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 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 މެންބަރުން 57އިންޓަވަލަށްފަހު ، މެންބަރުން 70އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 73ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ދު މަޚްދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ ދެކުނުަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދިދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢަބްދުމާފަންނު  

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 މަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއި 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިިގލި ދާއިރާެގ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ރާމިޒް  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  



 V 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް  

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 ޢާދިލް  ޙަސަންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : މެންބަރު   ހުންނެވި   ޗުއްޓީގައި 

  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 
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 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  އިންޓަވަލަށްފަހު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް އަދި ހިަތދޫ އުތުރު    *

އްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްލަމް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު، މަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އަލިފުިށ ދާ އިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ޢަލީ ޢާރިފް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކެނދިކުޅުދޫ 

ންދޫ ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒުބައިރު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެ  ނާޝިޒް، ދުވާފަރު

ރު އަޙްމަދު މޫސާ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

މުޙަންމަދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމެންބަރު އިބްރާ ންބަރު މޫސާ  ހީމް ރިޒާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް 

އިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ިތނަދޫ  ވިލިނގިލި ދާهللا، ޒަމީރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މަސީޙު މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، އަދި މަރަދޫ  هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ރު ޙަސަން ޢާދިލްދާއިރާގެ މެންބަ

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މާފަންނު  ދީދީ،  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި  ވައިކަރަދޫ  هللا ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

ދެކުނު ކުޅުދުއްފުިށ  ޢާރިފް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ  މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

އޭދަފުިށ   ޢަލީ،  ވިސާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  ޒުބައިރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ ދާއިސަލީ ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  މް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މީދޫ ދާއިރާގެ މުޙަންމަދު، ކިނބިދޫ    މޫސާ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ދިއްގަރު  މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ޒަމީރު، ފޮނަދޫ  މެންބަރު  هللا، ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ  ރާމިޒް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

މަސީޙު މުޙަންމަދު، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا މް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަ

ބައިވެރިވެވަޑަ ޖަލްސާގައި  ޢާދިލް  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  އަދި  ފަހުމީ،  އަލްހާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ލަބީބް،  އަދި  އިލްޔާސް  އިގެންނެވިއެވެ. 

 ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޅަށްފަހު، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، އަދި ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ޖަލްސާއިން ވަކިހުސްވަގުތުކޮ
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ވަނަާޖަލްސ .1ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާހޯމާަާނޮވެމްބަރާާާތ ރީޚް:
ާ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.49ާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/37ނަންބަރަކީ،ާއޖ/ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާ-5.3

ައްށ4232/95ާާއިނ4232/93ާާްޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާޔަުއމިއްޔ ާނަންބަރު؛ާާ-5.4އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-5.4

5ާާ ާެއީއ ާޔައުމިްއޔ ، 4232ާާޖަލްސ ގެ ާއަހަުރގެ 5ާާވަނަ ާދައުރުގެ ާއިްނ9ާާަވނަ ާޔައުިމއްޔ  ާޖަލްސ ގެ ވަނަ

ާ ާާ;ފެށިގެން ާޔައުމިްއޔ  ާޖަލްސ ެގ ާވެބްަސއިްޓަގިއާވަނަ ާމަޖިީލހުގެ ާޔައުމިްއޔ ތައް ާމި ާހަމައަށް. އ އި

މަތީންާމިާާވ ާގޮުތގެާޝ އިޢުކުރުމަށްފަހުާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަުޅއްވ ަފއިާނުވ ތީާގަވ އިދުަގއި

ާށްާނިންމައިފިން.މަކަާޔައުމިްއޔ ތަކަކީާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައުމިްއޔ ަތކެއް

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސަްއކަތެއްާނެތް.ްނގުން.ާމިާއަިއޓަމުއެާރިޔ ަސތުންާއަންގ ާ-6އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމިއަދަކުާމަސައްކަެތއްާނެތް.ގެާދަށުންާވެސްާސުވ ލު.ާމިާއައިޓަމުާ-7ައއިޓަމްާާއެޖެންޑ 

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާާ;34އަސ ސީގެާޤ ނޫނުާ-8.3މަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާާ-8އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާ)ރ( ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީރުްނގެ ާދަށުން ާރުހުންާގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރުންނަށް ޢައްޔަންކުރަްއވ ފަިއވ 

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމައްސަލ ގައި ާމި ާމައްސަލަ. ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  3ާހޯއްދެވުމަށްޓަަކއި

ާގަިޑއިރުގެާބަޙުެސްއގެާމަސަްއކަތްާފަށ ފައިާވަނީ.ާމިހ ރުާަވގުތުާބ ކީާހުރިގޮތްާދަންނަވ  4ާލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށް

ާމިނެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ 4ާާޓްއިރު، ާމިހ ތަނަށްާމިނެޓު ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީައކަށް ާަވކި އިރު،

ާ ާވަނީ ާބ ީކ5ާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ަފއި ާއަށް ާޕީ.އޭ ާއެބ6ާަމެންބަރުން. ާވަނީާާމިނެޓްއިރު ާވަގުތު ާޕ ޓީގެ ާަޤއުމީ އޮތް.

މެންބަުރާޢިއްޒަތްތެރިާއެްއ،ާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާާބެހޭާމައްސަލަާމިނެޓްއިރު.ާނިޒ މ 5ާހޫރީާޕ ޓީާއަށްާހަމަވެފައި.ާޖުމް

ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހަމަވީ ާގަޑި ާއޮތް ާދެއްވ ފައި ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުީމ ާރައީސް، ާޤަބޫލެއްާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަޅުގަ ާއެާާކަމަށް ާނުކުރަން.

ާއެ ނޑަަކށް ާއަުޅގަ ާނަަގިއގެން ާމައްސަލަތަކެއް ާނިޒ މީ ާމިތ  ާނުލިބުނު.ާާދުވަހު ާފުރުޞަތެއް ާވ ހަކަެދއްކުމަަކށް ދުވަހު

ާއެ ާއޮެވއްޖެނިގވަަޑިއގަންނަވ ެނ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާެރކޯޑުާމިތ ާތިބިާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާއެކަން ާކަމަށްާާުކރެވިފައި

ާކުެރވިފައިާއެާއޮތީ.ާަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާއެކަްނާރެކޯޑުވަންޏ ާއެއީާގޯސްކޮށްާކަމަށްާއަޅު
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ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތުާއަރުވަމުްނާާއެއްާބެހޭާމައްސަލަާއ ދެ،ާނިޒ މ  ާމިހ ރު ނޑު ާބަލަެއއްނުގަންނަން.ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑު ކަމަށް

ާދައް ާވ ހަކަފުޅު ާފުރަތަމަާގެންދ ނަން ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ަކވަން

ާމި ާފަރ ތުްނާާފުރުޞަތު ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާނ ޒިމް. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާަމޑަވެލީ އަރުވަީނ،

ާއިރު.ާމިނެޓ4ާާުދެްއކެވުމަށް.ާބ ކީާޮއތީާވ ހަކަފުޅު

ާ

 ާހަކަދެްއކެުވން:ވ ންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާމަޑަވެލީާދ އިރ ގެާމެ

ާމި ާފެންނަން ާއެޖެންޑ ަގއި ާމި ާވެސް ާމިއަުދ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާކުރީާ`. ާމި ާއޮތީ

ާއެޖެންޑ  ާއޮތް ާހަމަ ާވެސް ާމިެއއްދުވަހުގައި ާފ ހަަގކޮށް ާގޮުތގައި ާއެާާގެ ާއ ދެ، ނުޑާާއޮންނަނީ. ާއަުޅގަ ާވެސް ދުވަހު

ާާވ ހަކަދެްއކިއިރު ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާފ ަހގަކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާނުކުތ ގައި ާނިޒ މީ ާއަދި ވަަނ393ާާވެސް

(ާ ާސުމ އްދ ގެ ާޢަމަލުނުކުރަން ާވަނީ ާނެރެދެއްވ ފައޭ.ާވުމާ ވ(ާމިހ ރު ާޙުކުމެއް ާކޯޓުން ާވެްސާާޕްރީމް ާމިއަދު އެކީަގއި

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާގަވ އިދަށް ާބެހޭގޮާމަޖިލީހުގެ ާަވޒީުރންނ  ާޢަމަލުކުެރވޭާާުތަގއި ާނުކުތ ތަކަށް ާދެންހުރި ާގޮތުން

ާބުނ ގޮތުަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ ާސ ފުކޮށް ާމައްސަލ ގައި ާރުހުންދިނުމުގެ ާަވޒީރުންެގ ާވެސް ެވއްޖިްއޔ ާާއިރުަގއި

9ާރުހުންާހޯދުމަށްޓަކައިާާއެބަޖެހޭާމިާމަޖިލީހުންާގޮތެއްާނިންމަން.ާއެއީާއެގޮަތކީާވަޒީުރންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެ

ާފޮނުވަންާ ާމައްސަލަ ާއެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާފޮނުވީމ  ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެރޭގައި ދުވަހުގެ

މ ާމަޖިލީހުގެާފްލޯރާއިންާތީްނާމަޖިލީހުގެާފްލޯރާއަށްާއައިއެބަާޖެހޭ.ާފޮނުވަިއގެންާކޮމިީޓާއިންާއެާނިންމ ގޮެތއްގެމަ

ާނިންމ  ާދ ންޖެހޭނެާގޮތެއްގެާދެން ާނިމިގެން ާއެކަން ާބުނޭ.ާާމަތީން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ކަމަށް

ާެއއްގޮަތކަށް ާމިއަށް ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެކީ ާހިތ މައ އި ާވެްސ ާިމއަދު ވެްސާާއެހެންނަމަވެސް،

ާމިކަމު ާއޮތީ ާހުއްޓިފައި ާމަޖިލިސް ާމި ާއަދި ާނެތި ާހޯދަރިޢ ޔަތްކުރުމެއް ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮެތއް ާދެއްވ ނެާއިގައި

ާވިދ ޅުވެަފއިވުމ  ާފަހަރުމަތީން ާގިނަ ާވަރަށް ާއައިކަމަްށާާކަމަށް ާހައްލެއް ާގޮތަަކށް ާއެްއވެސް ާއެއަށް ާވެސް އެީކަގއި

ާޔަޤީނުންާމިއަދ  ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަކަށް ާވެސް ާާހަމައަށް ާވެސް ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާލީޑަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ނަޑްށާޕ ޓީގެ އަޅުގަ

ާމިާއަންގ ފަ ާމަޝްވަރ ކުެރވިފައި ާަވކިގޮަތަކށް ާނެތް ާއައިސްަފއިާާއެއް ާހައްލެއް ާކަަހލަ ާެއއްވެްސ ާއަދިވެސް ަކމަށް

ާމިއަދުކަމެއްާއޮތް ާހަމަާާ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިކަން ާނުގެްނގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާޚިލ ފަށް.ާއަދި ާގަވ އިދ  ާމިދަނީ ވެސް

ްށާވ ތީާައޅުަގނޑުާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާމިާިޢއްޒަތްތެިރާކަކަމަާއައިސްަފއިާއޮތްާއޮތްގޮތަށްާމިާަމއްސަލަާމިތަުނން

ާގަވ އި ާހުރި ާހެދިފައި ާމަޖިލީހުގައި ާތަން ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެާކަމަށްާނުދޭާދުތަކ އި ާކުރިއަްށާާރައީސް ގޮތަށް
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ނުޑާެއކަނިމ އެަކނިާގެންދަވ ކަމަށްާވަނީނަމަާމިއަދުާ މިާމަިޖލިސްާދޫކޮށްލ ނަން.ާއެީއާވެސްާއަޅުަގނޑުާާވެސްާއަުޅގަ

ދިވެހިާޤައުމަށްޓަަކއިާރަްއޔިުތންނަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާުކރަންޖެހޭާޤައުމީާވ ޖިބެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދުާވެސްާިމާ

ާގަވ ިއދ  ާމަޖިލިސް ާއެަކްނާާއިޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަނީނަމަ ާގެންދ ކަމަށް ާކުރިއަށް ާޚިލ ފަށް ޤ ނޫނ 

ާބޭުރގަިއ.ާކުރިއަ ާއިންނ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާެއްއގޮތަށް ާހުވައ އި ާހުރި ާކޮށްަފއި ނޑު ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑެއް ާގެންދަވަްނވީ. ށް

ާއަޅުަގނޑުާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާބަިއވެރިެއއްާނުވ ަނން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ާ ާމުޖުތ ޒަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާމިނެޓްއިރުގެާަވގުތު.4ާާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާބ ކީާއޮތީާ

ާ

 ާކަދެއްެކުވން:ވ ހަހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާ

ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާޢަމަލުކުރަްއވ ފައިާއ ދެ، ާމިއަދު ާަވޒީރުން ނޑުމެްނެގާާއ ދެ، ާއަުޅގަ ާގޮތުން ވ 

ނުޑާ ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާކިލަނުބެވފައި. ާމުޅިން ާޤައުމު ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާައގުެވއްޓި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިވަނީ ާމިއަދު ޤައުމު

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީގެކުރިން ާބޭނުންވަނީ ާހަމަ ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވަޒީެރއްެގާމިއަދު ވ ހަކަނުދައްކ 

ވ ާގޮތުގެާވ ހަކަާައޅުަގނުޑާާމަނިކުފ ނުާޢަމަލުކުރައްވ ފައިާވ ހަކަ.ާއ ެދ،ާެއއީާހައުސިްނގާމިނިސްޓަރުގެާވ ހަކަ.ާއެ

ާބޭނުން ާަދއްކ ލަން ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާއޮއްވ ،މިއަދު ާރަށްރަށް ާއެާާވޭ.ާއ ދެ،ާބޮެޑތި ާކަންތައްތައް ާަރށްރަށުގެ ާކުދި

ާހދ.ާމަނިކުފ ނު ާއ ެދ، ާރަށެްއ.ާާކުރައްވ ކަން. ާގިނަ ާވަރަށް ާއުޅަނދުފަހަރު ާފުރ ުދއްވ  ާއެއީ ާބަނދަުރ ނެއްލައިދޫ

ާއަުޅަގނުޑާ ާނުވ ކަން ާހެދިފައި ާވެސް ާމިހ ތަނަށް ާބަނދަރު ާއެރަުށގެ ާނަމަވެސް، ާރަށެއް. ާގިނަ ާފުދޭވަރަކަށް މީހުން

ާފ ހަގަކޮށްލަން...ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިޢިއްޒަތް ާކުރިމަީތގައި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ނާތެރި ާއަުޅގަ ޑުމެްނެގާވަނީ،

ާމި ާވަާކުރިމަތީގައި ާގެންދ ނެާގޮތެއްާނިންމުން.ާއެހެވަނީ ާކުރިއަށް ާރުހުންާހޯދުމުގެާމައްސަލަ ެއ ، ންވީމ ޒީރުްނނަށް

ނޑުާދަންނަވަން.ާަމުޢޫޟޢ ާަަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްެކވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާކަދެއްެކުވން:ވ ހަހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާ
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ާމިާ ާކުރިމަތިލ ން ާމިއަދު ާައޅުަގނުޑމެން ާއިނގޭތޯ. ާމިނިސްޓަރު ާހޯމް ާއ ދެ، ާދެން ާލޯކަްލާާއ ދެ، ާވަނީ ޖެހިފައި

ާހދ.ފަރިދޫ ާއިންތިޚ ބ . ާހދ، ކައުންސިލްތަުކގެ ާމި ާހދ.ނައިަވއިދޫ ާވޯޓުލ ންީވ5ާާ.ކުނބުރުޫދ، ާމީހުން ރަށުގެ

ާއެނގިފަާކޮން ާކަމެއް ާއެާތަނެއްަގއި ާނެތް. ާއެާއެއް ާނެތް. ާއެނގޭަކށް ާތަނެއްަގއިކަން ާކޮން ާތިބީ މީހުންނަށްާާމީހުން

ާއެކަމަކު ާލިބިގެންވޭ. ާވެސް ާޙައްޤު ާދިނުމުގެ ާވޯޓު ާލިބިގެންޭވ، ާވެސް ާޙައްުޤ ާކުރިމަތިލުމުގެ ލޯަކްލާާވެސް

ާއެ ާއިންތިޚ ބުަގިއ ާތަނަކަށްކަންާކައުންސިލުތަުކގެ ާކޮން ާވޯޓުލ ންވީ ާއެނގިފަާމީހުން ާއެހެންވީމ ާވެސް ާނެތް. ، އެއް

ާވ ހަކަާިމއ   ާދައްކަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިނިސްޓަރުންނ ާވެސް ާމިއީ ާވަޒީރުްނެގާާއެއް. ާވ ހަކަ. ގުޅިަފއިވ 

ާ ާމިއީ. ާމައްސަލަތައް ާަވޒީރުންެގ ާމިއީ. ާނިންމަާމި ، އެހެންީވމ މައްސަލަތައް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވެސް ންާކަންތައްަތއް

ާޤ ނޫނުލްޢު ާކޮބައިޯތ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ުތ. ާކޮބައިތޯ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު. ާކޮބައިޯތ ާމިއީއެބަޖެހޭ. ާއެނިގއްޖެ. ވެްސާާޤޫބ ތު.

ާެވސްާދަްއކަންޖެހޭ....ާޤޫބ ތުގެާވ ހަކަބެހޭާޤ ނޫނެއް.ާޤ ނޫނުލްޢުާޖެހޭާވ ހަކަ.ާހަމައެކަިނާހެއްކ ދައްކަން

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވ ާ ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރުން ާިޢްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުން، ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ާދަންނަވަން.ާއެދިާހަަކދެއްކެވޭނެާފުރުޞަތުާދެްއވުަމށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ 

ާ

 ާކަދެއްެކުވން:ވ ހަހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާ

ާދައްކ  ާމީހުން ާމި ާވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަަދއްކ ނަްނ. ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ގޮތަްށާާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާހަިޑޮކށް ާއެނގޭ. ާދަންނަވ ލަްނާވ ހަކަދަްއކަން ާއަޅުަގނޑު ާއ ެދ، ާވ ހަކަދައްކ ނަން. ާހަޑިކޮްށ ވ ހަކަދައްކަންޏ 

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ވ(ާަގިއވ ާގޮތަށްާހުރިހ ާަކމެއްާނިމިފައޭާމިހ ރު....393ާބޭނުންވަނީާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަ ާހަމަވެއްޖެ. ާަވގުތު ާލިބިވަޑަިއގެންފަިއވ  ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއ ދެ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ުރ ނޑު އަރުވަނީާާުޅގަ

ާއަށް.ާهللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ރުހުންދިނުމުގެާމައްސަލައިަގިއާރުންނަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިާވަޒީ.ާعليكنާاسالم`.ާ

ާބަލައި ާވ ހަކަވ ހަކަދަްއކ ލަން ާވ ހަކަަދއްކ ވަރަށްވުރެ ާމިއީ ާއަރަނީ ާހިތަށް ާއަޅުަގނޑު ާއިށީނލ އިރު ެދގެްނާނުދައްކ 

ާޢަމަލުކުރަމުން ާަވޒީރުން ާތިބި ާިދވެހިރ ްއޖޭގައި ާމިއަދު ާއެއީ ާމައްސަލައެކޭ. ާރަނގަޅު ާމ  ގޮތުްނާާގެންދ ާތިބުން
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ާދިމ ވަމުންއަޅުަގނޑުމެންާ ާަރއްޔިތުންނަށް ާރ އްޭޖގެ ާއިންތިހ ާގެ ާެއއީ ާައނިޔ  ާގެއްލުމ ިއ ާމިދ  އަްށާާމިދ ،ާލިބެމުން

ާވަޒީ ާއެނގިަވަޑއިގަންަނވ ނެ ާކަމެއް. ާމުހިއްބޮޑުވެފަިއވ  ާމިހ  ާުރހުންދިނުން ާމިރުންނަށް ާީކއްެވގެންާާމުވެގެން ާއުޅެީނ

ާއެްއގޮތަކަށް ާނޭނގެ ާދަންނަވ ކަށް ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާތިބިާާކަމަށް ާމިއަދު ާޖެހުނީ ާދަންނަވ ލަން ާމި ާއެހެން ވެސް.

ާސަރު ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާުނވަތަ ާހިންެގވުމ ވަޒީރުންނަކީ ާވުޒ ރ ަތއް ާތިއްެބިވާާކ ުރެގ ހަވ ލުކުަރއްވ ަފއި

ާއެ ާއަރ ވަޑައިާާބޭފުޅުންނަކީ ާހިތްޕުޅަށް ާގޮތަކަްށާބޭފުޅުން ާައރ ވަަޑއިގެންެނވި ާހިތްޕުޅަށް ާކަމެއް ގެްނނެވި

ާވިދ ުޅވާ ރައީ ާކަންތަްއާާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނެތަސް ާއޮތަސް ާޤ ނޫނެއް ާބޭރުން ާބޭރުން،ާޗ ޓުން ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ގޮތުން

ާއެހެންވީމ ކުރަްއވަމު ާބޭފުޅުން. ާގެންދަވ  ާން ާބޭނުންާ، ާދަންނަވ ލަން ާކުރުކޮށް ާވަރަށް ާމިާާއަޅުަގނުޑ ވަނީ

ާދިގުކޮމައްސަލައިާ ާމ  ާއިން ާޕީ.ޭއ ާނިސްބަތްވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ގަިއ ާދަްއކ ަކްށާށް ނޑު ާއަުޅގަ ހަކަަދއްކ ކަްށ

އެއީާވަޒީރުންނަށްާމިހ ރުާ،ާމަށްާގޮތެއްާނިންމ ފައި.ާއެހެންވީމ އްުނކުރަމޭ.ާއެއީާއަުޅަގނޑުމެންާއޮންނ ނެާމިކަގަސްތެ

.ާެއީއާއަލަށްާއިސްތިޢުފ ދެްއވިާވަޒީުރންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާއެްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާރުހުންާުނދޭންާނިންމައިގެން

ާނުގެންާ ާގެނެޔަްސ، ާގެްނގޮްސގެން ާއެހެންކޮމިޓީއަކަްށ ާއަިދ ާެގނެޔަސް ާކުިރޔަްސާާގޮްސ ާެއކަން ގޮަތކަށް

ާވިދ  ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާސ ފު. ާވަރަށް ާއޮތީ ާނިންމުން ާއެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ާސ ފު. ާަވރަށް ، ުޅވ ހެން

ނުޑގެާއަޚްާޢަބްދުލްގަިއާއިތުރަށްާވ ހަކަދަްއކ ކަށްާމައްސަލައިާާމިައުޅަގނުޑ  ޢަޒީޒުާޖަމ ުލާަގސްތެއްނުކުރަން.ާއަުޅގަ

ާބޭނުން ާވ ަހކަދައްކަން ާއިތުރަށް ާމިހ ާއަދި ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާާވ ތީ ާހިސ ބުން ނިންމ ލ ނީާހިފ 

ާއޮތްއަޅު ާނިންމުން ާކޮމިީޓއަކަްށާގެންދިޔަޔަސްާާަގނޑުމެްނގެ ާދަންނަވަމުން.ާއެއީ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ޤ ނޫނެްއާ،ާގޮތް

ާމެންބަރުންނަށް،ާވަޒީރުްނެގާ ާތިއްބެވި ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތަސް އޮތަސް،ާނުގެންދިަޔޔަސް،ާޤ ނޫނެއް

ާނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ގަސްތުމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާރުހުންާދޭންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޒ ހިރު ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަްއދޫ ާައޅުަގނޑު ާފުރުަޞތުޝުކުރިއްޔ . ާިޢއްޒަތްތެިރާއ ދަމަށް އަރުވަން.

ާޖަމ ލްާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ނޑު ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލައްަވއިފި. ާފުރުޞަތު މެންބަރު

ާނެޓުާޕީ.އޭާައށްާމިހ ރުާއޮތީ.ާާމ4ާިބޫބަކުރަށްާފުރުޞަތުާއަުރވ ނަން.ާބ ކީާއަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބޫބަކުރުއަމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލްާ

ާ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާعليكنާاسالم`. ާޤ ނޫނު. ާއ ދެ، ާ)ރ(ާ;34އަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާދަށުންާވަަނ ގެ

ާހޯއްދެވުމަށްޓަަކިއާ ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢައްަޔންކުރައްވ ަފއިވ  ާމަޖިލީހަށް ވަޒީރުްނގެ

ާަމއްސަލައ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ާފޮނުްއވ ފައިވ  ާާގުޅޭާއްޔ  ާމައްސަލައިާގޮުތން ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާވ ަހަކާއަުޅގަ ގަިއ
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ނޑުާދެކެވެމުން ވިޔަސްާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާދެންާބައެއްާބޭފުޅުްނާާގޮތެއްާހިތަށްއަރަނީާމިއީާކޮންމެާދ އިުރގައިާއަުޅގަ

ނޑަްށާއެނގިަފއި ގޮތުްނާާއޮތްާއެބަާވިދ ޅުވޭާމިާކޮމިޓީައކަށްާނުފޮނުވ ާގެނެސްާއޮތްާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާދަންނަވ  ާއަލީަގއި ާމަޢުލޫމ ތުގެ ާލިބިފައިވ  ާމައްސަލަާއަދި ާމި ާގޮެތްއާާކޮމިޓީާއަކީާނަމަ ާއިން ާކޮމިޓީ ާގޮސް އަށް

ާމައްސަލަާ ާއޮތް ާއަިއސް ާމަޖިލީހަށް ާކޮމިޓީާނިންމައިގެން ާނިންމީ ާޮކމިޓީން ާސުާެއއް. ާއޭރުަގއި ާކޯުޓެގާއަށް ޕްރީމް

ާކޮމިޓީ ާނެތީސް ާދެންނެވީމ ާާހުކުމް ާބޭފުޅުންނަށް ާޢައްޔަންކުަރއްވ ަފއިވ  ާމިނިސްަޓރުކަމަށް ާވަަޑއިގަންަނވަން އަްށ

ާއެވަަޑއިނު ާއެކަމ ާގަންަނވ ތީވެ ާކަމެއްާނެތިގެން ާކުރެއްވޭނެ ާއިތުރަށް ާތަޅުމުންާާބޭފުުޅންނަށް ާމަޖިލީހުގެ މެދުާގޮތެއް

އޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއޮތީާކޮިމޓީާއިންާނިމިގެންާއައިސްާއޮްތާމައްސަލަ.ާއެހެންވީމ ،ާާނިންމުމަށްޓަކައިާފޮނުވ ފައިާއެާ

ާއޮޅުމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިާނިންމަންާަކމަށްާވ ތީވެާާއެއީ ާދިަޔސްާނުދިޔަސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމި ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު އަުޅގަ

ާޤ ނޫނީާގޮތެއްާއެބަޖެހޭ.ާކޮންމެ ާއޮްތާާވިަޔސް ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާވ ނީ ާވަޒީރުންނަށް ގޮތުން

ާއިޖު ާައޅުަގނޑުމެންރަޢ ހުރިހ  ާކުުރމަށްޓަކައި ާެއކަން ާފުރިހަމަކުރެއްވީމައޭ. ާއެބަޖެހޭ.ާާތުތަކެއް ާއަުރވަން ަވގުތު

ާކޮންމެ ާބޭނުންވަނީ ާދަްނނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާައޅުަގނުޑާާގޮތެއްާއެހެންވީމ ، ާފޮނުވިޔަސް ާކޮމިޓީައކަްށ ވިޔަސް

ާައވަހަށްާާމައްސަލަ ާވަރަށް ާައވަހަށްާނިންމަންޖެހޭާމައްސަލައެކޭ.ާނުފޮނުވިޔަސް އެއްާނެތޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވަރަށް

ާމައްސަލަ ާމިކަމ ނިންމަންޖެހޭ ާއެހެންވީމ ، ާއެްއގޮަތކުންާާއެކޭ. ާކޮންމެވެސް ާފުރުޞަތު ާނިންމުމުގެ ާގޮތެއް މެދު

ާނުކުތާ  ާމި ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ތީވެ ާކަމަށް ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭނެ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދިނުމަކީ

ާ ާރުހުން ާެއްއގޮަތކަށް ާކޮންމެވެސް ާމިކަން ާދެްއވަިއގެްނ ާސަމ ލުކަން ާއެއަށް ާނުދެއްިވޔަސް ބޭފުޅުްނެގާާދެއްވިަޔސް

ާއެދިަވޑަިއގަތުްނާ ާެދއްވުމަށް ާސަމ ލުކަން ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާދެއްވުމަްށ ާުފރުޞަތު ާނިންމުމަށްޓަކައި އެކަންތަްއ

ާވ ޖިބެއް ާވެސް ާމަނިކުފ ނުގެ ާތިާއެއީ ާކުރައްވަމުން ާއެކަްނ ާވ ތީ ާއެަކްނާާކަމަށް ާއެހެންވީމަ، ގެންދަަވނީ.

ާތަކުރ ރުކުރަ ާިމކަމަށް ާއެިދވަަޑއިގެން ާއަރިހުން ާމެންބަރުންެގ ާއަހަްއވ  ާޯހއްދަަވއިދެްއވުމަކީ ނޑުމެްނެގާއްލެއް ުޅގަ

ާމި ާދަންނަވ ލީ. ާވ ހަކަ ާމި ާައޅުަގނުޑ ާވ ީތވެ ާކަމަށް ާަކމެއް ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޕްރޮސީޖަރާއޮްތާާޕ ޓީން ކަމަކީ

ނޑުާއަށްާގޮސްފައިާއައިސްަފއިާއޮތްާމައްސަލަެއއްާާގޮތުންާކޮމިޓީ ކަންާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަގަކުެރޭވތީ،ާއެާނުކުތ ާއަޅުގަ

ާ ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަޮކޅު ާއަޅުަގނޑު ާފ ހަގަކޮށްލަމުްނ ާعليكنާوسالمތަކުރ ރުކޮށް

ާ.وبركاتهާهللاާورحوت

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.9

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމިޝުކުރިއް ާދެން ނޑު ާނިމުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ ާމި ާަވުގތު ނޑައެޅިަފިއވ  ާކަ ާބަހުސަށް ާމި ދަނީާާޔ .ާމިހިސ ބުން

ާއިާމިާއޮތީާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.އަށް.ާމިާއައިޓަްމގ9ާައެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

9.3-ާ9.3-ާާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނަންބަރު؛ާހުޅުހެންވޭރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމަނިކު މޫސ 

4229/7 ،...ާ ާޤ ނޫނަށް ާސިވިްލާަސރވިސް ާއިްއވުން.ާާދިވެހި ާކިޔުން ާުފރަތަމަ ާބިުލގެ ާގެނައުުމގެ ވަަނާިއޞްލ ޙު

ާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެަނއުމުގެާބިލު.ާާިދވެހިާސިވިލްާސަރވިސްާޤ ޫނނަށްާ...، 4229/7ާޤ ނޫނުާނަންބަރު؛

ާާތިމަރަފުށީާ-..9 ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޞްދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދު ާނަންބަރުމެންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ؛ ޠަފ 

422;/; ،ާ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާކޮށްަފއިވ  ާާތްތަކ ނ ޔައިރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ކަން ާ...ޤ ނޫނަށްބެހޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާާ،;/;422ނޫނުާނަންބަރުާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެަނއުމުގެާިބލުގެާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވުން.ާޤ 

ާވަނަާއިޞްލ ުޙާގެނައުމުގެާބިލު.ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާ...ާޔަތްަތކ އިނ ރައްކ ތެރިކަމ އިާާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާދޭންޖެހޭ

9..-ާ9.5-ާާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާލަޠީހިތަދޫ ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ފު ާ؛ނަންބަރުފަިއވ ،ާޤ ނޫނު

ާގެނައުުމގެާާއިޞްލ ޙުާަވނަާ...އުޫސލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނަށްދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަީޒާ، 4232/9

ޒީާުއސޫލުްނާދިވެހިރ އްޭޖގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަ، 4232/9؛ އިްއުވން.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާކިޔުންާފުރަތަމަާގެބިލު

ާލު.ވަނަާއިޞްލ ޙުާގެަނއުމުގެާބިާ...ާހިންގުމުގެާޤ ނޫނަށް

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާާ-9.6ާ-9.6 ާދ އިރ ގެ ؛ ފައިވ ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ާމެންބަރުާޝިފ ޤުޢިއްޒަތްތެރި

ާގެނައުުމގެާާއިޞްލ ޙުާަވނަާ...ށްމުގެާޤ ނޫނަދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަީޒާއުޫސލުންާހިންގު، 4232/9

ާނަންބަރުާން.ިއްއވުާކިޔުންާފުރަތަމަާގެބިލު ާލ މަރުކަީޒާ، 4232/9ާ؛ޤ ނޫނު ާދ އިރ ތައް ާއިދ ީރ ިދވެހިރ އްޖޭގެ

ާައއިޓަމްާގެނައުުމގެާާއިޞްލ ޙުާވަނަާލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނަށް...އުސޫ ާއެޖެންޑ  އަށްާދިއުުމގެާާ:ާބިލު.ާއަޅުަގނޑު

ާލިކުރިންާމިއަދުގެާ ާޮއތް.ާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީ،ާާކޮމިޓ5ާީގައ52ާާި>;ސްޓުާދަންނަވ ލ ނަން.ާކޮމިޓީތަުކގެ ެއއްާއެބަ

37ާ>33ަގއި.5ާާގައި.ާޢ އްމުާކޮމިޓީ،ާކޮމިީޓާކޮޓަރ4ާާިަގއި.ާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރ3ާާިކޮމިޓީާކޮޓަރިާ

ސަލ މަތުގެާގައި.ާަޤއުމ3ާާީކޮމިޓީާއޮންނ ެނ.ާއެއީާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީގެާަސބްާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރ5ާާިގައިާވެސްާ

ޔަފ ިރާގަިއާދައުލަުތގެާވ52ާި>34ަގއި.5ާާކޮމިޓީ،ާކޮިމޓީާކޮޓަރިާާަގއި.ާޤައުމީާތަރައްޤ4ާާީކޮމިޓީ،ާކޮމިީޓާކޮޓަރިާ

ސަލ މަީތ67ާާ>36ަގއި.4ާާކުރުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮްއވެިވާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާތަންތަންާޕްރައިވެަޓއިޒްާ

ާކޮމިޓީ.67ާާ>36މަާކޮމިޓީ.ާހަާބެހޭާޚިދުމަތްތަކ  ާކުޑަ ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީ،ާކޮިމީޓ67ާާ>36ގަިއާމުޅި ާޕެޓިޝަން ަގއި

ާ 5ާާކޮޓަރި ާކޮޓަރު ާކޮިމޓީ ާއޮންނ ނީ ާކޮމިޓީ ާުކޑަ ާމުިޅާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓ22ާާީ>38ގައި.4ާާާަގއި. ާދެ ެއއް.ާާަގއި

ާްއޙީާގައިާޤައުމީާޞ22ާި>38އި.ާގ3ާަބެހޭާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާާވަންާމުއައްސަސ ަތކުގެާކަންތައްަތކ އެީއ،ާމިނި

ާަގއި.4ާާބެހޭާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވވިާކޮިމޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާާރެންސ އިންޝުއަ

ާ
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ބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.: ާ.ާކުރިންާތަޢ ރުފުާކުރެވިފައިވާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެވިފައިވ ާބިލެްއެގާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއަށް.ާކުރިްނާތަޢ ރުފުާ:އިޓަމްާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއަ

ާމިފަދަާކަމެއްާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާމިއަދަކުާެވސްާނެތް.ާ

ާ

ާސް.ބަހުާާ.ާއިބްތިދ ޢީާ;

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެާ-3.; ާއައިޓަމް ާއިބްތިދ ޢީ;ންޑ  ާބަހުާ. ާމިއީ ާތ ވަލ3ާުސް. ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއޮންަނާގަިޑއިރަށް ކޮށްފަިއ

ާމަސައްކަތެ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިއަދު ާ;އް. ާދަށުން ާބިލުާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާ-3.;ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި. ާބިލު ާވަނީާާމި

އަރުވަްނާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެިރާާދ އިރ ގެވިލުފުށީާ

ާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވުމަްށ.ާޕޯޑިއަމަށްާަވޑަިއގެން

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާރައީްސ،ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުން.ާއ ދެ،ާ.عليكنާاسالم`.ާ ާމިާާގިނަާޢިްއޒަތްތެރި ާވަންދެން ުދވަސްތަެކއް

ާ ާކުެރވުމުެގާމަޖިލީހުގެ ާމަސައްކަތްތަްއ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަލުން ާއޮތުމަްށފަހު ާއަިއއްސަ ާހުއްޓުމަކަށް މަސައްކަތްތަްއ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާދެއްވީީތ ާނަްށ ާޙަމްދ ާލ ޞުބްޙ ނަހޫަވތަޢ هللا ނޑުާުޝކުރުާާއިއަށް ާއަުޅގަ ާއަދި ކުރަން.

ާމަަސއްކަތްތައުއްމީދު ާމިކުރ  ާފަށ ގެން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިއަްށާކުރަނީ ާނެތި ާހުއްޓުމެއް ާމަޖިލިސް ާމި ުކަގއި

ާއަޅުާ ާފުރުޞަތު ާދިޔުގެންދިއުމުގެ ާތަނަަވސްެވެގން ނޑުމެންނަށް ާބިލަީކާގަ ާހުށަހަޅ  ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއަދު ން.

ާ ާމަސަްއކަތްެތރިނ53ާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާއެާއިނ ވަނަ ާމީހުންނަށްާނޫންާއަދި ގެންވ ާލިބިާެވސް

ާހަޅު ާކަންތައްަތކ ާާއިތ ލުކުރުމާ ޙައްޤެއް ާކުރިމަތިވ  ާމަސައްކަތްތަުކގައި ާެއމީހުންގެ ާމީހުން ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  އަިދ

ާއެ ާދެކޮޅުހަދ  ާެއކަމ  ާގޮތުން ާކުަޑުކރުމުގެ ާއިޤްތިޞ ދު ާމިއަުދާާގުިޅގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ފުރުޞަތު

ާޙައް ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާލިބިފަިއވޭ. ާުފޅ ކޮށް ާވަރަްށ ާަބއެްއާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާދަށުން ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ުޤ

ާބޭނުންކުރަމުން ާމިހ ރު ާކުރަމުންާާފަރ ތްތަކުން ާއިޤްތިޞ ދަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއަސަރު ާނޭދެވޭ ާމިކަުމގެ ދ އިރުގައި

އްޞަާގޮެތއްަގއިާރިސޯޓުތަުކގައިާމަސަްއކަތްކުރ ާއަިދާޚ އެބަދޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިާހުށަހަޅ ާބިލަކީާ

ާއެމަސައް ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާކުރީަގއި ާފެށުމުގެ ާހަޅުތ ލުކުރަން ާމުަވއްޒަފުން ާމަސައްކަތްކުރ  ާތަންތަނުގައި ާކަތްތެރި
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ާުއސޫލުަތްއާ ާކުރުމުގެ ާހަޅުތ ލަ ާމި ާއަދި ާގޮތ އި ާރަްއކ ތެރިކުެރވޭނެ ާހިމ ޔަތްކޮށް ާޙައްޤުަތއް ބޭފުޅުންގެ

ނަޑއެ ާބިާޅުމަށްޓަަކއިކަ ާމި ާބިލެއް. ާއޮތް ާޙައްޤުަތެކްއާެއކުލަވ ެލވިފައި ާއިތުރު ާމަސަްއކަތްތެރިންނަށް ާދަށުން ލުގެ

ާބަޔަކު ާކޮންމެ ާއެއީ، ާކުރަންޖެހެނީާލިބިގެންދ ނެ. ާހަޅުތ ލު ާމިގެންދަނީ ާމަަސއްކަތްކުރަުމން ބޭފުޅުންާާއެާ،ވެސް

މިާބިުލެގާ،ާމ ވީބޭނުންވ ާަކންތައްތަކެއްާހ ސިލުނުކުެރިވެގން.ާއެހެންާބޭފުޅުންާކުރަންާއެއިޙުތިޖ ޖްާކުރަންާމިޖެހެނީާ

ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާހޯދުމަާވެއްޖެާސަބަބުން ާޙައްޤުތައް ާއެމީހުންގެ ާމަސައްކަތްތެރިންނަށް ާއެިކާނަމަ ށްޓަކައި

ާއެބަ ާފުރުޞަތު ާމަަސއްކަތްުކރުމުގެ ާއެންމެާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާޖެހިވަޑަެއއްާއޮތް. ނުގަންަނވ ެނާފުރަތަމަ

ާހައިޖެކްހަޅުތ ލުކު ާތަންތަން ާއެތަންތަނުެގާކުރުމަށްޓަކައި ާވެސް. ާހުއްޓ ލ ކަށް ާމަސައްކަތް ާއެަތންތަނުގެ ާއަދި ރ ކަށެއް.

ާހޯދު ާޙައްލު ާއެކަމުގެ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާއަާމެނޭޖްމަންޓ  ާލިބިގެންދ ނެ. ާފުރުޞަތު ާހަމަމުެގ ާމިާާދި އެހެންމެ،

ާމިާ ާހަޅުތ ލުާބިލުން ާއިރުގައި ާހަޅުތ ލުކުރ  ާކުރ ނެ ާކަމ އި ާކޮންތަންތަނެއްަގއި ާކަމ އިކުރ ނީ ާވަގުތެއް ާމިާާކޮން

ާކުރީަބއިގާ  ާވެސް ާސަބަބުަތްއާާކަންތައްތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާކުރަންޖެހޭ ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާއޮންނަންޖެހޭނެ. އެނގިފައި

ނޑުމެންނަށްާމިާޙައްޤުާލިބިފައިާއޮތްއިރުާމިހ ރުާވެސްާއަ ނޑުމެންނަށްާއެބަހުރި.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސންާއަޅުގަ ުޅގަ

ާވެްސާާމުާރަްއޔިތުންނަށްާއުނދަގޫާވާ ޢ އްކަންކޮުޅތަކުަގއިާމ ލޭަގއިާވެސްާދިިރުއޅޭާާއެކިާރ އްޖޭަގއިާވެސް ގޮަތކަށް

ާ،އްާހެދިާކަމ ާކަންބޮޑުވ ީތވެާަގވ އިދެާާަްގެންދ ތީވެާަސރުކ ރުންާވެސްާމިާއެއްވުންަތކ އިާކަންަތއްތަްއާބ އްވަމުނމީާ

ާަދށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގަވ އިދަާމިހ ރު ާއެ ާހެދިގެން ާމަނ ކުރުމަށްޓަަކއިާާށްވުންގަވ އިދެްއ ާިމކަންތަްއތައް

ާގޮތުަގިއާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާލިބޭ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޚަބަރު މަސައްކަތްކުރަމުންދ 

ާހަނިކުރ ާ ާުނކުރެވޭނެ.ާއަދި ާހަންޏެއް ާަގވ އިދަކުން ާަޙްއޤެއް ާއޮތް ާދީފައި ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާއެހ  ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާމަކަމުގައިާ ާގިނަ ާއެކަުމގައި ާވެސް ާއުވަންޏ  ާުސވ ުލ ާއެއީ، ާކުރަންޖެހޭ. ާކަންތައްތަެކއް.ާސައްކަތްަތކެްއ ފެދޭ

ާއެހެންވީމ  ާމ ފުޅ ކޮށްާ، ާޙައްޤު ާއެ ާުގޅިގެްނ ާޤ ނޫނަކަށްވުމ  ާގޮސް ާބިލު ާއެ ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާމި ބިލެއް

ާލިބިގެންދ ނެ ާބަޔަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެކަންކުރަން ާއެހެންވީރައްޔިތުންނަށް ާހުށަހެ. ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއް ާމިފަދަ ޅުމުެގާމ ،

ާއެއީ. ާސަބަބަކީ ނޑު ާާމައިގަ ާހަމައަދި ާހުށަހަޅުމ ާއެހެންމެ ާބިލު ާމި ނޑަށް ާރިސޯޓުތަުކަގިއާާއަޅުގަ ގުޅިގެން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް، ާގެންދިޔަ. ާފ ޅުކުރަމުން ާކަންބޮުޑވުން ާވެސް ާފަރ ްތތަކުން ާަބއެއް މަސައްކަތްކުރ 

ާރިސޯޓުތަދަންނަ ާބޭނުންވަނީ ާހަޅުތ ލުާކުަގއިވަން ާމި ާލިބިގެންވެޔޭާުކރެވޭނެވެސް ާބިލުން ާމި އީ،ާކުރީަބިއގ ާ.ާއެާމަގު

ާމެނޭޖު ާއަންގަންޖެހޭއެތަނެްއގެ ާމިވެނިމަންޓަށް ާތިމަންނަމެން ާާނެ ާކަްނބޮޑުވ ީތވެކަމަކ  މަންނަމެންާތިާދޭތެރޭަގއި

ާހަޅުތ ުލކުރަމޭ،ާއިުހތިޖ ޖުކުރ ނަމޭ. ާއެނގޭެނާއ ނ،ާާމިކަމުގައި ާވެސް ާެމނޭޖުމަންޓަކަށް ާއެ ާދުވަހަުކާއޭރުން ިމވެނި

ާ ާީމގެކުރިްނާތިމަންނަ ާއެބައޮތޯ ާކަންއްލުކުރަންޖެހޭނެހަމިކަންތައް ާހަ.ާއެ ާނޫނިއްލު ާއެނުލިބިއްޖިއްޔ  ެގާތަނެއްާާއްޔަކ 

ާ ާނުކުރ ނެ ާދެނެއް ާގޮްއސިހަޅުތ ލެއް ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާހުންނ ެނާާވ ާކަމުަގއިާމި ާބިލުގައި ާދެން،ާމި ނަމަ.

ާހުށަހެޅުމާ  ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާނޫން. ާބިލެއް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާމި ާކަންތައްތައް. ާގިނަ ާވަރަށް އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ
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ާ ާވަަޑއިގަންަނވ  ާނިސްބަތް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާިވސްނުމ 99ާގުިޅގެން ާމެންބަރުންގެ ާމިާޢިއްޒަތްތެރި ިބުލާާއެކުަގއި

ާފު ާއުއްމީުދކުރަާރިހަމަވެގެންދ ނެާމިއަށްވުރެ ނޑު ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުކަމުންާކަމަށް ާނަސީބު ނުޑެގ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ނީ.

ާދިޔަ ާކަންތައްތައް ާއިރަކުާާމަޖިލީހުގެ ާކިތަންމެ ާމިތ  ާއެހެންވީމ ،ާމިައދު ާވެސް. ާލިމިޓެއް ާނެތް ނޑަށް ާއަުޅގަ ގޮތުން

ާއެހެންނަމަ ާހުރެވިދ ނެ. ނޑަށް ާައޅުގަ ާދައްކަން ާމިވ ހަކަ ާމަޖިލިހުގެާާ،ވެސްވެސް ާމިއަދު ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާެއްއވެްސާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާކަމަށް ާއުފެދިދ ނެ ާަހމަނުޖެހުމެއް ާމިތަނުަގއި ާވެސް ާގޮތުން ާގެންދިަޔ ާކުރިއަށް ކަންތައްތައް

ާހިނގ  ާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއިާކަމަށްާކަމެއް ާއެކަން ާކުރަމުންާވަންޏ  ާމަސައްކަތްތަެކއް ނޑުމެދިޔަާމި ާއަުޅގަ ާންނަށްާކަން

ާއެހެންވީމ  ާދިޔަ. ާމިާ،ފެނިގެން ާނެިތން ާމިއަދު ާވެސް ާވ ާއަޅުަގނޑު ާމިކަން ާބަހުސަކަށް ާމި ާމިާތަނުގައި ާގޮތަށް

ބޭނުންވީާމިާބިލުންާލިބޭާޙައްޤުތަކ އިާމިާދަންނަވ ލަންާތަނުގައިާމިވ ހަކަާދަްއކ ކަެށއް.ާޖުމްލަާގޮތެއްގައިާއަޅުަގނުޑާ

ާ ާބައެްއ ާހިމ ޔަތްކުރެވޭ ާަމޢުލޫމ ތުކަންތަބިލުން ާަބއެއް ާމެންބަރުންނާ އްތަކުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ތައް

ތްތެިރާހިއްސ ކޮށްލަން.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލުާރަނގަޅުާބިލެއްގެާޮގތުގައިާމިާމަޖިލީހުންާނިންމުމަކީާވެސްާތިާޢިްއޒަ

ާ ާމީ ާކަމެއް. ާގުޅުންހުއަމެންބަރުންގެ ނޑ  ާއަޅުގަ ާމީ ާިވަޔސް ާހުށަހެޅިކަމުަގއި ނޑު ާބިލުގެާޅުގަ ާމި ާނޫން. ާބިލެއް ރި

ާމި ާގޮތުަގއި ާފުރިހަމަ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާބިލު ާމި ާބ ރަކީ ާވެސް ާހުރިހާ ާހުރިހ  ާއެ ާގެންދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ބިލު

ާލިިބގެންާ ާބ ރެއް ާޢިއްޒަތްާއިޚުތިޔ ރަކ އި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ވަނީ ާމެންބަރުންނަށް. ްށާިމ ަބުހްސ ުކިރއަ ، ތެިރ

ނޑަށްގެންދ އިުރގައިާވެސްާއަ ްނާނިސްބަތްކޮށްާައޅުަގނޑ ާދިމ ލަށްާމީގައިާހުރިާެއއްވެްސާމ އްދ ތަކެއްާނުފޮނުވަާާުޅގަ

ާއެހެ ާއެދެން. ާންވީމާ އަޅުަގނޑު ާބޭ، ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާއޮވެާމީގައި ާކަމެއް ާއެާމަށްކަާއްޖެނުންވ  ާމިާާވަންޏ  ކަމެއް

ާވ  ާދެކެވޭ ާއެ ާބަހުސްަގއި ާއެ ާފ ޅުުކރެއްވީމ  ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ނީ ާއެހެންވީމ ހަކަތަްއ ެއާާ،އަކަށް.

ނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާމުހިއްމުާާކޮމިޓީއަކުންާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރ  އިރުގައިާއެާދެްއކިާވ ހަކަަތކުގެާތެރޭަގއިާއަުޅގަ

ާދިއުމަ ާެވގެން ާޤ ޫނނަކަށް ާއައިއްސަ ާމަޖިލީހަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާހިމެނިގެން ާބިލުތަކުަގިއ ާމި ީކާކަންތައްތަެކއް

ާުއއްމީދު.ާއިރ ދަުކރެ ާއެއަޅުަގނުޑގެ ާައވަހަާއްިވއްޔ  ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ްށާލިބިގެންދ ނެ.ާއަދިާމިާފުރުޞަތު

ާވީ ާބިލު ާނިންމުމަކީ ާއަވަަހކަށް ާހ ވެސް ާކަުމގައިވެސް ާކަމެއް ާެއދޭ ާޢިްއޒަތްތެިރާާައޅުަގނޑު ާވެސް ާެއވ ހަކަ ވ ތީެވ

ާ ާވަރަށް ާދަންނަވަން. ާފުރުޞަތަށް.މެންބަރުންނަށް ާދެއްވި ާރައީްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބޮޑަށް

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބަހުސަށް ނުޑާނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަހުސަށް ާބިލުގެ ހަޅުތ ލުކުރުމުގެ

ާ ާހަމަޖެހިފައި ާހުޅުވ ލ ނަން.ާވަގުތު ާބަހުސަށްާާމިާފުރުޞަތު ާމިާބިލުގެ އަްށާާގަޑިއިރު.ާއެއީ،ާޑީ.އ ރު.ޕ5ާީއޮންނަނީ

މިނެޓް.ާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާާ:ގަޑ3ާާިއަށްާާމިނެޓް.ާއެމް.ޑީ.ޕ5ާާީގަޑ3ާާި
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7ާއަށްާާޖުމްހޫރިާޕ ޓީމިނެޓް.7ާާއަށްާާމިނެޓް.ާޤައުމީާޕ ޓ38ާީއަށްާާާމިނެްޓއިރު.ާޕީ.އ7ާޭކޮންމެާމެންބަރަކަށްާ

ާލީޑަރުން ާޕ ޓީތަުކގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާދަންނަވ ލ ނަންމިނެޓް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަމ ލުކަމަށް ާބައެއްާާގެ މިހ ރު

ާމެން ާޕ ީޓތަކ ޢިއްޒަތްތެރި ާމަާުގޅިަވޑަިއގެންނަވަމުންާބަރުން ާމީޑިޔ ގެންދ  ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް އިްނާާޢުލޫމ ތު

ާއެހެންވީމ  ާލިބެމުންދޭ. ާލިޔެކިޔުންަތްއާ، ާކުރަންޖެހޭ ާފުރިހަމަ ާއެ ާމަތިން ާޮގތުގެ ާބުނ  ާގަވ އިުދގައި މަޖިލީހުގެ

ާއަމީންޢ ފުރިހަމަ ާމިއަންަނާާއްމ ކުރައްވ ފަިއާމަޖިލީހުގެ ާއަދަދުތަކަށް ާޕ ީޓގެ ނުޑާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅގަ ހަވ ުލކުރެްއވުުމން

ާ ާވ ހަކަ ާފުރިހަމަކުރ ނެ ާބަދަލު ާދަންވަން ާއެމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ، ާމަތިން. ާގޮތުގެ ވ ަހަކާާގަވ އިދުަގއިވ 

ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނުޑ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުާާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު އަރުވަނީ

ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއިބްރ ހީމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާދެކުނުާމ ފަންނު

ާރަީއސްާޝުކުރިއްޔާ  ާރިޔ ޟުޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުްއވި ާދ އިރ ާ.ާއ ދެ،ާބިލު ާވިލުފުށީ ާވަރަްށާާ،ރަޝީދު ނޑު އަުޅގަ

ނޑުާފުންކޮްށާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮްތިއރުާއަޅުާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާހަޅުތ ލުާކުރުމުގެާބިލުގެާނަމުގައިާމި ގަ

އެހެންމެ،ާވަިކާާކަންާވެސް.ާައދިާހަމަކުރާ ގަންނަންާމަސައްކަތްންާދޭހަވޭާބަެއއްގެާަޙއްޤުތައްާިނގުޅާ ވިސްނ ލީމ ާމީގެ

ާފުޅ ކުރުަމށް ާޙައްޤުަތއް ާމަސަްއކަތްާބައެްއގެ ާއެބަ ާރިޔ ޟުމީގައިާކުރޭާވެސް ާހުށަހަޅުއްވަުމން ާބިލު ާއެާ. ާރަޝީދު

ާމައްސަލަތަކު ާއެޖެޭހ ާމުަވއްޒަފުން ާއުޅޭ ާިރސޯޓުތަުކގައި ާވިދ ޅުވީ ާމެނޭޖްމަންޓ  ގެްނާވ ހަކަދައްަކއިާަގއި

ާއެާ ނޑުާމަޝްވަރ ކޮްށގެން ާައުޅގަ ާމަްޝވަރ  ާކުެރވޭތޯ. ާމިހ ރުާކަންތައްަތއް ާރ އްޖޭަގއި ާގޮުތަގއި ވެްސާާޤަބޫލުކުެރވޭ

ާއަ ާއެސޯިސއޭޝަންތަކ އި ާުމވަްއޒަފުން ާއުޅޭ ާރިސޯޓުތަުކަގއި ާބައެއް ާއެ ާހަދައިހަމަ ާޖަމ ޢަތްތައް ާއެހެނިހެން ގެްނާދި

ާކަންތައްަތއް ާވެިށާާުކރަމުންާމަޝްވަރ ކޮށް ާޓޫރިޒަމް ާރ އްޖޭގެ ާއަިދ ާބަަޔކު ާއަޑުނ ހ ނެ ާއެހެންނަމަވެސް، ގެންދަނީ.

ާއޮތް ާރަށްތަކެއްާބިނ ވެފައި ާބަަޔކަށް ާވަކި ާފ ިއތުވިތ  ާުނފޫޒުާގޮތުން ާބަެއއްގެ ާވަކި ާދީ ާމައްޗަްށާތައް ޭއގެ

ާއެ ާސަބަބުން ާއަާފޯރ ފައިވުމުގެ ާވަޒީފ  ާެއާމަދަނީ ާއަދި ާޙައްޤުތައް ާނުލިބޭ.ާބޭފުޅުންގެ ާޙައްޤުތަކެއް ާމީހުންގެ ދ ކުރ 

ާލިބެނީކީ ާޙައްުޤ ާެވސް ާގޮްސގެން ާއިންސ ފަށް ާަރއީސް، ާކޮަބއިާޢިއްޒަތްތެރި ާއިްނސ ފަކީ ާނޫން. ާވެްސާެއއް ކަން

އަހަުރެވގެންާދިޔައިރުާއިންސ ުފ52ާާތޯ؟ާވިދ ޅުވެބަާއިްނސ ފަކީާކޮބައި،ާެއއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެނގެނީކީ

ާމ ާއެާނުލިބިގެން ާއެާއުޅެނީ.ާއިންސ ފަކީ ާއެއްޗެްއ.ާއިްނސ ފަކީ ާޙައްޤުާއެާާބޮޑު ާދިނުން.ާވަރަށްާާބައެްއގެ ބަޔަކަށް

ާއެ ާޙައްޤު ާއެބަެއއްގެ ާއެއީ. ާއެއްެޗއް ާކިާފަސޭހަ ާދެނީ ާޙައްޤުތައް ާދިނުން. ާރައީްސ،ާބަޔަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ހިނެއްތޯ

ާފެށިގެ ާއެހިސ ބުން ާނުވަތަ ާމަްއސަލަ ާއުރައެއްގެ ާކ ބޯތަކެތިާބ ލިހު ާދަމުންދަމުން ާގޮސް ާރިސޯޓުތަކުންާން ދޭާާދޭ

ާމުވައްޒަުފންނަށް،ޚިދުމަ ާމައްސަލަ ާއެާތުގެ ާމީހުން. ާކުރ  ާބިނ  ާެއީއާދައުލަތް ާއެބަޖެހޭާާމުވައްޒަފުންނަކީ މީހުންނަށް

ާދޭންާ ާއުޖޫރަ ާޙައްޤު ާހިފަހައްޓައިއެމީހުންގެ ާނުދީ ާމީހުން ާގެންދ .ާބަޔަކު ާއެހެން ާރ އްޭޖެގާާވަންޏ ާކަމަށްާގެން އަދި
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ގޮތުންާބޭރުގެާމީހުންގެާއަތްމަްއޗަށްާދޫވެަފއިާއޮްތާއޮތުންާއަދިާައވަށްެޓިރާާވެށިާޓޫރިޒަމްާވެށިާއަދިާބިނ ެވފައިާއޮތް

ާނިގުޅަ ާޙައްޤުތަކުން ާއެ ާދަނީ ާގެނެއްަސާދިވެހީން ާމީހުން ާފުރުޞަތުތައްާއިާޤައުމުތަކުގެ ާއެ ގަންނަމުން.ާދިވެހިންނަށް

ާއަޅުގަ ާުސރުޚީހަނިކުރަމުން. ާހަމައެކަނި ާބިލު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާދެންނެވި ާވެސް ާކުިރން ާއިނީމ ާނޑު ާމިހެން ގައި

ާވަ ާހަޅުތ ލުކުރުުމެގާރައަޅުަގނޑު ާމުޒ ހަރ ، ާއެއްެޗއް. ާދެ ާެއއީ ާވެސް ާމުޒ ހަރ  ާހަޅުތ ލ އި ާއެއީ، ާކަންބޮޑުވޭ. ށް

ނުޑާދަންވަރުާކުރަންާވެސްާހަނިކުރަން.ނޑުާހުށަހަޅަންާމިއަށްާމުޒ ހަރ ބިލުގައިާއަުޅގަ އަސ ސީާޙައްަޤީކާާއެީއ،ާޭރގަ

ާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޙައްޤަކީ ާއަސ ސީ ާގޮތުން ާދަންވަާބުނ  ނޑު ާރޭގަ ާއެއްެޗއް. ާލިބިދޭންޖެހޭ ާބަަޔުކާބަަޔކަށް ރު

ާމަހުރޫމު ާނިދިން ާދިވެމީހުން ާކޮށްފައި، ާމަގުމަތީަގއި، ާހަމަ ާޓެސްޓުހިރ އްޖޭަގއި ާއަިދާާމިދިޔަ ާވެސް ދުވަސްވަރު

ާވެސް،ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ރައީސުލްޖު ާއޮތްވަ ާރ އްޖޭެގާމެޖޯރިޓީންާާމްހޫރިއްޔ ާނިދިކުރައްވ ަފއި ހަމަާހޮވ ަފިއާއަކީ

ާއެ ާބޭފުޅެއް. ާނިދިކުރަހުރި ާޮއއްާހެންނަމަވެސް، ާޖެއްްއވ ފައި ާއަށް ާޢ އިލ  ާހަޅޭވ  ާގޮސް ާއެތަނަށް ަލވ ާއްސުންކޮށް

ާ ާނުދީ ާނިދިޔަ ާއެްއޗެހިއޭގެ ާޖަލްސ ތަކ  ާުދވަހު ާެއީއާާއަނެއް ާވެސް ާހިފެހެއްޓުމަކީ ާނިދިޔަނުދީ ާވަރަށް ެކންސަލްވ 

ާއަރައިބަ ާޙައްޤުތަކަްށ ާމީހުންގެ ާރަީއސުލްޖުމްހޫޔަކު ާއަރައިާގަތުން. ާއެ ާނޫން ާަޙއްޤަކަށް ާމުރިއްޔ ގެ ޅިާގަނެވެީނކީ.

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގަެނވެނީ.ާއެހެްނވީމަ،ާމިާިބލުާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާމަޤުޞަަދކީާއަމުޖުތަމަޢުގެާޙައްޤަށްާއެާއަަރއި ުޅގަ

ާދ ދި ާޕްރޮޓެސްޓުާާގޮތުަގއި ާރިސޯޓެއްަގއި ާމުވަްއޒަފުންެގ،ާފަހުން ާގޮތުން ާކޮށްދިނުމުެގ ާކަމެއް ާބަޔަކަށް ކުރުމުން

ނަޑްށާންާއެްއވެސްާމީހަކުާޖެހޭާމައްސަލައިަގއިާމެނޭޖުނުކުރަާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއް މަންޓަށްާގޮސްާޝަކުވ ކޮށްާއަުޅގަ

ާމިވެނި ާއެީއ،ާއިސްނަަގއިކަމެއްާމިވެނިކަމެއް ާހައްޔަރުާގެންވޭ ާގެނެއްސަ ާމީހުން ާގޮތަކުންާުއޅޭ ާކޮންމެވެސް ކުރ ީނ.

ާއެީއކީާާވަޒީފ  ާއެހެންވީމ ، ާުބރުވ ލ ނީ. ނޑ ލ ަފއި ާކަ ާޕްރޮޓެސްޓުާވ ނެާއިން ާނޫން ާގޮެތއް ހައުްސާާަވއިޓްކުރޭ.

ާޕްރޮޓެސް ާވެސް ާއެހެންވީމާ ކުރިމަތީގައި ާުމޒ ހަރ ކުރ ެނ.ާާފުށް، ހަކުރުާ،ޑޫހ ާއި،ުމަދލ  ، ުޓކުރޭ. ާވިޔަސް ައގުބޮޑު

ާ ާސޯސައިޓީހަޅުތަލ ކުރ ނެ. ާޑިމޮކްރެޓިްކ ާވިސްނަންވީ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާއެއްެޗއް ާހުއްޓޭނެ ާމިތ ާާއެއީ އެއް

ާހަންޏެްއާ ާފުރުޞަތެއް ާދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާެއހެންވީމ ، ާފުރުޞަތު. ާއެ ާއެބަދޭ ާޤ ނޫނުައސ ީސގަިއ ބ އްވަން.

ާމަނުކުރެ ާމިހ ރު ާހައިޖެކްކުރަްއަވއިވޭނެ. ާވެްސާޖިލިސް ާީމގެން ާޙައްޤުތަކެކޭ ާވެސް ާއުުޅއްވ ަފއި ާދުވަހު ާއެހ  ގެން

ާ ާރައީސް،ާހެްއކ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާހޯދަން. ާަޙއްޤުތައް ާއެަތްއާާއ ރީނ ޤަރައްޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނެތިގެން ާބިލު ބެހޭ

ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާާބައެއް ާރައެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާބޮއްސުންލ ފައި، ާސަރވިސްއޮތީ ާޖުޑިޝަލް ެގާކޮމިޝަންާާއީސަކީ

ާަރއީސަްށާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅެއް. ާއިންަނވ  ާިއސްކޮށް ާވެސް ާއަފްރ ޝީމަކީ ާބޭފުެޅއް. ާއިންނަވ  އިސްކޮށް

ާއެ ާއަދި ާމައްސަލަތަކ  ާހުށަހަޅ  ާކޮމިަޝނަށް ާސަރވިްސގެ ާޖުީޑޝަލް ާއެޖެހޭާާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ތަނުން

ދެން،ާާފުންާހަޅުތ ލުކުރ ާމައްސަލަާވެސް.ޚިދުމަތްާނުލިބިގެންާތަނުގައިާތިބިާމުވައްޒަާމައްސަލަތަކުގެާަރއްޔިތުންނަށްާ

ނުލެވޭނެާއެތ ާތިބިާާގެންގޮސްާޖަލަންލެވޭނެތޯާމުވަްއޒަުފން،ާމީހުންކޮމިޝަންާއަޅުަގނޑުމެންާޖުޑީޝަލްާަސރވިސްާ

ާމުޒ ހަރ  ާއެހެންވީަމ، ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާވެސް. ާާމުވަްއޒަފުންނެއް ާއެްއޗެްއާއަީކ ާކުރ  ާމިންަގނޑުތަކުަގއި ަވކި
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ޖެހޭނީާމުދަލ ިއާހަރ ކުރ ނެ،ާޒ މުާ.ނެވޭނެނުގަާެއއްާވ ާއެްއވެސްާޙައްެޤއްާނިގުޅަާމިއީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައި

އަީކާމިހ ރުާދުނިޔޭގެާއެންެމާާއެްއކޮށްާރ އްޖެާޚިދުމަތުންާދޭންާނުވަތަާރިސޯޓުތަކުންާފަތުރުވެރިންނަށްާއެޭދާޚިދުމަތ 

ާ ާފަންތީގެ ާއެހެމަތީ ާތަނެއް. ާއޮތް ާންވީމ ޓޫރިޒަމް ާއޮތް، ާޓޫރިޒަމް ާފަންތީގެ ާާމަތީ އެއްެޗިހާާފ ޚ ނަތަކ ތަނެއްަގއި

ާބެޑު ާބަންކު ާނޫން.ާބޭުރެގާސ ފުނުކޮށް ާކަމެއް ާކުރެޭވނެ ާެއއީ ާބޭތިއްބޭނީ ާުމވަްއޒަފުން ާޖަހ ފައި ތަުކަގިއާއެކޮުޅކޮޅަށް

ނޑައެިޅގެްނާފަތުރުވެރިންނަށްާބޭރުގެާއެާޖަމ ޢަތްތަކަށްާއެނގިއްޖިްއޔ ާއެާޤައުމުތައް ލަާެވްސާހަމަާމައްސަާއީެއއީާކަ

ާމަ ާހައިޖީން ާއެއީ، ާކަމެއް. ާކަމެއްޖެހޭނެ ާއަްނނ ނެ ާވެސް ާބޭތިއްބުމަކީ.ާާއްސަލަތައް ާމުވަްއޒަފުން ތޮއްޖައްސ ފައި

ާ ާަވކިޮކޅަކަށް ާމިއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑު ާނޫން ާދައްކަނީކީޖެހިގެން ާާވ ހަކަ ާދެފަރ ތުގެ ާހަމަ ާވ ހަަކާޙައްވެސް ާމި ޤަށް

ާ ާކުރަން ާމުޒ ހަރ  ާމިދައްކަނީ. ާބޭރަށް ާވެސް ާމީހުންގެ ާނުކުންނަ ާތަޅ ގައި ާދަންވަރު ނޑު ާރޭގަ ހަނިކުރަންޖެހޭ.ާއެބަ

ާސްޓޭޖުިޢްއަޒްތެތިރ ަރއ ްސ، ައުޅގ، އެހެންވީމ  ާކޮމިޓީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާމިަަ ާކުާގައި ރ އިުރަގިއާކަންތައްތައް

ާމީަގއި ާއުނިކޮށް ާއިތުަރށް ާބިލަށް ާދަޅައިާާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާދަންވަރު ާޖެއްސުންކުރުންާމުޒ ހަރ ުކރުމ އި ާީމހުންނަށް ގައި

ާމި ާނަމުގައި ާމި ާބިލު. ާގެންެދވިްއޔ ާހަނިކުރ  ާކުރިއަށް ާސްޓޭޖުާބިލު ާކޮމިޓީ ާއެ. ާކަމަްށާާގައި ާވިސްނ ނެ ކަމަށް

ާވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .އަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާެދއްާ

ާ

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއިލްހ މްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާގެމަނަފުށި

ފުށިާތަލ ކުރުމ ާބެހޭާބިލެއްާވިލުަވނަާމ އްދ ގެާދަށުންާހަޅ53ާުޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާރިޔ ޟުދ އިރ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޚުލ ސްތެރިކަމާ ާގެ ާނުހަނު ާހުށަހެޅުްއވީތީ ާުޝކުރުދަންނަވަން.ާާރަޝީދު އެކު

ާ ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާފެނިގެންބިލަށް ނޑަށް ާައޅުގަ ާރަނގަަޅްށާާބެލިއިުރަގއި ާވަރަށް ާިބލަކީ ދަނީ

ާކަން،ތަ ާބިލެއް ާއޮްތ ާއަދިެވްސާއެއްާާއްޔ ރުކޮށްަފއި ާދ އިރާ ާއެހެންކަމުން ާވިލުފުށި ާމެންބަުރާާގެފަހަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ާގޮތުްނާާރިޔ ޟު ާބެހޭ ާހަޅުތ ލުކުރުމ  ާރިސޯޓުތަކުަގއި ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ނޑު ާޝުކުރުަދންނަވަން.ާއަުޅގަ ރަޝީދަށް

ނޑުާަޤބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާވަރަްށާާއަޅުަގނޑުާވެސްާބަެއއްާބޭފުުޅންނ ާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމަކީާއެަކށީގެންވ  ކަެމއް.ާއަުޅގަ

ާޑޮ ާމިލިއަން ާރުފިޔ އެތައް ާމިލިއަން ާއެތައް ާނުވަތަ ާކުރުއިންވެސްޓުާގެލަރުެގ ާެއާމަްނޓެއް މަށްފަހުގައި

ާވަގުުތަގއިާއެާާއިންވެސްޓްމަންޓު ާޓޫރިސްޓުްނާތިބޭ ާހަޅުތ ލުނތ ާތެޭރގަިއާެގސްޓުންާނުވަތަ ނުޑާަގއި ާއަުޅގަ ކުރުމަކީ

ާޤަބޫލުކުރަްނާމުވައްޒަފުންނަ ާވެސް ާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ާތ އީދުކުރ  ާޙައްޤުަތކެްއާއެހ  ާލިބެންޖެހޭާއިނ ޔަތްތަކ  ށް

ާހަމަމިއ  ާކަން ާލިބިދޭންޖެހޭ ާބަރ ބަރަށް ާއެާވެސް ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާރުފިޔ ެގާއެކު. ާމިލިއަން ތައް

ާއެާމަންެޓއްއިންވެސްޓު ާވ ހިނދު ާމިްލކިއްޔ ުތާތެރޭަގއިާކޮށްަފއި ާއެ ާއެހަޅުތ ލުާމީހެްއގެ ާސަބަބުން ތަުނެގާާކުުރމުގެ

ާ ާެވއްޓި، ާރ އްޖެއަުގ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމަދުެވގެންާރިސޯޓު ާއިންކަމް ާލިބޭ ާެވްސާާދ ކަށްާާއަްށ ނޑުމެން އަުޅގަ

ނުޑާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ާޤަބޫލުކުރަން ާއަޅުަގނޑުެމން ާޙަޤީޤަތްތައް ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.
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ާލިބެންޖެހޭ ާވެސް ާމުވައްޒަފުންނަްށ ާހަމައަްށާާއެބޭުފޅުންނަށްާ،މިދަންނަވަނީ ާއިނ ޔަތްތައް ާލިބެންޖެހޭ ވެސް

ނޑުމެންގެާތެރޭަގއިާހިތ މަޔަކީާދ ދި ފަހުންާވެސްާރިސޯޓެްއަގިއާާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށްާޤަބޫލުކުރަމޭ.ާނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ޤަތްާބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާގެއްލުންތަކ ާކުރިމަތިލ ންާޖެހިފައި.ާމިާޙަޤީާވަނީާއާޖެހުނުާމައްސަލައަކ ާގުޅިގެން

ާމިތާ  ާެވސް ާފަހަރެއްގަިއ ާޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ. ާއެނއަޅުަގނޑުމެން ާިތއްބެވީމ  ާއޯނަރުން ާިރސޯޓު ބޭފުޅުްނގެާާގައި

ާމި ާނޫން ާަޙއްާޙައްޤުަގއި ާޤައުުމގެ ާމުޅި ާދައްކަނީކީ. ާވ ހަކައަާވ ހަކަ ާދަްއކަންޖެހޭ ާމިާކަށްޤުަގއި ވ ހަަކާާވ ތީ

ާމި ާއެހެންވީމ ާދަންނަވ ލަން ާައުޅގ، ޖެހެނީ. ނޑު ަަާ ާތީަގއި ާގޮތުގައި ާޚ އްޞަކޮްށާޤަބޫލުުކރ  ާރިސޯޓުތަކުަގއި އޮތީ

ވ ތީާހަުޅތ ލުކުރުމުގައިާރިސޯުޓގަިއާާކަމުަގއިާއްލުންާލިބެމުންާއަންނަާރިސޯޓުތައްހަޅުތ ލ ާބެހޭާގޮތުންާމިހ ތަނަށްާގެ

ާއެ ާހަމަޖެހެން ާއުސޫުލތަކެއް ާރަނގަޅު ާސަރަހަކޮންމެވެސް ާކޮންމެެވސް ާއެއީ، ާނަމަބަޖެހޭ. ާއެކަްނާއްދެްއ ާއަދި ވެސް

ާކޮން ާބަޔ ންާކުރެވޭނީ ާވެސް ާކަން ާއުސޫަލކުން ާއަޅުކުެރވިގެްނވ ން ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާފެންނަނީާއެބަޖެހޭ. ަގނޑަށް

ާބޭރުން ާބޮާރިސޯޓުގެ ާރިސޯަޓށް ާސަބަބުން ާކުރުމުގެ ާހަޅުތ ލު ާުނވަތަ ާމުޒ ހަރ ކުރެވި ާެގއްލުންތަެކްއާތަނެްއގައި ޑެތި

ާތަ ާދ  ނުޑާޤަލިބިގެން ާއަޅުގަ ާން. ާރިސޯޓު ާހިތްއޮތީ ާބޫލުކުރ  ާމުހިއްމުާއޯނަރުން ާވިސްނަންޖެހޭ ާމިއ ެއކު ާހަމަ ވެސް

ާތެރިކަމ ާއަދިާއެާރައްކ ބޭފުޅުންނަށްާދޭންޖެހޭާާނުކުތ އެކޭާރިސޯުޓގައިާތިބޭާމުވަްއޒަފުންނަށްާދޭންޖެހޭާއިނ ޔަތ އިާއެ

ާނިދުމ އިބޭފުޅުން ާކަންަތއްާއިެކއުންބުިއމ ާގެ ާއިހުނަށްއަސ ސީ ާވެސް ާރަނގަޅުތައް ާެވްސާވުރެ ނުޑ ާއަުޅގަ ުކރުން.

