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   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

  .. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ، ންެމންބަރު 45  ކުރިން ހުސްވަުގތުކޮޅު : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 66ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

  ޢަލީ ޢާޒިމްރުދާއިރާެގ މެންބަމެދުހެންވޭރު 

 هللاވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީަގ

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީބަމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެން 

 ޢަބްދުލްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްއިބާރަށު ދާ 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ދުކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބް 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  ެގމަނަދޫ ދާއިރާ 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ދުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު އިކާށިދޫ ދާ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ހީމްރާމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބް 



 IV 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

  ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 މުޙުސިން ޙަމީދު ލްނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ޙަސަން އިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

  

 ޒާހިރު އާދަމް ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 

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

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

  އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް   

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ދާއިރާ  *  ދެކުނު  މާފަންނު  ދީދީ،  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި  އާޒިމް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެ  މެދުހެންވޭރު 

ބާރަުށ ދާއިރާގެ  هللا، ވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުހަމެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، އި

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑީިތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް،  

ވިސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  ފެލިދޫ  ސަލީމް،  މުޙަންމަދު،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަިތވެރި  ސަލީމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ  ޢަލީ،  މް 

ޙަމީ ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  ޙަމްޒާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  ނަޢީމް،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  މެންދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މީދޫ  ރު  ބަދު، 

ނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް  އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ގެމަ 

هللا ފާޤް މުފީދު، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއަޙްމަދު، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝި

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.   މަސީޙު މުޙަންމަދު 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާއ ދީއްތަާާޮއަގސްޓާުާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާސްާފެށުނީާ.މަޖިލިާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.20ާމިާވަުގތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާ

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.2010/2/35ާ/އޖ :ނަންބަރުާރަކީާއެޖެންޑ މިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާނަންބ3.1ާަ

3.2ާާާާ އައިޓަމް ޔައުމިއްޔ 3.2ާާއެޖެންޑ ާ ފ ސްކުރުން.ާ 3ާާާއަށ2010/55ާްާނ2010/53ާްާނަންބަރުާޔައުމިއްޔ ާ

ާާޔައުިމއްާޖަލްސ ެގ 2010ާާާާޔ .ާެއއީ 2ާާާާވަނަާއަހަރުެގ އިންާފެށިެގންާާާާވަނަާޖަލްސ ެގާޔައުމިްއޔ 25ާާވަނަާދައުރުެގ

ކުރުމަށްފަހުާއެްއވެސްާާމިއްޔ ތަްއާމަޖިލީހުެގާވެބްސައިޓުަގއިާޝ އިޢުއުމިއްޔ އ ާހަމައަށް.ާމިާޔައުވަނަާޖަލްސ ެގާޔ27ާާާަ

ވ ާޮގތުެގާމަތިންާޔައުމިްއޔ ތަކަކީާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާާޅުއްވ ފައިާނުވ ތީާަގވ އިދުަގއިާާމެންބަރަކުާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހަ

ާަގބޫލުކުރ ާޔައުމިއްޔ ތަކެއްާކަމަށްާނިންމައިފިން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އައިޓަމ4.1ާާާާް ބޭްއވުމަށްާާާ-4އެޖެންޑ ާ ބައްދަލުވުންާ ކޮމިޓީތަކުެގާ މިއަދުާ އެންުގން.ާ އަންގ ާ ރިޔ ސަތުންާ

ާާ 10:45ާާާާހަމަޖެހިފައިވ ޮގތްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން. ގައި.1ާާާާަގިއާމުޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި

12:00ާާާާ ާާަގ2ާާަގިއާސަރުކ ރުެގާަމސްއޫލިްއޔަތުާއަދ ކުރ ާމިންަވރުާބަލ ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި ަގިއ12:30ާާާާިއ.

ާާޤައުމީާސަލ މަތު ކޮޓަރި ކޮމިޓީާ ކޮމިޓީ،ާ 3ާާާާެގާ މުއައްސަސ ތަކ 1:00ާާަގއި. މިނިވަންާ ކޮމިޓާީާާާަގއިާ ކޮމިޓީ،ާ ބެހޭާ

ާަގއި.1ާާާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާާަގއިާުމޅިާމަޖިލީހުެގާކުޑ2:15ާާަަގއި.1ާާާާކޮޓަރިާ

ވ ާޮގތުެގާމަތިންާމަޖިލީހުެގާާާާަގއިވަނަާމ އްދ 128ާާހުެގާަގވ ިއދުެގާާމަޖިލީ.ާރައްޔިތުންެގ4.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ4.2ާާާާް

ާާކޮމިޓީތަކަށްާފޮނުވޭާމައްސަ ާާސުންަގޑިާކަނޑައަޅުއްަވއިާައޅުަގނޑަށްާއަންަގވ ފައިާލަތައްާއެާކޮމިޓީތަކުންާނިންމަވ ނެ

ކޮ ާާވ ާ ާާމިޓީތަކުަގއި ާާއެ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ މ އ128ާާްސުންަގޑިތައްާ ގޮާާާަގއިާދާ ވަނަާ އަޅުަގނޑުާާވ ާ މަތިންާ ތުެގާ

ާާއިޢުލ ނު ާ.ާޤައުމީާކޮމިޓީާހޮއްެވވިާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާބިލުާބެހޭާާއިންޝުއަރެންސ ާފަރުވ ގެާާޞިއްޙީާާޤައުމީކުރަން.

ާޓީ.ކޮމިާތިޞ ދީއިޤު.2010ާާާނޮވެމްބަރ30ާާސުންަގޑި:ާާާނިންމަވ ނެބިލުާާބެހޭާާއިންޝުއަރެންސ ާފަރުވ ެގާޞިއްޙީ

ާާ.2011ާއޭޕްރީލ30ާް:ާބިލު.ާސުންަގޑިާކަރަންޓީންކުރުުމެގާަގސްަގހ ެގހި

ާ

 ސުވ ލުާ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.ސުވ ލު.ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ5ާާުއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

 ސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.މަޖިލީހުގެާރައީާ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ސައްކަތެްއާާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިާައއިޓަމްެގާދަށުންާމިއަދަކުާމ6ާާަާާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް

ާނެތް.އެޖެންޑ ައކުާ

ާ

 މަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ. .

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާޤަރ ރު.ާާއިމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރަންޖެހޭާބިލ 7ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ
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ނަންބަރ7.1ާާާު 7ާާ/2010ޤ ނޫނުާ ހިންުގުމެގާާ، އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ ިއދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ބިލުެގާސުާވަނަާއިޞްލ ޙު...ާށްޤ ނޫނަ އެާ ޮގތުންާ އިްއވުމުެގާ ކިޔުންާ ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ މަޖިލީހަށާްާެގނައުުމެގާ ރުޚީާ

ޤ ނޫނުާާމަނިކު.ާާާމޫސ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާާހުޅުހެންވޭރުާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ ނީާާާމަޖިލީހަށްާ.ާބިލުއިްއވުން

ާާ ާވަނަާއިޞްލ ޙުާށްާ...ދިވެހިރ ްއޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަ،7ާާ/2010ނަންބަރު

ާބިލު.ާެގނައުުމެގާ

7.2ާާާ ދ އިރ ެގ ާާތުލުސްދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިޢިްއޒަތްތެރި އ ދަމްާ ރޮޒައިނ ާ ހުއްޓުވުުމެގާާާމެންބަރުާ އަނިޔ ާ ގެވެށިާ ވ ،ާ

ާބިލު.ާހުއްޓުވުުމެގާައނިޔ ާެގވެށިން.ާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވުުމެގާޮގތުންާއެާބިލުެގާސުރުޚީާމަޖިލީހަށްާއިއްވު

ާ

 ާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިާވ ާބިލެއްގެާ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިާވ ާބިލެްއެގާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމިާެއޖެންޑ ާއަިއޓަމުެގާދަށުނ8ާާާާްއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާ

ާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.

ާ

 އިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސަްއކަތެއްާނެތްާ.…ަގޑިއިރ1ާުއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.9ާާޓަމްާއެޖެންޑ ާައއި

ާ

ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ށާްާެގާބަހުސްާކުރިއަބިލުާކަސްޓަމްސްގެާާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގ10ދެންާއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ

11ާާެގންދިއުން.ާއަޅުަގނޑުާަގސްތުކުރަނީާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާމިާވަުގތަށްާފަސްކޮށްލުމަށްފަހުާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމާާ

ާއަށްާދ ން.

ާ

 ކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ. .

8

9

10

11
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.11.1ާަގއިާމިާވ 11ާާާއައިޓަމްާާ

ާމަޖިލީހަށްާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާމެންބަރުންާމޯލްޑިވްސްެގާދަާއޮފްާކޮމިޝަންާރައިޓްސްާހިއުމަނ11.1ާާް

ާާޕޯޓުާރިާމިާާން.ހުށަހެޅުާރިޕޯޓުާކޮމިޓީާމެންބަރުންެގ7ާާހޮއްެވވިާާދިރ ސ ކުރައްވުމަށްާނަންފުޅުތައްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ 

ހުށަހަޅުއްވަ ާާމަޖިލީހަށްާ ދެްއވ ނީ ހޮއްެވވިާމިއިާ ބެއްލެވުަމށްާ މުޤަްއރިރުމަްއސަލަާ ކޮމިޓީެގާ ވިލުފުށީާ ރ ެގާދ އިާާ،ާ

ާޝީދު.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަަަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.ރަާޟުމެންބަރުާރިޔ 

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޟުރިޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވިލުފުށީ

ހިއުމަން ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢަލަިއކުމް.ާ ައއްސަލ މްާ ާމޯލްޑިވްސްގެާާދަާއޮފްާކޮމިޝަންާރައިޓްސްާ`.ާ

ވ ާޢައްޔަންކުރެއްވުަމށްާބަރުންމެން ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ާާާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާނަންފުޅުތައްާމަޖިލީހަށްާ 7ާާހޮއްެވވި

ހިއުމަން ރިޕޯޓު.ާ ކޮމިޓީެގާ ވަުގތީާ ާމެންބަރުންާމޯލްޑިވްސްެގާދަާއޮފްާކޮމިޝަންާރައިޓްސްާމެންބަރުންެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށްާ ވ ާރިއްޔ ރަްއޔިތުންެގާ ާނަންފުޅުތައްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ

23ާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހުންާކޮމިޓީާއެއްާހޮްއެވވީާާ

ާާ 2010ާާާާއޮަގސްޓު ދައުރުެގ ދެވަނަާ އަހަރުެގާ މިާ މަޖިލީހުެގާ އޮތްާ ކޮމިޓީަގިއ31ާާާާަގއިާ އެާ ެއވެ.ާ ޖަލްސ ަގާ ވަނަާ

މެނިވަޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންނަކީ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު،ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާހި

ަގލޮޅުާާ ޢީސ ،ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ރިޔ ޟް،ާ މުޙައްަމދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޙްމަ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޤ ސިމާްާދެކުނުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިނިގލީާ މަޚްލޫފް،ާ ދުާ

ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާهللا،ާއިބްރ ހީމް،ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާާ ބައްދަލުވުން ފުރަތަމަާ ކޮމިޓީެގާ ލަޠީފު.ާ ޙަސަންާ 24ާާާާމެންބަރުާ ބޭއްވުމ2010ާާަޮއަގސްޓު ކޮމިޓީެގާާަގިއާ ށްފަހު،ާ

ޮގތުަގއިާދ ންދޫާ މުޤައްރިރުެގާނައިބުެގާ މެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާއަދިާ ދ އިރ ެގާ ޮގތުަގއިާވިލުފުށީާ މުޤައްރިރެއްާ

ދެންާާ ެއވެ.ާ އިންތިޚ ބުކުރެްއވިާ ިއއްތިަިފ ޤުންާ ކޮމިޓީެގާ ރިޔ ޟު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

މަސަްއކަތް ކޮމިޓީެގާ ރައިޓްސްާއެއަށްފަހުާ ހިއުމަންާ މަޝްވަރ ކުރެއްވުމަށްފަހުާ މެދުާ ޮގތަކ ާ ެގންދަވ ނެާ ކުރިއަށްާ ާ

ނަންބަރުާ ޤ ނޫނުާ ކިބައިަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ކޮމިޝަންެގާ

2006/6ާާ ހިއުމަންާރައިޓްސްާޤ ނޫނުެގ ާ،6ާާާާ ވ  ބަޔ ންކުރެވިފައިާ މ އްދ ަގިއާ ބެލުމަށްޓަކަިއާާވަނަާ ހުރިތޯާ ސިފަތައްާ

ބޭފުޅުންނ ާާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ނަންާ އަދިާ ސ ފުކުރެވުނެވެ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ލިޔުްއވަިއ،ާ އިދ ރ ތަކަށްާ ބެހޭާ ކަމ ާ

ވ ހަކަދެްއކެވުމުަގއިާ ބައްދަލުކުރައްވ ާ ބޭފުޅުންނ އިާ އެާ މިޮގތުންާ އެެވ.ާ ނިންމެވިާ ވެސްާ އިންޓަިވއުކުރެއްވުމަށްާ
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ާާ ކޭޕަބިލިޓީ،ާާދ އިރ އ5ާާައަންނަނިވި ެއވެ.ާ ެއއްބަސްވެަވޑަިއެގންނެވިާ ކޮމިޓީންާ ސުވ ލުކުރަންާ ބޭފުޅުންނ ާ އެާ ކަށްާ

ތަޖުރިބ ،ާލީޑަރޝިޕ އިާިވޝަން،ާއިންޓެްގރިޓީާއަދިާތަޢުލީމްާހ ސިލުކުރައްވ ފައިާހުރިާދ އިރ އ ާހުރިާުގޅުން.ާއަދިާާ

ކޮމިޝަންެގ ދ އިރ ަގިއާ ަމސައްކަތްކުރަްއވ ާ އަދިާ ާމަސައްކަތްކުރެއްިވާ އަދިާާ ުގޅުން.ާ ހުރިާ މަސައްކަތ ާ

ކޮމިޝަނަށާްާ ފަހުާ ފުރިހަމަކުރެްއުވމަށްާ ަވކިަވކިންާ މެންބަރަކުާ ކޮންމެާ ޝީޓްާ ދޭާ މ ކުސްާ ވ ާ ތައްޔ ރުކުރެވިފައިާ

ނަންފުޅާުާ ކޮމިޝަނަށްާ ހޯދުމަށްފަހުާ ޖުމްލަާ މ ކުސްެގާ ލިބުނުާ ބޭފުޅަކަށްާ ކޮންމެާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ނަންތައްާ

ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ާބޭ އަށްާވުރެާމަތިާނަމަ،ާއެާބޭފުޅަކުާކޮމިޝަންެގ75ާާާާފުޅަކަށްާލިބޭނެާއެވްރެޖުާމ ކުސްާއަދަދު

ާާ 75ާާމެންބަރުކަމަށްާހަމަޖެއްސުމަށްާކޮމިޓީއަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ކަމަށ އި،ާއެއިންާބޭފުޅަކަށްާލިބޭާއެވްރެޖުާއަދަދަކީ

މެން ކޮމިޝަންެގާ ބޭފުޅަކުާ އެާ ނަމަާ އަދަދެއްާ ދަށްާ ވުރެާ އަށްާއަށްާ ކޮމިޓީާ ހަމަޖެއްސުމަށްާ ކަމަށްާ ބަރުާ

2010ާާއޮަގސްޓ25ާާާާުފެނިވަޑައިނުަގންނަވ ާކަމަށްާެވސްާމިާކޮމިޓީންާެއއްބަސްވެަވޑަިއެގންނެވިާއެެވ.ާއެހެންކަުމން،ާާ

ާާ ތެރެއިން ފަރ ތްތަކުެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ނަންާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ދެވަނަާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ބޭްއެވވިާ ބޭފުޅުންނ 5ާާާާަގއިާ

ކިވަކިންާބައްދަލުކުރެއްިވާެއވެ.ާއެާކޮމިޓީެގާބޭފުޅުންާަވޑައިެގން،ާވަކިވަކިންާބައްދަލުކުރެއްިވާެއވެ.ާކޮމިޓީާއަށްާާވަ

އެާބޭފުޅުންާވަޑަިއެގންާކޮމިޓީާމެންބަރުންެގާސުވ ލުތަކަށްާެއާބޭފުޅުންާދެއްވ ފައިާވ ާޖަވ ބުތަކަށްާބެއްލެވުމަށްާފަހުާ

ކުސް،ާމ ކުސްާދެްއވ ފައިާވެާއެވެ.ާއަދިާކޮމިޓީންާއެާބޭފުޅުންނަށްާދެއްވ ފަިއާވ ާާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާކޮމިޓީެގާމ 

،1969ާާމ ކުސްާތިރީަގިއާބަޔ ންކުރެވިފައިާއެާވަނީާެއވެ.ާއަލްފ ޟިލްާއަޙްމަދުާޢަބްދުލްކަރީމްާ/ާދަފްތަރުާނަންބަރުާާ

ިއޝަތުާޢަލީާނ ޒުާ/ާހ.ސީާާމ ކުސް.ާޑޮކްޓަރާއ85.3ާާަމ ކުސް.ާޑޮކްޓަރާޢަލީާޝަމީމްާ/ާހ.މެރިންވިއު،89.5ާާާާ

ާާ 83.7ާާާާސައިޑް، ޏ.ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑުމައުނ ާ ާ/ ޙުޒ މްާ އިބްރ ހީމްާ ައލްފ ޟިލްާ މ ކުސް.83.5ާާާމ ކުސް.ާ

މ ކުސް.ާއެހެންކަމުން،ާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަންާޮއފ81.8ާާާާްއަލްއުސްތ ޛ ާމަޒީނ ާޖަމީލްާ/ާމ.ލައިޓްާވިުއ،ާާ

ޢައްޔަން މެންބަރުންާ މޯލްޑިވްސްެގާ ިމާާދަާ ނަންފުޅުތައްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ

އަށްާާ ކޮމިޓީާ ބޭފުޅުންާވެސްާ ހުރިހ ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ވަނީާ ނިންމ ފައިާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ ކޮމިޓީންާ

ންފައިާވ ތީ،ާމިާބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާމ ކުސްާއެވްރެޖުާމ ކުސްާއަށްާވުރެާމަތިންާލިބިވަޑައިެގ75ާާކަނޑައަޅ ފައިާވ ާާ

ކަމަށްާ މެންބަރުާ ކޮމިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ނަމެއްާ ދެާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ޮގތަކަށްާާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަާ މިާ ވީމ ،ާ ފ ސްކޮށްދެއްވުމަށެވެ.ާ ހަމަޖެއްސެވުމަށްާ

މިާކޮމި މެންބަރުންާނިންމެވުމަށްޓަކައިާ ބައްދަލުވުމަކަށްާ ދެާ މިާކޮމިޓީެގާ އަދިާ ހުށަހެޅީމެވެ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރިޕޯޓުާ ޓީެގާ

ވަޑައިެގންނެވިާނިސްބަތްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާލިޔުމެއްާިމާރިޕޯޓ ާއެކުާހުށަހެޅީމެވެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމާ

އިދ ރ ެގ މަޖިލީހުެގާ ެގންދިއުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ސެކްރެޓޭރިއެޓުެގާާާާރިޕޯޓުެގާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ފަރ ތުންާ

ފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިެގންދިޔަާއެހީތެރިކަމ އިާެއްއބ ރުލުމަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާވަރަށްާާ

ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ައދިާ ވެސްާ މަސައްކަތަށްާ އޮތްާ ކުރަްއވ ފަިއާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީެގާ މިާ އެކުާ ެގާާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ާ
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ފަރ ތުންާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާދެްއވިާެއއްބ ރުލެއްވުމަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާވަރަށްާ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރުންނަށްާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ާެއކުާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަށ ިއާކޮމިޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމ171ާާާިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާ

ރިޕޯޓ ާބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާއެްއާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށ އިާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާކަނޑައަޅުްއވ ާެއއްާމެންބަރަކަށްާ

ާ ވެސްާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ 5ާއަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތާުާާ މިނެޓުެގާ

ާާ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުނެންވޭރުާ އަރުވަނީާ މިާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

މޯލްޑި ދަާ އޮފްާ ކޮމިޝަންާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މެންބަރުންާ`.ާ ވްސްެގާ

މެންބަރުންެގާވަުގތ7ާާާާީއަްއޔަންކުރެްއވުމަށްާމަޖިލީހުންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވިވާާ

ކޮމިޓީންާކުރެްއވިާމަސަްއކަތަށްާއަދިާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަށްާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ާެއކީަގއިާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާ

ދިވެހިރ  ޮގތުަގިއާާއ ދެ،ާ މެންބަރުންެގާ މޯލްޑިވެސްެގާ ދަާ އޮފްާ ކޮމިޝަންާ ރައިޓްސްާ ހިުއމަންާ އްޖޭަގއިާ

ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާމީހުންނަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެާމީހުންެގާަމއްޗަށްާމ ާިގނަާފ ޑުކިޔުންތަްއާއޮެވެގންާވ ނެާބައެްއާާ

ދެކޭޮގތުަގއި ޕ ޓީންާ ދެކެން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިހ ާާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާނުެއއްާ ހަމަާ ހުށަހެޅިފައިާވ ާ މިާކަމަށްާ ާ

ބޭފުޅުންނަކީާވެސްާކަމަށްާޤ ބިލުާރަނަގޅުާމީހުން.ާމަޖިލީހުންާވޯޓުާލައިެގންާނިންމޭާނިންމުމުަގއިާސިޔ ސީާރޫޙެްއާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ރަނަގޅަށް.ާ ހުންނ ނީާ ނެުގމުންާ މީހުންާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ފެންނަާ މަޖިލީހަށްާ ކަމުަގއިާ މިާ ނެތިާ

ޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކ ާބެހޭާކޮމިޝަނެއްާރ އްޖޭަގއިާއުފެދި،ާމިހ ތަނަށްާއައިާއިރުަގިއާާއަޅުަގާނ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ޮގތްޮގތުންާ އެހެންވެސްާ އަދިާ ސަރުކ ރުތަކުންާ ދުަވސްތަކުަގއިާ އެކިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ކަމުެގާޝަކުވ ކޮށް.ާއަދިާޚުދުާއަޅުަގނޑުާެވސްާއެކަުމެގާާާލ އިންސ ނީާއަނިޔ ތަކެއްާކޮށް،ާވަރަށްާިގނަާބަޔަލުާއެ

ހިއުމަންާ އޮތްާ ފަހުންާ އެންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދިޔަިއރުަގއިާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ އެާ ދިމަދިމ ލުަގިއާ އެކިާ އަޑުއުފުލ ާ

ދީފަ ކަންފަތެއްާ ބީރުާ ކަމަށްާ މިކަންާ މެންބަރުންާ ވ ާ އެކުލަވ ލެވިފައިާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޝަނުެގާ ވ ކަންާރައިޓްސްާ އިާ

ެގއްލިާާ އެާ އަދިާ ދިއުމ އި،ާ ެގންލިެގންާ ޙައްޤުތައްާ އިންސ ނީާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އެކީަގއިާ ހިތ މައ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ
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މީހުންެގާާ ބަެއއްާ ސިޔ ސީާ ހަމަެއކަނިާ ައޑުނީވިާ ވ ހަކަާ ެގންދ ާ ދައްކަމުންާ ފަރ ތްތަކުންާ ނިުގޅަިއެގންފަިއވ ާ

ޓްސްާކޮމިޝަންާއޮފްާދަާމޯލްޑިވްސްާމިއޮތްާޮއތްހ ާދުވަހުާއޮތްާއޮތުންާހަރަކ ތްތަކަށްާފ ރަލައިެގންާހިއުމަންާރައި

ިމާ ޮގތުަގއިާއަލަށްާ ުއއްމީދުކުރ ާ ދެންނެވީާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާކުށްވެރިކުރަން.ާއ ދެ،ާއެހެންާމިާ

ާާ މަސައްކަތްކޮށް އެކީަގއިާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންާ ހޮވޭާ ކޮމިޝަނަށްާ ފަރ ތްތަކ ާާއެކުލަވ ާ މިދެންނެވިާ

މިއީާ ދިޔައިމަާ ބަދަލުވެެގންާ ސަރުކ ރެއްާ އޮތީާ ހީވެފައިާ ބަޔަކަށްާ ިގނަާ ފިޔަަވޅުއަޅަންޖެހޭ.ާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ ދޭތެރޭަގއިާ

ބަދަލުވ ާސަރުކ ރަކުންާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާކުރިންާއަނިޔ ކޮށްފައިާވ ާއަނިޔ ތަކުެގާމަްއސަލަތައްާބަލައިާއެކަންކަންާާ

ނަމަ ބެހޭާކުރުމަކީ.ާ ޙައްޤުތަކ ާ ިއންސ ނީާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ފައިސ ާ ދައުލަތުެގާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ

ހުރިާ ހިނގ ފައިާ ކުރިންާ އަދިާ ކަމަކ ިއ،ާ ހިގ ފ ނެާ މިހ ރުެވސްާ މިވަނީާ އުފައްދ ފައިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ކޮމިޝަނެއްާ

ޮގތުެގ ވ ާ ހިނގ ފައިާ ކަންކަންާ ތަނުަގއިާ ވޭތުވެދިޔަާ ލ އިންސ ނީާާާާކަންތައްތަކ އިާ ުމސްތަޤުބަލުަގއިާ ބަލައިާ މައްޗަށްާ

ދައުލަތުެގާާ އަދިާ ވެސް،ާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތެްއެގާ ދިވެހިާ ެއއްެވސްާ ދޭތެރޭަގއިާ ފަރ ތަކ ާ އެްއވެސްާ ޢަމަލުތަކެއްާ

މުއައްސަސ އަކުންާވެސްާއަދިާސަރުކ ރުންާވެސްާނުހިނގ ނެާޮގތެްއެގާމަތިންާމިކަންކަންާހަމަޖެހިެގންާދިއުން.ާެއއީާ

ަގނޑުމެންާދައުލަތުެގާފަިއސ ާއިންާމިކަންާކުރުމުެގާބޭނުމަކީ.ާބައިނަލްއަޤުވ މީާމިންަގނޑުތަކަށްާބަލަިއެގންާބޭރުާއަޅު

ދުވެފައިާޮގސްާއޭނަެގާ ޤައުމުތަކަށްާރީތިާކޯޓުފަޓްލޫނުާލައިެގންާދަތުރުކޮށްފައިާހަމަާސިޔ ސީާމީހަކުާބަންދުކުރީމަާ

ޖޭއަކީާޖަލުތަކުަގިއާމީހުންާމަރ ފައިާއޮތްާތަނެއް.ާމިާރ އްޖެއަކީާއެްއވެސްާާޙައްޤުާެގއްލޭކަމަށްާބުނ އިރުަގއިާމިާރ އް

ޖަހ ފަިއާާ އަނދަޮގޑިާ ޮގޅީަގއިާ ކުޑަާ ނުލައިާ ކަނޑައެޅުމަކ ާ މުއްދަތެއްާ ކޯޓަކުންާ ނުވަތަާ ނުލައިާ ކުރުމަކ ާ ޙުކުމެއްާ

ތަނެއް.ާއެާސަގ ފަތްާނުހުއްޓިާާާއޭންަގލަށްާނަގ ފައިާމީހުނަށްާއަނިޔ ކުރަމުންާެގންޮގސްފައިާއޮތްާސަގ ފަތެއްާއޮތް

މިއަދުާއެކަންކަންާސަރުކ ރުެގާއޮނިަގނޑުެގާތެރެއިންާނެއްޓިެގންާޮގސްފައިާއޮތީާކިހ ވަރަކަށްތޯާބަލައިާއަދިާމިައދުާާ

ކިޔަަވއިެގންާާ ކުދިންާ ނިކުންނަާ ތެރެއިންާ ސްކޫލުތަކުެގާ ައއިސްފައި.ާ ފުރޮޅިެގންާ ަމުގމަްއޗަށްާ ވަނީާ ިމާ އެކަންކަންާ

ެއއްެވސްނުކުންނައިރު އަޚްލ ޤެްއާ ކުދިންެގާ އެާ ނެަގއިާ ޮގތަކުންާ ކަންތައްތަކުަގިއާާާ މިފަދަާ ކުދިންާ ބައެއްާ ތި،ާ

ދ ާ ކަތިލަމުންާ މީހުންާ ަމުގތަކުަގއިާ އަތޮޅުތަކުެގާ ރ އްޖޭެގާ އ އިާ މަުގތަކުަގާ މ ލޭެގާ ފ ޅުަގިއާ ޮގސްާ ބައިވެރިެވެގންާ

ވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާޤ ނޫނުައސ ސ ަގއިާމުދ ާހޯދުމ ިއާާާޤައުމެއްާކަުމަގިއާމިާއޮތީާބުނެފައި.ާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކުގެާ

މުދ ާއެއްކުރުމުެގާމިނިވަންކަންާފުޅ ާދ އިރ އެއްަގއިާލިބިފަިއާއޮތްއިރުަގއިާެއއްާބަޔަކުާކ ންބޯންާކުރ ާމަސައްކަތުެގާ

ކައި ީވދ ،ާ މުދ ާ ބައެްއެގާ އެއްާ ޮގތަކަށްާ ފެންނަާ ބަޔަކަށްާ އެާ އަރަިއަގނެާ ބަޔަކުާ އަނެއްާ ބަހ ާާާާމައްޗަށްާ ހުސްކޮށްާ

ހަދަމުންާެގންދ ާތަންާމިާއޮތީާފެނިފައި.ާއިންސ ނީާޙައްޤުކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބުނ އިރުަގއިާބ ރުހުރިާފަރ ތްތަކުންާ

މީޑިޔ ެގާނަމުަގއިާރޭޑިއޯާޗެނަލ އިާޓީވީާޗެނަލްާއުފައްދަިއެގންާމީހުންެގާކަށިާހަފ ކައިާލޭބޮއި،ާއެާމީހަކުާަގބޫލުނުވ ާާ

ވ ާތަންާމިއަދުާމިާއޮތީާައއިސްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާއެކުލަވ ލެވޭާއިންސ ނީާާމީހެއްެގާދުވަސްދުއްާ

ވ ންޖެހޭ.ާ ބަޔަކަށްާ ހުރިާ ހިތްވަރެްއާ ފަދަާ އަރައިަގނެވޭނެާ މިކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ކޮމިޝަނަކީާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ ާ
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މިތަނަ ބަޔަކުާ ކޮންމެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަންކަންާާއެހެންނޫނިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ ލީާ ށްާ

ނަމެއްާ ރީތިާ ވަރަށްާ އެބަހުރިާ ހެދިފައިާ މުއައްސަސ ތަކެއްާ ޮގތުންާ ކުރުމުެގާ ހަމަާ ޮގތަށް.ާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

އިންސ ނާީާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވިއްޔ ާ ވަނީާ ކަމަށްާ ބޭނުންކުރެވޭާ ޙަޤީޤީާ ޭއެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކިޔ ފައި.ާ

ެއާާޙަ ދިޔައީާ މިާ ދުވަސްތައްާ ދިުގާ ވޭތުވެދިޔަާ ނެތޭ.ާ ބޭނުމެއްާ އޮތުުމެގާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ކޮމިޝަނެއްާ ބެހޭާ އްޤުތަކ ާ

މީހުންާ އެާ ޮގތުންާ ދ ާ ކުރެވެމުންާ ކަންކަންާ ޖަލުތަކުަގއިާ އަދިާ މީހުންާ ތިބިާ ޖަލުތަކުަގިއާ ފެނިެގން.ާ ޮގތަށްާ

ނ ާެއއްކޮޅަށްާވ ހަކަދެކެވިދ ނެ،ާމީހުނ ާއެއްކޮޅަށްާއެާވ ހަކަާާއަޑުއުފުލުމުންާބައެއްާފަހަރުާޖަލުތަކުަގއިާތިބޭާކުދިން

ސިޔ ސީާާ ނުވެާ ސިޔ ސީާ ޚިލ ފަށްާ ެއއ ާ ވ ހަކަދައްކަފ ނެ.ާ ރަނަގޅުކަުމެގާ ސަރުކ ރުެގާ ފަހަރުާ އަނެއްާ ދެކެވިދ ނެ،ާ

ދަނީާސިޔ  ިމާ ފ ހަަގކުރެވިެގންާ މިކަންާ ވ ންޖެހޭ.ާ ކޮމިޝަނަކަށްާ ހިންގ ާ ޮއވެެގންާ އެްއކިބ ެވާ މީހަކުާާނުފޫޒުންާ ސީާ

މީހުންެގާާ ފަދަާ ަގބޫލުކުރ ާ ަގބޫލުކުރ ،ާކޮމިޝަންާ ބައެއްާ ދިމ ކޮށްފިްއޔ ާ މީހަކ ާ ހައްޔަރުކޮށްފިްއޔ ާނުވަތަާސިޔ ސީާ

މިއަދުާ އޮތީާ ހިތްާ އުއްމީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ހެން.ާ ކަމެއްާ އެހެންފަދަާ ހީވަނީާ ތެޅިފޮޅިަގންނައިރުާ ޙައްޤުަގއިާ

މެންބަރު އެކުލަވ ލ ،ާ މިާ ކޮމިޝަނުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ ާ އިންސ ނީާ އ ާ އެކުލަވ ލ ާ މިާ ހަމަކޮށްާ ންާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ނިކެތިކަމ އިާ އަނިޔ ވެރިކަމ އިާ މިއޮތްާ ރ އްޖޭަގިއާ މިާ އެްއކިބ ވެާ ނުފޫޒުތަކުންާ މިދެންނެވިާ ފަރ ތުންާ

ކަންތައް ހުރިާ ކޮށްފައިާ ކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ މުސީބ ތްތަކ އި،ާ ދ ާ މިާ ބަލ ،ާާލިބެމުންާ މައްޗަށްާ ތަކުެގާ

ާާ އެބަހުރި ވެސްާ މިހ ރުާ ތެރޭަގއިާ 16ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލައިދޭނ17ާާާެ، އެކަންކަންާ މަރު.ާ ނޭނޭގާ ޮގތްާ ވަރަކަށްާ

އެންމެާ ތިބިާ ތެރޭަގއިާ ލިސްޓުަގއިާ މިއޮތްާ އައިސްާ މިތަނަށްާ ގައިމުވެސްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އުއްމީދުަގއިާ ކަމުެގާ

އަޅުަގ މީހުންނަށްާ ތިބިާ ވ ހަކަާރަނަގޅަށްާ ޢައްޔަންކުރ ނެާ މީހުންާ މިާ ދީާ ވޯޓުާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ނޑ ާ

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މ ަވށުާ ދެއްކެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ފަރ ތުންާ އެލަޔަންސްެގާ ޕީޕަލްސްާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާފުރުޞަތުއަރުަވން.ާމެ

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢަމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލް

ރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަޙްމަތު…`.ާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާ ާ.ާ ރައިޓްސްާާهللا ހިއުމަންާ އ ދެ،ާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

މޯލްޑިާ ދަާ އޮފްާ ނަންފުޅުތަްއާާކޮމިޝަންާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ މެންބަރުންާ ވްސްެގާ

ދިރ ސ ކުރެްއވިާކޮމިޓީންާކުރައްވ ފައިވ ާމަސަްއކަތްޕުޅަށްާައޅުަގނޑުާތަޢުރީފުކުރަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާނަންފުޅުތައްާާ

ހު ހަމަާ ނަންފުޅުތަކަކީާ މިާ އަންނަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެކުާ ވަރަށްާބަލައިލުމ ާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަކީާ ރިހ ާ
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ދެާ އޮތީާ ހޮވެންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިތ މަކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ބޭފުޅުންނޭ.ާ ޤ ބިލުާ އެކަށީެގންވ ާ

ނަންފުޅެކޭ.ާެއއީާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއެރީާކުރިންާައއިާލިސްޓުަގިއާމިާބޭފުޅުންާާ

ތްާނަމަާހ ދަހ ާރަނަގޅުވީހޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާކުރ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިާހިމެނިވަޑަިއަގ

ނަންފުޅުތަކަށްާބަލައިލ އިރުާއެބަާތިއްބެވިާތަފ ތުާދ އިރ ތަކުންާޑޮކްޓަރޭޓުާހ ސިލުކުރައްވ ފައިވ ާބޭފުޅުންނ އި،ާައދިާާ

ތުާދ ިއރ ތަކުންާމަތީާތަޢުލީމުާހ ސިލުކުރަްއވ ފައިާވ ާވަރަށްާމެޑިސިންާދ އިރ ތަކ އި،ާއަދިާއެހެނިހެންާވެސްާތަފ 

އެބަާާ ައޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ކުލަިއެގާ ހަރުާ ތަންކޮޅެއްާ އަދިާ ބޭފުޅުންނ އިާ ޒުވ ންާ އަދިާ ބޭފުޅުން.ާ ޤ ބިލުާ

ފަދައިންާކޮ ަގއިމުެވސްާކުރިންާވެސްާދަންނަވ ލ ފައިާވ ާ މިޝަންތަކަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާ

ހަަމާ ައޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީާ ކުރަްއވ ާ ކޮމިޓީތަކުންާ ދިރ ސ ކުރައްވ ާ ޢައްޔަންކުރެއްވުަމށްޓަކައިާ މެންބަރުންާ

އެްއވެސްާޝައްކެއްނެތްާޮގތުަގއިާެއާއަށްާވަރަށްާއިހުތިރ މުާކުރ ާމަސަްއކަތްޕުޅުތަކެއް.ާއ ދެ،ާހިއުމަންާރައިޓްސްާާ

ސްާއަކީާޑިމޮކްރަސީާއެއްާޤ އިުމކުރުމުަގިއާވަރަށްާމުހިއްމުާުމއައްސަސ ާެއއް.ާދެންމެާކޮމިޝަންާއޮފްާދަާމޯލްޑިވްާ

ބެލުމެްއާާ މީހަކަށްާ ެއއްވެސްާ އެއީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ދެމެހެއްޓުމަ ޙައްޤުތައްާ އިންސ ނީާ ނެތި،ާ ބެލުމެއްާ މީހަކަށްާ ސިޔ ސީާ ވަރަށްާާނެތި،ާ ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ ށްޓަކައިާ

މިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުައްއސަސ ާެއއް.ާއެާުމއައްސަސ ާއިންާމަސައްކަތްކުރ އިރުާެއއީާސިޔ ސީާމީހެއްާކަމަށްާ

ކުރެިވެގންާާ ތަފ ތުާ ހިމ ޔަތްކުރުމުަގއިާ ޙައްޤުތައްާ ިވޔަސް،ާ ކަމަށްާ އެއްާ ޤައިދީާ ނިކަމެތިާ އ ދައިެގާ އަދިާ ވިޔަސް،ާ

ގަާ އަދިާނުވ ނެ.ާ އަޑުއުފުލަންޖެހޭނެ.ާ ކަމ ާ އެާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ހައްޔަރުކުރެވުނުާ މީހަކުާ ސިޔ ސީާ ޚިލ ފަށްާ ވ އިދ ާ

އުފުލަންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ ައޑުާ ެއކަމުެގާ ކުރެވުނަސްާ ކަމެއްާ އަދިާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ މީހަކަށްާ ހުންނަާ ބަންދުަގއިާ

ޑިމޮކްރަސީާއެްއާޤ އިމުކުރުަމށްޓަކައިާއެންމެާމުހިއްުމާާާާއެކަމުަގއިާއެްއވެސްާތަފ ތުކުރުމެއްާޮއެވެގންާނުވ ނެ.ާއަދި

އެއްާޙައްޤަކީާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުކުރުންާކަމަށްާވީާހިނދުާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާހިނގ ާކޮންމެާކަމަކ ާުގޅިެގންާވެސްާާ

ސަރު އަދިާ ވިޔަސް،ާ ކަމަށްާ ފަރުދެއްާ އަމިއްލަާ ވަނީާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނ ާ އެއީާ އަޑުއުފުލެންޖެހޭނެ.ާ ކަމުެގާ ކ ރުެގާާއެާ

މުއައްސަސ ާއެއްާކަމަށްާިވޔަސް،ާއަދިާދައުލަތްާކަމަށްާިވޔަސް،ާޤ ނޫނުތަކ ާޚިލ ފުާވ ާފަދަާޢަމަލެއްާކުރ ާކޮންމާެާ

ޤ ބިލުކަންާ ހިތްވަރ އިާ ައޑުއުފުލުމުެގާ އެކަމުެގާ ބަލައިލ ާ ކަމަށްާ ޚިލ ފުކަމެއްާ ޙައްޤ ާ އިންސ ނީާ އެއީާ ެއއްާ ވ ހަކަާ

