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 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންެގ 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ،ެމންބަރުން  47ހު  ފައިންޓަވަލަށް، މެންބަރުން  59އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 73ފުރަތަމަ ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް މެދު ހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދުރާަގލޮޅު އުތުރު ދާއި

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުހުމާފަންނު  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ޢާރިފް  ލީވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ނަމަ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ދޫން ޢަބްދުމްއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ރާކުރެންދޫ ދާއި 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ންޔާމީهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުއިކިނބިދޫ ދާ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް މެވިލިނިގލި ދާއިރާެގ  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ބްޠަލިފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

  

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވި 

 

 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



 VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދުޢަބްދުއްރަޙީމް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީهللا އިންޓަވަލަށްފަހު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  *

ދާ ުތލުސްދޫ  ޢަބްދުލްޙަމީދު،  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ  އަޙްމަދު ސަލީމް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ  ރޮޒައިނާ  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،  މެންބަރު  އިރާގެ 

މެ  ދާއިރާގެ  މުލަކު  މުޙަންމަދު،  މެންބަރު ޙުސައިން  ދާއިރާގެ  މަިތވެރި  ދާއިރާގެ އަދި  ޔާމީން،  هللا ބަރު ޢަބްދުންއާދަމް،  މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ިތމަރަފުިށ  މެންބަރު     

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު،  

ދާއިރާ  މައްޗަންގޮޅިهللا، ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު  މުޙަންމަދު ރަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  އަޙްމަދު ދީދީ،  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެ  އުތުރު 

ޢަބްދު އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުިށ  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ޅުކެނދިކުهللا، މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދޫ 

ބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ކެޔޮދޫ އަޙްމަދު ޢީސާ، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެން

ޢަބްދު މެންބަރު  ޙަމްޒާ،  هللا ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  މެންބަރު  ކިޝާހިދު،  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ޒަމީރު،  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނބިދޫ 

ދާ ފަރެސްްްމާޮތޑާ  ނާޒިމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ރާމިޒް،  އިބްރާހީމް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  އިރާގެ 

މެންބަރު   ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ދާއިރާގެ ޒާމުއްޠަލިބް،  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  އިބްރާހީމް،  ރަފީޤް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުުތރު  ފުވައްމުލަކު  އާދަމް،  ހިރު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، ހެ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

މާފަންނުهللا، ޢަބްދު މުޙަންމަދު ރަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  އަޙްމަދު ދީދީ،  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ދާއިރާގެ    މައްޗަންގޮޅި  ދެކުނު 

އިބް ޢަބްދުމެންބަރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  ރަޝީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުިށ  ރަޝީދު،  މެންބަރު  هللا، ރާހީމް  ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ 

ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން އިޙަމީދު، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، ކެންދޫ ދާهللا އަޙްމަދު ޢީސާ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا ޢަލީ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ޒަމީރު މެންބަރު މޫސާ  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު، ކިނބިދޫ  މުޙަންމަދު  އަޙްމަދު ސިޔާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ   ،

ދާއިރާގެ   ގައްދޫ  މުއްޠަލިބް،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފަރެސްްްމާޮތޑާ  ނާޒިމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  އާދަމް،  ރިޔާޒް،  ޒާހިރު  މެންބަރު 

މަސީޙު މުޙަންމަދު، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ  هللا އިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް އިބްރާހީމް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 
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ވަނަާޖަލްސ .0ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާނަންބަރު:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާހޯމާަާއޮކްޓޯބަރ1ާާާތ ރީޚް:
ާ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.45ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާާމިވަގުތުާޖަލްސ 

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/9/ނަންަބރަކީާއޖމިއަދުގެާއެޖެންޑ ާާ-5.3

5.4-ާާ ާައއިޓަމު ާފ ސްކުރުން.5.4އެޖެންޑ  ާާ.ާޔައުމިްއޔ  ާނަންބަރު 4232/87ާާޔަުއމިއްޔ  4232/89ާާއިން 5ާއަށް

5ާވަނަާޖަލްސ ގެާަޔއުމިއްޔ ާއިންާފެށިގެނ3ާާްވަނަާދައުރުގ5ާާެވަނަާއަހަރުގ4232ާާެޖަލްސ ގެާޔައުމިްއޔ .ާއެީއ،ާ

ާހަމައަށް.ާމިާޔައު ާޔައުިމއްޔ އ  ާޖަލްސ ގެ ާިމއްޔ ތަްއާމަޖިލީހުގެާވެބްަސއިޓުާވަނަ އެްއވެްސާގައިާޝ އިުޢާކުރުމަށްފަހު

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާއިޞްލ ޙެްއ ާވ ާމެންބަރަކު ާގަވ އިދުަގިއ ާމަޖިލީހުެގާާުނވ ތީ ާަޔުއމިއްޔ ތަކަީކ ާމި ާމަތިން ގޮުތގެ

ާފިން.ޔައުިމްއޔ ތަކެއްާކަމަށްާނިންމައިާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ 

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

6.3-ާާ ާއެޖެންޑ  ާއެންގުން.6ައއިޓަމު ާއަްނގ  ާރިޔ ސަތުން ާބޭްއވުމަްށާާ.6.3ާ. ާަބއްދަލުވުންތަްއ ާކޮމިޓީތަުކގެ ިމއަދު

ާހަމަޖެހިފަ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާވ އި ނޑު ާއަޅުގަ ާަގއ52ާާި>;ގައި.3ާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާމުއްޢ ާގައި 52>;ާގޮތް

ާގައ37ާާި>33ގައި.5ާާާކޮޓަރިާާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާމ ލިއްޔަތުާަގއ52ާި>;ގައި.4ާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާތިޞ ދީއިޤު

4ާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާަޤއުމީާސަލ މަތުާކޮމިޓީ،ާަގއ37ާި>33ަގއި.3ާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާގެާސަބްާކޮިމޓީ،ކޮމިޓީާއިޖްތިމ ޢީ

ެގާސަބްާކޮމިީޓ،ާކޮމިޓީާމ ލިއްޔަތުާާގައ52ާާި>34ަގއި.5ާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާާަޤއުމީާތަަރއްޤީާގައ37ާި>33ގައި.ާ

ާޕެޓިޝަންާާަގއ67ާި>36ގައި.3ާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާމުޅިާމަޖިލީހުގެާކުަޑާޮކމިޓީ،ާަގއ67ާި>36ަގއި.3ާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީ

ާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާމިނިވަންާމުައއްސަސ ތަުކގެާކަންތައްަތކ ާބެހޭާގައ38:22ާިަގއި.4ާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީ

ާާަގއި.3ާ

6.4-ާާ ާއެޖެންޑ  ާރައ6.4ްއައިޓަމު .ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ާ:34ޔިތުްނގެ ާމ އްދ ގައި ާމަތިްނާާވަނަ ގޮތުގެ

ާނި ާކޮމިޓީތަކުން ާއެ ާމައްސަލަތައް ާފޮނުވޭ ާކޮމިޓީތަކަށް ނޑަައޅުްއވައިމަޖިލީހުގެ ާކަ ާސުންގަޑި ައޅުަގނޑަްށާާންމަވ ނެ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާސުންގަޑިަތއް ާއެ ާކޮމިޓީތަކ އި ާމ އްދ ގައިާ:34އަންަގވ  ާމަތިާވަނަ ާގޮތުގެ ންާވ 

ާއިޢުލ ން ާބިލު، ާކަސްަޓމްސްގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާކޮމިޓީ. ާއިޤްތިޞ ދީ 53ާާކުރުން. އެޖެންޑ ާާަގއި.4232ާއޮކްޓޯބަރ

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން.7ާާއައިޓަމު ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާދިއުުމެގ އަށް

ާވޭުތވެ ާމި ާުނގެންދެވިފައިއަޅުަގނޑުމެން ާކުިރއަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމަސަްއކަތްތުަގއި ާދުވަހުގެ ާދެ ާއޮޑިަޓރާާދިަޔ ވ 

ާފޮނުއްވ ފައި ާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހަށް ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާނަންފުުޅ ާފޮނުއްވ ަފއިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވ ާާޖެނަރަލަކަށް

ާމުޤައްރި ާކޮމިޓީގެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާއިތުރަްށާމަޝްވަރިޕޯޓ  ާއަޅުަގނޑު ާއަޅުަގނޑަްށާރ ރ  ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ކޮށްފިން.

ާއުފެދިފައިާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާިރޕޯޓ  ާއެ ާދެއްވަނީ ާލަފ  ާމަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށްފަުހާާމިހ ރު ާކޮމިޓީަގއި ާުސވ ލުތައް ވ 

ާގެްނދ ާ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާރިޕޯޓުގެ ާއެ ާިވދ ޅުވުމުން ާއެްއޗެއް ާކައިީރގައި ާއަޅުަގނޑު ާމުޤައްރިރު ޢިއްޒަތްތެރި

ތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެޖެންޑ ެގާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންެދޭވނީާމިާދެންނެވިާއުސޫލުގެާަމތިންާކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާގޮ

ާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަން.

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ.ާުސވ ލު.ާއެާައއިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަުކާމަސައްކަތެއްާނެތް.7އެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ
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ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

.ާމަޖިލީހުގެާަރއީސްެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާެއާައއިޓަުމގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަަސއްކަެތްއ8ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާނެތް.

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.9

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ ާައއިޓަމު ާމަސަްއކަތެްއ9ާއެޖެންޑ  ާމިއަދަކު ާދަށުްނ ާއައިޓަުމގެ ާމި ާޤަރ ރު. ާބިލ އި ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހަށް .

ާނެތް.

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.:

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާައއިޓަމުާ ާމިއަދަުކާ:އެޖެންޑ  ާދަށުން ާައއިޓަމުގެ ާކުށެއްާއިޞްލ ުޙކުރުން.ާމި ާބިލެއްގެ ާތަޢ ރަފުކުރެވިފަިއވ  .ާކުރިން

ާމަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.;

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

އިދ ރީާދ އިރ ަތްއާދިވެިހރ އްޖޭގ4232/9ާާެޤ ޫނނީާނަންބަރ3ާާު.;.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާ;އެޖެންޑ ާައއިޓަމުާާ-3.;

ާކިޔުންާ ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާމި ާބިލު. ާގެނެއުުމގެ ާއިޞްލ ޙުގެ ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާހިންުގމުގެ ާއުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ވަނަާޖަލްސ ގައި.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުްއވ 3ާާވަނަާދައުރުެގ5ާާގައ4232ާާިޮއކްޓޯބަރ6ާާއިްއވ ފަިއވަނީ،ާ

ާދ އިރ  ާހަނިމ ދޫ ާޢިއްޒަތްދެއްވަނީ ނޑުާގެ ާއަޅުގަ ާމުޖްތ ޒް. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާމެންބަރަށްާާތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަރުވަން.ާފުރުޞަތު
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ާ

ާމަދުާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާލ މަރުކަީޒ4232/9ާާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއު ާޤ ނޫނުން ާއެ ާސަބަބަކީ ާޖެހުނު ާމި ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަްށ ާހިންގުމުގެ ސޫލުން

ާބިުލާ ާމި ާނަމަވެސް، ާބިލެއް. ާޖެހުނު ާހުށަހަޅަން ާލަސްކުަރއްވ ތީ ާނުކުރަްއވ  ާކަމެއް ާޖެހިވަޑަިއގެންފަިއވ  ކުރަްއވަން

ާފުރަތަމަ ާބަހުސްގެ ާ ާއިބްތިދ ޢީ ާއަދި ާއެާާހުށަހެޅިފަހުން ާމިހ ރު ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާފަހުން ާެވސް ާުދަވހުގެ

ނޑަްށާ ކަންތައްތައްާވަނީާގެޒެްޓަގއިާޝ އިޢުކުރަްއވ ފަިއ.ާނަމަވެސް،ާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ނަން.ާއެއީ،ާއަުޅގަ

ާކަންކަްނާގެެޒޓުޤަބޫލު ާބަެއއް ާަގއިާނުކުރެވޭ ާބިލުޝ އިޢުކުރުމުަގިއާއަދިވެްސާހުރީމައ  ފަހުންާއަނބުރާ ާެއއްކޮްށާމި

ާއެ ާހ ލަތެއްގަިއާއަޅުަގނޑަށް ާޖެހިއްޖެ ާގެންނ ނެާާގެންނަން ާއަނބުރ  ާބިލު ނޑު ާއަުޅގަ ާހިނދެއްގައި ާފެނިއްޖެ ގޮތަށް

ގޮތުންާފުރަތަމަާާއިޞްލ ޙެއް.ާއ5ާެވ ހަކަާވެސްާމިާފުރުޞަތުގަިއާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާމިާޤ ނޫނަށްާމިާގެނެވެނީާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާގެނެވޭާއިޞްލ ޙު.ާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާއުފައްދަންޖެހ372ާާޭގެނެވޭާއިޞްލ ޙަކީާބިލުގެާާމި

ާ ާކައުންސިލުތަްއ ާރަށު ާކައުންސިލުތަކ އި، ާިސޓީ ާަކއުންސިލުތަކ އި، 53ާާއަތޮޅު ާދުވަުހެގ4232ާާިޑސެމްބަރު ވަނަ

ާވ  ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާއިޞްާކުރިން ާދެވަނަ ާނިންމަންވ ނެ. ާއިންތިޚ ބުކޮށް ާމަތިން ާދަށުންާޮގތުގެ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ލ ޙަކީ

ާއިން ާފުރަތަމަ ާބޭނުމަށްޓަކައިބޭއްވޭ ާާތިޚ ުބގެ ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުގެ ާިމ ާބެެލވޭނީ ާރަށްރަށްކަމުގައި ާދިރިއުޭޅ 5ާމީހުން

ާބަޔ ންކުެރވިފައި ާރަށްރަށެވެާގައި ާއެވ  ާއިޞްލ ޙު ާވެްސާާ.ާއ ދެ،ާއެ ާކުރިން ާމީގެ ާގެންނަންޖެހުނުާސަބަބަކީ ގޮތަށް

ާ ާފަދައިާއަޅުަގނޑު ާގެޒެޓުާދަންނަވ ލި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޝ އިޢުކުރަްއވ ފައިން ާރަށްތައް ާއެ ުނވ ީތ.ާާަގއި

ާރަާ ާޝ ިއޢުނަމަވެސް، ާގެޒެުޓަގއި ާފަހުން ާަބއެްއާާކުރެއްވިާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ އިރު

ާހުރުމ  ާމިާކަންކަން ާމިހ ރު ނޑަށް ާައޅުގަ ާއަދި ާދޭތެރޭަގއިާާގެނެވިަފއިވ ާއެކު ާބަދަލުތަކ  ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ އިޞްލ ޙުން

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަަކާވެސް ާފެންނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންދިއުަމށް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި އަިދާހިތްހަމަޖެހޭތީވެ

ާތަްއޔ ރު ާބިލު ާމި ާލަޠީފުާާކުރިއަޅުަގނޑު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާހިތަދޫ އިުރގައި

ާބިލުްނާހު ާއެ ާއަދި ާނުކުރައްވ . ާތަޞްދީޤެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޭރު ާބިލު ާއެ ާައދި ާބިލެއް. ށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާވެްސާ ާގެންނެވުމަށް ާބިލަށް ާމި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާވެސް ާބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ

ާފ ހަގަކޮށްފަ ާނުކުތ  ާއެ ާއަޅުާިއ،ދަންނަވަމުން ާބިލު ާޢިްއޒަތްތެިރާމި ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅަން. ާމަޖިލީހަށް ނޑު ގަ

ާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 5 

ާބޭނުންފުޅު ާގެންދެވުމަށް ާއަނބުރ  ާމަޖިލީހުން ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ވެއްޖެާާޝުކުރިއްޔ .

ާއިޝ ރ ތްހިނދެއް ާވ ަހކަ ާގެންދަވ ނެ ާާކުަރއްވ ަފއިގައި ާވ ީތ ާގަވ އިުދގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާާ;9މަޖިލީހުގެ ާމ އްދ  ވަނަ

ާަދންނަވ  ާސަމ ލުކަމަށް ާބަލައިމެންބަރުގެ ާމަޖިލީހަށް ާބިުލ ާެއއީ، ާއެލަން. ާކުިރން ާގޮތުްނާާގަތުމުގެ ާބެހޭ ކަމ 

ާއޭގެާ ާވަނީ. ާމިހ ރު ާަގވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމެވުން ާގޮެތްއ ާމެންބަރު ާކުރެްއވޭާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަން ނެާފަހުން

ާުހއްދަ ާަގވ އިދެއް ާއެާކަމަކަށް ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާނުދޭ. ވ ހަކަާާއެއް

ާޢިއްޒަ ާއެދިވަޑަިއގަންަނވ  ާފުރުޞަތަށް ާބަހުސްގެ ާިއބްތިދ ޢީ ާއަޅުަގނޑު، ާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލީ. ތްތެރި

ާގެންދ ނަްނ.ާއެީއ،ާޢ އްމުކޮށްާއަާފުރުޞަތު ާކުރިއަށްއަރުވަމުން ާާޅުަގނުޑމެން ާގޮަތކީ ާބަހުސެއް.5ާާގެންދ  ަގޑިއިުރގެ

ާއެނިގވަަޑއި ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ުރ ާަވގުތައް ާަކނޑަެއޅިފަިއވ  ާޕ ޓީތަކަށް ާބަހުސްގައި ގަންަނވ ނެ.ާމި

ާފުރުޞަތަށް ާޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތުާއެިދވަަޑއިގަންަނވ  ާމިހ ރު ާއެންެމާއަރުވ ނަމެންބަރުންނަށް ން.

ާމަނިކު.ާމޫސ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާރަތަމަާހުޅުހެންވޭރުފު

 

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާމޫސ ާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާހުޅުހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުގެާކަންކަްނާަގވ އިދުންާގެންދިއުމަށ އިާައދިާކޮމިޓީތަކުންާނިމިގެްނާ

ާގޮތަްށާ ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިިލސްގެ ާގޮތަށް ާފުށުއަރ  ާަގވ އިދ  ާމައްސަލަތަުކގައި އަންނަ

މެދުާާކޮމިޓީތަކުންާނިމިގެންާއަންނަާބައެއްާކަންތައްަތކުަގއިާކޮމިީޓތަކުގެާމުޤައްރިރުންާގެންގުުޅްއވ ފަިއވ ާއުސޫލުތަކ 

ގެންގުުޅްއވ ާާއިނުާތިޔަާއަޅުއްވ ާިފޔަވަޅުަތކ ދިއުމުގެާކަންކަުމގަިއާމަނިކުފ މައްސަލަާޖައްސ ާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާނު

ާވ ހަކަާކަށްސިޔ ސަތުތަ ާދައްކ  ާއަބަުދވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީުދކުރ  ާމަޖިލީހުަގިއާާމިއަދު ެއއް

ާ ާޢައަޅުަގނޑުމެން ާއޮތްތ  ާަގވ އިދު ާއެ ާއެކުަލވ ެލވި ާގަވ އިދެއް ާހަަމާއެމަލުކުރ ނެ އެިރާާށްހިތަާފަހަރަކުާބަްއވ ފައި

ާމުހިއްމުާ ާވަރަށް ާކޮްށދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްިޔތުންނަށް ާސަބަބުން ާގެންދިއުމުގެ ާކުރަމުން ާކަންކަން ގޮތަކަށް

ނޑުާއަަބދުާއީާދ ާވ ހަކަާއެާކަންތައްތަެކއްާނުކުެރވިގެންާ އެއް.ާނަމަވެސް،ާމިއަދުާއެކަްނާާވެސްާަދއްކ ާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާދައްކަމުން ާމި ނޑުމެްނާމިތަނުގައި ާއަުޅގަ ާިވސްނ ވަަޑއިގެން ާއަމިއްލަފުޅަށް ާޤަބޫލުާމަނިކުފ ނު ާވ ހަކަ ކުރަްއވ ާެގންދ 

ާފޮނުއްވަާ ާަގވ އިދުތަކ އިކޮމިޓީތަކަށް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާވ ާއިާގެން ާނިންމުާޤ ނޫނުގައި ާެއަކންކަން ާރޫގޮތަށް ާޙުމުގެ

ނާއިކަމަށްަޓކަާގެންގުުޅްއވ  ާއަުޅގަ ާޕ ލަމެންޓުހަަމ ާއިޚްލ ސްތެރިކަމާ ްގރޫޕުާޑުގެ ާވަރަށް ާމަނިކުފ ނަށް ާނަމުަގއި ާގެ

މ ވެއްިޖއްޔ ާއަެނއްކ ާހަމަާވެސްާއޮތީ.ާއަދިާކުރިއަށްާއަދިާއެހެންާކަމެއްާދިާދަންަނވަމުންާފަށ ާހިތްއެީކގައިާޝުކުރު

ާތިޖ ޖުހުއި ާހިތް ާކުރ  ާޤ ނޫނއޮތް ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާެވސް ާދ އިރ ަތްއާދިވެ 4232/9ު ވ ހަކަ ާއިދ ރ  ހިރ ްއޖޭގެ

ާމި ާޤ ނޫނަކީ ާހިންގުުމގެ ާއުސޫލުން ާމިާއީލ މަރުކަޒީ ާޤ ނޫަނކަށްވަމުން ާވަުރގަދަ ާވަރެްއގެ ާފުދޭ ާމިާާމިހ ރު ދަނީ.

ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް ާމި ާވަރަކީ ާހުރި ާމި ާމިހ ރު ާކަންކަން ާމީހުންނަާޤަނޫނުގައި ާއަތޮުޅގެ ށްާޖެހިއްޖިއްޔ 
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ބިލެއްާހުށަހަޅ ފައި،ާބުނެފ ެނާާކައިާންާމީހުންނަށްާދައްކ ލުމަށްޓައަށްާވޯޓުާދިާމީހުންނަށްާނުވަތަާތިމ ނުވަތަާރަށުެގާ

ާނަގަްނާ ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނު ާމި ާަގޑީަގއި ާއިންަޓވަލް ާފަހަރެއްަގއި ާހުއްޓ  ާމިހެން ާމަސައްކަތް ާބުރަ ާމިހ  މަޖިލީހުގައި

ާޤ  ާމި ާމިހ ރު ާވެސް ާގޮތަކަށް ާޖެހިދ ނެ.ާއެކަހަލަ ާއެބަވެސް ާހުށަހަޅަމުން ާއިޞްލ ޙު އ ދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާނޫނަށް

ާއެއީ ާމ ާދެން ާމަްއސަލަާއަކީ ާކުރެވިދ ނެާާޮބޑު ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅުމަކީ ާބިލު އެްއާނޫން.ާމަޖިލީހަށް

ާނިމިގެން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެްއ. ާއޮތް ާކުެރވެން ާރައްާކަމެއް. ާއޭގެޔިތުންދ އިރުަގިއ ްނާނަށް

ާގޮތަކަލ  ާލިބެނިވި ާމަންފ  ާކަމެއްބަޔ އި ާރަނގަޅު ާެއންމެ ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާއެކަން ާދަންނަވަން.ާކަމުަގިއާާށް އަޅުަގނޑު

ާދ އިރ  ާިއދ ރީ ާނުވަތަ ާރަށުގެ ާނުވަތަ ާއަތޮުޅގެ ާއަދި ާމަސަްއކަތްކޮށް ާވަރަކަށް ާމީހުންާކިތަންމެ ގެ

ާޕ ޓީާހިތްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ާތިމ ގެ ާފައިދ ާނުަވތަ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޭެގ ާދިނުމަށްޓަކައިާއަށް ާހޯދ  ަތާނުވަާގޮތް

ާަހދައިދިނުމަށްޓަކައި ާރަނގަޅުގޮތް ާއޮތްާާމަސައްކަތްާާސަރުކ ރަށް ާކުރިއަށް ާަދންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ކުރިޔަސް

ނަޑއަޅ ނީާރަްއޔިތުންނޭ.ާާއިންތިޚ ބުަގއިާވޯޓުާދިނުމުގަިއާމަޖިލީސްާމެންބަރަކަށްާވޯޓުާދޭންވީ ހިސ ބުންާާމިހ ގޮތްާކަ

ާއެާ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާެއ ާބަދަލުތައްާފެށިގެން ާއެހެންވީމ ާހިސ ބަށް ާުނވ ނެ. ާިމކަްނާ، ގެނެްސގެނެއް ާމުޅިން ާެއއީ އަދި

ާއިދ ީރާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ަލން. ާެއވ ހަކަ ނޑު ާައޅުގަ ާނުފެންނ ތީވެ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާގޮތެއް ނިމިގެންދ ނެ

ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަީޒ ާަރއްޔިތުންާދ އިރ ތައް ާރ އްޖޭގެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާވަޢުހިންގުމ  ާވެފަިއވ  ާއަުޅަގނޑުމެން ުދާނަށް

ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާވަޢުާވެފައިާއ ދެ،ާެއއީ ާެއބައިވ  ާއެބައިާދަކީ ާހެޮޔާާމީހުންނަށް ާއެންމެ ާބ ރުތައް މީހުންގެ

ނޑުމެންާމިތިީބާއެކަންާކޮށް އެާާގެންަކއިާޤ ނޫނުތަކެއްާހަދައިދިނުމަށްޓަގޮތުަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާދެވޭެނާކަމަށް.ާއަުޅގަ

ގޮތަށްާއެންެމާާމަންފ ާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުޮކށްދިނުމަށް.ާސަރުކ ރުގެާވިްސނުމ ާއެއްާާޤ ނޫނުތަކުންާލިބިދޭާއެންމެހައިާ

ާޕްރޮވިންސްތަަކކަްށާ ާނިންމެވީ ާސަުރކ ރުން ާމިއަދުގެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާޕ ޓީ، ާނިސްަބތްވ  ނޑު ާއަޅުގަ ފުރަތަމަ

ާބަހ  ާދިނުން.9ާާލައިގެން ާބ ރުތައް ާަރއްޔިުތންނަށް ާގޮތަށް ާަތރައްޤީކުެރވޭނެ ާރ އްޖެ ާގޮތަްށ ާނިސްބަތްވ  ދ އިރ އަކަށް

ާމި ާފަރ ތްތަކަށް ާރަނގަޅުާާއިދިކޮޅު ާމ  ާކަމެްއާާކަމެއް ާލިބިދ ނެތީ ާކުިރއެރުން ާއ އި ާތަަރއްޤީ ާެއއީ ާުނވި. ކަމަކަށް

ާއެކަންކަ ާީމހުންނަށް ާތިބި ާދ އިރ ގައި ާއެ ާނޭނގެ.ާނުވަތަ ާކަމެއް ާދ ނެތީ ާނޭނިގ ާހިންގަން ާގޮތެްއގައި ާރަނގަުޅ ން

ާބިލ  ާއެ ާކަންހިނގ ާކޮންމެއަކަސް ާބަހުސްތަކ އި ާކުެރވުނު ާމިތަނުގައި ާރައީަސްށާާމެދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަހމަ ާގޮތް ިދޔަ

ނޑ ލީ.ާއެާ ާއެގޮތަްށާދިޔުމަށްފަހުަގއިާޕްރޮވިްނސްތައްާދެންާކަ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ.ާއެކަން ާއަތޮޅުތަުކަގިއާވެސް އީ

ާނުފެނުނީމަ.ާ ާމީހުންނަށް ާަބޔަުކ ާކަމަށް ާބަެއއް ާއުޅެްނވ ނެ ާފެންވަުރގަިއ ާޕްޮރވިންސް ާރަްއޔިތުންނަކީ ދިރިއުޅޭ

ާހުިރާ ާދ އިރ ތަުކގައި ާެއ ާބެލީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާހިންދިރުވ ލުމަށްފަހު ާައޅުަގނޑުމެން އެކަންެވސް

ތަރައްޤީާއ އިާާންާއެާރަށްތަކަށްާސިޓީތަކެްއގެާދަރަޖަާދޭން.ާއެއީާވެސްާހަމަތަރައްޤީކުރެވެންާހުރިާރަށްތައްާބަލައިގެ

ާމިާކުރިއެރުމަށްޓަަކއި ާމިހ ރު ާވެސް ާއެކަެމްއ ާބޭނުމުގައި. ާފޯރުކޮްށދިނުމުގެ ާބ ރުތައް ާއޭގެ ދަނީާާރައްޔިތުްނނަށް

ާނައްޓައިާކަ ާއެކަްނވެސް ާމިމުނުގޮްސގެން. ާމިާގެން ާބަދަލުކުރެވެމުން ާހަމައެކަނި ާވީހ ވެްސާާދަނީ. ާތިމ އ  އަންނަނީ
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ާވ ހަކަދައްކަުމން ާނަމަވެސް ާުއޫސލަށް. ާކަންކަންކުރެވޭނެ ާތަމްސީލުކުރަމުންާގ ތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާާދ އިރުގައި ދ 

ާބަދުބަސްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއޮތް ާގޮތަށް ާހިމެނޭ ާހުޅުމ ލެ ާނުވަތަ ާމ ލެ ާނުވަަތ ާރައްޔިތުންނަށް މ ލޭގެ

ދ އިރުގައިާސަރުކ ރުންާބޭނުންާއެބަޭވާާވަނީާބުނަމުންާއަށްާމިހެންާވަނީ،ާމ ލެާޔިތުންާތަރައްޤީބުނަމުންާމ ލޭގެާރައް

ާކަަމކަްށާ ާެއްއވެސް ާެއއިން ާއެކަމަުކ ާގެންދިޔުމަށް. ާކުރިައށް ާއުފައްދ  ާތަރައްޤީކޮށް ާތަންތަްނ ާއެހެން ާގޮތަށް މ ލެ

ާޙަޤީޤަތަ ާމިއަދުގެ ާދެން ާނޫޅެ. ާމީހަކު ާކުރ ނެ ާކަމެއް ާނޫންާތ އީދުކޮށް ާކަމެއް ާކުރ  ާސަރުކ ަރކުން ާމިއަދުގެ ކީ

ނޑައަޅ  ާކަ ާސަރުކ ރުން ާއެީއކީ. ާބޭއްވުން ާާކަމެއްާއިންތިޚ ބު ާއިންތިޚ ބަށްޓަކައި ާއެއީ.ާނޫން ކަންކަންކުރުން

ާއިލެކްަޝްނާާމިނިވަންކަމ  ާެއއީ. ާކަމެއް ާކޮމިޝަނުގެ ާިއލެކްޝަން ާއެކުަލވ ލ ފައި ާައޅުަގނޑުމެން އެީކަގއި

ާކަންކަ ާއެއްގޮތަްށާާކުރަމުންާންކޮމިޝަނުން ާއިޢުލ ނުކުރުމ  ާއިޢުލ ނުކުރ  ާކޮމިޝަނުން ާއިލެކްަޝން ާގޮތަށް ގެންދ 

ާ ާއެހެންވީމ ސަރުކ ރުން ާަތއްޔ ރު. ާދޭން ާއެާ، ފައިސ  ާނިންމ  ާޤ ނޫނެއް ާއަޅުަގނޑުެމން ާކޮމިޝަނުން އިެލކްަޝން

ާގެންދިޔުމަށްފަހުގައި ާހަމައަށް ާކޮމިޝަނ  ާއިލެކްޝަން ާފުރިހަމަކޮށް ާއޮތީާާޤ ނޫނު ާބ ރު ާބޭއްވުުމގެ އިންތިޚ ުބތައް

ާސަރުކ ުރެގާ ާނަގ  ާއަޅުވަނީ ާމި ާމީހުން ާވ ހަކަދައްކ  ާގޮތުްނ ާސިޔ ސީ ާވެސް ާެއކަން ާކޮމިޝަނަށް. އިލެކްޝަން

ބޮލުގައި.ާއެީއާެއކަންާކޮްށގެްނވ ނެާގޮެތއްާނޫން.ާއަދިާެއކަމަކ ާހަވ ލެްއާވެްސާނުވ ނަން.ާމިއަދުގެާޙަޤީޤަތަކީާހަަމާ

ާކުރުމަށްޓަކައިޑިމޮކްރެޓި ާކަންަކން ާއުސޫލުން ާެއއްޗެާާކް ާޒުވ ބ  ާކުރެވޭ ާތެރޭަގިއ ާޕ ޓީތަެކއްގެ ާވ ދަވެރި ިހާސިޔ ސީ

ާދ ން ާފެނިގެން ާއިިދކޮޅުާރައްޔިތުންނަށް ާވ ހަކަދަްއކަނީ. ާދިފ ޢުކުރަްނ ާއެކަން ާޕ ޓީން ާހިންގ  ާވެރިކަން ޖެހޭނެ.

ާއަބަދުވެްސާއިދިކޮޅަްށާތިބެނީ.ާައޅުަގނ ާހަމަ ާއިދިކޮުޅާފަރ ތްތަކަކުްނާފަރ ތްތަކުން ާނުކުަރން ާވެސް ާޤަބޫލެއް ޑުމެން

ާކަމަކަށްާވެސް.ާއެހެން ާކުރ ނެ ާއިދިކޮޅުާނޫންކަމެއް ާުނވަތަާސަރުކ ުރާާހަމަ ާއ އި ާޕ ޓީ ާހިންގ  ެވއްޖިއްޔ ާސަރުކަރު

ާއަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާއޮންނަ ާދިފ ޢުކުރުމަށް ާޕ ޓީ ާއަހިންގ  ާހެލްމެޓު ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ޅައިގެްނާޅުަގނޑު

ާއަަޅއި ާސަރުކ ކަށިމަތި ާތަންފީޛުކޮށް ާކަްނކަްނ ާސަރުކ ރުގެ ާހަމަ ާބަލ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެްސ ރުްނާގެން

ާވަޢު ާވެފަިއވ  ާވަިކާރައްޔިތުންނަށް ާޒުވ ބު ާމި ާކޮށްިދނުމަށޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއް ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާފުއްދުމަށް ދުތައް

ާމީޑިޔ  ާދިޔައިމ  ާލ މަރުާހިސ ބަކަށް ާއަރ  ާއުައށް ާހިންގުމަށްޓަަކއިކަޒީ ާއަތޮޅުތައް ާއިހުމ ލުވެއްެޖ.ާާސޫލުން ސަރުކ ރު

ާރަނގަޅަްށާ ާވަރަށް ާކޮންބައެްއކަން ާއިހުމ ލުވީ ާމީހުންނަށް، ާއަތޮޅުތަުކގެ ާޖަލްސ ތަކުަގއި ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ނޫނިއްޔ 

ާ ާއޮންނ ނެ ާުމައއްސަސ 52ާއެނގެން ާއެްއވެސް ާމިނިވަން ާލިބިަފއި، ާުމއްދަތެއް ާދިގު ާނެތިފަިއ،ާާއަަހރުގެ އެއް

އަމުރުކުރެވޭނެާެއއްެވސްާފަރ ތެއްާނެތިފައި،ާތިމ ގެާއަތުގަިއާހުރިހ ާބ ރުތަކެއްާއޮވެގެންާވެރިކަންާހިންގިާޕ ޓީއަކަްށާ

ާތަންތަނެއްާނުެވްސާ ާހުރިހ ާދުވަްސވަންދެަކށް ާމިއޮތް ާތަނަކީ.ާއެކަމަުކާއެމީހުން ާތަެންއާމި ާތިބި ާބަަޔކު ނިސްބަތްވ 

ަކޒީާއުޫސލުންާކަންކަންާކުރ ކަށްާވެސްާނޫޅުނު.ާއަދިާއޭެގއިތުރުންާރަްއޔިތުންނަށްާސީދ ާގ ތުންާހިއްކި،ާއަދިާލ މަރު

ާފުރިހަމަކުރެވިފަ ާކަމެއް ާއެއްެވސް ާލިބޭނެ ާނަތީޖ އަކަށްާޚިދުމަތް ާޭއގެ ާނެތް. ާސަރުކ ުރާާއެްއ ާިދޔަީއ ވެގެން

އިރުގައިާހަމަާައޅުަގނޑުމެްނާާލިކަންކަންާބަލައިންާހިންގަްނވެގެންާބަދަލުވެގެންާައއިސްާލ މަރުަކީޒާއުސޫލުންާކަންކަ
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ވަނަާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގައިާތިޔަާހުރިހ ާހެލްތުާސެންޓަރުތަކެއްަގިއ38ާާހަމަާރަނގަޅަށްާބުނަމުންާގެންދިޔައިންާ

ާދުވަސްވީ ާއަހަރު ާދޮޅު ާހުރީ. ާމައްޗަށް ާބޯޑުގެ ާއެޖެހި ާބޯޑޭ. ާޖަހަނީ ާއެާތި ާމ ލިއްޔ ގައި ާދައުލަުތގެ ްއވެްސާއިރުަގއި

އެްއާބޭނުންކުރެވޭާގޮތަަކށްާއޮތީާއަކީާނޫން.ާމިާހ ލުާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމަށްާަޖްއސ ފައިާމިއަދުާމިާހުރިހ ާާލ ރި

ާހިންގ ނެ ާެވސް ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ ާއަޅުވ ަފއި ާބޮލުގައި ާސަރުކ ުރގެ ާވެސްާާކަމެއް ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާހެއްކ  ާނެތް. ކަމެއް

ާކަމެްއާާެވސްާކަމެއްާާލުެގާނިޒ މުާވަރުގަަދާކުރުމަށްޓަަކއިޖިނ ޢީާޢަދުާކަމެއްާނެތް.ާދިވެިހރ އްޖޭގެާނިންމ ނެ ކުރ ނެ

ާމެންދުރުފަހުާ ާލ ފައި ާއިްޞލ ޙު ާބިލަށް ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާކަްނކަން ާއުސޫލުން ާލ ަމރުކަޒީ ާމެންދުރުކުރީގައި ނެތް.

ާހުންނަ ާމޫޑު ާއަދަބުވެރިކަމ ާކުއްލިަޔކަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާނަގަން. ާބިލު ާމެންބަރަށްާއެާޮގތުން ާޢިއްޒަތްތެރި ުކ

ާޕ ީޓާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާވިްއޔ  ާވަީނ ާކަމަށް ާއިޞްލ ެޙއް ާރަނަގޅު ާއ ދެ، ާނުކުރައްަވްއޗޭ. ާެއކަން ާއެހެން ދަންނަވ ލަން

ނުކުރ ެނާާނިސްބަތްވ ާހުރިހ ާމެންބަރުންާއެއަށްާތ އީދުކުރ ނެ.ާޯގސްާއިޞްލ ޙެއްާވެއްޖިްއޔ ާއަުޅަގނޑުމެންާތ އީދެއް

ާމިާއެ ާމިކަމަކަށެއް. ާއެާހ ރު ާގޮތުަގިއާާއޮތީ ާރަނގަޅު ާމުއަްއސަސ  ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެވިފައި. ހިސ ބަށް

ާއެމް.ޑީ.ީޕާ ާއެކަނި ާހަމަ ާގެންދިޔުމަީކ ާކުިރއަށް ާގޮތުަގއި ާރަނގަުޅ ާކަންކަން ާުމއަްއސަސ ގެ ާމި ާގެންގޮސް ކުރިއަށް

ދުކޮށްގެންާހިންގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުްނެގާއެއްާނޫން.ާމިއީާިދވެހިާދައުަލތުންާޚަރަާޕ ލިމެންޓްރީާގުރޫޕުގެާޒިންމ 

ާއެބަ ާމީހުން ާބަލ  ާހިސ ުބާާމަޖިލީހެއް.ާމި ާއޮތް ާގޮތް ާއޮތް ާކޮޅު ާއެބަހުރި.ާމީގެ ާމީހުން ާވ ހަކަދައްކ  ތިބި.ާމިކަމަށް

ާއެބަ ާެވސް ާމީހުން ާހިންގުމުާާއެނގޭނެ ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާޤ ނޫނ އި ާމަޖިލީސް ާރަްއޔިުތންގެ ާއެހެންވީމަ، ެގާތިބި.

ަތނުގައިާމެޖޯރިޓީާއޮތުމޭާބުނެާމެޖޯރިޓީގެާބޭނުންކޮށްގެންާކަެމއްާކުރުމަށްފަހުގައިާއެކަމ ާާމަސައްކަތްކޮށްަފއިާއަދިާމި

ާއެ ާދެން ާމަޖިލީހަށްާވ ަހކަާއިހުތިޖ ޖުކުރީމަ ާރައްޔިތުންގެ ާެނތް. ާކަމެއް ާދައްކ ނެ ާވެސްާާެއއް ާައޅުަގނޑު ވުމަކީ

ާމީހ  ާތަމްސީލުުކރ  ާދ އިރ  ނޑުގެާސަރުކ ރުްނާއަޅުަގނޑު ާއަޅުގަ ާތަމްސީލުކުރ ާމީހ ވެސް ނުޑާޕ ޓީ ާއަޅުގަ ާއަދި ވެސް

ާމި ާބަހެއް ާބޭނުންވ  ާބުނަން ާނުދޭާވެސް ާދިނުން.ާއެހެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބ ރު ާބުނުމުގެ ާވަނީާާތަޅުމުގައި ކަމަށް

ކަމަށްާވަނީާިވއްޔ ،ާކުރީަގިއާާޅޭވިްއޔ ާޤ ނޫނުތަކ އިާގަވ އިދުާމުގުރ ާތިމަންނަމެންގެާބ ރުންާކަންތައްތައްާކުރަންާއު

ާކަމެްއާކުރެޭވކަށް.ާއެްއޗެާ ާިބޑިައޅައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނެތް ާއަތުަގއި ާދެ ާބުނީމ  ާގިރިފުށީެގާކުަޑާެގންާގެންއް ގޮސް

ާބުނުމުގެާ ާއެްއެޗއް ާވެސް ާފަރ ތަކުން ާއެއްޮކޅު ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާއިދިކޮޅު ާމިއަދު ާއެކަމަުކ ާބައިންދަނީ. ގޮީޅގައި

ާމިމަޖިލީހު ާތަޅުން ާއެހެންވީމ ާގެ ާފުރުޞަތ އި، އޮތީ. ާދެްއކުމުގެ ާވ ހަކަ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާތަޅުމުަގއި މިކަްނާާމި

ނޑުާދަްނނަވ ނީާލ މަރުކަޒީާބިުލެގާނިންމ ނެާގޮތްާއޮންނަން ޖެހޭނެ.ާރައްޔިތުންާކަންކަންާނިންމަމުންާގެންދ ނީ.ާއަުޅގަ

ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަށ ގަތުާމަސައްކަތަށް ާދ އިރ ަތްއާހިސ ބުން ާއިދ ރީ ާރޭގައި ާމިވަނީ ާބޭނުމަކަށް ާޙަޤީޤީ މުގެ

ާހިްނގުމަށްޓަކައިލ  ާއުސޫލުން ާހުރަސްއެުޅްނާާމަރުކަޒީ ާއިްނތިޚ ބުތަކަށް ާއެ ާއިޢުލ ނުކުރީމަ ާއިންތިޚ ބުތައް ބ އްވަންޖެހޭ

ާއިންިތޚ ބު ާމަޑުކޮށްލ ފައި ާގެްނގޮްސާއިހަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާޖެހޭނީ ާބިލު ާމި ާިވއްޔ  ާވަނީ ާއިޞްލ ޙުާާކަމަށް ނިމުނީމަ

ާގެންނ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަޙުމަތު ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާهللاާ`. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 4232/29ާވަބަަރކ ތުހޫ. ާއިދ ީރާ، ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާ ާއުސޫުލން ާލ މަރުަކޒީ ާެއާދ އިރ ތައް ާތ އީުދކުރަން. ނޑު ާައޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާޤ ނޫނަށް ހިންގުމުގެ

ާއެާ ާޤަބޫލުކުރެވޭީތ ާހުރިކަމަށް ާކަންތައްތަކެްއ ާއިޞްލ ުޙުކރަންޖެހޭ ާގެންޮގސްގެްނ ާައށް ާކޮމިޓީ ާބަލ ގަެނ ާއިޞްލ ޙު

ާމި ާފަހުން ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ާތ އީދުކުރަީނ.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑު ނޑު ާއަުޅގަ ާައޅުަގނުޑާާގޮތަށް ޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއް

ވ ާާހުށަހަޅ ާއެާއިޞްލ ޙުާވަނީާފ ސްވެާއަދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާތަޞްދީޤުކުރަްއވ ފައި.ާއެާތަޞްދީޤުކުރައްވ ަފއި

އެާިއޞްލ ޙުތައްާފުރިހަމަާއަށްާ، ސްާތަފ ެތއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމާ ގޮތ ާވެސްާމިހ ރުާހުށަހެޅިފަިއވ ާއިޞްލ ުޙގައިާވެ

ާެއއްާގެނެވި ާޤ ނޫނ  ާއަާއެ ާކަމަށް ާެއއ ގޮތަްށާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ާޤަބޫލުކުެރވެނީ. ނޑަށް ާެއއްގޮތަާާޅުގަ ކަްށާޚިލ ފަށް

ާއެްއކޮށްލައިާ ާރަށްތަެކއް ާދެންާވެސް ާނުކުެރވޭ. ާޤަބޫލެއް ނޑަކަްށ ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާކުެރވޭނެ ާކަންތައްތަެކއް ާއެ ގެން

ާވ ހަަކާވަރަށްާޞަރީޙަ ާެއއްކޮށްލުމުގެ ާއެބަރަށްތައް ާާކޮށް ާމ އްދ ގައި.ާއ358ާާެޮއތް ާރަްއޔިތުންެގާާވަނަ ރަށްތަކެްއގެ

ވަަނ358ާާގޮތަށްާމިާއޮންނަނީ.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ާާވ ާކަމަށްާމަގުފަހިާާކަމަށްާއެާލަބިއްޔަތުންާއެގޮތަށްާނިިމގެންއަޣު

ާއޮތް ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެާމ އްދ އ  ާބަާގޮތަށް ާދެން ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވިދ ުޅޭވާކަމަށް ާބޭފުޅުން އެއް

ދ ާވ ަހކަ.ާއަުޅަގނޑަށްާޤަބޫލެްއާާހުރަްސއަޅަމުންާއިމިސ ލަކަށް،ާރަށްތަކަށްާތަަރްއޤީގެާކަންަތއްތައްާގެންދިއުމަްށޓަކަ

ާެއގޮތަށް ާރަށްތަކެއް ާއަޣުލަާނުކުރެވޭ ާަރއްޔިތުންގެ ާޚިލ ފަށްާރަށްތަކެއްގެ ާރައްޔިތުްނެގާރުހުންތެރިކަމ  ާނުވަތަ ބިއްޔަތު

ާމަޞްކަމެާާކުރެވޭ ާތެރޭަގއި ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެއްަގއި ާއަދި ާޮއވެ ާތަަރއްޤީެގާާލަޙަތު ާރަނގަޅަކަށް ކަންތައްަތއް

ާހެދުމަީކާ ާކައުންސިލަކަށް ާސިޓީ ާއަްއޑޫ ާމިސ ލަކަށް، ާދެން ާކަމަކަށެއް. ާެގންދެވޭނެ ާކުރިއަށް މަސައްކަތްތަެކއް

ާއެކަ ާނަމެއްަގިއ ާއެކަމަުކ، ާކަމެއް. ާތ އީދުކުރ  ާެވސް ާކުރުމަށްއަޅުަގނޑު ާރައްޔިތުންނަްށާާން ާއައްޑުއަތޮުޅގެ ވުރެ

ާފަހިވ  ާކަންތަްއތައް ާތަރައްޤީއ  ާިސީޓާާރަށްތަކަށް ާއަކީ ާމ ލެ ާުފރިހަމަވެ ާވަސީލަތްތަްއާއިތުރަށް ާހުރި ާމިހ ރު ގޮތަށް

ާބަޔ ންެވގެން ނޑަެއޅިެގން ާޤ ނޫނުގަިއާކަ ާމި ާގޮުތގަިއާހެދުމަށް ާޖަުދވަލެއްާާކައުންސިލެްއގެ ާއެއީ ާއަދި ވ ާާގައިާވ އިރު

ާފުރިހަމަވެއްޖެ ާދެވޭނެާޝަރުތުތައް ާދަރަޖަ ާސިޓީގެ ާމަގުފަހިވެފައިާނަމަ ާކުއްލިގޮތަކަްށާާގޮތަށް ާހަމަ ވ ިއރު

ާކުރެވޭ ާނަމެްއގައި ާއެ ާއޮތުމަށްާއެކަންތައްަތއް ާދ ާގޮތަށް ާނިޒ މު ާއެ ާގޮތަކަށް ާފުރިހަމަ ާެއާާވުރެ ާވެއްޖިްއޔ  ކަމަށް

ާބައްޓަންކުރެިވގެން ާާނިޒ މު ނުޑާދ ިއރު ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހުރި ާތ އީުދުކރަން ާވެސް ނޑު އަޅުގަ

ާބައްޓަްނުކރެވިފައިާޤަބޫލުކުރ  ާަކއުންސިލު ާސިޓީ ާމިހ ރު ާައވަުށާާގޮުތގަިއ ާއުފެދެނީ ާމި ާރަށްތަެކއްަގއި ާގޮތުން ވ 

ދަނީ.ާާރުާސިޓީާކައުްނސިލަށްާލިބިގެންއޮފީސްތަކެްއ.ާައވަށުާއޮފީސްަތކުަގއިާައވަށުާބޯޑުތަެކއްާއުެފްއދުމުގެާއިޚުތިޔ 

ާާއަްއޑު ާހޮިވގެނ8ާްއަތޮުޅގައި ާބޭފުޅަކު ާދ އިރ އަކުން ާއިންތިޚ ބީ ާއޮންނައިރު ާދ އިރ  ާދ އިާއިންތިޚ ބީ ބޭފުޅުްނ8ާާރު

ާޭއގެ ާތިއްބަވ ނީ. ާއެ 8ާާތެރޭަގއި ާޒިންމ  ާކަމެއްެގ ާުހރިހ  ާއަތޮުޅގެ ާމުޅި ާމަސަްއކަތްކުރ އިުރާއުފުލައިާބޭފުޅުން ގެން
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ާޤަބޫލެއްއަޅު ާމަފްހޫާަގނަޑކަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިނުުކރެވޭ ާވެސް ާެއންމެން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ބުނާ ާމްގަިއވ 

ާޚިދުމަތް ާރައްިޔތުންނަށް ާގ ތުން ާރައްޔިތުން ާކަމަކަށެއް. ާޚިދުމަތްދެވޭނެ ާރައްޔިުތންނަށް ާގ ތުން ދެވޭީނާާރައްޔިތުންނ 

ގެްނާރަްއޔިުތންނަށްާޚިދުމަތްކުރ ނެާބަޔަކުާތިބެގެން.ާއެހެްނވީމަ،ާެއާރައްޔިތުންެގާތެރޭަގއިާޮހވިގެްނާއިންތިޚ ބުކުެރވި

ާބައްޓަްނކުރެވިަފއިާބަބަށްޓަކައިސަ ާޤ ނޫނުގައި ާއެ ާމިހ ރު ާތ އީދުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާވާ ާައޅުަގނޑު ގޮތަށް

ާެއއްާ ާޤ ނޫނުތަކ  ާއައިސްަފއިވ  ާތަޞްދީޤުކުރެވިގެން ާއެާހަމައަށް ާކުރުާާގޮތަށް ާއޭގެކަންތައްަތއް ާސިީޓާމަށް. އިތުރަށް

ާފުރިހަމަާ ާޭއެގ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާތ އީދުކުރ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވްއޖިއްޔ  ާދ ކަމަށް ާސިީޓާާކައުންސިލަކަށް ގޮތުގައި

ާއޮންނަ ާގޮތުގައި ާރަށްތަކެއްެގ ާޖަޒީރ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާރަށްރަށަށް ާކަްނތައްތައް ާބޭނުންވ  އިުރާާކައުންސިލަކަށް

ާމަގު ާއެކަމަށް ާބޭފުޅުންާާވ ާފަހިރަށްތަކަށް ާކައުންސިލަށް ާރަށު ާއަދި ާއޮެވގެން ާއެ ާކައުންސިެލއް ާރަށު ގޮތަކަށް

ނަޑއެޅޭާގޮަތކަށްާއަދިާރައްޔިތުްނގެާފައިސ ާ އިންތިޚ ބުކުރެވޭާގޮތަކަށްާއަދިާއެާކައުންސިުލގެާމެންބަރުންެގާއަދަދުާކަ

ާކަހަ ާއިޚުތިޔ ރުކުރެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާއެ ާރަށްތަކަށް ާއެ ާގޮތަކަްށާބޭނުންކުރެވޭ ާކަހަލަ ާތަޞައްަރފްކުރެވޭ ާގޮތަކަށް ލަ

ާއެހެން ާދ ން. ާނިޒ މަކަށް ާކުެރވޭނެ ާެއކަންތައްަތއް ާަރއްޔިތުްނެގާާއޮެވގެން ާރަށްތަކުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ނޫނީ

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ާބޭފުޅުްނނަށް ާތިއްަބވ  ާކަުއންސިލުގައި ާސިޓީ ާހަމައެކަނި ާނުތިބޭނެ. ާބަަޔކު ާކުރ ނެ ާކަންތައްތައް

ާމިާ ާފެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާއެކައުްނޓުގޮތަކަށް ާރަށްރަށުގެ ާއެންވަރަކަށް ާބޭނުންފުޅުާތައް ާކަންތައްަތްއާާބޭފުޅުން ގޮތަކަށް

ާއެ ާއިޚުތިޔ ުރ ާލިބިގެންާގެންދެވުމުެގ ާމިާޭބފުޅުންނަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާިނޒ މަށް ާއެ ާެއހެންވީމަ، ވަގުުތާާދަނީ.

ނޑުާހަމަާތ އީ ދުކުރަންާހަމަާތައްޔ ރަށްާހުރިާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާތ އީދުނުކުރެވެނީ.ާއަުޅގަ

ާތަޢުލީމީާއަދިާއެހެނިހެންާއުމްރ ނީާތަރައްޤީގެާކަންތައްަތކުަގއިާހަމަާރަނގަޅުާނިޒ ުމާ ާއަދި ހަމަާސިޓީގައިާޞިއްޙީ

ާފަހިވ  ާއެކަންަތއްތަަކށް ާއަދި ާއިޞްލ ާރޭއްެވވި ާޤ ނޫނަށް ާދެންނެވި ާމި ާގެނެވޭގޮތަކަށް ާވެއްޖިްއޔ ާާޙު ކަމަށް

ާދަންނަވ ީނާ ާއަޅުަގނޑު ާތ އީދުކުރަން. ާއިޞްލ ޙަކަށް ާެއ ާނުވަތަ ާޤ ނޫނަކަށް ާއެ ާތައްޔ ރަްށ ާމިހިރީ އަޅުަގނޑު

ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާުއސޫލުން.ާމިހ ރުވެސް ާދެންނެވި ާމި ާތ އީދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާރަށްތަުކެގާާވ  އެ

ާއިހު ާއެާރައްޔިތުންގެ ާއެއްސ ސްތަކ  ާއިޞްލ ޙ  ާގެނެވިފަިއވ  ާމިހ ރު ާބޭނުމުގައި ާަބއްޓަންކުރުމުގެ ާއެ ގޮތަްށާާއްގޮތަށް

ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ާޮކމިޓީގެ ާގެނެިވގެން ާއިޞްލ ޙު ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާޤ ނޫނަށް ާިމާާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ައިއސް

ާ ާޢަމަލުކުރެވޭ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާނިމި، ާއަވަްސކޮށް ާތ އީދުކުރާ ފްލޯރާއިން ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތްވުަމކީ

ާވަރަޙުމަތުާކަމަކަށް ާވައްސަލ ްމޢަލައިކުމް ާނިންމ ލަން. ާވ ަހކަކޮޅު ާއަޅުަގނުޑގެ ާތ އީދުކޮށް ާއިޞްލ ޙަށް ާމި هللاާވ ތީ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ
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ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 4232/29ާރަީއސް. ާލ މަރުަކީޒާ، ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ިދވެހިރ އްޖޭގެ

ާމި ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާއަޅުަގނުޑާާއުސޫލުން އޮތީ

ާޢިއްޒަތްތެާޤަބޫލުކުރ  ާޚިލ ފަށް. ާރޫޙ  ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ާއ އި ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާއެގޮތުަގއި ާރައީސް، ަބއެްއެގާާރި

ާކޮށްެގންނުވ ނެ ާތަފ ތު ާަބޔަކު ާއެްއވެސް ާހިންގުުމގަިއ ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާާމައްޗަށް ާއަޅުަގނޑުެމންގެ ކަމަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވޭ. ާޞަރީޙަކޮށް ާސ ފުކޮށް ާއ އި،39ާާވަރަށް ާމ އްދ  ާއ ިއ،42ާާވަނަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާމ 84ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިނިވަންކަުމެގާވަނަ ާޙައްޤުތަކ އި ާައސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ ާބަލައިލ އިރު ާއަށް އްދ 

ާއެ ާހުރީތީވެ ާވެސް ާކަންތައްތަކެއް ާހުރި ާބަޔ ންނުކުެރިވ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާކަންަތއްތަެކއް ާވަކި ކަންތައްަތްއާާބ ބުގައި

ާެއިއން ާއަދި ާވެސް ާޤ ާހިންގުމުގައި ާއެއީ ާނެތުމަކީ ާބަޔ ންކުރެވިަފއި ާތަފ ތުކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް ާހިންގުމުގައި ނޫނު

ާވެސް،ާކޮށްގެންާާކަމެއް ާއިދ ީރާާނުވ ނެާކަމަށް ާަރީއސް،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ކަމަށް

ދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުްނާހިންގ އިރުާއަތޮޅުާަކއުންސިުލތަކ އި،ާރަށުާަކއުންސިލުތަކ އި،ާސިޓީާކައުންސިލުތަްއާ

ނޑަައޅ ފައިާއޮތްާއުފައްދަންޖެހޭނެ ނޑުމެންާކަ ހިނުދާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކޮށްގެންާއެކަްނާޤ ނޫނުގައިާއަުޅގަ

ާގޮތުާ ާރަެށއްެގ ާއެއް ާގުިޅެގން ާތެެރއިން ާރަށްތަކުގެ ާދިރިުއޅޭ ާމީހުން ާަބޔަކީާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާބޭނުންވ  ާއުޅެން ގަިއ

ާބަލައިލައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާރުހުކޮބައިތޯ ާރައްޔިތުންެގ ާކޮފީމު. ާއޮތީ ާރަޢުޔު ާރައްޔިތުންގެ ާގޮތަކަށްޯތާމ އި ން

ާބަލައި ާައިއާއަޅުަގނޑުމެން ާދިރިއުޅެމުން ާމީހުން ާޒަމ ނުްއސުރެ ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ަލއިފީމު.

ާއޮތް ާާއެއްފަްސކޮށް ާގޮުތަގއި ާރަށްތަކެްއގެ ާވަކި ާކޮބަނަމަވެްސ ާރަށްތަކަކީ ާއައި ާވެްސާއިާބެލެވެމުން ކަން

ާއެ ާހުވަދުއަތޮޅުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާިއޝ ރ ތްކުރަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެނގެން. އޮީތ

ާރަށެްއ.ާއެ ާއޮންނ ނެއޭ ާދޭތެރޭގައި ާއ އި،ާއަްއޑުއަތޮޅ  ާއޮންނ ެނޭއާާދެކުނުބުރި ާފުވައްމުަލށް.ާއަތޮޅެއް ާކިޔަނީ ރަށަށް

ާފުވައްމުަލކޭާއެ ާިކޔަނީ ާފުވައްމުަލޭކ.ާޢިއްާ.ާއެއަތޮޅަށް ާރަށެކޭ.ާއެއީ ާެއންމެ ާއޮންނަނީ ާރައީްސ،ާއަތޮުޅަގއި ޒަތްތެރި

ާފެށުނީއްސުރެާ ާބަޔަުކާާޒަމ ނުއްސުރެ، ާއައި ާދިރިއުޅެމުން ާގޮުތގައި ާބައެްއގެ ާއެއް ާގޮުތަގއި، ާރަށެއްގެ އެއް

ާއަ ާއެީއ ާބައިބަިއކޮށްލ ފައި ާރަށް ާެއ ާެވސް ާމީހަކަސް ާއެހެން ާމުޑުދ ަރކަސް ާރަމުޖުތ ޒަކަސް، ާގޮތުަގިއާށް ުށގެ

ާ ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ާލިބިގެންވ ކަ ާޙައްޤެްއ ާހުށަހެޅުމުގެ ާމިތަނަށް ާއަުޅަގނުޑާމަކަކަާބިލެްއ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ށް

ާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެގންނަވ  ާނަންފުޅު ާމެންބަރެއްގެ ާެއއްެވސް ާމެންބަރު ާާކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާަގވ އިދުަގއިވަންޏ  ާގޮުތގެާާމަޖިލީހުގެ ާވ 

ާމަތިންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެއްގެާނަންފުޅުާގެންެނވުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ
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ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާާފުވައްމުލަކު

ާޖުމްލަ ާރައީސް،ާހަމަ ާމީހަކަށްާގޮތެއްަގއިާޢިއްޒަތްތެރި ާއަކީާާކޮންމެ ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ާމި ާައޅުަގނޑު ާވެސް ވިޔަސް

ވިަޔސްާެވސްާނުވިަޔސްާވެސްާމުޖުތ ޒަަކސް،ާމުޑުދ ރަކަްސާއެހެްނާާކޮންމެހެންާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރަކަށް

ނޑުާމިާދަްނނަވ ާވ ހަކަ ާއްދަާހުށެއްާބައިކޮށްލ ކަށްާމ ާއިިދކޮޅަށްާރައަކީާރަެށއްގެާަރއްޔިތުންގެާރުހުާމީހަކަސްާއަުޅގަ

ާ.އެއްާނުދެވޭނޭ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރަްށާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއެޗއް ާދަންނަވ  ާމި ާރިޔ ސަުތން ާދެއްެކވުމުަގއި ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެގޮތަށްާވ ހަކަފުޅުާކުިރައށްާގެންގޮސްެދއްވުންާއެދެން.ާ، ނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާއެހެްނވީމ އެ

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ާކޮންމެހެންާ ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަީނ. ާމި ާއުސޫލުން ާއުޅޭ ާކިޔ  ާނަންތައް ާދިވެހިން ާޖުމްލަގޮތެްއަގއި ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެއްގެާނަންާދަންނަވ ކަށްާނެީތމު.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާއެއް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނަންާވަރަށ99ާާްވ ާާނަމަާހަމަާދިވެހިބަހުގައިާވަނީާުއސޫލުންާނަންކިޔުންާއ ދަކަމުަގއިާއ ދެ،ާނީލަންާފެށިގެންާއެ

ާިއވިގެންިދއުން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ާހުތުރުކޮށް ާއެ، ތަކުރ ރު ާއެެދން ާއެާައޅުަގނޑު ާިމާާގޮތަށް އ ދަ

ާކަމަކަށްާމުސްތަޤުބަލުގައިާހިނގައިދ ނެ.ާާއެއީާހުއްޓުެމއްާނެތްާޖިލީހުގައިާނުފަށަން.ާއެހެންާފަށައިފިއްޔ މަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ތިމައްސަލ ަގއިާރިޔ ސަތުންާވަީނާރިޔ ސަތަށްާފެންނަާގޮްތާާއެްއާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާދަ ާއެހެންވީމ މިހ ރު ާރިޔ ، ންނަވ ފައި. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާދެންނެިވާފުަވއްމުލަކު ާމި ސަތުން

ނޑުާހަމަާޔަޤީންކުރަން.ާާތަވ ނެހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިއްށްާއިލްތިމ ސަ ާކަމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާކުާމެދުފުވައްމުލަ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާަތކުރ ރުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދިވެސް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަިދާާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑު ވަނީ

ޢިއްޒަތްތެިރާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރެއްގެާނަންފުޅެއްާނުދަންނަވަމު.

ާހިންގުުމގެާ ާއުސޫލުން ާލ މަުރކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާައކީ،ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ާމި ރައީސް،ާައޅުަގނޑު

ާ ާމ47ާިޤ ނޫނުގެ ާފެންނ ން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާބަލައިލ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ އޮތީާާވަނަ

ާއެާއިދ ރީ ާސ ފުޮކށް ާވަރަށް ާެއކުލެޭވާާބަގޮތުްނ، ާމައްޗަްށ ާައވަެށއްެގ ާއަށް ާއޮްތ ާއެއްފަްސކޮށް ާަކނަޑއެިޅގެން އޮތް

ާއެބަ ާޞަރީޙަކޮށް ާސ ުފކޮށް ާވަރަށް ާއިދ ރީާރަށެއްކަން ާރަށް ާއެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާަބޔ ންކޮށްފައި. ގޮތުްނާާއޮތް

ާގެންގުެޅވިފަާއިދ ރީ، ހިންގުމަށްޓަކައިާ ާވިސްނުންތަކެއް ާވިާގޮުތން ާއެ ާވ ހަކަ. ާހުރި ގޮތަްށާާއެއްާސްނުންތަކ އި

ާގ އިުމކުރެވިަފިއާ ާިއދ ރ ތައް ާއެިކއެކި ާރައީްސ،ާރަށުަގިއާފުވައްމުލަުކގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ. ާހުރި ޢަމަލުކުރެވިފައި

ާވިސްނުމުގަާހުރި ާރަށުގެ ާއަށް ާެވސް ާބަލ އިރު ާރަށަްށާާގޮތަށް ާއަށް ާހުރީކީ. ާގ އިމުކުެރިވފައި ާއިދ ރ ތައް އެްއާނޫން

ާރަށެްއ.ާބައިކޮްށގެނެ ާއެއް ާފުވައްމުލަަކކީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް. ާހުރީކީ ާކޮށްފައި ާކަންކަން ާނޫން އް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމި ާއެނގިަވޑަިއގަްނނަވ ނެ. ާެއކަން ާވެސް ާރައީސަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަެށއް. ާއެއް ާއޮތް އެއްފަްސކޮށް

ާ ާއެހެންކ99ާަމަޖިލީހުގެ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ. ާވެސް ާއަޅުަގނުޑާމެންބަރުންނަށް ާރައީސް ާޢިއްޒަްތތެރި މުން

މީހުންގެާރުހުންާާމީހުންގެާބަހެއްާނެތި،ާއެާމިދަންނަވ ާވ ހަކަާއަކީާފުަވްއމުލަކުގެާރައްޔިތުްނގެާރަޢުޔެްއާނެތި،ާއެ

ނޑައަޅ ާެއކަންާއެާ:ރަށްާާބަސް،ާއ ނާބަސްާހޯދުމެއްާނެތިާއެ ގޮތަްށާާރަށުގެާގޮތުގަިއާބައިކޮށްފައިާޤ ނޫނަކުންާކަ

ާމިާޢިއްނިން ާޚުދުމުޚުމުމަކީ ާކުރ  ާމަޖިލީހުން ނުޑާދެކެނީ.ާހަމަާއެޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާގޮުތގަިއއޭ ާޢަމަލެއްގެ ގޮތަށްާާތ ރު

ާދޭކަ ާދިޔަ ާފ ސްވެެގން ާއެގޮތަށް ާބިލު ާއިންތިޚ އެ ާރައްޔިތުން ނުޑ ާއަޅުގަ ާމެންބަރެއްގެާށް ާހުރި ބުކޮށްފައި

ާހަ ާހިލ  ާހަމަ ާއެކަން ާހުެރގެން ާމިތ  ާވޯަޓްށާއިސިއްޔަތުން ާބިލަށް ާމި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދޭނަން. ިވޔަކަ

ރަށުގެާގޮތުަގިއާާ:ގޮތަށްާފ ސްކޮށްާފުަވްއމުލަށްާާއައްަސވަންާޖެހިވަަޑިއގަންނަވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާިބލުާމި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާައވަށުގެާވަށަިއގެންާކޯރުާކޮންނަންާރައްޔިތުންާނިކުންނަާހިސ ބަށްާާ:ފުވައްމުލަށްާބައިބަިއކޮށްާ

ާކަމަށްާ ާގެންދ  ާމަޖިލިސް ާއަުޅވައިާާވަނީާމި ާބިޑި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިނަމަ ާނޫނިއްޔ ާގެން ާބޭރުކޮށްފައި ކަމެްއާާމިާތަނުން

ާޒ ތީ ާއަދި ާވިޔަސް ާޕ ޓީން ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިަޔސްާާނުކުރެވޭނެ. ާގޮތަކުން ާއެެހނިހެން ާއަދި ާވިޔަސް ާގޮތުން

ާަރއްޔިުތން ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިވެސް ާއަުޅަގނޑު ާޙައްުޤގަިއ ާބަސްތ ާގެ ާބުނަންޖެހޭ ާކަންާ،ނގައި ާަކންާކުރަންޖެހޭ
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ާބުކޮށްފައިާމިާައޅުަގނޑުމެންާރައްޔިުތންާއިންތިޚ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާޑުާކުރ ނަން.ާެއކަންާކުރުމަށްޓަކައިއަޅުަގނ

ާތ ރީޚު ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާނުާތިބީ. ާދެރަށް ާއޮންނަ ާުގޅިފަިއ ާފެނިފައި ާއެބަހުރި ާެއއްާަގއި ާގޮުތަގއި ާއަވަެށއްެގ ާދެ ާވަތަ

ާވެްސާމިކަހަލަާކަންތަކ  ާގޮތުަގއިާދިރިއުޅެމުންދ ާބަަޔކު ާައވަށެްއގެ ހުރެާހިްތހަމަނުޖެހިގެންާރަށްމެދުންާާރަށެއްގެާދެ

ާިހސ ބަށް ާކުރ  ާބުރި ާރަށް ާބޭނުންފުޅުވެާާކޯރުކޮނެ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމިާާޮގއްސަ. ާނުވަަތ ަވަޑއިގަންަނވަނީތޯ

ާބޭނުންފުޅުވެޢިއްޒަ ާމަޖިލީހުން ާާަވޑަިއގަންނަވަނީތޯާތްތެރި ާަވށައިާ:ފުވައްމުލަުކގެ ާއެާައވަށުގެ ާކޮނެ ާކޯރު ާގެން

ާއެ ާބަންދުކޮށް ާސިފައިއަވަށްާާރަށްތައް ާރަށްރަށުގެ ާބަންދުކޮށް ާތިތައް ނޑައެުޅއްވީމާ ާަގއި ާކަ ާގޮުތގެާާއެާ،ބޭފުޅުން

ާއެ ާބައިބަާމަތިން ާނަގ ލ  ާހަމަޖެހުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާހަނގުރ މަާތ ނގެ ާއަހުލީ ާެތރޭގައި ާރަްއޔިތުންގެ ާޮގއްސަ ާއިވުމަކަށް

ާބޭނުންފުޅުވެ ާމަޖިލީހުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާަފއްޓަން ާމިަކްނާާއެއް ާމިީއކީ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެިރ ވަޑަިއގަންނަވ ނީތޯ.

ާ ާމިދ ކަށް ާދ ދި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުުކރަން. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނެޑއް ާކަމަކަްށ ާގޮތެއް ާފ ސްކުިރާކުރެވެންޖެހޭނެ ދުވަހު

ާކުރިންާޤ ނޫނުގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާާެވސް ާޞަރީޙަ ާސ ފުކޮށް ާފަދައިން ާއިޝ ރ ްތުކރި ާމިއިވެސް އޮތީާާބ ރ ތުން

ާ ާރަށްތަްއާާ:ފުވައްމުލަކަީކ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާިދވެހިރ އްޭޖގައި ާދެން ާގޮުތގައި. ާރަށެްއގެ ާއެކުެލވޭ ާަމއްޗަށް ައވަށުގެ

ާޤ ނޫ ާނުވަތަ ާޤ ނޫނަކުން ނަޑއެޅުމުގެ ާކިޔ ަފިއާކަ ާރަށްތަކޭ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާބަދަލަކުން ާގެންނަ ނަށް

ާ ާފުަވއްމުލަުކެގ ނަޑއަޅ އިރު ާާ:ކަ ާތިާާ:އަވަަށކީ ާޮގތުގައި ާތިާރަށުެގ ާބައިކުަރއްވަން ާކޮްނާާބޭފުޅުން އުޅެނީ

ާޢިއްޒަތްތެ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާައޅުަގނޑު ާއެއީ ާފިކުެރްއގައިތޯ ާކޮން ާއަރިހުންވިސްނުމެްއގައި ާމެންބަރުގެ ވެްސާާރި

ބޭފުޅ ާކިހ ވަަރކަށްތޯާފުަވއްމުލަކުެގާރަްއޔިތުންގެާރަޢުުޔާހޯއްދެވީ.ާުފވައްމުަލކަްށާާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވ ާކަެމއް.ާއެ

ވަަޑއިގަންަނވ ާފުަވއްމުލަުކގެާޢިއްޒަތްތެރިާބަެއއްާމެންބަރުންނަށްާފަހަރުގައިާއެބޭފުޅުްނގެާސިޔ ސީާފިކުރުާހުންެނިވާ

ާެއީއާ ގޮތުން،ާސިޔ ސީާފިކުރުާހުރިާގޮތުންާރައްޔިތުްނގެާފަރިޔ ުދތަކ އިާރަްއޔިތުންގެާަޝކުވ ަތއްާައޑުާެއއްސެވުން

ާތިމ ާ ާގޮއްސަ ާރަށަށް ާއުފަންވ  ާރަށް،ާތިމ  ާއުފަންވ  ާތިމަ ާރައީސް ާހިނގައިދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވެ ފަސޭހަކަމަކަށް

ާުޒވ ން ާއަވަށުގެ ާރަްއޔިތުން ާައވަށުގެ ާތިމަންނަމެންާާކުދިާއުފަންވި ާބައްދަލުކޮށްފައި ާތިމަންނައ  ާއެންމެން ބޮުޑ

ާއެ ާއަށް ާތިމަންނަ ާުބނީމ  ާގޮތަކަށޭ ާމިވެނި ާއުުޅްއވ ަފިއާާބޭނުންވަނީ ާސިޓީއެްއަގއި ާބޭފުޅަކީ ާމިވެނި ާނޭނގެއޭ ކަމެއް

ސިޓީާއަކީާކަމުދ ާއެްއެޗްއާބޭފުޅ ާވިދ ޅުިވއޭާތިމަންނައަކަށްާާވަރަށްާތަޖުރިބ ާލިބިވަޑަިއގެންާހުންނެވިާބޭފުޅެކޭ.ާއެ

ާރަްއޔިތުްނާ ާބައްދަލުކޮށް ާރަްއޔިތުންނ  ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ާރަީއސް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމީކީ ނޫނޭ.

ާރަްއޔިތުންގެާސުާ ާޖަވ ބުދޭންޝަކުވ ަތއް ާހުށަހެޅީމ  ާއެއާ ޖެވ ލުތައް ާހަމަ ާތިމ ާނިސްބަތްވ ާހޭާގޮތެއްާނޫން.ާދެން އެކު

ާހުށަހެޅު ާއަހުލީާޕ ޓީން ާރައްޔިތުން ާފޮތިފޮތިކޮށްލ  ާބިން ާއުފަން ާތިމ ގެ ާތ އީދުކޮށްގެން ާބިލަށް ާއެ ާކިޔ ފައި ާބިލެކޭ ނު

ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލަން ާާހަނގުރ މައަކަށް ާއަނެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުވަްއމުލަކުގެ ާވެސްާމ4ާެގޮވ ލަން ންބަރުންނަށް

ާތ އީދު ާވެސްމިއަށް ާފަހަރެއްގައި ާހަމަ ާމީ ާތިބެގެންާާނުކުރަްއވ ށޭ. ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްެތރި ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާމުސްތަޤުބަލަށްާ ާދަރީންގެ ާދަރިންގެ ާ ާދަރިންނ އި ާައޅުަގނޑުެމންގެ ނޑުމެންނ އި ާައޅުގަ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ކޮށްގެްނވ ނެ
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ާރަށެ ާކަންކަންވިސްނ އިރު ާމިއުސޫލުން ާބަިއކޮށް ާތިއް ާފުދިފައި ާތަސައްރަފު ާހަމަޖެހޭ ާބުއްދި ާމީކީ ާބަޔަކުާކުރުމަކީ ބި

ާކަމެއް ާގޮުތަގިއާާކޮށްގެްނވ ނެ ާބައެްއގެ ާމ ލޭގެ ާވިލިނގިއްަޔކީ ާއަތޮޅު ާމ ލެ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑު ކަމަކަށް

ާ ާމ ޭލގެ ާަކނޑަެއޅިގެން ާގޮުތގަިއ ާބަެޔއްެގ ާަރއްިޔތުންގެ ާމ ލޭގެ ނަޑއެިޅގެން ާގޮތުަގިއ7ާާކަ ާއަވަެށްއގެ ަވނަ

ާއެ ނަޑއެިޅގެން ާޢިާކަ ާއެއާ ާއްޒަތްތެރިދިަޔއީ. ާރައީްސ،ާހަމަ ާމ ލޭގެ ާއެއީ ާބިން ާހިންކި ާފަޅުން ާހުޅުލޭ ވަަނ8ާާއެކު

ނޑުމެްނާމިތ ާއަވަުށގެާގޮުތގައިާަކނަޑއަޅިެގންާމި ާތެރޭގައިާތަކުރ ރުކޮށްާތަކުރ ރުކޮށްާދައްކަމުންާމިާދިޔައީ.ާއަުޅގަ

ާރ އްޖޭގެާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާެއއްފަސްާގެންދ  ާތަަރއްޤީ ާއ އި ާއ ބ ދީ ާވ ހަކަ. ާމ57ާިކުރުމުގެ ދަީނާާއަހަރުެވގެން

ާތަާ ާއ އި ާއ ބ ދީ ާވ ަހކައަޅުަގނޑުމެން ާއެއްފަސްކުރުުމގެ ާއިވެމުންރައްޤީ ާރައްޔިތުންނަށް ާައޑު ާކުދިކުދިާާދައްކ  ދ ތ .

ާތަެނއް ާއޮތް ާގުޅިަފއި ާފަޅަކުން ާެއއް ާެއއްަފސްކޮށް ާރަށްަތއް ާއޮތް ާއެއްފަްސުކރެވެން ާބޮޑުކޮށް ެވއްޖިްއޔ ާާރަށްތައް

ނޑުމެންާދައްކ ިއރުާދިވެހިރ އްޖޭގެާމީހުންާދިރިއުޅޭާއެންމެާބޮޑުާއ ބ ދީާވެސްާާގެންހިއްކައިާ ާެއކަންކުރ ާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާ ާފުވައްމުލަުކގެ ާކަމަްށވ  ާރަށް ާއެއް ާއޮތް ާކޮށްލުމުގ34ާާެއެއް ާފޮތިފޮތިކޮށް ާއެމީހުން ާބައިބައިކޮށް ާމީހުން ހ ްސ

ތެިރާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާޢިްއޒަތްާހެޅުނީތީާއަޅުަގނޑުމަކަރުވެރިާހީލަތްތެރިާނިޔަތުަގއިާމިާބިލުާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަާ

ާއެ ާއަދި ާކުށްވެިރކުރަން. ާަނމުގައި ާަރއްޔިތުްނގެ ާފުވައްމުލަުކގެ ާއަށް ާއިންތިހ  ާހަމަ ާޮގވ ލަންާާމެންބަރު ާއަށް ބޭފުޅ 

ާފިކުރު ާިވސްނުމ އި ާަރއްޔިތުންެގ ާރައްޔިތުާފުވައްމުލަުކގެ ާފުަވއްމުލަުކގެ ާބަލަން. ާކިހިެނއްތޯ ާބޭނުންހުރީ ވަީނާާން

ނަޑއަޅ ާާ:ފުވައްމުލަށްާ ރަށަށްާބުރިުބރިކޮށްލަންާކަމަށްާފުަވއްމުލަުކގެާަރއްޔިތުންާއ ނާބަސްާާ:ރަށުެގާގޮުތަގިއާކަ

ާކަމުގައި ާތ ީއދުނަާވަނީާބުނެފި ާެއއަށް ާއިހުތިރ މުކޮށް ާއެއަްށ ާމިހިރީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވްސާމަ ކުރަން.

