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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /80 

 

 2010 އަހަރު: 

 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  16 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 

 ( ސްދުވަ އަންާގރަ، ) 2010 ނޮވެމްބަރ 23 : ތާރީޚު 

 1431 ޛުލްޙިއްޖާ  17 

 

 ގައި 9:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:08ން  10:30 : އިންޓަވަލް 
 

 އަށް  13:34ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
  

   އިގަ   14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 
 

  މިނެޓް 46ަގޑިއިރާއި  3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: ޖަލްސާގައި  

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް  ނައިބު ތުންެގ މަޖިލީހުެގރައްޔި 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 މެންބަރުން 57އިންޓަވަލަށްފަހު ، މެންބަރުން 58އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 60ށްފަހު ހުސްވަުގތުކޮޅަ

  

 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 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދެކުނުަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދިދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢަބްދުމާފަންނު  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 



 III 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއް 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ރު ވިސާ ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެ



 IV 

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާ  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  



 V 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 ޢާދިލް  ޙަސަންރު މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 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 

  

 - : މެންބަރު   ނެވި ހުން   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ޢަބްދުއްރަޙީމް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا އިންޓަވަލަށްފަހު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  *

އިން ވަޙީދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

  ޝީދު އިބްރާހީމް، ގެމަނަފުށި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ

ނާ  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  އަދި  ޤަސަމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތނަދޫ  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ޖަލްސާގައި    ޒިމްދާއިރާގެ 

ޙަމީދު، ުތޅާދޫ  هللا ރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އިނގުރައިދޫ ދާއި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު،

އިސްމާޢީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ނާޒިމް ރަޝާދު،  މެންބަރު  ކެޔޮދޫ  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުލްޙަމީދު،  ލް 

ޢަބްދު މެންބަރު  މެންބަރު  هللا ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ޢަބްދުޝާހިދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  ރިޔާޒް،  ފޭދޫ  هللا މުޙަންމަދު  މުޙަންމަދު،  މަސީޙު 

ރަޝީ މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިަތދޫ  އަދި  ޢާދިލް،  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  ފަހުމީ،  އަލްޙާން  މެންބަރު  ޖަލްސާއިން    ދުދާއިރާގެ 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މްދޫން  ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ  ސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،ހު

ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީهللا ޢަބްދު ޝާހިދު،  هللا ދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޙަމީދު، 

މަސީޙު މުޙަންމަދު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް، ހިަތދޫ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެޖަ  އަދި  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ލްސާގައި  ދެކުނު  ހެންވޭރު  ވެ. އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، 

ޢަބްދު  ޢީވާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުުތރު  ގަލޮޅު  ޢަބްދުލްޣަފުރު،  މެންބަރު هللا، ޙާމިދު  ދާއިރާގެ  ބާރަުށ  މުޙަންމަދު ރަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންމުޙަ ވަޙީދު، ކެނދިކުޅުދޫ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން  ބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،  ންމަދު ޝިފާޒް، ކޮމަންޑޫ 

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާއިން ވަކިވެމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، އަދި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 
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ވަނަާޖަލްސ .1ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާއަްނގ ރާަާނޮވެމްބަރާާާތ ރީޚް:
ާ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.44ާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/38ނަންބަރަކީ،ާއޖ/ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާ-5.3

ާމިާއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސަްއކަތެއްާނެތް.ާ-5.4ޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުންާާ-5.4

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

6.3-ާާ ާައއިޓަމް ާއެންގުން.ާާ-6އެޖެންޑ  ާއަްނގ  ާާ-6.3ރިޔ ސަތުން ާކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއާބޭްއވުމަްށާމިއަދު

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮތް ާކޮމ52ި:;ހަމަޖެހިފައިވ  ާއިޤްތިޞ ދީ ާަގއި ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ 3ާޓީ، ަގއ52ާި>;ގައި.

ާމ ލި ާޮކޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، 4ާއްޔަތު ާކޮމިޓީ،52ާ>;ަގއި. ާބަލ  ާމިންވަރު ާއަދ ކުރ  ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާސަުރކ ރު ގައި
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ާކޮޓަިރާ ާކޮޓަރިާކޮމިޓ5ާީގަިއ37ާ>33ާގައި.5ކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ ގައި.ާޤައުީމ3ާާއެްއާއިޖުތިމ ީޢާކޮމިޓީެގާސަބް

ާސަ ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާގ4ަލ މަތު ާގަިއ. ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، 5ާވ އިދު ާޤ ނޫނުތަކ ިއ52ާ>34ަގއި. ާބަެއއް ގައި

ާ ާބިލު ާުއވ ލުމުގެ ާމ އްދ ަތއް ާބަެއއް ާހޮޤ ނޫނުތަކުގެ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، ގަިއ.5ާއްެވވި

ާކަންތައްަތކ 52>4 ާމުއައްަސސ ތަކުގެ ާމިނިވަން ާާަގއި ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގ67ާެ>4ގައި.5ާބެހޭ ާމުޅި ަގއި

ާކޮ ާކުޑަ ާޮކޓަރި ާކޮމިޓީ 3ާމިޓީ، ާދިރ ސ ކ67ު>4ަގއި. ާިބލު ާޔުނިވަރސިޓީގެ ާޤައުމީ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ރެއްވުމަްށާގައި

ާ ާކޮަޓރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، 4ާހޮއްެވވި ާޚިދުމަތްތ22ަ>6ަގއި. ާސަލ ަމތީ ާަގއި ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، ާބެހޭ ަގިއ.3ާކ 

ާހ22ޮ>6 ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާބިލު ާހުއްުޓވުމުގެ ާގެވެިށއަނިޔ  ާަގއި ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، 4ާއްވެވި ަގިއ22ާ>6ަގއި.

ާބިާޤައުމީ ާބެހޭ ާއިންޝުއަރެްނސ  ާކޮމިޓީ،ާލުޞިއްޙީ ާސަްބ ާކޮމިީޓގެ ާހޮއްވެިވ ާކޮޓަިރާާދިރ ސ ކުރެްއުވމަށް ކޮމިޓީ

5ާ ާަގއި. ާަތވ ލު ާހިމެނިވަޑަިއގަންަނވ ާކޮމިޓީތަުކގެ ާކޮމިޓީތަުކަގއި ާމުޤައްރިރުންނަށ އި ާކޮމިޓީތަކުގެ ދަންނަވ ލުމަށްފަހު

ާދަންނަވ ާރުންގެމެންބަ ާވ ހަކަ ާަކމެއްގެ ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާައޅުަގނޑުމެންެގާއަރިހުން ާއެީއ، ލ ނަން.

ާ ާފުރިހަމ53ާަދައުރު ާގިނަާމަސަްއކަތްތަެކއް ާވީހ ވެސް ާތެރޭގައި ާމިާދައުރުގެ ާިނމޭނެތީ ކުރުންާއެއީާާޑިސްމެބަުރގައި

ާއެބަހުރި.ާ ާކޮމިޓީތަުކގަިއ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާބިލުތަކެއް ާމުިހއްމު ާވަރަށް ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ާމަސަ ާއެހެންވީމަ، ާއިްސކަންދެްއަވއިްއކަތް ާގޮތަށް ނުޑާހަލުވިވ ނެ ާއަުޅގަ ާޮކށްދެއްވުމަށް ާމަސައްކަތްަތއް ާއެ ގެން

ާއަދިވެސްާއެދޭާވ ހަކަާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަން.

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމަސައްކަތެއްާނެތް.ސުވ ލު.ާމިާއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަުކާާ-7އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެާރައީްސގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިާއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެްއާާ-8އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާނެތް.

ާ

ާބިލ އިާޤ ރ ރު.ފުާކުރަންޖެހޭާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރު.9ާ
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެން ާައއިޓަމް ާތަޢ ރުާ-9ޑ  ާމަސައްކަެތްއާމަޖިލީހަށް ާމިއަދަކު ާދަށުން ާއައިޓަމުގެ ާޤ ރ ރު.ާމި ާބިލ އި ާކުރަންޖެހޭ ފު

ާނެތް.

ާ

ާފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.ކުރިންާތަޢ ރުާ.ާ:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެ ާައއިޓަމް ާތަޢ ރުާ-:ޖެންޑ  ާއިޞްލ ޙުފުކުރެވިކުރިން ާބިލެްއެގާކުށެއް ާމިއަުދވެްސާފަިއވ  ކުރުން.ާއިރ ދަކުރައްިވއްޔ 

ާއެާައއިޓަމުގެާދަށުންާކަމެއްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.;

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާމިއީާއިބްތިދ ޢީާ-;އެޖެންޑ  ާާބަހުސް. ނުޑމެން ާތ ވަލްކުރާ 3ާއަޅުގަ ާވެސް ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާގަިޑއިރަށް

ާއިބްތިދ ޢީ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާމަސައްކަތެއް.ާިމއަދު ާއޮތީ ޤ ނޫުނާާއިމިގްރޭޝަންގެާދިވެހިރ އްޖޭގ4229/3ާާެބަހުސަށް

ާިއއްަވވ ފައި ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާބިލު.ާމި ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ 5ާާ،4232އޮކްޓޯބަރ34ާާވަނީ،ާާއަށް

ާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާދެްއވ ނީާމ ވަށުމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިވަަނާޖަލްސ ގައި.7ާާވަނަާދައުުރގެާ

ެދްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާށްާވަޑަިއގެންާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިއަބޫބަކުރު.ާޕޯޑިއަމަާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ާ.އްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުއެއްާުހޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިާާމައްސަލަާނިޒ މ ާބެހޭ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުހުޅުހެންވޭ

ާމަނިކުފ ނުާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާައވަްސކުރުމ  ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާމަނިކުފ ނަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވިދ ުޅވެއްޖެ. ާއެއްެޗއް ާގޮަތކަށްޢ އްދެންމެ ާބޭނުންފުޅުވ  ާހަމަ މަޖިލިްސާާމުކޮށް

ާބޭފުެޅއްކަން ާާގެންދަވ  ާމިއަދު ާދަފ ހަގަޮކށް ާބިލުަތުކެގާވެސް ާއެ ާބިލުތަކ އި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޖިލީހުގައި ންނަވ ލަްނ.
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ާގޮތުްނާ ާއުސޫލެްއެގ ާކަަމކުނުދ ނެ. ާވިދ ުޅވުމަކުން ާއިނދެ ާތިތަނުަގއި ާހަމައެކަނި ާތ ވަެލްއ ާނިންމޭނެ މަސައްކަތް

ާޕ ޓީތަކ ާބަލ އިރު ާިސޔ ސީ ާއިތުާކަމެްއާދިމ ވީ ާއޮންނަނީ.ާެއކަމަކު،ާޭއގެ ާތި ާެދއްކުން ާމިހ ރުާވ ހަކަ ާމަޖިލީހަށް ރު

ާގޮތ ިއާ ާގެންދ ނެ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާބިލުތަކުގެ ާއެ ާގޮތ އި ާނިންމ ނެ ާބިލުތައް ާއެ ާބިލުތަކ އި އެތެރެކުެރވިފަިއވ 

ާގެންދ ނެއިތު ާމައްސަލަަތްއ ާއަންނަ ާގެަކނޑައަަޅއިާއުސޫލުތަެކއްާރަށް ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް ާނޫިނއްޔ  ންދިއުމަީކާގެން

ާނުފެނޭ ާމ ދަމ ާާއަޅުަގނަޑކަށް ާޕ ޓީން ާިނސްބަތްވ  ާމަނިކުފ ނު ާކަމަކަށް. ާކަމެއް ާހިނގ ދ ނެ ާގޮުތގަިއ ރަނަގޅު

ާމ ލެ ާމުޅި ާޤަރ ރެއް.ާނިންމަފ ނެ ާބެހޭ ާބޭލުމ  ާމީހުން ާއެހެންާހަމަާއިން ާޤަރ ރު ާއެ ާކަމެްއާާއެހެންވެއްޖިްއޔ  ހުރިހ 

ވ ތީާައޅުަގނޑުމެްނނަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާބ އްވ ަފއިާކުރިއަށްާގެންަދވ ނެ.ާއެާއުސޫލުންާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާގެންދަ

ާއެ ާމަޑުކުރަްއވ ާާއެކަން ާހެނެއް. ާދެވިދ ނެ ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ާގެންދިއުމަކަށް ާކުިރއަށް ގޮތަށް

ނޑުޒ މީާނުކުތ ާިނމެންދެކަށް.ާއިށީއަޅުަގނުޑގެާނިާ ހަމަާތަނުންާނެރެންާާންނަށްާއަމުރުާކުރެްއވުމުގެާކުރީަގއިާއަުޅގަ

ާމިއަމުރުާވެސް ާމިާކުެރވޭނެާނޫންތޯ.ާއަޅުަގނޑު ާޒިންމ ތަކެއް ނޑުމެްނގެާސިޔ ސީ ާއަުޅގަ ާއެބަާދަންނަވަނީ ާކަމުގައި

ކުރުމުގައިާމިހ ުރާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއެްއެވސްާސުވ ލެއްާުނކުރަްއވ ާއަިދާއަޅުަގނޑުމެންާަކއިރީަގިއާ.ާއެޖެންޑާ އޮތޭ

ާއެއްވެސް ާކުރެން ާޕ ޓީ ާދެ ާސިޔ ސީ ާނ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެން ާމަނިކުފ ނައެއް ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާއްަސވ . ށް

ާމަޖިލިސްގެާަނއިބުާރައީސަށްާފެނިވަަޑިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާމިތަނުގެާމަސަްއކަތްަތއްާކުރިއަށްާގެންދަނީ.ާށް،ާކަގޮތަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާާނިޒ މ  ާަގވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާނެންގެވޭނީ ާހިނގަމުންދ ާށްޚިލ ފައެއް މިއަުދެގާާ.ވަންޏ ާކަމަށްާކަމެއް

ާ ާއަދި ާަގވ އިދ ޖަލްސ ގައި ާނުކުރަން.ާާމަޖިލީހުެގ ާޤަބޫލެްއ ާއަުޅަގނޑު ާިދޔަކަމަކަށް ާކަމެއް ާއެްއވެްސ ޚިލ ފަށް

ާތި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާޢިއްާާއެހެންނަމަވެސް، ާހަލުއިކުރުމަށް ާމަސައްކަތްތަްއ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތަްށ ޒަތްތެިރާވިދ ޅުިވ

ާދެއް ާއެހީތެރިަކން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާލީަޑރުން ާޕ ޓީތަކުގެ ާއެމެންބަރުންނ އި ާގެންަދވ ނެތީވެ ާކަމަާވަވަމުން ނުޑާށް އަުޅގަ

ާޝުކުރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރުދަންނަވަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބެހޭާމެންބަރަށް ާނިޒ މ  ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދަންނަވަން.

ާމަޢުޞޫމް.هللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާއެއްާާކެލ ާދ އިރ ެގާާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަޢުޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު
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ާމު ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާަރއީސް ާދެންެމގައި ާރައީސް. ާއިލްތިމ ސްކުަރއްަވއިޢިއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްަތއްާޤައްރިރުންނ  ފި

ނިކުާނިޒ މީާނުކުތ އެްއެގާކުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަާދެންމެއަާހަލުއިކުރަން.ާދެން،ާދ ދި

ާބޭނުންވޭާގޮތުން ާތ އީދުކޮްށލަން ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާކަންަތކ  ާނެންެގވި ާމިއެ ާހ މަކޮށްލަދެއްވަންވީ ާހަމަ މަޖިލީހުެގާާ.

ާއިޤްތިޞ ީދާކޮމިޓީ ާއ އި ާކޮމިޓީ ާހ ާއަށްާކުޑަ ާއެމް.ޑީ.ީޕާމެންބަރުން ާކޮމިޓީތޯާރުނުޒިވެސް ާމަޖިލިސް ާކިތައް ވެގެން

ާަކންތައްާހ މަކޮށްދެއްވުން....ާކުރެވިަފއިާއޮތީ.ާއެކެންސަލް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާދެއްވުން. ާމައްސަލަާާއިށީނދެވަަޑިއގެން ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނޫން. ާވިލުފުށީާއެއް ެގާދ އިރާ ާއެއް

ާރަޝީދު.ާރިޔ ޟުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާތެރެއި ާމައްސަަލއެްއގެ ާނިޒ މީ ާޢިމި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭުރ ާދެންމެ ާން ާމެްނބަރު ެއއީ،ާާހަކުރެއްވީާފ ްއޒަތްތެރި

ާމި ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުގެ ާމިވަގުތަށް ާގެންދިއުމ ާމަަސްއކަތްަވގުތުން ނޑުމެންާާކުިރއަށް ާއަުޅގަ ޭދތެރޭގަިއ

ާކަންތައްތަކަކަށް ާހުރި ާނިންމަންޖެހިފައި ާއެާ،ވ ތީާގޮތްތަެކއް ާއެއީ، ާޤަބޫުލުކރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ގޮތުންާާކަން

ާމި ާނިންމުންތައްާއަޅުަގނޑުމެން ާނިންމ  ާާކަންމަޖިލީހުން ާކޮން ާކުރަނީ ާކޮބައިއަސަރުތަެކްއތޯދެން ާމިސ ލަކަށް، ޯތާ.

ާޤ ނޫނު؟މ ލި ާކޮބައިާއްޔަތު ާޤ ނޫނު؟ާތޯ ިމާާއެބަހުރި.ިމެހްނ ަވަރްށ ިގަނ ަކްނަތްއެތެކްއ ، އެހެންވީމ އެމް.ބީ.ސީ

ާވަްނޏ ...ާނުކުރޭާކަމަށްހުންާނިންމ ާނިންމުންތައްާތަންފީޛުމަޖިލީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެިރާާއެއްާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާިނޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްާޫނން،ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާދު.ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

ާދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮ

ާމައްސަލަ ާިނޒ މީ ާމިާއަޅުަގނޑު ާާއެއް ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލިްސާާމިނެގީ އިއްެޔގައި

ާދިޔަހި ާބޮއިކޮޓްާނގ  ާގްރޫޕުން ާޕ ލިމެންޓު ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހުރީގޮތުން ާވ ހަކަ ާހުރި ާދައްކ ލަން ާއިއްެޔެގާކުރީމަ މ 

ާއަްށާދެއްވުންާއެދެން.ާއެމް.ޑީ.ޕީއިތުރަށްާުފުރަޞުތ ، އުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ާނުކުރެިވގެްނާމިކަންތައްތައްާހަޖަމު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީނ ާއަޅުަގނޑުމެްނެގާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެިރ ދެވަަޑއިގަންަނވ 

ާކުރިމަތީގައި.ާާއެޖެންޑ  ނޑުމެންާމިއަދުާބަލަންޖެހޭނެ.ާނިޒ މ ާބެހޭާާމިެއއްާއެބައޮތް މަސަްއކަތްތައްާުކރެވޭތޯާއަުޅގަ

ާމަދުާސަމީރު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްރ ެގާއެއްާިދއްދޫާދ އިާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްާ

ާކުިރއަްށާ ާމަސައްކަތްތަްއ ާކޮމީޓީތަުކގެ ާމި ާކަންޮބޑުވުމަީކ ާމަނިކުފ ނުެގ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހަމަ ާރަނގަާނުގެންދެވުން. ާމަވަރަށް ާވ ހަަކާޅަށް ާއަުޅަގނުޑގެ ާކޮމިޓީތަުކގެ، ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ނިކުފ ނަށް

ނޑުާމިާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާެއއްެޗއް...ާނޭނގެންދެންާމަޑުކޮށްލެއްވިްއޔ ާކަންނިމެ ާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އަސ ސީއ ާޚިލ ފަށްާކަމެއްާހިނގަމުންދާ މަޖިލީހުގެާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާހިނގަމުންދ ާކަމެއްާފ ހަގަކުރަްއވ ާނޫނީާޤ ނޫނު

ނޑުާފ ަހގަކޮށްދެްއވުން.ާިވއްޔ ާކަމެއް ާއަުޅގަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްާ
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ާ ާރައީސަށް ާވ ހަކައެނިގަވޑަމަޖިލީހުގެ ާާިއގެންނަވ  ާެއއް ާޮފރުއްަވވ  ާއެކަންތައް ާރައީސް ާދެއްެކީވީތާމަޖިލީހުގެ ވ ހަކަ

ާކޮމި ާވިދ ޅުވަނީ. ާތި ާޚިލ ފަށޭ ާގަަވއިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ ާދަންނަވަނީ ާމި ާމަސަްއކަތްކުެރވޭެނާއަޅުަގނޑު ޓީަތކުގެ

ާނެމ ޙަ ާގ އިމުކުރެވިަފކ  ާއުލެއް ާކޮމިޓީ ާމުއައްސ ސަތަުކގެ ާމިނިވަން ާއެާތް. ާނުލިބިގެން ާވަގުެތއް ާމަސައްކަތްކުރ ނެ

ާކުރ ނެ ާމަސަްއކަތް ާާތަނުގައި ާސިސްޓަމް ާރެޯކޑިންގ ާނެތިގެން ާއަރިހުަގިއާާނެތިގެންގޮތެއް ާމަނިކުފ ނުގެ އެކަން

ވ ހަކަަތއްާީކއްެވގެންޯތާާނީާދަންނަވ ަފއިާތަކުރ ރުކޮށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ާބޭފުޅުންގެާޕ ީޓގެާމުޤައްރިރުާތި، މުޤައްރިރު

ާވިދ ޅުނުވަްނވީ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާހަމަޖެހިމިނިވަން ާިއންތިޒ މުތައް ާހުންނ ނީ ާގޮތަށް ާހިނގ ނެ ާމަސަްއކަތް ާކޮމިޓީގެ ާެބހޭ ފައި.ާމުއައްސަސ ަތކ 

ާމުއައްސަސ ތަކ  ާބައްދަލުވުންތަކުާާމިނިވަން ާކޮމިޓީގެ ާހ ޒިެބހޭ ާގެ ާބެއްެލވީމ  ާެއއްޗެހި ާޖަލްސ ތަކަށްާރީއ  އެ

ާއެާ ާބޭފުޅުން ާއެހެންވީމ ،ވަަޑއިގަންަނވ  ާަގވ އިުދަގއިމަާނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާމަތިންާާޖިލީހުގެ ާގޮތުގެ ވ 

ނޑުާއިލްތިމ ސްާމުޤައްރިރުންގެާޒިންމ ާއަދ ކު ނޑުާމިހ ރުާމ ވަށުެރއްވުމަށްާއަުޅގަ ާމެންބަރުާދ އިރ ގެާާކުރަމުން،ާއަުޅގަ

ާެދއްވުމަށްާުފރުޞަތުާއަރުވަން.ބިލުާހުށަހަޅުއްވައި

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމ ވަށު

ާ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާަވރަޙުމަތުއައްސަލ މްޢަ`. ާލަިއކުމް ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ެނާހޫވަބަރަކ ތުهللا ާއ ެދ، .

ާމަދު ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ާޓްރެފިކިންފަދައިން ާހިއުމަން ާނަމަވެސް ާއެއީާާގެން ާދިމ ވަމުންދ ކަން މައްސަލަ

ާޙަޤީޤަތެއް.ާމިަކމަށްާ ާވެސްާއެނގޭ ާއެންމެންނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނެްއާހެދިފައަދި އެއްާނުވޭ.ާއެީއ،ާާއެްއވެސް

ާކަ ާބޭނުްނވ  ާދިއުމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ާއިންތިޒ މުތަކެްއ ާމިފަދަ ާވެސް ާމިހ ރަށް ނަޑްށާމިހ ރުން ާއަުޅގަ ާކަމަށް ެމއް

ާޤަބޫލު ާތެރެއިއ ކުރެވޭ. ނުޑގެ ާއޮނިގަ ާޤ ނޫނީ ާފިޔަވަޅުާާންެދ، ާވެްސާާނެއެޅޭހަރުަކށި ާކޮންމެހެން ާޮއތުމަކީ ގޮތަށް

ާމިހ ާބޭނުންތެރި ާދ އިރ ގައި ާބައިނަލްއަޤުވ މީ ާވެސް ާނަން ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ރަކަށްާކަމެއް.

ާޓެރަރިސްޓު ާިމވަނީ ާޤައުމުޢަާއައިސް ާނިސްބަތްވ  ާފެށިފަާތަކުގެމަލުތަކަށް ާބެލެން ާއެގޮުތގައި ިމަފަދ ، ހެންވީމ .

ާކަމ ާުދަވްސަވެރްއަގއި  ާކަމެއް ާމުިހއްމު ާހަރުދަނ ކުރުމަކީ ާކަންތައްތައް ާއިިމގްރޭޝަނުގެ ނޑުެމންގެ މެދުާާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނުެގާޝަކެއް ާއިމިގްރޭޝަުނގެ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާަޤބޫލުކުރެވުނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަން ާއ ެދ، ނެތް.

ާބައެ ާގެނެސްގެން ާއިްޞލ ޙު ާބައެއް ާއިތުރުކޮށް ާއަކުުރ ާމ އްދ ތަކަށް ާއް ާކަންތައްަތްއާއިމިގްމި ރޭޝަނުގެ

ާބޭނުންތެރިހަރުދަނ  ާދިވެހިރ ާކުރުމަކީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން، ާކަމަށް. ާޤ ނޫނަށްާކަމެއް ާއިމިގްރޭޝަުނގެ އްޭޖގެ
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ާމި ވަނަާމ އްދ ެގާާ:.ާއ ދެ،ާއިމިގްރޭޝަުނގެާޤ ނޫނުގެާުކރީގެނަުއމުގެާބިލުާހުށަހަޅަންާގަސްތުާތައްާވަންާއިޞްލ ޙު

ާމިދެންނެިވާ ާކުރިން ާއަުޅަގނޑު ާފަރ ތްތައް ާމިފަދަ ާއިތުރުކުރުުމން ާނަންބަރު ާއިތުރުޮކށްފައިވ  ާައޅުަގނޑު ާއަށް )ހ(

ާރ އްޖެ ާފަރ ތްތައް ާޖުރުާއަށްާާފަދަ ާފޮނުވ ލުމ އި، ާމައެތެރެނުކޮށް ާކުޑީޕޯޓުާނ ކުރުމ އި، ާމިފަދަ ފިޔަަވޅުތަްއާުރމ އި،

ާއެާާއެޅިގެން ާތުހުދ ނެތީ ާކުށްކުށުގެ ާތަފ ތު ާބިދޭސީއަުކާއީ ާއެއްެވސް ާިތބި ާބަންދުކޮށްފައި ާއަދަބުގައި ާނުވަަތ މަތުަގއި

ާސަލ މަތީ ާދިނުމަކީ ާހުއްދަ ާއެތެރެވުމަށް ާރ އްޖެ ާނުވަތަ ާގެނައުމަކީ ާކަމެއްާާރ އްޖެ ާރައްކ ތެރި ާއަށް ާރ އްޖެ ާގޮތުން

ާގިނަާ ާމިއީ ާނުވ ީތ، ާކަމެއްާާކަމުގަިއ ާގަބޫުލކުރ  ާވެްސ ާހުށަހަޅަންާާފަރ ތްތަކުން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާވ ތީެވ ކަމަށް

ާ ާހިންގ ާގަސްތުއަޅުަގނޑަށް ާމުއައްސަސ ަތކުން ާެއކިެއކި ާމިނިސްޓްރީތަކުންނ އި ާސަރުކ ުރގެ ާއ ދެ، ކުެރވުނީ.

ާބިދޭސީންނަށް ާއަންނަ ާނުވަތަ ާގެެނވޭ ާއަށް ާރ އްޖެ ާބައިވެިރވުމަްށޓަކައި ާއަންނަާާހަރަކ ތްތަކުަގއި ާދެމުން މިހ ރު

ާވިސ  ާާސްޕެޝަލް ާޤ ނޫނުގެ ާމި 39ާާއަީކ ާިވސ ވަނަ ާދެޭވ ާދަށުން ާ)ބ(ގެ ާކޮންެމާމ އްދ ެގ ާިމއިން ާވ ތީ ައކަށް

ާޤ ނޫނުގައި ާވެސް ާާމީހަކަށް ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއެދ972ާާިވ  ާހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ާމިކަން ާދައްކަންޖެހޭ. ރުފިޔ 

އްލުކުރެވެންާއޮތީާވެސްާމިާހަދ ތީާމިކަންާާންާމުއައްސަސ ތަުކންާއެދެމުންސަރުކ ރުގެާެއކިާއިދ ރ ތަކުްނނ އިާމިނިވަ

ާގެަނސްގެން ާއިޞްލ ޙެއް ާއެހެންަކމުންާޤ ނޫނަށް ާއ ދެ، ާގަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާކަމަށް މި

ތައްާފުންކޮށްާބައްލަވ ާގެާޤ ނޫނަށްާމިތައްާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމެގާބިލުގައިާހިމަނ ފައިާމިވ ާނުކުތ އިމިގްރޭޝަނުާ

ާވ  ާއޮތްކަމަށް ާއިޞްލ ޙެއް ާއެްއވެސް ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ  ާފަހުގައި ާރިޢ ޔަތްކުެރުވމަށް ާމ އްދ ތަކަށް ާެއާާއެ ނަމަ،

ާބިލުެގާ ާމި ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާައުޅގަ ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީ ާބިލު ާމި ާގެނަސްގެން އިޞްލ ޙެއް

ނޑުާހުންނ ނީާކުދިާއެިކއެކިާމ އްދ ތަުކގެާއެކި އްސަ.ާއަދިާބައެއްާމ އްދ ތަުކެގާކުދިާއިޞްލ ޙުާގެނެައުކރުތައްާއަުޅގަ

ނޑުާގަބޫުލކުރ  ގޮުތގައިާޢިްއޒަތްތެރިާިރޔ ސަތުންާމިާބިލުގެާކޮީޕާާމ އްދ ތަކަށްާއެކިާއަކުރުަތއްާިއތުރުކޮށްފައި.ާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަްށާާ:.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލުގެާވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވެސްާފޮނުއްވ ފައި

ނޑުާހުށަހަޅ ފައިވ ނެ.37ާާވެސްާއަކުރުަތކެއްާއިތުުރކޮށްަފއިާވ ނެ.ާއަދިާ ވަނަާމ ްއދ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާވެސްާައޅުގަ

ާ ާމެންބ39ާަހަމައެފަދައިން ާއ ެދ، ާވ ނެ. ާހުށަހަޅައިފައި ާވެސް ާއިތުރުުކރުމަށް ާއެްއ ާ)އ( ާއަށް ާމ ްއދ  ރުްނެގާވަނަ

ާއޮތުމ  ާދެލިކޮޕީ ާބިލުގެ ާމި ާއިޞްލ ޙުަތްއާާމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ާެގނެވިފަިއވ  ާމ އްދ ތަކަށް ާއެ ނޑު ާައޅުގަ އެކުަގއި

ާަގބޫލުކުރ  ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑު ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް ާގެަނއުުމެގާާހިތްާތަކުރ ރުކުރުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާމި އޮތީ

ާރ އްޖެ ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާފ ސްވުމުން ާސަބަބުންާާބިލު ާއެކަުމގެ ާހަރުދަނ ވެ، ާކަންތައްތައް ާއިމިގްޭރޝަންގެ އަށް

ާުކޑަެވގެންދ ނެ ާނުރައްކ ތެރިކަން ާއޮތް ާއަމަންއަމ ންކަމަށް ާއިޖުކަމަާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާއެކަުމގެ ާއަދި ތިމ ޢީާށް.

ާފޯރ ނެ ާއަަސރުތަކެއް ާހެޔޮ ާވެސް ާިވސަރާނަަގއިގެންާާހަމަޖެހުމަށް ާފުރަްނާާކަމަށް.ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާބިދޭސީން އުޅޭ

ާ ާއިތުރަށް ާހަމަވެ ާމުއްދަތު ާިވސަރެގ ާދ އިރު ާވ3ާީއެއަރޕޯޓަށް ާއޮތްާދުވަސް ާޤ ނޫނު ާމިހ ރު ގޮތުންާާނަމަވެސް

ާޖުރުމަނ ކުރަންޖެހ37222ާޭ ާއެފަރ ތެއް ާއިން ާލިބިފައިާރުިފޔ  ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިާކަމަށް ގޮތަށްާާވަނީ.
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ާދ  ާފުރަން ާޖެހުމުން ާކުރަން ާތަފ ތުާާމިކަން ާހޭދަކުރަންޖެހި، ާަވގުުތ ާގިނަ ާއެއަރޕޯުޓގައި ާނުފުރި، ާއަށް މީހ 

ާދިމ ވަމުން ާއެާމައްސަލަތައް ާފަތުރުވެރިންނަކީ ާއަންނަ ާރ އްޖެ ާހަމަެއފަދައިން ާފ ހަގަކުރެވިފަިއވޭ. މީހުްނެގާާދ ަކމަށް

ާމިފަ ާވެފަިއ، ާބަޔަކަށް ާއަްނނަ ނޑައަަޅިއގެން ާކަ ާަބޖެޓެއް ާަވކި ާހޭދަކުރުމަށް ާއަންނަާޗުއްޓީ ާރ އްޖެ ާގޮތަކުން ދަ

ާ ާއެކަން ާނަމަ ާދިމ ވެއްޖެ ާމައްސަލަ ާބ ވަތުގެ ާމި ާވަގުތުަގއި ާދ  ާފުރަން ާބޮުޑާހަބަޔަކަށް ާވަރަށް އްލުކުރުމަކީ

ާ ާމިކަންކަން ާބިލުން ާމި ާއެހެންކަމުން، ާކަމެއް. ާކުިރމަތިވެގެންދ ނެ ާއިތުރަށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކަިއާމައްސަލަތަކަކ 

ާއ ެދ،އެހީތެރި ާެއންޑުޓްޑިޕ ާވެދޭނެ. ާއިިމގްރޭޝަން ާއޮފް ާހިމެނޭާާަމންޓް ާސަރވިްސަގއި ާިސވިްލ އެިމގްރޭޝަނަކީ

ކުރަްނޖެހޭާއިދ ރ އަކަށްާވ ީތވެ،ާަގޑިއިުރާމަސައްކަތ46ާާްއުސޫލުްނާިޑއުޓީެގާާހެންާއިދ ރ ތަކ ާޚިލ ފަްށާޝިފްޓުއެހެނި

ާިމާބިލުގައި ާވެސް ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާމަަސއްކަތްަތއް ާއިދ ރ ގެ ާވިސްނ ފައިާމި ނޑު ވ ނެ.ާއެހެންކަމުން،ާާއަުޅގަ

ާނަމަ،ާ ާއޮތް ާއިޞްލ ޙެއް ާއެްއވެސް ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާގެންނަން ާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ  ާމެންބަރުން މިކަންކަމަށް

ާއެއްެވްސާ ާމިއީ ާއ ދެ، ާއެދުން. ާއަޅުަގނުޑގެ ާވުމަކީ ާޤ ނޫނަށް ާފުރިހަމަކޮށްދެއްވައި ާބިލު ާގެނެްސގެން އިޞްލ ޙެއް

ޮއީތާާހިތްާކަމަށްާވ ތީވެާައޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރ ާމ ާދިގުާބިލެއްާޫނން.ާމިާބިލަކީާވަރަށްާކުރުކުރުާބިލެއްާހ ލެއްގައި

ާމުއްސަނދިފުުޅާ ާމެންބަރުންގެ ާތެރޭަގއި ާމުއްދަތެއްގެ ާކުުރ ާފޮނުއްވަިއގެން ާއަށް ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީގެ ާބިލު މި

ާބިލުާއެނބު ާމި ާއެއްކުރައްަވއިގެން ާބިލަށް ާމި ާޤ ނޫނަކަށްޚިޔ ލުފުޅުތައް ާއައިސް ާތަޅުމަށް ާދ ނެާރިާމަޖިލީހުގެ ާވެގެން

ނޑު ާފުރިހަމައަާކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާއެންމެ ާބިލަކީ ާމި ާދަޢުވ ކުރ ކަްށާެވސް ާކަމަށް ާއޮްތާިބލެއް ާފަރުމ ކުރެވިަފއި ށް

ނޑުާކަންޮބޑުވ ާކަްނތައްތަކެއްާހުރުމ  ހިމަނައިގެންާބިުލާާތައްއެކުާެއކަންތައްާބޭނުމެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާހުރި ާކަންތައްަތކެއް ާއިތުރު ާވިސްުނންފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްަޒތްތެރި ާމިވަނީ. ާުނވަަތާާފަރުމ ކޮށްފައި ނަމަ

ާގޮތުންާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާކަމެއްާއޮތްާނަމަާއެކަންކަންާއިޞްލ ޙުކޮށްދެއްވުމަށްާތިޔަާާވ ާއަޅުަގނޑުާފަރުމ ކޮށްފައި

ާމުއްސަނދިފު ާިޚޔ ލުފުޅުތައްބޭފުޅުންގެ ާުއއްާެދއްވ ނެާޅު ނޑު ާއަުޅގަ ާިމާމީދުކަމަށް ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ކުރަން.

ާކޮމިޓީއަަކްށާާމީދ އުއް ާލަސްނުކުރަްއވ  ާބިލު ާމި ާނިންމ ލަނީ، ާމި ާދިގުނުކޮށް ާމ  ާވ ހަކަ ާައޅުަގނުޑެގ އެކު

މެުދާާ.ާއަދިާމިާބިލ އިީމދުގަުމގެާއުއްކަާސްދެްއވ ނެފޮނުއްވައިެދްއވ ާފުރިހަމަކުރެްއވުމަށްފަހުާއެނބުރިާތަޅުމަށްާގެނަ

ާގަބޫލުކުރާ  ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ޅުކުެރއްވުމަކީ ާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާދިއުމަްށާާތަފ ތު ާމުއްސަނދިެވގެން ާއިތުރަށް ާބިލު ގޮތުަގއި

ާުއއްމަ ާމި ާއ ދެ، ާކަެމއް. ާފުރުޞަތުާާމީދ ގުފަހިވ ނެ ާމި ާނިންމ ލަނީ. ާިމ ާވ ހަަކކޮޅު ނުޑެގ ާއަުޅގަ ެއކު

ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާދެއްވިކަމަށްަޓކައި ާވަރަށް ާރިޔ ސަތަށް ާޝުކުރުދަންނަވަމުން.ާޢިްއޒަތްތެރި ާعليكنާوسالم އެކު

ާ.وبركاتهާهللاާورحوت
ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަހު ާބިލަށް ާމި ާޝުކުރިއްޔ . ާހަމަޖެހިފައިވ 5ާސްކުރުމަށް ާވަގުތު ާޕ ޓީތަކަށް ާހަމަޖެހިފައިވޭ. ގޮްތާާގަިޑއިރު

މިނެޓު.ާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާާ:ގަޑ3ާާިއަށްާާމިނެޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕ52ާީގަޑ3ާާިައށްާާ.ޕީދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު
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ާ ާމެންބަރަކަށް ާާމިނެޓުއިރު.ާޕީ.އ7ާޭކޮންމެ ާޕ ޓ38ާީއަށް ާާމިނެޓު.ާޤައުމީ ާޕ ޓ7ާީއަށް ާާމިނެޓު.ާޖުމްހޫރީ 7ާއަށް

ާފުރުޞަތަށްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދ ނަން ާއަުރވަމުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގޮތުގެމަތިން މިނެޓު.

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާއުސޫލުން.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާހަކަެދއްެކވުން:ވ ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު

ާއެންމެ ާވެްސ ާައޅުަގނުޑ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާޢިްއޒަތްތެިރާާއ ދެ، ާދ އިރ ެގ ާމ ަވށު ފުރަތަމަ

ާ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާހުށަހެޅުްއވިާއަމެންބަރު ާމިފަދަާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް ާިއމިގްރޭޝަން ާބޫބަކުރު،ާިދވެހިރ އްޖޭގެ

ާއެމަނިކުފ  ާގަބޫލުކުރ ކަމަށްޓަކަިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާއިޞްލ ޙަީކާާނަްށ ާމި ގޮތުަގއި

ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމިާާއިމިގްރޭޝަނ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމީޑިޔ ތަުކަގއި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ާކަންތައްތަުކގައި ބެހޭ

އެތަންާއެަބާރަނގަޅުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާބަރުތަކ އިާކަންަކމަށްާބަލ އިރުާޤ ނޫނުތަކަށްާއިޞްލ ޙުާލައިގެންާއިވެމުންދ ާޚަ

އިބަށްާހުންނަާތަންާތިމަންނ ގެާނަާއަޅުަގނޑަށްާޭރގައިާވެސްާޚަަބރުގައިާއިވުނީާއިމިގްރޭޝަންާކޮންޓްރޯލަރާވިދ ުޅވ 

ާއެންމެ ާއޭނަ ާޚިޔ ނ ްތތެރިއެކޭ. ާބޮޑު ާވަރަށް ާހުރިާާމީހަކީ ާއެތ  ާޕްރޮވިންސްަގއޭ. ާމަތިއުތުރު ާއުޅުނީ ފަހުން

ާތަށިަތއްާއިބަތްކ ތައްޓ  ާާތެލި ާދަންދެން ާސައިސަމުލަށް ާއެެހންވީމ ވެްސ ާވަނީ. ާަނގ ފައޭ ާބަޔަުކާ، ވަގަށް މިފަދަ

ާުކރ  ާކަންތައްތައް ާތިބެގެން ާމަޤ މުތަުކގަިއ ާއެއްާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިޞްލ ޙުތަްއާާއިރު ާކީއްކުރަން އިޞްލ ޙު

ނޑި ނޑިބޮ ާރަާބޮ ާމިއަދު ާހަންމަތަކުރުމަކީ ާމިމީހުން ާވެސް ާލަިއގެން ާމެންބަރެއްެގާއަށް ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގެ އްޔިތުްނގެ

ާކަމެއްާ ާވ ޖިުބވެފަިއވ  ާޖަމ ލު،ާާމައްޗަށް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާއިޞްލ ޙެއް ާމިފަދަ ާއެގޮތުން ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާެއއް ާައދިވެސް ާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްަޓކައި ާއަބޫބަކުުރ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާއެާާޢިއްޒަތްތެރި ާފަހަރު

ާޝުކުރުމަނި ާކުފ ނަށް ާއެތެެރވުމުގެ ާއިޞްލ ުޙގަިއާރ އްޖެ ާހުާއަދ ކުރަްނ.ާއ ދެ،ާމި ާނެްތާމީހުން ާމިާމިއްދަ ާބައިަގއި

ާ ާ)ހ(:އޮންނަނީ ާޓްރެފިކިންގެ ާހިުއމަން ާގުޅުންހުރިާަގއި ާފަރ ތްތަކ އި ާއެފަދަ ާމީހުންނ އި، ާބެލެވޭާާހިންގ  ކަމަށް

ާ ާވ ިގވެިރވ  ާކަންކަމަށް ާއެފަދަ ާޓްރެފިކަރެއްމީހުންނ އި ާލިބިފައިާމީހުންނ އި،ާހިއުމަން ާމަޢުލޫމ ތު ާމީހުން.ާާކަމަށް ވ 

ާމި ާތުހު;ާއޮންނަނީާދެން ާުކށެއްގެ ާގައި ާުކށެއްގެ ާނުވަތަ ާަބންދުކޮށްފައިއަމަތުަގއި ާގޮުތގައި ާމީހުންެގާާދަބެްއގެ ވ 

ާއަާ ާތެޭރަގއި ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި ާމީހުން. ާއެހެން ާފިޔަވަިއ ާރަްއޔިތުން ާދިވެހި ާހުށަހަޅ ލަންާތެރެއިން ާހަމަ ނުޑ ުޅގަ

ާތިިބާ ާހައްޔަުރވެފައި ާއިރެްއަގއި ާއެްއވެސް ާޖަލުތަކުގައި ާނުރައްކ ތެރި ާދުނިޔޭގެ ާލުަމށްފަހު ާައކުރެއް ާއިތުރު ބޭނުންވޭ

ދިވެހިާރައްޔިތުންާނޫންާއެހެންާއެްއވެސްާމީހަކަށްާމިރ އްޖެާއަށްާއިިމގްރޭޝަންާޤ ނޫނުންާމިާފޮހެލެވޭާއިޞްލ ުޙެގާ

ާނ ދެ ާހަދައިާވޭތެރެއިން ާާ،ގޮތެއް ާގުއަންޓަނ މޯޑރ.ޝަހީދު ާމިއުޅޭ ާގެންނަން ާޤ ނޫނެއްެގާމި ާމީހުން ާޖަލުގެ ބޭ

ާނުގެނެވޭ ާވެސް ާހުށަހަޅަން.ާތެރެއިން ނޑު ާއަުޅގަ ާއިތުރުކުރަން ާތެރެއަށް ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި ާއެދެްނާާގޮަތށް ނޑު އަޅުގަ

ާތ އީދު ާހުށަހެޅުމަށް ާމި ާމެންބަރަކު ާއޭގެާާއެހެން ާކޮށްލުން. ާކަެމްއާއިތުވެސް ާކަންބޮުޑވ  ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ރުން
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ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނުވަތަ ާރިޒޯޓުތަުކަގއި ާފަތުރުވެިރކަުމގެ ާޓެރަރިސްޓުާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭރުގެ ނުޑަގއި ާފަްސގަ

ނޑުމެންނަީކާ ާއަޅުގަ ާނުޖެހޭ، ާައޅުަގނޑުމެންނެއް ާޙަޤީޤަުތގައި ާބޭްއވުންތަކަކީ. ާބ އްވ  ާޓޯކްސް ާޕީސް ޖަމ ޢަތްތަކުގެ

ާމިާއަދި ާޤައުމެއް. ާމީހ ާާކުޑަުކޑަ ާައއި ާވެރިއަކަށް ާނޭޅުިވގެްނ. ާހަމައަކަށް ާރަނގަޅަށް ާމުޖުތަމަޢު ާމިއުޅެނީ ތ ނގައި

ާމަރ ާ ާހަރ  ާވަޅި ާގަޔަށް ާބިދޭސީައކު ާވެިރކަންކުރ ާރަށުގައި ާމިރ އްޖޭގެ ާހިންގަންާނޭނގިގެން.ާއިއްެޔގައި ާޤައުމު އަށް

ާމަޖިލީ ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯ. ާފ ސްކޮށްފިވައްޓ ީލ ާކުށްތަކާ ހުން ާގޭންގު ާނުރަްއކ ތެިރާާން ާބިލަކ ިއ، ބެހޭ

ާއެްއޗެއްސ ހަ ާތޫނު ާނަތީޖ ާތިޔ ރ އި ާނުކުތް ާއެްއޗެހިން ާމި ާކޮބައިތޯ ާބިލެއް. ާހުރިއިރުާބެހޭ ާކަންކަން ާމިފަދަ ާއަކީ.