ހުންނަ ކޮމިޝަނަށްާ ރައިޓްސްާ މ ކުސްާާހިއުމަންާ ހޮއްެވވިާ ކޮމިޓީންާ މިާ އޮތީާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ންޖެހޭނެ.ާ

ާާ ދެއްވި މ ކުސްާ ކަމަށްާ ެއކަށީެގންވ ާ ބޭފުޅުންނޭ.5ާާާާދެއްވުުމަގއިާ ޤ ބިލުާ ކަމަށްާ މިާ ހަމަާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަކީާ

އަާ ވ ތީވެާ ކަމަށްާ ބޭފުޅުންާ ދެާ އޮތީާ ހޮެވންާ އަޅުަގނޑުމެންނަަަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ޅުަގނޑުމެންާއެހެންވީމ ،ާ

މެދުާ ބޭފުޅަކ ާ އެްއވެސްާ މިއިންާ ގައިމުވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހޮވ ނަމޭ.ާ މިތަނުންާ ބޭފުޅަކުާ ދެާ ކޮންމެވެސްާ

ޮގތަކަށްާާ ވޯޓުދެއްވ ާ މެންނަބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ބޭފުޅެއްާ އެއްވެސްާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާ

.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާނިންމ ލަމުންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާާއަޅުަގނޑުާވޯޓުދީެގންާމިާބޭފުޅުންާހޮވ ނަން
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އިންސ ފުވެރިކަމ ާާ ޢަދުލުވެރިކަމ އި،ާ ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކަިއާ ޑިމޮކްރަސީާ ކޮމިޝަނަކީާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ބޭނުންވަނީާ

ބެ ނުފޫޒަކަށްާ ބިރުދެއްކުމަކަށްާ ފަރ ތެއްެގާ ވަކިާ ނެތިާ ބެލުމެއްާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ ޙައްޤަށްާއެކުާ ނެތި،ާ ލުމެއްާ

އަދިާާ ދ ނީ.ާ ފުރިހަމަވެެގންާ ޑިމޮކްރަސީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އޭރުންާ ދެިމއޮތުން.ާ ޮގތުަގއިާ ބައެްއެގާ މަސައްކަތްކުރ ާ

އިންސ ނީާޙައްޤުތައްާދެމެހެްއޓޭނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަންާޑިމޮކްރަސީާއެއްާޤ އިމުކުރުމުަގއިާާ

ާކަމަކީާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރުން.ާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރަންާޖެހެނީާހަމަެއކަނިާޢ އްމުާފަރުދުންނެްއާާއެންމެާމުހިއްމުާެއއް

ދިވެހިާސަރުކ ރުންާާ ެވސް،ާ ފަރ ތަކުންާ ހުރިހ ާ ދަުއލަތުެގާ ނޫން.ާ ުމއައްސަސ ތަކަކުންާ މިނިވަންާ ހަމައެކަނިާ ނޫން.ާ

މެއްާކޮންމެާފަރ ތަކުންާކުރިާކަމެއްާިވޔަސްާކެރުމ ިއާާވެސްާޤ ނޫނަށްާތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެ.ާޤ ނޫނ ާގަވ އިދ ާޚިލ ފުކަ

އެކުަގއިާެއކަންާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނުންާއަޑުއުފުލ ާހ މަކުރަންޖެހޭނެ.ާމީޑިޔ ތަކުންާވެސްާ ޖެހިލުމެއްާނެތުމާ 

މަސައް ކުރެއްވިާ ކޮމިޓީންާ މިާ ދަންނަވ ލަމުންާ މިވ ހަކަތައްާ އެހެންވީމ ،ާ މިޮގތަށް.ާ ކަތްޕުޅަށްާާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީާ

މެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވ ާ ިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ ވ ހަކަދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާވެސްާ އަޅުަގނޑުާއިހުތިރ މުާކުރ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އުއްމީދުކުރަން.ާ ކަމަށްާ ހޮވިެގންދ ނެާ މިއަދުާ ބޭފުޅަކުާ ދެާ ކޮންމެވެސްާ ބަިއވެރިވެާ ވޯޓުަގއިާ މިާ ޮގތަކަށްާ

މަސަ މިާ މިއަދުެގާ އ އުއްމީދުކުރަނީާ ކޮިމޝަންާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ އެކުަގއިާ ނިމުމ ާ މަތިންާއްކަތްާ ދަިއެގާ

އިޖުތިމ ޢީާ ފުރިހަމަކަމެއްާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުައއްސަސ އަކަށްެވާ ެގންދިއުމުެގާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތައްާ

ާވަބަރަކ ތުހޫާ.هللاާާވަރަޙްމަތުަވއްސަލ މްާޢަލައިކުމްޚިދުމަތްތަކަށްާލިބިެގންދ ނެާކަމަށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުވައްމުލަކުާާ ޙަސަން،ާ ރަފީޤުާ މުޙައްމަދުާ ދެއްކެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެާ

މޯލްޑިވްސްެގާާ ދަާ އޮފްާ ކޮމިޝަންާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާ މެންބަރަކުާ ދެާ ނުވ ާ ޢައްޔަންކުރެވިފަިއާ މިހ ތަނަށްާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ

ޔ ާފޮނުްއިވާނަންފުޅުތަކަށްާބަލައިލ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަަގކުރެިވެގންާއެބަާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ާާ ފޮނުއްވ ފައިާމިާތިއްބެވި މިފަހަރުާ އ ިއ5ާާާދޭާމިހ ރުާ ބޭފުޅުންނަކީާވެސްާވަރަށްާޤ ބިލު،ާތަޢުލީމީާއަދިާތަޖުރިބާ 

ންާމިފަހަރުާކުރައްވ ފައިާވ ާަމސައްކަތަށްާބަލ އިރުާވެސްާާހުނަރުާލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ާބޭފުޅުންކަން.ާދެންާމިާކޮމިޓީ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ ހަަަމަާ ެވސްާ މަސަްއކަތްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ދޭާ އެބަާ ފ ހަަގކުރެވުމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ

މެން ެއންމެހައިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހިމެނިވަޑައިެގންނެވިާ ކޮމިޓީަގއިާ އެހެންކަމުންާ ވ ކަން.ާ ބަރުންނަށާްާފުރިހަމަކުރައްވ ފައިާ
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އަޅުަގނޑުާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާއެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެގާެވސްާހިތުަގއިާހަމަާއުފެދޭާސުވ ލަކީާމިާާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ޮގތުންާ އޮތްާ އެނިގފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމުަގއިާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަންތަކަށްާ މިނިވަންާ

ކޮމިޝަ ކުރިމަތިލެއްވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަަަށްާާބޭފުޅުންތަކެއްާ އެހެންނަމަވެސްާ ކޮމިޝަނަކީ.ާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ނެއްާ

ފުރަތަމަާނަންފުޅުތައްާލިބިެގންާއައިއިރުަގއިާތިއްބެވީާވަރަށްާމަދުާބޭފުޅުންކޮޅެއްާމިާކަމަށްާއެކަށީެގންވ ާޤ ބިލުކަންާ

ތެރޭަގއިާމިދެންނެވިާފަދަާާހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާދެާަވނަާފަހަރަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވިާނަން ފުޅުތަކުެގާ

ވަރަށްާރަނަގޅުާޤ ބިލުާބޭފުޅުންތަކެއްާތިއްބެވުންާއެއީާހަަމާއަޅުަގނޑުާވެސްާވަރަަަށްާުއފަލ ާއެއްކޮށްާފ ހަަގކޮށް،ާާ

އަދިާހަމަާމީެގތެރެއިންާއެންެމާއެކަށޭނަާދެާބޭފުޅަކުާހޮިވެގންާދިޔުމަކީާހަމަާއަޅުަގނޑުާވެސްާއެދޭާޮގތް.ާއ ދެ،ާާ

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާހިއުމަންާރަިއޓްސްާއޮފްާދަާމޯލްޑިވްސްާއިންާެވސްާވޭތުވެދިޔަާހައެްއކަާއަޅުަގ

ހިއުމަނާްާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ކަން.ާ ކުރައްވ ފައިާ ބޭފުޅުންާ އެާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުާ

ބޭފު އެާ ފަދަާ މިއޮންނަާ ޤ ނޫނުަގިއާ ބެހޭާ ެއާާރައިޓްސްއ ާ ބަލ އިރުަގއިާ ވ ޖިބުތަކަށްާ މަސްއޫލިްއޔަތ އިާ ޅުންެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއހެންނަމަވެސްާ ނެތް.ާ ދެންނެވޭކަށެްއާ ކުރެވުނެކޭާ ރަނަގޅަށްާ ެއންމެާ މަސަްއކަތްާ ކޮމިޝަނުެގާ

ާއުއްމީދުކުރަނީާމިހ ރުާވެސްާއަލަށްާމިާހޮވޭާބޭފުޅުންނަކީާއެްއވެސްާފަރ ތެއްެގާފިއްތުމަކަށްާޖެހިލުމެއްާނެތި،ާއެ

ބޭފުޅުންެގާާ އެާ ރަނަގޅަށްާ އުފުއްލަވ ާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ޒިންމ ާ އެބޭފުޅުންެގާ އެއްޮގތަށްާ ޤ ނޫނ ާ

މަސްއޫލިއްޔަތުއަދ ކުރައްވ ނެާބޭފުޅުންާކަމުަގއިާވުން.ާއ ދެ،ާފުރިހަމަާޑިމޮކްރަސީާއެއްާޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާހިއުމަންާ

ރަށްާމުހިއްމުާމަސައްކަތެއް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާވެސްާއެދެނީާާރައިޓްސްާއޮފްާދަާމޯލްޑިވްސްެގާމަސަްއކަތްޕުޅަކީާހަމަާވަ

މިނިވަންކަމ ާ ޢަދުލުވެރިކަމ ިއ،ާ އިންސ ފ ިއ،ާ ޖެހިވަޑައިނުެގންާ ބޭފުޅުންާ އެާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ

އަޅުަގނޑު ކޮންމެައކަސްާ އ ދެ،ާ ެގންދެވުން.ާ މަސައްކަތްފުރިހަމަކުރަްއވަމުންާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ އެދެނީާާާއެކުަގއިާ ވެސްާ

ކުރިންާމިދެންނެވިާޮގތަށްާމީެގތެރެއިންާއެކަށީެގންވ ާދެާބޭފުޅަކުާހޮިވެގންާދިޔުން.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާާ

ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާވަރަށްާބޮޑަށް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ައޅުަގނޑުާ ަވކިާާޝުކުރިއްޔ .ާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ ޢ މިރަށްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ރިާ

ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާތެރެއިން.ާ

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

މޯލްޑިވްސްާ ދަާ އޮފްާ ކޮމިޝަންާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުންާޝުކުރިއްޔ ާ ެގާ

ހަަމާާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަށްާ ކުރައްވ ފައިވ ާ ކޮމިޓީންާ އެކުލަވ ލެވުނުާ ެއކަމަށްާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ



 12 

ކޮމިޓީެގާާ މިާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޚް،ާ އަޅުަގނޑުެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

މަސަ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ހައިސިއްޔަތުންާ އަޅުަގނޑުާާމުޤައްރިރެއްެގާ ޝުކުރުދަންނަަަވަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ްއކަތަށްާ

އިންާކެނޑިާއެާމީހުންގާެާ ޮގތަކަށްާނުވަތަާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލާ  ދަންނަވ ނީާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަންާދ އިމީާ

ކޮމިޝަނަކީާރައްޔި ހިއުމަންާރައިޓްސްާ ެއކުލެވޭާ މިާ އަދ ކުރުމަށްޓަކައިާ އެކުާ މިނިވަންކަމ ާ ތުންނަށްާާމަސްއޫލިއްޔަތުާ

ކަމުަގިއ.ާާ ދ ނެާ ެވެގންާ ކަުމަގިއާ ކޮމިޝަނެއްާ ލިބޭނެާ އިންޞ ފުާ ޢަދުލުވެރިާ ފުރިހަމަާ އޭެގާ މަންފ ާ ފުރިހަމަާ އޭެގާ

ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ޮއތް،ާ އެބަާ އެއްާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ

އަޅުަގ ޙައްޤުތައްާ އިންސ ނީާ ނުވަތަާ އަޅުަގނޑުމެންާާކޮމިޝަންާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ައއީާ ތަޢ ރަފުވެެގންާ ނޑުމެންނަށްާ

ޑިމޮކްރަސީާއޭާމިާކިޔަނީ.ާޑިމޮކްރަސީާތަޢ ރަފުވެ،ާޑިމޮކްރަސީއަކީާބަޔަކުާމެޖޯރިޓީާއަށްާތަބ ވުމަށްޓަކަިއ،ާމެޖޯރިޓީާ

ާބަލައިލިއިރުަގއިާިމާާއެއީާޑިަިމޮކްރަސީކަުމަގއިާބަލައިެގންާެގނެސްފައިާވ ާޑިމޮކްރަސީާއެއް.ާމިާޑިމޮކްރަސީާެގނެސް

އޮތްާާ ބ ރުާ ބައި،ާ ބޮޑުާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ފެށިެގންާ ހިސ ބުންާ އެާ މުސްލިމުން.ާ ިގނައީާ ދުނިޔޭަގއިާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ވަނީާ

އަންނަންޖެހޭާ އެބަާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ފެށިެގންާ ހިސ ބުންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ މުސްލިމުން.ާ ވަނީާ މިާ ބަޔަކަށްާ

ޤުތައްާހޯދަދިނުމަށްޓަކައިާެގނައިާޑިމޮކްރަސީަގއިާމިާވ ާާށްޓަކައި.ާމައިނޯރިޓީެގާޙައްާމައިނޯރިޓީެގާޙައްޤުތައްާހޯދަދިނުމަ

ތަނުެގާާ މިާ އިނޭގތޯ.ާ ނުދޭ.ާ މީހަކުާ ތަނަކަށްާ އެާ ނޫނިްއޔ ާ ލިބިއްޖިްއޔ ާ ެގއްލުމެްއާ މީހަކަށްާ ަމއިނޯރިޓީެގާ ޮގތަކީާ

ރީމަާއަޅުަގނޑުމެންާމަުގމަތީާހަޅޭއްލަވ ،ާެއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފ ހަަގކުރެްއވިާފަދައިންާބަެއއްާމީހުންާބަންދުކު

ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ކަންާ އަޑުއުފުލ ފައިާ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދިާ ދޫކޮށްލުމަށްާ މީހަކުާ

ާ ެއކުާ 2008ާހަމައެއ ާ ރައްޔިތުންނަށްާާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ އަހަރުަގިއާ ވަނަާ

ހަމަާއެނިގވަޑައިަގން ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައިާ މީހަކުާ އެާ ެގންޮގސްެގން،ާ ޖަލަށްާ މީހަކުާ ވަކިާ މަުގމަތީަގއިާ މ ލޭެގާ ނަވ ނެާ

ވެސްާ ފަހުންާ އޭެގާ ހަމައެއ ެއކުާ އަދިާ މަސައްކަތް.ާ ކޮށްފައިވ ާ ވެސްާ ޕ ޓީންާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުެގާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާހިގައްޖެާތަފ ތުާއެާބ ވަތުެގާމަސައްކަތް.ާާ

މީހުންެގާ އެާ ނުވަތަާ ކަމެއްާ ބޭނުންވ ާ މީހުންާ އެާ ނެރެންޖެހޭނީކީާ ބަޔ ނެއްާ ހަމަެއކަނިާ ބަޔަކުާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ސަމ ލުކަމަށްާއަންނަާކަެމއްާކުރީކަމަކ ާނޫނޭ.ާމިާބ ތުެގާކަންކަންާހޯދ ،ާބަލ ާއެާހުރިހ ާކަމެއްާދެނެަގންނަންޖެހޭނޭާ

ނަގޅަށް.ާއެންމެާނިކަމެތިާީމހ ާއަށްާވެސްާއިންސ ނީާޙަްއޤުާބޭނުންވ ނެ.ާއެއީާއިންސ ނަކަށްާވީތީވެ.ާއެހެންވީމ ،ާާރަ

އެކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާތަޢ ރަފުވެފައިާމިާއޮތީކީާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާއެދެވޭާޮގތަކަށްާމަސަްއކަތްކުރ ާާ

މިާކޮމިޝަންާއުފެދިެގންާދިއުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ނީާމިާހުރިހ ާާާާބައެްއެގާޮގތުަގާެއއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،

ބަޔަކަށްާ ތަފ ތުކުރުމެއްާނެތިާއެާކަންތައްާކުރ ާ ެއްއވެސްާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަކީާ ބަލ ،ާ ކަމެއްާރަނަގޅަށްާ

ދައްކ އިރުަގއިާމިާމަޖިލީހުަގިއާާވެެގންާދ ނެާކަމަށް.ާއެހެންީވމ ާއިންސ ނީާޙައްޤޭާކިޔަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަ

އެއްެވސްާާ ދަންނަވ ނީ.ާ އެއްކޮށްާ އަޅުަގނޑ ާވެސްާ ހަމަާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ
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ހަމާަާ ތިބިާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކީްއވެެގންތޯ.ާ އެާ ނެތޭ.ާ ބުނެވޭކަށެއްާ ބަސްާ އެާ އެކުާ ޢަދުލްވެރިކަމ ާ މީހަކުާ

ޔ ާލިބިފައިާތިބިާކިތަންމެާބަޔަކު.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއެާައޑެއްާނޫފުލޭާއިނޭގތޯ.ާައދިާާޙައްޤަކ ާނުލ ާއަނި

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ އެއްާ ބެލިފަާ ހޯދ ާ ރަނަގޅަށްާ ކަންކަންާ އެާ ވެސްާ ކޮމިޝަނަށްާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ

ާާ ފުރިހަމަ އެންމެާ މަސަްއކަތްާ ކުރ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެންެމާާދަންނަވ ނީާ އޭެގާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ޮގތެއްަގއިާ

ކަންކަންާާ ޮގތުަގިއާ ެއދެވޭާ ޭއެގާ ކޮމިޝަންތަކުންާ މިފަދަާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ެއކަންކަންާ ޮގތެްއަގއިާ ޢަދުލުވެރިާ

ކުރުމުންނޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބޭނުންވ ާމަޤުޞަދުާހ ސިލުވ ނީ.ާތަފ ތުާއެތައްާނަންތަކެްއަގއިާއެތައްާބަިއވަރުާާ

އުފެއްދިދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮމިޝަންތަކެއްާ ެއތައްާ ތަފ ތުާ ކުރެވިދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތަކެއްާ

އެކަމަކުާއަދިެއއްާައޅުަގނޑުެމންނަށްާފެނިެގނެއްނުދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަދިވެސްާތަކުރ ރުކޮށްާިމާާ

ާހެދުމެއްނެތިާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާއިންސ ފުވެރިާޢަދުލުެވރިާާކޮމިޝަނަކީާވެސްާަވކިާމީހަކަށްާވަކިާޮގތެއް

ކަމަށް.ާ ވެެގންދ ނެާ ބަޔަކަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ރަްއކ ތެރިކޮށްާ ޙައްޤުތައްާ މީހުންެގާ އެާ ޮގތަކަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިކަމ ާބެހޭާޮގތުން،ާމިާަމއްސަލައ ާބެހޭާޮގތުންާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ެއީއާާ އެއް.ާ ވ ހަކަާ ހިތ މަވެރިާ ވަރަށްާ ބޭނުންވަނީާ ދައްކ ލަންާ މިއަދުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ޢައްޔަނުކުރުމ ާ މެންބަރުންާ

ޤ ނޫނެ ރ އްޖޭެގާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އެންމެވެސްާ ދީެގންާއަޅުަގނޑުމެންާ ބ ރުތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ހެދިެގންާ އްާ

އިންސ ނީާޙައްޤުތަަައްާހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނެއްާއުފެއްދީ.ާއެާހިއުމަންާ

ުގޅިެގންާމަހެްއެގާމަްއޗަށްާކިތައްާމިލިއަންާރުފިޔ ތޯާދިވެހިާދައުލަތުެގާބަޖެޓު ންާާރައިޓްސްާކޮމިޝަންާއުފެއްދުމ ާ

އަހަރަކުާއެާފަރ ތަށްާޚަރަދުކުރަމުންާދަނީ.ާއޭެގާނަތީޖ އަކީާކޮބައިތޯ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެގާހިތުަގަައިާއުފެދޭާވަރަށްާ

ާާ އެއްާސަބަބަކީ 26ާާާާބޮޑުާސުވ ލެއް.ާމިާސުވ ލުާުއފެދެންޖެހޭާ ިމ2004ާާާާޑިސެމްބަރު ކ ރިސ އަށްފަހުަގއިާ ސުނ މީާ

ެގއްލިފައިތިބިާބަޔަކުާރ އްޖޭެގާކަންކޮޅުތަކުަގއިާއެބަާތިބި.ާއަޅުަގނޑުާާާާދެންނެވިާޮގތަށްާއިންސ ނީާެއތައްާޙައްޤުތަކެއް

އަޑެއްާނ ހަމޭާމިާކޮމިޝަނުެގާފަރ ތުންާމިާދެންނެވިާފަރ ތްތަކުެގާއިންސ ނީާޙައްޤުތަްއާހިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއާ

ދިވެހިރ އްޖެ ހޯދަދިނުމަށްޓަކައިާ ޙައްޤުތަކެއްާ ިއންސ ނީާ ކޮންކަމެްއކަން.ާ މިކަހަލާަާކުރެްއވީާ ކުރަންޖެހޭނީާ ައށްާ ާ

ކަންތަކޭ.ާޢ އްމުާޮގތެއްަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަކީާމ ާބޮޑެތިާކަންތައްތަކެްއާކުރިމަތިވ ާތަންތަނެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑެްއާާ

ޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއީާޚ އްޞަާހ ލަތެއްާދިމ ވެެގންާއުޅޭާބަޔެއް.ާމިއަދުާކޮބައިތޯާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާާާއަލަށް އަހަރުެގާތެރޭަގއިާއެާފަރ ތްތަކަށްާބޯހިޔ ވަހިކަނ1ާާާާްައއިާސަރުކ ރުންާވެސްާބުނިާތިމަންނަމެންެގާފުރަތަމަ

ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ.ާއަދިާކުރީެގާސަރުކ ރުންާވެސްާބުނަމުންާދިޔައީާތިމަންނަމެންާަވކިާމުއްދަތުތަކެއްާކަނޑަައޅ ފައިާިމާާ
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ެގާާާާކަންތައްާއެާމީހުންނަށްާކޮށްދޭނަމޭ.ާއެާމީހުން އެާތިބީާމިއަދުާވެސްާތިބީާއެާކަެމއްެގާއިންތިޒ ރުތަކެއްަގއި،ާ

މިދެންނެިވާާ ނުދޭާ ފެނިެގނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަެވސްާ ކަމަށް.ާ ލިބޭނެާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ކަމަށް.ާ އެޅޭނެާ

ޖަމުޢިއްޔ ތަކުން މިކަހަލަާ ަމދަނީާ ތަނެއްާ ކުރައްވ ާ ކަންބޮޑުވުންފ ޅުާ ދޭތެރޭަގއިާ ރައިޓްސްއޭާާކަންތައްތަކ ާ ހިއުމަންާ ާ.

އަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިާޖެހެނީާހިއުމަންާރައިޓްސްއަކީާިއންސ ނީާޙައްޤުތަކެްއ،ާއިންސ ނީާކިހ ާބޮޑުާޙައްޤެއްތޯާާ

އެާމީހުންނަށްާެގއްލިެގންާމިާއުޅެނީ.ާކަނދޮޅުދާަޫއަށްާބަލައިފިކަމަށްާވަންޏ ،ާދުވ ފަރަށްާބަލައިފިާކަމަށްާވަންޏ .ާާ

ކޮޅުފުއް އަތޮޅުާ ވިލުފުއްޓަށްާާމ.ާ ވަންޏ ،ާ ކަމަށްާ ބަލައިފިާ މަޑިފުއްޓަށްާ އަތޮޅުާ ތ.ާ ވަންޏ ،ާ ކަމަށްާ ބަލަިއފިާ ޓަށްާ

ބަލައިފިާކަމަށްާވަންޏ ،ާދ.ައތޮޅުާވ ނީ،ާކުޑަހުވަދޫ،ާމިހެންޮގސްާައޅުަގނޑުާމިާލިސްޓުާކިޔޭނެ.ާގއ.ދ ންދޫ،ާވ ދޫ،ާާ

އިންާކިޔ ކަށެއްާދަންނަވ ކަށެއްާމިއަދަކުާނެތް.ާާމިހެންާޮގސްާވިލިިގލި.ާނަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިތ ާއިދެާފަސޭހަ

އެހެންނަމަވެސްާމިާދެންނެވިާމިާހ ލ ތުަގއިާމިދެންނެވިާސަރަހައްދުތަކުެގާމީހުންާމިއަދުާވެސްާދިރިުއޅޭ.ާއެާކަމަށްާ

ނޑުމެންާމިތ ާމިާކަމަށްާކޮންާކަމެއްތޯ.ާިމާކަމަށްާކޮބައިތޯ.ާމިއަދުާކޮބަިއތޯާަވޒީރަކުާމިކަމަށްާޖަވ ބުދ ރީވ ން.ާއަޅުަގ

ސުވ ލުކުރެވޭކަށް.ާާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ މިާ ވެސްާ ވަޒީރުންނ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނެތްާ މިއަދުާ މަސައްކަތްކުރަނީ.ާ

ކޮބައިތޯާާ ދަނީ.ާ ދިރިއުޅެމުންާ މީހުންާ އެާ ހ ލެއްގައިތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުޭވ.ާރަމަޟ ންމަހުާކޮންފަދަާނިކަމެތިާ

ާފަރ ތްތަކުންާއަދ ކުރަްއވ ާމަސްއޫލިއްޔަތަކީ.ާެއކަމެްއާފެނިެގނެއްާނުދޭ.ާއ ދެ،ާާއިންސ ނީާޙައްޤުތައްާހިމ ޔަތްކޮށްދޭ

ކުރީެގާސަރުކ ރުންާހޯއްދަަވިއދެއްވ ފައިާހުރިާލޯނުތައްާވެސްާއެބަހުރިާރަށްރަށުަގއިާއިމ ރ ތްކުރުމަށްޓަކައި.ާކޮބައިތޯާ

މަސައްކަތް އެާ އެޓްލީސްޓުާ ކޮބައިތޯާ ނުހިނަގއޭ.ާ ވެސްާ މަސައްކަތެއްާ އިންސ ނީާާާާއެާ ކޮބައިތޯާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

މަސައްކަތަކީ.ާާ ކުރަންޖެހޭާ ތަންތަނުންާ މިފަދަާ ޖަމުޢިއްޔ ތަކުން،ާ މިފަދަާ ހިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ޙައްޤުތައްާ

ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ބޭނުންަވނީ.ާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ނެތޭާ ކަމެއްާ ތިއްބަވ ނެާ ނަމެްއަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ

ނޫންާާާާކޮމިޝަނަކީ އެާ ދެކެނީ.ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ތަނެއްެގާ އޮތްާ ހިމ ޔަތްކުރަންާ ކުށްެވރިންާ ހަމައެކަނިާ

ކޮންކަމެއްތޯާއެާފަރ ތުންާކުރަނީ.ާމިއަދުާކޮމިޝަންާމުޅިާބަދަލުވެެގންދިޔައީ.ާކޮންާބަެއއްތޯ.ާމުޅިންާއ ާބައެްއާިމާ

މ ލަކަށްާކަމެއްާވެސްާެއާބޭފުޅުންާވަޑައިަގންނަވ ނީ.ާާއައީ.ާދެންާއެާމީހުންާކުރ ނެާކަމެއްާވެސްާނޭނޭގ.ާކޮންާދި

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ އުފެދޭާ ސުވ ލުާ މިވެސްާ ހުއްޓޭނީ.ާ ނަޒަރުާ މީހުންެގާ އެާ ކަމެއްާ ދިމ ލަކަށްާ ކޮންާ

ާާ އެ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވަންާ އެކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ ބޭނުންވަނީާ ކޮމިޝަނުަގިއ5ާާާާދަންނަވަންާ މެންބަރުންނަށްާ

އިންސ ނީާދަ ޚ އްޞަާ ބަެއއް.ާ ތިބިާ ދިމ ވެފައިާ ހ ލަތެއްާ ޚ އްޞަާ ތިއްބޭާ އެބަާ ރ އްޖޭަގއިާ ބޭނުންވަނީާ ންނަވަންާ

ކުރަންހުރިާ ެގނެސްދިނުމަށްޓަކައިާ ހ ލަތަކަށްާ ދ އިމީާ ހ ލަތުާ އެާ މީހުންެގާ އެާ ބަެއއް.ާ ތިބިާ ހ ލަތެއްަގއިާ

މުހިއްމު އެންމެާ ޭއެގާ ކުރައްވަން.ާ އެބަޖެހޭާ ހިއުމަނާްާާާމަސައްކަތްތަކެއްާ ފަރ ތަކީާ އަދ ކުރައްވަންޖެހޭާ ދައުރެއްާ އެއްާ

މިއަދާުާ ނެތް.ާ އެއްާ މ ނަާ ބޭއްވުމުެގާ ކޮމިޝަންާ އެާ ވަންޏާ  ކަމަށްާ އެހެންނޫންާ ކޮމިޝަން.ާ ރައިޓްސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާތަފ ތުާކޮމިޝަންތައްާއުފެދިެގންާދ ާތަންާފެނިެގންާއެބަދޭ.ާދައުލަތުެގާބަޖެޓުންާއެތައްާމިލިއަންާާ
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ނަތީޖ .ާވަރަށްާހަޑިާނަތީޖ .ާވަރަށްާވިޔ ނުދ ާނަތީޖ .ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާާޔ ާއެއްާމިާދެނީ.ާކޮބައިތޯާރުފި

ތަންތަނުންާ ކަަމށްާވަންޏ ާއެާ ތަންތަންާމުއައްސަސ ތައްާއުފައްދ ާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ބޭނުންާވަނީާދިވެހިާދައުލަތުންާ

ާާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަންތަނުންާ ެއާ ތަންތަންާާމަސައްކަތްތަްއާ އެާ ޮގތަކަށްާ ފޯރުކޮށްދެޭވނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ

ހިނަގން.ާއެާނޫންާޮގތަކަށްާެއކަންކަންާނުހިނޭގާކަމަށްާވަންޏ ،ާނުކުރެވޭާކަމަށްާވަންޏ ،ާއެާބޭފުޅުންާރަްއޔިތުންާ

ރީވ ންޖެހޭނެ.ާއެހެނެްއާކުރިމައްޗަށްާނިކުމެާއެކަންާހިނގ ާޮގތްާއެކަންާވ ާޮގތ ާބެހޭާޮގތުންާއެާބޭފުޅުންާޖަވ ބުދ 

ކަންތައްތަކ ާާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ހިރީ.ާ މިާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ކަންބޮޑުވުންާ މީާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ ކަމެއްާ އެާ ވެސްާ

ނަންތަކެްއާ ެގނެސްާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ ވިސްނަންޖެހޭ.ާ މިއަދުާ ފަރ ތްތަކުންާ އެާ ދޭތެރޭަގއިާ

ފ ސްކޮށްލަދިނީ ވިދ ޅުޭވާާެގނެސްެގންާ ނުވ ނެ.ާ ނެގިޔަކަސްާ ހަމަާ މުސ ރަާ ތިްއބަވަިއެގންާ ޮގޑީަގއިާ ބޭފުޅުންާ އެާ މަާ

މަޖިލިސާްާ ރައްޔިތުންާ ނޫނޭާ ބޮޑެއްާ މުސ ރަާ ބޮޑޭ.ާ މުސ ރަާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަ،ާ

ާާމެންބަރުންެގ.ާމުސ ރަާބޮޑެއްާނޫންާއިނޭގތޯ.ާރަމަޟ ންާމަހުާކިތައްާމެންބަރުންތޯާރޭަގާނ އިންާފެށިެގނ8:30ާާާާްޑު

ވަންދެންާމަސައްކަތްކުރަނީާމިާތަނުެގާެމންބަރުން.ާއެހެންވީމ ،ާމެންބަރުންާމުސ ރަާބޮޑެއްާނޫނ12:30ާާާާ،1:00ާާާޭ

ާާ ވެސް ވަޒީރުންނަށްާ ކިތަކެއް.ާ ވަޒީރުންނަށްާ 57ާާާާއިނޭގތޯ.ާ ބޭފުޅުންެގ60ާާާާހ ސް އެާ ކ ރ އިާ އ ިއާ ރުފިޔ ާ

ކުރަްއވ  ބޭފުޅުންާ އެާ ބަޖެޓުާާާާޑްރަިއވަރުންނ އިާ ދައުލަތުެގާ ިއނޭގތޯ.ާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ މިހެންޮގސްާ ދަތުރުތަކ އިާ

ވެސްާ މުސ ރަާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ކޯޓުތަކ އިާ ޝަރުޢީާ ކަމަކީާ އުޅޭާ މިާ ކުރަންާ މިއަދުާ ދެންާ އަނެއްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިންވަރަކަށްތޯ ކިހ ާ ހުށަހެޅުނީމަާ ކޯޓުތަކަށްާ މައްސަލަާ ބޮޑުކުރަމުން.ާ ދަނީާ މިާ ަމއްސަލަތަްއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ާ

އަވަސްެވެގންާދަނީ.ާމުސ ރައ ާއެްއވަރަށްާމަސައްކަތްާއަަވސްކުރަންޖެހޭާއެބަ.ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާކުރީާދުވަހުާ

ވ ހަކަާއެއްާދައްކ ނީ.ާމިތަނުންާބޭރުަގއިާއެާވ ހަކާ ވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާތ ނަގިއާއެކަންޏޭާއެާބޭފުޅުންނ ާބެހޭާ

ފަދަާޙުކުމެއްާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާކޮށްފ ނެ.ާއެާކަމުެގާބިރުވެރިކަމ ާހެދިެގންާމިތ ާާަައެއްާނުދައްކ ނަމޭ.ާހަމަާކޮންމެާާ

އެާވ ހަކަާމިާދައްކަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނަވީާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ހިާބޮޑުކުރަން.ާއެކަމަކުާއެއ ާެއއްވަރަށްާާއެބަާމަސައްކަތްކުރަމޭާކޯޓުާތަކުެގާފަނޑިޔ ރުންނަށްާވެސްާމުސ ރައ ާެއއްޗި

އެާމީހުންާމަސައްކަތްތައްާކުރަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއިންސ ނީާޙައްޤެއްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަދަނީާމައްސަލަތަްއާ

ފިޔަވަޅުެއޅޭނެާ ބަލ ާއެކަންާކަމަށްާ ައވަހަށްާ މަްއސަލަތައް،ާ ޖިނ ޢީާ މައްސަލަތައް،ާ މަދަނީާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަންކަންާއަވަސް،ާައޅުަގނޑުާމިާނިންމ ލަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިާކަންތައްތައްާމަްއސަލަތައްާައވަސްކުރުަމކީާާއެ

އެވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކެއް.ާިއންސ ނީާޙައްޤުތައްާއޮތީާހަމައެކަނިާހިއުމަންާރައިޓްސްާާ

ާާ ދިމ ލެއްަގއި ހުރިހ ާ ެއއްާނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޝަނުަގާ މިާރައިޓްސްތައްާ ދިމ ތަކެއްަގއިާވެސްާ ހުރިހ ާ ވެސްާ

ކަމެއް.ާ އެދޭާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްދިނުމަކީާ މަސައްކަތްތަކެްއާ އިތުރުާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ފަރ ތްތައްާ ދޭންޖެހޭާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެޖެންޑ ާާޝުކުރިއްޔާ  މިާ އަޅުަގނޑުާ ނެތީމަާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއާ ދަްއކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅަކުާ އިތުރުާ މިހ ރުާ ާ.

އައިޓަމް،ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާބޭނުންފުޅެއްާނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާމާިާ

ާާ ައއިޓަމަށް މިއެޖެންޑ ާ ނިމުނީ.ާ މިާ ާާާާވޯޓަށްހިސ ބުންާ އޮންނ ނީ 1:30ާާާާދެންނެވުންާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ ެގ12ާާަގިއާ

ާދަށުން.ާ

11.2ާާާާ ދ ނީ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ާާދެންާ އައިޓަމް ނ11.2ާާައެޖެންޑ ާ ާާޤ ނޫނުާ އިދ ރ7ާާާީާ/2007ންބަރު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ޤ ނޫނަށް ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ މަރ1ާާުދ އިރ ތައްާ ކޮމިޓީާ ބިލުާ ެގނައުުމެގާ އިޞްލ ޙުާ ނިމާިާވަނަާ ޙަލ ާ

މަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްާހުށަހެޅުއްވުން.ާމިާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވ ނީާޤައުމީާސަލ މަތުާކޮމިޓީެގާާ

މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ވަޙީދު.ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ނައިބުާ މުޤައްރިރުެގާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީއްޑޫާތޮ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ދަންނަވ ލަނީާ މިާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 7ާާާ/2010ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ރުާޙަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާޤައުމީާސަލ މަތުާކޮމިޓީންާނިންމެވާިާމެންބަ

މިާޤ ނޫނުެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާވަނީާ ލަތީފުާ މެންބަރުާޙަސަންާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތަދޫާދެކުނުާ ރިޕޯޓު.ާ ޮގތުެގާ

136ާާާާ އަޅުަގނޑު އުނިކުރަން.ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ިމާވަނަާ ދަންނަވ ލަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ

ޤ ނޫނުަގއިާއޮންނަާެއއްޗެއް.ާމިާޤ ނޫނަށްާމިާއޮންނަނީާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާާ

ޮގތުންާއެއްާރަށެްއެގާޮގތުަގއިާއޮ ންނަާރަށެއްެގާދެާާދ އިރ ތަކުަގއިާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްރަށުެގާތެރެއިންާޤުދުރަތީާ

2ާާާާބަޔަކީާމީހުންާދިރިއުޅޭާަވކިަވކިާާ 2ާާާާރަށުެގާޮގތުަގއިާއިދ ރީާޮގތުންާވަކިަވކިންާހިަގމުންާދ  2ާާރަށެއްާނަމަ،ާއެ

ާާ ރަށުެގާޮގތުަގއިާވަކިވަކިންާހިަގމުންާދިޔަާރަށްރަށ2ާާާާްރަށްާހިންގ ނީާެއއްާރަށުާކަުއންސިލަކުންނެވެ.ާއަދިާކުރިން

ރަށުާކައުންސިލްެގާބެލުމުެގާދަށުންާއުފައްދ ާައވަށުާބޯޑަކުންނެވެ.ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާާާާހިންގ ނީާމިޮގތުންާއުފެދޭ

2ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިާވަނީާމިމ އްދ ާއުނިކޮށްާއެާާ ރަށުާކައުންސިލުެގާޮގތުަގިއ2ާާާާރަށްާހަމަ

ށްާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުްއވ ފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާހިންަގން.ާމިޮގތަށްާމިާބިލަށްާއިޞްލ ޙުާއަންނަާފަދަާމަފްހޫމަކަ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒ7ާާާީާ/2010މެންބަރުންެގާމައުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

ޙަސަން ެމންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ބިލަކީާ ެގނައުުމެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ ލަތީފުާާާއުސޫލުންާ
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ާާ ވަނީ އިްއވ ފައިާ ކިޔުންާ ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ މިާ ބިލެކޭ.ާ ވ ާ 21ާާާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ 2010ާާޖޫން އޮތް ވަނ17ާާާާަަގއިާ

ވަނަާޖަލްސ ަގާއެވެ.ާއަދިާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްކުރެވިފައިާވަނ7ާާީަވނަާދައުރުެގ2ާާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާ

29ާާާާ މަޖ2010ިޖޫން ރައްޔިތުންެގާ އޮތްާ ާާަގިއާ 2ާާާާލީހުެގ ދައުރުެގ ބިލ މެދ11ާާާުވަނަާ މިާ ެއވެ.ާ ަގާ ޖަލްސ ާ ވަނަާ

މަޖިލީހުެގާއެއްާޖަލްސ ަގިއާބަހުސްކުރެްއވުމަށްފަހުާނިންމެވީާމަޖިލީހުަގއިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެްއވިާޚިޔ ލުފުޅުތަކުެގާާ

އުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީންާިމާއަލީަގއިާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުްއވުމަށެވެ.ާޤަާ

ވަނަާބައްދަލުވުމުަގާއެެވ.37ާާާާަގއިާއެާކޮމިޓީެގ2010ާާޮއަގސްޓ14ާާާުބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމުެގާމަސައްކަތްާފެއްޓެވީާާ

ާާ މެންބަރުންނަކީ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ޢަބްދުާާ-1މިކޮމިޓީަގއިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާމުލަކުާ ޔ މީނާްާهللا

މޫސ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ވަޙީދު.ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ ިއރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ާ.

.ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ…މަނިކު

ޢިްއޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ ދުވ ފަރުާ ޠ ރިޤު.ާ މުޙައްމަދުާ ދ އިރ ެގާާމެންބަރުާ ހިންނަވަރުާ ޒުބަިއރު.ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢިބްރ ހިމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙް.ާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ .ާާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފެލިދޫާ މުޙައްަމދު.ާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޔޫސުފްާމަތިވެރިާ ބަރުާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އަޙްމަދު.ާ އިލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ އަދިާ ާ 7ާާ/2010ނަޢީމްާ

ބިލުާާ ެގނައުުމެގާ ިއޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ބޭއް ކޮމިޓީންާ ސަލ މަތުެގާ ޤައުީމާ ބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ މިާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ފުރަތަމަާ ވުނުާ

ާ 4ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ ކޮމިޓީަގިއާާާ ކުޑަާ އެާ އެކުލަވ ލެވުނެވެ.ާ އެއްާ ކޮިމޓީާ ކުޑަާ މެންބަރުންެގާ

ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާކުޅުދުްއފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާާ

ރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރު.ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދު.ާުގރައިދޫާޢިއްޒަތްތެ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ .ާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާކުޑަކޮިމޓީެގާރިޕޯޓުާމިާކޮމިޓީާާ

ާާ ލިބުމުން 18ާާާާއަށްާ މ2010ާާިއޮަގސްޓު އޮތްާ ާާާާަގއިާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ 7ާާާ/2010ކޮމިޓީެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ވިާމެންބަރުންެގާާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙުާކޮމިޓީަގއިާބެއްލެވުަމށްފަހުާކޮމިޓީާއަށްާހ ޒިރުެވަވޑަިއެގންނެ

ދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙަކީާާ އަޣުލަބިއްޔަތުންާނިންމެވީާމިާބިލަށްާހިތަދޫާ

އިޞްލ ޙުާާ މިާ ޮގތަށްާ ވ ާ ރިޕޯޓުަގއިާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ބަލައިަގނެާސަބްާ ކަމަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ ރަނަގޅުާ

ާާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންމު ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރ2010/7ާާާާީމަށްޓަކައިާމިާރިޕޯޓ އެކުާހުށަހެޅުމަށެވެ.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

މަސައްކަތްާާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ބިލުާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ

މަޖިލީހުަގއިާާ ެގންދެވުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ކޮމިޓީންާ ކުޑަާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްާާކޮމިޓީންނ އިާ ފ ޅުކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ
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ރިޢ ޔަތްކުރެވުނެވެ.ާއެހެންކަުމންާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުާކޮމިޓީާއަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންނެވިާމެންބަރުންެގާާ

އަދި ހުށަހަޅަމެވެ.ާ ރިޕޯޓުާ މިާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ ޮގތެްއާ މަޖިލީހުންާ މެދުާ ބިލ ާ ވ ާ ނިންމ ފައިާ ިމާާއަޣުލަބިއްޔަތުންާ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ެއކުލެިވެގންވ ނެ.ާ ވެސްާ ޝީޓެއްާ ވ ާ ެއކުލެވިފައިާ ހ ޒިރީާ މެންބަރުންެގާ އެކުާ ރިޕޯޓ ާ

ާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކޮމިޓީެގާ ައދިާ ނައިބަށްާ މުޤައްރިރުެގާ މުޤައްރިރަށ އިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮިމޓީެގާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ބަރުންނަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާމިާރިޕޯޓުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފޮނުވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތާުާމެން

ހިސ ބުނާްާ މިާ ެއހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ އެއްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަާ އިޞްލ ޙެއްާ މެންބަރަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ އެރުވުމުންާ

ހުޅުވ ލަން. ފުރުޞަތުާ ބަހުސްކުރުުމެގާ ދައްކަވަންާާާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއްއެވސްާ

ާބޭނުންފުޅުާވ ާނަމަާއަޅުަގނޑުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވަާ ޢަލައިކުމްާ އަްއސަލ މްާ ާާهللاާރަޙްމަތުާ`.ާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އިދ ރ7ާާާާީާ/2010ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ިމާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ިއޞްލ ޙަކީާ ވ ާ ހުށަހަޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ

އަ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ސަބަބަކީާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާ އިޞްލ ޙެކޭާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ޙައްޤުތަކ ިއާާވަުގތަށްާ ސ ސީާ

ާާ ބ ބުެގ ރަށެއްަގިއ41ާާާާމިނިވަންކަމުެގާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ވަނީާ )ށ(ަގއިާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ވަޒަންވެރިވުމ އިާެއއްާރަށުންާއަނެއްާރަށަށްާހިޖުރަކުރުމުެގާޙައްޤުާކޮންމެާރައްޔިތަކަށްމެާލިބިެގންާވެާެއވެ.ާކޮންެމާާ

ލިބިެގން މީހަކުާރައްޔިތަކަށްމެާ ެއާ ވެސްާ ރައްޔިތަކަށްާ ކޮންމެާ ބަލ އިރުާ އުސޫލަށްާ އެާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ެއވެ.ާ ވެާ ާ

އެކުާ ރުހުމ ާ މީހުންެގާ ެއާ ލިބިެގންވ އިރުާ ޙައްޤުާ ވަޒަންވެރިވުުމެގާ ބޭނުންތަނަކަށްާ ހުރުމ އިާ ބޭނުންތަނެއްަގއިާ

ދ ންޖެހޭ ކުރިޔަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންާ ކަންތައްތައްާ ވިޔަސްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާޤ ނޫނަކުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ ކަމަށްާ ނެާ

އަސ ސީާ އެހެންނަމަވެސްާ ޮގތަކަށް.ާ ކަހަލަާ މަޖުބޫރުކުރެވޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފ ސްކުރެވިދ ނެާ ޤ ނޫނެއްާ މަޖިލީހުންާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާވ ާުއސޫލަށްާފެތޭާޮގތަށްާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެނ16ާާާްޙައްޤުތަކުެގާބ ބުަގއިާވ ާމިންަވރަށްވުރެާނުވަތަާާ

ާާ ދޭތެރޭާއެ މިއ ާ ޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ސަބަބަށްޓަކައިާ އެާ އެހެންވެާ ނުވ ނެ.ާ ެގނެސްެގންާ އިޞްލ ޙެއްާ

ލޯކަލްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރަން.ާ ހައްލުހޯދަންާ ކަމުެގާ މިާ އިތުރަށްާ އަދިާ ވިސްނ ާ ފުންކޮށްާ

އޮވޭ، އެބަާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ހަމައަށްާާާކައުންސިލްެގާ ތ ރީޚ ާ ތަސްދީޤުކުރެވޭާ ޤ ނޫނުާ އެާ

ޤ ނޫނ ާ ެއާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ އުފައްދަންޖެހޭނޭ.ާ ކައުންސިލެއްާ ރަށުާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ރ އްޖޭަގއިާ
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ާާ އެހެންވީމ ، ާ ފުށުއަރ .ާ މިމ އްދ ާ ޤަނޫނުެގާ މިާ ހުށަހަޅ 136ާާާވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އުނިކުރަންާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އެތަްއާސަބަބަ ޒަމ ނުއްސުރެާ ޮގތުަގއިާ ރަށެއްެގާ ވަކިާ ހަމަާ ރަށްރަށްާ ބައެއްާ ޮގތުންާ އޮތްާ ޤ ނޫނުާ މިާ މިހ ރުާ ކީ.ާ

ދުވަހެއްާވަންދެންާއެާމީހުންނަކީާވަކިާރަށެްއެގާނަމުަގއިާަވކިާރަށަކަށްާރަޖިސްޓްރީވެެގންާއެާރަށުެގާނަންމަތީަގިއާ

ތަކަށްާއެބަާބަދަލުެވެގންދޭ.ާރަށުާކަުއންސިލްާއުފެދިެގންދ ިއރުާާތިބިާބަޔެއް.ާެއކަމަކުާމިާޤ ނޫނުެގާސަބަބުންާވަކިާޮގ

ދިއުމަކީާ ބަދަލުވެެގންާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ވެސްާ ނަންާ ރަށުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ކައުންސިލެްއ.ާ އެއްާ އޮންނ ނީާ ދެރަށެއްަގއިާ

ންާވަރަށްާފުންކޮށްާއެކަށީެގންވ ާކަމެއް.ާއެާސަބަބަށްޓަކައިާވެސްާއެބަޖެހޭާމީަގއިާޙަޤީޤަތުަގއިާެވސްާއަޅުަގނޑުމެ

ާާ ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ހައްލުހޯދައިދޭން.ާ ކަމުެގާ މިާ އިދ ރ2ާާާާީވިސްނ ާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ޤ ނޫނު.ާ

ދ އިރ ތައްާހިންުގމުެގާޤ ނޫނ ިއ،ާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާއިންތިޚ ބުަގއިާެވސްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެބަާބަޔ ންކުރޭާއެާ

ދަ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ވިޔަސްާާރަށްރަށުަގއިާ ކަމުަގއިާ ެއއްކުރުމުެގާ ރަށްރަށްާ އަދިާ ކުރަންވ ނީ،ާ ކަންތައްތައްާ ކުރެވޭާ ށުންާ

އަދިާކަންތައްތައްާކުރުމުަގއިާވެސްާރަްއޔިތުންެގާވަރަށްާބޮޑުާމަޝްވަރ ާރަްއޔިތުންެގާލަފ ާހޯދަންޖެހޭކަން.ާވަރަށާްާ

ށްރަށްާުގޅ ލެވިދ ނެ.ާއެާރަށްރަށުެގާމީހުންާރަނަގޅަށްާއެބަާބަޔ ންކުރޭާެއާރަށްރަށުެގާމީހުންާބޭނުންާެވއްޖިއްޔ ާރަ

ލިބިެގންވޭ.ާާ މިހ ރުވެސްާ އަތޮޅުތަކަށްާ ބައެއްާ ފުރުޞަތުާ ދިއުމުެގާ ވެސްާ ކަުއންސިލަކަށްާ ސިޓީާ ވެއްޖިްއޔ ާ ބޭނުންާ

ާާ ހ ހަށްާވުރ25ާާާެމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާައއްޑުާއަތޮޅު.ާއަްއޑުާައތޮޅުާކަމަށްާެވއްޖިއްޔ ާައއްޑުާއަތޮޅު

ޚ އްޞަާާއ  މެދުަގއިާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ރަށްރަށުެގާ އެާ އުފެދިާ ކައުންސިލުތައްާ ރަށްރަށުެގާ ހުރިހ ާ އެާ ބޮޑު.ާ ބ ދީާ

ުގޅުމެއްާޤ އިުމކުރެވިާއެާކަުއންސިލުތަކުެގާމެދުަގއިާނިންމ ާނިންމުމުެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްާރައްޔިތުންެގާމަޝްވަރ ާާ

އިާއޮންނަާޮގތުަގއިާޤ އިމުކުރެވޭާިވުއަގައކުންާއެާއަތޮޅުަގއިާސިޓީާާއ އިާލަފ ެގާމަތިންާއެާހުރިހ ާރަށްތަކެއްާުގޅިފަާ

ވެސްާ އަތޮޅުތަކަށްާ އެހެންާ ފުރުޞަތުާ އެާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ބޮޑު.ާ ވަރަށްާ ފުރުޞަތުާ އުފެއްދުމުެގާ ކައުންސިލެއްާ

ށުންާއ ބ ދީާކުޑަާލިބިެގންާދިއުމަކީާއެއީާކައިރީަގއިާވ ާކަެމއް.ާއަދިާހަމަާެއާޤ ނޫނަށްާެގނެވޭާިއޞްލ ޙެްއެގާދަ

ާާ ކުރެވިދ ނެ. ހޯދިެގނ25ާާާްވެސްާ ފުރުޞަތުލިބިެގންާ އެާ ސަބަބުންވެސްާ ކުރުމުެގާ ދަށްާ ދަށްކުރެވިދ ނެ.ާ ހ ހަށްވުރެާ

ކުރަންޖެހޭނީާ ވެސްާ ކުރަންވ ިއރުާ އެކަންތައްތައްާ ައކީާ މައްސަލަާ އަސްލުާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ދ ނެ.ާ

އިާލިބިެގންާރައްޔިތުންެގާސީދ ާއަޣުލަބިއްޔަތުާެއާކަމުަގއިާރުހުންާއޮންނަާާރައްޔިތުންެގާމަޝްވަރ ާފުރިހަމަާޮގތުަގ

ޮގތުންާ އޮތްާ ބިލުާ މިހ ރުާ ދަންނަވަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ސަބަބަށްޓަކައިާ އެާ އެހެންީވމ ،ާ ލިބިެގންނޭ.ާ ޮގތަކަށްާ

ކައުންސިލެ އެއްާ ފޭދޫަގއިާ މަރަދޫާ މަރަދޫން،ާ އަތޮޅުންާ އަްއޑުާ ދޭ.ާ ލިބިެގންާ އޮންނ ނީ.ާާެގއްލުންތަކެއްާ ްއާ

ވެސްާާާ އަތޮޅުަގއިާ )ނ(ާ އޮންނ ނީ.ާ ކައުންސިލެއްާ ެއަެއްާ ވެސްާ ދެރަށުަގއިާ އެާ މީދޫާ ހުޅުދޫާ އިޞްލ ޙުނުވަންޏ ާ

ާާ 2ާާކެނދިކުޅުދޫ،ާކުޅުދޫާމިކަހަލަާޮގތަކަށްާއެބަާދިމ ޭވ.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާއަށްާވެސްާއެބަާދިމ ޭވ.ާލ.ާއަތޮޅުންާވެސް

ހުރުމަ ިއތުރަށްާ އަދިާ ދިމ ވޭ.ާ އެބަާ ިމާާރަށެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެައކަސްާ ދެންާ ކަމެއް.ާ ެއކަށީެގންވ ާ ވެސްާ ކީާ

އިޞްލ ޙަކީާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާތަރައްޤީާއެއްފަސްކުރުުމެގާސިޔ ސަތަށްާނުވަތަާތަރައްޤީާއަށްާފަހިކަންާެގނައުމުަގިއާާ
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ވަުގތު މިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކުރ ާ ޮގތުންާ ހުރަސްއެޅުމުެގާ މަސަްއކަތަށްާ ކުރަްއވ ާ އަޅުަގނޑުެމންާާާާސަރުކ ރުންާ ހަމަާ

ފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންާމަޖުބޫރުކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާއެާޤ ނޫނަށްާއެާއިޞްލ ޙުާެގނެސްާައދިާއަނެއްކ ާފުށުއަރ ާދެާ

ކަނޑަެއޅިެގންާާ ކޮިމޝަނަށްާ އިލެކްޝަންާ އަދިާ ބޭނުމުަގިއާ ފުރިހަމަކުރުމުެގާ އެއްާ މ އްދ ާ ދެާ އެާ ޤ ނޫނެއްެގާ

ރަ ފަސޭހަވ ނެ،ާ ވެސްާ އެހެންެވާާއިޢުލ ނުކުރަންާ ނިމިއްޖިއްޔ .ާ ޮގތަށްާ އެާ ފަސޭހަވ ނެާ ކަނޑައެޅިެގންާ ވެސްާ ށްރަށްާ

އެސަބަބަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙެްއާމީ.ާމިާިއޞްލ ޙުެގާސަބަބުންާއެާމަސައްކަތަށްާފަހިކަންާލިބޭނެާާ

ތެރިާމެންބަރުންާވެސްާާމިާކަމ ާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާހުރިހ ާޢިއްޒަތް

މެދުާފުންކޮށްާވިސްނ ވަޑައިެގންާއަޅުަގނޑުެގާމިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްދެްއވުން.ާމީާހަމަާފުށުއަރ ާމ އްދ ާއެއްާިމާާ

އަޅުަގނޑުާާ ޮގތުންާ މަުގފަހިކުރުމުެގާ ކުރުމަށްާ ޮގތުަގއިާ ހެޔޮާ ބޭނުންާ ފުރިހަމަާ ޤ ނޫނުެގާ ދެާ މިާ އޮތީތީާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ާާ އިޞްލ ޙަކަށްާވ ތީ.ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނެްގާތ އީދުާލިބޭނެާކަމަށްާއުްއމީދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާާހުށަހަޅ 

ާވަބަރަކ ތުހޫާ.هللاާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާަވއްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާ

ޤ ނޫނާުާޝުކުރި ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އްޔ ާ

136ާާ އުނިކުރުމަށް މ އްދ ާ ޙަސަނ36ާާާާްވަނަާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ އުނިކުރުމަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ތ އީ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ޮގތުންާލަޠީފުާ އޮތްާ މިހ ރުާ މ އްދ ާ މިާ ސަބަބަކީާ ދުކުރަން.ާ

ރ އްޖޭެގާބަެއއްާރަށްތަކަށްާމީެގާސަބަބުންާމިނިވަންާރަށުާކައުންސިލްތަކެއްާއުފެދިެގންާނުދ ނެތީ.ާއެާޮގތުންާއަްއޑުާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދިމ ވ ނެ.ާ މައްސަލަާ މިާ ރަށްރަށަށްާ ބައެއްާ އަތޮޅުެގާ ނ.ާ އަދިާ އަތޮޅ އިާ ލ.ާ އަތޮޅ ިއާ

ކުރަންޖެހޭނެާފުވައްމުލަކުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިންާޚ އްޞަާއިނ ޔަތެްއެގާދަށުންާާމިާބިލުަގއިާއެާރަށުާޤަބޫލު

ތ ރީޚުަގިއާާ ދިުގާ ވޭތުެވދިޔަާ އަތޮޅަކީާ އަްއޑުާ ިއރުާ އޮތްާ ހަމަޖައްސ ފައިާ ޮގތްާ ހެދޭނެާ ކައުންސިލުތައްާ

ށްރަށެއްެގާޮގތުަގއިާހިނަގމުންާއައިާރަށްތަކެއް.ާއަދިާއެއްފަސްަގނޑެއްެގާޮގތުަގއިާޮއތްާކަމުަގއިާނަަމވެސްާަވކިާރަާ

ކޮންެމާާ ާ ވެސްާ އަތޮޅަށްާ އައްޑުާ އެހެންކަމުންާ ހިރީ.ާ ިމާ ުގޅިފައިާ ރަށެއްާ ކޮންމެާ ޮގތުންާ ފ ލަމެއްެގާ އޭެގއިތުރުންާ

ދަންނަ އުސޫލުކަމުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިއުމަކީާ ހަމަޖެހިެގންާ ކައުންސިލެއްާ ރަށުާ ވަކިާ ވަން.ާާރަށަކަށްާ

އަްއޑުާާ ފ ސްވުމުންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އެހެންކަމުންާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ އުފެދިެގންދ ނެާ ކައުންސިލެއްާ ރަށުާ ަވކިާ ރަށެްއެގާ ކޮންމެާ ވެސްާ ރަށެްއަގއިާ ހުރިހ ާ އަތޮޅުެގާ

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންކަމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ

ާ

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާ
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އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާފުރުޞަތަކަށްާމިާއެދިލީާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާ

ާޮގތުން.ާައޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީަގިއާމަސައްކަތްކުރިާއިރުާާމިއޮތްާއިޞްލ ޙަށްާހަމަާތ އީދުކޮށްާެއއްޗެއްާދަންނަވ ލުުމެގ

ވެސްާކޮންމެެވސްާވަރަކަށްާމިާއިޞްލ ޙ ާދޭތެރޭަގއިާދެާޚިޔ ލެއްާުއޅުނު.ާއެހެންނަމަވެސްާއެއީާހަމަާވިތްާމެރިޓު،ާާ

ތަރައްޤީ މީާ ޚިޔ ލުފުޅުަގިއާ ބޭފުޅުންެގާ ބައިާ ެއއްާ ެގންދިޔައީ.ާ ާ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަާ ވެސްާ ފަރ ތުންާ ަގިއާާދެާ

ދ އިރ ެގާާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ އެހެންނަމަވެސްާ ވަނީ.ާ މިާ ހުރަސްއެޅުމަކަށްާ ހުރަސްއެޅޭާ ސިޔ ސަތަށްާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ

ޤ ނޫނުތަކުންާ އެއްފަސްކުރުމަށްާ ތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ ކުރެްއވިާ ފ ހަަގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ މަޤުސަދެއް އެާ ޙަޤީޤީާ ދިވެހިރ އްޖެާލ ޒިމުކޮށްފިއްޔ ާ ޤަބޫލުކުރަންާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެޭވނެ.ާ ހ ސިލެއްާ

މުސްތަޤުބަލާްާ ދުރުާ ައދިާ ވިސްނުންާ ރ އްޖޭެގާ ތެރެއަށްާ ސިޔ ސަތުތަކެްއެގާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ ތަރައްޤީކުރެވޭނީާ

ލ މަ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ އުސޫލުންާބައްޓަންކޮށްެގންކަން.ާ ރުކަޒީާ

ހިންުގމުެގާޤ ނޫނަކީާމީެގާއެކިއެކިާމަފްހޫމްތަކުެގާމިާމަޖިލީހުެގާވަރަށްބޮޑަށްާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެފައިާވ ާކަެމއް.ާއަދިާާ

މީެގާއެކިއެކިާމ އްދ ތަކަށްާބަލައިލ އިރުާމިސ ލަކަށްާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާއުނިކުރަންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމ ްއދ ާާ

އޮ މ އްދ ާ އެާ ވަރަށްާާއަކީާ ޕޮލިޓިކްސްަގއިާ ދ ޚިލީާ ތަންތަނުެގާ އެާ ބައެއްާސަރަހައްދުތަކުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ ނަމަާ ެވއްޖެާ

ބޮޑަށްާބައިބަިއވުމުެގާފުރުޞަތުާއޮތްާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާއެބަާޖެހޭާރ އްޖޭަގއިާކުރިޔަށްާހުރިާކޮންމެާ

މ އިާއަދިާހަސަދަވެރިކަމ ިއ،ާދެކޮޅުވެރިކަމަށްާފުރުޞަތުާއިންތިޚ ބުތަކަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާބައިބަިއވު

ކުރަން ކަންތައްތަްއާ ޮގތަކަށްާ ވ ނެާ ނުެވާ ވަރަކަށްާ ވީހ ވެސްާ އިންތިޚ ބުތަކަކަށްާ ދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާހުޅުވިެގންާ ާ.

ާާ ާާޤަބޫލުކުރަން ާާއެބަޖެހޭާބައެއް އުންސިލަރުންާާއަށްާބަލ އިރުާަވރަށްިގނަާކަާާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއ ބ ދީދިމަދިމ ލުަގއި

ހަމަޖެހޭ ލިޔެފިން.ާާވެސްާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ޤުއެހެާާޮގތަށްާ ދެކޭޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ އެްއާާޮގާާދުރަތީންވީމ ،ާ ތުންާ

ހަމައަށްާދެާރަށެއްެގާޮގތުަގއިާމިހ ތަނަށްާހިނގ ފަިއާާާާނޫނުާފ ސްވުމ ޤ ާާޮއވެާމިއަދ ާހަމައަށްާމިާާފަސްަގނޑެްއަގއި

އަ މިާއިޞްލ ޙުާ މިހ ރުާ ރަށްރަށްާ ބ އްަވއިފިއޮތްާ ނުކޮށްާ އުނިާ އެާާޅުަގނޑުމެންާ ާާާާނަމަާ ކައުންސިލްާާތަނުަގއި ެއއްާ

ތަންތަނުެގާދ ޚިލީާޕޮލިޓިކްސްާއަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާނެުގންާވ ނީާެއއީާވަރަށްާބޮޑަށްާއެއޮވެފައިާދެާބޯޑުާނަގ 

ާާ ާާކުރެވޭ ާާބޭއިންސ ފަކަށް. ެއޮގތަށް ާާއެހެންވިމ ،ާ ދަންނަވ ނީ، އަޅުަގނޑުާ ިމާައޅުވިސްނ އިރުާ މިއަދުާ ަގނޑުމެންާ

ވަކިންާާފ ސްކުރަންޖެހޭާއެއީާމިއަދ ާހަމައަށްާއެއްާފަސްަގނޑެއްާޮގތުަގއިާއޮތަސްާއެާރަށްރަށްާވަކިާާާާއެބަާާއިޞްލ ޙު

ާާ ޑަކަށްާދެާެއވަށުާބޯާާ،މީހުންނަށްާކުރިއަށްާއޮތްާއިންތިޚ ބުަގއިާެއއްާރަށުާކައުންސިލަކަށްާހަދ ާާވ ތީވެާއެހިންގ ފައި

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާާާދ މަާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާެގއްލިެގންާާއްޤުތައްާހަމީހުންެގާޙައެާރަށްރަށުެގާާާާޖިްއޔ ވ ދަކުރަންާޖެހިއް

މުސްތަޤުބަލުަގއެހެނެއްނޫންާާޤަބޫލުކުރަނީ.ާާ ރ އްޖެާާދުރުާ އަދިާ ސަރަހައްދުތަކ ިއާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިާ

ކޮށްާރަށްރަށުެގާމީހުންާކަންކަންާާއެާާވެރިކަމ ާެއއްކޮށްާާއެާމީހުންެގާޝަުއޤުޮގތަށްާާފަސްކުރުމަށްޓަކައިާއެާކުރަންވ އެއް

ާާ ާާބަދަލުކުރުމަކީ ކޮށްެގންާމަޖުބޫރުކޮށްެގންާހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނަކުންާލ ޒިމުކަމެއް.ާއެއަޅުަގނޑުާެވސްާތ އީދުކުރ ނެ
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ކަޒީާާވ ނީާލ މަރުކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަބައިާމީހުންެގާބ ރުތައްާނިުގޅައިަގތުމަާާބައިާމީހުންެގާޙައްޤުތައްާނުވަތަާއެާާއެ

ދި ލިޔެއުސޫލުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ހިންުގމުންާ އިދ ރީތައްާ ާާވެހިރ އްޖޭެގާ އޮތް ާާފައިާ ކަމެކޭ.ާމަފްހޫމ  ޚިލ ފުާ ވެސްާ

މި ޙަޤީޤަާާއަޅުަގނޑުާ ާާޤ ނޫނުަގއިާ ކުރަނީ މިާ މަސައްކަތްާ އެާތުަގއިާ ރަށްތަކަށްާ ބ ރުވެރިކަންާާާމީހުންެގާާރ އްޖޭެގާ

ާާާާރުކޮށްދިނުމުަގއިާއެ.ާއެާބ ރުކަންާފޯފޯރުކޮށްދިނުމަށޭ ާާމީހުނެްގާއަތުަގއިާމިއަދ ާހަމައަށް ާާބަހ ލުމަކީާމިާއޮތްާބ ރެއް

ާާ އެހ ާތ އީދުކުރ ާކަމެއްެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީާމިއަދުާިމާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެާބުނ ާމަފްހޫމ ،

ާާދިވެނޑުާތ އީދުކުރަން.ާހަމައެއ އެކު،ާާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގ ވެސްާއަޅުަގނޑުާާާާފަސްކުރުމުެގާސިޔ ސަތަށްހިރ އްޖެާއެއް

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.މިާފުރުޞަތުަގއިާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާ

ާ

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ލ މަރުކަ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޒީާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލުާހުށަހެޅިފައި ާާވ ތީާއަޅުަގނޑުާވެސް ހިތުަގިއާހިތަށްއެރީ

ޮގތަކީާއަޅުަގނޑަށްާާާާޮގތުަގއިާެވއްޖިއްޔ ާމިހ ރުާމިއޮތްާސ ސްތަކެއްާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤ ބޫލުކުރާ އުފެދޭާއިހު

އިނޭގާާާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާވެސްާއެބަދަންނަވަންޖެހެނީ.ާސަބަބަކީ،ާާާާމަށްހަމަާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތެއްާކަ

ޅޭާހ ލަތުަގއިާއިތުރުާާނުޖިހެެގންާކަން.ާދެކޮޅުނުޖެހިެގންާއުއުޅެނީާދެކޮޅުާމިއ މުދަނީންާރުާލިބޭާއަށްާމިހ ާދިވެހިރ އްޖެ

މުއަ އިތުރުާ އުފެދި،ާ އުފެދިކައުންސިލުތައްާ ާާއްސަސ ތައްާ އެހެނިހެން، ުއފެދިެގންާާިއތުރުާ ިމާާާދ އިރުަގއިާާވަޒީފ ތައްާ

ދިމާ  ދެކޮޅުާ އެްއޗަކުންާ ާާލިބޭާ އުޅޭ އުފެދެެގންހ ނުވެެގންާ ވަޒީފ ތަކެއްާ ިގނަާ މިހ ާ އަޅުަގނޑުާާާާ،ދ ތީާާލަތެްއަގއިާ

ވެސްާާާކުރިމަތިވެެގންާދ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާއެންމެންާާާސްާހަމަާއިތުރުާމައްސަލަތަކ ހިތަށްއަރަނީާއަނެއްކ ާވެާ

މެންބަރުންާވެސްާއެބަާާާާއަދިާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާވަރަށްާާާ،ރ ާޙަޤީޤަތެއްޤަބޫލުކު ިގނަާމެންބަރުންާހަމަާހުރިހާ 

ތަރަްއޤީޤަބޫލުކު އެއްފަސްކޮށްެގންާނޫންރޭާދިވެހިރ އްޖެާ ދިވެާާކުރެވޭކަށްާނެތްކަންާ ތަރައްޤީކުރަންާާޮގތަކަށް.ާ ހިރ އްޖެާ

މިޖެހެނީާއެއްާފަސްކުާާކަމަށްބޭނުންާާ 100ާާރަން.ާކުދިާރަށްރަށުންާޚ އްޞަާޮގތެއްަގއިާަވރަށްާމަދުާއ ބ ދީތައްާާވަންޏާ 

މިާެގތައްާނުވަތަާމިާރަށްތައްާކޮންެމާ.ާާތައްާއެބަހުރިާާެގާހުރިާއ ބ ދ40ީެގ،30ާާމީހުން،150ާާާާމީހުން،50ާާާާމީހުން،ާާ

ާާރަށެ ކަުއންސިލެއ5ާާްއްަގއި ާާާާމީހުންެގާ އ5ާާާެނުވަތަ ދެންާ ކައުންސިލަރެއްާ ބޭާާމީހުންެގާ އިދ ރީާކަމަށްާ ނުންވ ާ

1.5ާާލަިއެގންާއަހަރެއްެގާމަްއޗަށްާނުަވތަާމަހެއްެގާމައްޗަށްާާާާބޭނުންވ ާއެހެންާމުވައްޒަފުންނ ކަމަށްާާާާއޮފީސްތަކ އިާއެ

ޚަރަ ހިންުގމުެގާ އިދ ރީާ ރުފިޔ ާ ާާމިލިޔަންާ ޚަރަދުކުރަމުން ހަމައެކަނިާ މިާދަށްާ ހިތަށްއަރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ާާދ އިރުަގިއާ

ާާށްާދެކޮޅުރެވެނީާއަޅުަގނޑުމެންނަކު އެންމެންނަށްާވެސް އިނޭގާއިރުަގއި،ާާޖެހޭާކަމެއްާބ ވައޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހާ 

ޒީާހިންުގމުެގާބ ބަށްާތަޢ ރުޟާުާއިރުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއިދ ރ ާދ އިރ ތަކުެގާލ މަރުކަާާނުވަތަާމިކަންާޤަބޫލުކުރެވޭ

ާާ ކަމަށްވ  ޤަބޫލުކުރޭާ ެގނެސްާާކަމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ބ ބަށްާ އެާ ާ ާާވަންޏ ާ ވެސް އެންމެންާެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ
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ާާ މިދެންނެވިކުރަންވީ ުއސޫލެްއާާާާމަސައްކަތަކީާ ބަދަލުކުރެވޭނެާ ރަށްތަކަށްާ ބޮޑެތިާ މީހުންާ ރަށްތަކުެގާ ކުދިާ ޮގތަށްާ

ކަމަށްާާާކަމެއްާާސްކޮށްެގންާނަމަވެސްާމިއީާކުރަންާވެއްޖެކަމަށްާ،ާމިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްާފ ާާކަނޑައެަެޅުން.ާއެ

މިާއަޅުަގ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ މަޖިލީހުނާްާާާނޑަށްާ މިާ ތަންފީޛުކޮށްާ ޤ ނޫނެއްާ ެއކުލަވ ލ ާ ސިޔ ސަތެއްާ ޤައުމީާ ކަމަށްޓަކައިާ

މިވެނިާާ އެާ ކަނޑައަޅައިެގންާ މުއްދަތުތަކެއްާ ނުވަތަާ އަހަރުތަކެްއާ ނުވަތަާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ މިކަންާ

ާާ އެ 300ާާާާކެޓަަގރީަގިއާނުވަތަާ 200ާާާާމީހުންެގާއ ބ ދީާނުވަތަ ހުންނަާރަށްތައްާއެހެންާރަށްރަށަށްާމީހުންެގާއ ބ ދީ

މެންބަރުންނަށާްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ ކުރަންޖެހޭާ މިކަންާ ނަމަވެސްާ ބަދަލުކޮށްެގންާ

ާާއިރުަގއިާނުާާވެސްާއެބަާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާާވަތަާދިެވހިރ އްޖޭަގއިާވެރިކަން ނަށްާނުވަތަާތިބިާމީހުންކުރަން

އޮތީާމިޮގތަށްކަން.ާހުރިހ ާއެންމެންނަށްާވެސްާއެބަާޤަބޫލުކުރެާާވެރިކަމަށްާއަންނަންާތިބިާމީހުންނ އި ވޭާމިކަންާމިާ

ާާއެހެންވެއްޖިއްޔ ،ާާ ނުކޮށެއްާދެންާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިއީާހަމަާކޮންމެހެންާވެސްާކުރަންވެއްޖެާކަމެކޭ.ާމިކަން

ާާ މިތަރައްޤީާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހ ރުާ ދިވެހިރ އްޖެާ ނެތޭ.ާ ވެޭވކަށްާ ާާާާާ ކޮޅުނާްާއޮތީ ޕްލޭނަކުންާ ާ ހެދިާ ކުރީަގއިާ

ޕްލޭނައިެގން މިާ ފަދައިާާފޯދިފައި.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ންާާކުރިއަށްާދެވޭކަށްާނެތް.ާއ ދެ،ާ

ާާޮގސްފައި.ާމިއަދުާވެރިކަމުަގއިާމިޮއތްާާާސ ބަށްމިހ ރުާއެއްާޕ ޓީންާކުރ ާކަންތައްާއަނެއްާޕ ޓީއަށްާޤަބޫލުނުކުރ ާހި

ާާ މިޕ ޓީންާކުރ ާކަންތައް ބުނެވެމުންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ާާާާހަމަާ ޕ ޓީއެއްާއައިސްފި މ ދަމ ާއެހެންާ ކަމަށްާވަންޏ ާދަނީާ

ސި މިާ ނުކުރ ތިމަންނަމެންާ ޤަބޫލެއްާ މިކަންާ ނުަުކުރ ނަމޭ.ާ ތަންފީޛެއްާ ވަންޏ ާޔ ސަތުާ ކަމަށްާ އެހެންާ ނަމޭ.ާ

ާާލުޑަށްާޤަބޫއަޅުަގާނ އެއްބަސްވ ާސިޔ ސަތެްއެގާތެރެއިންާކުރެވޭާޮގތުަގއިާމިކަމަށްޓަކައިާދެާޕ ޓީންާހުރިހ ާޕ ޓީއަކުން

ާާޮގތަށްާރަށްތަްއާމަދުކުރެވޭނެާޮގތެއްާހަާާމިދެންނެވި ާާދަިއެގންާނޫނިއްޔ ާައޅުަގނޑުމެނަކަށް މީހުންާުއޅ200ާާާޭނެތް.