ާރައްޔިތުާ ާރުހުމ އި ާމިރައްޔިތުންގެ ާދެކޮޅަށް ާރަޢުޔ  ާފ ސްކުރުމާ ާންގެ ާބިލު ާމި ާހުށަހަޅައިގެން ާބިލު ާމި މަޖިލީހަށް

ާވަރަށް ާނުދޭނަން. ާދިޔަކަ ާހުރެގެން ާފްލޯގައި ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރައީްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ .ާާހަމައަށް ބޮޑަށް

ާޢަލަިއކުމް.ާާވައްސަލ މް

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މްާމަޢުޞޫهللاާލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

ދިވެހިރ އްޖޭާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަީޒ4232/9ާާނުާނަންބަރުާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާޤ ނޫ

ާކުރަމުން ާބަހުސް ާހުށަހެޅި ާމިމަޖިލީހަށް ާބިލު ާގެަނއުމުެގ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ދ އިރުާާއުސޫލުން

ނޑުމެންާވަރަށްާގިނަާދުވަހުާމަސައްކަތްާކުރުމަށްފަހުާާމިއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާވެސްާދަންނަވ ލަ ާންޖެހެނީާމީާއަޅުގަ

ނޫނީާހުށަހެޅޭާާދަނީ.ާމިފަދަާއިޞްލ ޙުތަކުންާއެހެންާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރެވުނުާޤ ނޫނަކަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިގެންާމި

ާމި ާާބިލުތަކުން ާއެއ4ާްދޭހަވަނީ ާފުރިހަާކަމެއް. ާބިލު ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާައިދާކަމަކީ ާއެބަހުރިކަން މަކުރެވުމުގައި

ާކަންތަކެއް.ާއަނެއް ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާރަނގަޅަާއިތުރަށް ާގޮތުން ާއުސޫލެްއގެ ާސަުރކ ރުން ާކުރ ެނާކަމަކީ ާކަންތައް ށް

ާނިންމައި ާހުންނަކަމަށް ާޢަމަލުތައް ާސަރުކ ރުގެ ާވެސް ާނިންމިޔަސް ާބިލު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސީދާ ާގެން ާހަމަ ގޮތުން



 16 

ާ ާހެޔޮާދަންނަވ ލައިާސަރުކ ރުަގއި ާސަރުކ ރު ާގެނެސްގެން ާބަދަލު ާޤ ނޫނަށް ާނޭޅޭތީ ާމަގަށް ާހެޔޮ ާޢަމަލުތައް ާއެ ގެްނ

ާދ އިރ ެގާ ާހަނިމ ދޫ ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިލު ާމިހުށަހެޅުނު ާއ ެދ، ާއިޞްލ ޙުތަެކއް. ާކުރަންޖެހޭ ާއެުޅވުމަށް މަގަށް

ާއަުޅަގނޑު ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާއެ ާމުޖުތ ޒު ާމެންބަރު ާއޮންނ ނެާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމިއިރު ާފުރަތަމަ ާޤ ނޫނު ާމި މެން

ވެންާުކރައްވ ާގޮތަށް.ާދެންާއިލެކްަޝނުންާއިންތިޚ ބުާބޭއްކެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާގެޒެޓުާމީހުންާއުޅޭާހުރިހ ާރަށްތަ

ާހިމަނުްއވައިާ ާގެެޒޓުގައި ާރަށްތައް ާއެ ާއައަންނަނީ ާގޮތްޮގތަށް ާތަފ ތު ާެއހެންނަމަވެސް، ާއެާގެން. ނޑުމެން ާޅުގަ

ާހަދައި ާވެާވ ހަކަދަްއކ  ާގެޒެޓުގެން ާމި ާހުށަހެސް ާބިލު ާމި ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާފަހުން ާއެންމެ ާދ ތީ ާލަސްވަމުން ޅީ.ާކުރުން

ާގެޒެޓު ާރަށްތައް ާލަްސވަމުމިދެންނެވި ާެގޒެޓުުނުކރެވި ާމި ާހުށަހެޅީ.ާހުށަހަޅައިގެން ާބިލު ާދ ތީ ާވަގުުތ،ާމިާން ކުެރވުނު

ނޑު ާއަުޅގަ ާފަުހން ާވަގުތު ާހުށަހެޅުނު ާގޮތެްއަގއިބިލު ާކޮންމެ ާެފނުނީ ާމި ާރަށްަތއްާާމެންނަށް ާސަރުކ ރުން ެވސް

ާގެޒެޓުާ ާއެކަަމކު، ާމިގެޒެުޓކުރަްއަވއިފި. ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރެްއިވއިރު ާރ އްޖޭަގއި ާހުިރާއޮތީ ާރަށްތައް ގެ

ާމިހ ާއަދަދަށްވުރެ ާމަދުވެފައި. ާގުނަެއއް ާއެަތއް ާެގޒެޓ3:6ާުރު ާގޮތުަގއި ާމިރަެށއްގެ ާއޭގެތެރޭަގިއާާކުެރވިފަިއ ވަނީ.

ާގެޒެޓުާާޅ.އަތޮޅު ާރަށްތައް ާހިމަނައިގެން.ާއ ދެ،ާމި ާވެސް ާޤ ނޫނުގަިއާފެލިވަރު ާމި ާކަންތައްތަުކގައި ާމި ކުރެްއވުމުަގއި

ާއެބަ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާރަށެްއެގާާވަރަށް ާއެ ާދީފައި. ާއިޚްިތޔ ެރއް ާޑިމޮކްރަސީ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް އޮތް

ާމެޖޯރިޓީާއ ބ ދީ ާބޭނުންވާ ާެއއް ާއެާކަމަށްާއަޣްލަިބއްޔަތު ާއެހެްނާާވެއްިޖއްޔ  ާެއާރަށެއްެގ،ާެއާރަށެއް ބޭފުޅުންނަށް

ާއެބަ ާދެވިފައި ާފުރުޞަތު ާެވސް ާއެްއވުމުގެ ާއޮތްާރަށަކ  ާމިހެން ާާއޮތް. ާއައި ާގެޒެޓުކުރެިވގެން ާމި އިުރާއިރު

ާޢ އްމު ާރަށްަތއް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުަގނޑުމެން،ާއަުޅގަ ާތަފ ތުކޮްށާގެެޒޓުކޮށް ާގޮތ  ާވ ކަްނާހުރި ކުެރވިފައި

ކުޅުދޫާފަދަާރަށްތަްއ،ާދެާދަންނަވަންޏ ާނ.އަތޮުޅާކެނދިފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ާމިހ ރުާމިސ ލަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއްސާ

އްިވއިުރާކުރެާތަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެގޒެޓުއިންނަނީާއެއްާރަށެއްގެާގޮާރަށްާގޮތުގައިާހިނގަމުންާއަިއާރަށްތައްާމިާ

ާއެ ާރައްޔިތުން ާރަށުގެ ާއެ ާކަންތައްތަކަކީ ާމިފަދަ ާއެދޭާހިމެނިފައި. ާއެާވަނީާކަމަށްާގޮތަށް ާކަންަތްއާާވިއްޔ  ގޮތަްށ

ނޑުާމިާބިލ ާބެހޭ ާމެދުާކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ާދެންާއަޅުގަ ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާާގޮތުންާވ ހަކަދައްަކވަމުންާފުވައްމުލަކު

ާވަރަ ާމުފީދު ާޝިފ ޤް ާހަރުމެންބަރު ާާށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވެްއޖެ ާހިނދަކުާއަޑުން ާހުރިހ  ފްލޯގައި

ާއެާލ ހިކެ ާނިންމ ކަށް. ާކަެމއް ާނޫނޭ ާނޫްނާާއް ާކަމެްއ ާއޮޅިފަިއވ  ާަރއްޔިތުންނަްށ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާެއއީ ކަންތަްއ

ކަންތަްއާާފިއްޔ ާއެފަށައިާމެއްާދ ންާގޮތަށްާކަާނުވ ާމިހ ރަކުާއިނގޭތޯ.ާހަމަާސީދ ާވަކިާގޮތަކަށްާއެބޭފުޅުންާޭބނުން

ާމި ާއޭަގިއ ާޒިންމ  ާދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާެއކަމަކު، ާދިވެހިާާހުއްޓުވ . އޮންނަނީ

ކަންތައްަތއްާކުިރއަްށާާވަކިާއަިމއްލަާމެންބަރެއްގެާކަންަތކުންާއެ، ތައްަތއްާިނންމުމަށް.ާއެހެންވީމ ރައްޔިތުންނަށްާކަން

ާމު ާެއއްނުދަންޏ  ާލިބުމަކީ ާގެއްލުންަތއް ާރަްއޔިތުންނަށް ާިދވެހި ާމުޅި ާހުއްޓުވ ލަިއގެން ާމަޖިލިސް ާވެްސާާޅި ގޮތަކަށް

އަޅުަގނޑުާހިތުންާމިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާކަންތައްތައްާހުންނަންވ ނެާގޮެތއްާނޫން.ާދެންާހަމަާމިާ

ާބެހޭ ާާބިލ  ާފުވައްމުލަކު ާވ ހަކަދައްކަވަމުން ާދ އިރ ގޮތުން ާޝިފ ޤުމެދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރީާާގެ މުފީދު
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ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާގޮތުަގއި،ާމި ާބިލެއްގެ ާމިފަދަ ާވިދ ޅުވި ގޮތުްނާާދުވަހެއްަގއި

ާމި ާވިދ ުޅިވ ާއޮންނަާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ާމިހެން ާއުނދަާކަންތައްތައް ާވެސް ާކެންޕޭންކުރަން ވަނިްއޔޭ.ާާގޫއިރު

ާ...ގޫވަނިްއޔޭ،ާކެންޕޭންކުރަންާއުނދަާާކެންޕޭންކުރަންާއުނދަގޫ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާަމއްޗަްށގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާބެހޭ ާބިލ  ާވިްއދ ާާހުށަހެޅިފައިވ  ާދެންނެވުމަކަށް ާދަންނަވ ފަިއވ  ާމެންބަރަކު ާވެސް ާތެޭރގައި ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ގޮުތން

ާއެްއޗެއްާދެންނެވުުމގެާޙައްޤުާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާޮއެވގެންާނުވ ނެ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަޢިއްޒަތްތެ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަރު، ާމެންބަރަްށާާރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. އެއް

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.ާ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫهللاާލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

ާއެ ާމިދެންނެވީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާާވ ހަކަފުޅުާއ ދެ، ާގޮަތކަށްާދައްކަމުން ާވަިކ ާިމއީ ވިދ ޅުވި

ާއެބަހައި ާއުނދަޫގެވއޭ. ާފޯރުވަްނ ާނުފޫުޒ ާުއނދަގޫެވއޭ ާކެންޕޭންކުރަން ާބަހ ލ ާާގެން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ގޮތަށް

ދެންާާހުރިާގޮތަށްާފަސޭހައިންާނުފޫޒުާފޯރުވޭނެާގޮތަކަށެއްާނޫން.ާބަހ ލުމުގައިާމިާވިސްނަންވީާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ 

ާެބހޭ ާބިލ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންާމި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާހަމަ ާވ ހަކަަދއްކ އިރު ވަނީާާގޮތުން

ާތިޔަ ާތަނަވަސްކޮށްދިނުން. ާމަގު ާނިންމ ނެ ާކަންތައް ާރައްޔިތުންގެ ާރ އްޖޭެގާާހަމަ ާހުންނ ނެ ާހަނދުމަފުޅު ބޭފުޅުން

ާ ާރަށްކުިރއަުރވ  ާއޮްތ ާިމާރަށްތަކުގަިއ ާކޮމިޓީތައް. ާުކރިއަރުވ  ާއަންހެނުން ާއޮތް ާރަށްތަކުަގއި ާރ އްޖޭެގ ކޮމިޓީަތއް.

ންާލިބިގެންާރަށުގެާރައްޔިތުންާއުފައްދ ފައިާޮއތްާތަންތަން.ާއެާތަންތަންާކީާއެާރަެށއްގެާަރްއޔިތުންގެާރުހުކޮމިޓީތަކަ

ނޑުވ ލު ާކަ ާބ ރު ާތަންތަނުގެ ާއެ ާެއކައުވ ލުމަށްފަހު ާރަށްތަކުގެ ާފަހު ާހަދ ނެާއުންޓުމަށް ާއަށް ާފައިސ  ާހުރި ތަުކަގއި
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ކަމަްށާޝައްކުކުެރވޭާގޮތަށްާޢަމަލުތައްާބެހެއްޓުމަށްފަހުާދެންާާގޮތަށްާކަންތައްތައްާގެންދަވ ާނަހަދ ނެާގޮތެއްާނޭނގޭ

ާމި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަނެއްކ  ާދިމ ކޮށް ާއިންތިޚ ބ  ާމި ާމިހ ރު ާކައުންސިލަރުންތަކެއް. ާފޮނުވީ ާފަހުން ާވަނީާާމި

އެނގޭާދެއްޯތާާކައުންސިލަރުންގެާނަންަތއްާޯކޑިނޭޓަރުންނަށްާބަދަލުކުރައްވ ަފއި.ާމީގެންާދެންާހަމަާވިސްނ ލީމަާއެބަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާަބއެއްާަޢމަލުތައްާމިާބަހައްޓަވ ާގޮތުްނާރައްޔިތުންނަށްާބ ރުާސީދ ާދިނުމަށްާއެބަާކޮންމެެވްސާ

ާޖެހިލުންވެ ާއަވަޑަިއަގންނަވ ކަާވަރަކަށް ާއެްއގޮތަކަށްން. ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާޖެހިލުންވެުޅގަ ާސަރުކ ރުން ާެވސް

ާބޭނުންާވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާރަްއޔިތުން ާއެީއ ާދޭކަެށްއ. ާބ ރު ާރައްޔިތުންނަށް ާނެޭތ ާހިންގުމަްށާާކަެމއް ާޤައުމު ޮގތަކަށް

ާއެދޭނީ.ާއެކަންތަްއާމ ތް ާކައުهللاރައްޔިތުން ާދ ނެ.ާލޯކަލް ާވެސް ާކުރިއަށް ާމިންވަރުފުޅުން ާއިންތިޚ ބުަތްއާގެ ންސިލުގެ

ާހިންގުމުގެާ ާސަރުކ ރު ާގޮަތށް ާބޭނުން ާރައްޔިތުން ާއަިއސް، ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  ާވެރިކަްނ ާރަްއޔިތުންގެ ބޭއްވި

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާމިްނވަރުކުރަްއވ ނެ. ާއަވަހަށް ާވަރަްށ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާއިރ ދަފުޅުކުރެްއިވއްޔ  ދުވަސް

ާރައީސް.

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:އިސްދޫާ

ާވަރަޙްމަތު ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް .`ާ ާދ އިރާ هللا ާކެލ  ާއ ދެ، ާމެންބަުރާވަބަރަކ ުތހު. ާޢިއްޒަތްތެރި ެގ

ާވެޑރ.މަޢުޞޫ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަކީ ާމައްސަލަ ާތ ީއދުކުރަން.ާމި ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަަކފުޅަށް ާދެއްކެވި ްސާމް

ނުޑާާދިމ ވެފައިާއޮތްާކަެމއް.ާެއއީާއިސްދޫާކަލައިދޫާމިާދެާައވަުށގައިާވެސްާަރއްޔިތުންާމި ކަުމގައިާދެޭކގޮތްާއަުޅގަ

ާިދުގާބަލައިލައި ާުނރުހޭ.ާއެީއާވަރަށް ާަރއްޔިތުންެނއް ާެއއްކޮށްލ ކަށް ާއަވަށް ާދެ ާގޮތުން ފިން.ާބަލައިިލއިރުަގިއާއިދ ރީ

ާމިާއްެގާދެކޮުޅގަިއާޒަމ ނުްއސުރެރަށެ ާއުޅެމުން ާެދކޮުޅގަިއާއޮންނަާާމީހުން ާެދާައވަްށާރަށުގެ ާރަްށާނުވަތަ ާައއީ.ާދެ

ނޑުތަކ އިާބަސްމޮށުންެތރިކަމ ާމި ކަންތައްަތކަްށާާއިރުާވެސްާދެާއަވަުށގެާަރއްިޔތުންގެާއ ަދކ ދަާއ އިާސުޫލކީާމިންގަ

ާއަުޅގަ ާއަިއސްފައިވޭ. ާބަދަލުތަެކއް ާބޮޑެތި ާވަުރގެ ާފ ހަގަކުެރވޭ ާހަމަ ާރަނަގުޅާވެސް ާިމއީ ާގޮތުން ާއުސޫެލއްެގ ނޑު

ާއެްއވެްސާާކަމެއް ާނެތި ާރޭވުްނތެރިކަމެއް ާެއއްެވސް ާއަކީ ާމަްއސަލަ ާދިމ ވ  ާމީަގއި ާއެހެންނަމަވެސް، ާފެނޭ. ކަމަށް

ާައޅުަގނޑަްށާ ާެއއީ ާދ ތީވެ ާކުރަމުން ާކަންތައްތައް ާގޮތަަކށް ާހިތަށްއަރ  ާކުއްލިައކަށް ާހަދ ނުލ  ާއެްއޗެއް ޕްލޭނެއް

ާމި ާާފެންނަނީ ާމިހަކަންކަން ާނޭޅިގެން ާމިާއްލަކަށް ާކަމަކީ. ާޒަމ ނުއްސުރެއުޅޭ ާކަންތައްތައް ާއޮންނަާާފަދަ މިހެން

ނުޑާދެޭކގޮ ާގެން.ާއަދިާމިކަމުގެާެހވ ިއާލ ބަާޮއތްާތުަގއިާކޮންމެެވސްާގޮަތކަށްާރ ަވއިާކަންތައްތަްއާކުރަންޖެހޭނީާއަުޅގަ

ާަނގ  ާަވގުތުތަެކއް ާވިސްަނިއދީގެން ާރަްއޔިތުންނަށް ާފައިދ ގޮތް ާިތމ މެންނަށް ާބޭނުމަކަށް ާސިޔ ސީ ާހަމަ ހުރިާާނެ.

ާކުރަން ާކަންތައްަތއް ާކައިިރވެަފިއާާގޮތަކަށް ާދިމ ވ ން ާދިމ ވ އިުރަގއި ާއިންތިޚ ބަކ  ާނުވަތަ ާގޮަތކަށް ާހިތަށްއަރ  ވެގެން

ވެރިކަމުގައިާތިބެޭވެނާާކަމަށްާމަގުފަހިވެވޭނެާގޮތަކަށްާނުވަތަާވެރިކަމުގައިާތިބޭާބަޔަކުާގިނަާދުަވހުާއޮްއވ ާނުވަތަާއެ

ާދަންނަވ ީނާ ާއަޅުަގނޑު ާކޮށްލުމަކުންނެއް ާކޮށްލ  ާކަންތައްތައް ާނިޔަތު ާއެ ާރޭވުަމށް ާކަންތައްަތއް ގޮތަކަށް
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ނޑުމެްނގެާދ އިރ ގަިއާ، އެއްާނުކުރ ނެޭއ.ާއެހެންވީމާ ާރައްޔިތުންނަކަށްާެއްއވެސްާފަިއދ  ނޑުާބެލިބެލިމުންާއަުޅގަ އަުޅގަ

ާ ާއިދ ރީާައވަށުގ4ާެމިދެންނެވި ާއަވަށް ާދެ ާމި ާއަދިެއއް ާުނގަންނަވ  ާއެދިވަަޑއެއް ާގުޅ ލ ކަށެްއ.ާާަރއްިޔތުން ގޮތުން

ާގޮުތގަިއާ ާއަވަެށއްެގ ާދެ ާމިހ ރު ާރައްޔިތުން ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާފ ސްވި ާމިތަނުން ާޤ ނޫނު ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާއެބައި ާއެާތަރައްޤީކުރަން ާަކއުންސިލަށްާމީހުްނ ާތައްޔ ރުވެގެން. ާމިހ ރު ާަކއުންސިލަށްާާތިބީ ތަްއޔ ރުވެގެން

ާ ާއެތައް ާހަމަޖެހިގެން ާމީހުން ާއެާޢ ކުރިމަތިލ ނެ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާއުއްމީުދގައި ާލިބޭނެކަމުގެ ާަވީޒފ  ާއިލ ތަަކކަށް

ާމިާ ާވެިރވެގެން ާހިތްތަކަށް ާއެމީހުންގެ ާހެދުމުން ާކުޑަޮކށްލީ،ާއެްއކޮށްލީ،ާމަދުކޮށްލީ.ާމިހެން ާތިއްބ  ާދަނީ.ާގޮސްޮގސް

ާވަ ާސަރުކ ރެއްދަނީ ާދެން، ާމ ޔޫސްކަެމއް. ާބޮޑު ާމުޖުތަމަޢެއްާރަށް ާއިންސ ނުންގެ ާމި ާނުވަތަ ާެއްއާާިވއްޔ  ވިއްޔ 

ާބައެއް ާތަރައްޤީވ  ާއެ ާދުވަހަށް ާއަނެއް ާތަޢުލީާކަމުަގއިާާދުވަހުން ާކުރިއަށް، ާދ ނީ ާނިމިގެންާވަންޏ  ާހަޔ ތް މީ

ވަންޏ ާަވޒީފ ަތްއާާކަމަށްާނީާއިތުރުވަމުން.ާއެހެްނވެއްޖެށްާނުކުންނަާދަރިވަރުންާނުވަތަާޤައުމުެގާދަރިންާދ މުޖުތަމަޢަ

ާއެކަންކަްނާ ާސަރުކ ރުން ާވ ޖިބެްއ، ާސަރުކ ުރގެ ާެއއީ ާއިތުރުކުރުަމކީ ާވަޒީފ ތައް ާއިތުުރވ ންޖެހޭނެ. ވެސް

ނޑުމެންެގާތެރެިއންާވެސްާވަރަށްާގިނަާއަދަެދއްެގާކުދިންާަޝއުޤު ވެިރާގެންދަންޖެހޭނެ.ާއެގޮތަށްާބަލ ިއރުގަިއާއަުޅގަ

މީހުންެގާާކުދިންާމިކަންކަމަށްާއެބަާނުުކމޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިކަހަަލާއުއްމީދުތަެކއްަގއިާިތއްބ ާމިހެންާހަދ ލީމ ާއެ

ތެރެއިންާގިނަާއަދަެދއްގެާކުދިންާދ ނީާބ ކީވެގެން.ާއެހެެންއނޫންާދުރުާމުސްތަޤްބަލެއްގަިއާވަޒީފ ތައްާލިބޭނެާއެހެްނާ

ާކަންތައްތަ ނުޑާޕްރޮގްރ މުތަކ އި ާއަުޅގަ ާއެީއ ާވިްސނުމަކީ ާގުޅ ލަން ާމިހެން ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާދެން ާރ އްަވވ ފަިއ ެކްއ

ާދެންނެިވާާތ އީދުކުރ  ާމި ާދ އިރ ގެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާޮގވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދެން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ކަމެއް.

ާ ާއަވަުށގެ ާދެ ާއެ ާއަވަުށެގާރައްޔިތުންނ ާމަޝްވަރ ކޮށްލ  ާއެ ާކަލައިޫދގެ ާއޮތްތޯާއިސްދޫ ާމިކަމަށް ރައްޔިތުްނެގާރުހުން

ާދޭތެރޭގަިއާ ާމިކަންތައްތަކ  ާއެހެންވީމ ، ާއެދޭކަމެކޭ. ާވަަރށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނެހެއްދެވުމަކީ ާމިހެން ާނޫނީ ބައްލަވ ފައި

ނޑުާދަންަނވަން.ާ  ދަންަނވަން.ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސްާއަށްާޝުކުރުސަމ ލުކަންާބެހެއްޓެވުމަށްާއަުޅގަ

 

 މަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ންބަރުާއަޙްއިރ ގެާމެހޯރަފުށީާދ 

ާއިޞްލ ޙުެގާ ާމި ާމިހ ރު ާވެސް ާވިސްނ ވިސްނ  ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަކަްށ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާޢިްއޒަާ ާއޮތްކަަމކަށް ާއެްއޮގތަކަށްބޭނުމެއް ާހަމަ ާރައީސް ާިޢއްޒަތްތެިރާތްތެރި ނަޑކަށް. ާއަުޅގަ ާނުވިސްނުނު ވެްސ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދިފައިރައީސް، ާގެންނަން ާމިހ ރު ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާދެންނެވީ ާގެނައުމުގެާާމިާާމިހެން ާއިޞްލ ޙު ާދެ ވ 

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމިހ ރު ާގޮއްސި. ާފ އިތުެވގެން ާވަގުތު ާކަޑައްުތވެ 4232/9ާމަރުޙަލ  ާއިޞްލ ުޙާ، ާމި ާބިލަށް މި

ާބޭކ ރުކޮށްލުމުގެ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަދި ާދެއްކުީމ ާވ ހަކަތައް ާމި ާއޮތްާމިހ ރު ާބޭނުމެއް ާއެއްވެްސ ކަމަށްާާހަމަ

ާތ ރީޚެްއާ ާބ އްވ ނެ ާިއންތިޚ ބު ާއިން ާއިދ އިރ  ާބެހޭ ާއިްނތިޚ ބ  ާއިން ާއިލެކްޝަންސް ާމިހ ރު އަޅުަގނޑަށްާނުފެންނަނީ

ާދި ާމި ާމަޖިލީހަށް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބަލަންހުރެފައި ާއެންމެހައިއިޢުލ ނުކޮށްފި. ާލޮބުވެތި ާޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނާާވެހި

ާވެގެންދ ންާމިއަ ާޤ ނޫނަކަށް ާއެޖެންޑ ކުރެިވ ާބިލެއް ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާނުވ ނެ ާދެބަސް ދު
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ާނުކުރެޭވާ ާޤަބޫލެއް ާއަޅުަގނޑަކަށް ާމިއިން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާތިބެގެން ާހޮވިފައި ާދައުރަށް ާއެއް ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާފެންނ ނެހެއަޅު ާދުވަސް ާމި ާަގނަޑކަށް 7ާާނެއް ާނިންމ ާއަހަރުގެ ާމަޖިލީހުގެާާޓ ރމް ާވެސް.ާެއީއާޢިއްޒަތްތެރި އިރަކު

ާރޫހ މަ ާސްޕީޑ އިާސިޔ ސީ ާދ  ާދ ާސައްކަތް ާޢިާކަންތައްތައް ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާބަލ އިރު.ާހަމައެހެންމެ އްޒަތްެތިރާގޮތަށް

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާލިމަޢުޞޫާهللا ާބ ރެއް ާަރއްޔިުތންނަށް ާރަށްތަކުގެ ާރ އްެޖތެރޭގެ ާވިދ ޅުވެެދއްަވއިފި ބެންާމު

އުޅެނީ.ާއަުޅަގނޑުާދަންނަވަންާޙަޤީޤީާވ ހަަކފުޅެކޭާތިާވިދ ުޅވެދެްއވީ.ާާބޭނުންނުވ ތީއޭާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިގެންާމި

ނޑަކަށްާިހއެއްާާއަހަރުާަރއްޔިތުންނަށްާބ ރުވެރިކަމ ިއާއ ރ ާދޭންާބޭނުންވ52ާި ުނޭވާާނަމަާދިނީމުހޭ.ާއޭުރގަިއާައޅުގަ

ާމި ާވ ހަާމިހ ރު ާތ އީދުކޮްށ ާމަޤ މެްއގަިއާބިލަށް ާހިންގުމުގެ ާއަިދ ާހިންގަން ާސަުރކ ރު ާބޭފުޅަކު ާއެްއވެްސ ކަަދއްކ 

ާއެާ ާއަމުެރއް، ާތެރޭަގއި ާަސރުކ ރު ާއަދި ާވެސް. ާހިނގ ާތިބިހެންނެއް ާބ ރެްއ ާއެހެްނވީމ ،ާާބޭފުޅުންގެ ާވެސް. ހެން

ވެވަޑަިއގަންނަވ ާމެންބަރުންނަީކާކަމ ާވިސްނ ވަޑަިއގަންނަވ ތި.ާމިހ ރުާޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާމިހ ރުާނިސްބަތްާރައްޔިތުންާމި

ިކޔ ާުއޅުނުާފެންވަރެްއގެާއުުޅުނާާރަްށާނުފޫޒުާފޯރުވ ާގޮތްާއެްއވެސްާޒަމ ނެްއގަިއާމިާރ ްއޖޭގައިާއޮތްާވެރިކަުމގެާބ 

ާއެ ާއ އިާާބައެއްތޯ. ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާކަންަތއްތަުކެގ ާކޮށްދޭނެ ާލިބިއްެޖއްޔ  ާވެރިކަން ާޤައުމުގެ ާމި ބޭފުޅުންނަށް

ކުރ ާވ ހަކަާއ އިާޤަދަރުކުރ ާވ ހަކައ ާިމއަދުާދެއްކީމ ާވ ަހކަާއ ިއ،ާރަްއޔިތުންނަށްާއިހުތިރ މުދެކެާލޯިބވ ާާރައްޔިތުން

ާ ާނަފުސަށް ާއަމިއްލަ ާައޅުަގނުޑގެ ާއަޅުަގނޑު ާލަދުވެތިވަން. ާރައީސް ާރައްޔިތަކަްށ52ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމަދީތޯ ައހަރު

ާދަންނަ ާއަޅުަގނޑު ާބޭފުޅުންތޯ، ާކިތައް ާދޭން. ާބ ރެއް ާކުށްވެރިނ5ާާް:;3ވަންތޯ ާސިޔ ސީ ާހަމައެކަނި ާއަހަރު ެގާވަނަ

ާ ާާށްއ922ާަގޮތުަގއި ާރަނގަޅު ާއަދިވެސް. ާމަދީތޯ ާމިއަދަދު ާޖަލުގައި. ާމީހުން ާިގނަ ާއެްއކޮްށ5ާާވުރެ ާއ ބ ދީ ލަްއކަ

ާމި ާޤައުމަށް ާމި ާމުޅި ާމިއަދު ާނަހަދ . ާާޖަލެއް ާއ ބ ދީގެ ާަޤއުމުގެ ާކުްށވެރިންނަްށ5ާާވަނީ ާއެއްަބއި ަބއިކުަޅ

އިލ ތައްާބައިަބއިކޮށް،ާރަށްތައްާބައިަބއިކޮށް،ާއަތޮޅުތައްާބައިބައިކޮްށ،ާގޯިތގެދޮރުާބައިބައިކުރުންާމިީއާޢ ބަދަލުވެފައި.ާ

ާބައިބަިއކުރުމަ ާބަޔަކު ާއިންސ ނުންގެ ާބަލިކަށިކުރުމަށް ާރައްިޔތަކު ާސިޔ ސަތަކީ. ާއެއްެވްސާާށްނޫންތޯ ާމޮޅު ވުރެ

އަހަރުާދިަޔއީ.52ާާިދޔަާދިގުާާއުކުެޅއްާނޯންނ ނެ.ާމިާޙަޤީޤަތުގެާމަްއޗަށް،ާމިާސިޔ ސަުތގެާމައްޗަށްާނޫންތޯާމ ޒީވެ

ާގޮތަކު ާތަހަޢަމަލުކުރެވުނު ާމި ާދަތި ާމި ާމިއަދު ާނޫންތޯ ާމިން ާކިތަްއާާއްމަލުކުރަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ޖެހެނީ.ާމިއަދު

ާމަންމައިލޮބު ާކަރުނަވެތި ާލޮލުން ާކިންތޯ ާކަރުނައޮހޮރެނީ. ާލޮލުން ާަބްއޕައިންތޯ ާރައީްސ،ާތައް ާޢިއްޒަތްތެރި އޮހޮރެނީ.

ާނިސްބަްތވ ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ާމި ާވެސް ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާޤ ނޫނުތައް،ާހެއްކ  މުހިއްމު

ާކޮމި ާއަދި ާކޮމިޓީއެްއގަިއާއޮތީ. ާއޮތް ާމެޖޯރިޓީ ާހިނގ ބޭފުޅުންގެ ާާޓީ ާނޭނގެ. ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާވެސް 3ާކަމެއް

ކުރ ާމީހުންނަށްާޙުކުމެއްާރުކުރެވޭާކުށްވެރިންނަށް،ާކުށްާުދާމިާރ އްޖޭަގއިާކޯޓުަތކަށްާހ ޒިާދަނީ.ާމިއަާއަހަރުާެވގެންާމި

ާޙުކުމެއްާނީއް ާކިިހނެއްތޯ ާނޫނޭ.ާޤ ޟީައކަށް ާގޯސްކަަމކުން ާޤ ޟީްނގެ ާވެސް ާުދަވހު ނުޑާކުރީ ާއަުޅގަ ިއއްވޭީނާާވެނީ

ާފޯނުެގާ ާއަޑ ިއ ާނުވޭ. ާހެއްކަކަށް ާފެނުނަސް ާލޮލުން ާއިންސ ނުންގެ ާނުވޭ. ާހެއްކަކަށް ާވީިޑޯއ ާމިއަދު މައްސަލަިއގައި

ާއެއްެވްސާ ާހުށަހަޅ  ާޓީމުން ާތަޙުޤީޤު ާޕޮލިސް ާއެްއވެސް ާހުންނަ ާމިހެން ާއަދި ާމަންޒަރުތަކ އި، ާފޮޓޯ ާއިން ޒަރީޢ 
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ާޤ ނޫނެ ާއެއީ ާނުވޭ. ާހެއްަކކަށް ާމިހެންވީމ ހެއްކަކީ ާގެންދަނީ. ާވިދ ޅުވަމުން ާޤ ޟީން ާނެތީމައޭ އެކަްނާާ،އް

ާނުަބިއާާށްޓަކައިކުރުމަ ާބ ވަތުގެ ާމި ާޑްރަގ  ާހިންގުމ އި، ާމ ރ މ ރީ ާމެރުމ އި، ާމީހުން ާކުށްކުރުމ އި ާޤައުމުގަިއ މި

ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިކަންތައްތަ ާަޤއުމު ާވިދ ޅުވަާކުން ާކީކޭތޯ ާޤ ނޫނެއް. ާުމހިއްމު ާކުރ ާހެދިފަިއވ  ާވަްއކަން ނީ.

ާދޭން ާއަދަބު ާވަޅިަހރ ާާމީހަކަށް ާަގޔަށް ާމީހެއް ާުއޅެނީ. ާިތ ާހައްޔަރުކުރ ށޭ ާތިމަންނ މެން ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ެވއްޖެްއޔ 

ާހައްޔަރުކުރ ށޭ ާތިމަންނ މެން ާނޫނޭ ާހައްޔަރުކ ރަށް ާއެމީހުން ާތިއުޅެނީ ާވިދ ޅުވަނީ ާހައްޔަރުކުރަންޏ  ާޑްަރުގެގާމީހަކު .

ާއަތު ާއަދަދެްއ ާމައްސަލަަލއިބޮޑު ާތަޙުޤީޤަށް ާހައްޔަރުކޮްށ ާމީހަކު ާހުަށހަޅަާގެްނ ާތިމަންނ މެންާއިެއއް ފިއްޔ 

ާޚިޔ ނ ްތތެރި ާލޯނުނެގި ާބޮޑެތި ާއިން ާފައިސ  ާދައުލަތުގެ ާލިބެންޖެހޭ ާޤައުމަށް ާމި ާމައްސަލަާާހައްޔަރުކުރ ށޭ. ާމި ވީމ 

ާ ާމި ާޤ ނޫނެއް ާހުށަހަޅައިބެލޭނެ ާމަޖިލީހަށް ާވިދާ ޢިްއޒަްތތެރި ާތިާފިއްޔ  ާވ ހަަކއޭ.ާާޅުވަނީ ާތިމަންނ މެންގެ ވިދ ޅުވަީނ

ާަކނޑ ނެާ ނޑު ާކެޔޮގަ ާދަންޏ  ާފުޅަށްބުޑުން ާހީވ ނީ ާޙަަސނަށް ާނުވޭ. ާހައިރ ނެއް ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވެވޭަކްށާ ާދެބަސް ާމިއަކަށް ާޙަޤީޤަތް. ާދ  ާކަންހިނގ  ާއ ދަ. ާއިންސ ނީ ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ހެން.

ނޑުާމީގެާހަމަާހިތ މައ ާއެކުާދަންނަވ ލަންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާާއަޅުަގނަޑކަށް ނެތް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ދެވަނަާކްޝަންާއަލުންާަލސްކުރުންާފިޔަަވއިާހަމަާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާމިާޤ ނޫނުގެާކޮބައިބ އޭާމިހ ރުާބޭނުމަކީާއިލެ

ާފ އިތުވެ ާވަގުތު ާނުފުދޭ. ާމިއަކުން ާބޭނުމެއް ާހަމަާއެްއވެސް ާއަޅުަގނޑު ާރަށްތައް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހިނގައްޖެ. ގެން

ާވަރަށްާ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާއަސ ސީ ާދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާޤައުމުގެ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ޤަބޫލުކުރަން

ާއެބަ ާލިޔެފަިއ ާފެާސ ފުކޮށް ާޚިދުމަތުގެ ާެއދޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާެއ ާަބލ އިރު ާދޭން ާޚިދުމަތްތައް ާމި ންވަުރާއޮްތ.

ާއިންނަާާއަޅުަގނޑުާމި ދަންނަވަނީާހެްލތްާސެންޓަރެއްގެާނަންާބޯެޑްއާހަމައެކަނިާބަހައްޓ ،ާނަންޯބޑަކުންާލިެޔވިފައި

ގޮތަަކްށާާކުރ ނެތުންނަށްާއޭެގާލ ބަާއ ިއާމަންފ މަލީާގޮތުންާރައްޔިޢައަކުރުތަަކކުންާެއއީާެދވޭާޚިުދމަތްކަމަށްާނަހަދ ާ

ާ ާދިނުމަށްޓަކައި ާތ އީދުކުރ ާމިހ ާޚިދުމަތް ާރޫހުން ާހިތ އި ނޑު ާއަުޅގަ ާސިޔ ސަތަކީ ާގެްނގުޅުްއވ  ާސަރުކ ރުން ރު

ނޑުާވަރަށްާަކިއރިންާދެކިާރައްޔިތުންނަްށާށްާއަުޅަގނުޑާދަންނަވަންކަމަާސިޔ ސަތެއް ޖެހެނީާމިާސިޔ ސަތުތައްާއަުޅގަ

ާރަ ާދުވަސްތަކުަގއި ާމިއޮތް ާކުރިއަށް ާޤައުމުގައި ާމި ާފެނި ާލ ބަ ާއ އި ާފައިދ  ާފ ގަތިކަންމިއަދު މަތީގައިާާއްޔިތުްނާއުފ 

ާއުްއމީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއުޅޭނެކަމަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ53ާިކުރ ތީ. ާކުިރން ާާިޑސެމްބަރުގެ 53ާޤ ނޫނުގައި،

ާ ނޑައ4232ަޑިސެމްބަރު ާކަ ާރަށްތައް ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާކުރިން ާކައުންސިލުގެ ާމި ާބ ްއވަންޖެހޭނީ ާއިެލކްޝަން ތައްާޅ 

ނުޑމެންާމިާޤ ނޫނުގައިާބުނ އިރުާއިލެކްޝަނުންާމީގެާތިްނާާއިންތިޚ ބުކޮށްާނިންމަންޖެހޭނެހޮވ ާ ކަމަށް.ާދެންާއަޅުގަ

ާކުރިްނ، ާއިންތިޚ ބުާދުވަސް ާއިޢުލ ނުކުރަްއވ ފައި ާވަނީ ާކުރިން ާުދަވސް ާތ ރީޚެއް.ާދެ ާދުވަހަކ ިއ ބ ްއވ ނެ

ާޢި ާމި ާޤ ނޫނެއް ާއަނެއްކ  ާކީްއކުަރންތޯ ާދެން ާއިޞްލ ޙެްއާއަޅުަގނޑުމެން ާބަޔަކަށް ާޤ ނޫނުގެ ާމަޖިލީހަށް އްޒަތްތެރި

ހުށަހަޅ ގެންާލަސްކުރުމުގެާބޭނުމެއްާއޮތްާކަމަކަށްާއަޅުަގނަޑކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާނުފެނެއޭ.ާ

ާކޮންމެ ާރައްޔިތުންަނށް ާމިޤައުުމގެ ާަކނޑައެޅި ާތ ރީޚުތަކެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިދެންނެވީ ާދޭން.ާާހެންމިހެން ކޮށް
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ާމައްސަލައި ާމި ާޤ ހަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާފުރަތަމަ ާވެްސާމި ާމިަގއި ާައޅުަގނުޑމެން ާޚިލ ފުާނޫނުއަސ ސީއ  ވެފަ.ާތިބީ

ނޑުމެންގެާިވސްނުމ އިާއަުޅަގނޑުމެންެގާ ނޑުމެންގެާމަަސއްކަުތގެާސްޕީޑ އިާއަުޅގަ މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސް.ާައޅުގަ

ާމި ާާފިކުރުހުރީ ާގޮތަކަށް. ާއްޒަތްޢިބ ވަތުގެ ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާމިާތެރި ާޖެހުނީ ާމި ދަންނަވަން

ާނުކުރެިވާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންކަން ާހުރި ާދީފައި ާތ ރީޚުތަެކއް ާވަކި ނޑައެިޅގެން ާކަ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ނުޑާމިދެންނެވީ.ާެއއީާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ާޚިލ ފުިވޭއާބުނީމަާލަސްވެގެންނޭާމި ބޭފުޅުްނާާބައެއްާދަނީ.ާެއާވ ހަކަާއަުޅގަ

ެއާާެވސްާޚިލ ފުވ ނެ.ާއަޅ .ާކީއްތޯާކުަރނީ.ާޤައުމ އިާއަިމއްލަާނަފްސ ާޚިލ ފުވ ާބަޔަކުާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އެބަާތުރުތުރު

ާއެްއގޮތަކަށްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަލައަކީ ާހައިރ ންެވާއަންތަރީްސވ ންޖެހޭ ނޑެްއާބިރެްއާާެވސް ާއަުޅގަ ާނޫން.ާއެއީ ެއއް

ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާަވއްކަން ާއެާނުގަނޭ ާއިްއވ  ާޙުކުްމ ާމަރުގެ ާމީހުންނަށް ާމަރ  ާމީހުން މީހުންނަްށާާއަދަބުދޭކަށް.

ޤައުމުގައިާއެަބާރޮއްވ .ާއެތައްާބަަޔކަްށާާދ ކަށް.ާސަބަބަކީާއެތައްާމައިންނެއްާމިާއެކަީށގެންވ ާޙައްޤުާއަދަބުާލިބިގެން

ާކޮބަ ާދަނީ. ާފަސ ަދވެގެން ާވީރ ނ ެވ، ާޤައުމު ާމުޅި ާޖެހިއްޖެ. ާބަލި ާަރއްޔިތުްނގެާނަފްސ ނީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ އިތޯ

މަޖިލީހުގެާމަސްއޫލިއްޔަތ އިާވ ޖިބު.ާހަމަާމިހެންާބުނ އިރަށްާބުނ ނެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާޢިއްޒަެތއްާކިހިނެއްޯތާ

ާޢިއްޒަތްެތިރާ ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާނުލިބޭނެ. ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތެއް ާނުލިބުނު ާއަށް ާއަމިއްލަ ާތިމ މެން ލިބޭނީ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅަގނޑ ާދިމ ައްށާާބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދޭާކިޔ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫން.ާކޮންމެހެންާމިހ ރަކު.މެން

ާނޫާ ާފުރިހަމަ ާނަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުނުވ ތީ ާކިޔަސް ާނަމުން ާޚުދު ާއަޅުަގނޑު ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ނެކޭ.ާކޮންމެހެން

ާަޙއްޤަށްޓަަކއި ާވަޢުދުތަކެްއވެާރައްޔިތުންގެ ާޢިްއޒަތްތެިރާާއެތައް ާމި ާކިޔ ، ާމަަސއްކަްތކުރ ނަމޭ ހުވ ަތކެއްކޮށް

ާމިާ ާހޮވި ާހަމަާާމަޖިލީހަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދޭތެރޭ ާދިއުމ  ާމިދ  ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޤ ނޫނު ބ ވަތުގެ

 ސް.ާފުންާހިތ މަކޮށްާތަކުލީފުާއަޅުަގނޑުާއުފުލ ާވ ހަކަާދަންނަވަްނ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީ

ާ

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަޒީާލ މަރުާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޖޭގ4232/9ާެާނަންބަރުާާޤ ނޫނުޝުކުރިއްޔ 

ާާހިންގުމުގެާއުސޫލުން ާޤ ނޫނަްށ ާހުށަހެޅުމުގެ.. ާިއޞްލ ޙު ާމެންބަރުާާބިލުާވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ހަނިމ ދޫ

ާވަރަ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާމުޖްތ ޒް ާޝުކުރުމުޙައްމަދު ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކު ާިމާށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ދަންނަވަން.

ާމި ާމިާއިޞްލ ޙަކީ ާދަންނަވ ލަން ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާޒަމ ނުއްސުރެާާަވގުތު ާއުޅެނީ

ާ ާހިންގަމުނ4ާްއަޅުަގނޑުމެން ާާއެޑްމިނެްއެގާގޮތުަގއި ާއަދި ާނުވަތަ ާރަށްތައް 9ާާދ  ާަވިކ5ާާިވޔަސް،ާއަދި ިވޔަސް

ާއެއްކޮށްލުުމގެާސަބަބުްނާ ާތަންތަން ާހިންގަމުންދ  ާތަންތ ނގައި ާކަހަލަ ާފުަވއްމުލަކު ާރަށްތަުކަގއި ާބޮޑެތި އުސޫލުތަކުން

ާދެރަވ  ާވަރަށް ާނަތީޖ ތައް ާނިކުންނ ނެ ާއެއޭގެން ާޒަމ ނުއްސުރެ ާަސބަބަކީ ާވަީނާާނެއޭ.ާެއއީ ާވެސް ގޮތަްށާހިންގ ފައި

ާސަބަބުތަކ  ާމައްސަލަާހުރެާތަފ ތު ާދެން ާޤަބޫލުކުރެެވނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާހުިރާާކަމަށް ާފުވައްމުލަކު ާނެތް އެއް
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ާނަންދިނުން ާޮގތުގައި ާރަެށއްގެ ާވަކި ާދެވުނުާއަވަށްަތކަކީ ާަނން ާައވަށްތަކަށް ާއަދި ާވިޔަސް ާިވޔަްސާކަމުަގއި ކަމުަގއި

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދަށުން ާއެޑްމިނެްއގެ ާވަކި ާހިންގަންޖެހޭނީ ާައވަށްތައް ާއެ ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑު

ާޒަމ  ާއެއީ ާއެހެންާއެާުނއްުސރެޤަބޫލުކުރަނީ. ާޮގތް. ާކުރަމުންދ  ާމަޞްކަންތައް ާއަކީ ާމައްސަލަ ާދިމ ވ ނެ ލަޙަތުާނޫނީ

ާ ާބަޔަކު ާއަެނއް ާބަޔަކު ާެއއް ާކުރެވެމުންގެއްލި ާމިކަންތައް ާފ ޅުކޮށް ާޤަބޫލުކުރަނީާާހިތްހަމަނުޖެހުން ނޑު ާއަޅުގަ ދ ނީ.

ާފަހި ާވ ނީާސަރުކ ރަށް ާޚަރަދު، ާފަސޭހަވ ނީ ާތަންތަނުގައިާސަރުކ ރަށް ާކަހަލަ ާފުވައްމުލައް ާހަދ  ާނިޒ މެއް ކުޑަވ ނެ

ާއައްޑުާ ާބަިއންދ  ާއެޑްމިނެްއ ާއެންމެ ާއޮޕަރޭޓުާވެސް ާުފވަްއމުލައް ާއެީއީކާކުރެާއަތޮޅުން ާއެކަމަކު ާެހދިއްޔ . ާގޮތް ވޭ

ނޑުމެންނަށްާމިހ ތަނަށްާކީހ ާޅެންތައްާފަރިއްސަށްާާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫން.ާެއަކމަށްާވެގެންާމި ާއުޅޭާގޮތަކީާައޅުގަ

ާމި ާތަފ ތުވެގެން ާފަރިިހ ާއެ ާިމއުޅެނީ. ާމިާވެގެން ާދަންނަވ ލަން ނޑުމެންނަށްާާުއޅެނީ. ާއަުޅގަ ާއަކީ ާވ ަހަކ އުޅޭ

ާރ އްޖޭެގާާކަރުނައޮހަރ  ާމިއަދު ާހިތަްއާއަރަނީ ާއަުޅަގނޑު ާެއއީ ާއެބަަދްއކަމޭ. ާވ ަހކަ ވ ހަަކާމިދައްކަީނާކަރުނައޮހެރޭ

ާކަރުނައޮހެރެމުން ާމެންބަރުާާރައްޔިތުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވ ހަކަ ދ 

ވެސްާއޮީތާާލަތުހ ވީ.ާއަޮތޅުާކައުންސިލ އިާރަށުާކައުްނސިލުގެާޅުާވިދ ާވިދ ޅުވީ.ާއެއީާތެދެއްާއެާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއެ

ާޯކޑިނޭޓަރެާ ާފ ޑެްއގެ ާޢައްޔަންއެހެން. ާވަނީ ާމިހ ރު ާމަޤ މް ާވިދ ުޅވިއްގެ ާރަޝީދު ާއަޙްމަދު ގޮަތކަްށާާކޮށްފަ.

ާކަރު ާވަނީ ާމިައދު ާރަްއޔިތުން ާއޮހޮދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމުނަ ާުމވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިސް ާނުލިބޭ.ާާސ ރަރަނީ.ާސިވިލް އެއް

ކުރުމަށްާވަނީާހަލ ކުވެފަ.ާއިސްލ މީާވަހުދަތުާޤ އިމުާއިންާރަނގަޅަށްާަކރަންޓެއްާނުލިބޭ.ާތަޢުލީމީާނިޒ މުާއިންޖީނުގެ

ާބަޔ ނުަގއިާމި ާރިޔ ސީ ާފަހުން ާއެންމެ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޭޖގެ ާނުކުރޭ. ާކަމެއް ާެއްއވެްސ ާސަރުކ ރުން ާއަދު

ާއެއްވެ ާބެހޭ ާިއސްލ މްދީނ  ާރ އްޖެވެސް ާަވނީ ާރަްއޔިތުން ާރ އްޭޖގެ ާުނވޭ. ާވިދ ެޅއް ާެއއްެޗއް ާބޭރަްށާާސް އިން

ދަނީާާިމލިއަންާރުފިޔ ާމ6ާި.;ގެންާިކޔަވަންދ ންާބޭނުންވ ާކުދީންނަށްާސްކޮލަރޝިެޕްއާލިބޭނެާމަގެއްާނެތް.ާފުރައި

ނޑުމެންނަްށާއަުޑއިިވގެންާދިަޔއީ ުތވެިދޔަާހަފްތ ާތެރޭގައިާއެތަްއާވޭާޚަރަދުާކުރެިވގެންާސިޔ ސީާަމޤ މުތަކަށް.ާއަުޅގަ

ާއަނެްއކ  ާވ ހަކަ. ާއިތުރުުކރެވުނު ާމަޤ މުތަކެއް ާާސިޔ ސީ ާއަަރއ32ާިއެ ާމަްއޗަށް ާއެމިލިއަނަށް ާކުީރާާގެން ދިޔައީ.

6ާާާސަރުކ ރުން،ާއެއީާތެދުފުެޅއް.ާކުރީާސަރުކ ރަށްާބުރަހެލިާަސރުކ ރެއް،ާޚުދްމުހްތ ރޭާކިޔ ާސަރުކ ރުާޚަރަދުކުރީ

ާމި ާމިލިއަން. ާޚަރަދުކުރޭ ާއެބަ ާސަރުކ ުރން ާދިވެހ6ާާި.;އަދުގެ ާކުދިންނަށް، ާދިވެހި ާކިަތއް ާއެއީ ާރުފިޔ . ިމލިއަން

ާރ އްޖެ ާނުވަތަ ާސްޮކލަރޝިޕް ާއެއިން ާިމވ ާާރައްޔިތުންނަށްތޯ ާކިޔެވޭނީ.ާމިީއާސުވ ލަކީ.ާމިއަދު ާގޮސް ާބޭރަށް އިން

ާ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާހަޖަމްގޮތަކީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫން. ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާއުޅެނީ ނުކުރެވިެގްނާހަޖަމްާނުކުރެވިގެން

ާ ާސަުރކ ރުން ާކުރީގެ ާމަްއޗަށް.6ާާއުޅެނީ ާމަހެއްގެ ާދިޔައީ ާޚަރަދުކުރަމުން ާމަޤ މުތަކަށް ާސިޔ ސީ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާ ާސަރުކ ރުން ާައޅުަގނޑ6ާު.;މިއަދުގެ ާއެއަށް ާކުރީމަ ާޚަރަދު ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާމި ާފ ޑުކިޔޭނެ. ވ ަހަކާމެންނަށް

ާދަންނަވަން ާދ އަޅުަގނޑުމެން ާހުޅުހެންވޭރު ާސިޔ ީސާޖެހެނީ ާއޭރު ާއަކީ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާވީ ާމިއަދު ާއެކަމަކު ާބޭފުެޅްއ. ާވ ހަކަެދއްކި ާބޮޑުެވގެން ާޚަރަދުކުރ ލެއް ާމިާމަޤ މުތަކަށް ާޅެމެއް ާކީހ  ވަނީާާގޮަތީކ
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ާބޮޑުވެފައިފަރިއްސަށްވެ ާވަރަށް ާރ އްޖޭަގިއ ާމިއަދު ާަކންތައްތަކަކީ ާަކއުންސިލުންގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ވ ާާފަ.

ާކުރަމުންދ ތީާރައްޔިތުންާމިއަދުާމި އިްނާާވަނީާިބކަވެފަ.ާއިންޖީނުގެާވަބ ެއއް.ާސަބަބަީކާހިތުހުރިާޮގތަކަށްާކަންތައް

ާދެންނެ ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާައީކ ާވ ހަކަ ާނުލިބޭ ާރ ކަރަންޓު ާނިޒ މަކީ ާޕްޮރވިންސް ާވ ހަކަެއއް. ާކުރީެގާިވ އްޭޖގައި

ާކުރެވެނުާނިޒ ެމއް.ާއެާނިޒ ްމާފެއިލްެވގެންާރ އްޖޭަގިއާ ތ ރީޚުގައިާރ އްޖެާއިންާކުީރަގއިާއެާނިޒ ަމކުންާމަސައްކަތް

ނޑައެިޅގެންާމަ އްޓެވި.ާއެހެްނވީމ ާުކރަންާފެސަްއކަތްވަިކވަކިާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާަކނޑަެއޅިގެންާވަިކވަކިާއަތޮޅުަތއްާކަ

ާނިޒ މަ ާޕްރޮވިންސް ާތަޖުއެއީ ާކުރީގައި ާމީގެ ާރ އްޖޭަގއި ާކުރެވިފައިކީ ާވަނީާާިރބ  ާސިސްޓަމް ާއެ ާސިސްޓަމެްއ. ވ 

ާމި ާހިތަްށ ާައޅުަގނޑު ާހަމައެއ އެުކާާފެއިލްވެފަ. ާމަޖިލީހުގައި. ާމި ާނެތީބ އޭ ާހަމަ ާމީހަކު ާދަްއކ ނެ ާެއވ ހަކަ އަރަނީ

ާވ ހަ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަީކ ާއެންމެފަހުނ33ާާްަކ ާވަނީ ާމިއަދު ާއެްއކުރުމަށްޓަކ  ާރަށްތައް ާރުފިޔ  މިިލއަން

ާމި ާިމާާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާސަރުކ ރުން ާއެކަނި ާއަޅުަގނޑު ާހިތަށްައރ  ނޑު ާކުރަްއވ ފަ.ާއަުޅގަ ާޚަރަދު ވަނީ

ާއަޅުަގނޑު ާއަުޑއެހިން ާމަޖިލީހުން ާހަމަގައިމުވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެްއކީމަ ާދުވަްސާާވ ހަކަތައް ާދެވަނަ ާމިއީ ނޫނިްއޔ 

ާ ާވ ހަކަދަްއކ ނެ. ާދުވަސް ާވަނަ ާތިން ާރ އްޖޭގ33ާެނޫނިއްޔ  ާރުފިޔ  ާޚަރަދުާމިލިއަން ާެއްއކޮށްލުމަށް ކުރަންާރަށްތައް

ާއިލެކްޝަންްސާ ާޭބނުންވީމ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ ްއޖޭގެ ާފ ސްކޮށްގެންޯތއޭ. ާބަޖެަޓކުން ާކޮން ާކޮންތ ކު، ޖެހުނީ

ާކުއްކޮ ާއިުޢލ ނުމިޝަނުން ާބަޖެޓެްއާލިައކަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން ާނެޭގނެތޯއޭ. ާވޯޓެއް ކުރުމަށްފަހު

ާޤ ނޫނުގައިާފ ސްކޮށްދީފަ ާމ ލިއްޔަތު ާހަމަ ާބަޖެޓުގައި ާނުވ ނެ. ާޚަރަދުާއެއް ާބަޖެޓެއް ާއެއްެވސް ކުރެވޭީނާބުނޭ

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާއެކަމަުކ ާފ ސްކޮށްގެންނޭ. ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންެގ ާފ ސްކޮށްގެންޯތއޭ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ 33ާން

ާ ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޚަރަދުކުރީ. ާރުފިޔ  4ާާމިލިއަން ާވ ހަކަދަްއކ ފ5ާަޕ ޓީ، ާެއްއވެގެްނ އެކަްނާާއިޕ ޓީ

ާމި ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާނުހަދ  ާމަްއސަލައަކަށް ާއެްއވެސް ާއެއީ ާާނިމުނީމ  ާޙަޤީޤަތަކީ ާރުފިޔ 33ާާތިބެނީ މިލިއަން

ޚަރަދުކުރެވޭނީާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްގެން.ާއަދިާއެްއވެސްާއިެލކްޝަނެއްާނުވަަތާއެްއވެސްާކަހަލަާޚިޔ ުލާ

ހޯދުމުގެާވޯޓެއްާވެސްާނެގޭނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްގެން.ާމިއަދުާއެާވ ހަކަަދްއކ ނެާއެަކކުާވެސްާނެތް.ާ

މިިލއަންާރުފިޔ ާޚަރަދުކުރ ކަށްާނުޖެހޭނެާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުްނ33ާާކަމެއް.ާހިތ މައަކީާމީ.ާމިއީާހިތ މަކުރަންޖެހޭާ

ާއެ ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާުނވ ނެ. ާެނގިގެން ާވޯޓެއް ާހޯދުމުގެ ާޚިޔ ލު ާއެްއވެްސ ާނޫނީ ކަމަީކާާފ ސްކޮށްގެން

ޖިލީހުންާއެކަންާބޭނުންާވެގެްނާވިޔަސްާަރއްޔިތުންގެާމަާކުރެވިދ ނެާކަމެއް.ާއެކަމަކުާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބޭނުންފުޅު

ާއެ ާފ ސްކޮގެން ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން ާގޮަތކީ ާކުރަންޖެހޭނެ ާހިތ މައަީކާާވެސް ާިމއަދު ާއެކަމަކު ާކުެރވޭނީ. ކަންތައް

ާ ާޒިންމ 33ާއެ ާރުފިޔ އަށް ާގެމަނަފުއްޓ ިއ،ާާމިލިއަން ާގއ. ާެނގެނީ. ާއެ ާނޫންތޯ ާވޯޓެއް ާބޭކ ރު ާކ ކުހެްއޔޭ. ވ ނީ

ާވެ ނޑޭަގއި ާއެގއ.ކޮ ާަރއްޔިތުން ާގެމަނަފުީށގެ ާއެކަމަުކ ާެއވޯޓު. ާެނިގޭއ ާބޭނުމެއްާސް ާެގންނ ކަށް ނުވޭ.ާާމީހުން

ާެއޑްމިނެއްާހަދ ކަށްާބޭނުމެއް ާމީހުންާގެމަނަފުއްޓަށްާއެއް ނޭޑގެާރަްއޔިތުން،ާޮކނޑޭ ނުވޭ.ާެއކަމަކުާހިތ މަާައީކާާކޮ

ާމީހުން ނޑޭ ާގއ.ކޮ ާފުރަތަމަ ާނަގަފ . ާވޯުޓ ާއެ ާވެސް ާތިާގެމަނަފުށީގައި ާއަްއސަވަންވީ ާނޫންތޯ ބޭފުޅުްނާާކުރެ
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އައްަސވަްނވީާގެމަނަފުއްޓަށްާދ ނަންހޭ.ާއެބޭފުޅުންާޔޭސްާއޭާބުނެފިާހިނދަކުާނޫންތޯާގެމަނަފުށީގައިާވޯެޓއްާނެގޭނީ.ާ

ނޑޭާމީހުންާއެއްބަސްުނވ ހ ާހިނދަކު ާއެކަމަކުާީމގައިާެހއްވ ާކަމަކީާގެމަނަފުށީގައިާވެސްާެއވޯޓުާަނގ ފަ.ާފުރަތަމަާކޮ

ާނަގ ަފ.ާ ާެއވޯޓު ާވެސް ާގެމަނަފުށީގައި ާއެކަމަކު ާނެތް. ާބަދަލުކުރެވޭކަށް ާތަންތަނަކަށް ާގެމެނަފުށީ ާމީހުންނެއް ނޑޭ ކޮ

ާބަެއްއާ ާތެރެއިން ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާހިތުން ނޑު ާައޅުގަ ާދެްއކީމަ ާވ ހަކަ ާމި ާހެްއވ ކަަމކީ. ާމީގައި ާދެން މިއީ

ާއަތޮޅު ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާދަތިވ ނެ. ާިއންތިޚ ބުަކއުްނސިލ ާބޭފުޅުންނަށް ާަކއުންސިލު ާރަށު ާވ ހަކަދަްއކ ާއި ތަކުގެ

ާވ ހަކަަދްއކ ާ ާލިބޭ ާޚިދުމަތްތައް ާފަސޭހަ ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާރ އްޭޖގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު،ާކުޑަހުވަދޫ ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާުނވިްސނޭ ާދޭތެރޭ ާމެންބަރުާރައްޔިތުންނ އި ރި

ާ ާޢ އަޙްމަދު 7ާާމިރު ާދައުރު ާކައުންސިުލގެ ާއެމް.ޑީާއިތުރުއަހަރަށް ާހުށަހެޅީމަ ާކުރުމަށް ާނޫންތޯ ާމެންބަރުން 7ާ.ޕީ

ާާއަހަރު ާއޮތީ ާއުޅެީނ.ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާނުދޭން ާަޤބޫލުކުރަން.ާއެކަމަުކ،5ާާމުއްދަތު ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް 7ާއަހަރު

ާ ާމުއްދަތު ާހެދުމުގެ ާތިއަހަރު ާމަތީގައިާެވސް ާއަްތ ާމެންބަރުްނގެާބޭފުޅުންގެ ާއެބަާއެމް.ޑީ.ޕީ އޮތްޯތާާއަުތަގއި

ާއަށްޑި.އ ރު ާފުރިހަމަ ާާ.ޕީން ާކީއްވެތޯ ާއިތުރުާތިާއަހަރަށ7ާްތ އީދުކުރ ނެ. ާއުޅެނީ.ާބޭފުޅުން ކުރަްއވަން

ބަާތިއްބޭ.ާއެކަމަުކ،ާބަލަންާއެާމިހެންގޮސްާމިާމަންޒަރުރަށުގެާރަްއޔިތުންނ އިާބޮޑެތިާއ ބ ދީތައްާކައުންސިލުންނ އިާ

ާާތި ާވިދ ުޅވަނީ ާއަޮތޅުބޭފުޅުން ާތެރައްޔިތުންނަށް ާވ  ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާތިމަންނ މެްނާރޭެގ ފައިދ އަށޭ

ާ ާމަސައްކަތްކުރަނީ. ާތިއެކަމަކު، ާވީމަ ާމެންބަރަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާާރައްޔިތުންގެ ާޢ އްުމ7ާާބޭފުޅުން ާޯއކޭ. އަހަރު

މ އިާިފކުރަކީ.ާނިކަްނާިވސްނަވ ާެގާިވސްނުއަހަރަށް.ާިތއީާއެމް.ޑީ.ޕ5ާީތިބޭފުޅުންާރ އްޖެތެރޭާރަށުާމީހ ާއަށްާީވމަާ

ާވަރަކީާއެާަކުއންސިލަރުންގެާއިންތިޚ ުބާތިބޭފުޅުންާމެދުގައިާާޖޭެގާރައްޔިތުންނ ރ އްބޭފުޅުންާާތިބައްލަވ ާ ވިސްނަވ 

ާ ާހިނގ ށޭ ާތ7ާާިއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމަކު ާހަދަމ . ާވިދ ޅުާއަހަރު ާރ އްޖޭއ5ާޭާވީބޭފުޅުން ާަބޔަކު ާތިވަރުގެ ގެާ.

ާކޮން ާަޙއްޤުަގއި ާކީާރައްޔިތުންގެ ާނަންތައް ާމޮޅެތި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާދެްއކޭނީ. ވ ހަކައެއްތޯ

ާނޯ ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާނަމަކުން ާމޮޅު ާދ ނެ. ާައޑުއަަހން ާއަބަދުވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކެްއކޭނެާންނ ނެ. ާނަމެއްގައި

ާނޯންނ  ާމިރިހައެއް ާބޯާނެ. ާއަނެއްކ އުޅެނީ ާޖަހަން. ާމިޑެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާސިޓީާާެވސް ާޖަހަން ާބޯޑެއް ކިަޔނީ

ތެރިާސަރުކ ުރ،ާއަމ ްނާޖަހަން.ާބޭސްފަރުވ ގެާިނޒ މް،ާޯއގ މެންާބޯެޑއްާކައުންސިލޭާއަނެއްާބޯޭޑާކިޔ ަފއިާައޅުަގނޑު

ާރީތި ާމިއީ ާނަންތައްބަނދަރު، ާފަާ.ރީތި ާައޑުައހ ލަން ނޑުމެން ާމިއިންާ،ސޭހައަުޅގަ ާނަންތައް. ާފަސޭހަ ާކަންފަތައް

ާ ާކަމެއްކަމަކުން ާެއއް ާހުރިާވީ ާހުރީ ާވެސް ާފައިސ  ާސްޓޯރު ާކަންމަތީ ާނެތް. ާއަީކާާެވސް ާހިތ މަ ާމީގެ ގޮތަށް.

ާކަންމަގއ. ާވެސް ާފިހ ރަ ާހުރި ާހަނދުވަީރގޭ ާފަިއސ ާގެމަނަފުށީ ާއަނބުރ  ާދިނީ ާފައިސ  ާމީހުންނަށް ާސްޓޯރު ތީ

ާކިޔ ފަ ާފޮހެވިާއި،ލިބޭނެއޭ ާނުވަތަ ާދޮވިގެން ާފަހުން ާއެންމެ ާވެސް ާފިހ ރަ ާހުރި ާރަށުެގ ާއެ ާދިޔައީ ކަންމަީތާގެން

ާ ާފައިސ ސްޓޯރުަގއި ާހުރި ާނަގ  ާމީހުން ާދީ. ާމީހުންނަށް ާތަްއ ާފައިސ  ާއަމަށަފަހުން ާވިްއޔ  ާލިބޭނެ ާނެތް.ާކު ހެެޔއް

ާދޫކޮށްލައި ާހުސްކޮށްލައިފިާ.ފިފައިސ  ާލ ރިާ.މުދ  ާއެާއެ ާނުލިބުނު. ާމިެއއް ާކެްއކޭެނާާހެންވީމ ، ާނަމެއްަގއި ކިޔަނީ
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ާކި ާނަމެއް ާމޮޅު ާނޯންނ ނޭ. ާޤަބޫލެއްރިހައެއް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާދެްނާާއުަމކުން ާކަމަށް. ާގޮތް ާަރނގަޅު ާއެއީ ނުކުރަމޭ

ނޑުެމންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ.... ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދައްކަނީާުކޑަާގޮީޅގެާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަދުާނ ޒިމް.ރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްއެއްާަމޑަވެލިާދ އިާބެހޭާމައްސަލަާޒ މ ނި

ާ

ާމައްސަލައެއް()ނިޒ މީާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ

ާ

ާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމ އްދ 337ާޝުކުރިއްޔ  ާމުހިއްވަނަ ާޤައުމީ ާއެބަވޭ ާަގިއ ާ)ޏ( ުމާގެ

ާވޯޓެްއާ ާޢ އްމު ާހޯދުމުގައި ާިޚޔ ލު ާރައްޔިތުންގެ ާބެލުމަށް ާގޮތް ާނުފެންނަ ާފެންނަ ާަރއްޔިތުްނެގ މައްސަލަތަކުަގއި

ސ ީސއ ާޚިލ ަފށްާމިާމަޖިލީހުގައިާވ ހަކަާއެހެްނވީމ ،ާޤ ނޫނުއަހޫރިއްޔ ާލިބިފައިާއިޚްތިޔ ެރއް.ާނެގުމަށްާރައީސުލްޖުމް

ނުޑާާކަށްވ ހަކަތަާާއެާތެރިާރައީސްާސަމ ލުކަމަށްާނުގެނުވ ޢިްއަޒތްދ އިުރގައިާާކެވެމުންދެއް ފުރުޞަތުާދިނުމަކީާއަޅުގަ

ާޚިލ ފަށްާދ ާަކމެއްާއެއީ.ާމިަވގުތުާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާގޮތުަގއިާޤަބޫލުކުރ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދައްަކަވމުންާގެންދަވ ާވ ހަަކއަކަށްާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ 

ާނިޒ މ  ާދެއްވުމަށް ާނުކުތ ާޖަވ ބު ާނުާބެހޭ ާދ އިރ ެގާޢިއެއް ާގެމަނަފުށީ ާމެންބަރަށްާނެންެގވޭނެ.ާއަޅުަގނޑު އްޒަތްތެރި

ާއަރުވަން.ާފުރުޞަތު

ާ

ާެކުވން:ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއް

ާ ާދެންމެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙައްދ އިާމަޑަވެލިޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި މަދުާރ ގެ

ާއެ ާތެުދފުޅެއްާނ ޒިމް ާއެއީ ާޮއންނ ނެާ.ވިދ ޅުވީ ާއަެންއާާވ ހަކަ.ާއެާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ އެކަމަކު

ހަމަާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނުަގިއާސްކޮށްެގންނޭާކަންކަންާކުރެވޭނީ.ާޖިލީހުންާފ މ އްދ ާހަނދ ންާނެތުނީތޯާރައްޔިތުންގެާމަ

ާ ާބަޖެޓެއްނޯންނ ނެ ާމަޖިލީހުން ާޚަރަދުކުެރވޭނީާރައްޔިތުންގެ ާކަމަކަށް ާއެއްެވސް ާނެތީތޯ.ާާ.ފ ސްކޮށްގެންނޭ ާމ އްދ  އެ

ާ ާވިދ ުޅވެފައި ާމ އްދ ގައި ާާެއބައެ ާވޯޓެއް ާބޭނުން ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ާމ އްދ އޮތްތޯ ާއެ ޭއެގާއެއް.ާާެނގޭނޭ.ާނޯންނ ނެ
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ވ ހަަކާާކުޑަާގޮީޅަގިއާމީހުންާބަންދުކުރ ާ.ދަށުންާވިދ ޅުެވާދެްއވ ާއޮތްާމ އްދ ެއއްާައޅުަގނުޑާއޭރުންާސ ފުކޮށްލ ނަން

ާފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންާއް.ާެއކަމަކުާއެްނމެއެާއަޅުަގނޑުމެންާއަުޑެއހިާވ ހަކަކުރީަގއިާއެްއ.ާާއަކީާމަޝްހޫރުާވ ހަކަ

ާޢަބްދުކުމަހިތ  ާއިބްރ ހީމ ިއ،ާهللاރަންޖެހެނީ ާޤ ސިމް ާިޢއްޒަާޔ މީނ އި ާދ އިރ ގެ ާއަޙްމަދުާދިްއގަރު ާމެންބަރު ްތތެރި

ާއުސޫލަާނ ޒިމު ާޮކން ާގެންދިަޔއީ ާޢަބްދުވެސް ާކުންތޯއޭ. ާهللا ާކޮންާޔ މީން ާހުރީ ާބަންދުކޮށްފައި ާތަނެއްަގއި ގޮސް

ާއުސޫލަ ާއެ. ާދޮންދޫންޏެއްތޯ ާއެއީ ާއެހެންވީާކުންތޯއޭ. ާގޮޅީގެ ާކުޑަ ާއެހެންވީމ  ާނެތް. ާދެއްކޭކަށް ާފެހިާވ ހަކަ މ ،

ާުކރީގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާލިބިދީފަާއިކުލަިއގެ ާބ ރުތަކެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާލިބުނު ާކުީރގެ ާނުވޭ.ާރ އްޖޭގެ އެއް

ާކަން ާގަދަ 52ާާކުރެްއވި، ާއަހަރު ާވެިރކަން ާއަްލއުސްއަހަރުގައި ާޢަބްދުޤައްކުެރއްވި ާމައުމޫނު ާތ ޛު ޒަމ ނުގަިއާޔޫމް

ާލިާ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ާމައުމޫނު ާޤ ނޫނުައސ ސީން ާމުއަނޫކުލައިގެ ާމިނިވަން ާބ ރެއް ާހުރިހ  ާބިދޭ މިައުދާއްސަސ ަތއް

ާ ާވ ހަކަ ާވެފަިއވ  ާމިމިނިވަން ާމުއަޤ ނޫނުއަސ ސީާދައްކ އިުރ ާމިނިވަން ާހުރިހ  ާބުނަނީ ސ ތަެކްއާްއސަގަިއ

ާ ާވ ހަކަ. ާއެބަމިޤ ނޫނުއަސ ސީހުންނަންޖެހޭނެ ާއެާަގއި ާޤ ނޫނުައސ ސީަގިއ ާނޫކުލައިގެ ާނެތް.ާާވ ހަކަާބުނޭ ެއއް

ާރައީސުލްާއެހެންވީމ ،ާރ އް ާެކނެޭޖގެ ާހުރި ާކަމުގައި ާމުޙައްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭނުންރީގޭ ާނަޝީދު ާނޫން،ާާމަދު ވެގެންނެއް

ާމުއަ ާހެދީމިނިވަން ާމިާ.އްސަސ ަތއް ާޒަމ ނުގައި ާޢަބްލްޤަްއޔޫމް ާމައުމޫނު ާނިމިފައިާޤ ނޫނުައސ ސީާއެއީ ވ ާާވެސް

ހިއުމަންާރައިޓްްސާާ،ވެްސާހެދީާގެންާިސވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަެނއްމޫނުާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާހުންނަވައިމައުާހިނދު،

ާ ާކޮމިޝަނެއް ާކޯޓުތައްހެއްދެވީ، ާވަކިާާދައުަލތުގެ ާރަީއސުލްޖުމްހޫެވސް ާރ އްޭޖގެ ާމިއަދު ާކަމުގަިއާކުެރއްވީ. ރިއްޔ 

ާ ާބޭފުޅަކު ާހުންނެވި ާފެނުނުނޫކުލައިެގ ާފޮޅޭނެއޭާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމ  ާސަަހރޯ ާހިތަށްއަރ  ާއަޅުަގނޑު އޭރުންާާނަމަ

ާ ާހ ލަތު ާކިހިނެއްރ އްޖޭގެ ާވ ހަކަާދ ނީ ާދެއްކިދ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއީ ާާބ އޭ. ާވ ަހަކ52ާާއެއް. އަހަރުގެ

މިީއާާއ އަހަރުގެާވ ހަކ52ާާަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެއްކިދ ނެާކިތަންމެާވަރަކަށްާވެސްާލޯކަްލާކައުންސިލްާއިންތިޚ ބ އި

ނޑުމެންނަްށާދެއްކިދ ނެާވ ހަކަާއެއްާނަންާބޯޑުގެާވ ހަކަާާވަރަށްާގުިޅގެންާދެއްކިދ ނެާވ ހަކަ އެްއ.ާާއަކީާމިއީާއަުޅގަ

ާ ާރަށްރަށުގެ ާހޮސްޕިޓަލްތަކ ިއ ާކަމުދަނީާޞިއަތޮޅުތަުކގެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާވ ހަކަ ާޯބޑުޖެހޭ ާމަުރަކޒުތަުކގައި ާއްޙީ

އެއްާނޯންނ ނެާބުނ ާާނަމެއްގައިާެކއްކޭނެާރިހަސްާޤަބޫލުކުރަްނާބޯޑަކުންާކުެރވޭނެާކަމެއްާޯނންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާވެ

ނަޑކީ.ާ ާއަުޅގަ ާފެނިގެންއެކަކު ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާކުޑަާާއޭރު ާއެންމެ ާރ އްޖޭަގއި ނޑޭ،ާދިަޔއީ ާކޮ ާހިމެނޭ ކުަޑާއ ބަދީ

ާގއ. ާނުވަތަ ާރަށްރަށުަގއިގއ.ގެމަނަފުށީ ނޑުހުޅުދޫ ާބައްލަާާވެސްާކަ ާވިދ ޅުވެ ާމިހ ރު ާހުރޭ. ވ ާޑޮކްޓަެރއް

ާކޮން ާުހރީ. ާޮޑކްޓަރެއް ާވިދ ޅުާޔަތިރަށެއްަގއިތޯ ާކޮންބޭފުޅުން ާަބއްލަވ  ާލެބޯޓްާވެ ާލިބެނީރަެށއްަގއިތޯ ާޚިދުމަތްތައް ، ރީ

ާއެންމެޮކން  ާނުހެދިެގން ާސްކޭން ާސީ.ޓީ ާއަުޑއެްއސެވި ާބޭފުޅުން ާތިޔަ ާިލބުނީ. ާޮޑކްޓަރެއް ާއަާތ ނކުންތޯ ާްއޑުާފަހުން

ނޑަށްާދަިރޔަކ  ފަިއާިދަޔާދުނިޔެާދޫކޮށްާުނވަތަިދޔަާވ ހަކަާާއެްއކޮށްާމަރުވެގެންާއަތޮޅުންާއަންހެނަކުާނިޔ ވެގެްނާބަ

ާގއ. ާއަުޑއެހިން. ނޑުާވިިލނގިލީަގއިވ ހަކަ ާމ ބަ ާުކއްލިއަކަްށ ާނެތިގެން ާޮޑކްޓަރެްއ ާއަންހެނުންގެ ހ ާމީާވެސް

ާނިޔ ެވގެންާ ާނުވަތަ ާާމަރުވެގެން ާދިޔަ ާުކަޑކުއްޖ ވ ހަކަ ާާައޑުއެހިން ާމީގެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއީ ހަރުާއ52ާަެއއްކޮށް.
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ާވ ަހކަ ާއަޑުއަހ  ާގއ.ާކުރިން ާވިލިނގިއެއް. ާކުޑަކުދީންނ  ާމިހ ތަނަށް ާޑޮކްޓަރުންނ އިލީަގއި ބެހޭާާއަންހެނުންނ ާބެހޭ

ާ ާޑޮކްޓަރުން ާމިވެސް ާހަޖަމުާތިބޭ. ާދެއްކީމަ ާޤަބޫލުކުާވ ހަކަ ާޙަޤީޤަތް ާމިއީ ާއެބަނުކުރެުވނަސް ާނަންާާރަން ޖެހޭ.