ާައލްޤަ ާނުޖެހޭ ާމިާއަޅުަގނޑުމެންނެްއ ާޓޯކްްސ ާޕީްސ ާބ އްވ ކަށްާއިދ ގެ ާފަސްަގނުޑގަިއ ނޑުމެންާޤައުމުެގ ާއަުޅގަ .

ާ ާވަުފދުތައް ާމީސްމީހުންގެ ާނުރައްކ ތެރި ާތަންތަނުގެ ާއެހެން ާމިނުޖެހޭ ާމިާާގެނެްސގެން ާފަތުރުވެރިކަުމގެ ރ އްޖޭގެ

އަޅުަގނޑުާއެދެންާރ އްެޖާ، ގ އިމުކޮށްޭދކަށެއް.ާއެހެންވީމ ާއަޅ ާކުުކޅަށްާބިރުެވރިާނުރައްކ ތެރިާމ ޙައުލުތައްބިސްާރަން

ވ ާނުރަްއކ ތެރިާާދުނިޔޭގައިާފ ހަގަުކރެވިފައިާމީހުންގެާތެރޭގައިާއިތުރުާއަކުރުަތކެއްާލުމަށްފަހުއަށްާއެތެރެވުންާމަނ ާ

ާވަސްާޓެރަރިސްޓު ާމީހެއްގެ ާއެއިން ާެއއްވެސް ާނިސްބަތްވ  ާޖެހޭާޖަމ ޢަތްތަކަށް ާމިރ އްޖޭެގާާވެސް ާމީހެއް ވަރު

ނޑަށްާއައުމަކީާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ  ، އެދޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ާސްާަރއްޔިތަކުގޮުތގައިާދިެވހިާއެއްވެާފަސްގަ

ާައޅުަގނޑުާއެ  ާސްޓޭޖުގައި ާކޮމިޓީ ާލުމަކީ ާމީގެެތރެއަށް ާގޮުތގައި ާއަކުރެްއގެ ާދެ ާއިޞްލ ޙު ާދެ ާއެ ވަރަްށާާގޮތަށް

ާގޮުތގައިާމިހ ރުާމިއޮތީާއައިތުރުންާއިމިގްރޭޝަންާޤ ނޫނ ާޚިލ ުފވީމަާތ އީދުކުރ ާކަެމއް.ާޭއގެާ ާޔާ ރުފ7222ާިދަބެްއގެ

ާރުފިޔާ ާއ އި ާޖުރުާއ ފަސްަލއްކަ ާބޭރުމީހުންާެދމެދުގެ ާހިމެނޭ ާއެބަ ާތެޭރގަިއ ާމަގުސަދުތަުކގެ ާމީގެ ާދެން މަނ ތަކެއް.

ވީމަާއެމީހުންނަށްާލުއިަފސޭހަާގޮތްތައްާހަދައިދޭްނާާވީމަާފުރަންާގޮސްާެއއަރޕޯޓުަގއިާގިނައިރުާވިސ ގެާމުއްދަތުާހަމަ

ާލު ާވަރަކަށް ާެއއްވެސް ާލުއިކުރުން. ާތަޢުލީުމާމީތި ާބޭރުަގއި ާއިން ާރ އްެޖ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނެތް. ާކަމެއް ިއކުރ ނެ

ާމެލޭޝިޔ ާސިލުކުރަމުންހ  ާވެސް ާހަމަާދ އިރު ާވިސ  ާޤައުމުތަކުގައި ާގެންޮގްސާާފަދަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވީމަ

ާގެންާ ާވެސް ާކިަޔވ ކުދިން ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާއެހެްނީވމ ހައްޔަރުކުރަނީ. ާހައްޔަުރކުރަނީ. ާވެްސާާިމާރްއޖެ ، ޮގސް އަށް

ާމި ާމީހުން ާގޮްސވ  ާާއައިްސ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާކަންކަމ ރ އްޖޭގެ ާއިިމގްރޭޝަްނާާދ ޚިލީ ޚިލ ފުވަންޏ ،

ާއެ ާޚިލ ފުވަންޏ  ާވެްސާާޤ ނޫނ  ނޑަކީ ާފަސްގަ ާމި ާއެއީ ާބަންދުކޮށްލަންޖެހޭނީ. ާވެސް އެއްކޮްށާާޢަދުލުވެރިކަމ މީހުން

ްއގެާގޮުތގައިާޮއންނަާޤައުމެއްގެާގޮުތގަިއާލަާމިނިވަްނކަމ އިާވަުރގަދަާޝަޚްޞެއަމިއްލަވަންތަާަދއުލަތެއްާއޮްތާއަމިއް

ާދުނިޔެ ާމިތަާބޭރު ާެފންނަންޖެހޭނެ. ާވެސް ާޓްރެފިކިންއަށް ާހިއުމަން ާއައިސް ާޓޯކްްސާާނަށް ާޕީސް ހަދ ލ ފައި،

ާހަމަ ާވިސ  ާފުރަންވީމަ ާމަރ ލ ފައި ާމީހުން ާއުޅޭ ާއަދިވެސްާާހަދ ލ ފައި،ާމިތ  ާއެމީހުން ާައވަސްކޮށްދީަފިއާާވީމަ ވަގުތު

މިާގޮތްގޮތަށްާމިާކޮމިޓީާސްޓޭުޖަގއިާމީތިާއިޞްލ ުޙކުރުންާ، ންވީމ ރައީސް.ާއެހެފުރުވައިދޭންީވކީާނޫންާޢިްއޒަްތތެރިާ

ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާއެދެން. ާދަންނަވ ަލްނާާއަޅުަގނޑު ާއޮިއވަރުަގއި ާނިޒ މީ ާމިދިޔަ ާހެނދުނުގައި ާމިއަދުގެ ހަމަ

ާމަ ާރައީސް ާތިޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްަތއް ާގޮތްތަާޖިލީހުގެ ާޝުކުރުގެންދަވ  ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަދ ކުރަމޭ.ާއަދިާކަށް
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ާބައެއް ާބޯިއކޮޓުފަހަރުފަހަާމިއަދު ާއިއްޔެ ާނެތޭ.ާރު ާކަެމއް ާައޅ ލައްވ ނެ ާދިޔަސް ާނައްޓަނައްަޓއިގެން ާމެންބަރުން ކުރި

ާހަޖަމު ާމިދިޔައެއީ ާހިނަގއިދ ނެ. ާވަޒީާނުކުރެިވގެން ާއެއް ާދ ންއަހަރު ާަރކު ާއެދިޔައީ ާމިއަހަުރ ަވޒީރުން.9ާާއުޅުނީ.

 ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއިމިގްރޭޝަނ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާއިޞްލ ޙެްއާާއ ދެ، ާޤ ނޫނަށް ބެޭހ

ާޢިއްާ ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެނައުމަށްޓަަކއި ާމެންބަރު ާއިޞްލ ޙެއްާާޒަތްތެރި ާމިފަދަ ާއަބޫބަުކރު ޖަމ ލު

ާއަޅުަގނުޑާުޝކުރުހުށަހެޅުއްވީތީެވާެއާޢިްއޒަތްތެ ާމެންބަރަށް ާއިމިގްރޭަޝްނާރި ާއ ެދ،ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ދަންނަވަން.

ާ ާއޮްތާމުހިއްމުހަރުދަނ ކުރުމަކީ ާކުރަންޖެހިފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެިރާާމިވަގުތު ާގިނަ ނޑުެމންގެ ކަމެއް.ާއަޅުގަ

ާފެނިގެންާ ނޑުމެންނަށް ާމީހުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުގަ ާދަތުރުފަތުރުކުރ  ާގިަނާޤައުމުތަކަށް ާދުނިޔޭގެ މެންބަރުންނަކީ

ތަން.ާއ ދެ،ާާގެާިއމިގްރޭޝަންގެާކަންތައްަތއްާުކރިއަރ ާނުދ މިދަނީާރ އްޖެާމިާކުރިއަރ ދ ާމިންވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެން

ާލޮ ާވެސް ާއެތެރެވެވެނީ ާމި ާޤައުމުތަކަށް ާބައެއް ާމިހ ރު ާފެނިގެންދޭ ާއެބަ ާސްކޭނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޭަނގެާލުގެ އި،

ާޤައު ާއެ ާއެތ  ާްސކޭންކުރުަމށްފަހުގައި ނޑު ާހަށިގަ ާއެހެްނވީމ މުޅި ާއެތެރެެވވެނީ. ާމިހ ުރާިމ ިމްނަވރ، މަކަްށ ަަށް

އެއްާނޫން.ާމިއަދުާާސަބަބުތަކެއްާނެތިާއެކަންާެއޮގތަށްާކުރަންޖެހޭާ.ާއެއީްނގެާދުނިޔެާމިއޮތީާކުރިއަރ ފައަޅުަގނޑުމެ

ާދިވެހިންނަށްާ ާނުކުތަސް ާމަޖީދީމަގަށް ާމިހ ރު ާމަގުތަކުން ާބޭރުާމ ލޭ ާފެންނ ނީ ާގިަނއިން ާޚ އްޞަކޮށްާާވުރެ މީހުން.

ާބަނ ާމީހުން.ާއަޅުަގނޑު ާއެގްލަދޭޝް ާދަންނަވަނީ ާމީހުްނާާމި ާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެފަދަ ާތަފ ތުކުރ ށެކޭ މީުހން

ާނޫޅޭ.ާ ާގޮހެއް ާމީހުން ާަޤއުމަށް ާއަެނއް ާަޤއުމުން ާއެއް ާމަޖަލަކަށް ާބަލަންޖެހޭ. ާކީްއކުަރންތޯ ާމިއުޅެނީ ާއައިްސ މި

ނޑުމެންނަާކޮންމެވެސްާކަމެްއަގއިާމި ާގޮތުަގއިާުޗއްީޓާދަނީ.ާޗުއްޓީާހޭދަކޮށްލަން.ާއެަކމަކު،ާއަުޅގަ ށްާފަތުރުވެރިންގެ

ާމި ާޢ އްމުގޮތެއްަގިއ ާދޮންމީހުން ާމިއަންނަނީ ާމިތަނަށް ާބައެއްާހޭދަކުރަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަޅުާާއަންނަނީ. ާފަހަރު

ނޑުމެންަނށްާފެނިގެންާމިދަނީާމ ލޭާމަގުތަކުަގއިާއެކިާމިާދެންނެވިާާމީހުންާވެސްާއެބަ އ ދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާކޮންމެވެްސާކަހަލަާނުސީދ ކަމެއްަގއިާނޫންާކަހަލަ ާވަޒީފ އެްއގެާމަގުަސދު،ާހޯދުމުގެާމަގުސަދުަގިއާާމަސައްކަތު ނަމަ

ާމިދަނީ.ާ ާފެނިގެން ާމަންޒަުރތަކެއް ާުއޅޭ ާގޮސްގެން ާގިނަެވެގން ާއިތުުރވެގެން ާބަޔަކު ާހ ސް ާއެތައް ާތެރެއަށް މ ލެ

ާބަލަާ ާމ އްދ ތަކަށް ާހުރި ާބިުލގައި ާމި ާއިނގޭ ާއެބައަޅުަގނޑަށް ާފ ސްކުރުމ ިއލ އިރުަގއި ާބަލ  ކަންތައްތަްއާާމިާހުރި

ާމިއަްށާ ާކަންަތއްތަކ ިއ ާޤަބޫލުނުކުެރވޭ ާކަންތައްތަކ އި ާޤަބޫލުކުރެޭވ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާމީގެތެޭރަގިއ ާއަދި އެބަހުރި.

ާއަ ާހުރިކަަމށް ާވެސް ާކަންތައްތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާއެހެންވީމ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާމިާއަ ، ޅުގަ ނޑު ުޅގަ

ބެހޭާރަނގަޅުާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމަކީާފަސޭހަކަމަކަށްާާއ އިރުަގއިާއެާއެތެެރވ ާމީހ ާދަންނަވަނީާމިތަނަށްާމީހުންާއެތެރެވ 

ާސަރުކ ރުްނާާވެގެެނއް ާގެަނއުމަށްޓަކައި ާރ އްޖެ ާބަޔަކު ާތިބި ާޖަލުތަކުގައި ާބޭރު ނޑުމެން ނުދ ނެ.ާމިސ ލަކަށް،ާއަޅުގަ
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ދިޔަ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާނޫްނާާއިންާކުރެްއވިާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެްނނަށްާއަޑުިއވިގެންމަސައްކަތްތަެކއްާމިދޭތެރެ

ާއެއްާދީގެނެއްާާވަރުާބައެއްާނޫން.ާއެަކހަލަާބަޔަކަށްާއެއްވެސްާޤައުަމކުންާޖ ގަާއެްއވެސްާޤައުމަކަށްާަވއްދަންާހެޔޮވ 

ާނޫން ާގެންގުޅެްނވީ. ާއެމީހުން ާބަަޔކު ާހައްޔަުރކުރި ާއެ ާއެާާނުވ ނެ. ާޤައުުމގެ ާއަމިއްލަ ާމީހުންގެ ާހައްޔަރުކުރި ާނަމަ

ާއެ ާަރއްޔިތުންނ ިއ، ާޤައުމެއްގެ ާއެހެން ާނުޖެހޭ ާގެންގުޅެންޖެހޭނީ. ާރަްއޔިތުްނެގާާމީހުން ާއޮންނަ ތަންތަނުަގއި

ާބައިނަލްއަޤުާމަޖިލީހަށ އި،ާއެ ާއޮންނަ ާޖަމުތަންތ ނގައި ާމަދަނީ ާކަހަލަ ާއެހެން ާވ މީ ާރުހުާމިޢިއްޔ ތަކ އި ާމ ާމީހުންގެ

ާގޮަތކަްށާ ާކުރެވޭނެ ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާނުޖެހޭ. ާގެްނނ ކަށެއް ާކުށްވެރިން ާއެފަދަ ާޤައުމުަޤއުމުަގއި ާއެ އިދިކޮޅަށް

ކަމުަގިއާާވީާކަމުގައިާއަޅުަގނޑުމެްނގެާއެްއވެސްާޤ ނޫނެއްަގއިާއެްއވެސްާޕޮއިންެޓއްާލިޔެގެެނއްާނުވ ނެ.ާމުސްލިމެއް

ާގެނެްސާނޫނީާއެމީހަާވީ ާއެމީހަކު ކުާބަހައްޓަންޖެހޭނީާއެމީހެއްގެާަޤއުމުަގއިާނޫިނއްޔ ާހަްއޔަރުކުރިާަބޔަުކާނަމަވެސް

ޮއޭވާާއަކީާމުސްލިމެްއކަންާއިނގޭާމިންވަރަށްާއޭަނގެާވެސްާޮއންނ ނެާރައިޓްސްތަކެއް.ާހިއުަމންާރައިޓްސްާއެބަާއޭނަ

ާއެ ާއެބަ ާއެއަށް ާއިން ާދުނިޔެ ާއެހެންވީމ މުޅި ާދޭންޖެހޭ. ާމީހުންާމަތިާގޮުތގެާއެ ، އްބ ރުލުން ާޖަލުތަކުގެ ން

ާއޭނަ ާކޮންމެހެން ާެގންގުޅެންޖެހޭނީ. ާމީހުން ާއިހުާހައްޔަރުކޮްށގެން ާކިޔ ަފއިާއަށް ާގޮތުންނޭ ސ ންތެރިވުމުގެ

ާެއްއެވްސާ ާފުރުޞަތެއް ާގެންގުޅުމުެގ ާމީހުން ާެއފަދަ ާޖަލުތަުކަގއި ާހުރި ާދިވެހިރ އްޖޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެހެންޤ ނޫނަކުން ާނުވ ނެ. ާދީގެނެއް ާހަމަިމީއ ައުޅަގނުޑެމްނ ިވްސަންނެޖޭހ ަކެމއް ، ވީމ ނެއް އެހެންމެާާ.

ާއަޑުިއިވގެން ާަފހުން ާވަރަށް ާބޮާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަރަށް ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާއިތުރަްށ ާއިިމގްރޭޝަން ުޑާދިޔަ

ާ ާބަޔަކ  ާބޭރު ާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ އެކުާސޮއިކުޕްރޮޖެކްޓަކަށް ާމިކަހަލަާާެއީއ ައުޅަގނޑު ، ެރވިގެންދިޔަ ނުދަންނަވ ނަން

ާބޭނުޭމާ ާދެކެން ާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަދޭ. ާއ ލ ވެގެްނ ާއުއްމީދު ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކަންތައްތަކުން

ާއެންމެ ާެއއީ ާއިިމގްރޭަޝނަކީ ާމީާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެެތރެވ  ާބޭނުންކޮށްގެން ާެޓކްނޮލޮޖީ ާބޭުރވ ާފަހުގެ ހުންނ އި،

ާރެކޯޑު ާމީހުންގެ ާބެލެހެއްޓޭނެ ާޮއންނަންތައް ާއެތަން ާގޮތުގައި ާއެހެންނަމަވެސް،ާއޭގެާތަނެއް ާވެްސާއެބަޖެހޭ. ތެެރއިން

އަްށާާއެމް.ީޑ.ޕީާީކާއަކީާއ ދެ،ާއިލިޔ ސަާދިޔަާކަމަކީާމިހ ުރާއިމިގްރޭޝަްނގަިއާހުރިާއެްނމެާއިސްާވެރިޔ ާދިމ ވެގެން

ާއެާރަނގަޅުާކަންަތއްާާނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވ ާޭބފުޅަކަށް ެވސްާޭއނަގެާބޮލުަގއިާޚިޔ ނ ުތެގާާކުރީމަވ ީތވެާއޭނަ

ާއެާމައްސަލަ ާބަޔަކު ާމަަސއްކަތްުކރ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެުޅވުމަށްޓަކަިއ ާދަްއކަމުންާެއއް ާމީިޑޔ ަގއި ާިދޔަާާވ ހަކަަތއް

ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެާތަން ާމިާއެއްާާމިއީ، ންވީމ ދިޔައީ. ާގޮތަީކ.ާާނޫން ާކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް

ާވީ ާހުރިކަމުަގއި ާތެރޭަގއި ާސަުރކ ރު ާމީހަކު ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީައަކށް ާކޮންމެ ާކުރ ާާރަނގަޅުކަމެްއ ާއޭނަ ނަމަވެސް

ާމިީއާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެކެން ާގޮުތަގއި ާރަނގަޅުކަމެްއގެ ާއެއީ ާކަންތައްަތއް ރަނގަޅު

ާައޅުަގނޑުމެ ާމިއަދު ާހަމަ ާދަންނަވ .ާދެން ާމި ާބައެްއާކަންތައްަތްއާއަޅުަގނޑު ާއިިމގްރޭޝަންެގާޮބލަށް ާހަމައެކަނި ން

ނޑ ލ  ާއެބަާކަ ާވެސް ާބެހޭާތަން ާމިކަމ  ާދިަމދިމ ލުން ާއެކި ާބަެއއްފަހަރު ާއެތެރެކުރުމުަގިއާާއ ދޭ. ާމީހުން ގޮތުން

މީހުންެގާާމިާމިއޮންނަނީާއިމިގްރޭޝަނަށްާަބޔަކ ިއާއަދިާއެހެންާތަނަކަށްާބަޔަކ ިއާތިންާހަތަރުާތަނުގަިއާމިއޮންނަނީ
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ނޑުމެްނާާރެކޯޑުތައްާބެލެހެްއޓުން.ާއޮްނނަ ނޑުމެންާމިާކަންތައްތައްާވެސްާއެބަޖެހޭާވަަރށްާބޮޑަށްާއަުޅގަ އިރުާއަުޅގަ

ާމުޖުތަމަޢުގައިާ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ހެން ާމި ނުޑ ާއަޅުގަ ާސަބަބަކީ ާހަރުދަނ ކުރަންޖެހޭ ހަރުދަނ ކުރަން.

ާގ ތްގަ ާމ ލޭގައި ާބައެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިހ ރު ާާނަޑކަށް ާބުނޭ ާމ3ާިފަހަރު ާއުޅެނީ. ާމީހުންނޭ ތ ނަގިއާާލައްކަ

ާދެ ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާބޭރުމީހުންާއެބައުޭޅ ާއެަބއުޅޭ ާމީހުން ާވަރަކަށް ާާނ ލައްކަ ާކޮންޓްރޯލްކުެރވޭެނާެއއްކޮށް. މިކަން

ާާގޮތްތަެކއް ާމިކަްނ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއަދު. ާހޯދަން ާއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކަިއާވެސް

ާފިޔައިމި ާއަަޅންޖެހޭ ާެވސް ާފުރިހަމަގްރޭޝަނުން ާއެންމެ ާއެިޅގެންދ ާޅުތައް ާފެނިގެނެއްާގޮތުގައި ނުޭދ.ާާތަނެއް

ާބަެއއް ާއަުޑއަހަން ާނުދެކެން، ާެވސް ާުދވަހަކު ާކަންަތއްަތްއާާއަޅުަގނޑު ާފ ސްކުރުމުގެ ާބަލ  ާއިމިގްރޭޝަނުން ފަހަރު

ާއެބަާެއއް.ާއ ެދ،ާާކުރ ާވ ހަކަ ާެއބ45ާައޮތްާާމިާއިޞްލ ޙުާތެރޭަގއިާވެސް އޮތްާއިިމގްރޭޝަނުންާާވަނަާމ އްދ ގައި

ާކަމަށްާފަރ ތްތަކުންާޯދންޏަކަށްާއަރައިފިާާ.ާއަދިާއެާބަލ ާޗެްކކުރުމުގެާބ ުރާިލބިފަާބަލ ާޗެްކކުރަންާބޭނުންވ ާމީުހން

ާއެބައިާާވަންޏ ،ާބޯޓަކަްށާއަަރއިފި ާވެއްިޖއްޔ  ާއޭގެާަކމަށް ާެއއްބ ރުލުްނާމީހުންނަށް ާެއހީތެރިކަމ އި ާދޭންޖެހޭ ތެެރއިން

ާމިާާދޭންޖެހޭނެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާދަންނަވ އިރު ާއެހެން ާދޭންޖެހޭނެކަން. ާވެސް ާކ ންބޯން ކަމަށް،ާއެމީހުންނަށް

ާއެ ާކުަރއްވަންޖެހޭނީ ާއެކަން ާކުރ އިރުަގއި ާމިކަން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާނޫާބިލުން ާސަރުކ ރުން ާޫނނޭ. ނީާގޮތަކަށެއް

ާއެާަކމަށްާއިމިގްރޭޝަނުންާބަަޔކުާދ  ާއަމިްއލަާޚަރަދުގައިާގޮސް ކަންަތއްތައްާބަަލިއާާމީހުްނާއެާވަންޏ ާއެމީހުންގެ

ާއެާެކިއންބުއިމ ފ ސްކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާއަދިާ ކަންތައްަތްއާާއަށްާއެާމީހުންާއަމިްއލަާމިާކަންތައްތަްއާކުުރމުގައިާވެސް

ާއެ ާއެއީ ާާކުރަންޖެހޭނެ. ާމި ާއޮތްގޮތަްށ ާއެކުލަވ ލެިވފައި ާމި ާާކަމަށްާބިލުގައި ާބަޔަކަށް ާދ  ާއެހެން ކިތަންމެާވަންޏ 

ާކަމަކ  ާޢ އްމުާނުރައްކ ތެރި ާއަދި ާކުރިމަތިވެދ ނެ. ާޔޮޓްފަހަރ އިާާވެސް ާއަންނަ ާބޭރުން ާއިން ާރ އްޖެ ގޮތެްއގައި

ާއުޅުުމގައިާ ާއަރ ފައިބ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުޅަނދުފަހަރަށް ާެއކިކަހަލަ ާއަދި ާކުރަންޖެހޭެނާާބޯޓުފަހަރު ާެއކަން ެވސް

ާޤަބޫެލްއާ ާއަޅުަގނޑަކަށް ާކަމަކަށް ާހިފަންޖެހޭނެ ާޚަަރދެއްަގއި ާއެްއވެސް ާއޭގެ ާބަޔަކު ާެއއަންނަ ާއެކަން ސަރުކ ރުން

ާނުކުރެވޭ.ާއެހެްނވީމަ...ާ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާ ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާޤ ނޫނަށްދިވެހިރާ `. ާއިިމގްރޭޝަންެގ ާްއޖޭގެ ާއިޞްލ ުޙާ... ވަނަ

ާބަހުސްކުރެވެމުން ާހުށަހެޅިގެންދ ، ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާބިލެއް ާމިާގެނައުުމގެ ާވެސް ނޑު ާައޅުގަ ކަމ ާާދ ތީ

ާރަ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއެްއޗެއް ާއޮތް ާިވސްނުމުގައި ާރައީާއީސ އަޅުަގނުޑގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ސް،ާހިއްސ ކޮށްލ ނަން.

ނުޑާބުނަން.ާާވަގުުތާމިާޤ ނޫނުގެާހަމަާގިނަާމ އްދ ތަކަކީާމުހިއްމުާމ އްދ ތަކެއްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމި ަކމަށްާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް....

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޮގތަށްާމަޖިލިސްާތެރޭގައިާވ ހަަކފުޅުާނުދެއްކެވުމަށް.ާާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުންނަށްާދަތިފުޅުވ 

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާތަފ ުތާ ާގިނަ ާވަރަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އ ދެ،

ާމި ާމިއަދު ާއިމިާޤ ނޫނުތަކެއް ާމި ާހަމަ ާޤ ނޫނަށްވަީނ ާއިޞްލ ޙާ ާގްރޭޝަން ާގެނެވޭ ާހަދަންވެްސާާއެއްާމި ގޮތަށް

ނޑުމެންާމިައދުގެާމިޤައުމުގެާހ ލަތަްށާ ނޑުާމިާދެންނެވީާއަުޅގަ ޖެހިފައިާއަދިާއިޞްލ ޙުާވެްސާކުރަންޖެހިފައި.ާއަުޅގަ

ާއިން ާމިވަނީ ާއަދަދު ާބިދޭސީންގެ ާއުޅޭ ާމިޤައުމުގައި ާއަްށާބަލ އިރު ާއ ބ ދީ ާއިތުރުވެފައި.ާާތިހ ބަލ އިރު،ާޤައުމުގެ އަށް

ާއަްށާ ާމ އްދ  ާބަެއއް ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާހަމަ ާއޮންނ ނެ. ާވެްސ ާސަބަބުތަކެއް ާއިތުުރވ ންޖެހޭ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާބަހުސްާާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަ ާގިނަ ާބިދޭސީން ާމިހ ރު ޤައުމުގައި

ނޑުމެންގެާމިާައއުާެއބަދޭ.ާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހަިއރ ންވަންާވޭުތވެގެާތެރޭގައިާވެސްާައޑުިއވެމުން ާންާމިދިޔަާައޅުގަ

ާ ާމީގެ ާދެންނެވީ ާމި ާގެނައީތީ.ާމިހެން ާމިޤައުމަށް ާބިދޭސީން ާގިނަ ާމިހ  ާތެރޭަގއި ާމުއްދަުތގެ ާކުޑަ ާމި 4ާވެރިކަމުަގއި

ާމި ާނެތް. ާބިދޭސީައކު ާެއއްެވސް ާމިޤައުމުަގއި ާކުރިން ާދުވަސް ާިމާާއަހަރެއްހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާދިވެހިން ާހުރިހ  ޤައުމުގެ

ާޢަމަލީާ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާބޭފުޅުންނ އި ާދުވަސްވީ ާއުމުރުން ާމީހުންނ އި، ާުފރ ވަރު ާޒުވ ނުންނ އި، ާދަންނަވަނީ

ާއުޅެމުންާ ާދިރިއުޅުމެއް ާހަމަޖެހޭ ާވަރަށް ާރަނގަޅު، ާއަޚުލ ުޤ ާވަރަށް ާޝަުއޤުވެރިެވގެން ާމަސައްކަތުަގއި ގޮތުން

ާމިހެންާއައިސްަފއި ާއެންމެހައިާވަނީ. ާމިޤައުމުގެ ާދެންނެވީ ާމިާމި ާއެއްަބސްެވވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާހަމަ ާރައްޔިތުން

ޤައުމަކުާނެތްާާތަނެއްާނޫން.ާމިާވެސްާއޮތްާގެާއެްއެވސްާކަމެއްއަހަރެއްހ ާދުވަސްާކުރިންާޑްރަގ4ާާުޤައުމަކީާމީގެާ

ާ ާިމއީ. ާތަނެއް ާއަމ ންއޮމ ން ާވަރަށް ާަރއީސް. ާއެތެެރވ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހެން ާެދންނެވީ ާމި ާމިހެން ާައޅުަގނޑު ެއއީ

ާއެތެރެވ  ާއެްއޗެހި ާމަސްތުވ  ާސަބަބުން ާކިލޯކިލޯާބިދޭސީންގެ ާއެބައ ދޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކިލޯާތަން ާދިހަ ާއިން،

ާ ާިމވީ ާއ ދަތައް ާނުބައި ާމިހުރިހ  ާޓަނުން. ާހަތަރު ާޓަނުން، ާތިން ާޓަނުން، ާތެޭރަގިއ4ާާއިން، ާދުވަސް އަަހރެއްހ 

ާިއޞްލ ޙުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނަށް ާގިނަ ާކަމެއް.ާވަރަށް ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާެއއީ އަށަގަްތކަން

ާމި ާމިއަާގެނެސް ާރަނގަޅުކުރަންެޖހިފަކަންތައްތައް ާމިވަނީ ާހަމަާދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފެށިގެން ާމިއަދުން ާއެއީ .

ާއަޅު ާމިހެން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު ާވެްސާކޮންމެހެން ާއިްއޔެަގއި ާސަބަބަކީ ާހަމަ ާވ ންޖެހުނު ާމިކަން ނޑުެމން ގަ

ާޕ ޓީެއއްާ ާސިޔ ސީ ާވ ދަވެރި ާަބޔަކު ާކުރި ާވެރިކަެމއް ާމުޑުދ ރު ާމ ީޒަގއި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލިހެން

ކަމަށްާާކަމެއްާއަހަރުާދުވަްސާެތރޭގައިާވ4ާީހުރިހ ާކަމަީކާމިދިޔަާާތ ނަގއިާއޮތުން.ާމިއީާސަބަބަކީ.ާމިާގޮތަށްާމި

ާމި ާޤަބޫލުކުރ ނެާާއަޑުފެތުރިގެން ާނުހުންނ ނެ ާރައްޔިަތކު ާެއްއވެސް ާރަްއޔިތަކު، ާއެްއވެސް ާމިޤައުމުގެ ާއެހެން. ދަނީ

ކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފުލުހުންގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެްއާާމިއީާމިއަދަކުާމިޤައުމުަގއިާއ ލ ވެގެންދ ާކަންތައްަތކެއް
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ާހިނގައްޖެ ާމިާހުށަހެޅިގެން ާހަމަ ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް ާކުށްތަްއާމަނ ކުރުމުގެ ާގޭންގު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް .

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުޢިއް ާމެންބަރު ާާޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަބޫބަކުރު، 32ާޖަމ ލު

ާ ާބިލަށް ާއެ ާހިފ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ާކުރިން ާކުށްކުރުމުގެ ާޤ ނޫނުގައ32ާާިދުވަސް ާފުލުހުންގެ ާައޅުަގނޑުމެްނ ދުވަސް

ާތި ާބޭތިއްބީމ  ާޢިއްޒަތްތެރިާާބަންދުކޮށްފައި ާޢިއްޒަތްތެިރާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބުނެގެން ާހައްޔަރުުކރ ށޭ ާތިމަންނ މެން އުޅެނީ

ާ ާއެ ާތ އީުދކުރަްއވަިއގެން ާބޭފުޅަކު ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާޕީ.އޭ ާހަމަ ާމިހ ރ32ާާުމެންބަރަކު ާެނގީ. ާވެސް ާދުަވސް

ާކުރިން ާހުއްުޓުވމުގެ ާމީހ  ާކުރިން ާކުްށކުރުމުގެ ާޤ ނޫނަށް. ާފުލުހުންގެ ާމިޮއތީ ާހުށަހެޅިފަިއ ާކޯުޓާާއިޞްލ ޙެއް ވެްސ

ާބޭނުންވ ނޭ ާމިއީީކާއެއަމުރެއް ާނުދަްނނަވަމު ނޑުމެން ާތިމަންނަމެންނޭ.ާއަުޅގަ ާހައްޔަރުކުރ ނީ ބޭފުޅުްނާާ.ާއެހެންޫނނީ

ނުޑާމިއަދުާމިއީކީާހިތ މަކުރ ާާއެއްާެއއްެވްސާހ ލެއްގައިާކުރަްއވ ާކަމެކޭ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިހެންކަމުން،ާއަޅުގަ

ނޑުާހައިރ ންވަންާިމއަދުާމިކަހަލަާޤ ނޫނުތައްާ ކަމެއްާވެސްާނޫން،ާއުފ ކުރަންޖެހޭާކަމެއްާވެސްާނޫން.ާމިއަދުާއަޅުގަ

ެނވުނުާކަންތައްތަކުންާސަލ މަތްވ ްނާހުށަހެޅިާއަދިާމިާޤ ނޫނުތަކަކީާމިއީާމިއަދުާމިޤައުމުގައިާައށަގެންާމިއަދުާއަށަގަ

ޤައުމަށްާގެނައީ.ާާކަމަށް.ާމިީއާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކުރީަގއިާތިބިާބަޔަކުާރުފިޔ ގެާބޭނުމުގައިާމިާކުރަންއުޅޭާކަމެއް

ާބޭރު ާވެސް ާބަންދުކޮށްގެްނ ާމިާކޮންޓެއިނަރަގއި ާގޮތް. ާވެގެންދިޔަ ާމިކަން ާމިއީ ާގެނައީ. ާކުިރާާމީހުން ކަންތައްތައް

ާމިބޭ ާިތއްަބވަނީ. ާފަހަތުގައި ާޕ ީޓގެ ާވ ދަވެރި ާމިއަދު ާލޯބިވ ަނޭމާާފުޅުން ާދެކެ ާރަްއޔިތުން ާމުސްތަޤުބަލުަގއި ޤައުމުގެ

ކުރަނީ.ާތެދުވެާވިދ ޅުވެާބައްަލވ ާާވިދ ޅުެވގެންާވެިރކަމަށްާއަންނަންާމަސައްކަތްކުރ ނަމޭާވިދ ުޅވެގެންާމަސަްއކަތްާމި

ނޑުމެންގެާސަރުކ ރ ާސ ފުތ ާންގެާމ ޒީާއޮންނ ނީާމިހެންތިމަންނ މެ ހިރުކޮންނޭ.ާވިދ ޅުވެާބައްަލވ .ާވިދ ުޅވެފައިާައޅުގަ

ދިމ ލަށްާއިނގިލިާދިއްކުރޭ.ާސަރުކ ރުަގއިާނުބައިާކަންތައްަތކެއްާހުރިްއޔ ާއެހެރީ،ާޝަރީޢަތަށްާވަަޑއިގަންަނވ .ާޮކްނާ

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޯންނ ނެ ާސ ބިތުކުރެވުނީ. ާޝަރީޢަތުން ާމިާމައްސަލަެއއްތޯ ާމިއަދު ާމިހެންކަމުން، އޮތީާާސް.

ާެއއްފަދައިްނާ ާއިޞްލ ޙުތަކެކޭ ާގެންނަންޖެހޭ ާޤ ނޫނަށް ާއިމިގްރޭޝަްނެގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ނީ ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާތި ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންނަންޖެހިފައޭ. ާއިޞްލ ޙު ާމިއަދު ާޤ ނޫނުތަކަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާވ ހަކަފުުޅާާހަމަ ދައްކަވ 

ާމިޤަބޫލުކުރައްވ  ާމިއަދު ާރަްއޔިތަކު ާދިވެހި ާނޫޅޭނެާނެ ާރައްޔިޤައުމެއްަގއި ާދިވެހި .ާ ާއިރ ދަފުޅ ިއާهللاތުން ގެ

ާއެ ާހޭލުންތެރިވަމުން ާމިއަދު ާޤ ނޫނުެގާާމިންވަރުފުޅުން ާރައީސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަނީ. ާިވސްނެމުންނޭ ބޭފުޅުންނަށް

ާމަ ާކޮމިޓީ ާގެްނގޮސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބަލ އިުރަގއި ާމ އްދ ަތކަށް ާބޮޑަްށާބައެއް ާވަރަށް ާމަަސއްަކތްކުރަން ރުޙަލ ގައި

ާފިކުރުކުރަންޖެހޭނެާމިާާވިސްނަންޖެހޭނެ ާވިްސނ  ާމިއަދު ާފެނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ާސަލ މަތް ާމިޤައުމު ާއެއްާއ ދަތަކުން ާައނެއްާވ ނީ ާފުރައްސ ރަކޮްށާާބަަޔކު ާދިމ ކޮށް ާއިނގިލި ބަޔަކަށް

ާމަސައްކަތްކޮށްގެްނކަން.ާ ާގުޅިގެްނ ާއެންމެން ާސަލ މަތްވ ން ާމިކަމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަދަލުަގއި ޖެއްސުންކުރުމުގެ

ާމިކަންާ ނޑުމެންނަްށާއެއްބ ރުލުންދީގެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާުއްއމީދުކުރަން ނޑު މިހެންކަމުން،ާއަޅުގަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާކުރެވޭނެ ަގއިާމ ޒީވެިދޔަާދިގުާމުއްދަތުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމިާޢިއްޒަތްެތިރާގޮތުާކަމަށް.ާއަުޅގަ
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ާރައީސްެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަނީ ާބ ރު ާއެއް ާބ ރުންކުރެ ާތިްނ ާދައުލަތުގެ ާގޮސްފައި ނޑ ލައިގެްނ ާމެދުކަ މަޖިލިސް

ާއެ ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާޕްރެާއިހުމ ލުންކަމަށް ާޕ ޓީގެ ާދެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާނަމަވެސްާވ ހަކަ ޝަރުން

ކަންެވގެންދިޔައީާމިހެންާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާމިހެންކަމުން،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާކުރިއަށްާމިއޮތްތ ނަގއިާމިާ

ާ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާިއއްެޔަގއި ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާނަމޫނ އާ ޢިއްޒަތްތެރި ާދެްއކި

ާދެ ާއެއްބ ރުލުން ާކަމަށްާާޭވނެއެްއގޮތަށް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާިއން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާެވްސާާގޮތަކަށް. ާއެބޭފުޅުން ވަންޏ 

ނޑުމެންާދިަޔއީ.ާނުކުމެވަަޑއިގަންަނވ ނީާމިތަނުން.ާއެއިރުންާމަޖިލިސްާކުރިައށްދ ނެތ .ާ އެމް.ޑީ.ޕީާއިންާެވސްާއަުޅގަ

ާމިހެން ާވެސް ާޕ ޓީތަކުން ާހުރި ާއެހެންވީމ ހަދަންވ ާދެން ނޑުމެން، ނީ. ާނަމޫނ ާއަުޅގަ ާނަމޫނާ ާއިންާމިދެއްކި ރީތި

ާކަމަށްާއުއްމީދުކުރަން.ާވައްަސލ މްޢަލައިކުމް.ާާލިބިގަނެގެންާމިާޢއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާގެންދަވ ނެ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާއޮފް ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނަށްާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާބިލަށް ާއެިމގްރޭޝަްނގެ ާނުވަތަ އިމިިގރޭޝަން

ާމިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުްއވި އިޞްލ ޙެއް

ާބޭނުން ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާދ ދިާވ ހަކަ ާބިލުގައި ާމި ާދިވެހިރ އްޖެާވަނީ ށްާއަާފަހުން

ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާގެންނަން ާމީހަކު ާޖަލުން ާބިާގުއަންޓަނ މޯބޭ ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާމި ާބޭސްކޮށް ނުޑާއަށް ާއަުޅގަ ލަށް

ާއެކަމަށް ާއެހަާދަންނަވ ނީ ާނ ދެއޭ ާބޭނުންާއްލެްއ ާދަންނަވަން ާއަރިުހގައި ާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ ޭށާާބޭފުޅުން ވަީނ.

ާވ ނީ ާޓްރެފިާކިހިނެއްތޯއޭ ާހިއުމަން ާތޭރޭގައިދުނިޭޔގައި ާކޮށްފައިާކްގެ ާކުށްތައް ާބޮޑެތި ާނުވަތަ ާމީހަކުާާހިމެނޭ ހުރި

ާަކިއވެނި ާއަންހެނަކ  ާކަމަށްާދިވެހި ާދަނީތޯއޭާ،ނަމަާާވ ާބައްލަަވއިގެންފި ާމަޢ ފުެވގެން ާކުށް ާކުްށާާއޭނަާ.އޭަނގެ އަކީ

، ރ އްެޖާއެތެރެވ ނޭ.ާއެހެންވީމާ ާމިއޭނަާއޭނަގެާފިިރމީހ ގެާހަސިއްޔަތުންާާވަނީތޯއޭ.ާއެހެންވެއްޖިްއޔ ާނުކުރ ާމީހަކަށް

ާގަބޫލެއްާާައިދ ތި  ނޑެއް ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާކުެރްއވޭނެ ާމ ނައިގައި ާފުރިހަމަ ާޭއގެ ާކަމެއް ާކުރައްަވންއުޅޭ ާތި ާބޭފުޅުން

ާ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާމ އްދ  ާމި ާހަމަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބ48ާަނުކުރަމޭ. ާމ އްދ ގަިއ ާބަލާ ާވަނަ ާމީހުން ބުނޭ

ާޑިޕ ޓްމަންޓުފ ސްކު ާވ ހަކަ. ާާރަންޖެހޭނެ ާފ ސްކުރަންޖެހޭނެ ާބަލ  ާމީހުން ާއިިމގްރޭޝަުނން ާކޮބައިތޯ؟ާހ އޮފް ލަތަކީ

ނޑަްށާއެނގިފައިާކޮންގޮތަކަށްާދިމ ވީމަތޯާފ ސްކުރަންާމި ގޮތެއްަގއިާޤ ނޫނ ާާއްމުޢ އޮންނަާގޮތުަގއިާާޖެހެނީ.ާއަޅުގަ

ާމަސްއޫލިްއޔަާ،ވީމ ާޚިލ ފު ާކުރ ނެ ާއެއިިމގްރޭޝަނުްނ ާމަސްއޫލިްއަޔތަކީ ާއަދ ކުރ ނެ ާުނވަތަ ާކަމ ބެހޭާާތަކީ މީހަކު

ާބެ ާފަރ ތަކ އެކަމަކ  ާކުރިއަށްހަާހޭ ާއެކަންކަން ާވެސްާާވ ލުކޮށް ާަކސްޓަމްސްކަމުަގއި ާމޯލްޑިވްސް ާއެއީ ެގންދަން.

ާސަރވިސް ާޕޮލިސް ާމޯލްިޑްވސް ާވެދ ނެ.ާާވެދ ނެ.ާފަހަރެއްގައި ާވެސް ާާ،އެހެންވީމާ ކަމުަގއި 48ާާމި މ އްދ ގައިާވަނަ

ާއެާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތީމ  ާވ ަހަކ ާކަންތައްތަކެްއގެ ާބަަލންޖެހޭ ާއިމިގްރޭޝަނުން ާެޗކްުކރުމ އި ާބަލ  ާއިމިގްރޭޝަނުން

ކަމުގައިާުސވ ލުާއެބަާއުފެދޭ.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާއަރިހުންާސުވ ލުކޮށްލަްނާބޭނުންވޭާމީގައިާމިބުނާ 
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ާފ ްސކު ާކޮންކަހަލަ ާޒިންާ.ރުމެއްތޯފ ސްކުރުމަކީ ާމި ާޑިޕ ޓްމަންޓުއަދި ާއަދ ކުރަންޖެހެނީ ާއިމިގްރޭޝަުންނާާމ  އޮފް

ާކަމެއްާވަންޏ ާކަމަށް ާކުރެއްޭވނެ ާގަބޫލެއްާމިއީ ނަޑކަށް ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރެއްވުމެްއާާކަމަށް ާމިފަދަ ާއަިދ ނުކުރެވޭ.