ާާ ނުވަތަ ާާމީހ100ާާުރަށެއްަގއިާ ރަށެްއަގއި އުޅޭާ ާާމިލިޔ18ާާަންާ ބަނދަރެްއ20ާާާާން، ޚަރަދުކޮށްެގންާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

ާާ އެްއާާާާމިލިޔަނ25ާާްހަދ ފައި އަޅ ފައިާއަދިާއެތަންތަނަށްާބޭނުންވޭާއެހެންާއަސ ސީާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްެގންާނަރުދަމާ 

ދޭ ާާާާމިާާއިރުަގއިާާވަސީލަތްތައްާ 50ާާއިންނަނީ މައްޗަށ60ާާާާް، އަހަރެއްެގާ ކޮންމެާ ރަށަކަށްާ އެާ ރުފިަިޔ ާ މިލިޔަންާ

ނެޚަ ކުރެވޭކަށްާ އެކަންާ ޖެހިފައި.ާ އ މުރަދުކުރަންާ ލިބޭާ މިާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ކަަމށްާތްާ އެހެންވެއްޖެާ ާާދަނީއަކުން.ާ

ާާވަންޏ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލ ޒިމު ކަމަށްާިވޔަސްާާކުރ ާއަސ ސީާޙައްޤުތަްއާެއާހޯދަންާހުރިހ ާއެންމެންާވަކ ލ ތުކުރި

ާާ އެކަމެްއ އ ވެސްާ ލިބޭާ ސަރުކ ރަށްާ ާާމުނުކޮށްދެވޭނެ.ާ ކަެމއްދަނީއަކުން ާާާާއެާ ރުފިޔ 7ާާާާނުކުރެޭވނެ. ބިލިޔަންާ

ތަކަށްާާމިާއުފައްދ ާކައުންސިލުޚަރަދަށްާހަމައެކަނި.ާއަނެއްކ ާާޔަންާރުފިޔ ާޚަރަދުވޭާހިންުގމުެގާާބިލ5.5ާާިލިބޭއިރުަގއިާާ

ާާ ާާާާއަށްާހަމައެކަނިާޚަރަދުވެެގންާާާބިލިޔަންާރުފިޔ ާމުސ ރ1.5ާާަގ ތްަގނޑަކަށް ާާެއާލިބޭާއެާދ އިރުަގިއ އޮތީާާާާއެއްޗެއް

ލ ރިއަކުންާބ ހަމަހަމަ ިއެގންާެއާނަަގވައޭ.ާދެންާވީާލޯނުނަަގން.ާލޯނުވެފައި.ާދެންާތަރައްޤީކުރ ނީާކޮންތ ނކުންާހޯދާ 

ާާ ޮގތެއް ދެއްކޭނެާ އެހެންލޯނުާ ނެތް.ާ ކަމަށްާާވެސްާ ާާާާެވއްޖެާ މައްޗަށްާާވަންޏ  ދަރިާ ދަރަނި.ާ މައްޗަށްާ ދަރަނިާ ހަމަާ

ާާާާދ ނެާޮގތް.ާއެންމެންނަށްާވެސްާއެބަނިާމިއީާމިަިަިކަންާވެެގންދަރަ މިާވަނީ.ާއެހެންާވިޔަސް،ާާއިނޭގާމިހެންކަން
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ެއްއާާާާފަނުވެާާކުރަންާބޭނުންެގންދިޔަާނުދޭންާނުވަތަާއެކަންާާއެކަންާކުރިއަށްާާމަާމިާތިބީާހަމަާއެކަންާއެނިގތިބެމެާާހަ

ާާ ނުކުރެޭވނެ ެއކަންާ ނޫން.ާ ކިހިނެހ ވެސްާ މިާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ މިަިލަތެއްާ ެވެގންާ ކަމެއްާ އުޅެނީ.ާާާާއްާ

.ާއަުއާާވެއްޖޭވ ނޭ.ާއައުާޕްލޭންތަކެއްާހަދަންއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާދެންާމިކަންާނުކޮށެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނު

ހޯދަންވެއްޖޭ ތަރައްޤީޮގތްތަކެއްާ ދެންާ ދިވެހިރ އްޖެާ ނޫނީާ ހޯދައިެގންާ ޮގތްތަށްާ އައުާ ެއާ ނުކުރެވޭނެ.ާާާާ،ާ އެއްާ

ާތްތެރިާރަީއސް.ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަ

ާ

ާމ މިނިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އިޞްލ ޙުާާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގުމެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ބިލުާހުށަހެޅުއްިވާާާާންާއޮތީާމިއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަާާާދައްކަމުންާެގންދ ާވ ހަކައިަގއިެގނައުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާ

އިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވިާޢިްއޒަތްތެަެރިާމެންބަރަށ އިާއަދިާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާދެްއކެިވާާ

ާާ ތ އީދުކުރަމޭ. އަޅުަގނޑުާ މިާާއަދިވ ހަކަފުޅަށްާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ރަށެއްެގާޖެާާއެހެންާ ދެާ މިާ ހުނީާ

މަޞްދެމެދުގައި އޭެގާ އަދިާ ެގއްލިާ އުފެދިެގންާާލަޙަތުާ އެއްާ ފިތުނަާ ބޮޑެތިާ ާާސަބަބުންާ ާާދ ނެ ދިމ އަށްާކަންތަކަކ 

ދިއުމަ ނޫން.އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްާ ފެންނަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވެސްާ ެއްއޮގތަކަށްާ އެފަދަާާާާކީާ އެަެހެންވީމ ،ާ

ާާލަތެއްަގހ  ންާމިާޖެހުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާލ ޙަށްާތ އީދުކޮށްލަާދ ތީާއަޅުަގނޑުާވެސްާމިދެންނެވިާއިޞްއިާއެކަންާޮއެވެގން

ޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާވަުގތަށްާބަލަިއލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާދިުގާވ ހަކަތަކެއްާނުދެްއކިޔަސްާއަާާަގއިާމ މިާކަމު

ާާ މި ވެސްާ ވިސްނިޔަސްާ އިންތިޚ ބަށްާ އޮތްާ ާާހާ ކުރިމަތީަގއިާ ކޮންމެހެން ޤ ނޫނަށްާލަތަކީާ މިާ ހ ލަތެއްކަންާ ބޭނުންާ

ާާ ރަނަގެގނައުމުން ައޅުަގނޑުމެންނަށްއެާ ކަެމއްކަންާ ދުރުާާޅުާ ދެންާ ވިސްނަިއެގންާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ މުސްތަޤުބަލަށްާ ާ

ކަމަށް ކުރ ާ ކަންތަްއާ ާާާާވ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިލަންދޫ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެއަކުާ ޢިްއޒަތްތެރިާނަމަާ ދ އިރ ެގާ

ރިޟ ާވިދ ޅުވިާފަދައިންާޤ ނޫނުއަސ ސީ ޮގތަކަށްާމިކަނާްާާާާއަށްާާއެާއިޞްލ ޙުާެގނެސްެގންާނޫންމެންބަރުާޢަލީާ

ާާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާެވސްާާާޮގތަށްާއެކަންާކުރެވޭނެާކަމަށްާާއެޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާކުރެވޭނެާކަަމކަށްާއަާ

ާާެގާހުަވޔ އިާޚިލ ފުވ ާޮގަގއިާައޅުަގނޑުމެންާދ ން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީމިހިރީާއެއ ާއެްއޮގތަށްާއެާރޫޙު ވަތަާޭއެގާނުތަށް

ތުާވަރަށްާބޮޑަށްާާދިޔައިމަާދެންާނިކުންނ ނެާމަޞްލަޙަކަންތައްތައްާެގންާާރޫޙ ާޚިލ ފުވެާއަރައިރުންވެަގންނަާޮގތަކަށް

ާާ ައޅުަގނޑު އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ޯގސްެވެގންދ ނެ.ާ ާާވެސްާ ާާދަންނަވ ލަން ބޮޑަށްާވެެގން ވަރަށްާ ތެދުވީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުނޅަުގާދ އި
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އްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާާދިވެހިރ ްއޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތ7ާާާަާ/2010ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

ާާާާމިާާާޤ ނޫނަށް އިޞްލ ޙަކީ )ށާ(136ާާެގނެވޭާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ެގނެވޭާ ވެެގންާ އުނިކުރަންާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ

ާާާާވ ާާމިާާމުންއުނިކުރު ާާޮގތަކީ ބައެއްާރަށްރަށުަގއިާރަށުާކައުންސިލުތައްާއެާރަށެއްެގާބަޔަކުާއިންތިޚ ބުވުުމެގާާިމހ ރު

މިާާތައްފުރުޞަތު އިންތިޚ އަންނަާާބޮޑުެވެގންާ ބަޔަކުާ ރަށެއްެގާ އެާ ފުރުޞަނީ.ާ މިއަންނަާާބުވުުމެގާ ބޮޑުވެެގންާ ތުާ

ާާ ބަލައިލ ޙަޤީޤަތުަގއިާމިސ ލަކަށްސަބަބުތަކަކީ ާާާ ހުޅުދޫ މީދޫަގއި.ާ ހުޅުދޫާ ާާާާމިހ ރުާޤ ނޫނުާއޮތްާނަމަާ ވެއްޖެާާޮގތުން

ދެންާއަންނ ނީާއަވަށުާބޯޑެއް.ާެއކަމަކު،ާމިހ ރުާމާިާދަޫގއިާެއއްާކައުންސިލުާއަންނ ނީ.ާާމުޅިާހުޅުދޫާމީާާކަމަށްާވަންޏ 

ސަބަބުންާ އުނިކުރުމުެގާ ާާާާމ އްދ ާ ވަކި މީދޫަގއިާ އުފެދޭނެ،ާ ކައުންސިލެއްާ ަވކިާ އުފެދޭނެ.ާކައުންސިލެހުޅުދޫަގއިާ އްާ

ބޮޑުވެެގން އަުގާ އުފެދިާ ކައުންސިލުތައްާ ފ ހަަގކުރައްަވއިފިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވ ހަކަ.ާާާާމިލަންދޫާ ދ ާ

ޒަމ ނީާޑިޮމކްރަސީާައުގާބޮޑުެވެގންާާމިާާއަކީާއަުގާބޮޑުާއެްއޗެއް.ާާާާތެދެއްމެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާޒަމ ނީާޑިމޮކްރަސީ

ނޑުމެންާމިާފޯމިއުލ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދީފައިވ ާފޯމިއުލަރާމިއަދުެގާާއުޅެނީާއަޅުަގާާމި

މިއަދުެގާސަރުކ ރުން.ާާާކިޔޭނެާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރުކ ރޭާެވސް.ފަހަރުާާާާސަރުކ ރުންާމަޢ ފުކުރައްވ ތިާމިހެންާބައެއް

ޮގތަކީާކޮންެމާާާާވ ާާއެއްާމިއީ.ާމިާފޯމިއުލ ަގއިާމިާާލައުޅޭާފޯމިއުލ ެގާމައްސަާާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާެގނެސްެގންާމި

ތިބެ އެބަާ ާާކައުންސިލެްއަގއިާ އިންތިޚ ބ5ާާުންޖެހޭ މަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާ ޚ އްޞަާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ވެފައި.ާ

ވ  އަބަދުވެސްާ އޭރުާ ދިޔައިރުަގއިާ ބަލަމުން.ާ ގ ތުންާ ދުރ އިާ މަޖިލީސްާ ދިޔައީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަކަާާދުވަސްވަރުަގއިާ

ރަށެއްާ އަންނަނީާ ވ ހަކަދެކެވެމުންާ ވެރިެއއްެގާ އިންތިޚ ބުކުރެވޭާ ހުންނަންޖެހޭނީާ ިއންތިޚ ބުަގއިާ ކަތީބަކ ިއާާ.ާ ކުރެވޭާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާާާާހުންނަންޖެހޭނީ.ާެއާއުސޫލުންާބަލަިއެގންާމިާާބޮޑުކަތީބެކޭ

ާާާބިނ ކުރެވިފައިާއޮތީ.ާެއކަމަކު،ާާށްހިންުގމުެގާބ ރުެގާމައްޗަށްާބޮޑަ ާާއޮންނަާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާމ231ާާިާާމިވެސް

ރަީއސެއްާނަަގންާބޭނުންެވއްޖެާާނެތްާއެާތަނުންާރައީސަކ އިާނައިބުާާޮގތުންާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާާާާވަންޏ ާާކަމަށް ބ އްވ ފައި ޮގތަކަށްއިންތިޚ ބެއްާ ނޫންާ އެާ ެއކުލަވ ާ ނައިބުާކައުންސިލެއްާ ރައީސަކ ާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ާ

ވަންޏ ާާާކުރ ާކަމަށްމައިނުންާމިޤ ނޫނުއަސ ސީާބަދަލުނެޭގކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާދ ންވީާފުރަތަާާރައީސެއް

ާާ )ހ(އ 231ާާމި މ އްދ ެގާ ބަދަލުާާވަނަާ މ ްއދ ާ ެއާ ޮގސްާ ެއާާހިސ ބަށް.ާ ތެރޭަގއިާ ޤ ނޫނުާ ދެންާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ

ާާތައްާއަޅުަގފޯމިއުލ  ޭއެގާކުރިއަކުންނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކަންާބަދަލުކުރެވޭކަށްާނެތް.ާާނޑުމެންާބަދަލުކުރަންވީ.

މި އ މުދައްާާދެންާ ސަބަބުންާ އ މުދަނީެގާ ލިބޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޮޑޭާާކަނީާ ޚަރަދުާ ތަންކޮޅެއްާ ކުޑަވީމ ާ ދަނީާ

މި ވ ހަކަާ ޢިްއޒަތްތެރިާާކިޔަިއެގންާ ނޫން.ާ ބޮޑެްއާ ޚަރަދުާ މިހ ާާދައްކަނީ.ާ ރަށްތަކަށްާރައީސް،ާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ރުވެސްާ

ާއެކިާޮގތްޮގތަށްާދެވިފަިއވ ާމީހުންނަށްާބަލައިފިާކަމަށްާާންސިލަރުންނ އިާެއކިާމަޤ މުތައްާވ ާކައުާާއްޔަންކުރެވިފައިޢަ

މިާާމިާާވަންޏ  ބޮޑުވެެގންާ ޚަރަދުާ ކުންފުނިތަކެއްާާާރ އްޖޭެގާ އުފެދިފައިވ ާ ކަރުދ ހުަގއިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެގާާއަންނަނީާ

ފަ ބަޖެޓުންާ ބަޖެޓުންާފައިސ .ާ ދޭންޖެހޭާދައުލަތުެގާ ކުންފުނިތަކުންާސަބަބުން.ާއެާކުންފުނިތަކަށްާ ދީެގންާއެާ އިސ ާ
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ާާ ތިބިާބޭންކުާާާާތަކުަގއިާތިބޭާޑިރެންޓަރުންނަކީާމިއަދުާއިންތިޚ ބުކުރެވުފައިާާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާެއާކުންފުނިކުރެވޭ

މޯލްޑިވްސްަގއި ޑިާާއޮފްާ ވަރަށްވުރެރެކްޓަރުންނަތިބޭާ ލިބޭާ މުސ ރަާާށްާ ވޯޓުންާާާާއެއްާ.ާާބޮޑުާ ރައްޔިތުންެގާ

ބޭންކުާާކުރެވިފައިއިންތިޚ ބު ާާާާވ ާ މޯލްޑިވްސް ާާއޮފްާ ާާާާމިޑިރެކްޓަރަކަށް މުސ ރ7000ާާަލިބެނީ އެއް.ާާާާރުފިޔ ެގާ

އެ ހުންނަާ ކުންފުނީަގއިާ ޔޫޓިލިޓީާ .އަޕަރާ ާާާާއެހެންނެއްނޫންާ ލިބޭ އެބަާ ޑިރެކްޓަރަކަށްާ ާާރުފިޔ ގ12000ާާާެތ ނެގާ

ކަންކުރ ނީާާއެއް.ާާމުސ ރަ ކިހިނެއްތޯާ މިާދެންާ ބަޖެޓުންނޭާ ދައުލަތުެގާ ލ ރިާާ.ާ ދަނީ.އެއްާާާާހުރިހާ  ާާމިާ

ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހަދަިއެގން ކުންފުންޏެއްާ ދަށުންާ ބ ރުެގާ ލިބޭާ ވަނީއަށްާ މިާ ޮގތްާ ވ ާ ހިންީގމަާ .ާާކުންފުނިާ

ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާވިސްނަންވެއްޖެާއެ ާާއްލެއްާެގންހަކަމަށް އްލެއްާެގންނަން.ާާހަނަން.ާއެާކުންފުނިތައްާހެދުމަށް

މި ބޮޑުވެެގންާ އެާާޚަރަދުާ ފައިސ ާ ބޭރުކުރ ތީ.ާ ކެޕިޓަލްާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ އެާާާދަނީާ ބޭރުކުރ ތީ.ާ ޮގތަށްާ ޮގތްާ

ާާާާފައިސ ާއުފައްދ ާެއްއވެސްާާންފުނިތަކަކުންކު ނޭގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިޮގތެއްާނެތް.ާއ މްދަނީާހޯދ ާޮގތެްއާނެތް.

އެާާހެދުމަށްާާކުންފުންޏަށް ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ ދޭންޖެހޭނެފަހުަގއިާ ލ ރިާ އެހެންވީމ ،ާާާާކަންއަށްާ ޮގތުަގއިާ ކެޕިޓަލްާ

ާާާާވޭތުވެާ 2009ާާާާދިޔަ ައއިސްފައިާމިާއޮތީ.ާެއކަމަކު،ާާވަނަާއަހަރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެހ ާބޮޑުާދަރަންޏެްއ

މި އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގއަޅުަގނޑުމެންާ ޓެކުހ ރުާ ފ ސްކުރިާ އ މްދަނީާނޑުމެންާ ދައުލަތުެގާ ބިލުތަކުެގާސަބަބުންާ ސްާ

އަކީާތަންތ ނަގއިާދެާރަށެްއާއެއްކޮށްލ ފައިާކުންފުނިާާާާދ ނެާކަމަށް.ާއެކަމަކު،ާއެާއިތުރުވ ާއ މްދަނީާާާއިތުރުެވެގން

ނުމެއްާނޫން.ާއެޮގތަަަކަށްާާހަދައިެގންާއެާކުންފުނީަގއިާމަސައްކަތްކުރ ާހުރިހ ާޑިރެކްޓަރުންނަކަށްާބޮޑެތިާމުސ ރަާދިާ

ާާޮގތެއްަގއިާެގންދަންޖެހޭނީ.ާމިާާތަންކޮޅެއްާޒިންމ ދ ރުކަންާބޮޑުާާާެގންދަންޖެހޭނީކީ.ާއެއަށްވުރެނޫންާއެކަންާކުރިއަށް

ރުފިޔ ެގާކުންފުނި .އޯާއިންާާތައްާހިންަގމުންާދިޔައީ.ާއެސް.ޓީާޤައުމުަގއިާބޮޑެތިާކުންފުނިތައްާހަމަާމަލްޓިާމިލިޔަންާ

ާާާާާރ އްޖެހިންިގާމުޅި ާާއަށް ާާާާފ ރމަސޫޓިކަލްާއިންާފެށިެގންާާެއްއޗެއްާސަޕްލަިއކުރުމަށް.ހުރިހ ާއެއްޗެއް މާިާޮގސްފައި

ާާާާކ ބޯތަކެްއޗ  ާާހިސ ބަށް އެްއޗެއްާސަަަޕްލަިއކުރޭ. ޭއގެއިތުރުންާާާާިމއަދުާއެސް.ޓި.އޯާެވސްާއެބަމިހުރިހާ  އޮތް.ާއަދިާ

ހަދައިެގން ކުންފުންޏެއްާ އެބަޖެހޭާ އަތޮޅެްއަގއިާ ާާާާނޫންާާކޮންމެާ ާާޮގތަކަށް މީެގާާާާއެކްޓިވިސްޓުންނަށްއެމް.ޑީ.ޕީެގ

ާާ ޮގތެއް. ލިބޭނެާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ފައިސ ކޮޅެއްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކޮށްދޭންޖެހޭާ އެބަާ އެކަންާ އެކަންާާާާއެހެންވީމ ،ާ

މި ބޮޑުެވެގންާ ޚަރަދުތައްާ ދައުލަތުެގާ ހަދައިެގންާ ބޮޑުވެެގންާާކޮށްދޭންާ ޚަރަދުތައްާ ދައުލަތުެގާ އަނެްއާާާާދަނީ.ާ ދ ާ

ޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާކަނޑައަޅ ހ ާއަާާއިާވ ާކައުންސިލަރުންެގާކަންތައްތައްކުރެވިފަތަކުެގާތެރޭަގއިާޢައްޔަންާސަބަބު

ވެސް ޖެހުނީާ ޢަްއޔަންކުރެވެންާ މުސ ރަާ ކަނޑައެޅިާ މިހ ރުާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ ހަމަާ ެވސްާ ާމުސ އަރަކީާ

ޢަްއޔަންާ ކަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހުރިާ އިކުރެވިފަިއާ ވުރެންާ ލިބެންޖެހޭާއުންސިލަރަކަށްާ ކައުންސިލަރާ ންތިޚ ބުކުރެވޭާ

ޮގތުން.ާާާާއަހަރުެގާމުއްދަތެއްާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނ 3ާާންނަނީާާމުސ ރަާބޮޑުވ ންޖެހޭނެ.ާއެާިއންތިޚ ބެއްަގއިާމިާއޮ

އަޙް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރާ ޢ މިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މަދުާ

ހިއެއް އަޅުަގނޑަކަށްާ ވެސްާ އިޞްލ ޙުާ ާާާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ނިމިެގން އަވަހަށްާ ކޮމިޓީންާ ކަމަށް.ާނުވޭާ އަންނ ނެާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީާހަމަަގ ާާާާއިމުވެސްާ އިޞްލ ޙު އެާ އިޞްލ ޙުާ ފުރަތަމަާ ެގނެވޭާ ބަދަލުކުރެވ5ާާާޭއަށްާ އެކަންާ ާއަހަރަށްާ

ާާފައިދ ތަކެއްާއަދިެވސްާފެނިެގންާއަންނ ނެކަންާ.ޔަޤީންާކޮންމެެވސްާކަހަލަާާއަޅުަގނޑަށްާާާާވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާާކަމަށް

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތް.ާ ފައިދ ތަކެއްާ މީެގާ ވ ހަކަ.ާާާާއެހެންނޫނިއްޔ ާ އެްއކޮށްލ ާ ރަށްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކިޔަނީާ

މި ޮގތްާ ެއއްކޮލެވޭނެާ މިާާރަށްތައްާ ބަޔ ންކޮށްދީފަާާއޮތީާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެްއކޮށްލުމަކީާާޤ ނޫނުަގއިާ ރަށްތައްާ އި.ާ

ާާހެނދުނުާހޭލ އިރުަގއިާޚިޔ ލުހުރިާޮގ ބޭނުންވެެގންާކަންތައްތައްާކުރަންީވާާތަކުންާމިާއިންތިޚ ބުާލަސްކުރަންާެވެގން

ބަހަނ  ދަްއކަންވީާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ މިާާޮގތެއްާ ސ ބިތުކޮށްދޭންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންކަން.ާ ރަނަގޅަށްާޤ ނޫާާއެްއާ ނުާ

ހިނ2010/7ާާްާާމިއީާާބައްލަަވއިފިއްޔ  އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ ބައްލަވައިފިއްޔ ،އިދ ރީާ ޤ ނޫނުާ އެާާާުގމުެގާ

ކަަމށްާ އެއްބަސްވ ާ ރައްޔިތުންާ ރަށްތަކުެގާ އެާ ޮގތް.ާ އެއްކޮށްލެޭވާ ރަށްތައްާ އަންނ ނެާ ފެނިެގންާ ތެރެއިންާ ާާޤ ނޫނުާ

ާާ އެ ާާވަންޏ ާ އެކަމަކު، އެކޮށްލަންވީ.ާ އެރަށްތައްާ ރަށްތަްއާ ކަމަށްޮގާާނޫންާާއެާ އެއްކޮށްލައިފިާ ާވަންޏ ާާތަކަށްާ

ރެއިންާހަމައެކަނިާާނަމަާހޯރަފުށީާދ އިރ ަގިއާހިމެނޭާރަށްތަކުެގާތެާާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާިމސ ލަކަށްާދަންނަވަނީ

ާާ ާާާާއެާކައުންސިލެއްާއިންތިޚ ބުވެެގންހޯރަފުށީ ާާއަންނ ނީާހޯރަފުށްޓަށްާނިސްބަތްވ  ހުރިހ ާާރައްޔިތުން.ާއެހެންާދެންހުރި

އްާނެތޭ.ާއެާރަށްތަްއާާއެާޚ ބުާެވެގން.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ،ާރަްއޔިތުންެގާސޭާާށްރަށުެގާރަްއޔިތުންނެއްާނ ންނ ނެާއިންތިރަ

ޤ ނޫނުަގިއާާާާދޭންޖެހޭނީާރަށްތައްާއެއްކޮށްލުުމެގާޮގތުން.ާމި،ާއެާރައްޔިތުންނަށްާއެާފުރުޞަތުހެންވީމ އެާާ.ހިންުގމުގައި

މ ،ާމީެގކުރިައކުންނެއްާނެތް.ާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑެއްާއެކަަމކުާއްކޮށްލުން.ާއެހެންވީރަށްތައްާއެާާާއެބައޮތްާބަޔ ންކޮށްފައި

ާާާާހެދިފަ ޤ ނޫނީ މިއަދުާ ކޮށްފިްއޔާ އެއް.ާ މަސައްކަތްާ ތެރޭަގއިާ އޮނިަގނޑުާ ޤ ނޫނީާ އެާ އޮތް.ާ އެބަާ ާާއޮނިަގނޑެއްާ

ާޏ ާއެާރަށްރަށްާއެއްކުރ ނެކަންާ.ވަންާާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންާއެާވިސްނުންތައްާރަށްރަށުެގާރަްއޔިތުންާއައިސްފިާކަމަށް

ރަށްރަށުން ާާާާއެކަމަކުާއެާ ލިބޭ ހުންނ ތީވެސްާ ފައިދ ތަކެއްާ އެާރަށްރަށްާވެސްާއެއްާނުކުރަނީ.ާނޫނީާާާއިޤުތިޞ ދީާ

ާާަގއިާވެސްާބަެއއްާއިޖުތިމ ޢީާމައްސަލަތަކެްއާކުރިމަތިވެދ ނެތީވެާރަށްތަްއާެއއްާނުކުރަނީ.ާސުނ މީާއަރައިެގންާދިޔައިރު

އެ ާާާާްއވެެގންރަށްރަށްާ ރަށްރަށް ބައެއްާ ާާދިޔަާ ޑިވެލޮޕްކުރަން.ާާހަމަ ރަށްތަކެއްާ އިތުރަށްާ ވަކިންާ ޖެހުނީާ އަނެްއކ ާ

ވ ންވީކީ އެހެންާ ވެސްާ އޭރުާ ާާާ؟ްއވެަެތޯާ ރައްޔިތުންެގ ހަމަާ ާާއެާ ާާފިކުރު ރައްޔިތުންެގާާާާވިސްނުންރައްޔިތުންެގ

ާާާާވިސްނުންހުރީ އަށްާއެާރަށުެގާާާާތައްާވިސްނުނީާހަމަާއަމިއްލަރަްއޔިތުންެގާބޮޑެތިާއ ބ ދީއެހެންާރަށަކ ާނުުގޅެން.

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާއަިއޑެންޓިޓީަގއިާ މިއީާ ުއޅުމަށް.ާ މަންޒަރުތަކަކީ.ޮގތަށްާ ދިޔަާ ފެނިެގންާ ފުރުޞަތަށްާާާ ާދެްއވިާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުަުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމު

ޝުކުރިްއޔ  ނަންބަރުާާ`.ާ ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ތަްއ7ާާާ؛ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ހުށަހެޅާިާ ލަޠީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ ބިލަށްާ ހިންުގުމެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ
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ހިތ މަ އަޅުަގނޑުާ މީަގއިާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެނީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދެްއާާއިޞްލ ޙުާ ިމާއިޞްލ ޙަކަށްާ އެކީަގއިާ އ ާ

ެއކުާާ އިޒުނައ ާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ސަބަބުތައްާ މައިަގނޑުާ ތ އީދުނުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަމޭ.ާ

ކުރީަގިއާާ އަހަރެއްާ ެއތައްާ މީެގާ ސިޔ ސަތެއްާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ ދިވެހިރ އްޖެާ ވަނީާ ސަބަބަކަށްާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ސި ސިޔ ސަތުެގާާސަރުކ ރުެގާ ެއއްފަސްކުރުމުެގާ ބޭނުމުެގ،ާ އެާ ެގންުގޅޭ.ާ އެބަާ ކަނޑައެޅިެގންާ ތެރޭަގއިާ ޔ ސަތުާ

މައިަގނޑުާމަފްހޫމަކީާވެސްާދައުލަތުެގާރިކަރަންޓުާޚަރަދުާކުޑަކުރުން.ާދައުލަތުެގާޚަރަދުތަްއާކުޑަކުރެވެންާއަންނަނީާ

އުނދަ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަށެއް...ާ އެކިާާއެއްާ ދ އިރުަގއިާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ދެންާ ޫގވޭާ

ހަރަކ ތްތަކެްއާ އަންނަާ ެވެގންާ ކިހިނެއްާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރިޔ ސަތުން.ާ އަންނ ތީ،ާ ހަރަކ ތްތައްާ ޮގތްޮގތަށްާ

ާކަމެއް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނުކުމެވަޑައިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތަށްާ ެގއްލޭާ ކޯރަމްާ މެންބަރުންާމަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ަގންނަވ ތީާ

ނުކުމެވަޑައިާނުަގތުމަށްާދަންނަވ ލުމުެގާޮގތުންާެގނައިާހަރަކ ތެއްާެއއީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާާ

ާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް

ާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާައޅު ސަބަބެއްާއެބަާވޭ.ާއޭެގތެރޭަގއިާމިދެންނެވިާޮގތަށ3ާާާާްަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުނުކުރ 

ދ އިރުަގއިާ ހިނަގމުންާ ދަށުންާ ސިޔ ސަތުެގާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ ދިވެހިރ އްޖެާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

މިސ ލަކަށް ެގންުގޅެންޖެހެނީ.ާ ިވސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަަމާާާކޮންޮގތަކަށްތޯާ ވަނީާ ކަމަށްާ ދަންނަވ ާ

ަގއިާވަނ2ާާީއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތޮޅުަގއިާގދ.އަތޮޅުާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމިާފެހިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާޖަދުވަލުާާ

އަތޮޅުތައްާއޮންނަންޖެހޭާޮގތް.ާއެާއަތޮޅުަގއިާހިމެނޭާމިހ ރުާވެސްާހިނަގމުންާދަނީާފަރެސްމ ތޮޑ ާއަކީާއެއްާރަށެްއެގާާ

އެާދެރަށްާއެާއޮތީާރަށުެގާދެާރަށުެގާދޭތެރޭަގއިާވ ާވަރަށްާކުޑަާސަރަހައްދެއްާއެއްފަސްވެާއ ދެ،ާއެާދެާާާާޮގތުަގއި.

ރަށުަގއިާއެްއާއިންޖީނުެގއަކުން،ާެއއްާތަޢުލީމީާމަރުކަޒަކުންާއ ދެ،ާއެއްާބަނދަރަކުންާކަންތައްާކުރެވޭނެާނިޒ މެްއާާ

ވަރަކަށްާައހަރުާދުވަސްވަންދެންާެއްއ10ާާ،15ާާާާެގާރަްއޔިތުންާާސަރުކ ރުންާޤ އިމުވެފައި.ާހަމަާއެހެންމެާއެާދެާރަށު

ހެދިފަިއާާ މެދުަގއިާ ރަށުެގާ ދެާ މިާ ހުރީާވެސްާ ވޯޓުލައިފި.ާއަދިާރަށުާއޮފީސްާ ޮގތުަގއިާ ރަށެްއެގާ އެާ ެއއް،ާ އިދ ރ ާ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަ ޮގތުަގއިާ އ ބ ދީއެްއެގާ ެއއްާ ތިބީާ ރަށުަގއިާ ދެާ ދިމ ލުގައި.ާ ވ ާ އި.ާާއެއްފަސްކުރެވިފައިާ

ޮގތުަގިއާާ ރަށެއްެގާ ދެާ ވަކިާ ރަށަށްާ ދެާ މިާ ސަބަބުންާ އިޞްލ ޙުެގާ ެގނެޭވާ މިާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަދަލުާމިާކުރެވެނީާޤ ނޫނަކުން.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބުނެވެނީާފަރެހަކީާެއއީާފަރެހޭ.ާމ ތޮޑ ާ
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ނީާެއާދެާރަށްާވަކިންާއޮެވެގންނޭ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާެއާކަމެްއާާއަކީާމ ތޮޑ އޭ.ާއެާދެާރަށަށްާކައުންސިލުންާހޮވަންޖެހޭ

ފުޅ ާ މ ާ މިއަށްވުރެާ އިންތިޚ ބުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނީާ ސަބަބަކަށްާ ނުކުރެވޭ.ާ ތ އީދެއްާ ޮގތަކަށްާ އެާ

ާާ ވޯޓުލ ފަިއާާދ އިރ ެއއްަގއިާެއކަންާކޮށްފަިއާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރަށްރަށުެގާމަުގާމެދުންާވެސްާފެޅިެގންޮގސްފައި

ެއީއާާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަމުންދ ނެ.ާ އެކަންާ ފަރ ތަކުންާ ވ ާ ހަވ ލުކޮށްފައިާ ދައުލަތުންާ އިންތިޒ މުކުރަންާ އެކަންާ ހުރީ.ާ

އ ބ ދީެގާާ ކަމަށް.ާ އުސޫލަކުންާ ރަނަގޅުާ ހަމަޖެހޭާ ކުރެެވނީކީާ މިާ މިކަންާ ވެސްާ ފަހަރެްއަގއިާ ނުދެކެންާ އަޅުަގނޑުާ

ކަނޑަ އަދަދުާ ކައުންސިލުެގާ ޮގތުަގިއާނިސްބަތްާ ރަށެްއެގާ އެއްާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ދަނީ.ާ މިާ އެޅެމުންާ

ައކީާާ މ ނަާ އިންތިޚ ބުެގާ އިންތިޚ ބުކުރަނީ.ާ ކައުންސިލަށްާ ބަޔަކުާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ ރައްޔިތުންާ ރަށުެގާ ދެާ ެއާ އޮތަސްާ

މީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތިބެންޖެހޭނީ.ާ މެންބަރުންާ ކައުންސިލުެގާ އެދޭޮގތަށޭާ އަކީާާރައްޔިތުންާ މައްސަލަާ ދިމ ވ ާ މިާ ެގާ

ާާ 1000ާާާާދެން،ާމިާދެާރަށުަގއިާކޮންމެާރަށެއްަގއި 5ާއ ބ ދީއަށްާވުރެާިގނަާމީހުންާއެބަާހިމެނޭ.ާކޮންމެާރަށަކަށް

ާާ ފަރެސްމ ތޮޑ ަގިއ އަކީާ މ ނަާ ޭއެގާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ އަންނަނީ.ާ މިާ ތިބޭނޭ.10ާާާާކައުންސިލަރުންާ ކައުންސިލަރުންާ

ާާ ާާނުވ8000ާާާަގދ.ތިނަދޫާއަކީ ވަރަކަށްާއ ބ ދީާއެއްާއޮތްާރަށެއް.ާއެާރަށުަގިއާމިާތިބެނީާޢިއްޒަތްތެރ10000ާާާިތަ

ކައުންސިލަރުން.ާމިއީކީާެއއްޮގތަކަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭނެާޮގތެއްާނޫން.ާމީެގާނިސްބަތަށްާބެލިޔަސް،7ާާާރައީސް،ާާ

ކުރެާ މިކަންާ ބެލިޔަސް،ާ ވިސްނުަމށްާ އިންސަނީާ އަދިާ ބެލިޔަސް،ާ އަދަދަށްާ ރަނަގޅުޮގތަކަށެކޭާާމީަގއިާ ވެނީކީާ

ާާ ކައުންސިލަރުންާތިބެފައިާައދިާގދ.ހުވަދޫާއަތޮޅުަގއ7ާާާާިނުދެންނެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާތިނަދޫަގއި

ކައުންސިލަރުން،5ާާާކައުންސިލަރުންާތިބެފައިާަގއްދޫަގިއ3ާާާާތިބިާއެްއވެސްާބަޔަކުާޤަބޫލެްއާނުކުރ ނެާވިލިނިގލީަގއިާާ

ާާމަޢ ފުކުރައްވ  ވިލިނިގލީަގިއ 5ާާާާތި.ާ ަގއްދޫަގއި އަދިާ އަނެއްބުރި.ާ އަތޮޅުާ ހުވަދުާ އެއީާ ތިބެފައިާ 5ާާކައުންސިލަރުންާ

ާާ ފަރެސްމ ތޮޑ ަގއި ތިބެފައި،ާ ހިނަގއްޖިއްޔ ާގދ.ެގ10ާާާާކައުންސިލަރުންާ ތިބޭާއުސޫލަކުންާއެކަންާ ކައުންސިލަރުންާ

ންާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީަގއިާމިާވ ާޮގތަކީާާރައްޔިތުންާެއކަންާބަލަެއއްާނުަގންނ ނެާއެކަންާއެއޮތީާއިންޞ ފު

ބައެއްާރަށްރަށުެގާއެދުމަށްާނުވަތަާބައެއްާރަށްރަށުަގއިާތިބޭާމަދުާބައެއްެގާވިސްނުންާައދިވެސްާމިހުރީާތިމަންނ ެގާ

ަގއޭ.ާެއާާރަށޭ.ާތިމަންނ ާހުންނަންޖެހޭނީާތިމަންނ ެގާރަށުަގއޭ.ާތިމަންނ ެގާވެރިކަންާއޮންނަންޖެހޭނީާތިމަންނ ެގާރަށު

ނުވަތަާާ ރަށަކަށްާ އެއްާ ތަރައްޤީކުރެވޭނީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރެވޭނެާ ތަރަްއޤީއެއްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޮގތަކަށްާ

ާާ ޮގތަކީ ހިނގ ާ ނިޒ މުާ ތަރައްޤީެގާ ދުނިޔޭަގއިާ އަދިާ ެގނެސްެގން.ާ އެންމެންާ ރަށުަގިއ200ާާާާއެއްފަސްަގނޑަކަށްާ

މިާާ ނުވަތ200ާާާާައަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގިއާާމީހ150ާާުމީހުންާ ސިޓީއެްއެގާ ބައިތިއްބަިއެގންާ ރަށެއްަގއިާ ންާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއކީަގއިާ ހިތ މައ ާ މީަގއިާ ނުފެނޭ.ާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަކަށްާ އުސޫލެއްާ ތަރައްޤީކުރެވޭނެާ

ޮގތަށާްާ މިދެންނެވިާ ތ އީދުކުރެވޭކަށް.ާ ނެތޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ފަހަަގކޮށްލަންާ

ާާއަޅުަގާނ ހިތަދޫަގއި އަތޮޅުާ އަްއޑުާ އަދިާ ކުރިމަތިެވެގންދ ނޭ.ާ މައްސަލަާ މިާ ތިބެފަިއ7ާާާާޑުމެންނަށްާ ކައުންސިލަރުންާ

މަރަދޫފޭދޫަގއ10ާާާާިހުޅުމީދޫަގއިާާ އެހެންމެާ ހަމަާ ޮގތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެާ އެއީާ ތިބުމަކީާ 10ާާކައުންސިލަރުންާ
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މި ހިތަދޫަގއިާ ތިބޭނެ.ާއައްޑުއަތޮޅުާ މިދ ޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާކައުންސިލަރުންާ ނުތިބޭނެ.ާ ކައުންސިލަރުންާ އަދަދަކަށްާ ާ

ނޫން.ާާ ެވސްާ ޮގތެްއާ ބަލަިއަގންނ ނެާ ރަްއޔިތުންާ އަދިާ ނޫން.ާ ޮގތެްއާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އެީއކީާ

ެއއްފަސްވެ ހުރީ.ާ މިާއަދަދުތައްާކަނޑަެއޅިފައިާ މަތީންާ ވަރަށްާރަނަގޅުާއުސޫލެްއެގާ އ ބ ދީެގާ ީމަގއިާ ާއެހެންވީމ ،ާ

ނިމިފައި.ާ އޮތީާ މިާ ޮގތުަގއިާ ރަށެްއެގާ އެއްާ އެއީާ ރަށަކީާ ދެާ ދ ާ އ ބ ދުވަމުންާ ޮގތުަގއިާ ރަށެްއެގާ އެއްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވެސްާވަނީާފަރެސްމ ތޮޑ .ާފަރެހަކީާވަކިާރަށެއްެގާޮގތުަގާެއއްާނޫން.ާމ ތޮޑ ާއަކީާަވކިާރަށެްއެގާާ

ާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ ނޫން.ާ ނުެގންނެވޭނެ.ާާޮގތުަގއެްއާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ ޚިލ ފަށެކޭާ

ބޮޑުާާ ވަރަށްާ ތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ އިާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ އުޅެނީާ މިާ ކުރަންާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ށްާހުރަސްއެޅޭނެާޮގތަކަށްާކުރެޭވނެާމަސައްކަތެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއިޞްލ ޙަކީާެއއްޮގތަކަ

ވެސްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާއިޞްލ ޙެއްާނޫން.ާމިކަންާކުރުމުަގއިާފުންކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިސްނުމުަގއިާ

ޮގތަކަށްާ ބޮޑުާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ރަށްރަށުަގއިާ އުސޫލުންާ ދެންނެވިާ މިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމެއް.ާ ރަނަގޅުާ ބެހެއްޓުމަކީާ

ާާ ދ ނީ. މިކަންކުރެވެމުންާ ވެއްޖިއްޔ ާ އެީއާާމިހެންާ އަންނަނީާ ދެއްކެންާ ައޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ ގދ.އަތޮޅުެގާ ހަމަާ

ކައުންސިލަރުންާތިބެފައި،10ާާާާއަޅުަގނޑަކީާއެާއަތޮޅުާމީހަކަށްާވ ތީ.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭާފަސްމ ތޮޑ ަގއިާާ

ާާ ނ7ާާުތިނަދޫަގއި ދިއުމުންާނުބައިާ މިކަންާ ފ ސްވެާ އުސޫލަކަށްާއިޞްލ ޙެއްާ ތިބޭާ ނަތީޖ ާކައުންސިލަރުންާ ރަނަގޅުާ

ޮގތަށްާއެންމެާފަހުންާ އެއްާނުކުމެެގންާދ ނީ.ާއަދިާމިކަންާކުރުމަށްޓަކައިާދެާރަށުަގއިާދެާއޮފީހެއްާވެސްާހިންގ ާ

ެއއްާއޮފީހެއްެގާތެރޭަގއިާއުޅުމަކީާވެސްާއެއީާރަނަގޅުާކަމަކަށްާާ ނިމިެގންާދ ނީ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއެއްާރަށެއްަގއިާ

ާާ މީހުން ރަށުާ ދެާ އެާ ނޫން.ާާނުވެދ ނެ.ާ އެއްާ އެއީކީާ ހުރީ.ާ މިާ ވިސްނުންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަކަށްާ ހިފައިަގންނަާ

ދަނީާ މިާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ އަނެއްކޮޅުންާ ެއކީަގއި.ާ ސުލްޙަވެރިކަމ ާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ މިނިވަންކަން ހުރުމުެގާ ރަްއޔިތަކުެމާ ކޮންމެާ ވެސްާ ރަށެްއަގއިާ ކޮންމެާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮތޭ.ާ އެބަާ

ނުވ ނެ.ާާ އައިސްެގނެއްާ އުނިކަމެްއާ އަށްާ އޭނަާ ޙައްޤަށްާ އުޅުުމެގާ މ ތޮޑ ަގއިާ މީހަކުާ ފަރެހުަގއިާ ފަރެސްމ ތޮޑ ަގއިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާޤ ނޫނުތައްާހެދިފައިާހުންނަާޮގތުންާކޮންމެާރަށެއްަގއިާކޮންމެާމީހަކުާހުރެެގންާވެސްާޤ ނޫނ ިއާ

ކަެމއްާކޮށްފިްއޔ ާއޭނ ާއަށްާދޭންޖެހޭނެާއަދަބުތައްާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑައެޅިފައިާއެބަހުރި.ާެއއީކީާވަކިާާަގވ އިދ ާޚިލ ފުާާ

ރަށެއްަގއިާހުރީމ ާވަކިާމީހަކުާމ ލޭަގއިާހުރެެގންާމީހަކުާީމހެއްެގާމ ރ މ ރީާހިންގައިފިާނަމަާއަޅުަގނޑ ާދޭތެރޭަގިއާާ