ާފަހުާ ާމައުމޫނަށް ާޒަމ ނު ާމައުމޫނުެގ ާއެކަމަުކ، ާޤަބޫުލކުރަމޭ. ާއަޅުަގނޑު ާޯނންނ ނެކަން ާކަމެއް ާކުެރވޭނެ ބޯޑަކުން

ާކޮންެމާރަށެއްަގއިާނިންމަވ ލެއްވި ާޮޑކްޓަރުންަނކީާއިރުަގއި ާއެ ާކޮބައިތޯ ާހުރޭ ާޑޮކްޓަެރއް ާެއާާ،ެވސް ާމިއަދު ކޮަބއިތޯ

ނޑުމެންާރަށްރަށުަގއިއަޅުާ،ޚިދުމަތްާލިބޭ ނޑުމެންާރ އްޖެތެރޭާާރަށްރަށުގައިާއަުޅގަ ވެްސާމިހ ރުާހަމައެކަނިާބޭސްާާގަ

ނޑަިއެގންދިޔައިމަާބޭސްާމަލަންކޮެޅްއާއަޅ ާމިދެނީ ާއެްއެޗހިާހިފ ާމަލަންކޮޅެއްާތަނެްއާކަ ގެންާގޮސްފަިއާެއާބެންޑޭޖ 

ާނިާ ާބޭނުންވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީތޯއޭ ާމިބުނަނީ ާދޭށޭ ާދުޒ މަބޭސްއަޅ  ާގައި ާގއ.ގެމަނަފުށީ ާއަުޅަގނުޑާކީ. ާވެސް ވަހަކު

ާއެާ ާނޫނިއްޔ  ާސަރުކ ރުން ާމި ާމިއަދު ާނެތް ނެޑްއާހަނދ ނެއް ާއަުޅގަ ާހަނދ ނެއް ާނެިގ ާފައިސ  ާފަރުވ ައކަށް އްެވސް

ާކޮންކަމަކަށްތޯ ާމިހ  ާއެއްޗެްއ. ާލިބޭ ާވެސް ާހިލޭ ާއަދި ާބޭހަކީ ާބޭސް ާތަފ ތު ާގުޅަޔ ިއ ާޕެނަޑޯލް ާއޭރު ާބެންޑޭޖުާާނުވޭ.

ާހިފައިާޅ އަ ާބެންޑޭޖު ާއެންމެާގެންތީ ނޑު ާައޅުގަ ާމިހ ރު ާނަގަންޖެހޭ. ާލިބޭ ާަފއިސ  ާވެސް ާއަތުން ާމީހ  ފަހުންާާދ 

ާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗްާ ާތިމ ގެއަޅުަގނޑު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބ އްވައިާާަގއި ާއެކްސްްޓރ ާމީހަކު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާގޮސް ގެން

ާއު ާއޮންނ ތީ ާދީފައި ާބ ލީެހއް ާއެންމެ ާނުވަތަ ާވިދ ޅުވީމަާނަބ ލީހެއް ާލިބިދ ނެހޭ ާބ ލީްސ ާެއއް ާރިްއސ ތީ ަގނޑުަގއި

ާދެންނެވީމ  ާތިާ،އަޅުަގނޑު ާދެވޭކަށް ާނެތޭ ާތިމަންނަމެންނަށް ާބުނީމާ ާވިދ ޅުވީ ާގެންނ ށޭ. ާބ ލީހެއް ބޭފުޅުން

ާބޭ ާފ ޑެްއގެ ާގޮސްަފއި ާލަދުން ާހިފައިއަޅުަގނޑުމެން ާބ ލީސް ާއަަޅއިެގން ާޙަޤީަގކަށް ާމިއީ ާގެންދިޔައީ. ާތިާާޤަތްގެން

ާބޭނުމިއްޔ  ާއެާއެާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާނަމ  ާސަރުކ ބޭުފޅެއްެގ ާމިައދު ާމިއީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާމިދަންނަވ ާއްެޗްއ ރު

ާސަުރކ ރުގ އޯ ާތެރި ާހުރިހ ގެ ާހަޖަމުާ.ގޮތަކީާލަތު ާެދއްީކމ  ާމިވ ހަކަ ާކުރެވުނަސް ާމިއީ.ާނުކުރެުވނަސް ޙަޤީޤަތަކީ

ާިހންގަވަމ ތޯާތަޢުލީމު ާބައްލަވ  ާދެާތަޢުލީމުާ.ނިޒ މަށް ާމަސްުހނިކޮށްލައިާނިޒ މަްށ ާކުދިން ާކަންތަްއާޖިންސު ގެން

ާ ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާާމިކުރަން ާކަންތައްތައް ާއުސޫުލން ާލ މަރުކަޒީ ާމިއީ ާދައްކ ލަްނާދަްއަކނީ. ާއަޅުަގނޑުމެން ހިނގ އިރު

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާ.މުާވ ހަކަތަކެއްމުހިއް ންތައްާކުރީމ ާރ އްޖޭަގިއާގޮތުަގއިާދެާޖިންސްާކުދިންާމަސްހުނިކޮށްާކަާއަުޅގަ

ާޒަމ ންތަކުަގއި ާމީެގުކރީ ާވެސް ާމިހ ތަނަށް ާިމާާވަނީ ާނުކުރޭނެ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާފެނިފައި. ާނަތީޖ  ާމީގެ ާވަނީ ވެސް

ާ ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބޭފުޅުާތައްވ ހަކައެ ާއެހެން ާދެން ާައޅުަގނުޑ ާދެއްވުމަށްޓަަކއިާަދއްކ ކަށް. ާފުރުޞަތު ާންނަށް

ާވ ހަކަާހިސ ބުންާއަޅުަގނުޑާމިހ  ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާދިރ ގު ާކުންފުނީެގާވ ހަކަާވ ހަކަ ިއާއ ިއާޖީ.އެމް.އ ރާ ާއ ިއާފެން

ާއެަކއު ާބަެއއް ާިވއްކ ލ  ާޖަމ ންޓުރ އްޖޭަގއި ާފައިސ  ާޢިްއޒަތްެތިރާތަކަށް ާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ކުރުމުގެ

ާރައީސް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބޫބަކުރުއަމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާ



 29 

ާައއްސަލ ޢަާ ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާވަރަޙްމަތުާ`. ާލައިކުމް ާނަންބަރުާވަބަަރކ ތުހޫهللا ާޤ ނޫނު .

ިދެވިހާރްއޖެޭގ ިއާދީރ ާދިއާރަތްއ ާލަމުރަކީޒ ުއޫސުލްނ ިހްނުގުމެގ ާޤޫނަންށ ަވަނ ިއްޞާލުޙ ، 4232/9

ާެގަނުއުމެގ ިބުލ  ާދެްއވި ާތަހުިޢއްޒަހުށަހަޅުްއވ  ާއަޅުަގނުޑ ާެމންބަރަށް ާއ ދެ،ާތްތެރި ާދަންނަވަން. ނިޔ 

ދައްކ އިރުަގއިާބަެއއްާބޭފުޅުން،ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާބައެްއާމެންބަރުންގެާވ ހަކަފުޅުންާމެދުާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާބިލ 

ާދޭހަ ާކައުންާމި ާކޮމިޝަނުން ާއިލެކްޝަންސް ާބިލަކީ ާމި ާއިޢުލ ވަނީ ާއިންތިޚ ބު ާފަހުްނާނުސިލުތަުކގެ ކުރެްއވި

ހުށަހެޅުއްވިާެއއްެޗއްާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާެއާޙަޤީޤަތްާހ މަކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާމިާބިލުާމިާމައްޗަްށާ

ާފޮނުއްވ  ާވަނީ 49ާާފައި ާޮއީތ4232ާސެޕްޓެމްބަރު ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއެހެންީވމ ، ގައި.

ާދެާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުން ާއިޢުލ ނުާމީގެ ާކުރިން.ާއެަކން ާފަހަކުންެނއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާދުވަސް ާކުރެއްވި

ާހ މަކޮށްލުމަށްޓަކައިވެ ާޙަޤީޤަތެއް ާގަބޫލުކުަރްނާާސް ާެވސް ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ައޅުަގނޑު

ާދުވަހެއްާ ާބ އްވ ެނ ާއިންތިޚ ބުަތްއ ާދުވަެހއް ާބ ްއވ ނެ ާއިލެކްޝަންސް ާކޮމިޝަނުްނާާމިހ ރު އިލެްކޝަންސް

ެއއްާނޫން.ާާއެުކާމިާބިލުގައިާހުރިާބައެއްާތ ީރޚުތަކަށްާބަދަލުގެންނަންޖެހޭ.ާއެއީާމައްސަލަާވުމ ާއިޢުލ ނުކުރަްއވ ފައި

ާކަމެއްާ ާކުރަންޖެހޭނެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއޮްތގޮތަްށާފ ސްކުރެއްވުަމކީ ާއެ ާހުށަހެޅުއްވުމުން ާއަށް ާމަޖިލިސް އ ދެ،ާބިލެއް

ާ ާކަމަށްނޫން. ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާބަލައިގަންނަްނާާކޮންމެ ާބިލު ާއެ ާކަމަކީ ާކުރ  ނޑުމެން ވިޔަްސާއަޅުގަ

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާބަލައިގަންނަން ާއެހުމަށްފަހު ާވޯޓަކަށް ާނޫންތޯ ާމެންބަރުންާފެނޭތޯ ާމަޖިލިސްގެ ާމި ގެާކަމަށް

ާދެްއަވއިާ ާވޯޓު ާކޮމިޓީއަޣްލަބިއްޔަތުން ާބިލު ާއެ ާޭއގަިއާއެބަފިއްޔ  ނޑުމެން ާފޮނުވަނީ.ާއަުޅގަ އޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާާއަކަށް

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާހުށަހެޅުއްވީމަ ާބިލެއް ާދަށުން ާއިޚުިތޔ ރެްއގެ ާލިބިވަޑަިއގެންފަިއވ  ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ނޑުމެންނަށްާކަމ ގެންފިާކަމަށްާެވއްޖެްއޔ ާއަޅުާންބޮޑުވ ކަެށއްާނުޖެހޭ.ާބިލުާބަލައިާކަމ ާމ ާކަާކޮންމެހެންާއެ ުގޭޅާާގަ

ާފޮނުްއވައިާ ާބައިތައްާކޮމިޓީއަކަށް ާއެހެން ާއަދި ާތ ރީޚުތަކ ިއ ާގޮތްތައް ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ  ާކޮމިޓީއަށް ގެްނ

ަކންތައްތައްާކުިރއަށްާގެންދެވިދ ނެ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުެގާޖަދުވަުލތަކަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނުޑާާގެންާމިަވއިއިޞްލ ޙުކުަރއް

ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާނިސްބަތްވ ާާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާނިސްބަްތވ  ާައޅުަގނޑުމެން ާެއއީ ާއެބަހުރި. ާކަންަތއްތަްއ ބޭނުްނވ 

ރަށެއްާާފަތެއް،ާތަފ ތުާއ ދަކ ދައިގެާމަތިންާހިނގަމުންާއަންނަޒަމ ނުއްސުެރާވަރަށްާތަފ ތުާދެާސަގ ާހައްދުންމަތީގައި

ާއިސްދޫާ ާއޮންނަ ާގޮތުަގއި ާދެ ާައވަށަކީ ާދެ ާމި ާއިސްޫދ، ާއ ިއ ާެދާކަަޅިއދޫ ާއައި ާހިނގަމުން ާހުރެގެން ާއޮފީހެްއ ރަުށ

ރަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާެދާރަށުގައިާއެއްާަކއުންސިެލއްާބ އްވަންާއިޢުލ ނުކުރުމ ާގުިޅެގންާއެާރަށުގެާރަްއޔިތުްނާ

ނޑަށްާއިްއޔެާވެސްާއެތަްއާރައްޔިތުންނެއްާގުުޅއްވަމުންާގެންދެވި.ާއެހެންވީމާ  ާއެ ، ކަންބޮޑުވުންާފ ޅުކުަރއްވ ،ާައޅުގަ

ާމި ާބޮޑަްށ ާބޭފުޅުން ާައވަށުެގ ާއިސްޫދ ާޙަޤީޤަުތގަިއ ާގޮތުަގއި ާދެކެވަަޑިއގަންނަވ  ާކަންބޮުޑެވާާބޭފުޅުން ކަމ 

ާއެެހންނަމަވެސް ާވެްސ. ާވަަޑއިގަންަނވަނީ ާބ ްއވައި، ާަކއުންސިެލއް ާއެެއއް ާެވއްޖެްއޔ  ާކަމަށް ާެއާާފި ބޭފުޅުންނަށް

ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ  ާއަޣްލަބިްއޔަުތ ާނެާކައުންސިުލގެ ާޔަޤީްނވެަވޑަިއގަތުމ  ާވެސް ާވިދ ޅުވަީނާކަން ާވެސް އެުކގައި
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ާބޭނުމެއް ާޔަޤީނޭާާތިމަންނ މެން ާތިމަންނަމެންނަށް ާވ ކަށެްއ. ާގޮތެއް ާދެރަ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާައވަށުގެ ާއަނެއް ނުވެއޭ

ާއެ ާބޮޑުވީމަ ާއ ބ ދީ ާެއއީ ާވެސް. ާހޮވޭނީ ާޖުމްލަކޮށް ާބޭފުޅުންނޭ ާއިްސދޫގެ ާއަވަށުގައި ފުރުޞަުތާާތިމަންނަމެން

ާބޭނުންފުޅު ާވެސް ާރަާބޮޑުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާެއބޭފުޅުން ާއަވަށުގެ ާދެ ާވަނީ ާހަމަހަމަކަމ  ާވެސް އެުކާްއޔިތުންނަށް

ާފުރު ާވަަޑިއގަންނެވޭނެ ާުކރިއަށް ާމަސަްއކަތުަގއި ާޤ ނޫނުާތަރައްޤީގެ ާމި ާސަަބބަށްޓަކައި ާއެ ާހޯއްދެވުން. ޞަތު

ާފޮނުވައިާ ާބ ވަތުގެކޮމިޓީއަކަށް ާމި ާއަޅުަގނާގެން ާގެނައުމަކީ ާއިްޞލ ޙު ާކަމެއް.ާއ ދެ،ާއެާކަންތައްަތކަށް ާޭބނުންވ  ޑު

ާހުށަހެޅުއްވިރޫހަ ާބިލު ާމި ާގަބޫލުކުރަން ާވެސް ާތ އީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑު ާިމާބިލަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު އިރުަގއިާާށް

ާ ާއޮތް ާާލަތަށްހ ކަންތައް ާމިއަދު ާހ ވުރެ ާއިންތިޚ ބު ާތަފ ތު.ާއެއީ ާއޮތްގޮތް ާދ ލަތު ާގެޒެުޓގަިއާބ ްއވ ނެ ާއޭރު އިރ ތައް

ާގެޒެުޓަގިއާޝ އިޢެ ާސަރުކ ރުން ާވަީނ ާފަހުން ާފޮނުްއވި ާއަށް ާމަޖިލިްސ ާބިލު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާުނކުރަްއވ . އް

ާބަެއއް ާއެހެންވީމ ، ާޝ އިޢުކުަރއްވ ަފއި. ާއަތުވެދ ާނަންތައް ާބަދަލުތައް ާކުރިްނާކަަހލަ ާވެސް ާތ ރީޚު ނެ

ާނެ ާއިޢުލ ނުކުރަްއވ ފައި ާއެބަތުމ  ާތ ރީޚުގައި ާމި ާެއާާއެކު ާއެހެންނަމަވެސް، ާަކނޑަައޅުްއވ ަފއި. ާތ ރީޚެއް ާވަކި އޮތް

ާއަވަހަށް ާބިލު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާެގނެވިދ ނެ. ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ބަލަިއގަެނާާބަދަލު

ާފޮނުްއވައިާ ާނިންމ ލެވުކޮމިޓީއަކަށް ާފުރުޞަތެްއަގިއ ާއަވަސް ާަވރަށް ާއ ދެ،ާގެން ާކަެމއް. ާއެދޭ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު މަކީ

ވަނީާރައްޔިތުންާބ ރުވެރިކުރުމަކީާމިާސަރުކ ރުންާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާކަެމއްާާއަޅުަގނޑުާވެސްާދަންނަވ ލަްނާބޭނުން

ާވ  ާއަޣްލަބިއްޔަތ ާކަމަށް ާރައްޔިުތންގެ ާރައްޔިތުންާާނަމަ، ާސައްތަ ާސައްތައިްނ ާރައްޔިތުން ާހަމަ އެކު

ވ ފައިާއޮތްާަރށްާކުރިއަރުވ ާކޮމިޓީތަެކއްާުއވ ލެްއވީާއެއީާަރއްޔިތުންާބ ރުވެރިކުުރވަންތޯ.ާމިާސުވ ލުާއިންތިޚ ބުކުރައްާ

ާނުލިބޭނެާ ާޚިދުމަތް ާޖަހ ލައިގެން ާބޯޑެއް ާނަން ާހަމައެކަނި ާދެން ާއުފެދޭ. ާހަމަ ާހިތުގައި ކަމަށްާާއަޅުަގނުޑގެ

އަކުންާލިބެންވ ާޚިދުމަތްތަްއާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭނެތޯާވިދ ޅުވ އިުރގައިާސިީޓއޭާވިދ ުޅވެާނަންާބޯޑުާޖެއްެސވީމ ާސިޓީ

ާުސވ ލުތަްއާ ާއެކަހަލަ ާކުަރއްވ ަފއި ާއަމިއްލަފުޅަށް ާސުވ ުލތައް ާމިބ ވަުތގެ ާއެހެންވީމ ، ާއުފެދޭ. ާުސވ ލު އަޅުަގނޑު

ާހުށަހަޅުއްވ  ާފަރ ތްތަކަށް ާމަރުާއެހެން ާިޞއްޙީ ާދެން ާރަނގަޅުވ ނެ. ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާނަމަ ޚިދުމަްތާކަޒުތަުކގެ

ާ ާކުރިން ާޚިދުމަތ46ާްދިނުމަށްޓަކައި ާަގޑިއިރު ާދިަޔާތަނެއް 38ާާކުރަމުން ާެއއީާާ:3ގަިޑއިރަށް ާކުޑަކުރީމ  ަގޑިއިރަށް

ާއައިާ ާޚިދުމަތްކުރަމުން ާކަމެއް.ާޑޮކްަޓރުން ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ާބ ރުވެރިވަނީތޯ.ާެއއީ ާފުޅ ވަނީތޯ،ާރަްއޔިތުން ޚިދުމަތްތައް

ާ ާޮޑކްޓަރުން ާއެމަރުކަޒުތަުކގައި ާޚިދުމަތްާޞިއްޚީ ާއެ ާފިރުކައިާފޮނުއްވ ަލއްވ ަފއި ާއަތްަމއްޗަށް ާއެީއާހީތެރިއެްއގެ ގަތީމަ

ާތަރައްޤީ ާސުވ ލުާާޚިދުމަތް ާއެވެސް ާރ އްޭޖެގާވަނީތޯ. ާމިއަދު ާކަންތަްއތަކަކީ ާބ ވަތުގެ ާމި ާކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ

މެދުާވ ހަކަދަްއކަމުންާާވީމ ،ާމިކަހަލަާބިަލކ ދ ާކަންތައްތައް.ާއެހެންާާކަންކޮޅުތަކުންާރ އްޖޭގެާރަށްަރށުންާފެންނަމުން

ާއެއް ާއަނެއްާާކޮންމެހެން ާބެހޭާބަޔަކު ާބިލ  ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތް. ާބޭނުެމއް ާކަލަޮގވުމުގެ ާހުރިހާ ާބަޔަކަށް ގޮތުން

ާތ އީދުކޮ ާބިލަށް ާއެހެްނވީމ ،ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާެދއްެކވުން. ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުން ާޮކމިޓީއަކަށް ާބިލު ގެންާފޮނުަވއިާށް،ާމި

ާދަންނަވަމުން،ާދެްއިވާ ާކަމުަގއި ާކަމެއް ާއެދޭ ާއަޅުަގނޑު ާފ ްސކުރެްއވުމަކީ ާގެނަސްގެން ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ގެންދަންޖެހޭ
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ާަވއްސަލ މް ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަޮކޅު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާހ ލު ާޝުކުރުވެިރވ  ާފުރުޞަތަށް

ާ.ާވަބަަރކ ތުހޫهللاާލައިކުމްާވަރަޙްމަތުޢަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮންނަ ާތ ވަލްކޮށްފައި ާއެޖެންޑ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާޝުކުިރއްޔ . ާމިާއ ދެ، ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާާގޮތުން 3ާއޮންނަނީ

ާހަމަވ ނ3ާާެގަިޑއިރު.ާ ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާަގއިާއަޅ37ާާު>32ގަިއ.37ާާ>32ަގޑިއިރުާމިއަދު ނޑު ށްާދ އިުރާއ32ާަގަ

ާމަާނުނިމި ާހުރި 3ާާސައްކަތުގެ ާތެރޭަގއި ާގަިޑއިރުގެ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ިދެވިހާރްއޖެޭގ ިއާދީރ ، 4232/9އޮީތ

ާ...ާދިއާރަތްއ ާލަމުރަކީޒ އ ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާހުޅުހެންޭވުރާުުސޫލުން ާެއއީ ާބިލު. ާގެަނއުމުގެ ާިއޞްލ ޙު ވަނަ

ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާބިލުގެާާދ އިރ ގެ ާއެހާ ާވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާބަހުސް ާެއ ާބަހުސް.

ާވ ހަކަފުޅު ާބަހުސަށް ާއެ ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ާފެށިގެން ާދ އިރ ެގާާހިސ ބުން ާދިއްދޫ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ދެއްެކވުމަށް

ާމަނިކުާ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭުރ ާސަމީރު، ާއަްޙމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޑީާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާޢަބްދު.އ ރުޭވ. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާފުވައްމުލަކު ާ.ޕީން މަސީޙުާهللا

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާދ އިރ ގެާهللاާމުޙައްމަދު، ާހެންވޭރު ާމެދު ޢަބްދުއްރަޙީމް،

ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޢ ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާޢަޒިމް، ާމެންބަރު ާބްދުަޒތްތެރި ާދެކުނުާމަޢުޞޫهللا ާހިތަދޫ މް،

ާގެމަނަފުީށާ ާވަޙީދު، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާލަޠީފް، ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާނިސްބަތްުނވ ާ ާޕ ޓީއަކަށް ާަވކި ާއަދި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ާއަޙްމަދު ާއިލްހ މް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާތެރެއިން ާވެްސާޢ މެންބަރުންގެ މިރު

ާދ އިުރާ ާއައިޓަމަށް ާއެޖެންޑ  ާދަންނަވ ލީ ާމި ާމެންބަރުންގެާނަންފުޅުތައް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ.ާއަުޅގަ

ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެިދަވޑަިއގަންނަވ  ާަދއްަކވަން ާތިއްެބވުމަްށާވ ހަކަފުޅު ާހ ޒިރުވެވަަޑއިގެްނ ާމަޖިލީހަށް ެމންބަރުން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމަޑަވެލި ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާގޮތުން. ސަމ ލުކަންދެއްވުުމގެ

ކަފުޅުާދެއްކެވުްނާކުރެވެމުންާމިާދ ާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.ާވ ހަ.ާމިހ ރުާބަހުސްމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް

ާއެދެން!ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާ

ާހުށަހެޅިގެން ާމި ާއ ދެ،ާިމއަދު ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ތަްއާާ`.ާޝުކުިރއްޔ  ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ 

ހުށަހެޅިގެންާމިާދަނީ.ާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިގެންާމިާދަނީާާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުުމގެާބިލަށްާއިޞްލ ޙުތަެކއް

ާދެ ާއިޞްލ ޙެއް ާދެ ާޕ ީޓއަކުން ާކުރީާާފަހަރެއްގެާއެއް ާމީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއުޅެނީ. ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާމަތިން
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ާދ އި ާހުޅުހެންވޭރު ާއ ދެ، ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވ  ާއަްށ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ރ ެގާދުވަހުގައި

މަނިކުފ ނުާހުށަހެޅިާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރީކޯާމޫސ ާމަނިކު،ާއ ދެ،ާރީކޯާމޫސަާޢ އްމުކޮށްާކިޔ ާބަހުންާނަމަ.ާއެ

ާލަސްކުރުުމެގާ ާއިންތިޚ ބު ާމި ާއަދި ާލަސްކުރުމަށ އި ާޤ ޫނނު ާމި ާމިއީ ާިދޔަީއ ާވ ހަކަދެްއކިގެން ާހުށަހެޅުނީމ  ބިލަށް

ާބި ާމި ާގޮތެްއގައޭ ާހީލަތްތެރި ާއުޅެނީ.ާމަކަރުވެރި ާހުށަހެޅިގެން ާއިޞްލ ޙު ާއިނގޭތޯ. ާއުޅެނީ ާހުށަހެޅިގެްނ ލު

ާވިދ ޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅި ާބިލު ާމި ާމިއަދު ާވަކިާއެހެންނަމަވެސް، ާބިުލ ާމި ާނަަގްނާާވަނީ ހިސ ަބކުން

ާ ާމިހ ގަސްތުާވެސް ާވިދ ޅުެވްއޖެ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކުފ ނު ާެއހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަ. ާމަޖިލިސްގެާކުރ  ރު

ާިމާ ާުސވ ލަކީ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަރުޙަލ އެއްަގއި. ާވަިކ ާނޯންނ ނޭ ާކުރެވޭކަށް ާެއަކން ާގޮތުން ާއޮންނަ ގަވ އިދު

ާނަަގްނާ ާނުވަތަ ާހިނގައިދ ނެބ އޭ ާނުވެ ާބޭކ ރުކަމަކަށް ާމިީއ ާވަގުތުތަކަކީ ާހިނގ  ާމި ާމިއަދު ާމަސަްއކަތަކީ ކުރެވޭ

ާއަޅުާގަސްތު ާވެއްެޖްއޔ  ާބޭނުން ާގަބޫެލއްކުރަން ނޑަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރިާާގަ ާަމސައްކަތްަތއް ާކުރ  ާމި ާމިހ ރު ނުކުރެވޭ

ާހަަމާ ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ޅުކުެރއްވީތީ ާޝުޢޫެރއް ާއެކަހަލަ ާފަހުގަިއ ާސުވ ލުކުެރްއވުމަށް ާރަީއްސ ާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ާކުުރކޮށް ާމިއަދު ާމަސައްކަތް ާމި ާނަމަ ާހުރި ާވިސްނުން ާގޮތަކަްށ ާއެކަހަލަ ާމަސައްކަތަކަްށާހިތަށްއަރަނީ ާއެހެން ލ ފަިއ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާގެންދަނީ ާިމ ާކުރިއަށް ާނުދީ ާފުރުޞަތެއް ާއެފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެވުނީހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާިމާ ާބިލު ާގަބޫލުކުރަން ާވެްސ ާއަޅުަގނޑު ާުހށަހެޅުނީމ  ާބިެލއް ާކޮންމެ ާަކންބޮޑުވަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ރައީސް،

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާހިނދެއްހުށަހަޅަނީ ާފެނިއްޖެ ާހުށަހަޅަން ާބިެލއް ާސަރުކ ރަްށާވެސް ާއަދި ާނުވަަތާެމންބަރަކަށ އި ަގއި

ާކުރުމަށްޓަަކއި ާޢިއްޒަތްތެރިާާއެކަން ާމި ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި. ާރައްޔިތުން ާމަޖިލިސް ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަކީ އޮންަނ

ާ ާފަރ ތަކުން ާޢ އްމު ާއަދި ާކޮންމެފަހަރަކު ާހުށަހެޅޭ ާބިލެއް ާބިެލްއާމަޖިލީހަށް ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާހުށަހެޅުނަސް ބިލެއް

ާއެާ ާހުށަހެޅިޔަސް ާބިލެއް ާބަަޔުކ ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާމެދުވެރިކޮށް ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ހުށަހެޅިޔަސް

ްށާބިލުގައިާހިމެނޭާއެއްަޗކ ާދިމ ާއިދިކޮޅަށްާއަދިާއެާބިލުގެާބަހުސްާއޮތްާތަނުގައިާބ ްއވ ފައިާސަރުކ ރުގެާސިޔ ސަތަ

ާމަޖިލީާފ ޑުވިދ ުޅވަމުން ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެން ާފެންނަނީ. ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތަން ާެއީއާދ  ާގަވ އިދަކީ ހުގެ

ާބަލައި ާބަވަުމންާކަމަށް ާސަރުކ ރަށް ާމިތ ނގަިއ ާއަުޅަގނޑުމެން ާެއއީ ާދަްއކަނީ. ާވ ހަކަ ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާގެން

ާމެންބަރުން ާތަމްސީުލކުރ  ާސަރުކ ރު ާޢިއްޒަތްެތިރާާހެންާދ އިރުަގއި ާއެ ާއެބަވޭ ާމަޖުބޫރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ތިބޭއިރުގައި

ާުހންނަ ާވ ހަކަފުޅުތައް ާމިސްރ ބުގޮާމެންބަރުންގެ ާދިމ ލަކަށް ާއެހެން ާެވްސާތުން ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ޖަހަން.

ާމަ ާވެސް ާހުއްުޓވ ކަށް ާފ ހަގަސައްކަތްއެކަން ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާތަެނއް ނުޑާާެއއްާކުރ  ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ނުކުރެވޭ.

ާ ާއިޒުނަޔ ަގސްތުވެސް ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްެތރި ާއަްށާާކުރަނީ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާބަދަލުކޮށްލަން. ާއެދިމ ލަށް އެީކަގއި

އުޅެނީ.ާކަުއންސިލަރަކުާމިހިރީާއެންމެާާއެބަޖެހޭ.ާކޮންާބަަޔކުތޯާކައުންސިލަރުންާލަިއގެްނާކަންބޮޑުެވގެންާވިސްނަން

ާވޭއުންސިކަ ާއެހެންނަމަެވސް ާސަުރކ ރުަގއިލަރަކު. ާމުހައިިމނުންނ އި،ާުތވެދިޔަ ރ އްޖެތެޭރެގާާމުޢ ވިނުންނ އި

ާހުސްވ  ާނަން ާމިހެންގޮސް ާވަކީލ ، ާރ އްޖެތެޭރެގ ާއެހީތެރިޔ ، ާޚ ްއޞަ ާރ އްޖެތެޭރގެ ާވެްސާާއެހީތެރިޔ ، ހިސ ބަށް
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ާގޮތަކަްށާބަދަލުކުރީމ ާނުކުމެާއެާއެބަދޭ.ާލަދެއްާހަޔ ެތއްާނެތުީނމ ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޭޖގެާރަްއޔި ާތުންާމިކަންާއެހެން

ާދެރަވ ާ ާއެންމެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާކަމެއް. ާލަދުގަންނަންޖެހޭ ާހިތ މަވެ ާމިއީ ާދައްކަނީ. ާމި ާވ ހަކަ ާމި މީހުންނޭ

ާރަށު ާއަުޅަގނޑުެގ ާއަށް ާދ އިރ  ާހިމެނޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާޑީ.އ ރުކަންބޮޑުވ  ާއަޚަކު ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާއަަގއި ްށާ.ޕީ

ާގޮސް ާމެންބަރަކު ާކޮއްާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާކުނި ާރަށުގެ ާއެ ާހިތ މަޔ ބަލައިފިއޭ ާބަނދަރު. ާރަށުގެ ާއެ ާޓ އި

ާ ާދަންނަވަންޖެހޭނީ ާއޮތ32ާާީއެީކގައި ާޖެޓީ ާހުންނަތ . ާއެްއގަމުަގިއ ނޑު ާތޮށިގަ ާރަށުގެ ާއެ ާވެއްޖެޔޭ އަހަރު

މީހުންނޭާާތިަމންނ މެންާމިާއުޅެނީާެއކަންާޮކށްދޭށޭ.ާބަލަާމިާސްކޫލްތެރޭަގއޭ.ާލަދެްއާހަޔ ެތއްާނެތުނީމ ާމިއަދުާގޮސް

ާނުކުރީ ާދަރިޔަކަްށާ…އެކަން ާއުފަންނުވ  ާއަިދ ާބޮލުަގއި ާސަރުކ ރެްއގެ ާދޮުޅއަހަރުނުވ  ާއެހެންނަމަވެސް، .

ާރަ ާކުރައްވ ީނާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަން ާކިހިނެއްތޯ ާެވސް. ާނައްޓުވަން ާއޭނ  ާހިންގަވ ފައި ާއެބަޖެހޭ އީސް.ާއަޅުަގނޑުމެން

ނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވ ހަކަާދައްކަންާމިާޖެހެނީާމިތަނުގައިާކުީރގައިާައޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާގޮތަށްާމިސްރ ބުާ

ާއެބަ ާމަޖުބޫރު ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާދިމ ލަކަށް. ާއެހެން ާދަނީ ާދިމ ލަކަށް.ާމަޢުޟޫޢު ާއެހެން ާމިާާދަނީ ވޭ

އެބަކުރޭާމިާބިލުތަްއާާމްާފ ހަގަރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމަޢުޞޫާއެްއ،ާކެލ ާދ އިާވ ހަކަާދައްކަން.ާރަނގަޅުާވ ހަކަ

ކުރީ.ާީތއޭ.ާކޮންާސަރުކ ރަކުންތޯާކަްނކުރީ.ާކޮްނާސަރުކ ރަކުންތޯާކަންާމިާހުށަހަޅަނީާސަރުކ ރުންާަކންތައްތައްާނުކުރ 

ާަވޒީާއެ ާހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވ  ާއެާސަރުކ ުރެގާކެބިނެޓުގައި ާއަކީ ާއެބަޖެހޭ.ާބޭފުޅ  ާބަލަން ާުކރެއްވީ ރެކޭ.ާކޮްނކަމެއްތޯ

ާލޯމަރައިގެރ  ާތިބީ ާމި ާރަްއޔިތުން ާއޮުޅވ ލަންއުޅެނީ.ާއްޖޭގެ ާކ ކަށްތޯ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫނޭ ނެއް

ާހޭލ .ާއެހެންވީމ ،ާހޭލުންތެރިކަމާ  ާބޮޑަށް ާމ  ާއެއަށްވުރެ ާތިބީ ާލޮބުވެތިާރައްޔިތުން ާއޮޅުަވެއއްނުލެވޭނެ.ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ

ާމިާއެ ާދެން ާބަދަލުކޮށްލީ. ާސަރުކ ރު ާހިމެނޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ީކގައި

ާގެ ާމެންޑޭޓުސަރުކ ރުން ާދިން ާަރއްޔިުތން ާސަުރކ ުރާމިންދ ނީ ާބުނެފި ާތެޭރގަިއާރައްޔިތުން ާބަދަލުކޮށްަފއޭ.ާާގެ އޮތީ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަ ާގެންދ ށޭ. ާކަންތައް ާއެބަާސަރުކ ރުން ާބ ރު.ާާއި ާއޮތް ާދީފައި ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އޮތް

ާއެއ ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާކުރަމުންދ ނެ.ާދެން ާެއަކން ާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަާގޮތުަގއި ާއޮޅޭެނާދިމ  ާައދިާރައްޔިތުންނަށް ދަްއކ 

ފަހުންާާލަންޖެހެނީާއެންމެއެކީަގއިާފ ހަގަކޮށްާާނުކުރ ެނ.ާހިތ މަޔ ާގޮތަށްާވ ހަކަާެދއްކިަޔކަސްާަރއްޔިތުންނެއްާގަބޫލެއް

ާައރ ާ ާމީިޑޔ ތަކަށް ާކޮްނބައެއްތޯ ާކުުރވީ. ާއެކަން ާކޮްނބައެއްތޯ ާެއއްަޗކަށް. ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާެއޅުނީ ާމި ާވެސް ާވޯޓު ނެގި

ާދެކުނިން ނޑު ާއަުޅގަ ާުނވ ނޭ. ާކޮށްގެން ާމިަކން ާނޫނީ ާވޯޓަކުްނ ާކޮންމެހެންވެްސާރަްއޔިތުންގެ .ީޕެގާީޑ.އ ރުާވިދ ޅުވ 

ާމެން ާވިދ ޅުވަމުންޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްިކއިުރަގއި ާވ ަހކަ ާސަރުކ ރ  ާއަެނއްކ  ާަބއިވެިރ، ާއެަކމުގައި ާހަަމާާބަރުން ދަނީ

ާއެކަްނާ ާނުވ ނޭ.ާއެހެންނަމަެވސް،ާސަރުކ ރުން ާކޮށްގެން ާކަން ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާބ އްވަންޖެހޭނެއޭ.ާމިނޫން އިންތިޚ ބު

ާމިއީާ ާވިދ ޅުވީ ާމި ާދެން ާބަލައިާކުރީމ  ާކުރިާއަޖުމަ ާދެާާލަންވެގެން ާލީޑަރުން ާދެ ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ާލީޑަރުން ކަމެކޯ.ާދެ

ާއުފައްދަން ާހަމަޖެހުން ާއެތެރޭަގިއ ާވެސް ާބަދުނ މުލީޑަރުން ާކޮންމެވެސް ާވެސް ާދައްކ ާާވ ހަކަާވެގެްނ އެއް

ާގަބޫލެއްާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާއަޅުވަން. ާެއކަން ާބޯމަތީގައި ާއަޅުަގނޑުމެން
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ާނުކު ާކޮބ . ާައކީ ާވ ހަކަ ާދަްއކ  ާމި ާޚަރަދުކުރަނ33ާްރެވޭ ާރުިފޔ  ާޑީ.އ ރުާމިލިއަން ާނޫްނތޯ ާެއގޮތަށްާވެގެން .ޕީން

ާއެދުނުާ ާރައްޔިތުން ާެއޅީމ  ާއެޅީ. ާވޯޓު ާރައްޔިތުންގެ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާމިކަން ާވޯަޓކުންނޭ ާރަްއޔިތުންގެ އެއްބަްސވީ.

ާދައްާ ާމި ާދެން ާކުރީ. ާކަންތައްަތއް ާސަރުކ ރުްނ ާގޮތަށް ާއަީކ ާވ ހަކަ 33ާާކ  ާކޮށްިފއޭ. ާޚަރަދު ާރުިފޔ  34ާމިިލއަން

.ީޕއ ާއެާެދއްުކުނާ….ޕީާއ އިާއެމް.ޑީްއޗެއްާޚަރަެދއްާނުވ ނެތ ާީޑ.އ ރުމިލިއަންާރުފިޔ ާޚަރަދުާކޮށްފިއޭ.ާެއްއވެސްާއެާ

އެގޮތަށްާއެާބަްސާާކަމެއްާނެތޭާމިގޮތަށްާމިކަންާނިންމ ލ ށޭާބުނިާނަމަ.ާނުވަތަާވ ހަކަތަުކގެާތެރޭަގއިާވޯެޓއްާައޅ ނެ

ާފަރިއްސެ ާއަށް ާވ ހަކަ ާދަްއކ  ާމި ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާނަމަ. ާދިޔަ ާއެްއޗެޭކާބުނަމުން ާމި ާއެްއޗެކޭ ާެއ ޭކ

ާފަތިފަކިޔައިާ ާމިތ ކު ާކޮންމެުދވަހު ާމިތ  ާއަމުނ ލައިާގެން ާއްޗަށް ާުނކުރެވޭނެ. ާއެކަމެއް ާެދއްިކޔަކަްސ ާމިވ ހަކަ 7ާގެން

ާ ާމި ާނުވަނީސް ާދުވަސް ާޖެހޭނީާއަހަރު ާހަމަތަކުން.ާދެން ާޤ ނޫނީ ާނޯންނ ނެ ާެއްއގޮތެްއވެސް ާބަދަލުކުރެވޭނެ ސަރުކ ރު

ާބަލަހަާމަގުމައްޗަްށާއެހެން ާތިބޭނެ ާރަްއޔިތުން ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާއޭރުން ާނުކުންނަން. ގެން.ާުޝކުރިްއޔ ާއްޓައިާގޮތަކުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައް.32

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާައއިޓަްމ ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި ާނުނިމިއ32ާަމިހ ރު ހުިރާާށް.

ާ ާމިއީ ާމިއަުދ3ާާމަސައްކަތް. ާމަސައްކަތެއް. ާއޮންަނ ާތ ވަުލގައި ާމަަސއްކަުތގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ގަިޑިއރަށް

ާއައިޓަމުާއަ ާއެޖެންޑ  ާއެ ާޅުަގނޑުމެން ާއެންމެގެ ާގެންދަން ާކުިރއަށް ާމިާދަށުން ާނަންބަރުާފުރަތަމަ ާޤ ނޫނު އޮތީ

ގެަނއުުމެގާާަވނަާއިޞްލ ޙުޒީާއުޫސލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނަށްާ..ދިވެހިރ އްޭޖގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަާ، 4232/9

ާހުށަހަޅުއްވ ފަ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިއީ ާބިލެއްބިލު. ާބިުލެގާ…ިއވ  ާމި .

މިނެޓު.7ާާ.ޕީާއަށްާޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރުހުރިާގޮތްާއަާަގޑިއިުރގެާވަގުތުާމިހ ރުާބ ކ5ާީކުރުމުގެާބަހުސް

މިނެޓު.ާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާމިހ ތަނަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ަފިއާާ:އެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާ

ާމެ ާދެ ާޕ ީޓާވަނީ ާހަމަވެފައި.ާޖުމްހޫރީ ާވަނީ ާެވސް ާަވގުތު ާޕ ޓީގެ ާހަމަވެަފއި.ާަޤއުމީ ންބަރަކު.ާޕީ.އޭެގާވަގުުތާވަނީ

ާ ާބ ކީ ާއެބ7ާައަށް ާޢިއްޒަާމިނެޓު ާއެދިވަޑަިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށްާއޮތް. ތްތެރި

ތަށްާމިހ ރުާއެދިވަޑަިއގެންފަިއވ ާމެންބަރުންގެާތެރެއިްނާއަރުވަމުންާގެންދ ނަްނ.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާފުރުޞަފުރުޞަތު

ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިްލހ މްާއަޙްމަދު.

ާ

ާމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ގެ
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ާފިއްޔ ާއިނގޭތޯ.ދެއްަވއި

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާމެންބަރަުކާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއްެވްސ ާއިތުުރ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންެގ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ފުރުޞަތަށް

މިހ ރުާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ގައިާވަަޑއިގެްނާނެތް.ާއެހެްނވީމ ،ާހަމައެކަނިާފުރުޞަތަށްާއެިދަވޑަިއގެންފަިއވ ާބޭފުޅުްނެގާ

ާޖަލްސ ގައި ާއަޙްމަދުާާމިާތެރެއިން ާއިލްހ މް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަަނފުށީ ާއިންނެވީ ާވަޑަިއގެން ވަުގތު

ނުޑާެއާފުރުޞަތުާމިާއެރުީވ.ާއެހެންާެއއްވެްސާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަުކާވަަޑިއގެންާނެތް.ާމިހ ރުާ ކަމަށްާވ ތީާއަުޅގަ

ާމި ާމައްސަލަ ާކޯާކޯރަމްގެ ާއެހެްނވީމަ، ާދިމ ވެފައި. ާހިސ ުބގަިއާއޮތީ ާައޑުިއވޭ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާހަމަވ ނެ ރަްމ

ާދަންނަވަން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވަދެަވޑަިއގަތުމަްށ ާމ ލަމަށް ާޖަލްސ ުކރ  ާައވަހަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ތިއްބެިވ

ަޑއި ، (ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާއެހެންވީމ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ތްތެިރާގެންފައިވ ާިޢއްޒަައުޅަގނުޑ ާވަހަކުފުޅަދްއަކަވްނ ެއިދަވ

ާފުރުޞަތު ާމިާމެންބަރުންނަށް ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދ ނަން. ާދ އިރ ެގާާއަރުވަމުން އަރުވަީނާހުޅުހެންވޭރު

ާ ާއޮތީ ާބ ީކ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމަނިކު، ާމޫސ  ާމެންބަރު ާބަހުސްާާ:ޢިއްޒަތްތެރި ާބިލުގެ ާމި ާއަދި ާފަހުން މިނެޓުއިރު.

ާޖަވ ބުދެއްވު ާފުރުޞަތުނިމުނީމ  ާފަހުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދިވަަޑއިގެންަފިއާމަށް ާފުރުޞަތަށް ާބަހުސްގައި ާމި އަރުވ ނަން.

ާއޮތީމަާއަރުވ ާފުރުޞަެތއް.ާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާމި ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިނދެފައި.ާާޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީެއއްގަ ާތެރެއިްނާައއީ ާބިލުގެ ލ މަރުކަޒީ

ައުޅަގނުޑ ުހަށެހިޅ ިއްޞާލަޙްށޯތ ޫނީނ ، ޅެނީާލ މަރުކަޒީގައި.ާެއހެންވީމ އުާކޮންާބިލަކަށްތޯ؟ާމުޅިންާމިއަދުާމި

ާުމުޖާތުޒ، ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ުހަށެހުޅްއިވ ިއްޞާލަޙްށޯތ؟

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮތީ.ާާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުާމިހ ރުާމިާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރި

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއޮތީ.ާ ާއެނގިފައި ާަވރަކަށް ާކޮންެމވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާއިނގޭތޯ. ާޔަޤީންކޮށްލީ ާެއަކން ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ އ ދެ،

ދަށްނުވ ާއުސޫލެްއެގާާމީހުންނަށްވުރ32222ާެބ ދީަގއިާދަރަޖަާދިނުމ ާބެހޭާގޮތުންާއ ޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާސިޓީެއްއެގާ

ިއޞްލ ޙެއްާައޅުަގނޑުާހުށަހެޅީާމިާޤ ނޫނުގައިާތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާމިާޤ ނޫނާ ތިންާސިޓީގެާދަރަޖަާދިނުމަށްޓަކައިާމަ
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ާކަންކަމާ  ާއެިކއެކި ާއަޅުާާގުިޅގެން ާގިނައިން ާވަރަށް ާއަިދ ާވ ހަކަދައްކ  ާދ އިރ މެދު ާއެ އެްއާާަގނޑުމެން

ާމިާތަމްސީލުކުރަމުން ާބަޔަކު ާގިނަ ާވަރަށް ާބުނެ ާކަމަށް ާއޮންނަނީ ާދަރަޖަ ާއެ ާހަމައެކަނި ާއަށް ާމ ލެ ާވ ހަކަާާގެންދ 

ާމި ާވެސް ާފިކުރު ާސަުރކ ރުގެ ާދެއްކުމަށްފަހުގައި ާވ ހަކަ ާދ ތީވެ.ާސަރުކ ރ  ާކޮންމެާާދައްކަމުން ާއޮތުމުން ާހަމަ ގޮތަށް

ާސަރު ާިވޔަސް ާކަންކަްނާގޮތެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަކަށް ާއެދޭ ާސަރުކ ރު ާނުަވތަ ާއެއްގޮތަށް ާނިންމުންތަކ  ކ ުރގެ

ާއެއްެޗްއ.ާ ާތަފ ތު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކުރިއ  ާޙަޤީޤަތަކީ ާސިޔ ސީ ާޙަޤީޤަތަކީ، ާމިއަދުގެ ާއެއީ ާގެންދަނީ. ާމި ކުރަމުން

ާކުީރގަ ާމިއަދު ާހަމަ ާމިއަާއިއަޅުަގނޑު ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމިވ ހަކަދަްއކަމުން ާކުރެވެން ާކަންކަްނ އަންނަނީާާދު

ފަހުާބަސްާބުނ ާބަެއއްގެާގޮުތގައިާމިާތިބެނީ.ާާގޮތަށް،ާރަްއޔިތުްނާއެންމެާގޮތަށް،ާރައްިޔތުންާބުނ ާރައްޔިތުންާއެދޭ

ާމި ާކޮންމެވެސްާދެން ާެވސް ާމެދުަގއި ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާއަދި ާއ އި ާވ ހަކަ ާދެެކވުނު ާގުޅިގެން ވަެރްއެގާާކަމ 

ާއަްށާާމަޝްވަރ ތަކެއް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާއެއ ެއކީަގއި ާހަމަ ާއަދި ާހިނގައްޖެ. ކުެރިވގެން

ާރަ ާތެރެއިްނ ާބ ރުގެ ާހުށަހަޅުއްަވއިާލިބިދީފައިވ  ާބޭނުންފުޅުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސަރުކ ރުން ާނުވަތަ ވެގެްނާާގެން

ާގެން ާވެްސާމިަކން ާހަމައަށް ާވޯަޓކ  ާނުފެންނަ ާފެންނަ ާބެހޭާރައްޔިތުންެގ ާދިނުމ  ާދަރަޖަ ާސިީޓެއއްެގ ާެއއީ ޮގއްސި.

ހުިރާާގޮތުންާކަންކަންކުިރއަށްާގެންދ ނެާގޮތ އި،ާރަށްތައްާގުޅ ލުމ ިއ،ާއ ބ ދީާއ އިާތަަރއްޤީާއ އިާއަދިާއެންމެާފައިދ 

ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިރިއުޭޅ ާއަތޮޅުތަުކަގއި ާހޯދުމަށްޓަކައިގޮތަށް ާޮގތެއް ާވެާދެކެވޭނެ ާވޯޓެއް ާނުފެންނަ ްސާފެންނަ

ާޙަޤީޤަތަކީާާ ާބަދަލުކޮށްގެންާވ ހަކަދެއްކިަޔސް ާބޮޑަށް ާކިތަންމެ ާގޮތުން ާބަަޔުކާމީހުންާސިޔ ސީ ނަގައިފި.ާއެކަންާވެސް

ާޢަމަލުކުރެވެމުންާމި ާމި ާގޮތަށްާާރ އްޖޭގައި ާނުފެންނަ ާފެންނަ ާފަހަރަށް ާފުރަތަމަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދ 

ވ އިުރގައިާަރއްޔިތުންނަށްާަވރަށްާބޮޑުާޔަޤީންކަންާއެަބާާކަމަށްާނުާފަހަރުރައްޔިތުންގެާކައިީރަގއިާވޯެޓްއާނަގަންާދެވު

ފިާމިވެނިާކަމެްއާމިެވނިާގޮތަކަށްާކުރަންާތިމަންނަމެންނަށްާނުފެންނަާވ ހަކަ.ާނަންޖެހޭާރައްޔިތުންާބުނެާނިންމައިއޮން

ނިާރަށަކ ިއާގޮތަކަްށާކޮށްގެންާމިވެކަެމއްާމިވެނިާާދެންާއޮތީާސަރުކ ރުާހިންގ ާފަރ ތުންާނުވަތަާސަރުކ ރުންާއެވެނި

ގެންާނޫނީާމިވެނިާތަނަކަށްާސިީޓއެްއގެާދަރަޖަާދީގެންާކުެރވިދ ނެާތަރައްޤީ.ާެއކަމަކީާމިހ ުރާއެވެނިާރަަށކ ާުގޅުަވއިާ

ާެއީއާ ާބ ރުތަކެއް. ާލިބިދޭ ާފަރ ތަކަށް ާހިންގ  ާދައުލަތް ާނުވަަތ ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ވެސް

ާކުރިއެުރވުމ ިއާތަރައް ާތަރައްޤީކޮށް ާކަންކަން ާދަންނަވ ލ ނަން ާައޅުަގނުޑ ާެއކުލަވ ލަން. ާމަޝްރޫޢުތަކެއް ޤީކުރުމުަގއި

ާެއއްފަސްކު ާތަަރއްޤީ ާއ އި ާގުޅ ލައިާއ ބ ދީ ާރަށްތަެކްއ ާނުވަތަ ާިކޔ ާރުމ އި ާއެއްފަސްކުރުމޭ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ގެން،

ާއަަވއްވ ހަކަދައްާ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާކ އިުރގައި ާއޮތްޓެރި ާބޮޑުކޮށް ާބިން ާޮގްސާާޤައުމުތަކުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެން

ާއަންނަނީާ ާމި ާބައްޓަންކުރެިވގެން ާހަދ ލެވޭކަށްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާސިޓީ ާދިމ ލެްއަގއިާސިޓީ ާވަކި ނޑަޖަހ ފައި ކަ

ގެންާނޫނިްއޔ ާހިއްކައިާގެންާފ ލަންާއެޅިގެންާނޫީނާއެާރަށ އި،ާމިާރަށ އި،ާމިވެިނާރަށ އި،ާޖެހިގެންާއޮތްާރަށ ާގުޅިާ

ާއެދޭތެރޭަގއިާދަތުރުފަތުރުގެާނިޒ މުންާގުުޅވިގެން....

ާ
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ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެާ ާއިިވގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރަނގަބީލު ާމެންބަރަކުާާކޯރަމް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއް ާއަދި ދިޔައީ.

ރުާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާިމހާ ، ކުރިއަށްާގެންދެވޭނީ.ާއެހެންވީމާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްގެންާަވޑަިއގަންނަަވއިވަދެ

ާގެންަދވަްނާައުޅަގނުޑ ުހުޅެހްނވުޭރ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ާވަހަކފު ، އެހެންވީމ  ާކުރިއަްށ ޅު

ާއަރުވަން.ާފުރުޞަތު

ާ

ާއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެ

ާތަރައްޤީާ ާއެހެްނވީމަ، ާއެއ ދެ، ާުނެވގެން ާތަރައްޤީ ާަދއްކަމުންާުކރުމުގައި ާބ ރުހުިރާާވ ހަކަ ާމިއަދު ާބަޔަކަށް ދ 

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާަފރ ތްތަކ އި ާހިންގ  ާސަުރކ ރު ާފަރ ތްތަކ އި ާމަަސއްކަތްކުރ  ާމަިޖލީހުގައި ާރަްއޔިތުންގެ ފަރ ތްތަކަކީ

ާފަރ ތް ާގ އިުމކުރ  ާތިބިާޢަދުލުއިންޞ ފު ާކުރިއަރ ފަިއ ާގޮްތޮގތުން ާއެހެްނވެސް ާއ އި ާިވޔަފ ިރ ާއަދި ތަކ އި

ާކަމަށްާ ާމީހުން ާގެންދ  ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާބ ރުހުރެގެން ާއަނަގިއގ  ާދެންެވސް ާރ އްޖޭގައި ާމި މުއްސަނދިންނ އި

ާރަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަތުެވއްޖިއްޔ ، ާއުސޫލުތަކަށް ާނިންމ  ާކަންކަން ާބަލައިގެން ާމީގެާހަމައެކަނި އްޔިތުންނަށް

ނޑުާހަމަާމިސ ލެއްާދަންނަވ ލ ނަން،ާ ފުރުޞަތުާނުލިބިާރައްޔިތުންާވަރަށްާފަހަތުަގއިާއޮެވގެންާިހނގައިދ ނެ.ާއަުޅގަ

ާައިއާާދ ދި ާއަށް ާދުނިޔެ ާހިނގ ާނިމުމަށްފަހުގައި ާްޕރޮޖެކްޓުތަކެއް ާއެިކއެކި ާރ އްޖޭަގއި ފަހުންާމިާސުނ މީއަށްފަހުގައި

ާހީނަރުކަ ާމިއިޤްތިޞ ދީ ާދެކުނީމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަނދެފައިާމަށްފަހުގައި ާމުދާ ާރ އްޖޭގައި ާދޯނިފަހަރު. ހުިރާބޮޑެތި

ހުރިާމަންޒަރު.ާއެކަަމކު،ާތަްނތަނުގައިާއަޅ ަފއިާބަހައްޓ ފަިއާާއުފުލ ާހުރިހ ާދޯނިފަހަރުާގެނެސްާމ ލޭގެާފަުޅގަިއާެއކި

ނޑުާދަންަނވ ނީާއެާފަރ ތްތަކަށްާވިޔަފ ރިާއެަބާސަރުކ ރުންާގެަނއިާވަރަށްާުކޑަކުޑަާބަދަލަކ ާުގޅިގެންާ ިމައދުާއަުޅގަ

ާހަމަޖެހިގެންާ ާގޮތަށް ާއެތެރެކުރެވޭ ާމުދ  ާގެންނަ ާކުޅަދުއްފުޓަްށާބޭރުން ާއަދި ާފަށ ފިއޭ.ާއެއީ،ާައއްުޑއަތޮޅަށ އި ލިބެން

ާކޮންމެ ާނޫނިއްޔ  ާކައިރިކޮށްަފއި ާރިސޯޓަކަށް ާކޮްނމެ ާކުރީަގއި ާގުިޅގެން ާމަާދިއުމ  ާރަށަކަްށާސައްކަތްއިޤްތިޞ ދީ ކުރ 

ާޕޯޓްތަކަްށާާކައިރިކޮށްަފއިާއެާ ާމިދެންނެވި ާގުިޅގެން ާަކނުޑވ ލުމ  ާޮއތްާއުސޫލު ާގޮތަށް ާބ ލ  ާމުދ  ާަހމައެކަނި ރަށަކަށް

ާދިަޔކަމ ާ ާލިބިގެން ާވަޒީފ  ާދޯނިތަކަށް ާމިދެންނެވި ާަސބަބަން ާދިއުމުގެ ާލިބިގެން ާއެ ާފުރުޞަތު ާއުފުލުމުގެ ާމުދ  ބެލޭ

އ އިާއަދިާދޯނިތަކަށްާއިތުރުާާމަސަްއކަތްކުރ ނެާމީހުންގެާވަޒީފ ނިތަކުގައިާމަސައްކަތްކުރުމަށްަޓކައިާންނެވިާދޯއަދިާދެ

ާތަރަްއީޤާ ާއ ިއ ާއ ބ ދީ ާދައްކ  ާިމ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީ ާޙަޤީޤަތެއް. ާމިީއ ާކަން ާދިއުން ާލިބިގެން ފުރުޞަތުތައް

ާއުފައްދައިާއެ ާސިޓީ ާނުވަތަ ާކުރަންއްފަްސކޮށް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ނޑުމެްނެގާާމިާގެން ާއަުޅގަ ާއެީއ، ާކަމަކީ. އުޭޅ

ާރަށުެގާ ާިތ ާގޮތަކަށް. ާއެެހން ާނަގަނީ ާމި ާވ ހަކަ ާއެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާގޮތަކީ. ާއޮްތ ާސިޔ ސަތު ސަރުކ ރުގެ
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ާއެބަ ާތެރޭގައި ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާނުވ ނީ. ާކީްއެވގެްނތޯ ާުނވޭ. ާކަމެއް ާއަނެްއާރަަށކުން ާހއ.ާާކައުންސިލަރަކަށް ތިބި

ވެއްޖިްއޔ ާާދައްކ ާމީހުން.ާއެހެންހުންެގާރަށުގެާޙައްުޤަގއިާވ ަހކަމީާބިާމެންބަރުންާމިތ ާތިބެގެންާއެއިންާހޮވ ފަިއާތި

ާމީހަކުާ ާނިސްބަތްވ  ާއެއްަރށަކަށް ާހއ.އަޮތޅު ާކައުންސިލެއްަގއި ާހޮވ ލެވޭ ާރަށުން ާދެ ާއޮންނަ ާޖެހިގެން ހއ.އަތޮުޅގެ

ާީކއްެވގެންާ ާނެތިއްޖިއްޔ  ާީމހަކު ާރަށަކު ާއަނެއް ާބުނ އިނދެފައި ާޤ ނޫނުގައި ާއަޅ ނުލެވެްނވީ.ާާތޯ ާއެރަށަށް ގޮތުން

ާނުވަަތާ ާނުލެވިއްޖިްއޔ  ާަކއުންސިލަރެްއ ާއައިްސގެން ާމީހަކު ާހދ.މަކުނަދޫ ާިމސ ލަކަށް ާީކްއވެގެންތޯ. އަޅ ނުލ ންވީ

ާނޫ ާނުުކރެވެއްިޖއްޔ  ާއިންތިޚ ބު ާމަކުނުކައުސިލަށް ާކުޑަކަމުން ާއ ބ ދީ ާކައުންސިުލަގއިާނިއްޔ  ާއެ ާމީހަކު ާދޫ

ހެންާހަދ އިރުާވެސްާސަުރކ ުރާދޫާެއކަހެރިކޮށްފައިތޯާބ ްއވ ނީ.ާއެންާހދ.އަތޮުޅގެާރަްއޔިތުންާމަކުނުނުލެވިއްޖިްއޔ ާދެ

ާކޮބައިާތޯ؟ާއެކޮބައި ާމެންބަރު ާތަމްސީލުކުރ  ާކައުމީހުން ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމީހުންާތޯ؟ާއަިދާމި ްނސިލުގަިއާދެންތިބި

ާވ ހަކޮބައި ާަދއްަކއިަކާގޮތޯ؟ާއެހެްނވީމ ،ާދަްއކަންވ  ާކައިީރގައި ާަރއްޔިތުން ާއެްއގޮތަްށ.ާސް ާޚިޔ ލ  ާކުރީެގާބޯދ  ދެނީ

ާމިާ ާބަނދަރު. ާމި ާމިހ ރު ާޖަހ ފައި ާގޮސް ނަޑއަށް ާކަ ާހަމަ ާުއސޫލުން. ނޑަޖަހ  ާކަ ާމިާާހަމަ ާބަނދަރަކީ ާހީވަނީ

ނަޑއެްއާޖެހީމަާއެއްކަަލާުކރެދިާއެްއޗެހިާޖަހައިގެންާޭއގެާކުރިފަޅައިާ ަކމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާިމާާގެންާހެދޭާެއއްެޗއްކަ

ްނާއިންދ ފައިާހުރިާކިތަންމެާގެންާބަނދަރުާހައްދަގޮތަށްާފަޅުތެރޭަގއިާަކޑަޖަހައިާސަރުކ ރުާބަދަލުެވގެންާައިއިއރުާއެ

ާއެހެންވީމ ާޑަކަ ނަޑއިފިން. ާކަ ާކުރެދި ާހުރި ާެއ ުއޫސަލުކްނެންއ ޫންނ ިމައުދ ަކްނަތްއަތްއ ުކަރްނ މި ، އެއް

ާފަހަެރއްގަާ ާވެސްއުޅެނީކީ. ާަގަދާހީފުޅުކުރައްަވއިާާއި ާބ ުރ ާއޮތް ާކައުންިސލުގައި ާރަުށގެ ާއޮތް ާެޖހިގެން ާނުވ ނެ ގެން

ާނުދެްއވ ށޭ.ާ ާދައްކ  ާަރއްޔިތުްނނަށް ާމަންޒަރު ާއެ ާުނވ ެނއެކޭ. ާކަމެއް ާރަށަށް ާތިމަންނަމެންގެ ާދެން ާތިބީމަކ  ބަޔަކު

ާމަަސްއކަތްާމިނިވަންކަމ  ާހުުޅމ ލޭއެީކގައި ާމިސ ލަކަށް ާއެާކުރުމަކީ ާއަޅުަގނޑު ާނުވަންޏ  ާކަމެްއ ާރައްޔިތުންނަށް ާގެ

ާއަޅުގަާ ާކިޔ ެނ. ާވެސް ާއެއްޗެހި ާަބއްދަލުުކރ ނެ. ނޑ  ާއަޅުގަ ާކަމައިާމީހުން ާއެ ާވ ނެ ާެވސް ާމަޖުބޫރު ގެްނާނޑަށް

ާެއއް ާވެސް ާދަތުރު ާފެރީގެ ާހަމަ ާއިން ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާއެނގޭ ާއެބަ ާެވސް ާމިހ ރު ާުދވަން. ދުވަހަްށާާކޮޅުކޮޅަށް

ާހަަމާާލަސްވިޔަސް ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަންނ ނެ. ާވ ހަކަ ާއެ ާނުދުްއވިޔަސް ާބަސް ާއަންނ ނެ. ާެއކަން ނޑަށް އަުޅގަ

ރިއުޅޭާމީހުންާގެންާމިާހޯދަނީ.ާކޮންމެހެންާމ ލޭގައިާކުޑަހެްނވޭރުަގއިާަހމައެކަނިާދިވ ހަކަާދަްއކައިާާކޮޅުކޮޅަށްާުދވެާއެ

ާސަރަހަ ާއެ ާނިސްބަތްވީމ އަޅުަގނޑު ާއެާ،އްދަށް ާމީހަކަށްާނުވަތަ ާހުރި ާއުފަންެވފައި ާައޅުަގނޑު ވ ީތާާތަނުގައި

ބޭފުޅުންނަށްާމ ލޭގެާރައްޔިތުންނަްށާާބަލަނީ.ާމިހ ރުާވެސްާއެނިގަވޑައިުނގަންނަވ ނެާތިާއެތަނުގެާކަންަތކެއްާނޫންާމި

ާމައް ާއެ ާފައިބ ތީ ާމައްޗަްށ ާތޮށިަގނެޑްއގެ ާފޫޓެއްގެ ާދެ ާމީހުން ާއަންނަ ާިއން ާހުޅެމ ލެ ާޚ އްޞަކޮށް ސަލަާއަދި

ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާސަރުކ ުރަގއި. ާހުޅުލެާާއަބަދުއަބަދު ާޓ މިނަލެއް. ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާހުޅުމ ލެ އޮންނަނީ

ާމަސަްއކަްތާ ާއެ ާހެދިފައި.ާއަުޅަގނޑުމެން ާޓ މިނަލެއް ނަޑަކށް ާތޮށިގަ ާފޫޓުގެ ާދެ ާމީހުންނަށް ާއަންނަ ާއަށް ާމ ލެ އިން

ާއެ ާމައްސަލަ ާއެ ނޑު ާކުރަން.ާއަުޅގަ ާއެާއެބަ ާވެސް ާަމއްސަލަ ާަޖއްސަން.ާހަަމާޕ ކިންގެ ާޖައްސަމު.ާކޮންމެހެންާބަ ބަ

ާޕ ކު ާަކއިރީަގއިާއެ ާައޅުަގނޑު ާއައިސް ާމީހަކު ާކޮންމެ ނޑުމެްނާާކުރ  ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުބުންޏަސް. އެވ ހަކަ
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ހޮވޭާމިހ ާކުރީގައިާމިާއުެޅނީާކޮންމެހެންާއެާކައުންސިލަށްާާކުރަންާމިރަށްތައްާގުޅ ަލއިގެންާސިޓީާުއފައްދ ާކަންކަން

ާވަރަްށާ ާތެރޭަގއި ާމުހ ިވރ ގައި ާދިވެހި ާމިއީ، ާނުލެއްވޭނެ. ާބ ެރއް ާވަލުގައޭ ާހިތްޕެވޭނީ ާއަތޮޅުވެރިންނަށް އޮންނަހެން

ާވ ހަކަާ ާބޭނުންކުރ  ާހިތްޕަވ ކަުމގައިާާވަރުގަަދއަށް ާވަުލަގއި ާއަތޮުޅވެރިޔ  ާުނލެވެންވީ. ާބ ރު ާީކއްެވގެންތޯ ާވަނީާާއެއް.

ާއަތޮޅުވެރި ާމިއަުދާއެބަނަމަ ާއަދި ާލަްއވަން. ާވެސް ާބ ރު ާޖެހޭނީ ާބ ރުާޔ  ާކުރީގައި ާގޮތް. ާބ ރުލެއްވޭނެ ެލއްވޭެނާއޮތް

ާއަކީ ާއަތޮުޅވެިރޔ  ާނެތިއްޖިްއޔ  ާޢައްޔަންާގޮތެއް ާއެމަނިކުފ ނަްށާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތަށް ާވިދ ޅުިވ ާމީހެއް ކުރ 

ާއެކަމަުކ،ާމި ާނިމުނީ. ާއެ ާދެން ާކޮށްދިނީމ  ާކައުންސިލަުރާކަންތައްތައް ާވެސް ާއަޮތޅުވެިރޔ  ާނުކޮށްފިްއޔ  ާއެކަން އަދު

ާއެންޓިާ ާއެބަގެނޭ.ާ-ވެސް ާދަމ  ާވެސް ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްިޔތުންގެ ާގެންދޭ. ާއެބަ ާވެސް ާބޯޑަށް ކޮރަޕްޝަން

ާ ާމުންޑެއް ާވެެގން ާތަފ ތު ާޚިޔ ލު ާސަރުކ ރ  ާތަފ ތަކީ ާގެންދެވޭ.ާހަމައެކަނި ާއެބަ ާވެސް ާޝަރީޢަތަށް ާއި،އަނދެފައަދި

ާވީުނވީ ާއަށް ާމީހ  ާުކަޑާގޮޅީަގއި ާލ ފައި،ާގެްނގޮސް ާބުރުހެއް ާދަތްއުުގޅ  ާކޮތަޅަކަށް ާނުަބއިންދ .ާާތުނި ާނޭނގި އެއް

ާމ ޭލެގާ ާކިޔ ފަިއ ާއެހީތެރިއެކޭ ާޚ އްޞަ ާރ އްޖެތެރޭަގއި ާބ ްއވ ފަިއ ާކުރިއެރުްނ ާމަޤ މުގެ ާވަޒީފ ގެ ާތ ފަތަކީ ހަމައެކަނި

ާ ާފަިއގ  ާކުކުޅު ާތަފ ތަކީ.ާޯރނުޖަހ ފައި،ާމަގުމައްޗަށް ާއެއީ ާނުބަހައްޓ ކަން. ާދޫކޮށްފައި ާދޫކުރ ހެން ާހޯދަން ާހ ލި ބިސް

ާރ އްޖެ ާޑިމޮކްރަސީ ާމިާއެހެންވީމ ،ާއެީއާމިދަންނަވ  ާގެނެްސގެން ާމިނިވަްނާާއަްށާއަުޅަގނޑުމެން ާއެންމެނަށް އުެޅނީ

ާއެ ާރަނގަބީލުތައް ާގިނަ ާގެަނުއން.ާރައީސް،ާވަރަށް ާޑިމޮކްރަސީ ާއޮތް ާމިކަން ާހަމަވެގެންތޯ ާމުއްދަތު ާބަޖެހޭ.ާމިހ ރު

ާއުޅެނީ.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގައިާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ އިުރާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ އިރުާވެސްާކޮންމެާ

ާގެންދަނ5ާީ ާޖަހަމުން ާރަނގަބީލު ާދ މިނެޓަކުން ާަވގުތު ާެއއީ، ާމެންބަރުންާ. ާިޢއްޒަތްތެރި ނަށްާގޮތް

ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާއެނިގވަަޑއިގެންެނވުމަށްޓަަކއި. ާއޮތީ ާބ ކީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދެންނެވިން ާވެސް ާ:އަުރަވމުން

މިނެޓަށްާވީމ ާޖެހ3ާާިެއާާ،މިނެޓްާވީމ 9ާފަހުންާތިާއިވިވަަޑއިގެންެނވިާރަނގަބީލަކީާާމިނެޓްާއިރޭ.ާދެން،ާއެންމެ

ާރަނގަބީލު.

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާމޫސ ާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާހުޅުހެންވޭރު
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ާައޅުަގނޑ3ާު ާމިއަށްވުރެާމިނެޓްގައި ާއޮތީ ާއިާަދންނަވ ލަން ާރަނގަޅު ާވަކި ާލެވިފަ ާޤ ނޫނަކަށް ާިމ އެއްާޞްލ ޙެއް

ާދިހަ ާސިޓީާނޯންނ ނެ. ާހަމަވ ތަނުން ާހަމަ ާހެދުމުގެާހ ސް ާދެއްވ ޭށ.ާާއެއް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ފުރުޞަތު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާާޝުކުރިއްޔ . ާދޭްނ52ާާހިސ ބުން ާަމސައްކަުތގަިއާތަން ާމަޖިލީހުގެ މިނެޓްެގާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް

ާއެ ާއެހެންވީމ ، ނޑުމެންާއޮންނަނީ. ާއަުޅގަ ާައޅުގަާާޮގތަށް ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ާފަށ ީނާމަަސއްަކތް ާމަސަްއކަތް ނޑު

ނުޑ22ާާ>33ްއިވއްޔ ާއިރ ދަކުރެ ަގިއ.ާގަޑިާއަށްާހުރިހ ާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންާވެސްާވަޑަިއެގންާދެއްވުމަށްާއަުޅގަ

ން.ާމިހ ރުާއެމް.ޑީ.ޕީާއެދިާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާމަސައްކަތްާފަށ އިރުާއޮންނ ނީާމިާއައިޓަމުާކުރިއަށްާގެްނދިއު

ާމި ާވަގުތު ާއޮތް ާާއަށް ާއޮތް ާބ ކީ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއޮތީ ާދެން، ާހަމަވެފައި. ާއެހެންވީމ ،7ާާވަނީ ާއިރު. ިމނެޓް

ާަވގުތު.ާ ާއަރުވ  ާެމންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިުލ ާގޮތުން ާދެްއވުމުގެ ާޖަވ ބު ާބިލަށް ާއޮންނ ނީ އެއަށްފަހު

ާޢަލަިއކުމް.ާާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މް

ާ

 ]އަށްާާ:2>33އިނ52ާާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.32ާ`.ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުިރއަށްާގެންދަންާމިާފަށަނީ.ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާނަންބަރުާ

ާ ާމަސައްކަތުގެ 3ާާނުނިމިހުރި ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާލ މަރުކަޒ4232/9ާާީގަިޑއިރު. ާދ އިރ ތައް ާއިދ ީރ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމިާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންިދއުން. ާކުރިއަށް ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން

ާއަރުވަނީާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދަށް.ާ

ާ

ާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ 

ާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހިންގުުމގ4232/9ާާެޝުކުރިއްޔ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޭޖެގ

ާގެނައު ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ...ާ ާތ އީދުޤ ނޫނަށް ާއަުޅަގނޑަށް ާބިލަށް ާސަބަބަކީާމުގެ ާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ނުކުެރވޭ

ާގޮ ާޤަބޫލުކުރ  32222ާާުތަގިއާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާކަމުގައ7222ާިއ ބ ދީ ާނެތް ާއ ބ ދީ ާއ ބ ީދއަކަްށާާބިމުގެ ާއެ ވިޔަސް

ާބޮޑުާރީތިާނަމެއް ާކިތަންމެ ާިކއިދ ނެާމުސްތަޤުބަލުގައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ެއާާވެސް.ާެއހެންވީމ ،ާއެހެންވީމ ،ާއަދި

ާނޯން ާކަމެއް ާުކރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއަނަމުން ާއަޅުަގނޑު ާތ އީދުނ ނެތީ ާދަންނަވަނީ.ާށް ާވ ހަަކ ނުުކރެވޭ
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ނޑުމެްނާ ނޑައަޅ އިރުާއަުޅގަ ނޑަައޅ އިރުާނުވަތަާރަށްތަެކއްާކަ އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާޮއތީާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާކަ

ާމި ާއަޑުިއވިގެން ާއަުޅަގނުޑމެންނަށް ނޑަައޅަން. ާކަ ާއެނަންތައް ާޤ ނޫނަކުން ާވެްސ،ާާއެބަޖެހޭ ާކެނދިކޮޅުދޫ ަދނީ

ގެންާކެނިދކޮޅުދޫާދ އިރ ެގާރައްޔިތުންާވަިކާގޮަތކަްށާބަރުާމިާމަޖިލީހެއްގައިާއިންަނވައިާދޫާޢިްއޒަތްތެރިާމެންކެނދިކޮޅު

ާއަާވިދ ޅުވަމުން ާހަމަ ާމެންބަރަކަށް ާއެ ާެވސް ާހިނދު ާއެހެންވީމ ދ  ާކަހަލަ. ާނީވޭ ާވެސް ެއީއ ަވަރްށ ، ޑު

ާމެންބަރުންތައްާިހާތަމުކަރްނެޖޭހ ަމްއަސލަ  ާރަްއޔިތުން ާހުންނަނީާއެއް. ާމެންބަރުންތައްާާޢައްޔަންކޮށް ނުވަތަ

ާދ އިރ އަކަްށާމަސައްކަޢައްޔަން ާއެ ާޚިދުމަތްކުރަނީ ާއެ ާމަިތވެރި ާގޮަތކަްށާްތކުރުމުގެ ާއެފަދަ ކުރުމުެގާޢަޒުމުަގިއާނުވަތަ

އަިމއްލަާވަތަނ ާވިސްނަިއގެންާމެންބަރުންތައްާޢައްޔަންކުރަނީ.ާެއކަމަކުާހިތ މައަކީާއަމިއްލަާރަށ އިާއަމިއްލަާޤައުމ އިާ

ތަްނާއަންނަނީ.ާއެއީާވަަރްށާާކުރެވޭދަނީ.ާޕ ޓީާފިކުރުާއިސްާވެސްާބައެއްާބޭބޭފުޅުންާހަނދުމަފުޅުާނެތިގެންާޖެހުނީމަ

ާމައްސަލަ ާކެނިދކުާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާޙަޤީޤަތަކީ ާރައްޔިތުންއެއް. ާބޭނުމެާޅުޫދ ާރަށަީކާވެްސ ާދެ ާއެ ާނުވޭ ްއ

ާއެްއކޮށްލައިާ ާޤަބޫުލކުރ ގެން ާައޅުަގނޑު ާކަންާކަންަތއްކުެރޭވކަށް. ާެއއްޮކށްލައިގެން ާރަށްވެްސ ާދެ ކުރުމަީކާހިތްއޮތީ

ާލިބޭާމައްސަލަ ާގޮުތގަިއ ާރަނަގޅު ާޚިދުމަތެއް ާގޮތުން ާއުސޫެލއްގެ ާނޫން. ާއަްށާާެއއް ާއަމިއްލަ ާތިމ  ާއެަކމަކު ނަމަ.