ާ ާއިތުރު ާބައިިތްއބަންހެިކނ4ާްފ ސްކުރ އިރު ާމީހުން ާގޮތުަގއި ާބުާޖެހޭނެގެ ާހުިރާކަމަށް ާކުރުމަށް ާެއކަން ާބުނުމަކީ ނ 

ާއުނދަޫގތަކެއް ާތަކްލީފް ާއިތުރު ާރ އްެޖާާއަދި ާނަަގިއގެން ާރަީއސް،ާވިސ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާެދކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަުމގައި

ާރ އްޖެ ާއެްއާާއެތެރެވެަފއި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހުން ާފުރަންދ  ާހަމަވެގެން ާމުއްދަތު ާވިސ ގެ ާފުރުމުގައި އިން

ާީކއްކު ާގޮސްފިދުވަސް ާފަހަނައަޅައި ާއެ ާއެމީހަކު ާވެސް ާަގޑިިއރު ާެއއް ާެވސް ާސުކުންތަކު ާއެންމެ ާވާ ާކަމަށްާރަންތޯ

.ާއެީއާދުނިޔޭގެާއެްއވެސްާަޤއުމެްއގައިާއޭނަގެާވިސ ގެާމުއްަދުތާރުމުގެާފުުރޞަތުާދީގެންާނުވ ނޭއަށްާފުާނަމަާއޭނަ

ފަަދއިން،ާތޮްއޫޑާާރިާމެންބަރަކުާޢަލީާވަޙީދުާފ ހަގަުކރެއްވިހަމަވުމަށްފަހަކުާފުރައިގެނެއްާނުދެވޭނެ.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެ

ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހަމަވެއްޖެާާދ އިރ ގެ ާމުއްދަތު ާހަމަ ާގޮތް. ާއޮންނަ ާއެކަން ާހަމަ ާެއީއ ފަދައިން

ާާކަމަށް ާފުލުހުންގެ ާހައްޔަރުކުރ ނީ. ާހަމަ ާގެްނގޮސް ާދެން، ާނުދެވެނޭ. ާފުރަިއގެނެއް ާލ ނީވަންޏ  ާދަށަށް ާ.ބެލުމުގެ

ާއެ ާނޫނީ ާބެލުމަށްފަހުގައި ާއެކަން ާބ ްއވަިއެގން ާޖަލުަގއި ާނުދެވޭނެ.ާާގެންގޮސް ާއައްސޭިރއަކަށް ާސަލ މަތުގެ މީހަކަށް

ާމި ާގެންަނން ާހަނދ ނަށް ާއަޅުގަާާވަގުތައްާއަޅުަގނޑު ާބޭފުެޅއްވެސް ާދ އިރ ގެ ާހަާކަުމގައިާނޑުގެ ާއިދ ރ ެގާވ  ވީުރގެ

ާއެޑިޓަރާމޫ ާމިހ ރު ާމެލޭޝިޔ ާއެ ، ލަޠީފުސ  ާކިޔަވ ވިދ ުޅވ ން ާހުންނެވިބޭފުޅ  ާނެިތާާގައި ާސަބަބެއް ާއެްއވެސް އިރު

ހަމަާޗެކްކުރިާޗެކްކުރުެމއްގެާެތރޭގައިާުސވ ލުކޮށްާވެސްާނުލ ާގެންގޮސްާޖަލަށްާލައިާއެތަްއާދުވަހެއްާވަންދެކަށްާއެާ

ާމި ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާފަހުން ާއެންމެ ާބ ްއަވިއ ާޮއވެ ާއޮތީ. ާތަާޖަލުގައި ާއޭނަެގާާއެތައްާރ އްޖެއިންނ ނުގައި ގޮަތކުން

ާއެންމެރަހު ާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާާމަތްތެރިން ާދިަޔއީ. ާސަލ މަތްވެގެން ާމިއެހެންފަހުން ާދަންނަވ ލަން ާއެާާވީމ  އުޅެނީ

ާއެާާލަތުގައިާޤ ނޫނ ހ  ންތަކެއްާލަތުގައިާަދްއކަންޖެހޭާދެއްކުންތަކެއްާުނވަަތާބަލަންޖެހޭާބެލުހ ޚިލ ފުކަމެްއާނުވިޔަސް

ައުޅަގނުޑެމްނ ިދެވިހާރްއޖަޭގިއ ، ތަށްާއެބަާުކރައްަވއޭ.ާއެހެންވީމ ކަމަށްާވިޔަސްާވެސްާއެކަންާެއގޮާބަލ އިރުާނެތް

ާކަެމއްކަމަށްާައުޅަގނުޑެމްނ ިމީއ ިދެވިހާރްއޖެ  ާބަޔަކު ާިޚލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާއެާވީތީ ާުލިއާާމީހ ާކުރީމ  ާމ  އަށް

ާއެާ ާހަމަޖައްސައިދީ ާޢިާގޮތްތަެކއް ާލިބިދ ނެމީހ ގެ ާހުތުރުކަމެއް ާޝަރަފަށް ާއެާއްޒަތ އި ާައވަހަށް މީހ ާާކަމަށްޓަކައި

ާކަމެއް ާވ ނެ ާވެްސާކޮށްގެން ާއެއްގޮތަކަށް ާދިނުމަކީ ާފުރުޞަތު ާދިއުމުގެ ާނުދެކެން.ާާފުރައިގެން ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަކަށް

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާހަމަ ާމ އްދ  ާއެ ާބިލުން ާމި ާގަބޫުލކުރަނީ ާއުނިކޮށްދެއްވ ނެާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު

ާކުިރއަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމުގައި ާބިލު ާމި ާނުަލއި ާމ އްދ  ާއެ ާއަދި ކަމަށް.ާާގެންަދވ ނެާކަމަށް.

ގެާބިލަށްާމިާގެަނިއާއިތުރަށްާބޭނުްނވޭާޑިޕ ޓްމަންޓުާއޮފްާއިިމގްޭރޝަނުާއަޅުަގނުޑާހަމަާމިާބިލުގައިާފ ހަގަކޮށްލަން

ާ ާއިމިގްރޭޝަުނެގާބަދަލުތަކ  ާއެ ާމިައދަށް ާމިއަދުން ާއެުކގައި ާބަދަލުތަކ  ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާިމާގެންނަން ާނުވަތަ އެކުަގއި

ބިލަށްާގެންނަންޖެހޭާބައެއްާަބދަލުތައްާހުރިކަމަށްާިވއިރުާއެފަދަާބަދަލުތަކެއްާމިާބިލުަގއިާިހމެނިފައިާނެތިާހަމައެކަިނާ

ާވިސްނުމުަގއި ާޚ އްޞަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާކަންތައްތަެކއްާމިދެންނެވީ ާވަކި ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާމަްގސަާއޮްތ ދު
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ނޑުާ ާއަުޅގަ ާހިއްޕެވީީތ ާބޭނުން ާބިލުގެ ާމި ާއެހެންވީމ ާއެކަންކަންކުެރްއވުމަށް ާހިތ މަކުރަން. ާޤޫނަންށ ، ެއކަމ 

ާއެންަބަދުލެގްނނަ  ާމިައދަކު ާބޭނުމުގަާާިވއްޔަީކ ާހ ސިލުކުެރްއވުމުގެ ާކަެމއް ާަވކި ާބޭނުންފުުޅވ  ކަމަކަށްާާއިބޭފުޅުން

ާކަންތައްތަކ ާމެދުާފުންކޮށްާވިސްނ ަވޑަިއގެންާމިާޢިއްޒަތްތެިރާ އަޅުަގނެޑއްާނުދެކެން.ާއެހެްނކަމުންާމިާބިލުގައިާވ 

ާކޮމިީޓާ ާދ އިރުގައި ާމަޝްވަރ ުކރަމުން ާމެދުގައި ާބިލ  ާމި ާއަދި ާެވސް ާފްލޯގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ާއަ ާބިލުގެ ާމި ާވެސް ާބިލ ާމަރުޙަލ ގައި ާމި ާނުވަތަ ާގެންނަންޖެހޭާާސްލަށް ާޤ ނޫނަށް ާނުވަތަ ާގެންނަންޖެހޭ މެދުގައި

ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއޭގެ ާމުހިއްމުާބަދަލުތައް ާގެންދިއުމަކީ ާކުިރއަށް ާގެނެްސގެން ާައޅުަގނުޑާާކަމެއްާގޮތުގައި ކަމުގައި

ާ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާޢަމަލުކުރެވޭނެހ ދެކޭތީ ާބިލަށް ާމި ާނުާލަތުން ާދަންނަވ ލަން.ާކަމަކަށް ާވ ަހކަ ާއެ ފެންނ ތީ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާިއޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަްތތެރި ާރަީއސް.ާމ ވަށު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއުސޫެލްއގެާާޝުކުރިއްޔ 

ާގޮތުން..ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑު ާައޅުގަ ާހަމަވެއްޖެ. ާކޯރަމް ާމިހ ރު ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާހެންވޭުރ ާޙ މިދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ

ާފުރުޞަތު ާާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން. ާޕ ޓީތަކުގެ ާއަުޅަގނޑު ާކުރިން ާމަޖިލީހުގެާއެރުވުމުގެ ާއެދެން ާއަރިހުން ލީޑަރުްނގެ

ނޑިާކުިރއަށްާގެންެދވޭނެާގޮތަކަށްާކޯަރމްގެާކަންތައްާހަމަޖައްަސވައިެދއްވުމަށް.ާމަޖިލީހުގައިާމިާ ާމަސައްކަތްާމެދުނުކެ

ާހިނގަމުންދަނީާ 5ާާކޮިމޓީ.ާއ5ާާެވަގުތު ާތިއްބަވ ނީ ާޖުމުލަ ާތެރެއިްނ99ާާމެންބަރުން.55ާާކޮމިޓީަގއި މެންބަރުންގެ

55ާާ ާޖަލްސ ގައި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑ ލުމުން ާކަ ާކުރިއަްށ42ާާމެންބަރުން ާޖަލްސ  ާތިއްބަަވއިގެން މެންބަރުން

ާމެާގެންދެވޭ ާމަޖިލީހުގެ ާއެވަރަށް ާތިއްބަވ ނެ. ާމަޖިލީހުގެާ، ހެންވީމ ންބަރުން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެދެން އަޅުަގނޑު

ާހުރި ާގޮތަށް ާގެންދެވޭނެ ާކުިރއަްށ ާނުހުއްޓި ާވެސްާމަސައްކަތް ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާހުރިހ  ާވެސް، ާބޭފުޅުން ހ 

ާޢިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެްނވޭރު ނޑު ާއަުޅގަ ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށް. ާޙ މިދު ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާޢި ާއިޞްލ ޙުތަކަްށާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމ ވަށު އްޒަތްތެރި

ާމައްސަަލާާއުސޫލެްއގެ ާމި ާފެންނަނީ ާވެްސ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ާވެސް ާައޅުަގނުޑ ގޮތުން

ާދިރ ސ ކުރަ ާކޮމިޓީން ާފޮނުަވއިގެން ާބޭނުންކޮމިޓީއަކަށް ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެާން.ާދެން ާމިާާވަނީ މަނިކުފ ނު

އޮތޭ.ާއެއްާކަމަީކާާކަމެްއާއެބ4ާަކަމެްއާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ 4ާާއެއްކޮށްާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ،ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާބިލ 

ާޓްރެފިކިން ާޓެރަރިޒަމުާާއ ހިއުމަން ާކަމަކީ ާއަެންއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން ާކަްނކަްނ. ާމިގެ ާރ އްޖެ ާވެްސާގަބޫލުކުރަން

ާގުިޅގެން ާިވޔަފ ރިއ  ާދުނިޔޭގެ ާރ އްޖެ ާބަދަލުވަމުން. ާިގަނާާދަނީ ާވަރަށް ާބޭރުގެ ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ދ އިރު

ާރ އްޖެ ާއަދި ާއ ދޭ. ާރ ްއޖެ ާމަސައްކަތްކުރަން ާތަރައްޤީާބަޔަކު ާވެސްާާއައުމަށް،ާއަށް ާދިވެހިން ާމިންވަރުން އަންނަ

އަކީާދަތުރުފަތުރަށްާާރ އްޖެާ،ވ ތީާކަމަށްާރިޒަމްއަކީާޓޫާއުޅޭ.ާއަދިާރ އްޖޭގެާއެންމެާބޮޑުާވިޔަފ ރިާާށްބޭރަށްާދަތުރުކޮ

ާމި ާވެފައި ާވެސް ާޤައުމަކަށް ާސްޕެޝަލައިްޒުކރ  ާބޮޑަށް ާއޭގެާވަރަށް ާއަދި ާއޮންނަނީ. ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ 4ާއިތުުރން

ާވަރެްއގަ ާއެއް ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާބޮޑު ާއެންމެ ާވިޔަފ ރިވަނަ ާއަނެއް ާކުރ  ާމަސްވެރިކަންާއި ާކަމަށްާާައކީ

އަކީާަޖޒީރ ާޤައުެމްއ.ާާއަކީ.ާރ ްއޖެާރ އްޖޭެގާަކނޑުތަކުންާޭބރުާފަރ ތްތައްާވަެދާނުކުމެާުއޅޭާޤައުމެްއާރ އްޖެާ،ވ ތީ

ާއަބަދުެވސްާކުރަމުންާގެންދަންޖެހެނީާކުރިއަށްާާ،ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިއިމްގޭރަޝްނެގ ަކްނަކްނ ަހުރަދނާ ، އެހެންވީމ 

ކަުމެގާާމަކީާމިއިޞްލ ޙުަގއިާހުށަހަޅ ާއެއްާމަފްހޫޮއތީާމިާާދ ާމިންވަރަކުން.ާދެންާއަުޅަގނޑަށްާފ ހަގަކުެރވިފަިއާމި

ާމ ނަ ާޭއގެ ާފެންނަނީ. ާމި ާމީގައި ާފިކުރު ާލ މަރުކަޒުކުރުުމގެ ާާބ ރުތައް ާެއމް.އެން.ޑީ.އެފ އި ާމިސ ލަކަށް ާޕޮލިސްާއަކީ

ާޙަޤީޤަތުަގިއާ ާީމގަިއ ާއެ ާއުސޫލެްއ ާޝެއަރކުެރވޭނެ ާއިމިގްރޭަޝން ާވެސް ާބ ރުތައް ާހުންނަ ާކަސްޓަމްްސގަިއ އ ިއ

ާމި ާއަޅުަގނުޑާާހުށަހެޅެމުން ާއެންމެ ާހަމަ ާކުޑަ. ާތަންކޮޅެއް ާެއކަން ާތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ އަންނަނީ.

ާމި ާމިންާފ ހަގަކޮށްލ ނަން ާހިނގ  ާމަސައްކަތް ާމިާކަމަށް ާދުށިން ާެވސް ާޚަބަރުން ާައޅުަގނޑު ާރޭގައި ާ،ބެހޭާކަމ ާވަރު

ާކަންކަމ  ާދަނީ.ާއެާމިޒ ތުގެ ާމަޢުލޫމ ތުދެއްވަމުން ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގާބޭފުޅެއް ާކޮންަފރެންސެއް ާވެްސާާބެހޭ ބޭފުޅުން

ާއަިއސި ާކަމެއް ާޓެރަިރޒަމްގެ ާދަނީ ާކޯޑިނޭޓުާވ ހަކަދަްއކަމުން ާކަންކަްނ ާއެކަމުެގ ާކޮްއޔ  ާގޮތަާުކރ ނީ ކަށްތޯ؟ާން

ާކަސްޓަމްސްުގޅިގެާއިމިގްރޭޝަނ  ާނުަވތަ ާގުިޅގެންާއ ން ާއެހެންވީމ ، ާގުިޅގެން. ާިމާ، ޕޮލިސްއ  ާބިލުަގއި މި

ާދޭއިުރާ ާބ ރުތަްއާއިމިގްރޭޝަނަށް ާއިތުރު ާެއާހުށަހަޅުއްވ  ާދޭން ާއިމިގްރޭޝަނަށް ާބ ރުތައް ާއިތުރު ާހުރި ހުށަހަޅ ފައި

ާ ާމި ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާލ މަރުކަޒުވެގެންާއަޅުަގނޑުމެން ާބ ރުާދ އިާބ ރުތައް ާބ ރެއްތޯ.ާއެ ާއޮންނަ ާފަރ ތެއްގައި ާކޮން ރު

ާހިން ާމި ާމިކަމ ގަ ާލިބެނީ. ާފަރ ތަކަށް ާކޮން ާބައެއް ާބައިުކޅަ ާއޭގެ ާވ ހަކަާދޭން ާއެ ާދ އިރ ެގާާބެހޭ ާދިއްދޫގެ އެއް

ާސަ ާމެންބަރު ާފ ހަގަާމީރުޢިއްޒަތްތެރި ާއެެހންވީމ ވެސް ާވެ، ކުެރްއވި. ނޑަށް ާބިލުާއަުޅގަ ާމި ާފެންނަނީ ާމި ސް

ާދޭތެރޭ ާބިލ  ާމި ާފޮުނވަިއ ާވިސްާސީރިއަާކޮމިޓީއަކަށް ާމިހ ުރާްސކޮށް ާމައްސަލަަތއް ާއިމިގްރޭޝަްނގެ ާރ އްޭޖގެ ނައި

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެްސާާއްލުވަމުންާދ ނެހައަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަީތގައިާުހރިާމައްސަލަތައްާމިކަހަލަާިއޞްލ ޙުތަކުންާ

ާއަުޅގަ ާމިާނޑުމެންގެާގަބޫލުކުރަން. ާމައްސަލައަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިހ ރު ާމައްސަލަ.ާާތެރޭގައި ާލޭބަރގެ ބަލަނީ
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ނޑުމެނަްށާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމަސައްކަތްކުރ ތީ. ާރ އްޭޖގަިއ ާައއިސް ާބަޔަކު ާއަދަެދއް ާގިނަ ާވަރަށް ރ އްޖޭަގއި

ެވްސާާްސގެންާމަސައްކަްތޮކށްގެންކަންާރ އްޖެހަމަާއެއްާނޭވ އެްއގައިާގަބޫލުުކރަންޖެހޭާއެާބޭރުގެާމީހުންާރ އްޖެާގެނެ

ާޒަމ ން ާގްލޯބްަލއިޭޒޝަންގެ ާމިީއ ާޤައުމަށްާާކުރިއަރަނީ. ާއަނެްއ ާޤައުމުން ާއެްއ ާމިނިވަންކޮށް ާދ ދި ާލޭބަަރކީ ކަން.

ާވަީސލަތެއް ާމި ާދ  ާއެިކާާހުރަސްކުރަމުން ާޤައުމަކަށް ާއަންނަ ާތަރައްޤީވަމުްނ ާބ ރުލ ފައި ާަކހަލަ ާރ އްޖެ ާއަދި ކަން.

ާބޭނުންވާ ފަ ާލޭބަރުން ާއެާާންތީގެ ާމިއ  ާއިމިްގރޭޝަން ާއެހެންވީމަ، ާޓްރެފިކިންާކަން. ާހިއުމަން ާހަމަ ާއްކޮްށ

ާވެްސާ ާހިސ ބުން ާއޮތް ާދުނިޔޭގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްަތކަކީ ާޓެރަރިޒަމްގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާހަމަ މައްސަލަތަކ އި

ާވ  ާއެ ާކަމެއް. ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭ ާައޅުގައަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެްނާހަކަ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެ. ާވެްސ ާދައްކަން ނޑުމެން

ާއެ ާވަރަށް ާއެހެންީވމ އެކަީށގެންވ  ާަދއްކ . ާނުވެސް ާމައްސަލަތަކަްށާ، ވ ހަަކ ާމި ާހަމަ ާފެންނަނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާއަނބުރ  ާކުރުމަްށފަހު ާދިރ ސ ތަކެއް ާފެންނަ ާއެ ާކޮމިޓީން ާމި ާޮފނުވަިއގެން ާކޮމިޓީައކަށް ރިޔ ޢަތްކުރަން

ާތެރިާރައީސް.ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްާގެން

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްދ އިތިމަރަފުށިާ

ާާޝުކުރިއްޔ  ާަގބޫލުކުރަން ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. އަކުެރްއ4ާާިޢއްޒަތްތެރި

ާނިންމ ލެވޭ ާވުރެާއިޞްލ ޙުކޮށްލަިއގެން ާރ އްޖޭގެާާވަރަށް ާމި ާވީމ ، ާމިއީ. ާބިލެއް ާބޮޑު ާމ  ާދ އިރ ެއއްގެ ާފުޅ  މ 

ާޖެހިފައިާ ާބަދަލުކުރަން ާޤ ނޫނު ާމުޅި ާޖެހިފައި ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނު ާބެހޭ އިމިގްރޭޝަނ 

ާޤ ނޫނު،ާޢަމަ ާފ ސްކޮށްފަިއވ  ާރ ްއޖޭގައި ާމި ާކުީރގައި ާޒަމ ނެއް ާއެަތއް ާޤ ނޫނަކީ ާއެ ާއަންނަާމިއޮތީ.ާއެއީ ލުކުރަމުން

ކުރިމަތިވަުމންާއަންނަާމައްލަތަކ އިާމިއަދުާދުނިޔޭގައިާދިމޭވެފަިއވ ާާކަމުން،ާމިއަދުގެާމައްސަލަތަކ އިޤ ނޫނެއް.ާއެހެން

ާޤައުމުތަކަ ާދުނިޭޔގެ ާރ ްއޖޭގައި ާމައްސަލަތަކ އި ާގިނަވުމ އެިކއެކި ާމީހުން ާދަތުރުކުރ  ާހުރިާާްށ ާމިހެން މިކަންކަން

ނ ާއަޅުގަ ާހުރުމުން ާިއމިގްރޭޝަނ  ާދެކެނީ ާބަދަލުޑު ާމުޅިން ާޤ ނޫނު ާއެހެންވީމ ބެހޭ ާކަމަށް. ައޅުަގނުޑާ، ކުރަންޖެހޭނެ

ނުޑާޝުކުުރއަދ ކުރަން.ާަނމަވެސް ާމިާބިލުާމުޅިާމިާޤ ނޫނަށްާބަދަލުގެންނަންޖެހޭ،ާމިާބިލުާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާއަޅުގަ

ާ ާތަކުރ ރުކޮށް. ާފ ހަަގކުރަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެްނެމާކަން ާހިނގަމުންދ  ާިމއަދު ާދުނިޭޔގައި ާރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި

ާވިޔަފ ރި ާއުފެދިފަިއވ ާާބޮޑެތި ާބޮޑަްށާދުނިޔޭގައި ާއެންމެ ާވެސް ާިވޔަފ ރި.ާމިއަދު ާިވއްކުމުގެ ާގަނެ ާއިންސ ނުން އަކީ

ޓްރެފިކްކުރުމުގައިާިމާާހިއުމަންާގައިާމިިކޔ ާހިއުމަންާޓްރެފިކިންކަޅުާބ ޒ ރަކީާބްލެކްާމ ކެޓަނީާނޫނިއްޔ ާމިާވިޔަފ ރީާ

ާިވޔަފ ރިާވިޔަފ ރި ާވަގު ާކުރަމުންދ  ާވެސް ާމިހ ރު ާައންނަ ާކުރިއަރަމުން ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާދުނިޔޭަގއި ެއއް.ާާައކީ

ާ ާައވަށްއަޅުަގނޑު ާކައިރި ާއެބަހުރި ާނެރުނުހަނދ ން ާފަހުން ާދ ދި ާފަހުން، ާދ ދި ާޤައުމަުކން ރިޕޯޓެއްަގިއާާޓެރި

ާއިން ާބަޔ ންކޮށްފަިއވޭ ާެވގެްނވ  ާއަންހެންާ:ޤައުމަކުން ާަޤއުމަކަްށާާލައްކަ ާއެއް ާގޮސް ާނަގަިއެގން ާވަގަށް ކުދިން

ާވ ަހކަ.ާމި ާާވިްއކ ލި 36ާާިކޔަނީ 38ާާއަހަރ އި ާއަންހެންކުދިން ާދޭތެޭރގެ ާއަންހެންާ:އަހަރ  ާބޯޑަރާާަލއްކަ ކުދިން
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ާޔ ތްހަކުދިންގެާމުޅިާާއަންހެންާކަލައްާ:ލައްކަާއަންހެންކުދިންގެާޢ އިލ ތަކ އިާމިާާ:ހުރަސްކޮށްާވިއްކ ލ ަފއިވޭ.ާމިާ

ާއެބަ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާދިަޔއީ. ާރ އްޖެާބަރުބ ދުވެގެން ާިމ ާލޮކޭޝަނެއްާއެނގޭ ާމުހިއްމު ާދުނިޔޭަގިއ ާމި ގަިއާއަކީ

ާގ އިމުާ ާތަނެއްގައި ާދައްކަުމންމުހިއްމު ާެވސް ާއަބަދު ާައޅުަގނޑު ާޤައުެމއްކަން. ާވ ހަކަާެވގެންވ  ާމިއީާާދ  ާއެއް

ނުޑމެންާދުނިޔޭގައިާމިތިބިާޮލކޭާއަޅުަގނޑުމެންނަ ނޑުމެންނަށްާެވސްާއެނގޭާވަރަްށާވުރެާކީާއަުޅގަ މ ާާޝަން،ާއަުޅގަ

ާއެާއަގު ާއަނެްއޮކޅުން ާއެފްރިކ . ާމިތިބީ ާފަރ ތުގައި ާއެ ާައޅުަގނޑު ާަޤއުމެއް. ާއޮތް ާތަެނއްަގއި ާގަލްފ ިއާބޮޑު ފްރިކ އި

ާަޤއުމުތަކ  ާއ ސިޔ ން ާޤައުމަކީ.ާާމެޑިޓެރޭނިއަނ އި ާމި ާޤައުމެއް ާޮއތް ާފ ރެއްހެން ާހުރަސްވެގެްނވ  ާމެދުަގއި ދޭތެރޭގައި

ިމާޤައުމަީކާެއއްާޤައުމުންާއަނެްއާޤައުމަށްާއިްނސ ނުންާަވގަށްާނަަގިއގެންާެގންގޮސްާއަނެއްާަޤއުމަކަްށާާ،އެހެންވީމ 

ާ ާޤައުމެއް. ާކުެޅިވދ ނެ ާރޯލެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާޑެިލވަރީކޮށްދިނުމުަގއި ާމަޑުމަޑުންާގެންގޮސް ާވެސް ާޤައުމުގަިއާމިހ ރު މި

ނުޑާގޮވ ލަންާއިމިގްރޭޝަުނެގާޓްރ ންސިޓުނޭނގިާނަމަވެސްާ ކޮށްާނަމަވެސްާއެކަންކަންާައންނަނީާކުރެވެމުން.ާއަޅުގަ

އިންސްޕެކްޓަރުންނ އިާއިިމގްޭރޝަނުގެާހިންގ ާބައެއްާބޭފުޅުންނަށްާމިކަންކަމަށްާސަމ ލުވެާތިއްބެވުމަށް.ާމިާބިލުގައިާ

ާޗެކްުކރ ާފ ހަ ާފ ސްކޮށް ާއ ގުބޯޓުފަހަރު ާބޯޓުފަހަރު، ާހ ސް ާބޯޓުފަހަރުގައި ާއަންނަ ާއިން ާރ އްޖެ ާއެަބވޭ ގަކޮށްފައި

ާ ާބޮޑެތި ާޯބޓުފަހަރަށް ާކ ގޯ ާމީ ާއޮފިސަުރންނަކީ ާއެިމގްރޭޝަން ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި 32ާާވ ހަކަތަެކއް. 34ާހ ސް،

ާޗެކްކުރުުމގެާޤ ބިލުކަްނާހ ސްާޓަނުގެާބޯޓުފަހަރަށްާއަރ ާޗެކްކޮށްލުމުެގ،ާެޗކް ކޮށްާމުިޅާބޯޓުގެާފަލްކ ާތެރެއަށްާއަރ 

ާޤ ބިލުކަްނާ ާކުރުމުގެ ާެޗކް ާކަންތައް ާަބއެއް ާޑޮިކއުމަްނޓްސްތަކ އި ާހުންނަ ާއޭގެ ާބޭފުުޅންނަކީ ާނޫން.ާއެ ާބައެއް ލިބިދޭ

ާއެ ާބައެްއ.ާއަދި ާބައެއް.ާއެހެާއޮތް ާތިބި ާކުރެިވގެން ާޚ ްއޞަ ާކަމަކަށް ާަވކި ާއެ ާުކރ ާާ،ންވީމ މީހުންނަކީ ެއކަންކަން

ާއެކަންޏެއް ާމިތަނަށް ާސިފައިން ާފުލުހުންނ އި ާރ އްޖޭގެ ާމި ާެވްސާާބަޔަކީ ާތަންތ ނގައި ާެއހެން ާދުނިޔޭގެ ނޫން.

ާއެހެންވީމާ ާކަސްޓަމްސްއ  ާއެއީ. ާކަމެްއ ާކުރ  ާމެދުވެރިެވގެން ާފަރ ތް ާތިން ާމިާާ،މި ާބޯޓެްއ ާދަންނަވ ނީ ައޅުަގނޑު

ޏ ާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންާެއބަާޖެހޭާއެާބޯޓެްއގެާމިނިމަމްާސޭފްމޭން.ާއެާބޯެޓްއެގާކަމަށްާވަންާާރ އްޖޭަގއިާއަންނަ

ާކޮބައި ާއަކީ ާމޭން ާސޭފް ާމެކްސިމަމް ާކޮބައިތޯ. ާއަކީ ާމޭން ާސޭފް ާމޭނެމިނިމަމް ާސޭފް ާމިނިމަމް ާބަލަން. އްގަިއާތޯ

ާ ާހުއްދަކޮށްފައ34ާިބޯޓެއްަގއި ާާވ ާމީހުން ާލިސްޓުގައި ާކްރޫ ާނޫނ52ާިނަމަ ާމީހުން 62ާާއްޔ  ާނޫނިއްޔ  42ާމީހުން

ާސޭފް ާމިނިމަމް ާބޯޓުގައި ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެކަމަކު ާޑިކްލެއަރކޮށްފަިއާހުރޭ. ާއަދަދެއް ާވެސް ާނޫން ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާމީހުން

ާކަމ މޭނަ ާާކަށް ާއިންނ ނީ ާދީފައި ާއިދ ރ ތަކުން 32ާާބެހޭ ާނުވަތަ ާމީހުން ާއަންނ34ާާަވަަރކަށް ާމި ާމީހުން. ވަރަކަށް

ެޗްކާާެއއްޗެހިާައޅ ާކިޔ ާބަރ ބަރަށްާއިާކްރޫާލިސްޓ އިާމިކ ގޯާމެނިފަސްޓ އިާސޭފްޓްާމޭނ ާޓ އިއައުުމގައިާމެނިފަސް

ާނޫނީ ާއެަބާާކުރެިވގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނ ންނ ނެ ާކޮންޓްރޯލަކަށް ާމިަކންތަކެއް ވިއްޔ 

އްާޤައުމުންާއަެނއްާޤަުއމަށްާއެބަާގެންދެވޭ.ާބޮެޑިތާއެާއިނގޭާމިއަުދގެާދުނިޔޭަގއިާކ ގޯާތެރޭަގއިާޕެކްކޮްށގެންާމީހުން

ާއަނެްއާޤައުމަށްާއެަބާގެެނއޭ.ާިމއީީކާޖޯކުާވ ހަކަާތަކުގެާޕައިޕް ާވެްސާާތެރެއަްށާލަިއގެްނާމީހުންާއެއްާަޤއުމުން އެއް

ާއެފްިރކ  ާޒަމ ުނގައި ާކުރީ ާއެބަުހރި. ާތަޖުރިބ  ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާޤައުމުގަިއ ާމި ާއީާނޫން. ާފަރ ާސްޓަށްާއިން
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ާހޮޅިަތުކގެ ާދަަގނޑު ާބޮޑެތި ާފަަރހުގެ ާބޯޓު ާދ  ާލަާހުރަސްކޮށްފައި ާހޮޅިތަަކށް ާނޫނިްއޔ  ާމިާައޑީަގއި ާމީހުން އިގެން

ާއިރުަގއިާރ އްޖެ ާއޮތް ާެވފައި ާއ ބ ދީ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާގެނެްއސަ. ާއެބަހުރި ާއެކަްނކަްނާާއަށް ާތެރެއިން ާތ ރީޚުގެ ެވސް

ާވަނީ.ާއެހެ ާއެނގިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބޮުޑާާ،ންވީމ ވެސް ާވަރަށް ާކުރުމަކީ ާއެަކން ާމިއަދުެގާދުނިޔޭަގއި ެއަކމަކު

ާއަނެްއާ ާއެއްތަނުން ާީމހުން ާހެދުމ އި ާޕ ސްޕޯޓުަތއް ާއިމިގްރޭޝަންތަކ އި ާދުނިޭޔގެ ާއޭުރަގއި ާދެން ާެއއީ. މަނ ކަމެއް

ކަންަތއްތަްއާާއެާ،ހެންވީމ ލަތްތައްާމިާއޮންނަނީާެވސްާމިހ ރުގެާގޮަތކަށްާނޫން.ާއެތަނަށްާދަތުރުފަތުރުާކުރުމުގެާވަސީ

ާވަަށއިގެްނާ ާޤައުމުތަކަކީ ާވަަށއިގެްނވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާތަފ ތުވެފަ. ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާނަމަެވސް ާވެދ ނެ. ާޒަމ ނުަގއި އެ

ާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤައުމުތަކަީކ ާޤައުމުތައްމިއޮތް ާތިބި ާމީހުން ާބިލިއަނުން ާމީ ާދިރިުއޭޅ6ާާ. ާމީހުން ލައްކަ

ބިލިއަންާމީހުން،ާއަނެއްާޤައުމެްއަގިއ3.4ާާބިލިއަންާމީހުން،ާއަނެއްާޤައުމެްއގައ3.5ާާިއުމެއްަގއިާޤައުމެއް.ާެއއްާޤަ

422ާާ ާޤައުމެއްަގއި ާމީހުން،ާއަނެއް ާއަޅުގ322ާަމިލިއަން ާއ ބ ދީެގ ާދުނިޔޭގެ ާމިލިއަނެއް. ާދަންނަވ ީނާއެތަެކއް ނޑު

ނޑުމެންާމިާސަރަެއއްބަާާކުޅަާއ ބ ދީގެާދެބައި ނޑުާނުިކޔ ނަންާތިންާބައިކުޅަާއެްއާއްދުގައޭ.ާހައިާއުޅެނީާއަުޅގަ އަުޅގަ

ާދެބައި ާދެަބއިާއެއްާކުޅަާބަޔެކޭ. ާއ ބ ދީގެ ާދުނިޔޭގެ ާތަނެްއގަިއާާެއއްާކުޅަާަބިއ. ާދިރިއުޅޭ ާއިންސ ުނން ަބއި

ނުޑމެންާޤައުމުގެާސަލ މަތ އިާާ،ލައްކަާމީހުންނ ާއެއްކޮށް.ާއެހެންވީމާ 6ާތިބީާޤ އިމުވެގެންާާއަޅުަގނޑުމެންާމި އަުޅގަ

ާބޭނުންާ ާގެްނދަން ާައޅުަގނޑުމެން ާހެޔޮާގޮތުގައި ާޤައުމު ާމި ާދަރިންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ވެއްޖިްއޔ ާާރައްކ ތެރިކަމަށް

ާމީހުންާ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާދުނިޔޭގައި ާމިއަދުގެ ާހަދަން. ާޤ ނޫނަކަށް ާހަރުދަނ  ާއެބަޖެހެއޭ ާޤ ނޫނު ާއިމިގްރޭޝަން މި

ާމިކަމ ާކުރ ޤަބޫލު ާހަދަން. ާއެބަޖެހޭާޤ ނޫނަކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކްސްޕ ޓުްނ ާމީހުންނ އި ާޓެކްނިކަލް ާބެހޭ

ާއަޅުާތައްޔ ރު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނޫންކުރަން ާތައްޔ ރުކޮށްގެން ނޑުމެން ާޤައުމުާާގަ ާމި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ވިްއޔ 

ާދަރި ާރައަޅުަގނޑުމެްނގެ ާސަލ މަތްތެރިކަމ އި ާފޯރުނުކޮށްދެވޭނެ.ާާްއކ ެތރިކަމ ންނަކަްށ ާއަޅުަގނޑުެމންނަކަށް އެްއކޮށް

ާއިނޭގާ ާއަޅުަގނޑަށް ާމީހެއް. ާހުރި ާތަޖުރިބ  ާވަރަށް ާކަންތައް ާމިކަހަލަ ާއަުޅަގނޑަކީ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާފ ނަށްާކުވަކިާމަނިާ،ކަމުގައިާވިޔަސްާާމަނިކުފ ނަކީާމިާޤައުމުގައިާފޮރިންާމިނިސްޓަރުކަންާކޮށްފައިާހުންނެވިާބޭފުޅެއް

ނޑަށްާުވރެާވެސްާދުނިޔޭަގއިާދަތުރުކޮށްފަ ނޑަށްާހުރީާމިާާ،އިތުރަކަށްާވަކި.ާއެހެންވީމާ ާއެއްާނޯންނ ނެާއަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުާއެބަހުރިާދުނިޔޭގެާބަެއއްާޤައުމުތަުކގައިާ ަގޑިިއުރ9ާާަގޑިއިރު،8ާާތަޖުރިބ ތައްާވަރަށްާރަނގަޅަްށާލިބިފަ.ާއަޅުގަ

ާދިއެއަރޕޯޓު ާޭއރު ާތ ށިވެފަ. ާަތނެއްާވެހިރ އްޖެތަުކަގއި ާކޮން ާޤައުމުާއަކީ ާދުނިޔޭގެ ާބުނޭާކަންނޭނގޭތީ. ާއެބަ ތަކުން

ާޤައުމަ ާމީނެ ާއެވެާތިމަންނަ ާވިސ ، ާޤައުމަކަްށ ާއޭނެ ާތިމަންނަމެނެއް.ާކަށް، ާނުދޭނަމޭ ާރަްއޔިތަކަށް ާޤައުމެްއގެ ނި

ާޔޫރަރަނ ާުކރިން ާމީގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރުގަޅު. ާކުރަމުން ާދަތުރު ާމިތަނަށް ާއެތައް ާޕ ސްޕޯޓެްއާޕ އި ާރ އްޖޭގެ ާމި ގައި

ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާޖީބަށްާާވެއްިޖއްޔ  ާޕ ސްޕޯޓު ާޖަހަިއގެން ާފެންވަރަށް ާއެއް ާޕ ސްޕޯޓެކޭ ާޑިޕްލޮމެޓިކް ތިބެނީ

ާތިބެނީ.ާފަޚްރުވެރިކަމ  ާދައްަކިއގެން ާޕ ސްޕޯޓެކޭ.ާއަުޅަގނޑުމެްނާާޖަހައިގެން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމީ ާުބނެލ ނެ ާއޭނަ ެއކު

ާކުލަ ާކަާތިބި ާޤައުމުތަުކެގާއަކީ ާއެ ާއަުޅަގނުޑމެންނަކީ ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާކުަލ ާަޤއުމުތަުކގެ ާއަވަށްޓެރި އިީރގައި
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ާާމީހުންނެއް ާފުރަތަމަ ާހުއްޓުނީމަ ާކައުންޓަަރކަށް ާއިމިގްރޭޝަން ާޤައުމުތަުކެގާާއެއީނޫނޭ.ާފުރަތަމަ ާިމއޮތް ަކއިީރގައި

ާމީެހއް ާޤައުމުތަުކގެ ާއެ ާދެކިާާމީހުން، ާާކަމަށް ާބޮޑަްށ ާވަވަރަްށ ާއެއަޅ ނުލ ނެ. ާބޮޑަްށ ާެއކަހެރިކޮށްލ ނެ.ާާރަށް މީހ 

ކުރޭ.ާނަމަވެސްާއެާދުވަްސާންާއެނގުީނމ ާވަރަށްާބޮޑަށްާއިހުތިރ މުނަމަވެސްާޕ ސްޕޯޓްާދިއްކޮށްލ ާއެއީާދިވެްއސެްއކަ

ާރ އް ާމި ާިމާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކިަޔއިގެން ާމިނިަވންކަމޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިދވެހިރ އްެޖާއިން. ާހިނގައްޖެ ައްށާާޖެމިއަދު

ާއަތަޢ ރަފް ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާފެށިެގން ާދުވަހުން ާއަކުރި ާރަްއކ ތެރިކަމ ިއ ާިމާމ ންކަމ އި ާކަރަމ ތް ާޢިއްޒަތ އި ބުރ ިއ

ްސދިންާފަހުންާމިާޤައުމުގެާނީާމީާމިާޤައުމަށްާއިބިލީސްާގެނެައޅުަގނޑުާދަންަނވަާ،ޤައުމުންާހިނގައްޖެ.ާއެހެންވީމާ 

ާޢިްއޒަ ާދިޔައީ. ާދުވަސް ާމި، ރައީސްތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާދަންނަވަނީ ާައޅުަގނުޑ ވަީނާދަންނަާއެހެންވީމ 

ާހިފަހައްޓަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދުނިޔޭގައި ާައންނަ ާކުރިއަރަމުން ާމި ާރ ްއޖޭގައި ާމި އެްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާ ާގޭޓްތަްއ، ާއަޅުަގނޑުމެްނެގ ާގޭޓުނުލެވޭނެއޭ. ާއޮންނަ ާވަންނަން ާޤައުމަށް ާސެިކއުރިޓީާާަތކުަގއިމި ާފުލްކޮށް

ާނޫން ާރިސޯސްާިވއްޔ .ާބަލަހައްޓައިގެްނ ާއޮްތ ާަހމައެކަނި ާއަުތގައި ނޑުމެން ާވަސީާއަުޅގަ ާނޫނިއްޔ  ލަަތީކާއަީކ

އްދު.ާމިާޤައުމުންާދ ދިާފަހުންާއެއަރޕޯޓެއްާކުްއޔަްށާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޤައުމުާލޮކޭޓުވެފައިާއޮތްާސަަރހަާހަމައެކަނި

ާވ  ާހަދ  ާއެއަރޕޯޓެއް ާހިފ  ާވ ހަކަ، ާުކރ  ާއިންވެސްޓްމަންޓެއް ާބޮޑު ާއިންެވސްޓްމަންޓެްއާޑޮަލރުާބިލިއަނ3ާްހަކަ، ގެ

ާމ  ާޤައުމު ާމި ާދެއްކީީކ ާބަޔަުކ ާބޭރު ާވ ހަަކ ާނޫނިާކުރ  ާެނގޭ ާއަޑިން ނޑު ާކަ ާެނޭގެނާބޮޑު ާއަޑިން ާބިމު ްއޔ 

ާީކއްެވގެ ާއިނގޭ ާރަީއސް.ާައޅުަގނޑަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާހުެރގެނެއް ާބޯާފައިދ ތަކެއް ާކުރަނީ.ާބަަޔކު ާެއކަން ންކަން

ާހަޅޭ ާނޭނިގގެން ާތަންދޮރު ާއެެލވިކަުމގައްގަމ ރުެވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިވަޔސް ާކީްއެވގެންކަްނާިއ ާއެ ާއިނގޭ ބަ

ާއެާއެކަ ާވިއްކ  ާކުރަނީ.ާހަމައެކަނި ާއެކަނި.ާން ާލޮކޭޝަން ާޤ އިމުވެފަިއާއޮތް ާޤައުމު ާރައީސް،ާމި ާޢިްއޒަތްތެރި އްޗަކީ

ާޤައުމަކީ ާބޭނުމެއްާމި ާޤައުމު ާތަނެއް.ާމި ާކަހަލަ ާޖަވ ހިރެއް ާއޮތް ާމެދުގައި ާދުނިޔޭގެ ާދެންނެވިހެން ާކުރީ ނޑު ާއަޅުގަ

ާކުިރއަ ާދުނިޔޭގެ ާއެނުކޮށް ާއ ބ ދީތަކަށް ާބޮޑެތި ާލިބެންާރ ފަިއވ  ާކުރިއެރުން ާނެތް ާމ ދަމާ ާމީހުންނަށް ވެސް.