ޮގތެާ ޢަމަލުކުރެވޭނެާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ޤ ނޫނ ިއާާޤ ނޫނަކުންާ ެވސްާ ހުރެެގންާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ނެތް.ާ ވެސްާ އްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފަށްާކޮންމެާމީހަކުާކަމެއްާކުރިޔަސްާެއާކަމަށްާދޭނެާއުޤޫބ ތްތަކެއްާޤ ނޫނުންާކަނޑައެޅިފަިއާާ

ުގފަހިެވެގންާދ ނެާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާހަމަހަމަކަމ އިާއަދިާސައުތުާއެފްރިކ ަގއިާއުފެދުނުާނަސްލީާއިމްތިޔ ޒަށްާމަ

ާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވޭާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ
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 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު

،ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަނީާއަބަދުެވސްާާއ ދެާާ.وبركاتهާهللاާورحمتާعليكم ާاسالم `.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާ

އިޖުތިމ ޢީާތަރައްޤީާއަށް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއިޤުތިޞ ދީާތަރައްޤީެގާއަސްލުާސަބަބަކަށްާވ ނީާއިޖުތިމ ޢީާ

ވަސީލަތަކަށްާާ އެްއާ މުހިއްމުާ އެންމެާ ދިއުމުެގާ ކުރިއަށްާ ޮގތުންާ އިޤްތިޞ ދީާ އެީއާ ހަމަޖެހުންާ އިޖުތިމ ޢީާ ތަރައްޤީ.ާ

ބަހައްޓަިއެގންާާވ  ވިސްނުންާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ޤ އިމުކުރެވޭނެާ ހަމަޖެހުންާ ޮގތުންާ އިޖުތިމ ޢީާ އެހެންވީމ ،ާ ނީ.ާ

ޮގތްާާ ބުއްދިވެރިާ އެންމެާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ބައްޓަންކުރުމަކީާ މުސްތަޤުބަލަށްާ ކަންތައްާ ޤައުުމެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބޭނުންވަނީާޢިްއޒަތްތެރިާބަެއއްާމެންބަރުންާއެާފ ހަަގކުރަްއވ ާާާާކަމަށްާވ ނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަން

ވިޔަސްާ ފ ސްާ ބިލުާ މިާ ރަށްރަށްާ އަންނަާ ހިނަގކުންާ ޮގތުަގިއާ އިދ ރ ެއްއެގާ އެްއާ ޮގތުންާ އިދ ރީާ މިހ ރުާ ޮގތަށްާ

ާތަނުަގިއާާނުވިޔަސް،ާާއ ދެ،ާިމާބިލުާފ ސްާިވޔަސް،ާނުިވޔަސް،ާހަަމާހުންނ ނީާއެއްާދިރ އެްއެގާޮގތުގައި.ާއަދިާއެ

އޮންނ ނީާވެސްާއެްއާކައުންސިލު.ާއެކަންާއޮޅިވަޑައިެގންފައިާއޮވެދ ނެތީާއަޅުަގނޑުާހަމައެކަނިާމިާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ

ދަންނަވ ލަން.ާމީަގިއާއޮންނަނީާމިާއިދ ރީާޮގތުންާމިާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރެޭވާއިރުަގއިާވަކިވަކިާދެާރަށެްއެގާޮގތުަގިއާާ

ޮގ އިދ ރ ެއްއެގާ ދެާ މިާވަކިާ ވ ހަކަ،ާ ހުންނަންޖެހޭާ ކައުންސިލެއްާ ވަކިާ ރަށަކަށްާ ކޮންމެާ އަންނަާ ހިނަގމުންާ ތުަގިއާ

ވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަނީާއެއީާއިސްދޫާކަލަިއދޫާކަމަށްާވިޔަސް،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާކަމަށްާވިޔަސްާެއްއާާ

ކަމަށް ދ ާ ހިނަގމުންާ ޮގތުަގއިާ ިއދ ރ އެްއެގާ ެއއްާ ޮގތުަގިއ،ާ ެއްއާާއޮފީހެއްެގާ އޮންނ ނީާ ތ ނަގއިާ އެާ ވަންޏ ާ ާ

ާާ ނިސްބަތުން އ ބ ދީެގާ އެާ ތިބޭނީާ ތަނުަގއިާ އެާ 5ާާާާކައުންސިލް.ާ ނުވަތަ 7ާާާާމެންބަރުންާ ނުވަތަ 9ާާމެންބަރުންާ

ނުޭވާާ ހިއެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ ނުވ ނެ.ާ އެހެނެއްާ އެތަންާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތަކަށް.ާ މިކަހަލަާ މެންބަރުންާ

ންާވެސްާވަކިާކަނޑައެޅިފައިާއޮތްހެނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުވ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެާރަށުެގާނަ

ކޮންމާެާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރީާ ޚިޔ ލުާ އަޅުަގނޑުެގާ ކަމުަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ނުވ ނެ.ާ ވެސްާ ކަމަކަށްާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަ އަޣުލަބިއްޔަތަށްާ އެއްޗެއް.ާ ކުރ ާ އިހުތިރ މުާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާނިންމުމަކީާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ ވ ާ

ތ އީދުކުރަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއެްއާކަމެއްާއެބަާއޮތް.ާވަކިވަކިާދެާއިދ ރ ެގާޮގތުަގއިާެއްއާ

ފަސްަގނޑެްއަގއިާދެކޮޅުަގއިާހިނގ ާދެާރަށެއްާއެއްކޮށްލަިއެގންާއެއްާއިދ ރ އަކަށްާހަދައިފިއްޔ ާލިބޭނެާފައިދ ތަކެްއާ

ެއކަންާޤަބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާމިސ ލަކަށްާވަކިާރަށެްއަގިއާާވެސްާލި ެގއްލުންތަކެއްާވެސްާހުރެދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާ ބޭނެާ

އެްއކޮޅުަގއިާއޮތްާއ ބ ދީާައކީާތަންކޮޅެއްާބޮޑުާއ ބ ދީއަކަށްވެފައިާއަނެްއކޮޅުަގއިާއޮތްާއ ބ ދީައކީާކުޑަާއ ބ ދީއަކަށްާވ ާާ

އެާ އެއްކޮށްލައިެގންާ އ ބ ދީާ ދެާ އެާ އެއްވެސްާާހިނދު،ާ ހަމަާ ނަމަާ ވ ާ ކަމަށްާ އިންތިޚ ބުކޮށްފިާ ކައުންސިލެއްާ އްާ

ޝައްކެއްނެތްާޮގތުަގއިާކައުންސިލަށްާހޮވިެގންާއަންނ ނީާއ ބ ދީާބޮޑުާރަށުެގާފަރ ތުން.ާެއހެންވީމ ،ާެއއީާއިޖުތިމ ޢީާ

ާާ އެހެންވީމ ، ހިނގައިދ ނެ.ާ ނުވެާ ކަމަކަށްާ ހިތްހަމަޖެހޭާ މީހުންނަށްާ ރަށުެގާ އަނެއްާ އެހެންެވެގންާޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ

މިދަންނަވ ލީާއިޖުތިމ ޢީާހަމަޖެހުމަށްާއެންމެާފައިދ ާވަނީާކޮންޮގތަކަށްތޯާބަލ ފައިާމިކަހަލަާކަންތައްތަކ ާދޭތެރޭަގިއާާ
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ފިޔަވަޅުާެއޅުމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުާއެންމެާބޮޑަށްާއެދޭާޮގތޭ.ާދެންާމިހ ރުާބައެއްާރަށްރަށުަގއިާއެއްާފަސްަގނޑެްއަގިއާާ

މެނިފައިާވީާކަމަށްާވިޔަސްާއެާދެާރަށުަގއިާއ ބ ދީާއެްއވަރެއްާނުވ ނެ.ާވަރަށްާތަފ ތުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާދެާރަށްާހި

މެންބަރުނާްާ ރަށަކަށްާނިސްބަތްވ ާ ެއއްާ ކައުންސިލަކީާ އުފެދޭާ ނަމުަގއިާ ރަށުެގާ ދެާ އެާ ބަލ އިރުަގއިާ އެާނިސްބަތަށްާ

މައްސަލަތަކެއްާނުކުމެދ ނެާކަމަކަށްާވެދ ނެބ އޭާއަޅުަގނޑުާާާާހިމެނޭާރަށަކަށްާވުމަކީާއިޖުތިމ ޢީާޮގތުންާކޮންާކަހަލަ

ބިލާުާ މިާ ނެތްާ އިޢުރިތ ޟެއްާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ބަލ އިރުަގއިާ ވިސްނުމުންާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ހިތަށްއަރަނީ.ާ

އިޖުތިމ  ދެއްވ އިރުަގއިާ ވޯޓުާ ބިލަށްާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވެސް.ާ ފ ސްނުވުމަކުންާ އަދިާ ވެސް،ާ ޢީާފ ސްވުމަކުންާ

ހަމަޖެހުމަށްާބޮޑަށްާއިސްކަންދެއްވުމަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުާޢިލްތިމ ސްކުރަން.ާސަބަބަކީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އިޖުތިމ ޢީާހަމަޖެހުމެއް،ާއިޖުތިމ ޢީާތަރައްޤީާއެްއާނުެގނެސްާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާތަރައްޤީާއެއްާނުެގނެވޭނެ.ާއަދިާާ

މެންބަރުނާްާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާކުރިއެރުެމއްާވެސް ާނ ންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާނުކުތ ާއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހާ 

ާާ ނިންމ ލ ނަން. ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ ުއއްމީދުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ވިސްނ ވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ާوسالمވެސްާ

ާާ.وبركاتهާهللاާورحمتާعليكم 

ާ

 ާްއކެުވން:ވ ހަކަދެާާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބެއިރު

ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ ދ އިރ ތަްއ2010/7ާާާ؛ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާ ލަޠީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގުމެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ

ދަންނަވ ލު ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާއިޞްލ ޙަށްާ ހިފަނީ.ާ މިާ ބޭނުންާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ ޮގތުންާ ުމެގާ

ިމާާ އިޞްލ ޙެއްާ ހުށަހެޅިާ ވިސްނަވ ފައިާ ދުރަށްާ ަވރަށްާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އަންނަާ ކަމަކަށްާ އެާ އެނޭގނީ،ާ ބަޔަކަށްާ ތިބިާ ލިބިާ ތަޖުރިބ ާ ކަމެްއެގާ އެާ ތެރޭަގއިާ ކަމެްއެގާ އެާ ާާއިޞްލ ޙަކީ.ާ

ބަދަލަކުންާނުކުންނ ނެާނުރަނަގޅުާނަތީޖ .ާެއާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

މެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަކީާމިދެންނެވިާބީދައިންާތަޖުރިބ ާލިބިވަޑައިެގންާހުންނެވިާބޭފުޅެކޭ.ާއ ދެ،ާމިާއިޞްލ ޙުާިމާ

މ ވަ ނަމަާ ވ ާ ކަމަށްާ ނުެގނެވިއްޖެާ އެާާޮގތަށްާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ށުާ

ކަެމއް.ާާ އެކަށީެގންވ ާ ައއުަމކީާ ހީނަރުކަމެއްާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ ހަމަޖެހުމަށްާ އިޖުތިމ ޢީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ

ވ  ެއކުލަވ ލަންާ އެކުލަވ ލ އިރުާ ކައުންސިލުތައްާ މިފަދަާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ރަށުާާއަޅުަގނޑުާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ނީާ

ނޫން.ާާ ވަުގތެއްާ މުނ ސަބުާ އެންމެާ އެްއކޮށްލ ކަށްާ ރަށްާ ދެާ މިއީކީާ ރަށެއްަގިއ.ާ ކޮންމެާ ހިންގ ާ ވަކިންާ އޮފީސްތައްާ

ރަށްތައްާއެްއކުރުމުެގާމަސައްކަތްކުރަންާތަންކޮޅެއްާފަހުެގާމަރުޙަލ ާއެއްާރަނަގޅުވެދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާފެނޭ.ާެއާ

މިާވިސްނުމ  ލިބިފަިއާާޮގތުންާ މައުލޫމ ތުާ ވަރަކަށްާ އަޅުަގނޑަށްާކޮންެމވެސްާ ޮގތްާ އަިއާ ހުށަހެޅިެގންާ ފިކުރުާ މިާ އިާ

ިގނަާ ދ އިރ ެގާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ލަޠީފަށް،ާ ޙަސަންާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއީާ ވަނީ.ާ
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ޮގތުން އެާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މަތީންާ އެދުމުެގާ އަޅުަގނޑުާާބައެްއެގާ ވެސްާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ ާ

އެއްބ ރުލުންދޭނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަށްާ މިންނެތްާ ކުރެްއވިާ ތިޔަާ ވިސްނުންފުޅަށ އިާ ތިޔަާ ދަންނަވ ނީާ

ށްާމިާފުރިހަމަާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކޮށްދެއްުވންާާތ އީދުކުރ ނަމޭ.ާއަދިާއެންމެހައިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާމިާއިޞްލ ޙަ

 ވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.އެދިާދަންނަ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަލީާޢ ރިފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީާާ

ެގާއިތުރުާެއްއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ހަކަާދައްކަވަންާފުރުޞަތަށްާމިނިޓުއިރު.ާއަދިާޑީ.އ ރު.ޕ5ާާާީއަށްާބ ކީާއޮތީާާ

ާއެދިަވޑަިއެގންފައިާވޭާ.

ާ

 ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މުޙައްމަދާުާ  އ ދެ، މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދުވ ފަރުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އިޞްލ ޙަކީާާ މިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އިޞްލ ޙަށްާ ފުރިހަމަާ މިާ ބިލަށް،ާ މިާ ެއއްފަދައިންާ ޒުބައިރެކޭާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ރައްޔިތުންެގ8ާާާާޙަޤީޤަތުަގއިާ ދުވަސްވަރުާ އެާ ޮގތުން،ާ ބެހޭާ ބ ބ ާ ަވނަާ

މުހިއްމުާއެ ބަހުސްކުރެވުނީާއެންމެާ މަޖިލީހުަގއިާ އެާާޚ އްޞަާ ައޅުަގނޑުާ ޢަދ ލަތެުގާވ ހަކަ.ާ ކަމަކަށްާއިޖުތިމ ޢީާ ްއާ

ދިޔަީއާާ ދުވަސްވަރުާ އެާ ހައިސިްއޔަތުންާ ރައްޔިތެއްެގާ ދިވެހިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ނެތިން.ާ މަޖިލީހަކުާ

ލަތަކީާވެސްާހަމަާހަމަާކަނުލ ާއަޑުއަހަމުން.ާއިޖުތިމ ޢީާއަދ ލަތަކީާވަރަށްާމުހިްއމުކަމެއް.ާދެންާހަމަާއިޤުތިޞ ދީާޢަދ 

ާާ މެންބަރުާވިދ ޅުެވއްޖެ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުެގާއަޚް،ާނިލަންދޫާ މުހިއްމުާކަމެއް.ާ 1.5ާާވަރަށްާ

ބިލިއަންާރުފިޔ ާޚަރަދުވ ނޭާހަމައެކަނިާމުސ ރަާއަށް.ާއެއީާވުންާހަމަާވަރަށްާގ ތްކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމ ފަންނާުާ

ޢިްއޒަ ދ އިރ ެގާ ބޮޑުާއެްއޗެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާާހުޅަނުގާ އަުގާ އަކީާ ފަދައިންާޑިމޮކްރަސީާ މެންބަރުާވިދ ޅުވިާ ތްތެރިާ

ދިވެހިާ ވ ހަކަދެއްކީާ އިރުަގއިާ ައއިާ ޑްރ ފްޓުކުރަމުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އ ާ ނޫނީާ އިޞްލ ޙުކުރަމުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ބޭނު މީހަކުާ އެާ ހޮވުމ ިއ،ާ ވެރިޔަކުާ ބޭނުންާ މީހަކުާ އެާ ރައްޔިތަކަށްާ ޙައްޤުތަްއާާކޮންމެާ އުޅުމުެގާ ޮގތަކަށްާ ންާ

ާާ ކިޔ ފައި ބޮޑުވަނީއޭާ މުސ ރަާ ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ 15ާާލިބިެގންެވއޭ.ާ ރަށ16ާާާް،

ކަުއންސިލަރަށްާހެދުމުެގާއެއްެވސްާބޭނުމެއްާއޮތްާކަމެއްާނޫން،ާއެއީާވަރަށްާބޭއިންސ ފ5ާާާާުއެްއކޮށްލަިއެގންާއެންމެާާ

ތިމ ޢީާމައްސަލަތައްާއިންތިހ އަށްާބޮޑުވ ނެާކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާިމއަދުާމިާހުށަހެޅިފައިާއޮތާްާކަމެއް.ާއެއީާއިޖު

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަްއކަވަުމންާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާވެސްާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާވެސް،ާ މިާއިޞްލ ޙުާ އިޞްލ ޙުން،ާ

ާރަށްރަށްާވެސްާަވކިންާހިނަގމުންާއަޔަސްާެއާދެާބަިއާާވިދ ޅުެވއްޖެާމިައކުންާހުރަހެއްާނ ޅައޭ،ާއެއްފަސްކޮށްާހުރި

ނ ޅައޭ.ާާ ހުރަހެއްާ އިޞްލ ޙަކުންާ މިާ ވެއްޖެއްޔ ާ ކަމަށްާ ބޭނުންާ އެްއކޮށްލަންާ ކިޔަިއެގންާ ބަހެްއާ އެއްާ މީހުންާ
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ެގންނާަާ އެާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ މީހުންނަށްާ އެާ ހަމައެކަނިާ ސަބަބަކީާ ެގންނަާ މިާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ

ށްާނައްތ ލުމަށްާެގންނަާއިޞްލ ޙެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙަށްާަވރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރަން.ާމަޖުބޫރުކަ

އެހެންވީމ ،ާތިޔަާހުރިހ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއެހީތެރިކަންާމިާމައްސަލައިަގއިާލިބޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ާތެރިާރަީއސް.ާއުއްމީދުކުރަމުންާަވކިވެލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާޙުސައިންާވަޙީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާ

ާމިނިޓުާއެބަާއޮތް.9ާާާ

ާ

 ކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތް ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒ2010/7ާާާާީތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ިމާާ ޤ ނޫނެއް.ާ ވ ާ ފ ސްކޮށްފައިާ ދުވަހަކުާ އިހަކަށްާ ދ ދިާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނަކީާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ

ާާ ވަރ136ާާަޤ ނޫނުެގ ހަމަާ ވެސްާ އޭރުަގއިާ ވެސްާ އަކީާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވިސްނ ާާވަނަާ ެއއަށްާ ޮގތަކަށްާ މުހިއްމުާ ށްާ

ޚިޔ ލެްއާާ ރަނަގޅުާ އެއްފަސްކުރުމަކީާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ކޮށްާ ދިރ ސ ތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްކަންާ މ އްދ ާ ވ ާ ހިމަނ ފައިާ ަމުގފަހިކުރުމަށްޓަކައިާ އެކަމަށްާ ދެކޭތީާ ކަމަށްާ

މި މާިާއެހެންނަމަވެސްާ ދ ތީާ ކުރަމުންާ ކަންތައްާ މިާ ކޮމިޓީއަކުންާ މަޖިލީހުންާ ވަޒީރުންެގާ ުގޅިެގންާ ކަމ ާ މިާ ހ ރުާ

ޮގތުަގިއާާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އުޅުމަކީާ ބަދަލުކުރަންާ އިތުރަށްާ އަނެއްކ ާ މ އްދ ާ ިމާ ކަމުނުޮގސްެގންާ ކަންތައްާ

މެންބަ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ހަމަޖެހޭާ ވެސްާ ރ އްޖެާާއެްއޮގތަކަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އެބަާ ވެސްާ ރުންާ

އެއްފަސްކުރުމަކީާރ އްޖެާތަރައްޤީާކުރުމަށ ިއާރ އްޖޭެގާކަންތައްާބެލެހެއްޓުމަށްާވަރަށްާުމހިއްމުާކަމެއްކަން.ާމިހެންާ

ވަރަށްާ ވަކިކުރުމަކީާ ޤ ނޫނަކުންާ ތަންތަންާ ދ ާ ހިނަގމުންާ އެއްފަސްވެާ ޮގތުންާ ޤުދުރަތީާ މިހ ރުާ އޮތްއިރުާ މިކަންާ

ދަންނަވަން.ާާހިތ މަ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގިއާ ޚިލ ފުކަމެއްާ މުޅިންާ ިވސްނުމ ާ ިވސްނ ާ ެއާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ އަދިާ ހުރި،ާ

ތ އީދުކުރަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކައަށްާ ދެއްކެވިާ ރިޟ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަިއަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

މުސ  ވަުގތުެގާ މިާ ވިސްނުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ވިދ ޅުވިހެންާާއެހެންނަމަވެސްާ އެާ ވުރެާ ކުޑަކުރުމަށްާ ރަާ

އެއްފަސްކުރެިވެގންާއަސ ސީާޚިދުމަތްތައްާރަނަގޅަށްާކުޑަާޚަރަދަކުންާފޯރުކޮށްދެވޭނެތީާއ އި،ާއަދިާއެާރަށްރަށުަގިއާާ

އުޅެމުންާދ ާރައްޔިތުންނަށްާެއއްފަސްވުުމެގާސަބަބުން،ާިގނަާމީހުންާއެއްާރަށެްއަގއިާއުޅުމުެގާސަބަބުންާވިޔަފ ރީެގާާ

ވިސްނުމުަގއި.ާާޮގ އެާ ވިސްނ ފައިާ ކުރިއެރުމަށްާ ލިބެމުންދ ނެާ މީހުންނަށްާ އެާ ޮގތްޮގތުންާ އެހެންވެސްާ ތުންނ އިާ

ެއއްފަސްކުރުމަށްާާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދ ލީާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ
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ެއއްފަާ ޮގތުންާ ޤުދުރަތީާ ވިދ ޅުވަމުންާ ވ ހަކަާ ަވކިކުރަންާާތ އީދުކުރ ާ ޤ ނޫނަކުންާ ެވސްާ ތަންތަންާ ހުރިާ ސްވެފައިާ

ާމަސައްކަތްކުރ ތީާހަމަާއެާކަަމށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ރައީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނަށްާޝުކުރިއްޔ ާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސް.ާ

އިޞްލ ޙުާެގނައުމަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހުާހުށަހެޅިފައިވ ާރިޕޯޓ ާބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަދައްކ ާިމާ

ންމެާޕ ޓީއަކުންާވެސްާމަސަްއކަތްކުރަމުންާދަނޑިވަޅުަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާކޮންމެާބަޔަކުާެވސްާނުވަތަާކޮ

ދަނީާއެާބައެްއެގާއަމިއްލަާފަިއދ ާއ އިާމަސްލަޙަތަށްާކަމަށް.ާރައްޔިތުންނޭާކިޔައިެގންާވ ހަކަދައްކ އިރުާރައްޔިތުންނ ާާ

ބަދަލާުާ ޤ ނޫނަކަށްާ ހެދިޔަސް،ާ ޤ ނޫނެއްާ ނެތް.ާ ދެންނެވޭކަށްާ ކަމަކަށްާ ތިބިާ ބަޔަކުާ ފިކުރުކުރ ާ ވިސްނ ާ މެދުާ

ބައްޓަންކުރުމަށް.ާެގ ޤ ނޫނެއްާ އެާ ޮގތަކަށްާ ފައިދ ހުރިާ ބަޔަކަށްާ އެާ ދަނީާ ބަލަމުންާ މީހުންާ އެބައިާ ނަޔަސް،ާ

މިާ ވ ހަކަދައްކ ާ ބިލަށްާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ބައްޓަންކުރުމަކަށްާ ޮގތަކަށްާ ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ނޑުާމިާޮގވ ލަނީާައއުންާއެކަށީެގންވ ާލ ބަާއ އިާމަންފ ާއެްއާދަނޑިވަޅުަގއިާދިވެހިާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގ

އޮތީާއަންނަާބަދަލަކ ާުގޅިެގންާރައްޔިތުންނަށްާކުރެޭވާބުރަާމަސައްކަތެްއެގާަމއްޗަށްާކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާައޅުަގނޑުާާ

ދައްކ ނީާރައްޔިތުންނަށްާާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާވެރިކަމުަގއިާތިބޭާބަޔަކ އި،ާވެރިކަމ ާތޮޅޭާބަޔަކ އިާއަބަދުވެސްާވ ހަކަާ

ލ ބަާއ އިާމަންފ ާހޯދައިދިނުމަށްާމަސައްކަތްކުރަނީާއެާމީހުންާކަމަށް.ާއެކަމަކުާޙަޤީޤަތަކީާމިއިންާއެްއވެސްާބަޔަކުާާ

ތިބުމަށް.ާ ވެރިކަމުަގއިާ ބަޔަކުާ އެާ މަސައްކަތްކުރ ނީާ ބަޔަކުާ ތިބޭާ ވެރިކަމުަގއިާ ނުވިސްނ ކަން.ާ މެދުާ ރައްޔިތުންނ ާ

މީހުން ައއުމަށް.ާއިދިކޮޅުާ ވެރިކަމަށްާ ބަޔަކުާ އެާ ބޭލުމަށްފަހުާ ބަޔަކުާ ތިބިާ ވެރިކަމުަގއިާ މަސައްކަތްކުރ ނީާ ާ

ރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ާހުރިާކަންތައްތަކެއްާމިާދެބައިާމީހުންނަށްާކުރެވޭނެާކަމަށްާރައްޔިތުންާހީކުރ ާނަމ،ަަާއެއީާ

މަޞް އިޖުތިމ ޢީާ އަދިާ ދަންނަވަމުން،ާ ކަމަށްާ ހީެއއްާ ކުށްާ ެވސްާކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިފެހެއްޓުމަކީާ ލަޙަތުާ

ާތ އީދުކުރެވޭާކަމެއްާކަމަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ވ ހަކަާާ`.ާ ތ އީދުކުރ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ޅުަގނޑުާ

ދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާފަށ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާެގނައިާބަދަލުތަކ ާއެކީަގިއާާ

މަޖިލީހު ޢިއްޒަތްތެރިާ އޭރުާ އުފެއްދުމަށްާ ކައުންސިލުތަކެއްާ މިފަދަާ ެގންނެިވއިރުަގއިާ ބަދަލުތައްާ ތިއްބެިވާާއެާ ަގއިާ

ވ ހަކަާާ އޭރުާ ނޫން.ާ އެއްާ ރޫޙުަގާ މިދަްއކަވ ާ ވ ހަކަާ ިމައދުާ އެއްާ މިެގންދެވީކީާ މަސައްކަތްކުރަްއަވމުންާ މެންބަރުންާ

ދައްކަމުންާެގންދިޔައީާސަރުކ ރުެގާބ ރުާކަނޑުވ ލ ާރައްޔިތުންެގާއަތްމަްއޗަށްާރަްއޔިތުންެގާބ ރުާދިނުމުެގާވ ހަކަ.ާާ



 36 

އަނެ މިއަދުާ ތަފ ތުވެފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާ ޚިޔ ލުާ އޮތީާ މިާ ވެސްާ އަނެއްކ ާ ހިސ ބަުގއިާ ދޭންޖެހޭާ ބ ރުާ އެާ ްއކ ާ

ީވހ ާވެސްާލަހުންާދެވޭތޯާ ެއބަާބައްލަވ .ާއަދިާއެާބ ރުާ ޮގތަކަށްާމިކަންާކުރެވޭތޯާ ރައްޔިތުންނަށްާބ ރުާނުދެވޭނެާ

ރުަގއިާމިާޤ ނޫނަށްާއިތުރުާއިޞްލ ޙެްއާާސަރުކ ރުންާއެބަާބައްލަވ .ާޙަޤީޤަތުަގއިާިމއަދުާމިާއިޞްލ ޙަށްާވ ހަކަދަްއކ އި

ސަރުކ ރުންާާ ނުބައިކޮށްާ މ ނަާ އޭެގާ އެްއ،ާ މ އްދ ާ އޮތްާ ލިޔެފައިާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެީއާ އޮތީ.ާ މިާ ޖެހިފައިާ ެގންނަންާ

ޮގތުންާއެާރަށްރަށްާބަހ ލެވޭނާެާ ނަންަގަވއިެގންާމިހ ރުާއުފެދިފައިާހުރިާރަށްތައްާއެކިާރަށްރަށްާގުޅުވ ލައިާއިދ ރީާ

ލަސްކުރެޭވތޯާާޮގތަކަށް އިންތިޚ ބުާ ިމާ އަނެއްކ ވެސްާ ޙަޤީޤަތަކީާ ވިސްނަމުން.ާ ެގންދަވަނީާ މިހ ރުާ ސަރުކ ރުންާ ާ

ދެކެިވއްޖެ.ާާ ވ ހަކަާ ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިސްނުން.ާ ސަރުކ ރުންާ

ފަރެސްމ ތޮޑ  ކައުންސިލް.ާ ދެާ އޮންނަންޖެހޭނީާ އެްއޮގތަށްާާފަރެސްމ ތޮޑ ެގާ ވެސްާ ރަށްރަށެކޭާ އެހެންާ ހަމަާ ެގާ

ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާއިދ ރީާަވކިާސެކްޝަނެއްާވެސްާފަރެހުަގިއާހުންނަންާއެބަޖެހޭ.ާސިއްޙީާމަރުކަޒު،ާޞިއްޙީާޚިދުމަތްާާ

އެހެންާ މިާ ނޫނީާ އެހެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ހުންނަންާ ވެސްާ ސެކްޝަނެއްާ ދޭނެާ ޚިދުމަތްާ ޞިއްޙީާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ

ާާ .އަތޮޅުާަގމުަގއިާބަލަންޏ ާލ.އަތޮޅުާަގމުަގިއާާ…މިކަންާއޮންނަާޮގތަކަށްާއެކަންާނޯވޭ.ާމިސ ލަކަށްާލރަށްރަށުަގއި

އެބަހުރޭ.ާ މަރުކަޒެއްާ ޞިްއޙީާ ަވކިާ އަވަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ އެބަހުރޭ.ާ އޮފީހެއްާ ިއދ ރީާ ވަކިާ އަވަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ

ހިނިގާނަމަވެސްާއެާދެރަށަށްާވެސްާހަމަާއެާޙައްޤުާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތަށްާފަރެސްމ ތޮޑ ާއަކީާެއއްާރަށެްއޮގތުަގިއާާ

ކަމަށާްާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ވެސްާ ކައުންސިލެއްާ ވަކިާ ރަށުގައިާ ދެާ އެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ލިބެންޖެހޭނެާ

ށްާާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމ ާެއކީާއަޅުަގނޑުާމިާިއޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިާޮގތަ

ވެސްާާ އޮފީހުެގާސެކްޝަނެއްާ ރަށުާ ރަށުެގާ އެާ އަދިާ ޚިދުމަތްތަކ އިާ ފަރެސްމ ތޮޑ ެގާޞިއްޙީާ ެއކީަގއިާ ބަދަލ އިާ މިާ

މާިާ ކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮންމެައކަސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ދ ންޖެހޭނެާ އުފެދިެގންާ ފަރެހުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން.ާ ނިމޭާ ވެާ ކަމެއްާ އެާ ހަަމާވިސްނެނީާ އިރުަގއިާ ެގނައިާ އިޞްލ ޙުާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާ

ޤައުމުެގާާ މިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭާ މައުމޫންާ ހުރީާ ވިސްނުމުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އަދިވެސްާ

ޤ ނޫނުއަސ  ޮގތަށޭާ ދަތިވ ނެާ އެންމެާ ވެރިކަމަށްާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާ ހުންނަވ ނީ.ާ ސީާވެރިކަމުަގއިާ

ވަޑަިއެގންނެިވާާ ެވރިކަމަށްާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެާ އުޅެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ބައްޓަންކުރ ނީ.ާ

ފަރ ތްތަކުންާޢަމަލުާނުކުރެވިެގން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމ ާކޮންމެާކަމެއްާދ ންާމިާޖެހެނީާސުޕްރީމްާކޯޓަށް.ާ

ޮގތަކަށްާއެާޤ ނޫނެއްާއެާކަެމއްާސަ ިއއްޔެާނޫންާއިހަށްާނޫނީާއެނޫންާ ރުކ ރުންާކުރަްއވ ކަށްާބޭނުންފުޅެއްާނުވޭ.ާ

ދުވަހުާފ ސްވެެގންާދިޔަާޤ ނޫނުާވެސްާމިހ ރުާއެާއޮތީާތަޞްދީޤުކުރައްވ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވަކިާޮގތަކަށްާނެތީމަޭއާ

ައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ  ޮގތުަގއިާއެާޤ ނޫނުާާވިދ ޅުވެފައިާއެާހުއްޓަވ ލައްވ ފައި.ާޙަޤީޤަތަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙަކީާ ާ

އެހެންނަމަވެސްާ ެގޒެޓުކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ާ ތަޞްދީޤުކުރައްވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެކީަގިއާ ފ ސްވުމ ާ މަޖިލީހުންާ

ކޯޓުތަކުެގާާ ކޯޓ ިއ،ާ ސުޕްރީމްާ މިހ ރުާ އަނެްއކޮޅުންާ ނޫން.ާ ޮގތަކަށްާ އެާ މިދަނީާ ފެންނަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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އްދ ތައްާހުރީ.ާއެހެންކަމ ާތްާއިރުަގއިާެވސްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙ ާޚިލ ފަށްާބައެއްާމ ާޤ ނޫނަށްާބަދަލުެގނެވިފައިާއޮ

ދިއުަމކީާާ ކުރިމަތިވެެގންާ އުނދަޫގތަކެްއާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އިތުރަށްާ ފ ސްވެެގންދ އިރުާ ޤ ނޫނުާ އެާ އެކީަގއިާ

އަޅުަގނޑު ވ ހަކަދަްއކ އިރުަގިއާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ވިސްނ ާާގ ތްކަމެއް.ާ ކުރިއަށްާ އެބަާ ކަންކުރ އިރުާ މެންާ

 ކަންތައްތަކެއްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަނެއްކ ވެސްާއެނބުރިާނ ދެޭވާހިސ ބަކަށް....

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢަބްދު ޙަމްދޫންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިނުގރައިދޫާ އަޅުަގނޑުާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ ޙަމީދަށާްާهللا

ާމިނިޓުއިރުާ.2ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާބ ކީާއޮތީާާ

ާ

 ޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ިމާާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ލަޠީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ަގނޑުާމިާފުރުޞަތުަގއިާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުާ

މިާތަންފީޛުކުރަމުންާދ ނާްާ ިގނަާހުރަސްތަކެއްާދިމ ވުންާއެކަށީެގންޭވ،ާ ދ އިރ ތައްާހިންުގުމެގާމަސަްއކަތަށްާވަރަށްާ

ާާ މިވ ާމަފުހޫމަކަށް ނުވަތަާމިާބިލުންާމިެގނެސްދޭާއިޞްލ ޙަކީާޙަޤީޤަތުަގިއާފަށ އިރު.ާއެކަމަކުާމިާބިލުަގިއާމިހ ރުާ

މިއަށްާބުރޫއަރ ނެާކަެމއްާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާަވރަށްާިގނަާމެންބަރުންާމިާިއޞްލ ޙ އިާއަދިާމިާބިލ ިއ،ާާ

އަާ ދައްކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ުގޅުމ ާ ހުރިާ އެއްފަސްކުރުމ ާ އ އިާ ތަރައްޤީާ އ އިާ އ ބ ދީާ ޅުަގނޑުާއަދިާ

ކުރީެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ޑެފިނިޝަނެއްާ ކުޑަކުޑަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ

ސަރުކ ރުަގއިާއ ބ ދީާއ އިާތަރައްޤީާެއއްފަސްކުރުުމެގާސިޔ ސަތެއްެގާވ ހަކަާދެއްކިއިރުާިމާމ ނަކޮށްފައިާނުވަތަާިމާާ

ާާ ެގންދިޔައީ ޮގތަކީާާކަމަކ3ާާަތަންފީޛުކުރަމުންާ އެއްާ ެއއްފަސްކުރ ާ ތަރައްޤީާ އ ބ ދީާ ފުރަތަމަާ އެންެމާ ބަލަިއެގން.ާ ށްާ

ނުވަތާަާ ުގޅ ލުންާ ބިމުންާ ޮގތަކަށްާ ފަދަާ މަސައްކަތްކުރ ނެާ އެކީާ ޮގތުންާ އިޤުތިޞ ދީާ އެކީ،ާ އ ބ ދީތައްާ ރަށްރަށުެގާ

ދިއުން ކަނޑަެއޅިެގންާ ދ އިރ ޮގތުަގިއާ އިޤުތިޞ ދީާ ެއއްާ ރަށްރަށަކީާ ހުންނަާ ފެރީެގާާުގޅިފަިއާ ޮގތަކީާ އަނެއްާ ދެންާ ާ.