ަނާގެންާނުވަތަާާފެރީާނިޒ މެއްަގއިާއެާއޮންފުރައިާގައިާގެންާބޮްއކުރަެއއްާކުރަންވީމަާއެހެންާަރށަކަށްާފުރައިާކަިއވެނި

ާދިޔައި ާޓަަކޓަަކލ ފައި ާއިންޖީނެއްަގއި ާއެާ،މަޓޫޓީ ާަކއިވެނިާާހަމަ ާގޮއްސަ ާސުވ ލަކީ.ާމީހ  ާމީ ާނޫންތޯ ކުރެވޭޯތ

ާއެ ާހުރަސްކޮށްފައި ާގއ.ިދަޔދޫ ާމީހުން ނޑޭ ާގ ތްަގނޑަކަްށާާގއ.ކޮ ާހުރަްސކޮށްލ ފައި ާފަރުކޮޅު ާއޮންނަ ތ ނަގއި

ާާަގޑިއިރުބައި ާެވއްޖިްއޔ  ާދޯްނޏެއްަގއި ާރިޔ  ާގެމަފުއްޓަށްާގަިޑިއރ4ާުފަހުން ާދިަޔއިާފަހުން މ ާގޮްސާކަިއވެނިކުރަން

ާެއކުާައްއޑުާސޫލަކީ.ާމީާސުވ ލަކީ.ާހަމަެއއ މަާއެީއތޯާހަމަޖެހޭާއުންާބޭނުންވ ާސިޓީާއެއްާލ ންާދިަޔއިމީހުާނުވަތަާއެ

ާވިދ ޅުވެފަާ ާގޮތަަކށް ާަވކި ާރަްއޔިތުން ާބޭނުމެއްާއަތޮޅު ާސިޓީ ާތިަމންނަމެން ާރަށްރަށުން ާވަކި ާއަްއޑުއަތޮޅު ާހިނދު ިއވ 

ާވިދ ޅުވެަފއި ާއެކަްނާާނުވޭ ާދެކޮޅަށް ާަރްއޔިތުންނ  ާއަްއޑުއަތޮުޅގެ ާދެކޮޅަށް، ާަރއްޔިތުންނ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިނދު ވ 

ާެއއީ ާއެހެްނވީމ ާކުރުމަކީ ާއުސޫެލއްތޯ. ާޤޫނަނުކްނ ެއަބެޖޭހ ިމ ައުޅަގނުޑ ަޤޫބުލުކާރ ޮގުތަގިއ ިމ ، ހަމަޖެހޭ

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާަރްށަތަކީކ ަވިކ ރ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ާކަްނތައްތައް ނޑައަޅ  ާކަ ާގޮތުަގއި ުަށްތަކެްއގެ

ާޙައްުޤަގިއާ ާރައްޔިތުންެގ ާކަމަކޭ. ާވިސްނަންޖެހޭ ާފުންޮކށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމީ ާމިަކމަކީ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނުޑ

ާމަަސއްކަތްތަްއާކު ާއެްނެމާާރަމުންއަޅުަގނޑުމެން ާެއއީ ާކުރުމަކީ ާޚިޔ ލަްށާކަންތައްަތއް ާރަްއޔިތުންެގާފިކުރ އި ދ އިރު

ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާއަބަދުވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީ ާގޮތޭ. ާާބުއްދިވެރި ާކަންތައްތަކ އެއް. ާބަެއްއ ޖެހުނީމާ ާހިތ މައަކީ

ާމަތިން ާާރައްޔިތުންގެ ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއަމިއްލަ ާތިމ  ާަހނދ ންނެތި ާމަސައްކަތްވެސް ކުެރވެނީ.ާބަެއްއާފިކުރަށް

ާޕ ޓީެގާ ާހިތ މަކުރަނީ ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރުންތަކެއް ާިޢއްޒަތްެތރި ާބައެއް ާތެރެއިން ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ މެންބަރުން

ާވަ ނޑަެއިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާމަސައްކަތްވިސްނުމުަގއި ާއެނގިހުެރ ާގޮތެއް ާހިތ މަކުރަންޖެހެނީ.ާާކުރަމުންކި ާމީގައި ދ ތީ

ާާކުރިން ާދެންނެވިވެްސ ާއަހަެރއްާައޅުަގނޑު ާެއތައް ާމީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާމި ާިމކަމަކީ ކުިރްނާާގޮތަށް
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ާފޯރމިުއލ ާތަޖުރިބ ކުރެވިފައި ާފެއިލްވެަފއިާއެްއާނުވަަތާބޭނުންކުރެވިަފއިާވ  ާނިޒ މު ާކަެމއް.ާއޭރުވެްސާމި ވަީނާާވ 

ާ ާހިނގ  ާހަމަޖެހޭާއުސޫަލކުން ާނިޒ މަކީ ާތިިބާއިާނިޒ މަކަްށާނުވ ީތާއޭރުގަާމިާނިޒ މަށްާމަސައްކަްތކޮށްެގން ރ އްޖޭަގއި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާެފއިލްވެަފއި. ާނިޒ މުވަނީ ާއެ ާފ ޅުކޮށްގެން ާހިތްހަމަނުޖެހުން ާބަަޔުކ ާތެެރއިން ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަށްާމި ީރެގާށްާކުއަޅުަގނޑުމެންނަނީާކުރީގެާކަންަތއްތައް.ާކުީރަގއިާފެންނަާހިތ މަކުރަންޖެހެނީާމިއަދުާއަުޅގަ

ާކަްއކ  ާއުދުނުން ާމިދަރު ާމިއަދު ާކުރީގަާާއުޅެން ާކައްކަން. ާއުދުނުން ާދަރު ާރ އްޖެާއިޖެހެނީ ނޑުމެން އިްނާާއަުޅގަ

ާފައިސ  ާފޮނުވ ނެ ާކުދިންެނއް ާކިަޔވ  ާރ އްޖެާބޭރަކަށް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުހުޭރ. ާކިަޔވ ާާއެއް ާބޭރަށް އިން

ރުިފޔ 322ާާރވިސްާމުަވްއޒިފުންނަށްާލިބެނީާޑުމެންނަށްާސިވިލްާސަަގއިާައޅުަގނކުދިންނެއްާފޮނުވޭކަށްާނެތް.ާކުރީ

ނޑަކަށް.ާބޮޑުާ ާަވނީާހަމަާއެާއަދަދަށްާތިރިވެަފއިާގ ްތގަ ާއަޑުއަހަްނ.ާމިހ ރުާއެާމުސ ރަާވެސް ާކަތީބަށްާލިބޭާވ ހަކަ

ާރަްއޔިތުާބައެއް ާހަަމއެއާ ވަނީ ނޑިފައި. ާކެ ާއަުތން ާއެންގެ ާޕޮލިހުންނަކީ ާވ ޖިބޭފުޅުންާއެކު ާެރޔާ ގެ ާއަދ ކުރުމުގައި ާބު

ާމަސަ ާއެާާކުރަމުންއްކަތްދުވ ލު ާއުނިކުެރވިފައި. ާިމއަދު ާވެސްވަނީ ާމުސ ރަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާހިނދު ާވީ ާބަޔަކަށް ާދ 

ދަނީާރ އްޖެތެރޭާއަތޮޅުތެރެއިންާއައިސްތިބިާމީހުންާއަނބިންނ ާވަކިންާތިބޭާހިނދުާއަދިާާބޭފުޅުންާކަރުނައަޅ ާރޮމުން

މްާހ ލަތުާދަނީ.ާޔުނިފޯާކުރަމުންާވެސްާިއހ ނަނެތިކޮށްާކަންތައްާނދުާޕޮލިހުންނ ާދޭތެރޭގައިފިރިންނ ާވަކިންާތިބޭާހި

ާވ ހަކަ ާދަންނަ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެީއ ާމިާވެސް ާދަންނަވަްނ ާއެހެްނވީމަ، ާޚިދުމަތްތަްއާާއެއް. ާއަކީ ާވ ހަކަ އުޭޅ

ާކެއްކޭ ާނަމަކުން ާރީއްޗަސް ާކިތަންމެ ާނަންތައް ާބަދަލުގައި ާއުސޫލުންާކައިރިކޮށްލުުމގެ ާބުނ  ާޯނންނ ނޭ ާރިހައެއް ނެ

ނާއެކަން އެުކާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެންާހަމައެއ ކުރުމަކީާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫންާކަމަށްާއަޅުގަ

ާއަޅ ާ ާއެއަރޕޯެޓއް ާތިމަރަފުށީގައި ާއަބަދުވެސް ާެފނިދ ނެ ާމިސ ލަކަށް ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާތިމަރަފުށީަގއި ނުކުތ އަކީ

ާކުރެވިފައިވ  ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެއީ ާއެކަމަކު ާވ ހަކަ. ާަހދ  ާެއއ ރޕޯޓެއް ާނުވަަތ ާނޫން.ާާހަކަ ާކަެމއް ވ 

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާމުޞްޠަތިމަރަފުށީ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާރައްޔިތުްނެގާޒަތްެތރި ާިތމަރަފުށީގެ ާމަޖިލީހުަގއި ާމި ާއަކީ ފ 

ާބޭފުޅެ ާމަސައްކަްތކުރަްއވ  ާވަރަށް ާއެޙައްޤުަގއި ާޙައްޤުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާތިމަރަފުށީ ާއެކަމަުކ މަނިކުފ ުނާާއް.

ާކަމުަގއިމަސައްކަތް ާއެއ ރޕޯުޓގެާކުެރއްވި ާމިހ ތަނަށް ާއެމަނިކުފ ނަށް ާވެްސަވނީާިވޔަސް ާއެހެންވެާާކުލަ ނުފެނިފައި.

ާސްާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ރީއްޗެއްާވެާނެތިއްޔ ާއެނަންާނަންާރީތި.ާއެކަމަކުާއެއ ރޕޯުޓާާކީމަާއެާތިމަރަފުށީާއެއ ރޕޯޓް

ާއެކަނި ާަރނގަޅުވ ނެ.ާއެހެްނވީމ ކިާާތިމަރަފުށި ާގޮުތަގިއާީމ ީމެގ ަމްއަސަލައކީ ، ޔަސް ާޤަބޫލުކުރ  .ާއެީއާއަުޅަގނޑު

ާމިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެއްތޯ ާބަލަމ  ާނޫނޭ.ާހިނގ  ާގޮެތއް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިނގ ށޭ.ާމީ ާނުކިޔަމ  ނަން

ާޝަފީޤުގޭާފެނިގެން ާބޭބެާދަނީ ާމުސްކުިޅ ާޙައްޤުަގއި ާއެމް.ވީ.ޭކގެ ާނަމުގައި ާއޮހޮރުަވއިާަޝފީޤުގެ ާދ  ާއެާއަުކ ާގެން

ާއޮހޮުރވަމުން ާދ  ާއެމަނިކުފ ނު ާަޙއްުޤގައި ާއެމް.ވީ.ކޭގެ ާދުވަހު ާމުސްކުޅި ާމިއަދު ާމީާާމަނިކުފ ނު ާމަންޒަރު. ދ 

ނޑުާިއހު ާމަނިކުފ ނުާތިރ މްާކުރ ާބޭފުޅެއް.ާއެކަަމކުާމިއަދުާއެއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާޝަީފޤުގޭާޝަފީޤަކީާއަުޅގަ

ާވ ހަކަތަކ ިއާ ާސިޓީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމީ ާކުރިމަތީގައި. ާރައްޔިތުްނގެ ާރ އްޖޭގެ ާނިކަމެތިކޮށްލ ފައި ވަނީ
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ާއަޑުިއިވގެން ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާފުވައްމުލަކުން ާވ ހަކަދައްކ ިއރު ާާކައުންސިލްތަުކގެ 52ާ، 43، 42، 38ާ،39ދަނީ

ާގެާްނ ަޝީފުޤގޭ ީމހު  ާަޖްއސައިގެްނ ާވ  ާހުންނެވިއިުރގައި ާއަތޮުޅވެރިކަުމގަިއ ާފުވައްމުލަކު ާމ ޭލެގާޝަފީޤު ނެސް

މަނިކުފ ުނާާއަކީ.ާއެާގެންާއަިނޔ ެވގެންާބަެއއްާމީހުންާނިޔ ެވގެންާދިޔަާވ ހަކަ.ާމީާމީގެާިހތ މަޖަލުތަކުގައިާބ ްއވައިާ

ާޒަމ ނުގަާ ާބޭނުމަކަށްޓަމުސްކުޅި ާއެމް.ވީ.ކޭގެ ާއި ާމިއަދުަކއި ާއެާއެމަނިކުފ ނު ާވެްއޔ ާމަނިކުފ ނުާވަނީ ާއަގު ގެ

ާމިފަދަ ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާމީ ާއަތޮޅުތެޭރެގާާމޮޑެވިފައި. ާވ ަހކަދައްކ އިރު ާބިލެއްގައި މިފަދަ

ތަށްާއަތޮޅުާކައުންސިލ އިާެވސްާމުހިްއމުާކަމެއް.ާއެއީާމިދަންނަވ ާގޮާާހުރިާގޮތްގޮތްާބެލުމަކީާކަންތައްތައްާހިނގ ަފއި

ާގު ާހުރުމ  ާކަންތައްތައް ާފ ޑުފ ޑު ާކައުންސިލ  ާޝަފީޤަރަށު ާޝަފީޤުގޭ ާއެންމެާޅިގެން ާހެއްދެިވގެން ާގޯސް ާވެސް ށް

ާއެާފަހުން ާމިާވެސްާމަނިކުފ ނުާވަނީ ާތިރީާވަނީ ާގޮތަށް ާމީހުންނަށްާދަންނަވ  ާވިއްސަކަށް ާނުވަތަ ާމީހުންނަށް ހަކަށް

ާއްާކޮްށފައި.ާއެއީާުފވައްމުލަުކގެ....ވަރަށްާބޮޑެތިާއަިނޔ ތަކެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަށްާ ާބަހުސް ާމި ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވެސް ާވަގުތު ނަޑއެޅުނު ާއަްށާކަ ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާހަމަވެފައި. ާަވނީ ާމިހ ރު ާވަގުތު ނަޑއެޅުނު ާމިހ ުރާާކަ ާހަމަވެފައި. ވަނީ

ނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމި ާވަކިާޕ ޓިައކަށްާނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވ ާމެންބަރުންނަށްާއެކަނި.ާއަޅުގަ ާވަގުތުާއޮތީ

ާމިރަށް.ާޢ މަދުާރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްއަރުވަނީާުކޑަހުވަދޫާދ އި

ާ

ާދެއްެކުވން:މިރުާވ ހަކަޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާ ާނަންބަރު ާއ ދެ،ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާލ މަރުަކީޒ4232/9ާާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާމަޖިލީހަށްާ ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާޤ ނޫނަްށ ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާދަ ާައޅުަގނޑު ާކަމީ ާއެހުށަހެޅުއްވި ާކަމެކޭ.ާއ ެދ،ާމިާާންނަވ ނީ ާޝުކުރުަދންނަވ  ާައޅުަގނޑު ާމަަސއްކަތަށް ބޭފުޅ ގެ

ުވެރާާހ ސްާމީހުންނަށ32ާްއްުދގެާއ ބ ދީާގެާުނވަތަާއަވަުށގެާނުވަތަާސަރަހަރަށުާާލަކީާސިޓީތަްއާއުެފއްދުމަށްޓަކައިބި

ާތަނެއް ާކޮންމެ ާނުވ  ާޮއންނަންދަށް ާަކއުންސިލެއް ާސިޓީ ާޤަބޫާަގއި ާކަމަށް ާމަތިންާޖެހޭނެ ާއުސޫުލގެ ލުކުރ 

ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ާކައުންސިެލއް، ާސިޓީ ާއ ދެ، ާފ ހަގަކޮށްލަްނ. ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއްަކން ާަކއުންިސްލާވ  ސިޓީ

ާހިމަނ ފައިާއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ާމިގޮތަށް ާބިލުގައި ާމި ާކަމަށް ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާީމގެކުރިްނާާސިޓީާކައުްނސިލްތައް ވ އިރު

ދިޔަާބިލަކ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަާދައްކަމުންާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަގަކުރައްވ ަފިއާާންމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިގެ

ާބިލ ާބެހޭާާބޮޑުާބޭނުމެއްާނެތޭ.ާއެކަްނވަނީާެގޒެޓުަގިއާޝ އިޢުކޮށްފައޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލުގެާމިހ ރުާމ 

ނޑުާދަްނނަވ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާލި ބިގެންވ ާބ ރުތަުކގެާތެރެއިްނާސިޓީާކައުންސިލްާހަދަންާގޮތުންާވެސްާއަުޅގަ
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ޮބުޑާާިމ ިބުލެގ ެވްސ ިމާހުރ މާ ، ްނވެްސވަނީާއިޢުލ ންުކރައްވ ަފއޭ.ާއެހެންވީމާ އެކަާބޭނުންވ ާތަންތަންާހެދުމަށްޓަކައި

ާ ާކަމަކީ ާމިދެންނެވި ާެއހެން ާނުކުރަން. ާޤަބޫެލއް ާައޅުަގނޑެއް ާކަމަކަށް ާއޮތް ސިީޓާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ބޭނުމެއް

ާބޭްއވުމަށްޓަަކއި ާމިހ ރުާކައުންސިލް ާތަންތަނެއް ާވެްސާާަވކި ާރަށްތައް ާރ އްޖޭގެ ާހަމަ ާއަދި ާަކނޑަައޅުްއވ ފައި. ވަނީ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގައިާއެހ ާމުހިއްމުާކަމެްއާ މިހ ރުާވަނީާގެޒެޓުަގއިާޝ ިއޢުކުރައްވ ަފއި.ާއެހެންވީމަ،ާީމކީާއަުޅގަ

ާމި ާމިވަގުާނޫން ާކަމަާތުން ާުކރަންވީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރ ކަށް. ާއިންތިޚ ވަގުތަްށ ާކަުއންސިލް ާލޯކަލް ާމި ާވީހ ާކީ ބު

ާބޭާ ާއަވަހަކަށް ާހަމަެއއ ވެސް ާއ ދެ، ާމަސައްކަްތކުރުން. ާޕ ޓީތަކުން ާމި ާިމާްއވޭތޯ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ެއކު

ާކައު ާމި ާބިލެްއ ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާައޅުަގނުޑާއިންތިޚ ާންސިލްމަޖިލީހަށް ާބިލެއް. ާުގޅުންހުރި ބ 

ާިމާ ާބިލެކޭ. ާއިންތިޒ ރުކޮށްފައިވ  ާއެކަމަށްޓަަކއި ާވެސް ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ދަންނަވ ނީ

ދައިްނާ.ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާފ ހަގަކުރެްއވިާފައަހަރަށްާހެދުމަށްޓަކައ7ާިއުމުރުާާކައުންސިްލގެ

ާދަންނަވ ނީ ާވުރެާާއަޅުަގނުޑ ާއިޞްލ ޙުތަކަކަްށ ާެއކަާާމިހުރިހ  ާމުހިއްމޭ. ާމ  ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަަކްށާެއ ާކޮންމެވެސް ން

ާފ ހަގަކޮށްލަންާނިންމަވައި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުން. ާޕ ޓީތަކުގެ ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޕ ޓީގެ ާމި ދެްއވ ށޭ

ާބިލަށްޑީ.އ ރު.ޕީާ ާއެ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާވ ހަކަދެއްކިތ ާގެ ާދަާކަމީާއީދުކޮށް ނޑު ާހަމަާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑު ންނަވ ނީ

ދ ާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީގެާފަރ ުތްނާާބީދައިންާމިތަނުަގއިާހަމަާތަމްސީލުކުރަމުންާދަންނަވ ާކަމެކޭ.ާހަމަާއެޝުކުރު

ާކޮށްދެްއވައިފި ާެއކަން ާކަމެއްާވެސް ާކޮްށދޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާރަްއިޔތުންނަާނަމަ ާއެއީ ދެްއވ ާކޮށްާށްޓަކައިނޫނޭ.

ީޓ އ، ކަމެކޭ.ާއެހެންވީމާ  މިއަށްާއިޞްލ ޙުތަެކއްާުިންާދެާބިލުާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާނުފެށިާއުޅެނިކޮށްާިމ ެދ ޕާ

ާދަންާމިާގެންހުށަހަޅައި ނޑު ާއަުޅގަ ާުދްއވ ލުމަކީ ާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާވަގުތު ާއެއީ ާމިާނަވ ނީ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާކުރެވޭ

ާ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާހިމެނޭހަމަ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީގެ އެކުލަވ ިލާާގޮތަށްާދެ

ާދިރ ސ  ާޕ ޓީކޮމިޓީއަކުން ާދެ ާހަމަ ާމަސައްކަަތކަށް ާާކޮްށކޮށްފައި ާވެސް ާއިޞްލ ޙުތަެކްއާމިއިން ާމިއަށް ދަީނ

ާއެހެންވީމާ ހުށަހަޅުއްވަމުން ީޓއަ ، ނޭ. ާދިމ ލަކަށްަވިކ ޕާ ާކިަޔއިާކ  ާލަސްކުރުމޭ ާަޙއްޤެްއާމި ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ގެން

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުަގނަޑކަްށާލިބިގެންނުވޭ.ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުންނަްށާާހަމަގައިމުވެސް ާބައްލަވ  ާމަޖިލިސް ާމި ގޮތުަގއި

ާދެކެަވޑައިުނގަންނަވ ނެ.ާއެހެންވީ ާއެގޮަތކަށް ާެއކަން ާކުރުމަށްޓަަކއިާވެސް ާއަވަސް ާދަންނަވ ީނާއަޅުގަާާމަ،ާމިކަން ނޑު

ގޮތަށްާއިޞްލ ޙުތަެކއްާހުށަނ ޅުއްވ ާވީހ ވެސްާައވަހަކަްށާމިކަންާތަންފީޛުކުރެވޭތޯާާއެްއވެސްާބަޔަކުާމިކަންާލަސްވ ނެ

ާކުރ ާ ާކަންކަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާމަްއޗަށް ާމައްސަލަތަުކގެ ާހުިރ ާޭއގައި ާދެން ާެއއަށްފަހު ާބަލަްނވީއޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ާއަ ާގެްނގުޅުިނއްޔ  ާރަނގަޅުވ ނޭާއުސޫލު ާމ  ާމިހ ރުޅުަގނޑުމެންނަށް .ާާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ މިާވެސް

ކަުއންސިލުގައިާމެންބަރުންނަށްާދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންގުމަށްޓަަކއިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއި

ާދެވަނަ ާމެންބަރުންނަށް ާާވެޭވ ާކައުންސިލަށް ާާށްގޮތަާަބިއވެރިނުެވވޭފަހަރު ާޤ ޫނނުގައި ާއެ ާއަްށާއޮތް މ އްދ 

ނޑަކަށްާނުފެނޭ. ާައޅުގަ ާތަނެއް ާއަންނަ ާޤަބޫލުކުރަްނާާއިޞްލ ޙެއް ާއަޅުަގނޑުާެވސް ާދެންނެވީ ާމި ާމިހެން ނޑު އަޅުގަ
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ާ ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިތަނުަގއި ާލެވިދ ނެ. ާިއޞްލ ޙު ާހަމަ ާވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ގޮތުންާާދ ާވަމުންކަންތައްތައް

ާާބައެއް ާކަމަށްާއެަބާޕ ޓީތަކުްނާބޭނުންފަހަރު ާއެަބދޭ.ާއެހެންާވަްނޏ ާނުވެއްޖެ ާއުސޫލު ާނުވ  ާކަމަށްާއެކަން ާެވއްޖެ

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާއަދިވެސްާހަމަާއެއް ނޑުމެންނަށްާކޮށްލަންޖެހޭާއިޞްލ ޙެކޭ.ާެއާާވަންޏ ާއަުޅގަ ފަހަރުާއެއީާއަުޅގަ

ާއެ ާއިތުރުާއިޞްލ ޙުތަކެާއިޞްލ ޙު ާދެން ާކުރުމަށްފަހު ާވީހ ެވްސާގޮތަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހުށަނ ޅުއްވ  ާމިތަނަށް އް

ާދަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާހެދުމަކީ ާގޮތް ާކުރެޭވނެ ާމިކަންކަން ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިއަވަހަކަށް ާއެއީ ާމަޖިލީހުންާާނަވ ނީ މި

ާދަންނަވަން.ާޝުކުިރްއޔ .ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްަޓކައިާޝުކުރު،ާންވީމ ކޮށްދޭންޖެހޭާކަމެކޭ.ާއެހެ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ާުގޅޭ ާބިލ  ާމި ާއަޅުަގނޑު ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއ ދެ، ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބުނުމުގެާާޝުކުރިއްޔ  ާބަސް ާފަހު ގޮުތން

ާފުރުޞަތުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއަރުވަން.ާ

ާ

ާެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއް

ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާވަރަްށާއ4232/29ާަީއސް. ާހުށަހެޅީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާިއޞްލ ޙެއް ށް

ާ ާދައްކަވަމުން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުަގއި ާގުޅިގެން ާިއްޞލ ޙ  ާއެ ާއަދި ާފަހުާވިސްނ ފައި. ާވ ހަކަަތކަށް ގެްނދެވި

ާވ ހަކަތަކުެގާބަސް ާހުރި ާދައްކަވ ފައި ާމެންބަރުން ާހަމަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންކުރަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތު ބުނުމުގެ

ާ ާމަގުސަދ  ނޑުެގާޙަީޤޤީ ާމިކަމުގަިއާއަުޅގަ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާސަރުކ ުރގެާތެރޭގައި.ާަބެއއް ާގޮތްާާއަދި ާބޭނުންވ  މިކަން

ާއޮޅިވަަޑިއގެންާވ ހަކަފުުޅާދެއްކެވުމުން ާތިާހަމަ ާބަލަިއެގންާނުވަތަ ާބޭނުންފުޅުާކަމަށް ާއެކަން ނުވެގެްނާާބޭފުޅުންނަށް

ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާބޮުޑކަމުން ާއޮތްލެއް ާޭބނުން ާސ ފުކޮށްދިނުމުގެ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއިތުރަށް ާ ާސަބަބު ާފަުހާާއުޅޭ ވ ހަކަ

ާދިވެ ާބޭުނންވަނީ. ާަދއްކަން ާެއުކލަވ ލެހިފުރުޞަތުގައި ާއަލަށް ާއެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ރުަގިއާދިަޔއިާިވގެންރ އްޭޖގަިއ

އަކީާރަްއޔިުތންާއެމައްޗަށްާޢަމަލުކުރ ނެާައދިާރައްޔިތުންނަށްާބަސްާާރޫޙުާހުރީާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީާގޮތެއްަގއިާޖުމްލަ

ާވީހާ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާިހންގުމުަގއި ާަޤއުމު ާދައުލަތ އި ާފުޅ ާބުނެވޭނެ ާގޮތްތަެކްއާާވެސް ާބައިވެިރެވވޭނެ ދ އިރ ެއްއގައި

ާރަާހަމަޖެހިގެންދ ނެ ާހުރި ާއަތޮޅުަތކުަގއި ާެވގެންވުން. ާއިޤުތިޞ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކަށް ާލިބޭ ާއަޮތޅުތަކުން ީދާށްތަކ އި،

ާއަތޮޅު ާމަސަްއކަތްތަކ ވަސީލަތްތަކ އި، ާކުރެޭވ ާުދވަހެްއާާތަުކަގިއ ާަވކި ާޒަމ ންތަކުގަިއ ާދިގު ާވޭުތވެދިަޔ މިަކންކަމަކީ

ާއޮ ާމ ލޭަގއި ާހަމައެކަނި ާބެލީމަ ާރ އްޖޭެގާތ ރީޚަށް ާބޭފުޅުންތަެކްއާނެތި ާމ ލޭަގިއާތިއްަބވ  ާުނވަތަ ާސަރުކ ރަކުން ންނަ

ާަތނެއްާކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ާރ އްޖެާގެންދ  ާމުިޅ ާމިދެންނެވިާާކަމަށް ާވ ަހކަދެކެވެމުންާއަކީ ާޭއެގާާގޮތަްށ ިދޔަ.

ާބައްޓަން ާއެއިުރގަިއ ާޚިޔ ލު ާމެންބަރުންގެ ާގިނަ ާގޮތުން ާލ މަާނަތީޖ އެއްގެ ާއަށް ާޤ ނޫނުައސ ސީ ރުަކީޒާވެގެން

ާއުސޫލުންާދައުލަތްާހިްނގުމުގެާބޭނުމަކީާހަމައެކަނިާަކއުންސިުލތަކެއްާޮހވުމުގެާބޭނުމެްއަގއިާުކރެވިފަިއވ ާކަެމއްާނޫންާ
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ިމާގޮތެއްގައިާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއެާމަޖިލީހުގައިާމަަސއްކަތްކުރިާމެންބަރެްއގެާހައިިސއްޔަތުންާދަންނަވ ަލން.ާޖުމްލަ

ާ ާމަސައްކަތް ާއަތޮޅުަތކުަގިއާޤ ނޫނުދެންނެވި ާބައެއް ާބެލިއިރުގައި ާބަހުސްތަކަށް ާހުރި ާކުރެވިފައި ާހެދުމުގައި އަސ ސީ

ާމަޝްރޫޢުތަކެއް ާނުބުނެޭވ ާބަސް ާެއއަށް ާަރއްޔިތުންނަށް ާއަތޮޅުތަުކގެ ާމަޝްރޫޢުތަކަކީ ވުުމްނާާކަމަށްާހިނގަމުންދ 

ާ ާދައުލަުތގެ ާޚަރަދުކޮށްގެންާނިންމ ލެއަތޮޅުތަުކގައި ާމަފަިއސ  ާަކހަލަާއޮއްޝްރޫޢުތަވޭ ާއެއްެވސް ާކުގެ ނެތުމ އި،ާޓަރެއް

ާޙަޤީޤީާރައް ާއޭގެ ާގެންދިަޔާާޔިތުންނަށް ާދަްއކަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާޚ އްޞަ ާޢ އްމުކޮށް ާމިއީ ާނުލިބޭކަން ފައިދ 

ާއި ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއެހެންވުމުން، ާހިންގުމަށްޓަކަާވ ހަކަތަެކއް. ާދ އިރ ތަްއ ާއެކުަލވ ީލާާއިާދ ީރ ނޑުމެން އަުޅގަ

ާދައުލަތެއްާހިރ އްޖެދިވެ ާޔުނިޓްރީ ާއުސޫލުތަކެްއެގާާއަކީ ާއޮތަްސާފެޑްރަލް ާއެކުަލވ ލ ފައި ާޤ ނޫނުައސ ސީގައި ކަުމގައި

ާއުސޫލުތަކެއްެގާމައްޗަ ާބުނެވޭ ާރައްޔިތުންނަްށާބަސް ާނުވަތަ ާހިންގުމަށްޓަކައިމައްޗަށް ާޤައުމު ާމުޅި ާުއޭޅާާށް ކޮށްގެން

ކޮޅުާސަރުކ ރ ާއިދިާގޮަތކަށްާނުވަތަާާސަރުކ ރުާބޭނުންވ ކަމެއް.ާެއއީާސިޔ ސީާބޮޑުާެދާޕ ޓީއެްއގެާކޯޅުމަކަށްާުނވަތަާ

ާ ާނޫން. ާނިންމުމެއް ާއޮތް ާނިންމ ފައި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުރުމަކަށް ާގޮތަކަްށާކަންތައްތަެކއް ާބޭނުންވ  ދެންާފަރ ތްތަކުން

ާމިވ ހަކަ ާގިނަ ާމަްއޗަާދެެކވުނު ާބަހުސްތަުކގެ ާކުެރވުނު ާގުިޅގެން ާޖުްމލަކޮށްކަމ  ާބަލ އިުރގައި ާާށް ްއާކެވ ހަކަތަހުރިހ 

ާއި ާމިކަމަށް ާއަޅުަގނުޑގެ ާހެއްދެާދިކޮޅުއަޑުީނވުނަސް ާފަރ ތްތަކުން ާވ ވި ާހުރި ާޖަވ ބުދެންޏ ާދައްކ ފައި ހަކަތަކަށް

ާ ާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ އޮންަނނީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުްނާާ)ށ(ާަގއިާމިާވަނަާމ އްދ ގ452ާެއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން

ާހިންގުމަށްަޓކައިއި ާދ އިރ ަތއް ނޑައަޅ ަފއިާާދ ރީ ާކަ ާގޮތުގެާާޤ ނޫުނގައި ާއިދ ރ ތަކ އި،ާމަޤ މުތަކ އި،ާރަުށާާވ  މަތިން

ާއަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާއުފެއްދުމުގެ ާކައުްނސިލުތައް ާސިޓީ ާަކުއންސިލުތަކ އި، ާއަތޮޅު ްށާކައުންސިލުތަކ އި،

ާމި ާހުށަހަޅ ފައި ާމިާއިޞްލ ޙު ނޑު ާޤ ގޮތުންާާދެންނެވިާއޮތީާމިާލިބިގެންެވއޭ.ާއަުޅގަ ާބުނެވިދިޔަ ާޖަދުވަލު 4ާނޫނުގެ

ާ ާމި ާއ ދެ، ާތަޞްދީޤުުކރެވިފައި.4232/29ާގައި ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާާަގއި ާޖަދުވަލު 4ާާޭއގެ 23ާާގެ ބަުރާނަންވަނަ

ާރަށުާ ާައވަށުެގާނުވަތައިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވ ށޭ ާނުވަތަ ާސަަރހަާގެ ާއ ބ ދީ ާދަށްނުވުން.ާާމީުހންނަށ222،32ާްއްދުގެ ވުރެ

ާމީހުން ާބަޔަުކ ާބ ރެއް ާފެށެނީ. ާމި ާަމސައްކަތްކުރަން ާކަމަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާލިބިގެން ާނަމެްއ ާއެއީ ނަށްާއ ދެ،

ާއެ ާއެާދިނީމަ ާކުކަމައިާބަޔަކަށް ާމަޖިލީހަކީާ`ާމަޖިރިގެން ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާފެށެނީ. ާމި ާދެވެން ލިސްާއަށް

2ާޔައިރުަގއިާއަދިާދިާމަޖިލިސްާނިމުނީއޭާބުނެފައިާމިތަނުންާނުކުމެގެންާالعالوينާربާهللوالحودފެށުނީާބުނެފައިާ

ާ ާފަށ ފައި 23ާާޖެހީމަ ާތަނެއް. ާރައްނުވ  ާޙައްުޤަގއި ާދެކޮޔިތުންގެ ާެވސް ާނުދެއްކިާާޅަށްާއެްއކޮޅަކަށް ާވ ހަކަ ާވެސް

ާއެހެންވީމ  ާމިއީ. ާތަނެއް ަފަހަކްށައިއްސ ިމ ުފުރަޞުތަތްއ ިލުބީނަމ ިމައުދ ިދެވިހާރްއޖެޭގ ިމ ، އޮތް

ަރްއިޔުތްނަންށ ައުޅަގނުޑެމްނ ަސުރާކުރ ަތްމީސުލުކަރްނ ިމައުދ ިތިބ ަބަޔުކ ާވަހަކަދްއާކ ޮގާތިއ ައިދ 

ާިމއަދުާމިާާގޮތ ާތިިބާމީހުންާވ ަހކަދައްކާ ާުެްނގެާސަުރކ ރުންާކަންކަންާކުރަމުންާގެންދ ގޮަތށްާފ ޑުކިޔަންައުޅަގނުޑމ

ާއެހެން ާރަނގަޅަށް. ާވަރަށް ާފެންނަން ާއަތޮޅުަތްއާާއޮތީ ާއޮތީމ  ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާފުރުޞަތުތައް ާެއ ީވއިުރގައި

ާސިޓީ ާުނވަތަ ާާހިންގުމުގައި ާއަތޮޅުތަުކަގއި ާރަށްތަްއާހިންގުމަށް ާރ އްޭޖގެ ާގޮުތަގއި ާެއާެއއް ާރަްއޔިތުންނަށް ދިރިއުޅޭ
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ާކަބ ރު ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާދިނުމުގައި ާޤ ނޫނަުކން ާމަްއސަލަދިނުނޑަައޅ ފައި ާކޮބައިތޯއޭ ާާން ކޮންމެހެންާއަކީ.

ާއޮްތާ ާހިކިފައި ާބައްރަށް ާެއްއ ާސިންގ  ާބޮޑު ާނެތް ާޤައުަމކުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނެތް ާއަތޮަޅކުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކޮލަމްބޯ ާިނގަންބޯއ ާތަނެއް. ާާއޮތްާއ އި ާނެތް. ާހޯދޭކަށެއް ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާސިީޓާގޮތަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ހަމަާާގެންާދެންށ އިާއެރަށުގެާފަޅ ާވެްސާގުޅުަވއިއަންނަނީާއެާރަށ އިާމިާރަށ އިާޖެހިގެންާއޮތްާރަާއެކުަލވ ލެވެންާމި

ާއުފެދިފައި ާފަހުން ާހުޅުމ ލެ ާމިސ ލަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާތަެނއްާޙަޤީޤަތެއް. ާގޮުތގަިއާާ.ވ  ާބަެއއްގެ ާމ ލޭގެ ެއކަމަކު

ާވެްސާއެާ.ކިހ ާދުވަެހއްާެވއްޖެތޯާހުޅުމ ލެާއޮންނަތ  ާތަނުންާވިލިނގިީލގައިާހުހަމަާފައިާ.އޮތީާާވިލިނގިލި ންަނާއަޅ 

ގުިޅގެްނާކަމަުކ،ާދަތުރުފަތުރުާގެާނިޒ މުންާއެާުނހުއްޓެވޭ.އަިއސްާާމީހަކަށްާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެާޮދރުމަތީގައިާހިނގ ފަ

ާ ާހަމަ ާދެވިގެން ާތަންތަނަށް ާއަެނކަކަށް ާާސިޓީއެއްއެކަކު ާސަރަހަގޮަތށް ާކުެރޭވާމި ާއެކަން ާބޭނުންކުރެވޭ.ާއެހެން އްދު

ާ ާގުޅ ލަިއގެން ާރަށްތަެކއް ާދިިރުއޅޭާރައްޔިތުންނަށް ާއަޮތޅުތަުކގައި މީހުންެގާއ ބ ދީއަކަށްާިސޓީެއއްެގ32222ާާއިރުަގއި

ާވަރަށް ާކުރެވޭނެ ާދިނީމަ ާދައްކަާދަރަޖަ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަްއ ާއެހެން ާުހިރާގިނަ ާމީގައި ނީ

ާހުރިާސިޔ ސީ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާާގޮތުން ާކަމަށް ާވ ހަކަ ާފައިދ ެގ ާއިޤްތިޞ ދީއެންމެ ާއެާާވ އިރުަގއި ާގޮތުން

ާތަރަ ާލިބިދ ނެ ާފަރ ތްތަކަށް ާއޮތް ާހަމަ ާިވސްނުމަކީ ާދޭތެރޭަގއި ާނަަގްނާާކަމެއް.ާއ ބ ދީއްޤީއ  ާލޯނެއް ާބޭންކަކުން ެއއް

ާ ާވަދިޔަޔަސް ާުހރި ާވިޔަފ ރި ާބަޔަކ ާރަކ އިތަނުގެ ާތިބި ާކުރަން ާގޮތްތަާިވޔަފ ރި ާމައްަޗްށާކަންކަާއެާކާ ކުެރވޭނެ ުމގެ

ާދުނިާ ާިމއަދުގެ ާޫނނިއްޔ  ާފަހުަގއި ާވިސްނުމަށް ާުނކުރެވޭ.ބަލ  ާކަމެއް ާއެކަން ާއެއްާާޔޭަގއި ާިމއަދު ނޑުމެން ާައުޅގަ

ާކައިވެންޏަ ާވަރި ާަރށަށް ާއަނެއް ާތިބެފައި ާކަމަރަށުގައި ާވ  ާމައްސަލައަކަށް ާދ ން ާއިންޓަރނެޓުާވަނީާށްށް ާވިްއޔ 

ާކޮން ާއަނެއްހެން ާއެވެސް ާދެން ާބަލ . ާއެބަ ާވެސް ާނޫސް ާތިބެގެން ާރަށްރަށުގައި ާބައެއް ާވެސް ެމާމެދުވެރިެވގެން

ނިޑއެްއާޖަހ ފައިާއެާވިޔަފ ރިެގާރަށެއްަގއިާހަމަާއިންޓަރނެޓުާ ާކުރީމަާާކަމަކުންާމިހ ރުާދިރ ގުންާޮކންމެާރަށެއްަގއިާދަ

ާ ާތަނުން ާއެއް ާަތނަށްދެން ާކަމަށްާއަނެއް ާވ  ާމައްސަަލއަކަށް ާދެން ާއެީއވެސް ާފެށީމަ ާބެލެން ާާއެ ވިްއޔ ާވަނީ

ާ ާއުފައްދަން ާމައްސަލަެއއް ާދައްކ  ާާވަނީާކަމަށްވ ހަކަ ާއެއީ ާދެއްކިދ ނެ. ާނޫގަވިްއޔ  ާވ ހަކަެއއް ން.ާބުލުުކރެވޭ

ާބަލާ  ާރޫހަށް ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަން ާހަމަހަމަ ާާރުގައި ާޮއންނަނީ ާމ އްދ ގައ42ާިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޤ ޫނުނާާ.ވަނަ

ާ ާހިންގުމުގަިއާކުރިމަތީގައި ާޤ ނޫނު ާމީހެްއެގާމައްޗަށް ާއެ ާމީހެކޭއަދި ާވެގެްނވ  ާހަމަހަމަ ާވެސް ާމީހަކީ އަިދާާ.ކޮންމެ

ާހަމަހަމަ ާމަންފ ތައް ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުން ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާމީހެއްއެާކަމ ޤ ނޫނުގެ ާކޮންމެ ާހަމަ ާލިބުމަކީ ާެވސްާކު ާގެ

ާ ާއެކަޙައްޤެކޭ. ާބަަޔކ އި ާދިރިއުޅޭ ާމ ޭލގަިއ ާވިޔަފ ރިތަެކްއާމ ލޭގަާމަކު ާމ ލޭގައި ާދީގެްނ ާކުްއޔަށް ާބިން އި

އޮންަނާތަކ އިާއަދިާވިޔަފ ީރގެާފުރުޞަތުތައްާފ ެގާފުރުޞަތުއިުތރަށްާއ ބ ދީާފުޅ ެވގެންާަވޒީާއުފައްދަިއގެންާމ ލެާއަށް

ާއަޮތޅު ާގޮތަށް ާމީހުންނަށް ާދިރިއުޭޅ ާކީްއެވގެންތޯއޭތަުކގަިއ ާނުދޭންވީ ާފުރުޞަތުތައް ާމ ލެއ ިއާާ.އެ އަޅުަގނޑުމެން

ާކައިީރގަ ާވިެލޖު ާކުރުނބ  ާއޮތް ާކަމުަގއިިއ ާއޮތް ާރިސޯެޓްއ ާނަމެްއަގއި ާރިޯސޓެްއާާކިޔ  ާފުށީގައި ާވިަހމަނ  ވިޔަްސ

އަރިއަތޮޅަށްާވެސްާެއާއުފެދިގެންާމ ލެާކައިީރގައިާުހރިާރަށްތައްާއުފެދުނުާހިނދުާއެްއވެސްާބަަޔކުާޤަބޫލެއްާނުުކރިާ
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ާ ާވިްސނ ވަަޑއިގަންަނވ  ާއެކަމަކު، ާކަމަށް. ާހިނގައިދ ނެ ާގޮެތއްަގއި ާރަނގަޅު ާއެކަން ާގެން މިއަުދާގެންގޮސް

ާއެާއަރިއަތޮުޅަގއި ާާެވސް ާޮކޅަށް ާއަނެއް ާއެްއކޮުޅން ާރ އްޖޭަގއި ާމިއަދު ާއެއޮީތ ާެފތުރެމުން އޭެގާާދަނީ.ާެއކަން

ާމި ާލިބެމުން ާާފައިދ ތައް ާދަނީ. ާއެހަމަ ާބޭނުންވަނީ ާގޮތްަތކަކ އި ާކުރެވޭނެ ާކޮށްދޭން.ާާލަތްތައްވަސީާކަންކަން ފުރިހަމަ

ާެއއަރޕޯ ާއަށް ާއަމިއްަލ ާފަރ ތްތަކުން ާަބއެްއ ާވިސްނ  ާވެްސާއެކަމަށް ާެއކަންކަން ާމިއަދު. ާފަށައިފި ާވެްސާއަޅަްނ ޓް

ާފަށައިފި ާވެާކުރަން ާއެއްގޮތަކަށް ާހަމަ ާޤ ނޫނަކުން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެކަމަކު، ާހިތަކަްށާ. ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ސް

ާމަްއޗަށް ާރަްއޔިތުްނގެ ާނުކުެރވޭ ާއެބައިާޤަބޫލެއް ާގޮަތށް ާދޭާބަސްބުެނވޭ ާފުރުޞަތު ާހިންގުމުގެ ާސިޓީތަްއ މީހުންެގ

ާ ާއ ބ ދ32222ާީކަށެއް. ާެއއީާއެއްާމީހުންގެ ާނިސްބަތަކުން ާރ އްޭޖގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބަެއްއާާވީމަ ާމަދު ާމ  ައކީ

ާއ ބ  ާދުނިޔޭގެ ާނޫން. ާމިއުޅެނީ ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާއެހެންވީމ ،ާާަލއްަކއެއ5ާްދީތަކަްށ ާމީހުން. ހ 

ާކަމެއް.32222ާާާތެރޭގައިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާއެއީ ާދިނުމަކީ ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ މީހުންނަށް

ާމިދެންނެވި ާއެާއެހެންވީމ ، ާޝަގޮަތށް ާނިސްބަްތވ  ާއަށް ާދ އިރ  ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާދިނީމަ ާޝަފީޤުާޤުފީކަން ާގެ

ާއެ ާއިްސވެިރން ާސަރުކ ުރގެ ާއަނިޔ ކޮށް ާތަޅ މަރ  ާމައިބަދަތަކ މީާގެންގޮްސގެން ާމުގުރ ާާހުންގެ ާބިންދ  އެއްޗެހި

ާެއއީާާ.ގޮތަށްާދެންާކަންކަންާކުރުމުގައިާވަރަށްާބޮޑެތިާދަތިތަކ އިާއުނދަގޫަތކެއްާކުރިމަިތވެގެންާހިނގައިދ ނެާދޫކޮށްލި

ާވަކި ާދަރިާއަކީ ާފަރ ްތތަކުގެ ާހިންގުމަށްޓަކައިމިދެންނެވި ާކުންފުނިތަްއ ާަކމެއްާންގެ ާބަލައިފިއްޔ ާާކުެރވޭ ކަމަށް

ާޮއންނަ ާމިޤައުމުަގއި ާއަނިޔ ވެރިކަން ާމިހިރީ ާޚިޔ ލު ާމީހުންގެ ާބަެއްއ ާދަންނަވ ނީ ާކަމެއްއަޅުަގނޑު ކަމަށްާާންޖެހޭނެ

ާކޮބަލައިގެ ާހެދުމަކީ ާމީހ  ާހުޅުޖެހި ާމިސްކިތު ާދެން ާކަމެއްނޭ. ާކުރަންޖެހޭނެ ާމީހަކު ާކޮންމެ ކަމަކަްށާާންމެހެން

ާމިއަޅު ާމިސ ލަކަށް ާނުފެނޭ. ާޖަލަށްާަގނަޑކަށް ާމީހުންތަކެއް ާއަނިޔ ވެރި ާއުޅުނު ާކުރީަގއި ާމ  ާމީހުންާާރ އްޖޭގައި ލ 

ާ ާައނިޔ ކޮށް ާމީހުންތަކަށް ާނުވަތަ 336ާާމަރ  ާމަރައިވަރަކ337ާަނުވަތަ ާއަނިޔ ކޮށް ާމީހުންނަށް ާފަހުާށް ެގާގެން

ާފަ ާއެކަން ާކަމަކައިާތ ރީޚެއްަގއި ާއެ ާކޮންމެހެން ާދަޢުވ ކުޅ އެރީމަކ  ާމައްޗަށް ާމީހެއްގެ ާގެްނާމީހަކު ާެއީއާރަން ނިކުތީމަ

ާކަމެއް ާއޮތް ާތެޭރގަިއާހިނގ ފައި ާަކއުންސިލް ާކަާސިޓީ ާހިނގ ފ ނެ ާުނވަތަ ާބަލައިގެން ާބަލަާކަމެއްމަށް ިއގެްނާކަމަށް

ާބަާ ާޭއގައި ާއަށް ާކޮބަނެާއިވެިރވެގައަމިއްލަ ާދ ން ާކުިރމައްޗަށް ާޝަރީޢަތުގެ ާގެން ާއިތޯ އިންސ ނަކަށްާާ.ބޭނުމަކީޭއެގ

ާއިހްސ ސްއަނިޔ  ާއެމީހަކަށް ާެއކަންކުެރވުނީމަ ާގޮތް. ާކުރެވިަފއިވ  ާެއކަންކަްނ ާާކުެރވޭނެ ާވަނީމަ ާރަަހާކަމަށް ޭއގެ

ާ ާމީހުންނަށް ާތިބ ާލިބިފައި ާކުރީަގއިާ،އެހެްނވީމ ާކުެރވޭނީ.އިހްސ ސްޭއގެ ާއެާމަުރވުމުގެ ާވެސް ާމީހަކަށް ާޮކންމެ

ވެދ ނެާަކންނޭނގެާތިމ ާއަށްާެއވަރުގެާއަނިޔ ެއއްާކޮށްަފއިާޮއްތާާއުފަލަކަށްއަށްާލިބޭާާމީހެއްގެާހިތަށްާނުވަތަާފުރ ނަ

ާވ ހަ ާމީހެއްގެ ާެއވ ހަކަ ާވެސް.ާއެކަމަކު ާބުނުން ާކަިއރީ ާއަނެަކކު ާއަެންއކ ާކަ ާތެރޭަގއި ާކައުްނސިލުގެ ާސިޓީ ދެްއކީމަ

ާނުކު ާކައުންސިލްއަނިޔ  ާސިޓީ ާކައުންސިލްއުފައްދައިާާރެވިދ ނެީތވެ ާސިޓީ ާއަނިޔ ކުރަމުންާގެން ާމީހުންނަށް ާތިބޭ ަގއި

ާއުނދަގޫ ާބަލަން ާމަންޒަރު ާކޮންމެވެސްާގެންދ  ާއަތަށްާެވގެން ާތިމަންނަމެން ާއެރީމަާާޒަމ ނެއްަގއި ވެރިކަން

ާމިާާވ ހަކަާމިގޮތަށްާމިާކުރުމަށްޓަކައިާކަންާމިގޮތަށްހުރެއްޖިއްޔ ާމިވެސްާަބއެްއގެާމައިބަަދާބިންދަންާފިކުރުާއަނެއްކާ 
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ާދެްއކުމަކީ ާެއންމެާެއއީައކީާބިލުގައި ާނުދަންނަވ ނަން ާހަދ ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނެއް ާކަމެކޭ. ާޤ ނޫނަކުންާރަނގަޅު ގެން

ާބޭނުން ާމި ާދޭން ާބ ރުތަކެއް ާާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ރަށް ާކަމެއްވަނީ ާޤ ނޫނީާާކަން ާއެކަމަކު ާނޫން. ނުކުރެވިގެނެއް

ާކަންާ ާތެޭރގައި ނެޑއްގެ ާއޮެވގެންަކންމިންގަ ާބޭނުން ާއަތުަގއިާ.ކުރުމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބެހޭާާއެބަާމިއަދު ާޖަލ  އޮތް

ާމި ާޖަލުޖަލުތަްއާއުފެާރ އްޭޖގެާގަވ އިދު. ާއަށިދިގެން ާލ  ާމީހުން ާކުރަމުްނާާގެތަކަށް ާމިކަން ނޑިޖަހ  ާއަދަގޮ ާލ  އަށް

ާއަ ާޒަމ ނެއްތޯ. ާކިހ  ާންނަތ  ާމިިނވަންކަން ާެވއްޖެތޯ.ާއިންސ ނުންގެ ާޒަމ ނެ ާކިހ  ާއޮީތ ާައއިސްފަިއ ގެއްުލވަމުން

ާގަވ އިދެއްާ ާއެްއވެސް ާއޮތީ ާައއިސްަފއި ާކުރަމުން ާއ ނނެތިާއެކަންކަން ާާއަންނ ށޭާ،. ާގޮސް މީހަުކާާއެުބނީމ 

ާތަނެްއަގއި ާދެުކްއލިއަކަާ.އިށީންނަންވީ ާައއިސް ާމީހުން ާދެ ާކަުނާާއިއަތުގަާާށް ާމޫނުގަިއ ާދަންވަރު ނުޑ ާޭރގަ ހިފ 

ާ ާބަނދެފައި ާބަހައްޓ  ާޖެހެނީއޭތަޅައިގެން ނޑި ާއަދަގޮ ާކަލޭ ާތިާ.މިހ ރު ާބަލަހައްޓަން ާޖަލު ާއޭރު ާމީހުންާަގވ އިދަކީ ބޭ

ާވެރިކަންާ ާއެނުވަތަ ާމީހުން ާތިބޭ ާާކުރަން ާފެންނަ ާަގވ އިދުމީހުންނަށް ާެއއީ ާއަތޮޅުަތއްާާ.ގޮތެއް ާބަދަލުގައި ޭއެގ

ާކުރިމަތީގައިާހިންގުމަށް ާޤ ނޫނުެގ ާވެސް ާހިންގުމަށް ާޖަލުތައް ާއަދި ާާވެސް ާކުރުމަށްޓަކައި ާހަމަހަމަ ެވްސާމީހުން

ާފައިސ  ާދައުލަތުގެ ާހެދުމަށް ާމިާޤ ނޫނުތަކެއް ާޚަރަދުކޮށްފައި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާތިބެނީ.ާާއިން ާބައިތިއްބ ފައި ތަނުގަިއ

ާތިބެގެއެ ާއުހޫކަމަުކ، ާމިދައްކަީނ ާވ ާ،ންނ ާވަރަްށާާމިހ ރު ާތީިތ ާދީފިއްޔ  ާބ ުރ ާިތ ާހިސ ބުަގނޑަށް ާތިޔަ ގޮތަީކ

ާނުދެވޭނެ ާމީހުންނަކަށް ާތި ާއެހެންވީމ ، ާކުރިާ.ގޯްސވ ނެ. ާވަރަށް ާދިމ ލަށް ާދިވެހީންނ އި ާމިއީ ފަށައިެގްނާއްސުރެ

ކީްއޯތާެއއްާމިއީ.ާާިއވެންާބޭނުންާނުވ ާވ ހަކަތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާއަޑުާއެއްާމިާމަޖިލީހުގެާާވ ހަކަބުނަމުންާގެންދ ާ

ާއެ ާދީގެން ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ ާވެސް ާތަނަކަށް ާހުރި ާމީހަކު ާއެންމެ ާއެކަންާވ ނީ ކުެރވިޖިއްޔ .ާާކަންމީހަކަށް

މީހުންެގާއ ބ ދީއަކަށްާސިޓިެއްއގ32222ާާެާ.އަކީާތޯާަމްއސަލަީމހުންނަށްާއެކަން.ާކޮބައިާނުލިބޭންވީާއެާކީްއވެގެންތޯ

ާއެދަރަ ާދީގެން ާކުާޖަ ާތަރައްޤީވެ ާއޭގެމީހުން ާކޮބައިތޯ ާިދޔައިމަ ާވ ރިއަރ  ނޑުމެންނަށް.ާން ާއަުޅގަ ާގެއްުލމަކީ ނެ

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ 7222ާާއެކަމަުކ، ާއައިސް ާމިތަނަށް ާހޮވިގެން ާވޯޓި ާއ ބ ދީއަކުްނ ރުފިޔ ެގ84222ާާ/-މީހުންގެ

ާދެފައިާމުސ ރަ ާޖަހ ފައިާނަގަިއގެން ާއަތް ާއަުޅަގނާޭކޓަށް ާމިތަނުގައި ާގެނެްސެގން ާއަނބިދަރިން މ ލޭަގިއާުޑމެންގެ

ާ ާހިފައިގެން ާކުްއޔަށް ާގެދޮރު ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއިންުޝއަރ222ާު;/-ޢ އިލ ގެ ާގެ ާހަދައިގެންފިޔ  ހަމަާާެރންސެއް

ާ ާތިެބވޭވަރަށް ާއެބަ ާތަރައްޤީރީްއޗަށް ާމީހުންނަށް ާދިރިއުޅޭ ާއަޮތޅުތަުކގަިއ ާެއކަމަކު ކުިރއެރުމ ާާއ އިާ.

ނޑުމެންނަްށާމީހުންގެާއ ބ ދީއަކަށްާއެަބއިާމީހުންނަށްާއެއީާސިޓީއެްއގެާދަރަޖ32222ާާަާސްދިނުމަށްޓަކައިގެނެ އަޅުގަ

ާނަ ާއެ ާބޭރުދޭތީވެ ާނޫނީ ާބަދަލުކުރަނީ ާބޯުޑ ާއެން ާބަދަލުކުރަނީ. ނުޑ ާާގަ ާކޮށްގެންގޮތަށް ކޮންމެހެްނާާއެަކން

ާބަދަލުވެފައި ާޒަމ ން ާއެ ާމިއޮތީ ާމ ނައެްއާނެތް.ާމިއަދު ާކުރުުމގެ ާއެކަން ާސަވ ުރެވގެން ާބޮލަށް ކޮންމެާާ.ރައްޔިތުންގެ

ާއެވ  ާވެސް ާދެއްކޭނެމީހަކަށް ާވިސްނައިާަހކަތައް ާއެކަންަކން ާރައްޔިތުން ާއެކަްނާ. ާއަށް ާއަމިއްލަ ާރައްޔިތުްނގެ ގެން

ާދަޢުވ ކުަރން ާޝަކުވ ކޮށް ާައންނ ނެ.ާއ ދެ،ާތަންދޮާކަމަށް ާދުވަސްތައް ާނޭނުގމާ ނިކުންނ ނެ ާތަންދޮރު ާއެނގުމ އި ާރު

ނޑުމެންާމިއަދުާހަމަާާ.ކަމަކީާވެސްާހަމަާސަރުކ ރަކ އިާދައުލަުތގެާފަރ ތުންާކޮށްދޭންޖެހޭާކަންތައްތައްާމިކަން އަޅުގަ
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ާވެސް ާކިަޔވައިާއެބަާއެންމެންނަށް ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާއިނގޭ ާއަންނަ ާމިއުސޫލުދެުމން ާބަލ އިރުަގއި ޖޭަގިއާރ އްާތަކަށް

އަކީ.ާއިނގޭާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާއެންެމާާދެމުންާއަންނަނީވަކިްނނެއްާނޫންކަންާިކޔަަވއިާކޮންމެހެންާދެާޖިންސު

ާ ާވެްސާކުޑަެވގެން ާއިދ ރ ތަކުން ާދޭ ާތަޢުލީމް ާއިސްލ މީ ާއިނގޭ ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާފެށިގެން ާސްކޫުލން ޢަރަބިްއޔ 

ާއިނގޭ ާިސަޔސީއެކަން ާދައްާ.ާއެކަމަކު ާވ ހަކަ ާދ އިރ ގަާގޮތުން ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާހުރެފައިާާއިކަްނީވމަ ާސްކޫލް މަޖީދިއްޔ 

ާާއެ ާދެ ާކިޔަވައިތަނަށް ާމައްސަލަާދޭންާޖިންސުން ާއެެވސް ާާވީމަ ާމައްސަލައެއް. ާވަނީާއެހެން ާކަމަށް ވިްއޔ ާާނަގ 

ާމ ޙަ ާވަދެގެކިަޔވަިއގެންާގޮސްާމަސައްކަްތކުރ  ާމީހަކު ާއެމީހ ާާންއުލަކަށް އަންހެނުންނ އިާތިބެންޖެހެނީާމިާދ އިރުަގއި

ާއޮފީހެްއގައިާފިރިހެނުންނ  ާުއޅޭ ާއެާ.އެކަށީގެންވ  ާއަެންއކ  ާޖަހ ފައިާތަނުގަާާދެން ާޕ ޓިޝަނެއް ާމެދުން ާވެސް އި

ނުޑާއަރ އްޖޭގެާފިކުރުާބައެއްާފަރ ތްތަކުންާގެންދަންާފެށީމަާާހިސ ބަށްާދެންާމިހ ރުާމިާާބައިކޮށްފައިާއެހެންާއެ ޅުގަ

ާ ާއެޔޭާމިހަމަ ާވުމަީކ ާހަމަހަމަ ާއެންމެން ާކުރިމަތީަގއި ާޤ ނޫނުެގ ާއޮތީ ާދަންނަވ ަލން ނެކަކަްށާއަާތިމ މެންާ.ކަމުގަިއ

ާއެބައި ާދީފައި ާއެާފުރުޞަތު ާބެލުމަށްޓަކައިާާފުރުޞަތުގެާމީހުން ާގޮތްތައް ާާބޭނުންކުރ  މަޖިލީހެްއާާހަދ ާޤ ނޫނު

ާފެންނައިރަށްާއެންމެާނުބައިާާޖެހެނީ.ާހަމަާކޮންމެާމީހަކީާކަންާކުރަންާމިންއޮެވގެންާއެާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުންާއެކަ

ާނިންމުމަކީ ާކަމަށް ާނޫާމީހ  ާކަމެއް ާވ ނެ ާކުރެވިގެން ާމީހ ާއެއީ ާއަނެއް ާނުވަތަ ާޫނނޭ. ާކަމެއް ާކޮށްގެންވ ނެ ނޭ.

ާއެކަންޭޏާމެންބަރުފެންނައި ާއަށް ާތިމ  ާއެކަންޏޭާާކަންރު ާއަށް ާކުރެވޭީނާތިމ  ާދިިރއުޅެވޭނީ.ާތިމ ާވެސް ސިޓީެއްއގައި

ާ ާއެކަންޏޭ ާކ ރެއްއަށް ާދުްއވޭނީާމެންބަރުކަްނ ާފުރުޞަތެްއާާ.ވެސް ާއެ ާމީހުންނަކަށް ާދިިރއުޅޭ އަތޮޅުތަުކގައި

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާވެއްޖޭ. ާދ ން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކަްނާފަހަނަޅ  ާދޫކޮށްލ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވިސްނުން ާއެ ނޯންނ ނެއޭ.

ާތިބެ ާމިތަނުގައި ާއަދި ާޤައުުމގެ ާޒުވ ނުންނ އި ާމިއަދުގެ ާދެއްިކޔަސް ާމިވ ހަކަ ާމީހުންާގެން ާތިބި ާގެންދަން ާކުރިައށް

ާ ާމ ދަމ  ާގެންދ ނެ. ާބަދަލުކޮށްގެން ާއެއެކަން ާއެާއެކަމަކު ާމަލ މ ތްދުާމީހުން ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް މިއަދުާާ.ކުރ ނެވަހު

ާޤައުމުަގއި. ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހިނގ  ާއެބަ ާވެާއެކަން ނޑުމެން ާމިއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުެމްނާާސް ާމަލ މ ތްކުރަން. ތިބީ

ާމ  ާމިރ އްޖޭގައި ާޒަމ ނުއްސުރެވަުރގަދަާވެރިންތަާހީކުރީމު ާކުރީ ާއަމީނައިބްރ ހީމްާނ ޞިރަކ އި،ާމުޙައްާެކއް ާއިާކާ މަދު

ާޢަބްދުލް ާއަޅުާމައުމޫނު ާއައިމަ ާުއޅެމުން ާއެޤައްޔޫމަކ  ާދެންހަމަ ނޑުމެްނާހީކުރީމު ާތިބެާގަ ކ ޭރާންޖެހޭނީ.ާސަރުގޮތަޭށ

ާ ާސ. ާވ ހަކަކިޔަިއގެން ާލައިގެން ާމިއީާކުިރއަށް ާޤައުެމއް ާއޮތް ާހިސ ބުަގއި ާދުއްވ ލ  ާދަތްޕިލަ ާބުންޏަސް ާ.ެއއް

އެެހްނާާ.ކިޔަނީާމީހެއްާއަތުޖެހުނުާކޮންމެާއެއްެޗއްާމިާމީހަކ ާއެާބައްލަވ ާމިއަދުާމިޑިޔ ގެާމިނިވަންކަންާދިނީމަާއެ

ާ ާކިޔުމުގެ ާސަރުކ ަރށް ާސަބަބުން ާކޮން ާސިފަިއގަާާ.ގެއްލުމެއްތޯވަނީ ާޕ ޓީއެްއގެ ާއިދިކޮުޅ ާފަރ ތްތަކުން ާއިާއިދިކޮޅު

ާކޮްނާ ާވަނީ ާވަކި ާމިާގެއްލުެމއްތޯ.ހެޅޭއްލެވުމުން ާާައޅުަގނޑުމެްނާވެސް ާެވސްތިބީ ްނާހަޅޭއްަލވަން.ާމީގެާއެްއކޮޅަށް

ާއެބައެާމި ާވަކިކުރަން ާމިދެކޮޅު ާރައްޔިުތންނަށް ާެއއްަޗކީ ާއެބަާތަކެއްފުރުޞަތުާ.ކަންއެނގޭާާނގޭ އޮްތާާފުޅ ވެފައި

ާއެބަދެާާ.ކަން ާކުިރއަށް ާކަން.ާއެހެްނވީމ އެކަުމގެ ާދެބައިާ،ވޭ ާމިާހަމަ ާަދއްކަމުން ާވ ހަކަ ާރޫހެްއަގއި ާވ ދަވެރި ާމީހުން

ނޑިާމޭޒުާނުހުންނ ނެމިތަނުގެާަލވ .ާހީވޭާބަެއއްާދުަވސްާދުވަހުާވެސްާއެބަާހަޅޭއްާތަނުގައި ާހެން.ާއެކަމަކުާހަމަާާގޮ
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ާދެަބއިއަނެއްާދުާ ާެދވުނީަމާާވަހަކު ާއެންމެންާނިކުެމގެްނާދެވޭާހިސ ބަށް ާތެރެއިން ާެއއްގަލަކަްށާއެީރާޤ ނޫނުގެ މީހުން

ނޑުާއެންމެންާއެްއކޮށްާވޯޓުލ ފައިާހީފަާވ ހަކަަދއްކަމުންާމިާނއ  މެންނަކީާެއއްބަުޑާދަނީ.ާމިއީާމީެގާޙަޤީޤަތަކީާައޅުގަ

ާެއއް ާާއެއްބަފ  ާގޮތަކަށް ާޤަައޅުަގނޑުމެން ާއެއް ާބަހަކުން ާއެއް ާދީނަކަށްވ ހަކަަދއްަކއިއުެމއްަގއި ާއެއް ާުއޅޭާާެގން

ާ ާރައީްސ،ާބައެއް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަރ މު ާަލއްޒަތ އި ާއޭގެ ާއެއީ ާވެިރކަމުަގއި. ާއޮތީ ާތަފ ތުވުން ާސިޔ ސީ ހަމަެއކަނި

ާ ާެއކަމުަގއި ާއެއީ. ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާއިހްސ ސްފުދޭވަރެްއގެ ާބަޔަކަށް ާތިބި ާއައުޅެަފއި ާވ ކުެރވޭނީ ާބީވީމަ ގޮްތ.ާާތުން

އިހުސ ސްކުރ ނެާއެވަރު.ާައޅުަގނޑުމެންާއެކަމުާރ އްޭޖެގާމީހުންާވެސްާާމިހ ރުާމިތިބަާމީހުންާއަނެއްކ ާދިޔައިމަާއެ

ާބަދަލުކު ާސަގާ ވެރިކަން ާމިދެންނެވި ާމަސައްކަތްކުރީ ާހަމަހަމަކަމ އިާރަން ާތެރޭގައި ާރައްޔިތުންެގ ާދޫކޮށްލ ، ފަތް

ާރައްާ ާކޮންމެާއެއްަބއިވަންަތކަމ އި ާލ ރިވަނުން. ާޖީަބށް ާއެންމެންގެ ާއޮތުން. ާފުޅ ކޮށް ާފުރުޞަތުތައް ާލިބޭ ޔިތުންނަށް

ާދ  ާރ އްޖެާމީހަކު ާގޮސް ާމިާގޮތަށް ާދެން ާބޭސްކުރުމަށްފަހުގައި ާބޭރުން ާރ އްޭޖެގާާއިން ާމިކަންކަން ރ އްޖޭގައި

ނޑުމެންާރ އްޖެާނެާގޮތްތަެކއްާހަމަޖެއްސުމަްށޓަކައިރައްޔިތުންނަށްާރ އްޖޭަގއިާކުެރވޭ ާއިންާބޭރުންާބޭސްކުރުމާ ާއަުޅގަ

ކުރަނީ.ާކޮންމެާކަމަކަްށާޖޯކުާކިޔ ނެ.ާސިޔ ިސާާއެހެންާވެސްާކަންކަމަށްާސަލ ންޖެހުންާހުއްޓ ލުމަށްާމަސައްކަތްާމި

ާކަމެއް.ާ ާބޭނުންވ  ާވެސް ާކުރަްނ ާެއއީ ާކަމެއް. ާވ  ާެވސް ާއުފ  ާވަރަށް ާކިޔުމަކީ ާޖޯުކ ާކަންތައްތަުކގައި ގޮތުން

ާޖޯކުާވެސް.ާެއއީާމިހ ރުެގާއަޅު ނޑުމެންާވެސްާހަމަ ާއެބަާިކޔަްނާއަުޅގަ ާކުރ ާަކމެއް.ާމިހ ރުވެސް ަގނޑުމެންާވެސް

ާހިތް ާކިޔ ލ  ާހަމަ ާވެސް ާޖޯކުާާސަރުކ ރަށް ާކިޔޭ ާމީހުންނަށް ާއިދިޮކޅު ާއުޅޭއިރުަގއި.ާއަދި ާއެހެން ާފަހަރު ާބައެއް ވަނީ

ާރުޅިއަާއްޓަށްންާއެކަހަލަާކަންތައްތަކ ާނީސްތ ބޮޑު.ާދެާމ  ާހަޅޭއްއަރަިއެގން ލަަވިއގެްނާއިްސގެންާރަތްވެގެްނާއައިސް

ާވ ނީާމިހެންނޭ.ާއެހެންާބުނ އިރުާމިާބުނެވެނީާތިމ ގެާއަޚާ ާދަރަޖަދޭކަށް.ާނިމުނީއޭާދީފިއްޔ ،ނުކުރޭނެއޭާސިޓީެއްއގެާ

ާމ ލޭގަ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާބަލ އިރު ާތ ރީޚަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާުނވަތަ ާކުރިއެރުމެއް ާރައްޔިތުްނެގާއަށް ާމި އި

ާަވކިާބަޔަކަްށާނޫނީާނޭރޭާގޮތަށް.ާބަރުމ ޕީސްާމުންޑުާެއއްާާފަިއވ ނަށްާއެރުންާހުއްދަކޮށްފައިާާމަޖިލީހުގައިާއެބަހުއްޓޭާ

ާބަޔަކުާއަނދެފަިއާއަނެްއާބަަޔކުާއަށްޑިހަާއަށްޑިހަިއގެާމުންުޑާއަނދެފައި.ާމީާޤައުމެްއ.ާހިނގ ފައިާއޮތްާބައްަލވ .ާއެާ

ީދގެންާރަްއޔިތުންާއެކަަމްށާަރްއިޔުތްނަންށ ިވްސަނއި ، ންާނިކަމެތިކޮށްފައިާއޮތްާތަެނއް.ާއެހެންވީމާ ހިސ ބަށްާމީހު

ާފުރުޞަތުތަެކއްާބޭނުން ާޤ ނޫނުތަކުން ާސަރުކ ރުްނ ާއެދެންާާވެގެން ާއުފައްަދއިދިނީމަ ާސިީޓ ާބަޔަކަްށ ދީގެްނ

ނޑުާދަންނަވ ނީާފަހުާާށްއައިބުކަމަ ބަސްާބުނަންާވެސްާލަދުގަނެއޭާމިތަނަށްާދެތުވެ.ާވ ާކަުމގައިާވަނީާވިްއޔ ާއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުާހަމަާހިތުގައިާއޮީތާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތްާހުށަހެޅުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތ އީދުދެއްވ ާ

ާއެއްާާސިޓީާއަކީާކަމުގައިާރ އްޖޭގެާއަޮތޅުތަުކގައިާދިރިއުޅޭާަރއްޔިތުންނަށްާދިހަާހ ސްާމީހުންާހަމަާކޮންމެާއ ބ ދީާމި

ާނިންމ ނެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާގޮތަކަށް ާނަހަދ ނެ ާޤަބޫލެއްާކަމަށް ާެވސް ާހަމަގައިމު ާއަޅުަގނެޑއް ނުކުރ ނަން.ާާކަމަކަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ  ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހިާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާބަހުސ ބުން ާއިބްތިދ ޢީ ާއެހުމުެގާބިލުގެ ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާނިމުނީ. ސް

ާމަްއސަލަ ާބެހޭ ާއޮންނ ނެ.ާނިޒ މ  ާއެހުން ާވޯޓަށް ާފެނޭތޯ ާބަލަިއގަްނނަން ާބިލު ާމި އެްއާތޮއްޫޑާދ އިރ ގެާާވަގުުތަގއި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހަކަެދއްެކވުން:ލީާވަޙީދުާވ ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ގައިާދެންމެާއެދެކެވުުނާވ ހަަކއ ާގުޅިގެެނއްާނޫްނ.ާހ ލަތުނެގީާެއއްވެްސާާއެްއާމިާއަޅުަގނުޑާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަ

ާ ާއެޖެންޑ ގަިއ ާއެބ33.5ާައަޅުަގނޑުމެްނގެ ާާަގއި ާޤ ޫނނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ވަނަާާ;34އޮތް

ާަރްއޔި ާދަށުން ާމަމ އްދ ގެާ)ރ(ާގެ ާޯހއްދެވުމަށްޓަަކއިތުންގެ ާރުހުން ާފޮނުވ ފައިާޖިލީހުގެ ވ ާާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށް

ާމަޖިލީހުގެ ާަޢއްޔަންާާވަޒީރުްނގެ ާގޮުތގައި ާސަރުކ ުރާާކުރަްއވ ފައިމެންބަރުންގެ ާނަންފުޅުތައް ާބޭފުޅުންެގ ވ 

ާއެ ާޮފނުވުމުން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބަލ  ާިމންވަރު ާކުރ  ާއަދ  ާޮއްއވ ާާކޮމިޓީންާމަސްއޫލިއްޔަުތ ާމިހެން ާރިޕޯޓް. ފޮނުްއވި

ާސުއި ާމިވަނީ ާޮއއްސުނުއިރު ާއިރު ާމިްއޔެ ާބަލަިއގަނެފަ. ާމައްސަލައެއް ާކޯޓަށް ާއަމުރެއްާާކަމުގައިާޕްރީމް ވަގުތީ

ކަމެްއާާކޯޓުގެާކަމެއްާކުރިއަށްާދ އިރުާމިާމަޖިލީހުގައިާއެާޕްރީމްާޤ ނޫނުއަސ ސީާބުނ ާގޮތުންާސު.ާނެރެދިނުމަށްޓަކައި

ާ ާމިހެނެއްާނުބެލޭނެ. ާވައްދަިއގެން ާއެްއެޗހި ާވެސް ާކޯޓުތަކަށް ާދ އިރު ާކުިރއަށް ާކަމެއް ާމަޖިލީހުގައި ާމި އަނެއްކ 

ާމިހެނެއްާނުހެދޭނެ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާބަރުާއަީލާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެން

ާކުާއެހެން ާމި ާމިހ ރު ާގަވ އިދަކުންތޯ ާކޮން ާމީ ާވަންޏ  ާބ ޠިލުކަމަށް ާަގވ އިދު ާއެ ާދަނީ. ާމަޖިލީސްާރިއަށް ާމި ވަންޏ 

ާއެއްާިމއީ.ާޖެހޭނެާއިނގޭތޯ.ާނިޒ މީާމައްސަލަަގވ އިެދއްާހަދަންާކުރިއަށްާދ ންާައއު
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާއެޖެންާ-32.4 ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާނަންބަރު 32.4ާާޑ  ާެއއީ ާިބުލާާގެވެށިާއަށް. ާުހއްޓުވުުމގެ އަނިޔ 

ާ ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާގެންދިއުން. ާއިށީކުރިއަށް ާމެންބަރު ާދ ިއރ ގެ ާިމާތޮްއޑޫ ާއެދެން. ނދެަވަޑއިގެންެނވުން

ާއ ދެ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާނ ުރވ ނަން. ާނުކުތ ެއއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއަޅުަގނުޑ ާމައްސަލ ަގއި ާދ އިރ ެގާ، ޮތއްޫޑ

ާިއށީ ާމެންބަރު ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވަިއކަރަދޫ ާއެެދން. ނދެވަޑަިއގެންނެވުން

ާއެދެާ ާމިއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދ އިާން. ާމަތިެވރި ާޢިްއޒަތްތެިރާއަރުވަނީ ރ ގެ

ާއިންާމުޙައްމަދަށް.ާމެންބަރުާޙުސަ

ާ

ާކަެދއްެކވުން:ލީާވަޙީދުާވ ހަތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާދެކޮޅަށް ާަގވ ިއދ  ާމަޖިލީހުގެ ާއިނގޭތޯ. ާނުޭދ ާޖަވ ެބއް ާއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ާރަީއސް، ާކަމެއްާާޢިއްޒަތްތެރި ާކޯޓުން

ާޞައްޙަ ާގަވ އިދު ާމި ާމ އްދ ާބަލައިގަނެފިްއޔ  ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބައްަލވ . ާޖަވ ބުދެއްވަ ާއެއަށް އެްއާާވ ނެތޯ.

ގަވ އިދ ާމެދުަގިއާާބ ޠިލުކުރަންާހުށަހެޅިާމައްސަލައަކ ާގުޅިގެންާކޯޓުާއަމުރެއްާނެރެދިނުމަށްާކޯޓުންާބަލައިގަތުމަށްާމި

ާއިނގޭތޯ.ާާސުވ ލުާއެބަާއުފެދޭ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަްތތެާއ ދެ، ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާމިއަުރވަނީ ާއަޙްމަދުާެއއް ާމެންބަރު ރި

ާއިންާމަނިކަށް.ާނިހ ނުާޙުސަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޙުސައިންާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާވިލިމ ފަންނު

ނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ ވަަނ7ާާ;ނެގީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާެއއްާމިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާއެހެންާ ާއަދި ާރިޔ ސަތަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއޭރުން ާފުރުޞަތުދެއްވ . ާދަންނަވ ލުމަށް ާައޅުަގނޑު ާއިނގޭތޯ. ާއިން މ އްދ 

ނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ާމެންބަރުންނަށްާވެސްާއެނގި ޕްރީމްާނެގީ.ާސުާއެއްާމިާަވޑަިއގަންނަވ ނެާކީްއެވގެންތޯާއަޅުގަ
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މެދުާުނވަތަާޤ ނޫނީާގޮތުންާކަްނާާދުާއުފެޭދާމުހިއްމުާސުވ ލުތަކ ކޯޓުންާލަފ ާހޯދުން.ާޤ ނޫނުގައިާކަންާއޮތްާގޮތ ާމެ

ާއޮތްާގޮތ ާމެދު..

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އެއްާނޫން.ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުންާއެދެން.ާާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމެންބަރުން، ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ނޑު، ާއަުޅގަ ނޑު، ާައޅުގަ ާއ ދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި، ާޢިއްޒަތްތެރި، ާމެންބަރުން، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ތޮއްޫޑާއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން

ާ ާދ އިރ ގެ ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާނަޞޭޢިއްޒަތްތެރި ާހިތްތެވުމަށް ާދ އިރ ގެާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާވިލިމ ފަންނު ޙަތްތެރިވަން.

ާޢި ާދ އިރ ެގ ާވިލިމ ފަންނު ާދަންނަަވން. ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުމަށް ާމެންބަރު ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި އްޒަތްތެރި

ާ ާނަޞޭގަވ އިދަށް ާހިތްތެވުމަށް ާމެންބަރުާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ޙަތްތެރިވަން.

ާ ާއެެދން. ާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާހިތްތެވުމަށްާހުާޢިްއޒަްތތެރި ރުމަތްތެރިކޮށް

ާެއއް ާނަޞޭާާއަދިވެސް ާފަހަރު ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވަިއކަރަދޫ ހުރުމަތްތެރިކޮްށާޙަތްތެރިވަން.

ާނަޞޭ ާހިތުމަށް ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާހިތުމަށްާހުާޙަތްތެރިވަން. ާރުމަތްތެރިކޮށް

ާނަޞޭ ާޙަތްތެރިވަން. ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިތްތެވުމަށްާތޮއްޫޑ ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ާގަވ އިދަްށާނަޞޭ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިއްވަން.ާގެމަނަފުށީ ާނަން ާދެންޖެހޭނީ ނަޑށް ޙަތްތެރިވަން.ާއަުޅގަ

ާެއއްހު ާއަދިވެސް ާހިތްތެވުމަށް ާނަޞޭާާރުމަތްތެރިކޮށް ާދ އިރ ެގާާޙަތްތެރިވަން.ފަހަރު ާވައިކަރަދޫ )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(

ާ ާަގވ ިއދަށް ާމެންބަރު ާނަޞޭޢިއްޒަތްތެރި ާހިތްތެވުމަށް ާތިހުރުމަތްތެރިކޮށް ާއ ެދ، ާއ ދެ،ާާޙަތްތެރިވަން. ބޭފުޅުން،

ާމި ާއަުރވަްނވެގެން ާޖަވ ބު ާއަްށ ާުނކުތ  ާނިޒ މީ ާނެންެގވި ާތިބޭފުޅުން ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާާއަޅުަގނުޑ އުެޅނީ.