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރޫޓް ާޖެާބަންދުކޮށްލިސީ ާހަަމ ާވިޔަސް ާޤައުމުކަމުގައި ާއިނދަހޭނެ ާޤައުމުތައް ާބައެއް ޖެހޭނެާތަކުގެ

ނޑުމެންާޤައުމުާުކޑަާކަމުގަިއާިވޔަސްާއަެންއާާރި.ާއަުޅަގނުޑާހަމަާގޮންޖަހ ފައިޤައުމުތައްާއެބަހު މިާބުނަނީ.ާއަުޅގަ

ާއިޤްތިޞ  ާހަމައެކަނި ާބަންދުކޮށްލައިިފއްޔ  ާގޭޓް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާިވޔަސް ާކަުމަގއި ާޤައުެމއް ާބޮޑު ާގޮތުްނާޤައުމަކީ ދީ

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރ  ާދަތުރު ާބަންދުކޮށްލުން ާޭގޓްވޭ ާޤައުމުގައި ާމި ާތްރެޓަީކާހަމައެކަނި ާއޮތް ާފަރ ތްތަކަށް އެ

ާޤައުމ35ާު ާބޮޑެތި ާމި ާފެށިގެން ާޤަރުނުން ާވަނަ ާހަމައެކަނިާސީ ާއުފުލ  ާކ ގޯ ާުބނާ ތަކަށް ނޑުމެން ާމީ.ާއަުޅގަ ާރޫަޓކީ

ާ ާކޮށްދޭންކަމެއް ާހުއްދަޖެހޭނީ. ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނުވަދެވޭނެ ާތެރެއަްށ ާއިމުގެ ނޑުމެން ާނުނަގ .ާާއަޅުގަ އެއް

ާއެހެންވީމ  ާނުވަދެވޭނެ. ާތެރެައކަށް ާއިމުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާފައިސ ނުދީ ާވަރަކަްށ ާބުނ  ިމާާ،އަޅުަގނޑުމެން

ްށގެންާއެާއަޅަނީާމިާޤައުުމާބިލިައންާޔޫ.އެސްާޑޮލަރުާޚަރަދުކ3ާޮރ އްޖޭަގއިާބަޔަކުާއަިއސްާބޮުޑސިންގ ާެއއަރޕޯޓެއްާ

ާބޭނުމުގަ ާލޮކޭޝަުނގެ ާއޮތް ާއެހެްނވީމ އިޤ އިމުވެފައި ާއެހެންވެގެން. ާހަމައެކަނި ާއެބަޖެޭހާާ،. އަޅުަގނޑުމެން
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ާޒަމ ނަ ާމި ާެއއްލ ލ ފަިއ ާނަގ  ާޤ ނޫނު ާޮއތް ާކުީރގައި ާޤ ނޫނު ާއިިމގްޭރޝަނުގެ ާމި ާއަުއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާފެތޭ ށް

ާތަޢ ރަފު ާޤ ނޫނެއް ާުޒވ ނުންއަކުރަން. ާއައު ާމީހުންތަކެއް، ާތަމްރީނުއު ާރައީސް.ާތަކެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަޖެހޭ ކުރަން

ާނޫންާއަޅު ާކޮށްެގން ާމިކަން ާހިފަހައްޓ ލަިއގެްނާާަގނޑުމެން ާކިުއގައި ާދުނިޔޭގައި ާމިއަދުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ވިއްޔ 

ާފަހަ ާިކުއގެ ާނުލިބޭނެ ާކުިރއެރުމެއް ާދުނިޔޭަގއި ާމިއަދުެގ ާމިއަދުެގާނުތިބެވޭނެ. ާމީހަކަށް. ާުހންނަ ާމަޑުކޮްށގެން ތުަގއި

އަށް.ާއެާނޫންާާދުނިޔޭގައިާކުރިއެރުންާލިބޭނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާބ ރަށްާދުވެފައިާގޮސްާިކއުާކުިރއަށްާއަރ ާމީހ 

ާތިމަންނަމެންނަކީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުލިބޭނެ ާކ ިމޔ ބެއް ާދުނިޔޭގައި ާމިއަދުގެ ާދުނިޔޭގައި ާމި ސިޔ ސީާާމީހަކަށް

ާތިމަން ާޤައުެމކޭ، ާލިބިފަިއވ  ާުއސޫލުތަމިނިވަންކަން ާޑިމޮކްެރިޓކް ާމެންނަކީ ާޤަުއމެކޭ، ާހިންގ  ތިމަންނަމެންނަކީާކުން

ވ ާމެޖޯރިޓީެއއްެގާަސބަބުންާނޫނިއްޔ ާތިމަންނަމެންނަށްާލިބިފައިވ ާބޮޑުާއަޣްލަބިްއޔަތެްއގެާގޮތުންާަޤއުމަށްާާލިބިފައި

ާހަދ ލެވޭނޭާބޭނުންހ  ާޢިއްޒަތްގޮތެއް ާނުހެދޭނެ ާހަ. ާއަކީ ާޑިމޮކްރަސީ ާރައީސް. ާދަންނަވ ީނާތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ މައެކަިނ

މީހުްނާާޖޫހަާައޅ ާއެސެންސޭ.ާިސޔ ސީާމީހުންާބޭނުންކުރ ާއެާ،ައޅ ާށްއެއީާަބއެއްާމީހުންާދެކެނީާެއއީާފެންތައްޓަ

އިރުަގއިާޑިމޮކްރަީސގަިއާާދާ ެމއްާހަލ ުކވެންެސއްާގޮުތގައިާބޭނުންކުރ ާެއއްެޗއްާއެއީ.ާއެކަމަުކ،ާޤައުށްާއަޅ ާއެސެޖޫހަ

ާކ ުކޯތާހިފަ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާހުންނ ކަށެއް ާނުވ ނެ ާލ ޒިމެްއ ާވެިރޔަކަށް ާޤައުމުގެ ާެއ ާިކޔ ފައި ހައްޓައިގެންނޭ

ނޑުމެންާނުޖެހޭާތަނެއްގައިާއޮތްާފަލްސަފ  މޮޅުާއެއްޗެއްާކަމަްށާާއެއްާނަގ ާއެާކޮޕީާކޮށްގެންާެއާމ ާބުނ ނީާއަޅުގަ

ާަސގ ާދެނެގެން ާއަމިއްލަ ނޑުމެންނަކީ ާލިބިގެންވ ާއަުޅގަ ާކަމެއް ާމުއްސަނދި ާމިކަހަލަ ާމުއްސަނދި ާބަހަކ ، ފަތަކ އި

ާއަމިއްލަާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާެފޭތާާބައެއް. ާެވއްޓަށް ާއަމިއްލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަދ  ާޤ ނޫނުތައް އަށް

ާކުޅަދ ނަކަ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނުތައް ާލިބިގެންވ  ާރައްޔިތުންން ާދިވެހި ާމިއީ. ާތަކެއް ނޑުެމްނާهللا ާއަުޅގަ އިރ ަދކުރެްއވީތީ

ާމައްސަލަ ާއަޅުަގނޑުގެ ާހަމައެކަނި ާބައެއް. ާތޫނު ާވިސްނުން ާރަނގަޅު ާބުއްދި ާރައްޔިތުންނަކީ ާމިާާދިވެހި ާައކީ

ނޑުމެންާނުޖެހޭާއެްއާމިޤައުމުގައިާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަާރ އްޖޭަގއިާއ ބ ދީާމަދުކަން.ާއެނޫންާއެއްވެސްާމައްސަލަ

ާވައްޓ ލ ާ ާތެރެއަށް ާެވްއޓެއްެގ ާނުބައި ާޤައުމު ާައޅުަގނޑުމެން ާހަދަިއގެން ާއަރަިއރުންތަކެއް ާސިންގ  ާބޮޑު ސިޔ ސީ

ާސިުކނިޑާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިސ ބުތަކުން ާއެކި ާދުްއވ ލަން ާދުވަސް ާރަްއޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާމިާކަންކަމުަގއިާޖެހޭާކަެށއް.ާއ ދެ،ާއެާޖެހިގެންާއިއަށްާފޯރުވ ާވައިރަްސގަާ ވ ހަަކާާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާއަުޅގަ

ާކުރު ާއެއްޗެހިާވަރަށްާާމިދަންނަވ ލީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާެއީއާާގޮތަކަށްާެވސް ާމީގެތެރޭަގއި ގިނަ

ާާމި ާތެރެއިން ާތ ރީޚުގެ ާއެބަހުރި 92ާާރ އްޖޭގައި ާމީގެ ާވަްނދެކަ ާރ އްޖެއަހ92ާައަހަރު ާކުރިން ާއަށްާާރު ާއޭނަ އިން

ާ ާދަރިން ާލިބުނު ާއަށް ާއޭނަ ާދިޔައިަމ ާދޫކޮށްލ ފައި ާޤައުމު ާދޫކޮށްލ ަފިއ ާޙައްޤު ާމ92ާާިލިބިފައިވ  ާފަހުން އަހަރު

ާރ އްޖެ ާކުއްޖ  ާދިޔަތ .ާއެފަދަ ާދޫކޮށްލ ފައި ާޙައްޤު ާލިބިފައިވ  ާޤައުމުން ާއޭނަ ާއަންނަނީ ާއޭަނާާޤައުމަށް ާއައިސް އަށް

ވީާފަހުންާއެފަދަާމީހުންނަާއެބަތިބިާޕ ސްޕޯޓްާއްޖޭަގއިާއަިއސްފައިާދެތިންާމަސްދުވަސްާއްާނޭނގޭާހިނދުާރ ާބަހެދިވެހި

ާމި ާއެަވގުުތގަިއާރ އްޖޭގައިާދީފައި ާނޫން. ާުއސޫލެއް ާގަވ އިދެއް ާއޮންނަ ާތަެންއގައި ާެއއްވެސް ާދުނިޔޭގެ ާމިީއ .
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ާމި ާާކަންދިމ ކުރީ ާކޮށ62ާްރ އްޭޖގައި ާމިނިސްޓަރުކަްނ ާބޭބޭުފޭޅާއަހަރު ާބޮޑު ާބޭފުޅަކަށް ާބޭފުެޅްއގެ ާހުރި ފައި

އޭނަާނުބަލާ ާ.ވިދ ޅުވ ީތވެާހަމައެކަނިާއިިމްގރޭޝަނަށްާއަތުހިފައިގެންާގޮްސފައިާބުނީާމިާކުއްޖ ާއަށްާދޭށޭާޕ ސްޕޯޓް

ާކަމެއް ާސ ބިތުކުރަންޖެހޭނެ ާާ.ދަރި ާދަރި ާޝަރީޢަތުން ާދަރިއެއްތޯ ާމީހެްއގެ ާމިވެނި ާކަސ ބިތުކުރަންެއއީ ާމެްއ،ޖެހޭނެ

ާ ާނުކުރެވޭނެ ާވ ރުތައް ާބަލަާާނޫންާއެާކަމެއް،މުދ  ާމިކުިރާާގޮތަކަށެއް ާހަމައެކަނި ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުލ  އެއް

ާއައިޑެންޓިޓީކަމަ ާޕ ސްޕޯޓަކ  ާއޭނ  ާދިވެިހާކީ ާމަސައްކަެތއް ާކޮށްފައިވ  ާމީހަކު ާއެހެން ާހަދައިދީފައި ާދީ ކ ޑަކ 

ާކޮށްފަ ާލޭއޮހޮރުަވއިގެން ާދަލ  ާކަންތަްއާރައްޔިތެްއގެ ާޤައުމުގެ ާމިއީ ާދިނީ. ާނަގ ފައި ާތަބަކަށް ާމަސަްއކަެތއް ިއވ 

ދައްކަނީާމިކަހަަލާރީގެާސަރުކ ރޭާކިަޔއިެގންާވ ހަކަހިނގ ފައިާހުރީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިގޮތަށް.ާއަޅުަގނޑުެމންާކު

ނޑުާއެބަާޢިއްޒަތްާކަންތައްތައްާމިހެންާވެަފއިާުހރީމަ ެއާާބަލަްނާމީހުންާފޫހިވ ާވަރަށްތެރިާރައީްސ.ާެއކަމަކު،ާއަުޅގަ

ާނުދައްކާ 52ާ ާވ ހަަކ ާޖެހުނީމ އަހަރުެގ ާބަލ ވެރިކަަމކަށް ާބޮޑު ާޤައުމަށް ާެވސް. ާއެާާ،ވޭތޯ ނޑުމެން ާއަުޅގަ

ާއެކިާއިދ ރ ތަކުންާެއކިާޮގތްގޮތަށްާދީފައިާހުރީމަާއެާާއ އިާެގއްލުމ އިާޭވނ ާދަްއކ ފައިާހުރީ.ާމީހުންނަށްާއަނިޔ ވ ހަކަ

ާއެންމެދަްއކަންޖެވ ހަކަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިމ ވިާހެނީ ާވެސް ާމިކަން ާހިތ މަވެރިާފަހުން ާމިފަދަ ގޮތަކަްށާާގޮތަކީ

ދިެވހިާރައްޔިތުންާމިތ ާދިރިއުޅެމުންާއަންނަާމީހުންާކ ބަފައިންާހަތަރުާކަށިމަތިާމިޤައުމުގ322ާާެތިބިާދިވެހިާ%ާއެތ 

ާއެ ާާމީހުން ާދިނީ.ާމިރ އްޖޭގެ ާެއާގޯތި ާބިދޭސީައކަށް ާއައި ާބޭރުން ާއުކ ލ ފައި ާަރީއްސާކަންމީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ކަން

ވ ހަކަތައްާދެްއކޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާގޮތަށްާކަންކަންާކޮށްަފއިާހުރީމ ާމިތްކޮށްފައިާހުރީާމިކަހަލަާދެރަވަރުާގޮ

ާިއޞްލ ާމި ާގެނެވިފަިއވ  ާޤ ނޫނަށް ާހުށަހެޅި ާބަޔ ންޙުގައި ާއޮފިޝަލުންާފަރ ތުން ާނުވަތަ ާއޮިފޝަލް ާއެބަވޭ ކޮށްފައި

ާއުޅަނދުަގިއާ ާމ ސްަޓރާނުވަތަ ާނުވަތަ ާކެޕްޓަން ާއުޅަނދުގެ ާގޮތެްއގައި ާއެކަީށގެންވ  ާއިންތިޒ މް ާނިދުމުގެ ކެއުމ އި

ާުއޅަ ާުނވަތަ ާމީހ  ާއިސް ާއެންމެ ާހަމަޖައްސައިހުރި ާވެރިފަރ ތުން ާމިހ ރުނދުގެ ާމިާދޭންވ ނޭ. ޖޭަގިއާރ އްާވެސް

ާ ާއަންނަ ާއަށް ާމިރ އްޖެ ާގެްނގުޅޭ. ާއެބަ ާގަވ އިދެއް ާއޮފިސަރުންނ އި،ާބޭރު ާއިމިގްރޭޝަން ާއަރ  ބޯޓުފަހަރަށް

އެކަހަލަާކަންތައްތައްާއޮންނަނީީކާާކ ންދިނުމުގެާކަންތަކ ާކަސްޓަމްސްާއޮފިސަރުންނ ިއ،ާސިފައިންނ އި،ާފުލުހުންނަށް

އިންާނޫނިއްޔ ާާހަމަޖެހިފައިާއިންނަނީ.ާއެކަންާއިންނަނީާަކސްޓަމްސްާއެާޝިޕްާއޮންނަާފަރ ތަކުންނެއްާނޫންާއެކަން

ާެއކަމ ާއެހެން ާއޮންނަނީާގޮތަކުން ާގޮތަށް ާދޭ ާޚަރަދު ާކެއުުމގެ ާއެ ާފަރ ތަކުން ާދައުލަުތގެ ާސަރުކ ރުގެ ާ.ބެހޭ

ާމެްނބަރު ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙު ާމަްއސަލަ ާމި ާީހވަނީ ާނުވިސްާއަޅުަގނޑަށް ާެއކަަމށް ާޮބޑަށް ާމިތަންކޮޅެއް ވ ހަަކާާނަވ 

ޭއރުންާމީގެާމަޢުލޫމ ތުތައްާާ.ަދއްކ ލުންވ ހަކަާތަކ ކޮށްފަިއ.ާއަުޅަގނޑަށްާފެންނަނީާކުޑަކޮށްާމިާދ އިރ މިއޮތީާއަނެކަތި

ގޮަތކުންެންއާާެވސްާހަމަޖެހިފައިާއޮންނަާވަރަށްާބޮޑަށްާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާީހވަނީ.ާއެއީާމިހ ރު

ާ ާއޯނަރ ާޝިޕް ާއެީއާމިއީ ާއުފުލޭނެ. ާނުވެސް ާޒިންމ  ާއެ ާއޯނަރަކަށް ާޝިޕް ާނޫން. ާކަމެއް ާވ ންޖެހޭނެ ޒިންމ 

ާކަމ  ާމިާސަރުކ ރުގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާެއީއ. ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެބަހުރިާާބެހޭ ރ އްޖޭގައި

ާހަދަ ާވެައރާހައުސް ާގުދަންކޮށްގެން ާތިމަންނަމެން ާހަދައިގެން ާރަށްތައް ާމިފަޅު ާބޯޓުފަހަާއިގެން ާއެބަހުރި ުރާތ ނގައި
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ާިޑސްޗ ޖު ާތަންތަނަށް ާއެ ާހަދ ފައިސީދ  ާރަށްތައް ާފަޅު ާއެބަހުރި ާގޮތަށް ާމިާކުރ  ާުކރ ާާވެސް. ާމިކަން ރ އްޖޭަގއި

ާއަެންއާ ާޤައުމުން ާއެއް ާެވސް ާއިނގެނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާކިހިނެއްޯތ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާވެސް ފަރ ތްތަކީ

ާ ާމީހުން ާއެޤައުމުން ާނޫނިއްޔ  ާިޢއްޒަތްތެިރާނޫންާގެނެސްފައި ާކަމެއް. ާނުިވއްކ  ާގަނެ ާގެނެސްފައި ާމީހުން ވެސް

ާ ާމިއަދު ާއަަގކީ ާޕ ސްޕޯޓެއްގެ ާދިވެހި ާމ32222ާިރައީސް ާޑޮލަރު. ާައގު.ާާޔޫ.ެއސް ާޕ ސްޕޯޓެއްގެ ާއޯޑިނަރީ ކިޔަނީ

32222ާާ ާޔޫ.އެސް ާޑ37222ާޮޑޮލަރ އި ާދިވެހިޔޫ.އެސް ާިވއްކ ލެޭވ ާދޭތެރޭ ާމިާލަރ ިއ ާަބަޔުކާާޕ ސްޕޯެޓއް. ރ އްޖޭގެ

ފަހުންާވެސްާހިފައިފި.ާެއއީާމިާސަރުކ ރަކުާނޫންާކުީރެގާާވެސްާދ ދިާކަށްާއަަޅިއގެންާއެާިވއްަކންާއުޅެނިކޮށްތަބަކަ

ރ އްޖޭގައިާހިނގ ފައިާވަީނާާެވސްާމިާއެކަންާ.ސަރުކ ރުަގއި.ާކޮންމެައކަސްާެއއީާޢ އިލީާބޭފުޅުންާކޮޅެއްާކުިރާކަމެއް

ނޑުާމިާބިލަށްާވ ހަކަޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއ  ނޑަށްާހޭދަވ ެނާދެ،ާައޅުގަ ަދްއކަންާެވއްޖިްއޔ ާވަރަށްާގިނަިއރުާއަުޅގަ

ާމި ާބިލެއް ާފުޅ  ާދެއްކިދ ނެ. ާވ ަހކަ ާގިނައިރު ާމިރ އްޖެާފުދޭވަރަކަށް ާވަރަށްާބިލަކީ ާިމާާއަކީ ާމައްސަލަތަކެއް ގިނަ

ާއެހެންކަ ާަޤއުމެއް ާހުރި ާސަބަބުން ާހަބިލެއްގެ ާކުީރގެ ާޮގވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާނަގ ާމުން، ާޤ ނޫނު ާބޯދ  ދ ފައިވ 

ާމައްސަލައެްއާއެއްަލއި ާމި ާއަކުރަުކންނެއް ާދެ ާހަދަމ . ާހިނގ ށޭ ާޤ ނޫނެއް ާއިިމގްރޭޝަން ާއައު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ލ ފައި

ާމައްސަހަ ާމި ާއިޞްލ ޙަކުންނެްއ ާއަކުެރއްގެ ާދެ ާގެންނަ ާބިލަށް ާއިިމްގރޭޝަން ާނުކުރެވޭެނއޭ. ާއްލެއް އްލެއްާހަލަ

ާމިނިވަންަކްނާ ާލިބިދީފައިވ  ާމީހުންނަށް ާބަދަލުވެއްޖެ. ާޤަުއމު ާބަދަލުވެއްޖެ. ާމީހުން ާބަދަލުވެްއޖެ. ާޒަމ ން ނުކުރެވޭނެ.

ާހަދައިފަިއާ ާޒަމ ނުގައި ާކުރީ ާމީގެ ާގޮތަކީ ާހަދަންވީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ބަދަލުވެއްޖެ

ާ 3ާާ:ހުރި ާއަހަރ އި ާާ;9ވަނަ ާނުފެޭތާާ:8އަހަރ އި ާޒަމ ނަށް ާޤ ނޫނުތައް، ާބޯދ  ާހުރި ާހަދައިފައި ާއަހަުރ ވަނަ

ާޤ ނޫނުތަަކީކާ ާަތޢ ރުފުކުރެވޭ ާތަޢ ރުފުކުރަންީވ.ާއެ ާޤ ނޫުނތަކެއް ާއައު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއްލައިލ  ާފަހަތަށް ޤ ނޫނުތައް

ާޤަބޫލު ާމީހުން ާހުިރ، ާމ ޙައުއޮއްޓަރު ާިމއަދުެގ ާދުނިޔޭގެ ާމި ާފެތޭކުރ  ާޝުކުރިްއޔ ާާލަށް ާވ ންޖެހޭނެ. ެއއްަޗކަްށ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:މިރުާޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާދ އިރ ެގާ ާމ ވަށު ާޤ ނޫނަށް، ާއިިމގްރޭޝަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާޖަމ ލުާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްވިއަޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙެއް ާމިާާބޫބަކުރު ާގަބޫުލކުރ ނީ ާއަޅުަގނޑު ކަމީ

ާވިސްނުންތެރިކަމާ  ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެުކާދިރ ސ ކޮށް،ާމިކަމަާއިޞްލ ޙަކީ ާބަލައި ާއިޞްލ ޙުކަމަށް ާގެންނަންޖެހޭ ށް

ކަމަށްާދެކި،ާއަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ުޙާާކަމުގެާނިޔަުތަގއިާހުށަހަޅ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙެއްާއެްއާކުރ ނެާާމީގެާއެެދވޭާފައިދ 

ާއެ ާއިޞްލ ަޙށް ާމި ާކޮންމެާހުށަހެޅުއްވީތީެވ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާޝުކުރުަދންނަވަން. ާވެްސާާމަނިކުފ ނަށް ކަމެއް

ާމަރުޙަލ  ާކުރަމުންދ  ާއެކަމެއް ާމަރުޙަލ ، ާހަރުދަނ ާާއިންނަ ނަޑްއތުކުރުމަށްޓަކައި ާކަ ާމަރުޙަލ އަކަށް ާއެހެން އިން

ާއެއް ާދަނީ ާމި ާިފކުރު ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާހޯދުމަށްޓަަކއި ާެއއިން ާެއކިާާގޮތްތަެކއް ާހަމަ ާދުވަހަށް ާއަެނއް ުދވަހުން
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ނޑުާަގބޫލުކުރ ާވަމުން.ާއެގޮތްގޮތަށްާބަދަލުކުރަންާމަޖުބޫރު ާގޮތުގައިާހަރުދަނާ ާގޮތުން،ާމިާއިޞްލ ޙަކީާވެސްާއަުޅގަ

ާމަްޝވަރ އ  ާޚިޔ ލ އި ާފުރިހަމަ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާކޮމިީޓެގާާގޮތެްއގަިއ ާފުރިހަމަވެގެން އެުކ

ާވެގެންދ  ާބިލަކަށް ާއެފަދަ ާދ އިުރގައި ާޤ ނޫނަކަށްވެގެން ާނިމި، ާހަމަަގއިމުާނެމަރުޙަލ ގައި ނޑު ާއަުޅގަ ވެްސާާކަމީ

ކަެމއްގެާމަްއޗަށް.ާއެއީ،ާެއ6ާާވަނީާާޝައްކުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާއ ެދ،ާބިލުގައިާަމއިަގނުޑގޮތެްއަގިއާއަލިއަުޅވ ލ ފައި

ާރ އްޖ6ާެ ާދިއުމ ާކަމަކީ ާއައުމ އި ާކަންކަމ ާއަށް ާސަލ މަތީ ާބޭނުންތަކަށްާާގުޅޭގޮތުން ާރަސްމީ ާވިސްނުމ އި، މެދު

ާރ އް ާވިސ ޖެ ާފަރ ތްތަކ އިމެދު ާވިސ ާގެއަންނަ ާހިމެނުމ އި، ާޖުރުހަރަދު ާއިމިގެ ާމި ާބޮޑުކުރުމ އި، ީކާގްރޭޝަނަާމަނ 

ނޑު ާމައިގަ ާނުހެދުމަށް ާމުއައްސަސ އަކަށް ާހިމެނޭ ާސަރވިްސގައި ާމަޤުާސިވިލް ާހުށަހެޅި ާިބލު ާމި ޞަދުެގާގޮތެްއގައި

ާައޅުގަާ ާފ ހަަގކޮށްލެވޭ ާހިމެނެނީ.ާއޭގެެތރޭގައި ާމި ާއިމިގްރޭޝަްނާތެރޭގައި ާކުރުމުގައި ާކަންކަން ާއެކިއެކި ނޑުމެންނަށް

ާއެ ާއެރުމުން ާބޯޓުތަަކށް ާޚަރަދު ާދޭންޖެހޭނެާާއޮފިސަރުންގެ ާވެރިފަރ ތުން ާޤ ނޫނުގައިާމީހުންނަށް ާމި ާވެސް ާކަމަށް

ާހިމެނިފައި ާތެރޭަގއި ާއިޞްލ ޙުކުރައިޞްލ ޙުގެ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ީނ ާއަޅުަގނޑު މުންާވޭ.

ާޚިދުމަތްާ ާކަންކަުމގެ ާވ ހަކަދަްއކ އިުރަގއި ނޑުމެން ާައުޅގަ ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާޚިދުމަތް ާކަންކަން ދ އިރުަގއި

ާދެމުން ާާދ ާމިހ ތަނަށް ނޑު ާބަަލންޖެހޭ.ާއަޅުގަ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާއިމިގްރޭޝަނަގޮތް ާމިހ ރު ީކާދަންނަވ ނީ

ާކެރި ާހަމަ ާކެރޭާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަން ާވަިކާާމިާާހުރެ ާފަރުދަކަށް ާވަކި ާކުލަޔަަކށް ާަވކި ާރ އްޖޭގައި ވަުގތު

ނޑުމެންާއިިމގްރޭޝަނ އިާަހވ ލުވެަފިއާ ވިސްނުމަކަށްާބަލަިއގެންާޚިދުމަތްާދެމުންދ ާތަނެއްާނޫނޭ.ާމިވަގުުތަގއިާއަުޅގަ

ނޑުާުޝކުރުދަންނަވަން.ާެއމަނިާހުރިާބޭފުޅ  ނޑުާހަމަާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ އެކުާއަުޅގަ ކުފ ނުާއެާމަސައްކަތްާއަށްާއަޅުގަ

ާދެމުން ާއެ ާގެންދަވ  ާގޮތަކަްށާާކުރަްއވަމުން ާލުއިފަސޭހަ ާަރއްޔިތުްނނަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާޚިދުމަތް ދ 

ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެން ާބޭފުޅެކޭ. ާގެްނގުުޅއްވ  ާވިސްނުންފުޅެްއ ާތޫނު ާވަރަްށ ާހުސްެއކަނިާާދިނުމަށްޓަކައި ދެންނެވީ

ާހައިިސްއޔަތަ ާއަމިއްލަ ާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނޫން. ާޮކމެންޓުކުން ާފަރ ތްތަެކއްގެ ާއެާގިނަ ކަމަްށާާވެސް

ާއަމިއްލަ ާުޚދު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާޚިދުމަްތާާލިބިގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާކުަރއްަވިއގެން. ާވެސް ާތަޖުރިބ  ާެއކަން އަްށ

ާބެހޭާާކީާައޅުަގނޑުާމިފަދަާބިލަކ ކަތަާމަނިކުފ ނުާކުރަްއވ ާމަަސއްާއެުކާިޚދުމަތްާދިނުމަށްާއެާދިނުމަށް،ާފަސޭހަކަމ 

ާހުރިހ ާ ާކުރެޭވ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ާހަމަ ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުމެން ާވ ަހކަދައްކ އިރު ގޮތުން

ނޑުމެންާމިކަހަލަާކަންކަންާމިާ ގޮތަށްާމިާާކަމަކީާހުރިހ ާއެންމެންާހިތްހަމަޖެހޭާކަމަކަށްާނުވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާދިވެހިރ އްޖެާކުރަން ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާބޭރުމީހުންާޖެހެނީ. ާއައުމާ ާއަށް ާބޭރުމީހުން ، ގެނައުމ ިއ،

ާމަސައްކަތްބ ާރ އްޖޭގައި ާބޭރުަޭރުމީހުން ާބޭރުާކުރުމ އި، ާދިއުމ އި، ާފުރައިގެން މީހުންެގާާމީހުން

ާކަްނކުރަ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަށް ާިދވެހިރ އްޭޖެގާާމުންހައްދުފަހަނައަޅ ފައިވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދ ކަމީ

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާހަރުދަނ  ާމިފަދަ ާއެހެްނވީމ ، ާކަމެއް. ާއެނގޭ ާހަމަ ާވެސް ާރައްޔިތަކަށް ކޮންމެ

ާއެާ ާުކރެވޭނީ ާގޮެތްއގަިއ ާއެެދވޭ ާއެންމެ ާއެކަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހަދަންޖެހޭ. ާއެބަ މަތިްނާާގޮުތގެާއެކަންކަމަށް
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ނޑުާގަބޫލުކުރ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބިލުަގއިާުހރިާމ އްދ ތަކަށްާައޅުަގނޑުާަބލައިލ އިރުާބިުލގައިާހުިރާކަމަށްާއަޅުާ ގަ

ާގަބޫލުކުރ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމ އްދ ތަަކކީ ާނޫނީާާކަމ ާގިނަ ާހޯދަިއގެން ާމަޝްވަރ  ާފުރިހަމަ ާފަރ ތްތަކުގެ ގުޅުންުހރި

ާއޭގެ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާފުރިހަމަކުރެވޭނެ ާސިވިްލާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާގޮތުން ާމިސ ލެއް އެއް

ާބޭރުކުރުމަށްޓަަކިއާ ާއިން ާސަރވިްސ ާސިވިލް ާއިމިްގރޭޝަން، ާޤ ނޫނުަގއި ާމި ާބޭރުކުރުމަށްޓަކައި ާއިން ސަރވިސް

ާފުޅ  ާަވރަށް ާހަމަ ާގަބޫލުކުރ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިސްނުމަކީ ާކުރަްއވ ފައިާވިސްނ ފަިއވ  ާިވސްނ ފައި ވ ާާދ އިރ އެްއގައި

ކުރަންާތިޭބާކުރ ނީާމިާދ އިރ ގައިާމަަސއްކަތްާޮގތުގައިާޤަބޫލުާކަމެކޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާެއަކންާއަޅުަގނޑުާއޭެގާއެެދވޭ

ާވިސްނުން ާއެާމުވަްއޒަފުންގެ ާކިހިނެއްތޯ. ާހަމަާާހުރީ ާެވސް ާއަޅުަގނޑަށް ާކޮބައިތޯ. ާކަންބޮޑުވުމަކީ މީހުންގެ

ާއޮފިސަރުންނ އިމި ާތަފ ތު ާތަފ ތުާފަހަރުާއެކިާގްރޭޝަްނގެ ާއެބަހުރި. ާބައްދަލުވެފައި ާއެބަހުިރާާމަތިން ޝަކުވ ތައް

ހިސ ބަށްާހުށަހެޅިފައިާވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއާހުރިހ ާޝަކުވ ތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުއްލިއަަކްށާާއަޅުަގނޑ 

ޤަބޫުލުކރެވޭނީާސިޔ ީސާޚިޔ ުލާމ ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑަށްާހަމަވެގެންެނއްާނުދ ނެ.ާއެހެންވީޤ ނޫނަކުންާމިތަނަކުންާފުރި

ާއޮތުމަީކާ ާޤައުމުަގއި ާމި ާސަރވިްސާޤ ނޫނެްއ ާސިވިލް ާުދވަސްވަެރްއގަިއ ާަތފ ތުވެގެންދ  ާބޮޑަށް ާމިހ  ތަފ ތުވުންތައް

ދިޔަާވަރަށްާބޮޑުާހިމ ޔަތެކޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާިސވިލްާސަރވިްސާާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންނަށްާލިބިގެން

އެްއ،ާސިވިލްާސަރވިސްާއިންާބޭރުުކރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނެްއަގިއާާމަށްޓަަކއިާއަުޅަގނޑުމެންާމުައއްސަސ އިންާބޭރުކުރު

ާވިސްނަމުން ާކުރަން ާމިކަން ާގަބޫލުކުރ ާލިޔެގެން ނުޑ ާއަޅުގަ ާފުޅ ާހިތްާދ އިރު ާހަމަ ދ އިރ އެއްަގިއާާއޮތީ

ާހޯދަންމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޚިޔ ލު ާމުވަްއޒަފުންގެ ާތިބި ާމިާކުރަން ާބ ުރާާޖެހޭނޭ. ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ތަނުގައި

ނޑުމެންނަށްާޭބނުންހ ާގޮތަކަށްާއެކަްނކަންާުކރުމަކީާއެންމެާއެދެވޭާގޮެތއްާނޫންކަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާ އޮތަތީވެާއަުޅގަ

ވ ާކުރައްާަގނޑުާގަބޫލުކުރ ނީާއިިމގްރޭަޝނުގައިާމަސަްއކަތްއެކުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއަދިާމިާޤ ނޫނުާވެސްާއަޅުާހިތ މަޔ 

ތަނުގައިާހުންނެިވާާއެާވަގުުތަގއިާއ އިާއަދިާމިާުކރައްވ ާބޭފުޅުންގެާޚިޔ ލ އިާމަޝްވަރ ބޭފުޅުންނ އި،ާއެާމަސައްކަތްާ

ާބޭނުންވޭ.ާ ާއެބަ ާޮކންމެހެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާބިލު ާމި ާެވސް ާމަޝްވަރ  ާބޭފުޅ ގެ އިސް

ާދަތިތަކ އި ާހުރި ާކަމަީކ ާމިދެންނެވި ާބޮޑަްށާާއެހެން ާއެންމެ ާގޮްނޖެހުންތައް ާހުރި ާއަިދ އުނަދގޫތަކ އި

ާވ  ާބޭފުޅަކަށް ާއެއް ާމަަސއްކަތްއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާއެ ާއެާނޭ ާއެހެންވީމ ، ާޭބފުޅުން. ާކުަރްއވ 

ާއެއް ާައދިވެސް ާހުށަހެޅުއްވީތީވެ ނޑުާާބޭފުޅުން ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާފަހަރު

ާއަދިާައޅުަގނޑުމެންެގާމިާ ޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާމިާބިުލާމިދެންނެވިާއުސޫލުްނާރަްއިޔތުންނަށްާޚިދުމަތްާދިނުމުގައި

ާސަލ މަތްބި ާރ އްޖެ ާމި ާމިކަންރުވެރިކަމުން ާިވްސނަވ ަވޑަިއގެން ާައޅުަގނުޑާާކުަރއްވ ނެާކުރުމުގަިއ ކަމަށް

ނުޑާގަބޫލުކުރާ އުއް ާހަމަަގއިމުވެްސާއަުޅގަ ާދ ދިާހިތްާމީދުކުރަން. ާރ ްއެޖާާއޮތީ ާބަޔަކު ާޠ ލިބ ނުންގެ ާވެސް ފަހަކުން

ާނުދޭ.ާާކަމެއްާހ މަެވގެންާއެއްާބ އްަވއިފި.ާމ ާބޮޑަކަށްާީމޑިޔ ގައިާއެާއިސްާމިާޤައުުމގައިާމީޓިންއަ

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާهللاއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ ާޤ ނޫނު ާމިާާ،4229/3އިމިގްރޭަޝން ާގެނައުމަށްޓަަކއި ިއްޞލ ޙު

ާއިޞްލ ޙ ހު ާނޫނީާާށަހެޅިފައިވ  ާހަދަނީ ާޤ ނޫނެއް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާވިސްނ ލ އިރު ދޭެތރޭ

ނުޑާއެއްާހ ސިލުކުރުމަށްތޯ.ާއަޅުާންާކޮންާމަޤްޞަދެއްާނުވަތަާކޮންާފައިދ ކަށްާއިޞްލ ޙެއްާގެންަނނީާއޭގެޤ ނޫނަ ގަ

ގެނަުއްނާހ ލަތަކަށްާއިޞްލ ޙުާވުރެާރަނގަުޅާާލަތަށްހ ގޮތުަގއިާޤ ނޫނަކަްށާބަދަލެއްާގެންނަނީާމިހ ރުާޮއތްާާގަބޫލުކުރ 

ާިމާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރުކުރުމަށް. ާހިމ ޔަތް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާސަބަބުން ާޭއގެ ާވެއްޖެއްޔ  ނޫނީ

ާމީ ާބަލައިލ އިުރގަިއ ާފ ހަގަެވގެންދ އިޞްލ ޙަށް ާއެބ5ާަާ،4ާގެއިން ާއެއްާކަމެއް ާކަމެްއާާޮއވޭ. ާވަކި ކަމަކީ

ާބޭނުން ާއެީއާާއެާ،ވީމ ާހ ސިލުކޮށްލަން ާގެނެޭވކަން. ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް ާހަމައެކަނި ާހ ސިލުކޮށްލަން ކަމެއް

ާގަ ާައޅުަގނޑަކަށް ާކަމުަގއި ާވިސްނުން ާހެޔޮ ާއެންމެ ާއަދި ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާދަންނަވ ނީ ނުކުެރވޭ.ާާބޫެލއްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންަނށްާވަރަ ާއެކަމ ާބަހުޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޤ ނޫނެްއާހެދެންވ ނީާއަުޅގަ ސްކުެރވިާއަިދާށްާފުޅ ދ އިރ އެްއަގއި

ާ ާއޮތް ާއެކަންތައްަތއް ާހާ މިއަދު ާެއ ާދިރ ސ ކުރެިވ، ާވެސް ާހ ލަތު ާއެހެން ާކަންތައްތައްާހ ލަތުން ާދ ންޖެހޭ ލަތަކަށް

ާ ާބޭނުްނވ  ާއެ ާއެކަްނތައްތައް ާފަހުގައި ާގަބޫލުކުރަީނ.ާހަދެނެގަތުމަށް ާއަޅުަގނުޑ ާކަމުަގއި ާގޮތަްށ ާގެެނވޭނެ އްުލ

ލަތަށްވުރެާގޯްސާޮގތަކަށްާނޫނީާދަތިާއުނަދޫގާހ ޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމިފަދަާބޭނުމެއްާހ ސިލުނުކުރެވިާކުިރންާއޮތްާ

ާފ ސްކުރެިވއްޖެމަރުޙަލ އަ ާެއގޮތަށް ާއޭަގއި ާގެނެވި ާބަދަލެއް ާގޮތަކަށް ާނުހިންގޭނެ ާޤ ނޫނު ާނޫނީ ާއެާާކަށް ނަމަ

ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނަކަވެގެންދ ނީ ާއަޅުާނުކުެރވޭ ާެވގެންދ ކަށް ާއެގޮތަށް ާހަމަޔަޤީނުންށް. ނޑު ާނޫން.ާާގަ ާބޭނުމެއް ވެސް

ާހެދިއްޖެ ާޤ ނޫނެއް ާއެދެނީ ާފުރިހަާއަޅުަގނޑު ާސަބަބުން ާއޭގެ ާއިތުުރާނަމަ ާނޫނީ ާކުރިއެރުންތަކެއް ާއިތުރު މަކަމަކ އި

ާފ ސްެވގެން ާނޫނީ ާޮއެވގެން ާގޮަތކަށް ާލިބިގެންދ ނެ ާޤ ނޫނަށްާާފަހިކަމެއް ާިމ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ދިއުން.

ލްެގާކަަމކީާބަލ ާފ ސްކުރުމ އިާތަޙުޤީޤުކުރުމ އިާއަދިާއިންޓަޕޯާބަލައިލ އިުރގައިާައޅުަގނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭާދެންާއަނެއް

ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބައިތައް. ާހިމަނ ފައިވ  ާމި ާހިއްސ ކުރުމުަގއި ާނޯޓިސްތައް ާދެން ާމިާއިސީދ  ާނުދެންނެވުނަސް ބ ރ ތުން

ާހިމެނިފައިވ ާވ ާލިޔެފައި ާމިކަން ާބަދަލުގައި ާބޭނުންވ  ާގެންނަން ާޤ ނޫނަށް ާމި ާނޫނީ ާެއީއާާގޮތުން ގޮތުން

ގޮތަްށާާތްތެރިާރައީސް،ާބަެއއްާޤައުމުަތކުަގިއާކަންތައްތައްާހިނގ ކުރެވިދ ނެާކަމެއްތޯާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާޢިްއޒަތަންފީޛު

ާއެބަޭވާ ާގޮތުަގއި ާިއޞްލ ޙެއް ާެއއް ާތެރެއިްނ ާިއޞްލ ޙުގެ ާހުށަހަޅައިފަިއ ާގެންނަން ާޤ ނޫަނށް ާމި ާއަދި ބަލައިލ އިރު

ާޮގތުގައިާނޫނީާސިވިލްާސަރިވސްާއިންާެނއްޓިފަިއވ ާިސވިްލާސަރވިްސގެާމިނިވަންާމުއައްަސސ  ނޫީނާބ ރުާާެއއް

ާމުއަ ާއިސްތިސްނ ވ  ާާއްަސސ ޤ ނޫނުން ާދިޔުެއއް ާމުއައްސަސ ެވގެން ާިމ ާރައީްސ،ާގޮުތގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ން.

ދިޔަާގޮތްާނޫނީާހިނގ ާގޮތަްށާާެގާކަންތައްތައްާހިނގަމުންއެހެންާތަންތ ނގައިާއިިމގްރޭޝަނުާއަޅުަގނޑަށްާދުނިޭޔގެ

ކިންާމިނިވަންާަތނެއްާގޮުތގައިާހިނގ ާތަނެއްާއަޅުަގނަޑކަށްާފެންނ ކަށްާލިއިުރގައިާއެްއވެސްާތަެނއްަގއިާމިާވަާބަލައި

ދ ާާގުޅޭާހިނގަމުންއައްސަސ އެްއގެާދަށުަގއިާެއކަމ ާފަހަރަށްާޕޮލިހުންގެާދަށުގައިާނޫނީާއެހެންވެސްާމުާނެތް.ާބައެއް
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ާތަ ާމިީއ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާައުޅގަ ާއޮތީ. ާވެަފއި ާަޤުއމުތަކުގަިއ ާގިނަ ާގޮުތގަިއ ާތަފ ުތާތަނެއްގެ ާތަޖުރިބ ތަކ އި ފ ތު

ާއެކަްނތައްތަ ާގޮތްާއްާރޭވިާހަމަޖެހިާނޫނީާއިންތިޒ މުކަންތައްތަުކގެާއަީލގައި ގޮތަްށާާކަމަށްާވ ތީވެާއެާކުެރވިފައިާއޮތް

ާ ާގޮއްސައޭ ާހަމަޔަޤީނުންއެާހަމަޖެހިގެން ާމީގައި ާފަހަތުގަިއާާވަީނ. ާޭއގެ ާސަބަބުތަކެއް ާބައިވަރު ާބޭނުންތެރި ވެސް

ާއެއީ ާރައީސްާާވ ނެކަން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާކަމެއް. ާަގބޫލުކުރ  ނޑު ާ، އަުޅގަ ާޤ ނޫނު ާމިާާ،4229/3މި ނޑުމެން އަުޅގަ

ާ ާފ ސްކުރިއިރުގައި ާދިމ މަޖިލީހުން ާނޫނީ ާކަންތައްތަެކއް ާކިތައްމެ ާމިއަދުާނުވ  ާކަންތައްތަކެއް ާކިތަންމެ ާނުހިނގ  އޭރު

ާމި ާހިނގަމުން. ާޤައުމުގައި ާއަޅުމިދަނީ ާއަދު ނޑުމެންނަށް ާގަ ާކިތަންމެއޭރު ާކުރަންނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއާާތަޖުރިބ 

ާތަޖުރިބ  ާގެނެވޭމިދަނީ ާއަދިާާޤ ނޫނަކަށްާއިޞްލ ޙެއް ާކަމެއް ނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭ ިއުރާާކުރެވެމުން.ާމިއީ،ާއަުޅގަ

ާ ާއެކަމަށް ާގެނެވޭިއރު ާބަދަލެއް ާރައީްސ،ާހަޤ ނޫނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްތަކެއް. ާބޭނުންވ ނެ ާލިބެން އްލު

ާަވކިއަޅު ާމީހަކު ާގެންދަންާަގނޑުމެން ާެއކަންކޮށްލ ފައިާޮގތަކަށް ާދެންާާ،ބޭނުންވީމ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާނިމުީނމ  އެކަން

ާއެ ާައޅެ ާގެނެސްލ ފައި ާބަދަލެއް ާއެހެން ާދުވަހު ާބޭނުންވ  ާގޮަތަކށް ާއެހެން ާވެސް ާއެއީާާއަނެއްކ  ާގެންދިއުމަކީ ާގޮތަށް

ާއަޅުާ ާނޫން ާއިޞްލ އެއް ާޤ ނޫނުތައް ނޑުމެންެގ ާރޫހަކަށްޙުގަ ާގިނަވ ންާކުރުމުގެ ާވީހ ވެސް ާދިުގާާވ ނީ. ބަަޔކަށް

ާޭއގެމުއްދަތަކަ ާށް ާލިބޭނެ ާފައިދ  ާޤ ނޫނުާއިޞްލ ޙުންާރަނގަޅު ާގޮތަކަށް ާދިޔުބަކުެރވި ނުޑާދަލުެވގެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ން

ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަމަކީ. ާބަހައްަޓންވ ނެ ާވިސްނުމުަގއި ާއަުޅަގނޑުމެން ާގޮތުަގއި ާމިާޤަބޫލުކުރ  ާލިެޔކިޔުމ 

ާ ާނޫނީ ާބަދަލުކުރަން ާހުށަހެޅިފައިބަކަންތައްތަްއ ާފ ސްކުރަން ާބަލައިާލ  ާގޮތަްށ ާއެވ  ާދިއްޫދާާލ އިުރަގިއ ކަންަތއްތަްއ

ާނުކު ާއެ ާފަދަިއން ާފ ހަގަކުަރްއވި ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހ ޒިދ އިރ ގެ ާހެކިންގެ ާއިުތރު ާނޫނީ ުރަގިއާރެވޭނެ

ާމިހ  ާކުރަންޖެހުނީމ  ާހ ލަތަށްއެކަން ާއޮތް ާއެީއާާރު ާގޮތުން ާކުރަންޖެހޭ ާދެްނ ާއެކަންތައްަތއް ާނޫނީ ާއުނދަޫގވެ ވުރެ

ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނަށްާގެނެވޭާރަނގަުޅާާވ ާތަކުލީފުތަެކްއާލިބިދ ނެާގޮތެއްާކަމަށްާތަކ އިދަތިއިތުރުާ ަނމަާއެއީާއަުޅގަ

ާކަމަށް ާހަމައެއ ާކަމަަކށްާ،ވ ނެާބަދަލެއް ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާޤައުމުތަުކަގިއާާއަޅުަގނެޑއް ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ އެުކ،

ާ ާއެތެެރވިފައިާޢަވެސް ާނެތި ާވިސ  ާޫނނީ ާުއޅެ ާއެތަނެްއަގއި ާނެތި ާވިސ  ާދޭތެރޭަގިއާާމަލުކުރަމުންދ  ާމީހުންނ  ވ 

ާއެާކުރަމުންޢަމަލު ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއ ާގޮތް ާިފޔަާދ  ާުހއްޓުވ  ކޮންމެހެންާާަވުޅއެޅުމަށްޓަަކއިކަންތައްތައް

ާއުޭޅާ ާޤައުމުގައި ާނެތި ާވިސ  ާނޫނީ ާސަބަބުން ާފަރ ްތތަކުގެ ާއެތެރެވ  ާނެތި ާވިސ  ާއަިދ ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭ ވެސް

ާ ާނޭދެވޭ ާދިމ ވ  ާސަބަބުން ާޤައުޢަފަރ ތްތަކުގެ ާކަމަލުތަކ އި ާބައެއް ާދިމ ވ  ާގެއްލުންތަކ އިާަމށް ާދިމ ވެދ ނެ ާހަލަ

ާސަ ާއަާކުުރމަށްޓަކައިލ މަތްއެކަންތައްަތކުން ާެއއީ ާއެހެންވީމ ެވސް ާފިޔަވަޅެއް. ިވާސ ެންތ ަފާރްތަތާކ ، ޅަްނޖެހޭ

ާއަޅަން ާކުރެިވގެންާދޭތެރޭގައި ާއެކަން ާވެސް ާއެްއގޮތަކަްށ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާއެީއ ާދޫކޮށްލުމަކީ ާނ ޅ  ާފިަޔވަުޅ ޖެހޭ

ާޢިއްޒަތްތެ ާުނކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑެްއ ާކަމަކަްށ ާކަެމއް ާަބއިވަުރާވ ނެ ާމިފަދަ ާިބލުގައި ާމި ާަރއީސް، ރި

ާހުރުމ  ާާމައްސަލަތައް ާބަލައިގަނެ ާއަދި ާމީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާައޅުގަ ާދިޔައެކު ާމީގެާކޮމިޓީއަކަށް ްނާނަމަވެސް

ާފައިދ  ާރަނގަުޅ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާލިިބ ާބައްޓަންޮކްށާާނަތީޖ ާރަނގަޅުއެއް ާގޮތަކަްށ ާނެރެޭވނެ އެްއ
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ާވިސްނު ާމިއަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާފައިދ ެގާާން ާލިބިދޭ ާސަބަބުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފުޅ ކޮށް ވުރެ

ކޭ.ާެއާގެނެވުމަކީާެއއީާައޅުަގނުޑމެންާކުރަންވީާކަމެގެންާދ ނެާގޮތަކަށްާަބދަލުރ ތައްާއިތުރަށްާފުޅ ވެާުކރިއަރައިާދ އި

ާބަދަލު ާއެ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާބޭނުންތެރި ާއަދި ާމުހިއްމު ާެއއީ ާގެެނއުމަކީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާއެާނުކަމެއް ާފެންނ ތީ

ނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލަންާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ . ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާއަުޅގަ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައް.32

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމްޝުކުރިއްޔ . ާއެެޖންޑ  ނޑު ާާއިބްތިދ ޢީާާ-;ާއަުޅގަ ާމިގ3ާަބަހުސް ާނިންމ ލުމަާޑިއިރު. ށްފަހު،ާހިސ ބުން

ާ ާައއިޓަމް ާާ-32އެޖެންޑ  ާއަިއޓަމް ާދެން.ާއެޖެންޑ  ާދ ނީ ާމިއަދު ާމަސައްކަތަށް ާހުރި ާދ އިރާ ާ-32ނުނިމި ެގާވިލިފުށި

އަށްާގެންދިއުން.ާމިާކުރުމުގެާބިލުގެާބަހުސްާކުރިވ ާހަޅުތ ލުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ނޑ ލިއިުރާާއެބަާމިނެޓ59ާުގަިޑއިރ އ3ާާިކުރުމަށްާބ ކީާބިލުާބަހުސް ނޑުމެންާއިްއޔެާމިާބަހުސްާމެދުކަ ޮއތް.ާއަުޅގަ

ާދ އި ާމަޑަވެިލ ާގެންެދވި ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަ ާނިންމ ލިއިރު ާމުޙައްޖަލްސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނ ޒިމް،ާރ ގެ މަދު

ާދަ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާމެްނބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެިރާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނ ނީ. ންނަވ ފައި

ާވަަޑިއގެންނެތުމ  ާމިވަގުތު ާމިާމެންބަރު ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދައްަކވަްނާާއެކު ާވ ހަކަފުޅު ާދެން އަރުވަނީ

ާޢަލީ. ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާ ނޑުާާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާތިމަރަފުށީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއަޅުގަ ާއަށް މުޞްޠަފ 

ާހަޅުތ ލު ާބިލުފުރުޞަތުއަރުވަން. ާރޮޒައިކުުރމުގެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނ ާ.

