކަމ އިާއަދިާެއއްޮގތަކަށްާވެސް

އެޓަރނީާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހުާ ޮގތަށްާ އެާ ބައްދަލުކުރުމަށް.ާ ކޮމެޓީަގިއާ ފ ހަަގކޮށްެގންާ ކަންކަންާ ތަޢ ރުޟުނުވ ާ

ކަމަށް ކަންތައްާ ފުދޭނެާ އިޞްލ ޙުކޮށްލުމުންާ ކަންތަްއތަކަކީާ ބައެުެއްާ ތެރެއިންާ ލިސްޓުެގާ އޮފީހުެގާ ،ާޖެނަރަލްެގާ

ެއާާ އަދިާ ފ ހަަގކުރެްއވި.ާ ކަންތަްއކަމަށްާ ތަޢ ރުޟުނުވ ާ ނުވަތަާ އިޞްލ ޙުކުރަންނުޖެހޭ،ާ ކަންތައްތަކަކީާ ބައެއްާ

ލިސްޓުަގއިާހިމެނޭާިގނަާކަންތައްތަކަކީާތަޢ ރުޟުާވ ާކަންތައްތައްާކަމަށްާފ ހަަގކުރެއްވި.ާއެހ ާހިސ ބުންާދެނާްާ

މަޖިލީހަށް މިކަންާ ސުވ ލަކީާ އުފެދުނުާ ކޮންޮގތަށްތޯ.ާާާާކޮމެޓީަގިއާ ވ ނީާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ފޮނުވުމުަގިއާ

ޤ ނޫނުތަކެއްާއުވ ލުމަށްާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާ ރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުާފޮތުަގއިާހުރިާރ އްޖޭަގއިާޢަމަލުކުރަމުންާދާ 

މ އްދ ތަ ވ ާ ތަޢ ރުޟުާ މ އްދ ތަކަކީާ މިހިރަާ ފ ސްކޮށްފައި،ާ ޤަރ ރެއްާ މަޖިލީހުންާ ކޮންޮގތެއްތޯ.ާ ކެކޭާާވ ނީާ

ކަނޑައެޅުމުންާދެންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތްާމ އްދ އަކަށްާހަވ ލ ދީާއެއީާބ ޠިލުާއެއްޗަކަށްާވ ނީތޯ.ާނުވަތަާބައެްއާާ

މަޖިލީހަށްާ އުފަންކޮށްެގންާ އުފައްދަިއެގން،ާ ފެންވަރުަގއިާ ކޮމެޓީެގާ ބިލެއްާ އުވ ލުމުެގާ މ އްދ ތައްާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ

ފެނިވަޑަ މެންބަރުންނަށްާ ބިލުަގއިާާހުށަހަޅ ނީތޯ.ާ އެާ ތަްއޔ ރުކޮށްާ ބިލެއްާ ވަކިާ ފެންވަރުަގއިާ ކޮމެޓީެގާ ިއަގތީާ

ތަޢ ރުޟުވ ާބައިތައްާުއވ ލުަމށްާހުށަހެޅުންާމ ރަނަގޅުވ ނެާކަމަށް.ާއެާޮގތަށްާތައްޔ ރުކޮށްާކޮމެޓީެގާރިޕޯޓ ާއެކުާާ
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ބިލަ އެާ ފ ސްކުރައްވ އިރުަގއިާ ރިޕޯޓުާ ކޮމެޓީާ އެހެންކަމުންާ ވަނީ.ާ އެާ ފޮނުވިފައިާ ވޯޓަށްާބިލެއްާ ވަކިންާ ށްާ

އައްސަަވއި،ާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްދެއްަވއިފިާކަމަށްާވަނީާނަމަާއެާބިލަކީާއެާބިލުަގއިާފ ހަަގކޮށްފައިާއޮތްާދެތިންާ

ޤ ނޫނެއް.ާާ އުިވެގންދ ނެާ މ އްދ ާ ވަރަކަށްާ ހަތްދިހަާ ވ ާ ފ ހަަގކޮށްފަިއާ ކަމަށްާ ވ ާ ތަޢ ރުޟުާ އަދިާ ޤ ނޫނަކ އިާ

ާާ ެއ އަދިާ ބިލެއް.ާ މ އްދ ތައްާއުިވެގންދ ނެާ ދެންނެވިާ މިާ ސިފައިަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމުންާ ބިލުާ

ާއުވ ލުމަށްާމަުގފަހިެވެގންދ ނެާބިލެއްާވެސްާމެ.ާބ ކީާތަފްޞީލުތައްާރިޕޯޓުަގއިާހިމެނިެގންވ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރިރަށ ިއ،ާކޮމެޓީެގާމެންބަރުންނަށްާިއޚްލ ޞްތެރިކަމ ާއެކުާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކޮމެޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމުޤައް

ޝުކުރުދަންނަވަންާކުރަްއވ ފަިއވ ާމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަނީާމިާރިޕޯޓ ާ

ާާ ދެްއުްކެވުމަށް. ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ އަޅ1ާާުބެހޭާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާ އިރުެގާ ަގނޑުާާަގޑިާ

ާއަރުވަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ވ ހަހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ކޮމެޓީންާާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ބައިތަކ ާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުައސ ސީއ ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ކޮމެޓީެގާމުޤައްރިރުާމިާކަމަށްާދެއްވިާމަޢުލޫމ ތުެގާއަލީަގއިާއެންމެާފުރަތަަމާކުރަްއވ ފައިާވ ާމަސަްއކަތަށްާއަދިާާ

އެކީަގިއާާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ކޮމެޓީެގާ އަދިާ މުޤަްއރިރަށ އިާ ކޮމެޓީެގާ އަޅުަގނޑުާ

ސ ސީެގާދަށުންާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޤ ނޫނުައސ ސީާތަޞްދީޤުކުރެިވާމިހ ތަނަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޤ ނޫނުއަ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރެވިފައިާވ ާއިރުަގއިާބައެއްާކަހަލަާމަްއސަލަތައްާކުރިމަތިެވެގންާކަންކަންާކޮޅެއްަގއިާނުޖެހި،ާ

ނުނިންމިާދ ާވަރަށްާިގނަާމައްސަލަތަކެއްާއެބަާުއޅޭ.ާޭއެގާމައިަގނޑުާއަމ ޒުވެެގންާމިާދަނީާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާ

އިާރައްޔިތުންނަށްާޢަދުލުއިންޞ ފުާހޯދައިދިނުމ އިާރައްޔިތުންނަށްާކޮށްދޭންޖެހޭާިގނާަާދިމ ލަށް.ާދައުލަތްާހިންުގމަށ 

މިާާ ދ ންާ ބޭރުެވެގންާ ކަންތައްތަްއާ ފަހަރުާ ބައެްއާ ނެއްޓިފަިއާ މިންަގނޑުންާ ޤ ނޫނީާ ކުރުުމަގިއާ ކަންތައްތަކެއްާ

ކުރެާ ޮގތުަގއިާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ މިާ ބައެްއާާޖެހެނީާ ކަމަށްާ ނެތީމަާ ވިފައިާ

ފަރ ތްތަކުންާބުނޭ.ާއޭެގާނަތީޖ ާބައެއްާފަހަރަށްާތަންކޮޅެްއާހިތިކޮށްާއ ދޭ.ާއެހެންނަމަެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެްއޮގތްާކުރެވިާއެއްބަިއވަންތަާރޫހެއްަގއިާމިާމަޖިލީހުަގިއާމަސައްކަތްކުރެވެމުންާދ ާކަމަށްާވ ާނަމަާމިހެންާހުރިާ

ަގވ އިދުތައްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނ ާމިންަގނޑުތަކަށްާެގނެސް،ާހަދަންޖެހޭާޤ ނޫނުތަކެއްާހަދ ާއަދިާާާޤ ނޫނުތަކ އި

އެހީތެރިކަންާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ އެހެންާ ދައުލަތުެގާ ސަރުކ ރަށ ިއާ އެކުލެވުުމަގއިާ ގަވ އިދުތަކެްއާ އެކުލަވ ލަންޖެހޭާ

ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ތެރޭަގިއާާފޯރުކޮށްދިނުމަކީާ ދުަވސްތަކެްއެގާ ިގނަާ ވޭތުވެދިޔަާ ާ.
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އަޅުަގނޑުމެންނަށްާިގނައިންާދައުލަތްާހިންިގފައިާއޮތީާަގވ އިދުތަކެއްާތެރެއިންާލ ފައި.ާެއއީާހަމަާވަރަށްާިގނަާ

ަގވ އިދެްއާާ ބޭރުންާ ކުރުމުެގާ ކަންކަންާ އަލީަގިއާ ޤ ނޫނެްއެގާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ އިނޭގާ ބަޔަކަށްާ

އަދިވެސްާާހަދ ލަ ސަގ ފަތްާ ެއާ ވަނީ.ާ ޮގސްފައިާ ކުރަމުންާ ކަންކަންާ ޮގތަކަށްާ ިވދ ޅުވިާ ަގވ އިދަކުންާ އިެގންާ

ވެސް.ާާ ތެުެރޭަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ޮއވޭާ އެބަާ ސަގ ފަތްާ އެާ ހަމަާ އޮވޭ.ާ ެއބަާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާަގވ އިދުތަކ ާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދ ދިާފަހުންާމިާކަމ ާުގޅިެގންާމިހެންާހުރިާޤ ނޫނުތަކ އި

ތަނުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމުމަށްާ މަްއސަލަތައްާ ހުރިާ އަިއއިރުަގއިާ ނިމުމަކަށްާ މަރުޙަލ ާ އިންތިޤ ލީާ

އެއްބަސްވީމު.ާެއކަމަކުާއިްއޔެާވެސްާމިާމަސަްއކަތެއްާނ ދޭ.ާމިއަދުާނަސީބަކުންާމިކަންާއައިސްާމިާމަސައްކަތްާާ

ފެ ދ ންާ ެގންދިއުމުަގއި.ާާކުރިއަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ފ ލެކޭާ ހެޔޮާ މިީއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ ށުމ ާ

ބޭނުންވ ާ ހިންުގމަށްާ ދައުލަތްާ ކަމަކީާ އެއްާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ކޮށްދޭންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

ބޭނުމަކަށް ާ މަޖިލީހުެގާ ބަދަލުަގއިާ އޭެގާ ހަދައިދިނުން.ާ ސަރުކ ރުާާާާޤ ނޫނުތައްާ އޮންނަންވީާ ހަމައެކަނިާ ވެފައިާ

ޖަވ ބުދ ރީކުރުމުެގާނަމުަގއިާސަރުކ ރުެގާއެކިއެކިާމަޤ މުތަކުެގާމީހުންނ އިާދައުލަތުެގާމުައއްސަސ ޔތަކުެގާމީހުންާ

މިާތަނަށްާހ ޒިރުކޮށްެގންާއެާމީހުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާހުރިާއ ރ އިބ ރުާދެއްކުންކަުމަގިއާވ ާނަމަާއަޅުަގނޑުާާ

ހުރިާާނުދަ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ފަހަރުަގއިާ އެއީާ ރަނަގޅަށޭ.ާ އެންމެާ ދަނީާ އެާ އެކަންާ ންނަވ ނަންާ

ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމަކ އިާސަރުކ ރ ިއާނުވަތަާދައުލަތުެގާުމއައްސަތަކ ާދޭތެރޭަގއިާއޮތްާއަތްަގދަކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުެމންާާ

ހިނަގއި ވެެގންާ ވެސްާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ވ ނެާ ވަރަށްާާވިސްނ ތީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ޚިލ ފަށްާ އެއ ާ އެކަމަކުާ ދ ނެ.ާ

އަދަބުވެރިކަމ ާެއކުާމިާދަންނަވަނީާމިކަންކަންކޮށްާނިންމުމުަގއިާވަކިާޕ ޓީއެއް،ާވަކިާމެންބަރެއް،ާަވކިާމިނިވަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ނިންމ ލުމުަގއިާ މަސައްކަތްތައްކޮށްާ ހުރިާ މިހެންާ ނުބަލ ާ ތަނަުގއިާ މިާ ވެސްާ މެންބަރެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންާއެ ކަމެއް.ާ ވ ާ ކުރެިވެގންާ ެއއީާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ ަމސައްކަތްތައްާ މިާ ދީެގންާ އްބ ރުލުންާ

ކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާބައެއްާޤ ނޫނުތައްާއެބަހުރިާމިހ ރުާވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޤ ނޫނުތައްާާބ ޠިލުކޮށްލިާ

ޤ ނޫނު ބައެއްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވިޔަސްާ މިާކަމުަގއިާ ޮގތަށް.ާ ވ ާ ތަޢ ރުޟުާ އަސ ސީއ ާ އެބަހުރިާ ތަްއާ

ކެރިދ ނެާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ިމސ ލެއްެގާ ޭއެގާ ޤ ނޫނުތަްއ.ާ ބައެއްާ ދ ާ ނިންމެމުންާ ފަހުންވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ވެސްާ ބ ރުތައްާ ބަެއއްާ ދީފައިހުރިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުާ އަސ ސީަގއިާ

ެގންދަނީ.ާއެކަމަކުާއެކަންކަމ ާބެހޭާޮގތުންާވެސްާމިހ ރުާލިސްޓެްއާހަދައިެގންާައޅުަގނޑަށްާާާބަދަލުކުރެވެމުންާމި

ސުޕްރީމްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮންނަނީާ މިާ ޮގތުަގއިާ ފަރ ތެްއެގާ ިއސްާ އެންމެާ މ ނަކުރުމުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ހީވަނީާ

އެ އެބަދޭ.ާ ހިސ ބަށްާ ދ ާ ބަޔަކުާ މަޖިލީހުންާ މިހ ރުާ ވެސްާ ތަނަށްާ އެާ ބުރަާކޯޓް.ާ އެތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އީާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކޮށްެގންާކަެމއްާނިންމ ލުމަށްފަހުާއެކަމަކަށްާއިޙްތިރ މްކުރުމ އިާއެކަންާމ ނަކުރުމުެގާުއސޫލަކުންާާ

އަޅުަގނޑުާާ މިސ ލަކަށްާ ޯގސްވެފަ.ާ ވަނީާ ދެކޭޮގތްާ އެކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ މުައއްސަސ ތަކ އިާ ެއކިާ ދައުލަތުެގާ
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މި މިާދަންނަވ ލ ނަންާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ޤ ނޫނުާ މ ލިއްޔަތުާ އޮތް.ާ އެބަާ ޤ ނޫނުާ މ ލިއްޔަތުާ މިތަނުަގއިާ އަދުވެސްާ

މައްސަލަތަކެއްާޖެހިެގންާމިާތަނުަގއިާދިޔައީ.ާދިވެހިރ އްޖެާހިންުގމަށްޓަކައިާސަރުކ ރަށްާލިބިދީފައިާވ ާބ ރުތަކެްއާާ

ވަނީާާާާމިހ ރުާމީޑިޔ ާމިހުންާއެކަންާހިފަހައްޓ ތީ.ާާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުެގާތެރެއިންާވަކިާޮގތަކަށްާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީ

ސިވިލްާ ފ ސްކޮށްފައި.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނެއްާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ މަޖިލީހުންާ ާާރައްޔިތުންެގާ

މި ބ ރުތައްާ ކޮމިޝަނުެގާ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައި.ާާާާސަރވިސްާ ހަމަާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހުންާ ވަނީާ

ާާާާއިާފުލުހުންެގާމަްއސަލަސިފައިންނ  ާާޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާމިދަނީާމިާމިހެންޮގސްާރައްވެސްާހަމަާމިތަނަށްާއައި.

ާާހުރިހ ާބ ރުތަކެއްާމަޑުމަޑުންާޤ ނޫނުތަކުންާެގންނަމުން.ާދެންާވިސްނަންީވާސަރުކ ރެއްާއޮތުމުެގާބޭނުމެއްާއެބަާ

ާާާާއޮތް ސަރުކ ރަާބ އޭ ާާނޫނިއްޔ ާ ރިޔ ސީކަށް ާާާާޒ ެމްއގައިނިާާވަކިންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއޮންނަ އަކުާާާާއްޔ އުސޫލުންާ

ތަނުންާާާތުންެގާމަޖިލީހަށް.ާވެފައިާމިންާބަދަލުކޮށްލަންވީބ އޭާރައްޔި.ާއެކައޭާާއޮތްބ ާާއެއްާއެބަާާބެހެއްޓުމުެގާމ ނަ

ާާ މިނިސްޓަރަކު ނިޒ ހޮޕްރައިމްާ ބަރުލަމ ނީާ އޭވައިެގންާ ކުރަންވީބ ާ މިކަންާ މިމެއްަގިއާ ވ ހަކަތަކެއްާާާ.ާ ުގޅޭާ ާާކަމ ާ

ެއްއާހިނގ ާދުަވސްވަރެއްާމިީއ.ާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާއެާާާާތަނުަގިއާއެބަާދެކެވޭ.ާމ ާވަރުަގދަާޓޯކްސްާާާސްާމިވެ

ރަ ވަރަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނަތީޖ ާ އޭެގާ ލިބޭ.ާ އެބަާ ފެނޭނަގޅަޚަބަރުާ އެބަާ ކިޔ ފަިއާާާާށްާ ޓޯކްސްއޭާ ހެން.ާ

ާާއިާމަޑުކޮށްލ ށޭާ،ޮގތަކަށްާނިންމުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުަގާާވ ހަކަތަކެއްާފަށ ފައިާަވޒީރުންެގާމައްސަލަާމިތަނުންާވަކި

މަޑުކޮށްލ ށޭ ވެސްާ ަމއްސަލަާ ޤ ނޫނުެގާ ާާމ ލިއްޔަތުާ ފެންނަނީާ، މިާ މިއަދުާ ޮއއްވ ާ ވ ހަކަދަްއކ ފައިާ ކިޔ ާ މިހެންާ

ާާ ާާމިކަންކަން ާާއެޖެންޑ ވަމުންާމި ރޭަގިއާާތަކުެގާތެދުނުެގާޤ ނޫނުތަކ އިާަގވ އިއެހެންވީމ ،ާމިާތަތަނަށްާއަންނަތަން.

ާާާާކަންކަންާހިނގ  ާާއަދިާހަމަާމިއ ޮގތްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާބަލައިލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުާމިާޤ ނޫނުތަކެްއާާެއކީަގއި

އެބަާާކުރެިވެގންބ ޠިލު ކަމެއްާ ެގންނަންޖެހޭާ ވެސްާ ސަމ ލުކަމަށްާ ރައީސްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާދ ތީާ މިއޮތީާ އޮތް.ާ

ންާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަންކަންާހިންުގމަށްާހަދ ފައާިާމ އްދ ެގާދަށުާހަނދ ންވަނީ.ާާއަޅުަގނޑުާާއ88ޭޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އޮތްާަގވ އިދު.ާމިއީާކަނޑައެޅިެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާހިންުގމަށްޓަކައިާަގވ އިދެއްާ

ާާ މި އެކަމަކު،ާ ާާހަދަންޖެހޭނެ.ާ ކެބިނެޓުެގ ވަނީާ މިާ މިހ ރުާ ާާަގވ އިދުާ ދިެވހި ވެސް.ާ ހިންގ ާާާކ ރުރުސަަގވ އިދަށްާ

ވެފައި ވެސްާ ާާވަނީ.ާސަާާމިާާަގވ އިދަށްާ ޮގތ ިއ، ކުރަންވީާ ކަންކަންާ ނިންމަންވ ނެާރުކ ރުާ ކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ

ާމެންާނުޤަބޫލުާވެއްޖިްއޔ ާމިާގަވ އިދުާބުނ ،ާއަޅުަގނޑުދުަގއިާިމހ ރުާބުނަނީ.ާއެހެންވީމ ވެސްާމިާަގވ އިާާޮގތް

ެގންާތެދުވީމަާދެންާނޯވޭާހަމަާމީހަކަށްާތަނެއްާކަހ ލެވޭނެާފުރުޞަތެްއާާޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންާމިާަގވ އިދުާހިފައިާ

އެ މިާާވެސް.ާ ބޮޑުވެެގންާ މިހ ރުާ ކަންތަްއަގނޑުާ ޤ ނޫނުެގާ އެހެންވީމާ ާާހިސ ބަށްާ ޓޯކްސްއުޅެނީ.ާ މ ާާާ،ާ ެއއްާ

މިކަންާާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ރަނަގޅުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަދަލުކުރަންޏ ާ މިތަންާ ބ ްއވަިއެގންާ ވަރުަގދަާ

ާާބަދަލުކޮށްލިއްޔ .ާެއއީާސިޔ ސީާޕ ޓީތައްާެއއްެވެގންާގުާ ެވރިކަންކުރަމުންާެގންދ ާޅިފަިއވ ާއިދިކޮޅުާިއއްތިހ ދ އި،

ާާ އަނެއްކ  އިއްތިހ ދ ،ުގޅިފަިއވ ާ ދ ާ ބައިވެރިވެެގންާާދެބައިާާކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާާމީހުންާ ކަމެްއާ ވ ާ
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އެއް ޮގބަސްވެނުފެނޭ.ާ އޮންނަާ ވ ހަކަދެކެވިފައިާ ާާާާތ ާ ކުކަޚިލ ފަށް ފެންނަނީ.ާާާާދ ާާރެވެމުންންކަންާ މިާ ތަންާ

ންާދިނުމުެގާމައްސަލަިއަގއިާވެސްާާހެންވީމ ،ާއެާކޮންމެހެން،ާމިހ ރުާވ ހަކަދެކެވިފައިާއޮތީާވަޒީރުންނަށްާރުހުއެ

ާާކަކަންތައްތަކެއްާކުރ ނެާވ ހަ ާާ.ާއެކަމ ާުގޅިެގންާމިހ ރުާަގވ ިއދަށްާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހަޅ ފަިއ އޮންނަތ ާާއަޅުަގނޑު

ތަނަކަށްާއެޖެންޑ ެވެގންާާެއއްާމިާމަްއސަލަކަމަކު،ާއެާވަހެއްާމިާަގވ އިދަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައި.ާއެާކިތަންމެާދު

ޮގތަށްާާާާވ ާާއަންނަތަނެއްާނުފެނޭ.ާފަހަރެއްަގއިާއަޅުަގނޑަށްާތިާޮގނޑިައށްާދެވުނުާދުވަހަކުންާއެކަންކަންާއެޖެންޑ 

ަމޑުކޮށްލައް ރައީސްާ އެާމަޑުކޮށްެގންާ ޮގތަކަށްާ އެކަހަލަާ ކަންނޭނެގ.ާ އިނީާ މިާާޮގތަށްަވއިެގންާ ކަންނޭނެގާ ާވ ނެާ