ާނިޒ މ ޢިއްޒަ ާއެދެން ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާމައްސަލަާތްތެރި ާާބެހޭ ާމައްސަލަ ާއެ ާނެންެގވުަމށްފަހު އަށްާއެއް

ާފުރުޞަތު ާއެރުވުމަށް ާތިޖަވ ބު ާފުރުޞަތުާައރުވަން. ާއ ެދ،ާާބޭފުޅުން ާޖަވ ބުއެރުވޭނީ. ނަޑށް ާއަުޅގަ ދެއްވަންޏ 

ާއަންގ ފަސު ާމަޖިލީހަށް ާކޯޓުން ާސުާޕްރީމް ާނެތް ާފަރ ތަކުްނާާޕްރީމްއެއް ާއެްއވެސް ާހޯުދމަށް ާއަމުރެއް ާަވގުތީ ކޯޓަށް

ވެސްާއަިދާާމިާމަޖިލީހަށްާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާޕްީރމްާކޯޓުންއެއްކޮށްާސުކަމަކަށް.ާެއހެންކަމަށްވުމ ާާހުށަހަޅ ފައިާއޮތް

ާއަްނގ ފަ ާޮގތަކަށް ާެއްއވެސް ާެއއްވެްސ ާއެާއެހެން ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާނެތް. ާމީިޑޔ ެއއް ާޚަބަރުތަެކްއާާަގއިްއކޮށް އަދި

ާދިޔަ ާއެާކަމަށްާފެތުރިގެން ާފަރ ތުން ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއްެވްސާާވިޔަސް ާއަޅަންޖެހޭ ާދޭތެރޭގައި ކަމ 

ާމައްަސލަ ާއެއްވެސް ާބެހޭ ާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާނިޒ މ  ާމައުޟޫޢުާފިޔަވަެޅއް ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ަހަކާއެއް ާނ ރުވ ނެ ގައި
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ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާމެންބަރުދަންނަވަން. ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފުރުޞަތުާމަތިވެރި ާމުޙަްއމަދަށް އަރުވަންާޙުސައިން

ާއަނިޔ ގެާބިލަށްާވ ހަކަުފޅުާދެއްެކވުމަށް.ާގެވެށި

ާ

 މަތިވެރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރައީާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަވައްޝުކުރިއްޔ  ާފަހުން ާދ ދި ާއަޅުަގނޑަށް ާފުޓެސް. ާދިއުމުގެ ާޤައުަމކަށް ާލިބުނު.ާރި ރުޞަތު

ާއަަރއި ާޓެކްސީައކަށް ާޤައުމުގެ ާމި ާމިއަދު ާބުނީ ާޑްަރއިވަރު ާެޓކްސީ ާދިަޔާދިއުންތެރޭގައި ާއެނގޭހ ގެން ހެއްޭޔ.ާާލަތު

ާަރއީްސެގާ ާއޮތީ ާސިފައިން ާދަށުަގއޭ.ާފުލުހުންނ އި ާބ ރުގެ ާއޮތީ ާދަށުަގއޭ.ާކޯޓުަތއް ާބ ރުގެ ާރައީްސގެ ާއޮތީ މަޖިލިސް

ބ ރުގެާދަށުގަޭއ.ާރައީސްާބޭުނންާކޮންމެާކަމެއްާމިާޤައުމުަގއިާމިހ ރުާކުރެވޭނެއޭ.ާއަުޅަގނޑުާުއއްމީދަކީާދުޢ ާއަކީާ

ާ ާމި ާއިރ ދަކުހ އަޅުަގނޑުމެން ާނުދ ނެލަތު ާއޮންނ ނެާރެއްިވއްޔ  ާދެމި ާޑިމޮކްރަީސ ާވެސް. ާދުވަހަކު ކަމަށް.ާާކަމަށް

ާޑިމޮކްރަސީ ާހިނގައްޖެްއޔ  ނޑި ާކެ ާމުސްތަޤިއްލުކަން ާކޯޓުތަުކގެ ާާއ ދެ، ާއ ދެ، ާނޯންނ ނެ. ާދެމި ާއެތ  ާގެވެށިާއެއް

ާހުއްުޓވުމު ާކަމަށްަޓކައިއަނިޔ  ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާޢިއްޒަތްތެރިާގެ ާދ އިރ ގެ ާއ ދަމަށްާމެާާތުލުްސދޫ ާރޮޒައިނ  ންބަރު

ާޑީ.އ ރު.ީޕެގާޝުކުރު ާޚ އްޞަކޮށް ާފަރ ތްތަކަށް، ާހުރިހ  ާއެހީތެިރެވދެއްވި ާތައްޔ ރުކުރުމުަގއި ާބިލު ާއަދި ދަންނަވަން.

ާ ާޝުކުރުއަންހެނުންގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާއިސް ާފިރިމީހ ާގޮފީގެ ާނުވަތަ ާދެމެދުގައި ާދެމަފިރިންގެ ާމިއީ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާއަ ާއެއަނބިމީހ  ާނުވަތަ ާއަނިޔ ތައް ާކުރ  ާނޫންާށް ާއެކަނި ާމައްސަަލތައް ާހިނގ  ާމެދުގައި ާދެމީހުންގެ ކަމަްށާާގޮތަށް

ާނެތިން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާދ ކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތަކަށް ާއެހެްނވީމ ،ާއެ ާވިދ ޅުވެފައި. ާވަނީ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ވ ހަކަދެްއކި

ާބިލު ާފ ސްވުމުން ާބިލު ާމި ާުއއްމީދަީކ ާައޅުަގނުޑގެ ާއ ދެ، ާމަގުސަދުަތއ4ާާްގެ ާަބޔ ންވެގެްނވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާދ ނެ ާދަންނަވަންާހ ސިލުވެގެން ާއެހެންނަމަވެސް ާާއޮތީ،ާކަމަށް. ާއ ެދ، ާނުވ ނެ. ާފަސޭހަކަމަަކށް ާއެހ  ާެގެވށިާމިީއ

ާނ ޒުކުާ ާތަންކޮޅެއް ާިމކަހަލަ ާދުރު ާސ ބިުތވުން ާފަހަރުގައި ާބެލޭ ާބެލޭ، ާމަދުން ާަސބަބުން ާޒ ުތގެ ާއޭެގ ާއަކީ ާއަނިޔ 

ާމައްސަލަާ ާއިންނަ ާއަުޅގަާގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާސްޓޭޖުެއއް. ާކޮމިޓީ ާުއއްމީދުކުރަނީ ާމިކަަމްށާނުޑ ަގއި

ާދ އިރ ެގާާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ނެ ާއުތުރު ާމަްއޗަންގޮޅީ ާމައްޗަށް ާސ ބިތުކުރުމުގެ ާމައްސަލަ ާހޯދުމ އި، ާހެކި ާައދި ކަމަށް.

ާއަޙްޢި ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާދެއްެކވިއްޒަތްތެރި ާދީދީ ާސްޓޭޖުާމަދު ާކޮމިޓީ ާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ނެވ ހަަކފުޅުތަކަށް ކަަމްށާާަގއި

ާބެލެމުން ާނަމަވެސް ާހުށަހެޅި ާމައްސަލަެއއް ާމިފަދަ ާފަރ ތަކުން ާކޮންމެ ާައދި ާުއއްމީދުކުރަން. ާގެންެދވޭާާއަޅުަގނޑު

ނޑުާުއްއމީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާކަހަލަާގޮތަކަށްާބިލުާފަރުމ  ފަަދާާދ ގެާ)ވ(ާގައިާވ ވަނަާމ އ4ާްކުރައްވ ނެާކަމަށްާއަުޅގަ

ާުއފެދޭނެ ާއަވަހަށް ާވަރަށް ާމަދަނީާާޤ ނޫނެއް ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާއެހެންނަމަވެްސ ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާއުފުލ  ާޒިންމ  ާމަދަނީ ާއ ދެ، ާމަާޒިންމ ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ާހެދުނު ާއަދި ާޤ ނޫނު ވިޔަްސާާކަމަށްޖުބޫރުކުރ 

ާޢަމަލުކުރެވޭނެބ  ާހޯދައިވަާއެކަމަށް ާވެސް ާޚަރަދު ާދަރިންގެ ާޒިންމ އޭ. ާއެަފދަ ާއުޅޭއިުރަގއި ާނުވަތަާާނުދެިވގެން އެއް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއުފެދޭ. ާސުވ ލު ާތަންފީޛުވ ެނތޯ ާޤ ނޫނެއް 5ާާއެފަދަ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާެއީކަގިއ4ާާވަނަ ާމިވ  ަގއި
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ާކޮންބަެއއްތޯ.ާ ާއެބަޖެހޭ.ާެއއީ ާވިސްނ ލަން ާމެދު ާކޮންސެޕްޓ  ާސްޓޭޖުަގިއާދިރިއުޅުމުގެ،ާއެ ާކޮމިޓީ ާހީވޭ ނޑަށް އަުޅގަ

ާާސ ފުކުރަްއވ ނެ 5ާާހެން. ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ  ާާއުިނކުރަންޖެހޭނ7ާެަވނަ ާފެންނަނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ަވަނ5ާާކަމަށް

ނޑުާުއއްމީދުކުަރން.ާާަގއިާއިތުރަށްާސ ފުކޮށްދެްއވ ނެމ އްދ ގެާ)ށ(ާކޮމިޓީާސްޓޭޖު ވަނަާމ އްދ ާައީކ7ާާކަމަށްާއަުޅގަ

ާބެހޭާގެވެށިާއ ެދ،ާއަނިޔ .ާާގެވެށިާ ވެސްާކަމަށްާއަބަދުާާއަނިޔ ގެާިޝކ ަރވެރިޔ ާެގވެށިގޮތުްނާމިއޮންަނނީ،ާާއަނިޔ އ 

ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމ ނަކުރުމުގެ ާވިކްިޓމްގެ ާމިއޮންނަނީ ާބައެއްާޤ ނޫނުގައި ާއެހެންނަމަވެްސ ާނުވަަތާާގޮތޭ. ފަހަރަށް

ާ ާގޮތަކަށް ާމިކަހަލަ ާލިބުނުމީހ  ާއަިނޔ  ާކުއިޤ ނޫނުގައި ާބޭފުޅުންނަށްާާރެވިދ ނެބ ރ ތް ާކޮމިޓީ ާެވސް ކަމަށް

ާއެ ާދެން ާާފެނިވަޑަިއގެން ާއިބ ރ ތްގޮަތށް ާއ ދެ، ާސްޓޭޖުާވަނ9ާަކުރެވިދ ނެ. ާކޮމިޓީ ާއަށް ާ)ށ( ަގިއާމ އްދ ގެ

ާގެންނަވ ނެ ާބަދަލު ާދިނުމަީކާާވިސްނަވ ަފއި ާއަދަބު ާދެ ާކުަށކަްށ ާެއއް ާުއއްމީދުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާގިަނ54ާާކަންާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާާކަެމއްާާރ ޤ ނޫނުއަސ ސީާމަނ ކު ވަނަާމ އްދ ާައކީާއަދަުބގެާމ އްދ .ާވަރަށް

ާއަދަބ ބޭ ާެއާާބެހޭާފުޅުން ާއަދި ާއަދަބަކަށް. ާއެކަށޭަނ ާކުށ  ާވ ންޖެހޭނީ ާއަދަބުތަްއ ާވ ހަކަދައްަކވ . ގޮތުން

ާކުށްތަންފީޛުކު ާއެ ާއަދި ާއަދަބަކަށް. ާރެވޭނެ ާހިނގުން ާކަްނކަން ާެއ ާކަންކަން.ާކުރުން، ާބ ރުއަޅ  ާގޮަތކަށް މަދުވ ނެ

ާވިސްނ ނެ ާިމގޮތަށް ާއެއްާއެހެންވީމ ، ާއަިދވެސް ާއުއްީމދުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލުާކަމަށް ހުށަހެޅުއްިވާާަފހަރު

ާދަންނަވަން.ާމެންބަރަށްާޝުކުރު

ާ

 ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާރަާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާބިލެޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިތަނަށް ާހުއްުޓވުމަށް ާއަނިޔ  ާެގވެހި އްާއީސް.

ާކަމަށްޓަަކއި ާދެްއވި ާޝުކުރުއަާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރަށް ާހުށަހަޅައިދެއްވި ާބިލު ާނިހ ޔަތަށް ނޑު ދަންނަވަން.ާުޅގަ

ގޮތުްނާާބެހޭާގިނަާމެންބަރުންާމިާބިލ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮަޒއިނ ާއ ދަމަށް.ާއ ެދ،ާމިާޢިްއޒަތްެތރިާމަޖިލީހުގައި

ާދެްއކެވިާ ާއިހުވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުންނަށް ާގިނަ ާޚ ްއޞައިުރގައި ާއަނިޔ  ާގެވެިހ ާގެންދިަޔއީ ވަީނާާސ ސްވަމުން

ާއަނިޔ  ާކުރ  ާގޮތުާއަންހެނުންނަށް ާމިއ އެއް ާިވސްނުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދިވެހިރ އްޭޖަގިއާާަގއި. ާއަނިޔ  ާގެވެހި ތަފ ތު.

ާތެރެއަކުންެނއްާމ ޙަާގެއަޅުަގނޑުމެންާ ާއަނިޔ ގެ ާކުރ  ާއަންހެނުންނަށް ާހަމައެކަނި ާއަންނަނީ ާފެށިގެން ާތެރޭގައި އުލު

ާތެރެއަށްާ ާމުޖުތަމަޢު ާމި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާނުރައްކ ތެރިކަން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ނޫން.

އެއްާގޮތުން.ާގޭޭގަގއިާގެންުގޭޅާާދިންނަށްާކުރ ާއަނިޔ ގޮތެއްަގއިާޭގޭގގައިާގެްނގުޅޭާކުާފ ޅުވަނީާއެންމެާފ ޅުކަންާބޮޑު

ާފިރިހެން ާެއއީ ާއަނިޔ ، ާކުރ  ާކުދިންާކުދިންނަށް ާއަންހެން ާވިޔަްސ، ާުފޅާ ނަމަާވީާކަމުަގއިާާކުދިން ާވެސް

ނަމަވެްސާއެކުާމިާއަނިޔ ާަބެއއްާބޭބޭފުުޅންނަށްާނޭނގިާގަިއާހިންގ ފައި.ާއަދިާހަމަެއއާ ދ އިރ ެއއްަގއިާވަނީާމިާޤައުމުާ

ާިމީއ ިހާތަމުހރި ، ބޭބޭފުޅުންގެާލޮބުވެތިާދަރިންނަށްާވަނީާމިާއަނިޔ ާތަހައްމަލުކުރަންާޖެހިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާމަޖިލީހު ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާމިީއ ާކަމެއް. ާވިސްނުމ  ާމެންބަރުގެ ާހުރިހ  ާމިކަަމްށާގެ ެއކު
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ާއޮތްހަ ާހޯދަންޖެހިފައި ާޤައުމުގަާއްލެއް ާމި ާެވސް ާދަރިެއއް ާއެންމެ ާއެންކަމެއް. ާހުރި ާބޮޑުވެފައި ާމަުދވ ނެ، ެމާއި

ާކޮްނމެވެސް ާމަުދވ ނެ ާވެސް ާާދަރިއެއް ާނަފުސ ނީޢ ގޮތަކުން ާެތރެއިން ާޫނނިއްޔ ާއިލ ގެ ގޮތުްނާާޖިސްމ ނީާގޮތުން

ާމައިންބަ ާޒަމ ނުަގއި ާުކރީ ާައއީ ާއެނގިގެްނ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނުލިބި. ާއިޞްލ ުޙކުރުމުެގާއަނިޔ ެއއް ާކުދިން ފައިްނ

ާދެމުން ާއަްށާާނަމުގައި ާގެ ާކ ންދީފ ނެ. ާައޅ ފ ނެ.ާވެލި ާމިރުސް ާލޮލުގައި ާނުކޮށްފިއްޔ  ާައނިޔ ތައް.ާނަމ ދު ގެންދިޔަ

ނުވައްދަފ ނެ.ާމިާޒ ުތގެާކަންަތއްތަކ ާހެދިާފެށިގެްނާައއިާއަނިޔ ާެއާދަރިފުޅ ާދޭތެރޭާޖެހޭާމައްސަލަެއއްެގާސަބަބުްނާ

އަށްާވެސްާކުރަނީ.ާާއަްށާވެސްާކުރަނީ.ާއަނބިމީހ ާފިރިމީހ ާއްސަާގެާއަށްާވަދެާިއނދެގެންާއުޅޭާއަނބިމީހ ދެންާގޮ

ދ އިރުާމިީއާާއެހެންނަމަވެސްާައޅުަގނޑުާުއފ ކުރަނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަިޖލީހުންާމިކަމަށްާޚ އްޞަާޤ ޫނނެއްާނިމިގެން

ކަމުަގއިާާދައުރުގަިއާކުރެވޭނެާއެންމެާމުހިއްމުާެއއްާމަސައްކަެތއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޢިއްޒަްތތެރިާމަޖިލީހުންާމިާ

ާރަީއސް،ާއަންހެނުންނަކީާނަފުސ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ނެއޭ.ާިޢއްޒަތްތެރި ާބައެއްާގޮތުން ގޮުތަގިއާާވުެރާބަލިކަށި

ާޤަ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއެްޑވ ންޓޭޖު ާއޭގެ ާނޫންބޫލުކުރައްވ . ާމަދެއް ާނަގ ލެއް ާފިރިހެނުން ާއެހެންނަމަވެސްާވެސް .

ާެއާ ާއ ދެވެނީ ާމި ާމަޖިލީހަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާއަަޅއިގެން ާޓައީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާގ ތްކަމުން.ާ ާބަހައްޓ  ާމި ާވެރިންނަށް ާފިރިހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަނބަލުން ާއެ ާމަސައްކަތުން. ާބުރަ ކަނބަލުންގެ

ާވަޒަންކުރ  ާއަގު ާއަންހެްނާާއެހެންނަމަވެސް،ާމީގެ ާބަެއއް ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަނެއްކޮޅު ާމީގެ ާހަމަ ާމަދުވ ނެ. ފިރިހެނުން

ާަރއްކ ތެރިކަމ  ާޢިްއޒަތް ާއަުބރ އި ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެާބޭފުޅުންނަށް ާުއޅެވެނީ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި ކަބަނލުްނެގާާއެީކގަިއ

ހިތ މަައީކާާއިން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީގަފިރިންާއެކަބަނލުންނަށްާއަޅ ލުންާދޭލެއް،ާއަހައްމިއްޔަުތކަންާދޭލެއްާބޮޑުކަމު

ާޚަޒ ނ  ާއަގުޮބޑު ާކިހ  ާދަރިންނަކީ ާމ ތްކަމ އި ާގުޅުުމެގ ާއަނބިފިރިކަމުގެ ާިމާާެއއްާމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ކަަމށް

ާ ާއަޅުަގނުޑ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވިސްނ ތީ. ާމީހުން ާގިނަ ާދިރިއުޅޭ ާމަޖިލީހުގެާމުޖުތަމަޢުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ދ އިުރގައިާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެއްާދޭންާއެބަޖެހެޭއާާފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލަންާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާެވގެންބޭާއެންމެހައި

ާބޮޑެިތވ  ާލިބެމުންާގޭތެރޭަގއި ާދަރިންނަށް ާބެހޭާކުަޑކުޑަ ާއަނިޔ ތަކ  ާމިާދ  ާހީވެފައި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތުން.

ާޗައިލްޑު ާވ ހަކަާއޮންނަނީ ާކުރ ާދައްަކއިާެއއްާއެިބއުްސގެ ާކުޑަކުދިންނަށް ާފަރ ތުން ާފިރިހެނުންގެ ާއެއީ ފިްއޔ 

ާއަންހެްނާ ާކަންތައްތަެކއް. ާކުރިމަތިވ  ާވެސް ާޖިންސަށް ާދެ ާހަމަ ާެއއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގޮުތގައި. އަނިޔ ެއްއގެ

ާމަ ާދޭލެއް ާއަނިޔ ތައް ާއެފަދަ ާވެސް ާކުދިންނަށް ާފިރިހެން ާހަމަ،ާޅަ ާވެސް ާފިރިހެނުންނަށް ާފަރ ތުން ދެްއާބޭފުޅުންގެ

ދައްކަނީާފިރިހެންާވެރިންާއަންހެންާބޭފުޅުންާއަނިޔ ކުރ ާވ ހަކަ.ާާއަިނޔ ގެާބިލެްއެގާވ ހަކަދައްކ އިރުާމިާގެވެށިނޫން.ާ

ާެއއީކީ ާޙަޤީޤަތަީކ ާުކރ ާާއެހެންނަމަވެސް، ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާފިރިހެން ާފަރ ތުން ާޭބފުޅުންގެ ާއަންހެން ާނޫން. އެްއ

ާުނވ ނެ ާމަދެއް ާވެސް ާމިފަދަާއަނިޔ ތަެކއް ާހެދި ާއަނިޔ ތަކ  ާމިަފދަ ާމ ޙައުުލގައި ާކުޑަކުޑަ ާރަީއސް،ާމި .ާޢިއްޒަތްތެރި

ާފަދަާ ާމިދެންނެވި ާދ ންޖެހިފައި. ާދޫކޮށް ާދުނިޔެ ާމި ާފިރިހެނަކު ާވަނީ ާވެސް ާފަހުން ާދ ދި ާވެ ާޝިކ ރަައކަށް އަނިޔ ގެ

ާއަންހެނެއްގެާފަރ ތުންާދިމ ވި..ާ
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ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދެވުމަށް.

ާ

ާ:ޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުންާާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާބ ރަށު

ާދ ދިާ ާބޭނުންވޭ ާދަްނނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިފަދައިން ާހަމަ ާއ ެދ، ާިރޔ ސަތު. ޝުކުރިއްޔ 

ވަނީާއަންހެނަކުާވެްސާމިފަދަާއަނިޔ ވެިރާފިރިހެނެްއގެާިޝކ ރައަކަްށާެވާމިާދުނިޔެާދޫކޮށްފައި.ާމިާބިލުަގިއާފަހުންާ

ާއެބަ ާއަލިއަުޅވ ލ ފައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގޮުތގަިއ ާކަެމއްެގ ާމުހިއްމު ާމިފަދަާާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ އޮތް

ާ ާގޮތްތަެކއް. ާސަލ މަްތވެވޭެނ ާދެކޭހިތްކަންތައްތަކުން ާައޅުަގނުޑ ާއަދި ާުއްއމީދުކުރަނީ ނޑު ާިމާާއަުޅގަ ާވެސް ވަނީ

ާމުޖުތަމަޢުާމިފަދަާހުރިހ ..ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުަގނޑުާއ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަެވއްޖެ.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކަފުޅުާުކރިއަށްާގެންދެވުމަށް.

ާ

ާ:ޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުންާާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާބ ރަށު

ާމުހި ާމިފަދަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަހުޝުކުރިއްޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލަކަށް ާައޅުަގނުޑާއްމު ާދ އިރު ސްކުރަމުން

ާގޮތް ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާވަޒަންކުރުމަކީ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުހިއްމުކަން ާބިލުގެ ާމި ނުޑާާހިތުން ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާ ާމަިޖލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާތިްއބަވ 99ާދެކެން. ާާމެންބަރުން ާހިއްސ  ާ ާބަެއއް ާބޮުޑ ާފިރިހެންާއިުރަގއި ވަނީ

ބޮޑަްށާސަމ ލުކަންާދީގެންާޢިްއޒަތްތެރިާމެްނބަރުާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާާފުޅުންާމިާބިލަށްާއިހުނަށްވުރެބޭފުޅުން.ާމިާބޭ

ާގޮތަާ ާނުގެއްލޭނެ ާމިމަގްސަދު ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިހ ޔަތަްށާާކަްށާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާދިއުަމކީ ާެވގެން ކަންތައްތައް

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާއޮތްގޮްތ ާމ ޙަުއލު ާތަޅުުމގެ ާމި ާަމޖިލީހުގައި ާިޢއްޒަތްތެރި ާމި ާެއނގިއްޖެ ާައޅުަގނޑަށް ާކަމެްއ. އެދޭ

ާ ާނޫން.ާމިހ ރު ާކޯރަމ5ާްފަސޭހައެއް ާޖެހިއްޖެ ާއިށީނަން ާފަހަރަށް ާވ ހަކަދަްއކަްނާާވަނަ ާހަމަ ގެއްިލގެން.ާއަުޅަގނޑު

ކަމުންާާފަށ އިރަށްާކޯރަމްާގެއްލިދ ނެ.ާފަހަރެއްގައިާއަންހެންާބޭފުޅުންނ ާމެދުާއިހ ނެތިކޮށްާކަންތައްާކުރެވޭލެއްާގިނަ



 59 

ރައީްސ،ާާަކމަށްާވެދ ނެ.ާދެންާއެހެންވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރިާހިތްާނުވ ާބޭފުޅުންާވެސްާތިބީާމިފަދަާވ ހަކަތައްާައޑުއަހ 

ާާޖުމުލަ ާތ އީދުކުރ  ާއަށް ާތ އީދުކުރަން.ާފުރިހަމަ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާބިލަށް ާމި ާބިލުާގޮތެއްަގއި ާމި ހ ލު

ާތުލު ާކަމަށްޓަަކއި ާދ އިހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ާރޮޒަސްދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ނރ ގެ ާއަޅުގަ ާއ ދަމަށް ާހިތުެގާއިނ  ުޑގެ

ާމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާއަދ ކުރައިޚްލ ސްތެރިާޝުކުރުާ

ާ

ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމްާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވީީތާާޝުކުރިއްޔ 

ޝުކުރުދަންނަަވން.ާހަމަާއެއ އެކުާމިާބިލުާފަރުމ ކުރުމުގައިާމިފަދަާކޮންސެޕްޓެއްާގެެނއުމުަގއިާދުންޔ ާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާއެކުލަވ ލުުމަގިއާ ާބިލު ާޝުކުރުދަންނަަވން. ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާއަދި ާމަސައްކަތްކުެރއްވީތީ ާމައުމޫން ާޔުމްނ  މައުމޫނ އި

ާދެކުނު ާުކޅުދުއްފުށީ ާމަސައްކަތްުކރެއްވީ ާބޮޑަށް ާވެސްާާއެންމެ ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ާލޯބިންނޭާާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާހ ދަ ާބުނަމޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާޝުުކރުދަންނަވަން. ެއކު

ނޑުވަނިއްޭޔާއޭނ .ާާހިނިތުން ނީާމިހެންާއަންހެނުންާބުެނލަާމެންސިްއރުާސިއްރުންނޭާބަލަނީާޒުވ ނ .ާފުރަތަމަާއަުޅގަ

ނޑުމެންާއައިާއެންމެދިމ އަށް.ާާޖ އ ކުއް ފަހުންާާބުނެފައިާއެންމެާ،ސޭާއައިާލަވްާޔޫކޯލްާޓުާޖަްސޓްާާފަހުންާއަޅުގަ

އަކީާއަނިޔ .ާފުރަތަމަާާލޯބިާެވވުނީތީ.ާީމގެާމ ނަޢ ފުކުރ ށޭާބުނަނީާލޯބިވ ާމަމިާދ އިރުާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާނިމިގެންާ

ާކަމެ ާހުރިހ  ާޯލބިން ާނުލ ހިކު ާމިއައީ ާމިފެށިގެން ާނިމިގެްނ ާއ ޚިރު ާއެކަމަކު، ާފެށިގެން. ާއަނިޔ ކުރުމުެގާާއް ދަނީ

ނޑުާފުރަތަމަާމަޖިލިސްގެާމެންބަރަށްާހުރެާ ާކުރަނީާދުވަހަކުާވެސްާއަންހެނަކަށްާާގަންދީާހުވ ާމިهللاާތެރޭގައި.ާއަުޅގަ

ނޑަްށާލިބޭާޝަރަފަކަށްގަންދީާހުވ هللاާއަނިޔ ާނުކުރަންާ ނޑުާާކުރަން.ާމިއީ،ާއަުޅގަ ާއަޅުގަ ާމިވ ތީ ާހުވ  ކުރީ.ާާމި

ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް، ާމީމަސައްކަތްާާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލަކީ ާމި ވަރަށްާާކުެރވޭ

ާގޮތު ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނުޑ ާބިލެއް. ާެއސް.އެމް.އެސްމުހިއްމު ާބިލުގައި ާމި ާއަނިޔ ކުެރވޭާގައި ާނަމަވެސް ައކުްނ

ާކޮންމެާ ާސިސްޓަމެާމީހުންނަށް ާހަދައިވެސް ާއެއް ާބައެއްާގެން ާޖެހިލުންާމީހ  ާބުނަން ާފިރިމީހ ގެާާފަހަރަށް ވ ނެ

ާވެދ ނެތީާދެާދަރިންާތިންާދަރިންާލިބިފައިވ އިރުާމަުގމަތީވެދ ނެތީާވެސްާބިރުވެސްާކަމެއްާކުރިމަތިާފަރ ތުންާކޮންމެ

ާއެސް.އެމް.އެސްާގަންނަޖެހިދ  ާއެހެންވީމ ، ާބުނެެގްނާނެ. ާއަނިޔ ކުެރއޭ ާއެބަ ާނިޒ މަކުން ާޮކންމެވެސް އަކުން

ާ ާނަސޭހަތްާނަމަވެސްއިންޑައިެރކްޓްކޮށް ާއަށް ާޤަބޫފިރިމީހ  ާއަޅުަގނޑު ާހަމަޖެއްސުމަކީ ާގޮތެއް ާގޮތުަގއިާދެވޭނެ ލުކުރ 

ނޑުާދަންނަވ ާހިތްާވަނީާމުޖްތަމަޢުގައިާާވ ާމުހިއްމުމިފަދަާބިލަކުން އަނިޔ ކުރެއޭާއެީއާާށްފިރިހެނުންނަކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާމި ާއަޅުަގނޑު ާވެހުރެ ާފިރިހެނަކަށް ާޙަޤީޤަތޭ ާަބއެްއާާހަމަ ާތެރެއިން ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތޭ. ާއެއީ ދަންަނަވނީ

ކުރ ކަމީާެއީއާނަބަޔަކުާއަންހެނުްނނަށްާއަނިޔ ގިާކުރެވުނަސްާފިރިހެނުންގެާތެރެއިންކުރެވުނަސްާނުބޭފުޅުންނަށްާހަޖަމު

ާޙަޤީޤަ ާމި ާޤަބޫލުކޮށްޙަޤީޤަތް. ނޑުމެންއަާގެންތް ާކިބައިންާުޅގަ ާފިރިހެނުންގެ ާސަލ މަތްާއެބަެޖހޭ ކުރަން.ާއަންހެނުން
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ާމ ނައި ާކުރުން ާއަނިޔ  ާބައެއްހަމަ ާނޫން. ާެވްސ ާތެޅުމެއް ާއަތުން ާހަމައެކަނި ާބަލަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ފަހަރުާާަގއި

އަންހެންާމީހ ާނަފްސ ނީާގޮތުންާބަލިވ ާގޮތަްށާާަދއްކ ާހިުތަގއިާޖެހޭާގޮތަށްާކަންަތއްތަްއާޮކށްާއެމުޑުދ ރުކޮށްާވ ހަކަ

ާދޮރުލ ފައިާ ާގޭ ާރ އްޖެިއންާ،ކަންތައްކޮށް ާއަދި ާދިއުމ  ާނުވ ނެޭއ،ާާތަޅުލ ފައި ާގޮސްގެން ާކަލޭ ާތަނަކަްށާބޭރަށް މިވެނި

ާނުވ  ާގޮސްގެން ާދޮށަށް ާސްކޫްލ ާނުވ ނެއޭ، ާޟަގޮްސގެން ާނުވ ނެއޭ. ާގޮސްގެން ާފިހ ރައަށް ާބޭނުންތަްއާނެއޭ، ރޫރީ

ާމިެވްސާވެ ާތަފ ތުވެދ ނެ.ާއެކަމަކު ާނަން ާކިޔ  ާމިއަށް ާަބހުން ާއަނިޔ .ާއިނގިރޭސި ާމިވެސް ާވެސް ާއުޅުން ާނުފުދި ސް

ާޤަބޫލުއަނިޔ .ާ ާޙަޤީޤަތްތަކެއް.މި ާރިޢ ޔަތްާކުރަންޖެހޭ ާބިލަށް ާސްޓޭޖުަގިއާއެހެންވީމ ،ާމި ާކޮމިޓީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކޮށް

އަންހެނުންނަށްާމިާތަކަށްާެވސްާއެބަާބަލަންޖެހޭ.ާޙަޤީޤަތަށްާބަލ އިރުާކުރ އިރުާމިދެންނެިވާކަހަލަާކަންތައްމަސައްކަތް

ާާއަނިޔ ކުރ  ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާމީހުންނަކީ ާދެންނެހަމަ ާބަޔެކޭ ާވެގިނަ ާއަނިޔ ވުން ާނުވ ނެ. ާކުށަކަްށ ާހަމަ ކުރަމުްނާސް

ނޑުދަނީ.ާ ނޑުމެންާާކުރިމަީތގައިާމެންއަުޅގަ ނޑިއަުޅގަ ަގއިާތެޅިތަން.ާނެއްގެާަގއިބުރިއަކުްނާވެްސާއަންހެާދެކުނިންާދަ

ާދެކުނިާޑުއަޅުަގނ ާލޮލުން ާއިރު،ދެ ާތުއްތު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާާން. ާއޭރުން ާމިއަުދ35ާާއުމުރުން ާއެކަމަުކ، އަހަރު.

ާމި ާފެނިގެން ާެވސް.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާުހއްޓ  ާދުޅަވެފައި ާމޫނުމަތި ާފަހުން ާއޭގެ ާދެުކނިން ާއަޅުަގނޑުމެން ދަނީ

ާއޭގެާފަހުންާދެ ންނަށްާފިރިހެނުންާކުރާ ކުނިންާމޫނުމަތިންާލޭާއަންނަނިކޮށްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަންހެނުއަޅުަގނޑު

ާއަނިޔ ތަ ާަކކީ ާއަންހެނުމީ ާފިރިހެނުންނަށް ާނުލިބެއެކޭ ާއަނިޔ  ާފަރ ތުން ާޅެންާންގެ ާދެންނެވިހެން ނޫން.ާއެއީ،ާުކރިން

ާމަޢ ފުކުރ ށޭ ާއަނިޔާ ާބައިތުަގއިާލޯބިވ  ޮއވެދ ނެ.ާެއކަމަކު،ާީމެގާާއިާވެފަާއެއްލޯބިާެވވުނީތީ.ާދެން،ާއެކަަހލަާކުޑަުކޑަ

ާމި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާފިިރހެނުން. ާކުރަނީ ާއަނިޔ  ާމިވ ހަާޙަޤީޤަތަކީ ާުއނދުގޫވެ ާތަންކޮެޅއް ާދެްއކީމ  ކަންތައްތަްއާާކަ

ާމުޖުވެްސވޭ ާދިވެހި ާދަންނަވ ނީ ާރައްކ ތެރިކަމަށް.ާައޅުަގނޑު ާބިލަކީ.ާއެީއ،ާސަބަަބީކާާޓަކައިތަމަޢުގެ ާމި އަިއާބިލެކޭ

ާރައްކ ތެރިކަމަށްަޓކައިފިރި ާބިލަާހެނުންގެ ާމި ާބިެލކޭ ާމިފަދައައި ާޤ ނޫނަކުން ާސަބަބަކީ ާއެ ާފަހިވެގެްނާާކީ. ކަމެއް

ާދަށްވެގެންދިޔައި ާރޭްޓ ާމީހުންގެ ާކުރ  ާއަނިޔ  ާމުސްތަޤުބަލުގަިއ ާއޮތީ ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަާމ  ްށ.ާދ ނެ

ާއަދަބުތަ ނޑައެިޅ ާކަ ާބިލެއް ާދިޔައިޤ ނޫނަކުން ާހަަމޖެހިގެން ާގޮތް ާލިބޭނެ ާއަނިޔާ އް ާތިމ  ާެއނގޭ ާތިމ އަށް ކުރ ީނާމ 

ާމި ާގޮތުންކުރ ާާތިމަންނަ ާޤ ނޫނީ ާކަން.ާކަމަކީ ާނޫން ާކަމެއް ާއޮފީހުެގާާކުރެވިދ ނެ ާފުލުސް ާދެކުނިން އަޅުަގނޑުމެން

ާބޮޑެ ާއަްނހެނުންނަށް ާވެސް ާގެންދ ތަފ ސްހިސ ބުތައް ާއަނިޔ ކޮށްގެން ާޙަޤީޤަްތާާތި ާމިއީ، ާނޫން. ާމަދެއް މީހުން

ާހަމައެކަނިާ ާކުރުމުަގއި ާއަނިޔ  ާގޮތަްށ ާދެންނެވި ާއެހެންވީމ ،ާކުރިން ާއެބަޖެހޭ. ާނުބައްލަވ ާާޤަބޫލުކުރަން ތެޅުންކަމަށް

ާއަނިޔ  ާމ ނައިކުރުމަކީ ާޮބޑެތި ާވެސް ާމ ނ ަގއި ާވެސްއެނޫން ާމ ާއެންމެާަގއި ާވެކުދި ާކަމަކަށްާނަިއަގިއ ާކުރ  ސް

ކަންތައްާކުރުަމީކާާމަންފ ާހުރިާގޮތަކަށްާައންހެނުންނަށްާމަންފ ާހުރިާގޮތަށްާމިަރއްޔިތުްނނަށްާގެންާވީހ ވެސްާބަލައި

ާތެޭރގަިއާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެްނ ާވ ހަަކ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާވީމ ، ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ާަވރަށް ާގޮތުަގއި ާދެކޭ އަޅުަގނުޑ

ާބޭބޭފުޅުންާޕ ޓީގެ ާފުރުޞަތުއެހެން ނުޑާނަށް ާއަޅުގަ ާކުުރކޮށްލ ނަން. ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާގޮތުްނ އެރުވުމުގެ
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ާމިއީ ާރޫހުންާާދަންނަވ ނީ ާލޮލުން ާދެ ާހިތ  ާބިލެކޭ.ާާއަޅުަގނުޑ ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ާފައިން ާދެއަތ  އަޅުަގނުޑގެ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެްނބަރު.ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެމް.ޑީ.ޕީާާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިްއަޒތްތެރިާދ އިރ ގެާމަޑަވެލިޝުކުރިއްޔ  ާމިހ ރު ނ ޒިމް.

ާމިނެޓް.5ާއަށްާބ ކީާއޮތީާ

ާ

ާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމަޑަވެލި

ާ .`ާ ާިމ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާގެވެށިޝުކުިރއްޔ  ާމި ާމިއަުދާއަނިޔ ގެ ާހުށަހެޅިގެން ބިލު

ާމިހުސްބަ ާވެްސާާކުރެވެމުން ާޤައުމުތަކުގައި ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާމިކަމަކީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ދަނީ

ާ ާަވއިލަންސް ާޑޮެމސްޓިކް ާއ ދެ، ާކަމެކޭ. ާއޮންނަ ާބިލުންާއަދި ާމި ާހިތ މަކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލުގައި ވ ހަކަާާމި

ާއެންމެހައިާދައްކަމުން ާމިާދ  ާދަްއކަމުން ާވ ހަކަ ާވެސް ާގޮތުަގިއާާބޭފުޅުން ާއަނިޔ އެްއގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ދަނީ

ާބި ާއެހެންނަމަެވސްމި ާއެކަމަކު ާކަމަށް ާއޮތް ާފަރުމ ވެފައި ާ، ލު ާައޅުަގނޑަކަށް ާބިލުން ާމި ާނުވޭ ވަކިާދޭހަެއްއ

އަނިޔ ަތްއާޭއގެތެރޭަގއިާހެންާބޭފުޅުންނަށްާޖިންސެއްގެާތަފ ތުާކުރުމެއްާޮއތްާކަމަކަށް.ާދެންާފަހަރެްއގަިއާވެދ ނެާއަން

ާކަމަށްާއިތުރުވަމުން ާއެގޮަތކަްށާކަާދ  ާޖިންސަކަށް ާވަކި ާބިލުގައި ނެތް.ާާނޑައެޅިަފއެއްވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމުޅި

ާޢިްއޒަތްތެާ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާގޮތުަގއި ާހީވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމި ާހައިރ ްނވޭ ާުކޑަކޮށް ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ިރާއެހެންވީމ ،

ގެާވިސްނުމުަގއިާވެސްާހުރީާމުޅިާމުޖުތަމަޢުަގިއާތްތެރިާމެންބަރުާޮރޒައިނ ާއ ދަމުމެންބަރުާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ

ާ ާއަނިޔ ތައް ާިމާހައްލުާހުރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ަހގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާހެން.ާެއގޮތުން ކުރުމުެގާވިސްނުމެއް

ާބަދަލުވި ާބިާސަރުކ ރު ާމި ާީމގެ ާފަހުން ާކަްނތައްތަކެްއގެ ާދޭހަވ  ާމި ާސޯޝަލްާާއެބަާއްލަކަށްހަާލުން ާނެޝަނަލް އ ދޭ

ާޕްރޮޓެ ާޔުނިޓް ާދިޔައިކްޝަން ާއެކަިނވެރިގ އިމުެވގެން ާސަބަބުންާމަިއންނަާމ  ާމީގެ ާވެސް ާވަރެްއެގާާކޮންމެާށް ވެސް

ާހަމައެހެންމެ،ާލުޔެ ާގެންދަނީ. ާކުަރމުން ާކަންތައްަތއް ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާގޮތަށް ާލިބޭ ާއުމުރުއް ގެާފުރައިާާމުސްކުޅި

ާމީހު ާފުރައ87ާިން ާއުމުރު ާމަތީ ާމިއަހަރުގެ ާލިބިގެން ާއިނ ޔ ތެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާވެސް ާމީހުންނަށް ދަނީ.ާާގެ

ާޚ އްޞަހަމައެހެ ާއަންހެންވެރިންނަށް ާއަދިާންމެ، ާލިބޭ ާއަދި ާވަރިކުރުމުން ާއަންހެނުން ާފިރިހެނުން ާއަދި ކުރެވޭތީ

ާއެކަިނވެރިންާމައެކަ ާގޮތަްށާވެސްާތުއްތުާކުދިންނަށްާާއިންނަށ އިާއަދިާކުަޑކުދިންނަށް،ނިވީމ  މިކަަހލަާލުއިއެއްާލިބޭ

ާއެ ާދަނީ. ާބަދަލުވަމުން ާސިޔ ސަުތ ާސަރުކ ރުެގ ާއަދި ާވިސްނުން ާފ ސްވުމ ހެންާސަރުކ ރުެގ ާބިލު ާިމ އެީކަގިއާާވީމ ،

ާޤ  ާތެެރއިމިއަށް ާއިުމގެ ާޤ ނޫުނގެ ާލިބި ާނޫނެއް ާހަރުދަނ ވެގެން ާމިކަން ާުއއްމީދުކުރަން.ާން ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ދ ނެ

ާހިތ މަ ާާއެހެންނަމަވެސް، ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާފިރިހެން ާއަީކ ާއުމުރުއަދި ާމުސްކުޅި ާތިއްަބވ  ެގާފުރައިާގޭަގއި
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ާލިިބގެން ާައނިޔ ތަކެއް ާވެސް ާކުދިންނަށް ާުތއްތު ާއަދި ާވެސް ާއަާާދ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެއީ ޅުަގނޑުމެންާަކމީ

ދ ތީވެާމިކަހަލަާާޙަޤީޤަތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާދުނިޔޭަގއިާމިާއުޫސލުންާމިާބީދައިންާކަންތައްާހިނގަމުންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ

ާގޮތްާ ާލިބޭ ާތެރެއިން ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއެބަހުރި ާަރއްކ ތެރިކަން ާއެ ާވެސް ާޤައުމުތަކުަގއި ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ބިލުތައް

ާމިާދީކަށަވަރުކޮށް ާޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާމިާާަފއި. ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލުން ާމި ާބިލެކޭ. ާމުހިއްމު ބިލު

ާ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާާައނިޔ އުއްމީދުކުރ  ާސަލ މަތްވުމަށްޓަަކއި ާުލޔެއިން ާަތކުލީފެއް ާބޮޑު ާކަމަްށާވަރަށް ާލިބިގެންދ ނެ އް

ނޑަްށާއޮތީާވަ އަްށާާމަށްާޕ ޓީކަރަށްާކުޑަުކޑަާވަގުތުާކޮޅެއްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާއ ެދ،ާކުރުާގޮތެްއގައިާއަުޅގަ

ާ ާކަމަށ5ާްއޮތީ ާވ ހަަކާާމިނެޓް ާހުރި ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތެްއގައި ާޖުމްލަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ވ ީތވެ

އަޅުަގނުޑގެާވިސްނުންާކަށަަވރުކޮށްދެނީާމިާބިލަކީާފަހަރެްއގަިއާވެްސާަވކިާޖިންސަކަްށާވަކިާގޮތަކަްށާފަރުމ ވެފަިއާ

ާ ާބަލައިދޭހައޮތްާބިލެއްާނޫނޭ.ާމިާބިލުން ނޑަށްާކަަށަވރުވީާމުޅިާމުޖުތަމަޢުަގިއާކޮށްދެނޭާއަޅުަގނޑުާބިލު ލީމ ާއަުޅގަ

ާ ާބިލުން ާމި ާއަނިޔ ވެރިކަން ާއޭގެހުރި ާގެނެވޭނެއޭ. ާއަންހެންާހައްލަކަށް ާނުދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ތެރޭަގއި

ާދައް ާދިރ ސ ތަކުން ާެއަކން ާފަހަރުަގއި ާވ ަހކަ. ާއިުތރުނުވ  ާއަނިޔ ތައް ާރަނކަނބަލުންނަށް ާހަމަ ާއެއީ ާގޮުތން ގަުޅާކ 

ާވެދ ނެ.ާޭއގެ ާކަމަކަށްާވެސް ާޖިންސުގެ ާދެ ާއުމުރުފުރައިާމީހުންނަށ އިެތރޭގައި ާމުސްކުޅި ާތުއްުތާއަދި ާމީހުންނަށ އި ގެ

ނޑުމެންާޖަޖްމެންޓެއް ލީލުކޮްށާގެނެއްިސއްޔ ާނުވަތަާެއކަންާތަހުާކުދިންނަށްާމިާމުޖުތަމަޢުގައިާހުރިާއަނިޔ ތައްާއަުޅގަ

ކަމަށްާާއަންހެންާބޭފުޅުންނަށްާލިބޭާއަނިޔ ާއިތުރުވެފައިާއޮތީމ ާއެާނަމަާވަނީާުިކަމަށްާފތަޙުޤީޤުކޮށްާބަލައިނުވަތަާ

ާޤަބޫލު ާއެންމެހ އަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަާކުެރވެނޭ ާވެސް ާޢިއްޒަމެންބަރުން ާމި ާނަން ާބޭފުޅުންގެ ތްތެިރާންހެން

ާބިލު ާކުރަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާހ މަ ާކަށަވަރުންކޮމަޖިލީހުގައި ާން ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމުޅި ާެއީއާާެގވެށިށްދެނީ އަނިޔ 

ާއެ ާކަމެއް ާއޮތް ާވެސް ާތަންތަނެއްަގއި ާހުރިހ  ާއަދުނިޔޭގެ ާައނިޔ އީ. ާެގވެހި ާގެދޮރުަގއި ާމުސްުކިޅާާގެދި ތެރޭަގއި

ާބައްޕަ ާއަދި ާވިޔަސް ާމަަޔކު ާއަދި ާވިޔަސް ާކުއްޖަކު ާތުއްތު ާއަދި ާވިޔަސް ާލިބޭފުޅަކު ާއެ ާވިަޔސް ާިއންާޔަކު ާބޭާއަނިޔ 

ާ.ށް.ާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްއްލުވެގެންާދ ނެާކަމަހަބިލުންާާމި

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާކުޑަހުވަދޫ

ާ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިާެގވެށިޝުކުރިއްޔ  ާުހއްޓުމުގެ ާއަނިޔ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދެްއވިާާހުށަހަޅުއްވައިާެލއް

ާޢިއްޒަތްާކަމަށްޓަކައި ާދ ިއރ ގެ ާއ ދަމަތުލުސްދޫ ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާހިތެރި ާވެސް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ތުެގާށް

ާުޝކުރު ާކުރައްވ ފަިއވ ާއިޚުލ ސްތެރިކަމުގެ ާބޭފުޅުން ާޑީ.އ ރު.ީޕެގ ާތައްޔ ރުކުރުުމގައި ާމިބިލު ާއަދި ދަންނަވަން.

ާޝުކުރުމަސަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް ާބޭފުޅުންއްކަތައް ާދެއްވ ފަިއވ  ާލަފ  ާޤ ނޫނީ ާމިއަށް ާމިއ ެއކު ާހަމަ ނަްށާދަންނަވަން.
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ނޑުާުޝކުރުާ ގެނެއްާނުދޭާހުށަހެޅިާދަންނަވ ނީާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާވަދަންނަވެސްާހަމަާއަުޅގަ

ާނޫނިއްޔ  ާބިލު ާާމި ާދިޔަ ާހުއްިޓގެން ާސަމ ލުކަން ާމައްޗަްށ ާބިލެއްގެ ާއެ ާޤައުމަށް ާމިދެންެނިވާމުޅި ާއެހެން ބިލެއް.

ާމިހ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަހުސްކަމަކީ ާއެއްެވްސާރު ކުރަންޖެހޭ

ާވަީނާ ާޚުތުބ ގަިއާެވސް ާހުުކރު ާުދވަހު ާހުކުރު ާމިދިޔަ ާކަމަީކާފ އިުތވެެގން ާމިދެންނެވި ާނެތޭ.ާއެީއ،ާމިހެން ސަބަބެއް

ޚިތ ބުގައިާވެސްާވަީނާާދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާރޭިޑޔޯާރަށްާުފންކޮށްާބަހުސްާކުރެވިަފއި.ާއަމިާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާވަ

ާ ާދަްއކަވ ަފއި. ާވ ހަކަ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާމިާއެހެންވީމ ، ާހަމައެކަނި ާމީ ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާ ާމުޅި ާކަމަށް ާބިލު ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާހުށަހެޅުނު ާޤަބޫލުމަޖިލީހަށް ާރައްޔިުތން ާހުރިހ  ާފިޭއ.ކުރައްަވއިޤައުމުގެ

ާތެެރއިއެހެ ާސިޔ ސަތުގެ ާޕ ީޓ ާމި ާމިހ ރުްނާންވީމ ، ާނުލ  ާބަހުސްކުރުމަކ  ާެއއްެވސް ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނުޑ ން

ާގެންާއިޞްލ ުޙކޮށްގެންާގެނެސްާމިާބިލުާނަމަާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވައިާާފޮނުވ މިހ ރަށްާމިާބިލުާފ ސްކޮށްާކޮމިޓީއަކަށްާ

ާތަހައްމަލުކުރަންާާޤ ނޫނަކަށް ާމީގަ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާވެސް ާއުނދަގުލެއް ާނުވަތަ ާފަސޭހައަކ  ާލިބޭ ާމީގެން ވެގެން

ނޑަްށާެވްސާ ާއަުޅގަ ާނަަމވެސް ާވީ ާދެންނެވިކަމުަގއި ނުޑާމިހެން ާއަުޅގަ ާހިންގ ލ  ާނަޒަރު ާއ ދެ،ާބިލަށް ލަސްވެއްޖޭ.

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާބިލުގެ ާެއއްެޗއް ާފ ހަގަވ  ާކަމަށް،ާާށިގެވެހަމަ ާޢަމަލުާގެވެށިާއަިނޔ  ާއަނިޔ ގެ ާކޮބައި ކަމަްށާތަކަކީ

ާ ާމ އްދ  6ާާބުނެފައިވ  ާބިރުވެރި ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާމ އްދ ަގއި ާދ އިރ ެގާއިވަނަ ާއެބަވޭ.ާގެމަނަފުށީ ާވެސް ބ ރ ތްތަެކއް

ނޑުމެންނަްށާކުއްޖަކ ާދިމ ލަށްާލޯބިނުވެއޭާ ހިސ ބުންާާބުންޏަސްާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެވިދ ުޅވިާފަދައިންާއަުޅގަ

ާާއެ ާުގޅޭާާއަިނޔ ައކަށްާެގވެށިއޮތީ ާއެއ  ާއެބައިން.ާހަމަ ާމީގަ ާވެސް ާހަމަލ  ާބަހުގެ ާކަމަކީ ާމިދެންނެވި ާވެފަ.ާއެހެން

ާކުށެއް ާމިއީ ާވެސް ާފ ރަލުން ާއިނދޭ ާއެަބ ާއެބައިގ  ާހަމަ ނޑުމެްނާާގޮތުން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ކަމަށް.

ާދެާސުވ ލު ާކަންތައްަތއް. ާދިުގާއުފެދޭ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ން

ގެންާގެނެްސާިމާއަވަހަށްާކޮމިީޓއަށްާފޮނުްއވަިއގެންާކޮމިޓީންާނިންމައިާކުރަންާއޮތްާބިލެއްާނޫނޭ.ާމިާބިލުާބަހުސެއް

ާއެ ާހަމަ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާފ ސްކޮށްދިނުމަކީ ާއަވަހަަކށް ާވީހ ވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާމަޖިލީހުން ާޭއރުން ދޭކަެމކޭ.

ނޑުމެންނަށްާމި ނޑުމެންނަށްާާކުރެވުނީާކޮންކަެމއްާއެނގޭނޭާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްާެއނގޭނޭާއަުޅގަ ކަން.ާއޭރުންާއަުޅގަ

ާވެްސ.ާ ާގެއްލުން ާހުރި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމީގެން ާއެނގޭނޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޭއރުން ާވެސް. ާފައިދ  ާހުރި މީގަ

ާޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތް ާމެންބަރު.ާމިޝުކުރިއްޔ  ނޑުާާތެރި ާއަޅުގަ ާއައިހިސ ބުން ާއެޖެންޑ  ާމެން ާމަސައްކަތް،ާާ،32ޓަމް ނުނިމިހުރި

ާއެްއގަިޑއިރުގެާއެބައިާމިާނިުމނީ.ާ

ާ
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ކަންކަން.33 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާއަޅުަގނޑުާ-33.3 ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާކޮމިޓީތަކުނ33ްމިހ ރު ާމިއީާ. ާކަންކަން. ވެްސާާހުށަހަޅ 

ާއެޖެންޑ ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާމަަސއްކަެތއް. ާއޮންނަ ާތ ވަލުކޮށްަފއި ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާއަޅުަގނޑުމެްނ އެްއގަިޑއިރަށް

ާ ާކ33.3ާައައިޓަމް ާޢައްޔަންކުރެއްއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމަޖިލީހަށްާާވުަމށްޓަކައިމަށް ާރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާރިޕޯޓު.ާާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާގޮތުގެ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިްއޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނަންފުޅު ވ 

ާދަ ާއަޅުަގނޑު ާފަށަމުން ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާރިޕޯޓ  ާކޮމިީޓެގާމި ާވ ނީ ާމިމުޤައްންނަވ ފައި ކަމުގަިއާާރިރު

ާ ާެދއްވަްނދެން ާަޖވ ބެއް ާއަޅުަގނޑަށް ާމުޤައްރިުރާއެ ާވ ަހކަ.ާކޮމިީޓގެ ާމަޑުޖައްސ ލ ފަިއާއޮތް ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ރިޕޯޓު

ާރިޕޯޓ  ާއެ ާގޮތުަގއި ާދެއްވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާމަޝްވަރ އަޅުަގނޑަށް ާކޮމިޓީަގއި ާމިއަދު ާނިންމެޗމެދު ާއެ ިވާކުެރއްވުމަށްފަހު

ާައޅުަގނޑަށް ާއެންާގޮތް ާއެހެންވީމ ާެގވުމުގެމިހ ރު ާއުޅެނީ. ިމ ިރޕޯާޓ ެބޭހ ޮގުތްނ ، ަމގުމަތީަގިއ

ކަމުަގިއާާދެވޭނީާއެާނިންމެވިާގޮތެއްާއަޅުަގނޑ ާހަމައަށްާފޮުނއްވ ެދއްވުމަށްފަހުާއެާައުޅަގނުޑެމްނަންށ ުކިރައށް 

ާކުރިއަށްދ ނެާގޮެތއްާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާދެއްވ ާލަފ ފުޅެްއގެާމަތިން.ާ

ާއެާ-33.4 ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއައިޓަމް ާމަޖިލީހުެގާާސަލ މަތީ،33.4ާޖެންޑ  ާރައްޔިތުންގެ ާބެހޭ ޚިދުމަތްތަކ 

ކޮމިޓީެގާާރުވުމަށްާިދވެހިރ އްޖޭގެާސަލ މަތީާބ ރުތަކަށްާއަންގ ާއެންގުންތަކ ާއެްއގޮްތވ ާގޮތުގެާމަތިންއަށްާހ ޒިާކޮމިޓީ

ދެްއވުމަށްާެއދިާއެާކޮމިޓީންާމަޖިލީހަށްާއަށްާގޮތެއްާނިންމަަވއިާމައްސަލަާުރެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުންތަކަށްާހ ޒި

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ހުށަހަޅ  ާރިޕޯޓު ާޚިރިޕޯޓު.ާމި ާސަލ މަތީ ާދ އިރ ެގާެދއްވަނީ ާމުޤައްރިރު،ާތޮްއޑޫ ާކޮމިޓީގެ ާބެހޭ ދުމަތްތަކ 

ާއަރުވަން.ާތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުޢަލީާވަޙީދު.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢިއްޒަތް

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާހުށަހަޅަނީާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާރަްއޔިތުްނެގާ

ާކޮމިޓީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސަލ އަްށާހ ޒިާމަޖިލީހުގެ ާެއއްުރވުމަށް ާއެންގުންަތކ  ާއަންގ  ާގޮުތެގާާގޮތްާމަީތާބ ރުތަކަށް ވ 

ާހ ޒިާމަތިން ާބައްދަލުވުްނތަކަށް ާމައްސަލަކޮމިޓީގެ ާނިންމަވައިާރުެވވަަޑއިނުގަންަނވ  ާގޮތެއް ާއެިދާއަށް ދެްއވުމަށް

ހިމެނޭާާލީހުގައިދަށުންާރައްިޔތުންގެާމަޖިާވަނަާމ އްދ ގ463ާެކޮމިޓީންާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓު.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާއެކުލަވ ލެވިަފއި ާގޮތަށް ާހިމެނޭ ާމެންބަރުން ާޕ ޓީއެްއގެ ާބެހޭާރައްޔިތުްނެގާާހުރިހ ާސިޔ ސީ ާޚިދުމަތްތަކ  ވ ާސަލ މަތީ

ާބަލަމުން ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާއަކީ ާކޮމިޓީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާާމަޖިލީހުގެ ގެންިދޔުމަށް

ާމަާ ާރައްޔިތުންގެ ާކޮމިޓީބ ރުލިބިގެން ާއެކުލަވ ލަްއވ ފަިއވ  ާރައްޔިތުންއެެކވެޖިލީހުން ާއަީކ ާކޮމިޓީ ާމި ާމަޖިލީހުެގާ. ގެ
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ާގުޭޅާކޮމިޓީތަކ5ާާު;ގަވ އިދުެގާ ާއިދ ރ ތަކ  ާމ އްދ ގަިއވ ާސަރުކ ުރގެ ާކޮމިޓީއެެކވެވަނަ ާހިމެނޭ ާތެރޭަގއި ާެއާގެ .ާއަދި

ާ ާމ އްދާ 325ާގަވ އިދުގެ ާޖަދުވަލުވަނަ ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާދަށުން ާުގޭޅާާަގއ4ިާގެ ާއިދ ރ ތަކ  ާސަރުކ ރުގެ ހިމެނޭ

ާސަރުކ ުރެގާ ާއަކީ ާސ ރވިސް ާޕޮލިސް ާމޯލްޑިްވސް ާއަދި ާއ އި ާފޯސް ާޑިފެންސް ާނެަޝނަލް ާމޯލްޑިވްްސ ކޮމިޓީއެކޭ.

4ާާއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުގެާޖަދުވަލުާކަމަށްާރަާއިދ ރ ތަކުެގާތެރެއިންާމިާކޮިމޓީގެާދަށުަގއިާހިމެނޭާދެާއިދ ރ 

ަވގުތުާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ ާާގަިއާބަޔ ންެވގެްނވޭ.ާސަލ މަީތާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީަގއިާމި

ާދ އިރ ެގާ ާތޮއްޑޫ ާޢަލީާވަޙީދު،ާމ މިނގިލީމެންބަރުންނަކީ ާއިބްރ ހީދ ާމެންބަރު ާމެންބަރުާޤ ސިމް މް،ާކޮމިޓީެގާއިރ ގެ

ާނަ ާދ މުޤައްރިރުގެ ާމުލަުކ ާިޢއްޒަތްއިބު. ާމެއިރ ގެ ާޢަބްދުތެރި ާްނބަރު ާޢަބްދުލްޤަهللا ާހުޅުހެންވޭުރާޔ މީން އްޔޫމް،

ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު،ާ

ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާނަޝީދު، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއަލްހ ންާޢިއްާނޮޅިވަރަމް ާމެންބަރު ަޒތްތެރި

ާދ އިރ ގެފަހު ާއިބްރ ހީާމީ،ާގުރައިދޫ ާމެންބަރު ާމެންބަުރާިޢްއޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު މްާރިޟ ،ާހިތަދޫ

ާ ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާލަތީފް، ާނަޢީޙަސަން ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރިާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކިނބިދޫ ާއަދި މް

ާމޫ ާމެންބަރު ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާޒަމީރު. ާކޮމިީޓެގ326ާާސ  ާވަނީ ާގައި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

މަސްއޫލިއްޔަުތގެާދ އިރ ގައިާިހމެނޭާސަރުކ ރުގެާއިދ ރ ތަކ ާބައްދަލުކޮށްާއެާއިދ ރ ތަކުންާހިނގ ާކަމަކ ާބެހޭާގޮތުންާ

ާކަން ާކުރަންޖެހޭ ާދ އިރ ތަކުން ާއެ ާސުވ ލުކޮށް ާހޯދ  ާުކރަމުންމަޢުލޫމ ތު ާއިދ ރ ަތކުން ާއެ ާބަލާ ާދ ާކަން ގޮތް

ާމި ާކަމަށޭ. ާބަޔ ންކޮށްޭދންޖެހޭ ާކޮމިޓީތަކުން ާުގޅޭ ާއިދ ރ ތަކ  ާސަރުކ ރުގެ ާކަންކަްނ ގޮތުންާާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ

ވަަނ463ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާގައިާބުނ ާކަންތައްތަކަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީގ326ާާެރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާަގވ ިއދުގެާ

ާއެކުލަވ ެލވިފައިމ  ާދަށުން ާރައްޔިތުްނެގާާއްދ ގެ ާއ އި ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ވ 

ާ ާގަވ އިުދގެ ާހަވ ލުކުރެވިަފއ326ާިމަޖިލީހުގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާެއާާވަނަ ާވ ީތ ާމަސްޫއލިއްޔަތުތަަކކަށް ވ 

ާނެ ާމޯލްޑިވްސް ާގޮތުން ާއަދ ކުރުމުގެ ާޑިފެންސްމަސްއޫލިއްޔަތު ާސަާޝަނަލް ާޕޮލިސް ާމޯލްޑިވްސް ާއ އި ރވިްސާފޯސް

ާއެކި ާކޮމިޓީން ާެއ ާަބއްދަލުކުރެްއވުމަށް ާނިންމ ފަާއ އި ާވަނީ ާމަތިން ާިމގޮތުްނާާފަހަރު ާާ;4އެވެ. ގަިއ4232ާާޖޫން

ާއެއް ާމަޖިލީސް ާމިނިސްޓަާވަޒީރުްނގެ ާޑިފެންސް ާއިސްތިއުފ ދެއްވުމަށްަފހު ާމިނިސްޓަރގެާފަހަރ  ާހޯމް ާއަދި ރ

ާކޮމިޝަާޤ މުގައިމަ ާގުިޅގެން ާހަލަބޮލިަކމ  ާހިނގ ދިަޔ ާަޤއުމުަގއި ާނެތި ާއަލްފ ޟިލްާބޭފުޅަުކ ާޕޮލިސް ާޮއފް ނަރ

ާއަޙް 8ާމަދުާފަސީހަށ އިާޗީފްާއޮްފާޑިފެންސްާފޯސްާމޭޖަރާޖެނެރަލްާމޫސ ާޢަލީާޖަލީލަށްާކޮމިޓީގެާބައްދަުލވުމަކަށް

ާ 4232ާާޖުލައި ާއަދި 36ާާގައި ާދެންނެވުމ4232ާުޖުލައި ާދެަގއި ާއެ ާވަަޑއިގެންެނވުމަށް ާބައްދަލުވުންތަކަށް ާއެ ާން

ާ ާވެސް ާޢުބޭފުޅުން ާއެއަށްފަހު ާފ ހަަގކުެރވޭ. 5ާާޒުަރވެިރަވޑަިއގެންފަިއވ ކަން ާކޮމިޓީގ4232ާާެޮއގަސްުޓ ާގައި

ާަވޑަިއގެންދެއްާ ާޖަލީލުާބައްދަލުވުމަށް ާޢަލީ ާމޫސ  ާމޭޖަރާޖެނެރަލް ާފޯސް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާދެންނެވުމުން ުވމަށް

ާއިދ ރ  ާބަދަލުގައިާމަޖިލީހުގެ ާފޯސްގެ ާޑިެފންސް ާއޮފް ާޗީފް ާފޮނުްއވ  ާސިޓީފުޅެއް ާޑިފެންްސާާއަށް މިިނސްޓަރާއޮފް
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ާސެާއެންޑު ާފަިއޞަނެޝަނަލް ާއަމީން ާއަލްފ ޟިލް ާބޭނުންފުޅުާިކޔުިރޓީ ާޮއޅުންފިލުވުމަށް ާކޮމިޓީން ާއަރިހުން ލް

ާރަނގަޅު ާސ ފުކުރެއްވުން ާބަޔ ންކުާމަޢުލޫމ ތު ާކަމަށް ާމިާރައްވ ަފއިވެވ ނެ ާއިްނާާއެވެ. ާކޮމިޓީ ާގުޅިގެން ކަމ 

ާަކުއންސިލްރަ ާމަޖިލީހުގެ ާލަާއްޔިތުންގެ ާޖެނެރަލްގެ ާހޯއްދެވުމަށްފަހު ާކޮމިީޓެގ4232ާާާޯއގަސްޓ29ާާުފ  ަގއި

ާދެންނެވުނެ ާވެާބައްދަލުވުމަކަށް ާިއސްވެ ާވެސް ާވަޑަިއގަތުމަށް ާބައްދަލުވުމަށް ާމި ާނަމަވެސް، ބޭފުޅުންާާދެންނެވުނު.

ާެއވެާޒުރުވެިރވެަވޑަިއގަންނަވ ަފއިާޢު ާފ ހަގަކުރެވެ ާވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްާވ ކަން ާބައްދަުލވުންަތކަށް ާކޮމިޓީގެ .

ާއަޙްކޮމިޝަ ާއަްލފ ޟިލް ާޕޮލިސް ާއެކިާނަރާއޮފް ާދެންނެވުމުން ާފަސީހަށް ާކޮމިޓީެގާބައްދަުލވުްނާާފަހަރުާމަދު މަތިން

މަތިންާކޮމިީޓެގާބައްދަލުވުންތަްއާފަހުެގާާގޮުތގެާެއވެ.ާައދިާއެާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވެފަސްކޮށްދެއްވުމަށްާއެމަނިކުފ ނުާ

ާއެ ާވެސް ާހަމަޖެއްސުމުން ާަވޑަިއގެންފަާާތ ރީޚުތަކަށް ާބައްދަލުވުމަކަށް ާކޮމިޓީެގ ާމިހެންާއެވެާނުވެާއެއްާމަނިކުފ ނު .ާ

ާ 4232ާާާއޯަގސްޓުާ;3ކަމުން، ާބައްދަުލވުމުަގއި ާކޮިމޓީގެ ާބޭްއވުނު ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާގަިއ ިދވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާާ;;ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ  ާއަށް ާމ އްދ  ާމ އްދ ެގާާ;32ވަނަ ވަނަ

ާލި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާދަށުން ާގެ ާހ ޒި)ށ( ާބޭފުޅުން ާއަމުރުކޮށްގެން ާރައްޔިތުްނެގާބިދޭ ާއަދި ާދަށުން ާބ ރުގެ ރުކުރުމުގެ

ާގަވ އި ާމަޖިލީހުގެ ާަގއ354ާިދުެގ ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ާގޮތުގެާާވަނަ ާވޯުޓގަިއާާވ  ާވަަޑއިގެން ާަބއްދަލުުވމަށް ާއެ މަތިން

ާބައްދަލުވުމަކަށްާކޮމިޝަ ނަރާއޮފްާޕޮލިސްާއަލްފ ޟިްލާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވިާމެންބަރުންގެާިއއްތިފ ޤުންާކޮމިީޓގެ

ާފޯސްއަޙް ާޑިފެންސް ާއޮްފ ާޗީފް ާފަސީޙ އި، ާމޫާމަދު ާޖެނެރަލް ާނިންމެިވާމޭޖަރ ާހ ޒިރުކުރެްއވުމަށް ާޖަލީލު ާޢަލީ ސ 

ާދެ ާއެ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާމިކަން ާއަދި ާބޭފުާއެވެ. ާއަންގަަވއި ާބޭްއވުމަްށ4232ާާާޯއގަސްޓ48ާާުޅުންނަށް ަގއި

ާމަޖިލީހަްށާ ާރައްޔިތުންގެ ާނަމަވެސް، ާދެންނެވުނެވެ. ާވަަޑއިގެންެނވުމަށް ާބައްދަލުވުމަށް ާކޮމިޓީގެ ހަމަޖެހުނު

ާހަވ ލުޖަވ ބުދ ރީވ  ާވުޒ ރ އަކ  ާއެ ާކޮމިޓީެގާާންޖެހޭނީ ާވެސް ާެދބޭފުޅުން ާބަޔ ންކުރަްއވ  ާވަޒީުރކަމަށް ާހުންނަވ  ވެގެން

ާނުގަންނަވަ ާހ ޒިރުެވވަަޑއެްއ ާވ ހަަކާާބައްދަލުވުމަށް ާތަމްސީލުނުކުރ ނެ ާކޮމިޓީގައި ާމި ާބ ރުތައް ާސަލ މަތީ ާއަދި އެެވ.

.ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީަގިއާމިމައްސަލަިއގެާއިތުރުްނާެއވެާބޭފުޅުްނގެާސިީޓގަިއާދަންނަވ ފަިއވެާވެސްާއެ

ާފޮނުއްވ ފައިާމި ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާމައްސަލައަކ ިއ،ާާވަގުތު ާގުޅޭ ާކަންކަމ  ާސަލ މަތީ ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ވ 

ަގއ4232ާާިއަރީާޖެނ35ާުފުލުހުންގެާމުއައްަސސ ަގއިާިހނގ ާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުާކަްނކަންާބެލުމ ާގުޅޭާަމއްސަލަައކ ިއ،ާ

ވަނީާފުލުހުްނެގާާޑެޕިއުޓީާކޮމިޝަނަރާއޮފްާޮޕލިސްގެާމަޤ މަށްާޢަްއޔަންކުރެްއވިާތިންާބޭފުޅުންާަޢއްޔަންކުަރއްވ ަފއި

ނަޑއަުޅއްަވއިޤ ނޫނުގެާދ އިރ ެގާތެރޭަގއިާެއާޤ ނޫނ ާއެްއގޮތަށްކަ ދެްއވުންާއެދިާހުށަހަޅ ފަިއވ ާންާނުވަަތާނޫންކަންާކަ

ާރަ ާމަްއސަލަމައްސަލައަކ އި، ާެދ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމެންބަރުން ާދެ ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތްާާްއޔިތުންެގ ހިނދުާާެއއް

ާއަްށާ ާކޮމިޓީ ާދެްނނެވުންތަކަށް ާދަންނަވ  ާހ ޒިރުވުމަށް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާބ ރުތަކުން ާސަލ މަތީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމައްސަލަތައް ާެދންނެވި ާއިސްވެ ާއައިސްފަިއވ  ާައށް ާކޮމިޓީ ާހުއްާވަަޑއިނުގަންަނވ ތީ ާނުގެންދެވި ޓިފަިއވ ާކުިރއަްށ

ާދެންނެވީމެވެ ާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވ ހަކަ ާނުވަތަ ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާމ އްދ ކަމުގަިއ463ާާ.ާސަލަމ ތީ ވަނަ
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ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާދިވެހި ާޒިންމ  ާފުރިހަމަ ާބެލުމުގެ ާގޮތް ާހިނގ ނުހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާކޮމިޓީައކީ ޤަރ ރުވެވޭ

ާބ ރުަތްއާޤ ނޫނުއަ ާއެ ާވެރިންނ އި ާބ ރުތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާކޮމިޓީކަމުން ާޔަޤީންޮކށްދޭ ާއިން ސ ސީ

ާއެންގެވިާހ ޒިރުނުވ ނޭ ާާއެންެގވުމ ާކަމަށް ާބައްދަލުވުުމަގިއ4232ާާާޯއަގސްޓ48ާުގުިޅގެން ާކޮމިޓީގެ ާބޭްއވުނު ގައި

ާގުޅޭ ާމައްސަަލއ  ާދެންނެވުނު ާމަޝްވަރ ުކރެއްާއިސްވެ ާވަަޑއިގެންެނިވާގޮތުން ާބައްަދލުވުމަށް ާކޮމިޓީގެ ވުމަށްފަހު

ާމި ާއިއްތިފ ޤުންާނިންމެވީ ާޢަމަލުކުރ ނެާނިންމުމެާމެންބަރުންގެ ާދެން ނަޑއަޅުްއަވއިދެްއވުްނާކަމުގައި ާމަޖިލީހުންާކަ އް

ާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަމެވެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާާއެދިާމިާރިޕޯޓު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ ާަމޝްވަރ ކުެރއްވުމަށް ާރިޕޯޓަށް ާމި ާމ3ާިޝުކުރިއްޔ . ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާާގަިޑިއރު ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ީޕ 43ާވަނީ.

ާ ާއަށް ާާމިނެޓ45ާުމިނެޓުއިރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަަކށް 5ާއިރު.ާވަކި

ާ ާއަށް ާޕީ.އޭ ާމިނެޓ8ާުމިނެޓުއިރު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާޖުމްހޫރ5ާީ. ާާމިނެޓު. ާއަށް ާއެހެންވީމ 5ާޕ ޓީ ިމ ، މިނެޓު.

ަޑިއަގްނަނާވ ުއޫސެލްއގެ  ާހުޅުހެންވޭުރާާުފުރަޞަތްށ ެއިދަވ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ މަތިން

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާިމާ ާސިފަިއގައި ާިރޕޯޓެއްގެ ާއިން ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގޮތުަގއިާެއާާގެނެވުނުާރިޕޯޓ ާބެހޭ ާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލުމަށްާައޅުަގނޑުާމިާތެދުވީ.ާރިޕޯޓުަގއިާފ ހަގަކުރެްއވި ގޮތުން

ާމެންބަރު ާދިވެހިރ އްޖޭެގާކޮމިޓީގެ ާމީހެއް. ާހިމެޭނ ާގޮތުަގއި ާމެންބަރެއްގެ ާވެްސ ނޑަީކ ާއަުޅގަ ާތެރޭގަިއ ންެގ

ާތަމްސީލުކުރަމުން ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެްނާމި ާއަުޅގަ ާތެޭރގައި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއަށް ގެންދ ާސަރުކ ރުެގާާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާޔަޤީންކަމ  ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާކުިރއަށްދ  ާާކަންކަން ާދަންނަވަން. ާޖަވ ބުދ ރީވުމުެގާއެީކގަިއ ާމަިޖލީހަށް ޚ އްޞަކޮށް

ާއިއްިވގެން ާމިތަނަށް ާރިޕޯޓު ާދަންނަވަން. ާވ ަހކަ ާކުރިއަށްދ  ާނުވަތަާާކަންކަން ާޚިދުމަތްތަކަށް ާސަލ މަތީ ދިޔައިުރަގއި

ާބުރޫއަރ ފ ނެ ާކަންކަމަށް ާލަފ ކުރެވޭާސަލ މަތީ ާވ ހަާާކަމަށް ާކަމެްއގެ ާއެްއވެސް ާައއި ާމެދުވެރިވެގެން ާހ ލަތެއް ަކާފަދަ

ާކޮމިޓީަގިއާ ާމި ާއެކުަލވ ލިއިރުަގއި ާމި ާއެކުަލވ ލުމުގައި ާރިޕޯޓް ާމި ާދެން ާނެތް. ާައއިސްފަެއްއ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި

ތ ނގައިާމިާކޮމިޓީާޓޫާޯފާވަންާކޮމިޓީާހިނގ ފަިއާާދުވަހަކުާނެތީމު.ާއ ދެ،ާވޭުތެވދިޔަާއަޅުަގނޑުާހަމަަގއިމުވެސްާއެ

ާއަލިއަޅުވ ލ  ާމައްޗަްށ ާކަންތައްތަކުގެ ާރައީްސކަންާާހުރި ާކުރީގެ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ބަލައިލ އިރުަގިއ

ާމި ާމައްސަލަ. ާބެހޭ ާދިނުމ  ާސެިކއުިރޓީ ާމީހަކަށް ާފުލުހުންނ ިއާާކޮށްފައިވ  ާއަދަދަކަށް ާިގނަ ާވަރަށް ާގުިޅގެން ކަމ 

ޖިލިސްާފެށުނުާފަހުންާޓޫާއެކީަގއިާދަންނަވަން.ާމިާމަާވ ކަންާވަރަށްާޔަޤީންަކމ ާާސިފައިންގެާވެރިންާހ ޒިރުކުެރވިފައި
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ާބައްލަަވއިފި ާޔައުމިއްޔ ަތއް ާކޮމިޓީގެ ާވަން ާވެރިްނާާފޯ ާިއސް ާއިދ ރ ތަކުގެ ާފުލުހުންގެ ާވެރިންނ އި ާސިފައިންގެ ނަމަ

ވަރަށްާގަވ އިދުންާއަންނަމުންާގެންދިޔަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދައުލަތުގެާިމާއިްސާމުައއްސަސ ތަކުގެާވެރިންާމަޖިލީުހެގާ

ާހ  ާޭބފުޅުންނ ކޮމިޓީތަކަށް ާއެ ާމުޢ މަލ ތުކުރެވެމުންދަނީާޒިރުކޮށް ނޑަކަްށާާދޭތެރޭގައި ާއަުޅގަ އަީކާއެންމެާަރނގަޅަކަށޭ

ާމިސ ލެއްގެ ާހައިސިްއޔަުތން. ާމެންބަރެއްގެ ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާދެންނެވޭކަށް ާއަުޅގަާނެތް ާދަންނަވ ލ ނަންާގޮތުން ނޑު

ާމިގުއަންޓަނ މޯ ާމައްސަލަ. ާރަްއޔިތުންާމައްސަލަާބޭެގ ާމި ާދޮރުދަށުްނާއަީކ ާގެޮކޅަށް ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ގެ

ާގޮތުންާބަހުސްކުރަންާފެށިގެންާާމައްސަލައ ާބެހޭާެއއް.ާުޗއްޓީގެާތެޭރަގއިާމިމައްސަލަާނެގިާމިާވަދެފަިއވ ާމައްސަލަ

ާމި ާއެާދިޔައީ ާތިއްބ . ާުޗއްޓީަގއި ާއަުޅަގނޑުމެން ާހ ޒިާމަޖިލީހުގައި ާގުޅިގެން ާއެކަމ  ާމީހުންނަށް ކަންާރުކުަރންވީ

ާާހިނގ ދިޔަ ާމުޅި ާހ ޒިާގޮތަކީ ާކަމެއް. ާއިނގޭ ާއިްސާަރއްިޔތުންނަށް ާބެހޭ ާބ ރުތަކ  ާސަލ މަތީ ާދައުލަުތގެ ރުކުރެވުނު

ާގެ ާބުނަމުން ާތިމަންނަމެންނ ވެރިން ާތިޔަާންދިޔައީ ާައދި ާނޭނގެއޭ.ާާހަމައަކަށް ާތިަމންނަމެންނަކަށް ާނ ދެއޭ. ކަމެއް

ާނުަރއް ާމިަތނުގައި ާގެނެސް ާމިތަނަށް ާިހނގ ފ ނެބަޔަކު ާމެދުެވރިވ ާކ ތެިރކަމެއް ާހ ލަތެއް ާވަނީާފަދަ ިވއްޔ ާާކަމަށް

ާމިނިސް ާފޮރިން ާދައުލަތުގެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާދެންނެވި ާމި ާހަމަ ާދެން ާބުނ ނެޭއ. ާއެވ ހަކަ ާއެާސަރުކ ރުން ާއ އި ޓްރީ

ާހ ޒި ާވެރިން ާތިޔަވުޒ ރ ގެ ާވިދ ުޅވީ ާަޖވ ބުަގއި ާދެއްވި ާވަަޑިއގެން ާއެބޭފުޅުން ާއަިދާކަާރުކުެރވުނު. މަކީ

ާނިންމ ފަާނެގޯޝިއޭްޓކުރަމުން ާުމޅިން ާއަދި ާކަންކަެމއް ާތިޔަ ާކަމެކޭ. ާމިހިރަާދ  ާނެތޭ. ާވ ހަކަތައްާާއެއް މިހިރަ

ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާއ ދެ،ާމިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާهللاާދެކެވެމުންާމިދަނީ.ާދެންާހ ޒިރުކުރަންާބޭނުންވީާޢަބްދު

ާކޮންެމެވސް ާއ ރަށުގައި ާއެާމެންބަރަކު ާަވގުތެްއަގއި ާއެކަހެިރކޮށްލެވުނު ާގުިޅގެން ާމިާާކަމަކ  ާއ ދެ، ާގުޅިގެން. ަކމ 

މ ލޭގައިާކަޓަުރއަޅ ،ާމީހުންާމަރ ،ާލައްކަާގިނަާކަންތައްތައްާހިންގ ާއަދިާވޭުތވެދިޔަާސަރުކ ރުންާޖަރީމ ާހިންގ ފަިއާ

ުގޅިގެންާޤައުުމގެާސަލ މަތ ާާމިފަދަާކަންކަމ ންާއެދެމުންދޭ.ާދޭާއްލުާހޯދައިާހަހުރިާބައެއްާމަްއސަލަތަކަށްާަރއްޔިތުންާ

ާވ ހަކަދެއްކިފައި ާކޮމިޓީެއއްަގއި ާމިއިން ާކަމެްއަގއި ާއެްއވެސް ާވަރަާގުޅުންހުރި ާައޅުަގނޑު ާޔަޤީްނކަމ ާުނވ ކަން ށް

ާމިކަން ާއަދި ާވިސްނުމ  ާސަރުކ ރުެގ ާދެން ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާބަދަލުތަކ އެީކގަިއ ާއައިސްަފިއވ  ގޮތުްނާާބެހޭާކަމަށް

އަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާެއއްެޗްއާދަންނަވ ލަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާވަޒީރުންާޖަވ ބުދ ީރވުން.ާއ ދެ،ާވަޒީރުްނގެާމަޖިލިްސާ

ާ ާ)ހ(.ާވަޒ356ާީޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުންނ ވަނަ ާމަޖިލީހުގެ ާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކ ިއާާރުްނގެ ހަވ ލުކުރެވޭ

މުޅިާވަޒީރުންގެާމަޖިލިސްާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަްށާާިކވަކިާމެންބަރުންނ ރުމުގައިާވަާގޮުތަގއިާއަދ ކުާާވ ޖިބުތައްާހެޔޮ

ާަކނަޑއެޅިފަިއވާ  ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ާއިތުރަށް ާޖަވ ބުދ ރީވ ންވ ެނއޭ.ާާޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ގޮތަށް

ާއެ ާއެބަހުރި. ާކަންކަން ާގިނަ ާވަރަށް ާަކނޑަެއޅިފަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާކަންކަމ ާާއ ދެ، ާހިނގ  ވުޒ ރ އެްއގައި

ާޒިންމ  ާވެރިންގެ ާތިބޭ ާވުޒ ރ އެްއަގއި ާއެ ާެއީއާއެާގުިޅގެން ާކަާއެއް ާބޮލަށް ާމީހުންގެ ާތިބޭ ާދަށުގައި ންކަންާމީހުންގެ

ާހ ޒި ާވަޒީރު ާސީދ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާނުޖަހ  ާގަވ ިއދެއް ާމަޖިލީހުގެ ާސުވ ލަކީ ާއަޅުަގނުޑެގ ާޖަވ ބުދ ރީވުން. ރުެވ

ށްާެވސްާހެދިދ ނެ.ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާމިާމަޖިލިސްާފެށިގެންާވެސްާކިތަންމެާދުވަހަކުާމިާމަޖިލީހުގެާކޮންމެގޮތަކަ
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ގޮތަކީާވަޒީުރްނާާފްލޯރާއަށްާވަަޑިއގެންާަވޒީުރންާޖަވ ބުދ ރީވަމުންާގެންދިޔަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވަކިާހިސ ބަކުންާވީ

ގޮތަށްާެއާވުޒ ރ ަތކުގެާވަިކާވެރިްނާާްލގައިާހުިރާކަންކަންާނޭނގޭއެކަހެރިކުެރވިފައިާވަޒީރުންނަްށާއޭެގާޕޮލިސީާލެވަ

ާހ ޒިާމި ާކަްނކަްނާތަންތަނަށް ާއެކި ާޗެނަްލތަކުަގއި ާވަކި ާވައްދ ، ާކެމެރ  ާވަކިަވކި ާރޫމްތަކަށް ާކޮމިޓީ ރުކޮށް،

ާހިންގަމުން ާއޮޅޭާސަރުކ ރުން ާަރއްޔިުތންނަށް ާމުޅިން ާޕޮލިސީތައް ާގެާގެންދ  ާވ ަހކަދަްއކަމުން ންދިޔަކަްނާމިީއާގޮތަށް

ހިސ ބަށްާެއކަްނާދިއުމުންާވަޒީރުްނގެާމަޖިލީހުންާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާޖަވ ބުދ ރީވ ނެާާޙަޤީޤަތެއް.ާއެ

ާހ  ާޚ އްަޞކޮްށާޒިވަޒީރުން ާވަޒީރުން ާތިއްަބވ  ާމަޤ މުތަކުގައި ާއިސް ނޑައެީޅ.ާއ ދެ،ާސަރުކ ުރގެ ާަގވ އިދެްއާކަ ރުވ ނެ

ރުވ ން.ާޖަހ ިއރުާމިތަނަށްާހ ޒ3ާިއަްނގ ާާގަިއާއެބ22ާާަ>34އެހެންާީމހުންނަށްާވެސްާމެންދުރުާާއަދިާެއާމަޤ މުތަކުގެާ

ާމެންބަރުން ާމަޖިލިސްގެ ާަރއްޔިުތންގެ ާއިހުއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާެވސް ާއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭާތިރ މް.