ތައްތަެކއްާނުކުެރވޭ.ާޤަބޫލުކުރަންާބައެއްާރިސޯޓުަތުކގައިާުމވަްއޒަފުންނ ާދޭތެރޭގަިއާއެންމެާއެކަީށގެންވ ާގޮތަކަށްާކަން

ދޭހ  ، އެހެންވީމ  ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާރިސޯޓުާއޯނަރުންާވެސްާމިކަންތަާައުޅަގނުޑ ަހަމ އ  ްއާއެކުާއަުޅގަ

ާތެެރއިާހައްލު ާނިޒ ެމއްގެ ާރިސޯޓުކުރެވޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަުޅަގނޑު ާފަރުމ ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާމިކަމުގައި ާބިލު ާމި ާތިޭބާން ގައި

ނުވ ނެ.ާއެއީ،ާއެންެމާއެީއާފަޭސހައިންާކުެރވޭާނިޒ މަކަްށާެވެގންާާ،ކަން.ާއެކަމަކުާބޭފުޅުންނަށްާހަޅުތ ލުކުރެވެންޖެހޭނެ

ާމަރުޙަ ާކުެރވެންޖެހޭނެފަހު ާކަުމގަިއާހަމަާލ ގައި ާކޮިމޓީާސްޓޭޖުާކަމެއް ާމި ާިރޒޯޓުާަގއި ާަބއްލަަވއިދީގެން ގަިއާކަންަތއް

ާއެ ާެވސް ާުމވަްއޒަފުންނަށް ނުޑާާތިއްބެވި ާއަުޅގަ ާބައްޓަންކުރުމަކީ ާމީތި ާގޮތަކަްށ ާނުގެއްލޭނެ ާަޙއްޤުތަްއ ބޭފުޅުްނގެ

ާހުންނަވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާކަމެއްކަުމގައި ާއެދޭ ާެއާާވަރަށް ާމުޒ ހަރ ކުރުމ އި ާކައިީރގައި ގެޮކޅު

ނޑުމެންާތ އީދުކުރ ާކަމެއް ާނޫން.ާއެއީާތެދުފުޅެއް،ާދެންމެާވެސްާވ ހަކަދެއްެކވިާބޭފުޅުާވިދ ޅުވިާާކަންތައްތަކަކީާއަުޅގަ

ާކަމެއް ާތ ީއދުކުރ  ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާގޮތަށް ާރ އްޖޭގެ ާބޭފުޅަާާނޫން.ާކުރީ ާހުންނެވި ާކުކަމުގައި

ާކައިީރގަޔ އި ާގެކޮޅު ާހުންނަވ  ާދެންާާވެސް ާނެތުމަކީ ާހަނދ ންތައް ާއެ ާމިއަދު ާމުޒ ހަރ ކުރި. ާތަންތ ނަގއި އެހެން

ާމައްސަލަ ނުޑެގާާއަޅުަގނުޑ ާއަުޅގަ ާއެީއ ާވ ނީ. ާަމއްސަލަައކަށް ާބައެްއގެ ާނެތުނު ާހަނދ ން ާއެއީ ާނޫން. އެއް

ާ ާހަނދ ންތައް ާއެ ާހަމަަގއިމުވެސް ާުނވ ނެ ާަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ މައްސަލައަކަށް ާރ އްޖޭގެ ގޮތުންާާބެހޭާއ ެނތުނީމަކ .

ާކަމެއްާ ާރަނގަޅު ާއެއީ ާވ ހަކަެދއްކިދ ެނ. ާބިލެއްގެ ާހަޅުތ ލުމުކުުރމުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެްއކީމ  ާފ ޑުފ ޑުގެ

ާރައީސުލްޖުމް ާރ އްޖޭެގ ާނޫން ާގޮެތއް ާގަޫބލުކުރ  ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާހުންނަވ ހޫނޫނޭ. ާދިމ އަްށާާރިއްޔ ކަުމގަިއ ބޭފުޅ 
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ެއްއާާއެްއޗިހިާކިޔ ާކަންތަްއާކުރުމަކީ.ާއެކަމަުކ،ާެއާހަނދ ންތައްާނެތުމަކީާެއއީާައޅުަގނޑުމެންގެާަމއްސަލަާރުތުހު

ާަމއްަސލަ ާއެބަެއއްގެ ާވ ހަކަާނޫން.ާއެއީ ާދަްއކ ހ  ާދިއުމަކީ.ާމިއަދު ާނެތިެގން ާހަނދ ން ާއެ ާހުރިހ ާާއެއް. ާކީހ  ެއއް

ާއެ ާވީ ާފަރިއްސަށް ާަމއްސަލަޅެމެއް ާެއއީ ާދެން ާއ ދަ. ާދުނިޔޭގެ ާވެްސާާއީ ާެއާކަންތައްތަްއާވ ނީ ާނޫން. ާވެސް ެއއް

ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާހަމަ ނޑު ާއެހެން.ާއެކަމަކު،ާއަުޅގަ ާވ ނީާވެސް ާއެއްޗެްއާލިބުނީމަ ާކުރުާާއެހެން.ާތިމ މެންނަށް ގޮތުން

ާވެ ާުމވަްއޒަފުންގެ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަްނޏ  ާއެްއެޗއް ާނުެގއްހަްސާގޮތަކަށް ާޙައްުޤ ާުނގެއްޭލ، ޭލާއްލު

ާެއާއިްނވެސްޓުާ ާިރޒޯުޓތަކުަގއިާެވސް ާެއއ ެއކު ާހަމަ ާލިބޭާގޮތަކަށް ާގެއްލުން ާަތނަށްާވެސް ާއެ ާމަންޓަށްާވިސްނަިއގެން

ާގެއްލުން ާރ އްޖެއަޭށ ާމުޅި ާއަޅެ ާިރޒޯޓުާގޮތަށް ާހަޅުވަނީ ާކުރ  ާއެ ާއެހެންވީމ ތަުކގައި ާސަބަބުން. ، ތ ލެްއެގ

ާސްޓޭޖްަގިއާ ާކޮމިޓީ ާމި ާވިސްަނއިގެްނ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާލިބޭ ާަޙއްޤު ާޭއގައި ާވެސް މުވަްއޒަފުންނަށް

ނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާަވްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާާމަސައްކަތްކުަރއްވ ނެ ާކަމަށްާައޅުގަ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާފަރ ތުންާޝުކުރިއްޔ  ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާބެހޭ ާހަޅުތ ލުކުރުމ  ާއ ދެ، ަރއީސް.

ާހައިރ ެނއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮޑީަގއިާހަސަނުގެާާހުށަހެޅީމަ ާމުޅި ާހަމަާއެއްގޮތަކަށްާވެސް.ާެއއީ ާބުނ ހެނ4ާާްނުވަން ފައޭ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޕ ޓީާމުޅި ާސަވ ުރވަމުންދ  ާމިާއަށް ާމީހަކު ާހުރި ާއިސްކޮށް ާކޮށްފ ނެއެއް ާކަމެއް ކަމަށްާާކަހަލަ

ވަނަާމ ްއދ ގައިާމަސައްކަްތކުރުމުެގ59ާާހުންނަނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާވެސްާޔަޤީންކޮށްާމިާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަބަދު

ާރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ާވަރަށްާާމެާޙައްޤު ާއެއީ ާހުށަހެޅިކަން ާބިލެއް ާމިކަހަލަ ާތިބެގެން ާނޭނގި ާއޮންނަކަން ދީފައި

ާކަމެއް ާޙައްޤުތަެކްއާހިތ މަހުރި ާލިބޭ ާބަޔަކަށް ާއެ ާއޮތީ ާދީފައި ާމިނިވަންކަން ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި .

ާދ  ާކަންކަންާާހިނދުގައިާއުނިެވގެން ާއެ ާއަޑުއުފުލުމ އި ާެއއީާއެ ާޙައްޤެއް. ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާއެއީ ކުރުން.

ާއުނިކުެރވި ާހަދަިއގެްނ ާބިލެއް ާނޫން. ާެއއްެޗްއ ާމިއުނިކުރެިވގެްނވ ނެ ާއެހެން ާައޅުަގނުޑ ދަންނަވަީނާާދ ނެ.

ާތަންތަންާއެއްގޮަތކަށްާވެސްާނޭނގިގެންާކޯޓަށްާުދވަމުން ާވަރަށްާގިނަ ދ ާޕ ޓީއެްއގެާފަރ ތުންާމިާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާކަމެއް ާކުރި ާތިމަންނަ ާމިއީ ާވިދ ޅުވީ ާވެސް ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްިވ ާއަދި ާއައިމަ ާއެހެންާބިލު ަވަރްށ ، ވީމ ނޫނޭ.

ނޑުމެނަްށާއެނގޭާމިާވަމުންދ ާގޮތް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާަރނަގަޅށް  ބޭފުޅުންނަށްާާވަނަާމ ްއދ ާވެސްާއ38ާެއަުޅގަ

ާބަ ާބ ބުގައި ާމި ާއޮތީ. ާއެންމެހައިއޮޅިަވޑަިއގެންފައި ާއިސްލ މްދީނުެގާާޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމިނިވަންކަން ޙައްޤުތަކ އި

ވ ކަންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާކަށަވަރުކޮށްެދއޭ.ާއަިދާާއަސްލަކ ާޚިލ ފުނުވ ނޭާގޮުތގެާމަތިންާކޮންމެާމީހަކަންމެާލިބިގެން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ާމި ާހިފެހެއްޓޭީނ ާމިންވަރެއް ާެއްއެވސް ާމިނިވަންކަމެްއ ާނުވަތަ ާޙައްެޤއް ާެއއްވެްސ މިއިން

ާގޮތުގެތަޢ ރުޟު ާފ ސްކުރާ ާނުވ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާޤ ނޫނަކުންނޭ. ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ މަތިން

ާމިން ާއެްއވެސް ާމިނިވަންކަމެްއގެ ާޙަްއޤެއްާނުވަނަ ާއެއިން ާދިމިގުރ ތީާޤ ނޫނަކުންާވެސް ާމިނިވަން ާހިފެހެއްޭޓނީ ވަރެއް
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ާމިނިވަންމުޖުތަމަޢެ ާޙައްޤެއްާނުވަތަ ާމިފަދަ ާހިފެހެއްޓިދ ނެއްގައި ކަމަށްާގަބޫލުކުރެޭވާމިންވަރަށޭ.ާރިޒޯޓެްއަގިއާާކަމެއް

ާއެނގެ ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާފަރ ތަށް ާދޭ ާވަޒީފ  ާއެ ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކއި ާއިންވެސްޓްމަންޓުވަޒީފ  ާބޮޑެތި ާކުރާ ންޖެހޭނެ

ާއިްނވެސްޓްމަންޓުާ ާއެ ާއެއިރުަގއި ާމުހިއްމީ ާއޭގައި ާލ ރިތޯ ާހުރި ާމަސަްއކަތްާގައި ާމުވައްޒަފުންތޯާތަނުގައި ާތިބި ުކރަން

ާކަމެއް ާކުެރވޭ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާދިވެހި ާހަމަާާނީވަާކަމަށްާމުހިއްމީ. ާޖެހޭނީ ާވެސް ާއޯނަުރން ާރިޒޯޓް ވިއްޔ 

ާއެަތނު ާމ ަޙއުލެއް ާރަނގަޅު ާމުަވއްޒަފުންަނށް ނަޑއެިޅގެން ާއެހެންވީމ ކަ ާޤ އިމުކޮށްދޭން. ިއުމުކިރޯތ ، ގައި ެއ ޤ 

ާެއއް.ާއެާާއެއް.ާއަދިާެއާދ އިރ ތަަކށްާހޮވިފައިާތިބިާމެންބަރުންެގާވެސްާޒިންމ ާރުގެާިޒންމ ެބުލަމކ  ެއއ  ަސުރކ  

މީހުންގެާމެންބަރުންާނުވަތަާއެމީހުންނަށްާވޯޓުާދިންާމީހުންާއުޅޭާނޫޅޭާގޮތްާބެލުމަކީ.ާއަދިާއެކިއެކިާތަފ ތުާޕ ޓީތައްާ

ާޕ ީޓެގާވެްސާޒިންމ  ާަޤއުމީ ާތިބި ާބެލުާހަދައިގެން ާތިބެފަިއާާމި ، މަކީ.ާއެހެންވީމާ އެްއާެއކަން ާނުބަލ  ާކަމެއް ހުިރހ 

ާަވގުތަށް ާވަގުތުން ާހަމަ ާލިމިޓުާކުއްލިައކަށް ނުޑާމުވަްއޒަފުން ާއަޅުގަ ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ާމައްޗަށް ާއެމީހުންގެ ކޮށްފައި

ާކަމެއް ާނޭާގަބޫލުކުރ  ާދޮރެއް ާތަނެްއ ާދަންނަވ ލީ ާމި ާއެހެން ނޑު ާައޅުގަ ާމައްސަނނޫން. ާތަންތަނަށް ލަތަްއާިގ

ާބެހޭ ާޕ ޓީއ  ާޤައުމީ ާވ ހަކަާހުށަހަޅަމުންދ  ާއޮތް ާުނގެންފައި ާއެނގިަވޑައި ާމިއަުދާާގޮތުން ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ެއއް

ާމައްސަލަެއްއާ ާދަްއކ ލެވިދ ނެ. ާވެސް ާވ ހަކަެއއް ާއަމިއްަލ ާމިހެންދ އިރު ާފަހަރުގައި ާއެބަޖެހޭ. ދައްކ ލަން

.ާައުޅަގނުޑ ަދްނަނވ ލ ަނން ، ހުންނ ތީތ ާދޫާހެލެނީ.ާއެހެންވީމ ނޫންކަންނޭނގެާއެްއޔަކީ.ާއަިމއްލަާނަފުސުާކޮޅަށްާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(.ާމިާބ ބުގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާޙައްޤުތަކ ިއާމިނިވަންކަްނ39ާާތަފ ތުާނުކުރުން:ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

.ާމީހަކަންމެާލިބިގެންވެޔޭާތިާކޮންމެމިާބ ބުގައިާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާޮގތުގެާމަތިންާއެްއވެސްާގޮތަކުްނާތަފ ތުކުރުމެއްާނެ

ާނުވަަތާ ާކުަލއަށް ާނުވަތަ ާޤައުމަްށ ާއުފަްނވީ ާނުވަތަ ާނަްސލަށް ާއެމީހެއްެގ ާލިބުމުގައި ާމިނިވަންކަްނ ާޙައްޤުތަކ ިއ މި

މީހެްއގެާިސޔ ސީ،ާާޖިންސަށްާނުވަތަާއުމުރަށްާުނވަތަާޖިސްމ ނީާނުވަތަާނަފުސ ނީާނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްާނުވަަތާއެ

ާރިޕީޓު ާއެކޮށްލ ފައި ާނުވަތަ ާސިޔ ނީ ާއެމީހެއްގެ ާނުވަތަ ާމ ލީާާދަންނަވ ލ ނަން. ާނުވަތަ ާވިސްނުމަކަށް ާވެސް ނޫން

ާޢ އިލ  ާނިސްބަތްވ  ާނުވަތަ ާމިާފުދުންތެރިކަމަށް ާނުވަތަ ާރަށަށް ާުއފަން ާނުވަތަ ާބަާއަށް ާކަަމކަށް ާވެސް ލަިއާނޫން

ާނުވ ނޭ ާރަތަފ ތުކޮށްގެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާސަކަރ ތްވެއްޖެ ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާނޭވ ާ. ާއެއްގޮތަކަށް ާހަމަ ާޕ ީޓ ާޤައުމީ އީސް.

ާެއާާނުލެވިގެންާމި ާކުންފުންޏަކަށްާމައްސަލަާލިބިގެންާމިހ ރު،ާމަސައްކަތެއްާލިިބގެން ނޑުާނިސްބަތްވ  ދަނީ.ާއަުޅގަ

ިމާމައްސަލަާއޮތީާމިހ ރުާކޯޓަށްާލ ފައި.ާމިދެންާއ ދައިގެާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާދަންނަންާހަމަާޤައުމީާޕ ޓީާކުޅެނީާ

ާޢިްއޒަތްެތިރާ ާުސވ ލުކުރެވިދ ނެތޯ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި. ާރައްޔިތުންގެ ާނޯންނ ނެ ާަކމެއް ާެއްއވެސް ާއިތުރު ކުޅިކަން.

ާމަންމަ ާކުދިްނގެ ާއަޅުަގނުޑގެ ާޕ ާރައީސް، ާޤައުމީ ާއ އި ާސަޢީދ  ާޙަސަން ާރައީސް ާނުވަތަާއަނތ4ާްީޓގެ ބަށް

ާކަިއވެ ާގޮުތަގއި ާބައްަޕެއއްގެ ާކުދިންގެ ާމަޖިލީހުގަާނިކުެރވިދ ނެއަޅުަގނުޑގެ ާއަހ ލާ ކަމަށް ާވ ހަކަ .ާކުރެވިދ ނެތޯ؟ާމި

ާމޫސ  ާރީކޯ ާނޫނިއްޔ  ާބަދަލުކޮށްލަފ ނެ. ާމ ދަމ  ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެހެންވީމަ. ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާހިސ ބަށް

މިތަނަށްާބިލެއްާައއިަމާހިސ ބުަގއިާއުޅޭާޕ ީޓއަުކންާާއ ިއާޙަސަންާސަޢީދ ާކަިއވެިނކުރަންާމިގޮތަށްާނިންމިދ ނެތޯ؟ާމި
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ާގަބޫލުކުރާ  ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަށް. ާކޮށްފ ނެ ާމިގޮތަށް ާމިަކން ާުނވަން ާހައިރ ނެއް ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު

ާ ާއެ ާނޫން ާފަހުގަިއާކަމެއް ާޤ އިމުކުރުމަށް ާރަނގަޅަްށ ާމ ޙައުލު ާމަސައްކަތްތެރިންގެ ާފުރަތަމަ ޔަކީ.

ާކަންކަން ާހުރި ާމިާމަސައްކަތްތެރިންނަށް ާނުވ ނެ ާވެސް ާހުޅުވަިއގެން ާބިލު ާމި ާނޫނިއްޔ  ާނިންމުމަށްފަހުގައި ާބަލައި

ާވެސް.ާ ާމީހަކީ ާކޮންމެ ާހަމަ ާއިނގޭތޯ ާމަސައްކަތްތެރިން ާޙައްޤަކީ. ާއޮތް ާމަސައްކަްތތެރިންނަށް ާކޮަބއިތޯ ތަނުގައި.

ާއިންވެސްޓުާއަޅުގަާ ާގަބޫލުކުަރން ާވެސް ާފަރ ތްތަކުނޑު ާހުރިހ  ާަމސައްކަތްކުރ  ާއެަބާކޮށްގެން ާަޙއްޤުތަކެްއ ގެ

ާހި ާއޯމ ތްކުރަންޖެހޭ. ާއިޒް ާބޮސް ާދަ ާރައިޓުއެކަމަކު، ާޙައްުޤާާލްޭވސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކިޔ ބަހައްޓ ަފިއ

މ ޔަތްކޮށްފައިާއަޅުަގނޑުމެްނާމަޖިލީހުންާމުސ ރަާނަގ ފައިާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާނުވީތަނަަކށްާރިޒޯޓްާއޯނަރުންނަށްާހި

ާރ އްޖޭގަާ ާމި ާހަދައިދީފައި ާވީހ ވެްސާގޮތް ާޙައްޤުތައް ާމަސައްކަތްތެރިންގެ ާހުރިހ  ާމަސައްކަްތކުރ  ާތިބި ާތިބިއްޔ  އި

ާއެ ާހަނިކޮށްފައި ާހަާބޮޑަށް ާނިންަދވ ފަިއާމީުހނަށް ާބ ލީހެއްގައި ާހަމައެކަނި ާޕ ންފޮއްޗަކ އި ާހެނދުނު މައެކަނި

ނޑުާގަޫބލެއްާނޫން ނުޑާއެކަމ ާދެކޮޅުހަދ ާވ ހަަކާބިލުާހަދައިގެންާމިތަނަށްާގެންނ ކަށްާ،ބައިތިއްބ ކަށްާއަުޅގަ .ާއަުޅގަ

ާހަޅުތ ލުކުރުމ ދަން ާއިހުތިޖ ޖުކުރުމ އި ާއެހެންނަމަވެސް، ާބުނެފައި،ާާނަވ ލ ނަން. ާޤ ނޫނުއަސ ީއަގއި މިއޮތީ

ާނުބަލ  ާދޭކަށް ާބަރ ބަރަށް ާފަރ ތްތަކުން ާދޭންޖެހޭ ާއެ ާޙައްޤުތައް ާދޭންޖެހޭ ާވަނީާރައްޔިތުންނަށް ާބިލެްއާާކަމަށް ވިްއޔ 

ވަަނ39ާާންާވަކިާކޮންާކަމަކަށްތޯާވ ނީ.ާމިދެންނެވީާމިހ ރުާހުރިާބިލެއްގައިާއޮތްާވ ހަކަ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާހެދުމަކު

ާ)ހ(މ އް ާިސޔ ސީދ ގެ ާބުނެޭއ ާވަކިާަގއި ާމީހަކު ާއެާގޮތުން ާވިސްނުމަކީ ާވެްސާާޮގތަކަށް ާަކއިވެނި ާވަރި މީހަަކށް

މީހުންާވިސްނ ާވިސްނުމަކ ާާއެ ، އިާަކންާމިހުރީ.ާއެހެންވީމ ސ ބުގަާމިހ ރުާނުކުރެވޭާޤ އުީމާޕ ޓީާަގބޫލުނޫނިއްޔ ،ާމިހި

ާނައިބުކަމުގައިާިކތަންމެާޒަމ ނަކުާއުޅެފައިާއޭުރގައިާަރއީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ާކަެމއްާނެތް.ާބަންޑ ރަާއެްއގޮތަކަށްާކުރ ނެ

ާދ ން ާނުކުމެގެން ާހަދ ފައި ާމަކަރު ާދިއަށް ާނ އްޓ ލަިއގެން ާޑިސްކު ާހ ޑް ާތިބި ާތަނުގައި ާބަޔެވެގެން ާމިޔަ ާވ ަހކަ ާއްގެ

މަތުާބޮލުގައިާއެޭޅާހިސ ބުަގިއާހުރިާޕ ޓީއަކުްނާގެަނއިާދަޢުވ ކޮށްފިއްޔ ާަވއްކަުމގެާތުހުާާދައްކަނީ.ާއެއަށްާވެްސާބަޔަކުާ

ާމިާބިލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާގަާވީމަ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިހުދަންނަވަނީ. ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ތިރ މުކުރ ާބޫލުކުރަން

ގަިއާބޭފުޅ ާވިދ ޅުވީާތިމަންނަގެާކަމެއްާނޫނޭާމިއްޔަކީ.ާމިތަނުާލުާހުށަހެޅުއްވީާވެސް.ާއެކަމަުކ،ާއެމެންބަރެއްާމިާބި

ާތިމަންނަޔ  ާއެާހެސްކިޔަިކޔ ފައި ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކިަޔއްޗޭ. ާއެއްޗިިހ ާދަންނަވ ަކްށާާބޭފުޅ ާދިމ ލަށް ާވ ހަަކ ާއެ އަްށ

ާނެތިން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރަޝީދު.ާޟުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ އެއްާިވލުާމައްސަލަބެހޭާާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ކޮްށާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާަދއްަކވ ާވ ހަކަާަތކުރ ރުާގޮތުންާހުޅުހެންވޭުރާދ ިއރ ގެާއަޅުަގނުޑާދެއްިކާވ ހަކަައކ ާގުޅޭ

ާދަންނަވަން.ާއަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރެކޯޑަށްޓަަކއި ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަދަްއކަވ ީތވެ ާވީ ާހުށަހެޅިކަމުގައި ާބިލު ނޑު ނަމަވެްސާުޅގަ

ނޑ ާނިސްބަްތވ ާެއްއޗެްއާނޫން.ާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންގެާވިސްނުމ ާާމިާބިލަކީާޖުމުލަ ގޮތެްއަގއިާައޅުގަ

ނޑުާދެކެނީ.ާމަޖިލީހުގައިާމިާމަޝްވަރ ކުރ އިރުަގއިާކޮރަޕްޝަަންށާއެްއގޮތަށްާނިންމަންޖެހޭާބިލެއްާ ާއަުޅގަ ގެާގޮުތގައި

ާއެާމަގުފަހިވ  ާކަމެއްާގޮތަށް ާކުންފުންޏަކުން ާމެންބަރުގެ ާދިޔުާިޢއްޒަްތތެރި ާޝަރީޢަތަށް ާއޮތީމަ ާއެީއާމަކޮށްފައި ކީ

ާެއއް.ާާސްކުަރންޖެހޭާކަމެއްާނޫންާއެއީކީއޭަގއިާމަޖިލީހުގައިާބަހު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީާ ާމެންބަރު، ާނިޒ މ ނޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރަުކާާެއއްާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޫން.

ާޖަވ ބުދެްއވުމަށްާނިޒ މާ  ާވ ހަކަުފޅަކަށް ާގެންދަވ  ނުޑާާއެްއާބޭނުންާބެހޭާމައްސަލަާދައްކަވަމުން ނުކުރެއްވޭނެ.ާއަުޅގަ

ާއަރުވަން.ާާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ 

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާެއބަ ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ުލފ ޅުކުރުމުގެ ާރައީސް، ާާޢިއްޒަތްތެރި ާދީފައޮތް ާދ އިރ އެްއގައި ާފުޅ  ާއެކަމަުކ،ާވަރަށް .

ާ ާކެއުޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާމިނިމަސް ާތެރޭަގއި ާމިނިވަްނކަމުގެ ާދީފަ ާނެތް ާމިނިވަންކަމެްއ ާިޚޔ ލުފ ޅުކުެރވެީނާުމގެ އެއް.

ާބެހޭ ާގޮތ އިާެއކަމ  ގޮްތާފ ޅުކުރުން.ާައޅުަގނޑުާދިިރއުޭޅާގޮތ ިއާއަުޅަގނޑުާހެދުްނާގޮތުންާތިމ ާދެކޭާކަމެއްާހިނގ 

ނޑުާދަްއކ ާވ ހަކަާލ ާގޮތ ިއާސިޔ ސީ .ާއެކަމަުކ،ާނެލެވިދ ނެާުކޅެފައިާހުރިާފިލްމުތަކ ގަިއާބުފަހަރުާޔާ ގޮތުންާައޅުގަ

އެާވ ހަަކއެއްާނުދެއްކޭނެ.ާެއއީާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެާމިނިވަންކަެމްއާާއެތެޭރގެާގ މެންޓުާއަންޑަރާގ މެންޓުާއަޅުަގނުޑގެ

ނޑުާގަބޫލުކުރ ާެއއްެޗއްާނޫން.ާއެހެންވެގެންާއެާވ ހަކަާމިާދަ ންނަވަނީ.ާއަނެއްކ ާނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ވެސްާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވީާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނެއްާނޫންާމިާބިލުާހުށަހެޅީ.ާއަޅުަގނެޑއްާމިެއްއާ

ާއ ެދ،ާ ާކިހިނެއްެވގެންކަން. ާގެނައީ ާބިލު ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާފަރ ތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާނ ޅަން. ހުށަހެއް

ާ ާވަރަށް ާހަމަ ާޮގްސާާޔަީޤންކަމ އަޅުަގނޑު ާކުރަމުން ާކުރަމުން ާހަނިކުރަމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިދަންނަވަީނ އެީކގައި

ންދަީނ.ާހަމަާކުރީާޒަމ ނުގައިާތިމަންމެންާކަންކުރިާގޮތަށްާކަްނކުރުމަށްޓަކައިާހަމަާހުރިހ ާކަމެއްާމ ނަކުރަމުންާއެާގެ

ާގުންފައި ާބ ރުލ ފައި ާއެބަާާވަރަށް ާައޑު ާބުނ  ާވެސް ާމިއަދު ާތިމަންމެންނެއްާއިޭވ،ާަވޒީރުންނެަޖހ ފައި ާދެން ާެވސް އް
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ާއޮީތާރުހު ާކުރިއަށް ާދެން ާހުރެގެން ާރީތިކޮށް ާވަރަށް ާމަޤ މުގައި ާމި ާމިއަދު ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާނުދޭނަމޭ. މެއް

ާކަމަށް ާރުާއެކަން ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަަކއެާާޙުންވ ތީ ާއިތުރު ާއެތިބީ. ާރުހުދީގެން ާމިހުރީ ނޑު ާައޅުގަ ާނެތް. ާންއް

ާގްރޫޕުދީ ާޕ ލިމެންޓު ާއެާފައި.ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާރުހުާވެސް ާވަޒީުރންނަށް ާޢަދީފައި.ާާންއޮތީ ާކޮށްފަިއ.ާއެތިބީ ާވެސް އްޔަން

ާމި ާެދއްތޯ. ާވ ގޮތެއް ާދެން ާއެއްާއެނގިދ ނެތ  ާމިހ ރު ާމަޖިލީހަކީ ާމި ާޤައުމުގައި. ާިމހުރީ ާކަން ދުވަހަުކާާހިސ ބުގައި

ވީމަާޤައުމީާޕ ޓީންާަޙސަންާސަޢީދުާބޭނުންވ ާާ.ާއަނެއްާުދވަހަުކާބޭނުންއޯނަރުންާބޭނުންވ ާގޮތަށްާބޭނުންވީމަާރިޒޯޓު

ާއެންޓި ާބޭުނންވީ ާދުވަހަކު ާއަނެއް ާލެވޭާގޮތަށް. ާމައްސަލަ ާބޯޑަށް ާތަނެއް.ާާކޮރަޕްޝަން ާކަންތައްތަްއކުރ  ގޮތަށް

ާމަނިކުާ ާމިތަން. ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާޒިްނމ ޒ ރުވ ންެވއްޖެނޫންތޯ ާތަންކޮޅެއް ާޒިންމ ދ ރުާމިއަށްވުރެން ާވަރަށް ފ ނު

ާނީންނަވ ނެ ާތިހެން ާއެހެންނަމަ ާގަބޫލުކުރަްނ. ާެއކަން ާޤައުމުގައިާާއަޅުަގނޑު ާމި ާވެސް ާއ ދެ،ާއެއްގޮަތަކށް ނޫންތޯ؟

ާއިރުަގއިާމިއަދުާއެާާމަސައްކަތްކުރަންާތިބިާމަސަްއކަތްތެރިންގެާޙައްޤުތައްާއަުޅަގނޑުމެންާހަނިކުރަންާމަސައްކަތްކުރ 

ކަންާކުރެވެމުްނާންދޭތެރޭގައިާޤައުމުގަިއާނުވަތަާވިޔަފ ިރވެރިންގެާފަރ ތުންާނުވަތަާއެހެންާވެސްާފަރ ތްތަކުމީހުންނ ާ

ާދިރިުއޭޅާ ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާަޤއުމުަގއި ާމި ާއެބަޖެހޭ.ާމަސައްކަތްތެރިްނެގާޙައްޤުތައް ާބަލަން ާައޅުަގނޑުމެން ާގޮތް ދ 

ާއ2ާެ: ާވިްއކުން ާޑޮލަރު ާމީހުނަށް ާބޭރު ާވަރަކަށް ާމީހަކު ާމިއުެޅނީ ާދ ންހައީ. ާނުލިބިގެން.ާާއްޖަށް ާއެއްެޗއް ވެސް

ާއެކަން ާއެނިގވަަޑއިނުގަންނަވަނީތޯ ާގަވަރުނަރަށް ާއެހަރަ ާކިޔުއެކަމަުކ،ާއެމް.އެމް.ޭއަގއި ާއެާ.ާހަމަ މީހުންާާދަމ ލ ފައި

ާދ ންވީ.ާ ާވެސް ާއުކ ފައި ާކުނި ާދިޔަްސ.ާޭގގެއިން ާކަމެއްކޮށްފައި ާކޮންމެ ާވެްސާދިޔައިމަާވަރިހަމަ އަނެއްކަެމއްކޮށްފައި

ާދަންވަުރާ ނޑު ާރޭނގަ ާމަދުވީމަ ާމީހުން ާމީހުނަށް ާބަިއބަޔަށް ާދ ންވީ. ާެވސް ާވިްއކ ފައި ާގަންޖ  ާމަގުމަތީގައި ދ ންވީ.

ާލ ރިާާމުޒ ހަރ  ާލިބޭ ާއެ ާނުކުމެފައި ާބޭރުކުރަންވީ.ާާއަށް ާގަނެގެން ާޑޮލަުރ ާއަނެއްކ  ާގޮސް ާމ ދަމ  ާވެސް އަށް

ާމިހ ރު ާހުރީ. ާާމިހިސ ބުގައި ާމި ާޙައްޤުަތއް ާމަސައްކަތްތެރިންެގ.ާހިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދިވެހި މ ޔަތްކުރަންޖެހެނީ

ާޑީ.އ ރުއަޅުގަާ ާހިތ މަކުރަން ާވަރަށް ާއެނޑު ާޒަޢީމަކު ާނައިބު ާޕ ޓީއެްއގެ ާބޮޑު ާކަހަލަ ާތ އީދުކުރެްއވީތީެވ.ާާ.ޕީ ކަމަށް

ާނަންގަވަިއގެން ާއަތުން ާއޯނަރުން ާރިޒޯޓް ާކިހ ަވރެއް ާނޭނގޭ ާކަެމއްާއަޅުަގނަޑކަށް ާކުެރއްވި ާއެީއ.ާާކަމެއް ކަމެއް

ާވ ހަކަެއްއާ ާއެްއވެސް ާރިޝްވަުތގެ ާއަޅުަގނެޑއް ާއެޮގތަކަށް ާނޫން. ާމީހެއް ާވ ހަކަދައްކ  ާެއކަހަލަ ާމިއީ އަޅުަގނޑު

ާދައްކ ފަާއަޅުަގނޑު ާތަނެއްަގއި ާމިއީާނޯންނ ނެ ާައޅުަގނަޑކީ ާމައްަސލައެްއގައި ާއެކަހަލަ ާވެސްާާ. ާމީހެއް ޖަލަށްލީ

ާތުހު ާއެބަނޫން. ާމިނިވަންަކން ާއެއްެވއުޅުުމގެ ާއ ދެ، ާދައުާމަތުކުރެވިދ ނެތ . ާދީފަ. ާހުއްދައޮތް ާކުރިްނާާލަތުގެ އެއް

ާޞު ާނުލައި ާާލްޙަވެރިަކމ ހޯދުމަކ  ާމިނިަވންކަން ާެއއްެވއުޅުުމގެ ާދީފައެކު ާވަނީ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާމިވެސް ހުރިހާ ާ.

ާމި ާމިއަުދ ާހަާކަމެއް ާހަނިކުރަމުން ާަމޑުމަޑުން ާގޮޅިާގެންދަނީ ާކުޑަ ާގެންގޮްސާހަމަ ާހަނިކުރަމުން އަްށ،ާާނިުކރަމުން

ާގޮޅި ާކުޑަ ާއެ ާއެބަފެނޭ ާހަމަ ާޕ ލިމެންޓުާއަޅުަގނޑަށް ާތަން. ާގެންދ  ާމިދަންނަވ ާއަށް ާއަދި ާއޮތުމަކީ ާމެޖޯރިޓީ ގެ

ާއެާ ާނުކުެރވޭނެ ާވެްސ ާެއްއގޮތަކަްށ ާނޫން. ާވ ނެކަމެްއ ާކޮށްގެން ާކަންކަން ާގަބޫާގޮތަކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ެލްއާކަެމއް.

ާފުރަތަަމާ ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާހަދަންޖެހޭ ާކަންކަމަށްޓަކައި ާހުރި ާބުނެފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ނުކުރަން.
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ާވިދ ުޅީވާ ާއެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާވެސް ާދެންމެ ާމިނިވަންކަންޯތ. ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާހަނިކުރަންވީ އަޅުަގނޑުމެން

ާނުކުރެވިގެންނޭ. ާޝަރީޢަތް ާމިތ ނގައި ާއެހެމިހިާމިއުޅެނީ ާމިހުރީ. ާކަން ާންވީމ ސ ބުަގއި ާދިގުކޮްށާ، ާމ  ނޑު އަޅުގަ

ާހަމަާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެިތން. ާދައްކ ކަށް ާއ ެދާއެްއ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕ ޓީެގ ާޤައުމީ ާުހށަހަޅ ލ ނީ އެނި

ާހިސ ބެއް ާއެްއވެްސ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާސަޢީދަށް. ާމީހަކަށްާޙަސަން ާއެްއވެސް ާމީަހކާ 4ާާަގއި ާފިރިައކަށް

ާިވއްޔ ާމިކަމުގެާފުރުޞަތެއްާއޮތްތޯާަބލައިލަދެއްވ ށޭ.ާުޝކުރިްއޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިނދެވޭކަުމގައިާވަނީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބެހޭާމައްސަލަާމިރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިޒ މ ޢ އަޅުަގނޑުާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާރަޝީދު.ާގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުފުށީާދ އިރ އެއްާވިލު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

އޮތްާާވަނަާމ އްދ ަގއިާމަޖިލީހުގެާރައީސަށްާއެބ6ާަވަނަާމ ްއދ ،5ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާ ާހިފަހައްޓަިއާވ ލުހަބ ރުތަކެއް ާއަބުރު ާމަޖިލީހުގެ ާބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ާވ ހަކަދެއްކުުމަގއި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ކޮށްފަިއ.

ާމި ާކަމެއް. ާކުރައްވަންޖެހޭ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާހިފެހެއްޓުމަކީ ާގަދަރު ާފިރިހެނަކ ާާމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ތަނުގައި

ާމި ާދައްަކވ ފައި ާވ ހަަކތަކެއް ާކިޔ ފައި ާހުފިރިހެނަކ އޭ ާމެންބަރުާތ ނަގއި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޅުހެންވޭރު

ާއެާ ާރިޔ ސަތުން ާއެހެންީވމ ވަަޑއިގެންެނވީ ާވިދ ޅެއްުނވޭ. ާއްެޗއް ާހަމަ، ާދެއްކިދ ނެ ާިމތ  ާެވސް ނޑުމެން 43ާ އަުޅގަ

ާވ ހަކަ ާޑޮލަރު ާބެހޭާމިލިއަން ާމައްސަލަތަކ  ާހުށަހެޅޭ ާކޮރަޕްޝަނަށް ާމައްސަލަާއ އި ާވެްސާާގޮތުން ާހުށަހެޅުނީމ  އެއް

ާއެ ާބެހޭާމިތަނުގައި ާކުރ ާކަމ  ާއެކަން ާފިލުވަންޖެހޭތޯ. ާހަސަދަ ާއެހެންވީމ ގޮތުން ާމިތ ނގަ. ާނުޖެހޭ ، ކަެށއް

ަސުތްނ ެވްސ ަކްނަތއް  ާބެހޭާިރޔ  ާމީހަކ  ާނެތް ާިމތ  ާއަމުދުން ާބަހުާކުރަްއވ އިުރ ާމިއީ ސްކުރަންޖެހޭާގޮތުްނ

ާމި ާގޮތަހުންނަނީާކަންތައްތައް ާމަގުފަހިވ  ާކޮރަޕަޝަނަށް ާއެއީ ާބެހޭ. ާވ ހަަކއ  ާއެ ާހިނގީމަ ާކަންތައްަތއް ގޮތުންާާށް

ާމިތ ާދައްކ ކަށެއް..ާގޮތުންާއެާވ ހަކަާކޯޓަކަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮންނަާަމއްސަލަައކ ާބެހޭ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއިށީ ާމެންބަރު ާނިޒ މ ނޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ންބަރަށްާއެއް

ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.ާ ާފުރުަޞތު ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާމެންބަރުެގ ާޢިްއޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުގައި ލިބިވަޑަިއގަންަނވ 

ާއަރުވަން.ާމިރަށްާފުރުޞަތުޢ އަޅުަގނޑުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:މިރުާޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާިޢއްޒަތްތެިރާާޝުކުރިއްޔާ  ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާިބލެއް ާހަޅުތ ލުކުުރގެ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާާމެންބަރު ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހައިސިހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑާާްއޔަތުން ާއަޅުގަ މަނިކުފ ނަށް

ނޑުމެންާހަމަާއެންމެންާެވސްާއެބަާގަބޫލުކުރަންޖެހޭާާހިތުގެާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ެއކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާނިންމ ފައިވ  ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ާވަރަށް ާހަމައަށްާާއަޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިތުންނ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ެއއް

ާމި ާވަރަށްާފޯރުކޮށްދީފައި ާހަދަންޖެހޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާވ ާއޮތީ. ާޤ ނޫނުތަކެއް ކަމީާާބައިވަރު

ނޑުާހަމަާާހަމަާއިއްތިފ ގުވ ނެާކަެމއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާއެ ކަމަށްާއަޅުގަ

ާއެން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާެއއީ ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނުތައް ާބ ވަުތގެ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއެހިނދު ާިއްސާގަބޫލުކުރަން. މެ

ާވ ޖިބު ާއެހެްނވީމ އެއް ާގުޅޭާައުޅަގނުޑެމްނގެ ، . ާމައްސަަލތަކ  ާކޮންމެ ާތަފ ތުވ  ާިޚޔ ލު ާވެްސާާތެޭރގައި ގޮތުން

ާބުނެފައިވ ާ ާގޮުތަގއި ާއަސ ެސއްގެ ާމިންވަރަކަށް ާވަކި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާހަދަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޤ ނޫނުތައް

ނޑުމެންާޤ ނޫނަކުންާާލަާމިންގަޑެްއގައިގޮތުންާއެކަންކަންާކުރެވޭނީާކޮްނކަހަާކަންކަމުގެާމަްއޗަށްާޤ ނޫނީ ކަންާައޅުގަ

ާޤ ނޫނުތައްާ ާމިފަދަ ާފ ހަގަކޮށްލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އެކު ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  އެބަ

ާހަދަމުންާ ާމި ާނުކުރެވޭނެާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންކަން ާނެތިގެން ާޤ ނޫނުތައް ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ކަމަްށާާދ އިރުގައި

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެބުނަމު ާޕ ޓީާންދ އިރު ާޤ ނޫނ ާާމި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާހިންގުމަށްޓަކައި ާޤައުމު ާމި ނިޒ މު

ާއެއީ ާނުކުރެވޭ. ާފ ހަގައެްއ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާކަމަކަށް ާއުޅޭ ާމީހަކު ާއެއްެވސް ާފ ހަގަކުރ  ާކަންބޮޑުވުން ެވްސާާމެދު

ާވެސް ާމިހ ރު ާކުރިމަތިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދަތިތަކ  ނޑުމެމި ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާޕ ޓީތަކ  ާމިދަނީ ަންށާލަމުން

ނޑުާހަމަާ،ާހެދިފައިާނެތީތީ.ާއެހެންވީމ  ާައވަްސކުރުމަށްާއަުޅގަ ނުޑާހަމަާއެާޤ ނޫނުާވެސް ާއަުޅގަ މިާފުރުޞަތުގައި

ާޙައްގޮވ ލަން ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާއ ެދ، .ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމ 53ާޤަކީ ާރައްޔިތަކަވަނަ ާކޮންމެ ާދަށުން ެމާށްއްދ ގެ

ާއެބަާ ާބުނެފައި ާސ ފުސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ާކަެމއްކަން ާއެހެންނަމަވެްސ،ާާލިބިގެންވ  އޮތް.

ނުކުރ ނެާޙަްއޤުާހޯދުމަށްޓަކައިާއަނެކ ގެާޙަްއޤަށްާއަރައިގަތުމަކީާެއީއާާއަޅުަގނޑުމެންާެއއްވެސްާއިްނސ ނަކުާގަބޫލެއް

ނޑުާ.ާެއހެންާމިދެންނެވިންކަމެއްކަާއޮންނަންޖެހޭނެ ގޮެތްއގައިާމިާޤ ނޫނުންާވެްސ،ާާކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމައިގަ

ާއިޝ ރ ތް ާވެސް ާބިލުން ާރިޒޯޓުމި ާމިއޮތީ ނޑުޮކށްފައި ާމައިގަ ާމަްއަޗށް ާމައްސަލަތަކުގެ ާދިމ ވ  .ާގޮތެްއގަާތަުކގައި

ނޑުާދަންނަވ ނީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާާރިޒޯޓްތަުކގައިާދިމ ވ ާމައްސަަލތަކ ާބެހޭ ވަގުުތގައިާއެންމެާބޮުޑާާމިާގޮތުންާއަޅުގަ
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ާ ާވަީސލަތަކީ ާއެއް ާދ  ާވަންނަމުން ާޤައުމަށް ާިދވެހި ާޓޫއިޤްތިޞ ދެއް ާރ އްޖޭގެ ިރޒަްމާިމ ޓޫ ، ެއހެންވީމ ިރޒަމޭ.

ާގަބޫލުކުރާ  ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަީކ ާކޮންމެ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެާާހަލ ކުވެދ ނެ ާއެކަމ  ާަރއްޔިތަުކ ާދިވެހި ާކޮންމެ ގޮުތަގިއ

ާއެ ާހަމަ ާއަދި ާއޮންނަންޖެހޭނީާކަމެއް. ާމި ާޙައްޤު ާފ ހަގަކުރައްަވއިފި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާދެންމެ އ ެއކު

ާވިދ ުޅެވއްެޖާންއެންމެ ާވެްސ ާރިފަރކޮްށފައި ާމ އްދ އަކަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަތިންނޭ. ާއުސޫލެއްގެ ާހަމަހަމަ ނަށް

ާއަތޮޅަކަށްާނު ާމީހ ގެ ާޕ ޓިައކަްށާކުލައަކަށް ާލިބުމުގައި ާއެޙައްޤުތައް ާއެާވަތަ ާގޮތަކުން މީހ އ ާާމީހ ާހިމެނޭާއެއްެވސް

ާނުޖެހޭނެާ ާއޮންނަން ާނޯންނ ނެ، ާތަފ ތުކުރުމެއް ާއިހުކަާދޭތެރޭ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެާތިރ މ މަށް. ކަމަށްާާއެކު

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޤައުމުގެާކަންތައްަތއްާހިނަގމުންާ އްޖޭގެާދަނީ.ާރ ާއެމަރުޙަބ ކިޔަން.ާއެފަދަާގޮތަކަްށތޯއޭާއަުޅގަ

ާކަންތަްއކު ާއިހ ނެތިކޮށް ާދޭތެރޭގައި ާމުވަްއޒަފުންނ  ާހަމަ ާވަރަށް ާއިނގޭތޯ ާއެބަހުރި ާރިޒޯޓުރިޒޯޓްތައް ާެވސް.ާރ  ަތއް

ާގުޅޭ ާއެއ  ާރަާހަމަ ާވަަރށް ާރިޒޯޓުގޮތުން ާކަންތައްކުަރއްވ  ާިމީއާނގަޅަށް ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާއެބަހުރި. ާވެސް ތައް

ާަކންދިމ ކުރި ާވެްސާނަސީބު ާރިޒޯޓުާއަޅުަގނުޑ ާިގނަ ާވަރަްށ ާބުަރެވާގޮތުން ާފަރ ތަކަށް ާވަިކ ާދ . ނޑު ާއަުޅގަ ތަކަށް

ނޑަށްާދެވިފައިާހުރީާއަޅުަގނުޑގެާަކއިރީަގއިާޖެހިގެންާމިހިރަާ އެްއޗެއްާދަންަނވ ކަެށއްާނޫން.ާއެންމެާގިނައިންާއަުޅގަ

ނޑުާދިޔަީއ.ާައޅުަގނޑަަކްށާތަތްތެރިާމެންބަރުާހިންގަވ ާިރޒޯޓުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމީދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަ ކަށްާއަުޅގަ

ާރި ާހަމައެއިން ާއަދި ާނުފެނޭ. ާރިޒޯޒޯަޓކުންނެއް ާިގނަ ާވަރަށް ާއެާޓުއެއ އެކު ާހިނގައްަޖއިން. ާައޅުަގނޑު ާވެސް ާތަކަށް

ނޑަކަެށއްާނުފެނޭާއެހ ާނިކަމެތި ާ،ކޮށްާހުރިާތަންތަނެއް.ާއެހެންވީމ ތަންތަނުންާރައްޔިތުންނަށްާދޭާޚިދުމަތްތައްާއަޅުގަ

ާމެނޭޖުމި ާއެ ާތަންތަނުގައި ާކަހަލަ ާވ ހަކަނުދައްކ  ނޑުހަޅުތ ލުކޮށްމަންޓ  ާއަުޅގަ ާޓޫގެން ާގޮތަކަްށާާރިޒަމުމެްނގެ ހަލ ކުވ 

ާމި ާހަމަ ާނޫން. ާކަެމއް ާކޮށްގެންވ ނެ ާރަްއިޔތަކު ާދިވެހި ާއެްއވެސް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުރުމަކީ އިންާާބީދަާާކަންތައް

ާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާފ ހަަގކުރަން ާމުވަްއޒަފުންނ އަޅުަގނޑު ާއަދ ކުރ  ާއިހ ނެތިާވަޒީފ  ާކުރ ާދޭތެރޭގައި ާކަންތައް ކޮށް

ާ ާއެފަރ ތްތަކ  ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި ާެއޅެންޖެހޭނެ. ާވެސް ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާހަރުކަށި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ބޭފުޅުންެގާާމެދު

ާގެއްލޭ ާާޙައްޤުތައް ާބިލުގެ ާމި ާނޫން. ާވ ހަކަދަްއކަނީކީ ާއަޅުަގނޑު ާމ 6ާގޮތަކަށް ނޑައެިޅގެްނާވަނަ ާކަ އްދ ގައި

ާރަނގަޅުކަެމއްާ ާއެހ  ާކުުރމަކީ ާކަންކަން ާަޙއްުޤާހޯދުމަށްޓަކައި ާއެމީހ ގެ ާދައްކަިއގެން ާބިރު ާމީހުންނަށް ބަޔ ންެވގެންވޭ

ާދޭހަވ  ާކުެރވިފަާނޫންކަމަށް ާމިކަން ާމިޮއތީ ާހަމަާގޮތަްށ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާއުސޫލުަތކެްއ ާވެސް ާހަޅުތ ލުުކރަންޖެހޭނެ .

ާާތިމ މެންނަށް ާބުީނަމ53ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއޮތޭ ާޙައްޤު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދ  ާއިނދެފައި ާމިީއީކާާމިތ  ާބ ރޭ ާތިމ ގެ ާއެއްލ ަފއި ާއަތް ާއަރ ފައި ާކުރިމައްޗަށް ާމެންބަރުގެ ާއަނެއް ާޮގސް ގޮތަށް

ާެއއީކީާ ާހިެއއްނުޭވ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަެދއްކީމަކ  ާމީހ ާކިޔ ފައި ާައނެއް ާލިބިގަތުންހެން. ާވެްސާާޙައްޤު އަށް

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާ ާއަޅުަގނޑު ާނޫން ާއަރައިގަެނގެން ާޙައްޤަްށ ާއަނެކ ގެ ާއެހެންވީމަ، ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ޙައްޤުތަކެއް

ާއެހެންވީމ ާއެމީހ ގެ ާހޯދަންޖެހޭނީ. ޫނެންއ ދެ ، ޙައްުޤ ާޢަދުލުާިމަފަދ ޤ  ާއުސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ާވެްސ ވެިރާފަރ ތަށް

ާނިމިގެންދިއު ާމަޖިލީހުން ާމި ާރިޒޯޓުގޮތަކަށް ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާވަީޒފ ާމަކީ ާއަދި ާވެސް ާއޯނަރުންނަށް ތަުކގެ
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ޫނަނަކްށ ެހުދަމްށަޓަކިއ ިމ ދެ ، ށްާމުހިއްމުާޤ ނޫނެކޭ.ާއެހެންވީމ އަދ ކުރ ާފަރ ތަކަށްާވެސްާވަރަާ ޫނުނ ޤ  ާިމ ޤ 

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާޤ ނޫނުާޤ ނޫނެއްާގޮތުަގއިާމިާމަޖިލީހުންާާއިންާވިސްނައިގެންާމިާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާބީދަ

 ކަމުަގއިާުއްއމީދުގައިާައޅުަގނޑުާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާފ ސްކޮށްދެއްވ ނެ

ާ

ާޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:މަޢުهللاާލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

ާބަހުސްާ ާމި ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ނަޑށްާ ކަމުަގއިާެވއްޖެ.ާެއީއާާމެދުާވ ހަކަދައްކަންާވަރަށްާވެސްާއުނދަގޫާިބލެއްމިާބިލ ާފެށުމުންާމިާބިލަކީާއަޅުގަ

ާ ާހަޅުތ ލުކ53ާުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބަ ާއިން ާމ އްދ  ާބިލުެގާވަނަ ާއެެހންނަމަވެސް،ާމި ާހޯދައިދޭ. ާއެބަ ާޙައްޤު ރުުމގެ

ާއުނިެވގެން ާވަަރކަށް ާކޮންމެވެސް ާޙައްޤު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާމި ާޑިޒައިންކުެރވިފަާއަލީަގއި ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާއޮްތާދ  އި

ާމިއީ.ާއެހެންވީމާ  ާބަލައިގަތްާެއްނެމ ުފަރަތމަ ، ބިލެއް ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބިލު ާމި ވިަޔްސާާކަުމގައިވެސް

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާބަދަލުކުރުމަކީ ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާނޫނީ ާގެނެްސގެން ާިއޞްލ ޙުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ބަލައިގަނެފައި

ާގެއްލުމަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބިގެންދ ނެ ާއަްށ ާދ އިރ  ާާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ވަަނ4226ާާވ ނެ.

ާވެްސާިއންޓަރނެޓުގެާބްލޮކްަތުކގަާާުގޅިެގންާއެންމެާފުރަތަމަާސުނ މީއާ ެޖާއަށްާދިމ ވިާއަހަރުާއަުޅަގނޑުމެންެގާރ އް

ާ ާފަތުރުވެރިން ާކަންކޮޅުަތުކން ާދުނިޔޭގެ ާކޯުލތަކުަގއި ާެއކި ާއަށް ާރ އްޖެ ާކޮބައިއ އި ާދިޔައީ ހެއްޭޔާސުވ ލުކުރަމުން

ާރަށެއްގައި ާކޮބައިާމިވެނި ާމުޙައްމަދު، ާރަށެމަސަްއކަްތކުރި ާމިވެނި ާކޮބައިއްގަާހޭ ާޢަލީ، ާމަސައްކަތްުކރި ާމިވެނިާއި ހޭ

ާރޯެލްއާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާމުަވއްަޒފުން ާގެނެސްދިނުމުަގއި ާމިހިސ ަބށް ާފަތުރުވެރިކަން ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާއ ދެ، މުވަްއޒަފަކު.

ާާއަދ ކޮށްދީފައި ާއިންޑަްސޓްރީއަަކށް ާފަޚުރުވެރިވ  ާރ އްޖެ ާޓޫވަނީ. ާމުވަްއޒަފުން ާހަދައިދިނުމުަގިއ ނުލ ހިުކާރިޒަމް

ާއަދ ކޮށްފައިާ ާރޯލެއް ާހަމަެއއާ ާޒިންމ ދ ރު ާއ ވަނީ. ާގެނެސްޭދން ާމިހިސ ބަށް ާފަތުުރެވރިކަން ާފަތުުރވެރިކަްނާއެކު ދެ،

ާއޮހޮރުވަިއގެްނާ ާދަލެއް ާއެތަްއ ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ާވަރަްށ ާފަށަިއގެން ާގޮތެްއގައި ާކުަޑކުޑަ ާވަރަށް ރ އްޖޭަގއި

ހިއްސ ވ ާފަތުރުވެިރކަމުެގާރިކަންާކުރިއެުރވުމުަގއިާދިވެހިާފަތުރުވެރިކަުމގައިާމިހިސ ބަށްާގެނެސްދިންާދިވެހިާފަތުރުވެ

ާމިރިޒޯޓު ާކޮށްގެން ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާަވރަށް ާވެސް ާވެރިން ާދެްނާާތަުކގެ ާއޮތީ. ާގެނެސްފައި ާމިކަންތައް ހިސ ބަށް

ާއައިަމާ ާބިލެއް ާމިޖެހޭާކީއްވެގެހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ނޑުމެންާސުވ ލުކޮށްަލން ާބިލެއްާއަޅުގަ ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާމިހ ރު ންބ އޭ

ާޑިާމި ާބަލ އިރު ާކަްނކަމަށް ާެއކި ާރ އްޖޭަގއި ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާއ ދެ، ާމިޖެހުނީ. ާއަންނަން ާމޮކްރަީސއާ ހިސ ބަށް

ާއެމެރިކ ާ ާގެންދަންޖެހޭ ާއެަބ ާކަންތައްަތއް ާބައެްއ ާައޅުަގނޑުެމން ާމަސައްކަުތގަިއ ާކުިރ ާއަޅުަގނޑުމެން ދިމ ލަށް

ާބެހޭފެންވަރަށް.ާ ާބިލ  ާދޭ.ާމި ާއެހިސ ބަކަށެްއާުނއެއް ާއަދި ާކަންަތއްތައް ާއެންމެާާއަެނއްބައި ނޑުމެން ގޮތުްނާއަުޅގަ

ާޖެހެނީާއަސްލުާ ާމީހުން ާމި ާހަޅުތ ލުކުރަން ާގެނައުމަށް ާހައްލެއް ާމިކަމަށް ާރ އްޖޭަގއި ާކަމަކީ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ފުރަތަމަ

ާކަމަކ  ާހިތްހަމަނުޖެާކޮންމެވެސް ާފުންޮކްށާާހޭހިތްހަމަނުޖެހުނީމަ. ާކިހިނެއްެވގެންތޯ ާދިމ ވަނީ ާކަންަތއް ގޮތަށް
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ާފަތުރުވެރިކަުމގެާ ާރ އްޖޭަގއި ާބަލައިލަންޖެހެނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާެއގޮުތން ާއެބަޖެހޭ. ވިސްނ ލަން

ާނުލިބޭ ާހަމަހަމަކަމެއް ާޭބފުޅުންނަށް ާމަސަްއކަތްކުރ  ާޤަޫބލުކުރ ާދ އިރ ަގއި ާއެބޭފުޅުން ާާކަމަށް ކަންަތްއާގޮތަށް

ެއއްކޮްށާާވެރިންނ ާެއއްކޮށްާސަރުކ ރ ދިމ ވ ތީ.ާޤ ނޫނުންާބ ރުާލިބިދީގެންާޞައްޙަާެއއްބަސްވުންަތކެއްާރިޒޯޓްަތކުގެާ

ާގ އިމުކުެރވޭާކުރެވިފައި ާމ ހައުލެއް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމުަވއްޒަފުްނނަށް ާވ ނެ ާއެއްބަްސވުންތަުކގައި ާއެ ގޮތަްށާާވަނީ.

ާއެއްބަްސެވވިފަ ާއެމީހުންގެ ާއެާމުސ ރަ. ާތަނ ާއ އި، ާދިރިއުޅޭ ާާއެ ، މީހުން ާލިބޭ ާއަސ ީސާމީހުންނަށް އެކިެއކި

ާފުޅ ާޚިދުމަތްތަކ  ާވަރަށް ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއެކުެލވިފައިވ ނެ.ާއެހެންނަމަެވްސ،ާާމި ާތަނަވަްސކޮށް ާވަރަށް ދ އިރ ެއްއގައި

ާފެންވަރު ާދަށް ާއެްނމެ ާޭއގެ ާެއއްެޗއްސަކީ ާލިޔ  ާއެ ާެއގްރީމަންޓެްއގައި ާބަލަންޖެހޭނެ.ާއެފަދަ ާއަުޅަގނޑުމެން ކަމަށް

ާ ާދ އިމީ ާފުރިހަމަާހަމިކަމަށް ާބ ޒ ރު ާވަޒީފ ގެ ާލިޭބނީ ާާއްލެއް ާރޯލަކާ އަށް ާމެނޭޖުާސަރުކ ުރގެ ކުރެިވގެން.ާެއއްކޮށް

ާތަކަކީާރ އްޖޭގެާބަެއއްާިރޒޯޓުގޮތުންާވ ހަކަދެްއކެވިާއެހެންާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެްއވިާފަދައިންާާބެހޭާކުރިންާމިާބިލ 

ާމުަވއްޒަފުންނަށްދު ާޤައުެމްއގައި ާއެްއވެސް ާމ ޙަާނިޔޭގައި ާތަނަވަސް ާފެންވަރުގެ ާހޯދައިދީފައިނުލިބޭ ވ ާާއުލެއް

ނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާރ އްޖޭގެާވަރަށް ވ ާާކަމުަގއިާަތކުގެާވެިރއެއްާގިނަާިރޒޯޓުާތަންތަން.ާއެކަމުަގއިާޚ އްޞަޮކށްާއަުޅގަ

ާ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާއިމި ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިސްބަތްވާ މ މިނގިލި ބްރ ހީމް

ާރިޒޯޓު ާވަރަްށާފުރިހަމަވިލ  ާއެާަތކުން ާއިނގޭ. ނަޑށް ާއަުޅގަ ާބަލަހައްޓ ކަން ާކަްނތައް ާމުވަްއޒަފުންގެ ތަުނގަިއާާއަށް

ބަެއއްާޗެއިންާހޮޓ ތަކުން،ާބޮޑެިތާސީނިއަރާމުަވއްޒަފުންެގާގޮުތގައިާމުޅިންހެންާތިބެނީާދިވެިހން.ާދެންާއަދިާބޭރުގެާ

ާއިނގޭ.ާ ާކުރ ކަން ާކަންތައްތައް ާރަނގަޅަށް ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާވެސް ާހޮޓ ތަކުން ާޗެއިން ާއަޕްމ ކެޓް ާހޮޓ ތަކުން ޗެއިން

ާހަޅުތ ލުކުރުމ އެހެ ާމި ާބަާންނަމަވެސް، ާމިޖެހެނީ ާދ ން ާރިޒޯޓުހިސ ބަށް ާބައެއް ާޗެއިންތަުކން، ަތކުންާއެއް

ާޢ މުވަްއޒަފު ާއިހުންގެ ާކަންތައްތަކަށް ާގޮތްަތްއާއްމު ާމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ާރަނގަޅަށް ާމުަވއްޒަފުންނަށް މ ލުެވގެން.

ާއެ ާއަުޅަގނޑުެމްނާާމެދުވެރިނުކޮށް ާހ ލެއްގަިއ ާމިފަދަ ާނިކަމެތިކުރެވެމުންދ ތީ. ާޙައްޤުތައް ާލިބިދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް

ާޭދތެރޭގައިާމީހުންާދެޭކގޮތްާާްއާކުރުމުންާއިންޑަްސޓްރީއ ންތަމިހެންާޤ ނޫނެއްާހަދައިގެންާުމޅިާއިންޑަްސޓްރީާއަްށާކަ

ާިރޯޒޓު ާބައެއް ާމިާބަދަލުވެގެންދ ނެ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމުޒ ހަރ ކުރުުމގައި ާގޮތުން ާބިލުގަިއވ  ާމި ާމީގައި ާމީހުން ތަކުގެ

ނޑައަޅ ަފއި.ާ ނޑުަތކެއްާކަ ނޑުާާ:ހެނދުނުާއޮންނަނީާހަޅުތ ލުކުރުމުގަިއާމިންގަ ހަރ ކުރަންޏ ާްށާމުޒ އ8ާައިންާޭރގަ

ާމ ނަ ާއަެންއކ ާާއޭގެ ާހުއްޓ ލ ފައި ާއަނެްއކ  ާހަޅުތ ލުކޮށްލ ފައި ާކުެރވޭނީ.ާއެއީ ާމުޒ ހަރ އޭ ާއެއް ާދުވަހަކު ާކޮންމެ އަކީ

ާމައިނޯރިޓީެގާ ާގޮތަކީ ާވ ންޖެހޭ ާމި ާހަޅުތ ލުގައި ާނޫން. ާދ ކަމެއް ާއެހެން ާހަޅުތ ލުކުރުމަކީ ާފަށަންވީ. ާދުވަހު އަނެއް

ާރަ ާއެާއްކ ކުރަންޙައްޤުތައް ާޖެހެނީ. ާބަހުސްކުރ ިއުރާ،ާހެންވީމ މި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލެއްަގއި މިފަދަ

ރ އްޖޭގެާފަތުރުވެިރކަމުގެާދ ިއރ ގައިާމަަސއްކަްތކުރ ާމުަވއްަޒފުންގެާޙައްޤުތަްއާރަްއކ ތެރިުކރެވޭނެކަންާައޅުަގނޑުމެްނާ

ާމުހިއްމުކަމެއް ާވަރަްށ ާެއއީ ާފަކަށަވަރުކުރުން ާރ އްޖޭެގ ާދ އިރ . ާޤައުމުތަުކެގާާތުރުވެރިކަމުގެ ާއެހެން އަކީ

ާދ އިރާ  ާދޫކޮށްާާއ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާޢ އިލ  ާމުަވއްޒަފުން ާއެއް. ާދ އިރ  ާބައްޓަންކުރެވިފަިއވ  ާތަފ ތުގޮތަކަށް ަވރަށް
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ާއެ ާތިބޭއިރު ާރިޒޯޓެްއަގއި ާއެ ާމީހުންނ ާތިބެނީާއައިސް ާޤައުމުތަކުގެ ާތަާތަފ ތު ާވަަރށް ާމ ޙައުއެއްކޮށް ލެއްގަިއ.ާފ ތު

ާއެހެންވީމ  ާޚިދުމަތަށް، ާލިބޭ ާޖަލުން ާރ އްޖޭގެ ާޚިދުމަތްތައް ާލިބޭ ާއެތަނުން ާތިޭބިއރު ާދަށްވެއްޖެާާއެތަުނގައި ވުރެ

ާއެހެންނަމަވެ ާހަުޅތ ލުކުރ ނެ. ާމުަވއްޒަފުން ާރަހ ލަތެއްގަިއ ާޚިދުމަތްތައް ާލިބޭ ާއެތަނުން ާމުަވއްޒަުފްނާސް، ނގަޅިްއޔ 

އިްނ322ާާއެތަނަކަށްާދ ނެ.ާއެތަނުންާމުވައްޒަފަކަށްާަވޒީފ ައކަށްާއިޢުލ ނުކޮށްލ އިރަށްާއެކުާމަސައްކަތްކުރަންާއުފަލ ާ

ނޑުމެންާހަދަންާވަރަށްާމުހިއްމު.ާމިާޤ ނޫނަށ422ާާް އިންާމީހުންާއެާވަޒީފ ައކަށްާއެދޭނެ.ާއެފަދަާރިޒޯޓްތައްާއަޅުގަ

ާމި ާނުވިސްނ  ާފުންކޮށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާނިންމިއްޖިާމި ާކަންތައް ާއްޔ  ާމ އްދ އާ 53ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަނަ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާދެން ާައއިސްދ ނެ. ާއުނިކަމެއް ާޙަްއޤުތަކަށް ާލިބޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިން ާމ އްދ  ާއެ ދޭތެރޭގައި

ާއައި ާމިހިސ ބަށް ާރ އްޖެ ާކަމަކީ ާވިސްނ ަލންޖެހޭ ާމުހިއްމުކޮށް ާާވަރަށް ާޙައްޤުތަކ އިރު ގޮތުްނާާބެހޭާުމވަްއޒަފުންެގ

ާޖަމުާުމވަްއޒަފުންނ ާްއކ އިރުވ ހަކަދަ ާވެްސާބެހޭ ާޤައުމުތަކުން ާެއހެން ާދުިނޔޭގެ ާކަންތައްތަުކގައި ާމިފަދަ ޢިއްޔ ތަކުން

ާ ާކަންތައްަތއް ާފަތުރުވެިރކަމުެގާހަމަސައްކަތްކޮށް ާިދވެހިރ ްއޖޭގައި ާކުޅެދެނީ. ާބައި ާބަިއވެރިެއްއެގ އްލުކުރުމުަގއި

އޮްތާހަދ ފައިާޓީމު.ާެއާޓީުމާާެއއްާވެސްާއެބަާޢިއްޔ ގޮތަށްާޖަމުާތްވ ދ އިރ ަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާމީހުންނަށްާނިސްބަ

ާހިއްސާ  ާވަރެްއގެ ާޮކންމެވެސް ާކަންތަުކަގއި ާލިބުނު.ާާއުފެއްދުމުގެ ާވެސް ނޑަށް ާައުޅގަ ާއުފ  ާކުރުމުގެ އެއް

ާޓީމުާ ާހަރުދަނ ކޮށް ާވެސް ާމަސައްކަތް ާޓީމުގެ ާމިއަދު ާދަންނަވަންޖެހެނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ދަާފަާއެހެންނަމަވެސް،

ާޖަމުމުވަްއޒަ ާބަލަހައްޓ  ާކަންަތއް ާއެާފުންގެ ާކަންަތްއާާޢިއްޔ ތަކުން ާމިކަހަލަ ާނެތަސް ާޤ ނޫނު ބޭފުޅުންނަށް

ާފައިދ ވ  ާަޤއުމަށް ާމުޅި ާފައިދ ވ ާމ ރަނގަޅަށް، ާމުަވްއޒަފުންނަށް ާމަސަްއކަތްކުރ  ާިރޒޯުޓަގއި ގޮތަްށ،ާާގޮތަށް،

ާ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާފަދަާކަންަތއްާމެނޭޖުކުރެވޭނޭގޮތަށްާމިާތައްާހިންގ ާފަރ ތްތަކަްށާފައިދ ވ ރިޒޯޓު

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާހަޅުތ ުލކުރުމުގެާަޙއްޤުާމިާނަމުަގއިާމިާިޢްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާބިލެއްާ

ާރިާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ނުޑާކަމަށްޓަަކއި ާއަުޅގަ ާރަޝީދަށް ޔ ްޟ

ާއ ދަކ ދައިގެޝުކުރު ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާެއއީ ާަރއީްސ،ާާދަންނަވަން. ާއެހެންނަމަވެްސ،ާޢިއްޒަތްތެރި މަތިން.

ހެންމެާމިާބިލަކީާހަމައެކަމަށް.ާާބިލެއްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާމިާިބލަކީާވަރަށްާގިނަާއިޞްލ ޙުަތއްާގެންނަންޖެހޭ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާ ާކަންަތއްަތކަކީ ާބަޔ ންކުރެވިފަިއވ  ާިމ ާމ އްދ ތަކުަގއި ާހުރި ާމީގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލުގައި މި

ާމައްސަލަ ާމި ާމައްސަަލއެްއަކން ާދެވިފަިއވ  ާބަޔަަކށް ާަޙއްޤުތަެކއް ާޢިްއޒަތްތެިރާާވަކިކަހަލަ ާއެހެންނަމަވެސް، އަކީ.

ނޑުގެާހިތުގައިާމިާބިލަށްާވ ހަކަދައްަކމުންރަ ދ އިރުާއުފެދޭާސުވ ލަކީ،ާމިއަދުާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާާއީސް،ާމީަގއިާއަުޅގަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާހެދިގެން ާޤ ނޫނެއް ާހަނިކޮށް ާޙަްއޤުތަކެއް ާލިބިގެްނވ  ާއިން ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާދެވެނީ ާމި ޙައްޤު

ާރިޒޯޓް ާހުރިހ  ާމ ަދމ  ާެދވޭއިުރގައި ާކިާޙައްޤުތަކެއް ާދެން ާވެއްިޖއްޔ  ާހަޅުތ ލުކުރ ނީ.ާމިހެން ހިނެއްޯތާއޯނަރުންނޫންތޯ
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ާހަޅުތ ލަކ  ާވ ނީ. ާއެހެންވީަމ،ާާކަން ާޙައްލުުނކުރެިވގެން. ާކަމެއް ާމަޝްވަރ ކުރެިވގެން ާޖެހެނީ ާމި ާދ ން ހަމައަށް

ާހަމަ ާމިކަން. ާފ ހަގަކުރެވެްނޖެހޭ ާމީގައި ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާރައީސް، ާމިޤަޢިއްޒަތްތެރި ާއިންވެސްޓުާއެހެންމެ ކުރ ާއުމުަގއި

ާއެ ާއަދި ާއެާާއިންވެސްޓަރުން ާެއއިރުަގއި ާކުރ އިރުަގއި ާއިންވެސްްޓކޮށްގެން، ާއެާަފރ ތަކުން ާބުރަ، އުފުލ ާާއުފުލ 

ދަނީ.ާދ އިރުަގއިާަވޒީފ އަަކްށާާމަންޓެއްާރިޒޯޓެއްާބިނ ކުެރިވގެންާމިފުިލގެންާމިޤައުމުަގއިާއިްނވެސްޓުތަކުލީފުތަކެއްާއު

ާހަމަ ާދެާއެދިގެން ނޑު ނުޑާާއަޅުގަ ާއަުޅގަ ާބަޔ ންކޮށްލެވޭތޯ ާއެއްެޗއް ާބިލުގައި ާމި ާހަމަހަމަކޮށް ާވަރަށް ފަރ ތަށްާވެސް

ާމީހުންގެާ ާލ  ާސިޓީ ާއެދި ާފުރުޞަތަކަށް ާމިޤައުމުގައި ާމިއަުދ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދި ާވަޒީފ އަކަށް ބަލ ނަން.