އަޅުަގނޑުެމން މެޖޯރިޓީާ ޮގސްފިއްޔ ތަނުެގާ ހިސ ބަކަށްާ ލިބޭާ އެނަށްާ ެއކަމަކު،ާ މިއާީާާާ.ާ ރޯދަމަހުާ މިާ ވ ހަކަާ

ރަނަގ ވ ހަކަާދައްކ ކަށްާ ނޫން.ާާާާޅުާ ބ ޠިލުއެއްާ ބޭރުކުރުމުެގާާޤ ނޫނުތައްާ ޤ ނޫނުތައްާ އްކަތުެގާާމަސަކޮށްާ

ާާވ ހަކަ މަރުޙަލ ަގއި އިންތިޤ ލީާ ވ ހަފަށ ފައިާ ނިންމަންޖެހޭާ މުހިއްމުކޮށްާ ކުއްލިއަކަށްާާކޮންމެހެންާ ފަށ ފައިާ ކަތައްާ

ޮގތެއްާާާާޚިޔ ލުތަފ ތު އެޖެންޑ އަށްާ އަނެްއކ ާ އިރުއަރ ތަނުންާ ބަދަލުވެދ ނެ.ާ އެޖެންޑ ާ ދަންވަރުާ ރޭަގނޑުާ ވަނީ.ާ

އަނެ ެއއްވެދ ނެ.ާ އިންާ ޕ ޓީާ ދެާ ވ ހަކަްއކ ާ ާާވެާ ވެދ ނެ. ޮގތެއްާ އެޖެންޑ އަށްާ އަނެއްކ ާ އެހެންާދައްކައިަގތީމަާ

އޮތީާާާކަމެއްާވ ނެ.ާމިއަދުާމިާާަގޅަށް.ާވީމަާހުންނ ނީާރަނދިޔައިާާދަވ ާކޮންމެވެސްާހަމަާމަެގްއަގއިާކުރިއަށްނަހައް

ެގންދ ާާކުރަމުންާާންތައްތައްާާކަހިސ ބަށްާމިކަންާއައިސްފައި.ާމިހ ރުާބައެއްާބޭފުޅުންާެއާވިދ ޅުވަނީާމަޖިލީހުންާާާާއެ

ކޯޓަށްާހިނގައްޖެާއެާާއެއްާާންނަމެންާކިހިނެއްހޭާމަޖިލީހަށްާޮގސްާހަދ ނީ.ތުންާތިމަޮގ ާބަޔަކުާމިހ ރުާސުޕްރީމްާ

މުއަްއސަސ  މިާ އަޑުިއވުނު.ާ މީޑިޔ ަގއިާ އިްއޔެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައްޔިތުންެގާާކަމައިެގން.ާ ހިފަހައްޓ ާ ައުގާ ެގާ

ާޮގތުަގއިާހެދޭނީާމިާދެންނެވިާާާވެރިާތަނެއްންެގާމަޖިލިސްއަކީާހައިބަތ އި،ާކަރ މ ތ އި،ާޤަދަރުާކުރިމަތީަގއިާރައްޔިތު

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާާާާޮގތަށްާ ހުރި ާާޚިލ ފަށްާ ހަމަ ެއއްކޮޅުކަންތައްތަްއާ އަޅުަވިއެގން.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާމަަގށްާ ންާ

ޤ  ާާޚިލ ފުވ ާ ޤ ނޫާާބ ޠިލުކުރަމުންނޫނުތައް އަނެްއކޮޅުންާ އަށްާެގންދ އިރުަގއިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނުއަސ ސީަގއިާ

ތަނަށްާެގންދަނީ.ާާާާދީފައިާހުރިާބ ރުތައްާވެސްާެގންދަނީ.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުެގާބ ރުތައްާވެސްާމި

ާާ ނޭވަެގނެސްފައި ނެތްާ ވެސްާ ލެވޭާާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ާާެއއްާ ކުރ ކަށް.ާ ވަރަށްާވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ާާ މިއަދުއެއަދަބުވެރިކަމ  ވެސްާ މިކަންާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ ޤ ނޫނުތައްާކޮށްލ ށޭާާކީަގއިާ މިހެންހުރިާ ކޮށްލ ފައިާ ާ.

.ާނިންމ ލ އިރުަގއިާހަމަާިވސްނ ލަންޖެހޭނެއޭާދެންވެސްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާފަހުންާބަލައިލ ާނިންމ ލ ށޭ

ދެންނެވި މިާ ހުރިާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުާާާާތަޞްދީޤުކުރެވިފަިއވ ާ ކަންތައްތައް.ާ ކަހަލަާ

ާާ ފަށ ނަން ިމއަދުާ ބ ރުއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ހުރިާ ޮގތަށްާ ހުއެާ ނަގ ފައިާ ެއކަންތައްާ ެއާާާރީމަާ އަނެްއކ ާ ކަމަށްާ

ސިވިލް ތެރޭަގއިާ އޭެގާ ލ ން.ާ އިޞްލ ޙުާ ާާާާޤ ނޫނުތަކަށްާ ާާސަރވިސްެގ ވެސް ލ ނަން.ާާޤ ނޫނަށްާ އިޞްލ ޙުާ

ޤ ނޫނަ ކޮންެމވެސްާ ހަމަާއެމް.ބީ.ސީެއއްތޯާ ލ ނަން.ާ އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މ ލިއްޔަތުާާއެއާ ކަށްާ އެކީަގިއާ

ލ ނަން.ާއެއީާމިހ ރުާމިާއެއްޗެހިތައްާއިޞްލ ޙުާލީމަާދެންާއަނެއްކ ާާެވސްާއިޞްލ ޙުާާޤ ނޫނަށްާވެސްާއަޅުަގނޑު
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ާާ ޮގތެއް ވ ހަކަދައްކ ފަިއާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ އެާ އަނެްއކ ާ ދައުރުަގއިާ ެގންދ ނެފެށޭާ އަހަދަމުންާ ފެންނަ.ާ ާޅުަގނޑަށްާ

ހަމަ އަޅުވަންޖެހޭާާާާޮގތުަގއިާ ހުރިްއޔ ާާމަަގށްާ ކުރ ނެތ .ާާކަންތައްތައްާ އެކަންާ ބަލައިަގތުމ ިއާާއަޅުަގނޑުާ

މަޖިލިސްނުބަލައި ެއއީާ ޤ ނޫނުތަކަށާްާާާެގަގތުމަކީާ ދެންނެވިާ މިާ މިއަދުާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ކަމެއް.ާ މެންބަރުންެގާ

ާާ ލ ނަން. އިޞްލ ޙުާ މިތަނަށްާ ބުނ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ސަރުކ ރުާާއެއީާ ދިވެހިާ ހިންުގމަށާްާޮގތުންާ ާ

ވ ތީވެާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލަމަންޓްރީާްގރޫޕުންާއަނެްއކ ާާާާޔ ާއަށްާދީފައިވ ާބ ރުތައްާނިުގޅައިެގންފައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ހިސ ބަށްާާާާކުރަންާއެއްީމދުާއު،ާއަޅުަގނޑުޑުމެންާއިޞްލ ޙުާލ ނީ.ާއެހެންވީމ އެާބ ރުތައްާދިނުމަށްޓަކައިާައޅުަގނ

ާާ ކަމަދ އިރު ކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުާއެކަންާ ވެސްާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމެުގާ މިއަދުާ ދެންާ އޮތީ،ާށް.ާ ދަންނަވަންާ ާ

ކުރަމުން މުހިއްމުާާއަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ވެސްާާާާެގންދ ާ އިްއޔެަގއިާ ކަމެކޭާ

ަމއް ޓެކްސްެގާ ެގންދިޔައީާ ކުރަމުންާ ކަަމކ ސަލައިަގއި.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅައިަގތްާާހެދިާާާާކޮންެމވެސްާ

އަޅަިއަގތުމެްއެގާތެރޭަގއިާޓެކްސްެގާޤ ނޫނުާިއއްޔެާނުނިންމުނީ.ާމިއަދުާވެސްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރ ާހިތްާއޮތީާާ

މި ެގންޮގސްެގންާ ހައުސްާ ހޯލްާ ދަާ އޮފްާ ކޮމިޓީާ ހަމަާ ނިންމ ލ ނެާާާމަނިކުފ ނުާ ކުރިއަށްާ ެގންޮގސްާ ާާމައްސަލަާ

މައްސަލަާނިމުމަކަށްާއަންނ ނެ.ާދެންވެސްާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ަގއިާހުރިާމުހިއްމުާބައެްއާާާާ.ާމިހިސ ބުންާމިކަމަށް

އ ހުރިއްޔ ާ މައްސަލަތައްާ އަޅުަގނޑުާާާއެހެންާ އަޅުަގނޑ ާ ނިންމ ލުމަށްާ އިސްކަންދޭނެާުެކަންކަންާ އިންާ ޕ ޓީާ ެގާ

ާއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިންާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ދަްއކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ އަޅުަގނޑުާާނެވި ނަމަާ

ާއަރުވަން.ާާތުޢ ޒިމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞައަރުވ ނަން.ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަލީާފުރުޞަތު

ާ

ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާުގޅޭާާބަިއތަކ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާޤ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ ިމާޮގތުން

ނޑުާހަމަާކޮމިޓީާއަށްާޝުކުރުާާމަސައްކަތަށްާއަޅުަގާާރަާޮގތުންާކޮމިޓީާއިންާކުރިާބުާާބެހޭާާއުވ ލުުމެގާކަންތައްތަކ 

ޤަބޫލުކުރ  ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ މިާާވެސްާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ިގނަާ ހަދަންޖެހިފައި.ާާާޮގތުަގއިާ ވަނީާ

ހެދުމުގައިއެާހަމައެއ  ޤ ނޫނުތަްއާ މިާ ފިޔަވަޅުާާއެާާކުާ ފުރަތަމަާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުތަްއާ ނުވަތަާ އިސްކަންާ ންމެާ

ަގބޫ ޮގތުަގއިާސަރުކ ރު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާފިޔަވަޅުތައްާނ ޅައި،ާތަފ ތުާއަޅަންޖެހޭާބަޔަކީާއަޅުަގނޑުާ ލުކުރ ާ

ިގނަާވ ހަކަތައްާހުއްޖަތެްއެގާޮގތުަގއިާދައްކަވަމުންާެއާއެބަޔަކުާސަރުކ ރުާމިހ ރުާހިންަގންާބޭނުންވ ާކަންތައްތަްއާާ

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުެމންާ ދ ކަންާ ކުރިއަށްާ ފަސްނުޖެހިާ ހަމަާ ހެދިފައިާކުރުމުަގިއާ ޤ ނޫނުާ ޮގތުންާ މިާ ާ.
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ކަމީާ ދ ާ ކުރަމުންާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ޢަމަލުތައްާ ިގނަާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނ އިާ ނަމަވެސްާ ނެތްާ ޤ ނޫނެއްާ ހުއްޓަސްާ

ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނާެާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޝައްކުނުކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭާ ކަމ ާ އެާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ންާިގނަާކަންތައްތަކެއްާކުރަމުންާދ ާކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާަގބޫލުކުރަންާާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާހަމަާސަރުކ ރު

ހަމަހަމަކޮށާްާ ހުރިހ ާފަރ ތްތަކަށްާ ކުރިންާވެސްާދެންނެވިހެންާ ހަމަާ މިާއޮންނަނީާ ހެދިެގންާކަންތައްތައްާ ޤ ނޫނުާ

އެ ެގންދިއުމަށް.ާ މަތިންާ އުސޫލެްއެގާ ަގބޫލުކުރ ާ މީހުންާ ކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާާނޫނިއްޔ ާ ހެންނަމަވެސް،ާ

ބައެއްާބ ރުތައްާސަރުކ ރުަގިއާހުރިާބައެއްާބ ރުތައްާނަަގންޖެހޭާވ ހަކަާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާބައެއްާބޭފުޅުންާއެބަާާ

ދައްކަމުންދޭާއަޅުަގނޑުމެންާެއާބ ރުތައްާމަޖިލިސްާއަށްާނަަގމުންާދ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރަށްާމިފަދާަާ

ާާ ދީފައި ނަމަ،ާާބ ރުތައްާ ދ ާ ބޭނުންކުރަމުންާ ޮގތުަގއިާ ނ ޖ އިޒުާ ބ ރުތައްާ މިާ ސަރުކ ރުންާ ނަމަެވސްާ އޮތްާ

އަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންނަށްާނިކަމެތިާވ ާޮގތްޮގތަށްާކަންތައްތައްާކުރަމުންާދ ާނަމަ،ާައޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންާ

އެ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހައިސިއްޔަތުންާ ބައެއްެގާ ތިބިާ މިާާާތަމްސީލުކުރަންާ ނަގ ާ ސަރުކ ރަށްާ ބ ރުތައްާ

ހެދިެގން،ާާ ަގވ އިދުތައްާ ތަފ ތުާ ހެދިާ ޤ ނޫނުތައްާ ތަފ ތުާ ދަންނަވަނީާ މިާ އެހެންާ ެގންނަން.ާ ވެސްާ މަޖިލީހަށްާ

ކަންތައްތައްާކުރިއަށްާދ އިރުަގއިާސަރުކ ރުންާސަރުކ ރުންާބޭނުންނުވ ާޮގތަށްާކަންތައްތައްާއޮތްާނަމަާއެާކަމެއްާާ

މަޖިލީހުންާވެސާްާހަމަާއެއްޮގތަކަށްާވެސް މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ ވިޔަކަާވެސްާނުދޭ.ާ ކުރިއަކަށްާނުދޭ.ާކަމެއްާ ާ

އެކަންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދ ނެ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާަގބޫލުނުކުރ ާނުވަތަާއެމް.ޑީ.ޕީެގާިވސްނުމ ާދުރުާއެްއވެސްާާ

ާބަހުސެއްާނުކުރެވޭނެ.ާއެާބަހުސްާާޤ ނޫނެއްާވެސްާއެްއވެސްާމަްއސަލައެްއަގއިާވެސްާމިާތ ކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކުރިއަށްާދ ާނަމަ،ާއެާބަހުސްާހުއްޓުވުމުެގާމަސައްކަތްާވަރަށްާިގނަާފަރ ތްތަކުންާކުރަމުންދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ތަންކޮޅަކީާާ ބަލިާ ެއންމެާ ކޮބައިތޯާ ޭއެގތެރެއިންާ ނުވަތަާ ލޫޕްހޯލްާ ޭއެގާ ނަމަާ އޮތްާ ކަމެްއާ ނުހެދިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ

ާާ ޭއެގ ޢިއްޒަތްތެރި،ާބަލައި،ާ ދެންމެާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ކަންާ ނަަގމުންާ ސަރުކ ރުންާ ފައިދ ާ

ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަާދައްކަމުންާވިދ ޅުވެއްޖެ،ާމ ާވަރުަގދަާޓޯކްސްއެްއެގާވ ހަކަ.ާާ

ބެހޭ ވ ހަކައ ާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ަގބޫލުކުރަން.ާ ވެސްާ ދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ޮގތުންާ ާ

ޮއޅުންއަރ ާާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުވަތަާ ެވސްާ ފަރ ތްތައްާ ައޑުައއްސަވ ާ މިާ ޮގތަށްާ އޮޅުންއަރ ާ

ވ ހަކަތަކަކީާާ ެއާ ެވސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދ ކަންާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަތައްާ ބައެއްާ ޮގތަށްާ

ެގންދ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަދެކެެވމުންާ ހުއްޓުވުމަށްާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ާ

ަގބޫލެްއާނުކުރަން.ާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާއަޅުަގނޑުެމންެގާމަސަްއކަތްތަކަށްާާ ައޅުަގނޑެއްާ ވ ހަކަާދެއްކުންތަކަކަށްާ

މަސައްކަތްތަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވ ނެ.ާ އައިސްެގންާ އުސޫލުންާހުއްޓުމެއްާ އޮންނަާ އެޖެންޑ ކުރަންާ ކުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ެގންދަވ ނެާ ކުރަްއވަމުންާ ކަންތަްއތައްާ އެާ އެޖެންޑ ކުރަްއަވއިެގންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިހ ރުާ ޓޯކްސްަގއިާ ިމީއާ މައްސަލައެްއަގއިާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމާ ވުމ އެކު،ާ ަގބޫލުކުރަން.ާ
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ވ ހަ ކުރުމަށްާާދެކެވެމުންދ ާ ކަންތައްތަްއާ އެހެންާ ހުއްޓުވ ފައިާ މަސަްއކަތްތައްާ އެާ ވ ތީވެ،ާ ކަތަކަކަށްާ

ހަމަާރުހުންދިނުމުެގާމައްސަލަިއަގއިާާ ކަެމއްާނޫން.ާދެންާވަޒީރުންނަށްާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އިސްކަންދިނުމަކީާ

ެގންވ ާބ ރެްއާަވޒީރުންާެވސްާއަދިާވެސްާވަރަށްާވ ހަކަތަްއާދަްއކަވައިފި.ާއަުަޅުަގނޑުމެންނަށްާިމާމަޖިލީހުންާލިބި

ައދިާާ ސުވ ލުކޮށް،ާ ހ ޒިރުކޮށް،ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަމަާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ފަރ ތްތައްާ އެހެންާ

ޮގތުންާާ ުގޅޭާ ކަމ ާ ިމާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވެސް.ާ ސ ފުކުރުންާ މަޢުލޫމ ތުާ ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޭެގއިތުރަށްާ

ސަރުކ ރު މިހ ރުާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާވެސްާ މަޖިލީހުަގިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނުވަތަާ ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީާ ންާ

ނުޖެހޭނޭ.ާާ ވަޑަިއަގންނަވ ކަށްާ މިތަނަށްާ ބޭފުޅުންާ ެއާ މިހ ރަކުާ ަގބޫލުކުރަްއވަނީާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ާާ ޖަވ ބު ސުވ ލުތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަޑަިއެގންާ ހަމަާ ކުރިންާ މީެގާ ވެސްާާނަމަވެސް،ާ ދެއްވައިފައިާ ވެސްާ

އެބަހުރި.ާއަދިާއޭެގއިތުރަށްާކޮމިޓީތަކަށްާވެސްާހ ޒިރުެވެގންާބައެއްާފަހަރުާހަމަާއެބަހުރިާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ ފަިއ.ާާ

ކަެމްއާާ ކޮށްެގންވ ނެާ އެީއާ ނަމަާ ދ ާ ކަެމއްާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންނުވ ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އެ އެކަންތައްާ މިޮގތަށާްާާާނޫނޭ.ާ ޚިލ ފަށޭ.ާ ަގވ ިއދ ާ ކުރައްވަނީާ ރައީސްާ މަޖިލިސްެގާ ވެސްާ އެޖެންޑ ާ ކުރައްަވނީާ

ަވއްޓ ލުމަށްާާ ައުގާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްކުމަކީާ ވ ހަކަާ ވިދ ޅުވެާ

ޢިއް މިާ ހަމަާ ަގބޫލުކުރަން،ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތައް.ާ ެގންދ ާ ކަންތައްތަްއާދައްކަމުންާ މަޖިލީހުންާ ޒަތްތެރިާ

ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަށް.ާ ޮގތުަގއިާ ހުރިާ ފައިދ ާ އެންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެގންދަންވ ނީާ ކުރަމުންާ

ކަންތައްތައްާކުރަމުންާެގންދަންވ ނީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާހަމަާމިާމަޖިލީހަށްާވެސްާއިހުތިރ މުކޮށްެގންާާ

 ާރަްއޔިތުންނަށްާވެސްާފައިދ ާހުރިާޮގތަށްާކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާަގބޫލުުުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ވަރަޙްމަތު ޢަލައިކުމްާ ައއްސަލ މްާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޚިލާ هللاާ`.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ފުާާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ބައިތަކ ާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ މ299ާާާިާޤ ނޫނުތަކ އި،ާ އަށްާ )ށ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

އަޅުަގނޑުާާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ރިޕޯޓ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ކޮމިޓީންާ ދިރ ސ ކުރެްއވިާ ޤަރ ރުާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާ ހަވ ލ ދެއްަވއިާ

ކުރަންާޖެހިފައިާއޮތްާކަމެކޭ.ާަވރަށްާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާާާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިއީާމިހ ރުންާމިހ ރަށް

އުވ ލަމުން،ާާ ޤ ނޫނުތައްާ ބަެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދަމުން،ާ ޤ ނޫނުތައްާ އެާ ހިތ މަޔަކީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ

ކަމަށްާާ އެކަންާ ފަރ ތުންާ ތަންފީޛުކުރ ާ ޤ ނޫނުތައްާ މިާ ވެސްާ ެގންނަމުންދ އިރުާ ބަދަލުތައްާ ޤ ނޫނަށްާ

އްވ ލެއްާކުޑަކަމޭ.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާއެކަމ ާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާބަެއއްާމެންބަރުންާސަމ ލުކަންދެ

ސުވ ލުާއުފައްދަވ ާކަމެްއ،ާސަރުކ ރެއްާއޮތުުމެގާބޭނުމަކީާކޮބައިތޯ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަންާާ

ރައްޔިތުން ބޭނުމަކީާ އޮތުމުެގާ ސަރުކ ރެްއާ ނިންމުންތައާްާދަންނަވ ލަން.ާ ނިންމ ާ މަޖިލިސްއިންާ ެގާ
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ތަންފީޛުކުރެްއވުމޭ.ާޤ ނޫނުތަްއާހިންުގމޭ.ާޤ ނޫނުތަކ ާއެްއޮގތްާވ ާޮގތުެގމަތިންާދައުލަތްާހިންުގމޭ.ާޤ ނޫނުތަކ ިއާާ

ޚިލ ފުވެވަޑަިއަގތުމަކީާސަރުކ ރަށްާއޮތްާޒިންމ ާެއއްާނޫނޭ.ާސަރުކ ރަށްާއޮތްާޙައްޤެއްާެވސްާނޫނޭ.ާދެންާވަރަށްާ

ންާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިވޭާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާހައްދަވ ފަިއވ ާަގވ އިދަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާާިގނައި

ޚިލ ފަށްާއޮންނަާަގވ އިދެއްާކަމަށް.ާއެއީާދެންާސަރުކ ރުންާވެސްާއަދިާެއކިާފަރ ތްތަކުންާވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާާ

އެނިގަވޑައިާ ޮގތްޮގތަށް.ާ ތަފ ތުާ މ ނަކުރައްވަނީާ އެްއާާމިއަދުާ ޭއެގާ ވެސްާ ހުކުމްތައްާ ކުރައްވ ާ ކޯޓުންާ ަގންނަވ ނެާ

ފަޅިާނަންގަވ ފަިއ،ާއަނެއްާފަޅިާއެހެންާޮގތަކަށްާމ ނަކުރަްއވ ާއެބަާހައްދަވ .ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނާަާ

ކުންާާކުރެްއވުންާެވސްާމިއޮންނަނީާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގފަިއާިވޔަސްާއެކިާފަރ ތްތަ

އެކިާޮގތްޮގތަށްާމ ނަކުރަްއވ ާމައްސަލަާމައްސަލައަކަށްާމިާއޮތީ.ާމިސ ލަކަށްާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަމަށާްާ ކަމެއްާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ދެންނެވުމަކީާ ވަޑަިއަގންނަވަންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލިސްެގާ މެންބަރަކުާ

ާާވިދ ޅުެވާބަެއއްާފަރ ތްތަކުންާސުޕްރީމްާކޯޓަ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(98ާާާާށްާހުށަހަޅުްއވ ިއރުަގިއ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ވެރިޔަކުާާ އޮފީހުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ނުވަތަާ މެންބަރަކުާ ނުވަތަާ މެންބަރަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ ބުނަނީާ ަގއިާ

ޔުމުންާނުވަތަާއަދ ކުރ ާވ ޖިބުތަކ ާބެހޭާޮގތުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅ ާޮގތެްއެގާމަތިންާއެާމީހަކ ާލި

އ ދެ،ާާ އެެވ.ާ ލިބިެގންވެާ މެންބަރަކަށްާ ކޮންމެާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ޙައްޤުާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ އަނަގބަހުންާ

ކޮމިޓީާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ާ ސަރުކ ރުާ އެއޮތީާ ަމޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތަކީާ ކަނޑައަޅ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ކޮ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ކަނޑައަޅ ފައި.ާ ހ ޒިރުކޮށްެގންާާއެއްާ ވެސްާ މުވައްޒަފަކުާ ކޮންމެާ ސަރުކ ރުެގާ މިޓީންާ

ސުވ ލުކުރެވޭނެާލިޔުމުންާނަމަވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފަށްާއެއްޮގތަކަށްެވސްާއެާަގވ އިދަކުާެއްއާާ

އިތުރަށްާ ވ ހަކަތައްާ ހުންނަާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ގަވ އިދަކީާ ހިންުގމުެގާ ދެންާ ާާނެތް.ާ

ތަފުސީލުތަްއާ އިތުރުާ ހުންނ ނެާ ަގވ އިދުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އެއް.ާ ޕްރޮސީޖަރާ ޮއންނަާ ތަފުސީލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ

ޤ ނޫނ ާާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއެވސްާ މ ނަައކީާ ޭއެގާ ހުރުމަކީާ ތަފުސީލުތައްާ ހުންނަާ ޭއަގިއާ ޮގތުެގ.ާ ކުރަްއވ ާ ކަންތައްާ

އެހެންވީމ  ނޫން.ާ ހުރުމެްއާ ކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑުާާޚިލ ފަށްާ ނަމަވެސްާ ނުދެްއކިާ ވ ހަކަާ ދިުގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ،

ހުރިހ ާާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ައކީާ މައްސަލަާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ހުރިހ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ހަމަެއކަނި ެއއީާ ވ ނީ.ާ ހައްލަކަށްާ މައްސަލަތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެީއއޭާ ޢަމަލުކުރުން.ާ ވެސްާ ާފަރ ތަކުންާ

ނިސްބަތްވ ާާ ސަރުކ ރަށްާ ނަމަާ ބޯލަނބ ާ ެއއްޮގތަށްާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ނޫނޭ.ާ ރައްޔިތުންނެއްާ

ވެސްާާ ދަްއކ ކަށްާ ވ ހަކަާ ނެުގމުެގާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބ ރުތައްާ ސަރުކ ރުެގާ ބިރުފުޅުަގންނަާ ބޭފުޅުންެގާ

ނ ޖ އިޒުާޮގތެއްަގއިާބޭނުންކުރައްވ ާކަމަށްާވަންޏ ،ާާނުޖެހޭނޭ.ާނަަގންާޖެހެނީާބ ރެއްާލިބިަވޑަިއަގތީމަާއެާބ ރެްއާާ

އެކަންާރައްދުވ ާފަރ ތްތަކުންާކަންބޮޑުެވވަޑަިއަގންނަވ ނޭ.ާެއއީާރަްއޔިތުން.ާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންާތަމްސީލުކުރ ާާ

ާމިހ ރުނާްާމަންދޫބުންާއެކަހަލަާކަންތައްތަކ ާމަސައްކަތްކުރައްވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާދަންނަވ ނީާމިއީ
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މިހ ރަށްާވެސްާހަމަާނިންމަންވެފައިާއޮތްާކަމެކޭ.ާޤ ނޫނުައސ ސީއ ާޚިލ ފުާޤ ނޫނަކ އިާޤ ނޫނުެގާބައިތައްާހުރިާާ

ކަމަށްާވަންޏ ާއެާކަންތައްތަްއާއަޅުަގނޑުމެންާދިރ ސ ކޮށް،ާއެބައިތައްާއުނިކޮށްާއިޞްލ ޙުެގންނަންޖެހޭާކަންތަކަށާްާ

ކަންތައްތަކަކީ ެގނައުމުެގާ ތަކުރ ރުކޮށްާާާއިޞްލ ޙުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއ ެއކުަގއިާ ކަމެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ

ހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަންާބޭނުންވޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާވެސް،ާސަރުކ ރުންާވެސް،ާައދިާޢ އްމުާރައްޔިތުންާ

ާމައްސަލަތަކެއްެގާާވެސްާހަމައެކަނިާޤ ނޫނުތަކަށްާބޯލަނބ ،ާޤ ނޫނަށްާކިޔަމަންވ ާބައެއްާކަމުަގއިާވުމަކީާމިާހުރިހ 

ހައްލޭ.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްާބަޔަކުާއަނެްއާބަޔަކުާކުށްވެރިކުރ ކަށްާެވސްާނުޖެހޭނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނަށްާާ

ބޯލަނބ ،ާސަރުކ ރަކ އިާރައްޔިތުންތަކެއްާކަމަށްާވުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާވިސްނުންާބަހައްޓަމ ާހިނގ ށޭ.ާާ

ޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަމުން،ާމިާކަމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާވެސްާއަޅުަގނޑުާާއެހެންވީމ ،ާމިާވ ހަކަާއަ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާهللاާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް

ޢިއްޒަތްތެ ޝުކުރިްއޔ ާ ައދިާާ`.ާ ބައިތަކ އިާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ރިާ

ާާ 299ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޚިލ ފަށްާ އ އިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ149ާާާާަވަނަާ

ޤ ނޫނު ފެންނަާ ކަމަށްާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ޤ ނޫނުައސ ސީއ ާ އ ދެ،ާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކަންތައްތަކ އިާ މިާ ތަކ އި،ާާމ އްދ އ .ާ

ޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތައް.ާމިީއާަވރަށްާމުހިއްމުާމަސައްކަތެްއާމިާކޮމިޓީަގއިާކޮށްާނިންމ ފައިާމިާއޮތީ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ޤ ނޫނީާާ ހައްލެއްާ ުަމުަގއިާ އެކާ ަވުގތަށްާ ަވުގތުންާ ޤ ނޫނުތަކަކީާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުައސ ސީއ ާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ

އްޔިތުންނަށްާމަސައްކަތްތަކެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާކޮށްދެވޭާވެރިކަމެއްާހިނަގންޏ ާއަދިާޤ ނޫނީާޮގތުންާރަ

ކޮށްދެވުނިްއޔ .ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަުގތަށްާ ަވުގތުންާ ކަންތައްތަްއާ މިާ ބަލަިއަގންނ ނީާ ރައްޔިތުންާ ކަމަށްާ

ލ ބަ ހެވ އިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީައކީާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ މަންފ ތައްާ އެންމެހައިާ ވ ާ މީަގއިާ ކޮށްެގންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބުރަާ ވަރަށްާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ

ސަބަބުންާ އެހެންވުމުެގާ ކަންތައްތައް.ާ ކޮށްދެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނެްއެގާ ެގނަސްދިނުމަކީާ

ބޮޑަ މ ާ ވެސްާ މިހ ރުާ ެވސްާ ހަމަޔަޤީނުންާ މަސައްކަތްތަްއާާއަޅުަގނޑަށްާ މިާ ޮއތީާ މިާ ލަސްވެފައޭާ މިކަންާ ށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާމިާ އެާ ހުރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ނޫާ ކުރީަގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަނީާ ކުރުމުަގއި.ާސަބަބަކަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާނަޤުލުވ އިރުަގއިާކުރަންޖެހޭާމުހިއްމުާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރި.ާއަދިާއެހެންމެ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާާ

ބައެްއާާ ސަރުކ ރުެގާ އަހުލުވެރިވުމަށްޓަކަިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަން،ާ އެކީަގއިާ ހިތ މަޔ ާ

މުއައްސަސ ތަކުންާވެސްާހެޔޮޮގތުަގއިާމިކަމަށްާމަސައްކަތްކޮށްފަާއެއްާނެތޭ.ާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުކުރުމުަގއިާެއީއާާ

ހަމަާއެހެންމެާފުލުހުންެގާއިދ ރ ާއިންާެވސްާމިާކަމަށްާދައުލަތުެގާއެްއާބ ރުާކަުމަގިއވ ާފަނޑިޔ ރުންނ އި،ާއަދިާާ
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އެކަށީެގންވ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެްއާރަނަގޅުާޮގތުަގއިާތައްޔ ރުވެފައިާނެތްާކަމީ،ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާހިތ މަޔ ާެއކީަގިއާާ

ތަޖުރި ވަރަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިާ ކަމެއް.ާ ބ ކ ރެއްާފ ހަަގކޮށްލ ާ

ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއިންނެވިާއެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވެސްާއަޅުަގނޑ ާމިާކަމ ާވަރަށްާ

ދިުގކޮށްާވ ހަކަާދެްއކި.ާއަޅުަގނޑުާކޮންމެހެންާނަންާހ މަކުރަންާބޭނުންާނުވިޔަސްާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާ

މިާކަމަކީާމުައއްސަސ ތަކުންާއެކަށީެގންވ ާޮގތަށްާއެާމެންބަރަށްާވެސް،ާއަދިާާސ ފުވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާާ

ޤ ނޫނުތަކަށާްާ ހެދޭާ ނުަވތަާ ހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ފ ހަަގވި.ާ އެކަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ައދިާދައުލަތުެގާޖިނ ޢީާއަހުލުވެރިވުމަށްާއެންމެާބޮޑަށްާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާފަރ ތްތަކަކީާއަދިާފަނޑިޔ ރުންނ އި

މައްސަލަތައްާތަޙުޤީޤުކުރަންާހަވ ލުވެފައިވ ާއެންމެހައިާފަރ ތްތައް.ާއެާފަރ ތްތަކުންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދޭ،ާ

ފުރިހަމައަށްާތައްޔ ރުވެފައިާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާއަދާިާ ހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއާ ޙައްޤުތައްާ ލިބިދޭންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ަގބޫލުކުރ ޮގތަކީ.ާދެންާމިާއުފެދޭާސުވ ލަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނަކުރުމ ިއާާވ ންާވެސްާޖެހޭ ެއއީާއަޅުަގނޑުާ ނެ.ާ

މަފްހޫމާުާ ނިޒ މެއްެގާ ރިޔ ސީާ ފުރިހަމަާ އޮންނަާ ވަކިވެފަިއާ ބ ރުާ ތިންާ ބ ރުތައްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާ އަދިާ

އުޅެވެނީ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއް.ާސަރުކ ރު…ތެރޭގައިތޯާ ވ ހަކަާ ރަނަގޅުާ އެޅުވުމަށްޓަކަޭއާާާާ.ާ މަަގށްާ ހަމަާ

ކަނޑައެޅިފަާާ ނެތްާ އުސޫލެއްާ ެގނެވޭނެާ މަޖިލީހަކަށްާ މިާ ވެސްާ ބ ރުތަކެއްާ އޮތްާ ސަރުކ ރުަގިއާ ޤ ނޫނުާ ކިޔ ފަކ ާ

ރިޔ ސީާ ނިޒ މެކޭ.ާ ރިޔ ސީާ ފުރިހަމަާ މިއީާ ުއސޫލަކީާ އޮތްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ިމާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ އެއް.ާ

އްޔ ާއަށްާއޮންނަާބ ރުތަކެއްާމަޖިލީހަށްާެގނައުމަށްޓަކައިާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިޒ މެއްަގއިާރަީއސުލްޖުމްހޫރި

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ބައެއްާ ވެސްާ ތަޅުއަޅުވ ލުމަށްޓަކައޭާ މަޖިލިސްާ ހަމައެހެންމެާ ައދިާ ނުކުރެވޭނެ.ާ މަސައްކަތެއްާ

ހެނީާމިާމަޖިލީހުންާެގނައިމާަާމެންބަރުންާއެބަާވިދ ޅުވޭ.ާެއއީކީވެސްާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާދެންާބަލަންާމިާޖެ

ރަނަގޅަށްތޯާކަންތައްތައްާމިާކުރެވެނީ.ާރަނަގޅުާވ ހަކަެއއް.ާސިވިލްާސަރވިސްާޤ ނޫނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއޮތީާާ

ސަރވިސްާާ ސިވިލްާ ހ ލުަގއޭާ ލަދުަގންނަންޖެހޭާ ހިތ މަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަދަލުެގނެއްސަ.ާ

ޑޮކްޓަރޭޓުންާތިއްބޭ.ާކޮބައިތޯާދެްއކިާވ ހަކަ.ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނަނ5ާާާްދިޔައީ.ާާާާކޮމިޝަނަށްާމީހުންާހޮވިެގން

ހުރިހ ާ ަމޖިލީހުންާއިޢުލ ނުކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ެވެގން،ާ މީހުންނަށްާ ފޮނުވަނީާނ ޤ ބިލުާ

ހޮވ40ާާިކަމެއްާކުރީމ ާނަތީޖ ާނުކުތީާކިހިނެއްތޯ.ާ% ެގންާދިޔައީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާހުރާީާލިބިފައިާތިބިާމީހުންާ

ދަނީ.ާާ މިާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ އުފައްދ ނެ.ާ ސުވ ލުާ ކަމ ާ މިާ ރައްޔިުިތުންާ ދަނީ.ާ މިާ ކަންތައްތަްއާ މިާ ރަނަގޅަށްތޯާ

ނިންމާީާ މަޖިލީހުންާ އެކަމަކުާ ވެސް.ާ ބ ރުތައްާ މުއައްސަސ ެއްއެގާ މިނިވަންާ ހުރިާ ދެންާ ނަންަގވަންވީާ މ ދަމ ާ

ބައްލަވަންވީ ރައްޔިތުންނަށްާާާރަނަގޅަށްތޯ.ާ ލ ބަޔަށްާ އ އިާ ބުރަާ ކޮމިޝަންަގއިާ އެާސިވިލްާސަރިވސްާ ނޫންތޯ.ާ

ދެނާްާ މަޖިލީހުން،ާ އެާ އަދިާ އޮތީ.ާ ކަޓުވ ލ ފައޭާ ވެސްާ ނަންތައްާ ބޭފުޅުންެގާ މަސައްކަތްކުރިާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ

ައީއާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮ މިޝަން.ާއެާތަނުެގާވެސްާާއައީާކޮންތަނަކަށްތޯ.ާދެންާމިނިވަންާމުއައްސަސ ައކަށްާ
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ާާ ހުށަހެޅީމ  ސަރުކ ރުންާ ނޫންތޯ.ާ ެގންނަންވީާ ތަނަށްާ މިާ ެއ3ާާާާބ ރުތައްާ ދިޔައީ.ާ ފ ސްެވެގންާ ނަންާ ބޭފުޅެްއެގާ

ތަނުަގއިާވެސްާތިބިާރަނަގޅުާބޭފުޅުންެގާނަންތައްާއޮތީާަގސްތުަގއިާޒ ތީާމައްސަލަތަކުެގާތެރެއިންާކަޓުވ ލ ފައި.ާާ

ތަށްާމަސައްކަތްކުރެވުނީާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނެތްާދެންނެވޭކަށް.ާކޮމިޓީތަކުަގިއާާއެީއކީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާެއްއގޮާ

ވެސް،ާމަޖިލިސްތަކުަގއިާވެސް،ާމަސައްކަތްާމިާދަނީާރަނަގޅަކަށްާނޫން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަނީާމަޖިލީހުެގާ

ޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ ަގވ އިދު،ާ ހ88ާާިހިންގ ާ މަޖިލީހުެގާ ވަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަގވ އިދުާާވަނަާ ންގ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ދެންާ ކަެމއް.ާ އެާ ނުކުރެވޭނެާ ޚިލ ފަކަށްާ އެއ ާ ެއއްޮގތަށޭ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ހިންަގންޖެހޭނީާ

ދަށުންާހެދޭާމަޖިލިސްާހިންގ ާަގވ އިދު.ާއެާަގވ އިދުަގއިާސަރުކ ރުާހިންުގމަށްާއުނދަޫގާކުރުމަށްޓަކައިާކިތައްމެާ

ބ އެއްާނުވ ނެާސަރުކ ރެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސަރުކ ރަކީާރައްޔިތުންާާވ ހަކަތަކެއްާލިޔުނަސްާއެާކަަމކަށްާތަ

ވޯޓުދީެގންާއަންނަާސަރުކ ރެއް.ާސަރުކ ރުެގާއެންމެާމަތީާިއސްވެރިޔ ާައކީ،ާދައުލަތުެގާެއންމެާއިސްވެރިޔ ާއަކީާާ

ހުރީާރަނަގޅުާވ ހަކަާާާާއެއީާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާިގނަާބަޔަކުާވޯޓުާދިނީމ ާއަންނަާމަޤ މެއްާއެއީ.ާމިާަވުގތުާ

އެްއ،ާރ އްޖޭަގއިާތިާބޭފުޅުންާފަހަރުަގއިާހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭާވެރިޔަކަށްާވެސްާވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރ އްޖޭެގާާ

ިގނަާރައްޔިތުންާަގބޫލުކުރިާޮގތޭާއެއީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަކީާމިާމުއައްސަސ ެގާވެރިޔ .ާާ

ާާ ހޮވިފަިއާާވ300ާާޯއެހެންނަމަވެސް، ރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހުރީ.ާ ހޮިވފައިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ ޓުންނޭާ

އެތަްއާހ ސްާވޯޓަކުންނޭ.ާމިާޙަޤީޤަތްާަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަންތައްތައްާއޮންނަާޮގތުނ90ާާާާްހުރީާާ

ތެރެއަށްާެގނެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޖެހެނީާއެއްާބ ރުަގއިާހުރިާކަންތައްތައްާއަނެއްާބ ރުެގ

މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީން.ާ އޮތޭާ އެބަާ ބ ރުތަކެއްާ ވެސްާ އަތުަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލިބުނީމ ،ާ ބ ރެއްާ ކަމެއްެގާ

ާާ ޮގތުން މިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވ ާ މަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްާދިނަސް،ާނުދިނަސްާ މ އްދ ެގ115ާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނަާ

ތޭާބ ރުތައްާޤ ނޫނުެގާބޭރުން.ާއެާބ ރުާބޭނުންކުރަންވީާނޫންތޯ.ާތިާބޭފުޅުންނަށްާމިުާިާ)ޒ(އ ާހަމައަށްާއެބަާއޮ

މެޖޯރިޓީާ މިތަނުެގާ ލިބުނީމ ާ ބ ރެއް.ާ ލިބުނީާ މިާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިބުނީ،ާ މިާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޮގތަށްާކަންތައްތަކެއްާނުކުރެާ ވޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެއީކީާާބޭނުންކޮށްެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަރުަގހިފ ާ

ވ ހަކަދަްއކަންާ ޮގތަށްާ ެއާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ޮގތަކަށްާ ެއާ ދިނީާ ވޯޓުާ ރައްޔިތުންާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ަގބޫލުކުރެވޭނެާ

ާާ މުައއްސަސ ައކުން އެއްާ ބޮޑ3ާާާިވެއްޖެއްޔ ާ އެންމެންނަށްާ އެންެމާ ތެރޭަގއިާ ނިޒ މެއްެގާ އޮތްާ ަވކިވެފައިާ ބ ރުާ

ބައް ހިފ ާ ނޫން.ާކަިއެގންާ ވެސްާ ޮގތެއްާ އެދޭާ ރަްއޔިތުންާ އެއީކީާ ތިބެދ ނެ.ާ ބައްދަބައްދ ާ އެާ ވެއްޖެއްޔ ާ ދަންާ

ވ ހަކަާާ ދައްކ ާ ނުކުތީމ ާ މަުގަމއްޗަށްާ މީހ ާ ރައްޔިތުާ ރައްޔިތުންާ ނޫން.ާ ވެސްާ ޮގތެއްާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ

ދ އި މަސްަގންނަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މ ރުކޭޓަށްާ ުަވޭ.ާ އެބާ ދަްއކ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސ ފުާ ބޭފުޅުންާ އެާ ރުަގިއާ

ޮގތަށްާ މިާ ެއހެންވީމ ،ާ ނޫޅެ.ާ ނޭނިގެގންނެއްާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ

ވ ހަކަދަްއކަންާވެއްޖެއްޔ ާެއްއބަޔަކުާއަނެއްާބަެއްއެގާބޮލުަގއިާއިލްޒ މުައޅުަވއި،ާެއއްާމުައއްސަސ އަކުންާއަނެއްާާ
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ޒ މުއަޅުަވއިާއެާކަންތަކެއްާނުކުރެވޭނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނަކުރ ާފަރ ތަކީާސުޕްރީމްާމުއައްސަސ ެގާބޮލުަގއިާއިލްާ

ވަޑަިއަގންނަވަންީވ.ާ ކޯޓަށްާ ސުޕްރީމްާ އޮތިއްޔ ާ އެއްާ މައްސަލަާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަމެއްާ ެއާ މަޖިލީހަކަށްާ މިާ ކޯޓު.ާ