ާމީހުންނަށްާއިންސ ނިއްޔަތަށްަޓކައި ާހ ޒިާވެްސ ާކަންކަމަށް ާދޭންޖެހޭ. ާޖަވ ބުދ ރީވުމުަގިއާރުވަގުތު ާކަްނކަމަށް ވެ

ާވެްސާ ާކޮމިޓީއަކުން ާހުރިހ  ާކޮމިޓީާއެއްާނޫން ާބެހޭ ާޚިދުމަތ  ާގެންގުޅެންޖެހޭ.ާސަލ މަތީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އުސޫލުތަެކއް

ާހަމައެކަިނާ ާކޮމިޓީަގއި ާަވން ާފޯ ާޓޫ ާނުދެކެން ނޑު ާައޅުގަ ާކޮމިޓީަގއި ާވަން ާފޯ ާޓޫ ާއ ދެ، ާބަލަންޖެހޭ. މިކަންކަން

ާމިހ ރުާރައްޔިތުންެގާާޒިންމ އަކަށް ާައދި ާކަންަތއްތަކ އި ާމީހެްއގެާސަލ މަތީ ާކުީރެގާރައީސްކަްނާކޮށްފަިއވ  ވ ންޖެހޭނީ

ާއިދިކޮޅު ާތެރެއިން ާމެންބަރެއްގެ ާއެްއކޮޅުާމަޖިލިސްގެ ާއަދި ާެއކަންކަަމްށާާވިޔަސް ާހައްޔަރުކުރީމަ ާމެންބަރަކު ިވޔަސް

ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންވީމަ، ާއުޅެންޖެހޭނީ. ާބަެއއްާާބޮޑުެވގެން ާކުރެވޭއިުރގައި ާމިކަން ާއަދި ާކުރުމުން ާކަންކަން ާގޮތަށް

ާގަވ އިުދތަކ  ާއުސޫލުތަކ އި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާކެމެރ ތަކާ ާފަހަރުގައި ޚިލ ފަށް

ާމީިޑޔ ތަކުަގއި ާޢ އްުމކޮށް ާގެްނގޮސް ާީވޑިއޯަތްއ ާނަގ  ާެއ ާސުވ ުލކުރެވި، ާަވއްދަިއގެން ހ މަކުރަމުްނާާއެްއޗެހި

ާގެންދ  ާކުރަމުން ާކަންކަން ާސަރުކ ރުން ާުނވަތަ ާޕޮިލސީތަކ އި ާސަރުކ ުރގެ ާވަރަްށާާގެންދިއުމުން ގޮްތާރައްޔިތުންނަށް

ާބޭނުންކުރާ  ާފަރ ތްތަކުން ާއިދިކޮުޅ ާބަދުނ މުކުރުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ުރގެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމީޑިޔ ގައި ާއަދި ާއޮޅި ބޮޑަށް

ޔިތުންެގާމަޖލިސްގެާކޮމިޓީތައްާހަދ ާހިސ ބަށްާދިޔައިމަާސަރުކ ރުންާމިާކަންކަމ ާދޭތެރޭގައިާކަމަށްާރައްާހަތިޔ ރެއް

ާއެުޅއްވި ާލިބިފައިާފިޔަވަޅު ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުދ ރީވ ެނާާވަނީ.ާއެާކަމަށް ާސަރުކ ރަށް ާކެބިނެޓުން ގޮތުން

ާަޖވ ބުދ ރީ ާސަރުކ ރަށް ާކެބިނެޓުން ާއަދި ާަކނަޑއަޅ  ނޑައެޅިަފއިވ ކަްނާއުސޫލުތަެކއް ާކަ ާެވސް ާަގވ އިދުތަެކއް ވ ނެ

ާއޮންނަ ާގަވ އިދު ާމަޖިލިސް ާއެާާއިނގޭ.ާަރއްޔިތުްނގެ ާފުރުޞަތު ާއޮވޭ.ާއެ ާަގވ އިދު ާެވސް ާކެބިނެޓުަގއި ާހަމަ ާގޮތަށް

ާއޮތް ާމައްސަަލއެްއ ާމިކަމުގައި ާއެހެންވީަމ، ާއޮންނ ނެ. ާއަޅުަގނުޑާާގޮތަށް ާނުދެކެން. ނެޑއް ާއަުޅގަ ކަމަކަށް

ާަވޒީޤަބޫލު ާވެްސ ާމިއަދު ާދަންނަވަން ާއަދިެވސް ާހ ޒިކުރަން ާމަޖިލީހަށް ާމި ާހަމަ ާރުންނަށް ާިމާރުވ ން އަްނަގއިފިއްޔ 

ާހ ޒި ާއޭނ ެގާމަޖިލިހަށް ާވަޒީރަކު ާދެންނެވީ ާމި ާއެހެން ާޖަވ ބުދޭނެ. ާފްލޯރގައި ާމި ާމަޖިލިހުގެ ާމި ރުވެވަަޑިއގެްނ

ާުކރަމުން ާގޮތުން ާމަސްއޫލިއްާޒިންމ އަދ ކުރުމުގެ ާިސއްރުންާގެންދ  ާވަދެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާއެންމެ ާހަމައެކަނި ަޔތު

ާިކޔ ދިނުމަށް ާގެންދ ާއިނދެގެން ާކުރަމުން ާެއކަން ާަވޒީރު ާބޮޑަށް ާހުރިހ ާާވުރެ ނޑުމެން ާމަޖިލީހުގަިއާއަުޅގަ ާމި ގޮތް
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އެކަަމކ ާާދިނުންާމުހިއްމު.ާއެއީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރޫަޙކީާވެސް.ާއެހެނެއްާނޫން،ދ ާކިޔައިާރައްޔިތުންާތަމްސީލުވަމުން

ވިއްޔ ާއެކަްނާާކަމަށްާވަނީާދ ާމައްސަލަތަކެްއގައިާނުވަތަާތަޙުޤީެޤއްާފަށައިގެންާކުރަންާބޭނުންާގުިޅގެންާކުރެވެމުން

ާިމާ ާއިނދެފައި ާކޮމިޓީގައި ާވަން ާފޯ ާޓޫ ާއެީކގައި ާޔަޤީްނކަމ  ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ތަނަށް ާެއކަމަކު، ކުރެވިދ ނެ.

ާއިސް ާސަރުކ ރުގެ ާހަމަ ާއެާދަންނަވަނީ ާގެނެސްގެން ާމިތަނަށް ާމީހުން ާބޮޑެތި ާއެޅި ާޔުނީފޯމް މީހުންނ ާާވެރިން

ގޮތެކޭ.ާއެގޮެތްއާާދޭތެރޭގައިާކަންކަންާކުރަމުންާގެންގޮސްަފއިާހުރިގޮތަކީާއަުޅަގނޑުާނުދަންނަވ ނަންާއެންމެާރަނގަޅު

ާޖެހޭނެ..ވިއްޔ ،ާައޅުަގނޑުެމންާއިހުތިރ މުކުރަންާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެއީާއިްނސ ނުން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއް،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބެހޭާޝުކުރިއްޔ  ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާމިއީ ާރިޕޯޓަކީ ާމި ފ ހަގަކުެރވެނީ

ާކަމަށް.ާާކަމަށް.ާޓޫާފޯާވަންާކޮމިޓީާިއންާފޮނުވ ފައިާއޮތްާރިޕޯޓެއްާނޫންާކޮމިޓީންާފޮނުވ ފައިވ ާރިޕޯެޓއްާ

ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާތި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާވިދ ުޅިވާޢިއްޒަތްތެރި ާތި ާގޮތުގައި ާމައްސަލައެްއެގ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވ ހަކަފުުޅ ވިދ ޅުވެލެްއވި

ާ ާކޮމިޓީންނޭ. ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާިމއޮތީ ާއަިއއްސަ ާރިޕޯޓު ާއެހެންތޯ.463ާާކޮމިޓީގެ ާނޫނޭ. ާއެއް ކޮމިީޓ

ާ ާކޮމިޓ463ާީޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއޮންނަ ާއުފެދިފައި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ ާސަލ މަތީ ާކޮމިޓީއެއް ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ 

ެއީއ ިނާޒާމ ، ންާވިދ ުޅވެލަްއވަނީ.ާއެހެންވީމ ކޮމިޓީއޭާަބއެއްާބޭފުޅ463ާުއަކީ.ާދެންާޢ އްމުކޮށްާވ ހަކަާދެއްކުމުަގއިާ

ާމައްސަލަާެބޭހ ަމްއަސލަ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާުނގަންނަން. ާބަަލއެއް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަްށ ާދ އިރ ެގާާެއއް ާޮތއްޑޫ އެއް

ާރުާޢަލީާވަޙީދު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮ

ނޑ ާާވެްސާބައެއްާމެންބަރުންާވ ހަކަަދްއކ ާގޮތުންާއޮޅެނީާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެމންބަރުންނަށްާމި ހެން.ާއަުޅގަ

ާ ާމެންަބރު ާދ އިރ ގެ 4ާާހުޅުހެންވޭރު ާވެސް 4ާާމީހުންނަކީ ާއުޅޭ ާދ އިރ ެގ4ާާކޮމިޓީގައި ާހުޅުހެންވޭރު މީހުން.

ާސަލ މަުތާ ާަޤއުމީ ާެއްއިޗއްސަކީ ާމައްސަލައ  ާގުައންޓަނ މޯބޭ ާއެފ ހަަގކުރަްއވަނީ ާވ ހަކަުފޅުގަިއ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާމިތ  ާވ ހަކަ. ާރިާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓީގެ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާއެހެންއުޅެނީ ާހުށަހެޅިގެން. ، ވީމާ ޕޯޓެއް

ާހަޅޭއްާއޮޅެނީާާެމްނަބުރްނަންށ މި  ާމި ާމިތ  ާވ ަހކަ ާކޮމިޓީެއއްގެ ާނުބައި ާއިދިކޮޅަށް ާދިމ  ާލަވަނީ.ާާވެސް ވެސް

ާވެސްާނޫން.ާއެއްާގުޅުންހުރިާވ ހަކަންާއެދެންާއިނޭގތޯ.ާމިާކޮމިޓީއ ާެއަކްނަކްނ ިއްޞާލުޙ ުކެރްއވު ، އެހެންވީމ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާބެހޭ ާނޫން.ާއަޅުގަާާމައްސަލަނިޒ މ  ާރިޕޯޓުއެއް ާިމވ  ާކުރިމަީތގައި ާޚިދުމަތްތަކ ާމިާނޑުމެން ާސަލ މަތީ ބެހޭާާވަނީ

ާމަނިކުާވ ހަކަފުުޅާ ާމެންބަުރާމޫސ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުޅުހެންވޭުރާދ އިރ ގެ ާރިޕޯެޓއް.ާައޅުަގނޑު ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ކޮމިޓީން

ާއަރުވަން.ކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާފުރުޞަތު

ާ

ާރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭ

ާރިޕޯޓު ާއ ިއ ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާަދއްކ ާއ ދެ، ާއިންސ ނުން ާއަދި ާދެްއކީމަ ާވ ހަކަ ާގުިޅގެން ާކަންަކމ  ާމަޖިލީހުގެ ތަކ އި

ާފަހުމުވ  ާވަރަކަށް ާކޮންެމވެސް ާހަކަ ާތިބީމަާހ ވެވޭ ާއިނގެމުންާ،ލަތެްއގައި ާމިާކަންކަން ާއަޅުަގނުޑ ކަީނާދައްާދ ނީ.

ާދަްއކަމުން ާއަދި ާވ ހަކަ. ާގެނައުމުގެ ާމީހުން ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާާޖުމްލަކޮށް ާވ ހަަކ463ާާގޮްސ ކޮމިޓީގެ

ބުނެފައިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީާއަށްާގުއަންޓަނ މޯބޭގެާމައްސަލަާިދޔަވ ަހކަާއ އިާދޮރުދަށުންާައޅުަގނުޑާ

ާދޮ ާދަންނަވައިފީމު ާމިތަނުގައި ާވަދެގެންާހަމަ ާއެއްޗެއް ާގެންިދަޔާާރުދަށުން ާކޮމިޓީއަކަށް ާބެހޭ ާސަލ މަތީކަންކަމ  ވެސް

އ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާމިެއްއޗިހިާމުޅިންާއޮޅުވ ަލިއގެްނ463ާާވ ހަކަ.ާސަލ މަތީާޚިދުމަތ އިާސަލ މަތީާކަންކަމ އިާ

ާބަލައިފި ާކަަމށް ާހަޅޭއްލެވުމެއް ާމީ ާދެން ާމިހެން. ާވ ނީ ާދެްއކީމަ ާއެހ ާއްޔ ވ ހަކަ ާަދންނަވ ނީ އަޑުހުިރާާއަޅުަގނޑު

ްނާައުޑާއޮށެްއާެކވިގެުެާުފނަާީމަގިއ ަބެއްއ ީމުހްނ ިތޭބނ، ނެެރވޭނީާރަނގަޅަށް.ާއެހެންވީމ ާމީހަކަށްތ ާއެާއަޑު

ނުޑގެާއަޑުާމިާމީހުންާާހުންނަާތ ށިވެފައި ކަމަށްާޢިއްޒަތްތެިރާާހުންނަނީާނިކުންނަާގޮތަށް.ާދެންާހަޅޭއްާވެސް.ާއަޅުގަ
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ާޢ އްމުކޮްށާ ާކަމަށް ާމީހެއް ާރީތި ާއަޑު ނަޑކީ ާއަުޅގަ ާކިަޔން. ާމަރުޙަބ  ާއަޅުަގނޑު ާވިދ ުޅުވމަށް ާވިދ ުޅވި ާއެ މެންބަރު

ާ...ޮކިމީޓ ައށް 463ާ، ދައްކ ާމީހެއް.ާއ ދެ،ާއެހެްނވީމ ާމީހުންާވ ހަކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.އެއް.ާޮތްއޑޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާބެހޭާ ާޚިދުމަތްތަކ  ާެދއްިކއްޔ .ާސަލ މަތީ ާވ ހަކަ ާކޮމިޓީގެ ާއޮންނަ ާއެ ާވެސް ާރީިތާއަަޑކުން ނޑަްށާހެޔޮ އ ދެ،ާއަުޅގަ

ެވސްާނޯންނ ނެ.ާދެންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަަރީކާާއެއްާާެއއްާބަލ ފަާކޮމިޓީއަކުންާއެފަދަާއެްއވެސްާމައްސަލަ

ެއ ަލާވ ، ަގނޑުާފ ހަަގކޮްށލަން.ާއެހެންވީމ އެްއވެސްާވަރަކަށްާމިާކޮމިީޓައކަށްާވަަޑިއގަންނަވ ާބޭފުެޅއްާނޫންކަންާއަޅު

ނޑުމެންނަށްެއްއ ަހޭޅެކްއ ެއ ަލާވ ޮގަތަކށް  ާަވކި..ވެސްާހަޅޭއްލެވިދ ނެާއިނގޭތޯ.ާއެާާ.ާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވ ާާއެްއާނޫން.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގައިާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާއ ދެ،ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާިނޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާމެންބަ ާއެއް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޚ ތަބުގޮތަށް ާމެންބަރަކ  ާއަނެއް ާރަކު ާޖަވ ބު ާރައްދު ާއަދި ދެއްވަމުްނާކުރައްވ 

ާއަަދބުވެރިގެން ާރީތިބަހުން ާއެހެންވީަމ،ާާކަމ ދަވ އިރު ާއޮންނަނީ. ާަގވ އިުދަގިއ ާމަޖިލީހުގެ ާކުެރްއވުމަށް ާއެކަން ެއކު

ނޑުާއިލްތިމ ސްގޮަތކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުާނުދެާނޫންާއެްއގޮތަކަްށވެސްާއެ ކުރަން.ާއްެކވުމަށްާއަުޅގަ

ާއަރުވަން.ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުްއޒަްތތެރިާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢި

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ދ ާގޮތަކީ.ާއަޅުަގނަޑކީާސިޔ ސީާގޮތުންާނެޕީާޕެކެޓެްއާހިފައިެގްނާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމީދެންާމިކަންާހިނގަމުން

ޔ ަތްއާައުޅަގނުޑ ިމަދްނަނާވަލީނ ަޔުއިމއް ، ގެންގުޅޭާމީހެްއާނޫން.ާެއހެންވީމ ާވަދެާނެޕީޖައްސަންާމީހުންާމިތަނަށް

ވެސްާއިނގޭނެ.ާދެންާއެީއއަކީާއަުޅަގނޑުާބޭނުމެއްާނޫން.ާކިތަންމެާވަރަށްާވ ހަކަދެއްިކޔަްސާާބެލީމަާހުރިހ ާކަމަކުން

ާމި ާމީހުންނެއް ާސަުރކ ރުގެ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާަކމަކަށް ާއޮތް ާކުރަން ާސަުރކ ުރްނާޙަޤީޤަތުގައި ާގެނެސްގެން ތަނަށް
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ބޭނުންވ ާގޮތަށްާސަރުކ ރުންާކަންކަންާކުރަމުންާގެންދ ާގޮތ ާޚިލ ފަށްާކޮމިޓީއެއްގެާމުޤައްިރރުާއަމިއްލަާއަށްާއޭަނެގާ

އެއްާވަދެެގންާކަންކަންާކުރ ާޒަމ ންާމިއޮތީާފަހަނައަޅ ާގޮއްސަ.ާެއއީާބިއްލޫރިާބަރުާއަބުރ ލ ފަިއާާދޮރުދަށުންާސިޓީ

ކުރަންާވިއްަދިއގެންާތިބިާމީހުންނަކަށްާއެކަންާސަރުކ ރުަގއިާއެާސަުރކ ރުާދިފ ޢުކަމަށްާބުނިާާެއއްާކުްށވެރިާކަލެއަކީާ

ތިބީާކޮމިޓީތަުކގަިއ.ާާތިބީާމިާމަޖިލީހުގައި.ާައޅުަގނޑުމެންާެވސްާމިާއެގޮަތކަށްާނުކުެރވޭނެ.ާައޅުަގނޑުމެންާވެްސާމި

ކަެމްއާާގަވ އިދ ާޚިލ ފަަކށްާމިާމަޖިލީހަކަށްާވަޒީރުންާގެނެސްގެންާއެކަންވަޒީރުންނ އިާވަޒީރުންާޢަމަލުކުރަންާއޮންނަާ

ާނުކުރެވޭނެ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާއެއް.ާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ާނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމި ާފެނިގެން ާދެންމެ ާމަޖިލީހުން ާދ އިރ ގެާއަޅުަގނޑަށް ާހަިނމ ދޫ ާދެްއކުމަށްާާދިޔައީ ާވ ހަކަ ާެމންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ާހުރަހަކަށް ާދެމެދުގައި ާރިޔ ސަތ  ާތެދުވެހުއްޓ  ާމެންބަރުާާވ ާކޮޅަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ގޮތަށް

ާނުގެނައީ.ާ ާވެސް ާސަމ ލުކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާީކއްވެޯތއޭ ާރަީއސް ާއެކަން ާއެހެންވެ، ާތަން. ާދިޔަ ނިކުމެގެން

ާރުގެާކަެމއްާމިއީ.ާާގެންނަންޖެހޭވަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާަކމަށް...ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ާނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާގެންދެވުން(

ާ
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ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާތ ނގައިާމ ާބަިއވަރުާލ ރިތަކެއްާދީގެންާމިާއުޅެނީ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާމި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ނޑައަޅަްނ.ާާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާކަ ާިރޔ ސަތުން ާކަމަށް ެއއް

ާ ާއިށީނދެވަަޑއިގެން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިޒ މ .. ާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާޢިއްޒަތްތެރި ބައްަލވ .

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  ާގަބޫލުކުރަންާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާރިޔ ސަތުން ާކަމަށް ާހުޅަނުގާާ،ެއއް ާމ ފަންނު ދެންމެ

ާޖަވ ުބަގިއާ ާސުވ ުލގެ ާކުރެްއިވ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެން ާނެންގެވީ. ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

މިތ ާމިާއިންަނާާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާދިނުމަށްޓަކައިވ ހަކަފުޅުދައްަކވަންާއޮތްާޢިްއޒަތްތެިރާދަންނަވަންޖެހެނީާދެންާ

ާނުހުން ާލޯ ާދަތްދޮޅިދަުށގަިއ ާވ ތީ ާމީހަކަށް ާހަދަންޖެހޭ ާބަލައިލ  ާމަތި ާބަލަިއލ  ާތިރި ާިމ ާވެސް ާމަތީަގިއާމީހަކު ނ ތީ

ެއެހްނ ، ންނ ނެ.ާއެހެންވީމ އްާފެކުރެްއވިަޔކަސްާނުއެާވަގުތުާހުރަސްާޖެހެނީ.ާތިރިކޮށްލ ާލަންާމިއިންނަާލޮލުންާބަލައި

ކަމަށްާމިތ ާއިންާމީހ ގެާދަތްދޮޅިދަށުގައިާޯލާާިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ އެ ، ުަންތައްތައްާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ާދ ކ

ާގަބޫލުކުރަްއވ ނެ ާޢިއްޒަތްތެާނެތްކަން ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާއަޅުަގނޑު ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުާކަަމށް ރި

ާއަރުވަންާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާެގންދެވުމަށް.ތ ޒަށްާފުރުޞަތުާމުޙައްމަދުާމުޖު

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާޢިއްާ ާޝުކުިރއްޔ  ާަގސްތުއ ދެ، ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޒަތްެތރި ާޤ ޫނނުއަސ ސީގެ ާމިކަމުގައި ަނާވ7ާަ;ކުރަނީ

ާސު ާމަތިން ާގޮތުގެ ާކޯޓުމ އްދ ގަިއވ  ާލަފައެއްޕްރީމް ާއިޝްތިޝ ީރ ާގަވ އިުދެގާާގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ހޯދުމަށް

366ާާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާހުށަހަޅަން. ާޤަރ ރެއް ާދަށުްނ ާމ އްދ ގެ ވަަނ459ާާވަނަ

ާޚިދުމަތްތަ ާސަލ މަތީ ާަބޔ ންކުރެވިަފއިވ  ާޤ ނޫުނއަސ މ އްދ ގައި ާތެޭރގައި ާވ ޖިބުތަކުގެ ާދިމިކުގެ ގުރ ީތާީސއ އި

ާ ާހިމެނިގެންހިމުއައްސަސ ަތއް ާދެމެހެއްޓުން ާޤ ނޫނު ާހިނދުާމ ޔަތްކޮށް ާާ،ވ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ވަަނާާ:45އަދި

ާއެ ާއަިދ ާމަސައްކަތްކުރ ނީ ާޚިދުމަތްތަކުން ާސަލ މަތި ާާމ އްދ ގައި ާއެންމެހައި ާހިންގ  ާހިންގަތަންތަނުން ާންކަންކަން

ާއެއްާ ާގޮުތގެާމަތިންާގޮތްާާވ ނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫުނައސ ސީާއ އިާޤ ނޫނ  ާވ ހިނދުާއަިދާާވ  ކަމަށްާަބޔ ންކޮށްފައި

ާ ާބ ރުާާ;45ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމައްޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވީ ާބަޔަންކޮށްފައި ާއަާހިންގޭނެކަމަށް ާހިނދު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ންކުރެިވގެންވ 463ާދި ާމ އްދ ގައި ގޮުތެގާާވަނަ

ާއުފައްދ ފައިވ ާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާގެންދިއުމަށް ާބަލަމުން ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ މަތިން
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ާމޭޖަ ާފޯސް ާިޑފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާފޯސްގެ ާޑިެފންސް ާމޯލްޑިވްސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމޫސ  ާޖެނެރަލް ާޖަލީލުާރ ޢަލީ

ާރުވުމަށްާއަްނގ ާއެްނގުންތައް..ހ ޒި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމީ.ރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުއެއްާޭފދޫާދ އިާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހު

ާ ާަރއީސް، ާޤަރ ުރާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށް ާގެންަދވ ތީ ާހުށަހަޅުްއވަމުން ާޤަރ ރެއް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ މިހ ރު

ާމި ާނުވޭ ާހިއެްއ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއޮންނ ތީ ާއުސޫލެއް ާވަކި ާހުށަހެޅުމުގެާާހުށަހެޅުމަށް ާޤަރ ރު ާައޅުަގނުޑމެން ވަގުތު

ާ.ާުއޅެނީ.ާއެހެންެވގެންާއެކަންާފ ަހގަކޮށްލީާއެޖެންޑ ެއއްަގއިާހެނެއްާމި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވ ހަކަފުޅުާއ ދެ ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާގެންދަވަނީާާއެއް ާއެ ދައްަކވަމުން

ާެއާ ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާރިޕޯޓ  ާމިވ  ާކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާގޮތެއްާހުށަހެ ާގެންދ ނެ ާުކރިއަށް ާއެކަން ާދެންނެވުމުގައި ާވޯަޓށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާެގންދަވަނީ. ާހުށަހަޅުއްވަމުން ޅުން

ނޑުާމަްއޗަްނގޮޅިާދެކުުނާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ ނިންމ ނީ.ާއަޅުގަ

ާއެއް.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ()ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާމުޖުތ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހަޅ ށޭ ާޤަރ ރެއް ާބޭނުްނވަނީ ނޑު ާދެންނެީވާއަުޅގަ ާހުށަހަޅުްއވަީނާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ާއެ ާވިދ ުޅވެފައި .ާއެހެން

ނޑަކަްށާފެންނަނީ.ާއެހެންވެގެންާއެާޤަރ ރެއް ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާކަމަށްާއަުޅގަ
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ ހަނިމ ދޫާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާއެކަުމަގއިާމިހ ރުާވ ނީާޖަވ ބުާއަރުވ ފައި.ާއަުޅގަ

ާއަރުވަން.ކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާފުރުޞަތުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަފުޅު

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ރައްޔިތުްނާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގިއާާކަމަށްާއ ދެ،ާމިގޮތަށްާމިކަންަތއްތައްާކުރެވޭނެ،ާިމގޮތަށްާމިކަންތައްަތއްާކުެރވޭނެ

ާާބަޔ ންކޮށްފައި ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ންކުެރވިގެނ463ާްވ ނެ. ާމ އްދ ަގއި ާސަލ މަތީާާވަނަ ާމަތިން ާގޮތުގެ ވ 

ާއަްށާ ާކޮމިޓީ ާއުފައްދ ފައިވ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާގެންދިއުމަށް ާބަލަމުން ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ޚިދުމަތްތައް

ގ ާރުވުމަށްާއަންރާޖެނެރަލްާމޫސ ާޢަލީާޖަލީލުާހ ޒިޑިފެންސްާފޯސްެގާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާމޭޖެާމޯލްޑިވްސް

ާހ ޒިާ ާއިޖ ބަނުދީ ާެގންދ އެންގުންތަކަށް ާއިންކ ރުކުރަމުން ާއިސްވެދިަޔާކޮމިޓީާ،ހިނދުާރުވުމަށް ާެއާއަދި ާއެންގުމުން ގެ

ާހ ޒި ާކޮމިޓީއަށް ާއަޙްމަދުާކޮމިޝަނަރރުވުމަށް ާޕޮލިސް ާގެންދ ާއޮފް ާއިންކ ރުކުރަމުން ާއިޖ ބަނުދީ ާ،ހިނދުާފަސީޙް

ާމަޖިލީހުން ާބެލުމަށްާރައްޔިތުންގެ ާގޮތް ާޚިދުމަތްާހިނގ ާނުހިނގ  ާހ ޒިާސަލ މަތީ ާއަށް ާކޮމިޓީ ރުވުަމްށާއުފައްދ ފައިވ 

ފޮިލްސާާމޯލްޑިވްސްާޑިފެންސްާފޯސްގެާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާމޭޖަރާޖެނެރަލްާމޫސ ާޢަލީާޖަލީލ އިާމޯލްޑިްވސް

ާހ ޒި ާެއންގުމުން ާފަސީޙު ާއަޙްމަދު ާޕޮލިސް ާއޮްފ ާކޮމިޝަނަރ ާުނވުމ ސަރވިްސގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާރުވެަފއި އެުކ

ާހިނގ ނޭާ;45 ާބ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމައްޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ކަމަށްާާވަނަ

ާވުމ  ާކޮމިޓީާބުނެފައި ާބުނެވުނު ާިއސްވެ ާއަދި ާާއެކު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާސަލ މަީތ463ާާއަކީ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ަވަނާާ:45އެކުާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާގޮތްާބެލުމަށްާއުފައްދ ފަިއވ ާޮކމިޓީއަކަށްާވުމ ާޚިދުމަތްތައްާހިނގ ާނުހިނގ 

ާހި ާއެތަންތަނުން ާއަދި ާމަސައްކަތްކުރ ނީ ާޚިދުމަތްތަކުން ާސަލ މަތީ ާއެންމެހައިމ އްދ ގައި ާހިންގަންވ ީނާކަންކަާންގ  ން

ާެއއް ާޤ ނޫނ  ާއ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާގޮތުގެާާގޮތްާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާވުމ ާވ  ާުބނެފައި ާކަމަށް ާއަިދާާމަތިން އެުކ

ާ ާނުވަތަާ;;ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިުތންގެ ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާކޮމިޓީއަކަށްާާވަނަ ާމަޖިލީހުގެ އެ

ާމުއަހ ޒި ާަވކި ާނުވަތަ ާމީހަކަށް ާަވކި ާބ ރުލިިބގެންރުވުމަށް ާއެންގުމުގެ ާއޮތުމ ާވ ާްއސަސ ައަކށް އެުކާާކަމަށް

ާނު ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާއަީލގައި ާމ އްދ ތަކުގެ ާހ ޒިއިސްވެިދޔަ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއަންގ ާވަތަ ރުވުމަށް

ާސަލ މަާއެންގުންތަކ  ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާަދއުމެދު ާސަރުކ ރ އި ާޚިދުމަތްތަކ އި މުއަްއސަސ ތަުކަގިއާާއެންމެހައިާލަތުގެތީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމެދު ާގޮތަކ  ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ާފަރުދުން ާައމިއްލަ ާމީހުންނ އި ާމ އްދ ެގ7ާާ;މަސައްކަތްކުރ  ވަނަ
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ާކޯޓު ާސްޕްރީމް ާލަފަދަށުން ާިއޝްތިޝ ރީ ާހޯާެގ ާހުށަހެޅުމަށްާެއއް ާމި ާއ ދެ، ާހުށަހެޅީމެވެ. ާޤަރ ރު ާމި ުދމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާކޮށްދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާތ އީދުާ

ާ

ާ:މީާވ ހަކަދެއްކެވުންފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހު

ާއ ދެ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅައިާ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާސަލ މަީތާިމއަދު ާމިގެންދ  ާކުިރއަށް ގެން

ާކޮމިީޓާ ާއ ިއާއެ ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާއަންގަާޚިދުމަތްތަކ  ާަދއުއަށް ާއަދި ާބޭކަލުންނ އި ާަވޒީރު ާބ ރުތަުކެގާވ  ާސަލ މަތީ ލަތުގެ

ާއެ ާވަަޑއިނުގަންަނވ ތީ ާވެރިން ާބެހޭާއިސް ާރިޕޯުޓަގިއާާކަމ  ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމަޖިލީހަށް ާނިންމުމަށް ާގޮެތއް ގޮތުން

ވ ާކަންަތއްތަކެްއާއެބަހުރި.ާއެންެމާއްޔަތުންާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންހައިސިާއަޅުަގނުޑާވެްސާއެާކޮމިޓީެގާމެންބަރެއްގެާ

ާގޮތެްއާ ާމަޖިލީހުން ާޮއތްއިރު ާފޮނުްއވ ފަިއ ާެއކުލަވ ލަްއވ  ާިމގޮތަށް ާރިޕޯޓު ާކޮމިޓީގެ ާމި ާއަކީ ާނުކުތ  ފުރަތަމަ

ާބެހޭ ާކަމަކ  ާކޮން ާބެހޭާނިންމަންވީ ާގޮތަކ  ާނިންމ ނެ ާމަޖިލީހުން ާބެހޭާާގޮތުންކަން ާޚިދުމަތްތަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ގޮތުން

ާމަޝްވަރ ާކޮމިޓީގެ ާމެދުަގއި ާނުަވަތާާމެންބަރުންގެ ާެރކޮމަންޑޭޝަނެއް ާއެއްވެސް ާމަޖިލީހަށް ާއަދި ާކުެރވި އެއް

ާފޮުނއްވ ފަާ ާހ ޒިއެްއާާރަޢުޔެއް،ާިޚޔ ލެއް ާކޮމިީޓާއަށް ާއޮތުމަކީާާރުުނވީނުވޭ.ާބޭބޭފުޅުން ާއޮންނަ ާވިދ ޅުވެފައި ކަމަށް

އެހެންވީމ ،ާިމާާެއއް.ާންާއެދިަވޑަިއގެންނެވިާކަމެއް،ާގޮުތގައެއީާއަދިާައޅުަގނޑުާނުދެކެްނާމަޖިލީހުންާގޮތެއްާނިންމަ

ާބަލައި ާއަށް ާއަްށާނުކުތ  ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާޚިދުމްތަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ލުމަށްފަހު

ާއަދި ާބ ރުތަކ ާވަޒީރުންނ ިއ ާސަލ މަތީ ާީކއްެވގެާދައުލަުތގެ ާަވޑައިުނގެންނެވީ ާއިްސވެރިން ާއަިދާބެޭހ ންތޯ.

ެވގެންާައއީ.ާއެގޮތުންާއެންމެާފުރަތަމަާާވަަޑއިނުގެންެނވުމުގެާކޮންކަހަަލާއަސ ސްތަެކއްގެާަމއްޗަށްތޯާއެކަންކަންާބިނ 

ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމ އްދ ަތކަށ ިއާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ަފށްާނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިްނާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާ

ާނިގުޅައިާ ާބ ރުތަކެއް ާަގނެލިބިދޭ ާޢަމަލުތަކެއް ާއެންމެާކުރެްއވިާގެން ާއަުޅަގނޑު ާވިދ ޅުވ އިރު ފުރަތަމަާާކަމަށް

ާބޭނުން ާާފ ހަގަކޮށްލަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ464ާިވަީނ ާމ އްދ ަގއި ާމި ާމ އްދ . ާވަޒީރުްނާާވަނަ އޮތީ

އްގެާބެލުމުގެާދަށުންނޭ.ާކުރުވުން.ާސަލ މަތީާކޮންމެާޚިދުމަތެއްާހިނގަންވ ނީާވަޒީރުްނގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެޖަވ ބުދ ރީ

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ިއާ ާގުިޅގެން ާކަންކަމ  ާޚިދުމަތުގެ ާސަލ މަތީ ާހިނގ  ާދަށުން ާބެލުމުެގ ާަވޒީރެްއގެ އެ

ާެއވެ.ާީމގެާމ ނަާައކީާިދވެހިރ ްއޖެާފުލުހުންގެާޚިދުމަތ އިާ ާަވޒީރަކުާަޖވ ބުދ ރީާވ ްނވ ނެ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާއެ

ކުރެވިަފއިވ ާަވޒީަރުކާޚިދުމަތްތައްާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިާޢަްއޔަންާގޮތުންާއެާސަލ މަތީާބ ރުތަކ ާބެހޭދިވެހިާދައުލަތުގެާ

އޮޭވ.ާާގޮުތންާބެލުމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާއެނގެންާއެބަާމަޖިލީހަށްާގެނެސްގެންާއެާސުވ ލުކުެރވިާއެކަންކަމ ާބެހޭ

ްސާައދިާއެހެންާތަނެްއގަިއާިވޔަސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސް،ާއަޅުަގނުޑާހިތުަގއިާއުފެދޭާުސވ ލަކީާިދވެހިރ އްޖެާވިޔަ

ނުވަތަާޤ ނޫނުާހަދ ާބ ރުންާިރޔ ސީާނިޒ ެމއްަގއިާސަުރކ ރުާޒިންމ ދ ރުކުރުވުމުެގާމަސަްއަކތްާކުރ އިުރާކުރަންޖެހޭނީާ

ާ ާއުޫސލެއް ާޤަބޫލުކުރ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާތެޭރަގއިތޯ. ާއިމެްއގެ ާއ5ާާަކޮން ާުއސޫލަކީ. ާވަކިކުރުުމގެ ޅުަގނޑުމެންާބ ރު
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ނުޖެހޭާކޮންމެކަމެއްާވ އިރުާެއާކަންކަމުަގއިާތިބޭާޓެކްނިކަލްާމީހުންާމަޖިލީހަށްާގެނެސްގެންާމިާމަޖިލީހުގެާފްލޯރގަިއާ

ާކުުރވުެމްއާ ާޖަވ ބުދ ރީ ާކުށެްއގެ ާޖިނ ޢީ ާކުރުވުމެއް. ާަޖވ ބުދ ރީ ާސިޔ ސީ ާމިކުރެވެނީ ާތަނުގައި ާމި ސުވ ލުކުރ ކަށް.

.ާމަޖިލީހަކީާމިއީާތަޙުޤީޤުކުރ ާމުއައްސަސ އެއްާނޫން.ާމަޖިލީހަކީާކުށްތައްާތަޙުޤީޤުކުރުމަށްާނޫންާމަޖިލީހުންާކުރަނީކީ

ާޚިދުމަތްތައްާ ާސަލ މަތީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާވެސް ާތަނެއް ާއޮތް ާދީފައި ާމެންޑޭޓެއް ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާބ ރުާލިބިީދގެްނާށްޓަކަިއާންާސިޔ ީސގޮތުްނާހިންގުމަހިނގ ާނުހިނގ ާގޮތްާބެލުމަށ އި،ާއެކަްނކަ

ާމިާ ާގެންނަންޖެހޭނީ. ާމިަތނަށް ާވަޒީރަކު ާޢައްޔަނުކުރެވިަފއިވ  ާލ ޒިމުކޮށްގެން ާކުރުން ާޖަވ ބުދ ރީ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާގުޅޭ ާލަފ ާާކަމ  ާޖެނެރަލްގެ ާކައުންިސލް ާމަޖިލީހުގެ ާއުފެދި ާތަފ ތުވުން ާޚިޔ ލު ާކޮމިޓީގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވަނީާާގޮތުން

ާލަފ ،ާލަފަ ާދެއްވި ާެއާާހޯދިފައި. ާވިދ ުޅވިއިރު ާހިމަނުއްވ  ާރިޕޯޓުގައި ާމި ާމުޤައްރިރު ާމަޖިލީހުެގ ާވ ހަކަ ާދެްއވި އެއް

ާީކކޭ ާއޮތީ ާިލއުްއވ ފަިއ ާއިޝ ރ ތްާލަފ ގައި ާރަްއޔިތުންނަށްާކަމަށް ާކަންކަން ާހިތ މަކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ނުކުރެްއީވތީ

ކަމަށްާވެްސާާމަފްހޫމްާރަނގަޅަށްާއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވ ތީާއެހެންާވ ަހކަާދެެކވުނީއޮޅޭގޮތަްށާނުވަތަާކަންކަންާޭއގެާ

ާކޮޕީ ާރިޯޕޓުގެ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތް.ާާވެދ ނެ. ާެއއް ާއަިއއްސަ ާމަްއޗަކަްށ ާމޭޒު ާއަޅުަގނުޑގެ ާމިތަނަކަށް އެއް

 އެހެންނަމަވެސްާޤ ނޫނީާލަފ ާދެއްވ ފައިާއޮތީ.....

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާުތލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާބެހޭާމައްސަލަާޒ މ ނި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާބޭފުޅެއްކަން ާކޮން ާެއއީ ާމުޤައްރިރޭ. ާމަޖިލީހުގެ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނަޑްށާާފޭދޫ އަުޅގަ

ާސ ފުކޮށްލަދެއްވ ފ ނަންތޯ.ާ
ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އ ދެ،ާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެާމުޤައްރިރޭާއެާވިދ ުޅވެވުނީާއެއީާަމޖިލީހުގެާހަމަގައިމުާވެްސާ

ާއެހެ ާމިތިބެނީ. ާރަީއސަކު ާނ އިބު ާރައީސަކ އި ާމަޖިލީހުގެ ާނުހުރޭ. ާެއާމުޤައްރިރެއް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ންވީމ ،

ާޮއޅުމެއް ާވ ހަކަފުުޅާާބަސްމަގުގެ ާއަރުވަން ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ހެން.
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ާރަނަގޅުކޮށްލަްއވ ނެ ާއެތަންކޮޅު ާގެންދެވުމަށް. ާމައްސަލަާާކުރިއަށް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާުއއްމީދުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަަމށް

ާއެއްާނޫން.

ާ

 ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފޭ

ާކޮމީޓީގެާ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާޤައުމީ ާުމރ ދަކީ ާވ ަހކ ގެ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއިނޭގތޯ ާމަޢ ފުކުރަްއވ ތި އ ދެ،

ާ ާވ ހަކަ. ާރިޕޯޓުެގ ާފޮނުްއވި ާސޮއިކުަރއްވ  ާވަޙީދު ާޢަލީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާިމާމުޤައްރިރު އެހެންވީމ ،

ާކުރި ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާބަލ އިރު، ާކައުންސެލްރިޕޯޓަށް ާވ ހަކ ގެ ާދެންނެވި ާލަފ ގައިާާން ާޤ ނޫނީ ާމި ޖެނެރަލްގެ

ާކަަމށްާާބ ރ ތުންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމިވެނިާމ އްދ ތަެކއްަގއިާމިހެންާއޮތްއިބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާއޮތީާވަރަްށާޞަރީޙަާ

ާޤ ނޫނުައސ ސީގެާވީ ާއަދި ާޚިދުމަތްތައ463ާްާނަމަވެްސ ާސަލ މަތީ ާދަށުން ާމ އްދ ެގ ާޮގްތާާވަނަ ާނުހިނގ  ހިނގ 

ވަަނާާ;45ނަމަވެސްާއަދިާއެާޤ ޫނނުއަސ ސީގެާާވީާކަަމށްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީާއެއްާއޮތްާބެލުމަށްޓަކައި

ާހި ާބ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާމައްޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާަގއި ާ)ށ( ާބަޔ ންކޮށްަފިއާމ އްދ ގެ ންގޭނެކަމަށް

ާއެ ާނޫނޭާާވީނަމަވެސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާލަފުޒު ާމި ާކޮމިޓީއަކަށޭ. ާމަޖިލީހުގެ ާގެންނަންޖެހޭނީ ބޭބޭފުޅުން

ާމަޖި ާލަފުޒަކީ ާދެ ާތަފ ތުުކރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީގައި ާމި ާމަޖިލީހަށޭ. ާބޭފުޅަުކާރައްޔިތުންެގ ާކޮމިީޓއަކަްށ ލީހުގެ

ާރައްާރުކުރަންހ ޒި ާއ އި ާނުކުތ  ާލ ޒިމުކުރ  ާޤ ނޫނުން ާއ އި ާހ ޒިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބޭފުޅަކު ާމަޖިލީހަށް ރުކުރަްނާޔިތުްނގެ

ާކައުްނސެއަޅު ާއެހެންވީމ ، ާދެންނެވުމ . ާދަންނަވ  ާރަްއޔިތުްނެގާަގނޑުމެން ާއޮތީ ާލަފ ގައި ާޤ ނޫނީ ާޖެނެރަލްގެ ލް

ާިޢއްާ ާދ އިރ ގެ ާގެނެވިދ ނެއޭ.ާއެެހންވީމ ،ާތޮއްޑޫ ާއެދެންާމަޖިލީހަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަޙީދު،ާއަުޅަގނޑު ާޢަލީ ޒަތްތެރި

ާގޮުތެގާ ާއެާވިދ ޅުވެފަިއވ  ާބައްލަވ ެލއްވުމަށްފަހު ާތަންކޮޅެއްާރަނގަޅަށް ާެއއްެޗއް ާލިޔުއްވ ފައިވ  ާއެ ާލަފ ގެ ާޤ ނޫނީ އެ

ާގުޅޭ ާމިކަމ  ާއެެހންވީމަ، ާފޮުނއްވަން. ާހައްދަވ ފައި ާރިޕޯޓުތައް ާމިތަނަށް ާއަުޅގަާމަތިން ާދަންނަވ ލަންާގޮތުްނ ނުޑ

ާ ާެއއްވެސް ާނިންމަންޖެހޭހ ބޭނުންވަނީ، ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތޭ.ާާލެްއގައި ާއަދި ާމިތަނަކު ކަމެއް

ާއެއް ާޤ ނޫނ  ާއ އި ާާވ ާގޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހިްނގަންޖެހޭއިރު ާކަންތައްަތއް ާމަޖިލީހުގައި ާމަތިން ވަަނ464ާާގޮުތގެ

ާސަލ މަތީ....މ އްދ ގެާދަށުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމަސަްއކަތް ާއަުޅަގނޑުމެން ާމެންބަރު، ާމަަސއްކަތ34.52ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަްށ ނޑ ލ  ާމެދުކަ ަގއި

ާމި ާެއހެންވީމ ، ާއޮންނަނީ. ާއަުލްނާާތ ވަލުކޮށްފައި ނޑ ލ ނަން. ާމެދުކަ ާމަސައްކަްތ ނޑުމެން ާައޅުގަ ހިސ ބުން

ާ ާަފށ ނީ ާމަަސއްކަތް ާފޭޫދ3.22ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާފަށ އިރު ަގއި.

ާައޅުަގނުޑެގާ ާއޭގެފަހުން ާދެން ާގެންދެވުމަށް. ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާފަހުމީ ާއަލްހ ން ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ
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ޔ މީން،ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާهللاާމެންބަރުާޢަބްދުލިސްޓުގައިާއޮތީ،ާމުލަކުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއެ ާއެހެްނވީމ ، ާޢަލީ. ާވިސ މް ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑުްއަވރީ ާއިބްރ ހީމް، ޤ ސިމް

ާހިސ ބު ާމި ާއަރުވަމުން ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވަަޑިއގެންތިއްެބވުމަށް ާއަށް ާގަޑި ާމެންބަރުން މިނިުޓެގ52ާާން

ނޑުާތަންދޭނަން.ާ ާަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.3.22ާހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްާއަުޅގަ

ާ

 ]އަށ29ާާް>35އިނ53ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަުތާ ާފުރަތަމަ ާފަށަނީ.ާއަުޅަގނޑު ާމި ާކުރިއަްށާގެންދަން ާޖަލްސ  ނޑު ާއަުޅގަ `.ާހުސްަވގުުތކޮޅަށްފަހު

މިާއަރުވަނީާހުްސވަގުުތކޮޅަށްާދިޔައިރުާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަްނާހުރިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާ

ާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާއަށް.ާ

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުގެާފޭދޫާދ އިރ 

ާގެންދިަޔއިރުާ ާވ ަހކަދައްކަމުން ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ނޑުާކުރިންާދެންނެވިާވ ހަކަތައްާކޮންެމެވސްާވަރަކަށްާޚުލ ސ ކޮށްލަްނާ ނޑ ލެވުނުާއިުރ،ާއެހ ާހިސ ބުންާއަޅުގަ މެދުކަ

ތީާކަންތައްތަކ ާބެހޭ،ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާއަޅުަގނޑުާބޭނުްނވޭ.ާއެާގޮުތންާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާސަލ މަ

ާގޮެތްއާ ާަކނޑަައޅުްއވ ފަިއ، ާނިންމުމަށްޓަކަިއ ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާފޮނުއްވ ފަިއ، ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓެއް ކޮމެޓީން

ާކޮްނާ ާނިންމަންވީ ާއަީކ ާނުކުތ  ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވ ިއރު ާލިޔުްއވ ފަިއ ާކަމަށް ާފެންނަ ާއެިދ ނިންމަވައިދެްއވުން

ާބޭނުންވ ާގޮ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާދެން ާނެތުން. ާފެންނަން ާމިއިން ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ތެްއކަން

ވަަނާބ ބުާޚ އްޞަާކުެރވިފައިާވަީނާދިވެހިރ އްޖޭގެާސަލ މަީތާާ;އަނެއްާނުކުތ ާއަކީާިދވެހިރ ްއޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާއަތުރ  ާމ އްދ ތައް ާބ ބުގެ ާވ ާޚިދުމަތްތަކަށް.ާމި ާބަހ ލެވިފައި ާމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ާބ ބުގެ ާމި ާގޮތުންނ އި ާހުރި ލެވިފައި

ާބެހޭާ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާކިޔ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮމެޓީޭއ ާޓޫ.ފޯ.ވަން ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާއިރު ާބަލ  ގޮތަށް

ާމަޖި ާރައްޔިތުްނގެ ާފެންނަން. ާޞަރީަޙކޮށް ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއޮީތ ާމަްސއޫލިްއޔަތު ާސަލ މަީތާކޮމެޓީގެ ާއޮންނަ ލީހަށް

ވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(ާގައިާފުރަތަމ453ާާަޚިދުމަތްތަކުގެާމައްޗަށްާރަްއިޔތުންގެާމަޖިލީހަށްާލިބިދޭާބ ރުާބަޔ ންކުރަމުންާ

ާމ އްދ ގެާ ާއެ ާއަދި ާކަމަށް. ާފ ސްކުރަންޖެހޭނެ ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާޚިދުމަތ  ާސަލ މަތީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާބ ރަކީ ނަޑއެޅޭ ކަ

ާރައްޔި ާގައި ާވ އިުރާ)ށ( ާބުނެފައި ާކަމަށް ާހިންގޭނެ ާބ ރު ާމައްޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާމަޖިލީހަށް ތުްނގެ

ާ ާވެސް ާޮގތް ާދ ްނވީ ާމަސައްކަތް ާކޮމެޓީގެ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާވޭ.463ާާސަލ މަތީ ާބަޔ ންކުެރވިފައި ާމ އްދ ަގއި ވަނަ
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ާއަ ާބެލުމަށްޓަކައި ާގޮްތ ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާގޮތުްނާމިއީ ާބެހޭ ާަމސްއޫލިްއޔަތ  ާހިންގުުމގެ ދި

ނޑުާކުރިންާވެްސާދެންނެވިާަފދައިންާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ވަނަާމ އްދ ަގއިާނިޔ ކުރ 463ާާސުވ ލުކުރުމަށްޓަަކއިާއަުޅގަ

ާސަލ މަީތާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާހުންނަން ާަވޒީރަކު ާޢައްޔަްނކުރަްއވ  ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ  ާމަތިން ގޮތުގެ

އްާހިނގ ާނުހިނގ ާގޮތ ާބެހޭާގޮތުންާދިވެހިާދައުލަތުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާައށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާވ ާޚިދުމަތްތަ

ާރައްޔިތުްނެގާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާޚިދުމަތ  ާސަލ މަތީ ާއެއ އެްއކޮށް ާވަޒީރު.ާހަމަ ާފަރ ތަކީ ާަޖވ ބުދ ރީވ ންެޖހޭ ާމަތިން ގޮތުގެ

ނޫނުއަސ ީސގައިާވަރަށްާޞަރީޙަާއިބ ރ ުތގައިާވ ާގޮތުގެާމަތިންާއެާމަޖިލީހަށްާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭާފަރ ތަކީާވެސްާޤ 

ނޑަެއޅިފަިއވ ާވަޒީެރއް.ާމިހ ާސ ފުކޮށްާޞަރީޙަާއިބ ރ ތުންާލިޔެފައިާއޮންނަާކަމެއްަގއިާމިާވ ހަކަތައްާިމާ ކަމަށްާކަ

ާއަާ ާފުލުހުން ާުނވަތަ ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް، ާުނވަތަ ާވަޒީރުން ާރިޢ ޔަތްކުެރވިގެްނ ާޓޫ.ފޯ.ވަްނާމ އްދ ތަކަށް ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ކޮމެޓީާއަށްާޖަވ ބުދިނީމ ާމިާަކމ ާބެހޭާގޮތުންާގޮތެއްާނިންަމންާމަޖިލީހަށްާޖ ގަާއޮތްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށާ

ާތަނަށްާ ާއެ ާޖަވ ބުދ ރީުކރުވުމަށްޓަކައި ާގޮތުން ާބެހޭ ާގޮތ  ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ނުފެނޭ.

އަށްާުއސޫލެއްގެާގޮތުންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާއިމުގެާތެެރއިންާގެންަނންޖެހޭނީާވަޒީރު.ާއެހެެންއާގެންނަންޖެހޭނީާކޮމެޓީާ

ާވަިކވަިކާ ާމ އްދ ތައް. ާދޭ ާޖ ަގ ާހ ޒިރުކުރުމަުަށް ާމަޖިލީހަށް ާމީހުން ާވަިކވަކި ާެއބަހުރި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ނޫން.

ާހ ޒިރުކޮ ާމީހުން ާކޮމެޓީތަކަށް ާއެިކއެކި ާމަޖިލީހުގެ ާގުިޅގެން ާބ ުރާކަންކަމ  ާސުވ ލުކުރުމުގެ ާޮގތުން ާގުޅޭ ށް،ާކަންކަމ 

ާކޮންާ ާގެންނަނީ ާކޮމިޝަނަރާއަުޅަގނޑުމެން ާޕޮލިސް ާސުވ ަލީކ ާވޭ. ާލިބިގެން ާކޮމެީޓތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާމަގުމަތީގަިއާ ާމިސ ލަކަށް ާއެއް. ާނުކުތ  ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއެއީ ާގުޅިގެންތޯ. ާކަމަކ  ާޮކން ާގުޅިގެންތޯ؟ މައްސަލައަކ 

ޕ ކުކޮށްފައިާއޮތްާވެހިކަލަކ ާުގޅޭާމައްސަލަެއއްަގއިާޕޮލިހުންެގާކޮމިޝަނަރުާޢަމަލުކުރެއްވިާގޮތަކ ާގުިޅގެންާސަލ މަތީާ

ާހ ޒިރުކުރުމ ިއާ ާއޭނަ ާަނގަން ާބަޔ ެނއް ާއޭަނގެ ާަމއްސަަލއެްއގަިއ ާވަކި ާގެންދ  ާބަލަމުން ާކޮމެޓީން ާބެހޭ ޚިދުމަތްތަކ 

ާޚިދުމަތެ ާސަލ މަީތ ާދައުލަުތގެ ާުސވ ލުކުރަންާދިވެހި ާގޮތުން ާެބހޭ ާގޮތ  ާދޭ ާޚިދުމަތް ާފުލުުހންގެ ާގޮތުން އްގެ

ާމީހުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާދަންނަވަނީ ާމި ާއެއް. ާމަްއސަލަ ާދެ ާމުޅިން ާމިއީ ާެގނައުމަކީ ާޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާއޮފް

ހިނގ ާގޮތްާބެލުމަށްާހ ޒިރުކުރުމަށްާވަކިާމ އްދ ާެއއްާޮއވެފައި،ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކަންތައްތައްާހިނގ ާނު

ާކަްނާ ާގޮަތކަށް ާކޮން ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހެނީ ާވަޒީުރ ާެއ ާއަދި ނަޑއެޅި، ާކަ ާހުްނނަން ާަވޒީރަކު ާވ  މަސްއޫލު

ާމިާ ާއެހެންވީމ ، ާނުފެނޭ. ާއަޅުަގނަޑކަށް ާކަމަކަށް ާއޮތް ާއޮޅުމެއް ާެއްއވެސް ާމިކަމުގައި ާއިރު ާވ  ބަޔ ންކުރެވިަފއި

ނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންާމިާއަންނަާކަންކަމ ާބެހޭާގޮތުންާޤ ނޫނީާމައްސަލަ ެއއްގެާގޮތުަގއިާޚިޔ ުލާތަފ ތުާވީމ ާއަޅުގަ

ާބެޭހާ ާ ާކަމ  ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތަީކ ާޢަމަލުކުރި ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާދަށުން ާަގވ އިދުެގ ާއަުއ ާިމ ާއަިއސް ާމިފަހަކަށް ގޮތަކީ

ދެއްވ ފައިާއޮތީާމަޖިލީހަށްާމިާާމުޝްތަޝ ރުގެާލަފ ާހޯދުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމުޝްތަޝ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލަފ 

ާެދާ ާލަފްޒުގެ،ާމި ާދެ ާމި ާކޮމެޓީއ  ާމަޖިލީހ އި ާޖެހެނީ ާޑިފައިްނކުަރން ާަކމަށް.ާއެހެންވީމ  ާހ ޒިރުކުރެވިދ ނެ ބޭބޭފުޅުން

ާއެްއޗެްއ.ާ ާމަޖިލީހަކީާވަކި ާގޮތަކީ ާވ  އިޞްތިލ ޙުގެާތަފ ތަީކާކޮަބއިތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާީމގެާޓަރމިނަޮލޖީާއަށްާބަލ އިރު
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ާތިާކޮމެ ާޖަވ ބުދ ރީވ ން ާމަޖިލީހަށް ާއެންގީމ  ާހ ޒިރުވ ން ާއަށް ާކޮމެޓީ ާއެހެންވީމ ، ާެއއްެޗއް. ާވަކި ާއަކީ ޓީ

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާވަޒީރުާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެާކަމަށްާވިދ ޅުީވމ 464ާާމައްސަލަިއގައިާތިމަންނ މެންާނުޖެހެއޭާ

ާއެހެންވީމ  ާިވސްނަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއެ ާިމާ، ާއަކީ. ާމައްސަލަ ނޑު ާމަިއގަ ާދިމ ވި ާމީގައި މިއީ

މަޖިލީހަކީާސިޔ ސީާމަޖިލީހެއް.ާމިާމަޖިލީހުގައިާޖަވ ބުދ ރީުކރުވަނީާވެސްާިސޔ ސީާގޮތުން.ާމިާމަޖިލީހުގެާދުސްތޫރީާ

ާޙުކުމްކު ާެބލުމ އި ާމައްސަލަ ާޒިންމ ދ ރުކުުރވުން.ާތަޙުޤީޤުކުރުމ އި ާސަރުކ ރު ާހެދުމ އި ާޤ ނޫނު ާެއީއާމެންޑޭޓަކީ ރުމަކީ

ާރ އްޖޭެގާ ާމި ާމިއަދު ާޙަޤީޤަތަކީ، ާސިޔ ސީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޫން. ާމަސްއޫލިއްޔަތެއް ާމަޖިލީހުގެ މި

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާމަޖިލީހެއްކަން. ާތ ފ ތު ާވަރަށް ާމަޖިލީހ  ާއޮތް ާޒަމ ނުަގއި ާިދޔަ ާފ އިތުވެގެން ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަކީ

ާއަ ާވަުރގަދަ ާވަރަށް ާތިބީ ާމަްއޗަށްާމި ާވިސްނުމެްއގެ ާެދ ާވަުރގަދަ ާބެހި،ާސިޔ ސީ ާބަަޔކަްށ ާދެ ާގޮތުން ްށާސިޔ ސީ

އަށަގަނެފަިއާއޮްތާމަޖިލީހެއްާމިާމަޖިލީހަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާދިެވހިރ އްޖޭގެާސަލ މަތީާޚިދުމަތްަތއްާހިނގ ާނުހިނގ ާގޮްތާ

ނޑުމެންގެާމިާދަންނަވ ާސިޔ ީސާބައިބައިވުން އެބަާއޮތް.ާޕްޮރފެޝަނަލްާމަސައްކަތެްއާާބަލ ާކޮމެޓީގައިާވެސްާއަުޅގަ

ާޤައުީމާ ާނުލ  ާވެއްދުމަކ  ާޭއގެތެރެއަްށ ާކަންތައްތައް ާސިޔ ސީ ާމީ ާޚިދުމަތަކީ ާސަލ ަމތީ ާބަދަލުގައި ކުރުމުގެ

ާއިދިކޮުޅާ ާަޤބޫލުކުރަންޖެހެނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަދަލުގައި ާހެދުމުގެ ާމައްސަލައަކަށް ާވިސްނަންޖެހޭ ފެންވަރެްއގައި

ާޕ ޓީތަކުާ ާތެރެައްށާސިޔ ސީ ާބ ރުގެ ާތަންފީޒީ ާތިއްބަަވިއގެން ާމަޖިލީހުގައި ާރަްއޔިތުންެގ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާބޭބޭފުޅުން ގެ

ާގެނެްސާ ާތަނަށް ާމި ާވެިރން ާފުލުހުންގެ ާވެރިންނ ިއ ާއެމް.އެން.ޑީ.އެްފެގ ާބޭނުންވަނީ ާއެހެންވީމ ، ާފޯރުވަން. ބ ރު

ާޭބފުޅު ާެއ ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާބިރުަދއްކ ، ާސުވ ުލކޮށް ާެއާފ ޑުފ ޑުގެ ާއެހެންވީމ ، ާއަސަުރކުރުވުން. ާވިސްނުމަށް ންގެ

ާެއާ ާައުގވައްޓ ލ ، ާމުއައްަސސ ތަކުގެ ާއެ ާހ ޒިރުކޮށް ާމީހުން ާއެ ާކަންކަމަށް ާއެފަދަ ާައދި ާނުެދވޭނެ. ާޖ ގައެއް ކަމަށް

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތަށް ާޕްރޮފެޝަނަލް ާމުައްއސަސ ތަކުެގ ާއެ ާއިހުތިރ މ އި، ާއޮންނަންެޖހޭ ާމުއައްސަސ ަތކަށް

ސިޔ ސީާމީހުންާައސަރުފޯރުަވންާމަސައްކަތްކޮްށގެންާުނވ ނެ.ާސިޔ ީސާމީހުންާވިސްނަންޖެހޭނެާސިޔ ސީކޮށްާހިްނގ ާ

ޤައުމެްއގައި،ާަދއުލަތެްއގައިާުހންނަާމިނިވަންާމުއައްސަސ ަތއްާހިމ ޔަތްކޮށްާރަްއކ ތެރިކުުރމަކީ،ާއެާމީހުންގެާޒިންމ ާ

ާ ާހިނގ  ާތ ރީުޚގައި ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފ ާއެއް.ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއަދި ާފުލުހުންނ އި ާބަލ އިރު ާހ ދިސ ތަކަށް ާއެިކއެކި ދިޔަ

ާއެާ ާމިއަދު ާކޮަބއިތޯ ާއައި. ާހެދުމުން ާިކޔ  ާކިޔ ،ާވަނަން ާނަންތައް ާފ ޑުފ ުޑގެ ާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ާސިޔ ސީ ދިމ ލަށް

ާ ާއިދިކޮޅު ާތިމ މެން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާފުލުހުންނަށްާޙަޤީޤަތްތައް. ާތިބޭއިރު ޕ ޓީަގއި

ާނުފޫޒުފޯރުވަންާ ާީމހުންނަށް ާއެ ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާުނވަތަ ާބިރުދަްއކަން، ާއެމް.ެއން.ޑީ.އެފަށް ާުނވަތަ ބިރުދައްކަން،

ާމ ދަމ ާ ާނޫން. ާކަމެއް ާވ ނެ ާކުރެިވގެން ާދައުލަެތއްަގއި ާއޮންނަ ާިހނގަހިނގ  ާެއއީ މަސައްކަތްކުރުމަީކ

ާއެ ާނޭނޭގ ާވެރިަކްނާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާނުކުރަން ާޤަބޫެލއް ނޑު ާއަުޅގަ ާހ ލެއްަގއި ްއވެސް

ާއެކަީށގެްނވ ާ ާއެެހންނަމަވެސް ާކަމަކަށް. ާހިނގައިދ ނެ ާބަދަލުވެގެްނ ާޕ ޓީން ާމި ާއެމް.ީޑ.ޕީން ާއަތުން އަޅުަގނޑުމެން

ާޮކންމެސްާހިސ ބަކުންާރ އްޖޭ ާވެރިކަމ ާހަވ ުލވުމަކީ.ާމިާކަމެއްާއިދިޮކޅުާޕ ޓީތަުކގައިާިތއްބެވިާބޭފުޅުންނަށްާވެސް ގެ
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ާއޮޕަޒިޝަްނާ ާމިއަދުގެ ާވެރިައަކށް ާއަރމްޑުފޯސްގެ ާނުވަތަ ާބެހޭ ާބ ރުތަކ  ާސަލ މަތީ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ދަންނަވަނީ

ާިމާ ާޚިދުމަތެއް ާފުލުހުންގެ ާޖަވ ބުދ ރީވ  ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާޕ ޓީަތކުގެ ާއެ ާއަދި ާކަމެއް. ާެއކަށީގެްނވ  ާވުަމކީ ލީޑަރަކު

ާއަ ާއަށް ާކަންކަުމެގާރ އްޖެ ާމި ާމަސައްކަތްުކރައްވ ށޭ. ާްޕރޮފެޝަނަލްކޮށް ާއެހެންވީމ  ާކަމެއް. ާއެކަީށގެންވ  އުމަކީ

ާރ އްޭޖެގާ ާދިވެހި ާމިއަދު ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމީގަިއ ާިމއަދު ާނުވައްދަވ ށޭ. ާބައިަބިއވުން ާސިޔ ސީ ތެރެއަށް

ާބ ރުތަާ ާސަލ މަތީ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާޚިދުމަތ އި ާގޮތަށް.ާފުލުހުންގެ ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ރު ާމި ާއަންނ ނީ ާހިނގަމުން ްއ

ާރައްކ ތެރިކަްނާ ާަސލ މަތ އި ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާިދވެހި ާހިމ ޔަތްކުރެވިގެން ާމަޞްލަޙަުތ ާދައުލަތުގެ ދިވެހި

ާމަޖިލިސްާ ާމި ާބޭނުންތަކަށް ާސިޔ ސީ ާބޭނުންވ  ާމީހުން ާސިޔ ސީ ާއެހެންވީމ ، ާމަތިން. ާއުސޫލެއްގެ ލިބިދޭނެ

ާބޭބޭފުުޅްނާހައިޖެ ާއެ ާއޮންނ ތީ ާކޯލިޝަނަށް ާޕީ.އޭ ާޑީ.އ ރު.ޕީ، ާއަޣުލަބިއްޔަެތއް ާކުޑަުކޑަ ާމަޖިލީހުގެ ކްކުރެިވގެން

ާދަންނަވ ީނާ ާއަޅުަގނޑު ާމަސައްކަތްކުރެްއވުމަީކ ާކުަރއްަވމުން ާތަޙުޤީޤުތައް ާފ ޑުފ ޑުގެ ާގެންނަވަިއގެން މިތަނަށް

ާއޮ ާބޭރުގައި ާމެންޑޭޓުން ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތުްނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާސިޔ ސީ ާހިތ މަކުރަން. ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާކަމެޭކ. ތް

ާތ ރީޚުގަިއާމަސައްކަތްކުރަްއވ ަފިއާ ާސިޔ ސީ ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާދުވަހު ާގިނަ ާތަޖުރިބ ކ ރު ާފުންނ ބުއުސް،ާވަރަށް ވަރަށް

ާއެ ާގެންދަވ ތީ. ާކުރަްއވަމުްނ ާމިހެން ާކަންަތއްތައް ާމި ާިއސްނަންގަަވއިގެން ާބޭބޭފުޅުން ާތިއްެބވި ހެންވީމ ،ާވ 

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިާސަގ ފަތުާބަދަލުކުރަން.ާއަުޅަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާމިާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ާ

ާކުީރެގާ ާގޮތ އި ާއަިއ ާކުރަުމން ާވެިރކަން ާކުރިން ާޖެހިއްޖެަކން. ާމިއަދު ާައޅުަގނޑުމެނަށް ާޢަމަލުކުރަން އެްއގޮތަށް

ާރ އްޭޖގަިއާ ާމި ާިނޒ ެމްއާވައްޓަފ ިޅއަކަށް ާޑިމޮކްރަސީގެ ާއޮތީ ާމި ާނުހިނގ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު ާދެނެއް ކަންކަމެއް

ޤ އިމުކުރެިވ،ާރިޔ ސީާނިޒ މެްއގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމިވެިނާމީހަކުާމިވެނިާމުއައްސަސ ައކުންާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭނީާ

ާފެން ާސ ފުކޮށް ާވަރަުަށް ާތެރެއިންކަން ާިއމެއްގެ ާިމާކ ކަށް،ާކޮްނގޮތަކަށް،ާކޮން ނޑުމެްނގެ ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ނަން.

ޓޫ.ފޯ.ވަންާކޮމެީޓގެާމުޤައްރިުރާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާކަންތައްަތްއާދިރ ސ ކުރެްއވުމަކީާމީާއަުޅަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާ

ާގޮތަކަ ާބަހައްޓަވ  ާމިސްރ ބު ާގޮތަކަށް،ާމުޤައްރިުރގެ ާމަސައްކަތްކުރަްއވ  ާމުޤައްރިރު ާދަންނަވަނީ ާމި ްށާކަމެއް.ާއެހެން

މިާކޮމެޓީގެާމަސައްކަތްަތއްާމިާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާސިޔ ސީާވިސްނުންތަކުންާެއއްކިބ ވެާަވޑަިއގެންާހުންނަވަިއގެން،ާ

ާބޭފުޅުންނ ކަންާ ާސިޔ ސީ ާިތއްބެިވ ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަން ާޚިދުމަތްތަކުގަިއ ާސަލ މަތީ ާރ އްޭޖެގ ޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ

ނޑުމެންނަކަށްާމިވީާތަނަށްާމިާވެރިކަމުގެާއަިދާޓޫ.ފޯ.ވަންާކޮމެޓީންާބެިލާއަޅުަގނޑުމެންާުސވ ލުކުރަންޖެހޭނީ.ާއަ ޅުގަ

އެްއވެސްާމަްއސަލަެއއްެގާދިެވހިާދައުލަތުގެާސަލ މަތީާޚިދުމަތެއްގެާބޭނުންާނަހަމަާގޮުތގަިއާކުރިކަމުގެާަމއްސަލަެއްއާ

ާގު ާބަޑި ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާނެތް. ާއެއް ާހުށަހެޅިފަ ާކޮމެޓީއަކަށް ާހަތިޔ ެރްއާޓޫ.ފޯ.ވަން ާނުވަތަ ާއެއް ާބަޑި ދަނުން

ާނުވަަތާ ާއެއް ާމައްސަލަ ާކަމުެގ ާކުރި ާބޭނުން ާއެްއޗެްއގެ ާއެއިން ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާބޭނުންކުެރވި ނަހަމަގޮތުގައި

ާޚިދުމަތުގެާ ާއެ ާނުވަތަ ާކަމަށް، ާދީފި ާެގއްލުމެއް ާަބޔަކަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނުވަތަ ާރައްޔިަތކަށް ާދިނުމުގައި ޚިދުމަތެއް

މަާގޮތުގައިާހިފިަކމުގެާމައްސަލަާއެއްާޓޫ.ފޯ.ވަންާކޮމެޓީއަކަށްާެއއްވެސްާފަރ ަތކުންާހުށަހަޅުއްވ ފަާއެްއާބޭނުންާނަހަ
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ނޑުމެންގެާމިާކޮމެޓީގައިާތިއްެބވިާބޭބޭފުޅުން،ާސިޔ ސީޕ ޓީތަުކގެާއިސްާލީޑަރުންނ އިާައިދާ ނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާއަމިއްލަ ާވިސްނުުމެގާބޭބޭފުޅުން ާބޭފުޅުންެގާއިދިކޮޅުާސިޔ ސީ ާއެ ާއަދި ާހިމ ޔަތްކުރުމަށ އި ާމަޞްލަޙަތު ފުޅުާސިޔ ސީ

ާސިޔ ީސާ ާމަްއޗަށް ާޚިދުަމތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ާކަންަތްއތައް ާއެޖެންޑ ގެ ސިޔ ސީ

ާެވއްދުމަށްޓަކަިއާކޮމެީޓތަކަށްާ ާބޭހެއްނުފޫޒު ާކ  ާެދއިރު ނޑިއަށް ާގަ ާމަާަގނޑިން ާގެންނަން ާކަަމީކާހެން ސައްކަްތކުރ 

ކަންތައްތައްާގޮސްަފއިާހުިރާާމިާ،ނޫން.ާމިއީާތަޞައްރަފުާފުދޭާކަމެއްާނޫން.ާބައްލަވ ާމިއީާކުރެިވގެންާވ ނެާކަމެއް

ާކޮާ،ހިސ ބަކީ ާވަން ާފޯ ާގެންނަވައިފިާޓޫ ާަގވ އިދަށް ާހެދީމުާ.ބަދަލެއްާމިޓީގެ ާއިދިކޮޅު ާވަރަށް ާ.އަޅުަގނޑުމެން

ާކޮ ާޑީއ ރުމިޓީއެހެންނަމަވެސް،ާއެ ާއޮންނަނީ ާމެޖޯރިޓީ ާދިވެހިރ އްާ.ޕީ،ާޕީ.އޭގެ ާވ ތީ ާކަމަށް ސަލ މަީތާާޖޭގެކޯލިޝަން

ާމުއަ ާބެހޭ ާިސޔ ސީޚިދުމަތްތަކ  ާަމއްޗަށް ނަޑއެޅިފަިއާާއްސަސ ތަކުގެ ާކަ ާހ ލަތެްއގަިއާގޮުތން ާނެތް ާަވޒީރަކު ހުންނަވ 

ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާލިހުންގެާކޮމިޝަނަރ،ާން.ީޑ.ެއފުގެާޗީފްާއޮފްާސްޓ ފ އި،ާުފލުސްާޕޮކޮންމެާދުވަހަކުާއެމް.އެ

ާޖަވ ބުދ ރީ ާހ ޒިުރވެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާކޮންކަކަމަށްާވ ންޖެހޭނެއެ ާތ ނކުން.ާމިއީ ާނުފުދޭ ާތަޞައްރަފު ާނުޖެހޭާހަލަ ތ ނކު

ާިމއީާ ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވަން ާައޅުަގނޑު ާދިަޔއިމަ ާކަންތަްއތައް ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާއެހެންީވމ ، ާމިއީ. ާކަންތައްތައްޯތ

ާަދއުލަތެކޭާ،ޤައުމެކޭ ާހިނާމިާ.މިއީ ާކަންތައްަތއް ާާގަންޤައުމުގެ ާވ ނީ ާޤައުމުގެ ާމިާމި ާހިންގަން ާކަންތައްތައް

ާހިތްޕުޅަށްާ.ާތިވ ާގޮތުގެާމަތީންނޭާޤ ނޫނުގައިާަކނަޑއެޅިފައި ެގާހ ާގޮތަކަށްާޑީ.އ ރު.ޕީާާވަަޑިއގެންނެވިއަރ ާބޭފުޅުން

ާއެ ާގޮތަކަްށ، ާއޮންަނ ާކަންތައްަތއް ާޕީ.އޭާތެރޭގެ ާއޮންނަާނުވަތަ ާކަންތައްަތއް ާއެތެރޭގެ ާމިާގެ ރ އްޖޭެގާާގޮތަކަށް

ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުހިންގޭނެ. ާިމާކަކަމަާާކަންތައްތަެކއް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުދޭނަން. ާފުރުޞަތެއް ށް

ާއަޑުފުރު ާަވހަކަ ާައޅުަގނުޑގެ ާމެންބަޞަތުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާގެންދަވ  ާދިވެހިާރުންައއްަސވަމުން ނަށ އި

ާބޭނުންާރައްޔިތުންނަށް ާައރުވަން ާމިާ،ވަނީާހަނދ ންކޮށް ާމިހ ރު ާމަސަްއކަތްތަކުަގއި ާކޮމިީޓގެ ާވަން ާފޯ ޖެހިގެްނާާޓޫ

ާމައްސަލަ ާޤައުމ ާއުޅޭ ާރަްއޔިުތންނ އި ާމައްސަލަާއަކީ ާމިާގުޅުންހުރި ާނުނޭ. ާއިިދކޮުޅާާެއއް ާތިއްެބވީ ާމި ތަނުގައި

ާ ާޕ ޓީތަުކގެ ާހިބޭސިޔ ސީ ާމައްބޭފުޅުން ާނުހިންގުމުގެ ާނުފޫޒު ާބޭނުންފުޅުވ  ާންގަވަން ާޤ ޫނނީާސަލަެއކޭ. ާއެހެންވީމ ،

ާޞަރީޙަގޮތު ާވަަރށް ާިމއޮތި ާމައްސަލަ ާވަރަްށާން ާހުރީ ާމ އްދ ތައް ާޤ ު ނޫނުއަސ ީސެގ ާެއހެންވީމ ، ާފެންނަން. ކޮށް

ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނީާލަފ ާދެއްވިާބޭބޭފު ީތާމިާޕްރޮފެޝަނަލްާލަފާ ޅުންާއޮސ ފުާބަހުރުވައިންާލިެޔވިފައި.ާއަދިާއަުޅގަ

އޮތީާތިންާބ ރުާވަކިާކުެރވިފައި.ާވެިރކަްނާާރ އްޖޭަގިއާމިހ ރުާމިާމިާ.ކުރައްވ ތިފުޅުާއެހެންވީމ ،ާޤަބޫލުދެއްވ ފަިއ.ާ

ާކަ ާބ ރުގެ ާހިންގުމ ހިންގުމުގެ ާވެިރކަން ާދުސްތޫރީާންތައްަތކ އި ާާުގޅިެގން ލިއްޔަތުތަްއާއޫމަސްާއުފުަލންޖެހޭގޮތުން

ާަފރ ތުންއުފުލ  ާހިންގ  ާވެރިކަން ާތަާ،ނީ ާދައުަލތުގެ ާދިވެހި ާބ ރުން.ނުވަތަ ާޤ ނޫނުހަދ ާާންފީޒީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ މިއީ

ާ ާޤ ނޫނު ާމަސައްކަތްމަޖިލީސް، ާއެ ާކުރަންޖެހޭނީ ާމަޖިލީހުން ާކުރުވަންޖެހޭނީާާ.ހަދ  ާޒިންމ ދ ރު ސަރުކ ރު

ާތަޙު ާކަނޑަާސިޔ ސީގޮތުން. ާހުީރ ާމުއައްސަސ ތައް ާޤީުޤކުރަންޖެހޭ ާނިމިފައި. ާއެޅި ާިމާއެެހންވީމ ، ައޅުަގނޑު

ާބޭނުންާގައިފުރުޞަތު ާކުއްލިއަކަްށާާދަންނަވ ލަން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެންމެ ާއަދި ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެވެސް ވަނީ
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ާ ާވެސް ާދެއްވައިފިޤަރ ރެއް ާމިހުށަހަޅުްއވަިއ ާއެހެންވީމ ، ާއުސޫލުތަކ ިއާާ. ާހުށަހަޅުއްަވއިގެން ާޤަރ ރުތައް ގޮތަށް

ާމިާތަކ ކަންތައް ާޚިލ ފަށް ާއެބަޖެހޭ.ާާމުޅިން ާގެންދަން ާހުއްޓުމަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންތައްތައް ގެންދެވޭ

އ އިާމިާދުސްތޫރީާނިޒ މުެގާާރ އްޖޭގެާމިާޑިމޮކްރަސީާާރ އްޭޖގެާސިޔ ސީާމުސްތަޤުބަލަށްޓަަކއިާމިާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ާއެބަ ާާސަލ މަތަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގެ ާިމާރައްޔިތުންގެ ާދުާޖެހޭ ާއަދި ާޤ ނޫނީ ނޑުމެްނގެ ާތެެރއިންާއަުޅގަ ާއިމުގެ ސްތޫރީ

ާބައްޓަން ާޗ ޓުން ާމިދަންނަވަނީ ާމަސައްކަތްކުރަން. ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުބޭރުން ނޑުމެްނާކޮްށގެން ާއަުޅގަ ވ ނޭ.