ާާ ޮގތް.ާދެންާމ3ާާާިާނިޒ މުންާުގޅ ލުން.ާދެން ބަދަލުކުރުމަކީާއެންމެާފަހުާ ވަނަާޮގތަކީާމީހުންާބަދަލުކުރުން.ާމީހުންާ

ތަނުަގިއާާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ތެރޭަގއިާ އިޞްލ ޙުެގާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ ބިލުެގާ

ފަދައިންާާާމަސައްކަތްތަކަށް ފ ހަަގކުރިާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ކުރިންާ ެއއީާ އަންނ ނެ.ާ ލުއިކަމެއްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ

އިދ ރީާރަށްރަށުެގާޮގތުަގއިާހުރިާރަށްރަށުަގއިާކައުންސިލްާއުފެދިެގންާާ އޮޅުންބޮޅުންތައްާކުޑަވެާމިހ ރުާހިނަގމުންާދާ 

ކައުން އޮތީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ފުރުޞަތެއްާ ހައްލުކުރަންާ މިކަންާ ބަދަލުތަްއާާދ ނެ.ާ އެކަށީެގންވ ާ އަދަދަށްާ ސިލުތަކުެގާ

ެގނައުން.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާކުރިއަށްާއޮތްތަނުަގއިާމިާކަމ ާދޭތެރޭާވަރަށްާިގނަާފަރ ތްތަކުންާވިސްނަވަންޖެހޭނެ.ާ
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ކުރަންާާ އިޞްލ ޙުާ ައދަދުާ މެންބަރުންެގާ ކައުންސިލުާ އަދަދަކަށްާ އެކަށޭނަާ އ ބ ދީތަކ ާ ރަށްރަށުެގާ އެއީާ

ާަގންނަވ ނެާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލ ފައިާއަޅުަގނޑުާަވކިވެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާޖެހިވަޑައިާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގޑިއިރުެގާހުސްާަވުގތުކޮޅަކަށްާވަުގތުާނަގ ާހިސ ބަށްާމިާއ ދެވުނީ.1ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާމިާހިސ ބުންާައޅުަގނޑުމެން

ާާއަޅުަގނޑުމެންާއަލުން ަގއި.ާަމސައްކަތްާފަށ އިރުާފުރަތަމަާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަންާއޮތ1:00ާާާީާމަސަްއކަތްާފަށ ނީ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާމުލަކުާ ާާهللا އޮތީ ބ ކީާ އަށްާ ޕީ.އޭާ ފުރުޞަތެްއ.2ާާާޔ މީން.ާ މިނިޓުއިރުެގާ

ޑީ.އ ރު. އަރުވ ނަން.ާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ފުރުޞަތުާ އެާ ހަމަވެފައި.ާއަޅުަގނޑުާ ވަނީާ މިހ ރުާ ަވުގތުާ ޕީެގާ

ާާ ހިސ ބުން މިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ނީ.1:00ާާާާއެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންާ ހުސްަވުގތުކޮޅުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމައަށްާ އ ާ

 ވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

 ]ށ13:01ާްނ12:00ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރާުާާާަގއ11.2ާާިދަނީާާާާއިެގންާކުރިއަށްާެގންދަން.ާމިހ ރުާކުރިއަށްާމިއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށަ

އިޞްލ ޙ2010/7ާާާު ވަނަާ އެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާާާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރުމުެގާމަސަްއކަތް.ާާ،ެގނައުުމެގާބިލު.ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމި

ާާ ާާާާނަށް.ޔ މީهللاާޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްާއަރުވަނީ ާާޕީއޭ 2ާާާާއަށާބ ކީ ާާއިރުެގާވަުގތުާއެބަާމިނެޓު

ާއޮތް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމެންބަރުާާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާމެދުާަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާހިތަދޫޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުާ

ރަށްާާވަާާ،ކުރަމޭ.ާސަބަބުާވެސްާދަންނަވ ލ ނަންތްާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާއޮ

ާާާާކުރުކޮށް.ާމިާބިލުާފ ސްކުރެވިފައި ާާއޮތްާއިރު އުޅޭާާާއަޅ ފައިާމިވަނަާމ އްދ ަގއިާއެކަށ3ާާާަމިާބިލުެގ އޮތީާމީހުންާ

އެ ކަމަށް.ާ އޮންނަންވ ނެާ ރަށުކަުއންސިލެއްާ ރަށެއްަގަައިާ ފ ސްކޮާާކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިރުާޮގތަށްާ އޮތްާ ށްފައިާ

ލ ޙަށްާާވެސްާަވރަކަށްާފުށުއަރ ާޮގތަކަށްާމިހ ރުާމިއޮތީާމިާއިޞްާާކޮންމެާާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއެއ 

ވަނަާމ އްދ .ާޭއަގއިާމިާބުނަނީާއެއްފަސްަގނޑެްއަގއިާއޮންނަާމީހުންާއުޅޭާދ136ާާާެ.ާެއއީާާއަިއއްސަެގންނެވިާމ އްދ 

ރަށެއްާކަުމަގއިާވީނަމަެވސްާއެާދެާރަށްާބަލ ނީާއިދ ރީާޮގތުންާއަދިާދެާރަށްާކަމުަގއިާވީނަމަވެސްާއެާދެާރަށްާާ



 39 

ކަމަށޭ.ާއަދިާކޮންމެާމީހުންާއުޅޭާައވަށެްއަގިއ.ާާާާބަލ ނީާއެއްާރަށުާކައުންސިލެއްެގާބެލުމުެގާދަށުންާހިނގ ާތަނެއް

ާާ ވ ހަކަ ޮއންނަާ ކައުންސިލެްއާ ވޯޓުާ ޮގތަށްާ ވޯޑެްއެގާ ައވަށުާ ނޫނިއްޔ ާ ކައުންސިލެއްާ ައވަށުާ ބުނެވިދ ނެ.ާާއެއީާ

ާކަމަށްާިމާާއިދ ރީާޮގތުންާރަށަކަށްާނުވ ާާރަށްތޯާވެސް..ާއެާދެާރަށްާެއއީާދެާާއެހެންވީމ ،ާސުވ ލުާއުފެދޭާކަންނޭނެގ

ާާލެވެނީ.ާއެހެންވީމ ބެ ބުނ ާާާާކުރީމަާމީަގއިާމިމިާކުރަނީ.ާެއާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދު،ާމިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދު

ވ ހަކަާައކީާދެާރަށެއްެގާޮގތަށްާއެއްފަސްަގނޑެްއަގއިާއޮންނަާދެާރަށެއްެގާޮގތަށްާއިދ ރީާޮގތުންާވަކިވެފައިާއޮންނަާ

ވަންޏ ާއެާދެާރަށްާބަލ ނީާހަމަާކައުންސިލުާޮއެވެގންާދެާާާާކަމަށްދ ާާދެާރަށެއްެގާޮގތަށްާމިހ ރުާވެސްާހިނަގމުން

އޮންނަާ ތެރޭަގއިާ މީހުންެގާ އަދިާ ޮގތުންާ އިޖުތިމ ޢީާ މިއީ،ާ ޮގތަށޭ.ާ ހިނގ ާ އޮެވެގންާ ކައުންސިލުާ ދެާ ރަށުެގާ

ެއކީާާާާން،ާމިއާ ަވންޏ ާމިކަންާހަމަޖެހޭާޮގތްާކަމަށްާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާދެާާމުޢ މަލ ތްތަކަށްާބަލ ާކަމަށް

މިާއ ބ ދީާއެއްފަސްާާމިާނުކުންނަާމައްސަލައަކީާމިހެންާކަމަށް ކުރުމ ާމިާތަރައްޤީެގާމަޝްރޫޢުތަކަށްާއަންނ ނީާވަންޏާ 

ދެން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއިދ ރީާޮގތުންާމިހ ރުާވެސްާމިާދެކޮޅުަގއިާދެާައވަށުަގއިާމިާ؟ާކޮންާކަހަލަާބަދަލެއްތޯ

ކަމަށް އޮންނަާ މުސ ވަންާާކޮމިޓީާ ހަމަާ މުވައްޒަފުންތަކެއްާ އިދ ރީާ ހަމަާ އެހެންވީމ ޏ ާ ހިނގ ނޭ.ާ ވެސްާ އެާާރަތައްާ ާ،

ހިނގ ނެ ކަންނޭނެގޚަރަދުތައްާ އެްއޗެއްާ ދ ާ ކައުންސިލަށްާ އޮާާާ ދެން،ާ ސަލ މަތްވ ނީ.ާ ބޮޑެތިާހަމައެކަނިާ ތީާ

ާާމަޝްރޫޢުތައްާބަނދަރު ޮގތުންާދާެާހެދުމ ާމިކަންކަން.ާދެން،ާމީަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހީމަުގހެދުމ އި ވަނީާއަދިާއިދ ރީާ

ތިޞ ދީާބޮޑެތިާމަޝްރުޢޫތަކަށްާބަލ ާެއްއފަސްކުރުމުެގާއިޤުރަށެއްެގާޮގތުަގއިާއޮތްާކަުމަގިއާބެލިާކަމަށްާވިޔަސްާމިާާ

،ާމިކަންކަަމށްާާއެއްާނުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ާާޖެހޭާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފަންޏ ާއެއަކުންާދަތިތަކ ާއަންނަންވަާާކަމަށް

ތ އީދުާާބަލ އިރު ބޮޑަށްާ ހަމަާ މުޖުތަމަޢުއަޅުަގނޑަށްާ މީހުންާ ދިރިއުޅުމ އިާ މީހުންެގާ އުޅުންާާާާެގކުރެވެނީާ ތެރޭަގއިާ

އިދ ރީާޮގތުންާދެާރަށެއްެގާޮގތަށް.ާއަނެއްކ ާއ ބ ދީާޮގތުންާވެސްާދެާއަވަށެްއާާާާ،ހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާޮގތަށްާބަލ އިރު

ަގއިާހަމަާދެާކައުންސިލުާއޮތުމަކީާހަމަާއޭަގއިާއެންމެާރަނަގޅުާާޮގތަށް.ާދެާރަށެއްާޮގތަށްާބެލެމުންާއަންނަާތަންތަނު

ާާ އަޅުަގނޑު ފެންނ ތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ިއޞްލ ޙަޮގތްާ ޝުކުރިްއޔ ާާމިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާމި ާާވަނަާމ އްދާ 75ާާހިސ ބުންާަގވ އިދު ވ ާާާާެގާދަށުންާއަދިާެއާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއ3ާާިެގާ)ހ(ާެގ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ މަތިންާ ހިންުގުމެގ2010/7ާާާާޮގތުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާްއވަން.ާާވަނަާކިޔުންާއ3ާާި(ާިއޞްލ ހުާެގނައުމުެގާބިލުެގ1ާޤ ނޫނަށްާއެއްާވަނަާާ)

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މިއަޅުަގނޑު، ާާދަނީާާމިހ ރުާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ މަރުޙަދިވެހިރ އްޖޭގ10.1ާާާެާާާ.10ާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ ކަސްޓަމްާ ލ ާާާ

ާާށްާެގންދިއުން.ާމިާބިލަށްާބަހުސްކުރިއަ ިއކްރޯާާއޮތް.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު...ާމަާާއެބަާާމިނެޓ1:38ާާުކުރުމަށްާބ ކީ

ކުރަންާޖެހިއްޖެ.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާއެންެމާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމާިާސްޓ ރޓުންާރީފޯނުާސިސްޓަމްާއަލު

ާދ އިރ ގެާާދެކުނުާރަޝީދު.ާއަޅުަގނޑުާމ ފަންނުާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ ިއރ ެގާދެކުނުާއަރުވަނީާމ ފަންނު

ދިވެހިރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްާބިލުެގާބަހުސްާމަރުޙަލ ަގިއާާާާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަފުޅުާދެްއކުމަށް.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާމ ފަންނު

ާފިންާއިނޭގތޯާ.އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތަށް މިހ ރުާ އެދިވަޝުކުރިއްޔ .ާ މިާާޑަިއެގންފައިާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ތިމަރަފުށިާާވ ާ ާދ އިރ ގެާާއަރުވަނީާ

ާ.އަށްާޠަފ މުޞްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މުޞްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތިމަރަފުށި

ފިތ ލ ޢިއްޒަތްާ ހަމަާ އެދިާ ފުރުޞަތަށްާ ހަމަާ އަދިާ ރައީސްާ ޕްާާ،އިރަށްތެރިާ ދެްއީވާާހަމަާ ތިާ އިރަށްާ ރެސްކޮށްލ ާ

ދައްކ ނެާއިތުރުާާށްާދިމ ވ ނެާކަމަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކައަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތު.ާއަޅުަގނޑުާހީނުކުރަންާމިހ ާއަވަހަ

ާ؟ބޭފުޅަކުާނެތީތޯ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތަށް އިރުާ މިއެދިަވޑަިއެގންދިަވޑައިެގންނެވިާ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ ތ ނަގިއާާާާފައިާ

ާނެތްާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މުޞްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތިމަރަފުށީ
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ނުކުތ  ދެާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުާ މީަގއިާ އެްއޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންމެައކަސްާ އެްއާާާާއ ދެ،ާ

އެދުނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިާާާށްލަންާބޭނުންވ ތީވެ،ާމިާފުރުޞަތަށްފ ހަަގކޮ

އެބަާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޕްރޮާާބިލުަގއިާ ބޯޑަރާ އިންާ ކަސްޓަްމސްާ ހީވަނީާޓެޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ ކްޝަން.ާ

ާާވ ާޤައުމުތަކުަގއިާާާުގޅިފައިާާ،ކުރަނީާހަމަާއެއްާޤައުމެއްެގާޮގތުންާލ މެހިާާކްޝަންާމިާބޭނުންޓެިގނައިންާބޯޑަރާޕްރޮ

ކަސްޓަމްސްތަާ ބޭސްވ ާ އެްއޗެހިާ މިާ ބޮޑަށްާ މިާ ކަނޑުެގާާކަށްާ ނަމަވެސް،ާ ޮގތުަގއި.ާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަނީ.ާ

ެއބަ ބޯޑަރުާ މިާ ވެސްާ ނެތޭާާާޮގތުންާ ބިލުަގިއާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑަށް.ާ ވަރަށްާ އޮތްާ

އުޅޭާހަމަާވަރަށްާިގނަާާާއުޅޭާހެންާއެބަާނޑުއަޑީަގއިާހަމަާބުޅަލ އިާމީދަލ ާާކަާާއުޅޭާާބަޔ ންކޮށްފަކ ާމިާރ އްޖޭަގއިާއެބަ

އެހެން ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާއުޅަނދުފަހަރުާ މިއީ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މިވީމ ،ާ ބުޅަލ ާާކަނޑުައޑީަގއިާ ާއިއުޅޭާ

ާާ ވަނުމަުގއި ރ އްޖެއަށްާ މިާ އުޅަނދުފަހަރުާ އުޅޭާ އުޅޭހެންާ އަވަދެމިދަލ ާ އެބަޖެހޭ.ާާނުކުތުމުަގއިާ ބަލަންާ ޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ނިޒ މަުގއި ދުނިޔޭެގާ ޮގތްާ އެބަހުރިބެލެނޭާ ާާާާމިހ ރުާ ގ އިމުދުނިޔަޭގއި ނިޒ މުތައްާ ސަރވެާއެާ ސްާާއިލަންާކުރެވިފައި.ާ

އޭތިާާކެމެރ  ކައ އިާ އެބަހުރިާ ާާމީތިާ މަތި ބަހައްޓ ފައި.ާ އަނޑުއަޑީަގއިާ ހަމައެކަނިާ ނޫންާ ިމާއެކަންޏެއްާ ޅުަގނޑުމެންާ

ހަމައެކަ ފެބަލަނީާ ފެާނިާ އުޅަނދުފަހަރު.ާ ހުންނަާ ސަރަހަންމަތީަގއިާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ނޫޅުނަސްާ އްދުތަކަށްާާންމަތީަގއިާ

ާާވަން އުޅޭ.ާާާޤައުމުތަކުަގއިާުއޅަނދުފަހަރުާހަމަާމިާދެންނެވިާއުސޫލުންާއެބަނަާއުޅަނދުފަހަރުާމަދެއްާނޫން.ާއެއީ،

ާާާާކަމަށްާާއްދުތަކަށްާވަންނަރަހަދުާބޭނުންކޮށްާމިާރ އްޖޭެގާސައްރ އްޖޭެގާސަރަހަާާ،ާމިއެހެންވީމ  މިފަދާަާާާމީވަންޏ 

ނެޭގނެާޮގތެއްާގ އިމުވ ންޖެހޭނެ.ާމިއަދުެގާދުނިޔޭަގއިާމިާޓެކްނޮލޮޖީާކުރިއަރ ފައިާހުރިާމިންވަރަށްާާއުޅަނދުތަކުންާޗ ޖު

ާާ މޮނިޓަރބަލ އިރު މިާ ކަންތައްތައްާ މިމިާ ބެލުމަކީާ މިާާއީކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ބޮޑުާ ނަގިއާާތ ާާމާ 

ާާާާތިބެފައިާއެހެން ޕ ސްވޯޑުާޖަހައިެގންާމިާބަލައިލަނީާތަނެއްެގާހުންނަާރެސްޓޯރަންޓަކަށްާވަންނަާމީހުންާވެސްާހަމަ

އެހެންވީމ  އެހީަގއި.ާ ކެމެރ ެގާ މުސްތަޤުބަލުސަރވެއިލަންސްާ ބިލުަގއިާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ާާަގއިާ،،ާ

ބިލުންާާއަޅުަގނޑުމެންާާ ކަވަރުކުރަންޖެހޭާާމިާ ހަަމާއެބަާ ެވސްާ މިކަންާ ކަންތައްތައް.ާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިފަދަާ

ކަމަކީ.ާާާާމުސްތަޤުބަލަށްާބަލަންޖެހޭާކަމެއްާމިއީ.ާިމއީާނ ންނ ނެާކަެމއްާނޫން.ާމިހ ރުާވެސްާހިނަގމުންދ ާކަމެއްާމި

ާކުރަމުންާތިޞ ދުތަކ ާހަމަާމިާޤައުމުތަކުންާމިކަންކަންބޮޑެތިާިއޤުދުނިޔޭެގާވ ދަވެރިާާހަަމާާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާއެނޭގާާ

އަންނަކަން.ާމިާރ އްޖޭެގާކަނޑުއަޑީެގާހ ލަތުާއަޅުަގނޑަށްާވުރެާބޮޑަށްާދެނެވަޑަިއަގންނަަވނީާމިާރ އްޖޭެގާބޭރުެގާާ

ާާލިބިފައިވ ާޗ ޓެއް.ާމިާރ އްޖެާާާބޭރުެގާބައެްއެގާއަތުންއޮތްާާާާއެހެންާޤައުމުތައް.ާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާއެބަ

ތަންތ ަގއިާހުރިާއެއްޗަކ ާނެތްާާާާއެާާއިއ ާާވ ާޚަޒ ނ ާާތް.ާމިާރ އްޖޭެގާކަނޑުއަޑީަގއިާނެާާއަކުންާއެާޗ ޓުާފެންނ ކަށް

ާާާާ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްއެްއޗެއްާ އަށްާޮގސަށްާއެބަހުރިާާާާއެނެގނީާއެާފަރ ތްތަކަށް.ާމިާރ އްޖޭެގާކަނޑުައޑިބޮޑަށްާާވުރެ

އެބަހުރިކޮށްެގޑަިއވިން ޤައުމުތަކުންާ ޔޫރަޕްާ 70ާާާާންާ ،80ާާާާ ޑޮލަރު ހަމަާމިލިޔަންާ އެބަހުރި.ާ ނަގ ފަިއާވެސްާ ފައިދ ާ

ުމސްތަޤު އަނެއްކ ާ ދެން،ާ މައްސަލަތައް.ާ ކަހަލަާ މިާ ބޮޑެތިާ ފަށަލައިވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިބަލުަގއިާ އޭރިޔ ާ ާެގާ
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،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާކަސްޓަމްސްެގާކޮންޓްރޯލްެގާދަށުަގއިާއޭރިޔ ތަްއާާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ާާންނަނީާބޮޑުވަމުންާމިއަ

ޕްރޮނޫނި ބޯޑަރާ މިާ ކަމަށްޓެއްޔ ާ ކުރ ާ މިކަންާ ދަށުންާ މިާާާކްޝަންާ ކޮާާވަންޏ ާ ވަރަށްާާބިލަުގއިާ ންެމވެސްާ

ކަންކަމަށް، ވަރަާާާއަލިއަޅުވ ލަންޖެހޭނެާ ބަޔ ންކުާާާ،ށްކަކޮންމެވެސްާ ޤ ނޫނުަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާާނޫންާ ރަންޖެހޭނެ.ާ

ކުރ ނެާކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެގާދެވަނަާާށްާރިޢ ޔަތްއަލިއަޅުވ ލ ނެާކަމަާާލ ަގިއާމީަގއިޙަކުރަންާކޮމިޓީާމަރުއުއްމީދު

އަށްާވަންނަާޗ ޓަރާއުޅަނދުފަހަރަކީާމިާއުޅަނދުފަހަރުާމިހ ރުާވެސްާާާދިވެހިރ އްޖެާާ.ޕޮއިންޓަކީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ

ާިއޒްކޮށްފައިނަންާކަސްޓަމްސްާއިންާހަދ ފައިވ ާރިކޮަގދަނީ.ާރަސްމީާޮގތުާާަޯޓުތަކަށްާމިދަނީާރ އްޖޭެގާއެކިެއކިާޕޯާާާމި

ޤަބޫލުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިްއޔ ާ އެހެާާވ ާ ނޫންާ ބަނދަރަކަށްާ ބޯޓުނެވ ާ ބޭރުެގާ ރ ްއޖެއިންާ ޮގތަށްާ ފަހަރުާާަްާ

އަސަރުތައް ނެދެވޭާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ބޯޓުތަކުންާ ރޫރަލްާާާެއބަހުރިާާޗ ޓަރާ ވަރަށްާ އެބަހުރި.ާ ހިނގ ފައިާ ކަންކަންާ

ާާާާއޭރިޔ ތަކަށްާ ދީފައި. ހުއްދަާ ދެކެވުނު.ާާއެބަހުރިާ ވ ހަކަާ ކަސްޓަމްސްެގާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ވެސްާ ކުރީަގިއާ ތަންކޮޅެއްާ

ވިއްޔަކ ާރޫރަލްާއިާދަތުރުކުރ ާބޯޓުފަހަރަށްާނޫނީާާގަާއްސަލަތަކެއްާޖެހުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާރ އްޖޭެގާފްލެުގމަާާމ ،ދެއްކީ

ހުއްދަާ ދިއުމަކަށްާ ެއހެންވީމ ާާއޭރިޔ ތަކަށްާ ވ ހަކަ.ާ ނުދެވޭނެާ ގޮާާާ،އެއްާ ބޯޓުއަޅުަގނޑުާ ޗ ޓަރާ ާ ފަހަރުާވ ލަންާ

އެހެނާްާ ނޫންާ ބަނދަރުތަކަށްާ ބަނދަރުތަކަށޭ.ާ ހުރިާ ހަދ ފައިާ ޮގތުންާ ރަސްމީާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ދެވޭނީާ ހަމައެަެކަނިާ

ާާާާބަނދަރުތަކަށްާދ ާކަމަށް ރުާާފަހަނެާކަމަށް.ާނޫނިއްޔ ާދިވެހިާބޯޓުޖެހޭެއއްާއޮންނަންވަންޏ ާވަރަށްާޚ އްޞަާހުއްދަ

އ ުގ މީހުންނަށްާ ބޯޓުދުއްވ ާ އެފަދަާާ ހަމައެކަނިާ ޮގތުަގއިާ އިނ ޔަތެއްެގާ ޚ އްޞަާ އޮންނަާ މީހުންނަށްާ ދުއްވ ާ ފަހަރުާ

ދުއްވާ  ދިވެހިންާ ދެވޭނީާ އޭރިޔ ތަކަށްާ ާާާާ،ރޫރަލްާ ބޯޓުާާރަޖިސްޓްރީަގއިދިވެހިންެގ ދުނިޔޭަގިއާާ\ވ ާ ކަމަށް.ާ ފަހަރަށްާ

ރަލްާއޭރިޔ ތަކަށްާިމކަހަލަާއ ުގާބޯޓުާފަހަރުާމިކަންކަންާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާމިކަންާއޮޭވ.ާެއއީ،ާއެފަދަާރޫ

ާާާާ،އެްއޗެހި ާާމިފަދަާބޮޑެތިާއެްއޗެތިާއުޅަނދުފަހަރަށްާހުއްދަާނުދޭާވަރަށްާިގނަާސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި.ާއެީއ،ާާެވސް

ނގ ާާމ ާެއވަރުާބޮޑެތިާއުޅަނދުފަހަރުަގއިާހިިއ،ާސެކިއުރިޓީާމީހަކުާދިޔައިިގނަާފަހަރުާއޮންނަނީާކަސްޓަމްސްެގާމީހަކ 

ހ ސް،ާހަތާްާާާއ ދޭާބ ރަާފަނަރަާާފަހަރުާދިހަާބ ރަހ ސްާޓަނުެގާބޯޓުާފަހަރުާއެބަާާކަންތައްތަކެއްާނޭނޭގނެ.ާބަެއއް

ރ އްޖެތެރެ ފަހަރުާ ބޯޓުާ ކޮންޓައިނ ެގާ ހ ސްާ ދޮޅުާ ސަތޭކަާ އަށްާ ާާާާސަތޭކަާ އެއްޗެހި އެާ ޮގސްެގންާ ފަހަރުާއަށްާ

ާާކުރެވޭނެާނިޒ މެއްާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގޗެކު ކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއި ޮގވ ލަންާމިާބިލުާ މިާކަމަށްާވެސްާނޑުާ

ޮގތުންނ ކޮށްރިޢ ޔަތް ސެކިއުރިޓީާ ެއއީ،ާ ެވސް،ާާހުރިާާާއިދެްއވ ށޭ.ާ ބަލ އިރުަގއިާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާހ ާ ދުނިޔޭެގާ

ާާ ާާތަންތ ނަގއި ޝިޕްލައިެވސް ދިވެހިާ ހަމަާ އެީއއޭ.ާ ހަމަާ ޮގތަކީާ އުޅޭާ މިާއެކަންކޮށްާ ވެސްާ ކުރިއަރ ނީާ ހަމަާ ާާންާ

ާާބޯޓު ދުއްވ  ކުރިއަޝިޕްއޯފަހަރުާ އިނ ޔަނަރުންާ ޚ އްޞ ާ މިކަހަލަާ ވެސްާ ލިބިެގން.ާާާތެއްާރ ނީާ ބޭފުޅުންނަށްާ ެއާ

ޮގވ ލަާއެހެންވީމ  އަޅުަގނޑުާ އި،ާ ކަސްޓަމްސްާ އަނެއްކ ާ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވ ށޭ.ާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ މިކަންކަންާންާ ންާ

މިާރ އްޖޭަގއިާކަސްޓަމްސްާާޕޮއިންޓަކަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނީާާވަނަާާާާމީެގާއިތުރަށްާައޅުަގނޑުާތިންާާކުރ އިރުގައި

ސަބަބަކީާމިހ ާާަގންނައިރުަގއިާއަދިވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާވަަަރަށްާބޮޑެތިާޯގސްތައްާއެބަހުރި.ާާއިންާޑިއުޓީާބަލައި
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ފުރައިޓު ދުނިޔޭާ ާާާާވެސްާ މިދޭތެރެއިން 15ާާާާރޭޓަކީާ ދ12ާާާިޑޮލަރަށް ވެސްާ އުޅުނުއިރުާ އަށްާާާާވެހިރ އްޖެޑޮލަރަށްާ

40ާާާާާާކަލްކިއުލޭޓުކުރަމުންާއަންނަނީާާމްކަސްޓަ ން.ކޮސްޓުާހަދަިއެގންާާހަދައިެގންާސީ.އެާާރައިޓުޑޮލަރުާފ50ާާްޑޮލަރު

ންާާގެާރައިޓުނަަގއިކަށްާނުލިބޭާެއއްޗަކުންާސަރުކ ރަށްާފްމީހަާާމީހަކަށްާނުލިބޭާެއއްޗަކުންާއެާާ،ާއެާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމާ 

އެާ ނޫނިްއޔ ާ ނުވ ނެ.ާ ާާވެސްާ ފްރައިޓު ކަސްޓަްމާ ލަިއެގންާ ފްރައިޓުާ އެާ ނުވ ނެ.ާ ނޫނިއްޔ ާާާާބަލަިއެގންާ މީހަކަށްާ

ކޮންޓަިއނ  ެއއްޗަކުން.ާ ހަާސައެނުދައްކ ާ ފްރައިޓަކީާ ކަމަށްްއެގާ ޑޮލަަަރުާ ފްރެޝްާާތޭކަާ ޑޮލަރުާ ދޮޅުހ ސްާ ާވަންޏ ާ

ނިޔޭެގާޝިޕިންާބަދަލުވަމުންާއަންނަާކަމަށްާބަލައިެގންާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާއިނޭގ.ާއެާކޮންޓައިނ ތަކުަގއިާދު

އަންނަކަން.ާއެކަމަކު،ާމިާރ އްޖޭެގާކަސްޓްަމސްަގއިާއެބަހުރިާހަމަާމާީާރައިޓުާއެއްޗެހިާވެސްާބަދަލުޮގތުންާހަމަާފް

ާާ ވެސް ތަޖުރިބ ާ މިާ ާާއަޅުަގނޑުާ މިފޭސް ެއއީާާކޮށްފަިއާ ާާތިބީ.ާ ،12ާާާާ ފްރައިޓުހަދައ30ާާާިޑޮލަރު މިާެގޑޮލަރަށްާ ންާ

،ާއިންސ ފުވެރިާހަމަާއިންސ ފުެވރިާޮގތަށްާއެާޑިއުޓީާނެޭގާާހުރިާފްރައިޓުާޑިއުޓީާނަގ ފައި.ާއެހެންވީމ ރ އްޖޭަގއިާއެބަ

ބޮޑަށްާާާާކަމަށް ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއބަޖެހޭާ ބަލަންާ ވެސްާ ފެކްޓްސްތަކަށްާ ހުރިހ ާ މިާ ވަންޏ ާ

ަގިއާދެންމެާމިާދެއްކިާކަސްޓަމްސްާޑިއުޓީާަމއްސަލައިާާާއޮތްާނުކުތ .ާދެންާމީެގތެރެއިންފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވީާމި

އެބަޖެހޭ ބަލަންާ އެބަާާ،ކަސްޓަމްސްާ ވެސްާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ ާާާާމިާ ހަނދ ންވ 25ާާާާއުޅޭ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހ ސްާ

ާާ ހައްލ25ާާުޮގތުަގއި ަމއްސަލަާ ޑިއުޓީާ އެާ ބަޔަކުާ ބޭރުާ ައއިސްެގންާ ޔޮޓެއްާ އެފަހަރުާާނުާާކޮޓަރީެގާ ެވެގންާ

ާާާާމިާާޓުއިންވެސްޓަމަން އެންމެރ އްޖެ އުޅުނީ.ާ ޮގތުަގއިާ ބޭރުވ ާ ރ އްޖެާާއިންާ މީހ ާ މިާ މާިާާާފަހުންާ މީހާ  ބޭރުާ އިންާ

ށްާލިބޭާާނޑުމެންާވިސްނަންވ ނީާކަސްޓަމްސްާއަކަމ ާުއޅޭތ ާއެތައްާޒަމ ނެއްާވެއްޖެ.ާއަޅުަގާާރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާމި

ފަ ލިބޭާއެންމެާ އެންމެާހިނދުކޮޅަކުާ އެންމެާވަުގތަކުާ އަކީާ ބަދަލުަގއިާޑިއުޓީާ އޭެގާ ލ ރިާކޮޅެކޭާއެއީ.ާ ލިބޭާ ާާހަރަކުާ

އަށްާއެާދިުގާމުއްދަތަކަށްާާާާހިފައިެގންާއަންނަާމީހުންާދ އިމީާޮގތަކަށްާދިވެހިރ އްޖެާާމިފަދަާބޮޑެތިާއިންވެސްޓްމަންޓު

ާާ ލިބޭ ފައިދ ާ އިންވެސްޓްމަންޓުއެާ އަންނަާ ބަލަންޖެހޭނީޮގތަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަުގތުތަކަށްާ ހަމައެކަނިާ ލިބޭާ.ާ ންާ

ންާމިކަހަލަާމިންަގނޑުތަކަށްާވެސްާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާާލ ރިކޮޅަކަށްާނޫނޭާބަލަންޖެހޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާކަސްޓަމްސްާއިާ

ާާާާމިސ ލަކަށް،ާމިފަދަާއިންވެސްޓްމަންޓު ފަރ ތްތަކަށް ވ ނީާާާާނުދިނީމ ާނަތީޖ ާއަކަށްއެާފުރުޞަތުހިފައިެގންާއަންނަާ

ާާ ާާއިންވެސްޓްމަންޓުކައިރިާޤައުމުތަކަށް އިންާއެާފުރުޞަތުާނުލިބުނީމ .ާއެއީާއެްއޗެްއާާާހިފައިެގންާދަނީ.ާމިާރ އްޖެ

މި ތިމަންނަާ ކަނޑައަޅ ފައިާ އިންނ ނީާ ވެރިފަރ ތްާ ާާާާއޭެގާ 6ާާާާަގތީ ނޫނިްއޔ  ބުނީމ ާާލ3ާާަލަްއކައަށޭާ ޑޮލަރަށޭ.ާ އްކަާ

އި ބަކަސްޓަމްސްާ ކަމަށްާ ޑޮލަރުާ މިލިޔަންާ ދޮޅުާ ޑޮލަރޭާ މިލިޔަންާ ދެާ އެއީާ މިސ ލަކަށްާ ހަދ ާންާ ޑިއުޓީާ ލައިެގންާ

ޤީޤަތުަގއިާެއއީާޤައުުމަގިއާާއެއީާޙަާއަކީާާާާއެކަހަލަާކަންތައްތައްާކުރުމުންާމިކަހަލަާކަންތައްާކުރުމުންާއަންނ ނެާނަތީޖ 

އެއް ލިބޭާ މިއަދުާ ބަލަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންވެހިންާ އަޅުަގނޑުާ ފޯރ ނެ.ާ ބޮޑަށްާާާއަސަރުާ ވުރެާ އަށްާ ާާރުފިޔ ާ

ދ އިމަބަލަން ލިޖެހޭނީާ އިންވެސްޓުށްާ އެހެންވީމ ،ާ އަށް.ާ ރުފިޔ ާ އެއްާ އެބަާބޭާ ދޭންާ ފުރުޞަތުާ މިާ ފަރ ތަކަށްާ ާކުރ ާ

ާާޖެހޭ.ާއަޅު ާާާާކޮމިޓީަގނޑުމެންާހަމައެކަނިާއިންވެސްޓު ތަނަށްާލައިެގންާތިބެެގންާާާމީހުންާއ20،30ާާެއެއްާހަދައިެގން
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ާާދެކަށްާމަސައްކަތްކޮއެއްާނެތްާއަހަރެއްހ ާދުވަސްާވަންާާހަމަާތަޖުރިބ  ޮގތަށްާާާާކުދިންކޮޅެއްާލައިެގންާއެށްލ ފައިާތިބި

ކަ މިާ ބަލައިފިއްޔަކ ާއަޅުަގނޑަށްާ މިންަގނޑަށްާ ެގންނަންުއޅޭާޤ ނޫނުންާވެސްއެާ މިާ ެއއްެވސްާާާާސްޓަމްސްެގާ ވ ނެާ

އެހެންވީމ ާާާމަންފ  ނެތް.ާ ލ އެއްާ މިކަންކަމަށްާ ދެނެަގ،ާ މިކަންކަންާ ޖެހޭނީާ ޤ ބިލުންާ ތިބިާ ހުރާިާާާ،ނެެގންާ ތަޖުރިބާ 

ާާމީ ާއަންނަާޤ ނޫނެއްާވެސްާހަމާަާދެންާާވ ނީހުންާލައިެގންާނޫނިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާހަމަާމިާޤ ނޫނުާވެސް

ާާާާ،ނީޖެހޭ ޙަލ ަގިއާ،ާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާމިާނުކުތ ތަކަށްާވެސްާކޮމިޓީާމަރުފުރިާތ ނަގއިާޖެހޭނީ.ާއެހެންވީމ ހަމަ

ާ.ާާއްވިާފުރުޞަތަށްކުރެްއވުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާދެރިޢ ޔަތް

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތޮޑ 

ޤ ނޫނެއްާާ ކަސްޓަމްސްެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރުޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަަަވަން.ާާހުށަހެޅުއްވީތީާ

ދ ނެާކަމުެގާބިރުާހިނގައިާާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާޤ ނޫނަކީާއަނެއްކ ާވެސްާިވޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާބިރަކަށްާެވެގންާ

ާާާާލީމ ާއެބަާފެނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖެމިާޤ ނޫނުާބަލައި ާާައށްާމުދ ާެގންނައިރު ވިޔަފ ރިާވެރިންާބައެއްާފަހަރަށް

ހ ލަތުަގއިާމާިާާާެގންނަާމުދަލުެގާތެރޭަގއިާއެާއައިޓަެމއްާއިންޮވއިސްަގއިާޮއންނަވަރަށްާވުރެާއިތުރަށްާހުރެދ ނެ.ާއެ

އަދަާާންޤ ނޫނު ާާދެވޭާ ވެެގން އަދަބަކަށްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާާބަަަކީާ އެކީަގއި،ާ އެހެންކަމ ާ ހިނގައިދ ނެ.ާ

ކޮމިޓީއުއްމީދު އިޞްލ ޙުވެގެާކުރަނީާ ބިލުާ މިާ މަރުހަލ ަގއިާ ނުޙަްއޤުާާާ މީހަކަށްާ ޮގތަކަށްާ އެްއވެސްާ އަންނައިރުާ ންާ

ާާާާާމިާޤ ނޫނުާމި.ާބައެއްާމިހ ރުަަށްާމިާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑަނޭޅުްއުވންއަދަބެއްާދެވޭނެާޮގތަަަކަ ޮގތަށްާއޮވެެގންާާއޮތް

ާާ ާާައއިފ ސްވެެގން ބަޔަކަށްާއެްއސިްއޔ ، މިހ ރާުާާާބޭނުންވ ާ ލިބޭ.ާއެއީާ އެބަާ ފުރުޞަތުާ ދިނުމުެގާ ބޭނުންވ ާއަދަބެއްާ

މައްސަލަތަްއާާ ކޮރަޕްޝަންެގާ ހިންގ ާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ ބޭނުމަކީާ މަިއަގނޑުާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ކަސްޓަމްސްެގ،ާ ވެސްާ

ާވ ާނަމަާެއކަންާކުރެވޭނީާކަސްޓަމްސްަގިއާތިބިާމުވައްޒަފުންާރަނަގޅުކޮށްެގން،ާކަސްޓަމްސްަގއިާހުއްޓުވުންާކަމަށް

އިޞްލ ޙުކުރުަވއިެގން.ާާ މީހުންާ އެާ ނަޞޭޙަތްދީެގން،ާ މީހުންނަށްާ އެާ ހޭލުންތެރިކުރުަވއިެގން،ާ މުވައްޒަފުންާ ތިބިާ

ާމ ލޭެގާބަނދަރަށްާެގންނަާބޮޑެތިާބޯޓުފަހަރާުާއެހެންނޫނީާމިާކަމެއްާހިނގ ނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބެލެނީ

ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ ެއްއޮގތަކަށްާ އެއީާ ހަމަޖެއްސުން.ާ ޮގތަށްާ ނުދެވޭާ ސަރަހައްދުތަކަށްާ އެހެންާ ރ އްޖޭެގާ

ހިލާަާ ޓަނުާ ފަސްހ ސްާ ެގންނަާ ހެދުމަށްާ ބަނދަރުާ ރިސޯޓެްއެގާ ބަނދަރު.ާ ރިސޯޓެްއެގާ މިސ ލަކަށް،ާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ

އަށްާާހިފައިެގ ގއ.ާ ނޫނީާ އަށްާ ގދ.ާ ލައިެގންާ ދޯނިފަހަރަށްާ ެއާ ބ ްއވަިއެގންާ ބަނދަރުަގއިާ މ ލޭާ ބޯޓުާ އަންނަާ ންާ

ެގންދަންޖެހިއްޖިއްޔ ާއެާކުރަންޖެހޭާޚަރަދ އިާއެާކަމަށްާހިނގ ާވަުގތަކީާެއއެްއޗެހިާަގތުމަށްާހިނގ ާޚަރަދަށްވުރެާމ ާާ

ންާޭއތިާއެކަންތައްތައްާރ އްަވވަންޖެހޭނީާއެއަށްވުރެާހަރުދަނ ާބޮޑުާައެގއް.ާއެހެންކަމަށްވުމ ާއެކީަގއިާކަސްޓަމްސްާއި

ރ އްަވވަންޖެހޭނީާ ޮގތްތަކެއްާ ލިބޭނެާ ބަރ ބަރަށްާ ޑިއުޓީާ ލިބެންޖެހޭާ އަށްާ ކަސްޓަމްސްާ ފައިސ ،ާ ެއާ ޮގތެްއަގިއ.ާ

މިހ ރުވެ ނުވ ނެ.ާ ހުރަސްއަޅުްއަވއިެގންނެއްާ ޚިދުމަތްދިނުމަށްާ ެއާ އިންާ ކަސްޓަްމސްާ އިން.ާ އެކަންާާކަސްޓަމްސްާ ސްާ
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ާާ 24ާާާާކުރ ާފަރ ތްތަކުންާެއާކުރަނީާވަރަށްާބޮޑުާައެގްއާދައްކަިއެގން. ަގޑިއިރަށްާވަކިާއަދަދެްއ،1ާާާާަގޑިއިރުާނޫނީ

ާާ މިާއޮތް ެއއްޮގތަކަށްާެވސްާރ އްޖޭަގއިާ ޮއއްވ ާ ދީެގން.ާއެހެންާއެކަންާ ފަިއސ ާ އަދަދަކަށްާ ފިޔަަވިއ4ާާާާވަކިާ ޕޯޓުާ

ޮގތަ ނުބޭލޭނެާ މުދ ާ ޕޯޓަކަށްާ ެވސްާާއެހެންާ އެްއޮގތަކަށްާ އެއީާ ކަނޑައެޅުްއވުންާ ކަނޑައެޅުއްވިާ ސަރުކ ރުންާ ކަށްާ

ކުރ ާ އިންވެސްޓްމަންޓުތައްާ ބޮޑެތިާ ރ އްޖޭަގއިާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ ދަތިކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހަ ކުރިމަތިވެެގންދ ނެ.ާ ެގއްލުންތަކ އިާ ބޮޑެތިާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ ދަތިވެ،ާ ޤ ނޫނުަގިއާފަރ ތްތަކަށްާ މިާ މައެހެންމެާ

ލައްކަާާ އެއްާ ރުފިޔ ާއިން،ާ ެއއީާފަންސ ސްާހ ސްާ އަދަބެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ހުރިާއަދަބުތަކަކީާވެސްާ ކަނޑައެޅިފައިާ

ޮގތެއްަގއިާނޫންާޮގތެްއަގިއާާ ރުފިޔ ާއިން،ާފަސްލަްއކަާރުފިޔ ާއިންާޖޫރިމަނ ވެެގންާދ ިއރުަގއިާއެއީާއިންސ ފުވެރިާ

ޖުރިމަނ އަކަށް ާާާާކުރެވޭާ ޤ ނޫނުެގ މިާ އެއީާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ހަމައެހެންެމ68ާާާެވެގންާ ޮގތުންނ އި،ާ އޮތްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ކަެމއް.ާާ ގ ތްާ ދިއުމަކީާ ެވެގންާ ކުރުންާ ެއކަންާ ވެސްާ ޮގތުންާ ހުރިާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ކުށްާ ޖިނ ޢީާ

ާފުރިހަމަާބިލަކަށްާހައްދަވަިއ،ާމިހ ރާުާއެހެންކަމ ާއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާމިާބިލަކީ

ދެްއިވާާ ކަމަށް.ާ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވ ނެާ ރަނަގޅުކޮށްދެއްަވއިާ ބިލުާ މިާ ެގނެސްެގންާ ބަދަލުތަކެއްާ ބޮޑުާ ބިލުާ މިއޮތްާ

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ މިއާީާޝުކުރިއްޔ  ބޭނުންވަނީާ ފ ހަގަކޮށްލަންާ ފުރަތަމައިނުންާވެސްާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ޢަބްދު އީވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ ބިލުާ ބެހޭާ ކަސްޓަމްސްއ ާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާهللا

ލަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާާހުށަހެޅުއްވީާކިހ ވަރެްއެގާދިރ ސ ތަކެއްާކުރުމަށްފަހުގައިތޯާބަލައި

އެާކަމަނ ާމިާކަމ ާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީަގއިާކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާައޅުަގނޑުމެންނ ާާ

ރަށްާބަިއވަރުާާހިއްސ ކުރ ނެކަމަށް.ާފުރަތަމަެވސްާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިާކަސްޓަމްސްެގާބިލުަގއިާެއބަހުއްޓޭާވަ

މައްސަލަތައް.ާއޭެގތެރެއިންާެއންމެާފުރަތަމަާމައްސަލައެއްެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާމީަގއިާމިާޑިުއޓީާާ

ފްރީާޒޯންާހެދުމުެގާކަންތައްތައްާއަދިާބެލެހެއްޓުމުެގާކަންތަްއތައް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ،ާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާާ

ބަލަ އިންާ ެއާާކަސްޓަމްސްާ ކަންނޭނެގ.ާ ކަންތައްތައްާ މުދަލުެގާ އެތެރެކުރެވޭާ ޒޯނަކަށްާ ފްރީާ ޑިއުޓީާ ހައްޓަންޖެހެނީާ

ިމއަދުާ ހެން.ާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ވިސްނުެމއްަގއިާ ފުޅ ާ ބޮޑުާ މ ާ ެއއަށްވުރެާ އަދިާ ހެދުމަކީާ ޒޯންާ ފްރީާ ޑިއުޓީާ

މިއަ ނޫންާ އެއްާ ޑިއުޓީާ އިމްޕޯޓުާ މިއޮންނަނީކީާ ހަމައެކަނިާ ކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މީެގާ ނެެގނީ.ާ މިާ ދުާ

ޮގތުަގިއާާ ޓެކްސްެއއްެގާ ހަމައެކަނިާ އަންނަނީާ މިާ ނެެގމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިސ ބަށްާ މިއަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޮގތުަގިއާާ ެއއްާ ޓެކްސްާ އިންޑިރެކްޓްާ މ ،ާ އެއަށްވުރެާ ޑިުއޓީ.ާ އިމްޕޯޓުާ އޮންނަނީާ މިާ ޓެކްސްައކަށްާ ޑިރެކްޓުާ

ނެ މިާ ޓެކްސޭޝަންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޑިރެކްޓުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަމަކު،ާ ޑިއުޓީ.ާ އިމްޕޯޓުާ ެގނީާ
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މެތަޑްސްތަކަށްާމިދަނީާމިޤަުއމުާބަދަލުވަމުން.ާއެާޮގތުންާޖީ.އެސް.ޓީއ ާެއއްޗެހިާއެބަާނެޭގ.ާޑިއުޓީާފްރީާޒޯނެްއެގާާ

ތްޮގތުންާފްރީވެެގންދ ނެ.ާކަސްޓަމްސްާާމ ނަާއަކީާއެާތ ނެގާޖީ.އެސް.ޓީއ ާއަދިވެސްާއެހެނިހެންާޓެކްސްތައްާއެކިާޮގ

އިންާބަލަންޖެހޭނީާއެާޒޯނަކަށްާއެތެރެކުރެވޭާމުދަލަށްާދެވޭާޑިއުޓީާފްރީެއއްެގާވ ހަކަާދައްކަންޏ .ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއކިާާ ހަމަާ އެޮގތަށްާ ތަން.ާ ހުންނަާ ހަދ ފައިާ ފްރީާ ޑިއުޓީާ ވެސްާ އެއަރޕޯޓުަގއިާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ މ ލޭާ ފެނޭާ

ސަރަހައްދެްއާާއިންޓަރނޭޝަ ޚ އްޞަާ ވަކިާ ނޫނިއްޔ ާ ހެދިދ ނެ.ާ ޒޯންާ ފްރީާ ޑިއުޓީާ ވެސްާ އެއަރޕޯޓުތައްާ ނަލްާ

ތަރައްޤީކުރުމުެގާބޭނުމުަގއިާެވސްާޑިއުޓީާފްރީާޒޯންާހެދިދ ނެ.ާއެއީާހަމައެކަނިާކަސްޓަމްސްެގާވިސްނުުމެގާމައްޗަށްާާ

ރ ްއޖޭެގ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ އެންެމާާދޫކޮށްލައިފިާ އެއިންާ ަމޞްލަޙަތުާ މުޅިާ އިޤުތިޞ ދުެގާ ާ

ރަނަގޅަށްާހިމ ޔަތްކުރެިވެގންާނުދ ނެާކަމަށް.ާއެއީާކަސްޓަްމސްާއަކީާަވކިާޚ އްޞަާކަމެްއާކުރުމަށްޓަކައިާޔުނީފޯމްާ

ބިލުންާާާކަނޑައެޅިެގންާތިބޭާމުވަްއޒަފުންތަކެއްާހިމެނޭާމަދަނީާޚިދުމަތްތަކެއްާދޭާޖަމުޢިއްޔ ެއއްކަންާއަޅުަގނޑަށްާމި

ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ ރަޝީދު،ާ އިބްރ ހީމްާ ވ ހަކަދައްކ ލިިއރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަށްާ އެާ ހަމަާ ފ ހަަގެވެގންދޭ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވެސްާދެންމެާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާދިންާމިާބޯޑަރާޕްރޮޓެކްޝަންެގާާ

ލްކޮށްާކުރަންޖެހޭނެާމަސައްކަތްތަކެްއެގާޮގތުަގއިާފ ހަަގކޮށްފައި.ާެއާޮގތުންާިމާާކަންތައްތަކަކީާހަމަާވަރަށްާޕްރޮފެޝަނަ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޮގތް.ާ އެދެންޖެހޭނެާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ ޚިދުމަތަށްާ ސިފައިންެގާ ފުލުހުންނ އި،ާ ހިމެނޭާ އެބަާ ބިލުަގއިާ

ާާ ކޮމިޓީާއިން.ާފުލުހުންެގާޤ ނޫނުަގިއާފ ހަަގކުރެވެނީާއެކަންާތަންކޮޅެއްާބޮޑަށްާތަފްސީލުެވެގންާައންނަންާއެބަާޖެހޭ

ތަފްސީލުކޮށްާ ވަރަށްާ ޮގތްާ އެދެންޖެހޭނެާ އެހީތެރިކަމަށްާ ސިފައިންެގާ ޚިދުމަތަށް،ާ ސިފައިންެގާ އޮންނ ނެާ

ޮގތް.ާާ އެދެވޭނެާ ޚިދުމަތަށްާ ފުލުހުންެގާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ޤ ނޫނުަގއިާ ކަސްޓަމްސްާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ބަޔ ންކުރެވިފައި.ާ

ހަ ވެސްާ ކަންތައްތަކެއްެގާާއަޅުަގނޑަށްާ ހުންނަާ ކަނޑައަޅ ފަިއާ އެާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ ފުލުހުންނެއްާ ޔަޤީންާ މަާ

ތެރެއަކަށްާނުވަންނ ނެ.ާޖިނ ޢީާކުށެްއެގާތަޙުޤީޤަށްާނުވަތަާެއހެނިހެންާވެސްާކުށެްއެގާތަޙުޤީޤަށްާނޫނިއްޔ ާެއާކަމެްއާާ

ާާ ކަނޑައެޅެން ޮގތްތައްާ އެާ އެކަމަކު،ާ ނޫނިއްޔ .ާ ބޭނުމުަގއިާ ޮގތްތަްއާާބެލުމުެގާ އެހެންާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ އެބަޖެހޭ.ާ

ވަންޏ ،ާާ ކަމަށްާ ދޫކޮށްލައިފިާ އިޚުތިޔ ރުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ މ ާ ތެރެއިންާ އޭެގާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ކަނޑައަޅައިފިްއޔ ާ

ާާޙަޤީޤަތުަގއިާިވޔަފ ރިވެރިންެގާމަދަނީާޙައްޤުތަކަށްާއަރައިަގތުމުެގާފުރުޞަތުާއެބަާއޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާފުރުޞަތުާ

އޮތީާާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ ިމއަދުާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދީެގންނުވ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހަމައެކަނިާ މިއޮތީކީ،ާ ނޫންާ އެއްާ އޭރިޔ ާ މިކިޔޭާ ސަރަހައްދޭާ އެމް.ޕީ.އޭާ ނޫން.ާ ެއއްާ އޭރިޔ ާ އެންމެާ ހަމައެކަނިާ

ާާކަސްޓަމްސްާއޭރިޔ ެގާޮގތުގައި.ާރ އްޖޭަގއިާއެބަާއޮ ސަރަހައްދު.ާއަދިާަވކިންާޚ އްޞަާޮގތެްއަގިއ4ާާާތްާމިހ ރުވެސް

ވަނ5ާާާަވަނަާސަރަހަްއދެއްާވެސްާއުޅޭ.ާމ ކުރީާޒަމ ނަކުންާފެށިެގންާވެސްާއޮޕަރޭޓުކުރަމުންާއަންނ5ާާާާައޮޕަރޭޓުކުރ ާާ

ނިގދ ނެ.ާމިހ ރުާސަރަހައްދެއްާވެސްާއުޅެމުންާއަންނަނީ.ާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާބައެއްާބޭފުޅުންނަށްާއެކަންާވެސްާއެ

ކަސްޓަުމެގާާ ރިސޯޓަކީާ ޓޫރިސްޓުާ ކޮންމެާ ކުރ ާ ކޮންސްޓްރަކްޓުާ ރ އްޖޭަގއިާ ފެނޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ސަރަހައްދެއް.ާއެންމެާފުރަތަމަާއެތަންާކުއްޔަށްާދޭާދުވަހުންާފެށިެގންާއެާތަނަށްާބޯޓުާއެންކަރކުރޭ.ާއެާތ ނަގިއާ

އެ ތިބޭ.ާ ޮގސްާ މުަވއްޒަފުންާ ދ ންޖެހޭނެ.ާކަސްޓަމްސްެގާ ތަނަވަސްެވެގންާ އަދިވެސްާ ފުރުޞަތުތައްާ ެއާ ހެންވީމ ،ާ

އެހެންނޫންާނަމަާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމުދ ާއުފުލ ާެގންުގޅުމުަގއިާވަުގތ އިާައުގާބޮޑުެވެގންާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންވެްއޖެާާ

ާޤަުއމަކަށްާދިވެހިރ އްޖެާވ ކަށްާާކަމަށްާވަންޏ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއުފެއްދުންތެރިކަންާދަށްވ ނެ.ާއުފެއްދުންތެރިކަންާދަށްވ 

އަޅުަގނޑުމެންާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާއުފެއްދުންތެރިކަންާދަށްވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާލިބިެގންާދ ާއ މުދަނީާ

މާިާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ދަށްވެެގންދ ނެ.ާ ބޮޑުތަނުންާ ވަރަށްާ

އ މުދަނީާލިބި،ާއުފެއްދުންތެރިކަންާއިތުރުެވެގންޮގސްާއ މުދަނީާލިބޭ،ާރަނަގޅުާއ މުދަނީތަކެއްާސަރުކ ރަށްާާާާޤައުމަކީ

ާާ ބިލުެގ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވުން.ާ ޤަުއމަކަށްާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ އޮންނަނީ،6ާާާާވެސް،ާ މިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މީ ޮގތް.ާ ޢައްޔަންކުރ ނެާ ކަސްޓަމްސްާ އޮފްާ ޖެނެރަލްާ ވަކިކުރ ނީާާކޮމިޝަނަރާ ޢައްޔަންކޮށްާ ބުނެވެނީާ ަގއިާ

ޮގތެްއަގއިާބަހުސްކުރެވެމުންާދ ާ ައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމަޖިލީހުަގއިާހަމަާޢ އްމުާ ިމއީާ ެއވެ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މައްސަލަާެއއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިއްޖެާމީެގާކުރިންާފުލުހުންެގާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅުނުާއިޞްލ ޙ ިއ،ާސިފައިންެގާާ

ިމާާ މިއޮތީާ މިއަދުާ ެވެގން.ާ ބަދަލުކުރަންާ ިއޞްލ ޙުތަކެއްާ ހުރިާ ޮގތަށްާ މިާ ހަމަާ އިޞްލ ޙ އި،ާ ހުށަހެޅުނުާ ޤ ނޫނަށްާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައި.6ާާާޤ ނޫނުަގއިާޢައްޔަންކޮށްާަވކިކުރ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭާމިާޤ ނޫނުެގާ

ބ ރު ދޭާ ލިބިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ާާާާރައްޔިތުންެގާ މިއޮތް ޤ ނޫނުަގއިާ ޮގތަކަށ6ާާާާްމިާ ބޭނުންާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބަދަލުކުރުމަށް.ާއެާބ ރުެގާތެރެއިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބަދަލުކުރީމ ާމިާބުނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބޭާ

ވަނ6ާާާަ.ާމިާބިލުެގާާބ ރެއްާދަމައިަގންނަނީާއޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާމިާބ ރުާވެސްާމިާދެނީ

ދެވުނީ.ާާ ބ ރުާ އެާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނިންމައިފިާ ޮގތަށްާ އޮތްާ މިހ ރުާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ނޫނިއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންާއެާތަނުންާމިނިސްޓަރަށްާދޭންާބޭނުންވެއްޖިްއޔ ާނިމުނީ.ާއެާޮގތަކަށްާއެކަންާނިިމެގންާމިާ

ޤަތަކީާދެންާކީްއކުރަންތޯއޭާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދަްއކަންީވކީ.ާމިާޤ ނޫނުާބަދަލުކުރުމުެގާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީ

ބ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާލިބޭ.ާލިބޭއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާދައްކ ކަށްނުޖެހޭާކަންނޭނެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާ

ރައްޔި ެގންނަނީއެކޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބ ރެއްާ ލިބޭާ ކ ކުކަންާއަށްާ ކަނޑައަޅަނީާ މިާ މަޖިލީހުންާ ތުންެގާ

މިހިރާަާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ވަކިކުރ ނީ.ާ ނުވަތަާ ޢައްޔަންކުރ ނީާ ކަސްޓަމްސްާ ޖެނެރަލްާ އޮފްާ ކޮމިޝަނަރާ

ކަންތައްތަކުެގާމައްޗަށްާބަލ ފައިާމިާޢައްޔަންކޮށް،ާރ އްޖޭަގއިާމިާއޮތީާވަރަށްާބަިއވަރުާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތައް.ާާ

ބަލ ށޭ.ާާއެ ފޯމިއުލ ާއެއްާނެރެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރަމ ާހިނގ ާ ތެރެއިންާ ފޯމިއުލ ާއަށްާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކުެގާ ާ

ތެރެއިންާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަކިންާ ކަމަކުާ ެއއްާ ނުެގނަާ ވ ހަކަތައްާ އެާ ކޮންމެހެންނެއްާ ބިލުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފޯމިއުލ  އެހެންާ ކޮންމެވެސްާ ޢައްޔަންކުރ ާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ މަޤ މަށްާ ެއާ މިސ ލަކަށް،ާ އެްއބަސްވެެގން.ާ އަކަށްާ

މީހެއްެގާލެވަލްާހުންނަންޖެހޭނީާސިވިލްާސަރިވސްެގާކޮންާކެޓަަގރީއަކުންާފެށިެގންާމަތީަގއިތޯާއ އި،ާނޫނިއްޔ ާެއާާ
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ހުރިހ  މިާ އިނ ޔަތްތަކެއްތޯއ ،ާ ކޮންކަހަލަާ ލިބެނީާ އެަެާ ސަބަބުންާ މަސްއޫލިްއޔަތްތަކުެގާ އެއްޗެހިތަކެއްެގާާާާމަޤ މުެގާ

ވ ހަކަާައޅުަގނޑުމެންާދައްކ ނީއޭާަވކިން.ާެއއީާކަންނޭނެގާައޅުަގނޑުމެންާމިކަހަލަާކަންތަްއތަކުެގާތެރެއިންާސިޔ ސީާާ

ބ ރުލެވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތަކީ.ާ ދުރަށްލެވޭނެާ ފިކުރުާ

ޢައްޔަންކުރަން.ާއެކަަމކު،ާެއީއކީާރަނަގޅުކަމެއްާނޫން.ާމިާޗެކްސްާއެންޑުާބެލެންސްާާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވެސް

އޮންނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިާ ތެރޭަގއިާ ނިޒ މުެގާ އެާ ދިޔައީ.ާ ހަދަމުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ކިޔ ފައިާ ނިޒ މެކޭާ

ކުރުންާވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާާއަށްާޢައްޔަންކުރުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅ ނެާޮގތްތަކެއް.ާަވކި

ކަސްޓަމަށްާ އެބަފެނޭާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރެިއން.ާ ހުދޫދުތަކެްއެގާ ނޫނިއްޔ ާ ަގވ އިދުތަކެއްާ އެއީާ ބ ރުދެނީާ

ދެާ ޔުނީފޯމްާ އެއް.ާ މައްސަލަާ މިވެސްާ ތަން.ާ އިންނަާ ސަރވިސްަގއިާ ޕޮލިސްާ މޯލްޑިވްސްާ މީހަކުާ ހުރިާ ލ ފައިާ

ާާ މޯލްޑިްވސްާާޚިދުމަތެއްެގ ރަނަގޅުީވސްާ މ ާ އެއަށްވުރެާ މީހުން.ާ ޮގތަށްާ އެާ ެގންުގޅެވޭނީާ ކިހިނެއްތޯާ ތެރޭަގއިާ

ހ ލަތުާ ޖަލުެގާ ރަނަގޅުވީސްާ މ ާ ޚިދުމަތެއް.ާ އެޅިާ ޔުނީފޯމްާ ހެދިއްޔ ާ ޚިދުމަތެއްާ ކިޔ ފައިާ ސަރވިސްާ ޕްރިޒަނަލްާ

އަޅުަގނޑުމެ ެއކަމަކު،ާ ވެސް.ާ ކުރިއްޔ ާ ެއކަންާ ކަސްޓަމްސްަގިއާާރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާ ފެންނަނީާ އެާ ންނަށްާ

ސަރވިސްަގއިާހުންނެވިާބޭފުޅެއްާމޯލްޑިްވސްާޕޮލިސްާސަރިވސްާއަށްާލ ން.ާމިނިސްޓަރުާނައިބުެގާފެންވަރު.ާކަންާާ

ހިނަގމުންާދ ާޮގތްާމިއަދުެގާރ އްޖޭަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާރަނަގޅުާނިަިޒ މެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނެރެވޭނީާރީޒަނަބަލްާ

އެ ޤަބޫލެްއާސަރުކ ރަކ ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ އެާ އެްއކޮށް.ާ ސަރުކ ރަކ ާ ވ ހަކަދެކެވޭާ ރަނަގޅަށްާ ްއކޮށް،ާ

ކުރުކޮށްލ ނަން.ާާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހުނީމަާ ަވުގތުާ ޯވޓުެގާ ކަމަކަށް.ާ ނެރެވޭނެާ ނިޒ މެްއާ ރަނަގޅުާ ނުކުރެވޭާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިންާ ބޭފުޅަކު،ާ ތިންާ ިއންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ މަްއޗަންޮގޅިާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީ.ާ މިނެޓުާ ެއއްާ ބ ކީާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާއަށް.ާ

ާ

ާމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާާމައްޗަންގޮާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާކަސްޓަމްސްއ ާބެހޭާއެންމެހައިާއުސޫލުތަކ އިާއިޖުރ ޢަތުތަްއާާ

ސްެގާނަމުަގއިާދައުލަތުެގާާޤ ނޫނެއްަގއިާކަނޑައަޅަިއ،ާޯމލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާއެންޑުާބޯޑަރާޕްރޮޓެކްޝަންާސަރވިާ

އިމްތިޔ ޒުާާ ބ ރުތަކ އި،ާ މަސްއޫލިއްޔަތު،ާ މަުގސަދުތަކ އިާ މުއައްސަސ ެގާ އެާ އުފައްދަިއ،ާ އެއްާ މުއައްސަސ ާ

ނިޒ މަކަށާްާ ހިންގ ާ އުސޫލަކުންާ ހަރުދަނ ާ ނިޒ މަކީާ ކަސްޓަމްސްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބަޔ ންކޮށްާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ
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މަ މިާ އެއީާ އަދިާ ހިންޭގނާެާހެއްދެވުމަށްޓަކައިާ ޮގތަށްާ އެާ ލިބިެގންާ އަމުރުތަކެއްާ މަޖިލީހުންާ އޮވެާ ބަސްާ ޖިލީހުެގާ

ތަނަކަށްާވުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަގައިމުެވސްާދެކެންާބޭނުންވ ާދުވަހެއް.ާއެޮގތަށްާއެކަންާއެާޤ ނޫނެްއެގާދަށުންާެއާާ

ހުށަހަޅައި ބިލުާ މިާ އަދިާ މަުގފަހިކޮށްދިނުމަށްާސަރުކ ރަށ އިާ އެާ ކަމަށްާ ޢަބްދުކުރެވޭާ ީއވ ާ ަގލޮޅުާهللاާދެއްވިާ އަށް،ާ

އަށްާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާޚ އްޞަާޝުކުރެއްާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާކަސްޓަމްސްާާهللاާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާީއވ ާޢަބްދު

ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ އިނޭގާ ވެސްާ އެންމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަގައިމުެވސްާ ޕްރޮޓެކްޝަނަކީާ ބޯޑަރާ އެންޑުާ

ވަރަ ވެސްާ ބ ރުތަކެްއާާތަނެއްަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ އަދިާ ބަެއއްާ ބ ރުަގދަާ ވަރަށްާ ޮގތްޮގތަށް،ާ ެއކިާ ވަރަށްާ ިގނަ،ާ ށްާ

ބޭނުންކުރަންާވެސްާޖެހޭާބައެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެާއަށްާބަލައިލިޔަސްާޑްރަުގާވެސްާހަމަާވަންނ ނީާާ

ާއެހެންވީމ ،ާކަސްޓަމްސްެގާތެރެއިން.ާ.ކޮންމެވެސްާދިމ ލަކުން.ާމިާރ އްޖޭަގއިާހައްދ ާެއއްޗެއްާނޫންާޑްރަަގކީ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވަުގތުާހަމަެވއްޖެާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

. .ާްވޯޓަށްާއެހުމަށްާާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެއްސެވުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 12ާާމިާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް ާާހުރިާކަންކަމަށްާ،ާޯވޓަށްާއެހުމަށް ާާާ،12.1ާވޯޓަށްާއެހުން.

އެހުން.ާާ ވޯޓަށްާ ކަންކަމަށްާ ވ ާ ޮގސްފައިާ ހިސ ބަށްާ ނިންމ ާ ވޯޓުންާ ތެރެއިންާ މަސައްކަތުެގާ ދުވަހުެގާ

ކޮމިޝަނާްާ ރައިޓްސްާ ހިުއމަންާ އޮތީާ ޮގސްފައިާ މަސައްކަތްާ ހިސ ބަށްާ ދަންނަވ ާ ޯވޓަށްާ މިއަދުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

މެ މޯލްޑިވްސްެގާ ދަާ ނަންފުޅުތަްއާއޮފްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މަޖިލީހުންާ ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްާ ންބަރުންާ

ާާ ހޮއްެވވި 07ާާާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ޮގތުންނ އި،ާ ބެހޭާ ރިޕޯޓ ާ ކޮމިޓީެގާ 2007/07ާާމެންބަރުންެގާ

ާާ ޤ ނޫނަށް ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އ1ާާާިދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލުާވަނަާ ެގނައުމުެގާ ޞްލ ޙުާ

ދެންނެވުން.ާާ ވޯޓަށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ރިޕޯޓ ާ އެާ ރިޢ ޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހުާ މަޖިލީހުންާ ނިމިާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ

އަޅުަގނޑުާާ ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ އިށީނދެވަޑައިެގންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

5ާަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާވޯޓަށްާދަންނަވ ލ ނީ،ާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނުެގާާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާއަޅުާ

ެގާދަށުންާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައްޔިތުންެގ1ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ެގާާ

/ާއަލްފ ޟިލްާއަޙްމަދުާޢަބްދުލްކަރީމް،1969ާާާާާާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާނަންފުޅުތަކުެގާތެރެއިންާދަފުތަރުާނަންބަރު
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މެންބަރުންނަށާްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެދުާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމ ާ މެންބަރުކަމަށްާ ކޮމިޝަނުެގާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ

ާާާތަކަށްާޯވޓުދެއްވުމަށް.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

66ާާެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުން

64ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާދަފުތަރ64ާު.ާޖުމްލަ

އަޙްމ1969ާާަނަންބަރުާާ މެންބަރުކަމަށްާއަލްފ ޟިލްާ ކޮމިޝަނުެގާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ޢަބްދުލްކަރީމްާ ދުާ

ހިއުމަނާްާ ދަންނަވ ލަނީާ މިާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ މަޖިލީހުންާ ފެންނަކަމަށްާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ކޮމިޝަނުެގާ ޢައްޔަންކ5ާާުރައިޓްސްާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ދަށުންާ )ށ(ެގާ މ އްދ ެގާ ރެްއވުމަށްާާވަނަާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާނަންފުޅުތަކުެގާތެރެއިންާހ.މެރިންވިއުާޑރާޢަލީާޝަމީމުާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެދުާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމ ާ މެންބަރުކަމަށްާ ކޮމިޝަނުެގާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ

ާށް.ާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުމަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:
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65ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ބޭނުންވ 65ވޯޓުަގއިާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.ާާ އަދަދު ާ33ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުނ65ާާް.ާ ާ.

ހ.މެރިންވިއުާޑރ.ޢަލީާޝަމީމްާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނުެގާމެންބަރުކަމަށްާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާފެންނަކަމަށްާ

ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ވަނީާ މިހ ރުާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ުގޅިެގންާ ފ ސްވުމ ާ މިޮގތަށްާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ މަޖިލީހުންާ

ާާކޮމިޝަނަށް 2ާާާާާމަދުވ  ބޭފުޅަކުާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާފެންނަކަމަށްާފ ސްކުރަްއވ ފައި.ާއެހެންކަމުން،2ާާާާޮގނޑިާއަށް

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިާވ ާއަނެއްާނަންފުޅުތަކަށްާއަޅުަގނޑުާވޯޓަކަށްާނުދަންނަވ ނަން.ާމަޖިލީހުންާދެންމާެާ

ލްފ ޟިލްާއަޙްމަދުާޢަބްދުލްކަރީމު،ާއަދިާހ.މެރިންވިއުާޑރ.ާޢަލީާާއ1969ާާަފ ސްކުރެްއވިާޮގތަށްާދަފުތަރުާނަންބަރުާާ

މަޖިލީހުނާްާ ފެންނަކަމަށްާ އައްޔަންކުރެްއވުމަށްާ މެންބަރުކަމަށްާ ކޮމިޝަނުެގާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ޝަމީމްާ

އަދިާާ ނަންފުޅުަގޔ އިާ މެންބަރުނެްގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ފ ސްކުރަްއވައިފި.ާ

އަމީންޢ އްމުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޝަމީމުާ ޢަލީާ ޑރ.ާ ހ.މެރިންވިއުާ ނަމުަގއިާ އަިމއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ

ޚިދުމަތްތަކަށްާ އެާ ވ ތީާ ކޮށްދެއްވ ފަިއާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ އިޚްލ ސްތެރިާ ވަރަށްާ ހުންނަވަިއެގންާ މަޤ މުަގއިާ ނައިބުކަމުެގާ

ވަނަާމަސައްކަތަށް.ާއެއީާޤ ނޫނ2ާާާާުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާއޮތްާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާދެންާމިާދަނީާމިއަދު

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާއެއްާވަނަާއިޞްލ ޙ2010/7ާާާުނަންބަރުާ

ާާ މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ސްކުރެްއވުމަށްާ ޮގތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ކޮމިޓީންާ ބިލުާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާެގނައުުމެގާ

ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:
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41ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާވޯޓުަގއި 62ާާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާޤ ނޫނ62ާު.ާޖުމްލަ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާއެއްާވަނަާއިޞްލ ޙ2010/7ާާާުނަންބަރުާ

މަޖިލީ ޮގތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ކޮމިޓީންާ ބިލުާ ާާެގނައުުމެގާ ައއިޓަުމ އެޖެންޑ ާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ މ12ާާާިާހުންާ ހިސ ބުންާ މިާ

ާނިމުނީ.ާާ

ާ

3. .ާްާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިދަނީ ާާއަޅުަގނޑުާ އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ މ13ާާިާ މަސައްކަތްތައް.ާ އެހެންާ މިއަދުާާާއިތުރުާ ދަށުންާ އައިޓަުމެގާ އެޖެންޑ ާ

ެގންދަންާއޮތީ ކުރިއަށްާ ެގންދިއުން.ާާއަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ާކުރިއަށްާ ބަހުސްެގާ ބިލުެގާ ކަސްޓަމްސްެގާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިނާްާ

ާމަނިކަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއިންާމަނިކުޙުސަާއިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ 

ބިލުާާ ކަސްޓަމްސްެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ީއވ ާާ ެމންބަރުާއަލްފ ޟިލ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުއތުރުާ ަގލޮޅުާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވިާ ބިލުާ މިާ ބަލައިލުމ ާއެްއކޮށްާ

ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާވަރަށްާމުހިްއމުާބިލެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަންޖެހޭާބިލުާބަލައިލުމުަގިއ،ާާާާއަށްާއަޅުަގނޑުهللاާޢަބްދު

އަޅުަގނޑަށްާލިބުނުާމަޢުލޫމ ތެުގާއަލީަގއިާދަންނަވަންޖެހެނީާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާމިއަދުެގާހ ލަތުަގއިާމިާބިލަކީާވަރަށްާ

ޕޮއިންޓުތަ އެބަހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ނަމަވެސްާ ބިލެކޭ.ާ ވިސްނ ލ ާާމުހިއްމުާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކެއްާ

ކަންތައްތައްާ އެާ ވެސްާ މެންބަރުންާ އެހެންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ މ ކުކޮށްލަންޖެހޭާ

ާާ މީެގ ތަޅުމުަގއި.ާ މިާ ވޭ،ާ މަސަްއކަތްކުރައްވ ފައިާ މޯލްޑިވްސ2ާާާާްފ ހަަގކުރެވޭތޯާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ ްއޞަާ ބ ބުާ ވަނަާ
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މްސްާއެންޑުާބޯޑަރާޕްރޮޓެކްޝަންސްާސަރވިސްާުއފެއްދުންާމިާބަޔ ންކުރ ާމ އްދ ެގާދަށުަގއިާހުރިާބަެއްއާާކަސްޓަ

އަޅުަގނޑުމެންާ މައްޗަށްާ މިންވަރުެގާ ދ ާ ބޭނުންކުރެވެމުންާ ބ ރުތައްާ ބ ރުތަކ އިާ ލިބިދޭާ މ އްދ ތަކުންާ މ އްދ ތަކ އިާ

އަޅުަގ ކަމަށްާ އަލިއަޅުވ ލަންޖެހޭނެާ ހަމަާ ޮގތުންާ ފ ހަަގކުރަންާާސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުާ މީެގތެރޭަގއިާ ަގބޫލުކުރަން.ާ ނޑުާ

އޮފިސަރުންެގާ އެޅިާ ޔުނީފޯމުާ ދ ނީާ ވެެގންާ މުއައްސަސ ާ މިާ އެކުާ އުފެދުމ ާ މުއަްއސަސ ާ މިާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ

ނ ޅ ާ ނޫން.ާ ފަރ ތްތަކެއްާ އެޅިާ ޔުނީފޯމުާ ހިމެނޭނީކީާ ެއއްކޮށްާ ތެރޭަގއިާ މުައއްސަސ ެގާ މުޅިާ މުއައްސަސ އަކަށް.ާ

ރ ތްތައްާވެސްާހިމެނޭނެ.ާނަމަވެސްާޖުމުލަާޮގތެއްަގއިާބިލުންާދޭހަވެެގންާދަނީާމިާކަސްޓަމުަގއިާހިމެނޭާހުރިހ ާާފަ

ކަނޑައަޅުްއވ ާާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ކަނޑައަޅުްއވ ،ާ ކަސްޓަމަށްާ ހަދ ނީާ ވައްދ ާ ވަކިކޮށްާ ވެސްާ މުވަްއޒަފުންާ

ކަސްޓަމް މޯލްޑިވްސްާ ޭއގެއިތުރުންާ އަދިާ އެންެމާާމިނިސްޓަރ އިާ ކަންތައްތަކަށްާ ޕްރޮޓެކްޝަންެގާ ބޯޑަރާ އެންޑުާ ސްާ

ނުކުމެދ ނާެާ ސަބަބުންާ ދިއުމުެގާ މިހެންާ މިޮގތަށްާ ކަަމށް.ާ ކަސްޓަމްސްާ އޮފްާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ އިސްކުރެވޭާ

ޅުވ ާާނަތީޖ ތަކެއްާހުންނ ނެ.ާއެއީާސަރުކ ރެއްާހިންގ ާފަރ ތަކަށްާއަބަދުވެސްާސަރުކ ރ ާއިނދިކޮޅުާފަރ ތްތައްާތަޅުއަ

ާާ ޮގތުންާާހުންނ ާާއަބަދުވެސްާބޭނުންފެވައިބުޅީަގިއާއެލުވުމަށްާއެކިެއކިާފ ޑުެގާދޮރުތައް ނީ.ާބިރުދެއްކުމ ިއާފައިސ ެގާ

ދަށުަގއި ބ ރުެގާ ފުލުހުންެގާ ިމކަހަލަާާާވެއްޖިްއޔ ާާބިރުދެއްކުމ އިާ ހައްޔަރުކުރުމ އިާ ެގންޮގސްާ ގެއަށްާ ފުލުހުންެގާ

މުތަކުަގއިާވެސްާވެރިކަންާކުރ ާފަރ ތުންާއިނދިކޮޅުާފަރ ތްތަކ ާމެދުާމިހ ތަނަށާްާކަންތައްތަކަކީާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައު

ތަނަކީާ ކަހަލަާ ކަސްޓަމްސްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތައް.ާ ދ ާ ވެސްާ ކުރަމުންާ އަދިާ ކަންތައްތައް.ާ ހުރިާ ކޮށްފައިާ

ސަރުކާ  ވިޔަފ ރިވެރިންނ އިާ އަންނައިރުަގިއާ ބިނ ވެެގންާ ވެށިާ އިޤުތިޞ ދީާ އިނދިކޮޅުާާޤައުމެްއެގާ ސަރުކ ރ ާ ރ އިާ

އުފެދާޭާ ޤ ނޫނަކުންާ އުފެދިެގންދ ާ ޮގތަކުންާ މިފަދަާ ކަމުަގއިާ ބިރުދެއްކުމެއްާ ިވޔަފ ރިެވރިންނަށްާ ތިބިާ ފަރ ތްތަކުަގއިާ

ފުރުޞަތެއްާާ އޮތްާ ހުޅުވިފައިާ އެފަދަާ ނުވަތަާ ނަމަާ ވ ާ ކަުމަގއިާ ކޮށްފިާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ މުއައްސަސ އަކުންާ

ވެރިކަންކު ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މައްޗަށް ޮގތެްއެގާ ވެެގންދ ނެާ ނަމަާ ވ ާ ކަމުަގިއާ ދޫކޮށްލައިފިާ ފަރ ތަށްާ ޔިތުންެގާާރައްރ ާ

މަޖިލީހެއްާއޮންނަާއިރުަގއިާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާވިސްނ ލުމަކީާނެތްާކަމެްއާނޫންާކަމަށްާވ ތީވެާިމާާ

ާހަމަާޔަޤީންކަންާއެބަާއޮތްާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާާވ ހަކަތައްާދަންނަވ ލަންާމިާޖެހެނީ.ާއެއްެވސްާޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑު

މެދުަގިއާާ މަސައްކަތްތަކ ާ ކަސްޓަމުސްެގާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ އެކުަގއިާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ށްާބޮޑަށްާވިށްނުންފުޅުާެގންުގޅުއްވ ނެާކަމަށް.ާއެާކަމަނ ާއަށްާވިސްނުވަޑައިެގންފައިާޮއވެދ ނެާފަހަރުަގިއާހަމަާވަރަ

ސަރުކ ރުެގާާ މެދުަގިއާ ފަރ ތްތަކ ާ އިދިކޮޅުާ ކަމެްއަގއިާ މިކަހަލަާ އިތުރަށްާ ވުރެާ މެންބަރަކަށްާ އެްއވެސްާ އެހެންާ

ފަރ ތްތަކުންާކޮށްފ ނެާނުކަސިޔ ނުާކަންތައްތަކަކީާކޮބަިއކަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހެންާފެނިެގނާްާ

ާާ ަގއިާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާމޯލްޑިްވސްާކަސްޓަމްސްާއެންޑުާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(3ާާާާދ އިރުަގއި

އައިާާ ހިނަގމުންާ ކުރިންާ ފެށުމުެގާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އެކުާ އުފެދުމ ާ ސަރިވސްާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ބޯޑަރާ

ލިބިެގންވާ  ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ މުަވްއޒަފުންނ އި،ާ އެންމެހަިއާ ސަރވިސްެގާ ކަސްޓަމްސްާ ހައްޤުތަކ ިއާާާާމޯލްޑިވްސްާ
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ޕްރޮޓެކްޝަންާސަރވިސްާާ ބޯޑަރާ ކަސްޓަމްސްާއެންޑުާ މޯލްޑިވްސްާ މިާއުފުދޭާ ދަށުންާ މިާޤ ނޫނުެގާ އިލްތިޒ މުތައްާ

އަށްާބަދަލުވެެގންާދިޔަިއއްޔޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވިާހ ލަތްާމިާއަންނަނީާމިާހިސ ބަށް.ާއައުމ ާެއއްކޮށްާީމަގިއާާ

އެންމެންާދ ނެ.ާއެޭގތެރޭ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަކިކުރެވިފައިާސިވިލްާސަރިވސްަގއިާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާާތިބިާހުރިހާ 

ކަމަށް.ާ އޮތްާ މިކަންާ ޮގތުަގއިާ ބައެއްާ ނުހިމެނޭާ ސިވިލްާސަރިވސްަގއިާ ވޭާ އެބަާ ެވސްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ކަނޑައެޅިާ

ާެއބަޖެހޭާހެން.ާވެރިފަރ ތ އާިާއެހެންވެެގންާދ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމީަގއިާކޮންެމެވސްާދައުރުތަކެއްާއޮންނަން

އަދިާޭއެގާމެދަށްާމިާތިބަާކަސްޓަމްސްެގާއެންމެާއިސްފަރ ތްތަކ އިާބ ރުނުފޯރުވޭާހިސ ބުަގއިާއިދ ރީާމަސައްކަތްތަކެްއާާ

ކުރެވޭާލެވެލްަގއިާސިވިލްާސަރވިސްާެއއްާމިތ ާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއަދިާމިާޤ ނޫނުެގާ

މ އ4ާާް ވ ޖިބުތަކ ިއާާވަނަާ މައިަގނޑުާ ސަރވިސްެގާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ބޯޑަރާ އެންޑުާ ކަސްޓަމްސްާ މޯލްޑިވްސްާ ދ ާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްާލިޔެފައިވ ާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާއެކްސްޕޯޓުާޑިއުަުޓީާއ އިާއިމްޕޯޓުާޑިއުޓީާނެުގމ ާބެހޭާކަންތައްތަްއާާ

ބ  އޮންނަާ ދަށުަގއިާ ފަރ ތުެގާ އެާ ހުސްއެކަނިާ ބެލެހެއްޓުން.ާ ކަނޑައަޅ ފަިއާާހިންގ ާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ ޮގތުަގއިާ ރެއްާ

ފުށުނ ރ ާ މަސައްކަތްތަކ އިާ ބައެއްާ ނިންމިާ ކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވޭާ ހިއެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އޮތުމަކުންާ

އޮންނ ނެހެނެއް.ާމިސ ލަކަށްާމޯލްޑިވްސްާއިންލެންޑުާރެވެނިުއާއޮތޯރިޓީެގާބޯޑުާމިހ ރުާއެާަވނީާއެކުލަވ ލެވިފައި.ާއަދިާާ

ެގާމަސައްކަތްތަކ އިާެއާބޯޑުންާނިންމ ާނިންމުންތަކަކ ާެއއްޮގތަށްާކަސްޓަމ ިއާމަޝްވަރ ކުރެވިެގންާކުރަންޖެހޭާއެާބޯޑުާ

ކަެމްއާާ ރަނަގޅުާ އިތުރުކުރުމަކީާ ބައިާ އިތުރުކުރަންޖެހޭާ އަދިާ ފުރިހަމަކޮށްލ ފައިާ މ އްދ ާ ޮގތުަގއިާ ކަންތައްތަކެއްެގާ

ާާޮގތުަގއިާފެނިެގންާއަޅުަގނޑުާއެކަންާަގބޫލުކު 5ާާރ ތީާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާއަދިާީމަގއިާހަމަާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއި

ރ އްޖޭެގާާ ބުނެ،ާ އެވަނީއޭާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ތިރީަގއިާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްާ ބ ރުތަކ އިާ މިނިސްޓަރުެގާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ޚިދުމަ ކަސްޓަމްސްެގާ ކަނޑައެޅުމ އި،ާ ސަރަހައްދުތައްާ ކަސްޓަމްސްެގާ ބަނދަރުތަކުަގއިާ ތަންތަނާްާރަސްމީާ ދޭާ ތްާ

ކަނޑައަޅ އިރުަގިއާ ކަނޑައެޅުން.ާ ސިޔ ސަތެއްާ ުގޅޭާ ޚިދުމަތ ާ ކަސްޓަމްސްެގާ ަގއިާ )ށ(ާ އަދިާ ކަނޑައެޅުން.ާ

ހުސްއެކަނިާމިނިސްޓަރަށްާމިކަންާނިންމަވަންާފުރުޞަތުާމިާއޮތީ.ާމިާބޯޑުެގާމަޝްވަރ ާއެއްާނުވަތަާއެނޫންާއެހެންާ

ޤ  އެއްާ ވ ހަކަާ މަޝްވަރ ެއއްެގާ ކަނޑ ާާލަފައެއްެގާ )ށ(ާ ހުސްއެކަނިާ ނެތިާ ވެސްާ ފުރުޞަތެއްާ ހަމަާ ނޫނަކަށްާ

ކޮބައިތޯޭއާާ ހިސ ބުންާ އެާ ކަނޑައެޅުން.ާ ސިޔ ސަތުތައްާ ުގޅޭާ ޚިދުމަތ ާ ކަސްޓަމުެގާ އިންނަނީ.ާ މިާ ވައްޓ ލ ފައިާ

ާާއެމް.ސީ.ބީ.ޕީ.އެސް.އޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކިޔަނީާމޯލްޑިވްސްާކަސްޓަމްސްާބޯޑަރާއޮފްާޕްރޮޓެކްޝަންާސަރިވސް.