ާާއަރުވަން.އ ދަމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތް ާހަޅުތ ލުާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާބިލެކޭ.ތެރި ާމުހިއްމު ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާބެހޭ ާކުރުމ 

ާގިނަާަކންތައްތަކެްއާހުރިާކަމަށްާފ ަހގަކުރެާއެހެންނަމަވެސް،ާީމގަިއާރަނގަޅު ާވަރަށް ވޭ.ާޤ ނޫނުައސ ސީެގާކުރަންޖެހޭ

ާކުރުމަށްޓަކައ53ާާި ާއިހުތިޖ ޖު ާއޮްނނަނީ ާމި ާމ އްދ ގައި ާހުްއޓ ލައިާހަޅުތ ލުކުރުާވަނަ ާަމސައްކަތް ާގޮތުން ގެންާމުގެ

.ާީމެގާއޭނޫންާވެސްާމަސައްކަތްތެރިްނނަށްާލިބިގެންވެާއެާާއިތިބުމުގެާޙައްޤުާދިވެހިރ އްޖޭގެާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާމީހުންނ 

ނޑަާމ ނަ ާއަުޅގަ ާއެބައަކީ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާހީަވނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާށް ާމިއިާއެނގޭ ާމަސައްކަތްާާްނ ާދެނީ

ކަން.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއެާމ އްދ ގެާބޭނުންކޮްށގެންާނ ޖ އިުޒާގޮެތއްަގއިާަބއެްއާމީހުންާހުއްޓ ލަިއގެންާތިބުމުގެާަޙއްޤުާ
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ގޮތުންާރިޯސޓުތަކުަގއިާވަރަްށާނޭދެޭވާާ.ާއެދ ކަންާމީާއަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއްާކަންތައްތައްާކުރަމުން

ާހ  ާދީސ ތައް ާއެކަމ ވެސް ާއެބަހުރި. ާާުގޅިގެންާދިމ ވެަފިއ ާވިލުހެން ާމި ާލަފ ކުރެެވނީ ނޑަށް ާދ އިރ ެގާއަޅުގަ ފުށި

ާމިާއެއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަަކާއިންާމިާބިލުާހުށަހެޅިފައިާމިާ

ާއެ ާހ ދިސ އެްއަގިއ ާދިމ ވ  ާާގޮތަށް ާދ އިރާ ާކަމަކީވ  ާަމސައްކަތް ާއެ ާހަިނވެގެންހުރިހ  ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ދ ާާގެ

ނޑުމެންާޤ ނޫނެއްާހަދ ފައިާލ ންާމިާޖ ަގާދޭގަިނގުޅައިާގޮތަކަށްާނޫނީާ ާމެއްާނޫންހެން.ާއެާކަާެނވޭާގޮތަކަށްާމިާއަުޅގަ

ނޑުާހަމަާހިތ މަކުރަންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު....ާދަްއކަަވމުންާއަޅުވ ހަކަާގޮތުންާއިްއެޔގައި ާގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެ ާކޯރަމް ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރުާއްލިއްޖެ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތުލުސްދޫ ާހަމަވެއްޖެ. ާކޯރަމް އ ދެ،

ާވުންާއެދެން.ާގެންދެާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިއްެޔގަޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުންވީ ާދ އިރ ާއިާދަްނނަވ ލަން ގެާހުޅުހެންވޭރު

ކަމަށްާާދ ާެވގެންލިބޭާޙައްޤުތައްާއުނިާއިންާމިާާވަަނާމ އްދ 53ާދައްަކވަމުންާވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަ

ާމިާާފ ހަގަކުރަްއވ ފައި ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާބިލުތައް ާއަިދާއެކަހަލަ ނޑުާާ،ތަނުގައިާނެހެދުމަށްާގޮވ ލ ތީާާވ ީތވެ ހަމަާއަުޅގަ

ާބޭނުންާ ާާ،ވަނީާދަންނަވ ލަން ާޢަމަލުތައް ާސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރު ާގޮތުން ާހުރި ާމ އްދ ެގާާ:4ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވަނަ

ާމިނިވަްނކަމ އި ާއެްއވ54ާެާނޫސްވެރިކަމުގެ ާމިއޮތް ާމ އްދ ގައި ާިމނިވަންާވަނަ ާހަމަާއުޅުމުގެ ާވެސް ކަމަށް

ާބަހައްޓަވ  ާޢަމަލުތައް ާސަރުކ ުރެގ ާފ ހަަގކުހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަން ާއަދި ާެއކަްނާާރަމޭ. ގޮތަށް

ާ ާވެސް ާނުކުރުމަށް ާމ އްދ ތަކެހަމަ ާގަވ އިދެްއަގއިވ  ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާޮގވ ލަމޭ. ނޑު ާަނގަިއގެްނާައޅުގަ އް

ގޮތަށްާކަންތައްާކުރ ކަްނާާސިފައިންާެއކިފަހަރުާއެކިހުރަސްއެޅޭގޮތަށްާފުލުހުންނ ިއ،ާާކަމަށްާާއެްއވެުއޅުމުގެާމިނިވަން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(8ާާބިލުެގާހޭާަކމެއް.ާދެންާމިޤ ނޫނުގެާމިެއކުާއަުޅަގނޑުމެންާފ ހަގަކޮށްލަންޖެާމިއީާހަމަާހިތ މަޔ 

މީހުންާއޮންނަކަންާމިީއ32ާާެވގެންާާމީހުންާއަދިާގިނ4ާަކުރުމުގަިއާމިާމަދުވެގެންާނެގޯިޝޭއޓުާއަށްާބަލައިލ އިރުާމި

ާގިނަ ާބ އްވ ކަށެއް.32ާާވެގެންާާއަޅުަގނަޑކަށްާނުފެނޭ ާމި ާގޮތަށް ާމީހުންނ ާއަށްވުރެެއއީާއެާމީހުން ާގިނަ ގުޅޭާާހަމަ

ާވަންޏ  ާާކަމަކަށް ާާދެިޚޔ ލުފ ޅުުކރުމަށްޓަކައި ާަބއި ާބޭނުންއެްއވެާމީހުން ާވ ހަކަަދއްަކން ާިމާާގެން ވ އިރު

ާބައިވެިރވ ން ާހަަމ ާވެސް ާމީހުން ާގިނަ ާެއއަްށުވރެން ާކަމަާނެގޯސިއޭޝަންްސަގއި ާދެްނާބޭނުންވެދ ނެ ާލަފ ކުރެވޭ. ށް

ާ ާލިޔުމަކުްނ33ާާމިބިލުގެ ާހުއްދަ ާފ ހަގަކުެރއްިވހެން ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެން ާބަލ އިރު ާއަށް ވަނަ

ާބުއްދިވެރިާާހޯދައިގެން ާއެންމެ ާހިެއްއނުވޭ ާއަުޅަގނޑަކަށް ާއެއީ ާނުނިކުތުްނ ާމަސައްކަތަށް ާނުވަތަ ާހަޅުތ ލުކުރުން
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ާވ ނެހެނެއް ާވަރަށްާ.ގޮތަކަށް ާމީހުންގެ ާތިބޭ ާނިކުންނަން ާމަސައްކަތަށް ާއެބަޭދ.ާާއޭރުން ާގެއްިލގެން ާަޙއްޤުތަކެއް ގިނަ

ާކަމަށް ާނުދީފި ާހުއްދަ ާވެރިފަރ ތުން ާާއެއީ ާދެން ާކަހަލަހަޅުތ ލުވަންޏ  ާދ ާނުކުރެވޭނެ ާވެގެން ާއެ ަކްނާޮގތެއް

އަށްާނުވަަތާާކުރުމުގެާގޮތުންާވަޒީފ ތިޖ ޖުހުެގާދަށުންާއި)ށ(ގައިާމިއޮންނަާހަމަާއެާމ އްދ ގެާ)ނ(ފ ހަގަކުރެވޭ.ާދެން

ާ ާނުނިކުމެ ާގިަނވެއްޖިްއޔާ ގ34ާާަމަސައްކަތަށް ާވުރެން ާނިދުމުގެާޑިއިރަށް ާެކއިންބުއިމ އި ާބަޔަކަށް ޚިދުމަތްތަްއާާއެފަދަ

ާމ އްދާ  ާމިއޮންނަ ާކަމަށް ާނުދޭންެޖހޭނެ ާފަރ ތުން ާދޭ ާކޮންމެވެސްާދޭތެރޭާއ ވަޒީފ  ނޑުެމން ާއަުޅގަ ވަރަކަްށާާވެސް

ާފިޔަ ާއެފަދަ ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާހަޅުތ ލުވިސްނ ލަން ާމި ާއަޅ އިރުަގއި ާމިވަޅެއް ާނުނިކުމެ ާމަސައްކަތަށް ާނުވަތަ ާކުރެވެނީ

ތަކެްއާލަތަތްހ ވ ާއެހެންވީމ ،ާއިްސތިސްނ ާެގންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ަލންާއެބަޖެހޭ.ތިބީާކިހ ވަރެްއގެާކަމަކ ާގުޅިާ

ނޑަށްާާމުާކަެމއްއްސަބަބ ާގުުޅވ ފައިާލުމަކީާމުހިާއެާހަޅުތ ލުކުރ ާަވންޏ ާއެއްާލ ާކަމަށްއެފަދަާމ އްދ ކަމަށްާއަުޅގަ

ާއިއްެޔގަ ާގޮތެްއގަިއ ނޑު ާމައިގަ ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުަރްނާާއިފެނޭ. ާވެސް ާއަުޅަގނޑު މިތަނުަގއި

ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާނުކުތ ތަކެއް ާގިނަ ާމުހިާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކުަރްއވ ފައި. ާކަމަކަްށާއްވަނީ މު

ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާމަސައްކަްތކުރ  ާމީގައި ާބެލެވެނީ ާހަމަ ާވ ާއަޅުަގނޑަށް ާދިފ ޢު ާހަމަ ތަށްާގޮާެވސް

ާކުރަންޖެހަޅުތ ލު ާކަހަލަ ާއަުތވެއްިޖއްޔާ ހ ހޭ ާކުެރވޭނެާމިނިވަންކަމ ާލަތްތަކެއް ާއެކަން ގޮތަަކްށާާެއކީަގއި

ާ ާގެއްލުްނާހުއެހެންނަމަވެސް،ާަވކި ާތަނަށް ާދިނުމ އި ާގެއްލުން ާތަކެއްޗަށް ާއެބަޖެހޭ.ާއެގޮތުން ނޑަައޅަން ާކަ ދޫދުތަކެއް

ާމިބިލުގައި ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާެއއީ ާއެބައިތައް ާމުހިާދިނުމުގެ ާލ ން ާބައިތަކެކޭއްވެސް އެީއާާ.މު

ާއެ ާލިބުމަކީ ާމިނިވަންަކން ާނުނިކުތުމުގެ ާމަސަްއކަތަށް ާނުވަތަ ާކިޔ ފައި ާލިބުމޭ ާމިނިވަންކަން ތަނުެގާާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ

ާފުރުޞަތެ ާދިނުމުގެ ާެގއްލުން ާތަކެއްޗަށް ާމުދަލ އި ާއެެހންހުރި ާކަމަކަށް ާހުޅުވ ލެވުން ާމިއް ާގޮތަށް ބިލުާާވ 

ާނުާބައްޓަން ާކަމަކަށް ާބުއްިދވެރި ާވެސް ާެއްއގޮތަކަށް ާެއއީ ާއޮތުމަކީ ާއެއ އެކުރެވިަފއި ާމީގެން ާހަމަ ާދެން ީކަގިއާވ ނެ.

ާަޙއްޤުތައް ާވެރިފަރ ތުގެ ާތަނުގެ ާއެބަޖެހޭ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމަ ާމިމ ޔަތްހިާެވސް ާގޮތަކަްށ ާބައްޓަންާވ  ކުރަން.ާބިލު

ފަހަރ ާާއިރަށްާރިސޯޓެއްާކަހަލަާތަނެއްަގއިާހުރިހ ާމުވަްއޒަފުންާއެއްާއެއީާމުަވްއޒަފުންާކިރިޔ ާކަަމކ ާހިތްހަމަނުޖެހޭ

އަށްާނުނިކުތުންާނުވަަތާމަސައްކަތަްށާނުނިކުތުމަކީާެއއީާއެާސިނ ޢަތަށްާވަރަށްާބޮެޑތިާެގއްލުންތައްާލިބިދ ެނާާވ ޒީފ 

ނޑުމެންނަށްާމިހ ރުވެސްާފެނިގެންާހިނގައްެޖާމިކަހަލަާއިންސިޑެންސްތަ ދިޔަާތަން.ާާކެްއާހިނގައިގެންކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާހަޅުތ ލު ާމަރުޙަލ ާއެހެންވީމ ، ާފުރަތަމަ ނާކުރުމަށް ާއަުޅގަ ާއަބަދުވެސް ާބ އްވަންޖެހޭއަކީ ާއެބަ ާހަމަ އެާާޑުމެންނަ

ާމީހުންނ ވެ ާމަސަްއކަތު ާާރިފަރ ތ އި ާދައްކަިއގެްނ ާބެލުންާއްއްލެހަވ ހަކަ ާކުދިކުިދާާ.ހޯދޭތޯ ާވަރަށް އަދި

ާ ާއެންމެ ާމިކަންތައްތަުކގައި ާހީވަނީ ާެއީއާއަޅުަގނޑަށް ާނުވ ނެކަން ާވެގެން ާހުއްޓ ލުން ާމަސައްކަތް ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ

ާއިޤްތިޞ ދަށ ިއާާބިލުގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކަންނޭނގެ. ާކަމެއް ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާހަމަ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ވެސް

ާ ާހުއްޓުމަކަށް ާވަސީލަތްތައް ާހުންނަ ާލިބެން ާފައިސ  ާކަހަލައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމީގެާާއަންނ ނެ ާޤައުމަށް ގޮތަށް

ާދިމ ވެދ ނެ ާކަންތައްތަެކއް ާެއާާނުރަނގަޅު ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. ާގޮތަކަށް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާކުރުމަކީ ާމިކަން ގޮތަށް
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ާމިާހުރިހ  ާބަލ ފައި ާމުހިާބިލުާގޮތަކަށް ާމިއީ ނުޑާދަންނަވ ނީ ާބިލެކޭއްއަުޅގަ ާވަަރްށާާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާ.މު ބިލު

އެހެންވީމ ،ާާ.އޮތީާވެސްާއަދިާމިހ ރުާމިއޮތްގޮތުންާގެއްިލގެންދ ާގޮތަަކށޭާމިާމަސައްކަތުާމީހުންގެާަޙއްޤުތައްާބޮޑަށް

ާޤ ނޫނަކަށް ާބައްޓަންކުރުމަށްފަހު ާއަލުން ާމިބިލު ާރަނަގަޅށް ާމަރުޙަލ ގައި ާބޭނުންާާކޮމިޓީ ާމީގެ ާދިޔައިމަ ވެގެން

ާވެރިފަރ ތަ ާތަނުގެ ާައދި ާވެސް ާވެްސާހިފޭނެމަސައްކަތްތެރިންނަށް ާދ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާާށް ާފަރުމ ވެގެން ާމި ގޮތަކަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު

ާަރީއސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާހަުޅތ ލުޝުކުރިއްޔ  ާމިއޮތް ާކުރިމަތީަގއި ާތަޅުމުަގއިާ. ާމި ާެދއްެކވިގެން ާވ ހަކަ ާބިލުގެ ކުރުމުގެ

ާމެންބަާއިްއޔެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާދިަޔއިރު ާރިސޯޓުާވެސް ާފ ހަގަކުެރއްވީ ާވެސް ާވ ހަކަ.ާާރުން މުވައްޒަފުންގެ

ބިލުާާރ ތަކަށްާވެްސާމިބިަލކީާަވޒީފ ާއަދ ކުރ ާހުރިހ ާފަރ ތަކަށްާއަދިާަވޒީފ ާދޭާހުރިހ ާފަާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމި

ާބިލެޤ ނޫނަކަށް ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ ާައޅުަގނޑުމެންނަްށާވުމަށްފަހު ާވ ހަކަ ާމުަވއްޒަފުންގެ ާރިސޯޓް ާކަމުގަިއވިަޔސް އް

ނުޑމެންާމިާބޭނުންކުރެވެީނާއެާތަކުރ ރުކޮށްާމިސ ލެއްގެާގޮތުަގއިާބޭނުންކުރަންާމި ނގެނީާމިސ ލެއްގެާގޮުތގައިާއަުޅގަ

ާފަރ ތ  ާވަޒީފ ދޭ ާތަނަށް ާމިވީހ  ާއިމިރ އްޖޭގައި ާތަކުރ ރުކޮށް ާއިދިކޮޅަްށ ާމިކުތިޖ ޖުހުއި ާއަދި ރ އްޖޭގަިއާާރަން

ާ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާރިސޯްޓ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ތީެވ ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާިރސޯޓް ާވަނީ ާކެރިފައި ބޭނުްނާނިކުންނަން

ާއެ ާބޭނުންކުރަން ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ސީމިސ ލު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަީޒފ ާއ ނގެނީ. ާޚިލ ފަށް ާއ  ޤ ނޫނުތަކ އިާބެހޭ

ާއިންސ ފ  ާާޚިލ ފަށް ާތަކުގައިބައެއް ާފަހަރު ާފަރ ތްތަކުާވެސްާއިންސ ނިއްޔަތުކަމ ާިގނަ ާދޭ ާވަޒީފ  ންާޚިލ ފަށް

ާއިހު ާދިޔައިމަ ާދެންޖ ޖުތިޢަމަލުކުރަމުން ާކުރ ނެާކުރ ނެ ާރައީސް،ާކުރިމަތީަގިއާވެސް .ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިްއޒަތްެތރި

ާޤ ނޫނަ ާބިލު ާއިހުމިއޮތް ާމިފަދަ ާދިޔައިމަ ާވެގެން ާކަށް ާމިފަދަ ާކޮންމެވެސްތިޖ ޖުތައް ވަެރްއެގާާހަޅުތ ލުކުރުންތައް

ާކޮންމެވެސް ާާއުސޫލުތަކަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފެތިގެްނދ ނެ. ނޑަކަށް ާއޮިނގަ ާވ ހަކަވަެރއްގެ ބަެއއްާދަްއކަވަމުން

ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުން ާވެއްޖިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނަކަށް ާާމިބިލު ާމ އްދ 53ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިާާވަަނ ލިބޭާާއިން

ނަޑކަށްާދޭ.ާާކުރުމުގެާޙަްއޤުާހަނިވެގެންޤުާއިހުތިޖ ޖުޙައް ނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާާއެހެނެއްފެންނަނީކީާމުޅިއަކުންާއަޅުގަ

ާއެކުަލވ ލެވެނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާާޤ ނޫނަކަށްާރައީސް،ާމިާ ާވީމ ،ާއޮނިަގނެޑއް ާފަރުދަކަްށާގައި ާެއްއވެސް ާއަދި ިވޔަސް

ނޑުމެންާކޮްނމެާމީހެއްގެާވެސްާޙައްުޤާޙަވ ާާފައިލިބޭާޙައްޤަކީާޖުމްލަކޮށްާއެްއޮކށްާހުޅުވ ލެވި އްޤުަތެކއްާނޫން.ާއަުޅގަ

ާހިާމި ާހަމަވ  ާއަރ  ާޙައްޤ އި ާމީހ ގެ ާއަނެއް ާމުޖުތަމަޢެއޮންނަނީ ާޚ އްޞަކޮށް ާކަމުގައިސ ުބަގއި ޙައްޤ ިއާާވަންޏ ާއް

ާއަޅާ  ާވެސް ާމަސްލަހަތ ޒިންމ ތަކ  ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއަދި ާާކިޔަންެޖހޭނެ. ާޙައްޤ ައޅ ކިޔަންޖެވެސް ާތ މަސްލަހަާއިޭހނެ.

ާައޅ  ާޙަްއޤ ވެސް ާއަޅ ާޒިންމ ާއިކިޔަންޖެހޭނެ. ާޤަބޫލުކުރ ވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ގޮުތަގިއާާިކަޔންޖެހޭނެ.

ާއޮ ާޤ ޫނނީ ާރަނގަޅަށް ާެވސް ާޙައްޤުަތކަކީ ާފަރުދުންގެ ާއަމިއްލަ ާގެނެވެންޖެހެނީ ާތެެރއިން ނޑުގެ ާހިމ ޔަތްނިގަ
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ާ ާވ ންލިބެންޖެހެނީ ާބައިނަލްއަޤުޙައްޤުތަކަކަށް ާމުޢ ހަދ ޖެހޭ. ާެއާމުޢ ހަދ ތަކުވ މީ ާމަދަނީ ާިސޔ ސީ ެވްސާާތަކުގައިގައި

ޙައްޤުތަކަކީާަވިކާކުރުމުގެާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާވެސްާމިކަހަލަާޙައްޤުތަކަކީާއިހުތިޖ ޖުާވިަޔސްާއަދިާއައި.އެލް.އޯާކަުމގައި

ާތެރެ ާއުސޫލެްއގެ ާވަިކ ާތެރެއިން ނޑެްއގެ ާބަޔ ންކޮށްަފިއާއޮނިގަ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާކަުމގައި ާޙައްޤުތަކެއް ާގެނެޭވނޭ އިން

ާާ.އޮންނ ނެ ެއުކާާއޮންަނނީާސުލްޙަވެރިކަމ ާވަނަާމ އްދ ަގއިާމ6ާިބިލުގެާަވކިާމ އްދ ަތކަށްާބަލައިލ އިރުާމިސ ލަކަށް

ތައްތަކަކ ާގުިޅގެންޯތާންާކަންކޮާވަކިއޮންނަނީާކޮންާދ އިރ ތަކަށްތޯާާަވނަާމ އްދ ާގައިާމ9ާިހަޅުތ ލުކުރުމުގެާވ ހަކަ.ާ

އްދެްއގައިާަކނަޑއެިޅެގންާހަޅުތ ލުކުރެވޭނޭާވ ހަކަ.ާސަރަހައޮންނަނީާވަކިާާވަނަާމ އްދ ަގއިާމ32ާިކުރެވޭނީ.ާހަޅުތ ލު

ާ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާގެނައިމިކަހަލަ ާހިމަނައިގެން ކުެރޭވާެއަބ ުފިރަހމަ ، މ މ އްދ ތަެކއް

ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެަބ ާބޮޑަށް ާތަންކޮޅެއް ާޙައްޤު ާލިބޭ ާމި ާއިން ާކުރެވޭ.ާހިޤ ނޫނުައސ ސީ ާވެސް މ ޔަތް

ާ ާއުޫސލު ާތެރެއިން ނޑެްއގެ ާމީހުންނަށ4ާާްއޮނިގަ ާނުކުންނަ ާމަސައްކަަތށް ާވެސް ާފަރ ތަށް ާަވޒީފ ދޭ ާވެސް. ފަރ ތަށް

ނަޑއެިޅެގންާއިހުތިޖ ޖުވެސްާއުސޫ ކަމަްށާާއްކ ތެރިކަންާވެސްާބޮޑުވ ނެކުރަންާނިކުތީމ ާދެާފަރ ތަށްާލިބޭާރަލުަތއްާކަ

ާމިާ ާއަުޅަގނޑަށް ާއިތުރުވ ނެއޭ ާރައްކ ތެރިކަން ާލިބޭ ާފަރ ތަށް ާދެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާފެނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް

ނޑައަޅ ަފިއވ ާ ާކަ ާމި ާބިލުގައި ާމި ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާފަރ ތްތަކަށް ާަވޒީފ ދޭ ާބައްލަވައިިފއްޔ  ާމިސ ލަކަށް ދެންނެވެނީ

ާވަކިާ ާފިޔަާޝަރުތުތައް، ާނެގޯިޝއޭޓުވަިކ ާމިސ ލަކަްށ ާމެނޭޖްމަންޓަށްަވޅުތައް. ާޝަުކވ ތަްއ.ާާކުރަން ހުށަހެޅޭނެއޭ

ާދޭން ާފުރުޞަތު ާބެލ ނެ ާނުބަލައިފިމެނޭޖުމަންޓުން ާއެއަށްފަހު ާއަދި ާރިލޭޝަންާާޖެހޭނެއޭ. ާލޭބަރ ާވެއްޖިއްޔ  ކަމަށް

ކުރަންާނިކުންނ ނީއޭ.ާޭއގެާބޭރުން،ާންާހަޅުތ ލުކަށްާބަލ ނޭާފުރުޞަތުާވެސްާދޭންޖެހޭނޭ.ާނުބަލައިފިއްޔ ާދެއޮތޯރިޓީއަާ

ާ ާެއއްެވސް ާހަޅުތ ލުތައް ާކުރ  ާބޭރުން ާވަޒީފާ ހ ޤ ނޫނުގެ ާފަރ ތަކުންާލަތެްއގަިއ ާއޭާދޭ ާނުޖެހޭނެ .ާބަަލއިގަންނ ކަްށ

ާހަމަާ ާއޮންނ ނެއޭ. ާފުރުޞަތު ާހަޅުތ ލުތަކަށް ާގެންދ  ާތެރެއިްނ ާއުސޫލުގެ ާއަކީ ާމ ނަ ާއޭގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާހީވަީނާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާފަރ ތަށް ާަވޒީފ ދޭ ާނޯްނނ ނެއޭ. ާފުރުޞަތެއް ާހަުޅތ ލުތަކަށް ާކުރ  ާނިކުމެފައި ތިބެފައި

ާރައްކ ތެިރަކމެއް ާރަނގަޅު ާާމީހަމަ ާމަސައްކަތްތެރިްނގެ ާުމވަްއޒަފުންެގ، ާވަޒީފ  ާބަދަލުަގިއ ާޭއގެ ޙައްޤަްށާހެން.

ާވިސްނ ލިޔަ ާތެރެއަޅުަގނޑުމެން ާއޮނިަގނުޑގެ ާމި ާަގވ ިއދާ ްސ ާލިބޭ. ާއެބަ ާރަްއކ ތެރިކަެމއް ާއިތުރު ާފެއްތީމ  ާއަށް

ާއިޤްރ  ާވަޒީފ ެގ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާބެހޭ ާވަޒީފ އ  ާދ ންޚިލ ފަށް، ާަކންތައްތައް ާޚިލ ފަށް ާމިާރ އި ހެދީމ 

ާއެ ާޙައްޤެއް ާހަމަ ާތިމަންނަމެންނަށް ާއޮންނ ނެ ާމުވައްޒަުފންނަށް،ާމަސައްކަތްތެރިންނަށް އޮތޭ،ާާބަޤ ނޫނަކަށްވުމަށްފަހު

ާއޮތޭ ާއެަބ ާލިބިފައި ާބ ރެއް ާހަޅުތ ލުާޤ ނޫނީ ާދެން ާނުކުމެވޭނެތިމަންނަމެންނަށް ާހަޅުތ ލުާކުރުމަށް ކުރުމަްށާކަމުގެ.

ނުގެންދެވޭނެއޭ.ާޓިއަރާގޭސްާޖަހައިގެެންއާއްާބިޑިއަުޅވަިއގެންާރަށުންާބ ލައިގެންާނިކުތުމަށްފަހުާދެނެއްާތިމަންނ މެނެ

ކުރަންާނިކުންނަާއޮްތާހަޅުތ ލުާވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަާ:3ދޭނެއޭ.ާމިާބިލުގެާސ ލ ާނުހެމެނެއްާމިތަނުންާފައްތިމަންނަ

ާ ާއިސްކޮށް ާއެހެންނަމަވެްސާހައިރު ާއެއް. ާވ ހަަކ ާރަނގަޅު ާއިނގެންޖެހޭނެއޭ. ާވެސް ާފަރ ތްތަކެއް ރަކ ތްތެރިވ ނޭ

ާމި ާދަށުން ާވެއްިޖއްޔ ޤ ނޫނުގެ ާކުރ ކަމުގައި ާފަރ ތްތަާކަން ާނުކުންނަ ާނިކުތުމަށްފަހުާއިްސކޮްށ ާއިޢުލ ނުކޮށްގެން ށް
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ާވަޒީފ ެގާ ާނުކުތުމަށްފަހު ާހަޅުތ ލަށް ާދެން ނަޑއްުތކޮށްފައި ާކަ ާފިަޔވަޅުަތއް ާޤ ނޫނުގައިވ  ާނިކުތީމ  ހަޅުތ ލަށް

ާނުވ ނެ.ާ ނޑަެއޅިގެން ާވެްސާކަ ާޝަރުތުތަކެއް ާހުއްޓ ލ ނެ ާހަޅުތ ލު ާއިތުރަށް ާދެްއކިގެްނާނުވ ނެ. ާވެސް ބިރުވެރިކަން

ާގެންދެޭވނެކަންާކަށަވަރުާކޮށްޭދްނާމެާވަޒީފ ދޭާފަރ ތްތަކުންާދޭންންއެހެާހަމަ ޖެހޭނެާމިާހަޅުތ ލުާރަނގަޅަށްާކުރިއަށް

ާލޮޖިސްޓިާ ާއެހެނިހެން ާޖެހޭނެ. ާވެސް ާކ ންބޯންދޭން ާހަމަޖައްސައިދޭންވެސް. ާވެްސ ާދަށުންާކު ާޤ ނޫނުގެ ެޖހޭނެ.

ާެވއްޖިްއޔ ހަޅު ާކަމުަގއި ާަރއީސް،ާމިާތ ލުކުރ  ާމ އްދ ތަްއ.ާާ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުދިކުދި ާކަހަލަ ާތ ށިއަރ ނެ ާއެބަހުރި ބިލުގެ

ާ ާނުނިކުމ33ާާެމިސ ލަކަށް ާމަސައްކަތަށް ާއަށް، ާވަޒީފ  ާމިސ ލަކަށް ާައށް ާއަިމއްލަ ާއޮތް ާއެބަ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއެފަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއަކުރަށް. ާއަކުރުން ާކިޔ ލ ނަން ާބިލުން ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެްސ ަދާތިބެވިދ ނެއޭ.

ާނުވަތަާ ާއުނދަގުެލއް ާނުވަތަ ާހުރަހެއް ާޚިދުމަތްތަކަށް ާދޭ ާތަނަކުން ާއެފަދަ ާނުވަތަ ާމަސައްކަަތަކށް ާކުރ  ތަނެއްަގއި

ާއިހުތިޖ ޖުދައްޗެާ ާޢަމަލެއް ާއެްއވެސް ާފަރ ތްތަކުންާއްވ ފަދަ ާނުނިކުންނަ ާމަސައްކަތަށް ާނުވަތަ ާވަޒީފ  ާގޮތުން ކުރުމުގެ

ވަނީާިމއޮތީާދެންާމަސައްކަތުާމީހ ާއަށްާކޮންމެެވސްާވަެރއްގެާތ އްެޓއްާައރ ާކޮށްގެންާުނވ ނެާެއވެ.ާއަުޅަގނޑަށްާހީ

ހެން.ާވަޒީފ ާއަށްާނުނިކުތުމުގެާޙައްޤުާލިިބގެންޭވ.ާމީގައިާޤ ނޫނުާބ ރުާލިބިދޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާަވޒީފ ޭދާާހިސ ބުގައި

ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާނުވ  ާއުނދަގުލެއް ާވެއްޖިްއޔ ފަރ ތަށް ާއެހެންކަމުަގިއ ާކަހަލަާކުޑަާ. ާނުނުރެވޭނެ ާއެއް ާނަތީޖ  ކޮށް

ާހ ރުކ ންާ ާނުދިުނން،ާރޯދަމަހު ާނުދިނުން،ާޗުއްޓީ ާޗ ޖް ާރައީސް،ާސަރވިސް ާދ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރި ާވެގެން ހަޅުތ ލަކަށް

މީހުނ52ާާްކުރީމ ާވެގެންާޕެޓިޝަނެއްަގއިާސޮއިާމީހަކ52ާުމަސްދުވަސްާަވންދެންާމުސ ރަާނުދިނީމ 4ާާނުލިބުން،ާ

ޒީފ ާއިންާަވިކކޮށްލުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާވަްނޏ ާހަޅުތ ލުާވެސްާކުރ ނެ.ާފަހަރ ާވަާއެއް

ާމިައށްާ ނުޑާދަންނަވ ނީާނަތީޖ  ާއަުޅގަ ާކުރީމ  ާތެރެއިން ނޑެްއގެ ާއޮިނގަ ާމިފަދަ ާކުރ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް ާދެންާވެސް

ޖ ާމ ާދެމިވެސްާއޮންނ ނެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާވުރެާފުރިހަމަާވ ނެއޭ.ާނަތީޖ ާމ ރަނގަޅުާވެސްާވ ނެއޭ.ާނަތީާ

ާރައީސް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރ ނީ.52ާާހިސ ބުން ާބޭނުން ާހުްސަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ނޑުމެންާމަސަްއކަތްާފަށ އިރުާކުރިއަށްާގެންދ ނީާހަމ22ާަ>33އަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާައލުންާފަށ ނީާ ަގއި.ާއަުޅގަ

ާބަހު ާބިލުގެ ާއެހެންވީމ މި ާމަރުޙަލ . ާާ،ސްގެ ާބޭފުޅުން ާއެދިވަަޑއިގެންފަިއވ  ާއަށްާފުރުޞަތަށް ޖަލްސ 

ާ ާދަންނަވަމުން ާއަޅުަގނޑު ާތިއްެބވުމަްށ ާތަންދެން.52ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާހުސްަވގުތުކޮަޅަކށް މިނެޓުގެ

ާޢަލަިއކުމް.ާވައްސަލ މް

ާ

 ]އަށްާާ:2>33އިނ52ާާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޖަލްސ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ާމި`. ާގެންދަން ާާކުރިއަްށ ާމަސައްކަުތގެ ާހުރި ާނުނިިމ 3ާފަށަނީ.

ާހަޅު ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލުފުށީ ާބިލުާގަިޑއިރު. ތ ލުކުރުމުެގ

ނޑުާފުރަތަަމާފުރުޞަތުާމިއިބްތިދ ޢީާބަހު ޢިއްޒަތްތެިރާާއަުރވަނީާުދވ ފަރުާދ އިރ ގެާާސްާކުިރއަށްާެގންދިއުން.ާއަުޅގަ

ާއިރަށް.ާޙައްމަދުާޒުބަމެންބަރުާމު

ާ

 ާްއކެުވން:ވ ހަކަދެއިރުާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބަދުވ ފަރުާދ 

ާ ާعليكنާاسالم`. ާދޭތެޭރގަިއާ. ާބިލަކ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާވަގުތެްއަގއި ާމުނ ސަބު ާވަރަށް ާރަީއސް. ިޢއްޒަތްތެރި

ވ ހަކަދަްއކ ލަންާފެށުމުގެާކުރިންާއެާބިލުާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާއ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާ

ާ ާޝުކުރުރަޝީދަށް ާިއޚްލ ޞްތެރި ާހަޅުއަޅުަގނުޑގެ ާއ ދެ، ާބެހޭދަންނަަވން. ާެއއްެޗއްާާތ ލުކުރުމ  ގޮތުން

ާޤ ނޫނު ާހަޅުތ ލުކުރަންވ ނޭ. ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލ އިރު 53ާާއަސ ސީގެ ާއިން ާމ އްދ  ލިބިދީފައިވ ާވަނަ

ާޙައްޤުތަކަށްާ ާއެހެންމީހުންގެ ާހެޔޮގޮތުަގއޭ. ާހިފަންވ ނީ ާބޭުނން ާޙައްޤުގެ ާހިފަންވ ނޭ.ާނަމަވެސް،ާއެ ާބޭނުން ޙައްޤުގެ

ާފަތުރުވެިރަކމުގެާސިނ ޢަތަށްާމިހ ރުާާބުރޫނ ރ  ާއެއް ާކަންޮބުޑވ ާމައްސަލަ ާވަރަށް ފަދަާގޮތެއްަގއޭ.ާއ ެދ،ާއަޅުަގނޑު

ާބެހޭ ާެއކަމ  ާފ ހަގަކޮށް ާއެކަން ާއަންނަމުންދ ތީ. ާޝުޢޫާގޮތުންާހީނަރުކަމެއް ާއުފެދޭ ާހިތުގަިއ ރުތަކެއްެގާއަޅުަގނުޑގެ

ާސި ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލ ނަން. ާސިނ ޢަތެއް.ާވ ހަކަ ާވ ދަވެރި ާވަަރށް ާބައްރުގައި ާއޭޝިޔ  ާމި ނ ޢަތަކީ

ާއެއް ާސިނ ޢަތް ާމި ާވ ދަވެރިްނާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމިންވަރަކީ ާގޮސްފަިއވ  ާކުރިއަރަމުން ާދުަވހަށް ާއަެނއް ދުވަހުން

ާއެހެންކަމ  ާސިނ ޢަތެއް. ާކުރިއަރ ަފއިވ  ާމިންވަރަކަށް ާހަސަދަވެރިވ  ާއަށް ާފަާއިންތިހ  ާއެފަދަ ާމިާއެުކ ރ ތްތަކުން

ާސިނ ޢަތް...ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

 ާްއކެުވން:ވ ހަކަދެއިރުާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބަދުވ ފަރުާދ 

ގެންދ ނެ.ާާގ ތުންާބަލަމުންއިާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާހިނގަމުންދ ާގޮތްާދުރ އ ދެ،ާއެހެންކަމ އެކުާވ ަދވެރިންާމިާސިނ ޢަތްާ

ާދިމ ވި ާކަމެއް ާކުޑަކުޑަ ާގޮތުަގއި.ާާކިތަންމެ ާކަމެއްގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ާސިފަކުރ ނީ ާފަރ ތްތަކުން ާއެފަދަ ާވިޔަސް ކަމުގައި

ާސިފަ ާފަތުރުވެރިން ާކަމަށް ާސުވަުރެގ ާއޮތް ާދުނިޔެމަތީގައި ާމި ާއަކީ ާދިވެހިރ އްޖެ ނުޑާއ ދެ، ާއަުޅގަ ާސަބަބެއް ުކރ 
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ާއެނގިފަިއވ  ނަޑށް ާއަޅުގަ ާވެފަިއާާދަންނަވައިދީފ ނަން. ާސުވަރުެގއަކަށް ާފަތުރުވެރިކަމުެގ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމި ގޮތުަގއި

ާނެތް ާއެކަން ާސަބަބުން. ާއަމަންއަމ ންކަމެއްގެ ާހަަމޖެހުމ އި ާމިއޮތް ާމިތ ނގައި ާގިނަާާމިވަނީ ާމިހ  ާމިތަނަކަށް ނަމަ

ާފަތުރު ާކަމެއްާއަދަދަކަށް ާއެތައް ާރަށްރަށުންާނުފެންނަ ާފަތުރުވެރި ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ވެރިންނެއްާނ ންނ ނެ.ާމީގެކުރިން

ާފެންނަމުން ާދިވެހިރ އްޖެާ،ދ ތީާމިއަދު ާފ ހަަގކުަރްނާާމި ާވެސް ާނ ންނަކަން ާަބޔަކު ާަބއެއް ާއަިއާއެތައް ާކުރިން އަށް

ާ ާކައިިރ ާމިތ  ާމިދ ކަށްދުވަުހ ާދ ދި ާއެބަޖެހޭ. ާކަންތަކާ ރިސޯޓެްއަގިއ ާހިނިގ ާވަެރއްެގާާއެ ާކޮންމެވެސް ުގޅިެގން

ހީނަރުކަމެއްާމިާސިނ ޢަތަށްާއަިއކަންާފ ހަގަކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއްއގޮތަކަށްާވެސްާޙައްޤުަތއްާހޯދ އިުރާ

ާއުނިެވގެން ާޙައްޤުަތއް ާބަެއއްގެ ާާއަނެއް ާމ ދަމ  ާއ ދެ، ާނުވ ނެ. ާކޮްށގެނެއް ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާގޮތަކަށް ވެސްާދ 

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާބޭނުންވ ނެ. ާހޯދަން ާޙައްޤުަތއް ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާމުވަްއޒިފަކަށް. ާރިސޯެޓއްެގ ާވެދ ނެ އަޅުަގނޑު

ނޑުާނުކުރ ނީާދިވެހިންނަށްޓަކައި،ާާހަމަގައިމު ނޑެއްާއެާރަށެއްަގއިާއެކަެމއްާނުކުރ ނަން.ާއެކަންާއަޅުގަ ވެސްާއަުޅގަ

ޙައްުޤގެާބޭނުންާހެޔޮގޮތުަގއިާހިފުމަށްޓަކައިާއަުޅަގނޑުާައއިސްާމިާަޙއްޤުެގާާމިާޤައުމަށްޓަކައި.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމި

ާހެޑް ާރަށުގެ ާކުރ  ާފަތުރުވެރިކަން ާއެ ާހިފ ނީ ާބަިއޢައޮާބޭނުން ނޑ  ާއަުޅގަ ާބަޔަކ ފީްސާކުރިމަތީގައި ގުިޅގެން.ާާތުހިފ 

ާއިހުސ ސްތަކ އި ާެއާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދ ނީ ާއިްއވަމުން އޮފީހެްއެގާކުރިމަތީަގއި.ާއޭރަކުްނާައޅުަގނޑުމެންެގާޝުޢޫރު

ާއެއްތަނަކަްށާެއްއެވާ ާަބޔަކު ާނުތިބޭނެ.ާކޮންމެައކަސް ާދެކޭކަްށާފަތުރުވެރިންތަެކއް ާބަލ ކަށް،ާެއާމަންޒަރު އެމަންޒަރު

ާުޗއްީޓާ ާވ ނެ. ާޖެިހލުންތަކެއް ާަބޔަކަށް ާކޮންމެވެސް ާވިޔަްސ ާއަުޑއުފުލިކަމުަގއި ާތިބެގެން ާހަނުހިމޭނުން ކިތަންމެ

ާުކޑަހޭދަކޮ ާކަހަލަ ާއުނދަޫގވ  ާބަޔަކަްށ ާއަންނަ ާމެދުވެިރެވއްޖެާށްލަން ާގޮތެއް ާއަާނަމަާވެސް އުުމެގާއެބަޔަކު

ާ ާނުހުންނ ނެ. ނޑުމެންނަކަށެއްޝައުޤުވެިރކަމެއް ާފަތުރުވެރިކަމ ާއަޅުގަ ާހަމަޖައްސ ލެވޭކަށް.ާާނެތް ާދިރިއުޅުން ނުލައި

ާވަސީލަތްތަަކކ ާކަމ  ާާބައިވަރު ާބައެްއ ާތިބި ާކޮންމެއަަކްސާގޮތްތަކެއް ާއ ދެ، ނޑުމެންނަކީ. ާއަޅުގަ ނޫން

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާފަރ ތްތަކުން ާހުންނަ ާޝައުޤުވެރިކަން ާމިކަމަށް ާފަރ ތްތަކުންނ އި ާބަިއވެރިވ  ހަޅުތ ލުކުރުމުގައި

ާއެބަޖެ ާހަޅުތ ލުވިސްނ ލަން ާކޮންކަމެއްހޭ ާކުެރވެނީ ާމި ާކުރިން ާނުކުންނ ާކުރުމުގެ ާމިކަމުން ާނަތީޖ ާނެކަމ އި ާނޭދެވޭ

ާބޮޑެތިާ ާހިންގ  ާބިނ ތައް ާބޮޑެތި ާހުންނަ ާކުރެވިފައި ާހޭދަކުރަްއވަިއެގން ާޑޮލަރެއް ާމިލިޔަން ާއެަތއް ާކޮަބއިކަން. އަކީ

މަޝްރޫޢުތައްާއެންމެާމިނެޓަަކށްާވެސްާހުއްޓ ލުމުންާެއާޚަަރދުކުރައްވ ާފަރ ތަކަށްާއެާލިިބަވޑަިއގަންނަވ ާގެއްލުމަކ އިާ

ދޭތެރޭގައިާވިސްނ ލަންާއެަބޖެހޭ.ާވަރަށްާގިނަާފަހަުރާާަޔކަށްާލިބޭނެާެގއްލުމަކާ ޅޭާބަތަނުަގއިާހަމަޖެހިގެންާއެާއުާއެ

ާަމްއސަލަ ާދިމ ވ  ާމިާހަޅުތ ލުކުރުމުގައި ާގޮތެްއ ާއޮތް ާފ ހަގަކުރެވިފައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެއްާދަންާއެއް ާނަވަނީ.