ާކުރަންެޖހޭނީމަސައްކަތް ާމަސަްއކަތް ާައޅުަގނޑުމެން ނޑައެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި، ކުރަންޖެހޭނީ ާއިުމގެާކަ ާއޮންނަ ާޅިަފއި

ބޯާާފުޅުންާެއާބޭފުޅުންގެާސިޔ ސީތަކުަގއިާތިއްބެވިާބޭބޭލީހުގެާމެންބަރުންާއިދިކޮޅުާޕ ޓީއެހެންވީމ ،ާމަޖިތެރެއިންނޭ.ާ

ާކޮންމެވެސްާމި ާާތަނުގައި ާއެފަދަ ާވ ތީ ާގިނަ ާމަސައްކަތްކުރަްއވ ާހ ަވރަކަށް ާބޭރުން ާޗ ޓުން ާއަންނ ތީ ލ ތްތައް

ާއެބަޖެހޭ ާގެްނނަން ާހުއްޓުމަކަށް ާބޮޑަްށާކުރެްއވުން ާވަރަށް ާީލޑަރުންނަށް ާިއސް ާޕ ޓީތަުކގެ ާިއުިދިކޮޅު ނުޑ ާއަުޅގަ .

ާއިލްތިމ ސްކުރަން.....

ާ

ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަާޝުކުރިއްޔ  ާފުރަތަމަ ާމައްސަަލއިަގއި ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާފަށ ރަީއސް. ާހަމަ ާވެްސާދައްކަްނ އިރު

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާބޮާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ާކަންވަނީ ާއެއް ާކުށްހީ ާާއޭނޭނގެޑު ާވަކިވެަފިއ5ާާދައުލަުތގެ ބ ރު

ާާ،އޮންނައިރު ާބ 5ާަދއުލަތުގެ ާނޫނީ ާބ ރު، ާތަންފީޒީ ާތެރެއިން ާރުގެ ާބ ރުގެ ާހިންގ  ާވެރިކަން ގޮތަްށާބަެއއްގެ

ާސިފައިން ާދެކޭާފުލުހުންނ އި ާއެީއ. ާދެކުން ާދައުލަތުެގ ާމި ާަފރ ތުގެ ާހިންގ  ާވެިރކަން ާސިފައިންނަކީ 5ާފުލުހުންނ އި

ާ ާއިރު ާއޮންނަ ާވަކިވެަފއި ާޕްރޮފެޝަނަްލާބ ރު ާސިފައިންނަކީ ާފުލުހުންނ އި ާނޫން. ާބ ރެއް ާފަރ ތުގެ ާހިންގ  ވެރިކަން

ރުކ ރުގެާމުއަްއސަސ ާސްާސަވެއީކީާެއއްގޮަތކަށްބައެއް.ާފުލުހުންނ އިާސިފައިންނަކީާދައުލަތުގެާމުއައްސަސ ަތކެއް.ާއެާ

ާުމއަ ާކަމަާއްަސސ އެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާސަުރކ ރުގެ ާމ ނަެއއް ާބޭފުޅުން ާތިއްަބވ  ާކިަޔވަިއގެން ާޤ ނޫނު ކުަރްއވ ާށް

ާހީާކަމަށް ާކުށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާހަމަ ާއެއީ ާާވަންޏ  ާއަށް ާދެވަނަ ާދެން ާވަނީާއެއް. ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާމިހ  ާޚިދުމަރު ާުފލުހުންާތްތަކ ާސަލ މަތީ ާސިފައިންނ އި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާވަން ާފޯ ާޓޫ ާކޮމިޓީ ާބޭފުޅުްނާބެހޭ ާއިސް ގެ

ާއެ ާެވގެންާނޫނިއްޔ  ާމައްސަލައަކަށް ާމައްސަަލ ާވަޑައިނުގަންަނވ  ާބޭފުޅުން ާދިވެހިާާންމީގެާާ،ފެންވަރުގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ބެހޭާާލަތައްާބައިވަރު.ާަސލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ވަނީ.ާހުށަހެޅިފައިާހުރިާމައްސަާރައްޔިތުންނަށޭާމީގެާގެއްލުންަތކެއްާމި

ާަޤއުމީާސަލ މަ ާއ އި ާއެއް.ާކޮމިޓި ާކޮމިޓީ ާދެ ާކޮމިޓީއ ާމިއީ ާބެހޭ ާކޮމިޓީތ  ާދެ ާމި ާހަމަާާއެހެންނަމަވެސް އަކީާެވސް

ާމުއަފުލުހު ާބޭބޭފުޅުންގެ ާއެ ާކޮމިޓީ. ާދެ ާދޯޅު ާވަރަށް ާސިފައިންނ  ާމައްސަލަތަކުަގއިާންނ އި ާހުށަހެޅޭ ާއްަސސ ތަކުން

ާ ާވިދ ޅުެވގެން ާބޭފުޅުން ާއެ ާއިސްވެ ާވަޑަިއގަްނނަވަން ާދެއްވަން ާއެމަޢުލޫމ ތު ާާހުންނ ނެ ާބޭފުޅުން ކޮމިޓީތަކަށްާމި

ާަރްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާބަެހއްާާއްސަސ ގެާއިސްޮކށްާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނަކީއި.ާފުލުހުންނ އިާސިފައިންގެާމުއަާގެނެވިފަާ
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ާ ާޢައްޔަންކުރެާާރުހުމެއްއޮެވގެން ާމިާ،ވޭޮއވެގެން ާވުމަށްޓަކައި ާީމހުންނަށް ާހުށަހެޅިގެްނާާަވކިކުެރވޭ ާބިލެއް ަތނަށް

ާއެ ނޑުމެާދިޔައިރު ާއަުޅގަ ާކަންކަމުަގއިާހުށަހަޅުްއވީ ާއިްސވެ ާއެާބޭފުޅުންނަްށާބޭފުޅުން ންނ ާަބއްދަލުކުރަްއަވން.ާއޭރު

ނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫާވަަޑއިގަެނވުނުާމިާތަނަށް ހަތިޔ ރ އިާކަޓަރުާގެްނގުޅުމ ާާނު.ާތޫމ ތުދެއްަވންާވަަޑއިގަންަނވ އަުޅގަ

ާމަޢުލޫމ ތު ާުނވެގެްނާދިޔަމިކަންކަމުގެ ާމިކަންކަން ާފޮނުވ  ާބިލެއް ާމަޞްލަޙަދިނުމަށް ާމ ލޭގެ ުތާއިަމާތިމަންނަމެންނަށް

މިީއާއ ާާ.ބޭފުޅުންާވަަޑއިގަންަނވ ާިއސްވެާއެހަމަޖައްސަާއެްއާނުދެެވއޭާާިވދ ޅުވީމަާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ާގޮަތކަށްާ

އިްސކޮްށާސްާައދިާމިާތަންތަނުގެާމިާދެާމުއައްސަސ ތަުކަގއިާސިަފއިންާވެާާ،ކަމެއްާނޫން.ާމިހ ތަނަށްާފުލުހުންާވެސް

ާވަަޑއިގެންފަިއ،ތިއްބެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމިހ ތަނަށް ާެވސް ާބޭފުޅުން ާމަޢުލޫމ ތުާވި ާކޮމިޓީތަކަށް ދެއްވަްނާމިހ ރު

ާއެހެ ާވަަޑއިނުގަންަނވ ތީ ާފުނިޖެހިފައި ާޓޫރީ ާކޮމިޓީގައިާމައްސަލަތައް. ާވަން ާއެހެރީާާފޯ ާމައްސަލަތައް ވެްސ

ާސަލ މަތ ާ ާޤައުމީ ާާފުނިޖެހިފައި. ާއެހެންވީމ ، ާފުނިޖެހިފައި. ާމައްސަލަތައް ާއެެހރީ ާވެސް ާކޮމިޓީގައި ާބެހޭ ިމާމިއިން

ާމަޞްލަޙަތުގެ ާބަެއއްެގ ާކޮން ާާކަމެއްއްލެނީ ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް ާއަައޅުަގނޑު ނުޑާއެހެްނނަމަވެސް، ުޅގަ

ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާވަޑަިއގެްނާާދަންނަވ ލަން ާބޭބޭފުޅުން ާމި ާެއއްޗަކީ ާއިނގޭ ާވެސް ާކަށަަވރުން ާހަމަ ާައޅުަގނޑަށް އަކީ

ވަންޏ ާެއީއާާޤީޤަށްާމަޢުލޫމ ތުާނުދެއްވ ާކަމަށްރަންާޖެހިއްޖެާފަހަރެއްގައިާތަޙުމަޢުލޫމ ތުާނުދެއްވ ާއަދިާތަޙުޤީޤެއްާކު

ާގަ ާނަތީހަމަ ާއޭެގ ާވެސްއިމުެވސް ާދައުލަތަށް ާމުިޅ ާވ ނީ ާމިާ،ޖ އަކަށް ާވެްސ ާަރއްޔިތުންނަްށ ާވ ީނާކަާދިވެހި މުން

ނޑުާދަންނަވ ލަންާޭބނުންވ ާވ ހަކަާކަމުންާކުރ ނީާެގއްލުން.ާދެންާމިއ ާމިާ،އެްއާނޫންާފައިދ  އަކީާިމާާެއކީާއަުޅގަ

ާމައްސަލަިއގަ ާހ ޒިރުވެާމިއި ާކޮމިޓީތަކަށް ާމައްސަބޭފުޅުން ާނުަގންނަވ  ާަވޑައި ާލަިއގައި ާރިޕޯޓ މި ގުޅިގެންާާހުށަހެޅުނު

ާއެ ާއެދިފައި ާމިާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހުން ާނިންމ ށޭ.ާކަމ ާއޮީތ ާގޮެތއް ާާއ ދެ،ާދެތޭރެގައި ާރިޕޯުޓާއެހެންވީމ ، މި

ާމި ާދިޔައިރު ާދ އިާހުށަހަޅަމުން ާހަނިމ ދޫ ާމުޙައްއޮތީ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާމުޖުތ ޒްރ ގެ ާނިމިގެްނާާ،މަދު މިކަން

ާހުާދިއުމަށް ާދިނުމަާށަހަޅުްއވ ފަ.ގޮެތއް ާފ ސްކޮށް ާސުމަޖިލީހުން ާނިންމައިގެން ާމަޖިލީހުން ާކޯުޓގެާާޕްރީމްށް.

ާލަފައިޝްތިޝ  ާހޯދުމަށްއެާާރީ ާއެއީ،އް ާހ ޒިރުވ ންާ. ާނޫންތޯ. ާބައެއްތޯ، ާޚިޔ ޖެހޭ ާޤ ނޫނީ ނޑުެމންގެ ާިމާއަުޅގަ ލު

ާނެތްކަމުގަިއާތަފ ތު.ާޝަްއކެްއާ ާތަފ ތުާ.ެވސް ާާޚިޔ ލު ާމަެވެގން ާމި ާހިސ ބަށް ާއެހެްނވީމ ،ާމި އްސަަލާއަންނ ނީ.

ާ ާނުކުެރވޭ.ާާލަފައިޝްތިޝ ރީ ާޤަބޫލެއް ާވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަކަށް ާދ ނެ ާކުރިއަްށ ާމިކަން ާނޫނީ ާހޯަދއިގެން އެއް

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހަނިމ ދޫ ާމުޖުތ ޒްާއެހެންވީމ ، ާމުޙަްއމަދު ާރިހުށަހެޅުއްާމެންބަރު ާމި ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާޕޯޓާ ވި

ާފ  ާހުށަހެޅުންގުިޅގެން ާހުަށހެޅި ާައޅުަގނުޑާާސްކުރުމަށް ާދެން ާދަންަނވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  އަޅުަގނުޑ

ާބޭނުން ާވަާދަންނަވ ލަން ާކުރެޭވ ާމި ާކޮމިޓީަގއި ާ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާޤަބޫލުކުަރއްވާ ނީ ޭށާމަސައްކަތަީކ

ާ ާޤަބޫލުކުާ;;ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަން. ާއޮތް ާވެސް ާޝަުކވ ަތްއާމ އްދ  ާކޮމިޓީތަކަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ަރްއވ ށޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކޮމިޓީއެކޭ. ާައޑުއަހ  ާައީކާާ;;ވެސް ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ ، ާަބއްލަވ ަލއްވ . ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއެ ާައއިމަ ާޝަުކވ ަތއް ާބަލ ނެ. ާޝަކުވ  ާނެްތ. ާެއއް ާޖ ގަ ާވިދ ޅުވުުމގެ ާކަމަކަްށ ާތަނެއް ކަންކަންާތަޙުޤީޤުނުކުރ 
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ހިނގ ފައިާއޮތީާކިހިެނއްތޯާެވސްާބަލ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެއ ާގުިޅގެންާހަމަާއަޅުަގނުޑމެންާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭާ

ާ ާކިހިނެއްތޯ.ާޓޫ.ފޯރ.ވަންާކޮމިީޓއެޭކާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަނީާވެސް 463ާއެހެންާރިޔ ސީާނިޒ މުތަުކގަިއާކަންތައްތައް

ާއުފައް ާޕްރޮވިޒަނުން ާނަންބަރު ާދެާވަނަ ާސަލ މަތީ ާބ ރު، ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާމި ދ ފައި

ާެވްސާ ާޖަވ ބުދ ރީނުވުމެއް ާމަޖިލީހަށް ާމުޅި ާއަކީ ާއަށް.ާޭއެގާމ ނަ ާކޮމިޓީ ާޓޫ.ފޯރ.ވަން ާވަނީ ާމި ާޖަވ ބުދ ރީ ޚިދުމަތް

.ާޓޫ.ފޯރ.ވަންާކޮމިޓީާއުފައްދ ފަ.ާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކަްނާބެލުމަށްޓަކައިާމިާއޮންނަނީާކޮމިޓީާއެއްާއުަފއްދ ފަ

ާބޭނުންވ ާ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާހ ޒިރުނުވެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއުފައްދ ފަ. ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ސަލ މަތީ

ާކަމެއް.ާ ާކިހިނެއް ާުކރެވޭނީ ާމިކަން ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށް ާމި ާނޭނގެ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނުދޭ މަޢުލުމ ތު

ނޑުާދަންނަވ ލިާހެންާމިާމައްސަލައިގައިާބަަލއިަލމ ާހިންގަވ ާރިޔ ސީާނިޒ ުމަގއިާދުނިޔޭަގއިާޢަމަލުކުރ ާދެންާއަޅު ގަ

އެހެންާތަންތަން.ާއެންމެާވަުރގަދަާއަްށާރިޔ ީސާނިޒ މުާހިންގ ާތަނަކީާއެމެރިކ .ާއެމެރިކ ެގާއ މްޑުާފޯސަްސާކޮިމީޓާ

ވިޔަްސ،ާނޭވީާކަމަށްާވިުިޔަްސ،ާއަިދާއެހެންާތަނެއްާވިޔަްސ،ާާއަކީާހަމަާެޑކަރޭޓެޑްާއޮފިސަރސް،ާމިލިޓްރީާކަމަށް

ާދޭާ ާހިއަރިންގތައް ާބެހޭ ާމަޢުލޫމ ތ  ާއެހެން ާއަދި ާތަނެއް. ާސ ފުކުރ  ާމަޢުލޫމ ތު ާތަނެއް. ާތަޙުޤީޤުކުރ  ހ ޒިރުކޮށް

ާތަފ  ާމިހ ރު ާމިަކން ާނިޒ މަކީ ާރިޔ ސީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއެކަމަކު ާތަނެއް. ާަނގ  ާވެސް ާޓެސްޓިމަނީ ތުވ ންވީ.ާތަނެއް.

ނޑުމެންާައޑުެއހީމޭާމިދިޔަާދައުރުގައިާޕޮލިްސާކޮމިޝަނަރަކަށްާހުރިާމީހ ާއިސްތިއުފ ާއަށްާދެާދުވަުހާ އެކަމަކުާއަުޅގަ

ާއޮޅެނީާ ާމިހ ރު ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތް ާޭބނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާގޮވި. މިތ 

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާަބއިވަުރާނުނިމިާހުރިާމައްސަލަތައްާއެބަހުއްޓޭ.ާކަންނޭނގެއޭ.ާގަބޫލުކުރަންޖެޭހާޙަޤީ ޤަތަކީާއަުޅގަ

ާބެލިާނަމަވެސް،ާ ާކަމަށް ާގުއަންޓަނަމޯބޭގެާމައްސަލަަތއް ާގޮތަކީ ާވ  ާމި ާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވީމަ ާބޭބޭފުޅުންާވަޑަިއގެން މި

ނަމަވެސްާމިާމަޢުލޫމ ތުތައްާމިާކޮމިޓީތަކަށްާާނޫނިއްޔ ާަވގަށްާދޭދޭާމީހުންގެާފޯނުާމުޢ މަލ ތްތައްާއަޑުއަހ ާކަމަށްާވީ

ާޙަޤީޤަތަީކާ ާވިދ ުޅަވންޖެހެއޭ.ާއޭގެ ާއެބަ ާގޮތް ާއޮތް ާޙަޤީޤަތް ާމީގެ ާބޭފުޅުން ާމި ާބޭފުޅުންނ ާސުވ ލުކުރީމަ ާމި ގެނަސް

ާ ާހުއްދަ ާޤ ނޫނުގެާކޮން ނޑަކަށްާނޭނގެ ާއަުޑއަަހނީ.ާއަޅުގަ ާވަގަށް ާހަމަ ާފޯނުކޯލުތައްާވެސް އެްއާހަމަާދޭދޭާމީހުންގެ

ާއަެންއާ ާއޮތް ާއެބަ ާަކމަށް ާކުރ  ާމިކަން ާކުރޭ. ާއެބަ ާވެްސ ާމިކަން ާއެކަމަކު ާމިއީ. ާކަެމްއ ާކަމެއް ާކުރެވޭ ލިބިގެން

ާހުްއަދާ ާމިނިސްޓަރަކު ާވެސް ާލިބޭނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާތަފުސީލު ާބެހޭ ާކަމ  ާއެ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާވެސް. މަޢުލޫމ ތުދީފައި

ންނަންޖެހެނީާމިާމަޢުލޫމ ތުާހޯދަން.ާގުއަންޓަނަމޯބޭގެާމައްސަލަާބެލިާދީގެންނޭ.ާއެހެންާވެގެންާއިްސފަރ ތްތައްާމިާގެ

ާކަންނޭނެގާ ާވެދ ނެ ާފަހަރުގައި ާކޮމިޓީ. ާބެހޭ ާސަލ މަތ  ާޤައުމީ ާނޫން. ާއެއް ާކޮމިޓީ ާޓޫ.ފޯރ.ވަްނ ާެއއީ ާވެސް، އިރު

ާއޭާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމަށް. ާއުނދަގޫވީ ާބެލީމަ ާމިކަން ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތިބީމަ ާޙަޤީޤަތަީކާޗުއްީޓގައި ގެ

ާޚިދުމަތްތަކުގަިއާ ާސަލ މަތީ ާދިަޔކަން.ާއެކަމަކު ާހ މަވެގެން ާމިންވަރު ާއޮތް ާމައްސަލަތަްއާއޮޅުވ ލ ަފއި ާމި ސަރުކ ރުން

ާެއްއާ ާކެރިވަޑަ ާބޭފުޅުންނަށް ާެއ ާދެއްވ އިރު ާަމޢުލޫމ ތެއް ާހުވ ކުރަްއވަިއގެން ާޤ ނޫނީ ާކިބައިން ާބޭފުޅުން ތިއްބަވ 

ދެއްވ ކަށް.ާތެދުާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވީމަ،ާކަންކަންާހިނގ ފައިާވ ާމިންވަރުާރައްޔިތުންނަްށާާނުގަންނަވ ާދޮގުާމަޢުލޫމ ތު
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ާވަރު.ާ ާއޮތް ާމައްސަލަ ާއެ ާއޮޅުންފިލައިފި ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއައިމަ ާމިތަނަށް ާރިޕޯުޓ ާއެ ާދަނީ. ފިލައިގެން

ާބޭ ާވަަޑިއގަންނަވަން ާތަންތަނަށް ާމި ާބޭފުުޅންނަށް ާއެ ާކޮމިޝަނަރާވެްސާއަޅުަގނޑަްށާއެނގޭ ާޮޕލިސް ާވޭ. ނުންފުޅު

ާއެާ ާތަނުން ާމިހ  ާބޭނުްނފުޅުވޭ. ާަވޑަިއގަންނަވަން ާވެސް ާޗީފް ާއެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ާވޭ. ާބޭނުންފުޅު ވަަޑއިގަންަނވަން

ާއެހެްނާ ާހ ޒިުރވެަވޑައިުނގެނެވެނީ ާކަމެއް. ާއެހެން ާއުޅެނީ ާމި ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާހ ޒިުރވެފައި. ާއޮތީ ބޭފުޅުން

ާބަލ ާސަބަބަ ާކޮމިޓީައކުން ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާގޮތް ާހިނގ  ާކަންކަން ާއަކީ ާވ ހަކަ ާިމާއުޅޭ ާހުރެ.ާދަންނަވަން ކ 

ާދޭން.ާ ާބަހުން ާސ ފު ާގޮތެއް ާއޮތް ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާޖެހޭނީ ާހަމަ ާވެސް ާއޮފިސަރުން ާޑެކަރޭޓޭޑު ާވަންޏ ،ާއެންމެ ކަމަށް

ާގޮތު ާބެހޭ ާމައްސަލައ  ާމިކަހަލަ ާަވޒީރުން ާފުރިހަމަާސަރުކ ރުގެ ާއެނގޭ. ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާެދއްވި ން

ާެދއްވަީނ.ާ ާނުވެސް ާބައި ާެއއް ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާހުރީ.ާނޫނިއްޔ  ާދެްއވ ފައި ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާނުދެއްވ .ާމަޢުލޫމ ތު މަޢުލޫމ ތު

ާޗީ ާއެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ާސަބަބުތަކަށްޓަކައޭ ާމި ާވަނީ ާބޭނުން ާދަްނނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާޕޮލިސްާއެހެންވީމ ، ފ ިއ،

ާބަލަންޖެހޭ.ާ ާގޮތް ާނުހިނގ  ާުމއައްަސސ ެގާކަންތަްއާހިނގ  ާބޭފުޅުްނގެ ާެޖހެނީ.ާއެީއާއެ ާމި ާގެންނަން ކޮމިޝަނަރު

ާއެއްގޮތަށްތޯ.ާ ާޤ ނޫނ  ާކިހިނެްއތޯ. ާވަކިކުރަނީ ާއޮފިސަރުން ާސީނިއަރ ާތ ނގެ ާއެ ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ވަނަާމ އްދ ާއެއްާނޫނޭާމިކަންކަމުގައިާއޮތީ.ާފުލުހުންެގ464ާާއްދ ާއ އިާވަނަާމ 463ާހަމައެކަނިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާޕްރޮމޯޝަްނާ ާތަންތަނުގައި ާއެ ާެއއްގޮތަށްތޯ ާޤ ނޫނ  ާއެ ާއޮތް. ާއެބަ ާޤ ނޫނެއް ާސިފަިއންގެ ާއޮތް. ާއެބަ ޤ ނޫނެއް

ލ މަތީާޚިދުމަތްތަކަށްާދެވިގެންާދަނީ.ާކީްއެވގެންތޯާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއުނދަޫގާވ ާމަްއސަލަާެއއް،ާނޫިނއްޔ ާސަ

ނޑުމެންާ ބުރޫއަރ ާމައްސަލަާއެްއާއަުޅަގނޑުމެންގެާތެޭރގަިއާނެތްާކަަމށްާޓޫ.ފޯރ.ވަންާކޮމިީޓގަިއާެނތްާކަމަށްާއަުޅގަ

ާޕޮލިސް...5ާމިާވަކ ލ ތުކުރަނީ.ާމިހ ރުާެވސްާއެާއޮތީާމައްސަލަާއެއް.ާޑެޕިއުޓީާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާމ މިިގލީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:މ މިގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާ

ާ ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާބޭނުންވީ ާދަންނަވ ލަން ާހ ޒިރުވުަމްށާއަޅުަގނޑު އަށް

ާހަނިމ ޫދާ ާއެއ ެއކުަގއި ާހަމަ ާދެއްަވއިފި. ާހުށަހަޅައި ާމުޤައްިރރު ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާދެންމެއަކު ާމަްއސަލަ ދެންނެވިފައިވ 

ދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާއެާހުށަެހޅުއްިވާޤަރ ރަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެާޤަރ ރުާިމާ

ާފ ސްކޮ ާމަޖިލީހުން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމަްއސަލަ ާމި ާގެންދަނ7ާާް;ށް، ާކުރިއަށް ާަމތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާއެއ އެުކާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަްނާ ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާަދންނަވ ލީ.ާއަދިާހަމަ އަޅުަގނޑަްށާފެންނަާކަމަށްާައޅުގަ

ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާއ ދެ ެނަޝަންލ ެސިކުއިރީޓ ިޑެފްންސ ފްޯސެގ ، ބޭނުންާވަނީާފުލުހުންގެާމުައްއސަސ ާއ އި
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ާސްޓ ފ ިއާަކްނަތްއަތްއ ެބެލެހްއުޓަމްށ ާޤޫނުނަތެކްއ ެހިދަފިއ ެއަބ ޮއތޭ  ާއޮފް ާޗީފް ާއ ދެ، ާޤ ނޫނުތަުކގައި .

ާއިނޭގ.ާ ާއެބަ ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާވ ކަން ާހަވ ުލކޮށްފައި ާޒިންމ ތަެކއް ާއަށް ާޕޮލިްސ ާއޮފް ކޮމިޝަނަރ

ކޮށްާބުނެދޭާކޮންމެާމީހަކުާވެސްާމުއައްސަސ އަށްާހަވ ލުވެަފއިާހުރިާވެރިޔަކުާވެްސ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާވަރަށްާސ ފު

ާމަޖިލީހުގެާ ާއަދި ާކަމަށް. ާގެނެވިދ ނެ ާމަޖިލީހަށް ާމިތަނަށް ާވެސް ާރައްޔިތަކު ާޮކންމެ ާވެސް ާބޭފުޅަކު ވަޒީރުްނގެ

ާދައްަކވަ ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެއަުކ ާކަމަށް. ާހ ޒިރުކުެރވިދ ނެ ާވެސް ާަދއްަކވަމުްނާކޮމިޓީއަކަށް ާވ ހަކަފުޅު ާކުރިްނ މުން،

ާގެނެވިދ ެނާ ާމަޖިލީހަށް ާކޮމިީޓން ާމަޖިލީހުެގ ާވަނީ ާމި ާދެްއވ ފަިއ ާލަފ  ާޤ ނޫނީ ާމި ާއ ދެ، ާވިދ ޅުވަީނ ާމި ބޭފުޅަކު

ާވަރަށްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބައްލަވ ލައްވ ށޭ، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއޮތީ ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ކަމަށޭ.

ާބަ ާެވްސާސ ފުކޮށް ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާހ ޒިރުވ ން ާވެސް ާބޭފުޅަކު ާޮކންމެ ާކޮމިީޓއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހަށ އި ޔ ންކުރޭ

ާވ ހަކަދަްއކ ާ ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާޙަޤީޤަތް ާއޮއްވ  ާމިހެން ާކަންތައްތަްއ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ހ ޒިރުވ ންޖެހޭނެ

ާއަާ ާގެންގުޅުމަީކ ާއުސޫލުތަެކއް ާޮއޅުވ ލުުމގެ ާގޮަތްށާރައްޔިތުންނަށް ާބޭނުންވ  ާމިއަދު ާތިމަންނަ ާގޮތަށް ާއެ ދި

ާެއީއާ ާއިނގޭތޯ. ާނޫން ާކަެމއް ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ާދިއުމަކީ ާހަނދ ންނެތިގެން ާގޮތް ާވ ހަަކދެއްކި ާިއއްޔެ ވ ހަކަދަްއކ ފައި،

ާވެސްާ ާމިހ ރު ާދަންަނވ ލ ނަން. ާައޅުަގނޑު ާއަެނއްކޮޅުން ާކުރަން. ާއިންސ ނަކު ާޢަމަލެއް ާހަޑިހުތުރު ވަރަށް

ާއެމް ާއޮތް ާއެބަ ާއަންަގވ ފައި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމިހ ރު ާފަރ ތްޕުޅުން ާޗީފްގެ ާާ:34.އެން.ޑީ.އެފްގެ ާ:34ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާހަމަތަުކެގާ ާޤ ނޫނީ ާކުްށެވރިނުވެ ާމީހަކު ާހުރި ާމަޤ މުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމގެ ާވަނީ ާބުނެަފއި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

އިނ ޔަތްތަކެްއގެާވ ހަކަ.ާޓޫ.ފޯރ.ވަންާކޮމިީޓންާވަނީާމިދެންނެވިާހެންާމަތިންާއެާމަޤ މުންާވަކިވެއްެޖާނަމަާދޭންޖެހޭާ

ާނިންމ ފައި.ާ ާއެކަަށއަޅައި ާކަންތައްތަކެްއ ާދޭންޖެހޭ ާބޭފުަޅކަށް ާކޮށްފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ ކަން ާކުރިން މީގެ

ާކަންތަ ާތިަމންނ މެންނަކަށް ާގޮތަކަެށއް ާއެ ާކީކޭތޯ. ާވިދ ޅުަވނީ ާމި ާޮކްނާއެމް.އެން.ޑީ.އެފުން އްތަކެްއާނުކުރެވޭނޭ.ާބަލަ

ާެއއަްށާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިނގޭތޯ. ާނޯންނ ނެ ާއޮތީ. ާޙައްެޤއްތޯ ާކޮްނ ާިވދ ޅުވަން. ާއެހެން ާއޮތީ، ޙައްޤެއްތޯ

ާދެންާ ާޖެހޭ. ާއެބަ ާބަލަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެސް ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާދެކޮޅުަހއްދަަވއިފި. ރިފިއުޒްކުަރއްަވއިފި.

ާއޮ ާބަލަން ާމެންބަރެއް،ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުގެ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމި ާއ ދެ، ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ާޔ މީން ާއިހަށްދުވަހު ތީ

ާއަޅުަގނޑ އިާ ާއެހެންމެ ާހަަމ ާއެނގޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހައްޔަުރކުރިކަން ާެގންގޮސް ާޚިލ ފަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާއޮފިސަރުން ާފުލުހުންގެ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމ  ާއިނޭގ.ާާޔ މީން ާއެބަ ާހަްއޔަރުކުރިކަން ގެންޮގސް

ާބަލައިލަމ ތޯ.ާ ާކަމަށް ާއެ ާގެންނަންޖެހެނީ. ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިހންގަިއގެން ާއެއް ާޖަރީމ  ކިހ ވަރެްއގެ

ާޤ ނޫނުައސ ސީއ ާ ާެއާއޮތީ ނަޑއަަޅއިާނިންމ ފައި ާޯކުޓންާކަ ކިހ ވަރެއްތޯ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނާދިވެހިރ އްޭޖގެާސުޕްރީމް

ނޑުމެންާގެންަނންާނުޖެހެނީ.ާކޮންކަމަކ ތޯ.ާޚިލ  ނޑުމެންާހައްަޔރުކުރިާކަމަށް.ާކޮބައިތޯާކީްއެވގެންތޯާއަުޅގަ ފަށްާއަޅުގަ

ާމިތ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ާކަންތައްތަެކްއގެ ާއެތައް ާބ ވަތުެގ ާމި ާކަންތައްތައް. ާއިނގޭތޯ ާމިހިރީ ބައްލަވ ،

ާކުރިާ ާއަދި ާދައްަކވައިފި. ާމެންބަރުން ާިމާޢިއްޒަތްތެރި ާއެެހންވީމ ،ާދަންނަވަން ާަދއްަކވ ނެ. ާވެސް ާަތނުގައި ާއޮތް އަށް
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ނޑުމެންނަށްާކުރިއަށްާގެްނދެވޭނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ީސާ އޮތީާމިާޤ ނޫނުއަސ ީސާއަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތައިގެންާައޅުގަ

އަދިާޕޮލިސްާފޯސްާއިްނާާއަށްާބޯލަނބަިއގެންނޭ.ާއޭރުާޮއންނަާސަރުކ ރަކުންާބޭނުންވ ާގޮތަކަށްާއެމް.އެން.ީޑ.އެފަށ އިާ

ާހުދޫދުގެާ ާޤ ނޫނީ ާޭބފުޅުން ާތި ާދަންނަވަން. ާބޭުފޅުންނަށް ާއެ ާއެުކ ާއ ދޭހ  ނުޑ ާައުޅގަ ާނުކުަރްއވ ށޭ މަސައްކަތް

ާވެްސާ ާވަޒީރުން ާރަނަގޅުވ ނޭ. ާވަރަށް ާމަަސއްކަތްކުެރްއވުން ާގޮތަށް ާއެ ާަލސްނުކުރަްއވ  ާޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ތެރެއިން

ާގެންަނން...ގެންނަންާޖެހިއްޖެއްޔ ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.34

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއޮންނަ ާއިންތިޒ މުކޮށްފައި ާމަސައްކަތް ާވޯުޓެގ52ާާ>3އަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވެސް ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ގައި

ާ ނޑު ާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާމި ާދިއުމަށް ާއައިޓަމަށް ާއަިއޓަމް ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި އަހަްނާާ.ާޯވޓަށ34ްމިހ ރު

ާކަން ާދަންާހުރި ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާމިއަދު ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާމަޖިލީހުންާކަމަށް ާއޮތީ ނަވ ލަން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއ3ާް;ފ ސްކުރަްއވަިއ، ާތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަްށ ާދަށުންުި ާމ އްދ ެގ ޔ ެގާވަަނ

ާމަޖިލީހަށްާ ާއަލުްނާވިސްނުމަށް ާބިލު ާއުވ ލުުމގެ ާމ ްއދ ތައް ާބަެއއް ާޤ ނޫނުގެ ާޤ ޫނނުތަކ އި ާބައެއް ާފޮނުވުނު އަރިހަށް

ާއިށީނދެވަަޑިއގެންާކ ުޑކޮޅުތައްާޗެްކކޮށްލެްއވުމަްށާ ާވ ާަމއްސަލަ.ާުހރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސް ފޮނުއްވ ފައި

ާ ާފުރުޞަތުއަުރވަން. ާހުށަހެޅިާއަޅުަގނޑު ާފުރަތަމަ ާވޭ. ާތ އީދުލިބިފައި ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުމެއް ާދެ ާމައްސަލައިަގއި މި

ނޑުާއަމީންޢ އްމުާއަރިހުންާއެދެން! ާތ އީދުލިބިފައިާވ ާހުށަހެޅުންާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ

 ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފ ސްކުރައްވ  3ާާ;މަޖިލީހުން ާތަޞްދީޤުކުރެއްވުަމްށާވަަނ ާދަުށން ާގެ ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާބިލު،ާ ާއުވ ލުުމގެ ާމ އްދ ތައް ާބަެއއް ާޤ ނޫނުތަކުެގ ާޤ ނޫނުަތކ އި، ާބަެއއް ާފޮނުވުނު ާއަރިަހށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ

އަޙްމަދުާާއަލުންާވިސްނުމަށްާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ފައިާވ ާަމއްސަލައ ާުގޅިގެންާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރު

ާތ އީދުކުރަްއވ ަފިއާ ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާމަްއަޗންގޮޅި ސަމީރު

ާމެންބަރުންގެާވަގުތީާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުްއވުމަށް.9ާވ ާހުށަހެޅުމަކީާމިާމައްސަލަާއަލުންާރިޢ ޔަތްކުރެްއވުމަށްޓަަކއިާ

ާާ

ާ
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 ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން!

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާާާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު.ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

 ާާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާ

ާ

94ާާާންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެ

89ާާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާާާާާާާ-ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާވޯުޓގަިއ89ާ.ާޖުމްލ56ާަ.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ89ާުަބއިވެިރވިާމެންބަރުްނގެާއަދަދުާވޯޓުަގއިާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާފ ސްކުރައްވައި، ާމަޖިލީހުން ާއިއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްަޒތްތެރި 3ާ;ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށްާާވަނަ ާދަށުން ާބަެއްއާާގެ ާފޮނުވުނު ާައރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާވ ާ ާފޮނުއްވ ފައި ާމަޖިލީހަށް ާވިސްނުމަށް ާއަލުން ާިބލު، ާުއވ ލުމުގެ ާމ އްދ ަތއް ާަބއެއް ާޤ ނޫނުތަުކގެ ޤ ނޫނުތަކ އި،

ާ ާފ ސ9ާްމައްސަލަިއގައި ާމަޖިލީހުން ާގޮތަށް ާތ އީދުލިބުނު ާހުށަހެޅި ާފޮނުްއވުމަށް ާކޮމިީޓއަކަށް ވެއްޖެ.ާމެންބަރުންގެ

މެންބަރުންގެާކޮމިޓީައކަށްާފ ސްވެފައިާމިާއޮތީ.9ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާކޮމިޓީއެއްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާްނ:ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުޢ މެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ާ ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި 9ާާޝުކުރިއްޔ  ާގޮތުން ާހުށަހަޅ ލަން.ާއެ ާެއއް ާކޮމިޓީ ނައިފަުރާާ-3މެންބަރުންގެ

ާމުޖުތ ޒް،ާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދު.ާހަނިމ ދޫ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ
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ކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަުރާ،ާهللاބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެން

ާދ އިރ ެގާ ާއުތުރު ާމ ފަންނު ާޙަމްޒ ، ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާނަޝީދު، މުޙައްމަދު

ާބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާފުރުަޞތުއަރުވ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާާ

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާކުޑަހުވަދޫާދ 

ާއ ދެ،ާދެންމެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއެްއެވްސާ ާގަސްތުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު ާެއކު ާނެތުމ  ާހުށަހެޅުެމއް ާއިތުރު ާނެތް. ާހުށަހެޅުމެއް ާއިތުުރ ޝުކުރިއްޔ .

ާމަޖިލީހުންާޢިއްޒަ ާގޮތަށް ާއެ ާއިޢުތިރ ޟްނުކުަރއްވަްނޏ  ާކޮމިޓީއަށް ާލިބުނު ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާދެންމެ ާމެންބަރަކު ތްތެރި

ާނިންމަން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާަކމަށް ާފ ސްެވއްޖެ ާގޮތަށް ާއެ ާކޮިމޓީ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާބަލައިަގންނަން. ާކަމަށް ފ ސްކުރެްއވީ

ާދެވަނަ ާއޮތް ާދަންނަވަން ާދަނީ ާމި ާދެން ާާއަޅުަގނޑު ާއެއީ ާދ އިރ ަތްއާ،4232/9ާއައިަޓމަށް. ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާގޮެތްއާ ާމެދު ާބަލައިގަތުމ  ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާއިޞްލ ުޙާގެނައުުމގެ ާ...ވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުުމގެ ާއުސޫލުން ލ މަރުކަޒީ

ާދ އިރ  ާއިދ ީރ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ލަން. ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާވޯޓު. ާލ މަރުކަީޒާނިންމުމުގެ ތައް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމ ، ާދޭ. ާއެބަ ާއިޞްލ ޙުތަްއ ާވަނަތަުކގެ ާތަފ ތު ާހިންގުމުެގ، އުސޫލުން

ާމަނިކުާ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިއީ ާދަންނަވ ލަން. ާސަމ ލުކަމަށް މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެންާބަހުސްކޮ ނޑުާމިހ ރުާމިާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަނީާޤ ނޫނުާހުށަހަޅުއްވަިއގެންާއަުޅގަ ށްާނިންމ ފައިވ ާބިލު.ާއަޅުގަ

ާ 4232/9ާނަންބަރު ާއިޞްލ ުޙާ، ާވަނަ ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުުމގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާފެނިވަޑައިާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްެތރި ާމެދު ާބަލައިގަތުމ  ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާވޯުޓާގެނައުުމގެ ާގޮތަކަށް ގަންނަވ 

ާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

94ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

56ާާވޯޓުާދެްއވީ:

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :ވަކިާގޮތަކަށްާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ ާ;8ވޯޓުަގއި ާއަދަުދ ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .57ާ ާުޖމްލަ ާއެހެންކަމުން،ާ;8. .

ާ ާވަަނ4232/9ާާޤ ނޫނުނަންބަރު ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާފ ހެއް ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ިމ34ާާނުވި.

ާހިސ ބުންާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.35

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންާމަސައްކަތްތައް.ާމިއަދުާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްަތުކެގާާ.ާއިތުރ35ުނޑުާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާއަޅުގަާ

އަނިޔ ާހުއްުޓުވމުގެާބިލުގެާބަހުސްގެާމަރުޙަލ .ާވަގުތުާބ ކީާއޮތްާގޮްތާާގެވެށިނޑުާކުރިއަށްާެގންދ ނީާދަށުންާއަޅުގަ

ާ ާައށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޕ ޓީއަކަްށ43ާާދަންނަވ ލ ނަން. ާަވކި ާހަމަވެފައި. ާވަނީ ާމިހ ރު ާވަގުތު ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއިރު. މިނެޓު

ާ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާޕީ.ޭއާމ5ާެނިސްބަތްނުވ  ާވަނީ. ާވ ހަަކދައްކަވ ަފއި ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ންބަރުން

ާ 34ާާއަށް ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާހަމަވެފައި. ާވަނީ ާަވގުތު ާޕ ީޓގެ ާޤައުމީ ނުޑ7ާާމިނެޓު. ާއަުޅގަ ާއޮތް. ާއެބަ މިނެޓު

ާގެންދ ނަން ާފުރުޞަތުއަރުވަުމން ާނިސްބަތަކުން ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ  ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުން ނުޑާޢިއްޒަތްތެރި .ާއަޅުގަ

ާދެްއވުމަްށާ ާހަވ ލުވެަވޑަިއގެން ާރިޔ ސަތ  ާމުޙައްމަދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ އެދެން

ާއ ދެ،ާ `ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ާބަލަހައްަޓވައިެދއްވުމަށް. ާރިޔ ސަތު ާދަްނފަޅީގެ ާމި ވަަޑއިގެންެނވުމަށް،

ާ ާގޮތުން ާދިޔުމުގެ ާަބަޔށް ާއޮތް ާކުިރއަށް ާދެންެމާޖަލްސ ގެ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާގެންދ ނަން. ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ނޑު އަުޅގަ
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ާމިައުދާ ާތެރެއިން ާެއޖެންޑ ގެ ާތިބީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާފަދައިން ާއިޢުލ ްނކުރެްއވި ާރައީސް މަޖިލީހުގެ

ާއަިއޓަމުގެ ާއެ ާއެހެންކަމުން ާތެރޭގަިއ، ާމަސައްކަތުގެ ާނުނިމިހުރި ާތެރެއިން ާކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިްނާާހުށަހެޅިފައިވ 

ާހުއްޓުވުމުެގާބިލު.ާއެާބިލ ާެބހޭާގޮތުންާވ ަހކަދެއްކުން.ާާގެވެށިާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިަމތީގައިާިމއޮތީާ އަނިޔ 

ާމިހ ރުާ ާއޮތް. ާއެބަ ާއެދިވަޑަިއގެްނފައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާގިނަ ާވަރަށް ާވ ހަކަދެއްެކވުމަށްޓަކައި ާބިލަށް މި

ާއަރުާ ާފުރުޞަެތއް ާެއީއާއަޅުަގނޑު ާއަށް. ާޢީސ  ާއަްޙމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކެނދިކުޅުދޫ ވ ނަން

ާމެންބަރު...ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާވ ތީ، ާކަމަށް ާަނން ާއޮތް ާލިސްޓުގައި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާފަރ ތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާ)ވަގުުތކޮ ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ ެދ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމިހ ރު އަިނޔ ާާގެވެށިޅަކަށްފަހު(

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަެތްއ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެްއކުމަށް ާބިލަށް ހުއްޓުވުމުގެ

ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާއަށް.ާވ ހަކަާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާުވން:އުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެާ

ާމިާ ާދަންނަވ ލަން ާއެއް ާވ ަހކަ ާފުރުޞަތެއްގައި ާވަނަ ާދެ ާބިލުގައި ާމި ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާކުރިން ާއަކީ ާވ ހަކަ ާފުރަތަމަ ާއޮެވގެން. ާއެއް ާވ ހަކަ ާދެ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވީ

ާއިޞްލ ޙުތަްއާހުށަހަޅ ލ ފައި.ާ ާބައެއް ާހުންނ ނެ ާރަދީފުގައި ާމަފްހޫމުތަކުގެ 5ާާއޭގެއިތުރަށް ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ،3ާަވނަ

ާއިޞްލ ޙުތަެކްއ4ާާ ާވިސްނ ލައިގެން ާމެދު ާއެއ  ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާފެނޭ ައޅުަގނޑަށް

ާއޮތީ ާމިހެން ާމީހުން. ާދެ ާވ  ާިއނދެވަރިކޮށްފައި ާުނވަތަ ާއުޅޭ، ާކައިެވނިކޮށްގެން ާމިސ ލަކަށް ާމިއިންާގެންނަން. މަ

ާފެންނަާ ާނެގިދ ނެ.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑަށް ާމ ނަތަކެއް ާނުރައްކ ތެރި ާވަރަށް ާބަލ އިރު ާގޮތުން ާޝަރުޢީ ޙަޤީޤަތުގައި

ާވަީނާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގެނެވޭތޯ. ާމަފްހޫމް ާމި ާއިބ ރ ތްކޮށްލަިއގެން ާގޮތަކަްށ ާރަނަގޅު އިޞްލ ޙަކީ

ރުޖޫޢަާވަރިއަކުންާވަރިކޮށްަފއިާވ ،ާޢިއްަދއިެގާމުއްދަތުގެާތެރޭގައިާވ ާދެާމީހުން."ާ"ކަިއވެނިކޮްށގެންާުއޅޭ،ާުނވަަތާ

މިކަހަލަާގޮތަކަށްާއިބ ރ ތްާުކރެވިއްެޖއްޔ ާހަމަޖެހިދ ނެ.ާމިާމަފްހޫމްާކޮންމެާގޮތެއްާވިޔަްސާއެހެންާއަންނަންާވ ނެ.ާ

ާ"އެކީަގއ5ާި ާއޮންނަނީ ާމި ާނަންބަރުގައި ާވަނަ ާދެ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާމީހުން."ާާވަނަ ާދެ ާދ  ާހޭދަކުރަމުން ދިރިއުޅުން

ާހަމަެއްއެގާ ާގުޅިފަިއވ  ާގޮތުން ާޝަރުޢީ ާއެހެންނަމަވެސް ާނެގިދ ނެ. ާމ ނަތަކެއް ާކަހަލަ ާއެހެން ާވަރަށް ާވެސް މިއިން

ާވަންޏ .ާ ާކަމަށް ާމީހުން ާދެ ާއަންހެނަކ  ާފިރިހެނަކ އި ާއެއީ ާވ ންޖެހޭނެ. ާމީހުންނަށް ާދެ ާވ  ާގުޅިފައި މަތިން

ާވަރަްށާާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާތެރޭަގއި ާމީހުންގެ ާބަެއއް ާތިބި ާިކޔަަވއިގެން ާޙަޤީޤަތުގައި ާައކީ ާއަނެްއާވ ހަކަ ބޭނުންވި

ާސ ފުކޮްށާ ާމިވ ހަކަ ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަރަނީ ާިހތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއް. ާމަްއސަލަ ާއޮންނަ ާއޮޅިަފއި ބޮޑަށް

ާ ާކަމެކޭ.ާމިސ ލަކަށް ާމުހިއްމު ާނުދިނުާގެވެށިދަންނަވ ލުމަކީ ާމީހުންެގާއަނިޔ  ާބައެއް ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާބިލުގެ ާމި މުގެ

ާނިންމ ލީމަ،ާ ާވ ަހކަދައްކ ަފއި ާފުރަތަމަ ާބިލަށް ާމި ާއަުޅަގނޑު ނޑަްށާހަމަ ާއަުޅގަ ާއަދިވެްސާއެަބާހުރޭ ވިސްނުމުަގއި
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ާކަމަށް. ާއަދަބުދެވޭނެ ާއަނބިންނަށް ާނޫންހޭ ާއޮވޭ ާޤުރުއ ުނގައި ާއޭ، ާއަފްރ ޝީމް ާބުިނ ާގުޅ ފައި ާމީހުން ާބައެއް

ާޤުރުއ ނުގައި،ާއަިދާ ާކީރިތި ާޙަޤީޤަތުގައި ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ އަނިޔ ކުެރވޭނެ

ާ ާހުންނަ ާހަދީޘްފުޅުތަކުަގއި ާރަސޫލ ގެ ާތަފްސީރުކުރުމުަގއިާކީރިތި ާނުޝޫސްތައް ާއުސޫލުތަކެއް.ާާޝަރުޢީ ހުންނ ނެ

ގެާބަހުގެާމ ނަާއަކީ،ާއޮތްާލަފްުޒގެާބަހުެގާމ ނަާއަކީާހަމަާތެޅުން.ާޖަހަން،ާނުވަތަާތަޅަންާކީރިިތާޤުރުއ ނުގެާބަހުާ

ާއެީއާާوضربوهن ާމަފްހޫމަކީ ާއަސްލު ާއޮންަނ ާދެއްވ ފައި ާއެއަށް ާޢިލްމުވެރިން ާޙަޤީޤަތުގައި އެހެންނަމަވެސް

ާވެްސާއަނިޔ ވެރި ާގޮތަކަށް ާެއއް ާެއއީ ާެވސް ާއަދަބަކީ.ާއަދަބަކީ ާކޮބައިތޯ ާސުވ ލަކީ ާނޫން.ާއަދަބުދިނުން.ާދެން ވުެމއް

ާމީހުްނެގާ ާއެ ާދ އިރުަގއި ާދިރިުއޅެމުން ާގޭަގއި ާެދމަފިރިން ާފިރިހެނަކ  ާއަންހެނަކ އި ާައކީ ާމ ނަ ާގެންނަ ޢިލްމުވެރިން

ާކުލުނުވެިރކަމ ާ ާއިހުތިރ މ އި ާލޯތްބ އި ާވަރަށް ާއުޅުން. ާކުލުނުވެރިޮކށް ާވަރަށް ާވ ންޖެހޭނީ ާގޮަތކަށް ާއަސްލު ތެރޭގައި

ާއަ ާދ އިުރ، ާއުޅެމުން ާއެކު ާފެނިއްޖެއްޔ  ާކަމެއް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާއަށް، ާފިރިމީހ  ާފަރ ތުން ވ ެނާާއަދަބަކަށްާނބިމީހ ގެ

ާކިބައި ާތެރެއިފިރިމީހ ގެ ާކުލުނުވެރިކަމުގެ ާއޮންނަ ާރަސޫލ ެގާަބއެްއާމަދުކޮށްލުން.ާމިއީ،ާއަާންގ  ާކީރިތި ޅުަގނޑުމެން

ާ ާއިފްުކގެ ާކަމެއް. ާއޮތް ާފެންނަ ާރަހ ހަޔ ތްޕުޅުން ާީކރިތި ާއިންސ ނިއްޔަެތްއެގާދިސ ގައި ާވެސް ާހިތްޕުޅަށް ސޫލ ގެ

ތަނުގައިާކަންތައްާުކރެއްވިާގޮތަކީާފަހަރެްއަގިއާާހައިސިއްޔަތުންާއަސަރުތަެކއްާކުރި.ާއެހެންވީމ ،ާކީރިތިާރަސޫލ ާއެ

ާނޯން ާފެންނ ކަށް ާތ ރީޚަކުން ާއަނިޔ ވެރިެވވަަޑިއެގންވެސް ާމުޅިންާނ ނެ ާއޮންނ ނީާކަމަކަށް. ާރަސޫލ ާ،ވެސް ާކީރިތި

ާ ާކުލުނުވެރިަކމުގެ ާނުވަތަ ާލޯބީގެ ާމުޢ މަލ ތް ާގެންދެވި ާކުަރއްވަމުން ާމެދުގަިއ ާބައެްއާއައިޝ ގެފ ނ  މުޢ މަލ ތުން

ާއުނިކުރެްއވީ ާމިއީ، ާފިރިމީ. ާތެރޭަގއި ާދެމަފިރިހެއްގެ ާއުޅޭ ާހަމަޖެހިގެން ާއޭނ ރަނަގަޅށް ާދުވަހަކު ާކޮންމެ އަށްާާހ 

ފައިާނުކުންަނާލ ާުނވަތަާހިނުތުންވެލ ެއއްާދިމ ވެގެންާއޭނ ާއެާހީާސަލަމައްާ،ނަމަާހީލ ފައިާނުކުންނަާކަމުގަިއާަވނީ

ފިރިންގެާތެރޭގައިާއަނބިމީހ ާއަށްާވަރަށްާބޮުޑާނަމަވެސްާހަމަޖެހިގެންާއުޅޭާދެމަާކަމުަގިއާވީާފިނުކުތުންާހުއްޓ ލައި

ވ ހަކަާވ ހަަކާާމިއެހެންވީމ ،ާ.ާއަދަބުކުރުުމގެާކިޔ ާތަރުބިއްޔަތުާމިއަދަބުާާދީނީއަސަރެއްާކުރ ނެ.ާެއކަހަލަާކުދިކުދިާ

ާޙަޤީޤަ ާމީހުންނަށް ާކިޔަަވއިބައެއް ާފެންވަރަށް ާމ ސްޓަރސް ާިކަޔވަިއގެން ާގޮތެްއގައި ާޚ އްޞަ ާތިއްެބިވާތުގައި ގެން

ާއޮޅެމުން ާނަމަވެްސ ާހިސ ބަކަށް ާއެްއޗެހި ާމިކަހަލަ ާވެސް ާދަންަނވ ލީ.ާާ،ދ ތީާބޭފުޅުންނަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަަކ އެ

ނޑުއަާއެހެންވީމ ، ާބިލަށްާުޅގަ ާބެހޭ ާހުށަހަޅަނީ،ާތަޢުލީމ  ާއަުޅަގނޑު ާމ އްދ ާވެސް ާތިން ާއިސްލ މީ ެއްއާާމި

ާހުށަހަޅ ފައި ާކައޮންނ ނެ ާކިޔަަވއިދެިވއްޖެ ާމ އްދ ތައް ާއެކަހަލަ ާކަންތައްތަެކްއާާވަނީާމަށް. ާއަސ ސީ ާމިކަހަލަ ނަމަ

ާތްތެރިާރަީއސް.ކިތަންމެާމައްޗަށްާދިޔަސްާޮއިޅގެނެއްާނުދ ނެ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަ ާފުރުޞަތެްއ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަްތތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާފަރ ތުްނާއ ދެ، ާޕީޭއގެ ުރވ ނަން

ާކުރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާ.هللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ،ްއކުމަށްވ ހަކަދެ
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ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާފޮނަދޫ

ާ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާޢަ`.ާައއްސަލ މް ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިާެގވެށިލައިުކމް.ާޝުކުރިއްޔ  ާހުއްޓުވުމުގެ ާމިާއަނިޔ  ެލއް

ާހުށަހަޅުއްވައި ާއ ދަމަޖިލީހަށް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާދެްއީވތީ ާވަމަށް ްށާރައަޅުަގނޑު

ާހަމަާއިޚުލ ސްތެރިކަމ  ާުޝކުރުދަންނަވަން.ާއަދި ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާާމިއ ާއެީކގައި ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާމިފަދަ އެީކގައި

ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާފަރ ތުން ާރަީއސ ާ،ޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާގޮފީގެ ާއަްނހެނުން ާމައުމޫނުާާ،ޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާދުންޔ  އަްލފ ޟިލ 

ާމަސައް ާބުރަ ާކުރެްއވި ާފަރުމ ކޮށްދެވުމުގައި ާބިލު ާމި ާއަދި ާވަީކލުކަތަށ އި ާޤ ނޫނީ ާދެކުުނާާ،މަޝްހޫރުުު ކުޅުދުއްފުށީ

ާ ާމުޙައްދ އިރ ގެ ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަަސއްކަތް ާބުރަ ާކޮށްދެްއވި ާނަޝީދު ާމަދު ާބޭފުޅުންނަްށާފ ަހގަޮކށް، ާދެ ެއ

އަުޅަގނުޑާާ،ވ ާނަންާާމަދުާނަޝީދުާދެއްވ ފައިއްވަން.ާޚ އްޞަކޮްށާމިާބިލަށްާމުޙަވަރަށްާޚ އްަޞާޝުކުެރއްާަދންނަ

ާބަހަކީ ާދިވެހި ާެއ ާބޭނުންވަނީ ާނަމެއްާ،ދަންނަވ ލަން ާއެ ާނަމަކީ ާެއ ާާނުވަތަ ާއިތުރަށް ާބަްސާދެންނެވުމުން އެ

ާނުލައި، ާައޑުާމ ނަކުރުމަކ  ާާހަމަ ާފަހުމު ާކީޭކކަން ާބުނަންއުޅެނީ ާމި ާއެީކަގއި ާމިއަްށާިއވުމ  ާނަމެއް ާރިވެތި ާފަދަ ވ 

ާއެއްޚ އްޞަ ާއަިދވެސް ާމުޙައްާކޮށްދެްއވީތީ ާއަލްއުސްތ ޛު ާފަހަރު ާނަޝީދަށް ނޑުމަދު ާާއަޅުގަ ާއިޚުލ ސްތެރިކަމާ ވަރަށް

ާޝުކުރު ާއ ދެ،ާއެީކގައި ާބިލެއްާެގވެށިދަންނަވަން. ާގިނަދަންނަވ ލީާއަނިޔ ގެ ާނުވަތަ ާބޭފުޅުންނަށް ާގިނަ ާބޭފުޅުންާާމ 

ާޚ އްޞަކުރެ ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާހަމައެކަނި ާއެއީ ާގެންދަނީ ާމި ާކަމަށް.ާއެެހްނާާވިަފއިމ ނަކުރައްވަމުން ާބިލެއް ވ 

ާ ާނެތިއެ ާސަބަބުތަކެއް ާލިބުމ ާވ ންޖެހެނީ ާބިލު ާމި ާނޫން. ާާއެއް ާެވސް ާައޅުަގނޑު ާވަރެްއެގާއެކީގައި ކޮންމެވެސް

ާމަސައްކަތްހޯދު ާހޯދ ލެވޭތޯ ާއަންތަކެއް ާކުށްކުރިން. ާމަޢުލޫމ ތު ާިލބުނު ާާޅުަގނޑަށް ާނުވަންޏ  އަނިޔ ާާވެށިގެކަމަށް

ާތެރެއިާކުރަމުންހިއްސ  ާމީހުންގެ ާދ  ާއިންސައްތަާއަށ2ާް:ން ާމަީތ ާިހއްސ ާވުރެ ާއަންާކުަރމުންއެއް ހެންާގެންދަނީ

ާފަހަރެއްގައި ާވެދ ނެ ާކަމަށް ާއެއީ ާކުެރވިފައިާާބޭފުޅުން. ާޚ އްޞަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންހެން ާބިލަކީ ާބިލެޭކާމި ވ 

ާބޭނުން ާދަްނނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް، ާސަބަބަކީ. ާާވިދ ޅުވ ންޖެހޭ ާވަނީ ާހަމައެކަނި އަނިޔ ާާގެވެށިމި

ާނޫނޭާާކީލިބެމުންދަނީ ާވެސް ާނޫނޭާާ،އަނބިންނަކަށް ާވެސް ާނޫނޭާ، ފިރިންނަކަްށ ާވެސް ާ،މައިންބަފަިއންނަކަށް

ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވެްސާނޫނޭ. ާާރައްޓެހިންނަކަށް ާގިނަ ާވަރަްށ ާހިމެނޭ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއެންމެނަީކާނުވަތަ ހުރިހ 

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއ ދެ،ާމިާ ާވެސްާމިާބިލުގައިާމިާވިދ ޅުވ ާވިދ ޅުމުގެާތެރޭގައިާހިމެނިެގންވ ާބައެކޭާއަުޅގަ

ާބޭނުން ާފ ހަަގކޮްށލަން ނޑުާވެސް ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާބަލ އިރު ާއަންހެނުންާބޭާގޮތުން ާއ ދެ،ާކުރިންާވަނީ ފުޅުން

ާދެންނެވިާސަބަބަ ާއ ެދ،ާއަޅުަގނޑު ާއިންސައްތަާއަށްާވުރ2ާެ:ްށޓަކައި ާބޭފުޅުންާކުއެއްާހިއްސާ ާމަތީ ާއަންހެން ރަނީ

ާވ އިރު ނޑުމެްނެގާާކަމަށް ާއަުޅގަ ާލިބެމުމުޖުތަމަމި ާއަނިޔ ތައް ާމިފަދަ ާވެސް ާއެބަާންޢުގައި ާބޭފުޅުންނެއް ާއެތައް ާދ 

ނޑުމެްނގެާ ނުޑާދަންނަވަންާބޭުނންތިބި.ާއަުޅގަ ނުވިޔަސްާަބއެްއާާވަނީާކިތަންމެާދަންނަވަންާބޭނުންާތެރޭަގިއާއަުޅގަ

ާއެ ާާބައިާާފިރިންނަކީ ާއަނބިންނަށް ާމީހުންެގ ާމިނިވަންކަމަްށާާަބއިާއެނުވަތަ ާމީހުންގެ ާއުޭޅ ާރައްެޓވިގެްނ މީހުން
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ާ ާވަރެްއގެ ާދ ހުރަސްކޮންމެވެސް ާކުރިމަތިކުރަމުން ާފިރިހެނަކަށްވެާތަކެއް ާމަގ މުަގިއާާ،ބައެކޭ. ާފިރިހެނެއްގެ ހުރެ

ާމި ާލަދުވެތިާހުރެގެން ާހިސ ބަކަށް ާދަންނަވަން ާއެާވެސްާވ ހަކަ ާވ ހަކަވޭ. ާޙަޤީޤަތައް ާކަމަށްހެންނަމަވެސް، ާދަްއކ 

ާ ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވ ލަންވަންޏ  ާމިހެންނޭ ާހަމަ ާައރަނީ ާހިތަށް ާމުހިއްމު ާމ  ާޖެހޭނީ. ާސަބަނުވަތަ ބުތަކެްއާމަޤުބޫލު

ާމީހުންގެާއަނބިންާބައެއްާކަހަލަާތަންތަނަށްާދިއުންާއެބަާމަނ ކުރޭ.ާބައެއްާމީހުންނ ާބައެއެުްާފިރިންާއެބައިާާ،ނެތިުި

ާބަެއއް ާަމނ ކުރޭ. ާވ ހަކަދެއްކުން ާމީހުންނ  ާަބއެްއ ާމަނ ކުރޭ. ާއުޅުން ާހެުދންާއެކީ ާމިީއ،ާފ ޑުފ ުޑގެ ާމަނ ކުރޭ. އެޅުން

ަކށްާވެސްާކޮްށގެްނވ ނެާކަމެއްާނޫނޭ.ާއެއީ،ާއަނބިންެގާމިނިަވންކަމަށްާހުރަސްއެޅުމޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާެއގޮތަ

ނޑުމެްނގެ ކުިރއަށްާދިއުމަށްާެއޅޭާމުޖުތަމަޢުާތަހުޒީބުާމުޖުތަމަޢެއްގެާގޮުތަގއިާާއެފަދަާކަންތައްާކުރުަމކީާެއީއާއަުޅގަ

ައީކާާއިރުާދަންނަވ ލަންާޭބނުންވ ާއަެނއްާވ ަހކަވ ހަކަާދަންނަވ ާ.ާއަދިާހަމަާމިރަސްތަކަކަށްާެވގެންާނޫނީާނުދ ނޭހު

ހުރަސްއަޅަމުންާގެންދ ާބައެކޭ.ާއ ެދ،ާވަަރްށާާމީހުންގެާފިރިންގެާއުފ ތަަކށްާވެސްާބައެއްާއަނބިންނަކީާވެސްާއެަބއި

ާހިތަށް ާހިތްހަާާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑ  ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާދަންނަވ ލީމަ.އަރަނީ ާމިހެން ާމަނުޖެހިދ ނެ

ާއެހެން ާއެނަމަވެސް، ާފިރިމީހ  ާަހތަރުދަމު ާދިރިުއޅުމަށްާާދުވ ލުދ  ާނުވަތަ ާތަނަވަސްކުރުމަށްަޓކައި ާދިރިއުޅުން މީހ ގެ

ާ ާމުހިއްމު ާުއޅެާބޭނުންތަަކށްޓަކައިބޭނުންވ  ާފިރިމީމަަސއްކަުތގަިއ ާވަގުުތ ާއަންނަ ާގެއަށް ާުރިޅާފައި ާކުރިމަތީގައި ހ 

ާކުރިމަ ާަޝކުވ ަތއް ާތަފ ތު ާދައްކ  ާމޫުޑާތިމޫނު ާއުފައްދ ،ާފިރިމީހ ގެ ާަހަމާކޮްށާއެަތކެްއާސުވ ލު ާެއއީ ގޯްސކޮށްލުން

ާކުރެޭވާޢ  ާބޭފުޅުންނަށް ާއަންެހން ާެވސް ާފަހަރެއްަގއި ާއެީއ ާދަންނަވ ލުން ާކަމެކޭ ާހިނގަމުްނދ  ާގޮތެްއަގއި އްމު

ާބޮ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާއެއީ ާނުކުރެއްވުން ާޤަބޫލުފުޅު ާކަމަކަށް ާއެދުބޭއިންސ ފެއް ާއެދޭ ާއ ދެ،ާމީެގއިތުުރްނާޑަށް މެއް.

ާތެރެއި ާއެަބއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދަރިންނަކީ ާަބއެއް ާޙައްާން ާއަދ ކުަރންޖެހޭ ާމައިންބަފައިންނަށް ާވެްސާމީހުންގެ ޤުތައް

ާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ލަްނާާއަދ ކުރަމުންާއެންމެާފުރިހަމަާގޮތުަގއި ާގޮތަކަށް ގެންދ ާބަެއކޭާދެންނެވޭާކަންާނެތް.ާކުރު

ާމިާމި ާާއުޅަނީ ާފިރިންނަށް ާނުވަތަ ާއަނބީންނަށް ާހަމައެކަނި ާބިލަކީ ާޚ އްޞަނުވަތަ ބިލެްއާާކުރެވޭމައިންބަފައިންނަށް

ާމު ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނޫނޭ. ާމުޖުތަމަޢެއްގެ ާތަހުޒީބު ާއެުޖތަމަޢު ާނުވަތަ ާދެމިއޮތުމަށްަޓަކއި ގޮތަށްާާގޮުތގައި

ނުޑމެންތަރައްޤީވުމަށް ާއަުޅގަ ާހުއްޓުާޓަަކއި ާއަނިޔ  ާމި ާއެބަޖެހޭ ާޤ ނުނީ ާމިފަދަާހަވުމަށް ާއެގޮތުން ާހޯދަން. އްލެއް

ނޑިަވޅެްއގަިއާމިފަދަާމުހިއްމުާ ާެދއްވިާބިލެއްާޑީ.އ ރު.ޕީްނާއިސްނަންަގަވއިގެންާމިާމަޖިީލހަށްާހުށަހަޅުއްވައިމުހިއްމުާދަ

ާޭދހަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާާކަމުން ާފަދަ ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާބޭފުޅުން ާަބއެއް ާައކީ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާސިޔ ީސާވަނީ ހަމައެކަނި

ާަބއެްއާނޫންކަ ާއިސްކަންދޭ ާޕ ޓީާންކަމަށް ާއެ ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާހިނގ  ާކުރ ކަންާގެކަން.ާމުޖުތަމަޢުގައި އެީއާާ،ނަޒަރު

ާމިކަމުއަޅުަގނ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއެނިގގެންޑުމެންނަށް ާާދ ާން ާއަެނއްކ  ނުޑާާ،ޕ ޓީންާހަމަެއކަިނާއެކަމެއް. އަުޅގަ

ނގަިއާތ ާކުރަންާމިބޭފުޅުންާްޕރޮމޯޓުާތ ީއދުކޮށްާނުވަތަާއެާއަށްާމ ާބޮޑަށްޑީ.އ ރު.ޕީާނީާމިާއުޅެވެްސާާފަހަރެއްގައި

ށްާމިހ ާބޮޑަށްާއަދިާފަދަާމުހިއްމުާބިލެއްާމުޖުތަމަޢަނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާބިލުގެާސަބަބުންާމިާވ ހަކަދަްއކ ކަށް

ާޤ ނޫނަކަާމި ާމުޖުތަމަޢަބިލު ާދިއުމުން ާވެގެން ާބޮޑެތިށް ާވަރަށް ާލިބިާށް ާހަމަޖެހުންތަކެއް ާބިގެންދ ފަދަ ލެއްާމުހިންމު
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ާެދްއވި ާހުށަހަޅުއްވ  ާއެމިމަޖިލީހަށް ާމިއުޅެނީ ާދަްނނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއ ާިދވެހިާާކަން ާމި ާމިޤައުމުގެ ޕ ޓީްނ

ާތަ ާކުިރއެރުވުމަށްޓަަކއިރައްމުޖުތަމަޢު ާދަންނަވ ލ ފަާޤީކޮށް ާމިހެން ާއ ދެ، ާކަމެކޭ. ާދަލީލުކޮށްދޭ ާއިްސކަން ިއާދޭ

ނުޑގެާވ ހަަކާެއީކގައިާައޅުގަާާލަށްާވ ހަކަދައްކަންާބޭނުންވ ތީއ ވެސްާމިާބިާފޫރުޣައަޅުަގނުޑގެާއަޚްާޔޫސުފްާޢަްބދުލް

އަނިޔ ގެާބިލުެގާއިތުރުންާމިއަދުާިދވެިހާާެގވެށިކުރަނީ.ާެއހެންނަމަވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާކުރުކޮށްލަންާަގސްތު

ާ ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާއަށް ާޙަޤީޤަތުގައިމުޖުތަމަޢު ާހަމަ ާބިލެއް. ާއަނިޔ ގެ ާާރ އްޖެ ާހުއްޓުވެާގެވެށިާވެސް ާއޮީތާއަނިޔ  ން

ާުހއްޓުަވއިާ ާއަނިޔ  ާރ އްޖެ ާވ ހަކަަދއްަކނީ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަަކާާގެވެށިގެން. ާމި ާއެހެންެވގެން ާބިލަށް. އަނިޔ ގެ

ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޖެހުނީ. ާރައްޔިާމިދަންނަވ ލަން ާހުރިހ  ާިދރިއުޅޭ ާލިބެމުންރ އްޭޖގައި ާއެބަ ާމިއަދު ދޭާާތުންނަށް

ާެގއްލުންތަާވަރަށް ާއެހެންވީމ ބޮޑެިތ ާ، އް. ާބިމި ާހުއްޓުވުުމގެ ާއަނިޔ  ާއިސްނަންަގވައިާރ އްޖެ ާޑީ.އ ރު.ޕީން ެގްނާެލއް

ާމި ާމުސްތަޤުބަލެްއގަިއ ާާކައިރި ާމިހެްނާހުށަހަޅުއްވައިާމަޖިލީހަށް ާއުއްމީދުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ދެއްވ ނެ

ާމިދަންނަވ ލަ ާއަޅުާން ާމިއަދު ާދަރިޔަޖެހުނީ ާޮކންމެ ާމިަގނޑުމެންެގާދިވެހި ާތެޭރގައި.ާާކު ާބިރުވެރިކަމެްއގެ ހުންނަނީ

ާވަރަށްާގޮތުންާނަފްސ ނީ ާތިބެންޖެހެނީ ާމި ާމ ދަމ ާާވެްސ ާނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާބިރުގެންފައި. ބޮޑަްށ

ާަކމެއް. ާކޮންކަމެއް ާއަންނ ނީ ާކުރިމަތިަވމުން ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާސަބަބަށްޓަކައިާޤ ނޫނުތައް ާއެ .ާހަދަންމިޖެހެނީ

ާހިތ މަ ާގެންދ އިރު ާހަދަމުން ާޤ ނޫނު ާނެތްކަން.ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާފަރ ތެއް ާޢަމަލުކުރ ނެ ާޤ ނޫނަށް ާމި އަކީ

ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާފައިސ ާރައްޔިތުންގެ ާދައުލަުތގެ ާނަގ ަލއިގެން ާވަގުތު ާއެތަާާގިނަ ްއާއިން

ާޚަރަދުފަ ާމުހިއްއިސ  ާޢަމަލުކުރަންކުރަްއވަިއގެން ާއެއަށް ާފޮނުވީމަ ާހަދ  ާޤ ނޫނުތައް ާފަމު ާެއާޖެހޭ ާނުވަތަ ރ ތުން

ާހިތ މައ ތަންފީޛުކުރަން ާފަރ ތުން ާދަންނަވަްނޖެހެާޖެހޭ ާއެކީަގއި ާއެނީ ާެގންދަވަނީ ބޭފުޅުންާާޢަމަލުކުރައްވަމުން

ާފ ސްވެެގންފުޅުބޭނުން ާގޮތަށް ާޤ ނޫނުތަާވ  ާފަޚުދ  ާވަރަށް ާާރުވެރިކަމ ކަށޭ. ާަބއެއެީކގައި ާބޭފުޅުން ގަިއާނތ ާމިާްއ

ާކޮންމެ ާެތރެއިންނޭ ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާދައްަކވަމުން ާއެހެންާާވ ހަކަފުޅު ާހައްލުކުރަންޖެހޭނީ. ކަމެއް

ާއެ ާއެއްކިބ ބޭާވިދ ޅުވ އިރު ާޤ ނޫނުން ާބަހުސެފުޅުން ާމިއަދުގެ ާނުވަތަ ާތިބެ ާދ އިވެ ާފޭދޫ ާޢިއްޒަތްތެިރާއްގައި ރ ގެ

ޓުންާބޭރުންާކުރަމުންާގެންދ ާކަންތައްތައްާއެބަާހުްއޓުވަންޖެހެއޭ.ާއެހެންެވގެްނާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާވިދ ޅުވިާޗ 

ާމި ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާހުށަހަޅަން ާައޅުަގނުޑމެން ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާާދަންަނވަނީ ާމިސަބަބަށްޓަކައޭ. ާެގވެށިާޖެހެނީ

ާރ ާއަނިޔ  ާއަދި ާއަނިޔ ވިޔަސް ާހުއްާއްޖެ ާތެެރއިން ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮެތްއާވިޔަސް ުޓވ ނެ

ާއެހެންވީމ  ާބޭނުންާރުކ ރަށްައުޅަގނުޑ ިމައުދެގ ސަ ، ހޯދަން. ާގޮވ ލަން ާބަހުސްގަިއާާެވސް ާބިލުގެ ާމި ވަނީ

ާށްާޗ ޓުންާބޭރުންާކުރަްއވަމުންާމިާޚިލ ފަާނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާޤ ނޫނ ވަާވެސްާޮގވ ލަންާބޭނުންާވ ހަކަދަްއކަމުން

ާ ާވަދެަވޑަިއގެން ާއެތެރެއަްށ ާޗ ޓުގެ ާހުއްޓ ލ  ާައވަަހށް ާމަސައްކަތްަތއް ާޤައުމ އިގެންދ  ާރަްއޔިތުާދިވެހި ންނ ިއާދިވެހި

ާލ ޔ  ާމުޖުތަމަޢުގެ ާާއަށްޓަކައިމަންފ ާދިވެހި ާދައުލަތުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެއްޖެޭއ. ާމ5ާާުމަަސއްކަްތކުރަން ިޅާބ ރު

ާވިސްނައިާޤައުމީ ާޤަމަޞްލަޙަތަށް ާމަަސއްކަތްގެން ާމަންފ އަށްޓަކައި ާލ ބަޔ  ާައއިްސާއުުމގެ ާމިއޮތީ ާވަގުތު ކުރުުމެގ
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ާހި ާއޮޔ  ާނޭނގި ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާޤައުމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއެހެނޖެހިފައޭ. ާމިދެންނެވިާގައިދ ނޭ. ން

ފަހަރުާދިވެހިާސަރުކ ރަށްާގޮވ ލަންާއެބަާބޭނުންވޭާޗ ޓުންާާއަދިވެސްާއެއްާ،ފަހަރުާއަިދވެސްާެއއްާއިސަބަބުތަކަށްޓަކަ

ާމި ާކުރަމުން ާމެންބަރުންާާބޭރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާބައެއް ާހަމަ ާއަދި ާހުއްޓ ލަން. ާމަސައްކަތްތައް ވެސްާާާގެންދ 

ާ...އަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަ.ާއ ދެ،

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުޑައި ާމެންބަރު ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެްނެގ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާެއދެން. ާމަޑުކޮށްލަދެްއވުން އޮތީާާރުކޮޅަކަށް

ާުހއްޓުވުާގެވެށި ާއެހެންވީމ އަނިޔ  ާބިލު. ިބުލެގ ާދިއާރެގ ެތޭރަގިއ ަބުހްސެގ ަކްނަތްއ ުކިރައްށ ، ުމގެ

ާ.ާެގްނެދުވަމްށ ަދްނަނަވން 

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ނޑުާވ ހަކަާދަްއަކމުންާމި ާއަނިޔ ާހުއްޓުވުމުގެާބިލަށް.ާާގެވެށިދަނީާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއެދެން. ާމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ާއިހަށް ާމެންބަރު ާާޢިއްޒަތްތެރި ކުރިމަތިވެަފިއާއެއް

ާޢިއްާާއޮތުމ  ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާމިދަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމުޞްޠައެކު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާކުރިއަށްާޒަތްތެރި ފ .