ާލިބުމުާ ާވަޒީފ  ާމިދަނީ.ާއެ ާގިނަެވެގން ާވަރަްށާބޮޑަށް ާތެޭރގަިއާދިމ ވ ާއަދަދު ާައދ ކުރުމުގެ ާވަޒީފ  ާގޮސް ާއެތަނަށް ން

ވަނަާމ އްދ ަގއިާިމ53ާާވަރަށްާކުޑަުކޑަާމައްސަލަެއއްަގއިާހަޅުތ ލޭާމިކިޔ ،ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާޙައްޤުާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާތިބުމުގެ ާމަޑުމަޑުން ާހުއްޓ ލ ފައި ާމަސައްކަތް ާދެވިފަާއޮންނަނީ ާއިންނަނީ ާމި ާފުރުޞަތެއް ާހުއްޓ ލ ަފިއާ. މަސައްކަތް

ދަނީާއެާރިޒޯޓެއްާމުޅިންާބަންދުެވ،ާާއިނގޭތޯާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ.ާއިންނައިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެްނނަށްާފެނިގެންާމި

އަށްާކަންތައްަތއްާހިނގަމުްނާއެބަދޭ.ާމިހެންކަމުންާމިާާދ ާދަރަޖަާއަށްާމުޅިާމިޤައުމުާބޭޒ ރުެވގެންާމުޅިާބޭރުާދުނިޔެ

ނޑުާހަމަާވަރަްށާާގޮތުންާވެސްާކޮންމެވެސްާމ އްދ ާެއއްާއެބަާމ ާބެހޭކަާބިލުގައިާމި އޮތް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއަުޅގަ

ާއުނިކުެރވެމުން ާޙައްޤުތަކެއް ާމިފަދަ ާހިފަހައްޓ  ާޙައްޤެއް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ލަން ާވަރަށްާާސ ފުކޮށް ާބިލަކީ ާމި ދ އިރު

ާބަދަލުކުރަންޖެހިފަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހުރީ ާމ އްދ ތައް ާއެބިލުގެ ާދެންމެާޑރ.މައުޞޫމް ާމަރުޙަލ ގައި ވިދ ުޅިވާާއޭ.ާކޮމިޓީ

ާ ާބިލ ފަދައިން ާމި ާބޮޑަށް ާމިާާވަރަށް ާސަބަބަކީ ާގެްނނަންޖެހޭ. ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާގެްނނަންޖެހޭ ާވިސްަނއި ދޭތެރޭގައި

ާމަސަްއކަތްކުރަމުން ާރިޒޯޓްތަުކގައި ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމުވަްއޒަފުާބިލުން ާބައެއް ންެގާދ 

ާބަެއްއާ ާއުިނެވގެންދޭ. ާޙައްޤުަތެކއް ާބަެއްއގެ ާގިނަ ާަވރަށް ާެވސް ާހަޅުތ ލުކުރުމުން ާއުިނވެގެންދ އިރުަގއި ޙައްޤުތަކެްއ

ހަޅުތ ލުގެާނަތީޖ އަކަށްާއެބަާވެގެންދޭާމުޅިާިދވެހިާޤައުމަްށާމީގެާއަސަުރކޮށްގެންިދއުން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމުޅިާޖުމްލަާ

ާއަސަރުކޮްށގެންާއ ބ ދީ ާޤ ނޫނެއްާއަށް ާހަރުދަނ ކޮށް ާވަރަްށ ާބިަލކުން ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާއެހެންވީަމ، ިދއުން.

ާކަެމއް ާތ އީދުކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާފެންނަކަމެއް. ާެވސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދިނުމަކީ ާޙައްޤުތައް ާމި ކަމަްށާާހެދިގެން

ާޢ އްމު ާޖެހެނީ ާމި ާދަންނަވ ަލން ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާދަންނަވ ލަން. ާހަޅުތ ލުކުރުުމެގާގޮާާއަޅުަގނުޑ ތެއްަގއި

ާއިންނަީނާ ާމި ާބަލ އިރުަގއި ާހުރިާމައްސަލަތަކަށް ާޖެހިފައި ާހަޅުތ ލުތަކ އި ާހުރި ާުކރެވިފައި ާމިހ ތަނަށް ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާއަދ ކުރަމުން ާަވޒީފ  ާރިޒޯެޓއްަގއި ާާއެ ާިދވެހި ާމުވައްޒަފުންނ އި ާބިދޭސީ ާބޭރުގެ ދޭތެރޭގަިއާާމުވަްއޒަފުންނ ދ 

ާމައްސަލަތަފ ތުކުރުންތަ ާމި ާއައިްސގެްނ ާޖެހޭާކެއް ާއޮންނަނީ.ާާެއއް ާމި ާފ ހަަގކުރެވިފަިއ ނޑަށް ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާބޭފުޅުްނެގާ ާއަދ ކުރަްއވ  ާަވޒީފ  ާމިޤައުމުގެ ާފ ހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ާމީަގއި ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސް،

ާވެ ާބޭފުޅުންަނކީ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާލޯިބވެެގން ާދެކެ ާވަޒީފ  ާއެހެންނަމަވެސް،ާތެރެއިން ާނޫނޭ. ާބައެއް ާމަދު ާމިއަދު ސް

ިމއްޔަތުާހަމަާދެނެާނެތްާއެާމަޢުލޫމ ތުާއަހައްމިޤައުމުގެާުޒވ ނުންގެާތެރެއިްނާގިނަާބޭފުޅުންނަކީާވަޒީފ ާައދ ކުރުމުގެާ
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ާބޭފުޅުން ާިތއްާނެތް ާވެިރއަކަށް ާޤަުއމުގެ ާއެއީ ާދަންނަވ ލަންޖެހުނީ ާމިހެން ާދަންނަވ ލަން. ާއަުޅަގނޑު ަބވ ާކަމަށް

ާވެިރކަްނކުރެްއވި ާއެއިރެްއަގއި ާޒިންމ ދ ރުވ ްނވީާާބޭފުޅުން ާހ ލެއްގައި ާއެްއވެްސ ާޒިންމ ދ ރުނުެވވިާާއިެރއްަގއި ވަރަށް

ާއެ ާބައެްއަކން،ާމުޖުތަމަޢުގައި ާީކއްކުރ  ާޒުވ ނުންނަކީ ާއަދި ާއިންސ ނުން ާއުޅެންޖެހޭާާމިޤައުމުގެ ާކިހިނެއް މީހުންނަކީ

ާމަ ާނިމިގެން ާިކޔަވ  ާއެބައެއްކަްނ، ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއުނދަޫގކުުރމ އި ާއުނދަގޫކުރުމ އިންބަފައިންނަށް ާމީހުންނަށް ާއިާހެން

މިާކަންތައްތަކުަގއިާއ ދަެވގެްނާގޮސްާމިއަދުާވަރަށްާަޤއުމުެގާހ ލަތުާވަރަށްާނުރައްކ ތެރިާހ ލަތަކަށްާގޮސްފައިާއޮތްާ

ނޑުމެންގެާ ނޑިަވޅެްއގައިާއަުޅގަ ގެންާމިދ ާމިއަދުާމިއީާއިޞްލ ޙީާފިޔަަވޅުތަެކްއާވެރިކަމެއްާަބދަލުވެާޤައުމަށްާައއުދަ

ާހެދެންޖެހޭާއެޅިގެން ާޤ ނޫނު ާމި ާަވގުތެްއގައި ާރަީއސް،ާާދ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން.ާސަބަބަީކ ނުޑ ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާތިރީސްާ ާފޮހުނަސް ާަސިއކަލެއް ާމިއަދު ާމ ލޭގައި ާމި ާފެންނ ނެ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ މިޤައުމުގައި

ާއެ ާަވޅި ާކަޓަރުައޅ  ާގަިއގައި ާމީހުންގެ ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ާމިޤައުމުަގއި ާލިބޭ. ާއެބަ ާރުފިޔ  ާއަޅ  ރުފިޔ ެގ322ާާބަ

ނޑުާމިާދަންނަވަނީާސަިއކަލުާފޮހެންާމަގުމަތީގައިާރުފިޔ ާބޭނުްނވެގެންާމިއުޅޭާުޒވ ނުން،ާކުިދްނާމުހުތ ދަށް .ާއަޅުގަ

ާފޮހެވޭނެ ާމައްޗަށް ާދުވ ލެްއގެ ާސަިއކަލު ާމަސައްކަތްާކިތައް ާކުރ ނެ ާޤައުމުަގއި ާމިއަދު ާހަމައެހެންމެާާތޯއޭ. އެބަހުއްޓޭ.

ާހުރިޒޯޓު ާތަފ ތުކުުރންތައް ާބޮޑެިތ ާވަރަށް ާެވސް ާތެެރއިން ާމުވަްއޒަފުންގެ ާއަދ ކުރ  ާަވޒީފ  ާރިޒޯޓުތަުކގައި ަތްއާރި

ާހަމައެހެންމެ ާެކއުމ ާއެބަހުރި. ާނިދުމ އި، ާޙައްޤުާއެބޭފުުޅންގެ ާއެހެން ާލިބެންޖެހޭ ާޮބުޑާއަދި ާވަރަށް ާލިބުމުގައި ތައް

ާއަދ ކުރ ާ ާވަޒީފ  ާވިސްަނންޖެހޭނެ ާމީގައި ާއެެހންނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ާވެސް ާރިޯޒޓްތަކެއް ާހުރި ާކަންތައްތައް އުނި

ާ ާވަޒީފ  ާފަރ ތުން ާއަދ ކުރ  ާރައީސް،ާަވޒީފ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާމެނޭޖުފަރ ތުން ާއެާާމަންޓ އަދ ކުރ އިުރގައި ގުޅިގެން

ާ ާމައްސަލަހަމައްސަލަެއއް ާާއްލުކުރަންޖެހިފައިވ  ާމުޢ މަލ ތްކުރުމ އި،ާހައެއް ާވ ހަކަދެއްުކމ އި، ާފުރަތަމަ އްުލކުރުމަށް

ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާެއީއ ާހިްނގުން ާތިެބާާކަެމއްާނެގޯސިއޭޝަން ާނުކޮށް ާމިކަން ާސަބަަބކީ ާދެކެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ކަަމށް

ާގެއްލުންވ  ާމަޞްލަޙަތަށް ާޤައުމުގެ ާމުޅި ާހިނގަމުާހަޅުތ ލުކުރުމުން ާމިޤައުމުގައި ާކަންތައްތައް ާބޮޑެތި ާމިއަދުާފަދަ ން

މަންޓްާަކވަރު،ާއިރުާއެާރިޒޯެޓއްގެާއެާއިންވެސްޓުަތއްާބަންދުކުރ ާހިސ ބަށްާއެބަދޭ.ާމިހެންާވ އެބަދޭ.ާބައެއްާރިޒޯޓު

ާގެއްލުމ އިންވެސް ާލިބިގެންދ  ާސަބަބުާޓްމަންޓަށް ާިރޒޯޓެްއގެ ާއެ ާބެހިގެންދ އަދި ާޤައުމަށް ާމުޅި ދަނީެގާއ މުާން

ާގެއްލުމަކީ ާލިބިގެންދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާޤައުމުގެ ާމުޅި ާާސަބަބުން ާބިލ  ާމި ާައޅުަގނޑުމެން މެދުާިމއަދު

ާކަމެއް ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާޝުކުިރއްޔ ާާވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭއިރު ާފ ަހގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާރ ގެފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އި

ާިޢއްޒަތްތެިރާާ.هللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالحود .الرحينާالرحونާهللاާبسن ޝުކުރިއްޔ 

ނަޑއެޅުުމެގާ ާކަ ާހަމަތައް ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ރައީސް.
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ާމި ާހުށަހަޅުއްވައިދެާޤ ނޫނެއް ާމަޖިލީހަށް ާޝުކުރުޢިއްޒަތްތެރި ާއެކު ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ދަންަނވަން.ާްއވީީތ

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު މަށްާބަލަންޏ ާމިާބިލުގެާނަންާބަދަލުކުރަްނާހޫގޮުތގައިާމިާބިުލެގާމުޅިާމަފްާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ނަޑއެޅި ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާދެންނެވީ ާމި ާއެހެން ާޤ ނޫނެްއާއެބަޖެހޭ. ާހަޅުތ ލުކުރުމަށް ާބަަޔކު ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ެގން

ާއޮތުމުންާ ާއެހެން ާބިލު" ާ"ހަޅުތ ލުކުރުމުެގ ާނަމަކަށް ާބިލުގެ ާމި ާވ އިރުަގއި ާބިލުގައި ާމި ާބަޔ ންކުރައްވ ަފއި ހެދޭކަން

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާޫނން. ާރަނގަޅުގޮތެއް ާއެންމެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއ ާބިލުާއަޅުަގނޑު ާމި ާނަންާގޮތުަގއި ގެ

ާ"ޓޫބަދަލު ާމިޖެހެނީ ާޓޫރިޒޯޓްތަކ ާރިސްޓުވ ން ާރަށްރަށުަގިއާާރިސްޓުިއ، ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާހިންގުމަށް ރިޒޯޓެއް

ާބިލު"ާމި ާމަނ ކުރުމުގެ ާދެންނެވީާހަޅުތ ލުކުރުން ާމި ާބިލުގެާގޮތަށް.ާމިހެން ާމިގޮަތްށާާމި ާވެސް ާމ އްދ އަކުން ހުރިހ 

ާފަރުމ ކޮށްފައި ާބިލު ާގޮތަށް ާނޫންމ ނަކުރެވޭ ާއެހެން ާހަާވ ާކަމަށްާވުން. ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާނަްނާނަމަ މައެކަނި

ާޢ އް ާމަނ ބޭނުންކޮށްގެން ާހަޅުތ ޅުތައް ާހިންގ  ާމުކޮށް ާމިާހ ކުރެވިދ ެނ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނގައިދ ނެ. ލަތަކަށް

ާ ާހުއްދަކުރ ާ:ބިލުގެ ާޤ ނޫނު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާބަލ އިރު ާއަްށ ާމ އްދ  ާާވަނަ ާމަިތން ާޝުޢޫރުާގޮތުގެ ާއެކި ތަފ ތު

ާހަޅުތ ލުފ  ާއިޚްިތޔ ރު ާކުރ ާޅުކުރުމުގެ ާއަދ  ާވަޒީފ  ާމ އްދ ގައި ާމި ާއޮވެފައި ާމިހެން ާލިބިގެންޭވ. ާފަރ ތްތަކަށް ކުރ 

ާ ާހަމައެހެންމެ ާކަމެއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާކަންތައްތަކަށް ާމިދެންނެވި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނ ންނަކަީމ ާވ ހަކަ 32ާފަރ ތްތަކުގެ

ނޑުާދެޭކާާޖެހޭާބިލުާއިތުރަށްާފުރިހަމަާކުރަންާބިލުގައިާނެތުންާވެސްާއެއީާމިާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާމި ކަމަށްާއަޅުގަ

ާ ާރައީްސ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ38ާާެކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާމ އްދ ގައި 38ާމ އްދ ތައް،ާާންމެހައިވަނަ

ާވަނަާމ އްދ ާއ އި...ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާމަޖިލީހުެގާ ާއެދެން ާއަރިުހން ާީލޑަރުންެގ ާޕ ޓީތަކުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޖެހޭ. ާއެބަ ާހަމަކުރަން ާއަދަދު ކޯރަމްގެ

ާގޮތު ާހަމަވ ެނާއުޫސލެއްގެ ާކޯރަމް ާގޮތަށް ާގެންދެވޭ ާފޮނުއްަވއިމަސައްކަތްކުިރއަށް ާމިޮކޅަށް ާމެންބަރުން ދެްއވުމަްށ.ާން

ާރުާވ ހ ކަފުޅުާކުރިައށްާގެންދެވުންާއެދެން.)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ 

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ 38ާޝުކުރިއްޔ  ާއެހެން ާއަދި ާމ އްދ އ  ާރައްޔިތުންަންށާަވނަ ްއދ ތަކުން

ކަމުަގއިާއެންމެާފުރިހަމަާގޮތުަގއިާއެާޤ ނޫެންއާާއިރުާއެއީާއެާޤ ނޫނަކުންާއުނިކުރ ލިބިދީފައިވ ާއަސ ސީާޙައްޤުަތއްާ

ާގަވ އިދުތަްއާ ާހަދ  ާސަުރކ ރުން ާހަމައެހެންމެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކުރަންޖެހޭ. ާމަސަްއކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހެދޭތޯ
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ާހިންގުމުގައި ާގޮާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާވެސްާހަދ  ާކުރެވޭތަޢ ރުޟުނުވ  ާއެކަން ާބައްަލވަންތަށް ާވެސްާާޖެހޭނެތޯ ކަމަށް

ާޤ ނޫ ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާ)ހ(56ާުނައސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާަކނަޑެއޅިފައިވަނަ ާޤ ނޫނުަގއި ާމަތިންާާވ ާގައި ގޮުތގެ

ާ ާޤ އިމުކަިއވެނިކުރުމ އި ާލިބިެގންވ ޢ އިލ ތައް ާަޙއްޤު ާބަޔ ްނކޮށްފައިާާކުރުމުގެ ނޑަެއޅިާކަމަށް ާކަ ެގްނާވ އިުރ

ާކަާ ނޑަައޅަންޖެހޭއިވެނިާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާކަ ާޤ ޫނނެއްަގއި ާއެބަ ާހަމަތަކެއް ާޔަޤީންކޮށްދޭ.ާާކުުރމުގެ ާއެބަ ކަމަށް

ާއެއް ާަހދ  ާަގވ އިެދއް ާކަިއވެނިޖިންާއެހެންނަމަވެސް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަދިާސުން ނޑަައޅ  ާކަ ާަހމަތަކެއް ކުެރވޭނެ

ާއެއްވެާ ާަދށުން ާޙައްުޤގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމުދ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާބަދަލުދީފައި ާހަމަ ާމުދ  ާމީހެއްގެ ނޫނީާސް

ާ ާބޭނުންވ  ާއޭނަ ާބިދޭސީމީހ  ާއަންނަ ާކުރަން ާކަިއވެނި ާއިރު ާއޮތް ާގޮތަށް ާގޮތަަކްށާހ ނުނެގޭނެ ާބޭނުންވ  ލަތެއްަގއި

ާކޮށް ާެއއްާފިދީނުކަިއވެނި ާޖުރުާނަމަ ާޑޮލަރުން ާމިލިއަން ާފުރަތަމަ ާމަނ  ާމުޅިާފަހަރު ާފަހަރު ާދެވަނަ ކުރުމަށްފަހު

ާއިްނވެސްޓ4:2ާުާނުވަތަާާ;36ާޓުސްޓްމަންއިންވެ ާރުފިޔ  ާއެާމިލިއަން ާގޮތަށް ާވަކިކުެރވޭ ާފަޅުރަށް ާހުންނަ ކޮށްަފއި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ ގަވ އިދު ާެއީއ ާއޮތް ނޑުާހަދ ފައި ާއަުޅގަ ާެއީއ ާބ ަވއޭ ާގަވ އިދެއް ާނޫން ާިމއަުދާޚިލ ފު މެން

ާއެހެންކަމ ސުވ ލުކޮށްލަން ާކަމެއް. ާޤ ނޫާޖެހޭ ާމި ާނުންއެީކގައި ާލިބިދީފައި، ާޙައްޤުތަްއާާޤ ނޫނުއަސ ސީން ވ 

ގޮތަށްާއެާާލިބޭާޙައްޤުތައްާވެސްާހަމަާއެާތަކުެގާވެރިންނަށްމެންާވ ހަކަދައްކ އިރުާމިާރިޒޯޓުއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑު

ާ ާަރއްކ ތެރިކޮށްދޭންޖެހޭތީޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިާދަށުން ާގޮތުަގިއ ާޤަބޫލުކުރ  ާމިއަދުާާއަުޅަގނޑު ޤ ނޫނަކީ

ާފ ސްކުރަންމެންާއަޅުަގނޑު ާޮކންމެހެން ާޤައުމަށް ާގެނެސްދޭންގެ ާޤައުމަށް ާއަދި ނުޑާޖެޖެހޭ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއް. ހޭ

ލ ގައިާމިާޤ ނޫނުާެއކީާކޮމެޓީާމަރުޙަާވ ާޚިޔ ފުޅުތަކ މަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރައްާމިާކުރަނީއުއްމީދު

ާބޭނު ާޓޫފުރިހަމަ ާން ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި ާއިންޑަސްޓްރީއަށ އި ާއިޤުރިޒަމް ާުކރ ާހަރަކ ތްތައް، ާމަސައްކަތްތައް ތިޞ ދީ

ާފުރިހަމަ ާެވސް ާޙައްޤުަތއް ާމުވައްޒަފުްނގެ ާއުނިެވެގންދ  ާޙައްޤުތައް ާޤ ނޫނުން ާމި ާއަދި ާވެސް އަްށާާފަރ ތްތަކަށް

އިންާނިންމެވުމަށްފަހުާގެނެސްާއަޅުަގނޑުމެްނާާލ ޙަރުޓީާމަކޮމިާޤ ނޫނުާފަރުމ ކޮށްދެއްވައި،ށްާރައްކ ތެިރވެވޭނެާގޮަތކަ

ާވީހ ާައވަހަކަށްާމިާޤ ނޫނުާފ ސްކޮށްދެްއވުން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ނޑު ކަމަށްޓަަކިއާާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިކުރުމުގެާބިލެއްާމިާވެސްާހަޅުތ ލުާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާގޮތުަގއިާައޅުަގނޑުމެްނާޒަތްތެިރާމެންބަރަށްާޝުކުރުއަދ ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއް ކުރަްނ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 

ާ ާމ 4ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބ ބުގެ ާމ އްދ ތަކ ވަނަ ާއެ ާބަލ ، ާހަދ ިއުރާާއްދ ތަކަށް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާގޮތުން ގުޅޭ

ާއަިދާާއަޅުަގނޑުމެން ާމ ނަކުރުންތަކ އި ާމ ނ ކުެރވޭ ާޤ ނޫނުތަކުގައި ާމިހެދޭ ާކުެރވޭ، ާމީަގއި ާތަްފޞީލުކޮށް ވަރަށް

ާމި ާއިުރ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމެންބަރުން ާހަނިކުރަްނ ާމި ާއެބަޖެހޭ.ާާޙައްޤުތައް ާބަލަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާީކއްތޯ ކުެރވެނީ

ާހަދައިގެނެާ ާޤ ނޫނު ާޙ ދިސ ައކަށް ާގޮުތަގއި ާޤަބޫުލކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާނަތީޖ  ާޤ ނޫނުގެ ާައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ އެްއާއް
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ާމިއޮްތާ ާފެންމަތީގައި ާމިައދު ާދިވެހިރ އްޖެ ާޞިނ ޢަތަކީ ާފަތުވެރިކަުމގެ ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫުލކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ނުނެރެވޭނެ.

ކުްނާޑިވްްސގައިާވަރަށްާފަހަހަމައެކަނިާއަސްލު.ާއެާޞިނ ޢަތުގައިާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާދިޔައީާކުރުނބ ާމޯލް

ާހިންގިާޓެރަރިސްޓު ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންަނވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާާޢަމަލުތަކެކޭ ާުކރިން ާޭއގެ ތަން.

ާރީ ާދިޔައީ ާޖެނެއިިވގެން ާއެތަނުގެ ާރިޯޒޓުގައި ާޢަމަލުތަކެއްާތިރަށް ާމިފަދަ ާހަރ ، ާހަންޖަރެއް ާގަޔަށް ާމެނޭޖަރުގެ ރަލް

ާެދކޭާހިންގި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިފަދަތަން. ާހަޅުތ ޅުޢަމަާގޮުތގައި ާކަންކަާާކުރުމ ލުތަކަީކ ާެއީއާުގޅޭ ާނޫން. ާވެްސ މެއް

ގުޅުވަިއގެްނާާއެފަދަާކަންކަމ ާ،އް.ާއެހެްނވީމ ނުރައްކ ތެރިާބޮެޑތިާކުށްކުރ ާމީހުންާކުރ ާފަދަާކަންތައްތަ،ާޓެރަރިސްޓު

ާކިބަ ާމީހުންގެ ާބަެއްއގެ ާޙައްޤުތަކެއް ާލިބިދޭންޖެހޭ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާހަނިކުރަންާއަޅުަގނޑުމެން އިން

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ ާކަމެްއާނޫން. ާކޮްށގެންވ ނެ ާެއކަން ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާއައުމަކީ ާގޮތުން ާޒ ތީ އަޅުަގނޑުމެން

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަާބުޭނާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބަޔ ްނކޮށްފައިވ ާއެްއވެސްާޙައްަޤކަްށާނުވަތަާމިނިވަންކަމަކަށްާާ;8

ާ ާފަދަ ާލިބޭެނ ާއެްއެވްސާއުނިކަމެއް ާަޙއްޤު ާބަިއވެިރވުމުގެ ާޢަމަލެްއގަިއ ާއެފަދަ ާުނވަތަ ާކުރުުމގެ ާޢަމަލެއް ެއއްެވސް

ާއެްއެވްސާ ާހިމެނޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާމި ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެފަދަ ާދައުލަތަކަްށ ާނުވަތަ ާޖަމ ޢަތަކަށް ާނުވަތަ މީހަކަށް

ާނުވ ނެ ާވެސް ާތަރުޖަމ ކޮށްގެން ާމ ނަކޮށް ާޤ ނޫާމ އްދ އެއް ާމިހެން ާހިނދުާެއވެ. ާލިޔެފަިއވ  ނުއަސ ސީަގއި

ާވިސްނަންާ ާވަރަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާކަމުން ާމިއުޅޭ ާކުރަްނ ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާމަސަްއކަތްކުރ ާ ާއަދި ާަޙއްޤުަތކ އި ާއޯނަރުންގެ ާރިޒޯޓް ާދެބައި، ާމި ާހިމެނޭ ާިޞނ ޢަތުގައި ާފަތުރުވެރިކަމުެގ އެބަޖެހޭ

ާސަލ މަތްކުރައްާރިންމަސައްކަތްތެ ާވެސް ާަޙއްޤުތަްއ ާވިސްނ ލަންާގެ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާކުރަން. ާމިކަން ާގޮތަކަށް ވ ނެ

ާއަބަދު ާވ ހަކަާާއެބަޖެހޭ ާސަރވަންޓުންގެ ާސިވިލް ާމިފެންނަނީ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަތަްއާާވެްސ ާމިފަދަ އ އި

ޢ އިލ ަތކ ާާގެމީހުންާރ ާމުަވއްޒަފުންަނކީާއެާއްކަތްކުމަޖިލީހުގައިާެވސްާދެެކވެނީ.ާފަތުރުވެރިންގެާޞިނ ޢަުތގަިއާމަސަ

ާމަަސއްކަތްާ ާރ އްޖެާކުރަމުންދުރުގައި ާމަސަްއކަްތތަކެއް ާބުރަ ާވަރަްށ ާކޮށްާދ ، ނޑުާއަްށ ާއަުޅގަ ާބައެއް. ދެުމންދ 

ާވޯލްޑުާގޮުތގައިދެކޭ ާދަ ާއޮފް ާވޮްނޑަރސް ާގެނަސެވަން ާދިވެހިރ އްޖެ ާތެރެއަށް ާމަސައްކަތެއްާގެ ާބުރަ ާއެންމެ އުމުގައި

ާެއާކޮ ާމުވަްއޒަފުން. ާމަސަްއަކތްކުރ  ާދ އިރ ަގއި ާއެ ާތިބޭ ާގ ުތގައި ާފަތުރުވެރިންނ  ާިވްއކ  ާިދވެހިރ އްޖެ ށްފައިވަނީ

ނޑުމެންނަ މީހުންގެާޙައްޤުތައްާލިބޭާގޮތ އިާއަދިާއެާާށްާމިާއިވެނީާވަަރށްާމަދުން.ާއެމުވަްއޒަފުންގެާޙައްޤުަތއްާއަުޅގަ

ނޑުމެހ މީހުންާއުޅޭާ ކެނދިކުޅުދޫާާއެްއާސަބަބަކަށްާވެދ ެނާކަންނޭނގެންނަކަށްާނީވޭ.ާެއަކމކުގެާލަތުގެާވ ހަކަާައޅުގަ

ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޓީމުދ އިރ ގެ ާމިފަަދާޢީސ  ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާއިންނަވަިއގެން ާރައީސަކަށް ގެ

ާ ާކަންތައްތައް ާމިއަދުކުރަްއވަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާޖަމުާެގންދަވ ތީ. ާެއ ާބޭނުންވޭ ާގޮވ ލަން ާރަީއސަކަްށާޢިވެސް އްޔ ގެ

ާޢައްަޔން ާބޭފުޅަކު ާނޫން ާއެކަީށގެންވ ާސިޔ ސީ ާއެންމެ ާޙައްުޤތައް ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާއެ ކުރުމަށް.ާއޭރުން

ާދުރުކަެމއް ާލިބުމަކީ ާބިލުަގިއާާގޮތަށް ާމި ާއެބަޖެހޭ ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދެކެނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ަކމުގައި

ާއްލުާހޯދަންހަކުރުމުެގާކުރިންާާވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަާބުނޭާހަޅުތ ލ7ާުބަލ ިއރުާމިާބިލުގެާާހުރިާބައެއްާމ އްދ ތަކަށްާ
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ާއެހެންމަސައްކަތް ާކުރުން. ާކޮށްފަ ާޑިފައިން ާނަމަެވސް ާނެތް ާތަފްސީލ ިއާހައެްއ ާމަސައްކަތްތަުކގެ ާކުރ  ާހޯދުމަށް އްލު

ާއެ ާއަދި ާގޮްތތަކ އި ާކުރަްނވ  ާއެ ާމީޑިއޭޓުާއެކޮްށގެން ާބަަޔކ ކުރުމުަގއި ާތަފްާކުރ ނެ ާނެތް.ާމިފަދަ ސީލުތަކެއް

ާެދކޭ ާާއަޅުަގނޑު ާހަުޅތ ލަކަށް ާތަފްސީލްގޮތުަގއި ާޤ ނޫނުަގއި ާނޫން ާނުދ ކަށް ާއެކަްނކަންާކުރަންީވ.ާހަޅުތ ަލކަށް ގޮސް

ާރަނގަަޅްށާާކުރެވޭނެހައްލު ާއެންމެ ާޙައްޤުތައް ާމި ާއޭރުން ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދުމުން ގޮތަކަށް

ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ކަށަވަރުކޮށްީދގެން،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާއެާބުނ ާބީދައިންާއަ ނޫންާގޮތަކަށްާާޚިލ ފުާުޅގަ

ާ ާދެން ާގެނެވޭނީ. ާޤ ނޫނު ާމ 33ާމި ާއަދ ވަނަ ާވަޒީފ  ާބުނަނީ ާމި ާހަޅުތ ލުތަނުގަާާކުރ އްދ ަގއި ާވަޒީފ އި ޭދާާކުރުން.

ާ ާމަސައްކަތް ާމުވަހަފަރ ތަކުންާނުވަތަ ާހޯދުމަށްފަހުގައިާމެނުވީ ާހުއްދަާލިޔުމަކުން ާފަރ ތުގެ ާަވޒީފ ާއްާވ ލުކުރ  ޒަފުންގެ

ާމަސައްކަތްތެރިއަދ  ާނުވަތަ ާތަނެއްަގއި ާނުވ ނެާންކުރ  ާހަޅުތ ލުކޮށްގެން ާތަނެއްގައި ނުޑާއެވެ.ާއަުޅގަާމަސައްކަްތކުރ 

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ދެކޭ ާެއއީ ާމ އްދ ާގޮުތގައި ާާތަޢ ރުޟުވ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއެބ54ާަެއއް. ާމ އްދ ގައި ުބޭނާާަވނަ

ާހުއްދަ ާޞުލްޙަވެރިަކމ ާދައުލަތުގެ ާނުލ  ާކުރިްނާހޯދުމަކ  ާމީހަކަްށާާެއއް ާކޮންމެ ާމިިނވަންކަން ާއުޅުމުގެ ާއެްއވެ އެކު

ާާލިބިގެންވެ ާއެހެންވީމ  ާމ އްދ ތައެވެ. ާއަާކ މިފަދަ ާރިޒޯޓުަގިއާދޭތެރޭ ާއެަބޖެހޭ.ާސަބަބަކީ ާކަންޮބޑުވ ން ނޑުމެން ޅުގަ

ާއެ ާއަދި ާއުންޏެއްވިޔަސް ާޙައްޤު ާހަޅުތ ލުކުުރމުގެ ާިވޔަސް ާތަނެއްަގއި ާއެހެންނަމަވެސްާހެން ާނުުކރެވޭނެ.

ާރިޒޯޓު ާވިސްނަްނވީ ާރިޒޯޓުާތައްއަޅުަގނޑުމެން ާތަންތަނުގައި ާދިވެާފަދަ ާމަސައްކަތްތަކ  ާޤައުުމާއޯނަރުންގެ ހި

ާޤ ނޫނުާއިޤްތިޞ ދު ާމި ާގޮތަކަްށ ާހަޅުތ ލުނުކޮށްވ ނެ ާތަންތަނުގައި ާަހއްލުާތައްބިނ ވ  ާއެކަންކަން ކުރުން.ާހަދައިގެން

ާޮގތަކަށް ާއެްއވެސް ާޤ ނޫނަކުާއެހެންވީމ  ާތަނެްއގަިއާނުލިޔެވޭާއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ާއެއްވެސް ނެ

ާބަދަހަޅުތ ލު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާނުލިނުކުރެވޭނެެއކޭ.ާެއއީ ާއެހެނެއް ާބަލައިލަްނާލުނުކޮށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ޔެވޭނެ.ާދެން

ާހަޅުތ ލު ާތަުނަގއި ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާއެބަޖެހޭ 35ާާކުރުން ާބުނަނީ ާމ އްދ ގަިއާމި ާލިޔުމަކުްނާާ:6ވަނަ ާކުރިން ަގޑިއިރު

އަްނގަންޖެހޭނީ.ާާމަކުންގަިޑއިރުާކުރިންާިލޔުާ:6.ާކުއްލިާހަުޅތ ލެއްާކުރަންާވެއްިޖއްޔ ާކިހިނެއްތޯާއޭާއަންގަންޖެހޭނެ

ާުސވ ލު ާމިވެސް ާކަެމއް. ާއެބ33ާާަކުެރވޭ ާަގއި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ ާކެއ46ާިބުނޭ ާދެން ންބުއިމެްއާގަިޑއިރަްށފަހު

ނުޑފުރ ާ.ާދެންާކިހިނެއްތޯާއެއޭާނުލިބޭނެ ޖެހޭާކަމެއް.ާނަމުއްތިާކުރަނީ.ާމިވެސްާސުވ ލުކުރަންހަޅުތ ލުކުރ ާމީހުންާބަ

ާ ާިދވެހިރ އްޖެ ާަޙއްޤުތަްއާއެއީ ާއޯނަރުންގެ ާރިޯޒޓް ާައޅުަގނޑުމެން ާވަނީ.ާަހމައެކަނި ާވެސް ާފަރ ތުގައި ާދެ ރަްއޔިތުން

ާާއި،ދިފ ޢުކޮށްފަ ާވަޒީފ  ާިރޯޒޓްތަކުގެ ާހަމައެކަނި ާިއންތިޚ ބުގައި ާކައުންސިލް ާލޯކަލް ާއޮތް ާކުިރއަްށ ކުރ ާއަދ އަދި

ާ ާޙައްޤުތައް ާވ ހަކަދައްކައިގެހިމީހުންގެ ާމިތ  ާއެއްެވްސާމ ޔަތްކުރުމަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ެނއް

ިއންާކުރ ާހަޅުތ ލުގެާވ ަހަކާާޢިއްޔ ޕ ޓީައކަށްާލިބޭކަށެއްާނޯންނ ނޭ.ާމަސައްކަތްތެރިްނގެާޖަމުާއެްއ،ާެއްއވެސްާފައިދ 

އް.ާވ ހަކަތަކެާމިފަދަާވޯޓެއްާަނގަންޖެހޭނޭާޢިްއޔ ގެާިސއްރުިއރުާމީގައިާއެބަބުނޭާއެާޖަމުާވަނަާމ އްދ ގައިާއޮންނ37ާަ

ާޖަމު ާގޮުތަގއި ާދެކޭ ާޖައަޅުަގނޑު ާނުވަތަ ާމަޤްޞަދުތަުކގެ ާމަސައްކަތްތަކ މުޢިއްޔ ތަކުގެ ދޭތެރޭާާޢިއްޔ ތަުކެގ

ޅުކަމެއްާނޫން.ާޙަޤީޤަތުގައިާޖަމުޢިއްޔ ަތްއާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޤ ނޫނަުކންާކުޅެވޭާގޮތަށްާއޮތުމަކީާއެީއާއެހ ާރަނގަ
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ާޙަޓްރ ސްޕޭރަންޓު ާޖަމުޤީވ ންވީ. ާކެނދިކުޅުދޫާަޤތުގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެއްކިބ ވ ްނވީ. ާނުފޫޒުން ާިސޔ ސީ ޢިއްޔ ތައް

ީވ.ާޢިއްޔ ތަކުންާދުރަށްާވަޑަިއގަންަނވަންސ މެންާފަދަާބޭފުޅުންާމިފަދަާޖަމުޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީދ އިރ ގެާ

ާމިނިވަން ާޖަމުޢިއްޔ ތައް ާމި ާނުފޫޒުތަކުން ާދެސިޔ ސީ ާކުރަންީވ. ާބަލައިން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލަން ވަނ38ާާައެބަޖެހޭ

ކުރަންާކުރ ނެާެއއްެވސްާތައް.ާއެާމަނ ާކަންތައްަތއްާބަލައިލ ފައިާދެންާނެތްާހަޅުތ ޅުރަާމަނ ާކަންަތއްމ އްދ ގައިާމިހި

ާއެހެން ާވީމާ ކަމެއް. ާދެކޭ، ނޑު ާއަުޅގަ ާޓެަރރިސްޓުާގައިގޮތުާޙަޤީޤަތުަގއި ާހިނގ ދިޔަ ާރ އްޖޭަގއި ާކާ ދިސ އަހ 4ާާިމއީ

ާ ާހިނގ ދިޔަ ާމޯލްޑިްވސްގައި ާކުރުނބ  ާރީތިރަށްާދިސ ހ ގުިޅގެން، ާާއ އި ާިހނގ ދިޔަ ުގޅިެގްނާާދިސ އ ހ ރިޒޯުޓގައި

ާ ާބިލެއް. ާއޮތް ާހ ހަދ ފައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާހަދައިެގން ާޤ ނޫނެްއ ާހަާިދސ އަކަށް ާނުހޯދޭނެ. އްުލާހައްލެއް

ާއަ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާއެ ާޖެހޭނީ ނޑުމެން ާޙައްޤުަތްއާާދިސ އ ހ ުޅގަ ާފަރ ތުންގެ ާެދ ާެއއްކިބ ވެ، ާރުޅިވެރިކަމުން އެ

ާހަދ އިރުާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާކުރުކޮށްަލމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދެން ާހަދަން. ާގޮަތކަށް ކަށަވަުރވ 

ކުރ ާވ ހަކަ.ާމިައުދާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކަނީާމަސައްކަތްތެރިްނގެާވ ހަކަ.ާމަސައްކަތްތެރިންާކުރ ާހަޅުތ ލުތައްާގޯސް

ވެްސާާޔ ުތގައިާިމކުރ ާހަޅުތ ލުތައްޖެހޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާސިއްރިލިޔަންހަދ އިރުާާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަދަާޤ ނޫނެއް

ާަހލ ކުފަ ާސިނ ޢަތު ާރޭގަާތުރުވެރިކަމުގެ ާމިާއިކުރަން. ާބަލައިލީމަ ާރ އްޖެާައޅުަގނުޑާޚަބަރު ާމިހ ުރާާފެނުނީ ކައިރިން

ާމަސައްކަތްކު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިންގަންނަން ާވ ހަކަ ާޓްރ ންސްފަރާރ  ާރަްއޔިތުން ާއަނެްއކ ާރ އްޖޭގެ ކުރަން.

ާ ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާޑެންމ ރކް ާމިހ ރު ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާއިރުއިުރޮކޅ  ާއެބ62ާާައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޑޮލަރު މިލިޔަން

ާލިބެ ާއުޅޭ. ާވަންނ ާއެން ާނޭނގެ ާވެސް ާލޯޑަށް ާހެވީ ާއަނެއްކ  ާތަނެއް. ާމ52ާިނެ ާކަންނޭނގެ ާދީފ ނެ ތާ މިލިޔަން

ާގެންިދއުމަށްޓަކައި.ާ ާކުރިއަށް ާމިމަޖިލީސް ާކަންަތއްތަްއާކުރަންެވގެން ާއަޑިާާއެކަހަލަ ާރ އްޖެ ާދ ީނޭއާާވިދ ުޅވަނީ އަށް

ާޓްރ ންސްފަރ ާރަްއޔިތުން ާއެކުރ އްޖޭގެ ާނޫންތޯ ާހަޅުތ ލެއް ާއެވެސް ާބިންގަންނަން ނުޑާކުރަން ާއަުޅގަ ާެއއީ ރ .

ާމިއަދު ާހަޅުތ ލަށްާދެކޭގޮުތގައި ާކުރ  ާމުވައްޒަފުން ާެއަބާމި ާމީގައި ާއެހެންވީމ ، ާހަޅުތ ލެއް. ާނުރައްކ ތެރި ާމ  ވުރެން

ާވ ހަކަ ާދައްކަންޖެހޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ހަކަާލިޔަންޖެހޭ ާނުދައްކަންޖެހޭ ާާއ އ އި ފަތުރުވެރިކަުމެގާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާރައް ާސިނ ޢަތު ާކ ތެރިކުރުމަށްަޓކައި. ާއަލިައޅުވ ލަންާއެހެްނވީމ ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތަކަށް ާމިފަދަ ާޙަޤީޤަތުަގިއ

ާިސޔ ސީއެބަ ާގެނެސްގެން ާބިލެއް ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމިތަނަށް ާތިމ މެންނަށްާާޖެހޭ ާދައްކ  ާވ ހަަކތައް ާއެިކއެކި ގޮތުން

ާކޮރަޕްޝަން ާގޮުތގަިއ ާރިޝްވަުތގެ ާެއކިއެިކއެކި ާގޮތުަގއި ާޕްރޮޖެކްޓުގެ ާއެއެކި ާލިބުނީމަ ާދަްއކ ާާަތއް ވ ހަކަތައް

ނުޑާހަމީހުންނ އިާދިމ ލަށްާފިރިހެނުންާފިރިހެނެކޭާކިޔ ފައިާދިަޔކަްސާމިކަންކަންާ އްލެއްާުނވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

މަަސއްކަތްުކރ ާާކުެރވިާއަދިާފަތުރުވެރިކަުމގެާސިނ ޢަތުގައިރިޢ ޔަތްަގއިާމިއަށްާރަނގަޅަްށާކޮމިޓީާސްޓޭޖުމިއެދެނީމިާ

ާ ާޖަމުޢިްއޔ ެއއްެގ ާއެްއކިބ ވެގެްނވ  ާނުފޫޒުން ާސިޔ ީސ ާމިނިމަމް ާކޮމިީޓާމަސައްކަތްތެރިންެގ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ައޑު

ާހަަމއެއ އެކުާސްޓޭޖު ާައޑުއެހުން. ާމަސައްކަތްާ،ގަިއ ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ާއިންޑަސްޓްކުަރއްވ  ީރގަިއާފަތުރުވެިރކަމުގެ

ާހިމެނި ާބޭފުޅުްނ ާފުރުވަޑަިއގަންނަވ  ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާޭބނުންވޭ ާފ ަހގަކޮށްލަން ބޭފުޅުންނަީކާާއެޞަތުގައި
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ާމި ާިދވެހިރ އްޖެ ާމިާާޙަޤީޤަތުގައި ާގެނައުމުަގއި ާމިާހިސ ބަށް ާއިތުރުން ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ރ އްެޖާާރ އްޖޭގެ

ާމަސަްއކަތްުކރަ ާިއންޑަސްޓްރީަގއި ާމި ާގެނައުމުަގއި ާިވޔަފ ކުރިއަށް ާތިބި ާިމާރިވެއްވ ަފއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ިރންނަކީ

ާބޭފުޅުން ާފަދަ ާވ ންޖެހޭ ާފަޚުރުވެރި ާމިާއެާެއހެންވީމ ،ާ.ތަކެކޭޤައުމުަގއި ާފިކުރު ާިޚޔ ލ އި ބިުލާާބޭފުޅުންގެ

ާގެންނަން ާއެބައްޓަންކުރުމަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާާޖެހޭނެ. ާމީހުން ާހުރި ާފައިސ  ާފައިސ ވެރިްނެގާޭބފުޅުންނަކީ ވީމަ

ާމި ާނިމިގެންގޮތުަގއި ާދ ާބިލު ާވޯޓު ާމުަވްއޒަފުންގެ ާއޮތީމަ ާކުރިއަށް ާަކއުންސިލް ާލޯކަލް ާނުޖެހޭނެ. ާެއާަކށެއް އޮތީމަ

ާބޭނުންވ  ާމިާމީހުން ާެވސް ާާގޮތަކަށް ާނުޖެހޭނެ. ާދ ަކށް ާނިމިގެން ާކުެރިވާފަރ ާދެބިލު ާކަަށވަރު ާޙައްޤު ތުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބ ބުގެ ާނުކުރެވޭނެދެވަނަ ާހަނި ާމ އްދ ެއއް ާދިނުމަށްާާތަކަށްގޮާއެްއވެސް ާނިންމައި ާބިލު މި

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެދެން.ާާއަޅުަގނޑު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަހުސަކީ ާއިބްތިދ ޢީ ާއަާޝުކުރިއްޔ . ާތ ވަލ3ާްުޅަގނޑުމެން ާކޮންމެާގަިޑއިރަށް ާގެްނދ ާާކޮްށގެން ާެވސް ދުވަހަކު
ނޑު.ގަިޑއިރުާއެާމަަސއްކަތ3ާާްހިސ ބުންާމިއަދުގެާާމިާ.ބަހުސެއް ާާނިންމީާއަޅުގަ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.32
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

32.3-ާާ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާާ،32މިދަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާމަސައްކަތް.ާމިއީ 3ާނުނިމިހުރި

ާގެްނދ ާމަސައްކަތްތެއް.ާ ާއ ދަމްާތުުލސްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތ32.3ާްގަިޑއިރަށްާތ ވަުލކޮށްގެން ތެރިާެމންބަރުާރޮޒައިނ 
ާ ާބިލު ާހުއްޓުވުމުގެ ާައނިޔ  ާގެވެށި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ާމިބަހުސް ާބަހުސްގައި ވ ހަަކާާހ ރުކުރިއަށްގެންިދއުން.

ާ ާޮއތީ ާއަށް ާމިނެޓ3ާުދައްކަވަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަްށ ާޕީ.އޭ ާަހމަވެފައި. ާވަގުުތާވަނީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާފުރުޞަތު. 3ާއިުރގެ
ާއެބަ ާާމިނެޓް ާހަމަވެފައި. ާވަނީ ާވަގުތު ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާއޮތް. ާއަށް ާޕ ޓީ ާއެބަމިނެޓ7ާްޖުމްހޫރީ ާަވގުތު އޮްތ.ާާގެ

ާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާފުަވއްމުލަުކާޑީ.އ ރުާއަރުވަނީާމިއަޅުަގނޑު ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު .ޕީން
ާދ އި ާމުޙައްއުތުރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަފީޤުރ ގެ ާާމަދު ާފުރުޞަެތްއ3ާާޙަސަން. މިނެޓްއިރުގެ

ާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނީ.ާ

 

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމަދުާރަފީޤުއިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ 
ާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާދޫޮކށްލ ނީާއިނގޭތޯ.

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ވަގުަތކުާނެތް.ާާޝުކުރިއްޔ .ާޑީ.އ ރް.ޕީންާވ ަހކަފުޅުާދެްއކެވުމަށްާއެދިަވޑަިއެގންފައިވ ާއިތުރުާއެްއވެސްާބޭުފޅަކުާމި
ހިސ ބުންާާެއކުާބަހުސްާމިާއިތުރުާބޭފުޅަުކާއެދިވަަޑއިގެންފައިާނެތުމ ވ ަހކަފުޅުާދައްަކވަންާއެްއވެސްާ، އެހެންކަމުން

ާފަހު ާބަހުސްގެ ާއަދި ާޖަވ ުބާާނިންމ ލ  ާުސވ ލުތަކަށް ާއުފެދިފަިއވ  ާތެރޭަގއި ާބަހުސްގެ ާއަދި ާވިދ ުޅވުމަށ އި ބަސް

ާފުރުޞަ ާއ ދަމަށް ާރޮޒައިނ  ާޢިއްޒަތްތްތެރާމެްނބަރު ާތުލުްސާދ އިރ ެގ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޖުމްލަާާތުދެއްވުމަށް އަުރވ ނަން.
ނޑުާފުރުޞަތުާމިނެޓ37ާާު ާއަރުވަން.ާގެާފުރުޞަތުާލިބިަވޑަިއގަންނަވ ނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުގަ
ާ

ާތުލުސްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮަޒއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާ ާބަެއއް ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާއ ދެ،ާބިުލގެ ާަރީއސް. ާޢީއްޒަތްތެރި ާދެްއކެިވިއުރާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަފުޅު މެންބަރުން

ނުޑާާކުަރްއވ ފައިކުރެވިގެންާވ ހަކަފުޅުާބައްޓަންާކަމަށްާޤަބޫލުފުޅުާމިއީާއަންހެނުންނަށްާޚ އްޞަާބިލެއް ވ ކަންާއަުޅގަ
ާިގނަ ާިޝކ ރަކަޔަްށ ާއަނިޔ ގެ ާެގެވށި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާާފ ހަގަކޮށްލެވުނު. ާވެފައި ވަީނާފަހަރު

ާއަން ާތުއްތު ާކުޑަކުދިންއަންހެނުންނ އި ާއެހެންނަމަވެސް،ާހެން ާޙަޤީޤަތެކޭ. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ކަން
ާމި ާމިާާއެއީ ާއަދި ާނޫނޭ ާސަބަބެއް ާވ ންޖެހޭ ާބިލަކަށް ާޚ އްޞަ ާއަންހެނުންނަށް ާއަންހެނުންނެކޭާާބިލަކީ ބިލުން

ާޙައްޤުާ ާފިރިހެނުންގެ ާއެްއވަރަށް ާތައް ާމިކޮށްދޭހިމ ޔަތްވެސް ާފ ހަގަކޮށްަލން. ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއަނިޔ ާާކަްނ ބިލުގައި
ާއެ ާބަލ ފައި ާމުދަލަށްާާކަމަށް ާމީހެއްެގ ާއަދި ާއަިނޔ  ާނަފްސ ނީ ާނޫން ާެއްއވެސް ާއަނިޔ  ާޖިސްމ ނީ ާހަމައެކަނި ވަނީ

ާގެއްލުން ާމިބިލުާދެވޭ ާގޮތުގައި ާއަނިޔ ެގ ާއަޅުަގނެވސް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަވޭ. ާބަލަިއަގނެފައި ާވިލުފުށީާަގއި ާހަމަ ޑު
ާމެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮންސަރނަދ އިރ ގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ާބޭނުންާކަށްންބަރުގެ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ވަނީާާވީމަ

މަޑުމައިތިރިާފިރިންާއިނދެގެންާއުޅޭާރުޅިގަދަާއަނބިންގެާފަރ ތުންާފިރިހެންާމީހ ާއަށްާއިންޞ ފުާހޯދައިދިނުމުގަިއާ
ާމި ާފުާހަމަ ާކުރުމުގެ ާއެކަން ާމިބިލުން ާައދި ާލިބެޔޭ. ާއެބަ ާއަންހެނުންާރުޞަތު ާހަމައެކަނި ާބިލެއްާބިލަކީ ާއޮތް ނަށް

ާެނގެިޓވު ާލޭބަލްކުރައްވ  ާކަމަށް ާއިންޞ ފުކުރުމަށް ާމިބިލަށް ާދެއްެކވުމަީކ ާވ ހަކަފުޅު ާކަމަށްާކޮށް ާހުރަހެއް އެޅޭ
ާބައެއްާކަންވެގެންދ ނެ ާމީގައި ާދެން ާބޭނުން. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާގޮތުންާާވެސް ާހުރި މ އްދ ތައް

ާ ާެދ ާކުށަކަށް ާެއއް ާފ ހަގަކޮށްެލވޭ ާހަމަ ާވެސް ާކަހަލައައަޅުަގނޑަށް ާދެވޭ ާމ ނަކުރެވޭާދަބެއް ގޮތަކަްށާާގޮަތކަށް
ާމި ާމަރުޙަލ ގައިާާއެބަހުރިކަން. ާކޮމިީޓ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވީމ ،ާރަނގަޅުާާކަންަތއްތަީކ ާކަންތައްތަްއ. ކުރެޭވނެ

ާކޮ ާއެދެނީ ާހަމަ ާޔޫ.އެން.އެފް.ޕީއަޅުަގނޑު ާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އި ާމަދަނީ ާމަރުޙަލ ގައި ާފަަދާާ.އޭާިމޓީ ާޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އ ިއ
ާމި ާލިބިގެން ާއެހީ ާފައިދ ާއޯގަަނއިޒޭޝަންތަުކގެ ާމުޖުތަމަޢަށް ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުަގިއާާބިލު ާބިލެއްގެ ހުރި

ާބެލުމެއް ާއުމުރަކަށް ާުކލަޔަކަށް ާޖިންސަކަށް ާރ އްޖޭގެާބައްޓަންކުރެވި ާމިާާނެތި ާވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ބިލުގެާާހުރިހ 
ާލިބޭނެ ާމިާފައިދ  ާއެދުމަކަށް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ިބުލާާގޮތަކަށް

ާއަންހެޑީ.އ ރު ާދެްއވަިއ،.ީޕގެ ާހައްދަަވއި ާގޮްތޕަށް ާދެޭކގޮތުަގިއާާނުން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްޓަކަިއ ާކޮށްދެްއވި ަހދިޔ 
ާބޭފުޅެއްރ އްޖޭގަާ ާޤ ބިލު ާއެންމެ ާޑްރ ފްޓްކުރެއްވުުމގައި ާބިލް ާދ އިރ ެގާާއި ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިހ ރު ކަމަށްވ 

ާމު ާއަލްއުސްތ ޛު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ޙައްާމެންބަރު ާވަރަށް ާަހމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަޝީދަށް ާޝުކުރުާމަދު ދަންނަވ ލަްނާއެކު
ާމި ާއަދި ާބޮޑަށްާާބޭނުން. ާކުރުމަށްޓަކައިާބިލު ާމައުމޫުނާޑީ.އ ރުާފުރިހަމަ ާދުންޏ  ާރައީސް ާގޮީފގެ ާއަންހެނުންެގ .ޕީގެ

ާފާ  ާވެސް ާމަސައްކަތް ާޑީ.އ ރުކުރެްއވި ާކަމަނ އަށ އި ާއެ ާވެސްާހަގަކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާކައުންސިލް ާހުރިހ  ާގޮފީގެ .ޕީ



 36 

ާވަ ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާއަދި ާައދ ކޮށްލަން. ާުޝކުރު ާމިފުރުޞަތުގައި ާއެހީތެރިކަމެއް ާބޮޑު އޯތަުކްނާއެންޖީާރަށް
ާއެ ާކަމަށްޓަަކިއ ާއެ ާޝުކުރުާދީފައިވ ތީވެ ާވެސް ާމިހާ ބޭފުޅުންނަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ އަދ ކޮށްލަން.
ާދެ ާގެންޮގސް ާގޮތަކަށް ާއެންމެހައިބިނ ކުރަނިވި ާތިޔަ ާކަމަށްޓަަކއި ާއަދިާާއްވި ާހަމަ ާމެންބަރުންނަށްާވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ  ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާޢަބްދުޚ އްޞަކޮށް ާޢީވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެ ާޮބޑަްށާާއަށްهللا ާވަރަށް ނޑު ައޅުގަ
ާއަުޅގަނޝުކުރު ާވެސް ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާމިބިލުގެާއަދ ކުރަން. ާހަމަ ޑުމެން

ާމިމަސައްކަތް ާހަމަ ާދިޔައިުރަގއި ާައޅުަގނޑުާާކުރަމުން ާދެއްވިކަން ާކަމެްއ ާއަހުމިއްޔަތު ާބޮޑު ާވަރަށް ާބިލަށް
ާއެ ާއަދި ާުޝކުރުަކމަށްޓަކަާފ ހަގަކޮށްލަން. ާވެސް ާމަނިކުފ ނަށް ާެއ ާތ ނަގިއާއި ާއޮތް ާކުރިއަށް އަދ ކުރަމުްނ

ާބިލުތަ ާމިފަދަ ާލ  ާސަޕޯޓުއަޅުަގނޑުމެން ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާވެސް ާަހަމާާކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާލިބޭނެ ެވސް
ާ ާެވސް ާރައީސަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަމުން ާބޭނުންފުޅުވ ާއުއްމީދުކޮށްލަން. ާވަރަށް ާހުއްުޓުވމަށް ާއަނިޔ  ގެވެށި

ާމިާބޭފުޅަކަށް ާާވ ތީ ާަމސައްކަތް ާދުބިލުގެ ާވަންނ ނެ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާދިަޔއިރު ާމަނިކުފ ނުާކުިރއަށް ވަހަކަށް
ާއަހައްމިޔަތުކަމަށްއިންތިޒ ރު ާދެއްވި ާބިލަށް ާމި ާފ ހަގަކޮށްލަމުްނާމަނިކުފ ނު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިަޔަކން ވެްސާާކުރަމުން

ާއަޅުަގނޑުާުޝކުރުއަދ ކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާސްާނިމުނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާމިާބިލުގެާބަހު

32.4-ާާ ާދަނީ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާއަިއޓަމް ާމ32.4ެއެޖެންޑ  ާދ އިރ ގެ ާމ ވަުށ ާޖަމ ްލާ. ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ންަބރު

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،ާ ާބިލުާއަބޫބަކުރު ާތަޢުލީމުގެ ާާ.ޕީމަށް.ާޑީ.އ ރުކުރިއަށްގެންެދވުާދިވެހިރ އްޖޭގެ މިނެޓުއިުރާާ:6އަށް

ާއެބަ 3ާާައށްާާއޮތް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާބ ކީ ާމެންބަރުންެގ3ާާގަޑި ާޕ ޓީައކަށްާިނސްބަތްނުވ  ާބ ީކާއެބައޮތް.ާވަކި މިނެޓުއިރު

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެންމެ ާވަނީ ާވ ހަކަަދއްަކވ ފައި ާމިހ ތަނަށް ާތެރެއިން 7ާާމެންބަރަކު. ާޢިއްޒަމިނެޓު ތެިރާތްކޮންމެ

ާޕީ.އޭ ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ. ާާމެންބަރަކަށް ާެއބަާ;އަށް ާޕ ޓީާމިނެޓު ާޤައުމީ ާާއޮތް. ާޕ ޓ7ާާީއަށް ާޖުމްހޫރީ ާމިނެޓު.

ާ ާމެންބަރުންނަށ7ާާްއަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެބައޮތް. ާފުރުޞަތު މިނެުޓގެ

ާދ އިރ ގެާފުރު ާތިމަރަފުށީ ާއަުރަވނީ ާމި ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ޞަތު

ާޠަފ .ޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޢިއް

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޠަފ ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ާާބިލަކީ..ާވިދ ޅުވިާޝުކުރިއްޔ .ާހުަށހެޅިފައިވ ާތިފުރުޞަތަށްާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެބަ ާމައްސަލަ ާއަރުވ ނަން.ާާކޯރަމްގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަްށ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަވީމ  ާކޯރަމް ނޑު ާއަުޅގަ ޮއތް.

ާާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޠަފ ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ާނުފެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާބިލެއް ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ާބިލަީކ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއިތުރަށްާއ ދެ، ާބިލަށް ާމި ންނ ތީވެ

ާޝުކުބަހު ާދޫކޮށްލަން. ާފުރުޞަތު ާއެ ާނުފެންނ ތީވެ ާއަޅުަގނޑަށް ާކުރިއަްށގެންދަން ާިޢއްޒަތްެތިރާސްކުރުން ރިއްޔ 

ާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް

ާޖަމ ލްާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ާރައީސް. ާިޢއްޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާތަޢުލީމ ހުށަހަޅުއްވ  ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާވ ހަކަާފަިއވ  ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާބިލެއްާާބެހޭ ާމިފަދަ އަކީ

ާސަާ ާދ އިރު ާފަރ ްތތަކ ފަރުމ ކުރެވިގެން ާބެހޭ ާކަމ  ާކޮންމެވެސްާރުކ ރުގެ ާމަޝްވަރ ކުރުމަީކާާވެސް ަވރަކަށް

ާކަމެއް ާފ ަހގަކުަރންާމީގެާ.ާއެާކަމަށްާކުރަންޖެހޭނެ ާައޅުަގނޑު ާޑީ.އ ރުާާގޮތުން ާވެސް ާމަޖިއިާ.ޕީކުރިން ާމި ލީހަށްާން

ގޮތުންާމިާބިލަކީާވެސްާއަޅުަގނުޑާާވެސްާމަޝްވަރ ކޮްށފައިާއެބަހުރި.ާއެާލ ފައިާހުރިާބައެއްާބިލުތައްާއެމް.ޑީ.ޕީއ 

ާދާ  ާިހންގުމުގެ ާސަރުކ ުރގެ ާކޮންމެެވސްާއިރ އ ދެކޭގޮުތގައި ާސަުރކ ރ އި ާވ ީތ، ާބިލަކަށް ވަރަކަްށާާގުޅުންހުިރ

ާަކމަ ާބިލެއް ާދ އިރާ މަޝްވަރ ކުރަންޖެހޭ ާތަޢުލީމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަމ ޒުކުެރވިެގްނާާށް. އަށް

ރަދުތަކެއްާކޮށްފައިާިބލެއްާފަރުމ ކޮށްާނިމިފަިއާއްާފަރުމ ކުރެވިާވަރަށްާބޮޑެތިާޚައަދުގެާސަުރކ ރުންާެވސްާވަީނާބިލެ

ާައޅުގަާ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަގުމަތީގައި. ާހުށަހެޅުމުގެ ާމަޖިލީހަށް ާސަރުކ ުރގެާމި ާއުސޫލަކީ ާގަބޫލުކުރ  ނޑު

ާދ އިރ  ާހެދިގެންާާހިންގުމުގެ ާޤ ނޫނުތައް ާމިފަދަ ާބޭނުންވ  ާދެނެގަެނ،ާާއަށް ާކޮބައިތޯ ާސިޔ ަސތަކީ ާސަރުކ ރުގެ ދ އިރު

ާކޮންމެހެން ާބ ރުއެޅުމަީކ ާތަންފީޛުކުރުމަށް ާިސޔ ސަތު ާސަރުކ ުރގެ ާާއެ ާވެސް ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ

އަށްާބިނ ކޮށްާާެއކު.ާއެހެންކަމުން،ާތަޢުލީމީާދ އިރ ވެރިކަމަށްާއައީާމެނިފެސްޓޯއަކ ާރައީސް،ާއެމް.ޑީ.ޕީާާޢިއްޒަތްތެރި

ާެއމް.ޑީ ާހުށަހެޅޭއިރު ާބިލެއް ާަތޢުލީމ މިފަދަ ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާކޮްނއެްއޗެހިތަކެްއޯތާާބެހޭާ.ޕީގެ ާވަނީ ާލިޔެފައި ގޮތުން

ނޑު ތެރެއިންާއެތަްއާބަަޔުކާާމީހުންގެާރިާަރއީސް،ާމިާސަރުކ ރަށްާވޯޓުދިންާ.ާޢިއްޒަތްތެޖެހޭނެމެންާބަލަންވެސްާއަުޅގަ

ާމެނިފެސްޓޯާ ާވޯޓަކީ ާެއހެންކަމުންާއަށްާދީފައިވ  ާވޯެޓއް. ާފަރ ތްތަުކެގާާދީފައިވ  ާއިދިކޮޅު ާފަރ ތްތަކުން އިދިކޮޅު

ާމެނިފެސްޯޓގަިއާލިޔެފަ ާވ ނީ ާތަްނފީޛުކުރަމުންޒިންމ އަކަށް ާެއއްެޗއް ާކިހ ވަރަކަިއވ  ާެއާދަނީ ާފ ރަލ  ާެއއަށް ށްޯތާބަލ 

ާުކރަމުންދ ާމެނިފެސްޓޯ ާވެރިކަން ާއެާާފަރ ތްތައް،ާމެނިފެސްޓޯާއަށް ާބެލުމަކީ ާފ ރ ލ  ާޒިންމ ާއަށް ާއެއްާާފަރ ތްތަކުގެ
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ާޕ ޓީްނާާކަމ އި ާވެރިކަންކުރ  ާވ ނީ ާމަްސއޫލިްއޔަތަކަށް ާފަރ ތްތަކުގެ ާއިދިކޮުޅ ާެއހެންކަމުން، މަްސއޫލިއްޔަެތއް.

.ާޢިއްޒަތްތެރިާ…އަހުލުވެިރވަީނާކިހ ވަރަކަށްތޯާބަލ ާއެއަށްާައހުލުވެރިވުމަށްާބ ރުއަޅަމުންާދ ންޖެހޭނީއަށްާާމެނިފެސްޓޯ

ާފަހަރެއްަގއި ާދަތިވ ާރައީސް، ާސަރުކ ރަށް ާއެއެއްާވެސް ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނުތައް ާޒިންމ ދ ރުާގޮތަށް ގޮތެއްގަިއާާނޫން

ާމަސައްކަތަކީ.ާ ާކުރަންޖެހޭ ާޕ ޓީތަކުން ާރައީސް،ާކުރިންއިދިކޮޅު ާސަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާފަދައިން ާދެންނެވި ކ ރުންާވެސް

ާތަޢުލީމ  ާމިާމަޖިާހުށަހަޅ ފައިވ  ާވަނީ ާމަގުމަތީގަބެހޭާބިލު ާއެދުމަީކާލީހަށްާހުށަހެޅުމުގެ .ާއެހެންކަމުްނ،ާއަޅުަގނުޑގެ

ބިލުާދިރ ސ ކުރައްވ ާކޮމިޓީްނާމިާކަމުގައިާވީނަމަވެސްާާނުލިބުނުާސަރުކ ރުގެާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތުާ

ާކޮންމެވެސް ާއެްއެޗއް ާލިޔެފަިއވ  ާބިލުގައި ާތައްޔ ރުކޮށްަފއިވ  ާބޮަޑކަްށާާސަރުކ ރުން ާވީހ ވެސް ާބަްއލަވ  ވަަރކަށް

ާދުޢ  ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާދެއްވުމަށް. ާފުރުޞަތު ާަތންފީޛުކުރެްއވުމަށް ާިސޔ ސަތުތައް ާމަޖިލީހުގެާާސަރުކ ރުގެ ާމި އަކީ

ާމެންބަރު ާމިންވަރުކުާންނަށްއެންމެހައި ާވިސްނުން ާަރްއވައިާހެޔޮ ާހެޔޮގޮތްަތއްާ، ާއެދެވޭ ާތަޢުލީމަށް ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާފަމެދުވެރި ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާބިލ ާހުާކުރެްއވުން. ާމި ާދަންނަވ ލ ނީ ގޮތުންާާބެހޭާާބަހަކަށް

ާއަުޅގަ ާނިންމުމަކަށް ާނިންމ  ާގުރޫޕުން ާޕ ލިމެންޓަރީ ާދަންނަވަްނ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވ ހަކަ ާޯވޓުދޭނެ ނޑު

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދިވަޑަިއގެންފަ ާފުރުޞަތަށް ާވ ހަކަދައްަކވަން ާމެންބަރަކު ާޢިއްަޒތްތެރި ާއިތުރު ާނެތް.ާާޝުކުރިއްޔ . އެއް

ާމިާ ާައޅުަގނޑު ާބަހުާއެހެންކަމުން، ާބިލުގެ ާމި ާފަހުހިސ ބުން ާނިންމ ، ާވިާާސް ާބަހުބަސް ާއަދި ސްކުރުުމެގާދ ޅުވެ

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާދެްއވުމަށް ާޖަވ ބު ާުސވ ލުތަކަށް ާއުފެދިފަިއވ  މަރުޙަލ ގައި

ާ ާަގވ އިދުާބޫބަކުރައަޖަމ ލް ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާާަގއިށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާފުރުޞ37ާަވ  ތުާމިނެޓުގެ

ާ ާއެއަށްފަުހާގ52ަ>32ލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ. ާއެހެންވީމ ، ނޑ ލަންޖެހޭނެ. ާމެދުކަ ާމަަސއްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އި

ާ ާބ ކީޖަހ އ33ާިއަޅުަގނޑު ާފެޭށއިރު ާަމސައްކަތް ާިޢއްޒަތްތެިރާާއޮްނނަާރު ާދ އިރ ގެ ާމ ަވށު ާއަުރވ ނަން. ވަގުުތ

ާބޫބަކުރު.ާއަމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބޫބަކުރުއަޒީޒްާޖަމ ލުާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަ

ތަޢުލީމުގެާާ.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެوبركاتهާهللاާورحوت عليكنާاسالم`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ހުށަހެޅިާބިެލއް.ާއެާބިލުާހުށަހެޅިގެންާދިއުމ ާުގޅިގެންާތަފ ތުާބޭފުޅުންެގާބިލަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާމަޤްަޞދަކަށްޓަކައިާ

ާ ާބޭފުޅުން، ާބައެއް ާއ ދެ، ާހިނގައްޖެ. ާައޑުިއވިެގން ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށްޚިޔ ލުފުޅުތައް ާހުރިހ  ވަކިވަިކްނާާއަޅުަގނޑު

ާޖުމްލަ ާއަޅުަގނޑު ާނަމަވެސް ާދަންާނުދެންނެވި ާގޮތެއްަގއި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާބިލ ނަވ ނީ ާކަމަށްާާދެކޮޅުހެއްދެވިާމި
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ާކިޔަންާ ާތ ނަ ާއަކުރު ާދެތިން ާހަމައެކަނި ާބިލަކީ ާމި ާއަިދ ާތ އީދުކުރެްއވިއޭ. ާބިލަށް ާމި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ވިޔަސް

ާބިލެއް ާހުށަހެޅި ާވ ހަކަާކަމަށްާއެނިގގެން ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ނުޑާާފުޅުވެސް ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް، ދެއްެކވި.