ދައުލަތު މިާ ޮގތަކަށްާ ނިންމ ާ ކޯޓުންާ ސުޕްރީމްާ ސ ފުެވެގންދ ނެ.ާ އެކަންާ ދާެާއޭރުންާ ހުރިާ ބ ކީާ ހުރިާ ދެންާ ެގާ

ހިތ މަޔ ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިމިފައިާ ެއއޮތީާ އެކަންާ ޢަމަލުކުރީމ ާ މުއައްސަސ އިންާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ފަސްޖެހިފައޭ.ާ ތިބީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުުމަގިއާ ކަންތައްތައްާ މިާ ނިންމ ލ ނީާ ވ ހަކަާ އެކީަގިއާ

ރައްާ ފަސްޖެހޭކަށް.ާ މަސައްކަތްތަކުަގިއާާނުޖެހޭާ ކުރަންޖެހޭާ ހޯދަދިނުމަށްޓަކައިާ ލ ބަާ ހެވ އިާ ޔިތުންނަށްާ

ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމުެގާާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހުއްޓަސް.ާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެއްާ ކިތަންމެާ ނުވ ނޭ،ާ ފަސްޖެހިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ލ ބަާ ހެވ އިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރަްއވަންޖެހޭނީ.ާތެރޭަގއިާ

އެހެންާނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިާމަޖިލިސްާނިންމ ލ ފައިާދ އިރުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާތ ރީޚުަގއިާލިޔެިވެގންާާ

ނޭދެންާ އަޅުަގނޑެއްާ ޔަޤީނުންވެސްާ ކުރ ކަށްާ ެއކަންާ ޮގތެްއަގއޭ.ާ ހަޑިާ ވެސްާ ނަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދ ނީާ

ޢިާ ރައީސް.ާ މުައއްސަސ ެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހުންނެވިޔަސް،ާ ޕ ޓީއެްއަގއިާ ކޮންމެާ އަދިާ ރައީސް،ާ އްޒަތްތެރިާ

އަުގހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާއަޅުަގނޑުާދޭންޖެހޭާޤަދަރާުާ

ެއކަންާކުރަން ީވތީާއަޅުަގނޑުާއެކަންާކުރ ނަން.ާއެީއާ ޮގތަކީާއެީއ.ާާާއެއީާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާ ެވސްާޖެހޭނެާ

އަޅުަގނޑުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވެސްާޮގވ ލަނީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާެއކުއެކީަގއިާރައްޔިތުންެގާާ

ހިތްހަމަނުޖެހުމެއާްާ ދޭތެރޭަގއިާ ރައީސ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ އޮތިއްޔ ާ މަސައްކަތެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ލ ބައަށްާ ހެވ ާ

ާާ އެހެން އަދިާ ކޮށްާއޮތަސް،ާ ެއކުެއކީަގއިާ ެއކަންާ އޮތަސްާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ ދޭތެރޭަގިއާ މެންބަރަކ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ ެއއީ އޮތޭ.ާ އެބަާ ފޯރަމްާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ވ ދަކޮށްެގނ2013ާާާާްނިންމ ލަންޖެހޭނޭ.ާ ޕ ޓީާ ދެާ ަގއިާ

ޤަބޫލުވ  ރުހިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކަށްާ ލިބުނުާ ެވރިކަންާ އަންނަންީވއޭ.ާ ޮގތްތައްާާވެރިކަމަށްާ އެާ ންޖެހޭނޭ.ާ

މާިާ ވީމ ،ާ ފަހަރުާ ބަދަލުވިާ މިކަންާ ފަހަރަށްާ ފުރަތަމަާ މިއީާ ފަހަރުަގއިާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަުގތުަގއިާމިާދިމ ވެެގންާއުޅޭާމައްސަލަާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާހައްލުެވެގންާދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީ.ާާ

 ީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ

ާާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ މަދުާޑަާހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންާފަށަިއެގންާުއޅޭާ

ންޖެހޭާމަސައްކަތެކޭ.ާއެހެންާމަސައްކަތަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ހިތްާއޮތީާލަދުވެތިވ 

ކަމުަގިއާާ ކަމެއްާ ވ ާ ލ ޒިމުކޮށްފައިާ ވެސްާ ކުރިންާ މ ާ ކުރުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަމަކީާ ކަމަކީާ މިދެންނެވިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާމިާބުނަނީ،ާިމ299ާާާާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންާިމދެންނެވިާކަމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ
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ޢަމަލުކުާ އަށްާ ތެރެއިންާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކަންތައްތަކުެގާ ވ ާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ ދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ ފަށ އިރުާ ރަންާ

ުއވ ލެވެންދެންާާ ނުވަތަާ އިޞްލ ޙުކުރެވެންދެންާ ޤ ނޫނުތައްާ އެާ ފ ހަަގކޮށްާ ކަންކަންާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ

ޤ  މިާ މިޮގތުންާ އެވެ.ާ ފ ސްކުރަންވ ނެާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތެއްާ ތަޢ ރުޟުވ ާޢަމަލުކުރ ނެާ ނޫނުައސ ސީއ ާ

ާާ ފަށ ތ  ޢަމަލުކުރަންާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ލިސްޓެއްާ ބައިތަކުެގާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ދުވަހުެގ30ާާާާޤ ނޫނުތަކ އިާ

ތެރޭަގއިާވެރިކަންާހިންގ ާފަރ ތުންާތައްޔ ރުކޮށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންވ ނެާއެވެ.ާއަދިާއެާޤ ނޫނުތަްއާ

ދުވަހުެގާތެރޭަގިއ90ާާާާއުވ ލ ނެާމަރުޙަލ ތައްާމިާޤ ނޫނުައސ ސީާއަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ތ ާާާާއިޞްލ ޙުކުރ ނެާނުވަތަ

މަޖިލީހަށާްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއވެ.ާ ފ ސްކުރަންވ ނެާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާލިސްޓެްއާވަދެވުނުއިރުާެވސްާއޮތީާމިާުމއްދަތުާފަހަނައަޅ ާޮގސްފައޭ.ާއެކަން،ާއެހެންވީމ 

ނުވަތަާާ މޭޒުމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެނުގނީާ މިާ ވެސްާ އޮތްކަންާ ހުށަހެޅިފައިާ މަޖިލީހަށްާ ހަމަގައިމުވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާެގއަށްާމިކަންާއައުމުން.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމިއޮތްާހުރިހ ާާ

ރައްޔިތުން ޙަޤީޤީާާދުވަހުާ ކިހ ވަރެއްެގާ ވ ހަކަތަކަކީާ މިއައިާ ދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީޑިޔ ތަކުަގއިާ ނަށްާ

މިކަންާ ޮގތުަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ މިއޮތީާ ކޮމެޓީާ އަދިާ ދިއުމުން،ާ ފ ސްވެެގންާ ޤ ނޫނުާ މިާ މިއަދުާ ވ ހަކަތަކެއްކަންާ

އެނިގަވޑަިއަގންނަ ދިއުމުންާ ފ ސްވެެގންާ ހުށަހަޅ ފަިއ.ާ ާާފ ސްކުރުމަށްޓަކައިާ ކަމަކީ މިދެންނެވިާ އެހެންާ 20ާާވ ނެ.ާ

ާާ ޮގތުަގއި. ޤ ނޫނުތަކުެގާ ތަޢ ރުޟްވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ލިސްޓުުުަގުައިާ މިާ ޤ ނޫނުެގ20ާާާާޤ ނޫނެއްާ

މ އްދ ާެއާޤ ނޫނުެގާމ އްދ ތަކެއްާއެބަާެއކުލެިވެގންވޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާބަެއއްާކަންކަންާނުކުރެވެނީާ

ންާކަމަށްާބުނ ާބުނުމަކީާެއއީާކަނޑަެއޅިެގންާދޮެގްއކަންާމިއަދުާސ ބިތުެވެގންދ ނެ.ާހަމަގައިމުެވސްާާޤ ނޫނެއްާނެތިެގ

ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރަންާއޮތްާކަމެއްާކަމުަގއިާވީާނަމަވެސްާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަން،90ާާާ

ޢަމަލުކުރަ ކުރިންާ ުއވ ލެވެންދެންާ ބައިތައްާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުާާމިާ ކަމަށްާ ޢަމަލުކުރެވޭނެާ އައިޮގތަށްާ މުންާ

ެއްއާާ ލިޔެފަާ ވ ހަކަާ މިާ ސ ފުކޮށްާ މިހ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެހެންނޫންނަމަާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ

ޤ ނޫނުތަކަށްާާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދުވަސްތަކަކީާ ނުކުރެިވވ ާ މިކަންާ ނޯންނ ނެ.ާ

ެވސްާާާޢަމަލުކުރެވޭނޭ. ރައްޔިތުންާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތް.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ

އެއްެވސްާާ ތަބ ވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ވަނީާ ކަމަށްާ ނޫންާ އެހެންާ އެޮގތަށްކަން.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީާ

ާއެާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެންާކަސްތޮޅުާއުސޫލެއްާނޯންނ ނެ.ާމިާފެހިާޤ ނޫނުއަސ ސީާފ ސްވ ާދުވަހުންާފެށިެގން

އެޅުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކުރަންާބޭނުންވ ާކަންކަންާކޮށްފައި،ާކުރަންާބޭނުންނުވ ާކަންތައްތަްއާާ

ކުރުމަށްާޤ ނޫނެއްާނެތިެގންނޭާކިޔަިއެގންާމީޑިޔ ަގއިާދަްއކ ފައިވ ާވ ހަކަތަކަކީާކަނޑައެޅިެގންާރޯާބުހުތ ންާދޮުގާ

ކަތަކެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިައދުާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަނީާވަރަށްާރަނަގޅުާރޫޙެއްަގއިާމިކަންާމިާމަޖިލީހުނާްާވ ހަ

އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާާ ރަނަގޅަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަާ މިކަންކަންާ ކަމަށް.ާ ނިމިެގންދ ނެާ ގައިމުެވސްާ ހަމަާ
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ެވހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާއެކަމުެގާސަބަބުންާލ ބައ ިއާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކުރ ާމަސައްކަތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިީއާދި

ހިމ ޔަތްހޯދުމަށްޓަކައިާރަްއޔިތުންނަށްާފަހިާމެަގއްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާ މަންފ ާޤ ނޫނީާ

ާާ ދުވަހުަގއިާވެސްާާއެންމެާމުހިއްމުާެއއްާކަންތަްއ.ާމިތަނުަގއިާފަނޑިޔ ރުންެގާމައްސަލަާހުށަހެޅިެގންާވ ހަކަދެއްކި

އަޅުަގނޑުާކަނޑަެއޅިެގންާއެާދުވަހުާވެސްާރިކޯޑުަގއިާދަންނަވ ފަިއވ ނެާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެންމެާމުހިއްމާުާ

ފ ހަަގކުރެްއިވާާ އެާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތަކޭ.ާ އެއްާ

ބައި ކޮންމެހެންާ މިއީކީާ ކޮންމެެވސްާފަދައިންާ މިކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަަމކަށް.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ބަހަިއެގންާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ކޮށްދިނުމަކީާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ރޫޙެްއަގއިާ ރަނަގޅުާ

ާހަމަގައިމުވެސްާއެދޭާކަމެއްާކަމުަގއިާވ ތީާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްުެދުފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާމިާބަހުސްކުރެވެމުންާދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިނެޓުާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާހަނދުމަފުޅުކޮށްލަދިނީ.2ާާޕީ.އޭެގާަވުގތުާބ ކީާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްުެދުފޮނަދޫާދ އި

ޮގތުންާ ުގޅޭާ ބައިތަކ ާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ވަނަާމ އްދ 142ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާހަވ ލ ދީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުެގ299ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާހުށަހަޅ ފައިވ ާޤަރ ރުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވވ144ާާާާިާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެާަގވ އިދުެގާާއިން

ކޮމިޓީަގއިާއަޅުަގނޑުާެވސްާހިމެނޭތީއ ާއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރަންާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާމާިާ

ާާ އަޅުަގނޑު ދެންާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ޮގތަށްާ ބަހުސްަގިއާާއޮތްާ މިާ ދަންނަވ ލީާ އެދިާ ފުރުޞަތަކަށްާ މިއަދުާ

ދެއްކިާ ތިާ ޮގތުންާ ނުުގޅޭާ ކަމ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ބޭފުޅުން،ާ ބައެއްާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ

ބަެއްއާާ ދަންނަވ ލަން.ާ ެއއްޗެއްާ ެއއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޝ މިލުވ ތީާ ޭއަގާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުތަކުަގިއާ

ބޭފުޅުންާވިދ ޅުެވއްޖެ،ާމިާކަމ ާުގޅިެގންާވ ހަކަދައްކަމުންާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުނާްާޢިއްޒަތްތެރިާ

މަސައްކަތްކޮށްފަިއވ ާާ ޮގތުންާ ޒ ތީާ ހޮވުމުަގއިާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އަދިާ އ އިާ ހޮވުމުަގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރި ެގނެސްެގންާ ބ ރުތައްާ މަޖިލީހަށްާ އަދިާ ެގނަީއާވ ހަކަ.ާ މަޖިލީހަށްާ ބ ރެއްާ އޮތްާ އަތުަގއިާ އްޔ ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނ ޤ ބިލުާބޭފުޅުންާކަންކަމަށްާމިާތަނަށްާފޮނުއްވ ތީއޭ.ާޭއެގާބަދަލުަގިއާމިތަނުންާއެާބ ރުތަްއާ
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ާނެީގއޭ.ާެއާާބޭފުޅަކުާކުރިމަތިލ ފައިާއޮްއވ ާއެާބޭފުޅުންާބ ކީކުރައްވ ފައިާބޭނުންވ ާބަޔަކ5ާާުހޯދައިެގންާޕީ.އެޗް.ޑީެގާާ

ވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުމަކީާކަނޑަެއޅިެގންާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފަށްާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަންާއޮޅުވ ލަންާވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުމެްއ.ާ

ޝަރުތާުާ ނުހުންނ ނެާ ހޮވިފަިއާ ކޮމިޝަނަށްާ އެާ އެހެންީވމ ،ާ ނޫން.ާ ެއއްާ ޕީ.އެޗް.ޑީާ ޝަރުތަކީާ ކޮމިޝަނަށްާ އެާ

މަާއެއ ެއކީަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޕީ.އެޗް.ޑީާއޮތްާބޭފުޅެއްެގާއަތުަގިއާާފުރިހަމަނުވ ާއެއްވެސްާބޭފުޅެްއ.ާހަ

އޮތުމަކީާކަމަކަށްާކުރިމަތިލީމަާއެާބޭފުޅަކުާެއކަމަށްާނަަގންާމަޖުބޫރުވ ާސަބަބެއްާނޫނޭ.ާދެންާހަމަާއެއ ެއކީަގިއާާ

ޢި ބައެްއާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ކަޓުވ ލިާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ކަންތައްތައްާ ޮގތުންާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާާޒ ތީާ ބޭފުޅުންާ އްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާެއއްޮގތަކަށްާވެސްާޒ ތީޮގތަކުންާބޭފުޅަކުާކަޓުވ ލ ކަށްާމަސަްއކަތްކޮށްފަާއެއްާައޅުަގނޑުމެންާ

ނޯންނ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިާއިންޓަރިވުއަގއިާއެާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާދޭތެރޭަގއިާކުރެވުނުާމުޢ މަލ ތުަގިއާާ

އިންޓަރިވއުަގިއާާަގާނއަޅު އޮންނ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިނ ކޮށޭާ މަްއޗަށްާ ކަންތައްތަކެއްެގާ ފ ހަަގކުރެުވނުާ ޑުމެންނަށްާ

ެއާާ ތިއްބަވަިއެގންނޭާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ޕ ޓީެގާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ބޭފުޅުންާ ިވދ ޅުވ ާ އެާ އެހެންާ މ ކުސްދީފައި.ާ

މ ،ާެއއީާކަނޑައެޅިެގންާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފަށްާރައްޔިތުންނަށްާކޮމިޓީތަކުަގއިާމަސަްއކަތްާކުރެވެމުންާދިޔައީ.ާއެހެންވީ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާާ ޕ ޓީއަށްާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ ސަރުކ ރ ިއާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ އޮޅުވ ލުމަށްާ ކަންކަންާ

ރައްޔިތުން ވ ހަކަފުޅެްއކަންާ ެގންދިޔަާ ދަްއކަވަމުންާ އުސޫލުންާ ކުރަްއވ ާ ކަންތަްއާ ޢ އްމުކޮށްާ ނަށްާާބޭފުޅުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެދިާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ހ މަކޮށްދިނުމުެގާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ހަމަާ ވ ހަކަފުޅުތަކަކީާ ދައްކ ާ އެާ ބޭފުޅުންާ އެާ މިއަދުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

މި ފެށުނީއްސުރެާ އޮޅުވ ލަންާ ޙަޤީޤަތްާ ކުރައްވަމުންާާކަންކަމުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ފެށުނީއްސުރެާ ސަރުކ ރުންާ އަދުެގާ

ކަމެކޭާާ ކޯޓުެގާ ސުޕްރީމްާ މ ނަކުރުމަކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދެންާ ކަމެކޭ.ާ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަުމންާ އުސޫލުންާ ެގންދަވ ާ

މ ނަ އަޅުަގނޑަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދަކު.ާ ނެތްާ ދަންނަވ ލެވޭކަށްާ ކުރެޭވާާހަމައެކަނިާ

ކޮންާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ހުންނަވ ާ އޮފީހުަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިއަދުާ މ ނަކުރުމަކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ބޭފުޅަކުާާ އެާ ވިދ ޅުވ .ާ ކަންނޭނެގާ ޖުހ ާ ނޫނީާ ވިދ ޅުވ ،ާ ޒުހައިރެކޭާ ކަމެއް.ާ ެއއްާ ސެކްރެޓަރީާ ކިޔ ާ ނަމެއްާ

ބޫލުކުރެވިފައިާމިާއޮންނަނީ.ާެއއީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކޮންެމާާމ ނަކުރައްވ ާެއއްޗެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާބޮޑަށްާޤަ

ޮގތަކަށްާކަމަށްާއޮތަސްާެއާަމނިކުފ ނުާނިކުމެވަޑަިއެގންާވިދ ޅުވެދ ނެާމިހެންނޭާމިކަންާކުރައްވ ނީާނޫނީާމިހެންނޭާ

ންމެާމޮޅުާބޭފުޅަކީާމިކަންާތަރުޖަމ ކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުންާކޮންމެާއެްއޗެއްާވެސްާމިއަދުާތަރުޖަމ ކުރަންާއެ

ހެން.ާއެހެންވީމ ،ާސުޕްރީމްާކޯޓުެގާވ ހަކަދަްއކަންާނޫނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޒުހައިރުާ

އެާވިދ ޅުވ ާއެމް.ބީ.ސީާާ ިމއަދަކުާއެހ ާރަނަގޅުކަމެއްާނޫން.ާ ޚިލ ފަށްާކުރ ާވ ހަކަާދެއްކުމަކީާ ކަންކަންާޤ ނޫނ ާ

ހިނގާ  ވެސްާ ކަންތައްާ ލަދުފުޅުެގންާާބޯޑުެގާ ދައްކަންާ އަމިއްލަފުޅަށްާ ވ ހަކަާ އެާ ބޭފުޅުންާ އެާ އެއީާ ޮގތް،ާ ދިޔަާ

ވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާއެކަންވެސްާމިާވީާޮގތަކީާއެާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅުންާއެާ
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ފުޅުންެގާއަމިއްލަ،ާެއއްކަލަާޤ ނޫނ ާބޯޑަށްާނުހޮވުނީމަާއެހ ާހިސ ބުންާއެާބޯޑަކީާކަމުނުދ ާބޯޑަކަށްވީ.ާއަލުންާއެާބޭ

މާިާ މިހ ރުާ ކުރަްއވަިއެގންާ ކަމެއްާ ކޮންމެވެސްާ ުއސޫލުންާ ކުރަްއވަވ ާ ކަންތައްތައްާ ބޭރުންާ ޗ ޓުންާ ނޫނީާ ޚިލ ފަށްާ

ތެރޭަގިއާާ މިނެޓުާ ދެާ ިމާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހައްދަަވއިެގން.ާ ކަމަކަށްާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނ ާ ެއކަންެވސްާ އުޅެނީ.ާ

އްކަންާބޭނުންެވފައިާހުރިާހުރިހ ާވ ހަކައެއްާނުއެއްާދެްއކޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާެއާާއަސްލުާމިާދަ

އެއްާ ވ ހަކަާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ ާ ެއއީާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެއްކެވިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަމ ޒުކުރަްއވަިއެގންާ ކޮމިޓީާ ދެާ

ދަން ވ ހަކަާ އެާ ބޭނުންވ ތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލ ނަން.ާކަމަށްާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ނަވ ލ ފައިާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމ ފަންނުާއުތުރުާ

ޤ ނޫނުތަކ ާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ މިާ އ ދެ،ާ އައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ބެ ކަނޑައެޅުމ ާ ިމާާމ އްދ ތައްާ ދިޔަ.ާ ލިބިެގންާ ެވސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރުޞަތުާ މަސައްކަތްކޮށްލުމުެގާ ކޮމިޓީަގިއާ ހޭާ

16ާާާާކަމަކީާކުރީެގާާ ވަނ17ާާާާަވަނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވެސްާހުށަހެޅިެގންާދިޔަާމައްސަލަާެއއް.ާއަދިާމިހ ރު

އަޅު ދެންާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ކުރައްވަމުންާ މަސައްކަތްާ ހުށަހެޅިެގންާ ފަދައިންާމަޖިލީހުަގއިާ އެނޭގނެާ ަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަކީާސުޕްރީމްާކޯޓެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާތަޢ ރުޟުވ ާޤ ނޫނުތަކ ާ

ފެހިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ެއނޭގނެ.ާ ނުއެއްާ އެހެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކޮބައިކަންާ މ އްދ ތަކަކީާ

ޮއތްާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާރުޖޫޢަާ ބ ރުދީފައިާއެބަާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ދ އިރުަގއިާ ަވމުންާ

ބ ރު.ާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ޤ ނޫނުތައްާ ފަދަާ ފެންނަާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެްއަގއި.ާ މ އްދ ާ

ންާިމޮގތަށްާކުރީމ ާހަަމަގިއުމާާއެހެންވެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހުަގއިާމިާމަސައްކަތްކުރަމުންާމިާެގންދިޔައީ.ާމިކަ