ފަދާަާ ކޮންމެާ މިނިސްޓަރުާ ޢައްޔަންކުރަްއވ .ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިނިސްޓަރަކަށްާ ހުސްެއކަނިާ ކޮބައިތޯ.ާ މިބައިާ

ޮގތުަގިއާާ ަވޒީރެއްާ ވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ނެތްާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ނެތްާ ުގޅުމެއްާ ކަސްޓަމ ާ އަތުވެދ ނެ.ާ ވެސްާ ބޭފުޅަކަށްާ

ކަސްޓަމ  ފެނިވަޑަިއެގންާ އަށްާ ފެށިެގނާްާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މ ދަމ އިންާ ބެލެހެއްޓެުވންާ ކަންތައްތައްާ ބެހޭާ

މަނިކުފ ނުާ އެްއކަލަާ ހެޔޮ.ާ ނުރުހުނަސްާ ރުހުންލިބުނަސް،ާ ނުކުރެްއވިޔަސް،ާ ހުވ ކުރެްއވިޔަސް،ާ ހަވ ލޭ.ާ މަނިކުފ ނ ާ

ކަ އެނިގވަޑަެއއްނުަގންނަވ ނެާ އަށްާ ބޭފުޅ ާ މިާ ވަދެވަޑައިެގންދ އިރުާ ތެރެއަށްާ ކަސްޓަމްސްެގާ ސްޓަމަކީާާވަޑައިެގންާ
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ކޯޗެއްކަން.ާމިހަމަާހިނގައިދ ނެާހިނގައިދ ނެާޮގތެއްާިމއީ.ާމިާޤައުމުަގއިާމިކަންާވެދ ނެާޮގތަކަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑު.ާާ

ޖެއްސުުމެގާާ ެއއްާ މައްސަލަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކަށްާ މިއިންާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ބިލުާ މިާ ޮގތަކަށްާ އެްއވެސްާ

ކަންތަ ޤައުމުަގއިާ މިާ ނޫން.ާ އަށްާާނިޔަތަކުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބަލ އިރުާ ޮގތަށްާ ދ ާ ހިނަގމުންާ މިހ ރުާ އްާ

މުޒ ހަރ ތަކުަގިއާާ ވަރުަގދަާ އެންމެާ ހަމަާ ނިސްބަތްވެާ ޕ ޓީއަށްާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ހަމަާ ފަހަރުަގިއާ ފެނިވަޑަިއެގންފ ނެާ

ވަޒީ ބަދަލުވެލީާ މިާ ޓައްކިޔ ފައިާ ސޮރަކު.ާ ހަމަާ ތެރެއިންާ ސަފުތަކުެގާ އުޅުއްވިާ ހުވ ކުރިޔަސް،ާާގ ުއކަންާ ރަކަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ޮގތުންާ ބަޔ ންކުރ ާ ބިލުަގއިާ މިާ ުގޅިެގންާ ކަމ ާ މިާ ދުވަހުާ އަނެްއާ އޭެގާ ނުކުރިޔަސް.ާ

ޢައްޔަންކުރައްވަނީާއެާބޭފުޅ ާކަމުަގއިާވެއްޖެއްޔ ާޮގސްާކަސްޓަމްސްާބަލަހައްޓަންާހުންނ ނީާއޭނަ.ާއެކަމަކުާމިައކުާާ

އަޅުާ ޤ ނޫނުތަކުަގއިާ އަދިާާމިކަހަލަާ މިއީާ އިޚުލ ސްތެރިވުން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ަެހޭާ އެބަޖާ ކަނޑައަޅަންާ ަގނޑުމެންާ

އ ދަިއެގާތަނެްއާނޫން.ާކަސްޓަމުެގާވ ހަކަާައޅުަގނޑުމެންާމިާދައްކަނީ.ާީމަގިއާއެބަާއިޖުރ ޢަތުތަކެއްާކަނޑައެޅިފަިއާާ

ެމއްާކޮށްފިާކަުމަގއިާވ ާނަމަާނުބަިއކޮށްާާއެބަހުރި.ާމީަގިއާކުށްތަކެއްާބަންދުތަކެއްާއަންނަންާއެބަާޖެހޭ.ާއެކަހަލަާކަ

ބޭރުކުރ ާމީހަކަށްާހުކުމްތަކެއްާއެބަހުރި.ާމީަގއިާކުރަންޖެހޭާޖޫރިމަނ ތަކެއްާއެބަހުރި.ާމިފަދާަާ މުދ ާއެތެރެކޮށްާމުދާ 

ާާ ކަމެއްެގ ސީރިއަސްމުހިއްމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަެއްއާާތެރެއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ނެ.ާ މިންަގނޑުތަކެއްާ ވ ންޖެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަރުންާވިދ ޅުވިާފަދައިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކޮންމެވެސްާދަުއރެއްާމިާބޯޑުެގާއެންެމާ

އަޅުަގނޑުާާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ.ާ ެއއްޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރެއަށްާ ހުށަހެޅުމ ާ އިސްފަރ ތ އިާ

ާބޭްއވުމަކީާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާނަމަވެސް،ާނުދަންނަވަންާމުޅިާމަޖިލީހުަގިއާމިކަހަލަާބ ރުތައް

ކަސްޓަްމާ އ ދެ،ާ ފ ޅުކޮށްލަންޖެހޭނީ.ާ ޚިޔ ލެއްާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނަގމުންދ ތީވެާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ

ާާ މ އްދ ެގ ވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ނަމުަގއިާ ތެރެއ9ާާިއޮފިސަރުންާ މ ްއދ ެގާ ހުރިާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުާާަގއިާ ންާ

ެގާ)ށ(ާަގއިާމިނިސްޓަރުާމިކަންާކުރ ނީާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހަދ ާަގވ އިދުާވ ާޮގތުެގާމަތިނ9ާާާްދަންނަވ ލ ނަން.ާާ

އެކަމަށްޓަކައިާކަސްޓަމުަގއިާެއކުލަވ ލެވޭާބޯޑުެގާލަފަޔ ާއެކުއޭ.ާމިހިސ ބަށްާައއިމަާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއިނޭގާާ

ބެހޭ އޮފިސަރުންނ ާ ލިބިެގންދ ކަން.ާާކަސްޓަމްެގާ ފުރުޞަތުތައްާ ލަފ ތަކަކަށްާ މަސައްކަތުަގއިާ ކުރައްވަންޖެހޭާ ޮގތުންާ ާ

މިާހިސ ބުާ ބޭނުންވީާ މިާދަންނަވ ލަންާ ކޮޕީކުރަންާއަޅުަގނޑުާދެންމެާ މިާހިސ ބުންާ މ އްދ ތައްާ މިދެންނެވިާޒ ތުެގާ

ޕޭސްޓުާހަްއދަވ ލެްއވީމަާފަސޭހަވެދ ނެާާާހަމަާމިކަހަލަާއެހެންާމ އްދ ތަކެއްާވެސްާކޮޕީކޮށްލަންވީ.ާހަމަާކަޓްާއެންޑު

އަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއި.ާއ ދެ،ާީމެގާއިތުރުންާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާމީަގއިާމިނިސްޓަރުާމިނިސްޓަރުާމިދެންނެިވާ

ާާ ކަނޑައެޅުމ ިއ9ާާމ އްދ ެގ ތަންާ އަދ ކުރ ނެާ ވަޒީފ ާ އޮފިސަރުންާ ކަސްޓަމްސްެގާ އިންނަނީާ މިާ ަގއިާ )ނ(ާ ެގާ

ާާ އަންނަާބަދަލުކުރުމުެގ ޖެހިެގންާ ހަމަާ އޭ.ާ ކަސްޓަމްސްާ އޮފްާ ޖެނެރަލްާ ކޮމިޝަނަރާ ބަލަހައްޓ ނީާ ހިންގ ާ ކަންތައްާ

މީހުނާްާ މަޤ މުތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ކަސްޓަމަށްާ ފިޔަވައިާ އޮފިސަރުންާ ކަސްޓަމްެގާ އަންނަނީާ މިާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ

ާއަޅުަގނޑުާދަްއކަމުންާމިާދ ާވ ހަކަާއަކީ.ާާހަމަޖައްސ ނީާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާމިނިސްޓަރޭ.ާމިއީ
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އެއްާތ ކުާމިާއޮންނަނީާހަމަާޖެހިެގންާކަސްޓަމުެގާވެރިއަކަށްާހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލޭ.ާއަނެއްކޮޅުންާ

ދަާާމިނިސްޓަރު،ާވަޒީރަކު.ާމުސ ރަާބޮޑުކުރަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާފ ޚ ނ ާއަށްާދިއުމ އިާޗުއްޓީާނެުގމުެގާހުއް

ދިނުންާއެތ ާއުޅޭާެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްާއޮފިސަރަށް.ާމިހެންާހައްދަވަިއެގންާކަމަކުނުދ ނެ.ާތަންކޮޅެއްާހުންނަންޖެހޭނާެާ

ޑިމޮކްރަސީއެްއަގިއާާ ފަހުެގާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނަންޖެހޭނެާ އަންޑަސްޓޭންޑުމެންޓެއްާ އެއް.ާ ކޮހެސިވްނެސްާ

ތަކަށްާމީަގއިާލިޔުމަކީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާކަންތައްތައްާެވެގންާދ އިރުާމިކަހަލަާޮގ

މިއާ  މ ްއދ ތަކ އިާ އޮތްާ ވ ހަކަާ ހިމ ޔަތުެގާ އޮފިސަރުންެގާ ކަސްޓަމްާ ބެލިއިރުާާދެންާ ކަންތަކަށްާ ބަެއއްާ ުގޅުންހުރިާ ާ

ޚ ްއޞަކޮށްާޔުނިފޯމްާއެޅި ކަސްޓަމުެގާއޮފިސަރަކުާ މަދުާކަމަށްާފެނޭާ ޢަމަލަކ ާާާއަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވ ާ އޮފިސަރަކުާ

ުގޅިެގންާއޭނ އަށްާޢ އްުމޮގތެްއަގއިާމިާޖެހެނީާއެކިެއކިާބަނދަރުތަކުންާެގންނަާމުދ ތައްާެގންނަާމީހުންެގާދ ީގނ ތަްއާ

ކަސްޓަްމާާ އެފަދަާ ފ ހަަގކޮށްާ މީހަކުާ އެާ އުޅުމުަގއިާ ކުރަންާ މިހެންާ ޗެކްކުރުން.ާ ފޮށިތަންމަތިތައްާ ބަލަހައްޓަން.ާ

ހިމ ޔަތްާއޮފިސަރަކަ އޮފިސަރެްއެގާ ކަސްޓަމްސްާ މަސައްކަތެއްާ ކުރ ާ މިހެންާ ރ ވ ާ ބަޔަކުާ ފަހުންާ ހަމަލ ދޭން،ާ ށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ މުހިއްމުކަމަށްާ އޮތުންާ ކަނޑައެޅިފައިާ ޤ ނޫނަުގއިާ ފުޅ ކޮށްާ ވުރެާ މިއަށްާ އަދިާ މިންވަރުާ ލިބިެގންދ ނެާ

ށްާދ ާބައެއް.ާފުލުހުންެގާއޮފިސަރުންނެކޭާއެްއޮގތަށް،ާާފެނޭ.ާއެމީހުންނަކީާވެސްާހަމަާސެކިއުރިޓީާތުރެޓެއްެގާތެރެއަާ

އެއީާކަސްޓަމްސްަގއިާހަމަާމުދ ާމިކަހަލަާނުބައިާކަމެއްާކުރަންއުޅޭާމީހަކުާއޭނަާެގންނަާފޮށިތަންމަތިާޗެކްކުރީތީެވާާ

އެ ޮގތަކުންާ ެއކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ދިމ ކޮށްފ ނެ.ާ އޭނައ އިާ މ ކުކޮށްފައިާ އޮފިސަރަކުާ އެާ މީހެްއެގާާކަނޑައެޅިެގންާ

ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑަށްާބަލައިލެވުނުާމ އްދ ތަކުެގާާާާހިމ ޔަތަށްވ ާބައިާމީަގއިާއޮންނަންޖެހޭނެ

ތެރޭަގއިާމަދުކަމަށްާއެބައިާުއނިކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނުނުާމ އްދ .ާދެންާމީަގއިާހުރިާއަދަބުތަކ ާމެދުާއަޅުަގނޑުާާ

ހަ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދަބުތަްއާދަންނަވ ނީާ މިާ ދޭއިރުަގއިާ އަދަބުތަކެއްާ ިވސްނަންޖެހޭނޭާ ސީރިއަސްކޮށްާ ވަރަށްާ މަާ

އެތެރެކޮށްާ އަށްާ ރ އްޖެާ މުދ ާ ވަުގާ އަށްާ ރ އްޖެާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެދ ނެ.ާ ެވސްާ ކުޑަާ ފަހަރެއްަގިއާ

ކައުންޓަ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭވަރުެގާ އަށްާ ސަމ ސ ާ ސަމ ސ ާ ފެންވަރުަގިއާބޭރުކުރުމަކީާ ދުނިޔޭެގާ ރފީޓަކީާ

އެންމެާބޮޑުާމައްސަލަ.ާމަސްތުވ ތަކެއްޗަކީާމުޅިާދުނިޔޭެގާކުދިާޤައުމުތަކ ާބޮޑެތިާޤައުމުތަކުަގއިާސަލ މަތްނުވެެގންާާ

އުޅޭާމައްސަލަާއެއް.ާކަސްޓަމ އިާބޯޑަރާޕްރޮޓެކްޝަނުެގާޙަޤީޤީާރޫހަކަށްާވ ންޖެހޭނީާޤައުމުާދިފ ޢުކުރުން.ާމީާދިފ ޢާީާ

އަސްލު.ާޤައުމެްއެގާދިފ ޢީާބ ރަކަށްާމިާވެެގންދ ންޖެހޭނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާއޭަގިއާާާާބ ރެއް

ނިކުމެާ ޖަލުންާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ އަހަރ ާ ހައެއްކަާ އަހަރ އިާ ދެާ ހަމަާ ބޮޑުވ ންޖެހޭނެ.ާ އަދަބުވެސްާ ދެވެންޖެހޭާ އެާ

އުޅެ،ާއުޅެފަިއާއައިސްާބައެއްާމީހުންާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވެސްާއައިސްާއަނެްއކ ާަވުގާވިޔަފ ރިކުރަން.ާއެހެންާާ

މުދ ާ ބޭރުކޮށް،ާ ވަަގށްާ މުދާ  ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބިރުަގންނަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔައިމަާ މިހިސ ބަށްާ ހޮވޭ.ާ

އައިސް ކޮށްފަިއާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މިާ ޖަހ ާ ަވުގނޫޓުާ ިވއްކ ،ާ ަވަގށްާ މުދ ާ އެތެރެކޮށް،ާ ފަހުންާވަަގށްާ އެންމެާ ާ

ލިބުނުާ ޕޮޕިއުލަރިޓީާ ޕޮލިޓިކަލްާ ޮގސްާ ބ ރުމިނުަގއިާ ާ ދާ  އެާ ހަމަާ މީހުންނަށްާ ބައެއްާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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ލިބުނީނުންާޮގސްާވެދ ނެާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާވެސް.ާެއހެންވީމ ،ާއަޖައިބުާއަންތަރީސްާވ ާކަހަލަާކަންތައްތަްއާާ

ފައި ކަސްޓަމަށްާ ހުންނަނީ.ާ ާާމިާ ދޫކުރުމުަގއި ފައިސ ާ ދެއްކުމ އިާ މިއޮންނ45ާާާާަސ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރަނަގޅުާ ބުއްދިވެރިާ ެއންމެާ މިއީާ ނުވޭާ ހިއެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އޮތުމަކުންާ ފައިސ އިންނޭާ ދިވެހިާ ހުސްާ ހަމައެކަނިާ

ާާ އެހެން ދަްއކ ާ ފައިސ ާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ އިންާ ފައިސ ާ ދިވެހިާ ހަމައެކަނިާ މިކަން.ާ ރ އްޖޭަގިއާާޮގތަކަށްާ ބޭރުަގއިާ

އެކައުންޓަކުންާާ ހުރިާ ކަރަންސީާ ފޮރިންާ އަންނަާ އަށްާ ރ އްޖެާ ނުވަތަާ ކުންފުންޏެއްާ އިންާ ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިާ

ނެތިެގންާާ ޮގތެްއާ ކުރެވޭނެާ އެކަންާ އެކްސްޗޭންޖަރެއް.ާ ނެތީާ ަގޑީަގއިާ އެާ ބޭފުޅުންާ ެއާ ޖެހިދ ނެތީާ ފައިސ ދައްކަންާ

ާާ ފައިސ ނުދެއްކި، އަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަސްޓަމްސްާ އެހެންީވމ ،ާ ޖެހުނީ.ާ މައްސަލަާ އަރަންޖެހުނީ.ާ ޑެމަރޭޖުާ

ހުސްއެކަނިާމިާތ ކުާދިވެހިާފައިސ ެއކޭާނުލިޔެވޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާތަނުަގއިާރ އްޖެާޤަބޫލުކުރ ާާ

ާާ ކަމަށް. އޮންނަންޖެހޭނެާ ވެސްާ ފައިސ ދެއްކެންާ ފައިސ އަކުންާ އެހެންާ ވ ހަކަާާާާވަނ45ާާަކޮންމެާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

އަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީ.ާއ ދެ،ާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާމަިއަގނޑުާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާއިހުތިރ މުކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

މަޖިލީހުެގާާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ ކަމެްއަގިއ،ާ މުހިއްމުާ މިފަދަާ މީ.ާ ދިފ ޢެއްާ ޤައުުމެގާ އުޅުނީާ ދައްކަންާ

ކުރައްވަން އީވ ާާމެންބަރުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ މަސަްއކަތް.ާ މިކަހަލަާ ކަންތައްތަކަކީާ ވީާ

ާޢަބްދު ހުންނ ނެާهللا ވެސްާ މީަގއިާ ެއކަމަކުާ ކަންތައްތައް.ާ ބޭނުންތެރިާ ޤައުމަަަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅުއްވީާ އެާ

އެާކަމަނ ެގާސިކުނޑިާއެާހިސ ބަށްާނުފޯރ ާާާާއެކަމަނ ާއަށްާވެސްާއެނިގަވޑައިނުެގންާހުރިާބައެްއާކަންތައް.ާއަދި

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ކަންތައްާ ބަެއއްާ އޭެގތެރެއިންާ ޤަބޫލުކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ާ ކަމަށްާ ހުންނ ނެާ ވެސްާ ކަންތައްާ ބައެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމެޓީާ ކަންތައްާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަނީާ މިާ ޤަބޫލުާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާާއިޞް ވަރަށްާ ވ ހަކަާ ބަިއވެރިވ ނެާ ަަމުަގއިާ މިކާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅ ނަން.ާ ވެސްާ ލ ޙުތައްާ

ވަކިވެލަން.ާާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ކަމަނ އަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަހަރުާ އެްއާ އަދިެވސްާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެކުާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޔ .ާމިހިސ ބުންާމިާބިލުެގާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާމިާނިމުނީ.ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާވ ާޮގތުެގާާޝުކުރިއް

އަށްާފުރުޞަތުއަރުަވންާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާهللاާމަތިންާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާވިދ ޅުވުަމށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.އުފެދުނުާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުދެއްވުމ އި،ާފަހުބަސްާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު
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އަހައްމިއްޔަތުކަމަށްޓަކަިއާާ ދެަެއްިވާ ބިލަށްާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ވަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާާއަޅުަގނޑުާ ޮގތެްއަގއިާ މައިަގނޑުާ ބަހުސެއް.ާ ފުރިހަމަާ

ާާ ފ ހަަގކުރެވުނީ ތެރޭަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާނުކުތ 4ާާބަހުސްެގާ ހުރިހ ާ ދެްއކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެްއ.ާ ާ

ާބެހޭާާމެންބަރުންާވެސްާފ ހަަގކުރެްއވިާބޯޑަރާޕްރޮޓެކްޝަނުެގާވ ހަކަ.ާބޯޑަރާޕްރޮޓެކްޝަންާިމާމ ނަކުރެވޭާޮގތަކ 

ާާ ބިލުެގ އުފެދިެގންދިޔަ.ާ ބޮޑަށްާސުވ ލުާ ވަރަށްާ 4ާާާާޮގތުންާ މ އްދ ެގ ބައްލަވ ލަްއވައިފިްއޔ 9ާާާާވަނަާ އަށްާ )ވ(ާ ންާ

އަދާިާ ތަކެތިާ މީހުން،ާ ބަދަރުތަކުަގއިާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ ވިސްނުމަކީާ ދޭހަވ ނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ޮގތްާ މ ނަކުރެވޭާ

ނިކު ވަދެާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ ދެންނެވެނީ.ާާއުޅަނދުފަހަރުާ މިާ ވ ހަކަާ ތަންފީޛުކުރ ާ ޤ ނޫނުތައްާ ބަނދަރުތަކުަގއިާ ންނަާ

ބޯޑަރާޕްރޮޓެކްޝަންާމިާމ ނަކުރަނީާއެާޮގތަށް.ާބައިނަލްއަޤުވ މީާހުރިހ ާބަނދަރެއްަގއިާހުރިހ ާޕޯޓެއްަގއިާރ އްޖޭެގާާ

ކީޕިންެގާވ ހަކަާމިާދެކެވެނީ.ާާާާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުކުރަންާތިބެނީާކަސްޓަމުންނޭ.ާބޯޑަރުާހިމ ޔަތްކުރުންާނުވަތަާޭގޓު

ސުވ ލުާއުފެދުނީާޤައުމީާސަލ މަތުެގާވ ހަކަބ އޭާމިާދެކެވެނީ.ާއެީއާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާތ ނަގއިާކުރެވުނުާސުވ ލެއް.ާާ

މިސ ލަކަށްާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާމަސައްކަތަށްާފުށުއަރ ާޮގތަށްާމ ނަާމިާކުރަނީާެއއްާއެމް.ެއން.ޑީ.އެފްެގާމަސަްއކަތަށްާ

މާިާފުށުއަ ނޫން.ާ ވެސްާ ޮގތަކަށްާ ހަމަވ ާ އަރ ާ މަސައްކަތަށްާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާ ނުވަތަާ ނޫން.ާ ެވސްާ ރ ޮގތަކަށްާ

ާާ ބިލުެގ ވ ހަކަ.ާ ކީޕިންެގާ ޭގޓުާ އޮންނަނީާ މިާ މ ނަކޮށްފައިާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ބޯޑަރާ އަށ4ާާާްާދެކެވެނީާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ޢިއްޒަ ނުކުތ އަކަށްާ ދެވަނަާ ސ ފުވ ނެ.ާ ޕޮލިސީެގާާބައްލަވ ލައްަވއިފިްއޔ ާ ޓްރޭޑްާ ފ ހަަގކުރެްއވީާ މެންބަރުންާ ތްތެރިާ

ޕޮލިސީާާ ޓްރޭޑުާ ވަނީއޭާ ިމާ ކަސްޓަމްސްާ ވިދ ޅުީވާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަުމންާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ވ ހަކަ.ާ

ަވނީާާ މިާ ުމއަްއސަސ އަކަށްާ ކަނޑައަޅ ާ ސިޔ ސަތުތައްާ ބެހޭާ ޓްރޭޑ ާ ޕޮލިސީ،ާ ޓްރޭޑުާ ނުވަތަާ ރެގިއުލޭޓުކުރ ާ

ޓަމްސްާއޭ.ާެއއްޮގތަކަށްާވެސްާއެހެނެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސިޔ ސަތުާކަނޑައަޅ ނީާަވޒީރުންާނުަވތަާާކަސް

އެއިރެއްެގާސަރުކ ރުން.ާސިޔ ސަތުާމިނިސްޓްރީންާކަނޑައެޅީމ ާތަންފީޛުކުރަންާމިާތިބެނީާކަސްޓަމްސްާއިން.ާެއއީާ

ހިނަގމު މިހ ރުާ ޮގތް.ާ ހިނަގމުންދ ާ މިކަންާ ނޫން.ާާމިހ ރުވެސްާ ެއއްާ އަންނަނީކީާ ބަދަލެއްާ ބޮޑުާ މ ާ ޮގތަކަށްާ ންދ ާ

ޓްރޭޑުާރެިގއުލޭޓުކުރ ނީާޓްރޭޑުާރެގިއުލޭޓުކުރ ާމުައއްސަސ ާއެއްާވެސްާނޫން.ާއަދިާޓެރިފްާކަނޑަައޅ ާމުައއްސަސ ާާ

އިާމިހ ރުާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާރ އްޖޭަގ31ާާާ/79އެއްާވެސްާނޫންާމިއީކީާއެއް.ާމިހ ރުާއިމްޕޯޓު،ާއެކްސްޕޯޓުާޤ ނޫނުާާ

ބިލުާ މިާ ބެހޭާ ކަސްޓަމްސްއ ާ ޕޮލިސީާރެިގއުލޭޓުކުރެިވެގންާދަނީާވެސް.ާ ޓްރޭޑުާ ޓެރިފްކަނޑައެޅިެގންާދަނީާނުވަތަާ

އަކީާާ ދަނީާ އުނިވެެގންާ ބ ރުތައްާ މިާ ޤ ނޫނުންާ އެކްސްޕޯޓުާ އިމްޕޯޓު،ާ ދެންނެވީާ މިާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ޤ ނޫނަކަށްވުމުންާ

ާާވެސްާނޫން.ާހަމަާކަސްޓަމްސްާއަކީާމިާތަން ވަނަާނުކުތ އަކަށްާޢިްއޒަތްތެރ3ާާާާިފީޛުކުރ ާމުައްއސަސ އަކަށްާވ ނީ.

މެންބަރުންާފ ހަަގކުރެއްވިާެވައރާހައުސްތަކުެގާވ ހަކަ.ާކަސްޓަމްސްާއިންާވެއަރާހައުސްތައްާބަލަހައްޓ ާވ ހަކަތޯ،ާާ

ާާ ބިލުެގ ވ ހަކަތޯ.ާ އޮޕަރޭޓުކުރ ާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ 25ާާާާނޫނިއްޔ ާ އ ިއ މ އްދ ާ 26ާާާާވަނަާ އަށްާާވަނަ މ އްދ ާ

މިހ ރުވެސްާ ލައިސަންސްކުރ ނީ.ާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ ހައުސްތައްާ ވެއަރާ ފ ހަަގވ ނެ،ާ ބައްލަވ ލައްަވއިފިްއޔ ާ
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އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ،ާމިހ ރުެވސްާއެކަންާހިނގ ާޮގތަަަށްާމ ާބޮޑުާބަދަލެއްާއަންނަނީކީާއެއްާނޫން.ާއަނެއްކ ވެސްާާ

ނޫނުނެއްެގާތެރެއަށްާމިހ ރުާކަންާހިނގ ާޮގތްާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާާއަޅުަގނޑުާބިލުާހުށަހަޅަމުންާދެންނެވިހެންާޤ 

ބައިނަލްއަޤުވ ީމާ ރ އްޖޭެގާ ނުވަތަާ ބަނދަރުތަކުަގިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ިމސ ލަކަށްާ ފައްތަނީ.ާ މިާ ެގނެސްާ

ސްާެވއަރާާއެއަރޕޯޓުަގިއާނުވަތަާމ ލޭާކަސްޓަމްސްާހ ބަރުަގއިާމިހިރަާވެއަރާހައުސްތަކަށްާމިާކިޔ ާއުޅެނީާކަސްޓަމް

އެތަންތަންާ ެއކަމަކުާ ހައުސްތަކެކޭ.ާ ވެއަރާ ކުރ ާ ލައިސަންސްާ އިންާ ކަސްޓަމްސްާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ހައުސްތަކޭ.ާ

ބަލަހައްޓ ާއޮޕަރޭޓުކުރ ނީާމ ލެޭގާހ ބަރުެގާވެއަރާހައުސްތަްއާކަމަށްާވަންޏ ާއެމް.ޕީ.އެލްާއިންނޭ.ާއިންޓަރނޭޝަނަލްާާ

ޏ ާއައިލެންޑުާޭއވިއޭޝަނުންނޭ.ާއެީއާެވއަރާހައުސްތަްއާކަސްޓަމްސްެގާާއެއަރޕޯޓުެގާވެއަރާހައުސްތަްއާކަމަށްާވަން

ާާ ވ ހަކަފުޅުާދަށަށް ދެންމެާ ދަްއކަަވމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތަކީ.ާ ކުރެވޭާ މިާ މ ނަާ ެގނައުުމެގާ

ފ ހަގަކުރެ ވެސްާ ނިހ ނުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ކަސްޓަމްސްެގާާދެއްކެވިާ ްއވި.ާ

ިމާާ ވ ހަކަ.ާ ވަކިކުރަްއވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރައްވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޖެނެރަލަކުާ ކޮމިޝަނަރާ

ައޅުަގނޑަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވި.ާ ނުކުތ ާ އެާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ތ ނަގއިާ

ާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލްާނަންފުޅުާފޮނުވައިެގންާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުންާއެާރެޓިފައިކުރ ާހީވަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ޮގތަކަށްާއޮތުންާއެީއކީާއަޅުަގނޑުެގާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާމ ާބޮޑަށްާދެބަސްވެވޭާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާ

ާާ ޮގތެއްާހެން.ާައޅުަގނޑުމެންާތަކުރ ރުކޮށްާާޗެކްސްާއެންޑުާބެލެންސްެގާވ ހަކަދައްކ އިރުާެއއީާހަމަާވަރަށްާފުރިހަމަ

އެހެންާބިލުތަކުަގއިާެވސްާއެހެންާޤ ނޫނުތަކުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާދެބަސްވަމުންާދިޔައީާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާާ

މަސައްކަތެްއާާ ހުރިހ ާ މިާ ވަކިކޮށް،ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޢައްޔަންކޮށްާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ނުވަނީާ

ންެގާމަޖިލީހުންކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދެބަސްވެާހަދަނީ.ާއޭެގާބަދަލުަގއިާރައްޔިތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައްޔިތު

ހަމަާ ެވސްާ ައޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ރެޓިފައިކުރުމަކީާ މަޖިލީހުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފޮނުވައިެގންާ ނަންފުޅުާ

ކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާމިާޤ ނޫނުާއިތުރަށްާފުރިހަމަވެެގންާާާދެބަސްވެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑަށްާފެންނަާޮގތުގައި

އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްަެތެރިާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ނުކުތ ާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ދ ނެާ ވެސްާ

ާާ ހީވަނ5ާާާާީޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަ.ާ ކޮމިޝަނެްއެގާ އިންޓެްގރިޓީާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ އަށްާ ވަނަާ

ބިލަށާްާއަނެއްކ ވެ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮމިޝަނެއްާ ހެންާއިންޓެްގރިޓީާ ބަދަލަކަށްވ ނެާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ހަމަާ ސްާ

އެކުލަވ ލެވިާބިލަށްާހިމެނިޖެއްޔ .ާބިލުެގާދަށުންާހިމެނިޖެއްޔ .ާއެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާެމންބަރުންާއެާވިދ ޅުވިހެންާާ

ބަާލިބެިގންދޭ.ާއެާވިދ ޅުވ ހެންާސިިވލްާސަރވިސްާއިންާވެސްާއ ދަޔ ާޚިލ ފަށްާބ ރުތަކެއްާމިާކަސްޓަމްސްާއަށްާއެ

އެބަާބޭރުެވެގންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަހަލަާބ ރުތަކެއްާލިބިެގންާޮގސްާއ ދަޔ ާޚިލ ފަށްާމަސައްކަތްތަކެއްާއ ދަޔ ާޚިލ ފަށްާ

ބޭނުންކުރެ ބ ރުާ އެާ ޮގތުަގއިާ ނ ޖ އިޒުާ އެާ އިރުާ ވ ާ މުައްއސަސ އަކަށްާ ލިބިެގންދ ާ ހަަމާބ ރުތަކެއްާ ބިރުާ އްވުުމެގާ

ކޮމިޝަނެްއާާ ިއންޓެްގރިޓީާ އަށްާ ކަސްޓަމްސްާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ކޮމިޝަނެއްާ އިންޓެްގރިޓީާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނެ.ާ
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އެކުލަވ ލުމަކީާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާހަމަާއިތުރުާފުރިހަމަާެއއްހެން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާބިލުާޑްރ ފްޓުކުރެިވެގންާއަިއއިރުާާ

ވަރަކަ ކޮންމެވެސްާ ކޮމިޓީާއެއީާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ކުރެވުނުާ ވެސްާ ބަހުސްާ ހަމަާ ށްާ

އެކުލަވ ލަން.ާ ކޮމިޝަނެއްާ އިންޓެްގރިޓީާ މިއަށްާ ހަމަާ ވ ހަކަދެއްކިދ ނެާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ

ބިލެ ވ ާ އެކުލަވ ލެިވފައިާ ދިރ ސ ނުކުރެވިާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ބޭފުޅުންާ ކޮންމެެވސްާާއެއްބައިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޭ.ާ

ހުށަހެޅޭނެާ ބިލެއްާ ިމކަހަލަާ ލަފައަކަށްާ ހިތުާ ައޅުަގނޑުެގާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ވިދ ޅުެވއްޖިްއޔ ާ ބިލުާ ވަރަކަށްާ

ބެހޭާާ ިވޔަފ ރިއ ާ ދުނިޔޭެގާ މިއީާ ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ހުށަހަޅަމުންާ ބިލުާ މިާ ނުވޭ.ާ ހިއެއްާ ހެނެއްާ

މ ހިރުންނ އި،ާދުނިޔޭެގާކަސްޓަމްސްއ ާބެހޭާޖަމުޢިއްޔ ެގާމ ހިރުންނ އިާއަދިާރ އްޖޭެގާވިޔަފ ރިވެރިންނ ާާާޖަމުޢިއްޔ ެގ

ރަނަގޅަށްާާ އެންމެާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއީާ ބިލެއް.ާ އެކުލަވ ލެވިފައިވ ާ މަޝްވަރ ކުރެވިެގންާ ވެސްާ

ކިާޮގތަށްާރީޑްރ ފްޓުކުރެވެމުންާައއިސްާމިައދުާާވަނަާއަހަރުްއސުރެާޑްރ ފްޓުކުރަމުންާއ2002ާާެއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނީާާ

އަށްާާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ީމާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއްާ މިީއކީާ ބިލެއް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ

ދިރ ސ ކުރެިވެގންާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާހުށަހަޅުއްވ ފައާަިވ ާބިލެކޭ.ާނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާވަރަށްާާ

ިގނަާާ ިމއިންާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ފ ހަަގކުރެވިއްޖޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ނުކުތ ތަކެއްާ ބިނ ކުރަނިވިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހުށަހަޅުއްވަންާ ބިލުާ މިާ ފުރިހަމަކުރެވޭނެ.ާ ބިލުާ މިާ އިންކޯޕަރޭޓުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުކުތ ތައްާ

 ށްާއަދިެވސްާެއއްާފަހަރުާޝުކުރުާދަންނަވ ލަން.ދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާމިާހިސ ބުންާދެންާމިާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާމަޖިލީހުންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާާ

މަޖިލިސްަގ ދެންާ އޮންނ ނީާ ދެންނެވުންާ ވޯޓަށްާ އޮންނ ނީ.ާ ދެންނެވުންާ ވޯޓުނަގ ާާާާވޯޓަށްާ އެާ ދުވަހަކު،ާ ނަގ ާ ވޯޓުާ

މަރުޙަލ ަގއި.ާމިާހިސ ބުންާިމއަދުެގާއެޖެންޑ ާމިާނިމުނީ.ާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއެްއާއޮންނ ނީާމ ދަމ .ާމ ދަމ ާާ

ކުރެވޭތޯ.ާާ އެޖެންޑ ާ ބިލުާ ބެހޭާ ކޯޓުތަކ ާ ެއޖެންޑ ަގއިާ މ ދަމ ެގާ ެގންދަނީާ މިާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ

ލޫމ ތުާލިބިފައިާވ ާޮގތުަގއިާމިހ ރުވެސްާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީެގާާއަޅުަގނޑަށްާމަޢު

ބެހޭާާ މިނިަވންާމުއައްސަސ ތަކ ާ ފަހުެގާވަުގތެްއަގއިާ މެންދުރުާ ދޭ.ާއަދިާ ހިަގމުންާއެބަާ ބައްދަލުވުންާމިއަދުާެވސްާ

އަވަހަކަށްާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއާެާާާކޮމިޓީާވެސްާއެބަާބައްދަލުވޭ.ާއެާކޮމިޓީންާރިޕޯޓްާނިންމެވިހ 

އިންތިޤ ލީާ ރިޔ ސަތަށްާ މަޖިލީހުެގާ ފ ސްކުރައްަވއި،ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހެުގާ ފޮނުވ ނަން.ާ ރިޕޯޓުާ

އަޅުަގނ ދަށުންާ އިޙްތިޔ ރުތަކުެގާ ވ ާ ދެއްވ ފައިާ ނިންމުމުަގއިާ މަސައްކަތްތައްާ ހުރިާ ނިންމަންާ އެާާމަރުޙަލ ަގއިާ ޑުާ

 މަސައްކަތްާމ ދަމ ާއެޖެންޑ ކުރެވޭތޯާމަސައްކަތްކުރަމުންާމިާެގންދަނީ.ާ

ާ
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ާނިންމުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާދެންާއަޅުަގނޑުާމިއަދުެގާޖަލްސ ާނިންމ ލ ނީ،ާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއެްއާ
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