ާގެންގެންެދވުންާއެދެންާނިޒ މީާމައްސަލަ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްތަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުާމިާބިލަކީާމިާއީސް،ާައޅުަގނޑުާވ ނީާފުރުޞަތަކަށްާއެދިފައިޢިއްޒަތްތެރިާރަ ނޑުާާގެވެށި.ާއަުޅގަ ބިލަކީާއަުޅގަ

ާވ ހަކަދަްއކ ާހިތްވ ާބިލެއް....

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާަވޑައިާ ާމިތަނަށް ާރައީސް ާމަޖިލިސްގެ ާމިހ ރު ާމެންބަރު، ާޢިއްަޒތްތެރި ާމެންބަރު، ާކުރީޢިއްޒަތްތެރި ަގިއާގެންނެވުމުގެ

ާމިހ ރުާކުރަްއވ ފައިއިޢުލ ން ާަވގުތު ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއަށް ާއެްމ.ޑީ.ޕީ ާމިހ ރުާވަނީ ާަވގުތު ާަކނަޑއެޅިަފއިވ  ވަީނާާވަނީ

ާއިުތރުާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތެއްާނޭރުވޭނެާއިނގޭތޯ.ާާިމ ިބަލްށ ާވަހަކެދްއުކަމްށަޓަކއި ، ހަމަވެފައޭ.ާއެހެންވީމަާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްތަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުށީާ

ނޑުާވ ހަަކާދަްއކ ާހިތްވ ާބިލަކަށްާހަމަާމިާވ ހަކަާދައްކ ލަންާވަަރށްާބޮޑަށްާއެދިފައި ވ ތީެވާާވަނީ.ާމިާބިލަކީާއަުޅގަ

ާމި ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑު ާވ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާއަުޅގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލުަގއި ާިމާވެހިގެދޮރު ާބޭނުމޭ.ާއެދެނީ ހަކަަދއްކަން

ާފުރުޞަތެއްާދެއްވ ށޭ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާައޅުގަާ ާމިހ ރު ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާބިލަާޢިއްޒަތްތެރި ާބ ރުާއިގެްނާނޑުމެްނާކުރިމަތީގަިއާމިވ  ާިދއުމަށް ކުރިއަށް

ާއަޅުއަޅުްއަވއި ާމިހ ރު ާކަމެއް.ާއެހެންކަުމން ާެއދެވިގެްނވ  ާވަރަށް ާމައްސަަލއަކަށްާދެްއވުމަކީ ާއަުޅަގނޑުާނިޒ މީ ނޑު ގަ

ާޢިާ ާގެންދެވި ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާކުރިން ާފުރުޞަތުހުއްޓ ލުމުގެ ާމެންބަރަށް ާވ ހަކަޮކުޅާއްޒަތްެތރި ާގޮސް އަރުވަން

ާނިންމ ލަދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

އަިނޔ ާހުއްޓުވުުމގެާބިލަށް.ާމިމަޖިލީހުގެާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާާގެވެށިމިވ ހަކަާދަްއކަނިާއަޅުަގނޑުާ

ާއެ ާގެންދ ާއުސޫލުން ާވ ަހކަދައްަކމުން ާބަހުސްަގއި ާިމާާބިލުގެ ާވެސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރިޢ ޔަްތޮކށް ާަމއްޗަށް ވ ހަކަތަކުގެ

ސްނުންާތަންދިންާމިންވަރަކުންާތަންދިންާގޮތަކަށްާވ ަހކަާދައްކަމުްނާބިލ ާދޭތެރޭގައިާވ ހަކަަދއްކަްނާއަޅުަގނުޑގެާވިާ

ާބަސްާާމި ާފަހު ާބިލަށް ާހުށަހެޅި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާތިބެްއޖައީމު ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެްސ ާމިއަދު ގެންދަނީ.

ނޑުެމންާތި ބީމުާމިތ ާއަޑުއަހަން.ާވިދ ޅުވުުމގައިާލިބުނުާމަރުޙަލ ގައިާއެބޭފުޅުންާހިތަށްއެރިާެއއްެޗއްީކއިރުވެސްާއަުޅގަ

ާމެންބަރެްއެގާ ާކޮންމެ ާިތްއބަވ  ާވެދެވަޑަިއގެން ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާޤ ބިލުކަން ާކެތްތެިރކަމ ިއާއެ އެހެންވީމަ،ާއެ

ާމި ނޑުމެން ާހުންނަންވ ނެ.ާައޅުގަ ާއެާގަިއގަިއވެސް ާކެތްތެރިކަމ ާާތިބެނީ ާވަރަށް ާހަމަ ާދައްކަވ އިރު ބޭބޭފުޅުންާވ ހަކަ

ނޑުާމިބޭފުޅުންާދައްކ ާވ ހަކަާހަޖަމުާއެީކގައިާއެ ނުޑާާކޮށްގެންާމިތ ާއަޑުައހަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ދައްކަނީާއަުޅގަ
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ވަނީާމިފަދަާޤ ނޫނުަތްއާާއަނިޔ ާހުއްުޓވުމުގެާބިލަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާާެގވެށިކުރިންވެސްާއިޝ ރ ތްކުިރާފަދައިންާ

ާމި ާހަދަންޖެހިގެން ނޑުާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަދާ އުޅެނީ ާމަޖިލީހުން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ މެްނގެ

ާވިްއކަމުްނާ ާބިންތައް ާިވއްކ ީތއޭ. ާމުދ ތައް ާހަރު ާަރއްިޔތުންގެ ާގެންދ ތީއޭ. ާކުރަމުން ާކަންކަން ާޚިލ ފަށް ޤ ނޫނުތަކ 

ނޑު ާައޅުގަ ާސަބަބުަތކަށްޓަކ  ާމި ާގެންދ ީތއޭ. ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާބޭރުން ާޗ ޓުން ާހަދަންޖެހޭާގެންދ ތީއޭ. މެން

ާހަމަޖެހިވަޑައިނުގަަތްސާ ާހިތްޕުުޅ ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ  ާވައްދަންޖެހޭނޭ. ާބިލުތައް ާވައްދަންޖެހޭ ާހަދަންޖެހޭނޭ. ޤ ނޫނުތައް

ާއެީއާއަުޅަގނޑުމެންނަކ ާބެހޭާމައްސަލަާ ާވައްދަންާބޭނުްނވ ާބިެލްއާާގަތަސް ނޑުމެންާއެފަހަރަކަށް ެއއްާނޫނޭ.ާއަުޅގަ

ާދޭތެ ާކަމަކ  ނޑުމެންނަްށާބޭނުންވ  ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި ާބިލަކ  ާއެ ާވައްދަމުން. ާގެންދ ނީ ާއަށް ާމަޖިލިސް ރޭގައި

ާވ ހަކަ ާފެންނަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގެންދ ީނ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފުރުޞަުތގައި ާލިބޭ ާަދއްކަމުން.ާާވ ހަކަދަްއކަން އެއް

ާހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިުނގަން ާދޭތެރޭަގއި ާކެއެކަމ  ާރީއްޗަށް ާބޭފުޅުްނ ާމިާާކަމ ތްތެރިނަވ  ާއަުޑއައްަސވަން އެީކގައި

ާދަ ާވ ހަކަ ާއެ ާުނވަތަ ާތިއްަބވަންވީ ާތަޅުމުގަިއ ާފުރުޞަތުމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރަށް ާބޭރަްށާއްކަމުންދ  ދެއްވ ފަިއ

ާގޮތް ާރީތި ާއެންމެ ާެއއީ ާކުރެްއވުމާ ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަންވީ. ާކަންތައް ާއެގޮތަށް ާއޮންނ ީނާާ. ނުކުރެއްވުން

ާ ާެއއްއެންވެިރއެްއގެ ާއަިދވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާދަންނަވ ލަންާާކިބަިއގައި. ާިނންމ ލަމުން ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ަފހަރު

އެްއގޮތަްށާކަންތައްތައްާކުރަްއވަން.ާާބޭނުންވަނީާދިވެހިާސަރުކ ރުްނާދަސްފުޅުާކުރަްއވަންާެވއްޖެޭއާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ 

ާމަޖި ާވ ހަކަތައް ާމިކަހަލަ ާހިނދަކު ާނުކުރައްވ ހ  ާދަސްފުޅު ާސަބަބަކީާއެ ާމިޖެހޭ ާދެއްކޭނޭ.ާދައްކަން ާތަޅުމުގައި ލީހުގެ

ާކަމަށް ާކިޔަމަންނުވ  ާސަރުކ ރުން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާހަދ  ާއިން ާމަޖިލިސް ާމި ާކަމަށްވެފައި ާމަޖިލިސް ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާމީ

ާމި ާއެވ ހަކަ ާ ާއެބަޖެހޭ ާއިން ާމަޖިލިސް ާމި ާރައްާވަންޏ  ާދިވެހި ާދަްއކަން. ާމިވ ނުވ ާތ ނގައި ޔިތުންނަށް

ާހަދ ންފިލުަވއިއޮޅު ާކަމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަަޔކީ ާއޮޅުވ ލ  ާަކންކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމައެކަނި ާއެބަޖެހޭ. ާ،ދޭން

ާއެބަޖެހޭާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުޖެހޭ. ާތިބޭކަށް ާމަޑުން ާމިތ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާބޭފުޅުން އެހެން

ާނި ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިއަދުގެާސަރުކ ރ އި ާރައްޔިތުންނަށް ާބޭފުޅުން ާވ ަހަކާސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާގޮތުގެ ކަންތައްކުރ 

ާއިހުމ ލުގެކިޔައި ާވ  ާރަްއިޔތުންނަށް ާހ މަކޮށްާދޭން.ާސަުރކ ރުން ާމަޖިލީހަށްާވ ހަަކާރައްޔިތުންނަށް ދޭން.ާރައްޔިތުްނގެ

ާމި ާައއިސް ާއަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލިްސ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުމުގައި. ާއެ ާމެންބަރުންާާތިބެނީ ހޮވި

ނޑުމެންނަށްާާވ ތީާއެާތ ނގައިާވ ަހކަދައްކަންާބޭނުންާރައްޔިތުންގެާވިސްނުމ އިާފިުކރ ާއެއްގޮތަށްާމި ބޭފުޅުންާއަޅުގަ

ާމިާ ާއަދި ާހ މަކޮށްދޭން ާިކަޔއިދޭާމެސެޖުތައްާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަށް ާމިމަޖިލިސް ާމިާާދޭންޖެހޭތީ ާވ ހަކަ

ާ ާއަުޅަގނޑު ާބޭނުންދައްކަނީ. ާދަންނަވ ލަން ާތަކުރ ރުކޮށް ާާހަމަ ާބިލަާގެވެށިވަނީ ނޑުމެްނެގާއަނިޔ ެގ ާއަުޅގަ ކީ

ާވަމުޖުތަމަޢަ ާބިލެކޭ.ާއެހެންވީމ ށް ާމުހިއްމު ާެއއްިމ ، ރަށް ާއަިދވެސް ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާދ އިރ ގެާާބިލު ާތުލުސްދޫ ފަހަރު

ާފަރުމ ކޮށްދެއްވު ާބިލު ާމި ާއ ދަމަށ އި ާރޮޒޭނ  ާމެންބަރު ާަރއީސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮފީގެ ާއަްނހެނުންގެ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ުމގައި

ާވަކީލުާ ާޤ ނޫނީ ާމަޝްހޫރު ާތައްޔ ރުކުރެްއވުމުަގއި ާބިލު ާިމ ާއަދި ާމަސައްކަތަށ އި ާބުރަ ާކޮށްދެއްވި ާމައުމޫން ދުންޔ 
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ާއެއް ާއަދިވެސް ާމަަސއްކަތަްށ ާކޮށްދެއްވި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހަުރާފަާކުޅުދުއްފުށީ

ކުރުމަށްާޮގވ ލަމުންާށްާޗ ޓުންާއެތެރޭަގއިާމަަސއްކަތްއިޚުލ ސްތެރިކަމ ެއކީަގއިާުޝުކރުދަންނަވަމުންާމިއަދުގެާސަުރކ ރަ

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެ ާޢިްއޒަތްެތރި ާޢިްއޒަތްތެިރާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ ާއަުރވ ނަން ާފުރުޞަތެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ންބަރު.

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާގަލޮޅު ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާފަހުގައި ާއޭގެ ާޝިޔ މަށް. ާއަޙްމަދު މެންބަރު

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙުލޫފަށް.

ާ

ާދެްއކެވުން:މީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޝިޔ މްާވ ހަކަ

ާވަރަޙުމަތު ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާهللاާ`. ާބިލަާގެވެށިވަބަރަކ ތް. ާުހއްޓުވުުމގެ ާދިވެހިާއަނިޔ  ާމި ާމިހ ރު ކީ

ރިންނ އި،ާދަރިންނ ިއާށްާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންވެފައިވ ާބިެލއް.ާއަުޅަގނޑުމެންގެާތެރޭަގއިާއަނބިންނ ިއ،ާފިމުޖުތަމަޢަ

ާ ާޭގގައި ާމިއަދި ާމީހުންނ  ާގޮތުްނާމީާގެްނގުޅޭ ާޖިސްމ ނީ ާގޮތުްނނ އި ާނަފްސ ނީ ާވެސް ސްމީހުންނަށް

ާފެ ާކުީރގައި ާމީގެ ާއަނިޔ ަތެކއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަވޒީފ ަގއި ާއެއ އެކު ާހަމަ ާއަދި ާެއބަހުރި. ަވޒީފ ާާގުޅޭގެންާނިފައި

ާކުރަމުން ާއަނިޔ ތައް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާމީހުން ާވެސް ާމީހުންނަށް ާގެންގުޅޭ ާޭގގައި ާފ ހަގަާއަށް ާީމާދ ަކން ކުރެވިފަިއވޭ.

ާމި ާކަމެއް. ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާވަރަށް ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއުެފއްދުމުަގއިާާޙަޤީޤަތުގައި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ކަމަކީ

ާމި ާނުވ ނެ. ާވެގެންެނއް ާމައްސަލައަކަށް ާހުންނަންޖެހޭ ާއަސްލުަގއި ނޑުމެްނާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއަކީ މައްސަލަ

ާމަްއސަލަތަކަ ާއުފައްދ  ާއަށް ާމިއަމިއްލަ ާއެެހންވީމ ާކަށް ވ ާާިމަކަމީކ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަތަރްއީޤެވަފއި ، ވަނީ.

ާމުޖުތަމަޢެ ާކަމުތަހުޒީބުވެފަިއވ  ާޢަމަލުތަކެއް ާހުްނނަންޖެހޭނެ ާގޮެތްއގައި ާެއއްެވސް ާގައިމުާއްަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ވެްސާަގއި

ެގާދަރިންނަށްދޭާތަރުބިއްޔަތުާއެާތަރުބިްއޔަތުނުދެކެން.ާމިކަންތައްތައްާުހއްޭޓނީާމައިންބަފައިންނ އިާމައިންަބފައިންާއެާ

ާބަަލއިާ ާމައްޗަށް ާއަްށާމުހިއްމުކަމުގެ ާދުނިޔެ ާދަރީން ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ާވިްސނ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ލ އިރު.

ާއެ ާއަކީ ާމަދަރުސ  ާނޫނިއްޔ  ާސްކޫލަކީ ާއެކުދިްނގެ ާއެހެްނވީމ ާއައުމަށްފަހުަގއި ާުއގުކަން. ާމައިމީހ ގެ ، ކުދިްނގެ

ާތަރުބިއްޔަތުަމިއްނނާ  ާކުދިން ާބަފައިން ާމިހ ރަށްއި ާކަމީާާކުރުމަށް ާދޭންޖެހޭ ާކަމެއް ާއަހަމިްއޔަުތ ާޮބޑު ާވަރަށް ވުރެ

ާއޮތް ާމިާޝައްެކއް ާއަނިޔ  ާތެޭރގަިއ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނޫން. ާފެށިގެންާކަެމއް އަންނަނީާާމިާއަނިޔ ވެރިކަްނ

ާސަބަބުން ާކުރެޭވާކުށްކުށުގެ ާމީހުންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެންާޙަޤީޤަތުގައި ާވަޠަ.ާއަދި ާއަމިއްލަ ާއ އި ާގެ ާއަމިއްލަ ުނަގިއާގެ

ނޑުމެންާއެންމެންާމިއަދުާހިތ މަކުރަންޖެހޭާާވެސްާދިރިުއޅޭާއެަތއްާބަަޔކުާމިފަދަާއަނިޔ ތަކެއްާކުރަމުން ދ ކަމީާއަުޅގަ

ާއެ ާމީހުންނ އި ާއަްށާގެންނަ ާމީެގާއިތުރަްށާަވޒީފ  ާާކަމެއް.ާއަދި ާދޭތެރޭގަިއާކުރ  ާކަންތަަކީކާމީހުންނ  އިހ ނ ތްތެރި
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ނޑުމެންާކޯޓުތަކަށްާނޫނިއްޔ ާމައްސަ ނޑުމެންނަްށާލަތަްއާބަލ ާފަރ ތަކަށްާގޮސްާބަލައިމިއަދުާވެސްާއަުޅގަ ލީމަާއަޅުގަ

ގޮތުންާއެންމެންނަށްާއަދިާއަނބިންނ އި،ާާިމަފަދ ިބަލީކ ާޤޫނނީ ، .ާއެހެްނވީމ ލޮލަށްާފެންނަންާހުންނަާކަންތައްތައް

ާދަރި ާމިފިރިންނ އި، ާމިާންނ  ާވެސް ާމީހުންނަށް ާގެންުގޅޭ ާޭގގައި ާއަދި ާޙަޤީޤަތުަގިއާާހުރިހ  ކަންކަމަށް

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާމިހ ރު ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާދ ންޖެހޭނެ މަގުމަްއަޗްށާރިޢ ޔަތްކުރެިވގެން

ާކަާލިކަމުަގއިބަލައި ާޭގގައި ާއަދި ާމީހުންނ އި ާދ  ާހިނގ ފައި ާަމުގމަތިން ާމީހުންނ އިާވިޔަސް ާދ  ާހިނގ ފައި އިީރަގއި

ާއެ ާއަދި ާގޮތ އި ާއެާމުޢ މަލ ތްކުރ  ާވެސް ާސަބަބުން ާތަކެތީގެ ާބުނ  ާސަބަބުންާާމީހުންނަށް ާބަހުގެ ާބުނ  މީހުންނަށް

ާއެ ާކުރަުމންާވެސް ާއަސަރުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާކަމެއް.ާާމީހުންނަށް ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދ ކަމީ

ާއެދެނީ ާާއަޅުަގނޑު ާގޮތްތައް ާފުރިހަމަ ާއަދި ާޞިއްޙަތ އި ާފުރިހަމަ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ސުބްޙ ނަޫހާهللا

ާމިންޖުކޮށްދެއްވުން.ާ ާައޅުަގނުޑމެން ާކަންތައްތަކުން ާހުރިހ  ާނުބައި ާމިފަދަ ާއަދި ާމެދުވެރިކޮށްދެްއވުން. ވަތަޢ ލ 

ާވަބަަރކ ތުހޫ.ާهللاާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙުމަތުާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާ ާއޮތީ ާބ ކީ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމިހ ރު ާމަޙުލޫފް. ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ަފިއ39ާާޢިއްޒަތްތެރި މިނެޓު.

ާރުން.ާވ ހަކަކޮޅުާކުިރއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބ33ާައެބައޮތްާ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާދެ ާވަިރކޮށްފައިވ  ާއިނދެ ާުނވަތަ ާދެމެދުގައި ާދެމަފިރިންެގ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  މީހެްއެގާާއ ދެ،

ާމީހެްއގެާދެމެދުގައިާުނަވތަާއެއްާގޭބީސީެއއްަގއި..ާއިލ ެއއްގެާދެޢ ދެމެދުގައިާނުވަތަާެއއްާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަާުކރިއަށްާގެންދިއުންާއެދެން.ާ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޙުލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑު ާއަުޅގަ ާއިތުުރާާއ ދެ، ާބަދަލުގައި ާގެއްލުމުގެ ާނަފްސ ނީ ާލިބުނު ާގުޅިގެން ާގެއްލުމ  ާކޯރަމް ާހުއްޓ  ވ ހަކަދަްއަކން

ާދެއްވ ނެ ާވަރިކޮށްފައިާވަގުުތކޮެޅއް ާިއނދެ ާނުވަތަ ާދެމެދުގައި ާދެމަފިރިންގެ ާއ ދެ، ާއުއްމީދުކުރަން. ާދެާކަމަށް ާވ 

ާ ާއެއް ާުނވަތަ ާދެމެދުގައި ާދެޢާ މީހެއްގެ ާދެމީހެްއެގ ާދެާއިލ ެއއްގެ ާދިރިއުޅޭ ާޭގބީސީއެްއަގއި ާއެއް ާނުވަތަ ާމެދުގައި

ާދެާ ާއުޅޭ ާަކިއވެނިކޮްށގެން ާއ ިއ، ާއަނިޔ  ާހިންގ  ާދެމެދުަގއި ާއަިނޔ ކުރުމ ިއ،ާާމީހެއްގެ ާައނެކަކަށް ާެއކަކު މީހަކު

ާ ާދަިރއަކަށް ާމައިންބަަފއިންނަބެލެނިވެރިޔަކު ާުމސްކުޅި ާދަރިަޔކު ާުނވަތަ ާައނިޔ ކުރުާށްއަިނޔ ކުރުމ އި ުޓވުމ ިއާހުއްން

ާ ާހިންގ  ާޢަމަލުތައް ާއަނިޔ ވެރި ާއަދި ާޙައްޤު ާދިނުމ މީހުންނަށް ާއެފަަދާާއަދަބު ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާމީހުން ާމިފަދަ އަދި

ާމަގުާ ާކުރުމުގެ ާމަދު ާބިލެއްާސަޢަމަލުތައް ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާދ އިރ ެގާާކަމަްށޓަކައިާެދްއވިާހުށަހަޅުއްވ ދުގައި ތުލުސްދޫ

ާރޮޒައިނާ  ާމެންބަރު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުުކރުާއ ދަމަށް ާއެއަށްަފުހާެއކު ދަންނަވަން.

ލިބެންޖެހޭެނާާދަބެއްއަކަމ ާގުޅިގެންާާމެާފުރަތަމަާމިގުޅިގެންާއެންާބިލުާފ ސްވުމ ާނަވ ލަންޖެހޭނީާމިއަޅުަގނޑުާދަން

ާކުުށގަ ާއަނިޔ ކުުރމުގެ ާމައިންބަފައިންނަށް ާމުސްުކޅި ާދަރިޔަކު ާފިަޝރީޒްފަރ ތަކީ ާމިހ ރުގެ މިނިސްޓަރާޑޮކްަޓރާާއި

ާއަށޭ. ާމިާާޑީޑީ ާހަމަ ާހުށަހެާއ ދެ، ާމަޖިލީހަށް ާޑީ.އ ރުބިލު ާަރއީސ ާ.ޕީޅުމުގަިއ ާގޮފީގެ ާައންހެނުން ާުޒވ ން ެގ

ާ ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާވަރަށް ާމައުމޫނު ާދުންޔ  ާޚ އްަޞާާވ ތީާކުަރއްވ ަފއިއަލްފަޟިލ  ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއަށް އެކަމަނ 

ާދަންނަވ ލަން ާހަމަާ.ޝުކުރެއް ާާއަިދ ާވޭތުވެމި ާމި ާާފުރުޞަތުގައި ާއ52ާަދިޔަ ާޚ އްޞަާއަހަރު ންހެނުންނަށް

ާދެްއަވއިާސަމ ލުކަމެއް ާައންހެނުންނ އި ާދެްއަވއިާށްކުޑަކުދީންނަގެން ާސަމ ލުކަެމއް ާޚ އްޞަ ާރަީއްސާގެން ކުީރގެ

ާމަ ާކޮށްދެާއުމޫނުއަލްއުސްތ ޛު ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާއްވި ާހަމަާމަސައްކަތްޕުއަގުހުރި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ޅަށް

ާކުީރގަޝުކުރު ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ާހިންގެވުމުަގއިާއަދ ކުރަން. ާމިނިސްޓްރީތައް ާދައުރެްއާާވަރަށްާއެ އިސް

ާ ާޒަރީރު، ާޒ ހިޔ  ާއަީނސ ، ާމުއަ، ޔ މްާޝިާައއިޝަތުއަދ ކުރެްއވި ާދީދީއިޝަތު ާނަންާމެންޙައްމަދު ާބޭފުޅުންގެ ާފަދަ

ާވެސްާައޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުގައިާފ ހަަގކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާމިހ ރު ާއެދެން. ާމަޑުކޮށްލަެދއްވުން ާކުޑައިރުޮކޅަކަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާއ ދެ، އެއްާާބެހޭ

ާޢިާހުށަހެޅުމަށްޓަކ  ާދ އިރ ެގ ާތިމަރަފުށީ ާމުޙައްޒަތްތެިރ ާމުޞްޠައްމެންބަރު ާފުރުޞަތެްއާމަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަްށ ފ 

ާއަރުވ ނަން.ާ

 

ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ާބިލަީކާއަޅުަގނޑުާވެސްާވަރަށްާތ ީއދުކުރ ާބިލެއް.ާާމި، ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ
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ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

އެއަށްފަުހާާ،ބެހޭާމިހ ުރާނިޒ މ ، ބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.ާއެހެްނވީމ ބަރަކަށްާލިމެންާއެއްާަފހަރަކުާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާއެއްާއަުރވ ނަން.ާާބެހޭާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުާިނޒ މ 

ާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވުން(ާނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްމަދުާމުޞްޠަދ އިރ ގެާމެންބަރުާތިމަރަފުށީާ

ާޢިްއޒަ ާިނޒ މީއ ދެ، ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް، ާއަސްުލަގއިާމައްސަލަާތްތެރި ާހަމަ ާމިފަހަރު ާާއަކީ ާެވސް ނިޒ ީމާހަމަ

ާމިނިސްޓަރ ނއަުޅގަާ.އެއްާމައްސަލަ ާޖަސްޓިސް ާއ އި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޭޖގެ ާސުވ ލަކީ ާބޭފުޅުންާާޑުގެ ާދެ

އަކީާއެއީާނިޒ މީާމައްސަަލއެއްތޯާނޫންތޯާރިޔ ސަތުްނާާބިލަށްާބަހުސްކުރިާމައްސަލަާތަޅުމުންާބޭރުގައިާމިވެގެންާމިާ

ާއަޅުަގނޑަށްާުސވ ލަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަށްާއަުޅަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވީާނިޒ މ  ާތި ާމެންބަރު ާޤަބޫލެއްާނުކުރެާާމައްސަލަާބެހޭާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމަކަށް ވޭ.ާއެއް

ާޢިްއޒަތްތެ ާކުރިއައެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަ ާމެންބަރުން ާއަބަދުާށްރި ާއޮންަނާާެވސްާގެންދަވ އިުރަގއި ާހުށަހެޅިފައި އެ

ާމައުޟޫޢަ ާނޫނިއްޔ  ާކަށް ާބިލެއްގެ ާައޅުަގނއެ ާއެއީ ާގެންދިއުމަީކ ާކުިރއަށް ާވ ހަކަ ާތެރޭަގއި ޑުމެްނެގާދ އިރ ގެ

ާލަޞްމަ ާމަސަޙަތަށްޓަކައި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާގެންދިޔުމަށްޓަކައި ާކުރިައށް ާމުހިއްއްކަތް ާވަރަށް ާކަމެއް.ާކުރެވޭެނ މު

ާވ ހަކަޮކޅުާ ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް ާވ ހަކަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދެވި ާދައްކަމުން ާވ ހަކަ ާކުރިން ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު

ނޑުާނިންމ ލެއްވުމަށް ާއަރުވަނީ.ާާުފރުޞަތުާމިާއަުޅގަ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމި ާަޢބްދުލްޤައްޔޫމް ާމައުމޫނު ާއަލްއުސްތ ޛު ާަރއީްސ ާކުީރގެ ާޙ ލެއްަގއި ާެއއްެވްސ ާޝުކުިރއްޔ  ޤައުމަށްާާއ ދެ،

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްކުުމގައި ާވ ަހކަ ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާވ ހަކަާަޤބޫލުކުރ ކޮށްދެއްިވ ާބޭުރން ާބިލުން ާނޫންާގޮުތގައި ދެްއކުމެއް

ނޑުމެންާފ ހަގަާއަބަދުއެއީާާއެއީ. ާ،ކަމެއް.ާއ ދެާރަންޖެހޭނެއަދ ކުާޝުކުރުާާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެކަމަށްވެސްާއަުޅގަ
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ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމުހިއްާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ާބިލެބިލަކީ ާކުރެވިފައިކޭމު ާސަރވޭތަކު. ާވ  ާދައްކ ާން އެބަ

ާ ާއަންހެނުނ5ާްކޮންމެ ާކަހަލަ ާކޮންެމވެސް ާއަންހެނަކީ ާެއއް ާތެެރއިން ާިލބެމުންގެ ާއަންހެނެއްކަން.ާއަނިޔ ަތކެްއ ާދ 

ާމިާއެހެންކަމަށްވުމ  ާބިލުާާެއކު ާިއޞްލ ޙުވެ ާއެކަންކަން ާސަބަބުން ާފުރުޞަތުތަކެއްާެއކަންކަގެ ާކުރުމަށް ާރަނގަުޅ ާން

ާމިާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާފުރުޞަތުގަިއ ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާލިބިގެންދ ނެ

ާ ާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރުންނަކީޢިއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ާާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާާމިސީދ  އިދިކޮޅަްށާކަމ 

ާބޭފުޅުްނާކަމަށް ާހިތ މަކޮށްާއެާ،ވ ތީާތިއްބެވި ާއަޅުަގނުޑާފ ހަގަކުރަންާކަމ  ނުޑާމިދެންނެވީާާ.ާމިެހންެއކަން ާއަުޅގަ

ާ ާޤަރ ެރއްަގިއާއަޅުަގނޑުމެން ާސޮއިކުރީމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިތަނުގައި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްިޔތުންގެ ހުރިހ 

ާއަނިޔ ަތކ  ާކުރ  ާާ.ދެކޮޅަށްާއަންހެނުންނަށް ާނިސްބަްތވެަވޑަިއަގންނަވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމެންބަރުންާނަމަެވސް ބަެއއް

ާޮސއިނުކުރެްއވި ާޢަމަލެްއާާއޭަގއި ާކުރި ާދިނުމުެގާގޮތުން ާހިތްވަރު ާައނިޔ ކުރުމަށް ާގޮތުަގއި ާދަންނަވ  ނޑު ާައޅުގަ ކަމީ

ާމި ނޑުމެން ާާކަމަށް.ާހަމައެހެންމެ،ާއަޅުގަ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާބިލުގެ ާހުސްާާަދއްކަންާލެއްގައިހ ެއއްެވސް ާޖެހެނީ މި

ރިާމެންބަރުންާއަތުަގިއާބަެއއްާޢިްއޒަތްތެާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގަިއާއެބަތިއްެބވިާމިާ.އްާނޫންއެާާކަާއަންހެނުންގެާވ ހަ

އަށްާދިޔައިމަާރުޅިއަިއސްެގްނާޔ ގެާފޯނުާގެންގުުޅއްވ ާބޭފުޅުން.ާކީްއވެތޯާއަހ ލީމަާބުނަނީާއަންހެނުންާގެރުފ522ާި/-

ާ ާފަރ ތުފޯނުއެއްލ  ާއަންހެނުންގެ ާއެހެންވީމ ، ާފިރިހެނުންނަށްތަޅ ލަީނއޭ. ާެގއްލުންތަކެއްާާްނ ާހަމަ ާކަީމާާވެސް ވ 

ާމިާ.ޙަޤީޤަތެއް ނޑުމެން ާހުށަހެޅުމ ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހަށް ާގުޅ ފަގުޅިާާބިލު ާފިރިހެނަކު ާގުޅ ފަ ާމީހަކު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިާގެން

ާމި ާދަންނަވ ލަން ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަ. ާއަނިޔ ގެ ާލިބޭ ާވެސް ާފަރ ތުން ާއަންެހނުންގެ ާއަށް ާއޭނަ އުޅެނީާާކިޔައިދިން

ާފުދޭވަރަކަ ާހަމަ ާބެލެންސްމީގެތެރޭަގއި ާމީތި ާވެސް ާދެކޮޅަށް ާދ ންށް ާާ.ވ ނެއޭެވގެން ާއަނިޔ ާެއއީ ާލިބޭ ފިރިހެނުންނަށް

ާގ ތުާބު ނޑު އިާއިރުަގިއާއަށްާއަާރ އްޖެާބޭރަށްާބޯޓުާދަތުރުކުރަންާގޮސްފަާނިާއޭނަހަމަާބޮޑޭާމިދެންވިާމީހ ާއަޅުގަ

ާ ާއުޅުން ާއިނދެގެން ާއޮތީއޭނަ ާގޮސްފައޭ ާހިސ ބަށް ާއިންނަ ާމީހަކ  ާއެހެން ާތިމަންނަާާއެާ.މީހ  ާވެސް ހިސ ބުން

މިއަދުާތިމަންނަާއަށްާނުލިބިާާއެްއޗެހިާެވސްާިތމަންނަާއަތުންާތިމަންނަާއިމ ރ ތްކޮށްަފިއާހުރިާގެއ އެާއ ދޭސްކޮށްާ

ާމިިހރީ. ާނެތިފައޭ ާތަނެްއ ާާގެތިމަންނަާއުޅޭނެ ާތަޅުލ ފަިއ ާލ  ާކޮޓަރިއަކަްށ ާމީދަރިންތައް އިނދެގެްނާާހ އ ައނެއް

ާ ާމިަޙީޤަޤުތަގިއ ، އެހެންވީމ ގޮސްފިއޭ. ާފިރިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފަރ ތުން ާއަންހެނުންެގ ާކަމަކީ ނަށްާހެނުންއިނގޭ

ނޑުެމންނަށްާާބިލުާމިއެކަމަކުާޖުމްލަާގޮތެއްަގއިާކަން.ާދ ާސްާހަމަާއަނިޔ ތަކެއްާލިބެމުންވެ ނެގޭާއެންމެާހަމަާއަޅުގަ

ާމ ނަ ާވ ހަކަާބޮޑު ާއަނިޔ ކުރުމުގެ ާއަންހެނުންނަށް ާކަމަްށާާ.ައކީ ާއަންހެނުންނަށް ާޤަބޫލުކުރަީނާހަމަ ާވެސް އަުޅަގނޑު

ާ،ތަކަށްާބަލ އިރުާއެބަހުރިދިސާ ހ ރ ްއޖޭގައިާހިނގ ަފއިާހުރިާާކުރިންާބޮޑުާއަނިޔ ތަެކއްާލިިބގެންާދަނީ.ާމީގެާއެންމެ

ނޑުމެްނެގާާލ ާމުޅިާމީހ ގެާދުވަސްާދުއްވ ލ ފައި.އަންހެނުންގެާމޫނުާމައްޗަށްާފިރިމީހ ާހޫނުާތެޔޮާއެއްޗެހިާއަޅާ  އަުޅގަ

ާއޮރިޔ މ  ާރޯ ާމީހ  ާއަންހެން ާނެިތ ާެއްއޗެއް ާހެދުމެއް ާގަޔަްށ ާެއްއވެސް ާއެބަހުރި ާމަތީަގއި ަމގުމަްއޗަށްާާކުރި

ާއެބަހުރި ާހަދ ފައި ާބިރުދައްކ  ާބައިވަރުާާބޭރުކޮށްލ ފައި ާމިކަހަލަ ާހުރިަކްނާާހަމަ. ާހިނގ ަފއި ާކަންތައްަތކެއް ތަފ ތު
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ާފ ހަގަކޮށްލަން ާފުރުޞަތުގައަޅުަގނޑު ާމި ާައދިހަމަ ާތެރޭަގިއާާއި. ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާކުދިންނަށް ާއަންހެން ާމަާމިހ ރު ާައންނަ ާދިމ ވަމުން ާބޮޑަށް ާރޭޕުވަރަށް ާކުދިން ާއަންހެން ާހެދުމުގެާއްސަލައެްއ ކޮށް

ރިންާވެސްާމިކަމަށްާވެކުދިންގެާެބލެާއެައދިާޚ އްޞަކޮށްާެއަކުމަގިއ ައްނެހްނ ުކިދްނ ، އެހެްނވީމ އަކީ.ާާމައްސަލަ

ާ ާސަމ ލުކަން ާަކމުގައިދެއިތުރަށް ާކަެމއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާެއާއަުޅގަާްއވުމަކީ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާދަންަނވ ލަން. ނޑު

ދެވުުމެގާތަނަކަށްާއެމީހުންގެާދަޢުވަތަކަށްާއެކީާާރަްއޓިއްސަކ ައކީާނޫންނަމަާކޮންމެވެސްާާރައްޓެހިެވގެންާއުޅޭާކުއްޖ 

ާގޯސްާ ާނަތީޖ  ާއޭެގ ާާސަބަބުން 37ާާވަނީ ާރޭޕްކުރަމުނ42ާްކުދިން ާމިއަދު ާކުދިްނ ާއަންހެނުން ާވެގެން ދ ާާކުިދން

ާހިތ މަޔ ާޚަބަރު ނޑުމެން ާމިާއަުޅގަ ާއަުޑއަހަމުން ާސަމ ލުކަެމްއާާެއކު ާބޮޑު ާއެންމެ ާމިކަމުަގއި ާއެހެންވީމ ، ދަނީ.

ާކަމަށްދެއް ާބެލެނިވެރިން ާވ ނީ ާމިާވަން ާުއއްމީދުކުރަީނ ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ަލން. ނޑުމެްނާާއަޅުަގނޑު ާއަޅުގަ ބިލު

ާގުޅިގެންމަޖިލީ ާފ ސްކުރުމ  ާާހުން ާހިތްޕުޅުާތަޞްދިޤުރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަދި ާަކމަށް. ކޮށްދެއްވ ނެ

ާާނުގަންނަވާ ހަމަޖެހިވަޑައި ާނަމަ ާއޮްތ 37ާާކަެމއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާފޮނުވީމަ ާއަނބުރ  ާތެރޭ ާ;5ދުަވްސ

ާއެ ާމިތަނުން ާތަޞްދީޤުމެންބަރުން ާދެން ާދިނީމަ ާވޯޓު ާއުއްމީދުކުރަްނ.ކުއަށް ާކަމަށް ާއެދެީނާާރައްވ ނެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ވެވޭނެާެއއްެޗއްާނޫންނަމަާފޯރުކޮށްދެއްވ ނެާެއއްެޗްއާފޯރުާއަށްހަމަާކުރ ާމަސައްކަތަކީާރައްޔިތުންނ ންާމިއަޅުަގނޑުމެ

ާއަޅު ާހިތ މަކުރަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަމަށް. ާމަސައްކަތްތަުކގައިާަގނޑުމެން ާއެއްބ ރުުލްނާާކުރ  ސަރުކ ރުން

ާނުދެއްވ ތީާާ،ނުދެއްވ ތީ ާެއއްބ ރުލުން ާހުރަސްއަޅުއްވ ތީއެމް.ޑީ.ޕީާއަދިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެކަންކަމަށް ާ.ން

ާެއއީާވ ހަކަާދ ދަްއކަމުންާމިއަޅުަގނޑުމެންާތަކުރ ުރކޮށްާމަޖިލީހުގައިާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާތިިބާައޅުަގނޑުމެްނާާ.އަކީ

ނޑުމެްނގެާދ އިރ ަގއިާމިހ ރުާވެސްާއެހެރީާފުރުގ ނުާމިސްކިތްާއެގޮތް.ާއެދެނީާާރައްޔިތުން އަދިވެސްާތަންާތަންއަުޅގަ

ާނަމ ދުކުރަނީ ާމިްސކިތެްއގައި ާަވގުތީ ާއަދިވެސް ާދިރިއުޅެމުފްެލޓުާ.ނުނިމި ާުއއްމީދަކަށްާންތަކުަގއި ާަރއްޔިތުންގެ ީވާދ 

ާއެ ާައިއސް ާވެިރކަމަށް ާސަރުކ ރު ާާމި ާމީހުންނަށް ާނަމަވެސް،ާއިތުރަށް ާކަމަށް. ާވެގެްނދ ނެ ާފުރިހަމަ ާކަންކަން އެ

ާމި ާމަޖިލީހުން ާބެލުމެއްާއަޅުަގނޑުމެން ާވެްސ ާޤަރ ރުތަކަކަްށ ާދ އިރ ެގާާފ ސްކުރ  ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ނެތި

ާނުލިބޭ.ާ ާޑޮލަރެއް ާަރއްޔިުތންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާދަނީ. ާލިބެމުން ާނިކަމެތިކަން ާވަރަށް ާވެސް ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާހަމަ ާއަދިވެސް ާރަްއޔިތުން ާއެކަމުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާސަލ ންޖަހަމުން. ާުދވަނީ ާވަޢުުދިވާއްޔިތުންރަާަގއިމުެވސް ނަށް

ާސަލ ން ާކަމަށްރައްޔިތުން ާނުޖެހޭނެ ާތިމަާ.ވެސްާޖަހަން ާވީ ާވަޢުދު ާރައްޔިތުންނަށް ާއެހެންމެ ރަފުށީަގިއާއަިދ

ާއަުޅއްަވއި ާވެސްއެއަރޕޯެޓއް ާކަމަށް ާެއއަރޕޯޓުާ.ދެްއވ ެނ ާެއ ާކަންތަުކގައިާއެކަމަުކ ާގައިމުާާެގ ާމިހ ރު ާވެސްާވެސް

ާވަނީ.....ާާިފ.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވ ލަންާޭބނުންދެތިންާފަހަރުާސޮއިކުރައްަވއި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޑައިުރކޮޅަކުާމަުޑކޮށްލަާދެއްވުންާއެދެން...
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ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާވ ަހކަތަކ އަޅު ާަދއްކ  ާމި ާހަޖަމުގުޅިާާަގނޑުމެން ާމެންބަުރންނަށް ާމިތ  ާދަތިވ ނެގެން ޚ އްޞަކޮްށާތިމަރަފުށީާާ.ކުރަން

ާ.ާއެކަންާކަމަށް....ކުރަންާދަތިފުޅުވ ނެޞްޠަފ ާއަށްާހަޖަމުދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމު

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިއޮތް ާާެގވެށިކުރިމަތީގައި ާބިލ އަނިޔ  ާޭއގެކުީރަގއިާާެބހޭާހުއްުޓވުމުގެ ާގެންދިއުމަށް ާކުިރއަށް ާވ ހަކަ ާގޮތުން

ާފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާމައްސަލަޢިއްޒަތްތެރި ާނިޒ މީ ާމި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރީަގއި ާއެރުވުުމގެ

ާބޭނުންފުޅުތޯ؟ާއެއް ާމިހ ރު ާާނެންެގވީ ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު ާމި ނޑު ާމައްސަބެާނިޒ މ އަޅުގަ ާމިާލަހޭ އަރުވަނީާާއެއް

ާއަށް.ާޠަފ ޞްާމަދުާމުރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްތިމަރަފުށީާދ އި

ާ

ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ާތަކު ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް، ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާާރ ރުކޮްށ ާމި ާމަޢުޟޫއަދަންނަވަނީ ާދައްކ ށޭ. ާވ ހަކަ ނުޑާށް އަުޅގަ

ާއެއް...ާާހަމަާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާޢިއްަޒތްތެރި ާމެންބަރު، ާމަޑުކޮށްލަޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ.ބަރު ާއެދެން ާވ ހަަކާާދެއްވުން ާމިހ ރު ނޑު ައޅުގަ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގެންދ  ާދައްކަމުން ާދަންނަވައިންބަރަށް ާިމކަމ ތަކުރ ރުކޮށް ާއެހެންވީމ ، ާނިޒ މީާާބެހޭާފިން. ގޮތުން

ާއިނގޭތޯ. ާެއދެން ާނުނެންގެވުން ާތިާާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ާމައްސަލަެއއް ާދެންމެ ާމެންބަރު ާވިދ ޅުވީާާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި

ާފްލޯ ާވ ހަކަރމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލައެްއގެ ާހިނގަމުންދ  ާނިާގައި ާއެހެންވިމ ، ާނޫން. ާމައްސަލަާޒ މ އެއް އެްއާާބެހޭ

ާއެޖެންޑ ނޫ ާމިއޮތް ާަގިއ ާކުރިމަތީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާދިއުމަށްޓަަކއިާއިއަާާން. ާކުރިއަށް ާގެްނ

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިުއމަށް ާކުިރއަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާާމީގެމަސައްކަތް ާގެންދެވި ާދަްއަކވަމުން ާވ ހަކަ ާވެސް ކުރިްނ
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ާ ާމެންބަރަށް ާއަމި ާއޮތީފުރުޞަތެއް ާވެފައި ާކުަޑ ާވަރަށް ާވަގުުތކޮޅު ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މ ،ާއެހެންވީާ.ރުވަނީ

ާއަނިޔ ާހުއްުޓވުމުެގާބިލަށްާވ ހަކަދެއްކުމަށް.ާާގެވެށިއަުރަވނީާާދެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާމިކުރިއަށްާގެްނގޮސްާނިންމ ލަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފުާގަ

ނޑުާވަކިންާޚ އްޞަކޮށްާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވަނީާމި 5ާބިލުާވަރަށްާފުރިހަމައޭ.ާނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާމ އްދ  ާތަފްޞީލުާވަނަ ާތަންކޮޅެއް ާއިނގޭނެާއަށް ާގެންގުާގޮތަކަށް ާކުދިން ާމިގެްނނަ ާއަށް ާގޭގެ ާމި ޅުމުެގާގޮތަކަށް

ާނޫން ާކިޔަވ ާގޮތުން ާމަސައްކަާނަމަ ާނޫންނަމަ ާގޮތުން ާެގންނަިދނުމުގެ ާވެސް ާގޮތުން ާވެސްާާބޭރުާތްކުރުުމގެ މީހުން

މިކަްނާގޮތަކަށްާާމީހުންނަށްާވަކިންާޚ އްޞަކޮށްާސ ފުކޮށްާއެކަންާޮއންނ ނެާިވޔަސްާއެާކަމުަގއިާއަދިާދިވެހިާކުދިން

ެއއްާާލަހުށަހަޅ އިރުާިގނަފަހަރުާމައްސަާތައްާކަމުަގއިާދެކެން.ާއަދިާއެހެންމެ،ާިމާމައްސަލަާމުާކަމެއްއޮތުމަކީާމުހިއް

ާ ާކުރިއަށް ާއެކަން ާނޫންހުށަހަޅ ފައި ާމައްސަލައިާނުދ ގޮތް ާއެ ާާއިގަާނަމަ ާކަހަލަ ާކުރިއަްށާނުދެވޭނެ ލަތެއްާހ އިތުރަށް

ާއަންހެން ާއެ ާާދިމ ވެގެން ާއެ ާހުށަހެޅުމ މީހ  ާނޫންާމައްސަލަ ާއަށްާާުގޅިގެން ާއޭނަ ާހުށަހެޅީތީ ާމަްއސަލަ ާއެ ނަމަ

ާނޫން ާބިރުވެިރކަމެއް ާއަިނޔ ެއއްާއިތުރު ާއިތުރު ާސިއްުރކޮްށާާނަމަ ާަމއްސަލަތަކަީކ ާހުށަހެޅޭ ާެއގޮތަށް ލިިބދ ނެތީވެ

ނޑުާދަންނަވ ަލްނާށްާވުމަކީާވެސްާހަމަާވަރަށްާމުހިއްހުންނ ނެާމައްސަލަތަކަ ުމާކަމެއްކަުމގައިާދެކެން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާދ އި ާތިމަރަފުށީ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާތިމަރަފުީށާބޭނުން ާނަންގަވ ތީ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ރ ގެ

ާއެރައްޔިތުންނަ ާލިބެމުން ާއަނިޔ ާށް ާރަށު ާާދ  ާވަރަށް ާވެސް ާރައްއަކީ ާރަށު ާއެ ާސަބަބަކީ ާއަނިޔ ެއކޭ. ޔިތުންާބޮޑު

އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނުޑާާމިހ ރުާއިންތިޒ ރުަގއިާތިއްަބވ ާަކމީާހަމަާވަރަށްާބޮޑުާޙަޤީޤަތެއް.ާއެއަރޕޯެޓއްގެާބޭނުމުަގއި

ާދަން ާއަށް ާމުޞްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އީރ ގެ ާހުންނަވައިާތިމަރަފުށީ ާއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ާގެންނަވ ލަން

ާޕްރެޝަރކުރަްއވައިާ ާނަޝީދަށް ާއަްށާރައީސް ާނިންމަވ ލަދެއްވ ށޭ.ާމުޞްޠަފ  ާމަސައްކަތް ާެއައރޕޯޓުގެ ާއެ ާވެސް ގެން

ާއަ ާމަސައްކަުތގައި ާދެްއވިާއެ ާތައްޔ ރަށޭ. ާމަސަްއކަްތކުރަން ާގުޅ ަލއިގެން ާއަތް ާއަތ އި ާހަމަ ާތިބީ ާމި ނުޑމެން ުޅގަ

ާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހެޅުމަށް ާއެއް ާފުރުޞަތެްއާއަރުވ ނީާނިޒ މީާމައްސަލަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްެތިރާކުާާޓަކައިމިހ ރު ާދ އިރ ގެ ޑަހުަވދޫ

ާމިރަށް.ޢ މެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ



 110 

ާ:މިރުާވ ހަކަދެއްެކުވންމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާިނޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާމިާނެީގާދެންމެާއަޅުަގނުޑގެާއަްޚާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތިރާ

ާރެކޯޑުކުެރވިަފިއާމެންބަ ާވ ހަކަ ާދެއްކެވި ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާޖަވ ބުދ ރީވީ، ާރިޔ ސަތުން ާައށް ާވ ހަކަ ާދެއްކެވި ރު

ާދެއްެކިވާ ާއެ ާއެެހންނަމަވެސް ާވެފަ. ާއޮފް ާއިނީ ާމައިކު ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާނީންނ ނެ ޔައުމިްއޔ ަގއި

ާމަާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ވ ހަކަާއަށްާިރޔ ސަތުންާޖަވ ުބދ ރީާވެއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާހަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާތިާނެންގެވީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެޭވ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނުޑާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެއްކެިވާވ ހަކަާއަށްާޖަވ ބެއްާދީފައިާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު

ނެންގެވީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްަސލަާއެއްާކަމަކަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާނިޒ މީާމައްސަލަާ

ާއެއްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:އްމަދުާމުޞްޠަމެންބަރުާމުޙަތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާ

ާވަނީ.ާއެކަމަކުާައޅުަގނޑަށްާވަރަްށާބޮޑަށްާފ ހަގަކުރެިވއްެޖާ ހުށަހެޅިފައިވ ާބިލަށްާވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާަވގުތުދެްއވ ފައި

ޕޯޓ ާމިާންާމުިޅންާބޭރުގައިާވ ހަކަަދއްަކވަނީ.ާތިމަރަފުށީގެާއެއަރބަެއއްާބޭފުޅުްނާޑިބޭޓުަގއިާމައުޟޫޢިާބަހުސްކުރައްވާ 

ާގުޅުެމއްާނެ ާއެއްެވސް ާބިލ  ާބިލަކީ ާބިލެއް.ާއެހެންވީމ ،ާާގެދޮރުާވެށިތް.ާމި ާހުށަހަޅ ފަިއާއޮތް ާގޮތުން ާބެހޭ އަިނޔ އ 

ާއަޙް ާދަންނަވ ނީ ާނިހ ންއަޅުަގނޑު ާއަޙްމަދު ާމަޙްލޫފ އި ާމެންބަރުންނަށްާާަމދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެ ާމަނިކ  ޙުސައިން

ާރަސްމިއްޔ ަތށް،ާތި ާމި ާެދާތިމަރަފުށީގެ ާއެ ާރަސްމިްއޔ ތަށް ާއެއަރޕޯުޓގެ ާރަސްމިއްޔ ތަށް ާހިއްުކމުގެ ާބިން މަރަފުށީގެ

ނޑުާވަރަްށާބޮޑަށްާދައުވަތު.. ާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝުކުިރއްޔ .ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަުރވަީނާ ާމި ާމިހ ުރާފުރުޞަތު ާމައްސަަލާއެްއާނޫން.ާައޅުަގނޑު ާބެހޭ ާުޝކުރިއްޔ .ާިނޒ މ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުަމށް.ންބަރުާޢަވެލިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެާ ާލީާމުޙައްމަދަށްާބިލާ 

ާ

ާއްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ލީާމުޙަޢަވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ަގއިާމިއޮތްާބިލަށްާއެްއެޗްއާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންގެާކުރިމަތީ

ާދެއްވިދަ ާފުރުޞަތު ާއ ދެ،ާާކަމަށްަޓކައިންނަވ ލުމަށް ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާވެސް ާފުރަތަމައިނުން އެންމެ

ނުޑާާގެވެށިއަޅުަގނޑުމެްނގެާކުރިމަތީަގއިާމިހ ރުާމިާއޮތީާ އަނިޔ ާހުއްޓުވުމުގެާބިލު.ާމިާބިލުާެއންމެާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ާ ާުހށަހެޅުއްވި ާބިލެއް ާމުހިއްމު،ާރަނގަޅު،ާފުރިހަމަ ާމިފަދަ ާދ އިރ ާކަމަށްޓަކައިދަންނަވ ނީ ާޢިްއޒަތްތެިރާތުލުްސދޫ ގެ

ާބިލެ ާބިލު ާަމރުޙަލ ގައި ާއެިކއެކި ާބިލުގެ ާމި ާއަދި ާފަރުމ ކުރުމުގައި ާބިލު ާމި ާއަދި ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ްއެގާމެންބަރު

ާ ާގެަނއުމަށްޓަަކިއ ާހުރިހ ާސިފައިަގއި ާއިްނވޯލްވި ާމަސައްކަތްަތކުަގއި ާމި ާއަދި ާމަސައްކަތްތަކަށް ާހުރިހ  ކުރި

ާޝު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބިލަފަރ ތްތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަކީާއިކުރުދަންނަވަމުން ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާދ ަނން. ާކުރިއަށް ގެން

ނޑުެމްނާާހެދުމަށްޓަކައިާށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާވަރަށްާމުހިއްމުާޤ ނޫނެއްާއަާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢު އަުޅގަ

ނޑުާދަްނނަވ ނީ ސަރުކ ރ އިާމަދަނީާޖަމުޢިއްޔ ތަކ ިއާއަދިާހަަމާާކުރިމައްޗަށްާހުށަހެޅިފަިއވ ާބިެލއް.ާމިާބިލަކީާއަުޅގަ

ާއެހެން ާފަރުމ ކުރުމަށްޓަކައި، ާބިލު ާމި ާފަރ ތްކަމުގައިާއިހުށަހެޅުްއވުމަށްޓަކަމެ ާޑީ.އ ރު.ީޕެގާާިއސްނެންެގވި ވ 

ހަށްާއަންހެނުންގެާގޮފީގެާަރއީސ ާއަދިާއެާގޮީފގެާޢިްއޒަތްތެރިާެއހެންާމެންބަރުންނަށްާއަދިާހަމަާއެހެންމެާމިާމަޖިލީ

ނޑުމެްނގެާކުރިަމއްޗަށްާމިާގެނައިާފަރ ތުންާވަރަށްާމުހިްއމުާމަސައްކަތެްއާކޮްށގެްނާާމިާބިލުާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ައުޅގަ

ާހަދ ފައި ާެއކުލަވ ލ ފައި ާކޮްށގެން ާއެއް ާދިރ ސ  ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމަސައްކަތެްއާކޮށްގެން ާފުރިހަމަ ާބިލެްއާާވަރަށް ވ 

ާޤަބޫުލކުރަމޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ އިުރގައިކަމަށް ާބިލު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމުހިްއުމާާ. ާއެންމެ ަމއިަގނޑު

ާވަނީާސަމަގު ާމި ާބިލުގައި ާމި ާގޮުތގައި ާތެރޭަގއިާނޫނިއްޔ ާާނޫނީާެގވެށިދެްއގެ ާޭގގެ ާެއކިެއިކާޢ ވިއްޔ  ާތެރޭގައި އިލ 

ރިފުޅ ާަކމަށްާވިޔަސް.ާބައްޕަާއ އިާއަނިޔ ާހުއްުޓވުމ ާބެހޭާގޮތުން.ާމިާކަމ ާބެހޭާގޮތުންާއ ދެ،ާއެއީާމަންމަާއ އިާދަ

ާ ާނަމަވެސް، ާީވ ާކަމުގަިއ ާމައިންބަަފިއންނ  ާދަރިންނ އި ާނަމަެވސް، ާީވ ާކަމުގަިއ ާހިމެނޭާއ ދަރިފުޅ  ާތެޭރގަިއ އިލ ގެ

ާއެއް ނޑު ާމީހުންއެއްބަ ާވީާބަފ  ާނޫނިއްޔ ާާަކމުގައި ާެއއް ާއަނިޔ  ާނޫިންއޔ  ާނޭދެވޭ ާތެރޭަގއި ާމީހުންގެ ނަމަވެްސ،ާމި

ާޤ  ާނޫނީނޫނުމި ާހިނގ ފ ނެތީ، ާކަމެއް ާފަދަ ާބެެލވޭ ާއަނިޔ އަކަށް ާފަދަ ާވ  ާބަޔ ންކޮށްފަިއ ާމިހ ުރާާގައި ވިއްޔ 

ާ ާއެފަދަ ާއަންނަ ާބ ރުއެޅުމަށްޓަކައިހިނގަމުން ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި، ާައޅުަގނޑުމެްނެގާާކަންތައްތައް ާކަްނތައްތައް މި

ާނައްތ ލުމަ ާާށްޓަކައިާތެރެއިން ާއޮތް ާމިހ ރު ާކުާނޫނިއްޔ  ާައޅުަގނޑުމެްނާާަޑާކުރުމަށްޓަކައިވަރު ާބިލެއް. ހުށަހެޅިފަިއވ 

ާއުފުލަންވީ.ާނުޖެހޭނެާއުފުލ ކަށެއް.ާމަންމަައުކާާަޓަކއިނިޔ ކުރުމަށްބަލަންޖެހޭާކީއްކުރަންތޯާެއއްެވސްާމީހަކަށްާއަ އަތް
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ާދަރިއެްއގެާ ާބައްޕަައކު ާާގައިގ ާނޫނިއްޔ  ާކުއްޖަުކ ާއެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާވިއްޔ  ާވަނީ ާކަމަށް ާދެންޖަހ  ވަނީާާބޮޑުވެގެން

ާއެހެންވެއްޖެ ާހުންނ ނީ. ާއަށަގެންފައި ާރޫޙު ާހިފުމުގެ ާބަދަލު ާހިފ ، ާމަންމަ،ާާކަމަށްާބަދަލު ާނޫނީ ާބައްޕަ ވަންޏ 

ާ ާހިފ ފަިއ.ާޢ ނޫނިއްޔ  ާބަދަލު ާއޭގެ ާއޮންނ ނީ ާދުވަހު ާއަންނަ ާަވގުތެއް ާދަތި ާއެންމެ ާއަށް ާއޭނަ ާމީހަކު ާއެހެން އިލ ގެ

ާތަޢ ރަފުނުވ ން،ާއެހެންވީމ ،ާ ާމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާވިސްނަންޖެހޭ ާެއބަ ނޑުމެން އަުޅގަ

ާދެމަފިރިން ާވީާާއެއީ ާމަންމަާކަމުގައި ާނަމަާނަމަވެސް، ާވީ ާކަމުގައި ާދަރިފުޅ  ާމުސްކުިޅާއ އި ާއަދިހަމަ ެވސް،

ާގެާތެރޭގައި...ވެސްާައޅުަގނޑުމެންާމިާއެްނމެންވީނަމަާާމައިންބަފައިންާކަމުަގއި

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.މެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުންޝުކުރިއްޔ  ާފ ަހަގކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާދަރިންާާރައީސް. ާިއސްލ މްދީނުގައި ވަނީ

އަހަރުްއސުރެާނަމ ދަށްާގެންގޮްސ9ާާލަތްތައްާހުރޭ.ާނަމ ދުނުކުރީމ ،ާހ ތަރުބިއްޔަތުކުރުުމގައިާދަރިންަނށްާއަދަބުދެވޭާ

32ާާ ާސީދ  ާތަޅައިގެްނ، ާނުކުަރންޏ  ާނަމ ދު ާއިއަހަުރވީމ  ާެވސް ާތަޅައިގެްނ ާނަމ ދުކުރަންާބ ރ ތުން ާކުދިންނަށް ެއ

ާގޮތަށްާއެާވ ހަކަާނުދަްއަކވ ށޭާދަންނަވަން.ާދަސްކޮށްދޭންާއޮވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބެހޭާމައްސަލަ ާމެންބަރު،ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާނިޒ މ  ާމެންބަުރާާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ެއއްާނޫން.ާއެްއެވސް

ާނިޒ މާ  ާދެްއވުމަށް ާޖަވ ބު ާވ ހަަކއަަކށް ާނުކުރެްއވޭާދައްކަވަމުްނގެންދަވ  ާބޭނުން ާގޮތުަގިއ ާމައްސަލަެއއް ނެ.ާބެހޭ

ާއަނެްއކާ  ާެއކަން ާވެލިޫދާއެހެންވީމ ، ާއަުރވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ވެސް

ާއަރުވަން.ށްާފުރުޞަތުބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދަދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

ާ

 ވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއަނިޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ީނ ާައޅުަގނޑު ނޑުމެންާާައިނާޔ ުހްއުޓުވަމްށަޓަކއި  ެގެވށި ، އ ދެ، ާއަޅުގަ މިހ ރު

ާ ާކަަމކީ ާެއއް ާމުިހއްމު ާއެންމެ ާތެޭރގަިއ ާކަންތަްއތަކުގެ ާމުހިއްމު ާތަފ ތުާކުރަންޖެހޭ ާއިތުރުކުރުމޭ. ހޭލުންތެރިކަން
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ާމި ާނޫނީ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނުޑމެން ާގޮތްގޮތަށް ާހޭލުންތެރިކަްނާާއެިކއެކި ާފަރ ތްތަކުަގއި ާގުޅުންހުރި ކަމ 

ާނަމަވެސް،ާތެޅުންކަުމގައިާާވެސްާއެހެނިހެންާއަނިޔ ކަމުަގއިާވީވީާނަމަާއިތުރުކުރަން.ާެއއީާނަފުސ ނީާގޮތުންާކަމުަގއި

ާކަމުގައިާވީ ާއަތްުލން ާގަޔަށް ާއަނެކަކ  ާެއކަކު ާނޫނިއްޔ  ާމިާާވީާނަމަވެސް، ާމިއީ ކަންތައްތައް،ާާނަމަވެސް،

ާ ާކުީރގަިއ ާވުމުެގ ާނުހިންގުަމށްޓަކައިމިކަންތައްތައް ާކަންތައްަތއް ާއެޅޭނެާާއެ ާބ ުރ ނޑުމެްނާާއެ ާއަުޅގަ ޮގތްތަކެއް

ވ އިުރަގއިާީމެގާާދޭންާހޭލުންތެރިކަންާއިތުރުކޮށްދޭން.ާއެހެންކަމަށްއެބަޖެހޭާމުޖުތަމަޢުގެާތެރޭގައިާމީހުންނަށްާއަންގައި

ައިނާޔ ައްށ ާވަކަހަލ ެއްއެވްސ ަކަހަލ ަކެމްއ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ، އިާކަމ ާމިާބުނ ާއަނިޔ ާައކީާކޮންާެއއްެޗއް

ދޭން.ާެއހެންކަމުންާމީގައިާއެންމެާއެްއޗެއްާއެބަޖެހޭާއޮޅުންފިލުވައިާޭނނިގ ެއަކްނ ުކުރުމެގ ަބަދުލަގިއ ެއ ުހިރހާ 

ކަންާއަުޅަގނޑުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާކުޅޭނީާހޭލުންތެރިކަންާއިތުރުކުރުންމުހިއްމު،ާމިާބިލުގައިާއެންމެާމުހިއްމުާބައެއްާ

ާމައްސަލަ ާާމިކަހަލަ ާރިޕޯޓުކުެރވޭނެ ާދިމ ެވއްޖެއްޔ  ާއެބަހ އެއް ާއަދަބުތައްާާލަތްތައް ާދޭނެ ާެއހެންމެ ާހަމަ ާއަދި އޮތް.

ިމަކަހަލ ، އޮތް.ާއަިދާހަމައެހެންމެާއެކަެހރިކުރުންާވެސްާާއޮތް.ާެއާކަންތައްަތއްާވެސްާަކނަޑއެޅިފަިއާއެބަާސްާއެބަވެ

އޮތް.ާޖުުމލަގޮތެްއގައިާދަންަނވ ނީާާަކެމްއ ިދާމާވ ަފާރްތަތަކްށ ެއަފަދ ެއހީެތިރަކްނ ިލޭބެނ ޮގްތަތްއ ެވްސ ެއބަ 

ާމިއޮތް ާިމހ ރު ާކުރިމަތީަގއި ާބިލެކޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެން ާރަނަގޅު ާވަރަށް ާބިލެކޭ. ާވަރަްށާފުރިހަމަ ާިބލަކީ ހުށަހެޅިފައިވ 

ާބަލައިގަނެާ ާމަޖިލީހުން ާދަންނަވަްނ. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރެވޭ ާބިލަށް ާމި ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު އެހެންކަމުން

ާސްގެްނާކޮމިޓީގައިާއިތުރަށްާމިއަށްާގެްނގޮާކޮމިޓީށްާމިާބިލުާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާއަދިާމިއަށްވުރެާވެސްާރަނަގޅަާ

ާކޮމިޓީ ާގެނެސްގެން ާފަރ ތްތައް ާގުޅުންހުރި ާހ ޒިާއަާކަމ  ާށް ާވެސް ާފަރ ތްތަކުެގ ާއެ ާީމަގިއާހިރުކުރުަވއިގެން އްސ 

ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާއައިސް ާމިތަނަށް ާބިލު ާމި ާވެސްާާވެގެން ާވީހ  ާތެރެއަށް ާމުޖުތަމަޢު ާއަޅުަގނޑުމެން ޮގސް

ާތަޢ ރަފުވުމަކީ ާާއަވަހަކަށް ާކޮންމެ ާފަރުދަކަށް ާކޮންމެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާޔަޤީނުން އިލ އަކަށް،ާޢ ހަމަ

ާކޮށްދޭނެާވަރަްށާމުހިއްމުާާންެގާއެމީހުންގެާަރއްކަަލކަށްޓަަކއިާޖުމުލަގޮތެއްަގއިާިދވެހިރ އްޖޭަގއިާދިރިުއޅޭާހުރިހ ާއެންމެ

ާބޭނުންކޮށްލަން.ާކަމެއް ާފުރުޞަތު ާމި ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަމުން ާދެްއިވާާކަމުަގއި ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢ ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ާބިލުާ ާމި ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާވ ހަކަދެއްކުމަށް ާބިލަށް ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާއެބަހުށަހެޅުއްވި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާވަކިާާމެންބަރު ާބިލު ާމި އޮތް

ާ ާދަންނަވަން.ާދެން ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާގެންދަން.ާއެ ާހުއްުޓވުމުެގާާގެވެށިކޮމިޓީއަކަށް އަނިޔ 

ެއއް.ާމިއީާހަމައެކަނިާރ އްޭޖެގާާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވ ަހަކދައްކ އިުރަގއިާޙަޤީޤަތުަގއިާމިީއާވަރަށްާބޮޑުާަމއްސަލަ

ާމައްސަލަ ާައންދ ޒ ާއޮތް ާނަޒަރު ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމި ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާތިބެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކޮށްލ ފައި
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ާގެ ާއަނބިމީހ  ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބަެއއް ާފޮނިރަހަާނުލައިއެއްާނޫން.ާއެބަހުރި ާެއާންނަާސައިތަށީަގއި ާގަޔަށް ާއޭނަގެ ގެން

ނޑުާއަތަށްހޫނުާސައިތަ ލ ަފއިާހުރިާހ ދިސ ތައްާވެސްާދުނިޔޭެގާއޮޅ ަލއިާގުަޅަކރުވ ފައިާެއއްލައިާށިާޖަހ ާއިސްތަށިގަ

ާ ާބައެއް ާދެން ާއެބަހުރި. ާހިނގ ފައި ާމިތ ނަގއި ާހ އެތައް ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާއެބަހުރި،ާގަލޮޅު ޢިއްޒަތްތެިރާލަތްތަކުަގއި

ާ ާމަޙުލޫފު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާފ ހަގަކުރެްއވި ާހުރިހ ާވެސް ާއެބަޖެހޭ ާވ ހަކަަދއްކ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމާބިލު ފަދައިން

ާާގެވެށިާގުޅުމެްއ،ާ ާގުޅުެމއް.ާބަެއއް ާހ ހުރިހ  ާަމއްޗަްށ4ާާލަތްތަުކގަިއާޅަ ާހިްތގައިުމވެގެްނާއަކަުކާއަނެަކކު ުކއްޖަކު

އެބަހުރި.ާވަިޅާހެރުމ ިއާާވެސްާދިސ ތައްާހ ހިތްގައިމުެވގެންާއުޅޭާދުަވސްަވރުާހިނގ ފައިާހުރިާބަެއއްާޭނދެވޭާބޮޑެތިާ

ހަދ ފައިާރޭޕްކުރުމ ާމިކަހަލަާކިތަންމެާކަމެއްާހިނގ ފައިާއެބަހުރި.ާދެންާމިާބިލަށްާބަލައިލ އިރުާޙަޤީޤަތުަގިއާާގްރޫޕު

ާ ާލިބޭ ާފަރުދުންނަށް ާދޭދޭ ާބިލެއް. ާމުހިްއމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާއެބަހުިރާާގެވެށިވެސް ާމީގައި ާހުްއޓުވުމަށް އަިނޔ ތައް

ާއެާގެވެށި ާބުނެފައި ާާއަނިޔ ކަމަށް ާއަންނަނިވި ާގުޅުންތަަކޭށާހ ވަނީ ާއުފެދިފައިވ  ާމެުދގައި ާމީހުންގެ ލަްތތަކުަގއިވ 

ާ 5ާާބުނެފައި ާވަރިކޮށްފަިއވ  ާއިނދެ ާނުވަތަ ާއުޭޅ ާކަިއވެނިކޮްށގެން ާއެބައޮތް ާމ އްދ ގައި ާމ4ާެވަނަ ދުަގިއާމީހުންގެ

ާމައިން ާކަންކަމ އި ާކުރ ހިނގ  ާދަރިން ާެއިކާާބަފަިއންނަށް ާއަިނޔ އ  ާކުރ  ާއަށް ާމީހ  ާގެންނަ ާއ ިއާގެްނގުޅެން އަިނޔ 

ާނެތުމ  ާވަގުތު ާައޅުަގނޑުމެން ާއެބަހުރި. ާދައްކ ފައި ާމީަގއި ާވ ހަކަ ާފ ޑުގެ ާމިާފ ޑު ާއެއްޗަކަްށާާއެއްޮކށް ހުރިހ 

އ އިާމ ލީާގޮތުްނާާގޮތުންާލިބޭާއަިނޔ ާއ އިާޖިންސީާގޮތުންާލިބޭާއަނިޔ ާދެވޭކަށެްއާނެތް.ާޭއގަިއާއެަބުއޅޭާޖިސްމ ނީ

ާމި ާބިރުދެްއކުމ  ާއ އި ާއަނިޔ  ާއެބަހުރި.ާޖުމުލަާާލިބޭ ާބިުލގަިއާހިމަނ ފައި ާމި ާވެސް ާވެސް،ާކަމެއް ާއެްއެޗއް ާހުރިހ 

ނޑުާއަދިވެސްާއެއް ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާއަޅުގަ ފަހަުރާާގޮތެްއގައިާއަުޅގަ

ާމަ ާބިލު ާގެމި ާޖިލީހަށް ާމެނެސްދެއްވިކަމަށްަޓކައި ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއ ދަމަށްާތުުލސްދޫ ާރޮޒެއިނ  ންަބރު

ާގެނައުޝުކުރު ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާއެަފދައިން ާހަމަ ާޑީ.އ ރުދަންނަވަން. ާމަސަްއކަތްކުެރއްިވ ާއަންހެނުންާމަށް .ީޕގެ

ާއެ ާއަދި ާމައުޫމނަށ އި ާދުންޔ  ާަރއީސް ާރޮެޒއިާގޮފީގެ ާައރިހުގައި ާއެކަމަނ ގެ ާއަދި ާއ އި ާއެއްކޮްށާާނ  ބޭބޭފުޅުންނ 

ާ ާބިލަށް ާމި ާދެން ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާައޅުގަ ާޖުމުލަގޮތެއްގައި ާޭބފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާގެވެށިމަސައްކަތްކުެރއްވި

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަރުމ ކޮށްދެއްިވ ާބިލުގެ ާމި ާދެއްިވ ާނަން ާނަމުން އަނިޔ 

ނޑުާޚ ްއޞަާޝުކުރެއްާދަންނަވަން.ާސަބަބަކީާޢިއްޒަތް އަިނޔ ާިމާާގެވެށިތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުގަ

ާތިމަަރފުށީ ާއެބައެނގޭ ާއަުޅަގނޑުމެނަށް ާވެސް ާއަުޑއިވިލީމަ ާބަްސ ާއެ ާހަމައެކަނި ާޢިްއޒަތްތެރިާާބަހުން ދ އިރ ގެ

ާ ާއަދި ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާހަމެންބަރު ާިމ ާިމާޖޫޖެއްސެިވޔަސް ާއެކަީށގެންވ  ާބިލަށް ާިމ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ނަމަކީ

ާއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނަމެއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއެކަީށގެްނވ  ާއަށް ާޑޮމެސްިޓްކާމައްސަލަ ާއަންނަ ާމި ާބަހުން ނގިޭރސި

ާއެވަޔަރ ާހަމަ ާެއއްެޗްއކަން. ާކޮން ާެއއީ ާއެނގޭ ާއަުޑއަހ ލީމަ ާހަމަ ާާލެންސް ާއެބަާާެގވެށިާގޮތަށް ާބުނުމުން ާއަނިޔ އޭ

ާއެ ާނަމުން ާމި ާބިލެްއކަން ާދެެކވޭ ާވ ަހކަތަކެއް ާކަހަލަ ާކޮން ާމިއީ ާއެހެންވީމ އެނގޭ ާއެނގޭ. ާއެބަ ާވެސް ެއ ، ކަނި

ނުޑާފަހަރުާއަލްއުސްތ ޛުާމުޙައްާއަިދވެސްާެއއްާާކަމަށްޓަކައިާަބްސ ުވޖަޫދްށ ެގެންސެދްއވި  ަމދުާނަޝީދަށްާއަޅުގަ
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ާއެދުމަކީާޝުކުރު ާވެްސ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދެން ާބިލަށްާދަންނަވަން. ާރިޢ ޔަތްކުރަްއަވއި،ާމި ާއަށް ާބިލަްށާާފުރިހަމަ މި

ނަމަާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްާވެްސާއެާފުރުޞަތުާއޮތަތީެވާާވ ާއިޞްލ ޙެއްާއަިދވެސްާފުރިހަމަކަމެއްާގެންނަންާބޭނުންފުޅު

އްާގެނެްސގެްނާކަމެާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލ ަގއިާވެސްާެއާފުރުޞަތުގެާބޭނުންފުޅުާކުަރއްވ ގެންާމިާބިލަށްާއިތުރުާުފރިހަމަ

ާމީރުކަްނާ ާފޮނި ާޭއގެ ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާގެނެސް ާވުޖޫދަށް ާބަދަލުކޮށް ާޤ ނޫނަކަށް ާިބލު ާމި ާއަވަހަކަްށ ާެވސް ވީހ 

ާއިށީނދެލ ނަން.ާ ާދަންނަވަމުން ާވ ަހކަ ާތ އިދުކުރ  ާސައްތަ ާއިން ާސައްތަ ާމިއަށް ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑު ލިބިދިނުން.

ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާނިންމުން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގޮތުން ާއޮންނަ ާތަރުތީުބކޮށްފައި ާމަޖިލީހުގެާމަސއްކަތް ނޑުމެްނ4:52ާާޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ހަމައަށް

.ޕީާއަްށާބަރުގެާވ ހަކަފުަޅށްާފަހުާޑީ.އ ރުޢިްއޒަތްތެރިާމެންާމަސައްކަތްާގެންދަންާއޮންނަނީ.ާދެންމެާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވިާ

ާ ާދެން ާއޮތީ ާއެހެންވީމ ާމިނެޓ4ާުބ ކީ ާއެދިވަަޑއިގެންަފއިވ ާެދްނ ޮއްނަނ ުދަވަހުކްނ ާވަހަކުފުޅަދްއަކވަ ، އިރު. ން

ާޑީ.އ ރުއަ ާދިވެސް ާއެބަާ:.ީޕގެ ާއެހެންވީމާ ާބޭފުޅަކު ާާ:ެއ ، އޮތް. ނޑު ާައޅުގަ ާމައްޗަށް މިނެޓުއިުރ4ާާބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންާާއަރުވ ނަން.ާމި ގެާމިއަދުގެާމަަސްއކަތްާނިންމ ލ ނީ.ާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްާއޮންނ ނީާހިސ ބުންާއަުޅގަ

ާގައި.22ާ:;ވ ާއަްނގ ރަާދުވަހުގެާހެނދުނ4232ާާުއޮކްޓޯބަރުާާ;3
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ާނީ.މުނިާމަޖިލިސް.ާالعالوينާربާهللوالحود

_______________ާ
ާ