ާތަނ  ާއަނެއް ާއުފައްދ .ާމިސ ލަކަށް،ާކުރިައޅ ާތަނ އި ާއެބަ ާމައްސަލަ ާމުސ ަރާކިަޔިއގެން ާރަށެއްގައި ާޮއންނަ މަތީަގއި

ާރަނގަޅުީވމަ ާޗ ޖު ާސަރވިސް ާލިބޭ ާއެތަނުން ާޚިދުމަތްާާ،ރަނގަޅުވެަފއި ާއެ ާތަނުން ާއަދ ުކރ  ާަވޒީފ  އަޅުަގނޑު

ާނުވ ނެ ާހިނގަިއގެން ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާއުފެދޭ. ާއެބަ ާމައްސަލަ ާވެސް ާދެާާނުލިބޭތީ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާައޅުގަ ކަމަށް



 40 

ާމިންވަ ާެއއް ާފައިދ އަށްރަށަކީ ާލިބޭ ާަރށަށް ާވެްސާބަލައިގެްނާނުވ ނެ.ާެއއް ާރަށްކަމަށް ާދެ ާލިބޭނެ ވުެރާާރަްށާފައިދ 

 އަނެއްާރަށަށްާލިބޭާފައިދ ާކުަޑވެދ ނެ.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމަދުާޢީސ ނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކެ

ނޑުާކުަޑކޮށްާތަފ ތުާ ނަާމުކޮށްާގިއްާދަްއކަންޖެހެނީާމިތަނުގައިާޢ އްވ ހަކައެާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާއ އިާ ާވ ހަކަ ާދެއްކި ާމިާމެންބަރުން ާިޚޔ ލު ނުޑގެ ނޑަްށާާއަުޅގަ ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާތަފ ތުވޭ.ާފުރަަތމަ ާކުަޑކޮށް ކަުމގައި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާސަބަބަީކ ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅި ާބިލު ާއުނދަޫގ ާހަމަ ާޤަބޫލުުކރާ ާވަރަށް

ނަޑކަްށާއޮތްާެއދިގެންާހުށަހެޅިފައިާާގޮތުަގއިާމިާބިލަީކާދިވެހިާަޤުއމަށް،ާރައްޔިތުންނަށްާހެޔޮާ ބިލެްއާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާވ ހަކަތަކަށ ިއ،ާާޤަބޫލެއް ާހުރި ާބުެނވިފައި ާއުސޫލުތަކ އި، ާހުރި ާހިމަނ ފައި ާބިލުގައި ާމި ާައޅުަގނަޑށް ނުކުރެވޭ.

ހުރިހ ާާބަތްވ ާޕ ޓީއަށ އި،ާމިަްިބުލ ުހަށެހިޅ ެމްނަބަރާށިއ، ެމްނަބުރ ިނސ، ގޮތ ާހ ލަތ އި،ާބިލުާހުށަހެޅުނު

ާ ާއިންތިޚ ބަށް ާރިޔ ސީ ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާމިީއ ާސިފަކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާިވސްނ ލީމަ ހިންގ ާާރިސޯޓުކަންތައްތަކަށް

އެްއގޮތަކަށްާެވސްާދިވެހިރައްޔިތުންނަްށާކަމެއްގެާގޮުތަގއި.ާާދިންާޚަރަދުގެާބަދަލުާހޯދައިދޭންާކުރިވިޔަފ ިރވެރިންާކޮށް

ނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާރިސޯޓްާވަޒީފ އަދ ކުރ ާމަސަްއކަތްތެރިންނަށްާހެޔޮ ާއެދިގެންާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުގަ

ަނާގޮުތގައިާއަުޅަގނޑުާސިފަކުރަނީ.ާދެވަާނުކުރެވޭ.ާމިއީާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބަށްާޚަރަދުކުރިާފައިސ ާޕޭާބެކްާކުރުމުގެ

ާވ ހަކަ ާދަްނނަވ ލަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރަޭމާާވ ހަކަައކަށް ާއެބަ ާވެސް ާައޅުަގނުޑ ާގޮތުން ާުއސޫލެއްގެ އަކީ

ާހަ ާއޮތް ާރެިގޔުލޭޓުޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޙައްޤު ާއުސޫޅުތ ލުކުރުމުގެ ާޤ ނޫނެއް،ުކރުމ އި ނަޑެއޅުމުގެ ާކަ ެއކަންާާލުތަކެއް

ނޑަެއޅުމުގެާޤ ނޫނެ ނޑެއްާހަަމާާއްާމިާމަޖިލީހުންާހެދިދ ނެކުރުމުގެާއުސޫލުތަެކއްާކަ ކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާގޮ ާޤަބޫލެއްއެްއވެސް ާޤ ނޫނުާަތކަށް ާނުކުރަން ާއޮތް ާއެ ާޙައްުޤ53ާާއަސ ސީގައި ާއަސ ސީ ާއޮތް ާއެ ާމ އްދ ަގިއ ވަނަ

ާހެ ާމިތަނުގައި ާޤ ނޫނެއް ާހިފެހެއްޓޭނެ ާމިންވަރަކަށް ާބައެްއވެސް ާބިލަށް ާމި ާކަމަކަށް. ާވަރަްށާލައިދިދ ނެ ާބިލުގެ ލީމަ

ނަޑއެ ާކަ ާހަމަ ާހުރީ ާމ އްދ ތައް ާރިސޯޓުގިނަ ާއެއީ ާހަޅުތ ލަކީ ާމި ާގޮުތަގއި،ާިޅގެން ާއެްއޗެްއގެ ާނުކުެރވޭނެ ތަުކގައި

ާބައްޓަންުކރެވިފަނުކު ާގޮތަށް ާރެވޭނެ ާއެންމެ ާގޮތުން ާމިސ ލެއްގެ .ާ ާބަލައ6ާިފުރަތަމަ ާއަށް ާމ އްދ  ލިކަމުަގިއާވަނަ

ާއަދިާކީއްޯތާާކަމަށްާވަންޏ ާނޫނީާމިާބިލުާފ ސްވެއްޖެާކަމަށްާވެއްޖެާވިޔަސްާމިާޤ ނޫނުާފ ސް ވަންޏ ާިރސޯޓެްއގައި

ާވަޒީފ  ާމުަވއްޒިފުން ާޚިދުމަތ ާވަޒީފ އަދ ކުރ  ާިލބޭ ާތަނ އި ާމަސައްކަތްާާއަދ ކުރ  ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދޭތެރޭ

ނީާހަޅުތ ލުކުރަންވ ނީާވަޒީފ ާދޭާފަރ ތުެގާބުނަާވަނަާމ އްދ ގައިާމ6ާިހުއްޓ ލަިއގެންާތިބުމަކީާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާ

ާގެއްލުމެއް ާމުދަލަކަށް ާނުވަތަ ާނަފުސަށް ާމީހެއްގެ ާވެސް ާއެނޫން ާނުވަތަ ާތަުނގެ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ނުވ ެނާާނުވަތަ

ާސުލްހަވެރިކަމ ާގޮތެްއގެ ާދެްއކުމެްއާނެތި ާބިރުވެރިކަެމއް ާމީހަކަށް ާެއއްެވސް ާާމަތީން ާމ އްދ ެގ6ާާެއކުަގއޭ.ާމި ވަނަ

ާބަލައިމި ާހަމައެކަނި ާމުދަލަށް ާގޮސްާއިންނަ ާބަސްނޭހުމަކަށް ާމަދަނީ ާމުވަްއޒިފުން ާަތނެއްަގއި ާވިޔަސް ލިކަމުގައި
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މީހ ާއަށްާމ ލީާެގއްލުމެއްާނުވ ެނާެއއްެވސްާގޮެތއްާނޯންނ ނެ.ާެއއީާޭއަނާާވަންޏ ާއެާކަމަށްާާމަސައްކަތްާހުއްޓ ަލއިފި

ާމުދަލަކަ ާއެާއޭނަގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާގެއްލުްނީވ ާެއީއާށް ާައކީ ާވިޔަފ ރި ާއެަބއޮތް. ާޙައްޤު ާއެ ާސިފަކުރުމުގެ ާއެހެން އީ.

ާބަލައިފިާ ާބިލަށް ާމި ާގޮސް ާމިހެން ާހޯދުމެއް. ާމުދ  ާމ އްދ ތަކެްއާާކަމަށްާމުދަލެއް. ާކިތަންމެ ާވ ހަކަދަްއކ ނެ ވަންޏ 

ާޢަްބދު ާީއވ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާގޮތުން ާއުސޫެލްއެގ ާެއގޮތުން ާވ ހަކަާهللاާއެބަހުރި. އަްށާާދެްއކި

ާދެ ާމިއީ ާބިލަކީ ާމި ާތ އީުދކުރަން. ާވ ންޖެހޭނެ.ާާއަޅުަގނޑު ާބިލަކަށް ާހިމ ޔަތްކުރެވޭ ާޙައްޤުަތއް ާވެސް ފަރ ތުގެ

ާގޮތުންާދަންނަވ  ާހަޅުތ ލުާފެށުނީމަާބެލެންޖެހޭނެާއެާހަޅުތ ލުާކަމަށްާމިސ ލެއްގެ އެާކުރެވެީނާާވަންޏ ާރިސޯޓެއްަގއި

ާކަމަކާ  ާކޮން ާލިބިޭދާާއެއީ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިެވހި ާޤ ނޫނުތަކުން ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ުގޅިގެންތޯ.

ާއެއްާ ާހަޅުތ ލެއްތޯ. ާކުެރވޭ ާއުިނވެގެން ާމަޤުޙައްޤެއް ާޒ ތީ ާއުނިނުވެ ާޙައްެޤއް ާހަޅުތ ލެއްާވެސް ާކުރ  ާޞަދަަކށްޓަކައި

ާއެކަްނާހު ާަވގުތުން ާތ އީދުކުރަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާބޭނުންޮކށްގެން ާއްޓުވަން.ާބ ުރގެ ެވްސާހުއްުޓވަން

ާތ އީ ާަވޒީފ އ އަޅުަގނޑު ާއެހެނެއްނޫން، ާނުލިބިގެްނާާދުކުރަން. ާޙައްޤެއް ާލިބެންޖެހޭ ާމުވައްޒަފުންނަށް ާޤ ޫނނުން ބެހޭ

ާހަޅުތ ލެއް ާހުާކުރެވޭ ާއެްއވެސް ާގެންދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ާހަޅުތ ލު ާއެ ާވ ނަމަ ާރަްއޔިތުކަމަށް ާދިވެހި ންނަށްާރަެހއް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ޮވގެއޮ ާއެއީ ާުނވ ނެ. ާކޮްނާާނެއް ާސުވ ލަކީ ާއުފެދޭ ާދެްނ ާނުވ ނެ. ާކުރެވިގެެނއް ާއެކަްނ ޚިލ ފު.

ާބަލ ނީ.ާޤ ނޫނީ ާބައެއްތޯ.ާވަރަްށާާބައެއްތޯ ާކޮން ާބަލ ނީ ާހަޅުތ ލެއްތޯ ާކުރެވޭ ާނުލިބިގެން ާޙައްޤެއް ާލިބެންޖެހޭ ގޮތުން

ާއެ ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާސުވ ެލއް. ާމަރަނގަޅު ާޖަމުބަހުރި ާތަމްސީލުކުރ  ާއެބަހުރި.ާސައްކަތްތެރިން ޢިއްޔ ތައް

ާއެބަ ާއޮތޯރިޓީާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާވަޒީފ އާ ާއެްއާއެބަާއޮްތާޭލބަރާރިލޭޝަން ާާއޮތް ާއުފެދިފައި.ާބެހޭ ާދަށުން ޤ ނޫނުގެ

ާޖެހޭނެާއެތުާއޮންނަންފަރ ތްތަކަށްާފުރުޞަާރިޒަމްާމިނިސްޓްރީާއެބަހުރި.ާލޭބަރާމިނިސްޓްރީާއެބަހުރި.ާމިާހުރިހ ާޓޫ

ާއެާ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާއެީއ ާތިބުމަީކ ާތިބަ ާެއ ާހުއްޓ ލަިއގެން ާމަސައްކަްތ ާމުވަްއޒަފުން ާހަޅުތ ލަކީ، ާހިނގ  ާއެ ާތަނުގެ

ާނުލިބިގެންތޯ. ާޙައްޤެއް ާލިބެންޖެހޭ ާމުވައްޒިފުންނަށް ާަމގުާމީހުންނަށް، ާޒ ތީ ާަބއެްއގެ ާވަކި ެދްއާސަނޫނިއްޔ 

ާކަމެއްތޯ ާކުރ  ާޤަބޫލުކުރ ފުރިހަމަކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާދީފަިއާާ. ާޙައްޤު ާހަުޅތ ލުކުރުމުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ގޮުތގައި

ާއޮްތާ ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާދިވެިހާރައްޔިތުންނަށް ާދައުލަތް ާދިވެހި ާސަބަބަކަށްޓަަކއި.ާއެއީ ާއެންމެ އޮތީ

މައްޗަށްާނިކުމެާޙައްޤުާހޯދުމުގެާބޭނުމުގައި.ާޙައްޤުާޙައްޤުތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުގައިާނުކުޅެދުނީމަާދިވެހިާރައްޔިތުންާމަގު

ާއެ ާޙައްުޤާާހޯދަން ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާބަޔ ންކުރީ. ާަޙއްޤު ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާބޭނުމުގައި ާދިނުމުގެ ފުރުޞަތު

ާޤަބޫލެއް ާވެްސާއަޅުަގނެޑއް ާކަާބަޔ ންކުރީ.ާެއއްގޮަތކަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާފަހަރަކު ާދިމ ވ ހ  ާކަމެއް މަކަްށާނުކުަރން

ާޤ ނޫނުއަސ  ާއެއީ ާހަޅުތ ލުކުރުމަކީ ާމަގްސަނިކުމެ ާބަޔ ންކުރި ާަޙއްޤު ާއެ ާފުރިހަމަސީގައި ާއޭގެ ގޮތުަގިއާާދު

ާޤަބޫލެއް ާެވސް ާކަމަކަށް.ާއަުޅަގނޑަށް ާތ އީދުކުރ ާާބޭނުންކުރަނީ ާބޮޑަށް ނުޑާވަރަށް ާއަުޅގަ ާއުސޫލުން ނުކުަރން.ާއެ

ާޢަބް ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދުވ ހަކަފުޅެއް ާދިއުމުެގާهللا ާހަޅުތ ލަކަށް ާކުީރަގއި، ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ވިދ ޅުވީ.

ނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާކަމެއް.ާ ކުރީަގއިާމުވަްއޒިފުންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާމިާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކުރުމަކީާއަުޅގަ
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ާވ ހަކަ ާފަރ ތުްނ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާރަސްމީކޮށް ާމެނޭޖްމަންޓ އި ާރިސޯްޓ ާގޮތުން ދެެކވެންޖެހޭނެ.ާމިސ ލެއްގެ

ާދެާއިފަވ ހަކަދަްއކ  ާހައްލުކުރަން ާއެކަން ާމެނޭޖްމަންޓަށް ާހ ލަތެއްގައި ާއެދިއްޖެ ާއެއްބަސްވ ާާމެނޭޖްމަންޓުން ފަރ ތް

ާއެ ާތ އީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާދިނުމަށް ާމެނޭޖުާމުއްދަތެއް ާހައްލުނުކުހިސ ބުން ާއެކަން ާ،ރެވުނީމަާމަންޓަށް

ާަވޒީފ އާ  ާޤ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާވަިކާބެހޭ ާމިނިސްޓްރީގަިއ ާލޭަބރ ާއޮންނ ނެ ާދީފަިއ ާބ ުރތަކެއް ާއެަތއް ާދަށުން ނޫނުގެ

ާާއިދ ރ  ާރިލޭޝަން ާލޭބަރ ާއޮތޯރިޓީ. ާރިލޭޝަން ާލޭބަރ ާއުފައްދ ފަިއ، ާމައްސަލަާާއޮތޯރިޓީއ އެއް ހިސ ބަށް

ާހައްލުނުކުެރވުީނމަ ާމައްސަލަ ާިއން ާއޮތޯރިޓީ ާލޭބަރާރިލޭޝަން ާގެންދަންޖެހޭނެ. ާއެާ،މުވަްއޒިފުން ާެއއީ އޮީތާާދެން

ާނިކުންނަންޖެހިފައި.ާއެ ާހޯދަން ާޙައްޤު ާއޮތް ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާޤ ނޫނުގައި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ހިސ ބުންާާމުވަްއޒިފުން

ާއޮެވގެނ53ާާް ާހުރަހެއް ާއެްއވެސް ާުމވަްއޒިފުންނަށް ާޕްރެްކޓިްސކުރުމުގައި ާމ އްދ  ާދިވެހިރ އްޭޖެގާާވަނަ ނުވ ނެ.

ާމ ޙައުލު ާޓޫާާއޮތްާާމަސައްކަުތގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިގޮތުން ާރިސޯޓްތައް ާގިނަ ާދ އިރ ގެ ާހުރިހ ާާރިޒަމް އޮތީ

ާމި ާވަކިާާރިސޯޓްތައްހެން ާއުޅެން ާމުވަްއޒިފުން ާގޮުތގައި. ާރަށެއްގެ ާވަކި ާވަކިން ާރަށްރަށ އި ާއުޅޭ ާމީހުން ހުންނަނީ

ާ ާރުހުމެއް ާމީހ ގެ ާއޯނަރު ާރިޯސޓް ާދީފައި. ާސަރަހައްދެއް ާވަިކ ާަކނަޑއަޅ  ާމީހ ސަރަހައްދެއް ާމުވައްޒިފު އަްށާާނެތި

ާގޮެތއް،ާެކޭވނެ ާއެރޭނެ ާގޮެތއް،ާރަށަށް ާދެވޭނެ ާބޭރަށް ާމ ޙަާރަށުން ާެނތް ާގޮެތއް ާަވޒީފ ާގޮތެްއ،ާނިދޭނެ އުލެްއގައި

ާމި ާއެހެންވީމ ާއަދ ކުރަން ާހ ެއ ، ޖެހެނީ. 34ާާލަތުގައި ާނުލިޭބނެ. ާކ ކަށް ާފަހުން ފަުހާާަގޑިއިރަށ34ާްަގޑިއިރު

ާއެ ާނުލިބޭނެ. ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާނިދ ކަށް ާހުއްޓ ލައިގެން ާމަސައްކަތް ާމުވައްޒިފުންނަށް ާދެން ާހެދީމަ ާޤ ނޫނެއް ކިޔ 

ާއ53ާެ ާނޯންނ ނެ. ާޙައްޤެއް ާއެްއވެސް ާޕްރެކްޓިސްކުރ ނެ ާމ އްދ  ާވަނަ ާހަދ ގޮތަށް ާޤ ނޫނު ވަންޏާ ާކަމަށްާާމި

ާހެދުމުގެާކުރީަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީާާނުވަނަާމ އްދ ާބޭްއވުމުގެާެއއްވެްސާބޭނުމެއްާނެތް.ާމިާޤ ނ53ާޫޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ތަނުގައިާދެްއކިާވ ހަަކއ ާދޭތެރޭަގއިާއަުޅަގނުޑާާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިމިތަނުން.ާދެން،ާބަދަލުކުރަންވީާ

ާއި ާއަޅުަގނޑަށް ާސ ފު ާވަރަްށ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނުވޭ. ާހައިރ ެންއ ާވަރަކަށް ާހުއެްއވެސް ާއެާާވެސްތިރ މު ާވަރަށް

ބޭފުޅުންނަކީާއެއީާާބޭފުޅުންގެާމަޖުބޫރީާހ ލަތު.ާއެާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާސ ުފާއެކުރަން،ާރަށްާބޮޑަށްާބޭފުޅުންނަށްާވަ

ެއއް.ާާނޫްނާގޮތަކަށްާވ ހަކަާާމަޖިލީހަށްާއިންތިޚ ބުވިާބޭފުޅުންނަކަށްާނުދެއްކޭނެާއެާވަކިާަބއެްއގެާއެހީތެރިކަމުަގއިާމި

ބޭފުޅުްނގެާއެހީތެރިކަމެއްާނުހޯދ ާާރަޙުމަތްފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާއެهللاާާނަމަވެސްާއެހެންާއެކަންާދިމ ވ ނީާއަޅުަގނޑު

ާ ާސީދަލަށް ާމިހ  ާވަދެވުނިމ  ާމަޖިލީހަށް ާމިާތެދަށްމި ާމިާސ ފުކޮށް ާލިބިފައި ާފުރުޞަތު ާބުނ ނެ ގިަނާާ.އޮތީާވ ހަކަ

ާވެދ ނެ.ާއެހެންވީ ާކަމަށް ާއެފުރުޞަތުާނެތީ ާހަިއރ ނެަަެއަކަމކ، މާ މެންބަރުންނަށް ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑާށް އްާނުވޭ.ާއަުޅގަ

ާައޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާތަންކޮޅަކީ ާދަންނަާހިތ މަކުރ  ާއަންނަތަކުރ ުރޮކށް ާމަޖިލީހެއްެގާާހަކަވ ާވަމުން ާމި އެއް

ާފައިސާ  ާއޯނަރަކު ާރިސޯޓު ާއިށީނުމަށްފަހު ނިޑެއއްަގއި ާނީންނ ނެާގޮ ާމީހަކު ާހުރި ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ާ.ދީގެން

ާވޯޓުލައިާ ނިއަެރއްާމިތ ާޓަރެއްާއިންޖީނީންނ ނެާޑޮކްާިތޚ ބުކޮށްފައިާތިބިާމީހުންާތިބޭނީ.ާމިތ ނކުއިންގެންާރައްޔިތުން

ާމަންދޫބެއް. ާަރއްޔިތުންެގ ާމަންދޫބެއް. ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާަޙއްޤުަގއިާއިންނ ނީ ާވ ހަކަާރަްއޔިތުންގެ ާދަްއކާ މިތ 
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ވަރަަކްށ44ާާހިސ ބަށްާޓޫރިޒަމްާދ އިރ ގައިާާގައިާމިހ ވަންޏ ާވ ހަކަާދައްކަްނޖެހޭނީާއިންސ ފުން.ާދިވެހިރ އްޖޭާކަމަށް

ާދެން ާނޫނިއްޔ  ާހަޅުތ ލެއް ާެއންމެ ާއިުރގައި ާޤ ނޫީނާާހުރިާހަޅުތ ލުކުރެވުނު ާހުރީ ާކުރެވިފައި ާހަޅުތ ލެއް ހުރިހ 

ާމަތީގައި.ާއަޅުާ ާވ ހަކ ގެބިންގަލެްއގެ ާމިދަންނަވ  ާބޭނުންާަގނޑު ާބަލަން ާއަޅުާާކަމަށްާދޮުގާތެދު ާވަންޏ  ނޑު މިހިރީާގަ

ބަށްާމިާމަޖިލީހުންާރިސޯޓުާއޯނަރުންާނުހިމެނޭާގޮތަށްާމިާމަޖިލީހުންާނަގ ާކޮމިޓީއަކުންާމިހ ާހިސ ާހަމަާތައްޔ ރަށް

ާަތޙުޤީޤުކުރަންވީ ާހަޅުތ ޅު ާހުރިހ  ާމިނިްސޓްރީާކުރެވުނު ާޓޫރިލޭބަރ ާއެބަހުރި. ާިލޔެިކޔުން ާއިމްޕްލޯއީގައި ާސްާޒަމް

.ާފުލުހުންާއަތުގައިާމަޢުލޫމ ތުާއެބަހުރިާގެން،އެސޯިސއޭޝަނުަގއިާލިޔެކިޔުްނާއެބަހުރި.ާހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތެއްާސ ފުކޮށް

ކިހިނެއްތޯާހަޅުތ ލުތައްާފެށިފައިާހުރީ.ާހަޅުތ ލުތައްާފެށިފައިާހުރީާދެމަސްާތިންމަސްާާކުރަންވީާސ ފުކޮށްގެންާތަޙުޤީޤު

ާވަޒީފ އ ވަން ާނުދީގެން ާމުސ ރަ ާާދެން ާބުނ  ާޤ ނޫނުގައި ާއ އިސަބެހޭ ާމުސ ރ ގަ ާނުދީގެން ާޗ ޖް ަވޒީފ ެގާާރވިސް

ާތަފ ތު ާހުރެގެން، ާމަސަްއކަތްކުރުން ާމ ޙައުެލއް ާަރއްކ ތެރި ާކ ންބޯްނާެއަކށީގެންވ  ާރަނގަޅަށް ާނެތިެގން. ކުރަން

ާނުލިބިގެން ާަޓއިމް ާއޯވަރ ާނުލިބިގެން. ާުޗއްޓި ާޙައްޤުވ  ާނުލިބިގެން. ާހަޅުތ ލު ާމިހެން ާފެށި. ާހުރީ. ާނޫންާފައި މި

ކުރައްވ .ާއެއްާހަދ ގެންާތަޙުޤީޤުާމިާމަޖިލީހުންާމިާއިންސ ފުވެރިާމިނިވަންާކޮމިޓީކަށްތޯާހަޅުތ ލުާފެށިފައިާހުރީާގޮތަ

ާއެއް ާމިތަނުގައި ާޙަޤީޤަތަށް. ާޖެހެނީ ާދަްއކަން ާވ ހަކަ ާބިލަށްާާމިތަނުގައި ާމި ާދުވަހަކު ާކުިރން ާވިދ ުޅވި މެންބަރަކު

ާވ ހަކަ.ާާވ ހަކަދަްއކަމުން ާހަމަލ ދިން ާމީހަކަށް ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ާއެްއޗަކުން ާތޫނު ާތެރޭަގއި ާހަޅުތ ލުގެ ާރަށުގެ ރީތި

ގްރިީޓާކޮމިޝަުނެގާއޮީތާޕޮލިސްާއިންޓެާއެާާިހއުމަންާރައިްޓސްގެާރިޕޯޓުާއޮތީާބައްަލވ ާާފުލުހުންެގާރިޕޯޓްާއެބައްލަވ ާ

ާކުށްވެިރވަނީ.އެއްާތަޙުޤީޤު ާބައެއްތޯ ާކޮން ާނިމުނީ. ާއިންޓެޕޮލިާކޮށް ާއެސް ާތަޙުޤީޤުގައި ާކޮމިޝަުނގެ އޮތީާާގްރިޓީ

ާ ާއެތައް ާފުލުހުން ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ނަޑއެިޅގެން ާއެޢަކަ ާބަޔަކަށްާާމަލެއް ާއެތައް ާކަމަށް. ާހިންިގ ތ ނގައި

ާކަ ާރިޕޯޓުާއަނިޔ ކުރި ާރައިޓްްސގެ ާހިއުމަްނ ާއެމަށް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާއޮތީާާގަިއ ނޑަެއޅިގެން ޚިލ ފަްށާާކަ

ާކަމަްށާއިނގޭތޯ.ާތަނުގައިާއަނިޔ ކުރިާވެހިރައްޔިތުންނަށްާފުލުހުންާއެދި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދު.ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީާއެއްާޮތއްޑޫާދ އިރ ގެާމައްސަލަާނިޒ މ ާބެހޭ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީތޮއް

ާ ާއޯނަރުންނަށްާއ ދެ، ާިރސޯޓުތަކުެގ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާގޮތަށް ާއޮޭޅ ާޙަޤީޤަތް ާމެންބަރު ާދަްއކަުމންދ  ާވ ހަކަ މިހ ރު

ާރ އްޖޭގެ ާގޮތަށް ާވ ހަކަާބަދުނ މުވ  ާގޮތަށް ާހިތްވަރުދޭ ާމުޒ ހަރ ކުރަން ާހަލ ކުރަން ާއެކަްނާރިސޯޓުތައް ދައްކ ތީ
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ާމައްސަލަ ާިނޒ މީ ާައޅުަގނޑު ާރީާނުހުއްޓުވ ތީ ާެނގީ. ާމި ާހަންޖަރ ާއެއް ާގަޔަށް ާބިދޭސީން ާތަންތަނުގައި ާރަށ އި ތި

ާ ާޓެރަރިޒަމް ާރ އްޖޭގައި ާމި ާހަރ  ާވ ހަކަދަްއކަނީ.ާޢައެްއޗެހި ާއެ ާއިނގޭތޯ ާމެންބަރެއް ާހިތްވަރުދޭ ާހިންގުމަށް މަލުތައް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިތ ...

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ެއްއާާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅ ާގުޭޅާގޮުތންާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާޫނން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާާހޭާމައްސަލަނިޒ މ ާބެ

ާވ ަހކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުން.ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާނުނެގޭނެ.ާކެނދިކުޅުދޫ

ާ

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާކެނދިކުޅުދޫ

ާގެންދިަޔާވ ހަކަާއެހެންވީމަ،ާިޢއްޒަތް ާަރީއސް،ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވަމުން ާމިާތެރި ާިޢއްޒަތްތެިރާިގަނާާައކީ ަތނުގައި

ާވ ހަކަ ާދެއްކެވި ާބަާމެންބަރުން ާވަކި ާނެތި ާބެއްލެވުމެއް ާޙަޤީޤަތަށް ާމިކަުމެގ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާރުއްސަްނާައކީ ަޔކު

ޙަޤީޤަްތާާ.ނޫނޭެއކަމުގެާޙަޤީޤަތަީކާއެީއއެއްާާ.ވ ހަކަތަކަކޭންާދެކެވުމުންާދިޔަާލަޙަތުާހިމ ޔަތްކުރަވަކިާަބއެްއގެާމަޞް

ބަރަކުާވަރަށްާފަހުންާރިާމެންންާއެނގޭނެ.ާމިތަނުންާޢިއްޒަތްތެބޭނުންވެއްޖެާފަރ ތަކަށްާބަލަާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބަލަން

ާދަ ާވ ހަކަ ާވިދ ުޅވެްއޖެ ާކުރެވުނުއްަކވަމުން ާރިސޯޓެއްގައި ާފަހުން ާވ ަހކަާވަރަށް ާއެހަޅުތ ލެްއގެ ާފުލުހުްނެގާާ. އޮތީ

އްލުާހަމ ާމުވައްޒަފުންނަށްާއެކަންާއްާނެތްާވ ހަކަ.ާއެާހިސ ބަށްާދިޔައިރިޕޯޓުާބައްލަވ ާމުވަްއޒަފުާމީހ ާނިދ ނެާބ ލީހެ

ާހަޅުތ ލު ާކުާާނުކުރެވުނީ ާާއ ރަންޖެހޭނެ.ާވަޒީފ ވެސް ާލިބެންޖެހޭ ާޤ ނޫނުން ާހޯދަންާބެހޭ ާަޙއްޤު ާއެ ާނުލިބިގެން ޙައްޤު

ާމެނޭޖްމަ ާާޓަށްންޝަކުވ  ާހެދީ، ާޕެޓިޝަނެއް ާއެންމ52ާެހުށަހަޅަން ާފޮނުވ ލީ. ާަކނޑަލ  ާއެއްފަހަރ  ާމުވަްއޒަފުން

މަްސ9ާާާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާކުރިާރަށުގައިާމުވަްއޒަފުންނަށްާލިބެންޖެހޭާޙައްޤުާނުލިބުމުގެވިދ ޅުވ ާހަޅުތ ލުާތިޔަފަހުންާ

ާމެނޭޖުކުރިންފެިށގެާދުވަސް ާއެކަމަށް ާމުަވްއޒަފުން ާހުަށހަޅަންާމަންޓ ން ާޝަުކވ  ާަދއްކ  ާވެވ ހަކަ ެއްއާާިސޓީގެން

ާ ާަދންވަރ9ާާުލިޔުނު ނޑު ާހުށަހަޅައިާޖެހިއިރުާކ5ާަމީހުންާރޭގަ ާބޭރުކޮށްލީ.ާޝަކުވ  ާދިޔަމ ާާެގން.ާއެނޑ  ހިސ ބަށް

ާހަޅުތ ލު ާޙައްމީހުން ާއިނޭގތޯ. ާހަޅުތ ލުކުރ ނެ ާމުވައްޒަުފން ާހޯދަން ާއެޤު ާވަރަާކުރ ނެ. ާނުހުއްޓުވޭނެ. ްށާކަމެއް

ާ ާއަޅުަގނޑު ާމިާއެއްާވ ހަކަސ ފުކޮށް ާާމިއަދު ާމިދައްކަނީ ާދަންނަވ ާهللاާތަނުގައި ާއަޅުަގނޑު ާހުވ ކޮްށފައި ގަންދީ

ާވަރުާވ ހަކަ ާޤައުމުގެ ާމި ާދުވަހަކު ާހުރިހ  ާދުނިޔޭަގއި ާމީ ާއެއް ާނެހެދެނީސް ާޔޫނިއަނެްއ ާލޭބަރ ނުޑާގަދަ އަޅުގަ

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަން ާނުލ ނަން. ާޑިމޮކްރަސީހުއްޓަެއއް ާނުގެނެވޭެނާާކުރ ނަން. ާމިޤައުމަކަށް އެއް

ާޙަްއުޤާ ާމަސައްކަތްތެރިްނގެ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާުފރިހަމަވ ނީ ާޑިމޮކްރަސީ ާިހމ ޔަތްނުކުރެވި. ާޙައްޤު މަސައްކަތްތެރިންެގ

ާ ާުކރަން ާއެކަން ާނުހުއްޓެވޭނެ. ާެދނެއް ާއެކަެމއް ާއުފެދިގެން. ާޔޫނިއަްނތައް ާޓްރޭޑް ާވެސްާއެްއގޮހޯދ ދެވިގެން. ތަކަށް
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ރ ތަށްާލިބޭާއ މްދ ނީއ ާއެކަީށގެންވ ާއެްއެޗްއާދޭާފަާވ ނީާދެންާަވޒީފ ާރިާކަމަކަށްދެންާބުްއދިވެއުޅޭނެާކަމެއްާނެތް.ާ

ާ ާއެްއެޗއް ާއެންެމާރަނގަޅު ާދެވުނު ާވ ހަާދީގެްނާމުވަްއޒަފުންނ މުވަްއޒަފުންނަށް ާއަިއސް ާެއއްމޭުޒާދޮށަށް ަކާދެފަރ ތް

ާދައްކައިާ ާހޯހަގެން ާޤ ނޫނެްއާހަދައިދެިވެގންއްލެއް ާވެސް ާހަ.ާއެގޮތަކަށް ާހަޅުތ ލުގެން ާހުއްޓުވ  ކުިރޔަނުދީާޅުތ ލުކުރުން

ާދުނި ާދެން، ާނުކުރެވޭނެ. ާމިގޮތަކަށް ާމިކަމެއް ާއަޅުވެިތކޮށް ާތަރައްީޤވެމުވަްއޒަފުން ާޤައުމުތަކުގައި ާހުިރާޔޭގެ ފައި

ާވެ ާެއގޮތަކަށް ާއެީއކީެއއް ާލޭބަރާސްޓްރައިކަކީ ާހުިރާޤައުމުތަކުަގއި ާތަރައްީޤވެފައި ާގޮެތއްަގއި ާއަންޕްރޮފެޝަނަލް ސް

ާޤައުމުތަކުގަާ ާސްވިޑެން ާނޫން. ާއެްއޗެްއ ާދެކޭ ާއި ާޤައުމުތަކުަގއި ާކުޑަމިނުްނ3:22ާާކަހަލަ ާއެންމެ އަހަރުތަުކގައި

ާމަހޮސްޕިޓަލު ާނަރުހުން ާމަސަްއކަތްކުރ  ާެއތައްގައި ާއެއީ،ާީމގެ ާހަޅުތ ލުކުރީ. ާނުކުމެ ާކުާގުމައްޗަށް ރީަގއި.ާޤަރުނެއް

ާ ާމިތިބަ ާދުމިޤައުމުގަިއ ާއިަހކަށް ާއެއީ ާއަދި ާއޯނަރުންނަށް ާރިސޯޓު ާއުޅުނަަކސް ާފެިނގެްނ ާދުނިޔެ ދުނިޭޔގެާވަހަ

ާމިއަދަކު ާއުޅެނީ ާފެނިގެން ާދުނިޔެ ާޤައުމުތަުކެގާާމީހުންނަށް ާހުރި ާތަރައްީޤވެފައި ާދުނިޔޭަގއި ާއިނގޭތޯ. ާނޫން ެއއް

ާއަ ާގޮުތަގިއާވަޒީފ  ާޤަބޫލުކުރ  ާއެާމީހުންާދ ކުރ ރައްޔިތުން ާއެާޤ ނޫނުން ާހޯދަން ާޙައްޤު ާނުލިބޭ މީހުންާާމީހުންނަށް

ާތަހުޒީބީ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާވަރަށް ާެއއީ ާއުފުލުމަކީ ާއެްއވެްސާާއަޑު ާޓޫރިޒަމަށް ާޤައުމުގެ ާމި ާސަބަބުން ކަމެއް.ާއެކަމުގެ

ެގއްލުްނވ ާތ ލުކޮްށގެންާޓޫރިޒަމަށްާައކީާހަޅުާގެއްލުމެއްާވ ނެާކަަމކަށްާއަުޅަގނޑެއްާޤަބޫެލއްާނުކުރަން.ާދެަވނަާވ ހަކަ

ާހުއްޓުާކަމަށް ާފުރަތަމަ ާސަބަބު ާހަޅުތ ލުކުރ  ާލިބެންޖެހޭާވަންޏ  ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާކުާވަންީވ. ާނުލިބިގެން ރ ާޙައްޤު

ގައިާބ ޔ ންކޮށްފަިއާއިންާރިސޯުޓާއޯނަރުންނަށްާހުއްޓުވޭނެ.ާުމވަްއޒަފުންނަށްާޤ ނޫނުާކުރުމުންާވަރަށްާފަސޭހަާހަޅުތ ލު

ާއަޅުވެތިކޮްށގެންާތްއޮ ާނުދީ ާޙައްޤު ާއެ ާހުއްޓުނީ. ާއެކަން ާދިނީމ  ާމަސަްއކަތްާޙައްޤު ާލައްވ  ކުުރވަްނާމުވަްއޒަފުން

ާެގއްލުންވެ ާޓޫރިޒަމަށް ާނުބުނެ ާއަނަގއިން ާމުަވއްޒަފުން ާއެކަނިތިބޭކަންއުޅެގެްނ ާމުަވއްޒަފުން ނުޖެހޭނެ.ާާދ ނެތީ

މުގެާޓޫރިޒަމްާހިމ ޔަތްކުރުމަކީާއެއީ.ާޓޫރިޒަމްާހިމ ޔަތްކުރުމަކީާެއީއާއެއްާނޫންާމިާޤައުާމުވަްއޒަފުންގެާއެކަނިާޒިންމ 

ާޒިންމ  ާވެސް ާދެފަރ ތުގެ ާލިބޭ ާމަންފ  ާކުރަންޖެހެނީ.ާާޓޫރިޒަމަށް ާއެކަން ާނޫން ާމުވަްއޒަފުންނެއް ާހަމައެކަނި ެއއް.

ަުދީމަާެވސްާުމާސަރ ނ، ވެސްާއަނަގއިންާނުބުނެާނެތީާމުވައްޒަފުންާއަުޅވެތިުކރީމަރިސޯޓަށްާގެސްޓުންާނަެއއްްސދ 

ާނުބުނެ،ާއަނބިދަ ާއަނަގއިން ނޑަށް ާބަ ާމުވައްޒަފުންާރިން ާގެއްލުންވެދ ނެތީ ާޓޫރިޒަމަށް ާނުބުނޭ. ާއަނގައިން ޖެހޭއިރު

ާއެ ާއޯނަރުން ާރިސޯޓު ާލ ރީާތިބެންވީ. ާހުރިހ  ާލިބޭ ާައޅައިާާމީހުންނަށް ާޖީބަށް ާސިްނގަޕޫރުަގިއާއެއް ާގޮސް ގެްނ

ާފުރަތަމަ ާާތިބެންވީ. ާމިޤައުމުގެ ާކަމަކީ ާޓޫރިޒަމަށް ާނީއ މުދަލިބޭ ާޤ32ާަ%ގެ ާތެރޭަގިއާއުމި ާއިޤްތިޞ ދުގެ މުެގ

ާނޭ ާހުނ32ާޭ%ބުރޭ. ާޖަރުމަނުަގއި ާވެސް ާމުިޅން ާޖަރުބުރޭ. ާއެ ާއޮޕަރޭޓަަރކު ާޓުއަރ ާއެަކއުންޓަކުްނާންނަ މަނުގެ

ާސި ާމީހ ގެ ާރިސޯުޓ ާހުންނަ ާޖަމ ވަންގަޕޫރުގެ ާފައިސ  ާއެަކއުންޓަށް ާމީހ ގެ ާކުޑައޯނަރު ާއެންމެ ާިމާާނީ. މިނުން

ާ ާއެ ާވަދެނުލ  52ާާާ.ފައިސ ޤައުމަށް ާދެން، ާމިދިޔައީ. ާއެކަމ އަހަރު ާނުބުެނާާދިވެހިރައްޔިތުން ާއަނގައިން ެވސް

ާއެހެންނުތިބެންވީ ާމިާމި ، ހެންވީމ އެާން.. ާވ ހަކަާދަންަނވަން ާާުއޭޅ ާޤައުުމގެ ާމި ާޫޓރިޒަމުއަީކ ާިމާގެ ާމުޅި މަންފ 
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ާލިބެންޖެހޭނެ. ާލިބެންޖެހޭނެާާޤައުމަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާއަދ ކުރ  ާދ އިރ ެގާާވަޒީފ  ާތޮއްޑޫ ާދެން، އިނގޭތޯ.