ާބޭނުން ާއެާވަނީާދަންނަވ ލަން ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލު ާތަޢުާމި ާސަރުކ ރުން ާގެންުގޅުްއވ ާާލީމ އޮތީ ދޭތެރޭގައި

ސިޔ ސަތުތަކ އިާއަދިާތަޢުލީމީާދ އިރ ގެާހިންގުމުގައިާޒަމ ްނތަކެއްާވަންދެންާތަޖުރިބ ާލިބިވަަޑއިގެންަފއިވ ާބޭފުޅުންެގާ

ާހިއްސ ކޮްށގެންނޭ.ާއ ތަޖުރިބ  ާކަމެއް ާހުރިހ  ާާމި ާބިލ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމީޑިޔ ަގިއާާބެހޭާމި ގޮތުން

ާމިނިސް ާމިއެިޑއުކޭޝަން ާކަންތައްތަކ ާޓްީރގެ ާެވްސާާބ ވަތުގެ ާބޭފުޅަކު ާހުންނެވި ާއިސްކޮށް ާސެކްޝަންގެ ެބހޭ

ާއުފ ފުޅު ާވެސް ާމިނިސްޓަރު ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި ާބިލު ާމި ާވިދ ޅުވި ާހ މަކުރެއްވިާާވ ހަކަދަްއކަމުން .ާމިީއާއޭވ ކަން

ާކުދިކުދި ާާވަރަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާވިޔަސް ާހުރިކަމަށް ާޮކންމެހަތަފ ތުތަކެއް ާބިުލާާގޮތެއްާއްލުކުެރވޭނެ. ވިޔަސް

ާވިދ ޅުިވ.ާ ާކަމަށް ާކަމެއް ާއުފ ފުޅުވ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާެވސް ާއެޑިުއކޭޝަނުން ާއޮފް ާމިނިސްްޓރީ ާވަނުމަކީ އެތެރެއަށް

ނޑުާގަބޫުލކުރަނީާމިާމަޖިލީހުގައިާިޚޔ ލު ފ ޅުކުރެްއވިާބަެއއްާބޭފުޅުންާފ ޅުކުރެްއވިާކަންޮބޑުވުްނިމާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާވ ހަ ާފެނިގެންނުދ  ާބިލާ ބިލުން ާމި ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއެީއ ާއޮްފާާކަ. ާމިނިސްޓްރީ ާޚިޔ ުލފުޅެއް ާއިދިޮކޅު ދޭތެރޭގައި

ނޑަީކާވެސްާއެޑިުއކޭޝަންާމިނިސްޓްރީގެާދ އިރ  ަގއިާވަރަްށާއެިޑއުކޭޝަނުންާފ ޅުނުކުރެްއީވތީވެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމަސަްއކަތްތަެކްއާ ާފަރުމ ކުރުމަށްޓަކައި ާބިލު ާމިިނސްޓްރީން ާއެިޑއުކޭޝަން ާޚ ްއޞަކޮށް ާއަދި ާއުޅެ ާދުވަހު ގިނަ

ާއޭރުގަާާކުރެްއވި ާއެހެންވީމ ، ާމީހެއް. ާކުރި ާމަސަްއކަްތ ާވެްސ ާެސްކޝަންގަިއ ާއެ ާިޚޔ ލުތައްާާއިއިރުަގއި ހުރި

ާތަޢުލީ ނަޑކީ ާއަުޅގަ ާހުރި.ާއަދި ާއަޅުަގނުޑގެ ާއިސްޮކށް ާހިްނގުމުގެ ާސްކޫލުތައް ާދ އިރ ގެ ާވ ީތެވ،ާާއުޅުނުމީ މީހަކަށް

ާހި ާމަަސއްކަތްސްކޫލުތައް ާދ އިރ ގައި ާރައްޓެހިކަމާ ންގުމުގެ ާބޭފުޅުންގެ ާވަރަްށާގިނަ ާއެާއެާކުެރއްވި ާައޅުަގނޑު ާކުަގއި

ާހުށަހެޅިާބޭފުޅުންނ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއެހެންވީމ ، ނުޑާާކަމަށްާމަޝްވަރ ކުރިން. ާއަުޅގަ ވިޔަސް

ވިޔަސްާއަުޅަގނޑުާމީަގއިާހިމެނޭތޯާމަސައްކަތްާކޮށްފައިާވ ނީާދިވެހިރ ްއޖޭގެާސަރުކ ުރގެާތަޢުލީމީާާފަރުމ ކުރިކަމަށް

ސިޔ ސަތުަގއިާހިމަނ ފައިާހުރިާކަންތައްތަކ އިާއަދިާްސކޫލުަތއްާހިންގުމަށްޓަަކއިާސްކޫލުަތުކގެާހިންގުމުގެާދ އިރ ގަިއާ

ާލި ާވިސްނުންފުޅ ބިވަޑައިގެންތަޖުރިބ  ާބޭފުޅުންގެ ާބެލިން.ާާމިާފަިއވ  ާއެކުލަވ ެލވޭތޯ ނުޑ ާއަޅުގަ ާކަމެއް ހުރިހ 

ާއެންމެާީމހަކުާއެހެންާވިސްނ ާވިސްނުަމކުންާކުރ ާމަަސއްކަަތކުންާ ނޑުާވެސްާގަބޫލުކުރަން އެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާ ާހުށަނޭޅޭނެކަން. ާހުށަހެޅުމެއް ާރަނގަުޅ ާއެކަީށގެންވ  ާިމާއެންމެ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާކަ ާކޮމިީޓގަިއާންބޮޑުެވަވަޑއިގަތުމަޖިލިސްގައި ާކަންޮބޑުެވަވޑަިއގަތުމަށް ާބޭފުޅުންގެ ާހުިރހ  ާފ ުޅކުރެްއވި ން

ާއަޅުަގނުޑާޝަްއކެތްާކަމ ާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ނެ ާާމެދު ާބިލު ާމި ާައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމުެގާނުކުރަްނ.ާއ ދެ،ާޙަޤީޤަތުަގއި

ފުޅ ވެާާސް،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާތަޢުލީމުއެްއާނޫން.ާއެހެންނަމަވެާއެންމެާބޮޑުާބޭނުމަކީާމިއީާއެންމެާމޮޅުާބިލަކަށްާވ ތީ

ާތަޢުލީމް ާމަރުޙައަމިއްާމަތީ ާތަޢުލީމުގެ ާމަތީ ާފަރ ތް، ާވެސްލަ ާއިތުުރވަމުންާލ ތަކުަގއި ާަބއިެވރިވުން ދ ާާއަމިއްލަ

ާޚ އްޞަ ާއަދި ނޑިަވޅެްއގައި ާމަގުަފއިވެަފއިާދަ ާައއުމަށްޓަކައި ާވުޖޫދަށް ާޔުނިވަރސިޓީ ާޤައުީމ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކޮށް
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ާކުރަމުން ާކަްނތައްތައް ާބ ވަތުގެ ާމި ާާވ އިުރގަިއ ާެރގިއުލޭޓުާމިދ އިުރގަިއ ާއުސޫލުތަެކްއާކަންކަން ާބަލަހައްޓ ނެ ކޮށް

ާ ާކުރަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން ާއޮތުމަކީ ާހަމަޖެހިފައި ާތެެރއިން ާއިމުގެ ނޑަްށާފެންނ ތީޤ ނޫނީ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ، އިާއ ާކަމެއް

ކަމަށްާނުފެންނ ތީާާއަދިާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީާބިލުގައިާމިާހުރިހ ާކަންތައްތަކެއްާހިމެނުމަކީާއެއީާއެކަށީގެްނވ ާކަމެއް

ާއޮތް ާނިމިފައި ާތައްޔ ރުުކރައްވ  ާއަދި ާވެސް ާބިލު ާހުށަހެޅުއްިވ ާސަރުކ ރުން ާއަޅުާކަމަށްާއަދި ާަގނޑުމެްނގެާވިޔަސް

އެުކަގއިާނުަވތަާއެއ ާދ ދިާއެކުެއީކގަިއާާހަމައަށްާއައިސްފައިާނެތީމަާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީެގާބިލެއްާއައުމ ާމަޖިލީހ 

ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާކޮންމެހެން ާއޮތުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާއިންިތޒ މުކުރުމ  ާކަންތައްތައް ާތަޢުލީމު ާތަޢުލީމ އި ކަމަށްާާމަތީ

ާހުށަހެޅީ ާމި ާފެނިގެން ާގެނައުަމީކާއަޅުަގނޑަށް ާބައިތައް ާއިތުރު ާގެންނަންވ  ާބިލަށް ާމި ާމުއްސަނދިކޮށް ާބިލު ާމި .

ާުމއްސަނދިާ ާބޭފުޅުންގެ ާތިަޔ ާއަިދ ާވެްސ ާަމރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާެއއީ ާކަމެއް. ާކުެރވޭެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހު ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެކަްނކަމަށްޚިޔ ލުފުޅުތައް ާވެސް ާއެހެންވީމ ރިޢ ޔަތްކުރެާށަހަޅުްއވ އިުރަގިއ ،ާްއވޭނެ.

ާކޮންމެހެނެއްާ ާވ ކަށް ާބިަލށް ާމޮޅު ާއެންމެ ާއޮތް ާދުިނޔޭަގއި ާމި ާބިލަކީ ާހުށަހެޅި ާއަުޅަގނޑު ާޤަބޫުލކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ާމަޝްވަރ ނުޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާފެންނަ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެއީ ާކަންތައްަތްއާ. ާހުރި ާޚިޔ ލުފުުޅގައި ާބޭފުޅުންގެ ކުރި

ާމިާ ާހުށަހެޅުނީމަ ާތިޔަާހިމެނިގެން ާގެނެސްދެްއވުމަީކ ާމުއްސަނދިކަން ާގެންނަންޖެހޭ ާވެްސާާބިލަށް ބޭފުޅުންގެ

ާތިޔަ ާމަސްއޫބޭފުާޒިންމ އެކޭ. ާވެްސ ާކޮށްެދއްަވއިފިޅުްނެގ ާތިބޭފުޅުްނ ާއެކަންކަން ެވއްޖިއްޔ ާާކަމަށްާިލއްޔަތެކޭ.

ާަޝއް ާއެްއވެސް ާއަންނަިއރުގައި ާވެގެން ާބިުލާޤ ނޫނަކަށް ާތަޢުލީމުގެ ާވ ނީާާެކއްެނތްދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލު ާއެ ގޮތުަގއި

ާގޮތުަގއި.ާ ާޤ ނޫނެއްގެ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާދ ނީ ާބަަދލުވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާއެ ާބިލަކަށް. ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ހަމަ

ާމިވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާހިތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންބޮުޑވުން ާފ ޅުކުރެްއވި ާއެ ާމެންބަރުން ާެއކަމ  އަްށާާއެހެންވީމަ،

ާބިލުާާހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނވ ނެ ާމި ާސަބަބަކީ ާޤަބޫލުކުރަން. ާތަޢ ރަފުާކަމަށް ާމަޖިލީހަށް ާއަދި ކުރުމުގެާމިއޮތީ

ާޚިޔ ލުަތކަްށާ ާއެ ާހޯަދއިގެން ާޚިޔ ލުފުޅު ާބޭފުޅުންގެ ާދ އިރ ތަުކެގ ާތަފ ތު ާހަމައެކަނި ނުޑ ާއަުޅގަ މަރުޙަލ ގައި.

ާއަ ާެއއީ ާހުށަހެޅީ. ާގެެނސްފައި ާސިފަ ާކުިރާއިބ ރ ތްތަކެްއގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާިވސްނުމެްއ ާެއކަނި ނުޑ ުޅގަ

ާގެނައީ.ާ ާސިފަ ާއިބ ރ ްތތަކެްއގެ ާިވސްނުންފުޅަށް ާބޭފުުޅންގެ ާތަފ ތު ާަމޝްވަރ ކުެރވުނު ނޑަށް ާއަުޅގަ މަސައްކަތަީކ

ާޓައިްޕކޮށްގެ ާެއ ާގެނެްސގެން ާސިފަ ާއެހެންއިބ ރ ތްތަކެްއގެ ާހުށަހެޅީ. ާމިތަނަށް ާވީމ ްނ ާހުާ، ާމިހ ރު ާބިލުގައި ާރިާމި

ާތި ނުޑާާއުނިކަންތައްަތއް ާއަުޅގަ ާއެކަމަށްޓަަކއި ާގެންދަވަނީ. ާފ ހަގަކުރއްވަމުން ާތި ާފ ހަގަކުރެއްވޭނެ. ބޭފުޅުންނަށް

ާހިތުެގއަޑިން ާހަމަ ނުޑާވެސް ާއަުޅގަ ާމޮޅުާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާއެންމެ ާބިލަކީ ާއެ ާނުވ ނެކަން.ާާަޤބޫލުކުރަން ބިލަކަށް

ާބޭނުމަ ާހުށަހެޅުމުގެ ާމިތަނަށް ާތިޔައަޅުަގނޑު ާއެއްފަަދއިން ާބިލުތަކެކޭ ާއެހެން ާވެސް ާމުއްސަނދިފުުޅާާކީ ބޭފުޅުންގެ

ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާފުރިހަމަކުރައްވ  ާބިލު ާހިމަނުއްވަިއގެން ާކޮމިޓީާާޚިޔ ލުފުޅު ާދެއްވ  ާފުރުޞަތު ާދިއުމުގެ އަށް

ާދ އިރ އ މަ ާތަޢުލީމީ ާެވސް ާގެނެާރުޙަލ ގައި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާފަރ ތްތަކެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާއެބޭފުޅުްނެގާގުޅުން ސްދެްއވ 

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާގޮތުަގއި ާބިލެއްގެ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާގެނެސްދޭ ާފުރިހަމަކަން ާބިލަށް ާހޯއްދަަވިއގެން މަޝްވަރ 
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ާެވގެްނާ ާގޮތުަގއި ާބިލެއްގެ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާބިލަކީ ާއެ ާމިންވަރަކުން ާމަތީ ާއެންމެ ާތަންދިން ާޤ ބިލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ

ާތަޅު ާމަޖިލީހުގެ ާިތޔަާއެނބުރި ާއުއްމީދުކުރަނީ ާއަޅުަގނުޑާއެޭދގޮތަކީ.ާއަުޅަގނޑު ާއައިްސާޤ ނޫނަކަށްވުން.ާެއއީ މަށް

ާއެއްބ ރުެލްއވުމ  ާބޭފުޅުންގެ ާމިާހުރިހ  ާކޮށްދެއްވ ނެމަގުާއެުކާމިކަން ގޮތުަގއިާާކަމަށް.ާެއއްެވްސާޝައްނެއްނެތްާން

ާޢި ާއަދި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ނެ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވ ެނާތިޔަ ާެވސް ާަރއީސް އްޒަތްތެރި

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާިހސ ބުގަިއ ާައއުމ  ާވުޖޫދަށް ާޔުިނވަރސިޓީތައް ާފުޅ ވެގެްނ ާތަޢުލީމް ާމަީތ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ގޮތުަގއި

ާޮކންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާކޮންމެހެންާބޭނުން ާއޮތުމަކީ ނޑެއް ާވެފައިއޮތްއިުރގައިާތަޢުލީމ ާބެހޭާޤ ނޫނީާއޮނިގަ

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާވުމަކީ ާޤ ނޫނަކަށް ާައވަހަށް ާފުރިހަމަކުރައްވ  ާބިލު ާބެހޭ ާތަޢުލީމ  ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާކަެމއް. ވ 

ާ ާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވި ާދެންމެއަކު ާއަދި ާނިޒ މު ާތަޢުލީމީ ާޕ ީޓެގާޢިްއޒަްތތެރި ާވެިރކަންކުރ  ާވިދ ޅުިވާފަދައިން މެންބަރަކު

ާހ ސިލްކުރެއްވުމަށްޓަ ާކަމަށްމެނިފެސްޓޯ ާެއާާކައި ާވެސް ާހިމެނުއްވުމަކީ ާވެސް ާބައިތައް ާހުރި ާމެނިފެސްޓޯަގއި ވިޔަސް

ެއކަންކަންާކުަރްއަވއިގެންާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގިއާ،ާއަށްާވެސްާކުރެްއވިދ ނެާކަމެއްާކޮމިީޓާމަރުޙަލ ގައި.ާެއހެންވީމ ާޕ ޓީ

ާ ާލިބޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާހިތްހަމަޖެހުމަކަށްވަފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަކީ ާބޮޑު ވ ނެ.ާާރަށް

ދެޮކޅަށްާވ ހަކަފުުޅާދެއްެކިވާާުޅާެދއްެކވިާބޭފުޅުންނ ިއާބިލ ެއއްކޮޅަްށާވ ހަކަފުާވީމަ،ާޖުމްލަގޮެތްއގައިާިމާބިލ އެހެން

ާއ ެދ،ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޙްތިރ މ ެއކު ާވަރަށް ާއަޅުަގނުޑގެ ާޚިޔ ލުފުޅުތަކަށް ާހުށަހެޅުއްިވ ާވެސް ބޭފުޅުންގެ

ާހަަމާ ާހުށަހެޅުްއވި ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނަކަށް ާފުރިހަމަ ާބިުލ ާމި ާޚިޔ ލުފުޅުަތކަކީ ާއެ ާއޮީތ ާޤަބޫުލކުރ ހިތް އަޅުަގނޑު

ާޚިޔ ލުފުޅުތަކެއް ާވ ހަކަދަްއކ ،ާާހަރުދަނ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއަީލގައި ާވ ހަކަފުޅުަތކުގެ ާއެ ކަަމށް.

ާފަންނުވެރިންނ އިތަޖުރިބ ކ ރު ާކޮމިޓީާކަމ ާމިާންނ އި ާބޭފުޅުން ާއިދ ރ ތަުކގެ ާސަރުކ ރުގެ އަށްާާގުޅުންހުރި

ބޭފުޅުންެގާާބޭފުޅުންާގެނެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމަްޝވަރ ކޮްށގެންާއެާާވަަޑއިގަތުމަށްާދަންނަަވއިާަދުއވަތުއަުރވަިއގެންާއެ

ާ ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ާޤ ނޫނަކަށްވުން ާމުއްސަނދިކުރަްއވ  ާބިުލ ާއަލީަގއި ާގޮތަކީ.ާޚިޔ ލުފުޅުތަކުގެ ާބޭނުންވ  ވެސް

ާވ ނެ ާެއޮގތަށް ާއުއްމީދުކުރަނީ ާތަޢުލީމުާާއަޅުަގނޑު ާފުޅ ވެ ާތަޢުލީމް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ކަމަށް.

ާދ އިރުާާހަރުދަނ  ާަތޢުވެގެން ާއޭރުގައި ާހެދިގެްނާދ ނީ ާެވސް ާގަވ އިދުތަެކއް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާބެހޭ ިމާ، ން.ާއ ދެލީމ 

ާބި ާމި ާއުއްމީދއުއްމީދ ެއކު ާއަންނ ނެކަުމގެ ާފުރިހަމަވެގެން ާައްށާާލު ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަތުމަށް ާބިލު ާމި ެއކު

ާވޯޓުދެއްވ ނެ ާބަލަިއގަތުމަށް ާވ ހަކަޮކޅުާނިންމ ލަނީާއިންޓަވަްލާާފޮނުވުމަށްޓަކައި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާއުއްމީުދކުރަމުން ކަމަށް

ާަކއިރިވުމ  ާވެސް ނޑުާވަގުތު ާރައީސަްށާާެއުކަގއި.ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާބޭުނންނުވ  ާވަގުތެއް ާއިތުރު ާއިންޓަވަްލާފަހުން މި

ާ ާޝުކުރިްއޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަކޮޅު ާއަޅުަގނުޑގެ ާهللاާورحوتާعليكنާوسالمދަންނަވަމުން

ާ.وبركاته

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެންާނަގ ،ާބޭނުންކުރ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއިންޓަވަލްާވު 52ާމ ާދޭތެރޭގައިާނުވަތަާއަުޅގަ

ނަޑކަށްާތިރީހަކަްށާސިކުންތުާމިހުރީ،ާމި އޮތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާދ ންާއޮީތާާމިނެޓްގެާހުސްަވގުތުކޮޅ ާދޭތެޭރގައިާގ ްތގަ

ޒުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއަށް.ާއެީއާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ 32.5ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާނަންބަރު؛ާ ާ...4232/9ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނަށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދަރީ ވަނަާާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބި ާގެނައުމުގެ ާބަހުއިޞްލ ޙު ާއަޅުގަލުެގ ާމަސައްކަތް ާއެ ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާކުރިއަށްސް ގެންދ ީނާާނޑުމެން

ނޑުާގައިާފެށޭާދަންފަޅީގ22ަ>33 ާوسالمމިނެޓްގެާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.52ާާ.ާމިހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާާާާ.وبركاتهާهللاާورحوتާعليكن

ާ

 ]އަށ26ާާް>33އިންާާ;32:4ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަާ-32.5 .`ާ ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާހުސްަވގުތ52ާުުޅގަ ާމިނެޓުގެ ނޑ ލުމަށްފަހު ާެމދުކަ އަލުްނާޮކޅަކަށް

ާާފަށައިގެން ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދަން. ާދ އިރ ެގާއ32.5ާަާއައިޓަމްކުރިއަށް ާހަނިމ ދޫ ށް.

ާމުޙައް ާމެންބަރު ާމުޖުޢިއްޒަތްތެރި ާމަދު ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ާއިދ ރ4232/9ާާީތ ޒް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާލ  ާޤ ނޫނަމަރުދ އިރ ތައް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫުލން ާަކޒީ ާބިލުާ...ށް ާއިޞްލ ުޙގެނައުުމގެ ކުރިއަްށގެންދިއުން.ާ ވަނަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތަިއގެން ާއެއްެޗްއާާ;9އަޅުަގނޑު ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާބޭނުންފުޅުވ ތީ ާމެންބަރުާވިދ ޅުވުމަށް ާދ އިާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަުރާހަނިމ ދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާއަރުވަން.ާތ ޒަށްާފުރުޞަތުާމުޙައްމަދުާމުޖު

ާ
ާތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުހަނިމ ދޫާދ 

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ނޑު ާދ އިރ ަތއްާާއިދ ރީާިދވެހިރ އްޖޭގ4232/9ާެާނަންބަރުާޤ ނޫނުއަުޅގަ

ެއާގައިާއިރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާގެޒަޓުާހުށަހެޅި ބިލުާއިޞްލ ޙުގެނައުުމގެާށްޤ ނޫނަާހިންގުމުގެާއުސޫލުންާލ މަރުކަޒީ

ާޝ އިޢު ާތަޞްދީޤުކުރަްއވ ފަިއ ާރަށްތައް ާމިކުރަްއވ ފައި ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަާުނވ ީތ ާބިލު ާެއާހަޅަންޖެހުނީ. ނަމަވެސް

ާ ާފުރިހަމަ ާާކުަރްއވ ފައިކަންތައްތައް ާައޅުަގނޑު ާޝުކުިރއްޔ ާާަގސްތުވ ތީ ާގެންދަން. ާއަނބުރ  ާމިބިލު ކުރަނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާޝުކުރިއްޔ . ާަގވ އިދުގެ ާމެންބަރަކުާާ;9މަޖިލީހުގެ ާތަޢ ރުފުކުރ  ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާބުނަނީ ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާހިނދެްއގައި ާއަނބުރ ާާބޭނުންވެއްޖެ ާބިެލއް ާއެ ާކުރިްނ ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާބަލައިގަުތމަށް ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ެއ

ާބަލ ާގެގެންދެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތު ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާމިބިލުާއަނބުރ ާގެންދެވީ ާއައިޓަްމާާމަތިން ާއެޖެންޑ  މި

ާނިމުނީ.32ާާާހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާހިސ ބުންާނިންމ ނަން.ާމިާމި

ާ

ކަންކަން..33ާ ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެާ.ާކޮމިޓީތަކުންާުހށަހަޅ ާކަންކަން.ާމ33ިާދެންާއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ-33.3 ގަިޑއިރަްށ3ާާންާވެސްާއަޅުގަ

ާޚިދުމަތްތަކ ާސަލ މަތީާ-33.3ގެންދ ާކަެމއް.ާކޮމިޓީަތކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަމުގެާާތ ވަލްޮކށްގެންާވެސްކޮންމެާދުވަހަކުާ

ާއެްނގުންތަކާ ާއަްނގ ާބ ރުތަކަށްާސަލ މަތީާިދވެހިރ އްޖޭގެާާހ ޒިުރވުމަށްާކޮމިޓީއަށްާމަޖިލީހުގެާާރައްޔިތުންގެާބެހޭ

ދެްއވުންާއިނިންމަވަާާގޮތެއްާަމއްސަލަާާހ ިޒރުވެަވޑައިުނގަންނަވ ާބައްދަލުވުންަތކަށްާޮކމިޓީގެާމަތިންާގޮުތގެާވ ާއެްއގޮތް

ާާމަޖިލީހަށްާކޮމިޓީންާއެާއެދި ާއޮތްާާކުރިއަްށގެންދިއުން.ާރިޕޯޓްާއޮތްހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބ ކީ ާވަގުތު ާމިހ ރު ާބަހުސް ާމި

އޮތް.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާވަގުތުާވަީނާާނެޓްާއެބަމިާ:3.ީޕާއަށްާރުގެާބަހުސެއް.ާޑީ.އ ރުގަިޑއ3ާިމިއީާނަވ ލ ނަން.ާގޮތްާދަން

ާނިމިފަބޭނުންފުޅު ާޕ ޓީއަކަށްކުރައްވ  ާޢިާ.ާަވކި ާޮކންމެ ާނިސްބަތްނުވ  ާމެންބަރަކަށް ާފުރުޞަތުާމިނެޓ5ާުއްޒަތްތެރި ގެ

ާމެންބަރަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެްއވެސް ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާވ ހަކަފުޅުާނުަދއްަކވ .ާޕީ.އޭލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ ާވަީނާކު ެގާަވގުތު

ނޑުާޑީ.އ ރުރީާޕ ޓީގެާަވގުތުާވަނީާހުސްޖުމްހޫާއޮތް.ާމިނެޓްާއެބ5ާަ.ާޤައުމީާޕ ޓީގެާހުސްވެފަ ާ:3.ީޕގެާވެފަ.ާައޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީައކަށް ާވަިކ ާމެންބަރުންނަށ އި ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދިވަަޑިއެގންފައިވ  ާއޮތީ ާބ ކީ މިނެޓް

އަރުވަނީާފަރެސްމ ތޮޑ ާާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާއަޅުަގނުޑާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމި

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށް.ާާދ އިރ ގެ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާމަޖިލީ ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރުތައް ާސަލ މަތީ ާސަރުކ ުރގެ ާހ ޒިުރނުވުމ `. ާކޮމިޓީއަކަށް ާެއާާގުޅޭާހުގެ ގޮތުން
ނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާޅޭގުާޓީންާހުށަހަޅ ފައިވ ާމައްސަލައ ކޮމި އަށްާޤ ނޫނުަގިއާާގޮތުންާއަުޅގަ

ާގޮތުގެ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަމަށް.ާާކަ ާކުރަްއވަންޖެހޭނެ ާމަސަްއކަްތ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާމުޢައްސަސ ތަުކގެ ާއެ މަިތން
ާއ އިާއެހެންކަމ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޢަމަލެްއާނަމަވެސް ާކުރެއްވި ާފަރ ތުން ާކޮްނމެ ާއެއީ ާތަބ ނުވުމުގެާާއެީކގައި ޤ ނޫނަށް

ާައޅުަގނުޑާ ާކަމަށް ާެވއްޖެ ާފިޔަވަޅުައޅަން ާމިހ ރު ާމަޖިލިހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާޢަމަލަކަށް ާކޮންމެ ާކުރ  ގޮތުން
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ާއެހެންކަމ  ާާޤަބޫލުކުރަން. ާމައްަސލ އެީކގަިއ، ާމި ނޑު ާހުށަހެޅިފައިާއިގައަުޅގަ ާމިހ ރު ގޮތަށްާާވ ާތ އީުދކުރަނީ
ާފ ސްކޮށްފަ ާޤަރ ރެއް ާއޮތްމަޖިލީހުން ާހުށަހެޅިފައި ާއެ ާޤަރ ރު ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާއެ ާއެަކްނާާއި ާފ ސްކޮށް ގޮތަށް

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް. ާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށްާއަުޅގަ
ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުގަލޮޅުާދެކުނުާދ އި
ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާއ ދެ، ާމައްސަލަމިހ ރު ާމިދ  އަީކާާބަހުސްކުރަމުން

ާޤަބޫލުކުރާ  ާވެްސ ާވަރަާއަޅުަގނުޑ ާމުހިއްގޮުތގައި ާމައްސަލަށް ާއަޅުާާުމ ާތަކުރ ރުކޮްށާެއއް. ނޑުމެންނަށް ގަ

ާމި ާއަޅުަގނޑުމެާފ ހަގަކުރެވެމުން ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުންެގ ާކުރަދަނީ ާފުރިހަމަން ާމަސަްއކަތްތައް ާކުރުވަންާންޖެހޭ

ާ ާސ ފުކޮށް ާމަޢުލޫމ ތު ާރައްޔިތުންނ ބޭނުންވ  ާނޫންނަމަ ާމިތަާހެދުމަށް ާކަންކަމުަގިއ ާހ ޒިރުކުރަންޖެހޭާގުޅުންހުރި ނަށް

ާމަސަހ ޒިރުާފަރ ތްތައް ާކުރެވޭ ާއެއްވެސްާކުރުމަށް ާސަުރކ ުރން ާކައްކަުތގައި ާދެމުން ާއެއްބ ރުުލމެއް ާތަން.ާނުދ ާހަލަ

ާދިޔަ ާވެްސ ާކަންކަްނ ާަވޒީރުންެގ ާހަމަާއެގޮތުން ާއެބަހުރި. ާފެންނަން ާސ ުފކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތް

ާދައްކަމު ާވ ހަކަ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާޚިދުމަތްތަކ އެހެންމެ، ާސަލ މަތީ ާމިދަނީ ާހ ޒިރުވުމަްށާާން ާއަށް ާކޮމިޓީ ބެހޭ

ާއެންގުމުން ާސިފައިންނަށް ާދެުމްނާާފުލުހުންނ އި ާއެއްބ ރުލުމެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާފަރ ތްތަކުން އެ

މެާކަށްއޮތްާކޮންމެާމީހަާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގައިާބަޔ ްނކޮށްފައިާެއބަާ;;ނުދ ތީ.ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާނުވަތަ ާމަޖިލީހަށް ާމަޖލީހުންާރައްޔިތުންެގ ާއެ ާހ ޒިރުވެ ާމަތިްނާާކޮމިީޓއަކަްށ ާގޮެތްއގެ ނޑަައޅ  ކަ

ން.ާމިާމ އްދ ގައިާބަޔ ްނާހެކިބަސްާދިނުމަށ އިާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާބޭނުންވ ާކޮންމެާލިޔުމެއްާހުށަހެޅުމަށްާއެންގު

ާާއެވ  ާމީހަކ  ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެފަދައިން ާސުވ ލަކަށްމެ ާކޮންމެ ާއެާކުރ  ާއެނގިހުރި ންމެާމީަހކަށް

ގައިާރައްޔިުތންގެާމަޖިލީހަށްާނުވަތަާއެާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާ;;އެހެންމެ،ާ.ާހަމަދުާބަހުންާޖަވ ބުދޭންވ ނޭރަނގަޅުާތެ

ާހ ޒިރުާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމުާާވުމަށްމަޖިލީހުގެ ާވަކި ާނުވަތަ ާމީހަކަށް ާއަަވކި ާކަމަށް ާވަރަްށާއްސަސ އަކަްށާއެނިގދ ނެ ވެސް

ާއެބަާ ާބަޔ ންކޮށްދީފައި ާ،ާއޮތް.ާހަމައެހެންމެާސ ފުކޮށް ާ)ށ(ާާ;45ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ބަލައިލުމުންާއަށް

ސ ފުކޮށްާބަޔ ންވެފަިއާާވެސްާވަަރށްާމަޖިލީހުގެާބ ރުާހިންގޭނޭާކަމަށްސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކުގެާމައްަޗށްާރައްޔިތުންގެާ

ާބަލަމުންާގެންދިޔުމަށްހިނގ ާގޮތްާވަނަާމ އްދ ގައިާސަލ މަތީާިޚދުމަތްތައްާހިނގ ާނ463ާުާ،.ާހަމައެހެންމެއޮތްާއެބަ

ސިޔ ީސާހުރިހ ާެއއްާއޮންނަްނވ ނޭާމިާކޮމިީޓގަިއާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުަގިއާހިމެނޭާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީާ

ާ ާމެޕ ޓީތަކުގެ ާކަމަށްންބަރުން ާވ ނެ ާާހިމެނެން ާއެބަވެސް ާިމާާބަޔ ންކޮށްފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމީގެިއން އޮތް.

ާމަ ާރައްޔިތުްނގެ ާކަންތައްތަކ އެނގެނީ ާސަލ މަތީ ާާޖިލީހަށް ާތަންތަނުން ާއެ ާބ ރުފޯރުވޭނެކަމ އި ާފަރ ތްތަކަށް އެާބެހޭ

ާމޮނިޓަރ ާބަލ  ާކަންކަން ާހިންގ  ާމަޢުލޫމ ތު ާސ ފުކުރަންޖެހޭ ާއަދި ާކޮށް ާފުރުޞަތު ާސ ފުކުރުމުގެ ވަރަްށާލިބިދޭކަން

ާއެބަ ާފެންނަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަޅުގަާާއޮތް.ާސ ފުކޮށް ާހަމައެހެންމެ، ާނޑު ާވެސް ާބޭނުން 464ާފ ހަގަކޮށްލަން

ާމ އްދ ަގއި ާހިންގަާވަނަ ާޚިދުމަތެއް ާޮކންމެ ާބެސަލ މަތީ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވަޒީރުްނގެ ާދަށުންނޭ.ާންވ ނީ ލުމުގެ
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ކީާޔިތުްނގެާަމޖިލީހަށްާޖަވ ބުދ ރީވ ނީައކީާެއކަންކަމ ާގުިޅެގންާހަމައެކަނިާރައްާހަމައެކަނިާޭއގެާމ ނަާމިހެންާއޮތުމުން

ާ ާނޫންކަން. ާދަންއަުޅގަވަޒީެރއް ާވެސް ާކުރިން ާނުޑ ާ)ހ(ާ;;ނަވ ލިހެން ާމ އްދ ގެ ާސ ފުާގައިާވަނަ ާެއބަާވަރަށް ާކޮށް

ާލިޔެވިފަ ާމަ.ާަރއްޔިއޮތޭ ާއެ ާނުވަތަ ާމަޖިލީހަށް ާހ ޒިރުވުތުންގެ ާކޮމިޓީައކަށް ާވަިކާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ ާމީހަކަށް ާވަކި ށް

ާއެްނގިދ ނޭ.މުއަ ާއަޙްާގޮތުންާއެާއްސަސ އަކަށް ާޕޮލިސް ާއޮފް ާކޮމިޝަނަރ ާވެސްާމިސ ލަކަށް ާފަސީހަށް މަދު

ނަަމާާތަނުންާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރުމަށްާނޫންާނަމަާމޯލްިޑވްސްާޕޮލިސްާސަރވިްސާއަްށާވެސްާމިާނޫންއެންގިދ ނެާ

ާއެންގިދ ނެލިޔު ާއެކަން ާހޯދުމަށް ާއެބަާމެއް ާބަޔ ންވެފައި ާވަރަށްާސ ފުކޮށް ާދަންނަާކަމަށް ނޑު ާމިީއާއޮތް.ާައުޅގަ ވ ނީ

ާމި ާތެރޭަގއި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާިކޔ ފައި ާދިމ ވީތީއޭ ާމަްއސަލަތަެކއް ާވަކި ާހ ޒިރުހަމައެކަނި ާމިތަނަށް ނުވެވޭނެާގޮތަްށ

ާވިދ ޅުާ ާެދރަާމައްސަލަވ ހަކަ ާވަރަށް ާއޮފީހުންާއެއް.ާާވުމަކީ ާފުލުސް ާއެނިގގެންާިމސ ލަކަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ މީެގކުރިން

ާ ާއެިދވަަޑއިގެން ާއަށް ާމަޢުލޫމ ތުާއަމިއްލަ ާކަންކަމުގެ ާބަެއއް ާހ ޒިރުެވވަޑަިއގެން ާކޮމިީޓތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާއެބަ ައީކާާއެހެންވީމ ،ާމިދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަިއގަތީކީާމިތަނަށްާވަޒީެރއްާނޫން.ާއޮތް.ާއޭރުަގިއާވަޑަާދެއްވ ފައި

ާ ާބޭނުންވީމ ، ާބައެއްއަމިއްލަފުޅަށް ާާަހމަ ާކޮމިޓީތަކަށް ާއެބަފަހަރު ާއެގޮތުްނާާވަަޑއިގެންފައި ާހަމައެހެންމެ، އޮތޭ.

ާ ާރައްޔިތުންނ އަޅުަގނޑުމެން ާއެދުނީމަ ާއެކަންާާކަމަކަށް ާބޭނުންވީމ  ާސ ފުކުރަން ާމަޢުލޫމ ތު ާކަންކަމުަގއި ގުޅުންހުރި

ނޑަށްާއެގޮ ނޑުާޤަބޫުލކުރަން.ާައޅުގަ މިތަނަށްާާލެްއގައިާހ ެއްއވެސްާއިނގޭާެވސްާތަށްާކުރަްއވަންާވ ނެާކަަމށްާއަުޅގަ

ާޕޮލިސް ާކޮމިޝަނަރާއޮފް ާނޫންއެންގީާހ ޒިރުވުމަށްއަށްާާއަޅުަގނޑުމެން ާާމަ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާނަމަާޗީފް އަށްާފޯސް

ާއެން ާހ ޒިރުވުމަށް ާއިޚްތިޔ ުރގަިއާމިތަނަށް ާއަމިއްލަ ާބޭފުޅުންެގ ާދެ ާއެ ާވަޑައިުނގަންނަވަނީ ާބޭފުޅުން ާދެ ާއެ ގީމަ

ާއެންމެންނަ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާއެީއ ާާށްނޫންކަން ާއެކަން ާެއއްެޗއް. ާއިނޭގ ާރަީއސްާހިނާއެހެންވެްސ ާސީދ  ގަނީ

ާނަޝީދު ާއޯޑަރަށް. ާމުއަާގެ ާާއްސަސ އެ ާހިންގެވުމ  ާހަެއއް ާދެއްަވއިގެން ާޯއޑަރު ާވަޒީަރކު ާހުންނެވި ބިރުާވ ލުވެ

ާދައް ާއަކަިއގެންކަްނ ާހަމަ ާމިއީ ާޙަޤީޤަތެއްާވެްސ ާއިނގޭ ާބޭނުންާ.ޅުަގނޑުމެންނަށް ާދަންނަވ ލަން ަވީނާައޅުަގނުޑ

ާލިބިދީފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޙައްޤު ާތަބ ނުވުމުގެ ާއަމުރުތަކަށް ާޤ ނޫނީ ާއެފަަދާާޣައިރު ވ އިރު

ާމިޖެ ާކުރަން ާކަމެއް ާކޮންމެ ާމިއަދު ާތަބ ނުވ ށޭ.ާއަުޅަގނޑުމެން ާސުއަމުރުތަކަށް ާމިއަދު ާގޮސްގެްނާހެނީ ާކޯޓަށް ޕްރީމް

ާގޮސްގެން.ާނަމަާނޫން ާާކޯޓަށް ާމިއައަބަދުވެސް ާއުޅެން ާޮއީތާާުޅަގނޑުމެންނަށް ާލިޔެފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ޖެހެނީ

ނޑުމެާ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެކަމަުކ، ާގޮްސގެން. ާކޯޓަށް ާިކޔ ފައި ާނޭނގިގެންނޭ ާކޯެޗއްކަން ާއެއްެވސް ލެއްަގިއާހ ން

ާވ ހަކަޤަބޫލުކު ާާރ ނެ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްޔިތަކަށް ާދިވެހި ާކޮންމެ ާޫނން. ހުދުންާާކަޅ އިއެއް

ާ ާއެކުަލވ ފަިއ ާމިއަދު ާލިލިޔެިވގެން ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާައއު ާމިމިވ  ާކޯާޔެފަިއ ާަގއިމުއްާއޮތީ ާހަމަ ެވްސާެޗއްކަން

ާ ާއިނގޭނެ ާނޫންލިޔަންކިޔަން ާމީހަކަށް ާާކޮންެމ ާސ ފުކޮށްާނަމަ ާވަރަށް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއަޑުއިވޭނެ ކިޔައިދިނީމަ

ާއިނގޭނެކަ ާމ  ާޝައްކެތް ާއެްއވެސް ާމެދު ާިހތްހަމަނެތް. ާފަހަރަކީާާނުޖެހޭސަރުކ ރު ާކޮންމެ ާދިމ ވ  ާކަމެއް ާގޮތަކަށް

ާގޮ ާމ ނަކުރަންޖެހޭ ާއެޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކަމަށްާތަކަށް ާބައްޓަންކުރުން ާމައްސަލަާާވ ާޢަމަލުތައް ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެއީ ާނަމަ
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ހުާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަމެްއަގިއާއަހަރުާދުވ5ާައަހަރުާުދވަހުާނޫންނަމަާބ ކީާއޮތ7ާާްިމދ ާާ، އެހެންކަމަށްވ ނަމައެއް.ާ

އެއީާއަުޅަގނޑުމެންގެާަރއްޔިތުންނަށްާދެޭވނެާވަރަށްާބޮޑުާނިކަމެިތާާނެއްިޓގެންާުއޅެންާޖެހިއްޖިއްޔ އަޅަިއގަެނގެންާނު

ާ ާކަމެއް ާަޤބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާސަލ މަތ ާމިހ ރުކަމަށް ާޤައުމީ ާކޮމިޓީގައިާވެސް ާރަްއޔިތުންނ ިއާާބެހޭ ވެސް

ާނޫ ާާންގުޅުންހުރި ާނަމަ ާދިވެހިރ އްޤައުމ އި ާމި ނޑުމެންގެ ާސީރިައްސާާޖެއ އަުޅގަ ާބަިއވަރު ާެއތައް ގުޅުންހުރި

ާމަރ  ާީމހުން ާމ ލެތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި. ާވަޅިހަރ ާ،މައްސަލަތަކެއް ާގަޔަށް ާހިންގ ާާ،މީހުން މ ރ މ ރީ

ާބެހޭ ާާމިކަންކަމ  ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާފަރ ތްތަކުން ާއެ ާއެއްގޮތުން ާދުވ ލަކު ާނުކުެރިވ ފަހަރުާާސުވ ލެއް

ާުޒވ ނެއްާ ާތެރެއިްނ ާގެއްިލގެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާފުރ ނަ ާކަންކަންާާއިދ އިރުގަާާގެ ާކަންބޮޑުވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާ.އެއީ

ާ.ާއެކަމާ ޔިތުންާމިައދުާތިބީާބިރުގަނެފަރައްާކަންކޮުޅތަކުަގއިާތިބިާއެކިާނަމަާރ އްޖޭގެާާމ ލޭގައިާތިބިާަރއްޔިތުންާނޫންާ

ާމި ާލިބިފައި ާހިތ މަކުރަނީ. ާމ ޙަދެރަވެފައި ާއޮމ ން ާއަމ ން ާމ ޙައުލު ާބަދަލުކޮއޮތް ާއުލަކަށް ާކޮން ދުވަހަކުްނޯތާށްލެވޭނީ

އިާއެންމެާއްލެއްާގެނައުމުގަާހަކަމަށްާާނޫންނަމަާއެާދުވަހަކަށްާކުރ ާއިންތިޒ ުރގައިާތިބޭތ ާކިތަންމެާދުވަހެއް.ާމިކަން

ާއަދ  ާރޯެލއް ާެއއް ާމިއަުދާާކޮށްެދވޭނެބޮޑު ާބަޔަީކ ާއެްއ ާދެވޭނެ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާދޭންޖެހޭ ާއެ ާނޫންނަމަ ބަަޔކީ،

ާއެހެންކަމަށްވުމ ާހަމަގައިމު ާފުލުހުން. ާދިވެހި ާބިލުތަކ ާވެސް ާމި ާމަޝްވަރ ޮކށް ާމިކަންކަމ މެދު ާގައިާއެކީާއެކު

ާެއއްމަސައްކަތް ާބޭނުންވ  ާމިކަންކަމަށް ާހޯދ  ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމިފަދަ ާދ އިރު ާލިބިދިނުކުރަމުން މުގަިއާބ ރުލުން

ާމުޙައްމަދު ާފުރިހަމަާޝިހ ބަށްާހަމަގައިމުވެްސ ާއެންމެ ާަޤއުމުަގއި ާމި ާބޭފުޅަކީާާވުރެ ާދެވޭނެ ާމަޢުލޫމ ތު އަްށ

ާއޮފްާ ާކޮމިޝަނަރ ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރަްއވ ނެ ާަރްއޔިތެްއވެސް ާދިވެހި ާކޮންމެ ާއަދި ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑު

ެއާއަށްާއެާބޭފުޅުންނަށްާާޓީއެާކޮމިާ،ދަާބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމ މެންާފައަޙްމަދުާފަސީޙުާމުގައިާހުންނެވިޕޮލިސްގެާމަޤ 

ާ ާެއއްެވސް ާޒ ތީލަތެހ ދަންނަވަނީ. ާއޮރިޔ ންކުރ ކަްށާާއްަގއި ާމީހުން ާެއ ާމިތަނުަގއި ާގެނެްސގެން ާަބޔަުކ ގޮތަކުން

ނަޑށްާޔަޤީންާމިާމިތަނުގައިާމަަސއްކަތެްއާނުކުޭރ.ާހަމަގައިމު ހަށްާއެއިންާބޭފުޅަަކްށާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީާވެސްާއަުޅގަ

އިގެްނާގެނެްސާއެާީމހުންނ ާޒ ތީާގޮތުންާަޖއްސ ަލއިގެންާއިށީންނ ނެާޮގނޑިާެއއްާނުދީާގެނެސްާގިނައިުރާދަންނަވަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާމިއަދު ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާއެހެނެއް ާނުހިންގ ނެ. ާމިތަނުގައި ާކަމެއް ާއެއްވެސް ާމިކަހަލަ ބަހައްޓ 

ާބޮޑުމަޖި ާއެންމެ ާއޮތް ާކުރަން ާޒިންާލީހުގައި ާސަރުކ ރު ާމަަސއްަކތަކީ ާވ އިރުަގިއާާމ ދ ރުުކރުންއެއް ކަމަށް

ާޖެއްސުންާކުރުމުގެޒިންމ ދ ރު ާގޮތުންާކުެރވޭާގޮތުންާކުަރންާބޭނުންވ ާސުވ ލުކުރުމަކީ ާކުރުމުގެ ގޮތަށްާވިސްނ ާކަމެއް

ާރަނގަޅު ާގޮތުަގއި ާޤަޫބލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމަށްވުމ ވަަޑއިގަތުމަކީ ާނޫން. ާހުށަހެޅިފައިވ ާާކަެމްއ ާމިތަނަށް އެކު

ާއަޅުަގނޑު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމާ ާޤަރ ރަށް ާވަރަށް ާއަދިވެސް ާހަމަ ނޑު ާދަންަނވ ލަމުން،ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާވެސް

ށްާއަާންސްާފޯސްށްާެވސްާއަދިާހަމައެހެންމެާޗީފްާޮއފްާޑިފެެއކުާކޮިމޝަނަރާއޮފްާޕޮލިސްާއަާވެިރކަމ އެކު،ާއަދަބު

ާލިބިދީފައިާ ާޙައްޤު ާތަބ ނުވުމުގެ ާއަމުރުތަކަށް ާޤ ނޫނީ ާޣަިއރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާވެސް

ާހަމަގަިއމު ާކުރައްވ ށޭ. ާބޭނުން ާޙައްުޤ ާއެ ާެއކަންކަން، ާޢަާވ އިރު ާއެއްގޮތަށް ާޤ ނޫނ  ާެއާމަލުވެސް ކުރައްަވއިގެން
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ާގެއްލުމެްއގެާލިބިވަޑަ ާއުފުލައިާިއގަންަނވ  ާފަާދިނުމަށްާނޫންާޒިންމ  ާކޮށްދޭންނަމަާއެ ާޙައްޤުގައި ޖެހޭާކޮންމެާރ ތްތަކުގެ

ާހަމަަގއިމު ާއަޅުގަާާމަސައްކަތެްއކުރުމުަގއި ާއިނޑާ ވެސް ނޑުމެންއަާ، ާމަޅުގަ ާމިތ  ާއެީކގައި ާހުރިހ ާނ  ސައްކަތްކުރ 

ާކަމުގެާފުރިހަމަާޔަޤީންކަންާައރުވަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާާފަރ ތްތަކުންާމަސައްކަތްކުރ ނެ

ާ

ާއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަތިވެރިދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙުސަާ

ާިޢއްޒަ ާމައްސަލަޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ނޑުާތްތެރި ާއަުޅގަ ާކޮމިީޓަގިއާާއަކީ ާއެ ވެސް

ނޑުާހިމެނޭާކޮމިެއއް.ާއާ ާަމއްސަލަާޓީައކުންާފޮނުވ ފައިާއޮތްހިމެނޭާއެާކޮމި ެއއްާނޫން.ާއ ެދ،ާާޓީދެ،ާނޫން.ާއަުޅގަ

ާއަޅުާމަޢ ފު ާއެެހންނަމަވެސް ާއ ދެ، ާކޮމިކުރައްވ ތި. ާއެ ާއުޅުނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާފިކުުރަގިއާގަ ާިޚޔ ލ އި ީޓެއއްގެ

ންާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާގުޅިގެާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމ ާފައިާމިވެސްާބަިއވެރިވ ާުހށަހެޅުމެކޭާފޮނުވިާއަޅުަގނޑު

ާބައެއް ާހުށަހެޅުމަށް ާމިއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާގެންދިުއމަށް ާކުރިއަށް ާމައްސަލަ ާެއ ާފ ްސކޮށް ާޤަރ ރެއް ބޭފުޅުްނާާއ ދެ،

ާތ އީދު ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރަްއަވއިފި. ާމިހ ރުާތ އީދުެއއަށް ާސުވ ަލކީ ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ކުރަްނ.

ާކުރިމަތީ ާމައްސަލައަޅުަގނޑުމެން ާމިއޮތް ާާަގއި ާދައުރަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއިޔތުންގެ ާމީާއަކީ ާޙަޤީޤަތުަގއި ކޮބައިތޯ.

ާމެނިފެސްޓޯބަހުސަ ާރަްއޔިތުންނަށް ާދައުރަީކ ާމަޖިީލހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާބަޔަުކާާކީ. ާރަްއޔިތުން ާހުށަހަަޅިއގެން އެއް

ާތަންފީޛުހޮވީ ާމެނިފެސްޓޯ ާހަމައެކަނި ާމަ ާބޭނުންވ  ާެއާކުރުމަށްޓަކައި ާބުނީމަ ާމިއޮތީއޭ ާޤ ނޫނަކީ ާުނވަތަ ަގވ އިދަކީ

ަގވ އިދުަތކަށްާނުވަަތާއެާޤ ނޫނަށްާރުހުންދީާއެާޤ ނޫނުތައްާފ ސްކުރުންތޯ.ާނޫިނއްޔ ާަރއްޔިތުންާބޭނުްނވ ާާއިޤ ނޫނ 

ާސަރުކ  ާުނވަތަ ާގެންދިއުމަކީ. ާކުރަމުން ާވެރިކަން ާގޮތަށްތޯ ާވަޢުދުިވ ާރައްޔިތުންނަށް ާޖަވ ބުދ ރީގޮތަށް ާިމާކުރުުރ މުގެ

ޖެހެނީ.ާާމެުދާމައްސަލަާމިާައކީ.ާމިކަމ ާމަސްއޫލިއްޔަުތާއޮތްތޯ،ާނެތްތޯ.ާޙަޤީޤަތުގަިއާމިާކުރިމަތިވެަފިއވ ާމައްސަލަާ

ާ ާވެރިކަން ާގޮތަށްޯތ ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުން ާނުވަތަމި ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާކުރެވެނީ. ާސަުރކ ރު ާެއާމިކަމުގައި ޖެހޭތޯ.

ާކުރ  ާމަޖިލީހުން ާކަމެއްކަާމަސައްކަތް ާމިވެނި ާސުވ ލުކޮށް ާފަރ ތްތަކ  ާގެންދ  ާކުަރމުން ާއެކަން ާވެއްޖިްއޔ  ީވާާމަށް

ާސުވ ލުތަްއކޮްށާ ާމި ާކީްއެވެގންތޯ. ާނުކުރަީނ ާކަމެއް ާމިެވނި ާކިހިނެއްޯތ، ާކުރަނީ ާތި ާކަމެްއ ާިމވެނި ކިހިނެއްތޯ،

ާއި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހަމަޖައްސައިފި ާސަރުކ ރުން ާއެބަޖެހޭ.ާމިހ ރު ާބަލަން ާމަނިއެކަންކަން ާގޮތަށް ާއޮތް ކުފ ނަްށާނގިަފއި

ާ ާއެނގިަވޑަިއގެން ާފޮނުވ ފައިވެސް ާެވސް ާސިޓީފުޅެއް ާވެސް ާއިްސާާމަނިުކފ ނަށް ާެއްއވެސް ާސަުރކ ރުގެ ވަނީ.

ާ ާސަރުކ ުރެގ ާނުވަތަ ާަވޑައިނުާާމުއައްސަސ ަތކުގެވެރިެއއް ާކޮމެޓީތަކަށް ާމިބޭފުޅުްނ ާގޮތަށް އޮތީާާގަްނނަވ 

ނަޑއަުޅއްވ  ީނާމަޖިލީހުގެާފްލޯގައިާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާކުރ ާސުވ ލުތަކަްށާވަޒީރުންާޖަވ ބުދޭނެޭއ.ާފަ.ާއެާވިދ ޅުވަކަ

ާއެހެންވީމ  ާނެތް. ާހ ޒިރުވުމެއް ާގޮތަކަށް ާނޫން ާބ ރުތަކ ާ،އެ ާސަލ މަތީ ާބެލުމަށްާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކަންކަން ބެހޭ

ާަމސައްކަތް ާކޮމެީޓގެ ާއޮތް ާހުއްޓުމަކަާއުފައްދ ފައި ާިމއޮީތ ާގޮތެްއާޙަޤީޤަުތގައި ާކުރެވޭނެ ާމަސައްކަތް ާައއިްއސަ. ށް

ާއެހެންވީމ  ާާ،ނެތް. ާމ އްދ ތައް، ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާސުވ ަލީކ ާ)ށ(ާ;;މިސ ލަކަށް ާމ އްދ ގެ ަގިއާވަނަ
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ާމުައއްސަސ ައކަްށާ ާވަކި ާނުވަަތ ާމީހަކަށް ާވަކި ާހ ިޒރުވުމަށް ާކޮމެޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ ާމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ާބުނ ާބުނުމަކީ...ާކަަމށްާމިާ.ާއެާބ ރުާލިބިދޭއެންގުން

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމްާރަޝީދު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީާއެއް،ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:މްާރަޝީދުާކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާދެ

ާދ  ާޙުސަމަތިވެރި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްރި ާއަޅުަގނއިރ ގެ ާއިނގޭތޯ. ާއެެދން ާހީނުކުެރއްވުން ާއެްއޗެކޭ ާމުޙައްމަދު ުޑާއިން

ާަރއީސް،ާނިޒ މީ ާާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާމިނެީގާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމ އްދ 38ާެއއް ާާވަނަ ާފެށިގެން ވަަނާާ;8އިން

ނުޑާމިއެބަހުރިާމ އްދ ތައް.ާސ ސީާޙައްޤުާބ ބުާއެްއކޮށްާޭއގައިާއީާއަާމ އްދ އ އިާދޭތެޭރގަިއާއެާ ނަގަނީާނިޒ ީމާާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއިްސކަންދޭންޖެހޭ ާގަވ އިދަށްވުރެ ާނޫން.ާމަޖިލީހުގެ ާދަށަކުންނެއް ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ އަށް.ާާނުކުތ 

ާބަޔ ން ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަހަރުގެާނިަޔލަށްާާ;422ކުަރނީ ާިމާވަނަ ާޤ ނޫނުތައް ާހަދަންޖެހޭ ާމަރުޙަލ ގައި އިންތިޤ ލީ

ާހަދަންޖެހެ ާމަޖިލީހުން ާއެހެންވީމ އޭާޢިއްޒަތްތެރި ާމަްސއޫލިއްޔަތު. ާހަވ ލުކުރި ާރަްއޔިތުން ާެއއީ ަރއްޔިުތްނާާ،.

ާމަޖިލީހު ާމި ާމަސްއޫލިްއޔަތު ާއަދ ހަވ ލުކުރި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަށްގެ ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރަށް ާނުކޮށް

ާ ާމިނިސްޓްީރ ާއަންނަންޖެހޭނޭސަރުކ ރުގެ ާވ ން ާާޖަވ ބުދ ރީ ާަހއިރ ންވޭ. ާއަޅުަގނޑު ާބުނީމަ ުފެގާޢަދުލުއިންޞ އެީއ

ާނިޒ މުގައިާހުރިާމައްސަލަަތކ ިއާބިލުތައްާނުނިންމ ...ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީނ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިެދވަަޑއިގަންަނވ .ާޢިްއޒަތްތެރި ާމައްސަލަާާށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާނިޒ މ މެންބަރު ާބެހޭ

އިންާމުޙައްމަދުާރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައަރުވަނީާމަތިވެރިާދ އިާއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާ

 ވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދިއުަމށް.

ާ

ާވުން:އިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސަާމަތިވެރި
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ާމި ާފެންނަމުން ާބޭނުންާބައްލަވ ، ާޢަމަލުުކރަން ާޚިޔ ލު. ާސަރުކ ރުގެ ާިވސްނުން. ާސަރުކ ރުގެ ާމިާދަނީ ާގޮތް ވ 

ާއެ ާދަނީ. ާގޮތަށްާފެންނަމުން ާބުނ  ާކަމެއްާ،މީހުން ާއޮންނަާ،ބުނ  ާމަޖިލީސް ާމި ާކުރުން ާވަރަކަށް ކަމަށްާާބުނ 

ނޑުމެންާބޭނުމެްއާމަސައްކަތްާކުރުމަށްޖެހެނީާމިާޖަވ ުބދ ރީާވެއްިޖއްޔ ާއެާއޯޭކާއިނގޭތޯ.ާމައްސަލަާމި ކުރ ތީ.ާއަުޅގަ

ާކު ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާބޭރުން ާިއމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާކުރ ކަށެއް.ނޫނޭ ާކަމެއް ާނުޖެހޭ ރައްޔިތުްނގެާާރަން

ާކުރަން ާމިމަޖިލީހުން ާސަުރކ ރުަގިއ ާހަމަ ާކޮބައިތޯ. ާކަމަކީ ާާޖެހޭ ާބޭފުޅުން ާބުނީތިއްބަވ  ާކުރ ޭށ ާކަމެއް މ ާމިެވނި

ާކޮށްލަ ާއެބައެވަަރކަށް ާގޮސްަފއި ާމ ޒީގައި ާދުވަސްތަެކްއ ާކުރި ާއެހެން ާތިބުްނތޯ. ާރަނގަުޅާާކޮށްލަ ާއެއީ ާއެގޮތް އޮްތ.

ާެވއްޖިއްާ ާކަމަށް ާކޮބައިތޯގޮތް ާދަމ . ާއަނބުރ  ާހިނގ  ާމިހ ރުާޔ  ާއެާޫނާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމޭޒުމަތީ ބައުޅޭ.ާވެްސާމިތ 

ބ ރުާވަިކކުރަްނ5ާާބޭުފޅުން.ާާއިދިކޮޅަށްާަވކ ލ ތުކުރެްއވީާެވސްާހަމަާއެާނޫންތޯ.ާމިއ ާމިއީންތޯ.ާއެއަށްާދ ްނވީާނޫ

ާއެ ާމަސައްކަްތކުރީ ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންބޭފުޅުާވެސް ާވ ހަކަެދއްެކީވާން.ާސަރުކ ރު ާބ ރުއަޅުްއވ  ާވެސް ޖެހޭނޭ،ާއެކަމަށް

ނޑުމެންާކިހިނެތްތޯާއެާމަާާވެސްާއެ ނުކޮްށ.ާއ ދެ،ާާސައްކަތްކުރ ނީާިމއިންާބޭފުޅަކ ާސުވ ލެއްބޭފުޅުން.ާދެންާައުޅގަ

ާވ ހަކަ ާމިއުޭޅ ާދަންނަވަން ާމ އްދ ާއަޅުަގނޑު ާކޮންމެ ާއޮތް ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާމ އްދ އެއްާާއަކީ ާކޮންމެ ެގާއެއް،

ާސު ާމ ނަކުރަން ާއަކުެރއް ާދ ކޮންމެ ާކޯޓަށް ާާކަމަށްާޕްރީމް ާމި ާހ7ާަވެއްިޖއްޔ  ާޤ ނޫނު ާިނމޭއިރުަގއި ާދ ާއަހަރު

ާޢ އް ާނުވަތަ ާފަރ ތުން ާޤ ނޫނުައސ ސީމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާއައުާާމު ާދިއުމުގެ ާކޯޓަްށ ރެކޯެޑްއާާމ ނަކުރުމަށް

ާކުެރވޭެނ.ާދުނިޔޭގައިާވެސްާގ އިމު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ާ ާހަމަ ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްެކިވާޝުކުރިއްޔ  ާއެ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ މަތިވެރި

ނޑުމެްނާާއަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާމިާމަޖިލީހުގެާބޭނުމެއްާމިހ ރުާހަމަާނެތްާހުރިހ ާވ ހަކަ ކަމަށްާއަޅުގަ

ާމަސައް ާއެއްެވްސ ާމިތަނުގެ ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާެއއީ ާފ ހަގަކުރެވޭކަން ާވެސް ާކުރިއަށްާއެންމެންނަށް ާކަތެއް

ާހުރީކީ ާވެސް ާފަރ ތެއް ާއެހެން ާހ ޒިރުވ ނެ ާވެސް ާަވޒީރެއް ާހ ޒިރުވ ނެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާނެތް. ާގޮތެއް އެްއާާގެންދެވޭނެ

ކުރަމުންާދ އިރުާެއއިްނާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާވެްސާާނޫން.ާސަލ މަތީާބ ރުތަކުންާވެސްާއެިކއެކިާގޮތްގޮތަށްާކަންަތއްތައް

ާކަމަކަ ާއެއްެވސް ާެއީއާމިތަނަށް ާކަމެއް. ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާަވޑައިުނގަންވ ަކން ާޖަވ ބުރ ދީވ ން ށް

ާބަލ ލައިފި ާއަށް ާސަލ މަތީާާކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެނގޭ ާއެބަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ވަންޏ 

ާ ާހަމައެކަނި ާބަެއްއކަން. ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭ ާެވސް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއެކަންެޏއްާބ ރުތަކަކީ ާއަކަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮތްއިރުަގއި ާއެކަްނ ާއެހެން ާއެކަމަކު ާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހެނީކީ. ނޫންކަން

ނޑުާވެްސާހަމަާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާ،ާންވީމ ނަށްާފެނިގެންާމިދަނީ.ާއެހެކަންތައްތަެކއްާމިތަނުންާއަުޅަގނޑުމެން އަުޅގަ
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ާވ ހަކަޢިއް ާދެއްެކވި ާއެ ާމެންބަރު ާތ އީދުކުަރމުންާޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ ާާއަށް ާުކރުކޮށްލ ނަން. ާވ ހަކަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާާމެދުޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާހެންވޭރު ާފުރުޞަތުޢިްއޒަތްތެރި ާޢ ޒިމަށް ާޢަލީ ާފުރުޞަުތާމެންބަރު އަރުވަން.

ނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ ާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ާޚިދު ާސަލ މަތީ ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެހޭޝުކުރިއްޔ  ާޤަރ ރ ާމަތްތަކ  ާގުޅޭާާކޮމިޓީގެ

ާހަމަާ ާމީެގާބަހުގޮތުން ާމިތަންކޮޅެްއާކުރީުދވަހަކު ާފެށިފައި ާހ މަކޮށްލަންާާސް ާހަމަ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާަބެއއް ވަނީ.ާމީގެ

ާވ ީތވެ ާވ ހަކަފުޅުދަްއކ ފައި ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާއޮޅޭގޮތަށް ާޙަޤީޤަތް ާއޮޅޭގޮތަށް، ާމަޢުލޫމ ތު ސަލ މަީތާާ.ބޭނުންވޭ.

ާހަމަގައިމު ާކޮމިޓީގައި ާބެހޭ ާަވރަށްާޚިދުމަތްތަކ  ާޖޮއިންކުރީ ާއ އި ާކޮމިޓީ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިޓީގެާާވެސް ާއެ ފަހުން.

ރިހ ާސިޔ ސީާއެއްާނޯންނ ނެާހަމަާކޮމިޓީގަިއާހިމެނޭާހުާހަވ ލުވިާފަހުންާއެއްވެސްާމައްސަލަެއއްާނިންމ ފަާރިޔ ސަތ 

ާމަޝްވަރ އ  ާޤަރ ރަކ ފަާއެންމެާނުލ .ާއަދިާޕ ޓީތަކުގެ ާމި ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާރިޕޯޓެއްާާހުން ާމިތަނަށް ާދ ން ހަމައަކަށް

ާސިޔ ީސާ ާހުރިހ  ާހިމެނޭ ާކޮމިީޓގަިއ ާއެ ާއިއްތިފ ޤުން ާކޮމިީޓެގ ާވ ނީ ާނިންމ ފައި ާފޮުނވަން ާވެސް، ފޮނުވ ފައި

ާވޯޓުދެއްވި.ާއެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާވޯޓުން.ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާވަޑަިއގެންާޕ ޓީތަކެްއގެ ާމެންބަރުްނާތަނަށް ނެވި.ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ

ާވޯޓުދެްއވި.ާ ާޕ ީޓާޕީ.އޭވެސް ާވޯޓުދެްއވި.ާަޤއުމީ ާވެސް ާމެންބަރުން ާވޯޓުެދްއވި.ާއަިދާމިނިވަން ާވެސް ާމެްނބަރުން ގެ

ާމެން ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާވޯޓުދެްއވި.ާައދި ާވެސް ާވޯޓުދެްއވި.ާއެހެންވީމ މެންބަރު ާވެސް ާގޮތަކަްށާާމި ، ބަރު ާވަކި ތަނުގައި

ާވ ހަކައާ ހަާޓުރިޕޯ ާގެންނަ ާރިޕޯޓުާާދައިގެން ާމި ާކޮމިޓީެގާާހުށަހެޅިާެއއްޗިހި ާއެހެންވީމ ، ާޮގވ ފަިއޭވ. ދުވަހު

ާހައިސި ާއެއްެވްސާމެންބަރެއްގެ ާކޮމިޓީގެ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ްއޔަތުން

ާގަދަބ ރަކުާމައްސަލަ ާނޯންނ ނޭ ާނިންމ ފައެްއ ާއައެއް ާވޯޓ ންނެއް. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާނިންމ ފަާުނލ ާދި އެއްާާވެސް

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާބޭފުަޅކީާނޮިޅވަަރމް ާމެންބަރުން.ާއެއް ާދެ ާއުުޅއްވ  ާހ ޒިރުވ  ާއެތަަނށް ނޯންނ ނެ.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާ ާނަޝީދު. ާމުޙައްމަދު ާމަސަްއކަތްާއެމެންބަރު ާެއއްބ ރުލުންދެްއވަން ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާހަމަ ާކޮމިީޓގަިއ ކުަރއްވ .ާބޭފުޅ 

ާއަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާރިޕޯޓުއަދި ާމި ާވެސް ާފަހުމީ ާއެހެްނވީމ ތަކަލްހ ން ާވޯޓުދެއްވ ފަިއވޭ. ، ށް

ާޕ ލިމެންެއމް  ާރިޕޯޓ .ޑީ.ޕީގެ ާމި ާރައީސް ާގްޫރޕުގެ ާބޮޑަށްާާބެހޭާާޓްރީ ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތް ާވ ހަކަތަުކަގިއ ާދެއްކި ގޮތުން

އިންާާޙަޤީޤަތުގައިާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާއެޖެންޑ ،ާވީމ ަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާއެހެންޅުއޮޅޭގޮތަށްާވ ަހކަދައްކ ތީާއަާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙެއްާފެނިގެންގޮސްފި ާޤ ނޫނަށް ާދޭންޖެހޭ ާއިނ ޔަތްތަކެއް ާމީހަކަށް ާކޮށްފަިއވ  ކަން
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ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފެނިާާތިމަރަފުށީ ާހިނގައްޖެ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާތަްނާވެސް ގެން

އަހަރުާދުވަސްާވެގެންާޤ ނޫނެއްާއޮވެާިމ3ާާމ ޔަތްނުދެވިގެންާހިއަށްާދޭންޖެހޭާާކޮށްފައިވ ާމީހަކަށްާއިނ ޔަތ ިއާއޭނަ

ާނުވެގެންާ ާމިކަން ާހުރަސްއެޅި ާމަަސއްކަތްތަކަށް ާހުށަހެާކޮމިޓީގައި ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާއަނެއްކ  ޅީމަާދ އިރު

ާހަސީލަތ އެ ާމި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާމް.ޑީ.ޕީެގ ާމިއަދުގެ ާމ ދަމ  ާއެބަޖެހޭ. ާުސވ ލުކޮްށލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދޭތެރޭ

ާ ާޤ ނޫނުން ާއެ ާޮގސް ާއަޅ ނުލީަމާހިވެސް ާެއއަށް ާބަޔަކު ާތިބޭ ާވެިރކަމުަގއި ާއޭރަކު ާހޯދ ިއރު ާރައްކ ތެިރކަން މ ޔަތ އި

ާއަޅުގަާ ާކޮންތ ކަށްތޯ ާވަންނ ނީ ާުސވ ލުދެން ާއެހެންނޑު ާކޮްށގެންާ،ާވީމ ކުރަންޖެހޭ. ާޙަޤީޤަުތގަިއާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއީ

ާކަމެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާާވ ނެ ާކުރީގެ ާމިއަދު ާލަދުގަްނނަންޖެހޭނެ ާޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޫން.

ނުލިިބގެްނާމިތަނަށްާސިޓީާފޮނުވީމަާމ ޔަތ އިާއިނ ޔަތްތައްާހިބޭފުޅ ާއަށްާޤ ނޫނުންާލިބެންޖެހޭާާކޮށްފައިވ ާބޭފުަޅކުާއެާ

ާތިބިާ ާޚިދުމަތްކޮށްދީފައި ާޤައުމަްށ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއިނގޭތޯ. ާލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ާމަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެން

ާވެސް ާމަޖިލީހެއް ާއޮންނަ ާދުވަހަކުން ާއެ ާއުޅުނީމަ ާއެހެން ާނުކުމެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިއަދުގެ ާމ ދަމ  ާވެރިން.

ކަމުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާސިޔ ީސގޮތުްނާޚިޔ ލުތަފ ތުވިާގޮތުންާޙަޤީޤަތުގައިާިސޔ ސީ،ާމ ހޭނެ.ާއެހެންވީލަދުގަންނަންޖެ

ާސިޔ ސީ ާެއއްެވްސާާވިޔަސް ާހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ާމަސައްކަތަށް ާޤ ނޫނީ ާކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުދޝްމަންވެ ގޮތުން

ާކޮ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނުޑ ާމަސަްއކަތްނުކުރަން ާމަޖިލީހުެގާބޭފުޅަކު ާމި ާމަަސއްކަތްތަްއ ާހިނގ  މިޓީތަުކގައި

ހުރިހ ާމެންބަރުންގެާބޮލުގައިާބަދުނ މުާއެޅޭގޮތަށްާމިތ ާމެންބަރުންާވ ހަކަނުދެއްކުމަށްާވެްސާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާ

ާއެމް ާޭބފުޅުން، ާަވޑަިއގަންނަވ  ާއެތަނަށް ާތިއްަބވ ނީ. ާމަޑުން ާގޭަގއި ާަވޑައިުނގެންނެވެްނޏ  ާއިްނާކޮމިޓީތަކަށް .ޑީ.ޕީ

ާ ާމަަސއްކަތ އި ާބޭފުޅުްނާކުރަްއވ  ާވަަޑިއގަންނަވ  ާވޯޓުވެސް ާގުރޫޕްެގާލީޑަރުްނާާލަްއވ  ާޕ ލިެމންޓްރީ ާމިތ  އޮޭޅގޮތަށް

ނުޑާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާތަކުރ ުރޮކށްާމި ދަންނަވަނީާފުލުހުންގެާޗީފ އިާޑިފެންސްާޗީފްާމިާާވ ހަކަދަްއކ ާކަމަކީާއަުޅގަ

ާހ ޒިރުުނވެާާކޮމިޓީ ާނިންމިާއަށް ާރިޕޯޓް ާވޯޓުލ ފަިއވޭ ާވެސް ާއިން ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާނިންމުމަކަށް ާކޮންމެ ާނިންމ ފައިވ  ާގެން

ާއިރު.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަށް ާޢަލީ ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާޝުކުރިއްޔ . ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަްނ.ާއަޅުގަ

ާ ާދޫކޮށްލައްަވއިފި. ާބަހުފުރުޞަތު ާމި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާމިހ ރު ާފުރުަޞތަށް ާބަިއެވރިވެަވޑަިއގަންނަވަން ސްގައި

ާންާނިމުނީ.ާސ ބުހިާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާމި،ާވީމ ޞަތުއަރުވ ާމިާނިމުނީ.ާއެހެންހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާފުރު

33.4-ާާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއައިޓަމްއަޅުގަ ާބޭންކިްނއ ާ-33.4ާއެޖެންޑ  ާމަރުޙަލާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކޮމިޓީ ާބިލު ބެހޭ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުަވންާއިޤުނިމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރެްއވުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާރިޕޯޓް.ާ ތިޞ ދީާކޮމިޓީގެާއަޅުގަ

ާރިޕޯޓްާހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވުމަށް.ާާމުޤައްރިރު،ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް
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ާ

 ާހަކަދެއްެކުވން:ވ މ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާ

ބެހޭާިބލުާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިީޓާއިްނާާއ އ ެދ،ާިދެވހިރ އްޖޭގެާބޭންކިންާާ`.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޝުކުިރއްޔ .

ާނިންމެވި ާާދިރ ސ ކުރެވި ނުޑ ާއަުޅގަ ާރިޕޯޓް ާއ ގޮުތެގ ާބަލަނީ. ާމި ާހުށަހަޅ ލެވޭތޯ ާރިޕޯޓަކީ ާމި ާަތޢ ރަފަކީ 8ާދެ،

ާއޭޕްރީ 4232ާާލް ާދައުރުގެ ާފުރަތަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާއޮތް ާދުވަހު ާޖަލ39ާްވަނަ ާދިވެހިރ އްޭޖެގާވަނަ ސ ގައި

ާއިޤްާއ ބޭންކިން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާބިލު ާފޮނުއްބެހޭ ާއަށް ާކޮމިޓީ ގުިޅގެްނާާވުމ ތިޞ ދީ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާ)ހ(ާ:9ަގވ ިއދުގެ ާމ އްދ ގެ ާގޮތުގެާގައިވަނަ ާކޮމިީޓެގާާވ  ާއިޤްތިޞ ދީ ާބިުލ މަތީން

ާމިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރިޕޯޓް ާގޮުތެގ ާފުރިހަމަކުރެވިފައިވ  ާމަސަްއަކތް ާބިުލގެ ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާހިމަނުްއވ  އެޖެންޑ ަގއި

ާއަ ާކޮމިޓީ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމަޖިލީދަންނަވ ލަނީ. ާރައްޔިތުްނގެ ާމަސްއޫކީ ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާހުށަހެޅޭ ާދ ިއރ ާހުން ލިއްޔަުތގެ

ާ ާބިލުތައް ާުގޅޭ ާދ އިރ ަތކުަގއި ާސަރުކ ރުގެ ާބިލުތަކާ ހިމެނޭ ާއެފަދަ ާމަޖިލީހުންާާދިރ ސ ކުރަްއވ  ގުޭޅގޮތުން

ާރިޕޯޓު ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމަސްޢޫލިްއޔަތު ާއ އ325ާިކުރުމުގެ ާމ އްދ  ާމ އްދ ެގ326ާާާވަނަ ވަނަ

ާނަންފުޅުަތކަކީ؛ާ ާބޭފުޅުްނގެ ާހިެމނިގެންވ  ާކޮމިޓީަގއި ާކޮިމޓީ.ާއ ދެ،ާއެ ާހަވ ލުކުރެވިަފއިވ  ގަލޮުޅާއުތުރުާާ-3ދަށުން

ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާهللاދ އިރ ގެ ާޙުސައިންާ، ާނިހ ން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ފަންނު

ާނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރަޝީދު،ާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުމަނިކު،ާމ ފަންނުާދެކު

ާޢަބްދު ާދ އިރ ެގާމަޢުޞޫهللا ާފުނަދޫ ާޢަބްދުލްޙަމީދު، ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކ ށިދޫ މް،

ާމެންބަ ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާސަލީމް،ާގަމު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާއ ދެ،ާމ މިގިލީާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުލްޣަފޫރު. ާޔޫސުފް ރު

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހިންނަވަރު ާއަދި ާއިބްރ ހީމް. ާޤ ސިމް ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ުރާދ އިރ ގެ

ާޞ ލިޙު ާމުޙައްމަދު ެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ުމަޙްއަމުދ ައްސަލްމ، ަމަރޫދ ، އިބްރ ހީމް ިއރ  ިހަތޫދ ުއުތުރ ދ 

އި  ާދ  ާއ ދެ،ާމި ާލަޠީފް. ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮމިޓ33ާީރ ގެ ާެއުކލެވޭ ާމައްޗަށް ާބިލުެގާާބޭފުޅުްނގެ ެއއް.

ާކުރިއަށް ާކޮމިޓީާމަސައްކަތް ާބޭންކިންާާގެންދިޔަީއާއިޤްތިޞ ދީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގުޅިގެްނާާއ އިން ާފޮނުއްވުމ  ާބިލު ބެހޭ

ތުންާކޮމިޓީާއިންާބައްދަލުވުމެއްާބޭއްވުނު.ާބައްދަލުވުމުގައިާބިުލެގާގޮާގުޅޭާވަނަާދުވަހުާމިާބިލ 4232ާލްާރީޕްއ34ާޭ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަިޖލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާާ:34މަސައްކަތް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ 53ާާވަނަ ާުދވަހުެގ4232ާާއޮކްޓޯަބރު ވަނަ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާެއއަށްފަހު ނޑަެއޅުއްިވ. ާކަ ާނިންމުމަށް ާގޮުތގެާވ8ާަ:ނިޔަލަށް ާމ އްދ ަގއިވ  ާނަ

ާމަޢުލޫމ  ާބޭނުންފުޅުވ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާބިލު ާބިލ މަތީން ާހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ުރެގާާތުތައް ގުޅޭ

ާބެހޭާ ާބިލ  ާމި ާފަރ ތްތައް ާއަިމއްލަ ާދެންނެވިފައިާއިދ ރ ތަކ އި ާއަޅުަގނުޑމެން ާފޮނުއްވުމަށް ާކޮމެންޓެއް ވ ނެ.ާާގޮތުން

ާދެންނެވު ާފަރ ތްތައެ ާއެކިެއކި ާމަތީން ާދެންެނވުމުގެ ާކޮމެންޓުނު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެންެނިވާކުން ާފޮނުްއވުމަށް ަތއް

ާތެ ާބިލ ފަރ ތްތަކުގެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާފޮނުވަންާާގުޅޭާރެއިން ާއެ ާވަނީ. ާފޮނުއްަވވ ަފއި ާކޮމެންޓްތައް ގޮުތން
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ން.ާއ ދެ،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެދުނުާފަރ ތްތަކުގެާނަންތައްާދަންނަވ ލ ނަ

ާއޮ ާޖެނެރަލްގެ ާއެޓަރީނ ާއޮތޯރިޓީ، ާމަނިޓަރީ ާމޯލްިޑވްސް ރޒް، ާއެފެއަ ާއިސްލ މިްކ ާއޮފް ފީްސ،ާމިނިސްޓްރީ

ާމަޢ ފު ާއޮިޑޓަރ ާމޯލްޑިވްސްާނެޖެކުރައްވ . ާކޮމ ސް، ާއޮފް ާޗެމްބަރ ާނެޝަނަލް ާމޯލްޑިްވސް ާއޮފީސް، ރަލްގެ

ާއޮ ާމޯއެސޯިސއޭޝަން ާއިްނޑަސްޓްީރ، ާކޮްނސްޓްރަކްޝަން ާޓޫފް ާއޮފް ާެއސޯސިޭއޝަން ރިޒަްމާލްޑިްވސް

ާއިންޝުއަރެންްސާ ާސްރީަލންކަން ާމޯލްޑިވްސް، ާދަ ާޮއފް ާކޮމްޕެނީ ާިއންޝުއަރެންސް ާއެލަިއޑް އިންޑަސްޓްީރ،

ާފައި ާމޯލްޑިވްސް ާޭބންކުކޮމްޕެނީ، ާކޮމްޕެނީ، ާލީޒިންގ ާބޭންކުާޭނންސް ާސްޭޓޓް ާމޯލްޑިވްްސ، ާއިންިޑޔ ،ާާއޮފް އޮފް

ނޑުމެްނާާކޮމްޕެނީ،ާއ ދެ،ާިމތަންތަނަށްާބޭންކުާއޮފްާސިލޯން،ާހަބީބުާބޭންކު،ާހޮންކޮންގާޝަންހ ިއާބޭންކިން އަޅުގަ

ާފޮނުްއވައި ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާދެއްނެވީ ާނިންމަވ ފައިވ ގޮތ ެދއްވ ތޯ ާއިން ާާކޮމިޓީ ާއެއ އެކު ާދެން ގުިޅގެްނާގުިޅގެން.

ާދެންނެވުމ  ާފަރ ތްތަކަކީ،ާމިދަންނަވ ލަނީ.ާާމިދެންނެވި ާފޮނުއްވ ެދްއވ ފަިއވ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގުިޅެގން

ޝަްނާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާއޮފީސް،ާމޯލްޑިވްްސާއެޯސސިއޭޝަްނާއޮފްާކޮންސްޓްަރކް

ާބޭްނކު ާސްޓޭޓް ާމިާއިންޑަސްޓްީރ، ާއިންޑިޔ . ާފޮނުާއޮފް ާކޮމެންޓ ފަރ ތްތަކުން ާާވި ާައޅުަގނޑުމެން 5ާުގޅިގެން

ާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ާއެ ާޭބްއވުނު. 7ާާބައްދަލުވުމެއް މިނެުޓއިުރ7ާާގަިޑއިރ އި

ާ ާކޮމިޓީަގއި ާދިރ ސ ކުރެްއވުނު ާބިލު ާއަދި ާބޭފުޅުންެގ5ާާހޭދަކުރެވުނު. ާބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި ބައްދަލުވުމަކުން

ާކޮމެންޓުާބަތުންނިސް ާއަާމިދެންނެވި ާތެރެއިން ާކޮމެންޓުތަކުގެ ާފެންނަ ާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެންދެްއިވާޅުަގނުޑމެންނަށް ތައް

ާއެ ާނިންމ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރެިވގެން ާިއއްތިފ ޤުން ާިމާާބޭފުޅުންގެ ާނިންމުން ާކޮމިޓީގެ ާއ ދެ، ވަނީ.

ާހިމެނިވަޑަިއގެން ާކޮމިޓީގައި ާމި ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލެވިއްޖެ.ާދަންނަވ ލެވުނީ. ާކުރީަގއި ާވެސް ާލިސްޓު ާބޭފުޅުންގެ ެނިވ

ާއަުޅގަ ާވ ަހކަތަެކއްާނުދަންނަވ  ާބޭންކިންއެހެންވީމ ،ާމ ާދިގު ާމި ާދަންނަވ ނީ ާމުހިންމުކަމ ާއ ނޑު ާބިލުގެ މެދުާާބެހޭ

ާތި ާެއއްފަދައިން ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއަޅުަގނެޑކޭ ާދެން ާއޮންނ ނެ. ާވިސްނުންފުުޅގައި ާވެސް ދަންނަވ ލަްނާާބޭފުޅުންގެ

ވ ާގޮުތެގާާބެހޭާބިލުާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީާއިންާދިރ ސ ކުރަްއވ ާއިޞްލ ޙުކުރަްއވ ފައިާއާ ތީާދިވެހިރ އްޭޖގެާބޭންކިންއޮ

ާފެނި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލު ާމި ާބަލ  ާނިންމަވައިމައްޗަށް ާގޮަތކަށް ނުޑާވަޑަިއގަންނަވ  ާއަުޅގަ ެދއްވުމަކީ

ާއެދު ާކޮމިޓީގެ ާިއދ ރީއިޤްތިޞ ދީ ާދަންނަވ ލަމުން، ާމަސައްކަތްކޮށްދެްއވިާާެމއްކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ގޮތުން

ާޢި ާއަދި ާމުަވއްަޒފުންނަށ އި ާއެންމެހައި ާރައީސަށ ިއ،ާއަމީންޢ އްމަޖިލީހުގެ ާިއޚުލ ޞްތެރިކަމ ްއޒަތްތެރި އެީކަގިއާާމަށް

ނޑުގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާ ާ.وبركاتهާهللاާورحوتާليكنعާوسالمޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުންާ ާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާއިބްރ ހީމ އި، ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާމުޤައްިރރު، ާކޮމިީޓގެ ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއެއްެވސް ާމަޖިލީހުގެ ާބިލަށް ާމި ާޝުކުރުދަްނނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާމަސައްކަތްޕުޅުަތކަށް ޢިއްޒަތްތެިރާކުރަްއވ ފަިއވ 
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ނޑުާމިާދަނީާމިާބިލުގެާއެންމެާުނވޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާމެންބަރަކުާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުއްވ ަފއެއް ާހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާބަހު ާމަރުޙަލ ފަހުގެ ާޢިްއޒަާސްގެ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާފުރުޞަތަށް ާއަޅުަގނުޑ ާމެންބަރުންނަްށާއަށް. ތްތެރި

ާމުފުރުޞަތުއަރުވަ ާގެންދ ަނން. ާބަހުަގޑ3ާިން ާމި ާއިރު ާއޮންނ ނީ. ާަކނަޑއަޅ ަފއި ާއަޅުަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުާސަްށ

ާޢިއްޒަ ާއެދިވަަޑިއގަންނަވ  ާފުރުޞަތުފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުންނަށް ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާތްތެރި ާގެންދ ނަން. އަރުވަމުން

ާއެދިަވޑަިއގެންފަ ާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވަން ާފުރުޞަތެއް ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާެނތުމ އެްއވެސް ާއެކު،ާާއި 97ާަގވ އިުދގެ

ާގޮތުގެގެާަދށުންާއެާމ އްދ ގެާ)ށ(5ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގެާ ާބޭންކިންމަތިާގަިއވ  5ާބެހޭާބިލުގެާާއ ންާދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާނިމުނީ.33.4ާާއެކު،ާެއޖެންޑ ާއައިޓަމްާާވަނަާކިޔުންާއަޅުަގނޑުާއިްއަވން.ާދެންާއެހެންކަމ 

33.5-ާާ ާދަނީ ާމި ާޤ ނޫނުައސ ސ33.5ާީއަޅުަގނޑު ާުޖމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާާއަށް. ާިއޞްލ ޙ3ާާުއަށް ވަނަ

ާއެޖެންޑ ާ ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާހުށަހެޅުއްވުން. ާރިޢ ޔަތްކުރުމަށް ާމަޖިލީހުން ާނިމި، ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާބިލު ގެނައުުމގެ

ާ ާބޭންކިންާ-..33އައިޓަމް ާމެާއ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާެއއްވެސް ާބިލު ާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވަްނާބެހޭ ންބަަރކު

ާނެތުމ  ާވަރަށްާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާތ ވަލްކުެރވިފަިއވ  ާވަގުތު ާާއެކު ާއަވަހަށް ާދިޔައީ.33.4ާާވުރެ ނިމިގެން

ާަވގުތު ާކުޑަ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން، ާިއންތިޒ ރުކުރަނީ ާމި ާހުށަހަޅުއްވަިއ33.5ާކޮެޅއް ާރިޕޯޓު ާޮއތް ާމި ގެ

ާކޮމި ާއެ ާޢަބްދުދެއްވުމަށް. ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުަރއިދޫ ާމުަޤއްރިރު، ާީޓގެ ޙަމީދުާهللا

ނޑުާއިޝ ރ ތްކޮށްަލިއގެންާމަށްާއަުޅގަާވަޑަިއގެންެދއްވުމަށްާއަމީންޢ އްާނަމަާމިކޮޅަށްާކޮމިޓީއެްއަގއިާއިންނެިވކަމަށްާވ 

ާއިނީ ާ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ާމި ާމިާމިހ ރު. ާމިހ ުރ ނޑު ާދަާއަުޅގަ ާައއިަޓމު ާއެޖެންޑ  33.5ާނީ ިދވެހިރ އްޖޭެގާ.

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސއަށް ާމަުރޙ3ާަޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާކޮމިޓީ ާބިލު، ާެގނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާމަޖިލީހަށްާވަނަ ާމި ާނިމި ލ 

ާިއނގުރައިދޫރިޢ ޔަތް ާމުަޤއްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާހުށަހެޅުްއވުން. ާޙަމްދޫންާާމެންބަރުާޢިްއޒަްތތެރިާދ އިރ ގެާކުރެްއވުމަށް

ާޢަބްދު ާއަޅުގަهللا ާފުރުޞަތުޙަމީދަށް ާވެްސާނުޑ ާކޮމިީޓގެ ާތަރައްޤީގެ ާޤައުމީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި އަރުވ ނީ.

ާކަމަށްވުމ  ާއެާމުޤައްރިރު ާދިޔައިރު ާހަމަށް ާައއިަޓމ  ާއެޖެންޑ  ާއިންނެވީ.ާއެހެންވީމާ އެކު،ާއަޅުަގނޑުމެން ، ކޮމިޓީަގއި

ާކޮޅަައުޅގ ާމި ނޑު ަަާ ާައޅުަގނޑު ާވަަޑއިގަތުމަށް ާދަންނަވ އްޢ މީންާއަށް ާމިކަމުަގިއާއިލަމަށް ާަވގުތުކޮެޅއް ާުކޑަ ގެން

ނޑު....ާ ާއަޅުގަ ާއެދެމުން، ާމަޢ ފަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާދިޔައީީތވެ ހޭދަވެގެން

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާއިނގުަރއިދޫ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނޑުهللا ާއަޅުގަ ާޙަމީދު

ާއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާޢި ާއަޝުކުރިއްޔ  ާފުރަތަމަ ާރަީއސް. ާމަޢ ފަށްްއޒަތްތެރި ނޑު ާވޭދުވެާޅުގަ ާވަގުތުކޮެޅްއ ާދިޔައީީތވެ.ާދަންނަވަން ގެން

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާމިހ ރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަޅުަގނޑު ާ 3ް އަށާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާގެނައުމުެގާަވނަ އިޞްލ ޙު
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ާދިރ ސ  ާހޮއްވެވިބިލު ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ 33 ކުރެއްވުމަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރިޕޯޓް. ާކޮމިޓީގެ ާވަުގތީ މެންބަރުންގެ

ާދ އި 3 އަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކުޑަހުވަދޫ ާބިލަީކ ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާމެންބަރުވަނަ ާޢިްއޒަތްތެރި މަދުާއަޙްާރ ގެ

ާއިްއވ ފަިއވަނީޢ  ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާމި ާބިލެކެވެ. ާހުށަހެޅުއްިވ ާމަޖިލީހަށް ާއޮްތ4232ާ މެއި 6 މިރު ގައި

 5އެވެ.ާިމާބަލ ާމެދުާމަޖިލީހުގެާާވަނަާޖަލްސ ގަ :4 މިއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގަިއާއޮތްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާ

ާ ާބަހުސްކުރުމަްށފަހު ާބިލުާޖަލްސ އެްއގައި ާއެ ާއަީލގައި ާޚިޔ ލުަތކުގެ ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގައި ނިންމެވީ

ާކުެރއްވުމަށްަޓކަ ާއިޞްލ ޙު ާކޮމިޓީާ 33އި ާަވގުތީ ާކޮމިޓީާމެންބަރުންގެ ާއެ ާފޮނުްއވުމަށެެވ.ާާއެްއާހޮްއވެވުމަށްފަހު އަށް

ާގަލޮޅު ާމެންބަރުންނަކީ ާހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވ  ާކޮމިޓީގައި ާމ ފަންނުާާއަޙްމަދުާމެންބަރުާގެދ އިރ ާދެކުނުާމި ާމަޚްލޫފް.

ނޑިތީމުާ،މީހުފަާއިމްތިޔ ޒްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރު ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާާ،ޙުސައިންާމަދުއްމުޙަާމެންބަރުާދ ިއރ ގެާކަ

ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާރިމިލަާ،މެންބަރު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާޙަމްދޫންާާ،ޟ ންދޫ ާމެންބަރު ާދ ިއރ ގެ އިނގުަރއިދޫ

ާޤ ސިމްާާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމ މިގިލިާ،މަދުއްއަޙްމަދުާމުޙަާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ(ައޅުަގނޑު)ާ،ޙަމީދުهللاާޢަބްދު

ާރަޝީދުާ،އިބްރ ހީމް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާ ާދ އިރ ެގ ާޖަމ ލްާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމ ވަށުާ،ވިލުފުށި

ވަނަާ 3އަްށާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ާިދވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާ،ބަކުރުއަބޫ

ާގެނެާ ާބައްދަލުވުނއުއިޞްލ ޙު ާފުރަތަމަ ާޮކމިޓީގެ ާހޮއްެވވި ާިދރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާބިލު ަގިއ4232ާާޮއގަސްޓު 38ް މުގެ

ާ ާގޮުތގައި ާމުަޤއްރިެރއްގެ ޙަމީދުާهللاާޢަބްދުާޙަމްދޫންާމެންބަރުާިޢއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާއިނގުަރއިދޫބ އްަވއި،ާކޮމިޓީގެ

މީާހޮއްެވވުމަށްާހުފަާއިްމތިޔ ޒްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާއުތުރުާއަދިާމުޤައްރިރުާނައިބެްއގެާޮގތުގައިާމ ފަންނު

ާހ ާކޮމިޓީ ާމެންބަޒިއަށް ާނިންމެރުވަަޑއިގެްނނެވި ާއިއްތިފ ޤުން ާރުންގެ ާއެވި ާބޭްއިވ4232ާާޮއގަސްޓު ;3ވެ. ގައި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަބއްދަލުވުމުަގއި ާެދވަނަ ާގެނައުުމެގާ 3ް އަށާކޮމިޓީގެ ާއިޞްލ ޙު ަވނަ

ާގެންނެވުާ ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަބިލަށް ާގެންދަވ ނެ ާމަސައްކަތް ާބިލުާާކ މުގެ ާމަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށްފަހު މެދު

ާއިޞްލ ޙު ާޚިޔ ލުތަކަްށާކުެރވުމުގެ ާފ ޅުކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގައި ާގެންެދވުމުގައި ާކުރިއަށް މަސަްއކަްތާކޮމިޓީން

ކުރެްއވިާއެވެ.ާމިާގޮތުންާކޮމިޓީަގިއާހެޅުއްިވާިޚޔ ލުތަކަށްާމަޝްވަރާ ެއކުާކޮމިީޓގެާމެންބަރުންާހުށަާރިޢ ޔަތްކުރެްއވުމ 

ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުމެއް ާދެ ާެއއީ، ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާފުރަާ.3ލިބުނެވެ. ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުށަހެޅުމަކީ ތަމަ

ާ ާ)ނ( 453ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާހިންގުަމށްަވނަ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއިންތިޚ ބުަގއިވ  ކުެރޭވާޓަކައި

ާ ާއުމުރު ާއިޞްލ  7ކައުންސިލުތަުކގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ނަޑއެޅުމަްށ ާކަ ާދުވަހަށް ާކޮމިޓީްނާއަހަރު ާކަމަށް ާަރނގަޅު ޙު

ާލަފ  ާހުށަހެޅުމަ 4ދިނުމަށެވެ. ާމިކަމ ވަނަ ާހުށަހެޅުމަށެާކީ ާނިންމެވުމަްށ ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާފުރަތަމަާމެދު ވެ.

ާކޮމިޓީ ާއެހުމުން ާވޯޓަށް ާހ ާހުށަހެޅުމަށް ާތެރެރުޒިއަށް ާމެންބަރުންގެ ާއިވަޑަިއގެންނެވި މެންބަރެއްެގާ 7ން

 7ކުެރވޭާަކއުންސިލުތަުކގެާއުމުރުާުގމަށްޓަކައިާއިންތިޚ ބުއްާހިންއަޣުލަބިއްޔަތުންާކޮމިޓިންާނިންމެވީާއިދ ރީާދ އިރ ތަ

ނަޑއެޅުމަްށާހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ހުާރަނގަޅުާކަމަށްާކޮމިޓީންާލަފ ާދިނުމަށެވެ.ާވީމ ،ާމިާބިލ ާ އަހަރުާދުވަހަށްާކަ
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ާމަ ާނިންމެވުމަށްޓަކަމެދު ާގޮތެއް ާާއިޖިލީހުން ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާބިލު ާމި ާހުށަހެޅީމެވެ. ބޭްއިވާރިޕޯޓު

ާރިޕޯޓ  ާމި ާިލޔުމެއް ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާނިސްަބތް ާވަޑަިއގެންނެވި ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީ އެުކާާބައްދަލުވުންތަކަށް

ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.. 4232ާއޮަގސްޓު ;3ހުށަހަޅަމެވެ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާއިޞްލ ެޙއް ާެއްއެވސް ާބިލަށް ާހުށަހަޅ ފައިނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާިމާޝުކުރިއްޔ .ާމި ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެރި ެއްއވެސް

ާއަޅުަގނޑ ާމެންބަރުާ 3ު ހިސ ބުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާހުޅުވ ލ ނަން. ާފުރުޞަުތ ާބަހުސަށް ަގޑިއިުރގެ

ާމަޢުޞޫމް.هللاާޢަބްދު

ާ

ާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޢި ާހިންގުމަްށާޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަށް ާލ މަރުކަޒީ ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާދ އިރ ތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ްއޒަތްތެރި

ާ ާމި ާގޮތަށް ާމިވ  ާއިޞްލ ޙުަގއި ާހުށަހެޅުނު ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާކައުންސިުލެގާ 7ހުށަހެޅިފައިވ  ާލޯކަލް އަހަރަށް

ނޑުާސަބަބަކަށްާމިާސަބަބެއްާއެބައުމުރުާދެމިގެންާދިއުމަކީާވަަރށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއޭގެާދެާ  7ވަނީާާއޮތް.ާމަިއގަ

ާބ އްވަާއަހަ ާއިންތިޚ ބު ާދުވަހަކުން ާއެާފިއިރު ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ދު ާޤައުމަށް ާއުާނަމަ ވ ެނ.ާާވަރުލެވޭާއިފުލަކަންތަްއ

ާ ާކަމަށް 5 ންއަހަރަކު 5ކޮންމެ ާބ އްވ  ާއިންތިޚ ބު ާާވަނީާއަަހރަކުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއއީ އުފުލެވޭވަުރެގާވިއްޔ 

ާއެާބުރައަ ާއަބަދު ާނުވ ނެ ާއުޅެންޖެހޭނީ.ާދެން،ާއަނެއްކަމައިކަންތަކަާކަށެއް ާތެރެގެން ާހަމަތަކުގެ ާޑިމޮކްަރސީގެ ންާއިކީ

ާހަމަ ާމުހިއްމު ާފަހިާވަރަށް ާކަްނތައް ާއިެލކްޝަނުެގ ާޓ ރމް ާިމޑް ާދައުރވެާެއއް ާިރޔ ސީ ާދިއުން. ހަރަްށާއަ 7ު ގެން

ު އިރުާމިހ ރުާމިާލ މަރުކަޒީާއިންތިޚ ބުތަކުގެާދައުރާއަހަރަށްާޮއންނަ 7 ގެާދައުރުާވެސްއޮވެަފއިާރައްޔިތުންާމަޖިލީހު

ާއިލެކްޝަނެްއގެާ 7 ާޓ ރމް ާމިޑް ާލިބޭނެ ާދިވެހިންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިމެނުމަށް ާއޭރުާާއަހަރަށް ާމިހ ރު ފުރުޞަތު

ާކޮން ާދަހަމަ ާރިޔ ސީ ާމެދުތެރެާމެ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާބޭއިއުރެއްގެ ާއިންތިޚ ބު ާއެހެންވީމ ާއްިވގެންާން މ  ، ދ ނެ.

ސ   ޫނުނައސ  ާގެނެިވއްޖެާޤ  ާިއޞްލ ޙު ާމި ާޑިމޮކްރަސީާއަށް ާރ އްޖޭގެ ާކުރިއެރުމެްއާާނަމަ ާރަނގަޅު ާވަަރށް އަށް

ާޝަ ާބޭފުޅަކު ާެއްއވެްސ ާއެއީ ާކަމަށް ާފ ހަަގކޮށްލަްނާާތްކެއްލިބޭނެ ާއަޅުަގނޑު ާމީގައި ާދެން، ާނޫން. ާކަމެއް ކުރ ނެ

ްއާހިންގުމުގެާބަހުސްތަުކެގާމެދުާފުރަތަމަާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާިދވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަވަނީާމިާބިލ ާާބޭނުން

ާބޭފުޅުންާޙަމަރު ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާނޫްނ. ާބޭފުޅުންނެއް ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާހަމައެކަނި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާހަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ލ ގައި

ާފ ހަގަކުެރްއވ ާމުއްދަތެ 5ީ ވެސް ާކުރު ާމުއްދަތަކީ ާއެހެންވީމާ ކޭއަހަރުގެ ާމުއްދަތު، . ާއަހަރަށ7ާްާެއ

ާއުއްމީދުކުރަނީ،ާމ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީ ނޑު ާޕ ލިމެންޓުާާެއމް.ޑީ.ޕީގެާއަޅުގަ ާމިހ ރުާާހުރިހ  ާވެސް މެންބަރުން
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ާދައުރ ާމި ާތ އީދުކޮށް، ާގޮތަށް ާއޮތް ާނިންމ ފަިއ ާމި ާރިޕޯޓް ާބަދަލު 7ު ކޮމިޓީގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސާއަހަރަށް ާގޮތަށް ވ 

ާެވގެންދ ނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.އިޞްލ ޙު

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާކެލ ާ ާނުކުތ ތައް ާގިނަ ާވަރަްށ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޓ ރމްާދ އިރ ގެ ާމިޑް ާގޮތުަގއި ާޤަބޫުލކުރ  ާވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާފ ހަގަކޮށްލެްއވީ. ާއެ ާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

އަށްާމިހ ރުާކޮންމެހެންާވެސްާބޭނުންވެފަިއވ ާކަމެއް.ާމިކަްނާާއިލެކްޝަނެްއގެާފުރުޞަތުާފަހިކޮށްދިނުމަކީާމިާރ އްޖެ

ާކައުންސިުލތަ ާރަށު ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއޮތީ ާދިމ ވެފައި ާލަސްވެގެްނާމިހެން ާހުރެ ާސަަބބުތަކ  ާއެކި ާއިންތިޚ ބު ކުގެ

ާ ާމިހ ރު ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާކުރެވިަފއިގޮސްފަިއވުމުން.ާދެން،ާައޅުަގނޑު ާތ ވަލް ާއޮތް ާގެންދެވުަމީކާާވ ވެސް ގޮތަށް

ާއެއްާއަހަުރާދުވަހުގެާމުއްދަތުާމި 7 ކޮންމެހެންާވެސްާމިާޤައުމަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާމި ސަބަެބްއާާމުހިއްމުވެފައިވ 

ާމަކަމަ ާމި ާޤަބޫލުކުަރނީ ާއަޅުަގނޑު ާމުތަޤ ާށް ާބޭފުޅުންނަކީ ާކުރިމަތިލ  ާަވގުުތާކަށް ާދެއްވ  ާފުރުޞަތު ކަމަށް

ާބޭފުުޅްނާ ާގިނަ ާވަެރއް، ާެއއްެވސް ާެއކަމަކު، ާއެބަޖެހޭ. ާވ ްނ ާކަމަށް ާޤ ބިލުބޭފުޅުން ާކަމަށް ާއަދި ނަޑއެުޅއްވޭނެ ކަ

ާގޮތުަގއި ާއަހަރުާކަމަކަށްާކުރިމަތިލުމ ާދޭތެރޭގައިާވަރަށްާބޮޑުާ 7 ރިމަތިލުމ ާއަދިށްާކުކައަހަރަްށާކަމަ 5 ވިސްނަވ 

ާޚ އްޞަާ ާއެބަހުރި. ާމުޅި 5 ކޮށްތަފ ތުތަކެއް ާއަލަށް ާަކއުންސިލެއް ާފައްޓ  ާއަލަށް ާަމސައްކަތަކީ ާދުވަހުގެ ްނާއަހަރު

އަހަރުާދުވަހަކީާ 5 ގެންދ އިރުާކަށްާއަލުންާައއުާނިޒ މެއްގެާދަށުންާރޭިވގެންާމަސައްކަތްތަެކއްާކުިރއަށްމަސައްކަތްތަ

ާދަ ާައޅުަގނޑު ާޙަޤީޤަތުގައި ާތެރޭގައި ާއަހަރު ާފުރަތަމަ ާުމއްދަތެްއ. ާކުރު ާވެސް ާކައުންސިލުތަުކެގާވަރަށް ްނނަވ ނީ

ާމަސްޕޮރެސް ާނުވަތަ ާކަންތައްާާއިލިްއޔަތަކާ އޫންސިބިލިޓީ ާކަހަލަ ާއިންތިޒ މު ާކަހަލަ ާކުރަންޖެހޭ ާަކއުްނސިލުން އަދި

ާާކުރުމަށްޓަކައި ާބ ކީ ާދެން ާހޭދަެވގެްނދ ނެ. ާމ  4ހަމަ ާތަަރއްޤީގެ ާކުރަްނާާއަހަރަީކާޙަޤީޤަތުގައި ާމަސައްކަެތއް ބޮޑު

ާ ާކ މިޔ ބީާމ އަދި ާބޮޑު ާއެކަށީގެްނވޭ. ާނޫން ާފުރުޞަތެއް ާކަމަކަށް ާލިބިދ ނެ ާލިބިފައިވ ާ 7ތަެކއް ާމުއްދަތު އަަހރުގެ

.ާެއކަމަުކ،ާޙަޤީޤަުތގަިއާެއކަށީގެްނވ ާވަރުެގާމުްއދަތެއްާއެަބާލިބޭވަންޏ ާއެކަމަށްާކުރިަމތިލައްވ ާބޭފުޅުންނަށްާާކަމަށް

ާކެިރއަ ާއެބޭފުޅެްއގެ ާނިންމުމަށ  7ރާމި ާބިނ ުކރުމަށ އި ާމިގޮތަށް ާދުވަހު ނޑުާާއެކު،ާެއހެންކަމ ާއަހަރު ާއަުޅގަ އެކު

ާ ާމި ާގޮުތގަިއ ާހި 7ޤަބޫލުކުރ  ާމުއްދަތު ާަކމަށްގަާނައހަރުގެ ާކުރިމަތިލަާއްޖެ ާމިހ ރު ާފުރުޞަުތާވަންޏ  ާއޮްތ އްވ ަފއި

ާމިހ ރަށް ާއޮތްތަުނގައި ާކުިރއަށް ާފުރުޞަތު ާތަޢުލީީމާާކުރިމަތިލުމުގެ ާއަދި ާގ ބިލު ާއަިދާމިކަމަށް ާބޭފުޅުން ާގިނަ ުވރެ

ާހުރި ާތަޖުރިބ  ާގޮތުން ާހިންގުމުގެ ާއަދި ާގޮތުން ާހުނަރުގެ ާއެިކއެކި ާކުރިމަތިލަާގޮތުންނ އި ާމިކަމުގައި ގެްނާއިާބޭފުޅުން

ާވެގެންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކައުންސިލުތަަކށް ާރަށު ާެއކަށޭނެ ާވަރަށް ާދައުަރކީ ާަކއުންސިލުގެ ާަރުށާާރަށު ދ ނެ.

ާތ ވަލުކައުންސިލު ާމިހ ރު ާއިންތިޚ ބު ާއެއްާާކުރެވިަފއިތަުކގެ ާގެންދަންޖެހޭ ާވެސް ާޮގތަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނާާވ  ކަމަކީ

ާއަހަ ާވޭތުވެދިޔަ ާބަމިހ ރު ާއަހަރުތަކަށް ާމަދު ާއެލައިރުތަުކަގއި ާލ އިރު ާރަެށއް ާްއވެސް އުސޫލުްނާާކްޑިމޮކްރެޓިމިހ ރު
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ާރަށްރަށުގެާ ާނުހުންނ ނެ. ާމިހ ުރ ާވެސް ާަބއި ާިހންގުމުގެ ާރަށުގެ ާނުހުންނ ނެ. ާވެިރކަމުަގއި ާމީހަކު ހޮވިފައިވ 

ާކަމެއްާ ާހުރިހ  ާހުރި ާުގުޅން ާރަްއޔިތުންނ  ާރަށްރަށުގެ ާކަެމއް ާހުރިހ  ާމަަސއްކަތްތަެކއް ާތަރައްީޤގެ ކަންތައްތަްއ

ާނިމިގެ ާން ާހަމައެކަނި ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާރަށުެގާޢަމިދަނީ ާދަށުން. ާިނންމުމުގެ ާބަެއްއގެ ާސިޔ ީސ ްއޔަންކުެރވިަފއިވ 

ާކަމަކަ ާކޮމިޓީާށްާިޚޔ ލެއްާަލފައެްއވެސް ާވެްސާަކއުންސިެލްއާާއެްއާދޭނެާގޮތުންާރަުށގެާރައްޔިތުންާޤަބޫލުކުރ  އެއް

ާޤައުމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނެތް.ާމިހެން ާމިހ ރަކު ާވޭތުވެގެންާވެސް ާފުރުޞަތުތަކެްއާމިހެން ާދުަވސް ދ ާާތަަރއްޤީގެ

ާއުފުލ ާ ާއަޑުގަދަކޮށް ާނަން ާޑިމޮކްރެީސގެ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާހިތ މަހުރި ާވަރަށް ދިއުމަކީ

ާކަމަށް ާއެބަދޭންާސަރުކ ރެއް ާޙައްޤު ާޑިމިކްރެޓިކް ާދޭންޖެހޭ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާއެވަންޏ  ާޖެހޭ.

އެއްާުނވަތަާކައުްނސިލެއްާއެބަާއޮންނަޖެހޭ.ާާމީހުންާކަންކަންާނިންމުމަށްޓަކައިާއެކުަލވ ލަންޖެހޭާޑިމޮކްރެޓިކްާކޮމިޓީ

ާއަޅުަގނުޑާ ާސަރުކ ރުން ާިމ ާުއވ ލުމަކީ ާކޮމިޓީތައް ާނުވަތަ ާކައުންސިލުަތއް ާއޮތް ާރަށްރަށުގައި ާއެ ާވެސް މިހ ތަނަށް

ާކުރެވިަފއި ާާދަންނަވ ނީ ާރަށްރަުށގެާވ  ާވެްސާރަށްރަށުގައި ާއަންނަންދެން ާވުޖޫދަށް ާަކއުންސިލް ދެަރކަމެކޭ.ާެއއީ،ާމި

ާވ ހަކަ ާއުފުލ ނެ ާއަެޑއް ާނަމުަގއި ާލަފަާެއއްރައްޔިތުންގެ ާބަޔަުކާދައްކ ނެ ާކޮންމެވެސް ާނިންމ ނެ ާކަންކަން ާދޭނެ އެއް

ނޑުާދަންނަވ ނީާއިލެކްޓުވެާތިބެންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީ،ާމިހ ތަނަށްާއެކަމުގައިާތިބިާރަށުާކޮމިޓީތަކަ ގެްނާކީާކުރީަގއިާއަުޅގަ

ާއިންތިޚ ބު ާހޮވިގެން ާބައެކޭނުވަތަ ާތިިބ ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ާއެްއެވގެން ާރައްޔިތުން ާރަށު ާެއާ…ުކރެވޭ ާއެކަަމކު، .

ާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާނުވަތަ ާަނގ ުލމަކީ ާކުރިން ާައއުމުގެ ާކައުންސިލުތައް ާމި ާފުރުޞަތު ާދޮުރާއެ ފުރުޞަތުގެ

ާމިބަންދުކު ާމިހ ރު ާކަމެކޭ. ާދެރަ ާވަރަށް ާކަަމކީ ާކޮށްފައިވ  ާާރުމަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާުދވަސްތަުކގައި ުމާއްޢ ވޭތުވެދިޔަ

ތަނުަގިއާާމުާރައްޔިތުންާއަެޑއްާއުުފލ ނެާފުރުޞަތެއްާނެތް.ާމިހ ރުާކުރިއަށްާއޮތްއްޢ ރައްޔިތުންާެއއްެވސްާރަށެއްގެާ

ާ ާމި ާޤަބޫލުކުރަނީ ާޓ ރމް 7އަޅުަގނޑު ާމި ާދިގުާއަހަރަށް ާުކރުން ާމިކަންާއެއީ ާދެން، ާކަމެއް. ާމުހިްއމު ކޮންމެހެން

ާމެން ާގިނަ ާވަރަށް ާވެސް ާއެމް.ޑީ.ީޕގައި ާއޮންނަނީ ާގަކުރެވެން ާދެއްވަާބަރުން ާތ ީއދު ާެއއީ،ާއިއިމުވެސް ގެން.

ާބޮާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވަރަށް ާހަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަކުެރވޭނީ ާވޯޓުތައް ާބޭނުންވ  ާގެނައުުމގައި ާއިޞްލ ޙެއް ުޑާއަށް

ާދެބައި ާތިންބައިާތިންާކުޅަާާއަޣުލަބިއްޔަެތއް ާއެހެންކަމަށްވުމ ާދެާކުޅަާާބައި، ާލިބިގެންނޭ. ާހުރިހ ާާބައި އެުކ،

ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާހިމ ޔަތްކުުރމަށްޓަކަާބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންނަްށާާއިޙައްޤުތައް

ާޙައްޤު ާާއިދިނުމަށްޓަކަާަތއްއަސ ސީ ާމި ާމި ާނަންގަވ  ާކައުންސިލުތަކުެގާ 7ފުރުޞަތު ާރަށު ާމި ާދުވަހަށް އަހަރު

 މުއްދަތުާއިތުރުކޮށްދެްއވުމަށްާޯވޓުާދެއްވ ށޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ާޤ ނޫ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުާޝުކުރިއްޔ . ާނިނުއަސ ސީ ާބޭނުންވ  ސްބަްތާކުރުމަށް

ާހެން.ާހަތަރު ާރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ާކުޑަކޮށް ާީހވަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާކުޅަާބައިާއަޅުަގނޑަށް ާލިިބގެން ައްށާާތިންބައި
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ާއެބަާ ާއެދިވަަޑއިގެންފައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާއަދިެވސް ާދެއްކެވުމަށް ާވ ހަަކފުޅު ާގެެނވޭނީ. ާއިޞްލ ޙެއް

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާ މަދުާނ ޒިމަށް.ާއްރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާމަޑަެވލިާދ އިއޮތް.ާއަުޅގަ

ާއެރުވު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާބަލަހައްޓަޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ސަތު ާކުރިން ާދ އިއިމުގެ ނޑިތީމު ާކަ ރ ެގާދެްއވުަމށް

ާމުޙަ ާމެންބަރު ާދައްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާވަަޑިއގެންދެްއުވމަށް ާޙުސައިން ާއަުރވަން.ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާމަދު ޢުވަތު

ާދ އި ާމުޙަމަޑަވެލި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކުރިއަްށާއްރ ގެ ާވ ހަކަފުޅު ާއަުރަވން ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާނ ޒިމަށް މަދު

ާދ އިާ ާަކނޑިތީމު ާމުޙަގެންދެވުމަށް. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަަޑއިގެންދެްއވުމަްށާއްރ ގެ ާރިޔ ަސތަށް ާޙުސައިން މަދު

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަޅު ާއަރުަވން. ާފުރުޞަތު ާގުޅޭާަގނޑު ާބިލ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ގޮތުްނާާ`.

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލީ ާފުރުޞަތުއަުރވަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ާނ ޒިމަށް.ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެުވންމަޑަވެލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާ

ާ ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  މިރުާޢ `.

ާކޮމިީޓާ ާމި ާމިއަދު ާހުށަހެޅިގެން ާގޮތުަގއި ާއިޞްލ ޙެއްގެ ާހުށަހެޅި ާމި ާގެންނަން ާިއޞްލ ޙު ާއަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ނުޑާގަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާމިާސްކުރެވެމުންމިާއެކަމަށްާބަހުމަރުޙަލ ާނި ކަމަީކާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާާމިދަނީ.ާއަުޅގަ

ާއެ ާވެސް ާުދވަހުަގިއ ާއެ ާެވސް ާަވގުތުަގއި ާހުށަހެޅުއްވި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާނުވަތަ ާބިލު ާމި މަނިކުފ ނުެގާާމަނިކުފ ނު

ާމަޖިލީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާވިސްނުން ާަރއްޔިތުްނގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއެ ާއަދި ާކިަޔއިދެްއވި.ާޝުޢޫރު ހުގައި

ާބަެއއް ާމިތ ނގައި ާދެންމެ ާމިާއެހެންނަމަވެސް، ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާމިާާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަކީ

ާވަިކާ ާއޮންނަ ާގެނަުއމަށްޓަކައި ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާމަޖިލީހުގައި ާރަްއޔިތުންގެ އިޞްލ ޙަކީ

ާކަމަކައަޣްލަބިއްޔަަތކު ާކުރަންޖެހޭ ާެއއްވ ާށްން ާވިސްނުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްނމެހައި ާމިކަމުަގއި ާގޮތްާާތީ

ާމި ާއިޞްލ ޙެްއ ާއަށް ާޤ ނޫުނއަސ ީސ ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާމިކަުމގަިއ ާއެބަޖެހޭ. ާހަތަުރާާވ ން ާމަޖިލީހުގެ ގެނެވެނީ

ބަިއކުޅަާިތްނާާހުގެާހަތަރު.ާމަޖިލީޓުާލިބެންޖެހޭނޭވޯޓްާއިތުރަށްާެއއްާވ79ާޯބައިކުޅަާެއއްބައިާލިިބގެން.ާމ ނަާއަކީާ

ާއެހެންވީމ  ާއެބަޖެހޭ.ާިމަކުމަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ޮގެތްއ ޯހަދްނ ެއަބެޖހޭ ، ބައި. ާބަލަން ާގޮތް ާދެކޭ ާރައްޔިތުން .

ާއޮްތާ ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާައކީ ާނުކުތ  ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެްނމެ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާސިޔ ސީ ާބޮޑު ާއ4ާެއެންމެ ނޑަައޅުްއވ ފައޭ. ާކަ ާގޮތްތަެކއް ާމިކަމަށް ާވަނީ ާމިހ ރު ާފުރަތަމަާާޕ ީޓާއިން މީހުންނަށް

ާނިންމުނު ާގޮެތއް ާމިކަމަށް ާކުރީަގއި ާއިންތިޚ ބުގެ ާމި ާޕ ާމިކަން ާސިޔ ސީ ާގަސްތުކުިރާނަމަ ާކުިރމަތިލައްވަން ޓީތަކަށް

ާޕްރައިމަ ާއެނުވަތަ ާކުރީގައި ާނިމުމުެގ ާާރީސް ާާއަހަރ7ާުބޭފުޅުންނަށް ނަޑއެޅުނ5ާުނުވަތަ ާކަ ނަމަާާއަހަުރކަން

ާގޮތެ ާެވސް ާމެންބަރުނަށް ާތިއްބެވި ާޕ ޓީަތކުަގިއ ާއެ ާދިަޔއީއޭގެތެެރއިން ާފަޭސހަވެގެން ާނިންމަން ާމިކަމ ާއް ސް.
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ާއެކަށޭަނާ ާމިކަމަށް ާހަމަ ާރަނަގޅު ާބަެއއް ާސުވ ލުކުރި ާގޮްތގޮތުން ާއެކި ާވެސް ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާއުފެދި ސުވ ލުތަެކއް

ާވެ ާބޭފުޅުން ާމުއްދަތް ާމި ާތިިބ5ާާސް ާބޭފުޅުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާފަސްޖެހުނު ާމިކަމަށް ާއޮތީމ  ާދުވަހަށް އަހަރު

ާއެބަ ާަމޑުކޮްށެގން ާވެސް ާކުިރމަތިނުލައްވ  ާގޮތުަގއި ނިޑޑޭޓުންގެ ާާކެ ާއެހެންވީމާ ތިއްބެވި. ާމުހިއްމުކަްނާ، މިކަމުގެ

ނާއަޅުަގނޑަށްާމިއަދުާފަްސވެެގންާހިނގައްޖެ އަަހުރ5ާާއޮތީާާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާމިާޑުާގަބޫލުކުރަނީ.ކަމަށްާއަުޅގަ

ާިމާ ާވަގުތު ާމިއުޅޭ ާހުށަހެޅިގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ެޙއް ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނަޑއެޅިފައި. ާކަ ދުވަހަށް

ާމިާ ާއެކަމަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރި. ާމިކަން ާއޮްއވ  ާވަގުތު ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅުްއވި ާމުއްދަތުގައި

ާފަސްޖެހިްއޖެ ާއެކަން ާނަމަވެސް ާަލއިގެން ާސަބަބަކ  ާކޮންމެވެސް ާމަޖިލީހުން ާފަހަނައަޅަިއާާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް

ނިޑޑޭޓުންާައޅުަގނޑުެމންާސެލެކްޝަންާނިމިގެންާާހިނގައްޖެ ނުޑާގަބޫލުކުރަނީ.ާމިާއިޞްލ ޙުެގާމިާކެ ކަމަށްާއަުޅގަ

ާވަ ާެއކަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނުނިމުނީމ  ާގޮެތއް ާމަޖިލީހުގައިާދިޔައިރުަގއި ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަދި ާކަންބޮޑުވޭ. ރަްށ

ާއަޣުާމިދެންނެވި ާމި ާމ ގޮތަށް ާމިކަމުގެ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާލިބޭ ާނޫން.ާާލަބިއްޔަތު ާއޮތީކީ ާއެއް ާމައްސަލަ ބޮޑު

ާޤ ނޫ ާޮގތް.ާއެއީ ާގޮތަކީާރައްޔިތުންާގަބޫލުކުރ ނެ ާމަޖިލީހުންާނިންމ  ާޔަޤީނނުންާވެސް ާހަމަ ނުއަސ ީސާއަޅުަގނޑަށް

ާ ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ާގެެނވޭނީ ާއިޞްލ ޙެއް ާާ:7އަށް ާނުވަތަ ާނޫނިްއޔ 79ާާވޯޓު ާއެީކގައި ާއަޣްލަބިްއޔަތަކ  ވޯުޓގެ

މިކަންާކުރެވޭނެާއެްއވެސްާގޮެތއްާނެތް.ާހަމައެއ އެީކގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙުާގެްނނަންާބަލ އިރުގައިާެވްސާ

ާމިތ  ާވެސް ާމިއަުދ ާގޮތްގޮތުން ާދެކެުވީނާއެިކއެކި ާެވސް ާިބލެއްަގއި ާއުޅުނު ާހުށަހެޅިގެން ާކުރީަގއި ނގައި

ާއެކިެއިކާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަިދ ާއ އި ާވ ހަކަ ާކުރެވެމުންދ  ާކަންތައްތައް ާޚިލ ފަށް ާގޮތްތަކ  ާހުރި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާނޫން ާއިޞްލ ެޙއް ާއެކަހަލަ ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާެއހެންނަމަވެސް، ާހަނިވަމުންދ . ާއަޅުާގޮތްގޮތުން ނުޑާކަމަށް ގަ

ާކަެމްއާ ނުޑާތ އީުދކުރ  ާއަުޅގަ ާއަތްނުލެޭވާގޮތަކަްށާއޮތުމަީކާެވސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާައޅުަގނޑުމެން ފ ހަގަކުރަނީ.

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާޮއތީވެސް ާވިސްނުމުގައި ާބޭފުޅުން ާތިއްެބވި ާމަޖިލީހުގައި ާއިޞްލ ޙުކުރެވުނު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޫން.

ާޤ ނޫނުއަ ާއަދި ާއަތްލެިވ ާއަށް ާަމުގާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކުެރވޭނެ ާެއކަން ާއޮތިްއޔ  ާބަދަލެއް ާގެންނަންޖެހޭ ާއަށް ސ ސީ

ާމަޖިލީހުން ާޚ އްަޞ ާކުރީަގއި ާއެ ާއެހެންާމިއޮތީ ާވީމ ފ ސްކޮށްދެއްވ ަފއި. ާއެކަންާ، ާމަޖިލީހުން ާިޢއްޒަްތތެރި މި

ާގެންނަންާކުރެވެންޖެހޭނެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާެއއީ ާގަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާމުާކަމަށް ާކޮންމެހެން ާބަދަލެއްާޖެހޭ ާހިއްމު

ާ ާޚ އްޞަ ާކުީރގައި ާއޮތީ ާބ ރު ާއިޚްތިޔ ރ އި ާކުރެވޭެނ ާއެކަންކަން ާަމޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި މަޖިލީހުންާވެއްިޖއްޔ 

ާކޮށްެދއްވ ފަ ާއަދިާއެކަން ާހަދައި ާއެްއޗަކަށް ާއަތްނުެލވޭނެ ާައކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން .ާއެހެންެވްއޖިއްޔ 

ާަރއްޔިތު ާުނވ ނެ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވެގެން ާވެސް ާބަޔަކަްށ ާތަހައްމަލުކުެރވޭ ާއުނަދގޫަތއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ  ން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާ ާމި ާވެްސ ާދެކޭގޮަތކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތަީކ ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮީތ ާގަބޫލުކުރ ހިތް އަޅުަގނޑު

ާބަދަލެ ާމުހިއްމު ާރަްއޔިތުންނަށް ާނުވަތަ ާޮގތަށް ާލިބޭ ާހެެވއް ނިޑވަޅުަތކުަގިއާރައްޔިތުންނަށް ާދަ ާބޭުނންވ  ާގެންނަން އް
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ާ ާޙައްޤުތައްާހައަޅުަގނޑުމެންނ  ާމުހިއްމު ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެ ާއަިދ ާމަސައްކަްތކޮށް ާއޮތް ވ ލުކޮށްަފއި

ނޑުާގަބޫލުކުރ ާގޮތަކީ.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެއީާއަުޅގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާުހށަހެޅުއްވުމަށްާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދަށްާ

ާއަުރަވިއފިން.ާާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާ

ނޑުމެންާމީގެތެރޭަގއިާމިއޮްތާާމިާނެގީާޤ ނޫނުއަސ ސީާެއއްާނިޒ މީާމައްސަލަ އަށްާިއްޞލ ޙުާގެންނަންވެގެންާއަުޅގަ

ާހުށަހެޅުއްވ ފި ާަގބޫލުކުރ ޢ މިރު ާައޅުަގނޑު ާއެެހންނަމަވެސް، ާހެއްދެވިާ. ާޤ ނޫނުައސ ސީ އިުރގަިއާާގޮުތގައި

ޤ ނޫނުއަސ ސީާރޫޙުގައިާވަނީާއިންތިޤ ލީާމަުރޙަލ ގައިާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ ާާ.ނޫންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރޫޙުާއޮތީާެއހެނެއް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއިތުރަްށ ާކަންތައްތައް ާހެދުމަށްފަހު ާޤ ނޫނުތައް ާއެ ާހެދުމަށްފަހު ާޤ ނޫނުތަކެއް ައްށާާހުރިހ 

ާ ާއަދިވެސް ާމަޖިލީހުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް، ާގޮތަށް. ާގެެނވޭ ާހަދަންޖެހޭާާ;422އިޞްލ ޙުތައް ާއަހަރު ވަނަ

ާމ އްދ ަތްއާނުހަދ  ާއެ ާއިޖުތިމ ޢީާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވެސް ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާމައްސަލަތަކެއް ާހުރިހ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާހުރިާ ާކުރަން ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާހަލަބޮލިކޮށްލ ފައި ާމައްސަލަތަކެްއ ާހުރިހ  ާސިޔ ީސގޮތުން ާއަދި ާވެސް ގޮތުން

ާސަ ާުހއްުޓވ  ާކަންކަންތައްތައް ާމި ާއުސޫލުން ާަވއްޓ ލ  ާއެހެންުރކ ރު ާމިގެންދަނީ. ާވީމ ތައްތަްއ ނުޑާ، އަުޅގަ

ާ ާަރއީސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީާޢިއްޒަތްތެރި ާމިީއ ާފ ަހގަކުރަނީ ާމި ާގޮުތގައި ާނުކުތ އެްއގެ ާާނިޒ މީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސާއަށް އެ

އެްއެވސްާއިޞްލ ޙެއްާުނގެނެވޭެނާއަށްާާހެއްދެވިާބޭފުޅުނަށްާއޭުރގެާިފކުރ އިާއޭރުގެާރޫޙުާހުރިގޮތުްނާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ްށާގޮތަާެއއްާއަުޅަގނޑުާިނޒ މީާމައްސަލަ،ާވީމ ނޫނުތައްާނުހަދައެއް.ާއެހެންމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާހަދަންޖެހޭާޤ 

ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިކަމަށްާވިސްނަވ ނެާމިާނެގީ.

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 62 

ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާގުޅޭާޝުކުރިއްޔ  ާނުކުތ އ  ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރު ާައޅުަގނުޑާާޢިއްޒަތްތެރި ގޮތުން

ާ ާައއިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާއެޖެންޑ ަގއި، ާއެޖެންޑ 33.5ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާހިމަނުއްވ ފައި ާއައިޓަމު ާމި ާގޮުތގައި ގެ

ކަމުަގިއާާދ ާކަމެއްާްނވީމަ،ާއެޖެންޑ އ ާއެްއގޮތަށްާހިނަގމުންގެންދަނީ.ާއެހެާހަމަޖައްސ ފައިވ ާގޮތަށްާއަުޅަގނޑުާމި

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާޤ ނޫނުައސ ސީާދަންނަވ ލަމުން، ާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބިުލ3ާާއަށް ާބިލަށް، ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ުޙ ވަނަ

ާވ ހަކަފުޅުދައްކަާ ާގުޅިެގން ާހުށަހެޅުއްވުމ  ާރިޔ ޢަތްކުރުމ  ާމަޖިލީހުން ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ވަްނާކޮމިޓީގެ

ނޑުާފުރުޞަތު ނޑުާދ ނަން.ާމިހ ރުާއަޅުގަ އަރުވަްނާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުންގެާލިސްޓަށްާއަޅުގަ

ާއިނ ާއ ދަމް.ތެރިާމެންބަރުާރޮޒައޮތީާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމަށް.ާޢިއްޒަތް

ާ

ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:އިނ ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒަ

ާހަމަާާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާބިލު ާމި ާރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި

އަހަރަށްާމިާމުއްދަތުާއިތުރުުކރުމަކީާހަމަާކޮންމެހެންާވެސްާބޭނުންާކަމެއްގެާގޮުތގަިއ.7ާާވ ހަކަދަްއކަމުންާމިއައީާމިާ

ގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސްާއަދިާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާެވްސާއޭގެާބޭނުންތައްާއިނ

މިލިއަންާރުފިޔ ާިމ82ާާލަތުގެާމ ލިްއޔަތުންާއަަހރަކުންާދައ5ާުއަހަރަކުނ5ާާްމެާއަހަރުްނާކޮނ7ާްފ ހަގަކުރަްއވައިފި.ާ

ާއޭގެާއިންތިޚ ބަ ާޚަރަދުކުރަްނޖެހޭ. ާއެބަ ާރަނގަޅުށް ާާއިތުރުން ާވެސް ާކުރިމަތިލ ނީ ާމިކަމަްށ ނޑިޑޭޓުންެނއް ާކެ 7ާހަމަ

ނޑުމެންާހަމަާކުރިންާވެސްާދަްއކަމުންާދިޔަާވ ަހކަ ެއއް.ާއަދިާހަމަާޭއެގާާއަހަރުާދުވަސްާއޮެވގެންކަންާމިއީާއަުޅގަ

ާ ާނ7ާިއިތުރުން ާބޭނުންވ ނެ ާކަމަށް ާފަށައިގެން ާކުރަން ާއަލަށް ާކަމެްއ ާމިކަހަލަ ާމަދުވެގެން ާދުަވްސ ޒ މުާއަހަރު

ާ ާބަލ އިރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދިއުަމށް ާކުރިއަށް ާމަޝްރޫޢުތަކެއް ާއަދި ާފަހު ާހަަމ7ާާއުފެއްދުމަށް ާދުވަހަކީ އަހަރު

ާޭއރު ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުއްދަތުަކމަށް ާއެކަީށގެްނވ  ާމިާއެންމެ ާެގންދިޔައިން ާަވކ ލ ތުކުރަމުން ތަނުަގިއ.ާާވެްސ

ާ ާެއމް.ޑީ.ޕީން ާއޭުރގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާެގންދެވީ 5ާާވ ހަކަދައްކަމުން ާމުއްދަތަކީ ާބޭނުންވ  ާދުވަސްކަމަށް 7ާއަހަރު

ާތ އީދުނުކުރެވޭނެ ާމި ާދުވަހަށް ާކަާއަހަރު ާމިއަދު ާއެެހންނަމަވެސް، ާރުއްސަންކަމަށް. ާުއންސިލަރުން

ާ ާނުކުެމަވޑަިއގަންނަވ  ާފަރ ތުން ާެއމް.ޑީ.ޕީގެ ާބޭފުޅުން ާނުުކމެވަޑަިއގަންނަވ  ާމި ބޭފުޅުްނާކައުންސިލަރުންނަށް

ާިކޔަިއގެްނާ ާގޮއްިސއޭ ާފ އިުތެވެގން ާަވގުތު ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެކޭ. ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާމިއީ ރުއްސަވަްނެވގެން

ާއަ ާބޭކ ރުވ ހަކަދެްއކުމަކީ ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާމިުޅގަ ާމިއަދޭ ާނޫނޭ. ާފ އިތުީވކީ ާަވގުތު ާއަދި ާވެސް ާކަމެކޭ.ާމިއަދު

ނޑުމެންާމިހ ރޭ.ާއެހެންވީމ ދަނީާާމިާވޯޓަށްާހަމަާމިާއައީ.ާާސްާމިއޮތީާމިކަމަށްާމިާބަހު ވެސްާހަމަާާިމައދު ، އަޅުގަ

ާ ާދެްއވ ށޭ.ާެދއްަވިއގެން ާގޮތްގޮަތްށ7ާާވޯޓު ާބޭކ ރު ާބަަހނ ތައް ާމުއްދަުތާއިތުރުކުަރއްވ ށޭ.ާއިތުރު ާމި ާދުވަހަށް އަހަރު

ާއޭރު ާބޭފުުޅން ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެީއ ާނެތް. ާބޭނުމެްއ ާާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާިމާވެސް ާހީވެަވޑަިއގަތީ ާބޭފުޅުްނނަށް މި

ނޑިތަކެއްާނުލިބިދ ނޭ.ާއެހެންވީމ އަާއިންތިޚ ބުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީ އަހަރުާދުވަހަށްާހެދުމުގެާނިޔަތުގައިާމ5ާާި، ށްާގިނަާގޮ
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ާދިޔައީ ނޑުމެންާއޭރުާ.ވ ހަކަާމިތަނުަގއިާދެެކވެމުން ާވަކ ލ ތުކުރަމުންާއައީާާއަުޅގަ އަހަރުާދުވަހަށްާހަދަން.7ާާވެސް

ާޕޮޒިޝަނުާމިއަދު ާއެ ާމިއޮތީ ާޑީ.އ ރު.ޕީން ާހަމަ ާކައުންސިލުތަުކެގާވެސް ާމި ާހަމަ ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގައި.

ާ ާދ7ާުމުއްދަތު ާއިތުރުކުރަން.ާއެހެންއަހަރު ާވަ،ާވީމ ވަހަށް ާދައްކ  ާބަހަނ ތައް ާއިތުރު ާފ އިުތެވއްޖޭގުެދން ދެނެްއާާތު

ާދެއްކު ާވ ހަކަތައް ާމި ާވ ކަށެއް. ާމިކަން ާބޭނުމެއްނެތޭ ާޕްރައިމަާުމގެ ާމައްސަލަނެތް. ާނިމުނަސް ާބ އްވ  އެްއާާރީސް

ާކުރިއަށް ާހަމަ ާދ ންާނެތް. 7ާާީވ ާުމއްަދތަކަށް. ާދުވަހުގެ ާއެމް.ޑީ.ޕ4ާީއަހަރު ާއެއްަބސްެވއްޖިއްޔ ، އ ިއާާޕ ޓީން

އަމިއްލަާމެންބަރުްނާާއަޅުަގނޑަށްާހަަމާޔަޤީންާމިތަނުގައިާދެންާތިްއބެވިާްސވެއްޖެާަކމަށްާވަންޏ .ޕީންާެއއްބަޑީ.އ ރު

ާހަަމގައިމު ާާވ ހަކަދެްއކެވީ ާއިތ7ާުެވސް ާމުއްދަތު ާމި ާދުވަހަށް ާެއހެންވެއްޖިްއޔ އަހަރު މިތަނުގަިއާާރުކުރުމަށް.

ާއެހެންވީަމ،ާ ާތ އީދުލިބިގެންދ ނެ. ާމިކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެްސ ާތިންބައި ހަތަރުބައިކުޅަ

ާއެމް.ޑީ.ޕީާމިއަދު ާކަމަށްވެސް ާތ އީދުކުރަްއަވއިފި ާާވަންޏ ާން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިާާޤ ނޫނުއަސ ސީހަމަ އަށް

ާކަމެއްއިޞްލ ޙު ާމުހިއްމު ާކޮންމެހެން ާގެނައުމަީކ ާިއޞްލ ޙު ާމި ާއެަބާާގެެނވޭނެ. ާއެބޭފުޅުން ާމިއަދު ކަމަްށ

އްވަްނވިްއޔޭ.ާއޭރުވެސްާއެބޭފުޅުްނާވެއްޖިްއޔ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާއެކަންާއެހެންާކުރަާވ ހަކަދަްއކަވ .ާއެހެން

ބޭފުޅުންަންށާާއިރުަގއިާެވސްާއެާނަމަާކުރިމަތިލ ނެާމީހުންާވެސްާީވހޭ.ާކުރިމަތިލ ންާނުކުތްާއެގޮތަށްާވ ހަކަދެްއެކވި

ާއެބަ ާިއޞްލ ޙު ާމި ާާވިދ ޅުެވވުނީހޭ ާތިމަްނނަމެން ާމަޖިލީހުގައި ާމ4ާިއޮޭތ ާވ ަހކަދައްކ ަފއި ާެވސް ާމިާޕ ޓީން ާއޮީތ

ާއަަހރަށްާމިާމުއްދަތުާއޮންނ ނ7ާެ.ާކުރިމަތިލ ންވިއްޔޭާއިޞްލ ޙުާފ ސްކުރ ށޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިކަންާމިގޮތަށްާހިނގ ނޭ

ާއެހެން ާބަލައިގެން.ާއެކަމަުކ،ާއޭރުަގއި ާާކަމަށް ާވ ަހކަދައްކ ަފއި ާމ5ާިގޮތަކަށް ާދުވަހަޭށާކިޔަިއގެން ތ ނގަިއާާއަހަރު

ާެކނިޑޑޭޓުން ާމިއަދު ާތެދުވެވަަޑިއގެންާވ ހަކަދަްއކ ފައި ާމިތަނުގަިއ ާނުކެރިގެން ާބުނަން ާއެހެން ވަރަްށާާކުރިމަތީގައި

އަހަރުާދުވަހަށްާިމ5ާާިމައުދ ވ ނ  ، މަރީާނިމިއްޖެއޭ.ާދެންާއެހެންވީމ ޕްރައިާއަހަރުާދުވަސްާެއކަމަކ5ާުރަނގަޅޭާ

ާބަލަިއގަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާވ ހަކަެދްއކުމަކީ ާިކޔަިއގެން ާކަމެއްބ އްވ ށޭ ާރައްޔިތުންނަްށާާންނަ ނޫން.

ާމިއަދުގެާފައިދ ވ  ާހަމަ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާނިންމުމަކީ ާމިކަންތައް ާގޮތަށް ާފަިއދ ހުރި ާޤައުމަށް ވެްސާާގޮތަށް

ާބ ްއވ ފަިއާމިއަދު،ާވީމ ޒިންމ އެއް.ާއެހެންާ ާއެހިސ ބުަގއި ާއެމް.ޑީ.ޕީާާވެސްާެއވ ހަކަތައް ާމި ާމިދަންނަވަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާާބޭފުޅުން ާވޯޓުދެއްަވިއގެން ާމިައށް ާއުުމުރ7ާާވޯޓުދެއްވ ށޭ، ާކައުންސިލުތަކުގެ ާމުއްދަތަކަށް ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާހައްދަވައިެދއްވ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބެ ާމަޖިލީހުން ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިލ ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅިފައިވ  އްލެުވމަށް

ާފުރުޞަތުާގުޅޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާލިސްޓުން ާމެންަބރުންގެ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވން ާމިާާގޮތުން ާއަރުވަން
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ާއަޙްމަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލިމ ފަންނު ާޙުސައޮތީ ާނިހ ން ާމަނިކަށް.ދު ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެާއިން ިރ

ާއިންާމަނިކު.ނިހ ންާޙުސައަޙްމަދުާ

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

ާމި ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާމ އްދ އަކަްށާާއ ދެ، ާޤ ޫނނުއަސ ސީގެ ވަނީ

ގެަނއުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާުހށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާަމއްސަަލާާއަށްާއިޞްލ ޙެއްާނުވަތަާޖުމުލަކޮށްާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާދަންނަވ ީނާ ާެވސް ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާބައިަގއި. ާރިޔ ޢަތްުކރުމުގެ ާތަޅުމުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނިމި ާމަރުޙަލ  ކޮމިޓީ

ާ ާ)ނ(453ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާއިންތިވަަނ ާިހންގުން ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާބަޔ ްނކުރ  ޚ ބުކުެރޭވާގަިއ

ާ ާދިގުެވގެން ާއުމުރަީކ ާމަސައްކަުތގަިއ5ާާކައުންސިލުތަުކގެ ާމި ާސަަބބުން ާއޮތުމުގެ ާމިހެން އަހަރޭ.

ާކޮންމެވެސް ނޑިޑޭޓުންނަށް ާކެ ާބައެއް ާގ ބިުލ ާހިނގެއްޖެ.ާާނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަން ާފުރުޞަތުގެއްިލގެން ވަަރކަށް

ނޑުމެންނަށްާމިާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާއިޞް ާލ ޙުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވަނީާމިއަދަކުާނޫންާއިއްެޔއަކުާނޫން.ނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރަކުާނިޒ މީާނުކުތ އަކަށްާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ތީެވާއިހަށްާމަޑުކޮށްެލއްވުްނާ

ާެއއްާހުށަހަޅުއްވަންާބޭނުންފުޅުާާއަޙްމަދުާަރޝީދުާނިޒ މީާމައްސަލައެދެން.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާވ ތީ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާރައީސް،ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމިޖެހުނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާދެއްވަމުންާއެއް

ާބޭފުޅަ ާޕ ީޓގެ ާއެއް ާއުސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ާމެދުަގއި ާޕ ޓީތަކުގެ ާބަލ އިރު ާއުސޫލަށް ާދެންމެގަިއާގެންދ  ާނިމުނީމަ. ކު

ނޑުާވެސްާފުރުަޞތަށްާއެދިގެންާމިޑީ.އ ރު އިންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަެނއްކ ާާ.ީޕގެާބޭފުޅަކުާވ ހަކަެދްއކީ.ާއަުޅގަ

ާޑީ.އ ރު ާބޭފުޅަވެސް ާފުރުޞަތުދެ.ޕީގެ ާއެހެކަށް ާރި،ާންވީމާ އްވީ. ާވެސް ާމަނިކުފ ނު ާޕ ީޓާާޔ ސަތުގައިތި އިންަނވ އިރު

ާފުރުޞަތުގެާރޫހު ާއިލްތިމ ސްކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންެދވުމަށް ާއިންސ ފުން ާެއއްކިބ ެވލައްވ  ާކުޑަކޮށް ން

ާލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ބޭނުންކޮށް

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާުކރެއްިވ ާތިޔަ ާވަޞިްއޔަތްްށ ާމޭޒާ ާހެޔޮ ާމި ާއެަކމަކު، ާބަލަިއގެންފިން. ނޑު ހަމައަށްާާައޅުގަ

ާޭމޒެްއގެ ާވެސް ާޭމޒުެގާތެރެއަްށާއަިއާލިސްޓުާއަންނަނީ ާލ ފަ.ާއެ ާނަންފުޅެްއާތެެރއިން ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުގެ ަގއި

ާއެާހިމެނިފަ ާނެތް. ާމ ހެންވީާއެއް ާޖ ގަ، ާއަރުވ ނެ ާފުރުޞަެތްއ ނޑަށް ާނުލިބުާއަުޅގަ ާދ އިރ ެގާނީެއއް ާވިލިމ ފަންނު .