ތަޢ ރުޟުވ ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެ.ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހަވ ލ ދޭާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ

މ އްދ ތަކަކީާކޮބަިއކަމ އި،ާމިާކަންތައްތަްއާބެލުމަށްާފަސޭހަތަކެއްާެވެގންދ ނެ.ާއެހެންނަމަެވސްާއަޅުަގނޑުާކުރިންާާ

ފަދައި ޤ ނޫނުތަކަކީާާދެންނެވިާ ކޮބައިކަންާ މ އްދ ތަކަކީާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ންާ

ސުޕްރީމާުާ މަޖިލީހަކީާ މިާ ނޫންާ ބަެއއްާ ފަސޭހަވެެގންދ ނެާ އެހ ާ ދެންނެވުމަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެހެންާ ކޮބައިކަންާ

ސ ސީއ ާތަޢ ރުޟުވ ާޤ ނޫނަކީާނޫނިއްޔ ާކޯޓުންާމިާކަންތައްތައްާކުރ ނެާފަރ ތަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާޤ ނޫނުއަ

އ ޚިރުާާ ދިޔަާނަމަވެސްާ ބ ޠިލުެވެގންާ ޮގތަށްާ ެއާ އެާޤ ނޫނެއްާ ކޮބަިއކަންާކަނޑަެއޅިާނަމަވެސް،ާއަދިާ ބައިތަކަކީާ

ނަތީޖ އަކަށްާވެެގންާހިަގއިދ ނެާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނަކުރުމުަގއިާސުޕްރީމްާކޯޓުންާނެރޭާއަމުރެއްެގާސަބަބުންާާ

ޙު ހެދުމަށާްާނޫނިއްޔ ާ ޤ ނޫނެއްާ ޮގތަކަށްާ ރުޖޫޢަވ ނެާ ޤ ނޫނުތައްާ މިާ ހަމަާ އަލުންާ ސަބަބުންާ ކުމެްއެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ޮގތެއްާ ހިނގައިދ ނެާ ވެެގންާ ެވސްާ އެއީާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ލ ޒިމުވެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ކުރީެގާޤ ނޫނުތަކ ާމ އްދ ތަްއާާާާޤަބޫލުކުރަން.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާބަލ އިރުަގއިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާތަޢ ރުޟުވ 

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިހ ރުާ ެއީއާ ސަބަބުން.ާ ޮގތެްއެގާ ދެާ ޖެހެނީާ މިާ ވ ންާ މިހެންާ ޮގތުަގިއާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ

ދަނީ.ާާ މިާ ޢަމަލުކުރެވެމުންާ މިާ މިހ ރުާ ޮގތަކަށްާ ަވކިާ ވަކިކުރެވިފައި.ާ ބ ރުތަކެއްާ އޮތީާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ާަވކިކުރެވެމުންދިޔަާދިޔުމެްއެގާސަބަބުންާތަޢ ރުޟުވ ާޤ ނޫނުތަކެއްާެއއްާކަމަކީ.ާދެންާާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބ ރުތައް

ިމާާ ވ ހަކަތައްާ މިފަދަާ ފުޅ ކޮށްާ ވަރަށްާ ބ ބުަގއިާ މިނިވަންކަުމެގާ ޙައްޤުތަކ ިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ކަމަކީާ އަނެއްާ

ޤ ނޫނުތައްާވަރަށް ހުރިާ ކުރީަގާ ވ ހަކަތައްާއޮންނ ތީވެާ ޙައްޤުތަކުެގާ ވެެގންާާއަސ ސީާ ޮގތެއްާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ބޮޑަށްާ ާ

އިންސ ނީާ ނޫނިއްޔ ާ ޙައްޤުތަކަކީާ އަސ ސީާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ހިނގައިދ ނެ.ާ

ޙައްޤުތަކަކީާމިއީާހަމަާއަބަދުާވެސްާއޮންނަާކަންކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރީެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާޭއެގާތަފްސީލުާ

ިވޔަސް ކަމުަގއިާ އޮންނ ނާެާާާނެތްާ ހުންނަންޖެހޭާ ހަމަާ އެާ ވ ތީވެާ ޙައްޤަކަށްާ ލިބިދޭާ ވ ތީވެ،ާ އިންސ ނަކަށްާ ެއއީާ

ހިނަގންޖެހޭނޭާ ޝަރީޢަތެއްާ އިންސ ފުވެރިާ މިސ ލަކަށްާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ އެޮގތަށްާ ކަންތައްތައްާ ެއާ އަބަދުވެސްާ

އިންސ ފުވެރި އޮތިއްޔ ާ އެހެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކުރީެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ހިނގ ނެާއެހެންާ ޝަރީޢަތެއްާ ާ

ޮގތްތަކެއްާއުސޫލުތަކެއްާެއއީާހަމަާމިހ ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުާކުރީަގއިާލިޔެފަިއާނެތްާކަމުަގއިާީވާނަމަވެސްާހަަމާ

ޮގތަށްާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އުސޫލުތަކެއް.ާ އެއްާ އޮންނަންޖެހޭނެާ

އ  ވެސްާ ކަމަކުާ މިހ ރުާކަނޑައެޅުނެއްާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ކޯޓުންާ ސުޕްރީމްާ ހަމަާ ވ ނީާ ނަތީޖ އަކަށްާ ޚިރުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއެކިއެކިާމ ްއދ ތައްާމ ނަކުރަމުންާދިޔައިރުެގާތެރޭަގއިާމިާބ ޠިލުކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާ

ޤ ނޫނުތަ ެއޮގތަށްާ ރުޖޫޢަވެ،ާ އަލުންާ ހަމަާ ެވސްާ ބައިތައްާ ނޫނިްއޔ ާ ޤ ނޫނުތައްާ ވެސްާާކަނޑައަޅ ާ ހަދަންާ ކެއްާ

ދިނުމަށްޓަކައި.ާާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ ކުރުކޮށްލ ނަން،ާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހިދ ނޭ.ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ކަމަ ތަޢ ރުޟުވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުތަކުެގާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ފެންނަާ ށްާ

ކަމަށްާމިާކޮމިޓީއަކުންާ ބައިތައްާފ ހަަގކޮށްާއެާކަންތައްތައްާިއޞްލ ޙުކުރުމަށްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންާބޭނުންވާ 

އޮތާްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިތަނަށްާ އޮތް،ާ އެބަާ ެގންނަވ ފައިާ މަސައްކަތްކުރަްއަވއިެގންާ ބުރަާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްކުރައްވ ،ާ

ރު.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާވ ހަކަާައކީާމިއަދަކީާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާނުވަތަާޤ ނޫނުތަކަށްާމ ާޤަރ 

ބޮޑަށްާބަލ ާޒަމ ނެއްާނޫނޭާވެރިކަންކުރ ާފަރ ތުަގއިާތިއްބެިވާބޭފުޅުން.ާއެއީާމިހެންާމިާދަންނަވަނީާކަނޑައެޅިެގންާާ

ށްާނިސްބަތްވެާަވޑަިއަގންނަވ ާބައެއްާބޭފުޅުން،ާބައެއްާބޭފުޅުންާާމިާތ ނަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަ

މިސ ލަކަށާްާ ތަނަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހައްދަވ .ާ އެބަާ އިތުރުފުޅުާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ނޫން،ާ ބޭފުޅުންނެއްާ ހުރިހ ާ
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ވިދ ޅުވެއްޖެ ނ ޒިމުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ އަޚް،ާ ސިވިލްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ

ާާ ތެރޭަގއި ނަންފުޅުތަކުެގާ ެގންނެވިާ ޢައްޔަންކުރުމަށްާ ބޭފުޅުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ޮއްއވ 5ާާާާސަރވިސްާ ޑޮކްޓަރޭޓުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާތަނުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާބ ރުާކަނޑ ލުމަށްޓަކައިާއެާބ ރުާމިތަނަށްާެގނެސްާވައްދ ާހަމަާ

ާާ މ ނަާއެއްާދޭހަވ ާޮގތަކަށްާވ ހަކަފުޅުާއެާދައްކަވަނީ.ާފުރަތަމަާސިިވލްާާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާބޭފުޅުންާވެއްދިާކަހަލަ

ސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާމެންބަރުާކަމަށްާޢައްޔަންކުރަންާބޭނުންވ ާމެންބަރުންެގާޝަރުތަކީާވެސްާފުރަތަމަާޑިްގރީާ

ާާ ެވފައިވ ާމީހަކަށްާވ ންޖެހޭ.ާޑޮކްޓަރ10ާާޭއެްއާނަގ ާމަސައްކަތުެގާދ ިއރ ަގިއާއުޅޭތ  ޓެއްާއަދިާއޮތުަމކީާއަހަރުާ

ނޫން.ާ ކަމެއްާ ދޭންޖެހޭާ ޚ އްޞަކަެމއްާ މ ާ އެއީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ

ވަނަާޑިްގރީާޑޮކްޓަރޭޓ ާހިސ ބަށާުްދ އިރުަގއިާހަަމ3ާާކިޔަވަިއެގންާތިބިްއޔ .ާފުރަތަމަާޑިްގރީ،ާމ ސްޓަރސްާއަދިާ

ހަމަ ތިއްބަވ ފ ނެާ ބޭބޭފުޅުންާ ވަރަށްާާއެކިާ ހ ސިލުކުރަްއވަިއެގންާ ެއއްާ ޑިްގރީާ ފުރަތަމަާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ާ

ބޭފުޅަކަށްވުރެާ އޮތްާ ޑޮކްޓަރޭޓެްއާ ބޭފުޅުން.ާ ތިއްބެވިާ މަސަްއކަތްކުރަްއވ ފައިާ މައިދ ނުަގއިާ ޢަމަލީާ ރަނަގޅަށްާ

ރަނަގޅުާ މ ާ ވުރެާ ބޭފުޅަކަށްާ ނިކުެމވަޑައިެގންނެވިާ ހިތްޕަަވއިެގންާ ޑޮކްޓަރޭޓެއްާ ބޭފުޅަކާުާތ ޒ ކޮށްާ ޤ ބިލުާ މ ާ ާ

ހުންނަވ ފ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާއެާއިލްޒ މެްއާައޅުަގނޑުާނަގ ކަށްާބޭނުމެްއާނޫން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންހ ާޮގތަކަށްާމީހުންާހޮވަނީއޭ.ާއެްއވެސްާޤ ބިލުކަމަކަށްާބަލައެއްާނުލައޭ.ާއެހެންނެއްާނޫންާމާިާ

ރަށްރަށުެގާކައުންސިލަރުންނަށ އި،ާތަންތަނަށްާމީހުންާލ ފަ،ާހަމަާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާމީހުން.ާާސަރުކަރުންާއެބަހުރިާާ

ތަންތަނުަގއިާގ ާއުކަންާުއޅުނުާމީހުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަހަލަާވ ހަކަފުޅުާނުދެއްކެވުމަކީާައޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާެއދޭާާ

ާާ ހަދ  މިތަނުންާ ދެންާ ބޯނުކަމެއް.ާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ާާޤ ނޫނުތަކަށްާ ދެންމެ ހެކިާ ދ އިރ ެގާލަބ ކަމުެގާ ފޮނަދޫާ

ާާ ާާމެންބަރުާވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާއެމް.ބީ.ސީާާބޯޑުޢިއްޒަތްތެރި ހަދ ާއެާބޯޑަށްާމީހުންާާާކޯޕަރޭޝަނެއްާ،ާއެމް.ބީ.ސީ

ާާއެްއާނެތްާއެާފަރ ތަކ ާ.ާވެއްޖެ.ާއަދިެވސްާއެމް.ބީ.ސީާހަވ ލެއްާކޮށްފަފަިއާއޮންނަތ ާކިތަންމެާދުވަހެއްާާކޮށްޢައްޔަން

ތް.ާާއެއްާނެާާއ އިާރޭޑިއޯާމޯލްޑިވްސްާހަވ ލުކޮށްފަާާބުނ ާއިދ ރ ތައްާޓީ.ވީާމޯލްޑިސްާާނޫނިއްޔ ާއެާޤ ނޫނުަގއިާއެ

ާާާާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ާާވަނީޚިލ ފު ާާުީާނޫނީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާާރައީޤ ނޫނުެގާބ ރުާކަނޑުވ ލަނީާނޫނީ

ާާލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ާާ ބުނ ާބުނުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެއްޮގތަކަށްާެވސްާާކަމަށްާއެާާއަޅުަގނޑުމެންާކަނޑ ލ ބ ރުތައް

ާާއޮތްާވަޒީރުންާޢައްޔަންކުރ ނެާާކަނޑައެޅިެގންާއެބަާހެންާމިާދަންނަވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާބަލައެއްާނުަގންނަން.ާއެ

ނޫނުާއަދިާމިތ ާހަދ ފައިާއޮތްާޤ ާާމިާމަޖިލީހުންނޑައެޅިެގންާލިޔެފަިއާޮއއްވ ،ާާޮގތ އިާެއއްޗެހިާހަމަާރަނަގޅަށްާކަ

އެބަ ަގވ އިދެއްާ އޮތްާ ފ ސްކޮށްފައިާ ދެއްަވިއެގންާ ޯވޓުާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ެއާާާާތިއްބެވިާ އޮތް.ާ

ބުނޭާކޮމިޓީތަކަށްާބޭފުޅުންާެގނެސްފައިާރުހުންާހޯދަންާނޫނީާރުހުންާބޭނުންވ ާބޭފުޅުންާެގނެސްާާާާަގވ އިދުަގއިާއެބަ

އެކަމަކުާ ޮގތް.ާ ކުރަންވީާ ބޭފުޅުންާާކަންތައްާ ތިއްބެވިާ މިއަދުާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ އިންކ ރުކުރަްއވަނީާާ،ާ

އިންކ ރު ާާކަނޑައެޅިެގންާ ާާާާކޮމިޓީމިކުރައްަވނީ އަިއސް ބަިއވެރިވ ންާ.އަށްާ މަސައްކަތުަގއިާ ެއާާާޤ ނޫނީާާެއާ ޮގތުންާ
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ާާ އެ ނޫނިއްޔ ާ ާާޕްރޮސެސްާ ާާބޮޅު އަންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއ3ާާްހަމ ވ ންާ ކުރަްއަވއިެގން.ާ އެކަމެއްާ ައށްާާާާޔ ާ

ޢައްޔަންކުރެވިދ ނެ ހުވ ާާއެާާ.ވަޒީރުންާ ެއބާާބޭފުޅުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރެއްވިދ ނެ.ާ ފުރިހަމާަާާާވެސްާ ުޭފުޅުންާ

ވ ނެ ގައިމުާކަމަާާވަޒީރުންނަށްާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އެާށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވެސްާާާވެސްާ ރުހުންާ ބުނ ާ

މި ތަންކޮޅެްއާާާާންނަވަނީާތިމަންނަމެންާދަާާލިބިެގން.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ ބޭނުންވ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ތަންކޮޅެއްާ ޤ ނޫނެއްެގާ ނޫޅުއްވ ށޭ.ާާާާނޫނީާ ހިތްޕަަވއިެގންާ ބަހުރުވައިންނަގައިެގންާ ބޭފުޅުންެގާ ނަަމާތިާ

ެއއްޗަށްާބައްލަވ ށޭ.ާތަންކޮޅުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާބަހުރުވައިން ކޮޅުާާާނަމަާބޮޑުާމަންޒަރަށްާބައްލަވ ށޭ.ާމުޅިާ

މަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާހައިސިްއޔަތަކުންާތިޔަާވިދ ޅުވ ާާާާހިތްޕަވަިއެގންާނޫޅުއްވ ށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑެއްާމި

ވަނ16ާާާައަޅުަގނޑުމެންެގާބޮލުަގިއާތިޔަާއަޅުވ ާއިލްޒ މެްއާނަގ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިދިޔަާާ

ަގއިމުކަމަާާެއއްާާސަލަމަޖިލީހަށްާވެސްާމިާހުށަހެޅުނުާމައް ޮގތުންާާާާެވސްާމީަގއިާބުނ ށްާބޭފުޅުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާ

ާާ ާާާާދުވަހުެގާތެރޭަގިއާމ30ާާިވެއްޖިއްޔ ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއ30ާާާެޤ ނޫނުައސ ސީާއަށްާޢަމަލުކުރ ތ 

ާާ ސަރުކ ރަކަށް އޮންނަާ ހުށަހެޅުއްއިރެްއަގއިާ މީތިާ ސަރުކ ރުންާ މިދިޔަާ ވިދ ޅުޭވ.ާާހުށަހަޅަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ކަމަށްާ ވިާ

ާާމެއަކުާމިާކޮމިޓީަގއިާަމސައްކަތްދެން މީާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުކުރެްއވިާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގ

ާާ ވަނަާމަޖިލީހަށްާވެސްާސަރުކ ރުންާމީތިާހުށަހަޅުއްަވިއެގންާމަސަްއކަތްާކުރެްއވިއޭ.ާެއާސަރުކ ރުނ16ާާާާްވިދ ޅުވި

ޮއތުންާާކުރަންޖެހޭާކަމެއް ެއީއކީާާއެާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާނުވެފައިާއޮތުާާ.މަޢ ފުކުރައްވ ތިާާ،ނުވެފައިާ ންާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާާވެސްާާނަަގންޖެހޭާކަމެއްކަމަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާޒިންމ 

ާާާާޤަބޫލުކުރ  މިހ ރަށް މިހ ރުންާ އަވަހަޮގތުަގއިާ ނިންމ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާމިކަންާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ތަޢ ރުޟުވ ާ މިާ ށްާ

އަާާާޤ ނޫނުތަކުެގ މިާ ފ ހަަގކުރެވިެގންާ ައއުބައިތައްާ އިޞްލ ޙުާއިާ ައވަހަކަށްާ ީވހ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާންާ ކުރުމަކީާ

ާާާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކަމަށްާފެންނ ތީާއެާއެންމެންނަށްާވެސްާފައިދ ވ ނެާކަމެއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެމް.ޑީ.ޕީާ ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ދައްކަވަން ވ ހަކަފުޅުާ ފަރ ތުންާ އެބ5ާާަެގާ އެދިަވޑައިެގންފައިާ އަދިވެސްާ އޮތް.ާާާާބޭފުޅަކުާ

ާއެބަާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާދެވަނަާފުރުޞަތަކަށްާވެސްާއެދިަވޑަިއެގންފައި

ަގިއާާއަރުވަނީާލިސްޓުާާާއިރު.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިމިނެޓ2ާާު.ޑީ.ޕީާއަށްާިމހ ރުާާއޮތް.ާބ ކީާއެމް

ާ.هللاމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާށްާއެއީާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާާދެންާއޮތްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު
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ާާއ  ފ ހަަގކުރެވޭާޤ ނޫނުާދެ،ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާތަޢ ރުޟުވ ާކަަމށް

ތީާއެާކޮމިޓީންާކުރައްވ ފަިއވ ާާފައިާވ މ އްދ ތައްާުއވ ލުމަށްާބިލެއްެގާޮގތުަގއިާހުށަހަޅުއްވ ާާނުވަތަާޤ ނޫނުެގާބަެއއް

އަ ޝުކުރުމަސައްކަތަްއާ ޢިްއޒަތްޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތަކީާދަންނަވަން.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ތެރިާ

ންމ ލުމުެގާރޫހުާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތައްާއެންމެާފުރިހަމަާޮގތުަގއިާކޮށްާނި

އަޅުަގނޑުމެންާކަން.ާާާވިސްނުންާއެބަާެގންުގޅެންޖެހޭމަޖިލީހެުގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެާާާމިއ ލ ކުރަންޖެހޭކަން.ާާ

ޮގތްޮގތަށްާދ ާދިއުމުގައިާާމި ވެސްާރައްޔިތުންެގާލ ބަޔ ިއާާާާތ ނަގއިާތަފ ތުާސިޔ ސީާފިކުރުތަކުަގއިާޖެހިާތަފ ތުާ

ާާދިއަށްާއިސްކަންާާމަންފ  ެގންުގޅެންޖެހޭ އެނުމުެގާވިސްނުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާާާާކަމުަގއިާ ވ ހަކަާ

ވަރަށްާކަންބޮޑުވޭާބައެްއާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުންާފ ހަަގކުރަްއވ ާާާާއަޅުަގނޑުާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ،ދަންނަވ ލަން.ާާ

މަޖިލީހުެގާާާާެގނެސްާމިާާ،މަޖިލީހަށްާއެހެންާފަރ ތްތަކުަގއިާހުރިާބ ރުތަްއާދަމ ާާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމި

އެާ އަދިާ ނުކުރެވޭ.ާ ތ އީދެއްާ އެކަމަކަށްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ލ ން.ާ ވަކ ލ ތުާބޭފުޅުންާާތެރެއަށްާ އެބަާ ެއީއާާާ ކުރަްއވ ާ

ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެާ ހިފައިެގންާ އެޮގތަށްާ ބޭނުންާ އަޅުަގާާމެޖޯރިޓީެގާ ސުވ ލަކީ،ާާކަމަށް.ާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ ނޑުެގާ

މި ާާާާއަޅުަގނޑުާ މެޖޯރިޓީ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ޮގތަކަށްޢިއްޒަތްތެރިާ ރަްއޔިތުންެގާާާާަވކިާ ދިވެހިާ އޮންނަިއރުާ

ކިހިނެ އޮތީާ ބަލައިލ ންޖެމެޖޯރިޓީާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ވ ހަކައްތޯާ މެޖޯރިޓީާ އެހެންވީމ ،ާ ދައްކ ިއރުާާހޭ.ާ

އިހުތިރ މުއަޅުަގނޑުމެ އެބަާ ވެސްާ ފަރ ތަށްާ ދެާ މިާ ާާންާ ކަމަށް ާާކުރަންޖެހޭާ ސަރުކ ރެްއާާއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުމަކީާ ޚިދުޮގާާއޮތުމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާމަތްތުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރުން.ާ

ޤ ނޫނުތަކެްއާާާާބޭނުމަކަށް ދެވޭނެާ ޚިދުަމތްާ އެާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވ ނީާ

ާާފަދަާޤ ނޫނުތަކެއްާމިާމަޖިލީހުންާހެދޭާކަމަށްާާާށްާއެާޚިދުމަތްތަކަށްާހުރަސްއެޅިާެގއްލުންާވެދ ހެދުން.ާރައްޔިތުންނަ

ޏ ާއެއީާމިާމަޖިލީހުެގާޒިންމ ާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތުަގިއާއަދ ކުރުންާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭ.ާާވަން