ާޢިއްޒަތްތެރި....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތޮްއޑޫ ާއިށީނދެވަޑައިގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ތޮއްޑޫ

ާޮތއްާ ާހިތްތެވުމަށްާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާުހރުމަތްތެރިކޮށް ާަގވ އިދަށް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ޑޫ

ާ ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާިޢއްޒަތްެތިރާނަސޭހަތްތެރިވަން. ާދ އިރ ގެ ތޮްއޑޫ

ާތޮްއޑޫ ާނަސޭހަތްތެރިވަން. ާހިތްތެވުމަށް ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް ާމެންބަުރާާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ

ާގަވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ

 

ާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާކެނދިކުޅުދޫ

ާދެރަ ާވެްސ ާެއއްގޮަތކަށް ާއެކަމުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން ާވަަރށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާާވެދ ނެ ާނުވޭ. ތޮްއޫޑާއެއް

ވީމ ާާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށްާއަންނަންާފައިސ ާޚަރަދުކޮށްދިނީާިރސޯޓުާއޯނަރުންނަކަށް

ާއޯނަރު ާވ ހަކަދަްއކަންރިސޯޓު ާދިފ ުއަގިއ ާވެދ ެނާންގެ ާހަމަ ާއެއީ ާމެންބަރަށް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ޖެހޭނެ

ނުޑާާކަމެއް.ާވަރަށްާރަނަގޅުާވ ހަކަާ ނޑުާޤަޫބލުކުރަން.ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަމުންާއަޅުގަ އެއް،ާއެކަންާއަުޅގަ

ާކުެރވޭާޤ ނޫނަކަށްާއުސޫުލތަކެއްާަކނަޑއެޅި...ޤ ނޫނަކީާމިާހަޅުތ ލުާރެގިއުލޭޓުއަކީާމިާާދަންނަވަންާއޮތްާވ ހަކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާޢިއްާތޮއްޑޫ ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވަން ާމެންބަރުާމެންބަރު ޒަތްތެރި

ާހު ާހިތްތެވުމަށްގަވ އިދަށް ާއަފްރ ޝީމްާާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާރުމަތްތެރިކޮށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ އުނގޫފ ރު

ާޢަލީ.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ

ާ ާހުށަހަޅުއްަވިއާ. عليكنާاسالم`. ާމަޖިލީހަށް ާބިލެްއ ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެންމެ ާެވސްާދެއްވީތީ ާވިލުާފުރަތަމަ ާދެްއިވ ާހުށަހަޅުއްވައި ާއަލްފ ޟިލްާބިލު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ފުށީ

ނުޑާޝުކު ނުޑާދަްނނަވ ލަންާބޭނުންވިާވ ހަަކާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާއަުޅގަ ރުދަންނަވަން.ާޭއގެފަހުަގއިާމިާބިލަށްާއަުޅގަ

ާ ާދުސްތޫރީ ާމި ާމިއީ ާބިލަކީ ާމި ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާނުވަތަާއައަކީ ާބިލެއްތޯ ާހުށަހެޅިދ ނެ ާމިތަނަށް ާބަލ އިރު ދަބުތަކަށް
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ާ ާޢިލްމުވެރިންނ އި ާޤ ނޫނީ ާތިއްެބިވ ާމަޖިލީހުގައި ާނޫންތޯ. ާމިިސޔ ސީ ާމިއަދު ާތެޭރގަިއ ާވަރަްށާާމުދައްބިރުްނގެ ވަނީ

ާޤ ނޫނު ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާތަފ ުތވެފައި. ާޚިޔ ލު ާބޮޑަށް ާއިހ53ާުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގަިއ ތިޖ ޖުކުރުމަށްޓަަކިއާވަނަ

ާމީހުންނ އި، ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޙައްޤު ާތިބުމުެގ ާހުއްޓ ލަިއގެން ާމަސައްކަތް ާގޮތުން ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ

އެނޫންާވެްސާމަސަްއކަތްތެރިންނަށްާލިއްބައިދޭ.ާއެހެންނަމަެވސް،ާައޅުަގނޑުމެންެގާވިސްުނމުގައިާވަރަށްާރަނގަޅަްށާ

ާވަރަްށާ ާމުޠުލަޤުކޮށް ާަވރަށް ާއަީކ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބަލ އިރު ާޠަބީޢަތަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ބަހައްޓަންޖެހޭނެ

ާއެޢ އް ާމަބ ދިރުތަކެއް ާޖެނެރަމު ާއެހެންވީމ ،ާމިފަަދާއީ.ާަވރަށް ާޙަޤީޤަތުަގއި. ާހުންނަނީ ާއެ ާޕްރިންސިޕަލްސްތަކެއް ލް

ކުރަްނ.ާދޭާމެކޭނިޒަމެއްާއެބަޖެހޭާޤ އިމުއްާތަފުސީރުކޮށް،ާމިާތަފުސީލުކޮށްމަބ ދިރުތައްާއެާެއއްޗެހިތަާާމުޠުލަޤުާޢ އްމު

ނޑުމެންާމިއަދުާމިާކިޔ ާޤ ނޫނުތަކ އިާަގވ އިދު.ާ ނޑުާމިދަންނަވ ާމިާމެކޭނިޒަމަކީާމިއީާއަުޅގަ މިާއުސޫލުތަްއ،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިާބިލަށްާތ އީދުނުކުރުާއުސޫލުތަކ އިާގަވ އިދުތައްާމިާބިލުގައިާހުރިކަުމގަިއާވަނީ މަކީާއެއީާޮއްތާަނމަާއަުޅގަ

ާއިހު ާނޫން. ާކަކަމެއް ާހަޅުތ ލުތިޖ ޖުކުރުްނ ާެއ ާއަދި ާިވޔަސް ާމިީއާމުަގއި ާބަސް ާދެ ާމި ާިވޔަސް ާކަމުަގއި ކުރުން

ކަމުގަިއާާއިރުާމީގެާއަސްލަކީާއެއީާިޚޔ ލުފ ޅުކުރުުމގެާމިނިވަންކަން.ާމީހަކަށްާަޙްއޤެއްާލިބެންޖެހޭާރުޖޫޢަވ ާއަސްލަށް

ާހިތަށްވެިރވެގެންާ ާއޭނަެގ ާހޯދުމަށްަޓކައި ާަޙއްޤު ާއެ ާފ ުޅކުރުމުެގާާވަނީނަމަ ާއިހުސ ސްތައް ާޝުޢޫރުތަކ އި ާހުރިހ  ދ 

ާއޮްނނަންޖެހޭ.ާޚިޔ ލު ާއަށް ާއޭނަ ާވަރަްށާމިނިވަންކަން ާލިިބގެންވ  ާމީހަކަްށާވެސް ާކޮންމެ ާމިނިވަންކަމަކީ ފ ޅުކުރުމުގެ

ާއެހެންވީމ ވަރު ާޙައްޤެއް. ާައސ ސީ ާއިހުިމ ިޚާޔުލފުާޅުކުރުމގ، ގަދަ ާއެއީ ާއަދި ާމިނިވަންކަން ާމި ތިޖ ޖުކުރުންާަެ

ާބޭ ާގޮތުގައި ާރަނގަޅު ާމިނިވަންކަން ާމި ާިވޔަސް ާކަމުގައި ާހަޅުތ ލުކުރުން ާއަދި ާވިޔަސް ނުންކުރުމަށްޓަަކިއާކަމުގައި

ާޝަރުތަީކާ ާފުރަތަމަ ާތެރޭގައި ާޝަރުތުތަކުގެ ާމި ާބިލަށް. ާމި ާބަލައިލިން ާއަޅުަގނޑު ާޝަރުތުތަކެއް. ހުންނަންޖެހޭނެ

ާސުލްޙަވެރިކަމ  ާކަމަކީ ާދެވަނަ ާނުވ ނެ. ާޮއވެެގން ާމީގައި ާކަމެއް ާޚިލ ފު ާެއ ާައސްލަކ  ާިމާާއިސްލ މްދީނުގެ ެއކު،

ސުލްޙައިަގއިާފެއްޓޭާކަމަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާތިންވަނަާކަމަކީާމިކަހަލަާބިލުތަކުންާޖެހޭނެާތަރުތީބުންާބަލ އިރުާފުރަތަމަާ

ނުޑާ ާއިޞްލ ޙަކަށް.ާއަުޅގަ ާވ ންޖެހޭނީ ާނަތީޖ  ާއޭގެ ާވެސް ާހަޅުތ ލުކުރުންކަން ާއަންނަން.ާނުވަތަ ާބަދަލެއް އިޞްލ ޙީ

ާ ާމި ާހުރޭ. ާމީގަިއ ާނުކުތ ތައް ާމިކަހަލަ ާބަލ ލުމުގައި ާބަލ ލި ާބިލަށް ނުޑާމި ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެކުލެވޭ. ބިލުގައި

ާނުވަަތާ ާޤ ނޫނެއް ާހުަށހެޅިގެން ާބިލުތައް ާވ ހަކަ.ާމިކަހަލަ ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާބިލަށް ާމި ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާތަޤ  ާަވކިަކހަލަ ާސިފަިއަގއި ާނޫނޫނެއްގެ ާަހމަޖައްސައިގެން ާމިންތަކެއް ާގިންތިތަކަކ އި ާކަހަލަ ާވަކި ިންއޔ ާޢ ބީތުތަކެއް

ާބޭނުންކުރެޭވެނާ ާގޮތުަގއި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާޭއގެ ާޙައްޤުތައް ާހުންނަ ާމި ާިކޔ ފައި ާމިނިވަންކަމޭ ޙަޤީޤަތުގައި

ާކުރިމަތީަގިއާ ާބަެއއްެގ ާައނެއް ާގޮްތ ާބޭނުންކުރެޭވ ާޙައްޤު ާެއ ާކުރިމަތީަގއި ާބައެްއގެ ާެއްއ ާދަތިވ ނެ. ބޭނުންކުރަން

ާޢަދުާތަފ ތުވިޔަ ާހަމަހަމަކަމ ލުއިންޞ ފުނުދިނުމަށްޓަކައި ާތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއާާން ާެއ ާކަންތައްަތއް ާމިކަހަލަ އެކު

ާޤ ނޫނުތަކަްށާ ާަގވ އިދުތަކ އި ާމި ާމުހިއްމުކަމެއް. ާަވރަށް ާހެދުމަކީ ާަގވ އިދުަތއް ާޤ ނޫނުތަކ ިއ އަޅުަގނޑުމެން
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ާއެބަޖެ ާމެކޭނިޒަމް ާމި ާމެކޭނިޒަމް. ާކިޔަނީ ާމީހުން ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާމިހ ރު ާބޮޑައަޅުަގނޑުމެން ާވަރަށް ްށާހޭ

ާކުަރން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމީގެތެރެއިންާއިމްޕްލިމެންޓު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމި... ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާތިމަރަުފށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ާާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޠަފ ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ާ ާނޭނގި ާައޅުަގނޑަށް ާއެދިފައި. ާފުރުޞަތަށް ާވަނީ ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް، ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ

ންާިވަޔސްާއެާޙައްޤަކަށްާނޭރޭނެ.ާއަކުކަމެއްާނޫން.ާޕ ޓީާގޮތަކަށްާބަދަލުކޮށްލ ފައިާދިުނމަކީާއަޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރ ނެ

ާެއއްގޮަތކަށްއެހެން ާގަބޫލެއްާވީމ ، ނޑު ާއަޅުގަ ާގަބޫެލއްާެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ާޕ ޓީގައިާާުނކުރ ނަން. ނުކުރ ނަން

ާގަބޫެލއްާކަމަށްާތިބެންޖެހޭނެ ނޑު ާއަުޅގަ ާތަފ ތުތަކެއް. ާަނސްލީ ާޖޫނިއަރުންނ އި ނުކުރ ނަްނާާސީނިއަރުންނ އި

ނޑަށްާފުރުޞަތުާލިބިދޭންޖެހޭނީ.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނުކުތ  ާިނޒ މީ ާނެންގެވީ ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާމެންބަރު، ާކަމަާާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލަެއއްާެއއް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަށް

ާހަމަޖައްސަާ ާވިޕުން ާޕ ީޓތަކުގެ ާރިޔ ސަތ ާވ ފައިާނުގަންނަން.ާމަޖިލީހުގައި ާމަޖިލީހުގެ މުޢ މަލ ތުކުރުމަށް.ާޕ ޓީގެާާވަނީ

ާތަރުތީބަްށާ ާލިސްޓުެގ ާބޭފުޅުންެގ ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާލިސްޓުގެ ާަމތިން ާއެިދވަަޑއިގަތުުމގެ ވިޕުންގެ

ާވުނީ.ާނޮޅިވަރަމްާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ބަދަލުގެނެ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު
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ފުރަތަމަާއެމް.ޑީ.ޕީންާއެދިަވޑަިއގެންަފއިާއޮީތާމަޑަވެިލާދ އިރ ގެާާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާމިާއެންމެ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވ ހަކަދެކެިވގެންާއޭަނެގާ ނޑު.ާމަޑަވެލި ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމް.ާދެންާއަޅުގަ

ާޕޮޒިޝަނަށް...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާމައްސަލަާނިޒ މީ ާނިޒ މީ ާމުސްޠަފ . ާމުޙައްމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ެއްއާާއެްއ

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާމުސްޠަފ . ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީާާތިމަރަފުށީ ާނެންގެވީމ  އެްއ

ާޢިއްާ ާމުޞްދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާމަްއސަލަާޠަފ ޒަތްތެރި ާިނޒ މީ ނޑު ާއަުޅގަ ާިމާާއަށް ާފުރުޞަތު އަށް

ާއަރުވަނީ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާޠަފ ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްދ އިތިމަރަފުށިާ

ާއެދިަފއޭ ާފުރުޞަތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދެންނެވީ ާވ ހަކަަދްއކަންވީާާއަޅުަގނުޑ ާއޮީތ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،ާާޖެހިފައޭ..

ާއަޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުާ ނޑަށްާފުރުޞަތުާނުދީާއެހެންާމީހަކަށްާާޕ ޓީގެާއެހެންފަސްކޮށްފައި ފުރުޞަތުާބަޔަކުާައޅުގަ

ާކަމެއްާނޫނޭ.ާދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރާ 

ާާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުިރއަްށާ ާވ ހަކަފުޅު ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެންދެވުމަށް.

ާ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާޙަޤީޤަތަކީާމިާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާއެިދވަަޑއިގެންަފއިވ ...

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާިވލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާލަ()ނިޒ މީާމައްސަ

ާ

ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާމިާމަިޖލީހުގެާަގވ އިުދަގއިާބުނަނީާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާދިނުމުގައިާޕ ީޓެގާ

ނަޑއަޅ  ާކަ ާރައީސް ާޢިއްަޒތްތެރި ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމަންޓްރީ ާނޫންނަމަ ނޑައަޅ ގޮތަށް ާކަ ާފުރުޞަތުާާވިޕް ާނޫނޭ ޮގތަކަށެއް

ާފުރުޞަތުދެ ާތަރުތީބުންނޭ ާއެދޭ ާއެހެންވީމ ދޭންޖެހޭނީ. ާގެންދަންޖެހޭނީ. ކަމަްށާާެމްނަބަރުކ އެ ، މުން

ާއެގޮތަށްާާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ  ާމެންބަރަކު ާނުގެންެދޭވނެ ާއެއްގޮަތކަށެއް ާެއއުޫސލ  ާއޮތަސް ާއުސޫލެއް އިުރގަިއ

ާވެއްިޖއްޔ ާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ  ާއެހެންވީމާ ކަމަށް ވ ހަކަާާަމިނުކފުާނެގ ަމުޢޫލާމަތްށަޓަކިއ ައުޅަގނުޑ އެ ، .

ާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކަމަަކްށާ ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނެންގެވީ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި އ ދެ،

ާ ާމަޖިލީހަކީ.ާއަޅުަގނޑު ާމި ާމިހ ރު ާމަޖިލީހެއް ާހަރަކ ތްތެރިވ  ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާސަބަބަކީ ބަލަެއއްނުގަންނަން.

ާވަުގތ ާ ާއެ ާތަރުތީބ އި ާމެންބަރުންގެ ާވ ހަކަދަްއކަވ  ާއެ ާވިޕުން ާލީޑަރުންނ އި ާޕ ޓީތަކުގެ ާއެ ާޕ ޓީތަކުން ސިޔ ސީ

ނަޑއަުޅއްަވިއގެންާމިހ ތަނަށްާވެސްާކުރިއަށްާގެންދިަޔއީ.ާ އަދިާއެާއ ދަކ ދަާވަނީާމިާމަޖިލީހުގައިާގ އިމުކުެރވިފަިއާކަ

ާއެހެ ާދ އިރ ގެާާައުޅަގނުޑ ިނާޒީމ ަމްއަސލަ ، ންވީމ މިހ ރު. ާވިލިމ ފަންނު ާބަލައެއްުނގަންނަން. ާކަމަކަށް ެއްއ

ާެއއް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްވިލި
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ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާހަމަ ާގެންދެުވމުގައި ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަސަާ ާިތކުރަްއވ  ާުޝކުރުރައީސް، ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާނަމަވެއްަކތަށް ާދަންނަވ ލަްނާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނުޑ ްސ،

ާއެހެްނާ ާަގވ އިދުަގއި ާމަޖިީލހުގެ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާޢިއްަޒތްތެރި ާދެންމެ ާހަމަ މިއުޅެނީ

ާހިނދުާމަޖިލީހުގެާކޮންމެާމެންބަރަކީ،ާމަޖިލީހުގެާކޮންމެާމެންބަރަކީ....ާބަޔ ންކުރ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތްތެރިވަން.ާމަށްާނަސޭހަތެވުރިކޮށްާހިތްރުމަތްތެހުދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާގަވ އިދަށްާާތިމަރަފުށި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާމިގެންދ  ާދަންނަވަުމން ާައޅުަގނޑު ާޮއްއވ ާާވ ހަކައ ދެ، ާބަޔ ންކުރެވިަފއި ާއެހެން ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ައކީ

ާމިާ ާދެއްވަންޖެހޭނެއޭ.ާދެން ާފުރުޞަތު ާއެ ާެއދިވަަޑއިގަތީމަ ާހައިިސއްޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެ ާމެންބަރުން ާޕ ީޓެގ ާއެ ާޕ ޓީއެއްކަން ާނެތް ާޑިމޮކްރަސީ ާައކީ ާވިދ ޅުދަާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެހެންވީމ ،ނީ ާދެން ާވަމުން.

ާހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާާފުރުޞަތުާދެއްވަންޖެހޭނެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ  ާިމހ ރު ާައޅުަގނޑު ާތިމައްސަލަިއގައި ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ާމެންބަރު ާރޫލްކޮށްފައި.ާޢިއްޒަތްތެރި ނީ

ާގަސްތުާ ާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ާގ އިމުުކރެވިފައިކުރަނީ ާީލޑަރުންނ ިއާާވ ާއ ދަކ ދަ ާޕ ޓީތަކުގެ ާސިޔ ީސ ގޮތަށް

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާާވ ާވިޕުންާއަޅުަގނޑުާރިޔ ސަތ ާމުޢ މަލ ތުކޮށްފައި ގޮތަށްާކުރިއަށްާގެންދަން.ާއެގޮތުންާއަުޅގަ

ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ާމި ާނެގެާއަރުވަނީ... ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމި ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާމައްސަާުމންއ ދެ، ލައިަގއިާމިދ 

ެގާ(ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ;4އެއްާދީފައި.ާއަޅުަގނޑުާރޫލިންގާމިދިނީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާާއަޅުަގނޑުާވަނީާރޫލިން

3ާާ ާމ ްއދ 4އަދި ާއެ ާދަށުން. ާ)ހ(ގެ ާމެންބަރުންެގ3ާާެގާގެ ާވ ަހކަދައްކ ނެ ާަމއްސަލަތަުކގަިއާޕ ޓީތަކުން ާވަނީ ަގއި

ނޑަެއޅުމ އި، ާކަ ާަކނަޑއެޅުމ ިއ،ާާއަދަދު ާޮކބައިކަން ާމެންބަރުންނަކީ ާވ ަހކަދައްކ ނެ ާޕ ޓީތަކުން ަމްއސަލަތަކުަގއި

ާީލޑަރުންނ އިާ ާޕ ޓީތަކުގެ ނޑައެޅުަމީކ ާކަ ާމެންބަރުން ާޕ ީޓެގ ާނިސްބަތ ިއ، ާތަމްސީުލކުރެވޭނެ ާޕ ޓީ ކޮމިޓީތަކުަގއި
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ާޒިންމ  ާވިޕުންގެ ާއެހެންވީމ ާއެއްާޕ ޓީތަކުގެ .ާނުޑ ަޢަމުލުކަރުމްނ ިމ ެގްނަދނީ ެއޮގަތްށ ައުޅގަ ، ކަމަށް.

ާގަސްތެާާައުޅަގނުޑ ިމަމްއަސަލިއަގިއ ެދްނ ިއުތަރްށ ިނާޒާމ ެބޭހ ުނުކތާ ، އެހެންވީމ  ާއަުރވ ކަށް ްއާއެއް

ާނުކުރަން.ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާމިމައްސަލަިއަގއިާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ނަން ާވ ހަކަަދްއކ  ނޑު ާއަޅުގަ ާަކނޑ ުނލަންޏ  ާމައިކް ާހަމަ ވަގުތު

ވަީނާާވަނީ،ާމިމައްސަލަިއގައިާއެންމެާފުރަތަމަާއެދިަވޑަިއގެންފައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއަޅުަގނޑުާަދންނަވ ލަންާބޭނުން

ނޑ ާާއިލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމް.ާއެހެންވީމ ،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރ މަޑަވެ އަޅުގަ

ވ ހަކަދެެކވުނީ.ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެދިވަަޑއިގެންފައިާއޮންނަނީާކުުޅދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ެގާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާއެހެންވީމ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަހުން. ާވެސް ެއ ަތުރީތަބްށ ަބާލިއުރަގިއ ެއްއެވްސ ، މޫސ ގެ

ާއެހެންނަމަެވސް،ާަކަހަލ ަބަދެލްއ ައިއްސފަ  ާނެތް. ާވަރަްށާާއެްއ ާބޭނުންވޭ ާދަްނނަވ ލަން ާހަމަ ައޅުަގނޑު

ާކުޑަާ ާމިާޒިންމ ދ ރުކަން ާއަުޅގަާގޮެތއްަގއި ާބަލައިލ އިުރ ާބިލަްށ ާއ ދެ، ާދެެކވެނީ. ާމި ދަންނަވ ީނާާނޑުވ ހަކަ

ާއަކީ......ާމައްސަލަާމުާބިލެކޭ.ާއެހެންާމިދަންނަވަނީާމިޅިފައިވ ާބިލަކީާވަރަށްާުމހިއްހުށަހެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިަވގު ާއ ދެ، ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑައިގެންެނވުން ާމެންބަރުން ާތިްއބެވި ާކޮޅަށް ާހުރިހ ާތު ާއ ެދ، މައްަޗންގޮޅި،

ާއި ާމެންބަރުން ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލުފުށި ާެއދެން. ށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން

ާއެދެން.ާކޮޅަްށާ ާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާއެެދން.ާވިލުފުށި އިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން

ާ ާވިލުފުށި ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުްނ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުާތިއްބެވި ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ

ާ ާއެެދން. ާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ާރަޝީުދާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިުލފުށި

ާދ އި ާވިލިމ ފަންނު ާއެެދން. ާއަޙްއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަނިކުާރ ގެ ާޙުސައިން ާނިހ ން މަދު

ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުްނާއިށީނދެވަޑަާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަންގޮޅި ާއެެދން. ިއގެންނެވުން

ާ ާގަވ އިދަށް ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާހުއެދެން. ތެވުމަްށާހިތްރުމަތްތެރިކޮށް

ާމިރު.ާޢ މަދުާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްއިއެއްާކުޑަހުވަދޫާދާ ާތްތެރިވަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަނަސޭހަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާޢ މަދުާޙްކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަ

ނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ ާ،ވީހިނދުާގޮަތކަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާއެއްާމިނެގީާމިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާވަކިާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާފަހުާވެސް ާއަލްހ ން ާމެންބަރު ާގެއްިލގެންއްޒަްތތެރި ާޙައްޤު ާފަހުާމީގެ ާއަލްހ ން ާޙައްޤުާދ ތީ މީގެ

ާއޭނަ ާޙައްޤު ާއެ ާވަނީ ާޕ ޓީތަކުްނ ާއެހެންކަމަށްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާހޯދައިދީފައި. ާތިމަާއަްށ ާމިއަދު ރަފުށިާވ ހިނދު

ާޝަުކވ ާައޑުއަހ ާއޭނަގެާޙައްޤުާަރއްޔިތުންގެ.......ޠަފ ާއެކުރ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމުޞް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާހުވިލުފުށި ާނަސޭހަހިތްރުމަތްތެރިކޮށް ާއެހެްނާތެވުމަށް ތްތެރިވަން.

ބޭނުންކުރައްަވިއގެންާވ ހަކަުފުޅާާމެންބަރުގެާމަިއކުދަވަނިޮކށްާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ަހަކފުޅުާދައްަކވަމުންާގެން

ާ ާަގވ ިއދު ާމަޖިލިސް ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ހުދެއްކެވުަމކީ ާނޫން. ާކަެމއް ާމެންބަރުންނަށްާާއްދަކުރ  ާިޢއްޒަތްތެރި އ ދެ،

ނޑުާއަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންަބރުންގެާސަމ ލުކަމަށް މިއަދުާމިޒ މީާދަންނަވ ލަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާާއަުޅގަ

ާގަވ އިދު،ާ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫނޭ. ާކަމެއްަގެއއް ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ާއެްއވެސް ާހަމަ ާގެންދަވަނީ ާތި ާނަންގަވަމުން ާތި ނުކުތ 

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެދެން. ާއިށީނދެވަޑައިގެްނނެވުން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތިަމރަފުށި ާގަވ އިުދގެ... މަޖިލީހުގެ

ާ ާމ އްދާ 67ާގަވ އިދުެގ ާވ ހަަކާާވަނަ ާއެދިަވޑަިއގަތުމުގެ ާފުރުޞަތަށް ާމެދުވެރިކޮށް ާސިސްަޓމް ާއިލެކްޓްރޯނިްކ އަކީ

ާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނެާތަރުތީބ އި،ާއެާާބޭފުޅުންާއެދިވަޑަިއގެންނެވުމަށްަފހުާތިާބަޔ ންކުރ ާމ އްދ ާއެއް.ާތި

ނަޑއެޅުމަކީާޕ ޓީތަުކގެާލީޑަރުންނ އި ާޕ ޓީތަކުގެާވިޕުންގެާމަސްއޫލިއްޔަެތއް.ާެއއީާއެާާބޭފުޅުންނަށްާއަރުވ ނެާވަގުތ ާކަ

ާއޮންނަ ާހަމަޖެހިފައި ާެއކަން ާެއއީ ާމަޤ މުގެ، ާއެހެންވީމ ާބޭފުޅުންގެ ާއަްށ67ާާަގާވިއުދެގ ، ގޮތް. ާމ އްދ  ވަނަ

މަދުާއަޙްރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ުޅވ ާިވދ ޅުވުމަކީާރަނގަޅުާވ ހަކަފުެޅއްާނޫން.ާމީދޫާދ އިާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާތި

ނޑުާމިާސިޔ މްާމުޙައްމަދަށްާނިޒ މީާމައްސަލަ ާައރުވަނީ.ާާެއއްާއަުޅގަ

 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،...ާ

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީނދެވަޑަިއގެންެނވުންާއެދެން.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާމަޖިލީހަކީ ާމިާރައްޔިތުންގެ ާމިާނެގީ ާއަޅުަގނޑު ާބެހޭާނުކުތ އަކަށް ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިާނިޒ މ 

ާކޮންމެާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމަޖިލީހެއް. ާހިންގ  ާަޚރަދުކޮށްގެން ާރުފިޔ ތަކެއް ާމިލިޔަން ާެއތައް ާގިނަ ާވަރަށް މ ލިއްޔަތުން

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކީާރައްިޔތުންގެާމަންދޫބެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާވިދ ޅުވ  ާއެމް.ޑީގޮާއެ ާމިހ ރު ާވ ަހަކދައްކަިއގެ.ޕީތަށް ާވިޕުންނ އި ާދިނުމަކީާެގ ާފުރުޞަތު ާއެ ާއަށް ާމުސްޠަފ  ން

ާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮުތގައިާމިކަްނާއެންމެާރަނގަޅަށްާހައްލުވ ެނާގޮތްކަންާއަުޅަގނޑުާދެކެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާބަަލއެާއެއްާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ އްުނގަންނަން.ާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއުޅޭ ާހޫނުވެގެން ާހިނގަމުން ާރައީްސ،ާމިމަްއސަލަ ާއަިދވެްސާާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ސަތަކުން ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ގޮތް

ާއޮާއްވިދ ޅެ ާލިބިފައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތަރުތީބުން.ާނުެވވޭހެން. ާޖެހޭނީ ާއަުޅަގނޑ  ާޕ ީޓގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތެއް ތް

ނޑުާޫދކޮށްލީ.ާ ާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފައިާއޮތްާފުރުޞަތެއްާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނޫން. ާމަޑަވެިލާާއެއް ާއެދެން. ާއިށީނދެަވޑަިއގެްނނެވުން ާނޫން. އެއް

ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުންާއެެދން.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރު،ާމަޑަވެިލާ

ާއެދެ ާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުްނ ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމަަޑވެލި ން.

ާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުންާއެދެްނ.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާނުހިންގޭނެ ާމި ާމިހ ރު ާމަޖިލިސް ާރައީްސ،ާމި ާއަމިްއލަާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކަންކަްނާާމިހ ރު ާދ ޚިލީ އަށް

ނޑ ލ ަފއިާއެޗްާލ ަފއިާުޚދުމުޚުތ ރުާޕ ޓީާކިޔަންީވާއިނގޭތޯ.ާމިތ ާހަމަނުޖެއްސޭތީ.ާއެ ޑީ.އ ރު.ީޕާާތިބިާތަނުންާީޑާކަ

ާއަިމއްލަާކޮޅަށް ާމިއީާކޮންކަެމއްތޯ. ާނޭނގެ. ާމެންބަރުން ާފުރުޞަތުދޭންވ  ާކަމެއްތޯ.ާއަށް ާޮބޑު ، އެހެންވީމާ ާކިހ 

ާހަޖަމުވަޒީުރނ9ާްިއްއެޔަގިއ ިމިދަޔ  ާެއއުޅެނީ ާކަންތަކުަގއި ާމިގެ ާއުތުރިއަރަނީ ާއިނގޭތޯ. މީހުން.ާާނުކުރެވިގެން

ާކިޔަންވީާ ާޕ ޓީ ާޚުދުމުޚުތ ރު ާލ ފަިއ ާެއޗް ނޑ ލ ފައި ާކަ ާޑީ ާމި ާޕ ޓީ ާއަމިއްލަ ާއަށްާާމިމީހުން ާމުޞްޠަފ  ނޫންތޯ.

ާމުޞް ާނުދިނީ ާފުރުޞަތު ާތަންކޮޅެއް ާމިާޠަފ  ާަކޅުވީމަތޯ ާއުވ ލަްނާާހަން ާޕ ޓީ ާމި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ތ ނގައި.

ާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އެްއާނޫން.ާމިމައްސަލައިގަިއާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާއ ދެ.ާނިޒ މީާމައްސަލަ

އެއްާނ ރުވ ނަން.ާނޮޅިަވރަމްާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާާކުތ އަޅުަގނޑުާއިތުރަށްާނިޒ މީާނު

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންެދވުމަށް.ާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދެން ާއަޅުަގނޑަށް ާބަލައިލ އިރުަގއި ާބިލަށް ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާއެހެންވީމ  ާމިއ ދެ، ާވަރަްށާާމައްސަލަާނެވޭނީ އަކީ

ާޚަރަދުކޮށްގެްނާޙުޠޫ ާޑޮލަރު ާމިލިޔަން ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލައެކޭ. ރަތްތެރި

ާމިާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނ ނެ. ާޙައްޤު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޕްރޮޕަރޓީއެއްަގއި ާހަދ ފައިވ  މީހަކު

ާލިބޭނެ.ާހަޅުތ ލުކުރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޙައްޤުތައް ާޕްރެކްޓިސްކުަރންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޙައްޤު މުގެ
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ާޒިންމ ދ ރުާ ާއަޅުަގނޑުމެްނާކޮންމެވެސް ާބޭނުންކުރަންވ ނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙައްޤުތައް ާދެންނެވި އެހެންނަމަވެސް،ާމި

ާމަތިން ާއަޅުގަާއުސޫލުތަެކއްގެ ާއެހެންކަމަށް ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ޙައްޤުަތްއާައުޅަގނުޑެމްނަންށ ިލޭބ ، ވީމ ނޑަށް

ާޒިންމ ދ ރު ާޙައްޤުަތއް ާމި ާބޭނުންކުރ އިުރގަިއ ާވަރަްށާާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންކުރުމަކީ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ގޮތެްއަގއި

ނޑުމެްނގެ.......ާކަމެއްާމުހިއްމު ާކަމަށްާއަުޅަގނޑުާދެކެނީ.ާއ ެދ،ާކޮންމެއަަކސްާއަުޅގަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ ާގަވ އިދަށް ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާނަސޭހައ ދެ، ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާާތްތެރިވަން.ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ާމި ާކޮޅަށްާާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާއިށީނދެވަޑަިއގެންނެުވމަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާިތްއބެވި ާކޮޅަށް ވަގުތު

ާ ާހުރިހ  ާއިށީނދެވަޑަިއގެންތިއްބެވި ާމެންބަރުން ާތިމަރަފުށީޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޢިއްޒަތްެތިރާާނެވުމަށް ދ އިރ ގެ

ާާމެންބަރު ާހިތްހުގަވ އިދަށް ާނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށް ާމައްސަލަާތެވުމަށް ާނިޒ މީ ާދ އިރ ެގާާތްތެރިވަން. ާކެލ  އެްއ

ާޞޫމް.ާމަޢުهللاާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުޢި

ާ

ާ()ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާޞޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:މަޢުهللاާލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުކެ

ނޑުމެންނަށްާރިޔ ސަތުންާވިދ ޅުވިާެއއްެޗްއާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިހ ރުާމިާދިމ ވެގެންާއުޅޭާަމއްސަލަިއގައިާއަުޅގަ

ާމި ާބަދަލުަގއި ާއޮްތ ާގެެނސްފައި ާމި ާގަވ އިދަށް ާއަލަށް ާމިހ ރު ާދެން ާއަުޑއިިވއްޖެ. ާާވެސް ާލީޑަރ އި،ާއޮންނަނީ ޕ ޓީ

ާވިޕުންނ  ާއެމް.ޑީ.ޕީކަންާމިާޕ ޓީގެ ާމިހ ރު ާކުރަން. ާޚިލ ފަްށާތަްއ ާއުސޫލުތަކ އި ާޑިމޮކްރެޓިކް ާމި ާފަރ ތުން ގެ

ާނަގ ލިާ ާއެ ާބޭފުޅެއް ާނަގ ލި ާފުރުޞަތު ާމި ާހ މަކޮށްލަދެއްވަންވީާޚުދުމުޚުތ ރުކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާމި ާގޮތެއް

ާއެމްނޫ ާމި ާކިހިނެއްތޯ ާއެހެންނޫނީާ.ޑީ.ޕީންތޯ. ާލީޑަރު ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެ ާޚުދުމުޚުތ ރުކޮށް ާއޮުޅވ ލުމަށް ާމި ާލިސްޓު ގެ

ާނޫންތޯ.ާާވިޕުންާމަސައްކަްތކުރީ.ާެއކަންތައްާމަޖިލީހަށްާހ މަކޮށްދެއްވަންވީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާއ ދެ،ާކެލ  ާމަުޢލޫމ ތު،ާކެލ ާތިމެންބަރު ާމެންބަރުާނެންގެީވާާވިދ ޅުވި ާޢިްއޒަްތތެރި ދ އިރ ގެ

ާމައްސަލަ ާާނިޒ މީ ާބަލައެއްނުގަންނަން. ާކަމަަކށް ާއެއް ާތިއްބެވި ާކޮޅަްށ ާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުހުރިހ  މަްށާމެންބަރުން

ާާ.ދަންނަވަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދަންނަވަންއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުފުނަދޫ ާދ އިރ ެގާާ.މަށް ކުރެންދޫ
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ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާބ ރަުށ ާމެންބަރު، ާދަންނަވަންާއިށީނދެަވޑަިއގެންނެވުޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާ.މަްށ

ާދިޔަާާވިދ ޅުވީާެއކަންާހިނގ ާއ ދެ،ާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާދެންމެާތިާނެންގެވިާނިޒ މީާނުކުތ ަގއިާތި

ާ ާދަންގޮތެއް ާނިޒ މާ ސ ފުކޮށް ާނެންގެވީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާނަވ ލަން.

ާނުކުތ  ާއެއްެވްސާާއެއްާބެހޭ ާފުރުޞަތެއް ާސުވ ލުކުރުމުެގ ާރިޔ ސަތ  ާނުގަންނަން. ާބަލަެއއް ާއަޅުަގނޑު ކަމަކަށް

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނޯންނ ނެ. ާާމެންބަރަކަށް ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާތަސްމީނުާއެއް ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަލީ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީނުާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާިހނގަމުންދ  ާކަންަތއްތައް ާމި ާަމޖިލީހުގައި ާމި ާމިތަނުގައި ާރަީއސް.ާމިހ ރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަރަްށާާޝުކުރިއްޔ  ގޮތުން

ާއޮޅުންތަކެާ ާބަދަލުަގިއާބޮޑެތި ާގެންދިއުމުގެ ާމިދ ގޮަތށް ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާގަބޫލުކުރެވޭތީ ާހުރިކަމަށް ާއަރ ަފިއ އް

ާ ާމަޝްވަރ ކޮށްލަިއގެން ާފަރ ތްތަކުްނ ާއިސް ާޕ ޓީތަކުގެ ާމިކަުމގައި ާެއީއާހައަޅުަގނޑުމެން ާބެލުން ާހޯދޭތޯ ްއލެއް

ތުަތްއާމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާމިތ ާނިޒ މުާގެއްލިާަވގުކަމަށް.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާކަމަށްާވެދ ނެާރަނގަޅުާގޮެތއް

ާނެގީ.ާެއަކާމ ައުޅަގނުޑ ެއދޭ ާވަހަކ ަދްނަނާވަލްނ ިނާޒީމ ުނުކާތ ެއްއ މި ، ގެއްލިާމިދަނީ.ާއެހެންވީމާ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއެްއ ާމައްސަލަ ާިނޒ މީ ާނެންގެވި ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާެއްއާއ ދެ، ާބަލަ ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަކަްށ

ާތި ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުރިްނާވެސް ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާނިޒ މީާާނުގަންނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރު ާމިއަދު ބޭފުޅުން

ާދިމ ިވާ ާގޮތުަގއި ާމައްަސލައެްއގެ ާދ ޚިލީ ާޕ ޓީެއްއގެ ާެއއް ާއަދި ާގެންދަވަީނ ާތި ާނަްނގަވަުމން ާތި މައްސަލަތައް

ާތެރެއަށް ާެއއީކީާމައްސަލަިއގެ ާވެސް ާެއްއގޮތަކަްށ ާގެންދަވަނީ ާތި ާވެެދވަަޑއިގަންަނވަުމން ާޕ ޓީތައް ރަނގަުޅާާއެހެން

.ޑީ.ީޕގެާފަރ ތުން،ާއެމް.ީޑ.ީޕެގާައުޅަގނުޑ ެއެދީނ، ައުޅަގނުޑ ެއެދީނ ެއމް ، ގޮތެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެެހންވީމ 

ާތި ާދިމ ވެގެން ާލިސްުޓގައި ާެއމް.ޑީ.ޕީާސްޕީކަރުންގެ ާމައްސަލަ ާުއޅޭ ާފަރ ތުން ާއެހެްނވީމ ގެ ެއ ، ހައްލުކުެރއްވުމަށް.

ަޑިއުނެގްނުވަމްށ ައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވން  ީޓަތުކެގ ެމްނަބުރްނ ެވެދަވ .ާަމްއަސަލިއެގ ެތެރައްށ ެއެހްނ ޕާ

ާޮކޅަށް ާއ ދެ، ާއެދެން.ާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއިށީނދެަވޑަިއގެންނެވުން ާމެންބަރުން ާޢިްއަޒތްތެރި ާހުރިހ  ތިއްެބވި

ާއ ދެ،)ވަގުތުާ ާދަންނަވަން.ާާކޮޅަކަށްފަހު( ނޑު ާއަޅުގަ ާއިށީނދެވަޑަިއގެންނެވުމަްށ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި
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ާ ާމި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާމިހ ރު ާއެާއ ދެ، ާވަނީ

ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލ ފައި. ާފުރުޞަތު ާކުޅުުދއްފުށީާމިާބޭފުޅ ގެ ާދ އިރ ެގާާއަރުވަނީ ދެކުނު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށް.ާ)ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ާއ ދެ،ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާހަޅުތ  ާބަހުމެންބަރު ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާވ ހަކަފުޅުލުކުރުމުގެ ާާސްގައި ާއަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.ާދެއްެކވުމަށް

ާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކޅުދުއްފުށި ނުޑާއ ދެ، އަޅުގަ

ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްާފުރުޞަުތއަރުވަން.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާާއެއް.ާބެހޭާމައްސަލަާާމަޙްލޫފުާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެއް ާަގވ އިދ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނަގ ފަިއާާޝުކުރިއްޔ  ާއަތް ާިއނދެގެން ާއިށީދެނގެން ގޮތަށް

ފަހުންާމިާލިބުނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަްނާާކިޔ ާއެަތްއއިރެއްާވީާބެހޭާނުކުތ އެކޭާކިޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާނިޒ މ 

ާވ ހަކަ ާޢިއްާާބޭނުންވި ާދ އިރ ގެ ާމަެޑވެލި ާމިތަނުގައި ާޑީ.އ ރުައކީ ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާމަޖިލިސްާޒަތްތެރި ާހެދި .ޕީއ 

އަށްާާޠަފ ކަމެކޭ.ާމުޞްާޑީ.ޕީާތެރޭގައިާހިނގިާނުދ ާވ ހަކަާވިދ ޅުީވމަާއެކަންާއެވަނީާއެހެންނެއްޫނނޭ.ާއެމް.ާކުރިއަށް

ާމި ާނުދޭތީ ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަދައްކަްނ ާއެާއެމް.ޑީ.ޕީން ާދިމ ވީ. ާމުޞްޠަފާ ކަމެއް ާނުދެންޏ  ާފުރުަޞތު މް.ޑީ.ޕީން

ނޑުމެންާ.ޕީޑީ.އ ރު ނޑުމެންާމުޞްއަށްާވަަޑިއގެން.ާައޅުގަ ާއަށްާއަރުވ ނަން.ާޠަފ ގެާފުރުޞަތުންާައޅުގަ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާމެންބަރުާާެއއްާާބެހޭ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާބަލަެއއްނުގަންނަން. ކަމަކަށް

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.

ާ

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުންާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާިބލ  ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނުކުތ ތަްއާާބެހޭޝުކުރިއްޔ  ާބަެއއް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ގޮތުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިއ53ާޮފ ހަގަކޮށްލުމަށް. ާމ އްދ ަގއި ާއިހުވަނަ ާޙައްުޤ. ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ތިޖ ޖުކުރުމަށްޓަކަިއާތް

ާމީހުންނ  ާަވޒީފ އަދ ކުރ  ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޙައްޤު ާތިބުމުގެ ާހުއްޓ ލަިއގެން ާމަސައްކަތް ާގޮތުން ިއާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ
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ާމަސައްކަތްތެިރންނަށް ާވެސް ާއިހުާއެނޫން ާސުވ ލަކީ ާއެވެ. ާހަޅުތ ލުކުރުމަީކާލިބިގެންވެ ާކޮބައިތޯ؟ ތިޖ ޖުކުރުމަކީ

ާ ާމި ާއެނގ4ާޭކޮބައިތޯ؟ ާމ ނަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާނޫީނާާލަފުޒު ާވިސްނ ދެިވގެން ގޮތަށް

ާ ނޑުެމންނ53ާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާއަުޅގަ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާނޭނގޭެނ.ާވަނަ ާވަޒަންކުރ ކަށް ާޙައްޤު ާލިބިދޭ ާމި ށް

ާމި ާމިހެން ާސަބަބެއްާއަޅުަގނޑު ާއިހުާދަންނަވ  ާަދންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާހަޅުތ ލުކުރުމުެގާއަުޅގަ ތިޖ ޖުކުރުމަށްޓަކައި

ހުެރާގޮތުަގއިާމ ނަކުރ ނީާވަޒީފ ާައދ ކުރ ާތަނަށްާގޮސްާއެާއިށީްނނަންވ ާތަނެއްަގއިާުނވަތަާހުންނަންވ ާތަނެއްަގއިާ

ާހުރުންތޯ؟ާއެ ާނުކޮށް ާޮގްސާާމަސައްކަތް ާތަނަށް ާަވޒީފ އަދ ކުރ  ާބުނުންތޯ؟ާހ ޒިރުނުވުންތޯ؟ާނުވަތަ ާސަލ މް ދުވަހު

ާަވކި ާމުޒ ހަރ ކުރުންޯތ؟ާނުވަތަ ާމަުގތަކަށްާނުކުމެ ާތިބުންތޯ؟ާނުވަތަ ާނުވަދެ ާބޭރުަގއިާމަސަްއކަތަށް ތަނަކަްށާާތަނުގެ

ާފ ޅުކު ާޝުޫޢރު ާއަުޑގަދަކަށް ާއިނގެރޭސިއެްއވެގެން ާއެބަހުރޭ.ާާރުމަށްތޯ؟ާހަމަ ާތަފ ތުތައް ާވެްސާމި ާބަލ އިރު ބަހުން

ައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ ިމުއޭޅ ، ކުރުމ .ާއެހެްނވީމ ކުރުމ ިއާޕިެކޓްކުރުމ އިާޕްރޮެޓސްުޓކުރުމ އިާލޮްކައއުޓުސްޓްރައިކްާ

ާއަުޅގ53ާަެއްއަޗީކ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެއަބ ެއނެގްނެޖޭހ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާިމވ ާަވނަ ާލިބިގެން ނޑުމެންނަށް

ާބިލ ާ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކޮަބއިތޯ.ާއޭުރން ާޮއއްޓަރަކީ ާއޭގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދިއުމަށްާާހަޅުތ ލުކުރުމަކީ ާކުރިއަށް މެދު

ާމަގުފަހުވެގެންދ ނެޭއ.ާ ާވެސް ާލިބިދިނުމަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމަޤ މުގައި ާއޭގެ ާޙަްއޤު ާމި ާއަދި ފަސޭހަވ ނެއޭ.