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުންާެއދެން.ާރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

ާ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބޮޑަްށ ާވަކ ލ ވަރަށް ާމި ނޑުމެންގެ ާގެންނެވުމަްށާތްައޅުގަ ާހުއްޓުން ަތްއ

ާނެންގެވި ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާވަރަކަށް ާމަޤ މުތަކަށްާނަމަާކިތަންމެ ާމި ާކަންކޮޅުަތކުަގއި ާއެކި ާރ އްޖޭގެ ވެްސ

އޮީތާާމިާޢިްއޒަތްެތރިާދިވެހިާރައްޔިތުންާގަބޫލުުފޅުކުރަްއވ ނެާދިވެހިާރަްއޔިތުންގެާޕ ޓީންާމިއަދުާކުރިމަތިލައްވ ަފއިވ 

ާ ާމި ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާދިވެހި ާނުކުމެކަން ާބަދެގެން ާކަމަރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކައުންސިލުތަކަްށ7ާާހަމަ ާއެ އަަހރު

ވ ާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތިރާާކަމުަގއިާގޮތުަގއިާހުންނެިވ،ާމިނިވަންާމެންބަރެއްާދޭން.ާމިނިވަންާމެންބަރެއްގެ

ދަންނަވަމުްނާމަނިކުފ ނަށްާހަމަާހ ސްާޝުކުރުާދަާމުހިއްމުާމަސައްކަތެއްާކުެރއްވީތީާއެމިރުާމިފަާޢ މެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ކ ލ ތުކުރެއްވި ާވެސް ާދެންމެ ާފަރ ުތން ާޕ ޓީގެ ާވިދ ުޅިވ4ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެ ާވެސް މެންބަރުން

ާވަރަްށާމުހި ާމަރުޙަލ ގަިއާމިކަަމކީ ާމި ާގަބޫުލކުރަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއްާފަދައިން ާާއްމު ާއަދި އަހަރުެގ7ާާަކމަށ އި

ާއަޮތުޅާ ާކައުންސިލުތަކ އި ާސިޓީ ާއެބަހީ ާަކއުންސިލުތަުކގެ ާޚިދުމަތެއް ާރަނގަޅު ާއެކަީށގެންވ  ާނޫނީ ާލިބިގެން މުއްދަތު

.ާކަމަށްާކައުންސިލުތަކ އިާރަށުާކައުްނސިލުތަކުަގއިާތިއްބަވ ާބޭބޭފުުޅންނަށްާރައްޔިތުންނަށްާދިނުމަށްާދަތިވެގެންާދ ނެ

ާ ާުދވަހުގ5ާެއެންމެ ާތ ރީޚަުކާާއަހަރު ާމަރުޙަލ ގެ ާަފހުގެ ާެއއީ ާމަސައްކަެތއް ާކަުރދ ހުގެ ާއަހަރު ާފުރަތަމަ ެތރޭގައި

ާފެނިެގން ާމި ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާސަުރކ ރަކުން ާެވވަަޑިއގެންނެވި ާވަޢުުދތައް ާގިނަ ާވަރަށް އަހަރ4ާާުދަނީ

ާމަސަްއކަތްތަާދުވަހުގެ ާކަުރދ ހުގެ ާއަިދ ާޮބުޑާތެޭރގަިއ ާވަރަށް ާސަރުކ ރެއް ާމ ސިްނގ  ާުއޅެނިކޮށް. ާނުނިިމގެން އް

ވަޢުދުތައްާހަމަާއެންމެާރިޒޯޓަކުންާޤައުމުާހިންގުމ އިާބޭރުންާތިންސަތޭކަާމިލިއަނުންާއެއްާބިލިއަނުންާޑޮލަރުާރ އްެޖާ

ާާގެންނަވ ނެ ާދެތިން ާދަޅައަށް ާދެ ާދެއިރު ާތިއްބ  ާގޭގައި ާހަމަ ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާވައްތަުރެގާކަމަށް ހަތަރު

ާެވްސާދެއްވ ނެ ާައއިސްކްރީމް ާެއީއާާފްލޭވަރގެ ާކޮށްލުމަށްޓަކައި ާކަމެއް ާކުޑަކުޑަ ާމިފަދަ ާަސރުކ ރުން ާވިދ ޅުވި ކަމަށް

ޯހދ ލުމަށްާވެސްާކަރުދ ހުެގާާގެްނުގޅޭާކްރޮސްމެޗްާހަދ ާޔުނިޓުކުރުމަށްާމިށްާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއިާލޭާޓެސްޓުމިސ ލަކަ

ނޑުމެންނަށްާއެަބާ،ާވީމ އަހަރު.ާއެހެނ4ާްތްާިނންމަންާތްތެރިާަރީއސް،ާކަރުދ ުހގެާމަސަްއކަމަސައްކަތް.ާިޢއްޒަ އަުޅގަ

ާމިފަދަާވިސްނަންޖެހޭ ާދެން ާާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަކަމެއް ާފަރ ތަކަށް ާނިންމަންާވ ލުކުރ  ާމަސަްއކަތް ކަރުދ ުހގެ
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ާ ާކައުންސ5ާާިދ ންޖެހިދ ނެ ާއޭރުން ާދުވަސް. ާމުއްދަތުއަހަރު ާއެހެންާލުގެ ާވީމ ހަމަވީ. ްސާވެާާކިރިޔ ،

ާވިސްނުންތެިރކަމ  ާހައިސިއްޔަތުްނ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުހަދ  ާައޅުަގނޑުމެްނާާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި އެުކ

ާހިންގުމުަގިއާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ީރ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމި ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ނަމަ ވިސްނ ކަުމގައި

ާކެ ާމުއްދަެތއްާކުރިމަތިލައްވ  ާކޮށްލަދޭެނާއެކަީށގެންވ  ާޚިދުމަތެއް ާރަނގަޅު ާަރއްޔިތުންނަށް ާހޮވިގެން ނޑޭޓުންނަްށާއެ

ގޮުތަގިއާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާމަަސއްަކތްތައްާމިާޤ ނޫނުއަސ ީސާާދޭން.ާދެންާއެނގޭާވެްސާމެާއަޅުަގނުޑާގަބޫލުކުރާ 

އިރުގައިާދުނިޭޔގެާއެހެްނާާވިސްނުންފުޅުާގެންގުުޅއްވިާގޮތުންާާއިރުގައިާޚ އްޞަކޮްށާލ މަރުކަޒީާއުސޫލ ާބެހޭާނިންމެވި

ާ ާއިންތިޚ ބުތަކުަގއި ާަކއުްނސިލު ާލޯކަލް 5ާާޤައުމުތަކުަގއި ާގެްނގުޅެުމނ6ާްއަހަރު ާވިސްނުމ ިއާާއަހަރު ާއެ ދ ތީވެ

ާވެާފިކުރުގަިއާވ ހަކަުފޅު ނޑު ާަޔއުމިއްޔ ަތއްާދަްއކަވ ަފއިާއެބަހުރި.ާއަުޅގަ ާވަރަކަްށާމީގެ ބަލައިލީމު.ާްސާކޮންމެވެސް

ާކަންދިމ ކުރި ާއަޅުާނަމަވެސް، ާމަފްހޫގޮުތން ާއަުއ ާމި ނޑުމެން ާއައުާގަ ާމައްޗަށް ާމަްއޗަްށާާމެއްގެ ވިސްނުމެއްގެ

ާުއޅޭ ާދޭން ާބ ރު ާމޮހޮރުާާރައްޔިތުންނަށް ާވިްއކ ފައި ާގެ ާޖުހ  ާބ ރުދޭންޖެހެނީ. ާސީދ ކޮށް ާރަްއޔިތުންނަށް އިުރގަިއ

ާ ާކަބީދައިނުވިއްިކ ާމިވީ ާައޅުަގނުޑމެން ާން ާރައްޔިތުންނ  ާމިހައުންސިލުަތއް ާސަރުކ ރުން ާހަަމާާވ ލުކުރަން. އޮތީ

ނޑު ާކުާމައިގަ ާއުފެދުމުގެ ާަކއުންސިލުތައް ާފޫގަޅ ފައި ާއިޚްތިޞ ޞްގޮތެްއގަިއ ާަކއުންސިލުތަކުގެ ާމި ތަުކެގާީރގަިއ

މ ލޭގައިާހުރިާބިންކޮުޅާޔ ާވެއްޖެއްާާތެރޭގައިާހިމެނޭާބައެއްާކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާއަްތގަދަކުރުން.ާމީގެާމިސ ލަކީާމ ލެ

ކުރީާބަިއގަިއާމ ލޭާމުނިސްޕަލްޓީާއިންާމިާިވއްކ ލަްއވަނީާަސރުކ ރ ާުގޅިަވޑަިއގެން.ާމ ފަްނނުާކޮުޅގައިާއޮންނަާިސީޓާ

ާަކއުންސިަލށް ާމ ލޭގެ ާރ، ާމ ފަްނނު، ާނުވަތަ ާހަރުއިޚްތިޞ ޞްާކައުންސިލަށް ާތެރެައށް ާގޮތުަގިއާތަުކގެ މުދ ގެ

ާތަކެތި ާއެއްކަަލާފަާބިންބިމ އި ާޚިދުމަތްދިނުމަށް ާެއއިރު ނޑުވ ލީ. ާކަ ާއެއްކޮށް ާފުރުޞަތު ާގަތުމުގެ ާއެްއޗެހި ދަ

ާނުކުޅެދޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާމިކުރ  ާއިންތިޚ ބު ާަރއްޔިތުން ާސަުރކ ރުްނާާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާައުޅގަ ގޮތަށް

ާހެޔޮ ާއެހެންވީމަ، ާގެންދަނީ. ާމި ާދަންނަވ ާޢަމަލުކުރަމުން ާެއްއވެްސާާވ ާކަުމގައިާނިޔަުތަގއި ާސަރުކ ރުގެ ަނމަ

ާަރއްޔިތުްނނަ ާނެތް ާވިސްނުމެއް ާމިައދު ާދޫކޮށްލ ކަށް. ާބ ރު ާމަޖިލީހުެގާهللاށް ާރައްޔިތުްނގެ ާިމ ާރަޙުމަތުން ާހެޔޮ ގެ

ާގަަދާ ާިވއްދ ފައި ާފައި ާނޫންގޮަތށް ާތައްަގނޑު ާރަބަރު ާއިިދކޮޅަށް، ާސަުރކ ރ  ާމެންބަުރންކޮޅެއް ާއިދިކޮޅަށް ތަޅުމުގައި

ާސަ ާވިއްދ ފައި ާނޫންާފައި ާދިފ ޢުކުރަން ާމެޖޯރިޓީާރުކ ުރގެ ާކުޑަކުޑަ ާމި ާމިތަނުގައި ާވެާގޮތަކަށް ާއ ިއ،ާއެއް ާޕީ.އޭ ސް

ާ ާތިބެީނާޑީ.އ ރު.ީޕއ  ާމި ާސަލ މަތުން ާރަްއޔިތުން ާިދވެހި ާމި ާއޮތަތީވެ ާމިތ  ާއެުކގައި ާފަރ ތްތަކ އި ާއެހެން އަިދވެސް

ާރައީސް ާއެހެޢިއްޒަތްތެރި ާްނވީމ . ާކަމަކ ، ނޑުާމިވަުރގެ ާެވްސާާިވސްނަންވ ނެާމެންއަުޅގަ ނޑު ާއަޅުގަ ނޫންތޯ.

ާއަޅުާ ާހަމަ ާއަޚުގޮވ ލަން ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެްނގެ ާއެބޭގަ ާެއްއާން ާސަރުކ ރ  ާދިފ ޢުކުަރއްަވންޖެހޭނެ ާސަރުކ ރު ުފޅުން

ާިތއްބަވ ކަމުަގއި ާބަލ ކަމުގައިާވ ާޕ ޓީއެްއގައި ނޑަކަްށ ާގ ްތގަ ާއެއީ ާއެާވ ާނަމަ. ާހަތަރުދަމު ާދުވ ލު ާމުިޅ ާނަމަ

ާފި ާވިސްނުމ އި ާބޭފުޅުންގެ ާހުންނ ނީ ާފިކުރ ާމަހަކުުރާވެސް ާސިޔ ސީ ނޑުމެންގެ ާސަރުކ ުރާާއަޅުގަ ާހަމަ އެްއގޮތަށް

ާދެމެހެއް ާރައްޔިތުންނ ޕ ޓީ ާއެކަމަކު، ާފޯރިާާޓުމަށް. ނޑ އި ާކުޅިގަ ާމި ާޕ ީޓ ާއަދި ާކަންތައްތަކުަގއި ާގުޅުންހުރި ސީދ 
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ނޑުާހަަމާބ ާާތުންނަށްާމިދޫކޮށްލައްވ ަފއިާމިފަދަާކަމެއްަގއިާހަމަާރައްޔި ރުާދެއްވުމަށްާއެއްަބސްެވވަަޑިއގަތުމަށްާއަުޅގަ

ާއި ާއެމް.ޑީ.ޕީޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާއެދެން.ާއެކު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންގެާއަރިހުން ާލޮބުވެތި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހ  ާހަމަ ގެ

ާޤަބޫލުކުރ  ާމިާއަޅުަގނޑު ާތިްއބަވ ނެ ާމެޖޯރިޓީ ާވެސް ާއެާގޮތުަގިއާއޭަގއި ާއިންާކަމުގައި. ާދ އިރ  ކަމަުކ،ާތިމ މެންގެ

ާނުލިބިދ ނެ ާމިާޝީޓްަތއް ާއަށް ާމިާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހޭަވއްލ  ާހަމަ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާއޮތް ާބިރު ާވަރަްށާާކަމުގެ ކަމުަގއި

ާ ާހަނދުމަފޯރި ާހަމަ ާައދިވެސް ާނަމަވެސް، ާޖުހ އަރުވ ނެ. ާބޭނުމީ ާދޭން ނޑު ާައޅުގަ ާކޮށް ާމޮހޮރު ާިވއްކ  ވިްއކ ާނުާެގ

ާއަ ާކަބީދައަކުން ާބަޔަކަށް ނޑުމެންނަކަށް ާނުކުެރވޭނޭުޅގަ ާހަވ ލެއް ާއުންސިެލއް ާވަރަްށ5ާާ. ާހަމަ ާމުއްދަތަކީ އަހަުރގެ

ާ ާމުއްދަތެކޭ. ާކުޑަުކޑަ 7ާާއަުޅަގނޑުމެން ާކަންތަްއާއަހަރަށް ާބީދައިން ާއެވިދ ުޅވި ާހިނގ ށޭ. ެއްއބަސްވަމ 

27ާނަމަާފެބްރުއަީރާާވ ާގޮތުންާބަލ ކަމުަގއިާާއޮތްާނަމަާއަދިާމިއަދުާއިލެކްޝަުނގެާަގވ އިުދާމިާވ ާގޮސްފިކަމުަގއި

4233ާާ ާާމިގައި ާއިްނތިޚ ބަށް 5ާާޭބއްޭވ ާހަަމވ ނެ ާއޮްތ4236ާާއަހަރު ާކުިރއަށް ާރ އްޖޭަގއި ާއެއިުރ ާއަހަރު. ވަނަ

ާ ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޖިްއޔ  ާކ މިޔ ބުކ4235ާޮއިންތިޚ ބު ާވ ނީ ާއިން ާޕ ޓީ ާރައްޔިތުންގެ ާދިެވހި ާއަހަރު ާވަނަ هللاާށްަފއި

ނޑުމެންާއިރ ދަކު އަްށ4237ާާއިނ4236ާާްގެާރިޔ ސީާއިްނތިޚ ބުާކ މިޔ ބުކުރ ނަމު.ާދެނ4235ާްރެްއިވއްޖިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާ 7ާާޖުމްލަ ާނިމޭނީ ާފެބްރުއަރ4238ާާީއަހަރު ާއަހަރުގެ ާއެހެންވީމ މަހުގައިާވަނަ ާހަމަާ، . ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް މިައުކ

ާ ާސަރުކ ރަށް ާިމވަުގތު ާިޢއްޒަތްތެރި ާތިގޮވ ލަން ާބޭފުޅުން ާބިރުފުޅުވެަވޑަިއގަންނަވ ،ާތ އީދުކުަރްއވ  ާބޭފުޅުން

ާނުވިސްނަމޭ.ާ ާޚިދުމަތްދިނުމަކަށް ާރީނދޫކުލައަކަށް ާހުސްެއކަނި ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާރައްޔިތަ ާދިވެހި ާކޮންމެ ާތިބި ާރ އްޖޭަގއި ާހަމަ ާދޭނަމޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުލަެއްއގެ ާކޮންމެ ެއާ،ާއެހެންވީމ ާވެސް.ކަށް

ާތި ާޮގވ ލަމޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާބައިާސަބަބުތަކަށްޓަކަިއާވެްސާމިައށް ާއަެޅާކަމެްއާޭބފުޅުން ާަރއްޔިތުންނަށް ވެިރވެަވޑަިއގެން

ާދެްއވަާަބއްލަވ ށޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުުކރިއްޔ .ާކެިރެގންާމިއަދުާމިއަށްާވޯޓުކޮށްލަދެއްވަންޏ ާނިކަންާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާަދްއކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް މެންބަރުންެގާިޢއްޒަތްތެރި

ނޑުާދެންާލިސްޓުންާ ާުފރުޞަތުާއަރުވަންާިމއޮތީާކުުޅދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާއަުޅގަ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާމެންބަރުާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާއަށް

ާ

ާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާުމއްދަތު ާަކއުންސިލުގެ ާއަޮތޅު ާަކއުންސިލ ިއ ާރަށު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަހަރ5ާުޝުކުރިއްޔ  އަހަަރްށ7ާާން

ާހުށަހެޅުއްވި ާާބަދަލުކުރުމަށް ާުކޑަހުވަދޫ ާޢިއްޒަތްތެރިަކމަށްޓަކައި ާއަޙްާާދ އިރ ެގ ާމެންބަރު ނުޑާޢ މަދު ާއަޅުގަ މިރަށް

ާއިޚުލ ޞްތެ ާވަރަށް ާވެސް ާރިަކމ  ާޤަބޫލުކުރުޝުއެކު ާއަޅުަގނޑު ާމިާކުރ ދަންނަވަން. ާބަދަލަކީ ާމިފަދަ ާގޮުތގައި
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ާމި ނޑިަވޅު ާބަދަާދަ ާމުހިއްމު ާއެހ  ާގެންނަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެލެވަގުތު ާމި ާސަބަބަކީ ާނޫން. ާބަލ ާއް އިުރާރޫޙަށް

ާައޣ6/5ުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާގެެނވޭގެ ާބަދަލެއް ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާާލަބިއްޔަތުން ާމިއެށަެއކަގޮތަށް ާޅިަފއި

ާނުގެނެސްާ ާބަދަލެއް ާކަހަލަ ާެއއްެވސް ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބޭނުމަކީ ާއޮތުމުގެ ާއެކަށައަޅ ފައި ާމިހެން އޮންނަނީ.

ާ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާމިއަުދ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާުނކުރުން. ާއެކަން ާނޫނިއްޔ  ާނުވިްއޔ  ާތ ރީޚުަގިއާމި ާިދގު ވޭތުވެދިޔަ

ާވިރާ  ާއައީ ާެވރިކަންކުރަމުން ާރަށްރަށުގެ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާައީއ. ާކުރަމުން ާވެރިކަމެއް ެއާީސ

ާމިހ ރު ާއިނގޭތޯ. ާހުީރ ާނިގުަޅިއގަނެވިަފއި ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާޙައްޤުަތއް ާަރއްިޔތުންގެ ާެވސް ވެްސާާވެރިކަންތަުކގަިއ

ާދިފ ޢުކުރުުމެގާއަޅުަގނޑު ާސަރުކ ރު ާމަސައްކަަތކީ ނޑު ާމައިގަ ާކައުންސިލުންގެ ާތިބޭ ާމި ާރަށްރަށުގަިއ މެްނގެ

ާއެމަސަ ާބޭނުމެއްާތަންތ ާއްކަތްތައް ާވެސް ާސަރުކ ރަކުން ާމި ާއެކަަމކު، ާއިނގޭތޯ. ާސަރުކ ރެްއެގާާކުރުން ާއެ ނުވޭ

ނޑު، ޔަކު.ާއެހެްނވީމ ފަހަތުގައިާރަްއޔިތުންާނެތްާބަ ިއުރާާއަހަރުާދުވަހަށްާއަލަށްާކަމެއްާތަޖުރިބ ކުރ 7ާމެންާއަުޅގަ

ަމލުކުރަންާޖެހިއްޖިއްޔ ާެއީއާރައްިޔތުންާއޭަގއިާއުނދަޫގާތަހައްާއަހަރުާވަންދެނ7ާްމިާހޮވ ާަކއުންސިލުެގާސަބަުބންާ

ާަކއިރިންާ ާވަރަށް ާަކއުްނސިލަކީ ާއަތޮޅު ާކައުންސިލ އި ާރަުށ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާވެގެންދ ނެ. ާއުނަދގުލަކަށް ާބޮޑު ވަރަށް

ސްާއެާޚިދުމަތްދިނުމަީކާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްދޭންޖެހޭާބައެއް.ާެއކަމަށްާއެންމެާޤ ބިލުާމީހުންާއެާމަޤ މުތަކަށްާއައި

އަހަރުާފަހުންާދިއުން.ާރައްޔިތުނ5ާާްއަކީާއިންތިޚ ބަކަށްާާކޮންމެހެންާވެސްާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާކޮބައިތޯާމައްސަލަ

ާރަާޤަބޫލުކުރ  ާގޮތުަގއި ާއިޙުތިރ މ  ާލޯތްބ އި ާއެްއޔިތުންގެ ާޚިދުމަތް ާދެވޭާެއކު ާާކަމަށްާމީހުންނަށް ާހަމަ 5ާވަންޏ 

ާެމންާކަމެއްާފަށ އިުރގައިާއެާައޅުަގނޑު، ޫނންތޯ.ާއެހެންވީމ ާމަާއަެނއްކ ާވެސްާކ ިމޔ ބުކުރަްއވަްނވީއަހަރުންާވެސްާހަ

ާވަރަްށާމުހިއްމު ާއެއީ ާތިބުމަކީ ާޚިުދމަތްދޭން ާއެކަމުގެ ާބަޔަކު ާބޭނުންވ  ާއެންމެ ާރައްޔިތުން ކަމަށްާާކަމެއްާކަމެއްަގއި

ާހަމަާރަށުާއަޅުަގނޑު ާމުއްދަުތާާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެެހންކަމުން،ާމި ާއަޮތޅުާކައުންސިލުގެ ާއަދި ާމުއްދަތ އި ކައުންސިލުގެ

ނޑައަހަރުާދުވަހަށްާއޮތުމަކީާާފުރަތަމަާމިާމަރުޙަލ ގައިާމިާބޭއްވޭާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުގެާމުއްދަތުގައިާތިން ްށާއަޅުގަ

ނޑުހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުެރވޭާކަމެްއ.ާ ާޭހނެާރައްޔިތުންާބޭނުންވާ މެންާހަމަާމިއަދުާވެސްާޤަބޫލުކުރަންޖެއަުޅގަ

ާ ާމީހުން ާޚިދުމަތްދޭނެ ނޑުގޮތަށް ާމިައޅުގަ ާނެިތގެން ާޤައުުމގައި ާއިހުތިރ މުާމެން ާަރއްޔިތުންަނށް ާމީހުންާއުޅެނީ. ކުރ 

ާމި ާނެތިގެން ާމީހާ ާޤައުމުަގއި ާނިކަމެތި ާމިދަނީ ާފެންނަމުން ާވެސް ާމިއަދު ާޚިދުމަތްދިނުމުގައި އުޅެނީ.ާރައްޔިތުންނަށް

ާނިކަމެތި ާާއަށް ާމަންޒަރު ާމި ާދ ތަން. ާޚިދުމަތްދެމުން ާމޮޅުގޮތް ާއަށް ާމީހ  ާމުއްަސނދި ނޑުގޮތް މެންނަްށާއަުޅގަ

ަވުރާާސ ސްކުެރވޭއްާއަުޑިއވޭވަުރގެާބަޔަކުާއެާއިހުސ ސްތައިހުާނުފެންނ ނީާރައްޔިތުންގެާބޭނުންތަކ އި،ާރަްއޔިތުންގެ

ާސިޔ ސީ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއައިްސގެން. ާކައުންސިލުތަކަށް ާމި ާނޫންާބަޔަކު ާމުއްަދުތާާބޭނުމަކަށް ާމީގައި ގޮތެއްަގއި

ާމ ނަ ާހުރިާކުރުކުރުމުގެ ާެއއީ ާމ ނަާެއއް ާއިތުރުކުރުމުގެ ާމުއްދަތު ާމި ާނޫން ާބޭނުންާކަމެއް ާރައްޔިތުން ވ ީނާާެއއް.

ާޙައް ާބުނުމުގެ ާބަސް ާބޭނުންވ  ާއެމީހުން ާަރއްޔިތުންނަށް ާބޭއްވުމަކީ ާއިންތިޚ ބު ާބ ްއަވން. ާއިންތިޚ ބު ުޤާގިނަގިަނއިން

ާޑިމޮކްރަސީ ާމިއީނޫންތޯ ާކަެމއް. ާއަވަސްވ ނެ ާމީހުންެގާާލިބުން ާއަންނަ ާއިންތިޚ ބުތަކަށް ާހަމައެކަނި ާކޮބައިތޯ އަކީ.
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ނޑުމުއްދަތު،ާ ރުްނާއަހަރަށްާބަދަލުކުރަން.ާއެއ32ާިނޫންތޯާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމުއްދަތުާާމެންާހުށަހަޅަންވީއަުޅގަ

ާއަނެއްކ 32ާ ާފަހުން ާއަހަރު ާއެަގނޑުއަޅުެވސް ާއަުޑއަހަން ާރައްިޔތުންގެ ާދ ންޖެހޭނީ.ާާމެންނަށް ާކައިރިއަށް މީހުންގެ

ާޑިމޮކްަރސީ ާމި ާާއެއީތޯ ާއެހެރީނޫންތޯ ާވެސް ާޤަުއމުތަކުގައި ާބޮޑެތި ާހަމަ ާމި 6ާާއަީކ.ާކޮބައިތޯ އަހަރުނ5ާާްއަހަރުން

ާބ ްއވަނީ ާމީހުންނަށްަރްއިޔުތްނަންށ ެއހ  ަކިއިރްނ ިޚދ، ނޫންޯތ.ާއެހެންވީމ ާއިންތިޚ ބުތައް ާވ ާަުމަްތކުރަންޖެހޭ

ާއެ ާއަުޑއަހަންޖެހޭނެ،ާާހިނދު ާރައްޔިުތންގެ ާއިނގޭތޯ. ާބ ްއވަންޖެހޭނެ ާައވަސްކޮށް ާވީހ  ާއިންތިޚ ބުތައް މީހުންގެ

ާ ާަރްއޔިތުއިހުރައްޔިތުންގެ ާކޮށްގެން ާއެހެން ާއެކަން ާވެސް. ާކަމެއް ާހުރިހ  ާއިހުސ ސްކުރަްނޖެހޭ ާސ ސްަތކ ންގެ

ާޢަމަލުކުރަ ާއުނދަޫގވ އެްއގޮތަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއިހުާންޖެހޭނެ. ާރަްއޔިތުންގެ ާައޑުނ ހ ާގޮތަށް ސ ސްތައް

ާހުެރއްޖެ ާމ ާާކައުންސިލަރަކު ާމެންބަރަކަށްވުރެ ާމަޖިީލހުގެ ާެއއީ.ާރަްއޔިތުންގެ ާއިނގޭތޯ ާތަކުލީފެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ނަމަ

ާރަށު ާަކއުންސިަލރުންނ އި، ާއަތޮުޅ ާމި ާބައެްއ ާޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ ާއެހެންވީމާ ކަާކައިރިން ިމ ، އުންސިަލރުންނަކީ.

ަގިއ  ނޑުަމުރަޙލ  ާނުލިބިގެން.ާއަުޅގަ ާކުރިމަތިލ ނެ ާމިކަންކަމަށް ާމީހުން ާޤ ބިލު ާމިއުޅެނީ ާވެްސ ާމިއަދު މެންަނށް

ާ ާސަބަބުން ާައއުމުގެ ާއެތަނަށް ާބަޔަކު ާނ ޤ ބިުލ ާއުޭޅއިރު ާުދވަހަށ7ާާްނުލިބިގެން ާތަހައްާއަހަރު މަލުކުރަްނާއެކަން

ާ ާއުފެދިގެންދ ނެ.ާޖެހިއްޖިއްޔ  ާފިތުނަތައް ާބޮޑެތި ާރަށުތެރޭަގއި ާިއނގޭތޯ. ާނުކުެރވޭނެ ާހައްލެއް ާެއކަން ރަްއޔިތުންނަށް

ާކުރެވުނީ.ާުދވ ލުާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްތޯ ާކޮން ާތެޭރގައި ާމުއްދަތުގެ ާދިގު ާމި ާކިޔ ަފއި ާަތރައްޤީކުރަންށޭ ާރ އްޖެތެރެ މެން

ާރޭިޑއޯ ާތަރައްޤީކުރ ާދެއިރު ާރ އްޖެތެރެ ާގޮވުނީ ާކުެރވުނީ.ާއިން ނޑުާށޭ.ާއެެހންނަމަވެސް،ާކޮްނާތަރައްީޤެއއްތޯ ާއަުޅގަ

ާމިނިސްޓްރީއެްއަގިއާ ާސަރުކ ރުގެ ާމިތ  ާއިނގޭތޯ ާނެތޭ ާވެސް ާއަތޮޅުގައި ާދެ ާމުޅި ާތިލަދުންމަތީގައި ނިސްބަތްވ 

ާވޭތު ާމި ާިއނގޭތޯ ާނެތޭ ާހ ސިލުކޮށްފައި ާތަުޢލީމު ާމަތީ ާމީހުން ާވިއްަސކަށް ާމީހުން. ާތަޢުލީމީ ާވެިދޔަތިބިވަރުެގ

ާއެހެންީވމ  ާތެރޭަގއި. ާކިހިނެްއޯތާއަޅުަގނޑު، މުއްދަތުގެ ާނުލައި ާތަޢުލީމ އި ާނުކުެރވޭނެ. ާަތރައްޤީެއއް މެންނަކަށް

ާއިން ާެއަވރަށް ާކޮބައިތޯ ާަތރައްޤީކުެރވިފަތަރައްޤީކުރ ނީ. ާވަސީލަތް ާޤ ނޫނުގެާސ ނީ ާހެދީމ  ާޤ ނޫނު ާއިނގޭތޯ. ާނެތޭ .

ާހު ާޤ ނޫނުގައި ާމ ނަކުރުމ އި ާމަސައްކަަތއިގެްނާފުރިހަމަ ާއެ ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންނަށް ާފޮނިމީރުކަން ރި

ާާކުރިއަށް ާވެސް ާމީހުން ާއަޅުަގނޑުދ ނެ ާނުކޮެށއް ާއެކަން ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ނޑުމެން ާޤ ނޫނުެގާއަުޅގަ ާހަދ  ެމންނަކަށް

ާނޯންނ  ާަސރުކ ރުން ާއިނގޭތޯ.ާމި ާރައްޔިތުންނަކަްށާނުކުރެވޭނެ ާފުރިހަމަކަމެއް ާެއްއާނެ ާއަންގ ފަ އެްއވެްސާމީހަކަށް

ާމީހަކުާނުހުންނ ނެާއިނގޭތޯ.ާއެކަމަކު،ާމިހ ރުެވްސާާރައްޔިތަކ  ާއެްއެވސް ާކުރ ކަށް.ާއެންގި ާަކމެއް ާގޯސްކޮށް ދޭތެރެ

ާޒ ީތާ ާބޭފުޅުންެގ ާކުރަްއވ  ާެއ ާހަމަ ާއެީއ ާތަފ ތުކުރޭ. ާވެްސާހަމަ ާޚިދުމަތްދިނުމުގައި ާކުރުމުގަިއ ާކަންތައްަތއް ކުރޭ.

ާކުރަމުންމަޞްލަޙަ ާތެޭރަގއި ާފިތުަނއިގެ ާއަމިއްލަ ާސަުރކ ރަކުްނާާތ އި ާއެްއވެސް ާހަމަ ާއިނގޭތޯ. ާކަންތައްތަްއ ދ 

ާ ާވެސް ާޔަީޤނުން ާހަމަ ާކުރ ކަށް. ާކަމެއް ާޯގސްކޮށް ާދޭތެޭރގަިއ ާރަްއޔިަތކ އި ާެއއްެވސް ނޑަނ ންގ ނެ ްށާއަުޅގަ

ާއަންގ ފަ ާނޯންނ ނެ ާސަރުކ ރުން ާމި ާއިނޭގ ާބުނަން ނަޑއެިޅގެން ާވެްސ،ާއެާކަ ާކައުންސިލަރަކަށް ާއެްއވެސް އް

ާނައިބަާ ާވެސް، ާރައްިޔތަކ މިނިސްޓަރަކަށް ާެއއްެވސް ާވެސް ާެއކަމަުކ،ާާކަށް ާކުރ ކަށް. ާަކމެއް ާޯގސްކޮށް ދޭތެރޭގައި
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ާމިހ ރު ާކުރޭ ާމިހ ރުާއެކަންތައް ާކުރޭ ާއެާވެސް. ާުކރަނީ ާއެ ާޒ ީތާާވެސް. ާޤ ނޫނީކަމ އި، ާޣައިރު ާހުރި ބޭފުޅުންގެ

ާރިހުާމިާބ ތަޢައްޞަ ާތެރެއިން.ާއެހެްނވީމ ހ  ާދޭތެޭރަގިއާ،ާކަމެްއގެ ާރައްޔިތުންނ އި ާދ އިުރަގއި ާމަރުޙަލ އަކަށް އެފަދަ

އަހަރުާދުަވހަށްާޢައްޔަންކުރެވިއްިޖއްޔ ާަރއްޔިތުންާއެކަުމގެާތަކުލީފ7ާާު ގޯސްކޮށްާޢަމަލުކުރ ނެާކައުްނސިލަރުންތަކެއް

5ާށްާއެންމެާބޮޑަްށާތ އީދުކުެރވެނީާހަމަާއަޅުަގނޑަރުޙަލ ަގއިާަހމަާިމ މަ ، ޑަށްާއުފުލަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ވަރަށްާބޮ

ާ ާމަރުޙަލ އެއްގައި ާފަހުގެ ާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ާޓަރމް ާއެއް ާމުއްދަތަށް ާދުވަހުގެ ާދުވަހަްށ7ާާއަހަރު އަހަރު

ާއަޅުަގނޑުބަދަލުކުރުން.ާ ާބުނެވިދ ނެ ާރުއްސުމަްށޓަކައި ާކައުންސިލަރުން ާބަދަލ7ާުމެންނަށް ާހިނގ ށޭ.ާއަހަރަށް ކުރަން

ާބޭނުންވ  ާރަްއިޔތުން ާބޭނުންވ ނީ ާރައްޔިތުން ާނުރުހޭނެ. ާެއއިރަކުންނެއް ާރައްޔިތުންެނއް ގޮތަްށާާއެކަމަުކ،

އަހަުރ5ާާއެބައިމީހުންގެާރަުށގެާވެރިކަމ އި،ާއަތޮުޅގެާވެިރކަންާބައްޓަްނކުރެވިފަިއާއޮތުން.ާއެާބައްޓަްނކުރެވޭނީާހަމަާ

ާބ ްއވަިއގެން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަްތތެރާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުަޞތަށް.ާދުވަހުގެާމުއްދަތަށްާމިކަންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމގ3ާާެނުއަސ ސީާއަށްާހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިްއޔ ގެާޤ ނޫޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާދިވެ

ާވ ހަކަފު ާދެއްާބިލަށް ާދ އިރ ގެާޅު ާޮތއްޑޫ ާވަޙީދަށްާކެވުމަްށޓަކައި ާޢަލީ ާމެންބަރު ނޑުާާޢިއްަޒތްތެރި ފުރުޞަުތާާއަޅުގަ

ާއަރުވަން.ާ

 

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުޝުކުރިއްޔ  ާއެބަތިއްބޭ.ާާއަުޅގަ ާމީހުން ާޤ ބިލު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ހަމަ

ާއަ ާސަރުކ ރު ާމި ާއެާއެހެންނަމަވެސް، ާއެހެލ ފައޭ. ާދޯނިފަހަރުހެން ާރަށްރަށަށް ާތިބީ ާމީގުން ާޤ ބިލު އިފަހުން

ާއެ ާތިބީ ާމީހުންނޭ ާހުރިހ  ާވިޔ ނުދ  ާމީހުންނައި، ާބޯ ާބަޓު ާއުޅުނު ާމަޤ މުތަކަާރަށްރަށުގައި ާތިބެންޖެހޭ ށްާމީހުން

ާ ާއެހެްނވީމ ޢައްޔަންކޮށްފައި. ާާދިވެހިރ އްޖެ، ނޑުާއަކީ ާހޭލުންތެރިާާއަުޅގަ ާއޮތް ާޖީލެއް ާތަޢުލީމީ ާމިއަދު ދަންނަވ ނީ

ނޑުރައްޔިތަުކާދިރިއުޭޅ،ާ ފަދަާޤައުެމކޭ.ާމައްސަަލއަކަށްާެވގެްނާާމެންާމިާއޭިޝޔ ަގއިާވެސްާފަޚުރުވެރިވ ންޖެހޭއަުޅގަ

ާއެންމެާމައްޗަށްާހުރިާމީހ ާއިންާފަށައިގެާމިއުޅޭ އެގްެޒކެިޓވްާންާގޮތަކީާއެންމެާމައްޗަްށާހުރިާއެގްޒެކެިޓވްާޕަވަރގެ

ާހިސ ބ  ާނިމޭ ާމީހުންނަށްާޕަވަރ ާގަންޖ ބޯ ާމިއަދު ާތިބީ ާމިާހަމައަްށ ާމިާވ ތީޭއ ާގޯްސެވގެން ުއޅެނީ.ާާމައްސަަލ

ާއެހެންވީމ  ،ާ ާވ ހަކަދެްއކެވީމަ ާކިޔ ފައި ާނެތޭ ާމީހުން ާމިމައްސަލަދަންނަާއަޅުަގނޑުޤ ބިލު ާއެއީ ާއަސްލާ ާވ ނީ ާއ އި

ާދިމ ލަ ާއެެހން ާކަސިޔ ރުެވގެން ާމުޅިން ާވ ހަކަކަމަށް ާދައްކ  ާގެންނަން ާވ ހަކަ ނޑަކަށް ާޤަބޫލުކުެރވެނީ.ާއަުޅގަ ށް

މިރުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާމިވ ާއިޞްލ ޙަީކާޢ މަދުާރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްދެޭކގޮުތގައިާކުޑަުހވަދޫާދ އިާއަޅުަގނޑު

ާއެ ާވަކ ލ ތުކުރ  ާގޮުތގައި ާމީހުންގެ ާަފއްޓައިދިން ާޑިމޮކްރަސީ ާވޯޓުނުަލއިފިްއޔ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއަށް ާމިއަުދ މް.ޑީ.ީޕ

ާމަގުމަތީގަ ާލަދުގަންނަންޖެހޭާއެމް.ޑީ.ޕީ ާރަށްރަށުގައި ާައދި ާތެރޭަގިއާާއ އި ާރައްޔިތުންގެ ާއިޞްލ ޙެކޭ.ާސަބަބަކީ ފަދަ
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ނޑުހިމެނޭާނުވަތަާ ޔަުރާނިޒ މުގެާތެޭރަގއިާހިމެނޭާެއގްެޒކެޓިްވާދެވަނަާލޭާާމިގެަނއިާއައުާމެންެގާމިާރ އްޖެާއަށްާއަުޅގަ

ާމިާއަޅުަގނޑު ާފޯމްކުރަން ާމިއަާމެން ާއެމް.ޑީ.ޕީއުޅެނީ. ާމީހުންގެާދު ާމަސައްކަތްކުރި ާރަށްރަށުގައި ާރޫޓުން ާގްރ ސް ެގ

ާމި ާލޭަޔރު ާއެގްެޒކެޓިވް ާޓޮޕް ާއެންމެ ާލިބި ާސަރުކ ރު ާިއންތިހ ދަކަށް ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ާގ އިމުކުރެިވާާވެސް ވަނީ

ާ ާމ4ާިއެއަށް ާމިހ ރު ާފުރެން ާއުޅެނީާއަހަރު ާލޭޔަރު ާެދަވނަ ާޭއގެ ާކުރ ާައޅުަގނޑު. ާގެަނއުމަށް ާވުޖޫދަށް މެން

ާމީހުންނަށްާ ާޤ ބިލު ާތަޢުލީމީ ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާހުރިހ  ާތިބި ާމަސައްކަތްކުރަން ާލޭޔަުރގަިއ ާއެ މަސައްކަުތގައި

ާ ާކަލޭމެންނަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާނުވަތަ ާޕ ލިމަންޓުން ާމި 5ާާމިއަދު ާބުނެފިއްޔ  ނޑުއަހަރޭ ާމިއަުދާދަާއަުޅގަ ންނަވ ނީ

ާއެާ ާަމސައްކަާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކުރި ާލަުދގަންނަންޖެހޭނޭދުވަހު ާމިއަދު ާތަށް ނޑު. ާސިޔ ސީާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއިނގޭ ާމެންނަށް

ާތިޔަ ާާގޮތުން ާއޮްތާޯއޑަރަކީ ާއަިއސްފައި ާބަދަލުކޮށްފިއްޔ ާތ7ާާިއަަހރުގަިއާބަހައްޓަންކަން.5ާާބޭފުޅުންނަށް ާއަަހރަށް

ާމުލިއ  ާދެން ާބޭފުޅުންނަކަށް ާނުދޭނެކަން ާކ ކަށް ނޑުެގއިން ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއަުޅގަ ާިއނގޭތޯ. ާއިނެގއޭ މެންނަށް

ާތި ާއޮުޅވ ލުމަށްޓަަކއި ާއިނގޭެނާާރައްޔިތުންނަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއެ ާމިއަދު ާޙަޤީޤަތުގައި ާސަަބބުން ާވ ަހކަިއގެ ދައްކ 

ާ ާބައެއްތޯ 7ާާކޮން ާއުޅުނީމަ ާަބދަލުކުރަން ާއުޅުނީ.ާކޮނ5ާްއަހަރަށް ާާއަހަަރށް ާއޮތް ާޔަީޤންކަން އަހަރުެގ7ާާބަެއއްތޯ

ާއޮްއވ ާާވަޒީފ  ާޔަޤީންކަން ާލިބޭެނކަން ާވެސް ާކައުންސިލަރަކަށް ާޕ ީޓެއއްގެ ާސިޔ ސީ ާލިބޭނެކަްނާކޮންމެ އެްއާވޯޓުން

ާ ާއޭތި ާބައެއްތޯ ާމ5ާިކޮން ނޑ ލަން ާކަ ާމިއަދުާއުޅެނީ.ާއ ާއަހަަރށް ާދަންނަވަނީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ.ާއެހެންީވމ ،ާމި ދެ،ާއެއީ

ާސަރަ ާޕ ޓީައުކްނާހަމި ާހުރި ާރަީއސަކު ާގެންަދވ  ާތ އީދުކުރަމުން ާވެރިކަންތަކަށް ާޚުދުމުޚުތ ރު ާހިމެނޭ އްދުަގއި

އަހަރަށްާވެސްާއެެއްއޗެހިާކުަޑކުރ ކަށް.ާެއއީާސަބަބަީކ4ާާއަހަރުާކީްއކުރަންތ5ާާޯނުެވއޭާާމެންާހައިރ ނެއްއަޅުަގނޑު

ާއެާއެ ާމުށުތެޭރގައި ާގްރ ސްާާބޭފުޅުންގެ ާޕ ޓީެގ ާނޫންާާމީހުންގެ ާޭބއްވުން ާވެސް ާމިާރޫޓް މީހުްނެގާާގޮތަކަށް

ާނެތް.ާހެޔޮ ާރައްޔިތުންނަްށާއެާވިސްނުމެއް ާރަށްރަށުގެ ާައެގއްާާއެިދެގން ާމަސައްކަުތގެ ާކުރި ާޕ ޓީއަށްޓަަކއި މީހުންގެ

ާ ާމިއަދު ާވ ނީ ާީކއްތޯ ާބަދަލުކުރިއްޔ .7ާާގޮތުަގއިާވެސް ާމި ާފ އިތެއްާައޅުަގނޑުއަހަރަށް ުނވެއޭ.ާާދަންނަވ ީނާވަގުތު

ތިބީ،ާމިާމަޖިލީހުގައިާއެތަކެއްާކަެމއްާހިނގަިއގެންާގޮސްފިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާވ ހަކަދައްކަްނާާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާމި

ާ ާވެސް. ާަނގަން 7ާާވަގުތު ާބަދަލުކޮށްދޭން ާރައްޔިތުންނަށްަޓަކއި ާދިވެހި ނޑުއަަހރަށް ާެވސްާއަުޅގަ ާމަޑުޖައްސަން ެމން

ާއިނގޭތޯ.ާއެހެންާމި ާތައްޔ ރަށޭ ާއެތިބީ ާިއން ާއޮއްާނަމަވެސް،ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާބުަރދަނެއް ާވ ހަަކއިގެ ާނެތް.ާދައްކ  ޓަެރއް

ާމި ާދައްކ ލަން ާޓީވީަތކަށް ާފ އިެތއްާމިއަދު ާަވގުތު ާފ އިތުެވއްޖެއޭ. ާވަގުުތ ާވ ހަކަައކީ ާއިަރުކާާއުޅޭ ާެއްއވެސް ނުވޭ.

ާ ާހަމަ ާވަގުތު ާނުޖެހޭ. ާދަްއކ ކަށް ާފ އިތުީވއޭ ނޑުވަގުތު ާކުރިމައަުޅގަ ާއެބަމެންގެ ާއެާތީަގއި ާޙަޤީޤަތަކީ މީހުންާާޮއތް.

ާބޭނުން ާާސިޔ ސީގޮތުން ާދެން ާބަދަލުކުރަން. ާމީތި ާބޭނުންޭވާާއަޅުަގނޑުުނވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ހަމަ

ާއެމް.ޑީ.ީޕާ ާރަނގަޅީ ާމީގައި ާގެަނއުމޭ ާވ ހަކަ ާއިންތިޚ ބުަތކެްއގެ ާގިނައިން ާީވހ ވެސް ާވ ހަކަ އިލެކްޝަންތަެކއްގެ

ާވަކ ލ ތުކުރަ ާބ ްއވަންވީމެންބަރުން ާއެ ާިއލެކްޝަން. ާޓަރމް ާމިްޑ ާކޮބައިތޯ ާފުރަތަމަ.ާާްއވ ިއރު ާއެންމެ ނޫންތޯ

ރައްޔިތުންާބުންޏޭާކަލޭާއެކަނިާތިކަންާކުރަންާނޫޅޭށޭ.ާއޭނަާވެސްާއަރ ފައިާބުނިާތިމަންނަާއެކަނިާކުރ ކަށްާނޫޅެޭމ.ާ
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ާއިން ާެއ ާކޮަބއިތޯ ާއެހެންވީާއެކަމަުކ، ާއިނގޭތޯ. ާނެތޭ ާމ ިތޚ ބު. ާގޮްސާޅުބޭފުާތި، ާއަރިހަށް ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ  ން

ާ ާއެއިރުން ާގެންނ ށޭ. ާއިންތިޚ ބު ާއެ ާފުރަތަމަ ާއަްތއަޅ ލަިއގެން.ާއަުޅަގނޑުވިދ ޅުވޭ ާއަހަރުގައި ާތިން ާތިބެދ ނަން މެން

ާ ާހަމަ ނޑުދެން ާޒ ތީާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ާވ ހަކަގޮތުާފ ހަަގކޮށްލަން ާނުކުރ  ާކަންތައްތައް ާމިތިބިާން ާމިއަދު ާދައްކ އިރު

ާޒ ތީ ާނޫންާކައުންސިލަރުން ާާގޮތުން ާނުކުރޭ. ާކަންތައްތަެކއް ާރަެށއްގެ ާެއްއވެސް ާއަްށާއަޅުަގނޑުާގޮތަކަށް ާދ އިރ  ގެ

ދީފައިާއެާތިބީާކައުންސިލަރުާފައިސ ާއަތޮޅުާއޮފީހަްށާާބަލައިލ އިރުާެވސްާމިދިޔަާރޯދަމަހުާމިސްކިތްތަކަށްާކަރަންޓު

ާރަްސޫދާ ާދިނީ. ާކަރަންޓު ާތޮްއޑޫަގިއ ާމިސްކިތްތަކަށް ާަރއްޔިުތން ާލ ީރގައި ާއަމިއްލަ ާހިފަހައްަޓއިެގން ާފައިސ  ފޮނުވި

ާމަގު ާނުދީ ާަވޒީފ  ާއަނެކަކަށް ާދީފައި ާވަޒީފ  ާއެކަކަްށ ނޑ ލީ. ާކަ ާމީހުން ާމަސައްކަްތުކރި ާދޯނީގައި މަތިކޮށްލީ.ާއަތޮޅު

ާ ާއޮތް ާފަޅުތެޭރގަިއ ާގޮްސގެންއުކުޅަހު ާބަަޔކު ާބަަޔކަށް ާމީހުންާތ ވަޅު ާުއކ ީލާާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޖަލަށް ާނަގ  ެވސް

ާމި ާލައިގެން ާމީހުން ާކައުންސިލަރު.ާމިފަދަ ާނަޢީމް ާމީހުން.ާާކައުންސިލަރު.ާމޫސ  ާތަޢުލީމީ ާނެތީތޯ ތިބީ.ާއަތޮުޅަގއި

ާއެހެންީވމ ާއެބަ ާއިނގޭޯތ. ާޒ ތީިމ ދަ ، ތިބި ާރަާންނަވ ލަނީ ާޕްރޮމޯޓްކުރ  ާޕ ޓީ ާނަޝީދ ޮގތުން އަރިސްޮކްށާާއީސް

އަހަރުންާއަނެްއކ ވެްސ5ާާއަހަރަށްާވެސްާމިާކުަޑކުރަނީ.5ާާއުޅުނުާބަޓުާބޯާމީހުންނަށްާވަޒީފ ާދޭންވެގެނޭާމިމީހުންާ

ާބޭނުން ާބޭނުމެއްާރޯލުކޮށްލަން ާމިމީހުން ާާވަނީ.ާަސބަބަކީ ާތިިބާޤ ބިއެމް.ޑީޕީނުެވއޭ ާަވޒީފާ ަގއި ާމީހުންނަށްާވެސް ާލު

ާ ާމިއަދު ާދޭކަށް.ާޙަޤީޤަތުަގއި ނޑުއެއް ާއަޑުއަހ ލަްނާއަޅުގަ ާއެމް.ޑީ.ޕީމެން ާތިިބާބޭނުންވޭ ާއިށީނދެ ާސަފުގައި ާކުރީ ގެ

ދުވަުހާގޮވިާގޮވެލިފަތިާމިއަދުާާބޭފުޅުންާރ އްޖެާއަށްާޑިމޮކްަރސީާގެންނަންާވަކ ލ ތުކޮށްާޭމަގއިާއަތްޖެހިާބޭފުޅުންާއެ

ނޑުވަނީާާ.ާވެރިކަމުެގާއ ޖުފ ޖު،ާވެރިކަމުެގާޖ ހަތުާލިބުނީމަާކިހިނެއްތޯާއިންސ ނުންނަށްާމިކޮބައިތޯ މެންާއެަބާއަުޅގަ

ާކަންތައްާ ާމި ާކިހިނެއްތޯ ާމި ާމީހުން. ާބުނި ާދޭން ާބ ރުތައް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއަދު ާކޮަބއިތޯ ާއެބަޖެހޭ. ސުވ ލުކޮށްލަން

އޮތްާއިންތިޚ ެބއްތޯ.ާމިއަދުާފަސްކުރަމުންާަފސްކުރަމުންާފަސްކުރަމުންާކުރަނީ.ާމިާއިންތިޚ ބަކީާކޮންިއރަކުާއަންނަންާ

ާ ާކުރައްވަމުންދ ާއަޅުަގނޑުމިއަދު ާމިއަދު ާކޮމިޝަނުން ާިއލެކްޝަންސް ާފަޚުރުވެިރވަން ާޙަީޤޤަތުގައި މެން

ާ ާޚ އްަޞކޮށް ާއަދި ާާއަޅުަގނޑުމަސައްކަތްތައް. ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާނަން ާތަުއފީޤުގެ މެްނާަގނޑުއަޅުފުއ ދު

ާނުތިބޭނެ ާތެރޭގަިއ ާއިންތިޚ ބު ާމި ާކައުންސިލަރުން ާހަދ ފައި ާވެްސާާޤ ނޫނެއް ާކައުންސިލަރުން ާވެސް ާހެދީމަ ގޮތަށް

އޮްތާާދ ޅުވެަފއިާއެބަވިދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުގެާރަީއސްާާކަމަށްާމިާއަންގަވަމުންާާތިބޭނެ

ާުނހުންނ ނަމޭ ާމަޤ މުގައި ާވެސް ާާތިމަންނ  ާތިބިއްޔ . ާބޭުނންައޅުަގނޑުކައުންސިލަރުން ާވެރިންާާމެން ާއެފަދަ ވަނީ

ާމުއައްަސސ ތަުކގައި ާމިނިވަްނ ާރ އްޖޭެގ ާމި ާއެހެންވީމ ާމިއަދު ާތިބެން. ނޑުާަހަމ ، ވެްސ ާފުރުޞަތުަގިއާާއަުޅގަ މި

ާއަ ާަގޑިެއްއގަިއ ާއެްއ ާއެންމެން ނޑަށް ާދަ ާބަހަިއގެން ާހަމައަށް ނޑު ާދަ ާބޭނުންވޭ ާެއއްޮކްށާފ ހަގަކޮށްލަން ަރއިގެްނ

ކުޅެލަންާނުކެިރގެންާީކއްެވގެްނތޯއޭާމިއުޅެނީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް.ާމިއަދުާަކއުންސިލަރުންާވެްސާބައިތިއްބަންޖެހޭ.ާއަޮތުޅާ

ާ ާހައިޖެކްކުރަންޖެހޭ. ާވެސް ާއޮފީސްތައް ާރަށު ާކަމަކ އޮފީސްތަކ ިއ، ާހުރިހ  ާޑިމޮކްރެޓިްކާާމި ާމިއަދު އެއްކޮށް

ާއެމް ާވެސް ާއެހެާ.ޑީ.ޕީާއިންތިޚ ބަކަށް ާގޮވ ލެވެނީ. ާމި ާތި،ާންވީމ އަށް ާކޮބައިޯތއޭ ާޮގިވާާބޭފުޅުންާޙަޤީޤަތުަގއި އެއިރު
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ާޓޭޕުާގޮވެލިފަތި ާއެ ާހަނދ ންކޮށްލ ށޭ. ާމިއަދު ާހަމައެކަނި ާަޖހ ލ ށޭ. ާއަލުން ާޖަހ ލައިގެެންއ52ާާތައް ާޓޭޕް އަހަުރގެ

ާ ާތިބޭފުޅުން ާނުކުރ ނެއޭ. ާޤަބޫެލއް ާރައްޔިތުންނެއް ާޓޭޕުއަހ52ާަމިއަދު ާޖެހި ާބަދަލުކުރަން ާިމއަުދާރު ާވެސް ތައް

ާރައްޔިތު ާޑިމޮކްރަީސއ ޖަހ ލައްވ ށޭ. ާއެްއކޮށް، ާކައުންސިލަރުާންނ އި ާތިބޭފުޅުންގެ ާތިބި ާރަށްރަށުގައި ާންނ އެްއޮކށް

7ާއެްއކޮށްާނުވަތަާތިބޭފުޅުންާޕ ޓީާއަށްާމަސައްކަތްކޮށްާޖ ނުދީާޤުރުބ ންވެ،ާފައިސ ަތއްާޚަރަދުކުރިާމީހުންނަށްޓަކައިާ

ާނުކެރެންޏ  ާދެން ާދޭން ާއެާާއަހަރު ާކީއްކުރަންޯތއޭ ާދެން ާއިލެކްޝަެނއްތޯއޭ. ާލޯކަލް ާޮކން ާޕ ޓީެއއްތޯޭއ، ާކޮން ާދެން

ާއަ ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާގުޅ ފައި ާތި ާޝުކުިރްއޔ ާބޭފުޅުންނަށް ާއިނގޭތޯ. ާލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ާއެދެނީ. ާިތ ާވޯޓުދޭން ށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާ ާއުމުރު ާކައުންިސލުތަކުގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއަްށާއަުޅގަނޑު`. ާޤ ނޫނުއަސ ސީ މެން

ާގެނެްސގެން 7ާާާއިޞްލ ޙު ާބަދަލުކުރިޔަސް، 42ާާައހަރަށް ާބަދަލުކުރިޔަސް، ާބަދަލުކުރިޔަސ52ާާްއަހަރަށް އަހަރަށް

ާސ ބިތުަކމ ާއަޅުަގނޑު ާނިސްބަތްވ ާާވަރަށް ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާދަންނަވަނީ ާމި ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި އެއްކޮށް

އަށްާނިސްބަތްވ ާެއްއވެސްާޭބފުޅަކުާހުރެގެންާމިަޤއުމުެގާާއަހަރުެގާވެިރކަންކުރިާމ ޒ52ާީމިާދަންނަވަނީާާއަޅުަގނޑުާ

ާބަދަލެްއާ ާހެޔޮ ާަރއްޔިތަކަށް ާރަށެްއގެ ާެއއްެވސް ާއަތޮަޅކަށް، ާެއއްވެސް ާރަށަކަށް، ާެއއްެވްސ ާތ ކަްށ، އެްއވެސް

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުނ ންނ ނެ.ާސަބަބަކީ ާނައްތ ލައިގެންނުވ އަުޅގަ ާހަނދ ނުން ާކައްސ ލ  ާހަނދ ނުން ެނާމެން

ާ ާދިގު 52ާާފ އިތުެވގެންދިޔަ ނޑުައހަރު ާއަޅުގަ ާޑްރަގް. ާކޯއްެޗއްތޯ. ާގެނެސްދިނީ ާއަޚުލ ްޤާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މެްނގެ

ާ ާައޅުަގނޑުހަލ ކުކޮށްލީ. ާހަލ ކުކޮށްލީ. ާތަޢުލީމު ނޑުމެންެގ ާމިީއާައުޅގަ ާނެތިކޮށްލީ. ާަވސީލަތް ާއިންސ ނީ މެްނގެ

ގެާތެެރއިންާއ ދަ.ާޤަބީލ ާސްޓައިލުންާވެރިަކންކުރަމުންާއައިާވެިރއަުކާޒަމ ނުގައިާކުިރާނުބައިާއ ދައިާފިރުޢައުނުާއެ

ާާމި ާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުތަނުގައި ާކަަމކަށް ާއެއްވެސް ާނޫން ާއިޢ ދަކުރުން ާައނބުރ  ާމ ޒީ ާހަޑިމުޑުދ ރު ާދެއްކި މެން

ާތަފްސީލުކޮށްާއެބަ ާވަރަށް ނަޑއަޅ ާފަރ ތަީކާާއޮތްާސިޔ ސަތުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާސަބަަބކީާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ކަ

ާ ާމިއަދު ާފަރ ތް. ާހިންގ  ާވެރިކަްނ ާަޕވަރ، ނޑުއެްގޒެކެިޓވް ާައުޅގަ ާތެެރއިްނ52ާާމެން ާމ ޒީގެ ާވެރިަކންކޮށް އަހަރު

ާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްތަެކއް ާހަޑިމުޑުދ ރު ާލިބިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ާނުޖެހޭ.ާއަުޅގަ ާއިޢ ދަކުރ ކަށް ާއެނބުިރ މެން

ާއަޅުަގނޑު ާރައްޔިަތކަށް ާކަާމެން ާއުމުރު ާކައުންސިެލއްެގ ާކުރ ކަށް 7ާާމެއް 32ާާއަހަރުން، އަހަރުން.42ާާއަހަރުން،

އުމުރެއްާނޫންާެއްއޗަކީ.ާއެްއަޗކީާމިކަމަށްާހޮވޭާމެންބަރުންެގާއިޚްލ ޞްތެރިކަން،ާޯއގ ވެިރަކން.ާމިކަންާމިާރ އްޖޭެގާ

ާއި ާވ ަދވެރި ާިމއަދު ާަބޔަކު ާމަސައްކަތްކުރި ާފިލުވ ލަން ާހިތުން ާތިެބގެްނާރައްޔިތުންެގ ާގޮތުަގއި ާޕ ީޓއެްއގެ ިދކޮޅު

ާދ އިރ ެގާ ާކުޑަހުވަދޫ ާމިއަުދ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައްދުކުރަން. ާމަލ މ ތް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަަކއަށް މިދައްކ 

ާިމާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާއިޞްލ ޙ  ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާޢ މިރު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ާދެއްިކާާރ އްޖެތެރޭގެ ާފުރަތަމަ ާބައެއްތޯ. ާކޮން ާދެްއކީ ާޤައުމުގައި ާމި ާފުރަތަމަ ާވ ހަކަ ާބ ރުވެރިކުރުމުގެ ރަްއޔިތުން

ާތެދުވެ،ާ ާމިއަދު ާޭބފުޅުން ާއެ ާބައެއްތޯ. ާކޮން ާމެރީ ާމީހުން ާއެ ާބައެއްތޯ. ާކޮން ާއަނިޔ ކުރީ ާޖަލަށްލ  މީހުން

ނޑުާހަމަާލަދުންހުރެާވެ ސްާމިއަދުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބުނަންާލަދުގަނޭާރައްޔިތުންދެކެާއިޚްލ ޞްތެިރަވމޭ.ާއަޅުގަ

ާބުނާ  ާބޭނުމޭ ާތިމަންނަމެން ާތަނަވަސްކުރަން ާއަތްމަތި ާރައްޔިތުންގެ ާބުނ އިރު ާލޯބިވެޔޭ ާދެކެ ާރައްޔިތުން ތިމަންނ މެން

ާދެން ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެ ާފައިސ އިން ާހުރިހ  ާރަްއޔިތުންގެ ާނަގ  ާރުފިޔ  ާހުރިހ  ާބޭންކުތަުކގެ ާޤައުުމގެ ާމި ިމާާއިރު،

ާމިދަންނަވަނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޯއގ ވެިރވ ން. ާއިޚްލ ޞްތެރިވ ން، ާރައްޔިތުންނަށް ާބޭނުމޭ ާތިމަންނަމެން ބުނަނީ

ާޕ ޓީގެާ ާއެ ާބަޔަކު ާދަރުވ ލ ފަިއާތިބި ާރުފިޔ އަކަށް ާއެތައް ާހަތްހ ސް ާބޮލަކަށް ާކޮންމެ ާކުރެ ާރަްއޔިތުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޮގވަ ާމި ާތެދުވެ ާމިއަުދ ާތިބެގެން ާދެެކާލީޑަރުންނަށް ާރަްއޔިތުން ާވަނީ. ާލޯބި ާދެކެ ާރައްޔިތުން ާތިމަންނ މެނޭ ނީ

ާޯލުނާ ާނެގި ާޑޮލަރުން ާނެތިގެްނ. ާއެްއ ާރުފިޔ  ާަޤއުމުަގއި ާމި ާމިއުޅެނީ ާނޫންތޯ. ާދޭންވީ ާކޮުޅ ާރުފިޔ  ާމި ލޯބިވަންޏ 

ާ ާކޯޓުގަ. ާއޮތީ ާއެ ާމަްއސަލަ ާނުދައްކަިއގެން. ާވެސް ާއިން ާރުފިޔ  ާދިވެހި ާރުފިޔ 922ާމިއުޅެނީ އެއޮީތާާމިލިއަން

ާމަތިންާ ާމީގެ ާސަބަބަކީ ާޖެހޭ ާދަްއކަން ާނުދައްކަްނވީ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަތައް ާމި ާއިނގޭތޯ.ާީކއްެވގެްނތޯ ނަގ ފައި

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާވ ހަކަތައް ާދެކެވޭ ާމި ާއޮޅުވ ލުމަށްަޓކައި ާއިތުރަށް ާއަދިވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ މަތިޖަހ 

ާޙަޤީ ާރައްޔިތުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާއެބަޖެހޭ ާސަބަބަކީ ާދަްއކަން. ާވ ހަކަތައް ާމި ާއޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށްޓަަކއި ޤަތް

ާ ާއަހަަރށް، ާދެ ާމުއްދަތު ާކައުްނސިލެއްގެ ާޤ ނޫނަކުން ާވެގެްނ7ާާރައީސް، ާމުހިއްމު ާމީގައި ާޫނން ާހޮވުމެއް އަހަރަށް

ާ ާެއއް. ާކުރ3ާެމިއުޅެނީކީ ާކުރެވެންޏ  ާަކމެއް ާވެސް ާތެޭރގައި ާ ާދުވަހުގެ ާެއުކާއަހަރު ާހިތ މަޔ  ާއެހެނަސް ވޭނެ.

ާތ ރީުޚަގިއާ ާރ އްޖޭގެަެ ާމި ާމ ޒީަގއި ާމިދަނީ ާކުރަމުން ާވެރިކަްނ ާޤައުމުަގއި ާމި ާމިއަދު ާައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަން،

ާކުރިާ ާވެިރކަން ާމ ޒީގައި ާތ ރީޚުަގިއ ާރ އްޖޭގެ ާރައީސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަަކށް.ާސަބަބަކީ ާނުކުރ  ާވެސް ދުވަހަކު

ާޖަާ ާތިބޭނީ ާމިާމީހުން ާކުރަމުން ާވެރިކަން ާބައިތިއްބަިއެގން ާސަލ މަތުން ާދޫކޮށްލ ފައި ާމީހުން ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެން ލުގަ.

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ، ާމިދަނީ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާނިކުމު ާިކޔަިއގެން ާޕ ޓީއޭ ާއިިދކޮޅު ާމިއަދު ގެންދަނީ.

ާެއއްގޮަތކަށ52ާް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމ ޒީ.ާއެހެންވީމ  ާާއަހަުރގެ ާކަންބޮޑެްއާނުވޭ ާތެުދވެ،ާިމ52ާާވެސް ާމ ޒީ ައހަރުގެ

ާމިއަދުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާިމއަދު ާމީކީ ާވ ހަކަެދއްކުން. ާކިޔ ފައި ާގެންނ ނަމޭ ާބަދަލ  ާހެޮޔ ާހެޔޮލަފަޔ އި ޤައުމަށް

ާ ާނޫން. ާކަމެއް ާކޮނ52ާާްހައިރ ންވ ންޖެހޭނެ ާޤައުމަށް ާމި ާބޭފުޅުންނަކީ ާދަންނަވ  ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާމ ީޒއޭ އަހަރުގެ

ާއޮއްސީ.ާކަހަ ާކަރުނަ ާލޮލުންތޯ ާމައިްނގެ ާކިތައް ާއެނގޭނެ. ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާބައެއްކަްނ ާޚިޔ ނ ތެރިވި ލަ

ާނެތިގެންާ ާޤައުމުގައި ާމި ާހޫނުކަމުގަިއ ނޑުހައި ާބަ ާމަިއންތޯ ާކިަތއް ާއޮއްސީ. ާކަރުނަ ާލޮލުންތޯ ާބައްަޕއިންގެ ކިތައް

ސަރުކ ުރެގާވ ހަކަ،ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާވ ހަކަާމިާޤައުުމގަިއާާދިޔައީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާދައުލަތުގެާވ ަހކަ،

ނޑިމުޑުދ ރުާ ާހަ ާމިފަދަ ާދަީނ. ާފަނ ވެގެން ާމީހަކު ާއެ ާޖަލުގަިއ ާދަނީ. ާނެތިގެން ާއުުމރު ާމީހ ގެ ާއެ ދެކެވިއްިޖއްޔ 

ާރައް ާޤައުުމގައި ާމި ާއެމް.ޑީ.ޕީންނޭ ނޑުމެން ާދެއްކީ.ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑުމެްނާމި ާވ ހަކަ ާބ ުރވެރިކުުރވ ާބައެްއގެ ޔިތުން
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ނޑަްށާ ވ ހަކަާފުރަތަމައިނުންާވެސްާދެއްކީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާތެދުވެާމިާވ ހަކަދައްކަންާލަދުަގންނަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ

ާމިހ ާ ާބޭފުޅުންނަކީ ާތިއްބެވި ާލީޑަރުންނަށް ާޕ ޓީގެ ާތިމަންނަމެންގެ ާވިދ ޅުވެދެްއވ  ާބޭފުޅުން ާއެ ާސ ބިތުކަންމަތީ އެބުނ 

ާބޭ ާމިާސ ފުތ ހިރު ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާައޅުގަ ާވިދ ުޅވެދެްއވ . ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނަން ާބޭފުޅެއްގެ ާއެންމެ ާކިޔ ، ފުޅުންނޭ

ާއެާ ާދަނީ، ާއެ ާއެނގެމުންނޭ ާމިއަދު ާރައްޔިތުން ާޤައުުމެގ ާމި ާހެކިވ ނޭ. ާމިއަުދ ާަރއްޔިތުން ޤައުމުގެ

ާ ާދަރިންނަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންެގ ާއެ ާމަސައްަކތްކުރަން، ާދަރިންެގާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާއެ މަސައްކަތްކުރަން،

ާޤައުުމެގާ ާމި ާދެނެއް ާމަސަްއކަތްކުރަްނ. ާދަިރންނަށްޓަކައި ާދަރިންގެ ާެއ ާމަަސއްކަްތކުރަން، އަނބިންނަށްޓަކައި

ާކައުންސިުލާ ާލޯކަލް ާމި ާދަންނަވަނީ ާމި ާސ ފުކޮށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުލެވޭނޭ. ާއޮޅުަވެއއް ރައްޔިތުންނަކަށް

ާއޭ ާޑީ.އ ރު.ޕީ 52ާާމިކިޔ ާާއަޣުލަބިއްޔަތު ާއަްށާލިބިއްޖިއްޔ  ާރަށަްށ7ާާއަހަރުގެާމަޒީ ާއެ ާދ ނީ ާދުަވސްެވގެން އަހަރު

ާ 7ާާބޭކ ރުެވގެންދ  ާއިދިކޮޅު ާއެއީ ާމީހުންނަކަށ52ާާްއަަަހަރަކަްށ. ާއެ ާކަމެއް ާނޫން ާދެމެހެއްޓުން ާމ ޒީ އަހަރުގެ

ާސަ ާތިމަންނ މެން ާޮއެވގެން ާވަތުތެޭރގައި ާދިޔަިހއްކަން ާކިޔަިއގެްނާނުކުރެވޭނެ.ާކިހިނެއްތޯ ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ނަމޭ ރުކ ރު

ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާތިބީ. ާމި ާހުންގ ނުަގއި ާމިއަދު ނޑުމެންނޭ ާައޅުގަ ާބަަލގަ ާކުރެވޭނީ. މިކަން

ާ ާަކންތައް ާއެ ާފުރިހަމަކޮށް ާަވއުދުތައް ާއެްއގޮތަށް ާމެނިފެސްޓޯއ  ާއެމް،ޑީ.ޕީގެ ާއަޅުަގނޑުމެން އިރ ދަފުޅ ާهللا

ާ ާއަރުވަން.ާިދވެހިރ އްޖޭެގާމިންވަރުފުޅުން ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާުހރިހ  ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާކަމުެގާޔަޤީންކަން ކޮށްދޭނެ

ާ ާމިދ  ާެގނެވިގެން ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވިސްނަްނޖެހޭނެ ާރަްއޔިތުން ާގެނެިވގެްނ7ާާލޮބުވެތި ާބަދަލު ާމި އަހަުރ،ާައދި

ާސަރު ާވިަޔސް ާކަމުަގއި ާުނެގނެވިގެން ާިވޔަސް ާކަމުަގއި ާޮހވިަވޑަިއގަންނަވ ާދިޔަ ާޕ ީޓއަކަށް ާނިސްބަތްވ  ކ ރަށް

ާއެްއާ ާތަރައްޤީ ާެވސް ާއަޮތޅެއް ާނުކުެރވޭނެ.ާއެ ާއެއް ާތަަރްއޤީ ާރަށެއް ާއެ ާގުިޅގެން ާސަރުކ ރ  ާނޫނިއްޔަކ  ބޭފުޅަކަށް

ސްާމިއަުދާނުކުރެވޭނެ.ާއެާރަށެްއގެާައވަެށއްާވެސްާތަރައްޤީާއެއްާނުކުެރވޭނެ.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާކަންކުިރޔަސްާނުކުރިޔަ

ާލޯިބީވާ ާބުނ އިރު ާލޯބިވެއޭ ާދެކެ ާތިމަންނ މެންާރައްޔިތުން ާތިބެގެން ާމ ދުރުގައި ާތިބެގެން ާގޮތުަގއި ާޕ ޓީެއްއގެ ވ ދަވެރި

ާ ާނޫންޯތ52ާާނަމަ ާނުކުރެިވގެން ާކަންތައް ާމި ާނޫންތޯ. ާލިބިދިނީސް ާޙައްޤުަތއް ާމި ާތެރޭގައި ާދުވަުހގެ އަހަރު

ާމިއު ާކުރަން ާކަންތައް ާމި ާޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުމެން ާޝުކުރިއްޔ  ާމިއަދު. ާލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ާއެހެންވީމ ، ޅެނީ.

 ރައީސް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާ

ާމަތިންާ ާގޮުތގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާވަގުތު ާޕ ޓީތަކަށް ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާކުިރން ާއޭގެ ާއަޙްމަދަށް. އިލްހ މު

ާޑީ.އ  ާމިހ ރު ާގެންގޮސް ާކުރަމުން ާބޭނުން ާޮއތީ ާބ ކީ ާއަށް ާއެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެިރ4ާާރު.ޕީ ާަވގުތުޮކޅެއް. މިނެޓުގެ
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ާ ާވ ހަކަކޮޅު 4ާާމެންބަރުގެ ާއެދެން. ާފައްތަވ ލަެދްއވުން ާތެރެއަށް ާއަުޑ3ާާމިނެޓުގެ ާރަނގަބީލެްއގެ ާވީމ  މިނެޓަށް

ާމިކޮޅުންާފޮނުވައިދޭނެ.ާ

ާ

ާެކުވން:އަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުގެމަނަ

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންިވޔަްސ4ާާޝުކުރިއްޔ  ާަވގުތުކޮެޅއް. ާކުޑަ ާވަރަށް ާބަހުސެއްަގއި ާމިކަހަލަ މިނެޓަކީ

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާބަލ ަނން. ާގެންދެވޭތޯ ާކުރިއަށް ާފައްޓަިއގެްނ ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާހުށަހެޅުއްވުމަ ާހުށަހެޅުއްވި ާހުށަހެޅުމަށްާޢ މިރު ާހުށަހެޅުއްވި ާއިޞްލ ޙު ާގެނެވުނު ާޤ ނޫނުއަސ ީސއަށް ާނުވަތަ ށް

ާހިންގުމަށްޓަކަިއާ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  އަޅުަގނޑު

ާ ާދިުގެވގެން ާއުމުރަކީ ާކައުންސިލުަތކުގެ 5ާާއިންތިޚ ބުކުރެވޭ ާބުނެފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާތިާއަހަރޭ ާހިނދު ވ 

ާިތާ ާއަހަރަށް ާެއއް ާކީްއެވގެންތޯ ާވިދ ުޅވ އިރު ާރިޕީޓުކޮށް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާތިބިކަމަށް ާރ އްޖޭަގއި ާބަޔަކު ނ ޤ ބިލު

ާކުރެޭވާ ާއިންތިޚ ބު ާހިންގުމަށްޓަކައި ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާނުކުރެއްވީ. ާކަންތައް ާއެ ބޭފުޅުން

ާ ާިދުގވެެގން ާއުމުރަކީ ާދެންމ5ާާެކައުންސިލު ާވިދ ޅުވ ، ާތި ާއެހެްނީވމ ، ާއޮތީ. ާލިޔެފަިއ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ އަހަރޭ

ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވިދ ޅުވީާރ އްޭޖގެާރައްޔިތުްނގެާތެރޭގައިާިތއްބެވީ...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވ ހަކަފުޅުާމަޑުކޮްށލަދެއްވުންާއެދެން.ާނިޒ މީާމަްއސަލަާއެްއާހުށަހެޅުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާުކޑަާިހނދުކޮޅަކަށްާ

ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާއަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާމޫސާ 

މީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާގޮތުންާއެއްވެސްާބޭފުޅަކުާދައްކަވ ާވ ހަަކއަކަށްާޖަވ ބުދ ރީވުންާނޫނިއްޔ ާ

ާޖަދަލުވުމުގެާނިޒ މެއްާހަމަޖެހިފަާއެއްާނޯވޭާއިނގޭތޯ.ާުޝުކރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމެންބަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާގެންަދވ ާޝުކުރިއްޔ  ާދައްަކވަމުން ާތިާހ މަކުރެއްވިާނުކުތ ާވ ހަކަުފޅު ާމެންބަރު ރު.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާކަމަށްާ ާބަހައްޓަވ ނެ ާހަނދުމަފުޅު ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާތިއްެބވި ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާދެން ާއަދި މެންބަރ އި

ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާ

ާ

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މުގެމަނަ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސާ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކުރަްނވެގެްނާއިނގޭތޯ.ާކުޅުދުއްފުށީ ާތ އީދު އަޅުަގނޑު

ވިދ ޅުިވ،ާރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންނަކީާވަރަށްާނުކުޅެދޭާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭ،ާތަޢުލީމުާނެތްާބަޔެކޭ.ާއެހެންާވިދ ޅުވީމ ާެއާ

ާދަންަނވ ލ ނަން.ާ ާގޮތަކަށް ާކުރު ާހަމަ ާވ ހަަކ ާއެ ާތެުދވީކީ. ާައޅުަގނޑު ާނޫނޭ ާތ އީދުުކރ ކަށް ާައޅުަގނުޑ ކަންތަކަށް

ނޑުމެންާދައްކ އިރ5ާާުއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާ ާއަުޅގަ ނޑުމެްނ5ާާއަހަރުގެާވ ހަކަ އަހަރުގެާވ ހަކަާަދއްކ އިރުާއަުޅގަ

ާމެންބަ ާަމޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާލަދުނުގަނޭތޯ ާމި ާތިބީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަނގަިއގެްނ7ާާރަކު ާދައުެރއް އަަހރުގެ

ާ ާމަދުެވގެން ާވެސް ާދައުރު ާއެ ާތިބޭއިރު ާައްށ32ާާއަޅުަގނޑުމެން ާއަިމއްލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަދަލުކުރެވޭތޯ އަހަރަށް

ާމީހ  ާނިކަމެތި ާރ އްޖެޭތގެ ާއުޅުނީމ ، ާދޭން ާއެއްޗެއް ާމީހަކަށް ާެއހެން ާދ އިުރ، ާާވ ހަކަދަްއކަވަމުން ާއިތުރު، 4ާއަށް

ާއަިމއްަލާ ާތިމ  ާއޭ. ާުނަގނޭތޯ ާލަެދއް ާއުޅެނީ. ާވެގެން ާބޮުޑކަމަކަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއުޅުނީމ ، ާދޭން އަހަރު

އަހަުރާމުއްދަތުާދޭންާތިމ ާމ7ާާިނަފްސަށްާލަދުނުގަނޭތޯއޭ.ާރަްއޔިތުާމީހ އަށް،ާރަްއޔިތުާރ އްެޖތެރޭާއުޅޭާމީހ ާއަށްާ

ާނަފްސުގަ ާއަމިއްލަ ާތިމ  ާއުޅެނީ ާއެބަޖެހޭ ާހުންނަން ާތިމ  ާެއކަމަކު ާފުދުންތެރިކަމެއް. ާެއވަުރގެ ާނެތޭ އަހަރ7ާާުއި

ާ ާބޭނުމޭ ާތިމ  32ާާވަންދެން. ާވ ހަކަަދއްަކވަން ާތެުދެވފައި ާމިއަދު ާނުގަނޭތޯޭއ ާަލދެއް ާއެކަމަކު ާވަންދެން. 4ާއަހަރު

ާ ާލަދުގަންނަންޖެހ5ާޭއަހަރޭ، ާވ ހަކަދައްކަން. ާކިޔ  ާމީހުންނެތޭ ާޤ ބިލު ާިމާއަހަރޭ، ާހުވ ކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޭ.