މަތީންާޖަވ ބުދ ރީކުރުމުެގާވ ހަކަާދެކެވޭއިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއެބަާާާާވ ާޮގތުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޤ ނޫނުަގއި

ނޫނީާއިމުެގާތެރެއިންތޯާތްކުރެވެނީާޤ ނޫނ އިާއެްއޮގތަށްތޯާނޫނީާޤ ާވިސްނ ލަންޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާމަސައްކަ

ާކުރ ާމަސައްކަތ ާާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުެމންާއެާާވ ާާޮގތަކަށްާއެކަންާކުރެވޭާކަމަށްާާނޫންާާވެސް.ާއެ

ރަނަގޅުާާދޭތެރޭގައި އެންމެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ެއއީާ އުފައްދ ލުމަކީާ ސުވ ލުާ އް.ާާކަމެާާެވސްާ

ާާ ަގވ އިދ ، މިއަޅުަގނޑުމެންާ ބޭރުންާ އިމުންާ ޤ ނޫނުެގާ އެާ މެންބަރުންާާޤ ނޫނ އިާ ކަމެްއާާމަޖިލީހުެގާ ތިބެާ ޮގތުަގއިާ

އެހެ ފަހުަގއިާ ޒިންމ ކުރުމަށްާ ެއާ ބޮލުަގއިާ ބަެއއްެގާ ބޭރަށްންާ ަގވ އިދުންާ އެމީހުންާ ކަަމށްާާައޅުވ ފައިާ ބުނ ާ ދެއޭާ ާ

ާާވަންޏ ާއަޅުަގނ އަކީާެއއީާއެންމެާރަނަގޅުާވ ހަކަާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެްއާާާާވ ހަކަާާދެއްކޭޑުމެންނަށްާއެ

އެކިއެކިާާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެވޭ.ާ

މި ދައްކަމުންދ އިރުާ ވ ހަކަާ ެގްއލޭާ ޙައްޤުތައްާ އަޅުަގނޑުާާރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުންާ މެންނަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ
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އަޅުަގނޑުާާާާފައިާވ ކަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާހެކިވެޢަމަލުކުރެވުނުާޮގތެްއެގާސަބަބުންާއެތައްާރައްޔިތެްއެގާޙައްޤުާެގއްލި

ާާާާއެ ބަެއއްެގ އެތައްާ ދަންނަވ ނީާ ބ ރުލ ާ ައޑަށްާ ތ އީދުކޮށްާ އަށްާ ާާވ ހަކަާ ޢަމަލުކުރި ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުެގާޙައްޤުާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.އޮތޭ.ާާސަބަބުންާގެއްލިފައިާއެބަ

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާަގލޮޅުާދެކުނު

ސަރުކ ރަކަށްާާ މިާ ކޮންމެހެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ާާާާޤ ނޫނެއްާއޮތަސްާނެތަސްާެއއީކީާމައްސަލަ ާާެއއް ާާނޫނޭ. މާުާއީކީާވެސްާމިާސަރުކ ރަށްާމ ާމުހިއްމިެއހެންވީމ ،

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާކުރަންާލ ޒިމުކޮށްފަިއވ ާާނުދެކެން.ާނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާައޅުަގނޑެއްާާކަމެއްާކަަމކަށް

ިމާރިހ ާކަމެއްާާޗ ޓުންާބޭރުންާހުހެންމެ،ާާހަމައެާާދަންނަވ ލަން.ވ ތީާމިކަންާކުރަންވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާާާކަމަކަށް

އޮތަސްާނެތަސްާސަރުކ ރަށްާމިާޤ ނޫނެއްާާާާސަރުކ ރުންާކުރައްވަމުންާެގންދަވ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާމި

މެންބަރުންާޚ އްޞަކޮށްާާާއެީއކީާމައްސަލަައކަށްާނުވ ނެ.ާއ ދެ،ާމި ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާބަެއއްާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ ރިޔ ސީާނިޒ މެއްާމަޑަވެލިާ މިއީާރިޔ ސީާނިޒ މެކޭ.ާ ތަކުރ ރުކޮށްާވިދ ޅުވިާ ކަންާާާާމެންބަރުާ

ާާ އިނޭގ. ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫނީ ނިކުތީމަާރިޔ ސީތޯާ ކިޔ ފައިާ ބޭނުންވަނީާ ބަރުލަމ ނީތޯާ

އޮތީކުރިާާއަޅުަގނޑުމެންާާ ކ މިޔ ބުވެފައިާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޭއރުާާއަޅުާާ.ކެމްޕޭނެއްަގއިާ ަގނޑުމެންާ

ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާއެާާ،ނިންމައިެގން ބ ރުާވަކިވެފަިއާއޮންނ ތީ.ާއަޅުަގނޑ3ާާާާުޮގތަށްާއެކަންާނިންމީާމިާނިޒ މުަގއި

ވަނ6ާާާާަވަނަާމ އްދ ،5ާާާާމެންބަރުންާވެސްާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާޢިއްޒަތްތެރިާާއެދެންާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުެގާާ

ާާ އަދި 7ާާާާމ އްދ ާ ވަރަށް މ އްދ ާ ބައްލަވ ލަްއވަން.ވަނަާ ރީތިކޮށްާ ރީއްޗަށްާާާާސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ މީަގއިާ

ރައްޔިތުންހެާމަޖިލީހަށްާކަމަށް.ާވެރިކަންާހިންުގމުެގާާވަނީާާާކަނޑައެޅިެގންާއިނެގންާޤ ނޫނުާހެދުމުެގާބ ރުާލިބިެގން

ާާ ލިބިެގންވަނީ ކަމަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ބ ރުާ ޤ އިމުކުރުމުގެާދުޢަާާ.އަށްާ ލިބިެގންަވނީާާާާލުއިންޞ ފުާ ބ ރުތައްާ

ާާާާކޯޓުތަކަށްކަން. ހިތ މަޔ ނަމަެވސް، ދަންނަވ ާާއަޅުަގނޑުާ މިއިންާލަންެއކުާ ސަރުކ ރުންާ މިާ މިއަދުެގާ ޖެހެނީާ

ބެއްލެވުމެއް މ އްދ އަކަށްާ މިާާއެްއވެސްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާނެތިާ އަދިާާފެންނަނީާ ާ

ޤ ނޫނުތަކ  ކަންާާއެހެންމެާ ފުރަތަމަިއނުޚިލ ފަށްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ތަން.ާ ކުރަމުންދ ާ ާާތައްާ ހަނދ ނަށާްާން ވެސްާ

ާާ އެީއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާމެންބަރުންެގާޮގތުަގއިާމިތ ާއިންދ ާނަގ ާބޭރުކޮށްލިާދުވަސް.8ާާއަންނަނީާއަޅުަގނޑު

މަޤ މ  ނަޝީދުާ ވަޑައިާާާމުޙައްމަދުާ އޮފީހަށްާ ރައީސްާ ހުވ ކުރަްއވ ފައިާ ފުރަހަވ ލުެވވަޑައިެގންާ އެންމެާ ތަަމާާެގންާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާާާާ،ކޮށްލައްވ ފައިާވަލުދޮރ ށިންާަވދެެގންާތިބިާމީހުންނޭާކިޔ ފައިާއަޅުަގނޑުާނަގ ާބޭރުކޮށްލީ.

މިއީާޙަޤީޤަތް.ާާމިތ ާތިރިންާއަޙްމަދުމެންާސަމީރުމެންާބޭފުޅުންާވެއްދީާނަަގިއެގންާންާޓިނުާތަނުެގާފުރ ޅުާތިއްބ ާމި

ސަރުާ މިާ މަްއސަލައެހެންވީމ ،ާ އެީއކީާ ނެތަސްާ އޮތަސްާ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުާާާާކ ރަކަށްާ ހަމަާ ނޫނޭ.ާ ެއއްާ
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މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ މިތ ާ ބޭނުންާ އެމް.ބީ.ސީދަންނަވ ލަންާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ވަރަށްާާބަރުންާ ކިހިނެއްތޯާ ވ ހަކަާ ެގާ

މްާދ އިރ ެގާާނޮޅިވަރަ؟ާާެއއީާމިާނަޝީދުާކޮންދ އިރ އެއްތޯންާއޭެގކުރީާރޭާކަންނޭނެގާާއެއްާރޭާނޫާާސ ފުާމައްސަލަ

ާާާއިބ ރ ތުންާދިވެހިބަހުންާދިާޓީރުާނަޝީދުާވަރަށްާސ ފުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ ާާވީ ެގާާވިދ ޅުވަނީާއެމް.ބީ.ސީާާާމިަގއި

ާާ ޣައިރު ާާޤ ނޫނަކީާ މިޤ ނޫނީ ޤ ނޫނުާ ެއާ ވިދ ޅުިވއިރުާ އެމަޖިާާޤ ނޫނެކޭ.ާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ފޮނުވީާ ޓަރނީާާލީހަށްާ

ާާ ތިބެެގން މިތ ާ ރަޖެނެރަލް.ާ ފ ސްކޮށްފައިާ އޭތިާ ދީެގންާ ވޯޓުާ ފޮނުވީަމާއެންމެންާ އަށްާ އީސުލްޖުމްހޫރިުިއްޔ ާ

ޓިކެޓު އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިތަޞްދީޤުކުރެއްވީާ ދެންާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ އިންތިޚ ބުެވވަޑަިއެގންާ ޣަިއރުާާާާަގއިާ ވިދ ޅުވަނީާ

ސަރުކ ރުންާާނުާވީާސަބަބަކީ،ާާމް.ބީ.ސީެގާޤ ނޫޣައިރުާޤ ނޫނީާޤ ނޫނަކަށްާއެާ؟ނީ.ާކީއްވެތޯާޣައިރުާޤ ނޫނީާވީޤ ނޫ

ކުރ ނެާބަޔަކުާއެާބޯޑަށްާހޮވިެގންާާޕޮކެޓަށްާެވްއޓިެގންާމަސައްކަތްާާާެގދޫކުލަާޖެހިފައިާހުރިާއެމް.ޑީ.ޕީބޭނުންވީާރީނ

މި ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާާނުދިޔައިމަ.ާ މިނިވަންާާާދައްކ ާ ވަނީާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަކީާ

މިނިވަ ތިބޭމުޢައްސަސ ތަކުަގއިާ ީމހުންާ މަސަްއކަތްކުރ ނެާ ކޮމިޝަންަގއި،ާާންކަމ އެކުާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ށޭ.ާ

ާާއިންޞ ފުވެރިކަމާ ާތިބެންޖެހޭނީާމިނިވަންކަމ ާއެކު،ާާބޯޑުަގިއވެސްާާާއެމް.ބީ.ސީހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަންަގިއ،ާާ

ޮގތަށްާާާެގންާސަރުކ ރުންާބުނ އެކުާމަސަްއކަތްކުރ ނެާމީހުން.ާނަމަވެސްާވަކިާކުލަެއއްަގއިާހުރެާާކަމ އެކުާހަމަހަމަ

ޮގތަށްނުކުރ މަސައްކަތް ާާާާިއންތިޚ ބުާާނެާ ާާވީ އެތަން ހިސ ބުންާ އެާ ވީމަ،ާ ތަނަކަށްބޯޑެްއާ ޤ ނޫނީާ ީވ.ާާާާޣައިރުާ

މަސައްކަތް މިހ ރުާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ އިޚުާާކުރަްއަވމުންކަނޑައެޅިެގންާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާާލ ޞްތެރިކަމާ ެގންދަނީ.ާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ މިާާއެކުާ ބޯޑުަގިއާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ އަދިާ ެވސްާ ތިއްބެާާސަރުކ ރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާާަވުގތުާ ވިާ

ޓީ.ީވ.އެމ  މޯލްޑިވްސްވެސްާ އޮފްާ ވޮއިސްާ ެއހެންމެާ އަދިާ ާާާާއިާ ނިކުމެަވޑަިއެގން ންާާއެތަާާއެމް.ބީ.ސީއ އިންާ

ސުާ އ ދެ،ާ ކޯޓުހަވ ލުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާ މިާާ،ޕްރީމްާ ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ސަރުކ ރުންާާާތަންތަނަށްާާޖުޑީޝަލްާ މިާ

އިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާފެނިެގންާމިާދިޔައީ.ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަކަށްާާއަޅުަގނޑުެމންެގާކުރިމަތީަގާ؟ކިހިނެއްތޯާހެދީ

އެާބ ރަކ ާބެހިވަޑައެއްނުެގންނެވޭނެ.ާެއކަމަކު،ާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާސިފައިންނ އިާފުލުހުންާބޭނުންކޮށްެގންާ

ކޮމިޝަާ ސަރވިސްާ ސުޕްރީްމާާޖުޑިޝަލްާ ޮގސްާ ފެނުނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހުންާ އޭެގާ ބަންދުކޮށްފި.ާ ންާ

ކޯޓުަގއިާބޮޑުާތަޅެްއާއަޅުވ ފަިއާއޮްއވ .ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާަވރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަާއޮތްާސުޕްރީމްާކޯޓުާއިންތިޤ ލީާާ

ންދެންާއޭރުާއެާއޮތްާސުޕްރީްމާމަރުޙަލ ާނިމުމުެގާކުރިންާނުނިމުނުާކަމުަގއިާވިޔަސްާދެންާސުޕްރީމްާކޯޓެއްާއުފެދެ

ކޯޓުާދެމިެގންާދ ނެާކަމަށް.ާނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނުނީާއެރޭާއިރުއޮްއސުނުާއިރުަގއިާއެާތަނަށްާޮގސްާ

ތަން. އެޅުވިާ ތަޅެއްާ ދުވަހުާާާބޮޑުާ އައިާ ޖެހިެގންާ ޭއެގާ ތަނަށް،ާ އެާ ދުވަހުާ އެާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެާތަނަށްާވެދެވަޑައިާނުެވސްާެގންނެުވނު.ާމިހިރީާއަޅުަގނޑުމެންެގާިމާސަރުކ ރުންާކަންތަްއާާާާއޮފީހަށްާވަޑައިަގތީމަ

ކުރަމުންާދ ާޮގތް.ާެއއީާޯގސްކޮށްާކުރެވުނުާކަެމއްކަންާއެންމެާރަނަގޅަށްާސ ފުވެސްާކޮށްދެއްވީާރައީސްާނަޝީދު.ާާ

މަށްާސަވ ދުާޢައްޔަންކޮށްފައި،ާހުވ ކުރަންާާޙުސްނުއްސުޢޫދުާިއސްތިއުފ ދެއްވުމ ާުގޅިެގންާއެޓަރނީާޖެނެރަލްެގާމަޤ 
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ކުރެއްވީާ ތިމަންނ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެހެންވެެގންާ ނެތް.ާ ޮގތެްއާ ހުވ ކުރެވޭނެާ ބެލިއިރުާ

ބަިއވަރުާ އެތައްާ މިކަހަލަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ސ ފުކޮށްދެއްވީ.ާ ެވސްާ ޯގސްކަެމއްކަންާ

އަޅުާ ޢިްއޒަތްތެރިާވ ހަކަތަކެއްާ ެއމް.ޑީ.ޕީެގާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އެްއޮގތަށްތޯާ ޤ ނޫނަކ ާ ކޮންާ ދެއްކިދ ނެ.ާ ަގނޑުމެންނަށްާ

ފަނޑިޔ ރުންނ ާ ކޯޓުތަކަށ އިާ ނެތިާ ހުއްޓުމެއްާ ަވޒީރުންނަށްާ މެންބަރުންނ އިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މެންބަރުންާ

ާ؟ާޤ ނޫނެއްާނެތިެގންތޯ؟ާޤ ނޫނެއްާއޮެވެގންތޯ؟ާތޯދިމ ލަށްާއެއްޗިހިާޮގވަމުންާދަނީ.ާއެއީާކޮންާބ ރެއްާލިބިެގންާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވަހަކަދެްއކެވުން

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާ

ާންާ:ރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުާނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްމ ފަންނުާދެކު

މަޖިލީހުަގިއާ މިާ ނުހެދިާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދަން.ާ ފ ޑުކިޔަމަކުންާ ކޯޓުތަކަށްާ މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ޤ ނޫނ އާިާ ކުރަންޖެހޭާ ކަންތައްތަްއާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ ޝަރުޢީާ ޝަރީޢަތްކުރުމުެގާ ވެސްާ މިހ ރުާ ޝަރީޢަތަށްާ

މުހި އެފަދަާ ޤ ނޫނ އިާ ހުއްޓުވުމުެގާ ޚ އްޞަކޮށްާމަސްތުވ ތަކެތިާ ކުށްކުރުން،ާ އަދިާ ހުއްޓ ،ާ ޤ ނޫނުތައްާ އްމުާ

ެގންދިޔައީ.ާާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުނިންމ ތީާ ކަންތައްތައްާ ެއާ ހުއްޓ ާ ޤ ނޫނުާ ބެހޭާ ކުށްކުރުމ ާ

ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއެހެނެއްާނޫން.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ިއަގންނަވ .ާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއިށީދެވަޑަ

ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ނޭރުވޭނެ.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ޖަވ ބުދެއްވުމަކަށްާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދައްކަވ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާާދ އިރ ެގާމެންބަރުަގލޮޅުާދެކުނު
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މާިާ ރޯދައަށް.ާ މިހުރީާ އަޅުަގނޑުާ މަސް.ާ ރަމަޟ ންާ މިއީާ ވ ހަކަ.ާ ޙަޤީޤަތަށްާ މިދަްއކަނީާ އަޅުަގނޑުާ މިާ އ ދެ،ާ

ަގޑީަގއިާހުރެެގންާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުވެސްާދޮެގއްާނަހަދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާތަކުރ ރުކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާ

އެމް. ޑެޕިުއޓީާާބޭނުންާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓުާ ވަޒީރުންނ އިާ މެންބަރުންނ އިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ ޑީ.ޕީެގާ

މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވަރަކީާ އަރުވ ލ ާ އެހެރަާ ކޯޓުތަކަށްާ ފަނޑިޔ ރުންނ އިާ ހަރުެގތެރޭަގިއާ މިނިސްޓަރުންނ ާ

ބ  ޤ ނޫނަކުންާ އެއްވެސްާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ނޫންާމިއޮތްާ އެެއއްާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ލިބޭނެާ ރެއްާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާައޅުަގނޑުެމންނަށްާމިއަދުާމުޒ ހަރ ކުރުމ އިާހަޅުތ ލުާކުރުމ އިާއެްއވުން..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާލަާ()ނިޒ މީާމައްސަ

ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާއިމްތިޔ ޒުެގާމަްއސަލަާއެއްާއެބަާުއޅޭ.ާާ

މުޚ ޠަބުކުރައް މެންބަރުންނ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިދ ޅުވ އިރުާާއެހެންވީމ ،ާ އެއްޗެއްާ ވ ާ

ކޮންާދ އިރ ެއްއެގާކޮންާމެންބަރެއްކަންާއެވަރުެގާޯގސްާކަެމއްާކުރީާވިދ ޅުވެދެްއވަންޖެހޭނީ.ާމިހ ރުާއިމްތިޔ ޒުެގާާ

ބިލުާވެސްާއެބަދޭާކުރިއަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާެވސްާހަމަާރޯދަާއަށްާހުރީ.ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ާއެކީަގއިާިމާ

ާދަންނަވ ލަނީ.

ާ

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

އ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާަމއްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާނިޒ މ ާާ

ާބެހޭާމައްސަލައެއްާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ
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ާއިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ފަންނުާދެކުނުާދ 

ސިފައިެގންާއިންޓަލިޖެންސްާެވސްާހ ޒިރުކުރ ާޮގތަށްާއޮތީ.ާބޮޑުާކައްކ ާވެސްާހ ޒިރުކުރ ާހިސ ބަށްާއަޅުަގނޑަށްާާ

ާހީވަނީާދ ނެހެންާމިާދ ާޮގތުން.ާރަހަބަލ ާމީހ ާވެސްާހ ޒިރުކުރަން.ާއެއީާމިހ ރުާރައްޔިތުން...

ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުން

ާާއިށީދެވަޑަިއަގންނަވ ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއިށީދެވަޑައިަގންނަވ .ާއަޅުަގނޑުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްަގލޮޅުާދެކުނު

ނިޒ ީމާާ ނެންެގވީާ އެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ަގބޫލުކުރަންާ ަގއިމުވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

ނުކުތ ާއެއްާކަމަށްާބަލަިއަގންނަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއެންމެާބޮޑަށްާއެާކަންތައްާކުރަްއވ ާާ

ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ދިމ ލަށްާާާބޭފުޅަކީާ ކޯޓުތަކ ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ މަނިކު.ާ މޫސ ާ މެންބަރުާ

ޯގސްާ ނިންމުންތަކަކީާ ނިންމާ  ބޭފުޅުންާ އެާ މުޚ ތަބުކޮށްާ ފަނޑިޔ ރުންނ ާ ބަހުންާ ހަޑިހުތުރުާ އިނިގލިދިްއކުރަްއވ ާ

ރ ެމއްަގއިާާނިންމުންތަކަކަށްާހަދ ާމިއީާަވރަށްާހިތ މަވެރިާކަމެއް.ާެއކަަމކު،ާވަރަށްާފަހުންާައޅުަގނޑ ާއެކުާޕްރޮްގ

ާވިދ ޅުވިދެްއވިާދެންާމިއަދުންާފެށިެގން...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

ާާއ ދެ،ާވަރަ 2ާށްާރަނަގޅަށްާވ ހަކަދެކެިވެގންާއަޅުަގނޑ އިާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޚްލޫފ 

ާާ ވެެގން ކޯޓު.2ާާާާމީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އުފެްއދީާ އަޅުަގނޑުާ ކޯޓު.ާ ސުޕްރީމްާ އުފެއްދެވީާ މަޚްލޫފުާ އުފެއްދީ.ާ ކޯޓުާ

މެއްާޮއވެެގން.ާއެހެންވީމ ،ާރޯދައަށްާހުރެާއިތުރުފުޅުާާއަޅުަގނޑުމެންާދެާމީހުންެގާދޭތެރޭަގއިާރަނަގޅުާއެއްބަސްވުާ
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އަނެްއކ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ނޫންާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ެއއީާ ހެއްދެވުމަކީާ

ާފަނޑިޔ ރުންނަކަށްާއެްއޗެއްާެވސްާނުވެސްާކިޔަން.ާ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ދ އިރ ެގާާއ ދެ،ާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އިށީދެވަޑަިއގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ އެއްާ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުަގލޮޅުާދެކުނު

ދަންނަވަާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ދެންާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ދިވެހިާއ ދެ،ާ ސ ފުެވަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވ ހަކަާ އުޅުންާ ންާ

މިހ ރާުާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ެއާ ހަމައެކަނިާ އ ދެ،ާ އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ތެދުާ އެކަުމެގާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ

ރައްޔިތުންެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަ.ާ ބެހޭާ ރުހުންދިނުމ ާ ވަޒީރުންނަށްާ މިދަނީާ އަޑުއިިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފުރުޞަތެްއާާ އެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީައކުންާ ވިދ ޅުވަނީާ މިާ އެދުނީމ ާ ހ ޒިރުކުރަންާ ވަޒީރުންާ އަށްާ ކޮމިޓީާ މަޖިލީހުެގާ

ސ ފުކޮށްާާ ވަރަށްާ އެކަަމކުާ ޖަވ ބުދެއްވ ނީ.ާ ތިމަންނަމެންާ ަވޑަިއެގންނޭާ އަށްާ ފްލޯާ މިތ ާ ހަމައެކަނިާ ނުދެއޭ.ާ

ރައްޔ98ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ދިވެހިާ ކޮންެމާ )ށ(،ާ އ އިާ )ހ(ާ ކޯޗެއްކަންާާެގާ މިއީާ ބެއްލެވީމަާ ތަކުާ

އެނިގވަޑައިެގންނަވ ނެ.ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާދިވެހިބަހުންާލިޔެފައިާމިާހުރީާޤ ނޫނުާވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަކީާެވސްާާ

ާާ އެއްޗަކީ ހުރިހ ާ ހުންނ24ާާާަާމިާ ސަލ މަތުންާ ބުއްދިާ އިންސ ނުންނަށްާ މީހުންނަށްާ ތިބޭާ ހަމަހޭަގއިާ ަގޑިއިރުާ

ނު އެއްޗިހިާާމީހުންނަށްާރަނަގޅ ާ މިާ އެއްޗެއް.ާ ހުރިާ ހަދ ފައިާ މީހުންނަށްާ ހެޔޮާވިސްނޭާ މީހުންނަށްާ ބައިާއެނޭގާ

ކުރ ތީާާ މިކަންާ ވިސްނަިއދީެގންާ ޮގތަކަށްާ ނުބައިާ އެްއޗިހިާ މިހިރަާ ލިޔެފައިާ އޮޅުވ ލަންވެެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ާާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިާކަމުަގއިާެވސްާމިއޮތީާލިޔެވިފައި 98ާާ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުން..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު 12ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ާނަމަާއަޅުަގނޑު ބޭނުންފުޅުާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުާ ަގޑި.ާޢިއްޒަތްތެރިާ 1ާާޖަހައިފިާ

ރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާލިސްޓުަގއިާދެންާއޮތީާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާޖަހ އިރުާއަލުންާމަސައްކަތްާފަށ ފައިާފު

އަދިާޑީ.އ ރު.ޕީެގާފަރ ތުންާ އިބްރ ހީމް،ާގައްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމްާ މެންބަރުާޤ ސިމްާ

ަވޑަިއެގންފައިާއެބަާއޮތް.ާާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާވެސްާފުރުޞަތަށްާއެދިާ
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ވަުގތުާތަންދޭާނަމަާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވެސްާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުެމންާއަލުންާމަސައްކަތްާާ

ާަގއިާވައްސަލ ްމާޢަލައިކުމް.1:00ާފަށ ނީާ

ާ

ާ]ށ13:02ާްނ12:00ާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަސަ ފުރުޞަތުއަރުވ ނީާާއަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ފަށައިެގންާ އްކަތްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާމެދުކަނޑ ލިއިރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާެގންދެވިާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާތެރިާމެންބަރަށް.ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާބޭނުންފުޅުާވ ާކަމަށްާވ ާނަމަާެއާޢިއްޒަތް

ާ

 ާއްކެވުންާ:ވ ހަކަދެާޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުަގލޮ

ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ޕ ޓީެގާ ައޅުަގނޑުާ އަދިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ

ާއަޅުަގނޑުެގާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާއިބްރ ހީމްމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމް

ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެްއާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ަގވ އިދުތަކ ާާ ެގންދަނީ،ާ މިާ ދައްކަމުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ވ ާ ތަޢ ރުޟުާ އަދިާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ

ޤ ނޫނުައސ  ވ ހަކަ.ާ ާާއެްއޗިހީެގާ ފަށަިއަގނެެގން މަސައްކަތްާ އިޞްލ ޙުކުރެިވެގންާ ތެރޭަގިއ30ާާާާސީާ ދުވަހުެގާ

ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެާކަމަށްާހ މަކޮށްފައިވ ާލިސްޓެއްާއޭރުަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުންާވަނީާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާ

30ާާާާ ކުންާއެކަންާނިންމަންވ ނެާކަމަށްާދުވަހުެގާތެރޭަގިއާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއ90ާާަދުވަހުެގާތެރޭަގއި.ާހަމަާއެހެންމެ

ކަމަށްާބުނެފައިާވ ތީާއެާކޮމިޓީާއިންާނިންމަވ ފައިާވަނީާމިާމަޖިލީހުެގާފްލޯރާާ ނިންމަންވ ނެާ ބުނެ،ާމަޖިލީހުންާ

ާާ ފޮނުއްވ ފައި ވެސްާ އޭރ16ާާާުއަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުންނެވި.ާ އޭރުާ ރައީސެއްާ މަޖިލީހެުގާ މަޖިލީހުަގއި.ާ ވަނަާ

ޮގތު ދިމ ވިާ މައްސަލަާކަންތައްާ މިާ އެޖެންޑ ކުރެިވެގންާ މިކޮޅަށްާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނެިވާ ރައީސަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ންާ

އައިސްފައިާނުވ ތީާމިާހިސ ބަށްާދިުގލަިއެގންާދެމިޮގސްފައިާމިާވަނީ.ާމީެގާސަބަބުންާކިތަންމެާިގނަާރައްޔިތުންެގާާ

ތަކެއްާެގއްލެމުންާދިޔަކަމުަގއިާވީާނަމަވެސްާާޙައްޤުތަކަކަށްާއަރަިއަގނެވެމުންާދިޔަޔަސް،ާއަދިާރަްއޔިތުންެގާޙައްޤު

ނުކުރަްއވަިއެގންާާ ކަންތައްތަކެއްާ ކުރައްވަންޖެހުނުާ އޮތްާސަރުކ ރުންާ އޭރުަގއިާ ވަނީާ މިާ ޮގސްފައިާ ެގއްލެމުންާ އެާ

ާާބުނެވޭނެާޖ ަގާެއއްާނެތް.ާހަމަާއެހެންމެާއޭރުެގާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއުފުއްލަވަންޖެހޭާޒިންމ އެްއެގާޮގތުަގއިާ



 35 

އަޅުަގނޑުާދުށީ.ާއަދިާމިއަދުާވެސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއުފުއްލަންޖެހޭާޒިންމ އެއްެގާޮގތުަގއިާމިކަންާވެެގންާާ

މިާދަނީ.ާއ ދެ،ާހަމަާމިހެންމެާމިހ ރުާއަދިާއެހެންާއަމިއްލަާމެންބަރަކުާއޭރުާމިދެންނެވިާރިޕޯޓުާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާ

ކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްަވއިެގންާާޮގތަށްާޮއްއވ ،ާއަނެްއކ ާކުޅުދުއްފުށީާދެ

އަނެއްކ ާއެާމައްސަލަާމިާތަނަށްާހުށަހަޅުއްވައިެގންާމައްސަލައެްއެގާޮގތުަގއިާނެިގެގންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާ

ާާ މިާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތްިއރުާާވަނީ،ާޤ ނޫނ ާޚިލ ފު،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާތަޢ ރުޟުާވ ާނުަވތަާފުށުއަރ ާޤ ނޫނުތައް

ޮގތަށްާފ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާާ ިމއޮތްާ އަޅުަގނޑަށްާއެބަާފެނޭާމިހ ރުާމިާހުށަހެޅުއްވިާލިސްޓުާ

މީެގންާއިޞްލ ޙުތަކެއްާއަންނަންޖެހޭާކަމަށްާވިދ ޅުެވާާ ދަންނަވ ލަމުން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާއެހެންނަމަވެސްާ

އްާމީެގންާއުނިވެފައިާވ ކަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންވެެގން.ާޭއެގާެއްއާވަރަށްާިގނަާމ އްދ ތަކެ

ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާޕީނަލްކޯޑުެގާޗެޕްޓަރުތަކަށްާބަލަިއލ އިރުާވެސްާހަމައެކަނިާާ

މިހ ރު މ އްދ ތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޚިލ ފުވ ާާއެބަާ ހުށަހެޅުމ އިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ކުރީަގއިާ ާ

ކަމަށް.ާއެއީާައޅުަގނޑަށްާއެނިގފަިއވ ާޮގތުަގއިާބައެއްާިއޞްލ ޙުތައްާެގނެސްެގންާރަނަގޅުކުރެވެންާހުރިާއެްއޗިހިާ

ާާ ނަާާވ30ާާަކަމަށްާފެންނ ތީާއެާޮގތަށްާދޫކޮށްލެއްވީާކަމަށް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއޭެގތެރޭަގއި

ވަނ41ާާާަަވނަާމ އްދ ،40ާާާާވަނަާމ އްދ ،39ާާާާވަނަާމ އްދ ،36ާާާާވަނަާމ އްދ ،35ާާާާވަނަާމ އްދ ،34ާާާާމ އްދ .ާާ

މ އްދ ެގާ)ހ(ާމިާއެކުލެވިެގންާއެބަދޭާއިޞްލ ޙުާެގންނަންޖެހޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއިޞްލ ޙުާެގނެސްެގންާނަމަވެސްާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާވ ާކަަމށްާވަންޏ ާމީެގާދަށުންާމިާޤ ނޫނުތައްާފުރިހަމަނުކުރެވޭާކަމަށްާވަންޏ ާނުވަތަ

އަދަބެއްާލިބިާނުވަތަާމީހަކަށްާލިބެންޖެހޭާޙައްޤުތަކެއްާނުލިބިާދ ާކަމަށްާވަންޏ ާމިއީާަވރަށްާބޮޑުާމައްސަލައެކޭާާ

މަޖިލީހުންާާާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާއަވަސްކޮށްދެްއވުމުަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާދެންާހުރިާކަންތައްތަކުގައި

ޓެންޑަރކޮށްާާ ތަނުންާ މިާ މަސައްކަތްާ މިާ ނަމަެވސް،ާ ހަވ ލުކޮށްެގންާ ބަޔަކ ާ ވަކިންާ ބަޔަކ އިާ ބޭރުަގިއާ

ބޭނުންވަނީ.ާާ އަރުވަންާ ޔަޤީންކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭކަންާ އެބަާ މަސައްކަތްާ މިާ ނަމަވެސްާ އިޢުލ ނުކޮށްެގންާ

ާާ މިހ ރުާމިއޮތްާޮގތަށްާިމާފ ސްކޮށްދެްއވަިއ،ާމިާބައިާނިންމ ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުާމިާކަންތައްާކޮށްދެްއވ ށޭ.

ނަމަެވސްާާ ޓެންޑަރކޮށްެގންާ ސިފައިަގއިާ މަސައްކަތެއްެގާ އެއްޗިހިާ އިޞްލ ޙުެގންނަންޖެހޭާ ނުވަތަާ ވ ާ ތަޢ ރުޟުާ

ބޮލު އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަާ މިކަންާ ނަމަވެސްާ ހަވ ލުކޮށްެގންާ ބަޔަކ ާ ަގިއާާއެކަންާ

ބޭނުންކުރީ.ާާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ ެއވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާ ވ ތީާ އޮތްާޤ ނޫނީާމަސްއޫލިއްޔަތަކަށްާ އެޅިފައިާ

އަޅުަގނޑުާާ ޝުކުރުދަންނަވ ލަމުންާ އެކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ފުރުޞަތަށްޓަކައިާ ދެއްވިާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާއިށިނދެލ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާމަތިވެރިާދ އިރ ެގ



 36 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުައސ ސީއ ާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ާުގޅޭާޮގތުންާާ

އަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަ މަސައްކަތަށްާ ބުރަާ ކުރެްއިވާ އިންާ ކޮމިޓީާ ުއފެއްދެވިާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ން.ާާއެކަންކަންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އޮތީ.ާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ރިޕޯޓުާ ކުރަްއވ ފައިާ މަސައްކަތަކެއްާ ބުރަާ ވަރަށްާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ޮގތަށްާާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ޤަރ ރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އިންާ ކޮމިޓީާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ

ހުށަހަޅަން އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ފ ސްކުރުމެްއެގާާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށް.ާ ވަކިާ ެއާ ބިލުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާ

ޮގތުަގއިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމަށްާވެސް.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާއަޅުަގނޑުެގާފަހުންާވ ހަކަދައްކ ާކޮންެމވެސްާާ

އެހެންނަމަ އ ދެ،ާ ތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ހުށަހެޅުމަށްާ މިާ ައޅުަގނޑުެގާ ވެސް،ާާބޭފުޅެއްާ

؟ާކީއްކުރަންތޯއޭާަގވ އިުިދުާހަދަނީ؟ާމިއަދުާކުރަންޖެހޭާބައެއްާސުވ ލުތައްާއެބަހުރި.ާކީއްކުރަންތޯޭއާޤ ނޫނުާހަދަނީ

ބޭނުމަކީާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ނެތް.ާ ތިބެވޭކަށެއްާ މިއަދުާ ކުރިމަތިނުލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސުވ ލުތަކަށްާ މިާ

ހެދުމުެގާބޭނުމަކީާޤ ނޫނުެގާޙުކޫމަތުާދެމެހެއްޓުން.ާޤ ނޫނުާނެެގހެއްޓުން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއި،ާގަވ އިދުާާ

ސޮސައިޓީއެްއަގއިާމިާރޫލްާއޮފްާލޯ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކިޔ ާއެްއޗެއްާނެތްާކަމަށްާވެްއޖިއްޔ ާކިހިނެތްތޯއޭާެއާާ

ސުވ  އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކުާ ހިތ މައ ާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ދ ނީ.ާ ކަންތައްތައްާ ޖެހެނީާތ ެގާ ލުކުރަންާ

ޤ ނޫނުެގާބ ރުާާ؟ާޤ ނޫނީާދަމަހައްޓ ާޮގތަށްާތޯއޭ؟ާސަރުކ ރުެގާމަސައްކަތްާހުރީާސަރުކ ރަށްާރޫޙުާހުރީާކިހިނެްއތޯއޭ

މިާސުވ ލުތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތިލ ންާ؟ާނޫނިއްޔ ާޤ ނޫނީާބ ރުާކަނޑުވ ާޮގތަށްތޯ؟ާކުރިއަރުވ ާޮގތަށްާތޯއޭ

ދެިގންާނަމަވެސްާއެތަންާހިތުންާރުހުމުންާނޭދުނުާނަމަވެސްާމިާސުވ ލުތަކަށްާމިއަދުާޖެހިއްޖޭ.ާހިތުންާރުހުމުންާއެ

ކުރިމަތިނުލ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާތިބެވޭކަށެއްާނެތް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނެއްާއޮތަސްާނެތަސްާކުރަންާބޭނުންވ ނެާކަންެމްއާާ

ނަމަާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްާނުވޭާއެދަނީާކުރ ނަމޭ،ާޗ ޓުންާބޭރުަގއިާކަންތައްާކުރ ނަމޭާބުނެފައިާކަންތައްތައްާކުރ ާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ކަަމކަށްާ ކުރެވޭނެާ ކަންތައްާ ރޫހުަގއިާ ނެެގހެއްޓުމުެގާ ޤ ނޫނުާ ނުވަތަާ ލޯާ އޮފްާ ރޫލްާ

ޤަބޫލުކުރެވޭކަށެއްާނެތް.ާމިއީާމިއަދުެގާޙަޤީޤަތް.ާހިތ މައ ާއެކުާދަންނަވަންޖެހެނީާމިއަދުެގާޙަޤީޤަތްާކަމަށް.ާއ ދެ،ާ

މަޖިލީހު ާާމިާ މަޖިލީހުަގއި ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މަޖިލީހުެގ،ާ ރައްޔިތުންެގާ 2007ާާާާަގއިާ އަހަރ އި، ވަނ2006ާާާަވަނަާ

މިާތ ނަގއިާއެބަާތިއްބެިވާާ؟ާވަނަާއަހަރުާއެންމެާިގނައިންާއިިވެގންާދިޔަާވ ހަކަާައކީާކޮބައިތ2008ާާޯއަހަރ އި،ާާ

ޖިލީހުެގާވެސްާމަސަްއކަތްކުރެްއވިާބޭފުޅުން.ާާވަނަާމަޖިލީހުެގާވެސްާޚ އްޞަާމ16ާައަޅުަގނޑ ާއެކުަގއިާމިދެންނެިވާ

އެކުަގިއާާ ހިތ މައ ާ ވ ހަކަ.ާ ސުޕްރަމަސީެގާ ޕ ލިެމންޓްރީާ އަކީާ ވ ހަކަާ ެއއްާ ދިޔަާ އިިވެގންާ ަގދައަށްާ އެންމެާ

ދަންނަވަންޖެހެނީާމިއަދުާއެާބޭފުޅުންާމިތ ަގއިާތިއްބަވ ާއެާއަޑުތަކެއްާިއިވެގންާނުދެއޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ

ެއްއާާާާނެތް ވ ހަކަާ މަސައްކަތްކުރ ާ ހަނިކުރަންާ ބ ރުތަކެއްާ ިގނަާ ވ ާ ލިބިފައިާ ސަރުކ ރަށްާ ހޯދައިެގންާ ބ ރުތަކެއްާ

ކޮބައިތޯ ދައުރަކީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަޖެހޭާ ިވސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ނުދޭ.ާ ؟ާއިވެމުންާ

ކޮބައިތޯާ ދައުރަކީާ ާސަރުކ ރުެގާ މަޖިލީހަ؟ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާާތެދެއް،ާ ނުލިބޭނެ.ާ ބ ރެއްާ ނެތްާ ށްާ
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ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާއޮތްާބ ރެއްާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުކުރަންާކުރ ާމަސައްކަތަކަށްާހުރަސްއެޅުމަކީާވެސްާެއީއާާ

ވަނަާމ އްދ ާބ ޠިލުކުރުމަށ171ާާާްސަރުކ ރަށްާވެސްާލިބިެގންވ ާބ ރެއްާނޫން.ާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ރުކ ރުންާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާހުށަހެޅިފައިާވ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކީްއެވެގންތޯާާސަ

ާާ ނުބައްލަވަނ98ާާީޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ އްދ ާ ާވަނަާ ާާ؟ ކީކޭތ98ާާާޯޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބުނަނީާ މިާ މ އްދ ަގއިާ ؟ާވަނަާ

ާާ ބުނަނ98ާާީޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ަގއިާ )ހ(ާ ބުނަނީ،ާ މ އްދ ާ ނުވަތާަާާާވަނަާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ

ސަރުކ ރުެގާއެހެންވެސްާމަޤ ެމއްަގއިާހުރިާމީހަކުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވުމަށ އިާެއާމީހަކުާއަދ ކުރަންޖެހޭާ

މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މަތީން،ާ ޮގތެއްެގާ ކަނޑައަޅ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ މަސްއޫލިއްޔަތ ާ

ވ ހަކަނުދައްކަނީާާކަ މީެގާ ޖަވ ބުދޭންޖެހޭނޭ.ާ ތެދުބަހުންާ ސުވ ލުތަކަށްާ އެާ ސުވ ލުކޮށްާ މަތީންާ ޮގތެްއެގާ ނޑައަޅ ާ

ާ؟ާާކީްއވެެގންތޯ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާދެއްކެވުން:ވ ހަކަހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުޅު

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ތީާައޅުަގނޑުާހަމަާމިާނިޒ މީާނުކުތ ާނެގާީާ

ާާ 88ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދަށުން.ާ މ އްދ ެގާ ރައްޔިތުންގ88ާާާެވަނަާ ބުނަނީާ މ އްދ ަގިއާ ާވަނަާ

ުގޅިެގންާާ މިކަންކަމ ާ ވަކިކުރުމ ،ާ ލެއްވުމ އިާ މުވަްއޒިފުންާ ހިންުގމ އިާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހައިާ އިދ ރީާ މަޖިލީހުެގާ

ދަްއކ ފަިއާާ ވ ހަކަާ ހައްދަވ ާ ނޫންާ ގަވ އިދެއްާ ބެހޭާ ކެބިނެޓ ާ ވ ހަކަ.ާ ހަދ ާ ަގވ އިދެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

އ ާޚިލ ފުާވ ހަކަާމިާތަނުަގއިާދައްކަންޏ ާނިޒ މީާނުކުތ ާނެޭގނެ.ާއޮންނަނީކީާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާއެހެންވެެގންާއަޅުަގނޑުާނިޒ ީމާނުކުތ ާއެއްާމިާނެީގ.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށިނދެވަޑައިަގންނަވ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލްާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާާ

 ާ.ާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުޢިއްޒަތްތެރިާާ.ާަމތިވެރިާދ އިރ ެގާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން
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ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދު

ާާ ދަންނަވ ލ ނަން އަޅުަގނޑުާ މ98ާާިއ ދެ،ާ ދަންނަވަނީ.ާ މިާ އެްއާ މ އްދ ާ އޮތްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މ އްދ .ާ ާާވަނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ފޮތުން.ާ މިާ ދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނުއަސ ސ98ާާާާީފަހަރުާ އޮންނަނީ،ާ މިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ ސަރުކ ރުެގ45ާާާާފޮތުެގ ނުވަތަާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ ބުނަނީ،ާ މިާ ަގއިާ )ހ(ާ ސަފުހ ަގިއާ ވަނަާ

ރުވުމަށ ިއ،ާއެާމީހަކުާއަދ ކުރަންޖެހޭާޒިންމ ާއ ިއާާއެްއވެސްާމަޤ މެްއަގއިާހުރިާީމހަކުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހ ޒި

ާމަސްއޫލިއްޔަތ ާުގޅޭާޮގތުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަނޑަައޅ ާޮގތެްއެގާމަތީން......ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޞަތުާމިާއަރުވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާކަނޑައެޅިފަިއވ ާަވުގތުާހަމަވީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރު

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަގއްދޫާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އ ދަމަށް.ާ ޒ ހިރުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ގައްދޫާ

ާމެންބަރަށްާމައިކްރޯާފޯނުާހަމަޖައްސަަވއިދެްއވ .ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާާ

ާ

 ާްއކެވުންާ:ވ ހަކަދެދަމްާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާބަެއއްާޤ ނޫނުތަކ ިއާޤ ނޫނުތަކުެގާބަެއއްާމ އްދ ތައްާުއވ ލުމުެގާބިލެއްާިމާާ

ނުވަތާަާ ކަމަށްާ ތަންތަންާ ޚިލ ފުވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ބައިތަކަކީާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ މިާ ހުށަހެޅިާ ތަނަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުެމންާކަނޑަައޅަިއ،ާމިާތަނުންާނިންމ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭާވަރަށްާާމ އްދ ތައްާކަމަށް

ިގނަާކަންތައްތަކެްއާހުންނަންޖެހޭނެާހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިތަނުަގިއާާ

އަޅުަގނޑަށް ދިޔައިރުަގއިާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލާ  ބިލުެގާާާމިާ މިާ ހުސްއެކަނިާ އަކީާ ދިޔައީާ ފެނިެގންާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ ވިދ ޅުވަނީާ ބަޔަކުާ އެއްާ ނޫން.ާ ކަމަކަށްާ ދެއްކުނުާ މިތ ާ ތެރޭަގިއ30ާާާާވ ހަކަާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

ޮގތުެގާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑަށްާާ ދ ާ މިހ ރުާވެރިކަންކުރަމުންާ ބަޔަކުާވިދ ޅުވަނީާ އަނެއްާ ޮގތުެގާވ ހަކަ.ާ ވެރިކަންކުރިާ

އީކީާނޫންާހެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަހުރުވަާއ އިާައޅުަގނޑުމެންެގާވ ހަކަތައްާބަްއޓަންކުރަންޖެހޭާއުސޫލަކީާހީވަނީާމި

ދައްކަންޖެހާޭާ ޮގތުންާ ބެހޭާ މައްސަލައަކ ާ އޮންނަާ ހުށަހެޅިފައިާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއި.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ

ހުރި މިާ އ ދެ،ާ ދައްކަންޖެހޭނީ.ާ ކަންނޭނެގާ ެއއްާ މަޖިލީހުަގިއާާވ ހަކަާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ެއއްާ ވ ހަކަާ ހ ާ

ދެކެިވެގންދ އިރުަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާއެްއވެސްާެމންބަރަކުާވިދ ޅުވެފަާެއއްާނެތޭާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ

ބޭފުޅަކު ެއްއވެސްާ ެއއްާ ވ ހަކަާ ހުރިާ ކަންތައްާ ބަެއއްާ ޚިލ ފުާ ކަންތައްތަކ ާ ހުރިާ ޤުރުއ ނުަގއިާ ާއިސްލ މްދީނ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެއް.ާ މައްސަލަާ ހައިރ ންވ ންޖެހޭާ ހަމަާ އަނެއްކ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ނެތްކަން،ާ ވިދ ޅުވެފައިާ
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ވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާދިވެހިރ އްޖެާައކީާސައްތަާއިންާސައްތަާިއސްލ މީާޤައުމަކަށްާވ ިއރުަގއިާއަނެްއކޮޅުންާިމާާ

ނޫނެއްާނެހެދޭނެާކަމަށްާކަނޑަެއޅިާބަޔ ންވެެގންާވ އިރުަގއިާިމާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއިސްލ މީާޝަރީޢަތ ާޚިލ ފުާޤ 

ވ ހަކަތަްއާ ޚިލ ފުވ ާ އިސްލ މްދީނ އިާ މ އްދ ތަކުަގއިާ ބަެއްއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ފުރަތަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި،ާ

ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުާ ނޫންބ އޭާ ކަމެްއާ ހައިރ ންވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ،ާާއެހެންވީމ ާާ.ހުރުންާ

ެވެގންވ ާރަްމޟ ންމަހުަގއިާރޯދައަށްާާ ިއންާސައްތަާމުސްލިމުންނަށްާވެފައިާމިާމ ތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާސައްތަާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ދައްކ ނީާ ބަޔަކުާ އެއްާ ދިރުވަން،ާ ޕ ޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުސްއެކަނިާ ތެރޭަގއިާ މިތ ާ ތިބެެގންާ

މިހ ރު ދައްކ ނީާ ބަޔަކުާ އަނެްއާ ހިފަހައްޓަން.ާ އަންނަާވެރިކަންާ ވެރިކަމަށްާ ައނެއްާ ަވއްޓ ލ ފައިާ ވެރިކަންާ ޮއތްާ ާ

ވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިެއއްާނޫންާއަޅުަގނޑުމެންެގާިވސްނުންާބަހައްޓަންޖެހޭާޮގތަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުންާާ

އޮން ހުށަހެޅިފައިާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަކަނޑައެޅިެގންާ ޖެހެނީާ މިާ ނަާބަހައްޓަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވ ހަކަތަކެއްާ ދައްކަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ަމްއސަލައ ާ އެާ މައްސަލަެއއްަގއި.ާ

ަމއްޗަށްާާ ޭއެގާ ބަލ ،ާ ެއއްތޯާ މަްއސަލަާ ކިހ ވަރެްއެގާ ކަހަލަާ ކޮންާ މައްސަލައަކީާ އެާ އަނެްއކ ާ ދައްކަންޖެހޭނީ.ާ

ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭާާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ މިއަދުާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަންތައްތަކެއްހެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާމިާދެކެވޭާކަމަކީާިމއީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލަާެއއްާމިއީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާފުންކޮށްާ

ތެރޭަގިއާާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ިމާ ދ އިރުަގއިާ އުިވެގންާ ޤ ނޫނުތައްާ މިާ ދަށުންާ ބިލުެގާ މިާ މިއީ.ާ ކަމެއްާ ވިސްނަންޖެހޭާ

ހުރިާބ ވަޭއާއިސްލ މްދީނަށްާތ އީދުކުރ ާޤ ނޫނުތަކެްއާނުަވތަާތަޢ ރުޟުާވ ާޤ ނޫނުތަކެއް.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާާއެބަ

ވިސްނަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނީކީާޑިމޮކްރަސީައކަށްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނީކާީާ

ާޖެހޭނީާިއސްލ މްދީނަށް...ާރިޔ ސީާނިޒ މަކަށްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކ ށިދޫާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޙަމީދުާެގާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްކ ށިދޫާދ އިރ 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިޞްލ ޙުކުރެވުނުާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަޞްދީޤުކުރުމ ާއެކުާއެންމެާއިސްކަމެްއެގާާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރަމުންާ ދިޔަކަންާ ލަސްވެެގންާ މަސައްކަތެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ޮގތުަގއިާ

ާާއިޞްލ ޙުކުރެވުނުާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާތަ ވަނަާރައްޔިތުންެގ16ާާާާޢ ރުޟުާވ ާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ާުގޅޭާމައްސަލަ

ކަމަށް.ާާ ވ ާ ހަމަވެފައިާ އުމުރުާ މަޖިލީހުެގާ އެާ ވަނިކޮށްާ ައއިސްފައިާ ހަމައަށްާ ނިމުމަކ ާ ހުށަހެޅިާ މަޖިލީހަށްާ
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ާާ ވަނިކޮށް ނުނިމިާ މަސައްކަތްާ މިާ އެހެންކަމުންާ ރައީސް،ާ މަޖ17ާާިޢިއްޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންެގާ ލީސްާާވަނަާ

މަޖިލީހަށާްާ މިާ ަމއްސަލަާ އެާ ވެސްާ އިރުާ ދުވަސްވީާ އަހަރެއްހ ާ ފެށިާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ އެާ އިންތިޚ ބުވެ،ާ

ިމާ މައްސަލަާ އެާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ނުވ ތީާ އައިސްފައިާ

ޢިއްޒަތްތެ އެާ ުވމުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ކަމަށްާމަޖިލީހަށްާ ޝުކުރުއަދ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރަށްާ ރިާ

މައްސަލަާ މިާ ވ ހަކަނުދައްކ ާ އިތުރަށްާ މައްސަލަިއަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލ ހިތްވޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ރުާޙުސައިންާކޮމިޓީާއިންާނިންމަވ ފައިާވ ާޮގތަށްާނިންމުމަށްާތ އީދުކުރަމުންާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ނިންމ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ތ އީދުކުރަމުންާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މުޙައްމަދުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ ާާާާ.وبركاتهާهللاާورحمتާعليكم ާاسالم`. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ާާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ

ާާ 47ާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ާމ އްދ ާއެްއާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުަގއިާއެބަހުރި،ާބަިއވަރުާމ އްދ ތައްާއެބަހުރި.ާއެއީ

ވަނަާމ އްދ އ ާހަމަައށ61ާާާާްވަނަާމ އްދ ާއިންާފެށިެގންާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގ46ާާާާއިންާފެށިެގން،ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާާ

މ އްދ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާާހުރިާ މ އްދ ތަކެއް.ާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ތަކަކީާ

ާާ ަވނަާމ އްދ ަގއިާލިޔެވިފައިާމިާވަނީާދައުލަތުެގާހުއްދ32ާާާަތަޢ ރުޟުާވ ާމ އްދ ތަކެއް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

އުޅުުމެގ އެްއވެާ ެއކުާ ސުލްޙަވެރިކަމ ާ ނުލައި،ާ ހޯދުމަކ ާ ކުރިންާ މީހަކަށްމާެާާާއެއްާ ކޮންމެާ ހަމަާ މިނިވަންކަންާ

ާާ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގ އެހެންނަމަެވސް،ާ ެއވެ.ާ 46ާާާާލިބިެގންވެާ އޮންނަނީ މިާ މ އްދ ަގއިާ ނުވަތ3ާާާަާވަނަާ މީހަކުާ

ވ ާާ އެހެންކަމަށްާ ހ ލަތްތަކޭ.ާ ބެލެވޭާ ކަމުަގއިާ ވ ާ އެއްވުމަކަށްާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ އެްއުވން،ާ ބަޔަކުާ ިގނަާ އެއަށްވުރެާ

ހ  މިފަދަާ އިންާާނަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އޮތްއިރުަގއިާ ބަޔ ންކޮށްދީފައިާ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުަގއިާ ލަތްތަކެއްާ

ާާ ބ ބުެގ މިނިވަންކަމުެގާ ޙައްޤުތަކ އިާ އަސ ސީާ ލިބިފައިވ ާ ވ 32ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަޢ ރުޟުާ މ އްދ އ ާ ވަނަާ

ާިގނަާބޭފުޅުންާމިކަންތައްތަކ ާމެދާުާކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދެްއކެވި

މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔުމަކީާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ މެދުާ ކަންތައްތަކ ާ ޒ ތީާ ކޮންމެވެސްާ ވިސްނ ނުލ ާ

ާާ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތެުގ ދަންނަވ ލ ނަންާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޣ ފިލުވެވިފައި.ާ ތިބީާ މިާ މ އްދ 52ާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ވަނަާ

މުެގާތެރެއިންާމީހަކުާކުށެއްާކުރ އިރުާއެާެއއްވުން،ާޣައިރުާޤ ނޫނީާއެްއވުމަކަށްާވީާސަބަބ ާާޣައިރުާޤ ނޫނީާއެްއވު

މީހުންެގާ ތިބިާ އެްއވެާ ކުށްވެރިވ ނޭ.ާ ނިސްބަތުންާ ކުށުަގއިާ ެއާ އެންމެންާ ެއއްވުުމަގިއާ އެާ ވަުގތުާ އެާ ނަމަާ ުގޅޭާ

ވެރިވިާއެންމެންާކުށްވެރިާވ ާކަމަށްާވ ާނަަމާތެރެއިންާއެންމެާމީހަކުާކުރ ާކަމެއްެގާސަބަބުންާއެާެއއްވުުމަގއިާބައި

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާވަރަށްާބޮޑަށްާތަޢ ރުޟުާވ ާމ އްދ އެކޭ.ާމިާމ އްދ ތައްާހަމަާއުވ ލަންާާ
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އަޅުަގނޑަށްާފެންނަާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމެއް.ާމިާރިޕޯޓަށްާމިާއިޞްލ ޙ ާާ

ާކުާފ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއެ

ާ

ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ޝުކުރިއްޔ .ާމިާހިސ ބުންާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާއެދިވަޑަިއެގންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ާާ

ާނިމުނީ.ާމިާރިޕޯޓުާމިާހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާާ

ާ

ާކަންކަންާ.ާާގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާޖިލީހުާ.ާމ6ާަ

ާ

ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

6.3ާާާާ މިއަޅުަގނޑު މިހ ރުާ ާާާާއެނބުރިާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ފ ސްކުރައްވ ާާމ6.3ާާާަާާއަށް.6ާާދަނީާ ޖިލީހުންާ

ާާ އ91ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށްާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ރިހަށްާވަނަާ

2006/3ާާާ؛ާފޮނުވުނުާޤ ނޫނުާނަންބަރު ވަނަާއިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާބިލުާއަލުނ1ާާާްދައުލަތުެގާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނަށް

ހުށަ މަްއސަލަާ ފޮނުވ ފަިއވ ާ މަޖިލީހަށްާ އެދެންާާވިސްނުމަށްާ އަރިހުންާ އަމީންޢ އްުމާ އަޅުަގނޑުާ ހެޅުން.ާ

ާާލީހަށްާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިާއޮތްާސިޓީފުޅުާމަޖި

ާ

ާ

 ާވުންާ:އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެާ

މަޖިލީހުންާާ ލިުއްއވަިއ،2010ާާާާޖޫނ29ާާާާްރައްޔިތުންެގާ ތ ރީޚުަގއިާ ދުަވހ2010ާާާާުޖޫނ30ާާާާްދުވަހުެގާ

ފ ސްކުރައްވ ާާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ހަވ ލ ދެއްަވއި،ާ ސިޓީއ ާ ފޮނުއްވިާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާދަށުންާތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަރިހަށްާފޮނުުވނ91ާާާާުސީެގާާޤ ނޫނުއަސ 

3/2006ާާާާ ޤ ނޫނަށް މ ލިއްޔަތުާ ވިސްނެވުމަށްޓަކަިއ1ާާާާދައުލަތުެގާ ައލުންާ ބިލުާ ެގނައުުމެގާ ިއޞްލ ޙުާ ވަނަާ

ާނުއްެވވިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްެވވުން.ާާމަޖިލީހަށްާއަނބުރ ާފޮނުއްވ ލެއްވުމަށްފަހުާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާފޮ
 

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާދެންމެާައޅުަގނޑުމެންނަށްާިއވިެގންާއެާދިޔައީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅު.ާާ

ާ.ާާއަޅުަގނޑުާމިާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދަންާަގސްތުކުރަނީާމ ދަމ ާއޮންނަާޖަލްސ ގައި
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ާ

. .ާްވޯޓަށްާއެހުމަށްހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެީއާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާާާާއަށް.12ާާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމުާާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާާ

ާާ އ1:30ާާިއެއީ ައޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތުަގއިާ ިމއަދުާމިާަގއިާކޮންމެާދުަވހަކުާވެސްާ ޮގތް.ާ ންތިޒ މުކޮށްފަިއާވ ާ

ާާ ެގާވޯޓަށްާއެހުމަށްފަހު،ާއަޅުަގނޑުާަގސްތުކުރަނީާމަޖިލީހުެގާދެންާހުރިާމަސައްކަތްތައްާެއ12ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތަްއާ ވ ާ ކުރެވިފައިާ ިއއްޔެާ ކޮމިޓީަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ ނިންމ ލުމަށްފަހު،ާ ހިސ ބުންާ

އެ ެވސްާެގންދިއުމަށް.ާ އިްއޔެާ ވ ހަކަާ އިންތިޒ މުކުރ ނެާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ެއާ ހެންވީމ ،ާ

އިށީނދެވަޑައިެގންާާ ވެސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ދަންނަވ ލ ފައި.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮންނ ނީާ

)ަވުގތު ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ ޗެކްކޮށްލެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާ ފުރަތަަމާކ ޑުކޮޅުތައްާ އެންމެާ ކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ދަންނަވަންއޮތީާ 5/2007ާާާާޥޯޓަށްާ ޤ ނޫނަށް ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އިޞްލ ޙ2ާާާުދިވެހިާ ވަނަާ

ާާ ޮގތުެގާމަތިންާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާރައީސ ިއ17ާާާާެގނައުުމެގާޤ ނޫނުެގ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ަގއިާވ ާ

ރުމުެގާމަްއސަލަ.ާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައިާވ ާޮގތްާމަޖިލީހަށްާއިްއވ ލަދެްއވުމަށްާނައިބުާރައީސްާޢަްއޔަންކު

ާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ އްމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ

 އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ތެރިާމެންބަރުާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމުާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް

އަލްފ ޟިލްާ ކަމަށްާ ރަީއސްާ ކޮމިޝަންެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ހުށަހެޅުން.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ

ާމުޙައްމަދުާފަހުމީާހަސަންާއަދިާނައިބުާރައީސްާކަމަށްާއަލްފ ޟިލްާއަޙްމަދުާޙަސަންާދީދީެގާނަންފުޅުާހުށަހަޅަންާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ.ާާމެންބަރު:ތ އީދުކުރެްއވިާ

ާ

74ާާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގން

69ާާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިވިާ 69ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.35ާާ ޖުްމލަ އެހެންކަމުން،69ާާ.ާ ާ.

ާާ ސަރވިސް ރައީސްާާސިވިލްާ ނައިބުާ އަދިާ ޙަސަންާ ފަހުމީާ މުޙައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ކަމަށްާ ރައީސްާ ކޮމިޝަންެގާ

މަޖިލީހުނާްާ ކަމަށްާ ޢައްޔަންކުރަްއވައިފިާ މަޖިލީހުންާ މިާ ދީދީ،ާ ޙަސަންާ އަޙުމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ކަމަށްާ

އަޅު ހުށަހެޅުމަކަށްާ ދެވަނަާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މައްސަލައިަގއިާ މިާ ދެން،ާ ވޯޓަކަށްާާފ ސްކުރަްއވ ފައި.ާ ަގނޑުާ

އޮތީ.ާާ ދަންނަވ ލަންާ ވޯޓަށްާ ައޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ުގޅިެގން.ާ ފ ސްވުމ ާ ހުށަހެޅުންާ މިާ އެީއ،ާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ

އަލުންާާ ސިސްޓަމްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ މިދިޔައީާ ހޭދަވެެގންާ ވަުގތުކޮޅެއްާ ދެންމެާ ޝުކުރިްއޔ .ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

މައްސަ ޓެކްނިކަލްާ ޖެހިެގންާ ޮއތީާާސްޓ ރޓުކުރަންާ ދެންާ ދަންނަވ ލަންާ ވޯޓަށްާ ައޅުަގނޑުާ ދިމ ެވެގން.ާ ެއއްާ ލަާ

ާާ ޮގތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވަނަާމ އްދ ެގ299ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ާުގޅޭާ

ަވނ144ާާާާަދުެގާާވަނަާމ އްދ އަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެާަގވ އ142ާާި)ށ(ާއަށްާހަވ ލ ދީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުާާ

ާާ ދިރ ސ ކުރެއްވުަމށްފަހު، ޤަރ ރުާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިވ ާ ދަށުންާ ނިންމެިވ9ާާާާމ އްދ ެގާ ކޮމިޓީންާ ަވުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ާޮގތުެގާރިޕޯޓު.ާހުށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައިާވ ާޮގތްާމަޖިލީހަށްާައމީންޢ އްމުާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާުްާ:އިްއެވވުންމޭޒުންާާއިދ ރީ
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ާާ މުޙަމަތިވެރި ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާަމދުއްދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުއްަވއި، ާުުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާާކ ށިދޫ ދ އިރ ެގާ

ޢަބްދުލްޙަމީދުާާމެންބަރު ޤ ނޫނުތަކ ިއާާާާއިސްމ ޢީލްާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ހުށަހެޅުން.ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ބައިތަކ ާ ރައްޔިތުންާާވަނ299ާާަޤ ނޫނުތަކުެގާ ހަވ ލ ދީ،ާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްުްދ ެގާ ާ

ަގވ އިދުެގާާ ަގވ އިދުެގ142ާާާާމަޖިލީހުެގާ އެާ ރިޢ ޔަތްކޮށް،ާ މ އްދ އ ާ ދަށުނ144ާާާާްވަނަާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޤ ނޫނުތަކ ާ ބަެއއްާ ވ ާ ނިންމަވ ފަިއާ ކޮމިޓީންާ އެކުާ ޤަރ ރ ާ އެާ ފ ސްކުރުމަށ އި،ާ ޤަރ ރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ާއްދ ތަްއާއުވ ލުމުެގާބިލުާފ ސްކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.ާާޤ ނޫނުތަކުެގާބަެއއްާމ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.މަދުޙައްމުާޙުސައިންާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމަތިވެރިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.ޢަބްދުލްޙަމީދުާއިސްމ ޢީލްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކ ށިދޫާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

66ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

06ާާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާވޯޓުަގއި އަދަދު މެންބަރުންެގާ 66ާާބައިވެރިވިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ އެހެންކަމުން،66ާާ.ާ ާ.

ާާ ޮގތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވަނަާމ އްދ ެގ299ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ާުގޅޭާ

144ާާމ އްދ ާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮށް،ާެއާަގވ އިދުެގާާާވަނ142ާަ)ށ(ާއަށްާހަވ ލ ދީ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާ
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ޤ ނޫނުތަކ ާ ބައެއްާ ވ ާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ އެކުާ ޤަރ ރ ާ އެާ ޤަރ ރ އިާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މިާހިސ ބުންާމ12ާާާިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައެއްާމ އްދ ތަްއާއުވ ލުމުެގާބިލުާމަޖިލީހުންާފ ސްާވެއްޖެ.ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާ

ާމުނީ.ާާނި

ާ

3. .ާްާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާމިާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާާ.ާއިތ13ުޑ ާައއިޓަމްާއެޖެން

ާ

ާނިންމުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 ގައިާ.10:30ާާވ ާބުދަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާާުާާޮއަގސްޓ25ާުދެން،ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއެްއާއޮންނ ނީ،ާ



ާނީާ.ނިމާމަޖިލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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