ާ 7ާާތިބީ ާމީހ އަށް ާރައްޔިތު ާރ އްޖެތެރޭ ާބޮޑުވީ.ާފުދުންތެރިކަމެްއ7ާާއަހަރަށް.ާއެކަމަ ާތިމ އަށް ާޖެހުނީމަ ާދޭން އަހަރު

ާއެމް.ޑީ.ީޕާ ާދަންނަވަނީ ާމި ާެއކު ާއ ދޭހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކުަރމޭ. ާހިތ މަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތޭ. ާނަފްސުަގެއއް އަމިއްލަ

ާވޯޓުދެއްވ ެނ.ާާބޭފުޅުން ާއިން ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާވޯޓުދެްއވ ނެ. ާޕީ.އޭ ާއ އި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހަމަގައިމުެވސް ވޯޓުލައްަވއިފިްއޔ 

7ާއަޅުަގނޑުާއ ދޭހ ާއެކުާމިާދަންނަވަނީާތިާބޭފުޅުންާވޯޓުާޖައްސަވ ށޭ.ާވޯޓުދެްއވައިިފއްޔ ާއެާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ނޭާ

ާކައުންސިލުކަ ާތިއްެބިވ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާޚިޔ ނ އަހަރަށް. ާބޭފުޅުން ާތި ާވެސް ާބޭފުޅުނަށް ާހޮވޭ ާރ އްޖޭގެާމަށް ާވަނީ. ާތި ތޭ

ާއަިމއްލަާ ާއަޅުަގނޑުެމގެ ާނުެލވޭނެ. ާއޮުޅވަެއއް ާއެއް ާިރޔަލިޓީ ާމި ާއެބަތިއްބޭ. ާބައްަލވަްނ ާޓީ.ވީ ރައްޔިތުން

ނޑުާއަބަދުވެސްާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލ7ާީފުއްދުންތެރިކަމެއްާނެތިގެންާ 7ާހުގެާމެންބަރަކަށްާއަހަރުާދޭންޖެހުނީމ ާއަޅުގަ

އަހަރު.ާމިނިވަންާކޮންމ7ާާެއަހަރު.ާހިޔުަމންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނަށ7ާާްއަހަރު،ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުްނވ ާމީހަކަށްާ

ާ ާއަހަރޭ،7ާާމުއައްސަސ އަކަށް ާދެ ާޖެހުނީމ  ާއަށް ާމީހ  ާނިކަމެތި ާތެރޭގައި ާއަތޮޅު ާމީހ  ާރަްއޔިތު 5ާއަހަރު.ާއެކަމަކު

ާމީހުން ާއެ ާބުނީމ  ާއިުހގެާާއަހަރޭ ާއިުހވޭލ ، ާއެއީ ާޮގއްސި. ާތެރެއިން ާމ ޒީގެ ާޒަމ ން ާެއއީ ާނުކުރެވޭނޭ. ޤަބޫލެއް
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ާިކޔ ފަިއާ ާހެޮޔވެރިކަމޭ ާމިއޮތީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުކުރަން. ާޤަބޫެލއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޒަމ ންތަެކްއ ާެއ ޒަމ ންތައް.

ާމީ ާއެ ާމިއަދު ާެދރަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާގެެނއްސަ. ާބަަޔކު ާވެސް ާއަްށާވެރިކަމަށް ާމީހ  ާއަތޮޅުތެރޭ 7ާހުންނަށް

ާއަހަރުާދޭންާޖެހިލުންާވެގެންނޭާމިާއުޅެނީ.ާމީ...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާަވުގުތާ ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާޕ ޓީއަށް ާފަދައިން ާދެންނެވި ާެވސް ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދައްކަާ ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރު ާމިހ ުރާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑު ާދިަޔއީ. ާއެ ާހަމަވެގެން ާގެންދަަވނިކޮށް ވަމުން

ާޖަލްސ ާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަށް. ާފަހުމީ ާއިމްތިޔ ޒް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ ފަންނު ފުަުރުޞަތުއަރުވ ނީ

ާ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާއ ދައިަގއި ާހަމަޖެހިފައި ާއަޅުަގނޑުމެނ34.52ާްގެންދިޔުމަށް ާހުްސވަގުުތކޮޅަކަްށ ޖަލްސ ާާގައި

ނޑ ލުމަށްާވަނީާހަމަޖެހިފައިކަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަަރށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަމުންާފުރުޞަތުާއަރުވައިފިން.ާ ާމެދުކަ

ާ

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާކުޑަހުވަޝުކުރިއް ާޢަލައިކުމް. ާއަްއސަލ މް ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަޙްމަދުާޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދޫ

ާ ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކޮމިީޓގައ3ާާިޢ މިރު ާިދރ ސ ކުރެްއވި ާބިލު ާހުށަހެޅުްއވި ާގެަނއުަމށްޓަކައި ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ާއެީއާ ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަށް ާފ ހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައި ާޕޮއިންެޓްއ ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާހިމެނޭ. ާވެސް އަޅުަގނޑު

ާއެ ާއަިދާާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަން، ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ަޙށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއިޞްލ ޙު ބިލަށް

ާދެކޭގޮުތަގިއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާނުދޭ ާވޯޓެްއވެްސ ާއެއަށް ާއަުޅަގނޑަށް ާމަރުޙަލ ގައި ކޮމިޓީ

ާއަ ާވިސްނ ފައި ާވަރަށް ާއެއީ ާގެނައުމަކީ ާއިޞްލ ެޙއް ާއަށް ާވަރަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ުޅގަ

ާގެނެވޭެނާ ާއިޞްލ ޙު ާކުއްިލައކަށް ާކުއްލި ާފަހަރަކު ާހިތަށްެއރިހ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ.ާއެއީ ާމަސަްއކަތެއް ސީރިއަސް

ާގެންަނާ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަކަށް ާނޫނިއްޔ  ާގަވ އިެދއް ާހަދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީ ާނޫން އެްއޗެއް

ާ ާެއހ ާފަދައިން ާކަެމއްނޫން ާކޮްށގެންވ ނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާގެނައުމަކީ ާއިޞްލ ޙު ާުކޅެ، ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާބަލަންޖެހެނީާ ާެއކު ާިވސްނުންތެރިކަމ  ާވަރަްށ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކުރުމުަގއި ާއެކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފަސޭހައިން.

ާމާ  ާއެ ާމަޖިލީސް ާޚ ްއސަ ާމަޖިލީސް ާއޭުރގެ ާބޭުފޅުން ާހެއްެދވި ާވ ީނ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާަލއްވ ަފއި ާގޮތަށް ާެއ އްދ 

5ާހަމަގައިމުވެސްާވަރަށްާފުންކޮްށާވިސްނަވ ަފއިާވަރަށްާިދގުާަބހުސްތަކެއްާކުެރއްވުމަށްާފަހުަގއި.ާޭއގެާމުހިއްމުކަންާ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާފެިނވަަޑއިަގންނަވ ތީ ާކަމަށް ާބޮޑު ާމުހިންމުކަން ާއޮތުމުެގ އަހަރަށް

ާތަޖުރިބ ތަެކއްޮކްށާޤ ނޫ ާގިނަ ާވަރަްށ ާެއ ާހަދ ނީ ާުކޅެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާޤައުމުތަކުަގިއވެސް ާއެހެން ާއަްށ ނުއަސ ސީ

ާއިޞްލ ޙުޮކްށާ ާކުޅެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާމެނުވީ ާބެލުމަށްފަހުގައި ާނަތީޖ  ާއެ ާލިުބމަށްފަހު ާތަޖުރިބ ތަކެއް ާހިތި އޭގެ
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ާޤ ނޫނުއަ ާމި ާވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާކުެޅާނުހަދ . ާދުސްތޫރ  ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއަސ ސްތަކ  ާއ އި ސ ސީ

ާމުއްދަުތާ ާކައުންސިުލގެ ާމި ާދެން ާނޫން. ާުބއްދިވެިރކަމެއް ާއެހ  ާފެްނނަގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑަށް ހެދުމަކީ

ާއެ ާއަުޅަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވުނީ ާކުރެްއވިާބޭބޭފުޅުްނާވ ހަކަފުުޅގަިއާބޮޑަށް ީއާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއިާބޭބޭފުޅުްނާވަކ ލ ތު

ާ ާއެއީ ާގޮުތަގއި، ާކަެމއްގެ ާކުރައްވ  ާރަނގަޅަކަްށ ނިޑޑޭޓުންނަށް ާކެ ާއެ ނޑިޑޭޓުން ާކެ ާދިުގ7ާާކުރިމަތިލ  އަހަރަށް

ނޑިޑޭޓުްނާ ާކެ ާޤ ބިލު ާަވރަށް ާފެންވަުރގެ ާރަނގަޅު ާވަަރށް ާވެސް ާމިހ ރު ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ކުރެްއވުން.

ާވެސް ާކެމްޕޭއިނުތަކުން ާއެކަން ާކަމަށްާާާކުރިމަތިލައްވ ަފއިޭވ، ާމިކަން ާޤ ބިލުކަމ  ާބޭބޭފުޅުންގެ ފެނިވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާކުރިމަތިލައްވ ާ ާބޭބޭފުޅުން ާޤ ބިުލ ާވަރަށް ާސ ބިތުކޮށްދޭނެ ާވެސް ާކެމްެޕއިނުން ާބޭބޭުފޅުންގެ ާއެ ާކުޅަދ ނަކަން ހުރި

ާގޮތަކަ ާޤަބޫލުކުރ  ާއެެހންވީމ ،ާައޅުަގނޑު ާފެށިފަ. ާވެްސާގ ތްަގނަޑކަށް ާކެމްޕެއިނު ާވަނީ ާުމއްދަތަކަްށާމިހ ރު ާމި ށް

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާނަމަ ާވަނީ ާކަމަށް ާޚިދުމަތްކުރ  ާޤަުއމަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލަންޖެހެނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޫނޭ

ާެއާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާމަޞްލަޙަތަށޭ ާޤައުމުގެ ާނޫނޭ ާމަޞްލަޙަތަކަށް ނޑިޑޭުޓގެ ާކެ ބަލަންޖެހޭނީ

ނިޑޑޭ ާކެ ާުމއްދަތައް ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާފިޓުވ ންޖެހޭނީ.ާކަ ނޑިޭޑޓުންނަށް ާކެ ާނޫން ާމުއްދަތެއް ާފިޓުވ ންޖެހޭނީ. ޓުން

ާބޭބޭފުޅުންާ ާނިސްބަްތެވވަަޑއިގަންަނވ  ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާބައެްއ ާދެން ާދަންނަވ ލަން ާމިވ ަހކަ ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ާފ ުޑވި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރިޔ ސަތަށް ާރ އްޖޭެގ ާވަރަށް ާދައްަކވަުމން ާވ ހަކަފުޅު ާައޅުަގނޑަްށާދެންމެ ދ ޅުިވކަން

ާވ ހަކަާ ާދަންނަވަމުންދ  ާެވސް ާކުރިން ާައޅުަގނޑު ާއެއް ާވ ހަކަ ާއެންމެ ާހަމަ ާަދންނަވ ލ ނީ ފ ހަގަކުރެވުނު.ާއަޅުަގނޑު

ާކޭމްޕަކަށްާ ާއޮތް ާބިނ ެވފައި ާމަްއޗަށް ާައޚުލ ޤެއްގެ ާބ ވަތެއްގެ ާނެތެމުންދ  ާދުނިޔެއިން ާެއއީ އެއް

ާބޭޭބފުޅުން ާޢިްއޒަތްތެިރާާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާނޯންނ ނޭ.ާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަެއއް ާއިތުރު ާދައްކ ނެ ާދެން މިއަދު

ާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާހިސ ބުން ާމިހ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާ މިނެްޓެގ52ާާޝުކުރިއްޔ 

ާ ާގ ތްަގނަޑކަށް ނޑުމެނ52ާާްވަގުުތކޮޅަކަށް ާއަޅުގަ ާދެން ނޑ ލަނީ. ާމެދުކަ ާމި ާޖަލްސ  ާވަގުުތކޮަޅކަށް ާމިނެޓުގެ އަށް

ާ ާއިރ ދަކުރެިވއްޔ  ާފަށ ނީ ާވ ަހކަފުޅ22ާު>3ޖަލްސ  ާޢިްއޒަތްތެިރާާޖަހ އިރު. ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ދަްއކަވަން

ާމެންަބުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާނަންފުޅަކީ ާދެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާއެްނމެ ާލިސްޓުަގއި މެންބަރުންގެ

ާނަންފުޅު.ާ ާސަމީރުގެ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާނަންފުޅ އި ާމަޚްލޫފުގެ އަޙްމަދު

ނަޑއެޅިފަިއވ ާއެހެންނަ ާކަ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަމަވެފަ. ާވަނީ ާވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމިހ ރު މަވެސް،

ާފުރުޞަތެއްާ ާސަމީރަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާއެހެންވީމ ، ާހަމައެްއނުވޭ. ާމުޅިައކުން ވަގުތު
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ާމެދުކަނ ާޖަލްސ  ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއަޅުަގނޑު ާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ. ާދެނ22ާާް>3ޑ ލ ނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޖަހ ިއރު

ާޖަލްސ ާފަށ ނީ.ާާ

ާ

 ]އަށ28ާާް>35އިނ53ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފަށަިއގަްނނަާ-33.5 ާމަސަްއކަތަށް ާދަްނފަޅީގެ ާމި ާމަސައްކަުތގެ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑުމެންާާ`. އިރު

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުްމހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫުނއަސ ީސާާ-33.5ކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންަކން.ާާ-33މިވަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

މިވަނީާހުށަހެޅިފައި.ާާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެަނުއމުގެާބިލުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރެއްުވމަށ3ާްއަށްާ

ާބަހު ާހުރިމިހ ރު ާބ ކީ ާވަގުތުތައް ާދަްނނަވ ލ ނަާސްގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަގޮތް ާަވގުތު ާވަނީ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ވެފައި.ާން.

ާ ާއަށް 7ާާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެބަމިނެޓު ާާިއރު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ީޓއަަކށް ާަވކި 5ާއޮްތ.

ޓް.ާމިނ8ާެމިނެޓްާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.ާއަދިާެއއްެވސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުާނުދަްއަކވ .ާޕީ.ޭއާއަށްާ

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ 5ާާޤައުމީ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާމިއަރުވަނ5ާާީމިނެޓް. ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ މިނެޓް.

ާމަދުާސަމީރު.ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙް

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ މަދުާސަމީރުާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްާ

ާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާގުޅޭޝުކުރިއްޔ  ާއެކަމ  ާހުށަހަޅ ފަިއވުމުން ާއިޞްލ ޙެއް ާއަްށ ގޮތުްނާާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާބޭނުންާ ާއައުކޮްށލަދޭން ާހަނދ ން ާއަޅުަގނޑު ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާއެްއޗެއް ާފުރުޞަތުގައި ާމިާާލިބިފައިވ  ވަނީ

ާނިސްބަތްވެ ާއަްށ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންެގާވަަޑިއގަންނަވ  ޒަތްތެރި

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާއިންތިޚ ބުވ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމިހ ރު ާހޯދައިދިނުމުގ7ާާެވ ހަކަފުުޅގައި ާމުހުލަތެއް އަހަރުގެ

ާރަްއޔިތުންެގާ ާގޮުތަގއި ާބަެއްއގެ ާހެޮޔއެދޭ ާމ  ާނުވަތަ ާނެގުމަށްޓަަކއި ާެއޑްވ ންޓޭެޖއް ާޭއގެ ާމިަވގުތު ވ ހަކަދަްއކަވ އިރު

ގޮތްާއަުޅަގނޑުާމިާސ ފުކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާދ ާވުމަށްޓަކައިާކަްނތައްތައްާވަމުންކުރިމަތީގައިާ

ރައީސް،ާމަނިކުފ ނުާެވސްާެއާމަޖިލީހެއްގައިާއިންެނވިާރަްއޔިތުންގެާޚ ްއޞަާމަޖިލީހުގައިާއަޅުަގނޑުާވެސްާއިނީމު.ާ

ާ ާއޭރު ާދިޔައިރު ާުކރިއަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގައި ާއެ ާއޭރުގެ ާއޮތީ ާެމޖޯރިޓީ ާވެިރކަނ52ާްމުޅި ކުރަމުންާާއަހަރުގެ

ާ ާމުޅި ާއަތްމަީތގައި. ާސަރުކ ުރގެ 82ާާދިޔަ ާއ92ާެނުވަތަ ާމެންބަރުންނެއް ާކޮންޓްރޯލްކުރަްއވަމުްނާާއެަތއް ބޭފުުޅން

ހުށަހެޅިފައިާާއަހަުރގެާމުހުލަތުާވެސ7ާްވަނަާމ އްދ ާއަށ452ާާްގެންދެވި.ާއޭރުާހުށަހެޅުނުާިއޞްލ ޙުތަކުގެާތެރޭަގއިާ

ކަމަށްާއޭރުަގއިާރިޢ ަޔތްކުރަްއވ ާއެކަންާއެގޮތަްށާާިމަކން ، ށަހެިޅފައިާވެސްާއޮތް.ާއެހެންވީމާ އަހަރުާވެސްާހ5ާުއޮތް.ާ
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ފ ސްކުރެްއވުމުގެާމުހުލަތު،ާފުރުޞަތުާއޮތްއިރުާެއކަންާނުުކރައްވ ާމިއަދުާމިާމަޖިލީހުގަިއާޖަލްސ ގައިާތިމަންނ މެންާ

ާމިކަންތައްތަާމި ާކޮށްދޭންށޭ،ާތިބީ ާމެންބަރުންނަށްޓަކައި ާކުރިމަތިލ  ާއިންިތޚ ބަށް ާއަދި ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އް

ާމި ާމިއޮތީ ާއިން ާކުރަމުންާޑީ.އ ރު.ޕީ ާކުރިން ާއަކީ ާނަތީޖ  ާއ ޚިރު ާމީގެ ާބުނީމަ ާމަތިދިަޔާކަންާޮގތަށޭ ާއެާތައްތައް ާން

ާހަނދ ންނެ ާވެސް ާމިއަދު ާއުސޫލުން ާހަނދ ންނެތޭ ާވެސް ާއަބަދު ނޑުާާތުނީާބޭފުޅުން ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާވެދ ނެ. ކަމުގައި

ާ ާޮއޅުވ ލެއްވީގަސްތުދަންނަވ ނީ ާބޭނުންާގައި ާދަންނަވ ލަން ާވެދ ނޭ.ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑު ވަނީާާކަމުަގއި

ނޑުމެންާމިއަދުާހެޔޮއެދިގެންާނަމުގައިާނަމަވެސްާއަދިާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ  ގޮތުަގިއާާމިާމައްސަލަާމިގޮތަށްާއަޅުގަ

ާ ާތ ީއދުކުރަމު ާހަމަ ާވެސް ާކަމަކަށ7ާާްއަޅުަގނޑު ާމިފަދަ ާނޫން. ާެއްއ ާމައްސަލަ ާއޮތުމަކީ ާމުހުަލތަށް އަހަރުގެ

ނޑުާެވސްާދެޭކގޮތުަގއިާރަނގަުޅާކަމެއްާކުރިމަތިލ  ކަމުަގއިާދެކެްނ.ާާއިރުާއެކަންާއެގޮަތށްާކުރިއަށްާިދއުމަކީާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހުގަ ާއިންތިޚ ބުާއެހެންނަމަވެސް،ާރައްޔިތުްނެގާޚ އްޞަ ާރިޔ ސީ ާދިޔައީ ާކުރެވެމުން ާމަސައްކަތް ާއެ ާއޭރުަގއި އި

ާތ ރީޚަކ ބޭއްވުމަށް ާއަންނަ ާދެން ާބޭއްވޭާފަހުަގއި ާއިންތިޚ ބު ާަކއުންސިލުެގ ާލޯކަލް ާއެ ާނުވަތަ ިއުރާާގުޅުަވިއގެން

ާކަން ާމުހުލަތުގެ ާހިނގ  ާމުހިއްއެދޭތެރޭަގއި ާވަަރށް ާރޭިވގެން ާގޮތުގަިއާތައްތަކެއް ާކަމެއްގެ ާއެމު ކަންކަްނާާބެލެވިގެން

ާޤ ނޫނުައސ ސީގަާ ާބޭއްވުމުގައި ާއިްނތިޚ ބު ާއެހެންނަމަވެސް، ާދިއުމ ދިޔައީ. ާދިޔަ ާނުބޭއްވި ާމުހުލަތަށް ގުޅިގެްނާާއިވ 

ާއެ ާފުށުއެރުމ ދެން ާައއި ާހިސ ބުން ާމިާައއި ާއަިއސްގެން ާއެހެންވީމާ ާކަންތައްތަެކއް ާބަލ އިުރާާމި ، ދިަޔއީ. ވަގުތަށް

ާ ާނެތް.ާއަޅުަގނޑަށް ާެއއް ާމައްސަލަ ާވެްސ ާކުރުމަކުން ާއަދި ާމިއަދު ާނުކުރިކަެމއް ާއޭރު ާޮގތުގައި ޤަބޫލުކުެރވޭ

ާއެ ާކިަޔއިގެން ާއުޅެީނއޭ ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުކުރަން ާެއަކން ދެްއކުމަީކާވ ހަކަާއެހެންނަމަވެސް،ާިމއަދު

ާއެ ާދަންަނވ ނީ ާާއަޅުަގނޑު ާލަދުވެތިވ ްނޖެހޭނެ ާމިއަދު ާއެބޭފުޅުން ާވަަޑއިގަންަނވ ޭށާާމައްސަލައެކޭ. ޭބފުޅުން

ދުވަހުާަކންތައްތައްާކުރަްއަވވ ފަިއވ ާާރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާޔައުިމއްޔ ަތއްާބައްލަވ ަލްއވ ށޭ.ާއެބޭފުޅުންާއެ

ާދ  ާއިދ ރީ ާުއސޫލުން ާރައީސް،ާލ މަރުކަޒީ ާހުންނ ނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ ީޒަގިއާފެންނަން ާރީްއޗަށް ާވަރަށް އިރ ަތްއާގޮތް

ާވ ހަ ާބިލުގެ ާއެއ ހިންގުމުގެ ާނުވަތަ ާދައްކަމުން ާއަންަނާާބެހޭާކަަތްއ ާވ ހަކަަތއް ާކަމެއްގެ ާބިލުގައި ާއެ ގޮތުން

ނޑިަވޅެ ާދަ ާހިތ މައ  ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާތެެރއިްނާްއގައި ާވެރިކަމެްއގެ ާރައްޔިތުންެގ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަޮކށްލަން އެކު

ންާރަްއޔިތުންާބ ރުވެރިކުުރވަިއގެންާރައްޔިތުންނަްށާއެާފުރުޞަތުގެާބޭނުންާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާފުރުޞަތެއްގެާތެރެއި

ާސިީޓާާހިފޭ ާހަދ ފައި ާކައުންސިލެއް ާސިޓީ ާހަމަ ާވެސް ާމ ލޭގައި ާބަލަމ ތޯ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮތުމަކ . ާއޮންނަ ގޮތަށް

ާކޮމި ާެއ ާއިނިން. ާކޮމިޓީއެްއގައި ާެއ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅީމޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުޑާކައުންސިލަށް ާއަުޅގަ ޓީގައި

ާއެ ާމިއަދު ާއެާވ ހަކަދެްއކިން. ާމިއަުދާާބޭފުޅުން ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާގޮުތަގއި ާކައުންސިލަރުންގެ ާރަށްރަުށެގ ވިދ ޅުވ 

ބޭފުޅުްނާާކަމ ާފ ޑުވިދ ުޅވ ތީާއަޅުަގނުޑާހައިރ ންވޭ.ާއެާގޮުތގައިާަބއިތިއްބ ަފއިާތިބީމަާއެާމީހުންާއެާސަރުކ ރުންާއެ

ާމިވަާާއެބަ ާމިތިއްބެވި ާެވްސ ާއަނބުރ ާާގުތު ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދެންނެވިން ާއަޅުަގނޑު ާކޮމިޓީަގިއ ާއެ ތ ނގައި.

ާތިާފޮނުވ ލި ާނުކުތ ތަކުގައި ާހުރި ާފ ހަގަކުރަްއވ ފައި ާއިޞްލ ޙުތަކުަގއި ާފޮނުވ ލި ާމިގޮތަށްާާއިރު ާމިކަން ބޭފުޅުން
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ާމި ާމިހެންނޭ ާއ ޚިުރގައި ާމިގޮތަށްާނުކުރައްަވއިފިްއޔ  ާމިކަން ާބޭތިއްބީމަާާވަނީ. ާއެތ  ާަކއުްނސިލަރުން ދިމ ވ ނެއޭ.

ްއޔަތުންާއެތ ގަިއާޕޮިލޓިކަލްާމަޤ މެއްެގާގޮުތގަިއާތިްއބަވ ާބޭފުޅުންާެއކަންކަްނާތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާހައިސިނުވަ

ާދޫކޮށްލ  ާއޮތުން ާއޮންނަ ާގޮތަށް ާތިއްބަވ  ާދައްަކވަންާއެާވަންޏ ާކަމަށްާކުރެްއވުމަށް ާމަގެއް ާއެހެން ޖެހޭނޭ.ާނޫން

ުދަވހުާވިދ ޅުވީާކީކޭތޯ.ާކޮމިީޓގަިއާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ުޅީވާާރިޕޯޓްކުރަްއވ ނެާފަރ ތެއްާބުނުއްވަންޖެހޭނޭ.ާއެކަަމކުާއެ

ާތިާާތި ާސަމީރު ާނޫނޭ. ާބޭނުމެއް ާވެްސ ާއަުޑއަހ ކަށް ާނޫނޭ.ާާވ ހަކަ ާބޭނުމެއް ާވެސް ާޤަބޫލުކުރ ކަްށ ާވ ހަކަ ދައްކ 

ދުވަހުާބުނިާވ ހަކަ.ާމިއަދުާާެވގެންނޭ.ާެއއީާއެާއްާއެހެންާއަަތކަށްާބަދަލުކުރުވަންތިއުޅެނީާއަހަރެމެންގެާސިުކނޑިތަ

ާވ ހަަކއެއްތޯ.ާމިއަދުާމިއޮތީާއެ ިޢްއަޒްތެތިރ ، ތައްާައއިސްާޖެހިފައި.ާއެހެންވީމ ދުވަުހގެާަކންތައްާމިދައްކަވަނީާކޮން

ނޑުމެންާކޮމިީޓގައިާހަަމާާަރއ ްސ، ަދްނަނވ ަލްނ ޭބުންނަވނ  މ ލެޭގ ަހަމ ިސޓ  ަކުއްނިސުލަގއި  ވެސްާއަުޅގަ

ާކުރިމަތިލަްއަވއިގެްނާ ާޭބފުޅަކު ާނަމުަގއި ާމޭޔަރެްއގެ ާސީދ  ާހަމަ ާވެްސ ާކައުންސިލަްށ ާސިީޓ ާބުނީމު ާެވސް އަނެއްކ 

ާނަތީޖ އަކަށް ާއ ޚިރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާހައްދަވ ށޭ. ާކުރަްއވަން ާއެގޮާއެކަން ާނުވޭ ާބޭނުންފުޅެއް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ތަްށާވީ

ައުޅަގނުޑެމްނ ިމައުދ ، ޮގސްފައިާހުރިާގޮތް.ާއެހެންވީމާ ާިމިހރ  ަކްނަތްއަތްއ ުކިރައށް ، ެށއް.ާއެހެންވީމ ހައްދަވ ކަ

ާހުރިާމި  ާކަންަތއްތަްއ ާމ ޒީގެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއްާވ ހަކަަދއްކ އިރު ާމުހިއްމު ާބަލ ލުމަކީ ާމަްއޗަށް ކަުމަގިއާާގޮުތގެ

ާޤ ނޫނުއަސ  ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަުދާދެކޭތީ ާެއއީ ާގެނައުމުގައި ާއިޞްލ ޙު ާމިދެންނެވި ާއަށް ސީ

ާއެ ާފ ހަަގކުރެވުނަސް ާކަެމއްކަމުަގއި ާރަނގަޅު ާބަޔަކަށް ާތިބި ާކުރިާކުރިމަތިލ ފައި ާއެކަްނކަން ާއެާާދުވަހު ާކުރީ ާބަަޔކު

ާއެާ ާހިފ  ާނަހަމަގޮތުގައި ާޭބނުން ާފުރުޞަތުގެ ާލިބުނު ާކުރަން ާނޫނޭ.ާެއކަންކަން ާާގޮތަކަެށއް ާއެކަންކަން ގޮތަށްާާއޮތީ

ާބަދަލުކުރައްވ ަފއޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

ާމިާ ާގެަނއުމަށް ާިއޞްލ ޙެއް ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާިމ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާއަ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއިޞްލ ަޙކީ ާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާއެ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާމ އްދ ެގ453ާާޅުގަ ވަނަ

ނުޑމެންާހުށަހަޅ ފައިވ ،ާމަޢ ފު)ރ(ާއަށްާގެންނަންާއަޅުާ ކުރައްވ ،ާ)ނ(ާއަށްާގެންނަންާހުށަހަޅ ފައިވ ާިއޞްލ ޙެއް.ާގަ

އަހަރޭާއޮންނަާއޮތުނ5ާާްއުމުރަކީާދިުގެވގެންާާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންގުމަށްަޓކައިާއިންތިޚ ބުކުެރވޭާަކއުންިސލުތަކުގެ

އަހަރަށްާނިންމިާނިންމުނ5ާާްއަހަރަށްާބަދަލުކުރަންާހުށަހެޅިފައިވ ާހުށަހެޅުން.ާއ ދެ،ާއޭރުާޚ އްޞަާމަޖިލީހުަގއ7ާާި

ާއޮތްާއެ ާމިދެންނެީވާާގޮތަށް ާއެހެން ާއ ދެ، ާޮގއްސަ. ާބަދަލުވެގެން ާަވނީ ާމަންޒަރު ާމުޅި ާމިއަދު ާވިަޔސް ކަުމގައި

ާަކނަޑއެިޅާލ  ާމަރުޙަލ ގައި ާއިންތިޤ ލީ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާހެދީ ާޤ ނޫނެއް ާހިންުގމަށްޓަކައި ާއުސޫލުން މަރުކަޒީ

ކަންާނިންމަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެވަނަާއަހަރުެގާޖުލައިާމަހުގެާކުރިންާާ;422ބަޔ ންެވގެންވޭާމިދިޔަާއަހަރުެގ،ާއ ދެ،ާ

ާފ އިތުެވގެން ާދުވަސްތައް ާމިހ ރު ާާއެހެންނަމަވެސް، ާގިނ3ާަގޮސް ާވުރެ ާފ އިތުވެގެންާއަހަރަށް ދިަޔއީ.ާާދުަވސް
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ާދިއުމ  ާބަދަލުވެގެން ާމަޞްރަޙު ާމުޅި ާއެތި ާމުޅި ާމުހިއްއެާއެހެންވީމ ، ާދިނުން ާފުރުޞަުތ ާއެ ކަމަށްާާމުީކގައި

ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާއެާވިސްނ ލެވޭ. ާުއމުރ އި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ެވްސާާނޫންާޮއތީ

ާފ ސްެވގެންއެހެ ާޤ ނޫނުތައް ާބިލުތަކ އި ާގިނަ ާެއކިެއިކާާން ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާކައުންސިލުތަުކގަިއ ާމިފަދަ ދ އިުރ

ާމި ާބަދަލުެވެގން ާވެސް ާޤ ނޫނުތައް ާހުރި ާހެދިފައި ާމިހ ރު ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާޮހވޭ ާާދ އިރ ތަކުގެ އަހަރަށް.7ާާދަނީ

ާއަތޮޅު ާަކުއންސިލުތަކަށް ާރ އްޖެތެރޭގެ ާނުވަތައެހެންވީމ ، ާކައުންސިލަށްާތަކުން ާމިާާރަށު ާއަދި ާވިޔަސް ކަމަށް

ާރަނގަޅަްށާ ާވަޒީފ  ާއަދި ާމީހުންނ އި ާފެންވަރުގެ ާރަނގަޅު ާބޭފުޅުންނަށް ާކުރިމަތިލަްއވ  ކައުންސިލުތަކަށް

ާފުރުޞަާ،ކުރުމަށްޓަކައިާ ާމި ާކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ާބޭފުޅުން ާފެންވަރުގެ ާރަނގަޅު ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކއި ތުާފުރިހަމައަށް

ާގަބޫލުުކރ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަޅުަގނޑު ާބަދަލުޮކށްދިނުމަކީ ާާން ާއޮތް ާކުރެވެން ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ކަމެްއ.ާގޮތުަގއި

ާކަމެއް ާކުރެވެްނވ ނެ ާމިދެާާއަދި ާވަންޏ  ާކަމަށް ާގަބޫުލކުރަނީ.ާއެހެންނޫން ާއަޅުަގނޑު ާތަފ ތުތަކެއްކަަމށް އެަބާާންނެވި

ާކަންަތއްތައް ާއ ދެ،ާއެދުވަުހގެ ާގޮތަކަޭށާާވެގެންާއ ދޭ. ާހުސްއެކަނި ާބޭނުންވ  ާކޮންމެހެން ާސަރުކ ރުން ާއޭުރގެ ދިަޔއީ

ާކަމުަގއި ާތިއްެބވި ާމެންަބރުންތަކެއް ާގިނަ ާކިަތއްމެ ާދަންަނވ ކަެށއްާނެީތމު.ާއަދި ާކަންތައްަތކުަގއިާާއަޅުަގނޑު ވިޔަސް

ާާއެ ާވިސްނުން ާގޮަތކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާފެނުނު ާގޮްއސަަވގުތު ާަބއްޓަންކޮްށގެން ނޑުމެއި ާއަޅުގަ ާމިާވ ަކން ންނަށް

ާބަލައި ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ،ާއެނިގގެްނާލުުމން ފެނިގެންދޭ.

ދައްކަިއ،ާމިާއިޞްލ ޙަކީާރަނގަުޅާނުވަނީާމ ާދިގުާވ ހަކަތަެކއްާާމިާފުރުޞަތުގައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާ

ާއިޞްލ ޙެ ާރަށްރަުށެގާާއްހެޔޮ ާކައުްނސިލުތަކަށ އި ާއަތޮޅުތަުކގެ ާފުރުޞަތު ާއެ ާގަބޫލުކުރ ތީ ނޑު ާައޅުގަ ކަމަށް

ާ ާބޭފުޅުންނަށް ާހޮވޭ ާކައުންސިލުތަކަށް ާސިޓީ ާއަދި ާދ7ާޭކައުންސިލުތަކަށ އި ާމުއްދަތެއް ާދުވަހުގެ ގޮތަްށާާއަހަރު

ާނިޔަތެއް ާއިޚުލ ޞްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިންމުމަކީ ާއެކަމަާއަޅުަގނޑުމެން ާގަބޫލުކުރ ތީ، ނޑު ާއަުޅގަ ވ ހަަކާާށް

ާދަންނަވ ލީ.ާަވރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާެދއްިވާފުރުޞަތަށް.ާހަމަާއަޅުަގނޑުާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަށް ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ަވަނ3ާާހިސ ބުން

ާ ާތިއްބެވިއިޞްލ ޙު ާއެިދވަަޑިއގެންފަިއ ާވ ަހކަދައްކަން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާބިުލ ޢިްއޒަތްތެރިާާގެނައުުމގެ

ނޑުާމިހ ރުާަގވ އިުދގެރުޞަތުާމިާނިމުމެންބަރުންނަށްާފު ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގެާދަށުންާއެާމ އްދ ގ97ާާެާނީ.ާއަޅުގަ

ވަނަާިއޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބިުލެގ3ާާނުއަސ ސީާއަށްާވ ާގޮުތގެާމަތިންާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫާގައި)ށ(

ާިކޔުނ5ާް ާާވަނަ ާއައިޓަމް ާވެސ33ްިއްއވަން.ާއެެޖންޑ  ާރިޕޯޓެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާދަށުން ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާާގެ މިހ ރު

ާސްކޮށްާމިާނިމުނީ.ާބަހު

ާ
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ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.35

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއޮތީ ާދެން ާއައިޓަމް ާއަޅުާ…34އެޖެންޑ  ާއިންތިޒ މުާ. ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއޮންނަގަ ާއެޖެންޑ ާާކޮށްފައި ގޮތުން

ާ 34ާާއައިޓަމް ާއޮްނނ ނީ ާއެހުން ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާއެހުމުގެ ާައއިޓަމ52ާާް>3ވޯޓަށް ާއެޖެންޑ  ގަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ

.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.ާމ35ާިއައިޓަމްާާށްާފަސްކުރުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާއެޖެންޑ އ52ާަ>3

ާވ ހަކަފުޅުާ ާބިލަށް ާމި ާމިހ ރު ާބިލު. ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާޮއތީ ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާމިއަދު ާދަށުން ާއައިޓަްމގެ އެޖެންޑ 

ާެގންދ  ާއަރުވަމުން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިގޮްތާދެއްކެވުމަށް ާބ ކީ ާަވުގތުތައް ނޑު ާއަޅުގަ ނަން.

ާޑީ.އ ރުދަ ާާ.ޕީންނަވ ލ ނަން. ާއެމް.ޑީ.ޕ66ާާީައށް ާާމިނެޓުއިރު. ާނިސްބަތްުނވ ާާ;6އަށް ާޕ ޓީއަކަށް ާަވކި މިނެޓުއިރު.

ާ ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާނުދައްަކވ . ާވ ހަކަފުޅު ާއަދި ާމެންބަރަކު ާޕީ.އ7ާާޭއެްއވެސް ާިލބިވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާމިނެޓުއިރު

ާ ާޕ ޓ38ާީއަށް ާަޤއުމީ ާާމިނެޓު. ާޕ ޓީާމިނެޓު.7ާއަށް ާާޖުމްހޫރީ ާއެންމ7ާެއަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ފުރަތަމަާާމިނެޓު.

ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު

ާ ާނަމުގައި ާހަޅުތ ލުކުރުުމގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެްއިވާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅުއްަވއި ާބިުލ ހުށަހަުޅއްވ ަފއިވ 

ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރަށް ާޝުކުާޢިއްޒަތްތެރި ާެއކު ާބިލު ާމި ާއަުޅަގނޑު އިލިާބަލަރުދަންނަވަން.

ާަރއީްސ،ާބަލައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާހުރި ާނުކުތ ަތްއ ާބަެއއް ާފ ހަގަކުރެޭވ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ލުމުން

ާބަޔ ންކޮށްފައިޤ ނޫނު ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާގޮުތގެާާއަސ ސީަގއި ާމިކަންާާވ  ާނުލ  ާހޯދުމަކ  ާހުއްދަ ާކުރިން ާއިތުރު މަތިން

ގޮތުންާރަްއޔިތުންާއިޙުތިޖ ޖުކުރުމަށްޓަކައި.ާެއކަމަުކާގެާންާދީފައިވަނީާއުސޫލެއްާއިާކުރުމުގެާފުރުޞަތުާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެާ ާއެާއެކަމ މެދު ާވ ނަމަ ާއޮތުމުެގާާކަމަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާފުރުޞަުތ ާކުރުުމގެ މަަސއްކަތެްއ

ާއޭގެތެޭރގަިއާ ާއެބަހުރި. ާނުކުތ ަތްއ ާަބއެއް ާފ ހަގަކުރެވޭ ާައޅުަގނޑަށް ާބިުލގައި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއަދު ބޭނުމުގައި.

ާމި ާގަޑި ާާހަޅުތ ލުކުރަންޖެހޭ ާހުށަހެޅުމުގެ ާއެބ34ަހުށަހެޅިފައިވ  ާއޮާާަގއި ާހެނދުާ:ވޭ ާނުވަތަ ާއ އި ާއ އިާާ:ނު

ާ ނުޑގެ ާބުނެފައި.ާާއ 8ާރޭގަ ާކަމަށް ާދެމެދުގައި ާނުަވަތާއަދި ާމަގުމަތީގައި ާފަރ ތަަކށް ާެއއްވެސް ާމީގެތެރޭަގއި މިހަމަ

ނަޑްށާ ާއަޅުގަ ާކުރަން. ާއެކަން ާމަތިން ާގޮތެްއގެ ާދަތިނުވ ނެ ާފަރ ތަކަށް ާއެއްެވސް ާފަރ ތަކަށް ާއުޅޭ ހިނގ ބިނގ ވެ

ވަނީާމިާމައްސަލަތައްާމިާރ އްޖޭަގިއާާވެސްާަދންނަވ ލަންާބޭނުންާފުރަތަމަާއެންމެާެގާގޮުތގައިފ ހަގަކުރެވޭާުނކުތ ެއއް

އެންމެާބޮޑަށްާފެންމަތިވެގެންާނުވަތަާމިާދަތިތައްާކުރިމަތިވެގެންާމިާދަނީާޙަޤީޤަތުގައިާގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ނޑުާހަމަާރިޯޒޓުތަުކެގާތެރެއިކަވ ހަކަފުޅުދެްއކެިވާރިޒޯޓުތަާ ންާފަށަިއގެންާދ ނަން.ާރިޒޯޓުތަުކަގއިާވެސްާިމާއް.ާއަުޅގަ
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ާޚ  ާރައްޔިތުންނަށް، ާދިވެހި ާއަދ ކުރަުމންދ  ާވަޒީފ  ާމުވައްަޒފުންނ މަސައްކަތް ާދިވެހި ާވަރަށްާާއްޞަކޮށް ދޭތެރޭގައި

ާއެބަ ާއޯނަރުން ާރިޒޯޓު ާކުރަްއވ  ާކަންތައްަތއް ާވަރަާރަނގަޅަށް ާފަރ ތްތަކުން ާބަެއއް ާހަމައެއ އެުކަގއި ާއަދި ްށާިތބި.

ާހިންގ  ާކަންތައްަތއް ާގޮތްގޮތަށް ާހަމައެނޭދެވޭ ާއަދި ާއެބަހުިރ. ާވެސް ާވަޒީާފައި ާމަސަްއކަތްތެރިްނާއ އެުކގައި ފ ގައި

ާވ ހަކަާޤ ނޫނ  ާކުރަމުންދ  ާކަންތައްތައް ާވ ހަކަތަާޚިލ ފަށް ާައޑުިއވެމުންދ  ާތަކުރ ރުކޮށް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއ.ާކެއަކީ

ާ ާހައެކަންކަން ާެއކަންކަން ާއަދި ާނުކުރެވޭ. ާވެސް ާއެކަީށގެްނވ ާހައްލެއް ާއެކަންކަން ާފަރ ތްތަކަކުން ާހުރި ްއލުކުރެވެން

ެއކުާފ ހަގަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާފ ހަގަކޮށްލަްނާާވެސްާއަޅުަގނޑުާހިތ މަޔ ާގޮތެްއގައިާހިނގަމުންާނުދ ކަން

ާރިާ ާބައެއް ާމެނޭޖުބޭނުންވޭ ާދިވެހި ާމެނޭޖުމެޒޯޓުތަުކަގިއ،ާެއއީ ާބޭރު ާިވޔަސް ާކަމުގައި ާވިޔަސް.ާންޓު ާކަމުގައި މެންޓް

ާ ާއެބަހުޭރ ާރިޒޯޓުަތކުަގއި ާމަަސއްކަތްއެބައެއް ާރިޒޯޓުގައި ާއެނޫންާބޭފުޅުން ާއަދި ާވެސް ާމުަވއްޒަުފން ާދިވެހި ކުރ ތީ

ާވަޒީ ާވެސް ާޔުނިފޯާމުވަްއޒަފުން ާބޭނުންކުރަންޖެހޭ ާފ ގަިއ ާލ ތީވެ ާމް ާދައްކަްނޖެހެނީ. ާފައިސ  ާއޭަނާޑިޕޮސިޓެއްއެބަ .

ާޔުިނފޯވަ ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާއެބަޖެޒީފ ގައި ާއޭނަ ާލ ތީ ާއެހެންވީމާ މް ާމެނޭޖުމެންޓުގައި. ާބަހައްޓަން ާޑިޕޮސިޓެއް ިމއ  ، ހޭ

ާޮކްނަކަހަލ ުއޫސެލްއތޯ  ާލިބެންޖެހޭ ާއެމީހުންނަށް ާހަމައެއ އެުކގައި ާއެބަހުރި.ާއަދި ާކަންތައްތައް ނ ޔަތ ިއާއި.ާމިކަހަލަ

ާރަްއކ  ާހިމ ޔަތ އި ާނިދޭނެ ާވެްސ ާިމކަންތައްތަްއ ާތެރިކަން. ާދަިތާގޮތްތަކ  ާވަރަށް ާހުންނަނީ ާވެްސ މިކަންަތއްތައް

ާމިހެ ާރިޒޯޓެއްަގއި ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާނުދަންނަަވން ނޑު ާއަުޅގަ ާތަންތަނުަގއި. ާަބއެއް ހުރީ.ާާނެކޭހ ލެއްގައި

ާނުކުތ  ާއެންެމާބޮޑު ާާއެހެންނަމަވެސް،ާމީގެ ާދިވެހިންނ  ާބިދޭސީންނ އި ާމައްސަލަ.ާބިދޭސީންނަށްާއަކީ ތަފ ތުކުރުމުގެ

ާ ާއަހަރީ ާޗުއްޓީައކ ނ ޔަތްތައިލިބިދެވޭ ާއަހަރީ ާނުވަތަ ާާކ ިއ ާލިބޭ ާނުލިބޭއިެއކުަގއި ާިދވެހިންނަށް ކަމީާާނ ޔަތްތަކެއް

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާމިއަދު ާހުރިއިުރ ާމިހެން ާމިކަންކަން ާއެހެންވީމ ، ާޙަޤީޤަތެއް. ާހުރި ާފެންނަން ާމިކަުމގެ ާހަމަ ވެސް

ާފުރުޞަހަޅު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙުތަކެްއ ާބިލަށް ާމި ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާބިލުގެ ާމި ުތާތ ލުކުރުމުގައި

މީދުކުރަން.ާހަމައެއ އެުކގައިާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލ ަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންޭވާކަމަށްާުއއްާއަޅުަގނޑަށްާލިބޭނެ

ވެސްާދިމ ވ ާމައްސަލަތަކުަގިއާާފުރަތަމަާނުންތަކެއްާގެްނގުުޅއްވ ށޭާއެންމެމިާބިލ ާމެދުގައިާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާިވސް

ާމެނޭޖްމެންޓުން ާނޯޓުކޮށްފައި ާމައްސަލަތައް ާހުށަހެޅޭ ާމައްސަލަތަކ ާމެނޭޖްމެންޓަށް ާއެ ާދެާާހުށަހެޅުމުން ާމެދުގައި

ޑަާމުއްދަެތއްާދިނުމަށްާފަހުގައިާއެާކުރުމަށްާފަހުގައިާލަސްެވގެންާނުވަތަާކުވ ހަކަދެކެވޭނެާމ ހަޢުލެއްާޤ އިމުފަރ ތުންާ

ާފަ ާނިމުމަށް ާމަރުޙަލ  ާމުއްދަތުގެ ާއެއ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ާދެން ާގޮތްތަެކްއާހުގައި ާނެގޭނެ ާއެްކޝަން މެދުަގއި

ާލޯ ާމެނޭޖްމެންޓުން ާހަމަެއއ އެުކގައި ާއަދި ާމީހުންނާ އޮންނަންވ ނެ. ާއިހުތިޖ ޖުކުރ  ާއަިއއްސ  ާގޮަވއިގެން ޔަރުން

ާކަމަ ާިއހުތިޖ ޖުވ ހަކަދެްއކޭ ާވަންޏ  ާބައެށް ާތިބި ާވ ހަކަކުރަން ާލޯޔަރުންނ  ާވެސް ާފަރ ތުން ާފުރުޞަުތާއްގެ ދެއްކުމުގެ

ާދިާ ާކުރެވިގެން ާމިކަންކަން ާމަތިން ާއުސޫލެއްގެ ާހަމަހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާމުހިއްލިބެންޖެހޭނެ. ާކަމެއް.ާއުމަކީ މު

ާއިްނވެސްޓްމެންޓުހަމައެއ  ާބޮޑެތި ާފަރ ތްެއކުަގއި ާތިއްބެިވ ާހިމ ޔަތްތަކޮްށގެން ާމުހިއްއް ާވެސް ާކަމެއްާކުރުމަކީ ާމު

ކަމުގަިއާައޅުަގނޑުާެދކެން.ާެއހެންވީމ ،ާހިމ ޔަތ އިާަރއްކ ތެިރކަންާލިބިގެންާމެުނވީާވަޒީފ ާއަދ ކުރުމުެގާފުރުޞަެތްއާ
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ާކުަޑކަމ ާވަގުުތކޮުޅގެ ާނޯންނ ނެ. ާރ އްޖެައކު ާމިާާވެސް ާބިލު ާމި ާބޭނުމީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާތުގެގޮާަ އެުކަގއި

ާދެކެން.ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަކމުގައި ާގެންނަންޖެހޭ ާިއޞްލ ޙުތައް ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާދ އިރު ާމަރުޙަލ އަކަްށ ާކޮމިޓީގެ މަތިން

ނޑުާިހތ މަޔ ާއ އިާަބއެއްާުފށުއަރ ާމ އްދ ތައްާމިާބިލުގައިާހުރިކަންާޤ ނޫނުއަސ ސީ އެކުާފ ހަގަކުރަން.ާާވެސްާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާލޫފްދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާގަލޮޅުާދެކުނު

ާކަމަށްޓަަކިއާ ާދެްއވި ާހުށަހަޅުއްަވއި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާޝުކުުރއަދ ކުރަްނ.ާވިލި ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާވެްސ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފުށީ

ވަނީާމިާބިލުގެާބޭނުމަކީާއެްއވެސްާހ ލެްއގައިާވަޒީފ ާާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭުނންާފުރަތަމަާއ ދެ،ާއެންމެ

ާ ާބިލެއް ާހެދޭ ާއެކަނި ާފަރ ތްތަކަށް ާގަބޫލެއްާކަމަށްާކަމެއްއަދ ކުރ  ނޑު ާބިުލެގާާައޅުގަ ާހަމަގައިމުވެްސާމި ނުކުރަމޭ.

ާފައިދ ވ ނެ ާވެްސ ާފަރ ތްތަކަށް ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާފަރ ތަށ އި ާދޭ ާވަޒީފ  ާއަިދާާފަރ ތުން ކަމ އި

ާއޮންނ ނެ ާސ ފުވެފައި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާހަމަގައިމުާކަންކަން ާގަބޫލުކުރަންާކަމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަވެްސ ާއަދި .ާ

ާފަރ ތްތަކުެގާ ާއަދ ކުރ  ާަވީޒފ  ާިރޒޯޓުތަުކގައި ާފ ހަގަކުަރއްވ  ާއެބަ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ އެހެންމެ،ާމިތަނުގެ

ާއެްއވެސް ާގަބޫލެއްާވ ހަކަ. ާއަޅުަގނެޑއް ާފަރ ތްތަކަްށާާހ ެލއްަގއި ާއަދ ކުރ  ާަވީޒފ  ާިރޒޯޓުތަުކގަިއ ާމިއީކީ ުނކުަރން

ިއާގުިޅގެންާހަމަާމ ލޭގަާާުބންާމިާޤ ނޫނުާމިހެންާފ ސްވުމ ހެދޭާޤ ނޫނެއްާކަމަކަށް.ާީމގެާސަބައެކަނިާއަމ ޒުކޮްށގެންާ

ާނޫން ާއޮފީސްތަްއ ާސަރުކ ރު ާކުދިކުިދާާނަމަާވެސް ާއަދި ާއޮފީސްތައް ާސަުރކ ރުގެ ާވެސް ާރަށްރަށުގައި ރ އްޖޭގެ

ާަކއިރީަގއި ާަފރ ތްތަކުގެ ާހިންގ  ާވިޔަފ ރިތައް ާއަިމްއލަ ާވެސް ާފަރ ތްތަކަްށާާއޮފީސްތަުކގައި ާކުރ  މަަސއްކަތް

ާކުރަްނާމި ާލިިބެގންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާޙައްޤު ާމިކަްނާާއުޅޭހ ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާޤ ޫނނަކުންާސ ފުކޮށް ާކަމަކީ ެވސް

ނޑައަަޅއިާާއޮންނ ނެ ާކަ ާޕްރޮސީޖަރތަކެއް ާހުންނ ނެ ާކުރިން ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާނޫންނަމަ ާބަޔ ންކޮށްދިުނން. ގޮތް

ާއެކަން ާހަޅުތ ލުއެގޮތަށް ާބަޔ ްނކޮށްދިނުން. ާޤ ނޫނެްއގައި ާާކަން ާއަޅުަގނޑުމެްނާކުރުމަކީ ާހަމަ ާބަލައިލ އިރު ކޮބައިތޯ

ާ ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާނޫންނަމަ ާެވްސ ާރައްޔިަތކަށް ާކޮންމެ ާފުރަތަމައިނުން އެބަާއެންެމ

ާަވޒީފ  ާފަރ ތްތައް ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާަހޅުތ ލުކުރުމަކީ ާނޫންވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ާތިބުންކަން ނަމަާާއަދ ނުކޮްށ

ާ ާެއއްެވސް ާއެއީކީ ާތިބުންކަން. ާހުއްޓ ަލިއެގން ާއަދ ކުރުން ާމުޒ ހ ރ ކުރ ާހ ވަޒީފ  ާހަޅޭލަވ  ާެއްއވެ ާތަނަކަށް ލެއްގައި

ާހެދުން ާައޑުގަަދކޮށް ާހަމަާކަމަކަށްާަކމެއްާގޮތަށް ާޤައިމު ާެވސް ނޑު ާިޢއްޒަތްތެިރާާޤަބޫލެއްއަުޅގަ ާބައެއް ނުުކރަން.

ާ ާކަމެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާމިއީާފ ހަގަކުރަްއވައިފިމެންބަރުން ާކުރެވޭ ާމިތ  ާއަޅުަގނެޑްއާާޚިލ ފަށް ާނަމަވެސް ކަމަށް.

ާޤ ނޫުނައސ ސީމަގައިމުހަ ާއެއީ ާމަޖިލީާއ ވެސް ާމި ާޤަޫބލެއްޚިލ ފަށް ާކަމެއްކަމަށް ާކުރ  ާސަބަބަކީާާހުން ނުކުރަން.

ާ ާމ 38ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާ)ހ(38ާއްދ ަގއި،ާވަނަ ާމ އްދ ގެ ާމިވަނަ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާވަރަށްާސ ފުކޮށް އޮންނަީނާާގައި



 87 

ާބ  ާމި ާއެންމެހައި ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާޚިލ ފުނުވ ާއިޙައްޤުތަކާ ބުގައި ާއަްސލަކ  ާއިސްލ މްދީނުގެ ާގޮތުގެާމިނިަވންކަން ާނޭ

ާ ާމީހަކަށްމެ ާކޮންމެ ާމިާލިބިގެންމަތިން ާެއވެއިާޤ ނޫނުއަސ ސީާވ ކަން ާކޮށްދެ ާކަަށވަރު ާން ާމިއިން ާއަދި އެްއެވްސާ.

ާ ާމިންވަެރއްޙައްޤެއްާނުވަތަ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާމިިނވަންކަމެްއާއެްއވެސް ާގޮުތގެތަޢ ރުޟުާހިފެހެއްޓޭނީ މަތިްނާާނުވ 

ާ ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިުތންގެ ާޤ ނޫނަކުންނޭ. ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންެގ ާވެސް ާއެއިންާޤ ނޫނަކުން

ާާޙައްޤެއް ާމިނިވަްނކަމެއް ާުނވަތަ ާމިނިވަން ާހިެފހެއްޓޭނީ ާމިންވަެރއް ާމުޖުތަމަޢެެއްއވެސް ާމިފަަދާދިމިގުރ ީތ އްގައި

ައޅުަގނުޑާއެކު،ާާވަރަށެެވ.ާއެހެންކަމަށްވުމ ކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާމިންއްޓިދ ނެާހިފެއްހެމިނިވަންކަމެްއާޙައްޤެއްާނުވަތަާ

ާދިމިގުާޤަބޫލުކުރ  ާިމނިވަން ާމުޖުތަމަޢުގޮުތގަިއާއެހެން ާރ ތީ ާނޫންތަކުަގއި ާކަންކަްނާހަޅުތ ލުކުރުން ާމިާާމިފަދަ ނަމަ

ާއުސޫލުތަކ ސްޓްރައިކްާ ާގެންުގޅޭ ާމިާކުރުމަށް ާޤަބޫލުކުރަންާއެްއގޮތަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކުރެވިފައިވ  ާފަރުމ  .ާިބލު

ާ ާހަމަަގިއމުއެްއވެސް ނޑެއްހ ލެްއގައި ާއަުޅގަ ާދ ދިާވެސް ާނޫން ާބޭނުމެއް ނޑުމެންނަްށާާފަހުންާޤަބޫލުުކރ ކަށް އަޅުގަ

ާހ ދިސ އ ާއިާކުރުނބ ގަ ާހަޅުތ ލުުކރެވިދ ނެާމިހިނގ ދިޔަ ާނޫން.ާާެއްއގޮތަށް ާކަމެއް ާަޤބޫލުކުރ ނެ ާައޅުަގނޑު ކަމީ

ބޭރުގެާފަތުރުވެރިްނާގައިާޗުއްޓީާހޭދަކޮށްލުމަށްާައއިސްާތިބިާިދޔައީާއެަވގުތުާއެާރިސޯޓުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެން

ާފައިބަިއގެން ާރަުށން ާއެ ާފަތުރުވެރިން ާައޅުަގނޑުމެންނަށްދިާހުރިހ  ާމަްނޒަރު. ާރީާފެނިގެންާޔަ ރަށްާތިދިޔަީއ

ާހިނރިސޯޓު ާމެނޭޖުމަންޓުަގއި ާީސނިއަރ ާރިސޯޓުގެ ާއެ ާތެރޭގައި ާކަންތަކުެގ ާތޫނުގި ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެވެސް ާގެ

ާމަންޒަރު.ާ ާހަމަލ ދިން ާހަޅުތ ލުމިއީއެްއޗަކުން ާެވްސާކީ ނޑަށް ާނުކުަރން.ާއަުޅގަ ނުޑާޤަބޫލެއް ާއަުޅގަ ާކަމަަކށް ކުރުން

އްވިހެންާރ އްޭޖގެާބަެއއްާރިޯސޓުތަކުަގއިާބަެއއްާރިސޯުޓާފ ހަގަކުރެާއެާއިނގޭާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުންާވެސްާ

ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއެާއޯނަރުން ާމުވަްއޒަފުންތަާހަމަ ާތަނުގެ ާކަށް ާކޮށްެދއްވ ކަންަތއްތައެބަ ާއެެހްނާއް ާނަަމވެސް .

ާިރސޯޓު ާބޭރުމީހުންނ ބައެއް ާނިކަމެތިކޮށް ާވަރަްށ ާދިވެހީންނ ތަުކގަިއ ާާިއ ާހެދުމުގެ ާލިޭބާތަފ ތުކޮށް ާއެ ސަބަބުން

ައީކާާއޭެގާމ ނަނީ.ާެއކަމަކު،ާހިނގަާންތައްތަްއާމިމިކަހަަލާކަގޮސްާނިކަމެތިާކަމަށްާކެތްނުކުެރވިެގންާޙަޤީޤަތުގައިާ

ާމިާާއެ ާނޫން. ާހެދުމެއް ާހަމަލަދީ ާމީހުންނަށް ާގެއްލުންދީ ާމުދ ތަކަށް ާހުރި ާވަރަާތަނުގައި ާެވސް ގިަނާާށްބިލުގައި

ްއވ ަފއިާއެބަހުރި.ާމިސ ލަކަށްާހަޅުތ ޅުކުރުމުގެާކުރިންާއެާމެނޭޖްމަންޓ ާވ ހަކަާަދއްަކިއގެންާކަންތައްތަެކއްާފ ހަަގކުރަ

ާާނޫން ާވެރިްނނ ނަމަ ާދަްއކަާއެތަނުގެ ާވ ހަކަ ާމިހަިއގެން ާރަނގަޅު. ާވަރަްށ ާބެލުން. ާހޯދޭތޯ ހިސ ބުްނާާްއލެއް

ާކަމަށް ާނުވެއްޖެ ާފ ހަގަކޮށްލަްނާާވ ާމިކަންކަން ާއަޅުަގނޑު ާމީގައި ާއެކަމަކު ާދ ންވީ. ާހަޅުތ ލުކުރުމަށް ާދެން ނަމަ

ާކަމެއް ާއެހެން ާއެބަާބޭނުން ާމީގައި ާމިސ ލަކަށް ާާވެްސ ާދިާ:6އޮތް ާއެންމެ ާކަމަށް ާވަންދެްނ ގުކޮްށާަގޑިއިރު

ާެއއަށްފަހު ާެކއުމ އި،ާާހަޅުތ ލުކުރެވޭނީ ާއެދޭ ާވ ހަކަ.ާޭއގެާެއާފަރ ތްތަކަށް ާަކނޑ ލެވޭނެ ާޚިދުމަތްތައް ާއެކަހަލަ ބުއިމ 

ާއެަބޖެހޭ ާއިތުުރވ ން ާމިއަށް ާީހަވނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާާބަދަލުގައި ާޚިދުމަތްތައްާާ:6ހެން ާއެ ާފަހުން ަގޑިއިުރ

ނޑ ލިކަުމގައިާ ާޖީާކަ ާއަމިއްލަ ާެދން ާޚަރަދުޮކށްގެިވޔަސް ާއެބުން ާން ާކެވޭނެާ ާާމީހުންނަށް ނަަމާާނޫންގޮެތއް

މުާކަމެްއ.ާއެީއާައޅުަގނޑުމެންެގާހިއްގޮތެއްާއެާރިޯސޓުންާހަމަޖެހިފައިާހުރުމަކީާމުާނިޭދނެާއެތަނުަގއިފައިސ ދީގެންާ
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ާނޫންާރ އްޖެ ާރ އްޖެާއ އި ާާނަމަ ާއިން ާހޮޓެލް ާމިހިރަ ާބޭުރަގއި ާބޮޑަާތަންތަނ ާރ އްޖެއިން ާތަފ ތު.ާވަރަށް ށް

ާއޮންނަާރައަޅުަގނޑުމެްނގެާރ އްޭޖގައިާިރސޯޓެއްާމިާހިން ާވަކިން ތަނުަގިއާާއެއެުކ،ާާށެްއގައި.ާއެހެންކަަމށްވުމ ގަނީ

އެހެންވީމ ،ާދަތި.ާާނިދ ާހެދުމަށްާވަރަށްނަމަާާއެހެންާދިމ ލަކަށްާޮގސްގެްނާަކއިާނޫންާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާފަރ ތްތަކަށް

ާާއެ ާާ:6ގޮތަށް ާކަމުަގއިާގަިޑއިރަށް ާއިތުރުެވގެންދިޔަ ާާުވރެން ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާވިޔަސް ާތަނުން ާދީގެްނާެއ ފައިސ 

ާނޫން ާއުސޫެލއް ާާކެވޭނެ ާނިދޭނެ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާނަމަ ާމުހިއްވެްސާހަގޮތެްއ ާވަރަށް ާހުރުމަކީ ާކަެމއްާމަޖެހިފައި ާުމ

ާމިގޮތަށް ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާރޭވިގެްނާާމިާާކަމުގައި ާމިހެން ކަންތައްތައް

ާނޫން ާދ އިުރގައި ާާކުރިއަށް ާހަޅުތ ލުކުރުމުަގއި ާއިސްކޮށް ާހަނަމަ ާފަރ ތެއް ާއަންގަވ ނެރަކ ތްތެރިވ  ކަަމްށާާުކރިން

ާަމތިންާޤ ނޫނުއަސ ސީންާބޭރުާވ ާގޮތުގެާގޮތްާއެއްާންާރޭވުުމގެާސަބަބުންާމިޤ ނޫނ އިާއޮތްއިުރާެއގޮތަށްާެއކަފަބުނެ

ާއެކު ާަވޒީފ ނުވެ ާފަރ ތެއް ާއެއްެވސް ާއެއިން ާސަބަބުން ާކަމެްއގެ ާވަާާރ  ާނޫންާއިްނ ާފަރ ތްތަަކށްާާކިކޮށް ާއެ ާނަމަ

ާލިބޭނެ ާކަމެއް ާާނިކަމެތި ާބައްޓަންވެގެން ާމިޤ ނޫނު ާމުހިއްދިޔުގޮތަކަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާވެސް ާކަމެއްމަކީ ކަމުަގިއާާމު

ާހަޅުތ ލުގެާސަބަބުންާއެާވިޔަފ ރިއެކުރ ާވެސްާާއޮްތާމިހ ރުާގަކުރަްއވ ފައިާއެބައަޅުަގނޑުާދެކެން.ާމިޤ ނޫނުަގއިާފ ހަ

ާ:6މިސ ލަކަށްާރިސޯޓެއްަގއިާއެކު،ާާރަންވ ނީ.ާއެހެންކަމަށްވުމ ކުގޮތަކަށްާކަމަށްާހަޅުތ ލުާާނުލިބޭނެާއަށްާގެއްލުމެއް

ާހަޅުތ ޅުކު ާމުވަްއޒަފުން ާއެތަނުގެ ާވަންދެން ާގެންދ ގަިޑއިރު ާހަމަަގއިމުާވާ ާކަމަށްާރަމުން ާފަނަމަ ާއެ ރ ތަކަްށާވެސް

ނޑުމެންާމިާގެއްލުްނާވަޒީފ ާނުނިކުންނަންޏ ާ ޭއގެާސަބަބުންާއެާރިސޯޓަށްާެގއްުލންތަކެއްާވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ާބަ ާވަރަްށާސ ފުކޮށް ާއެީއާެގއްލުމަީކާކޮބަިއކަން ާމުހިއްމ ނަކުރުމުގައި ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ ާކަމެއްޔ ންވެފައި ކަުމަގިއާާމު

ާއެހެންނޫންދެ ާކުށެްއާާކެން. ާޖިނ ޢީ ާފަރ ތްތަކަށް ާހަޅުތ ލުކުރި ާބަލައިގެން ާކަަމށް ާގެއްލުމެއް ާލިބޭ ާރިސޯޓަށް ނަމަ،

ާމައްސަލަެއއް ާސީރިއަސް ާވަރަށް ާއައުމަކީ ާކޮންމެާގެ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާޤަބޫލުކުރަވޭ. ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ގޮތުަގއި

ާވިސްނަންޖެހޭނެާފަރ ތެއް ާއަޅުގަާވެސް ާމިސ ލަކަށް ާޭގަގއި ާއަިއސްާނުޑގެ ާދެޮކޅަކަްށާާބަޔަކު އަޅުަގނޑ 

ާޙަޤީޤަތުގަިއާމުޒ ހަރ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާއުސޫލުން ާއެ ާނޫން. ާކަމެއް ނަޑކަްށާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ާއަުޅގަ ކުރުމަކީ

ާާކަންތައްތަްއާމި ާރިސޯެޓއް ާިޑވަފެންނަނީ.ާމިސ ލަކަށް ާއެތަން ާއޭނ  ާަފރ ތެއް ާއެތަނަށްލޮޕުހިންގ  ަބއިަވުރާާޮކށްގެން

ާ ާއެތަނަށް ާކޮްށގެން ާޚަރަދުތަކެއް ާގެނެްސގެން ާާިވޔަފ ރިގެސްޓުން ާއެއެއް ާދަނިޮކށް ާބަަޔުކާާކުރަމުން ތަނުގައި

ާންދީާހެދީމަާއެީއާަވރަށްާސީރިއަްސާމައްަސލަާނަމަާމުޒ ހަރ ކޮށްާައޑުގަަދކޮށްާެއްއޗިއްަސށްާެގއްލުާހަޅުތ ލުކޮށްާނޫން

ާއެހެންނޫން ާއެތޯއެއް. ާނުނިކުެމާާބޭުފޅުންނަށްާ. ާަވޒީފ އިން ާއޭިރޔ ަގއި ާސްޓ ފް ާޚ ްއޞަ ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ވެސް

ާނޫން ާތިބުން ާއެާމަޑުމަޑުން ާބެނ ާނަމަ ާގޮތުން ާޚިޔ ުލފ ޅުކުރުމުގެ ާމީހުންގެ ާބެހެއްޓުމަީކާާތަނުަގއި ާދަމ ލ ފައި އެްއ

ާމައްސަލަ ާސްޓ ފުާއެްއވެސް ާއަންނަ ާއެތަނަށް ާައޑުަގދަކޮށް ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާނޫން. ާއުނދަގޫކޮްށާެއއް ންނަށް

ާަވޒީފ  ާސްޓ ާއެތަނުަގއި ާބޭނުންވ  ާނިކުންނަން ާކުރުމަީކާއަށް ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާހުރަސްއަޅ  ފުންނަށް

ާކަމެ ާޤަބޫލުކުެރވޭނެ ާގައިމުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމަ ާއަުޅަގނޑެއް ާނޫން. ާއެްއވެްއ ާާސްވެސް ތ އީދެްއާވަރަކަށް
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ާވިޔަފ ރިވެރިާާނުކުރ ނަން ާެއއްެވްސ ާނޫންރ އްޖޭގެ ާނޫންާޔަކު ާއޯނަރެއް ާރިސޯޓް ާއޮފީްސާާނަމަ ާސަރުކ ރެއްގެ ނަމަ

ާކަމުގައި ާފަރ ތުން ާކަމުގައިާހިންގ  ާސަުރކ ރުން ާއެއީ ާލިބިދޭާިވޔަސް ާމުަވްއޒަފުންނަށް ާޙައްޤުތައްާވިޔަސް ާންޖެހޭ

ާާއެކަީށގެންވ  ާގޮތަށް ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާހަމައެހެންމެ، ާލިބިދޭންޖެހޭނެ. ާފަރ ްތތަކަށް ާވަޒީފ އެ ާވެސް ޭދާާފަރ ތްތަކުން

ާޤ ނޫނ  ާާގޮތްާއެއްާފަރ ތްތަކުން ާއެާގޮތުގެވ  ާުނގެއްލޭާމަތިން ާޙައްޤުތައް ާއެާމީހުންގެ ާޙައްޤުަތްއާާގޮތަށް މީހުންގެ

ާނުގަެނވޭނެ ާކުރަމުންާނިގުޅަިއ ާކަންތައްަތއް ާނުގަނެ ާކަމަށްާގޮތަްށ ާާވާ ާދ  ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާއެ ހަަމާނަމަ

ާމަސައްާ ާއެ ާގެންދަންވ ނެާކަތްތައްާރަނގަޅަށް ާނިންމ ލަމުންާާކުރިއަށް ާއަޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ކަަމށް

އްާނޫނޭ.ާޤ ނޫނެއިންާއެކަނިާެހދިފައިވ ާާރިޒަމްގެާދ އިރ ޓޫާހަމައެކަނިާޤ ނޫނަކީާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަީނާމި

ާ ާހަމައެކަނި ާމިާމ ޔަތްހިމީގެާސަބަބުން ާަވީޒފ އަދ ކުާވެސް ާވަޒީފ ޭދާކުރެވެނީ ާނޫނޭ.ާމީގެާސަބަބުން ާފަރ ތްތަކެއް ރ 

ާ ާފަރ ތްތަކ އި ާފަރ ތްތަކަށްއަދި ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާކިހިެނއްާާއެހެންމެ ާހަޅުތ ލުކުރެވޭނީ ާލިބި ާޙައްޤުތަކެއް ާގިނަ ާެވސް

ާމި ާހައްލުކުރުމަށް ާމިކަންކަްނ ާފައިދ ތަކ ިއ ާލިޭބނެ ާހަޅުތ ލުކުރުމުން ާވަރަށްާކަމ އި ާބ ރެްއާާބިލުްނ ޮބޑު

ާޤ ނޫުނއަސ ީސއ އެޅި ާިމއީ ާއެާގެންދ ނެކަމ  ާޔަޤީންކުރެވޭތީ ާައޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާނުވ ނެ ާބިލަކަށް ވ ހަަކާާޚިލ ފު

ާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާައއިޓަމްާ ާއެޖެންޑ  ނޑުމެން 33ާާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާާމ34ާިމަސަްއކަތްާނިމި އަްށ52ާާ>3ވަނީ

ާއެޖެން ާއަދި ާައއިޓަމްާލަސްކޮށްފައި ާއެޖެާިދޔައީ.ގެންާކުރިއަށްާމ35ާިޑ  ާމި ާބޭފުޅަކަށް ާއިތުރު ާއައިޓަމުާދެން ެގާންޑ 

ާ.ާކަމަކަްށާއަޅުަގނަޑކަށްާނުފެނޭާދަށުންާމިއަދުާވ ހަކަފުޅުާދެއްެކވުމަށްާއަދިާފުރުޞަތުާއެރުޭވނެާކަމަކަށްާޖ ގަާއޮތް

ާ

ާ

ާއެހުމަށްހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން..ާވޯޓަށ34ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާެއޖެންޑ  ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާދ ނީ.ާނިޒ މ 34ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލަާއަށް ާދ އިރ ެގާާބެހޭ ާހުޅުހެންވޭރު އެއް

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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ާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާ

ާއިޢުލ ނުއީޢިއްޒަތްތެރިާރަާ ާވަޒީރުންނަށްާރުުހްނާާކޮށްގެްނާމަސައްކަތްާފަަށއިގެންާސް،ާމިއަދުެގާއެޖެންޑ  ދިަޔއިރުަގއި

ާމަިޖލީ ާއޮތީ ާމައްސަލަ ާގެންަނވ ފަދިނުމުގެ ާތަޅުމަށް ާވަރަށްާ.ހުގެ ާިރޢ ޔަތްކޮށް ާަގވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާގިނަާާއަދި

ާމި ާއަޅުަގނޑު ާމިާދުވަހު ާދައްކައިާވ ހަކަ ާ)ހ(ތަނުގައި ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިފިން. ާރައްޔިތުްނެގާާަގއި ބުނަނީ

ާމަޝްވަރ  ާނުވަތަ ާރުހުމަށް ާލިޔުމުންާާމަޖިލީހުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާލަފަޔަށް ާނުވަތަ އަށް

ާވ ހަކަ ާހުށަހަޅ  ާ)ށމަޖިލީހަށް ާެއއަށްފަހު ާއަދި ާމި(. ާމައްސަލައަކ ާަގިއ ާހުށަހަޅ  ާމިގޮތުން މެދުާާބުނަނީ

ާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާދ ންޖެހޭނީ ާމައްސަލަ ާއެ ާވަކިާކަމަށް.ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި ާހުށަހަޅަާއޭގައި ާޯވުޓާގޮަތކަށް އިގެން

ާކަމަ ާއެހެންާާބަޔ ންކޮށްފަާށްނަގަންޖެހޭ ާނޯވޭ. ާއިހުތިރ މުއެއް ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމިކަންވީމ ، ކުރިއަްށާާކޮށް

ާވަރަށް ާދުވަސްާގެންދިއުމަށް ާވަރަށްގިނަ ާފަހަރަށް ނޑާ ގިނަ ާއަޅުގަ ާމަތިން ާޕ ލިމަންޓްާއިދުަވސް ނޑުގެ ީރާައޅުގަ

ާއެިދއްޖަ ާމިއަދުގްރޫޕުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިާއިން. ާމިކަން ާަމނިކުފ ނު ާގެންދަްނާާވެސް ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  އޮތީ

ާއަޅުަގނޑުގޮތަށް.ާާމަޖިލީހުންާގޮތެއްާނިންމ  ާކޮމިޓީންާމިާާމަޖިލީހުންާގޮތެއްާނިންމޭނީ ާފޮނުވ  ާކޮމިޓީައކަށް ާދެކެނީ

ާާބެހޭާކަމ  ާގޮތުން ާގެނައިމަ. ާނެތިންާދެޭކގޮތެްއ ާވ ކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރަހަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާިމައދު ާއެހެންވީމ ،

ާޕ ޓީާ ާމިާއަޅުަގނުޑގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތިން ާވ ަކށް ާމިާެވސް ާކަންތައްާިހސ ބުން ާިމާާބެހޭާވަޒީރުންނ ާވޯުޓގެ ގޮތުން

ާނިންމ  ާތިާމަޖިލީހުން ާފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ާގޮތަކަށް ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމަންދެކަާބޭފުޅުން ާށްާގޮތަކަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީސްާދޫކޮށްލ ފައިާނިކުންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާއެޖެންޑ ގަިއާާބެހޭ ާމަޖިލީހުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުގަންނަން. ާބަލަެއއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް އެްއ

ާމައްސަލަ ާދެއްވުމަްށާާގެނެސްފަިއވ  ާނިންމަވައި ާގޮތެއް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި އަީކ

ާމައްސަލަާ ާމިކަމުގައިާާގެނެސްފަިއވ  ާހޯއްަދވައިާައީކ ާޮގތެއް ާމައްސަަލާޢަމަލުކުރ ނެ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާެއއީ ެދއްވުމަށް.

ާކޮމިޓީން ާާފޮނުއްވުމަށްފަހު ާވަނީ ާފޮނުއްވ ފަެވސް ާއަނުބރ  ާަމއްސަލަ ާއެ ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ ކޮށްފަިއާންޑާ އެޖެ.

ާ ާދެންނެވުން.52>3މިވަނީ. ާވޯޓަށް ާއޮންނ ނީ ާމެ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހުާަގއި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނ( ދެވަޑަިއެގްނާންބަރުން

ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނުޑ ާޗެްކކޮށްލުމަށް ާދަންނަވ ލަްނާކ ޑުކޮޅުަތއް ާވޯޓަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( .

ާމެގަސްތު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާފުރަތަމަ ންބަރުާކުރަން.ާއެންމެ

ާހުށަ ާމަނިކު ާވަީނާާހަޅުއްަވއި،މުސ  ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅުއްވި ާއަޙްމަދުާސަމީރު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ދިއްދޫ

ނުޑާދެންާވޯޓަށްާަދންނަވ ލ ނީާތޮއްޫޑާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަީލާ އަނބުރ ާގެންަދވ ފަ.ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ
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މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިާއޮތްާހުށަހެޅުން.ާާށަހަޅުްއވައި،ވަޙީދުާހު

ާނަންފުޅުތަކ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ާގޮްތާާވަޒީރުްނގެ ާއޮތް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ މެދު

ާވޯޓަ ާނަންފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާވަިކވަިކން ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ާމެންބަރުންނަށްާކަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހުމަށް. ކަށް

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާާާދު.އްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

 ާާމް.މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާ

ާ

63ާާާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާާ;5ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާާާާާާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާާވަކި

 

 
 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުމްލަ ާމ62ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙު ާކުށެއް ާއަމީންޢ އްމު ާފ ސްވެއްޖެ. ާހުށަހެޅުން ާއެދިވަަޑއިގެންފި. ާހ ިޒރުވެކުރަްނ ާމެންބަރުންގެާާއެއީ ތިބި

ޖެ.ާމިާހުށަހެޅުންާފ ސްވުމ ާގުޅިގެންާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާހުށަހެޅުންާފ ސްވެއްާ.ާއެހެންކަމުންާމ64ިއަދަދުާ

ާޢަބް ާމެންބަރު ާހުށަހަޅުއްهللاާދުާޢިއްޒަތްތެރި ާވައިޢަބްދުއްރަޙީމް ާރިޔ ޟްާ، ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ާނުދަންނަވ ނަން ާވޯޓަކަށް ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާރަޝީދު ާމި. ާދެން ދަނީާާއަޅުަގނޑު

ާޢައްޔަންކުރަްއވ ފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ާބޭފުޅުންގެާވަޒީރުްނގެ ާދެންނެވުމަށްާާވ  ާވޯޓަށް ނަންފުޅުތަކަށް

ާވޯޓަށްާ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން. ާފ ސްުކރެއްވުމ  ާފ ސްކުރެއްވި ާތި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ދެންމެ

ާ ާމިދަންނަވ ލަނީ ާގޮތުގެާާ;34ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާ)ނ(ގަިއވ  ާމ އްދ ެގ ާމަޖިލީހަށްާާވަނަ ާވަޒީރުްނގެ މަތީން

ާޢައްޔަްނކުރަްއވ ފައި ާމަޤ މަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރުޒގެ ާއެފެއަ ާހޯމް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާެތރެއިން ާބޭފުޅުންގެ ވ 
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ާރައްޔިތުންގެ ާޝިހ ބަށް ާމުޙައްމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާމ.ަބގީޗ ގެ ާދެއްވުމ ާޢައްޔަންކުެރއްވި ާރުހުން މެދުާާމަޖިލީހުން

ާގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

25ާާވޯޓުާދެްއވީ:

58ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާ;5ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .42ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނާ;5. .

ާޝިހ ބަށްާ ާމުޙައްމަދު ާއަލްފ ިޟލް ާމ.ަބގީޗ ގޭ ާޢަްއޔަންުކރެއްވި ާމަޤ މަށް ރޒުގެ ާއެެފއަ ާހޯމް ާއޮފް މިނިސްޓަރ

ާ ާމިާރައްޔިތުންެގ ާވޯޓަށް ާދެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާފ ހެއްުނވި. ާކަމަކަށް ާފެނިވަޑައިގަންަނވ  ާދިނުމަށް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ

ާޤ ނޫނު ާދަންނަވ ލަނީ ާ)ނ(ާ;34އަސ ސީގެ ާމ އްދ ެގ ާގޮތުގެވަނަ ާމަޖިލީހަށްާާގަިއވ  ާވަޒީރުްނގެ މަީތން

ާޢައްޔަްނކުރަްއވ ފައި ާތެރެއިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭފުޅުްނގެ ާއެންޑުމިނިސްޓަާވ  ާފިނޭންސް ޓްރެޜަީރެގާާރާއޮފް

ާދިނުމ  ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާހ ޝިމަށް ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިލް ާމއ.ހިތިލ ގެ ާޢައްޔަންކުރެްއވި މެދުާާމަޤ މަށް

ާވުމަށް.ގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

25ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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59ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .43ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ62ާް. .ާ

ޓްރެޜަރީގެާމަޤ މަށްާޢަްއޔަންކުރެްއވިާމއ.ހިތިލ ގެާއަްލފ ޟިލްާޢަލީާހ ޝިމަށްާާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑު

ާމިާ ާވޯޓަށް ާދެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާފ ހެއްުނވި. ާކަމަކަށް ާފެނިވަޑައިގަންަނވ  ާދިނުމަށް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ

ާޤ ނޫނު ާދަންނަވ ލަނީ ާމ އްދ ގެާ;34އަސ ސީގެ ާގޮުތގެާގައި)ނ(ާވަނަ ާމަޖިލީހަށްާާވ  ާވަޒީރުންގެ މަތީން

ާމަޤ ަމްށާ ރޒްގެ ާފޮރިންއެފެއަ ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާެތރެއިން ާބޭފުޅުންގެ ާޢަްއޔަންކުރަްއވ ފަިއވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޑރ.އަޙްޢައް ާމއ.ރޯްޒިވލ  ާދިނުމ ޔަންކުެރއްވި ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާޝަހީދަށް މެދުާާމަދު

ާޯވޓުދެއްވުމަށް.ގޮތަކަށްާާގަންނަވ ފެނިވަޑައިާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

26ާާވޯޓުާދެްއވީ:

59ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާބަިއވެިރވި ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު 63ާމެންބަރުންގެ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .43ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނ63ާ. .

ާޢައް ާމަޤ މަށް ާފޮރިންއެފެައރްޒގެ ާޑރ.އަޙްމިނިސްޓަރާއޮފް ާމއ.ޯރޒްވިލ  ާރައްޔިތުންެގާޔަންކުރެްއވި މަުދާޝަހީދަށް

ާއަުޅގަ ާފ ހެއްނުވި. ާކަމަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާދިނުމަށް ާރުހުން ާމިމަޖިލީހުގެ ާވޯޓަށް ާދެްނ ދަންނަވ ލަނީާާނޑު

ާޤ ނޫނު ާ)ނ(ާ;34އަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާގޮުތގެާގައިވަަނ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާވ  ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީރުންގެ މަތީން
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ާތެރެއިާޢައްޔަންކުަރއްވ ަފއި ާބޭފުުޅންގެ ާއެންޑުވ  ާހެލްތު ާޮއފް ާމިނިސްޓަރ ާޢައްޔަންކުރެްއިވާާން ާަމޤ މަށް ފެމެލީގެ

ާޑރ.އ  ާދެއްވުމ މ.ވ ގަލި ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާޖަމީލަށް ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާމިނަތު ގޮތަކަްށާާމެދު

ާވޯޓުދެއްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:4ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:2ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

27ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 58ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .3;ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމ58ު. ްނާ.

ާއެންޑު ާހެލްތު ާޖަމީލަާމިނިސްޓަރާއޮފް ާޑރ.އ މިަނތު ާމ.ވ ގަލި ާޢައްޔަންކުރެްއވި ާމަޤ މަށް ާރައްޔިތުންެގާފެމެލީގެ ށް

ާމި ާވޯޓަށް ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްވެއްޖެ. ާދިނުމަށް ާރުހުން ާޤ ނޫނުާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވ ލަނީ ަވަނާާ;34އަސ ސީގެ

ވ ާބޭފުޅުްނެގާާމަތީންާވަޒީރުންގެާމަޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަްނކުރަްއވ ފައިާވ ާގޮތުގެާަގއިމ އްދ ގެާ)ނ(

ާާތެރެއިން ާއެންޑުމިނިސްޓަރާއޮފް ނޑިާިޑފެންސް ާހ.ތަ ާޢައްަޔންކުރެއްވި ާމަޤ މަށް ރަތްމ ެގާނެޝަނަލްާސެކިޔުރިީޓގެ

ާފައިޞަ ާއަމީން ާދެއްވުމ އަލްފ ޟިލް ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާލަށް ގޮތަކަްށާާމެދު

ާންާވޯޓުދެއްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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25ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:5ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 63ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .43ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ63ާް. .ާ

ާއެންޑު ާޑިފެންސް ާއޮފް ނޑިާމިނިސްޓަރ ާހ.ތަ ާޢައްޔަންުކރެއްވި ާމަޤ މަށް ާސެިކޔުރިޓީގެ ރަތްމ ެގާނެޝަނަލް

ާފައިޞަ ާއަމީން ާވޯޓަްށާއަލްފ ޟިލް ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާފ ހެއްނުވި. ާދިނުމަށް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ަލށް

ާޤ ނޫނު ާމިދަންނަވ ލަނީ ާ)ނ(ާ;34އަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހަށްާާގޮތުގެާވ ާގައިވަނަ ާވަޒީރުންގެ މަތީން

ާމަޤ މަށްާ ާއެޑިުޔކޭޝަންެގ ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާެތރެއިން ާބޭފުޅުންެގ ާޢަްއޔަްނކުރަްއވ ފަިއވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޑރ.މުޞްޢައްޔަންކު ާބަހ ރުގެ/ސ.ހިތަދޫ ާދެއްވުމ ެރއްވި ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއަށް ާލުތުފީ މެދުާާޠަފ 

ާންާވޯޓުދެްއވުމަށް.ގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާންނަވ ފެނިވަޑަިއގަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

26ާާވޯޓުާދެްއވީ:

59ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 63ާބަިއވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .43ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނ63ާ. .

ާޢައްޔަންކު ާމަޤ މަށް ާއެޑިޔުކޭަޝންގެ ާއޮފް ާޑރ.މުޞްމިނިސްޓަރ ާބަހ ރުގެ/ސ.ހިތަދޫ ާއަށްާރެްއވި ާލުތުފީ ޠަފ 

ާވޯޓަ ާއަުޅަގނޑު ާފ ހެއްނުވި. ާދެއްވުމަށް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިރައްޔިތުންގެ ާދެން ާޤ ނޫނުާށް އަސ ީސެގާދަންނަވ ލަނީ
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ވ ާާމަތީންާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުަރްއވ ފައިާވ ާގޮތުގެާާަގއިވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާ;34

ާއަލްފ ޟިލްާ ާޢައްޔަންކުރެްއިވާމއ.މ ދެލި ާމަޤ މަށް ާިޑވެލޮޕްމަންޓް ާިއކޮނޮމިކް ާމިނިސްަޓރާއޮފް ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންގެ

ާދެއްވުމ  ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއަށް ާރ ޒީ ާފެނިވަޑައިގަންނަވާ ާމަޙްމޫދު ާޢިއްޒަތްތެިރާާމެދު ގޮތަކަށް

ާބަރުންާވޯޓުދެއްވުމަށް.މެން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:3ާވޯޓުާދެްއވީ:

37ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

28ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 55ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .39ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނ55ާ. .

މަޙްމޫދުާރ ޒީާއަށްާާގެާމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރެއްވިާމއ.މ ދެލިާއަލްފ ޟިލްރާއޮފްާއިކޮނޮމިކްާޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓަ

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާދެއްވުމަށް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާވޯޓަށްާާރައްޔިތުންގެ ާދެން ނޑު ާައޅުގަ ާފ ސްވެއްޖެ. ކަމަށް

ާޤ ނޫނު ާމިދަންނަވަނީ ާ)ނ(ާ;34އަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާގޮތުގެާގައިވަނަ ާމަޖިލީހަށްާާވ  ާވަޒީރުންގެ މަތީްނ

ާޢައްޔަްނކުރަްއވ ފައި ާހިޔުމަންރިސޯސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާެތރެއިން ާބޭފުޅުންގެ ާއެންޑުާވ  ާޔޫތު

ާރުހުންާ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިުތންގެ ާލަޠީފަށް ާޙަސަން ާއަލްއުސްތ ޛް ާހ.ީސވީޑް ާޢަްއޔަންކުރެްއވި ާމަޤ މަށް ސްޕޯޓްސްގެ

ާރުންާވޯޓުދެްއވުމަށް.ގޮަތކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަާާމެދުާފެނިވަޑަިއގަންަނވ ާދެއްވުމ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ
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64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

49ާާވޯޓުާދެްއވީ:

33ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

25ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ ާ:5ވޯޓުަގއި ާއަދަުދ ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .42ާ ާުޖމްލަ ާއެހެންކަމުން،ާ:5. .

ާހިއުމަންާރމިނިސްޓަ ާޔޫތުާއޮފް ާޢަސްޕޯޓްސްާއެްނޑުާާރިސޯސަސް، ާަމގ މަށް ާހ.ސީީވްޑާގެ އްޔަންކުެރއްިވ

ާލަތީފަ ާޙަސަން ާރުހުއަލްއުސްތ ޛު ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާށް ާފެނިވަަޑއިގަްނނަވ ން ާފ ސްވެއްޖެ.ާާދެއްވުމަށް ކަމަށް

ާމި ާވޯޓަށް ާދެން ާޤ ނޫނުާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަނީ ާ)ނ(921ާއަސ ސީެގ ާމ އްދ ގެ ާމަތިްނާާގައިވަނަ ާގޮތުގެ ވ 

އޮފްާހައުސިންާާރމިނިސްޓަންާވ ާބޭފުޅުންގެާތެރެއިާންކުރަްއވ ަފއިއްޔަޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢަވަޒީރުްނގެާމަ

ާޢަާއެްނވަޔަރަންމަންޓްާއެންޑު ާގުލްފ މްއްޔަންމަގ މަށް ާާކުެރއްިވ، ާމުޙަގދ.ފަރެސްމ ތޮޑ  މަދުާއްއަލްފ ޟިލް

ާށްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާރުހުންާދެއްވުމ ާމެދުާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުމަށް.ާއަސްލަމަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާ

54ާާވޯޓުާދެްއވީ:

29ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

 
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ ާ;5ވޯޓުަގއި ާއަދަުދ ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .42ާ ާުޖމްލަ ާއެހެންކަމުން،ާ;5. .

ާއެންޑުާާރމިނިސްޓަ ާހައުސިްނގ ާޢަމަގ މަާއެްނވަޔަރަންމަންޓްާއޮފް ާުގލްފ މްއްޔަންށް ގދ.ފަރެސްމ ތޮޑ ާާކުެރްއވި

ާމުޙަ ާައސްލަމައްއަލްފ ޟިލް ާރައްޔިތުންގެާމަދު ާރުހުާށް ާކަމަްށާމަޖިލީހުން ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާދެއްވުމަށް ން

ވ ާގޮތުެގާމަތިންާަވޒީރުންެގާާަގއިދ ގެާ)ނ(ވަނަާމ އ921ާްއަސ ީސގެާދަންަނވ ލަނީާޤ ނޫނުާދެްނ،ާމިާފ ސްވެއްޖެ.

ާޢަމަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެރެއިާްނކުރަްއވ ފައިއްޔަޖިލީހަށް ާޭބފުޅުންގެ ާވ  ާާޓަރމިނިސްން ާފިޝަރީޒް ާއެންޑުާއޮފް

ންާއަށްާރަްއިޔތުންގެާމަޖިލީހުންާރުހުާއިބްރ ހީމްާދީދީާއްަޔންކުރެއްިވާގ.ދަުތގެާއަލްފ ޟިލްރާަމގ މަށްާޢައެގްިރކަލްޗަ

ާދެއްވުމ ާމެދުާފެނިވަޑަިއގަންަނވ ާގޮަތކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންަބރުންާވޯޓުާދެއްވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

25ާާވޯޓުާދެްއވީ:

59ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

 
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަުދ ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .43ާ ާުޖމްލަ ާއެހެންކަމުން،62ާ. .

ާފިޝަރީާރމިނިސްޓަ ާއެންޑުއޮފް ާޑޮކްޓަރރާމަގ މަްށާޢަެއގްރިކަްލޗަާޒް ާދީދީާއްޔަންކުރެްއވި،ާގ.ދަތުގެ ާއިބްރ ހީމް

ވަަނ921ާާއަސ ސީެގާމަޖިލީހުންާރުޙުންާދެއްވުމަށްާފެނިަވޑަިއަގންނަވ ާކަމަށްާފ ހެއްނުިވ.ާޤ ޫނނުއަށްާރަްއޔިތުންގެާ

ވ ާބޭފުޅުްނެގާާއްޔަްނކުރަްއވ ފައިޖިލީހަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢަވ ާގޮތުގެާމަތިންާވަޒީރުންގެާމަާަގއިމ އްދ ގެާ)ނ(

ާތެރެއި ާއެފެއ ޒުާރާމިނިސްޓަން ާިއސްލ މިކް ާމަގ މަށްާއޮފް ާޢަާގެ ޑޮކްޓަރާޢަބްދުލްމަޖީދުާއްޔަންކުރެްއވި،ާހ.ލަންަޓން

ާޢިއްޒަތްތެިރާާޢަބްދުލްބ ރީ ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑައިގަންަނވ  ާމެދު ާދެއްވުމ  ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ އަށް

ާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްވުމަށްާެއދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާ

59ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ ާ;5ވޯޓުަގއި ާއަދަުދ ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .42ާ ާުޖމްލަ ާއެހެންކަމުން،ާ;5. .

ާޑޮކްޓަރާޢަބްދުލްމަޖީދުާޢަބްދުލްބ ރީ/އްޔަންުކރެއްިވ،ާހ.ލަންޓަންގެާަމގ މަށްާޢައޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒުާާރމިނިސްޓަ

ނުޑާ އަށްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާރުޙުންާދެއްވުމަށްާފެނިވަަޑއިަގންނަވ ާކަމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން،ާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނު ާމިދަންނަވ ލަނީ ާމ އ921ާްއަސ ސީގެ ާ)ނ(ވަނަ ާމަާގައިދ ގެ ާވަޒީރުްނގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ޖިލީހަށްާވ 

ާޢަ ާތެެރއިއްޔަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭފުޅުންގެ ާްނކުރަްއވ ފަިއވ  ާޖެނެރަލްން ާޢައެޓަރނީ ާމަގ މަށް އްޔަންކުެރއްިވ،ާގެ

ވަޑަިއގަންަނވ ާށްާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާރުހުންާދެއްވުމ ާމެދުާފެނިޮޑކްޓަރާއަްޙމަދުާޢަލީާސަވ ދަހ.ސީސައިޑްާ/ާ

ާގޮތަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެްއވުން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

27ާާވޯޓުާދެްއވީ:

55ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ ާ:5ވޯޓުަގއި ާއަދަުދ ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .42ާ ާުޖމްލަ ާއެހެންކަމުން،ާ:5. .

ާޖެނެރަލް ާޢައެޓަރނީ ާމަގ މަްށ ާގެ /ާ ާހ.ސީަސއިޑް ާސަވ ދައްޔަންކުެރއްިވ، ާޢަލީ ާއަޙްމަދު ާރަްއޔިތުންެގާޑޮކްޓަރ ށް

ބެހޭާާބުންާވަޒީރުންނަށްާރުހުންާދިނުމ ާކަމަށްާފ ހެއްނުވި.ާމިާހިސ ންާދެއްވުމަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާމަޖިލީހުންާރުހު

ާސިޓީފުޅުަގއި ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދެން،ާާގޮތުން ާނިމުނީ. ާމި ާދަންނަވ  ާވޯޓަށް ާނަންފުޅުތަކަށް ވ 

ާމިއަ ާދ ނީ ާތެރެއިއަޅުަގނޑު ާދ އިރ ގެ ާމަސައްކަުތގެ ާގޮދުގެ ާހަމައަށް ާދެންނެވުމަށް ާވޯޓަށް ާއެހެްނާްނ ސްފައިވ 

ާތުލުސް ާދަންނަވ ލަނީ ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާމަސައްކަތްތަކަށް.ާއެންމެ ާއ ދަމްާދޫ ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާެގވެށި ާގޮތަކަްށާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާމެދު ާބަލައިގަތުމ  ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާހުއްޓުވުމުގެ ައނިޔ 

ާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާާާާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްދޫާތުލުސްާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

62ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

 
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިުލ63ާ.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ63ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ވ ާާއެކުާަމޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގއިާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާމިާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމަށްާފ ސްވުމ 

ނޑަށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުްނާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ ފަިއވ ާ ގޮތުގެާމަތިންާފޮނުވަންވީާކޮމިޓީގެާކަންތައްާނިންމަންޖެހޭާއަޅުގަ

ާ ާކޮމިީޓއަކަށް ާވަކި ާގޮތުަގއި ާހުށަހަޅުއްވަްނ، ާފޮނުވަން ާބިލު ާޢިއްާިމ ާދ އިރ ގެ ާޙުސައިންާމަތިވެރި ާމެންބަރު ޒަްތތެރި

ާވަން.އަރުމަދަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުމުޙައް
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ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަތިވެރިާ

ާ ާހުަށހަޅަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާއެކުލ33ާާެއ ދެ، ާަމއްޗަށް ާަވގުތީާމެންބަރުންގެ ވޭ

ާފޮނުވުމަށް ާހުއްދަޔ ކޮމިޓީއަކަށް ާރައީސްގެ ާނަންތައްާ.ާޢިއްަޒތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާާެއކީަގއި ާ.3ެވސް

ާ.ާމ މިގިލީ....4ނަޝީދު.ާާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާދެކުނުކުޅުދުއްފުށީާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބުނެފައި ާަގވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާއަދަދުާާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހެނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފުރަތަމަ ާމަތިން ާގޮތުގެ ވ 

ނަޑއަޅަން ާފުރުާ،ކަ ާހުށަހެޅުވުމުގެ ާނަންތައް ާކޮމިޓީއަށް ާވިލުެއއަށްފަހު ާއަުރވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރ ޞަތު ގެާފުށި

ާރަޝީދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާކުރަން.މަށްާތ އީދުމަދުގެާހުށަހެޅުޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިްނާމުޙައްޢިއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތޮްއޑޫ ާދޫކޮށްލަްއަވއިޝުކުރިއްޔ . ާފުރުޞަތު ާވަހީދު ާހުށަހެޅުމެްއާާފި.ލީ އެހެން

ާާނެތުމ  ާއެކު، ާަމސައްކަތް ާބިލުގެ ާހ ޒިާމެންބަރުނ33ާްމި ާފޮނުްއވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާތިވެރުގެ އްެބިވާަވޑަިއގެން

ނުޑާމިހ ރުާފުރުޞަުތާޢިއްޒަތްތެރިާ ނޑުާބަލަިއގަންނަން.ާއަުޅގަ މެންބަރުންގެާޢިްއތިފ ޤުންާފ ސްވެއްޖެާކަމަށްާައޅުގަ

ާމަދަށް.މުޙައްާުޙސައިންާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ ިއރ ގެާއަރުވަނީާކޮމިީޓގެާނަންތަްއާހުށަހެޅުއްވުމަށްާމަތިވެރިާމި

ާ

ާމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:މުޙައްާުޙސައިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމަތިވެރި

ނޑުާހުށަހަޅަނީާ ނޑުާހުާމެންބަރުންގެާަވގުތީާކޮމިޓ33ާާީޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ ށަހަޅ ާއަށްާއަުޅގަ

ާިޢއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާމ މިިގލިާނަޝީދު،ާމަދުމުޙައްާމެންަބރުާިޢއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާދެކުނުާނަންތަކަކީ،ާުކޅުދުއްފުށީާ

ާދ އިރ ގެާާކިނބިދޫާަރޝީދު،ާރިޔ ޟްާމެންބަރުާިޢއްޒަްތތެރިާދ އިރ ގެާވިލުފުށިާއިބްރ ހީމް،ާޤ ސިމްާމެންބަރު

ާޢަބްދުާމީރު،ޒަާމޫސ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާީއވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ހުޅުމީދޫާާ،هللاގަޮލޅު

ާިޢއްޒަ ާއިލިދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާތްތެރި ާޢިއްާާ،ލަބީބުާޔ ސް ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާއިމްތިޔ ްޒާމ ފަންނު ާމެންބަރު ޒަްތތެރި

ާޢިއްާ،މީފަހު ާދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަހިބަދޫ ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާމެންބަރުާާ،މަދުޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުލުސްދޫ
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ރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިާ،މަދުމަދުާމުޙައްތެރިާމެންބަރުާއަޙްރ ގެާޢިްއޒަތްނައިފަރުާދ އިާ،ރޮޒައިނ ާއ ދަމް

ާމަދުާމަޚްލޫފް.މެންބަރުާއަޙް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާގެމަނަފުށިޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދު ާމެންބަރުާާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާކުަރްއވ ާމެންބަރަކަށްާއަުޅގަ

ާއަޙްމަދު.ާއިލްހ މް

ާ

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއިލްހ މްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާގެމަނަފުށި

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާމިާލިސްޓު ާފުރިހަމަކަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކޮމިޓީ ާބޭނުންފުޅުާޝުކުރިއްޔ .ާއިތުރު ާހުށަހަޅުއްވަން ާއަޅުާވ ާެއއް ާފުރުޞަތު ާއެ ާއަުރވ ނަން.ާއިތުރުާނަމަ ަގނޑު

ާއެްއވެކޮމިޓީ ާެއާއަކަށް ާނުލ  ާވޯޓަކަްށާދެންނެވުމަކ  ާއެދިވަަޑއިނުަގންނަވ ،ާއެހެންކަމުން ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަްތތެރި ސް

ކަމަށްާައޅުަގނޑުާބަލައިގަންނަން.ާައޅުަގނުޑާާގޮތަށްާަކނޑަެއޅުނީާއިޢުތިރ ޟެއްާނެތްާކަމަށްާަބލައިާމިާކޮމިޓީާއެ

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާމިދަނީ ާއްާދެން ާމެންބަރު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒްޒަތްތެރި ވ ާާއަބޫބަކުރު

ާބަލައިގަތުމ  ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާތަޢުލީމުގެ ާގޮތަްށާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާޢިއްޒަތްތެރި މެދު

ާވޯޓުާދެންނެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާާާއަބޫބަކުރުާާޖަމ ލްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

62ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 

 
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަުދ ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .43ާ ާުޖމްލަ ާއެހެންކަމުން،62ާ. .

ާވ  ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްެވއްޖެ. ާބަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާޤައުމީާާތަޢުލީމުގެ ާބިލު ާމި ާމަތިން ގޮތުެގ

ާކޮމިޓީ ާދަންާތަރައްޤީ ާވޯޓަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން، ާނިންަމން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާފޮުނވިްއޖެ އޮީތާާމިާނަވ ލަންއަށް

ާޚިދުމަތްތަކ  ާކޮމިޓީާސަލ މަތީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހ ޒިާބެހޭ ާބ ރުތަކަށްާއަށް ާސަލ މަތީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ރުވުމަށް

ާެއއް ާއެންގުންތަކ  ާމަތިންާގޮތްާާއަންގ  ާގޮުތގެ ާހ ޒިާވ  ާބައްދަލުވުންތަކަށް ާމައްސަަލއަްށާކޮމިީޓގެ ުރވަަޑިއނުގަންނަވ 

ާނިން ާދެއްގޮތެއް ާއިންމ  ާކޮމިޓީ ާއެ ާެއދި ާހުށަހެޅުއްވިާވުމަށް ާދ އިރ ގެާރިޕޯޓުާމަޖިލީހަށް ާހަނިމ ދޫ ާަދށުން ގެ

ާ ާމެންބަރު ާމުޙައްޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްަވއި،ާަމދު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިމުޖްތ ޒް ާޢަބްދުާުމލަކު ޔ މީންާهللاާމެންބަރު

ާާކުރަްއވ ފައިތ އީދު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުށަހެޅުން ާމ އ7ާް;ވ  ާވ ަވނަ ާސުޕްރީމްާދ ގައި ާމަތިން ކޯޓުެގާާގޮުތގެ

ާލަފަ ާއިސްތިޝ ރީ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާހޯދުމަށް ާޤަރ ުރ366ާާއެއް ާހުށަހަޅ  ާދަށުން ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ދީބ ޖ (. ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާސަލ މަީތ459ާާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާބަޔ ންކުރެވިފަިއވ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާވ ޖިބުތަކުާޚިދުމަތްތަ ާދިކުގެ ާއ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުތަްއާމިގުރ ގެ ާހިމ ޔަތްކޮށް ާމުއައްސަސ ތަްއ ތީ

ާހިނދު ާހިމެނިގެންވ  ާާ،ދެމެހެއްޓުމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާސަލ ާ:45އަދި ާޚިދުމަތްތަކުެގާވަނަމ އްދ ަގއި މަތީ

ާއެމަސައްކަތް ާއަދި ާކަންތައްާކުރ ނީ ާއެންމެހައި ާހިންގ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީާަތންތަނުން ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާހިްނގަންވ ނީ ާތައް

ާެއއްާއިއ  ާބަޔ ންޮކށްފައިާގޮތްާާޤ ނޫނ  ާކަމަށް ާމަތިން ާގޮތުެގ ާާވ  ާހިނދު، ާވ  ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގ ވަަނާާ;45އަދި

ާވާ ާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްަފއިާމ އްދ ގެާ)ށ(ަގއިާސަލ މަތީާިޚދުމަތްތަކުގެާމަްއޗަށްާަރއްޔިުތންގެާމަޖިލީހުގެާބ ރުާހިންގޭނެާ

ާާ،ހިނދު ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާގޮުތގ463ާެއަދި ާބަޔ ންކުރެިވގެންވ  ާމ އްދ ަގއި ާޚިދުމަތްތަްއާާވަނަ ާސަލ މަތީ މަތިން

ވ ާކޮމިޓީާައށްާމޯލްޑިވްސްާޑިފެންްސާާހިނގ ާނުހިގ ާގޮތްާބަލަމުންާގެންދިއުމަށްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުންާއުފައްދ ފައި

ާޖެ ާމޭޖަރ ާފޯސް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާއަންގ ނެފޯސްގެ ާހ ޒިރުވުމަށް ާޖަލީލު ާޢަލީ ާމޫސ  އެންގުންަތކަްށާާރަލް

ާއަްށާ ާކޮމިޓީ ާެއ ާެއންގުމަށް ާކޮމިީޓގެ ާިއސްވެިދޔަ ާއަދި ާހިނދު، ާގެންދ  ާއިންކ ރުކުރަމުން ާހ ޒިރުވުމަށް އިޖ ބަނުދީ

ާކޮމިޝަ ާފަސީޙުާހ ޒިރުވުމަށް ާއަޙްމަދު ާޕޮލިސް ާޮއފް ާާނަރ ާހިނދު، ާގެންދ  ާއިންކ ރުކުރަމުން ޤަރ ރުާއިޖ ބަނުދީ

ާައްށާ ާކޮމިޓީ ާއުފައްދ ފައިވ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާބެލުމަށް ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ސަލ މަތީ

ާ ާޖެނެރަލް ާމޭޖަރ ާފޯސް ާިޑފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާފޯސްގެ ާޑިެފންސް ާމޯލްޑިވްސް ާހ ޒިރުވުމަށް ާޖަލީލ އިާމޫސ  ޢަލީ

އެުކާާއަޙްމަދުާފަސީޙަށްާއެްނގުމުންާހ ޒިރުވެފަިއާނުވުމ މޯލްޑިވްސްާޕޮލިްސާސަރިވްސގެާކޮމިޝަނަރާއޮފްާޕޮލިސްާ

ާ ާބ ުރާާ;45ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްިޔތުންގެ ާމައްޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާ)ށ(ގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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ދަށުންާާވަނަާމ އްދ ގ463ާެއެކުާއަދިާއިްސވެާބުނެވުނުާކޮމިޓީާއަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާކަމަށްާބުނެފައިވުމ ާހިންގޭނެ

ެއކުާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާވ ާކޮމިޓީައކަށްާވުމ ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާހިނގ ާނުހިނގ ާގޮތްާބެލުމަށްާއުފަްއދ ފައި

ާއެާ:45 ާއަދި ާމަސައްކަތްުކރ ނީ ާޚިދުމަތްތަކުން ާމ އްދ ަގއިާސަލ ަމތީ ާކަންކަްނާާވަނަ ާއެންމެހައި ާހިންގ  ތަންތަނުން

ާޤ ނޫނު ާދިވެހިރ އްޖޭ ާއެއްހިންގަންވ ނީ ާޤ ނޫނ  ާއ އި ާބުނެފައިވުމ ާގޮތްާއަސ ސީ ާމަތިންކަަމށް ާގޮތުގެ ާއަދިާާވ  އެކު

ާ ާކޮމިީޓއަކަްށާާ;;ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާނުވަތަ ާމަޖިލީހަށް ާަރއްިޔތުންގެ ާ)ށ(ަގއި ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާލިިބގެްނވ  ާބ ރު ާއެންގުމުގެ ާމުއަްއސަސ ައަކށް ާަވކި ާނުވަތަ ާމީހަކަށް ާަވކި ާއޮތުމ ާހ ޒިރުވުމަށް އެުކާާކަމަށް

ާއަންގ ާ ާހ ޒިރުވުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާއަީލގައި ާމ އްދ ތަކުގެ އިސްވެިދޔަ

ާޚިދު ާސަލ މަތީ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާމެދު ާަދއުއެންގުންތަކ  ާސަރުކ ރ އި ާމުއަްއސަސ ތަުކަގިއާމަތްތަކ އި ާއެންމެހައި ލަތުގެ

ާމީހުން ާޤ ނޫނުއަސާ މަސައްކަތްކުރ  ާމެދު ާގޮތަކ  ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ާފަރުދުން ާައމިއްލަ ާނ އި ާމ އްދ ެގ7ާާ;ސީގެ ވަނަ

ޕްރީމްާކޯޓުގެާއިްސތިޝ ރީާލަފަާއެއްާހޯދުމަށްާއެދިާމިާޤަރ ރުާހުށަހެޅީމެވެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަްށާދަށުންާސު

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަށްާވޯުޓދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ]ދެްއވުންާވޯޓު[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

62ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 62ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުމްލަ ާމ62ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާދަން ާވޯޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާފ ސްވެއްޖެ. ާމަޖިލީހުން ާބޭިކންޤަރ ރު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކޮމިޓީންާނަވ ލ ނީ ާބިލު ާބެހޭ އ 

ާފޮނުއްވިާގޮތަށްާފ ްސކުރެްއވުަމށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

64ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

59ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

25ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާ:5ވޯޓުަގއި ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .ާ 42ާއަދަދު ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނާ:5. .

ާބޭކިން ާއޮީތާާއ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓަށް ާމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން ާފޮނުއްވިގޮތަށް ާކޮމިޓީން ާބިލު ބެހޭ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީޖުމްާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގޮަތްށާާހޫރިއްޔ ގެ ާފޮނުއްވި ާކޮމިޓީން ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާެއއް އަށް

ނުޑާވޯ ާއަުޅގަ ާމައްސަލައިަގއި ާމައްސަލަ.ާމި ާދެންނެވުމު ާގަސްތެޓަށް ާދަންނަވ ކަށް ާވޯޓަށް ުނކުރަން.ާެއީއާާއްމިއަދު

ާޖަލްސ  ާާމިވަގުތު ާތިއްެބވީ ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން ާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގ64ާާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި

ާހަތަރު ާމަޖިލީހުގެ ާތިންބަާބައިާވޯޓެްއަގއި ާއެފަދަާކުޅަ ާއެހެންކަމުން، ާފ ހެއްނުވ ނެ. ާމި ާނޫނިއްޔ  ާލިިބެގން އި

ާ ާފުރުޞަތެއް ާޖަލްސ ެއއްަގިއާމަޖިލީހަށް ާތިއްބަވ  ާހ ޒިރުވެވަަޑއިގެްނ ާމެންބަރުން ާއަދަދަށް ާއެ ލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނީ

ާދެންނެވުމުން ާމިއަދުާކަމަށްާވޯޓަށް ާއަޅުަގނޑު ާދެންނެވުން ާވޯޓަށް ާފ ސްކުރުމަށް ާބިލު ާމި ާފަސްކޮށްލަނީ.ާާވ ތީ. މި

ާހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާާމ34ާިއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.35

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާއޮތީ 35ާާދެން ާއަިއޓަމު ާިދއުން.ާއެޖެންޑ  ާއަނބުރ  ާއަލުން ާއިތުުރ35ާާއަށް ާއޮތީ ާިމއަދު ގައި

ާ ާމަސައްކަތްތަުކގެ ާހަޅުއެހެން ާބަހުދަށުން ާބިލުގެ ާމި ާބިލު. ާކުރިއަށްތ ލުކުރުމުގެ ާމަރުޙަލ  ގެންދިއުްނ.ާާސްގެ

ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ ާ ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދ ނަން ާފުރުޞަުތއަރުވަުމން އަޅުަގނޑު
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ާނުކުމެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮތަށް ާނުގެއްލޭނެ ާކޯރަމް ާމަޖިލީހުގެ ާައޅުަގނުޑާތަރުތީބުން. ވަަޑއިގަތުމަށް

ާމި ާމައްސަަލ ާކޯރަމްގެ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ާިޢއްޒަތްތެިރާާދަންނަވ ލަން. ާއެދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާދިމ ވެަފއި. ވަނީ

ާލީޑަރުންނ  ާޕ ީޓތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާއެހީތެިރވެަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް. ާހަމަކޮށްދެއްވުމުަގއި ާކޯރަމް ެއކު.ާާމެންބަރުންނަށް

ާއޮތް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ާބ ކީ ާަވގުތު ާބަހުާހު( ާބިލުގެ ާހަޅުތ ލުކުރުމުެގ ާއޮތްގޮތް ާބ ކީ ާަވގުތު ާއަާާސްގެ ޅުަގނުޑާގޮތް

ާޑީ.އ ރު ާާ.ޕީދަންނަވ ލ ނަން. ާާމިނެޓްއިރު،ާއެމް.ޑީ.ޕ59ާާީައށް ާނިސްބަތްނުވ 67ާާއަށް ާޕ ޓީއަކަށް މިނެޓުއިރު،ާވަކި

ނުޑާއަާމިނެޓ7ާްކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާ އަށްާާމިނެޓް،ާޤައުމީާޕ ޓ38ާީއަށްާާޕީ.އޭާ.ރުވ ނަންއިރުާއަޅުގަ

ާޖުމް، މިނެޓ7ާް ާޕ ޓީއަދި ާއަާހޫރީ ާމ7ާިށް ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ިއރ ެގާާމިނެޓް. ާނައިފަރު އަރުވަނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،..

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީ ާމެންބަރު ާމުޙައްމަދަށްާނޢިއްޒަތްތެރި ާއަޙްމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ދެވަަޑއިގަންަނވ .

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަުތއަރުވަން.

ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާ

ާއަެނއްކާ ޝުކުރިއްޔާ  ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަގ ލަނީ.ާ. ާކޯރަމް ާމީހުން. ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނަގ ލަނީ ާކޯރަމް ާމިއޮތް ވެސް

ާއ ދެ،..

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ދެވަަޑިއގަންނަވ ،ާކޯރަމެއްާނެތް.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާނައިފަރުާނއިށީވަނީ.ާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާާކޯރަމްާެގއްލިފައި

ާކުިރައށްާ ާވ ހަކަފުޅު ާފުރުޞަުތއަރުވަން. ާއަޅުަގނޑު ާމުޙައްމަދަށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ

ާއިށީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތޮްއޑޫ ާނގެންދެވުމަށް. ާތޮްއޑޫ ާއެދެން. ާޢިްއޒަތްެތިރާދެވަޑަިއގަތުން ދ އިރ ގެ

ާދެވަޑަިއގަންނަވ .ނމެންބަރުާއިށީ
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ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާދ އިރ ގެޢިއްާޝުކުރިއްޔ . ާޮތއްޑޫ ާުޝުކރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައީސް، ާައވަހަްށާާޒަތްތެރި ާބައިންދަވ  މެްނބަރު

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާލިބިދޭާއިޚްތިޔ ރުކުރުމަށްޓަަކިއާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާގޮތުްނ53ާާއިނގޭތޯ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބިލެއް ާމި ާދަށުން ާޙައްޤުގެ ާތިބުމުގެ ާހުއްޓ ލަިއގެން ާހުށަހަޅުއްވަިއާާމަސައްކަތް ާބިލު ާމި ވަނީ.

ާހަޅު ާޮގތަކަށް ާކޮންކޮން ާެއއީ ާމިއޮތީ ާގޮުތގައި ާބިލެއްގެ ކަމަށްާނޭނގޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާާތ ލުކުރުމެއްހަޅުތ ލުކުރުމުގެ

ާބައްޓަންކުރެވިފައިާ ާބިލު ާމިާވ ާމި ާބައްޓަންކުރެވިަފއި ާބޮޑަށް ާބިލު ާމި ާބަލ އިރު ާހަމައެކަނިާާގޮތަށް ވަނީ

ާޓ ގެޓުރިޒޯ ާއުސޫލުތަެކްއާާކޮްށގެންޓްތަުކގަިއ،ާރިޒޯޓްތަކަށް ާއ ދެ،ާހަުޅތ ލުކުރުމުގެ ާފ ހަގަކުރެޭވ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާެވްސާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެއީ ާކަެމއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާކަމެްއ. ާމުހިއްމު ާވަރަްށ ާއޮތުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ބަޔ ންކޮށްދޭ

ާލިބިދީފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާމިނިވަންކަން ާޤ ނޫނަނީާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާހެދޭ ާމި ާއެކަމަކު، ދިވެހިރ އްޖޭެގާާވ ތީ.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާއެ ާފުރިހަމަާާތަޢ ރުޟުނުވ  ާޙައްޤުތައް ާލިބިދީފައިވ  ާެވސް ާކޮންެމާރައްޔިތަކަށް

ާފަރ ތުެގާ ާއުޅޭ ާަވޒީފ ަގއި ާފަރ ތ އި ާދޭ ާވަޒީފ  ާބަލ އިރުގައި ާބިލަށް ާމި ާއ ދެ، ާވ ންޖެހޭނެ. ާޤ ނޫނަކަށް ާލިބިދޭ އަށް

ާރައްކ  ާޙައްޤުަތްއ ާފަރ ތެއްގެ ާއެއް ާހަމައެކަިނ ާބަދަލުގައި ާަރއްކ ކޮށްިދނުމުގެ ާޙައްޤުތައް ާމިާާކޮށްދެވޭވެސް ކަމަށް

ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާއެކަމަކު، ާފ ހަގަކުރެވެނީ. ާބޮޑަށް ާާބިލުން ާމިއޮންނަނީ ާޙައްޤުތައް ާލިބިދޭ ާރައްޔިތުންނަށް 4ާއިން

އޮންނަީނާާވަަނާމ އްދ ަގއިާމ6ާިފަރ ތައްާވެސްާހުރިހ ާފަރ ތަަކށްާވެސްާހަމަވ ާކަހަލަގޮތަށްާލިބިދީފައި.ާމިާބިލުގެާ

ާނުވ ނޭާއެުކަގއިާސުލްޙަވެރިކަމ  ާހަޅުތ ލުކޮށްގެން ާނުވަތަާާމެނުވީ ާފަރ ތުގެ ާދޭ ާވަޒީފ  ާހަޅުތ ލުކުރަންވ ނީ ކަމަށް.

މަތިންާާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާތަނުގެާނުވަަތާއެނޫންާވެސްާމީހެއްގެާނަފުސަށްާނުވަތަާމުދަލަކަށްާގެއްުލންާނުވ ނޭާގޮތުގެ

ާސުލްޙަވެިރަކމ  ާދެއްކުމެއްނެތި ާބިރުވެރިކަމެއް ާމީހަކަށް ނެތް،ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާާއެކުގަޭއ.ާއ ދެ،ާޝައްެކއްާާއެްއވެސް

ާގަބޫލުކުރ  ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަހަލަާާތެރޭގައި ާެއއްވެްސ ާނަފުސަށް ާމީހުންގެ ާމުދަލަށް ާމީސްމީުހންގެ ާގޮތުަގއި

ާނުވ ނެ ާލިބިދީގެން ާލިބިދީފައިއަނިޔ ެއއް ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމަތިން ާގޮތެްއގެ ާނުވ  ާކަންތައްތައް ާއެކަހަލަ ވ ާާ.

ނަމަވެްސާާނިވަންކަންާކޮންމެާރައްޔިތަުކާވެސްާބޭނުންކުރަންޖެހޭނީާއެއީާކޮންމެާތަނެއްގައިާހަޅުތ ުލކުރިކަމުަގއިާވީމި

ާއެ ާހަޅުތ ލުނުކޮށް ާނޫން ާޙައްޤުތަކެއް ާމީހުންގެ ާއަޅުތ ލުކުރ  ާހަމަެއކަނި ާހަޅުތ ލުކުރުމުގައި ާއެާާއެ މީހުން

ހަޅުތ ލުާލިބިގަނެވޭާމީހުންގެާޙައްޤުތަެކއްާވެސްާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާެއާާހަޅުތ ލުކުރުމ އިާއެާއިނދިކޮަޅށްާހަޅުތ ލުކުރެވޭ

ާ ާއެބަ ާެވސް ާހިޙައްޤުތައް ާދެން ާއުޅ8ާޭމ ޔަތްކުރަންޖެހޭ. ާކުށް ާލިުޔމުގެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމ އްދ ގައި ކަމަްށާާވަނަ

ރ ގެާތެރޭަގއިާ)ހ(،ާ)ށ(،ާަވނަާމ އްދ ގައިާމިއޮންނަނީާހަުޅތ ލުކުރުމުގެާދ އިރ .ާއެާދ އ9ާިފ ހަގަކުރެވޭ.ާމިާބިލުގެާ

ާ ާ)ކ( ާައދި ާ)ޅ( ާ)ބ(، ާ)ރ(، ާ)ނ(، ާމުސ ރައެއް ާެއއީ ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާއިާއިނ ޔަތްތަކާ ާއިއ ާއިތުރުކުރަން

އ އިާތިބޭާތަނ ާގުިޅެގންާކުރެވޭާހަޅުތ ލުާވެްސާމީެގތެރޭގައިާއެާދ އިރ ެގާތެރޭަގިއާހިމަނަންާއެބަޖެހޭ.ާހަމަާާޗުއްޓީ
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ާ ާމ އްދ ގ33ާާައެގޮތަށް ާމިވަނަ ާާިއ ާމަސައްކަތް ާނުވަތަ ާފަރ ތުގެ ާވަޒީފ ދޭ ާހުއްދަާހައޮންނަނީ ާފަރ ތުގެ ވ ލުކުރ 

ލިޔުމަކުންާހޯދުމަށްފަހުގައިާޫނނީާމުވަްއޒަފުންާަވޒީފ ާއަދ ުކރ ާތަނެއްަގއިާުނވަތަާމަސަްއކަތްތެރިންާމަސައްކަްތކުރ ާ

ާއޮންނަ ާއެވެ.ާމިހެން ާހަޅުތ ލުކޮށްގެންާނުވ ނެ ާހިތަށްއަރަޭއާހުއްދަނުދީފިއިރުގައިާއަާާތަނެއްަގއި ނަމަާދެންާާޅުަގނޑު

ާބަޔ ންކޮށްފަ ާބިލުގައި ާިމ ާގޮތެއް ާއެހެންވީމ ާކަންތައްކުރަްނވ ނެ ާނެތް. ިމ ިބުލ ުފިރަހަމުކުރަމްށަޓަކިއ ، އެްއ

ފި  ާއޮންނަންޖެހޭނެާުހްއަދުނދ  ާީމގަިއ ާވެސް ާގޮތްތަެކއް ާޢަމަލުކުރ ނެ ާމިާާނަމަ ާފ ހަަގކުރެވޭ. ާއަުޅަގނޑަށް ކަމަށް

ާ ާމ34ާިބިލުގެ ާމ އްދ ަގއި ާާވަނަ ާހެނދުނު ާހަޅުތ ލުކުރަންޖެހޭނީ ާއާ ާ:އޮންނަނީ ނޑު ާޭރގަ ާައިދާާއ 8އި ދެމެުދގައޭ.

ާމީހުންނަށ އިާ ާއުޅޭ ާހިނގ ިބގ ވެ ާމަގުމަތީގައި ާމީހުންނަށ އި ާނުކުންނަ ާވަދެ ާއެތަނަކަްށ ާހަޅުތ ލުކުރުމުގައި

ާއަަވއް ާއަދި ާމަތިންނޭ. ާގޮތުގެ ާއުނދަގޫުނވ ނޭ ާލިޭބާޓެރިންނަށް ާފަރ ތަކަށް ާއެއިން ާސަބަބުން ާހަޅުތ ލެއްގެ ކުރ 

ނޑަށްާހީޭވާ ގެއްލުމެްއގެާފުރިހަމަާޒިންމ ާހަޅުތ ޅުކުރ ާނުވަތަާއިންތިޒ ުމކުރ ާފަރ ތަކުންާއުފުލަންޖެހޭނެާއެވެ.ާއަުޅގަ

ާހަޅުތ ލެއް ާދޭތެރޭގައި ާކަމަކ  ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާމީހުން ާޝުޢޫރުތަާކުރ ާބަޔަކު ާދެކެޭވ ާނުވަތަ ާފ ޅުކުރާ ާކެއްނަމަ

ާއުނދަގޫަތެކއް ާސަބަބުން ާެއކަމުގެ ާބަޔަކަށް ާކޮންމެވެސް ާދަތިތަެކއްާނަމަ ާެއހެންވީމ ާވ ނެ. ިމ ިބުލެގ ިމ ، ވ ނެ.

ްއދ  ިމޮގަތށ ާއޮތުމަށްވުރެމ  ާަބއްޓަންޮކށްފައި ްަާާ ާޖ ގަ ާހަޅުތ ލުކުރެވޭނެ ާމީހުންނަށް ާހަުޅތ ލުކުރ  ވީހ ެވްސާމި

ކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާހަމަާއެފަދައިންާމިާބިލުގެާާކަންާއޮތުމަކީާރަނަގޅުާކަެމއްށްާލިބޭާކަހަލަާގޮތަކަށްާމިބޮޑަކަ

ނަޑއެިޅފަާވަނަާމ އްދ ަގއިާމަނ ާކަްނތައްތަކެއްާއެބ38ާަ ދެމެދުާާއި.ާއެއީާ)ހ(ާއިންާފެށިގެންާގޮސްާ)ފ(ާއާ އޮތްާކަ

ާމަނ ކުރެާކަންތައްާާމަނ  ާކަމެްއާވެސް ާހުރިހ  ާއޮތްއިުރގަިއާމި ާކަންތަްއާަކނަޑއެޅިފައި ާމަނ  ާމި ާޮއންނަނީ ވިފަިއާމި

ކުރުމުގެާސަބަބުންާއެާޢުޤޫބ ްތާލިބޭާފަރ ތަކީާހަމައެކަނިާމިާހަޅުތ ލުކުރ ާފަރ ތް.ާއެކަމަކު،ާއެމީހުންާހަޅުތ ލުކުރަންާ

ާބެހޭ ާފަރ ތ  ާމެދުވެިރޮކށްދިން ާސަބަބު ާއެޭޅނެާމެދުވެރިވި ާފިޔަަވޅެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާއެއީާާގޮތުން ާނެތް. ާކަމަކަށް

ާފިޔަަވޅުއަޅާ  ާެއބަާއިދ ރީ ާާކަމަށް ާބިލުގެ ާމި 36ާާއޮތް ާމ އްދ ގަިއ. ާއިދ ީރ36ާާވަަނ ާމިއޮންނަ ާމ ްއދ ގައި ވަނަ

ާރިޒޯެޓއްަގއި ާމިސ ލަކަށް، ާހަމައެކަނި ާވަނީާފިޔަވަޅުތަަކކީ ާމީހުންނ ާާކަމުަގއި ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާރިޒޯުޓެގ ާއެ ވިްއޔ 

ާއޮން ާމި ާއެކަނި ާފިަޔވަޅުަތއް ާއަޅ  ާބަޔ ންކޮށްދީފަނަދޭތެރޭގައި ާހަޅުތ ލުކުރަންޖެހުނުާނީ ާއެ ާއެމީހުންނަށް ާއެކަމަކު، .

ާއޯނަރުން ާރިޒޯުޓގެ ާއެއީ ާއެާކަމަށްާސަބަބު ާއެހެންވީމަ، ާބެހޭާވެދ ނެ. ާާފަރ ތްތަކ  ާއަޅަންޖެހޭ ކޮންމެެވްސާގޮތުން

ާީމގެ ާވެސް ާކުރިފިޔަވަެޅއް ާފުރިހަމައަކަްށ ާމިކަންކަން ާެއއް ާނޫނިްއޔަކ  ާޮއވެގެން ާކަމަކަްށާތެރޭަގއި އަށްދ ނެ

ާހަމަހަމަ ާވެސް ާދެފަރ ތް ާުނުކރެވޭ. ާއެއް ާލަފަ ާައޅަންޖެހޭާވ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާފިޔަަވޅުތައް ާފަހަރުާގޮަތކަށް ާގިނަ ނީ.

ދެމެދުގައިާތަފ ތުކުރުންތަްއާާސީާމުވަްއޒަފުންނ އިާދިވެހިންނ ތަކުގެާމައްސަލަތައްާމިާނުކުންނަނީާބިދޭފަހަރަށްާރިޒޯޓު

ާ ާއެއީ ާތިބިގެންގުޅޭތީ. ާވަޒީފ ަގއި ާއެއް ާބިދޭސީން ާވީާދިވެހިންނ ިއ ާބޮުޑާާކަމުގައި ާވަރަށް ާމުސ ރައިަގއި ނަމަވެސް

ާވެްސާާއެާާތަފ ތުތަކެއްާއެބަހުރޭ.ާހަމަ ާވެްސާއެބަހުޭރ.ާކެއިންުބއިމުަގއި ާއެމީހުންާދިރިއުޅޭާަތނުގެާކަންތަެކއް ގޮތަށް

ާއެހެންވީމ ތަ ާއެބަހުރޭ. ާާިގނަ ، ފ ތުތަކެއް ާޖެހޭފަހަރުފަހަރަށް ާބިދޭސީންނ ިއާާމައްސަލަތައް ާމެދުވެރިވަނީ ގޮތް
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ާގެންގުޅޭ ާމި ާދެމެދު ާއެހެންވީމ ާދިވެހިންނ  ާސަބަބުން. ާދަށްވެގެންނުވ ނެ.ާާިދެވްއަސަކށް ، ތަފ ތެއްގެ ާމުސ ރަ ވީތީ

ށްާައިދާވިްއޔ ާދިެވއްސަކަސްާައދިާބިދޭސީއަކަސްާމުސ ރައިގެާގޮތުންާއެްއވަރުކޮާއެއްާމަޤ މެއްާއަދ ކުރ ކަމުަގއިާވަނީ

ާއުސޫލެްއގެާއެ ާއެއް ާހަމަ ާވެސް ާޚިދުމަތްތައް ާއެހެނިހެން ާލިބެންޖެހޭ ާވަނީާމީހުންނަށް ާދޭކަމުގަިއ ިވއްޔ ާާމަތިްނ

ާނުފެނޭާ ާެވސް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުން ާއެހެން ާބައެއް ާނުޖެހޭނެ. ާނުކުންނ ކަށް މިމައްސަލަތައް

ާ ާމުޒ ހަރ ކުރ ކަށް ާތިބެތިބެފައި ާވަނީހަމަ ާހަޅުތ ލުކުރ ކަމުަގއި ާހަޅުތ ލުކުރ ކަށް. ާރިޒޯުޓެގާާނުވަތަ ާފުރަތަމަ ވިްއޔ 

ާމުޅިްނާ ާއޮތީ ާބައްޓަންކުރައްވ ަފއި ާބިލު ާމި ާދައްކަނީ ާމި ާމިވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަަކ ާިރޒޯޓުގެ ވެރިންނ އި،

ާވެާކަމަށްާރިޒޯޓްތަކަށް ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާބިެލއް ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާެއކަމަކު، ާފަދައިންާވ ތީ. ާހުށަހެޅުއްވި ްސ

ާވަނީ ާހުށަހެޅޭކަމުަގއި ާބިލެއް ާޓ ގެޓުާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާސަރަހައްަދކަށް ާއެއް ާހަމައެކަނި ާބިލެްއާވިްއޔ  ާއެ ކޮްށގެން

ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާޮއންނަކަމަާާއޮތުމަކީ ާބިލު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާނުެފނޭ. ާވެސް ާއަޅުަގނަޑކަށް ނަމަާާވަނީާކަމުގައިާށް

ާހު ާފެތޭއޮންނަންޖެހޭނީ ާވެްސާދ އިރ ތަަކކަށް ާވައްތަރެއްގެ ާދިމ ވ ާާރިހ  ާރިޒޯޓްަތކުެގާމުވަްއޒަފުންނަށް ގޮތަކަށް.ާެއއީ

ާމުވަްއޒަފުންނަށްާދިމ ވ ާކަންތައްާކަމަށްާކަމަށްާކަންތައް ާއަދިާާވިަޔސްާއަދިާސަރުކ ރުަގއިާަވޒީފ ާއަދ ކުރ  ވިޔަސް

ާމީހުންނަ ާއަދ ކުރ  ާަވޒީފ  ާކުންފުނިތަކުގައި ާކަންތައްއެހެނިހެން ާދިމ ވ  ާކަމެްއަގއިާާކަުމގައިާށް ާކޮންމެ ާއެ ިވަޔސް

ާބެހޭާ ާދަތިތަކ  ާދިމ ވ  ާފަރ ތަަކށް ާހުރިހ  ާއެ ާބިުލާާވެސް ާމި ާގޮތަކަށް ާަކހަލަ ާހަޅުތ ލުކުެރވޭ ގޮތުން

ާކަހަލަާ ާނިސްބަތްވ  ާއެއްފަރ ތަކަށް ާހަމައެކަނި ާމިވަނީ ާއެކުލެވިފަިއ ާބިލު ާމިހ ރު ާއެކަމަުކ، ާބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ.

ާކަހަލަާގޮތަކަށް.ާއެއީާިރޒޯޓު ާއުޅޭާމީހުންނަށްާހަމައެކަނިާމިކަންާކުރެވޭ ާމިާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ތަުކގައި ، ގޮތަކަށް

ުރ ޮރަޒިއނ  ައުޅަގނަޑްށ އެ  ުޑޮކްށަލނ  ިއނޭގތޯ ، ބަާއަންގ ާއިށީންނ ށޭ.ާެއހެންވީމ ިމހ   .ާޝުކުރިްއޔ .ާިމ ަމ

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ 

ާގޮތްގޮތަށްާ ާއެކި ާތަފ ތު ާބިލުގަިއ ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިދަނީ. ާނުވަަތާާވ ހަކަދެްއކެމުން ާސެކްޓަރއަކަށް ާަވކި ާބިލު ާހަޅުތ ލުކުރުުމގެ ގޮުތގައި

ާ ާދ އިރ އަކަށް ާނިސްވަކި ާގޮެތްއާނޫން.ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާބަތްެވެގން ާޤަބޫލުކުރ  ާފަރުމ ކުރެއްވުމަީކާއަޅުަގނޑު ާބިލު އެ

ާފުޅ  ާވަރަށް ާއުސޫލުތަކުގެާބިލުގައި ާހަމަތަކ އި ާލިބިދޭ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމިހ ރު ާެއާާދ އިރ އެްއގައި މަތިން

ާކަންތައްަތއް...ާާއެންމެހައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެއްިލއްޖެ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ކޯރަމް ާގެންދެވުމަްށާާ. ާކުރިއަށް ާވ ހަކަުފޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަޑަވެލި

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ
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ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާެވސްާއ ދެ، ާަވގުތުކޮޅު ާވަރަށް ާާއ ދެ، ާއެހެންވުމ  ާމިހިރީ. އެކީގަިއާކުޑަވެަފއި

ާދެއްކޭނެ ާމިއަދުަގއި ާވ ހަކަތައް ާމުހިއްމު ާއޮތް ާދަްއކަން ާބިލުގައި ާމި ާޤަބޫެލްއާާއަޅުަގނޑު ނޑު ާއަުޅގަ ކަަމކަށް

ނަމަާމިާޕ ޓީާއަްށާާނުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާދެންާއަންނަާދުވަހެްއަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަެތއްާދެްއވައިފި

ނޑުާކުިރއަށްާގެންދ ނެާވ ހަކަާވެސްާދަންަނވަން.ާެއހެންނަމަވެސް،ާއަދިާެއްއާާވަނީާވަގުުތާއޮތްކަުމގައިާ ނަަމާއަުޅގަ

ނޑަްށާފ ހަގަާއެބަާކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާގިނަާމ އްދ ތަުކގައިާބޭނުންކޮށްފައިާއެބަާ ާމިނެޓުާހުރިކަމަށްާއަޅުގަ

ާ ާބ ބުގެ ާދެވަނަ ާާއެބަާވަަނާމ އްދ ގައ38ާިއޮތް ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާހަމ49ާާަބުނޭ ާމ އްދ  ާާވަނަ ވަނ53ާާައެހެންމެ

ާ 54ާާމ އްދ ، ާައދި ާމ އްދ  ާިމާާ;7ވަނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެަބޖެހޭ ާރިޢ ޔަތްކުރަން ާމ އްދ ތަކަށް ާމި ާމ އްދ  ވަނަ

ާހިފެހެއްިޓގެން ާމިކަްނާކުާޙައްޤުތައް ާކޮންގޮތަކުންތޯ ާކޮންގޮތަކުންޯތ،ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ރެވޭނީ.ާހަމަޔަޤީނުްނާދ ިއރު

ާރިޒޯޓު ާސިވެސް ާބޮޑެތި ާރ އްޖޭަގއި ާއަދި ާވެސް ާސަރަހަަތކުަގއި ާއެހެން ާމަސައްކަތްކުރ  ާެވްސާނ ޢީ އްދުތަކުަގއި

ާމުހިއްމު ާއެއީ ާއޮތުމަީކ ާޤ ނޫނަކުން ނެޑއް ާމިންގަ ާރަނގަޅު ާދެންނެވިާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާކަމެއް.

ާފަރުމ ކުރަމު ާޤ ނޫނު ާމިއަދުގޮތަށް ާވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާކަންބޮޑުވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ވެްސާާންދ އިރުަގއި

ާޤ ނޫ ާނުކުތ ތައް ާއެ ާފ ހަގަކޮށްފި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަޢ ރަޟުގިނަ ާމ އްދ ތަކ ިއ ާމިާާވ ނުއަސ ސީގެ ގޮތަށް

ާހިފެހެއްޓެން ާަޙއްޤުަތއް ާމިނިވަންކަމުގެ ާައސ ސީ ާއަދި ާވެސް ާހަޅުތ ލުކުރުން ނުވ ާތަޢ ރަޟުާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ޖެހޭނީ

ާިމާާގޮތެްއގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިގޮތުަގއިަކން. ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާމިކަްނ ާޤަބޫލުކުރަން ާވެްސ ނުޑ ާއަުޅގަ މަތިންނޭ.

ާމިާާދެންނެވި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަަލއިގެން ާކަންަތއްތަކަށް ާހުރި ާމ ޙައުުލގައި ާމި ާމިަވގުތުަގއި ާައޅުަގނޑުެމންގެ ގޮތަށް

ާފަ ާނ ންނ ނެޤ ނޫނު ާއުނިކަމެއް ާކަމަަކށް ާއެްއވެސް ާދ ންޖެހޭނީ.ާމިއިން ާމަސައްކަތްކުރުމަީކާާރުމ ކުރަމުން ާމި ގޮަތށް

ާމިާާކަމެއްާމުހިއްމު ާވިސްނުމަށްފަހުގައި ާކަންތައްތަކަށް ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމި ާއަދި ާދެކެނީ. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާމަަސއްކަްތުކރަމުން ާާކަންތައްތަުކގައި ާރިޯޒޓުދ އިރުގައި ާއެހެންާއަދި ާއެހެން ާއަދި ާބޭފުޅުންނ އި ާތިއްަބވ  ތަކުަގއި

އެީކގައިާނޫީނާާބޭފުޅުންގެާމަޝްވަރ އ ާދ އިރ ތަކުަގއިާވެސްާމަސަްއަކތްކުރަްއވ ާބޭފުޅުންނަށްާވިްސނުމަށްފަހުގައިާއެ

ާޢިއްޒަ ާއ ދެ، ާއިލްތިމ ސްކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ާނުކުރުމަށް ާހަމަވުމިކަން ާަވގުތު ާރައީްސ، ާތްތެރި ނޑަްށާމ  ާއަުޅގަ އެކީ

ާއި ާއިހުތިރ މުކުރުމ  ާއަށް ާރައީްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެެހންވީމ ، ާއެބަކުަރއްވ . ާވ ަހަކާޝ ރ ތް ާައޅުަގނޑު އެކީގައި

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާބޮޑަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާވަރަށް ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާބަހުސްގައި ާމި މ ދަމ 

ނޑުމެންގެާަވގުތުާމިައދުގެާމަސަްއކަތުެގާޖަލްސ ގެާވަގުުތާމިާހަމަވީ.ާމިައުދާ މެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީ.ާއަުޅގަ

ާމެންބަރުންގެާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނގަމުންދ ނެކަން ާމަސައްކަްތތައް ާކޮމިޓީތަކުގެ ާވެސް ާފެށިގެން ާހިސ ބުން

ނޑުާއަދިެވސްާެއއް ފަހަރުާގެންނަން.ާައދިާކޮމިޓީތަކުެގާމަސަްއކަތްާިއތުރަށްާހަލުވިކުރެްއވުމަްށާާސަމ ލުކަމަށްާއަުޅގަ

ާއެދެން.ާެއީއާ ާއަޅުަގނޑު ާއަރިހުން ާމުޤައްރިރުންގެ ާކޮމިޓީތަކުގެ ާކޮށްދެްއވުމަށް ާމަސައްކަތްޕުޅެއް ާހުރިހ  ކުރެވެންހުރި

ާ ާޑިސެމްބަރުމަހުގެ ާމަޖިލީހުގެާާއ 53މިއަހަރުގެ ާކުރިން ާނިމުމުގެ ާނިމޭނެ.ާދައުރު ނޑުމެންެގާމިދައުރު ާއަުޅގަ ހަމައަށް

ކުރިމަތީގަިއވ ާމުހިއްމުާމަސަްއކަތްތައްާނިންމެވުމަށްާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާއެީހތެރިކަމ އިާމުޤައްރިރުންެގާ

ނޑުާޭބނުންވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުން،ާމިއަދު  ގެާޖަލްސ ާނިންމ ލ ނީ.ާއިސްނެންެގވުންާއަުޅގަ

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގަިއ.22>;ހެނދުނުާާވ ާއަންގ ރަާުދވަހ4232ުޮނވެމްބަރ45ާާުދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާ
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