ނަމަވެސްާހަނިާާތުަގއިާމިާބިލަކީާހަޅުތ ލުކުރުމަށްޓަކައިާރަނގަޅުާަވގުތުަގއިާއައިާބިލެްއަކމުގައިާވީއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮ

ާަވކިކަމަކަްށާ ާއަމ ޒުކުެރިވގެން ާސިނ ޢަތަކަށް ާބިެލއް،ާހަބިލެއް.ާއެންމެ ާއޮތް ާހަމައެކަިނާފޮނުވިފައި އްލުހޯދުމަށްޓަކައި

ވަނީާވަރަްށާާކަމުގައިާވީނަމަވެސްާއެާމަްއސަލަާގުޅިފައިާމަްއސަލަެއއްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާބިލެއް.ާހަުޅތ ލުކުރުންާއެއީ

ތެެރއިންާަވކިާރެޖީމެއްެގާތެރެއިްނާނޫނިއްޔ ާައޅުަގނަޑކަށްާާގިނަާތަފ ތުާސަބަބުތަކަކ .ާކޮްމޕްރިހެންސިވްާނިޒ މެްއގެ

ާާގަބޫލެއް ާމައްސަލަ ާހަޅުތ ލުުކރުމުގެ ާމިއުޅެނީހަނުކުެރވޭ ާކަމަކަށް. ާހަޅުތ ލުކުރުމުެގާއްލުކުެރިވދ ނެ ާހަމައެކަނި ކީ

ާއެާާމައްސަލަ ާއެކަަށއަަޅއި ާނިޒ މެއް ާލިބިދޭ ާަޙްއޤު ާމަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ާިމއުެޅނީ ާނޫން. ާތެރެއިްނާާެއއް ނިޒ ުމގެ

ާޝ މިލުވާ  ާަޙއްޤުަތއް ާފަރ ތްތަކެްއގެ ާގޮތަްށާާގިނަ ާހަަމވ  ާވަޒަން ާަޙއްޤުތަކެްއގެ ާފަރ ތްތަކެްއގެ ާގިަނ ގޮތަްށ

ާނު ާފަރ ތްތަުކެގާކަންތައްތައް ާދޭ ާމަސައްކަތް ާއެކަށައަަޅއިދޭންޖެހޭ. ާއެބަ ާޙައްޤުތަކެްއ ާމަސައްކަތްތެރިްނގެ ކުެރވިގެން.

ާދެ ާއެ ާއަޅައިދިނުމަށްފަހު ާެއކަށަައޅަިއދޭންޖެހޭ. ާއެބަ ާއެބަޖެހޭ.ާާޙައްޤުތަކެއް ާހަމަކޮށްދޭން ާަވަޒން ާޙައްުޤގެ ބ ވަުތގެ

ާވަކި ާޙައްޤަކީ ާފަރ ރްތަުކެގ ާޭދާކޮާމަސައްކަތްކުރ  ާމަސައްކަތް ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާއެއްެޗއް. ާދަތުރުކުރ ނެ ޅަކަށް

ާއެްއާ ާޙައްޤު ާދެ ާދަުތރުކުރ  ާދެކޮޅަށް ާމި ާއެްއޗެއް. ާދަތުރުކުރ ެނ ާކޮޅަކަށް ާއެހެން ާެވސް ާޙައްަޤކީ ފަރ ތްތަކުގެ

ާޤައުމުތަ ާދުނިޭޔގެ ާއެކަންކުރުމަށްޓަަކއި ާއެބަޖެހޭ. ާހަމަކުރުވަން ާަވޒަން ާމިސްރ ބުކުރުވ  ާމިކަންުކރ ާދިމ ލަކަށް ކުަގއި

ާޖަމ ޢަތްާ ާއޭގެތެޭރގައި ާއެބަހުރޭ. ާޤ އިމުކޮށްފައި ާރެޖީމްތަކެއް ާރިލޭޝަންސް ާއިްނަޑސްޓްރިއަލް ާއެބަހުރި. ނިޒ މުތަކެއް

ހަދައިާހިންގުމުގެާމިނިވަންކަންާއެބަާއެކަށައަަޅއިދޭ.ާޓްރޭޑްާޔޫނިއަންތައްާހިންގައިާެއކަށަެއޅުމުގެާމިނިވަންކަންާއެަބާ

ނަޑއަަޅއިދޭ ާނިޒ މުާކަ ާޭއގެ ާޓްރޭޑު. ާއަދި ާގެނެސްދޭ. ާއެބަ ާބ ވަތެްއެގާާތައް ާެއއް ާމެުދވެރިކޮށ އި ޔޫިނއަންތައް
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ާހިމެނޭާ ާޖަމ ޢަތުގައި ާއެ ާއުެޅ ާބައިވެިރެވގެން ާޖަމ ޢަތްތަކެއްަގއި ާބ ވަެތއްގެ ާއެއް ާމީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރ 

ާޖަ ާއެއްބަްސވުްނތައް ާަވޒީފ ތަކުގެ ާެއކިެއކި ާމެދުގައި ާބ ެގއިންމެންބަރުންގެ ާކަެލކްިޓވް ކޮްށގެން،ާާމ ޢީގޮތެްއގައި

ާބ ގެއިން ާެވްސާާކޮްށގެން،ާކަލެކްޓިވްލީ ާއެއްބަސްވުންތަްއާވ ނީާއުސޫލުތައް ާޖަމ ޢީ ާތެެރއިން ާބ ެގއިނިންގެ ކަލެކްޓިވް

ނަޑއަ ާކަ ާނުހިނގައިފިަޅއިދޭއެބަ ާކަންތައްތައް ާދަށުން ާއެއްބަސްވުންަތކުގެ ާއެއިްނ ާޑިސްޕިއުޓްާާވަންޏ ާކަމަށްާ.

އްުލކުރ ނެާގޮތްތައްާވެސްާއެބަާަކނޑަައޅައިދޭ.ާވަޒީފ ާދޭާފަރ ތްތަކުަގއިާަވޒީފ ާއަދ ކުރ ާހަރިޒޮލިއުޝަންާމައްސަލަާ

ާމިާ ާވެސް ާތެރެއިން ާޙައްޤުތަކެއްގެ ާލިބިދޭ ާފޯރަމްތަކަށް ާއެ ނޑަައޅަިއގެން ާކަ ާފޯރަމްތަކެއް ާޕްލޭސް ާވޯކް މީހުންގެ

ާނިޒ މުތަާ ާގެންދިއުުމގެ ާކުިރއަށް ާފެއިްލވ ާކަންކަން ާނިޒ މު ާމުޅި ާމި ާމުިޅ ާއަންނަނީ ާހަމައަށް ާހަޅުތ ލ  ާހުރޭ. ކެއް

ގޮތުން.ާާޝަނެއްގެއެންމެާފަހުާއޮޕްާހިސ ބުން.ާމިާނިޒ މުގައިާހިމެނޭާހަރުފަތްތައްާގިރ ކުރަމުންާގިރ ކުރަމުންާގޮސް

ާާައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ ިމުއޭޅ ާވަހކަ ، އެހެންވީމ  ާގޮތ އި ާބ ގެއިންކުެރވޭނެ ާހެދޭނެައކީ ގޮތ ިއާާޓްޭރްޑާޔޫނިއަން

ާުއެޅވޭނެ ާހަދައިގެން ާބ ެގިއންާޖަމ ޢަތްތައް ާގޮތ ިއ ާިރޒޯލްވްކުެރވޭނެ ާޑިސްޕިއުްޓ ާކަންތައްަތއްާާގޮތ އި ކުރ ނެ

ާިމާ ާމުޅި ާގެނެިވގެން ާފޯރަމްތައް ާޯވކްޕްލޭސް ާަކއުންސިލުތަކ އި ާބަލަހައްޓ ނެ ާކަްނތައްތައް ާކުރުރުމުގެ ބ ގެއިންކުރ 

ާއެނިޒ މުގެތެރޭގަާ ާކޮމްޕޯނަންޓޭ ާެއއް ާއިންނަ ާއެހެންވީމ އި ާހަުޅތ ލުކުރުމަކީ. ަހުޅާތުލުކުރަމްށ ެއަކިނ ، އީ

ާރިލޭޝަންްސާާއްލެއްހަފަޯކްސޮކްށެގްނ ައުޅަގނުޑެމްނަނަކްށ ިމ ަމްއަސަލ  ާއިންަޑސްޓްރިއަލް ނުކުރެވޭެނއޭ.

ާހިތްގައިމުވެފަާ ާމ  ާއަިއއްިސއްޔ  ާހަޅުތ ލުކުރުން ާއެކުގަިއ ާރެޖީމަކ  ާޭއގަިއާފުރިހަމަ ާއޭެގގޮުތގައި ާޙަްއޤު ާމި އި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކޯއްެޗއްކަން ާހަޅުތ ލުކުރުމަކީ ާއަދި ާފަސޭހަވ ނެޭއ. ާވ ސިލުވުމަށް ާފަރ ތްތަކަށް ވ ސިލުވ ންޖެހޭ

ނަޑއަަޅއިާބަޔ ންކޮށްާއިންފ ރުާލައިދޭންާއެބަޖެހެއޭ.ާވަރަްށާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ ާކަ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދުާމުޞްންބަރުާމުޙައްމަދ އިރ ގެާމެާތިމަރަފުށި

ާރައްކ ތެރިުނވެޭވާ ާަޙްއޤުތަކަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާޝުކުރިްއޔ . ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާ ާހޯދައިނުދީ ާަޙއްޤު ާރައްޔިތުންގެ ާނޫޅެވޭނެއޭ. ާހޯދ ކަށް ާޙައްޤު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާމީހަކަށް ބަޔަކަށް

ތަނަށްާާއްދ ރުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއިުއޅެނީ،ާދިވެހިބަހުންާކިޔ ނީާޣަހޯދަންއުޅޭާމީހުންނަކީާއެއަށްާކިޔަާޙައްޤުާ

ާ ާޙައްޤު ާަރއްޔިތުްނެގ ާތިބީ ާރައީސް،ާހަޅުތ ުލކުރުމަީކާހިއައިސްަފއި ާިޢއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި މ ޔަތްކުރަން

ާއި ާޙައްުޤތަކަކ އި ާލިބިފައިވ  ާޙައްޤުަތްއާބަޔަކުންނަށް ާއެ ާގެއްލޭީތވެ ާޙައްޤުަތކެއް ާލިބިދޭ ާެއބަޔަކަށް މްތިޔ ޒުތަކަކ އި

ާމަަސއްކަތަކަްށާކި ާކުެރވޭ ާަޙއްޤުތަްއާހޯދުމަށް ާީހވ ތީެވާއެ ާބިރު ާެއއްެޗއް.ގެއްލިދ ނެކަުމގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީައކުްނާާޔ 

ާކުރެވޭާ ާޤ ނޫނަކުން ާހެދޭ ާއަލީަގއި ާމިިނވަންކަމެްއގެ ާލިބިދީފަިއވ  ާޤައުމަށް ާދުނިެޔާާއެ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާެއއީ. ކަމެްއ

ާހަޅޭާ ާައއިސް ާއެތެޭރގައި ާއަްނގ ކަްށާމިތ  ާވ ނުވ  ާހަދ ނެއްފަޅޭއްއޮޅުވ ލ ކަށް ާއެނޭގާާަލވ  ނޑަށް ާެނތް.ާއަުޅގަ ކަެމއް

ާނޭނިގގެނެއް ާމިާވ ނުވ . ާފައިދ ާނޫން ާއަމިއްލަ ާތިމ މެން ާޕ ޓީާއުޅެނީކީ. ާނެގުމަށްަޓކައި ާައިއްސާާއެއް އަށް
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ާބުނ ާާރައްޔިތުންގެ ާޕ ޓީން ާއިރުކޮަޅުކން ާކިޔ ފައި ާމަސައްަކތްކުރ ނަމޭ ާއަނެއްާާަޙއްޤު ާނުދިނީމ  ާފައިސ  ވަރަކަށް

ާމި ާރައީސް ާޢިްއޒަތްެތރި ާނުެދވޭނެ ާޙައްޤެއް ާަރއްޔިތުްނެގ ާމިއީ ާއުެޅގެން ާިމގޮތަްށ ާގޮސްފައި ގޮތަކަށް.ާާޕ ޓީއަކަށް

ާވިދ ޅުުނވ .ންާރައްޔިތެްއގެާަޙއްޤުާެއއީާއެންމެާއެްއޗެްއާރައްޔިތުންެގާޙައްެޤއްާނޫން،ާމިތ ާއެބަތިބިާބައެއްާމެންބަރުާ

ާއެ ާަރއްޔިތުން ާބިކަވެަފއި.ާއެ ާއެތިބީ ާެއާރަާއެާރައްޔިތުން ާގެްއލިފަތިބީ ާަޙއްޤުތައް ާފުރަތަަމާއްޔިތުންގެ .ާކޯއްެޗއްތޯ

ާ ާރައްޔިތުންގެ ާހޯދަްނޖެހޭނީ ާޙައްޤު ާެއއަށްވުރެހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާހޯދައިދީފައި ާރައީްސ.ާފަހުގަާާޙައްޤު ާޢިްއޒަތްތެރި އި

ާމަންދޫބަކަށް ާހޯދައިުނދީ ާަޙއްޤު ާަޤއުމުާާރައްޔިންގެ ާއިރުކޮޅަކުން ާނުހޯދ  ާޙައްޤު ާއެ ާހުރެ ާތިމ  ވެގެން

ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާ ާހަމަ ާނޫޅެޭވނެ. ާކިޔަިއގެން ާހޯދައިދޭނަމޭ ާޙައްޤު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާތިމަންމެންނަށް ހަލ ކުރުމަށްޓަކައި

ާރިޒޯ ާބުނ އިރަށް ާމިއީޙައްޤޭ ާދުނިޔޭަގިއާާޓް. ާހަޅުތ ލުކުރުން ާގޮތަކީ. ާހަޅުތ ލުކުރ  ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫނޭ އެއް

ާއެބައޮ ާާސްްޓރައިކް.ާއިންޑެފިނިޓްތް. ާއެބަދޭ ާދެމިގެން ާސްޓްރައިކްަތއް ާއެ ާފަހަރު ާވަިކ46ާާބަެއއް ގަިޑއިރަށް

ޕ ޓީތަކ އިާތަމްސީލުުކރ ާރަމްޒުކުރ ާވަކީލުންނ ާއްލުކުރ ނެާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އިާހަލަތުގަިއާއެކަންާހ އެާާ.މުއްތަދެއްާނެތި

ާނޫން ާހަދައިގެން ާޔޫނިއަންތައް ާޖަމ ޢަތްތަކ އި ާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އި ާފުރަތަމަ ާތިބެންޖެހޭ. ާއެބަ ާިމާާއެްއޗިހި ވިއްޔ 

ނޑުމެންާޛުާރ އްޖޭަގއިާމިާޤ ނޫނުާތަންފީ ތިީބާާމިކުރަންފަށައިފިއްޔ ާޤައުމުާވެްއޓޭނީާބޮޑުާވަބ ެއއްެގާތެރެއަށް.ާއަުޅގަ

ާލިބިފަިއވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތަޖުރިބ ގަިއ. ާއިހުާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާައޅުަގނޑުމެންަނކީ ާތިބިާެގއްލުން ސ ްސކޮށްފައި

ާޑްރަިއވަރުްނ،ާ ާލޭބަރުން،ާޓެކްސީ ާޕޯޓް ާމައްސަލަޖައްސ ނެ ާދުވަްސކޮޅަކުން ާއިރުކޮޅަކުން ާއަންނ ނެ ާމިތަނަށް ބައެއް.

ާ ާބަންދުކ46ާޮއެއަރޕޯޓް ާަގޑިއިރަށް ާއެހެންވީމ ށްލ ނީ ާއުފެދުނީމ . ާޤ ނޫނު ޭއެގ ުކިރައްށ ަސުރާކުރ ، މި

އުފެއްދުން.ާާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އިާޖަމ ޢަތްތަކ ާގޮތުންާމ ލީގޮތުންާއެހީތެރިވ ންާއެބެޖެހޭގެާ.ާފަިއސ ެއހީެތިރާވްނ ެއަބެޖހޭ 

ާނޫން ާއުފައްދަިއގެން ާޮއވެެގން ާއެހީ ާސަރުކ ރުގެ ާއުފަްއދ ނެ ާޔޫިނއަންތައް ާއުފައްދައި ާތަންފީޛެވިއްޔ  ާޤ ނޫނު ާއްާމި

ާއަނެއްކާ  ާޤައުމު ާތެރެއަށްނުކުރެވޭނެ. ާވަބ ެއއްެގ ާބޮޑު ާވެއްޓޭނީ ާމިާާެވސް ާވެސް ާމިހ ރު ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށް.ާދެންާއިރުކޮަޅކުންާމިާޤައުމުަގއިާމި ކިޔަނީާިއޖުތިމ ޢީާފޭރ މުގެާވ ހަކަ.ާާއުޅެނީާދިރިނޫެޅވިގެންާއަުޅގަ

ާ ާމިއިޖުތިމ ޢީ ާައޅުަގނޑުމެާފޭރ މ އި ާމިއީ. ާެއކަްއޗަކީ ާހަލ ކުކޮށްލ  ާއެއްެޗއް ާމިސ ލަކަށްާހުރިހ  ާމިދައްކަނީ ްނ

ތައްާިތީބާމަންޓުރބިލިއަންާމީހުންާތިބިާތަނެއްާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް.ާއެާަޤއުމުަގއިާޯލކަލްާަގވ3.4ާަެއއީާާއިންޑިޔާ 

ާޕޯޓުކުރިނ ރ ފަ ާއެއި.ާބަެއއް ާއެާތައް ާހުއްޓ ާތިބީ ާޕޯޓުމީހުން ާބިރުގަނޭ.ާއެތ ާލ ފައި،ާބަެއއް ާދ ން ާބޯޓުފަަހރު ތަކަށް

ާވ ަހކަ ާކަމެއްގެ ާމިވަރު ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބ ރުގަދަކަމުން. ާޔޫނިއަންގެ ާލޭބަރ ާހަމަާާމިާއިންނަ ދައްކަނީ.

ާރިޒޯޓު ާބުނ އިރަށް ާމައްަސލަހަޅުތ ލުކުރުމޭ ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާމުވަްއަޒފުންގެ ާހައެްއކަ ާުއޅޭ ާއިއަކީާގައި ާމިގްރޭޝަނޭ.

ާވިސ  ާމިއަށްވުރެބުނ އިރަށް ާވ ހަކަ.ާމިއީ ާވީާގެ ާމެންބަރުންނަށް ާތަްނކޮޅެއް ާމިއަށްވުރެާސިނކުޑި ސިނކުިޑާާހިނދު

ާޤ ނޫނުތަކ ިއާ ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާފަޤީރުކޮށްގެެނއް ާސިނކުޑި ާމިަވރަށް ާއެބަޖެހޭ. މުއްސަނދިވ ން

ާހޯދަ ާަޙއްޤުތައް ާާރައްޔިތުންގެ ާމިއެއް ާނޫނިއްޔަކ  ާވިސްނަިއެގން ާސިނކުޑިތަަކކުން ާމުއްސަނދި ކަމެއްާާނުދެވޭނޭ.
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ނޑުމެންާބަަލމ ާހިނގ ާކައިީރގައިާހުިރާ ނޑުާިމާގޮވ ލަނީާއަުޅގަ ނުކުރެވޭނެާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާ ާޔޫނިއަންތަާއެތިބީޤައުމުތައް ާލޭބަރ ާމި ާއެހެންާކުރިނ ރ ަފއި. ާބ ރުގަދަކަމުން. ިމަފަދ ަޖާމަޢްތަތާކިއ ، ވީމ ުކގެ

ެއިކާާަަކީލުންނ ިއާއިނިސްޓެކްޓަރުންނ ޫޔިނައްނަތާކިއ ަހާދިއުރަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ަތްމީރުނުކަރްނ ެއަބެޖޭހ ވ

ވ ާބަަޔކަްށާވ ންާއެބަޖެހޭާމިފަދަާޙައްޤުތައްާދޭއިރުަގއި.ާރަނަގޅު،ާާމަޤ މުތަކަށްާހޮވޭާމީހުންނަކީާތަމްރީނުކުރެވިފައި

ވ ާޙައްެޤއްާއެއީ.ާއެާަޙއްޤުާިލބިދެނީާހެދޭާޤ ނޫނަކުން.ާާއިންާލިބިދީފައިާވަނަާމ އްދ 53ާންާޭއގެާއިާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ނުޑމެންާއަނެއްކ ވެސްާޖެހޭނީާބޮުޑާސިންގ ހ އަޅުަގނޑުމެންާރޮލަށްާތިެބގެންާމިކަންާކޮ މައްސަލަަތކ ާާށްފިއްޔ ާއަުޅގަ

ާއެހެާވ ނީ.ާކުރިމަތި ާރައީސް، ާޔޫނިއަންތަކ ާައުޅަގނުޑ ަސުރާކަރްށ ިމ ޮގާވަލީނ ، ންވީމ ޢިްއޒަތްތެރި ލޭބަރ

ާއުފައްދަވ ށޭ.ޖަމު ާޖަމ ޢަތްތައް ާއެހީތެރިވ ށޭ.ާުފރަތަމަ ާއުފެއްދުމުަގއި ާޖަމ ޢަތްތައް ާމީހުންާާޢިއްޔ ތަކ އި އުފައްދަވ ފައި

ާއަތަމްރީނު ާަފއްޓައިިފއްޔ  ާމިކަން ާމެނުީވ ާތަމްރީނުކޮށްގެން ާމީހުން ނޑުކުރ ށޭ. ާއަެނއްކާ ުޅގަ ާޤައުމުަގއި ވެްސާމެން

ާމ ލުާނެތިކޮށްލައިގެންާނުވ ނެ.ާ ާމުދަލ އި ާހަޅުތ ލެއްގެާސަބަުބންާއަނެކެްއގެ ާހަދ  ާެވއްޓޭނެއޭ.ާަބޔަކު ާތެެރއަށް ވަބ ގެ

ާވަ ާބޮޑުސިްނގ  ާހަޅުތ ލުާއަނެކުންނަށް ާވެގެންުނވ ނެ. ާވެްސާބ އަކަށް ާޙައްޤުތަކަށް ާމީހުންގެ ާއެހެން ާސަބަބުން ކުރުމުގެ

ާޮގވ ލ ނީ،ާރައްކ  ނޑު ާއަުޅގަ ާސަުރކ ރަްށ ާވިސްނުމަކީ ާައޅުަގނޑުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ތެިރވ ންޖެހޭ

ާޖަމުތަކު ާޮގވ ލަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާލޭބަޢިއްޔ ރ ރުކޮށް ާޖަމ ޢ ތްތަކ އި ާހެދުމަށްާތަކ އި ާއެްއޗެހި ާމި ާޔޫނިއަންތަކ އި ރ

ާއެހީތެރި ާއެހީތެރިވ ށޭ. ާސަރުކ ރުން ާދޭށޭ. ާއެހީ ާފައިސ ގެ ާވަތަމްރީނުވެ ާބޭނުންވ  ާމިތަންނަށް ކީލުންނ ިއާކުރައްވ ށޭ.

ކުރަންާނުފަށ ށޭ.ާވިއްޔ ާމިާޤ ނޫނުާތަންފީޛުާއެިކއެކިާމަޤ މުތަކުގެާމީހުންާތަމްރީނުކޮށްފައިާނޫންާއިންސްޕެކްޓަރުންނ 

 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާ

ާވަރަޙްމަތު ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި .`ާ ާދ އިރ ެގާهللا ާވިލުފުށީ ާއ ދެ، ވަބަރަކ ތުހޫ.

ނުޑާވ ހަކަދައްކ ލުުމގެާކުީރަގއިާިމާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަުޅއްވ ަފއިވ ާހަޅުތ ލުކުރުމުެގާބިލ ާބެހޭާގޮތުންާއަުޅގަ

ާހުށަ ާގޮތުްނާބިލު ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާޝުުކރުދަންނަވ ލަން ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ހަޅުއްވ ދެްއވިކަމަށްަޓކައި

ާޢަބްދުާވ ހަކަފުޅު ާީއވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންެގ ާައިދާهللاާދެއްެކވި އ އި

ާާ..ކުޅުދުއްފުށީ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ
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ާޢިއްޒަތްތެ ާގެންދެވި ާދަްއކަަވމުން ާވ ހަކަފުޅު ާހަމަވެއްޖެ. ާމިހ ރު ާކޯރަމް ނުޑާއ ދެ، ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ިރ

ާއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ާ

ާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ 

ާ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާބިލ އަުޅގަ ާމި ާއުޅުނީ ާަދއްަކވަމުްނާާން ާވ ހަކަފުޅު މެުދ

ާޢަްބދު ާީއވ  ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާިޢއްޒަތްތެރިާهللا ާދ އިރ ގެ ާެދުކނު ާކުޅުދުއްފުށީ އ އި

ާތ އީދުކުާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ާދެއްކެވި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ނޑުާމެންބަރު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަމޭ.

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަނީ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާކޮންމ53ާާެވެސް ާމިނިވަންކަން ާކުރުމުގެ ާހަޅުތ ލު ާމ އްދ ގައި ަވނަ

ާވެ ާހަޅުތ ލުމީހަކަށްމެ ާއިރު ާއޮްތ ާލިބިފައި ާނެތުމަސް ާަބޔ ންކޮށްފައި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާކޮބަިއކަން ާެއީއާކުރުމަކީ ކީ

އަކީާމަަސއްކަތްކޮްށާުއޭޅާާކުރުމުެގާމ ނަށްާމ ނަކުެރވޭާކަމެކޭ.ާހަޅުތ ލުކުރުންާތަފ ތުާގޮތްގޮތަލުއަޅުަގނޑުމެންާހަޅުތ 

ާ ާއެާބަޔަކު ާކަމަކ ާއްޝަުކވ  ާނުވަތަ ާހުއްޓ ާކުރުމުެގާގޮތުން ާމަސައްކަތް ާގޮތުން ާތިބުން.ާދެކޮުޅާހެދުމުގެ ާތިބޭ ލ ފައި

ާިދވެހި ާހަޅުތ ލުއެއީ ާއޮންނަނީ. ާމ ނަ ާހަޅުތ ލުެގ ާައިދާބަހުަގއި ާއޮތުމަކީ ާގޮތަކަްށ ާއެހެން ާބަހެއްަގއި ާއެހެން ާމ ނަ ގެ

ާއޮތުމަކީާ ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާމ ނަ ާސްަޓއިްކގެ ާނޫން.ާއަދި ާަކމެއް ާއަޅުާާއަޅުަގނުޑާއިޢުތިރ ޟުކުރ  ާބެޭހާވެސް ނޑު ގަ

ާދިވެހި ާނޫން. ާހަކަމެއް ާމުޒ ހަރ އި ާއެހެްނވީމ  ާގޮތް. ާއޮންނަ ާމުޒ ހަރ ބަހުގައި ާތަފ ތު. ާވަރަށް ާކަަމކ ާޅުތ ލު ކުރުމަކީ

ާ ާކުރ  ާއެ ާެއްއވެެގން ާފ ޅުކުރުމަށްޓަކަިއ ާޮގތް ާތިބި ާމީހުން ާބަޔަކު ާކުރުމަކީ.ާހަމެދު ާމުޒ ހަރ  ާެއއީ ރަކ ތްތަްއ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާދެ ާތަފ ތު ާިލބިފައިއިާއެހެންވީމ ،ާމީ ާޙައްޤު ާމި ާޙައްުޤާާން ާއެ ވ އިރު

ކަމަށްާވެއްިޖއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮންނަާަޙއްޤުާކޮންމެާމުވަްއޒަފަުކާާނ ޅައިފިތަފްޞީލުކޮށްާއުސޫލުތަެކއްާަކނޑަ

ާމަސައްކަެތްއާ ާތަނެއްަގއި ާއެްއވެސް ާވެއްޖިްއޔ  ާވެއްޖެކަމަށް ާތިބެން ާހުއްޓ ލ ފައި ާމަސައްކަްތ ާވަގުތަކު ބޭނުންހ 

ާއެހެންވީމ  ާޙައްާ،ނުހިނގ ނެ. ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއުސޫލުތަައުޅގަ ާކުރުމުގެ ާބޭނުން ކ ިއާކަާޤު

ާހަޅުތ ުލކުރުުމެގާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއެބަޖެހެއޭ. ނަޑއަޅަން ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ހަމަތަކެއް

ާމ ނަާއެބަާޙައްޤު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާބުނޭ. ާވެސް ާމީހަކު ާކޮންމެ ާތިބުމުގެާާއޮތޭ ާހުއްޓ ލ ފައި ާމަސައްކަތް އަކީ

ާާވ އިރުަގއި..ާޙައްޤުކަމަށް

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.
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ާ

ާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާދ 

ާރަީއސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނޫުނއަސ ީސގައ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ  ާއުޅުނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާކަންަތއްަތްއާއަުޅގަ ާހުންނަ އި

ާއަާތަފްޞީލު ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާކުރުމަށްޓަކައި ާހަދަންޖެހެޔޭ. ާޤ ނޫނު ާމ އްދ 53ާޅުަގނޑުމެން ާިއްނާާވަނަ

ާހަޅުތ ލު ާކުރުމުގެ ާދީފައި ާމިނިވަންކަން ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަޙއްޤުހަޅުތ ލުކުރުއޮތީމަ ާއުސޫލުތަކ ިއާާމުގެ ޭބނުންކުރ ނެ

ާ ާެނތިއްހަމަތަކެއް ނޑަައޅ ފައި ނޑުމެްނެގާކަ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާގޮތެްއގެ ާބޭނުންކުރ  ާަޙއްޤު ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޔ 

ާ ާކަމަށް ާއުފެއްދުންތެރި ާެގއްލުންތަެކއް ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާހިނގައިދ ނޭ. ނވެެގން ާައޅުގަ ާިމާއ ދެ، ާހަމައެކަނި ޑު

ވެރިކަންާޮއްތާުދވަހަކުާވެސްާރިސޯެޓއްގެާމިލްކުާިރސޯޓްާދ އިރ ައކަށްާނޫންާއަުޅަގނޑަކީާާއިޝ ރ ތްކުރަނީކީާރ އްޖޭގެ

ާނޫން ާާ.ފަރ ތެއް ާނޫން.ާއެހެންވީމިލްކުާއަދި ާވެސް ާމީހެއް ާދެކޭ ާހުވަފެުނން ާކަމަށް ާލިބޭނެ ނުޑެގާެވރިކަން މ ،ާއަުޅގަ

ދަންނަވަނީާހަމައެކަނިާަވޒީފ ާއަދ ުކރ ާާމިާޑުވެސްާނެތް.ާއަޅުަގނާސްާގުޅުމެއްއެްއވެތ ާމިކަމުގެާއަމިއްލަާމަސްލަހަ

ާ ާމީހުންގެ ާާނޫނީާވެސްއަމިއްލަ ާވެސް ާމުވައްޒަފުން ާހަޅުތ ލުކުރުމުެގާސަރުކ ރު ާނިސްބަތްކޮށް ާތަނަކަށް ހުރިހ 

މިނިވަންކަންާއޮތީމަާމަަސއްަކތްާހުއްޓ ލ ފައިާތިބުމަކީާކޮްނމެާމީހަކަށްާލިބިގެންވ ާަޙއްެޤއްާކަމަށްާޤ ނޫނުައސ ސީެގާ

ާއޮތ53ާް ާމ އްދ ަގއި ާާވަނަ ާވަކި ާދުވަހަުކ ާކޮންމެ ާކަންަތއްިއރުގަިއ ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާާއެ ާވެްސާނެތް. ނުކުރ ެށކޭ

ާއެބަ ާއެބަާޙައްޤު ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާވިދ ޅުވެ ާއެހެން ާދުވަހަކުާއޮތޭ ާކޮންމެ ާހުއްޓ ަލއިގެންާާޮއތް ާމަސައްކަތް ވެސް

ނޑުމެންެގާޤައުމީާއުފެއްދުންތެރިތިބުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާެއހެންާކުރުމަކީާއަ ބޮޑަށްާގެއްުލްނާާކަމަށްާވަރަށްާޅުގަ

ނޑަާވ ތީވެާމިކަންާކުރ ނެާހަމަތަކަކ އިާާލިބޭނެާކަމަކަށް ާމުާކަމެއްއެޅުމަީކާވަރަށްާމުހިއްއުސޫލުތަކެއްާޤ ނޫނަކުންާކަ

ާފ ހަގަކޮށްލެ ާމި ާމިގޮތުން ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާފެންަނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްާކަމުގައި ާއަުޅގަ ވެނީ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާތަފ ުތތައް ާކަންކަމުގެ ާމި ާހަޅުތ ލުކުުރމ އި ާއުފެއްދުމ ިއ، ާހަމަނުޖެހުން މުޒ ހ ރ ކުރުމ އި،

ާހަޅުތ ލުާދެނަގަނެވޭނެ ާގޮތުން ާބަހުެގ ާނެތީމަ ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ާކަންާގޮަތކަށް ާކޮބައި ާަބއެްއާކުރުމަކީ ވެސް

ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނަކުންާމިކަންތަްއާގެންނައިުރގައިާޤ ނޫނުަގއިާޮކބައިކަންާހަޅުތ ލުކުރުަމކީާފަރ ތްތަކަށްާއޮޅެމުންދ ތީ.ާ

ާހަމަތަ ާސުލޫހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުތަަކކ ިއ، ާކަކ އި، ާކޮބައިތޯ ާައޅުަގނުޑާަކީކ ާއ ދެ، ާެއބަޖެހޭ. ަބޔ ންކުރަން

ބިލުގެާދ އިރ ާހަނިކަމަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާާގޮތުަގއިާމިބިލުާފަރުމ ކޮށްފައިާއޮތްއިުރގައިާތަންޮކޅެއްާޤަބޫލުކުރ 

ާބެހޭާ ާމިކަމ  ާފުޅ ކޮށް ާދ އިރ  ާމި ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާއިތުރަށް ާއިތުަރށް ާމައްސަލަތައް ާކުރިމަތިވެދ ނެ ގައިާގޮތުން

ާމަސައްކަތް ާމީހުންނ އި، ާމީހުންނ އިމަސައްކަތްކުރ  ާމަސައްކަތް، ކުުރވ  ާމަަސއްކަތްތެރިންނ ިއ، ފަރ ުތެގާކުރ 

ާމަސްއޫ ާބަޔ ޙައްޤުތަކ ިއ ާމުހިއްިލއްޔަތުަތއް ާވަރަށް ާއޮތުމަީކ ާއ ދެ،ާންކޮށްަފއި ާދެކެން. ާކަމުަގއި ާކަމެްއ މު

ާއެނިގވަަޑއިގަ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާފަދަިއން ާޙައްޤުންަނވ ނެ ާޙައްުޤތަކ ވެސް ާއެ ާލިޭބއިރު ާއެގުިޅގެާތަކެއް ާމީހެއްގެާާން

ާމަްސއޫޒިންމ ތަކަ ާހަމައެކަނިާތަކެއްލިްއޔަތުކ އި ާއޮންނ ނެ. ާމަސްއޫާާއެާވެސް ާމީހެްއގެ ޒިންމ ތަްއާލިއްޔަތުތަކއި
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ާނައްތ ލ  ާޙައްޤުގެާހަނދ ން ާހަމައެަކނި ާއެާފައި ާއެީއ ާއުޅުމަކީ ާކުރަން ާޙައްޤަބޭނުން ާމީހެްއެގ ާއަރަިއގަތުންާހެން ށް

ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން، ާވެދ ނެ. ާމިާކަމަށް ާވަރަށްބިލަާޮއތީ ާހަމަ ާމުހިއްާކީ ާބިލެކޭ. ބިލުާާމިމު

ާދ އިރ ތަކަށްާ ާފެންނަ ާހަނިކަމަށް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފޮނުަވިއގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާކަމަކީ ާކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ވެސްާިޚޔ ލުފުޅުތައްާއިުތރުާކުރަްއވަިއގެންާމިބިުލާާއެިކާފަރ ތްޕުޅުތަކުގެބެހޭާާމެންބަރުންގެާޚިޔ ލުފުޅުތައްާައދިާކަމ 

ާއުސޫލުތަކަކ މަކޮފުރިހަ ާހަޅުތ ލުކުރ ނެ ާާށް ާބަޔ ްނކޮށް ާަމސައްކަތްހަމަތަކެއް ާފަރ ތުގެާމަސައްކަތްތެރިންނ އި ާކުުރވ 

ނޑުާހިތުންާމަސައްބިލުާފަރުމ ާވެސްާަޙއްޤުތައްާުނެގއްލޭާގޮެތއްެގާމަތިންާމި ކަްތކުރ ާެވގެންާދިއުމޭ.ާއޭރުންާއަުޅގަ

ާފަރ ތްާމީހުންނ އި ާހުރިހ  ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާލިބޭ ާވެސް ާތަކަށް ާެވސް ާައޅުަގނޑު ގޮުތަގިއާާޤަބޫލުކުރ އޮންނ ނެ.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާލިބިދީފަިއވ  ާަގއި ާބޭނުންުކރުން ާަޙއްޤު ާއެ ާއޮންނ ެނާޙައްޤަީކ ާވެްސާހަމަ ާަމއްޗަްށ ާމީހެއްގެ ކޮންމެ

ާއްގެާޙައްޤަކަްށާއަރައިގަެނވޭާހިސ ބުާއެޙައްޤެއް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާެއާޙައްޤުާބޭނުންކުރުމުގެާސަބަބުންާއެހެންާމީހެ

ާބައެއްާ ާއެހެން ާގޮސް ާފަހަނަޅ  ާޙައްުޤ ާއޭަނގެ ާއަަރއިގަެނވިފައޮތީ ާަޙއްުޤތަކަށް ާއެގެ ާޙައްުޤާހެ. ާބަެއއްެގ ާއެ ްނވީމ ،

ާއެ ާާނުވަތަ ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާއެހެން ާދައްކ އިރުަގއި ާވ ހަކަ ާޙައްޤ ިއމެދު ާވެސްހިމީހެްއގެ އެާާމ ޔ ތްކުރުމަކީ

ާމަސްއޫމީ ާއޮންނަ ާމިހަކަށް ާއައިސް ާޤ ނޫނެއް ާިމފަދަ ާވ ތީވެ ާޒިންމ ތަކަކަށް ާވުމުންާާލިއްޔަތަކ  ާޤ ނޫނަކަށް ބިލު

ާމިާ ާޤަބޫލުކުރ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާުއސޫލުތަކަކ އި، ާހަމަތަކަކ ިއ، ާިރވެތި ާކުރުމުގެ ނޑުތަެކއްާކަން ާމިންގަ ާސުލޫކީ

ނަޑއެިޅއްޖެ ކުރުމުެގާނ ރ ާގޮތެްއގެާމަތިންާމިކަންރޫުދންތެރިާކަމަށްާބުތަކަށްާވެސްާަޤއުމީާއުެފއްނަމަާހުރިހ ާފަރ ާކަ

ާވެްސާމި ދަންނަވ ލ ނީ.ާއަދިާިމާާބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާފުރުޞަތުާފަހިވެގެންާދ ނެއޭ.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުަގނޑު

ާތަ ާފުރިހަމަކޮށްގެން ާފޮނުވަިއގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާކޮމިޓީއަކަށް، ާއަިއްސާބިލު ޅުމަށް

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާދަންަނވަމުން،ާމި ާކަމުގައި ާކަމެއް ާއުއްމީދުކުރ  ނުޑާވެސް ާއަުޅގަ ޤ ނޫނަކަށްާވުމަކީ

ާެއއް ާއަދިވެސް ާބޮޑަްށާާމެންބަރަށް ާވަރަށް ާިނންމ ލަން. ާވ ހަަކކޮޅު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާތަކުރ ުރކޮށްލަމުން ާޝުކުރު ަފހަރު

 ާ.وبركاتهާهللاާورحوتާعليكنާوسالمޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢ ރިފުވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ާއެންމެފުރަަތމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ވެސް

ާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވީީތވެ...އަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާއެމަނިކުފ ނުގެާފުރުަޞތުާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއ ދެ،ާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާުކރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް

ާ ާޑިމޮކްަރސީގެ ާއަޙްމަދުާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ . ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާއުސޫލުން ރިވެތި

ާއެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަނިކު، ާޙުސައިން ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާނިހ ން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދެއްވީތީވެ ާފުރުޞަތު މަނިކުފ ނުގެ

ާހަޅުތ ލުކޮށްގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާހަޅުތ ލުއަދި ާބިލަށްާން ކުރުމުގެ

ާއޭނަާވ ހަކަދެްއކުމަށް ާހޯދީތީ ާމަރުހަާފުރުޞަތު ާވަރަްށާހޫނު ާވެސް ާރައީްސ،ާާބ އަށް ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި އެއް

ާފުޅ  ާވަަރށް ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާދެންމެ ާބިލަކީ ދ އިރ ެއްއގަިއާާމިފަދަ

ާއޮތްާކުރެވެންޖެހޭބަހުސް ާމި ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާބިލެއް. ާބަްއޓަންކުރެވެންޖެހޭ ާފުޅ ދ އިރ އެްއގައި ާވަރަށް ގޮތަްށާާއަދި

ާއެއް ާވަރަށް ާހަނިކޮށް. ާވަރަށް ާފެންނަނީ ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއްާބަލައިލ އިރު ާޙައްޤުަތްއާާދިމ ލަކަށް ބައެްއގެ

ާ ާގޮުތގައި. ާބިލެްއގެ ާއޮތް ާބައްޓަންކުެރވިފައި ާވ ހަރައްކ ތެރިކުރުމަށް ާޖުމްލައިގަިއާކަޙައްޤުގެ ާއަންނަ ާެދން ަދއްކ އިރު

ާއަދ ކު ާއެ ާއޭނަ ާލިބޭނީ ާމީހަކަށް ާއަންނަންޖެހޭނެ.ާޙައްޤެއް ާވ ހަކަ ާޒިންމ ތަކަކ ޒިންމ ގެ ާއަދ ކުރަންެޖހޭ އެުކގަިއާާރ 

ާ ާބ ރެއް ާގަބޫުލކުރަްނ. ނޑު ާއަުޅގަ ާޒިްނމ އަކ ކަމަށް ާވެސް ާމީހ ެގާާލިބޭނީ ާދޭ ާަވޒީފ  ާއޭނަ ާއެހެްނވީމ ، އެއްކޮްށ.

ާއެބަ ާވެސް ާޒިންމ  ާދެފަރ ތުގެ ާއެ ާހަމަ ާފަދައިން ާއޮންނަ ާޙައްޤު ާމީހ ގެ ާލިބޭ ާވަޒީފ  ާފަދައިން ާއޮންނަ ޮއޭވ.ާާޙައްޤު

ާ ާބިލަށް ާމި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަްށ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާސްޓްރައިާވަރަށް ާދައްކަަވއިފި. ާވ ހަކަފުޅުތަކެްއ ާކްާތަފ ތު

ާޕްރޮޓެސްޓް ާލޮކްއައުޓްާކުރުމ އި ާޕިކެޓްާާކުރުމ ިއ ާާުކރުމ ކުރުމ އި ާދެކުނ6ާާުމި ާކުޅުުދއްފުށީ ާފ ހަގަކުރެއްވި ކަމެއް

ގޮތަްށާާމަނިކުފ ނުާފ ހަގަކުރެްއވިާފަދައިްނާއެކަންކަންާތަފ ތުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާއެ

ާހައިސިްއޔަ ާތަފ ތު ާބޭނުންކުރަމުންާމ ނަކޮށްގެން ާމީހުން ާާތުން ާބިލުގެ ާމ އްދ 38ާދ އިރު ާއެަބާާވަނަ ނޑު ާއަުޅގަ އަށް

ާހަޅުތ ލު،ާބަލައި ާއަންަނއިރު ާވ ހަކަތައް ާކަންކަމުގެ ާމ38ާިލަން.ާމަނ  ާމ އްދ ަގއި ާހަޅުތ ލުކުރުމުގައިާާވަނަ އޮންނަނީ

އިންނަނީާވަޒީފ ާޭދާާގަިއާމި)ރ(ާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(.ާދެންާިކޔ ާއަންނަނިވިާއެްއވެސްާޢަމަލެްއާކޮށްގެްނާނުވ ނެއޭާ

ާހަވ ލުކުރ ާފަރ ތުގެާިވޔަފ ރި އަށްާެގއްލުމެއްާލިބޭާފަދަާއެްއވެސްާޢަމަލެއްާކޮްށގެްނާާފަރ ތުގައިާނުވަތަާމަަސއްކަތް

ާޕިކެޓް ާމިދެންނެވި ާލޮކްާާނުވ ނެއޭ. ާޕްރޮޓެސްޓުކުރުމ އި، ާއެާއައުްޓކުރުމ އި، ާސަބަބުން ާސްޓްަރިއކްކުރުމުގެ ާކުރުމ އި،

ނޑުާހިތަްށއައަށްާެގއްލުންާާގެާވިޔަފ ރިމީހ  ރ ާމިާދެާއަކުރުާީމގަިއާވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިއީާކީްއކުރ ާބިލެއްބ އޭާއަުޅގަ

ކަމަށްާވެއްެޖއްޔ ާާފިްއޔ .ާމީަގއިާމުިޅާބިލުގެާބޭނުންާެކނޑުނީ.ާއެެހންވީމ ،ާއެާދެާއަކުރުާީމގަިއާއިންނަބައިންދައި

ާއެްއޗަކަށް ާތ ކުންތ ކުޖެހޭ ާމިއީކީ ާބިލު ާބިލެއްާާމި ާމިފަދަ ާެއްއބަސްވަން ާެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫން ާއެހެން ނުވ ނެ.

ާމުހިއްާއައިސް ާަވރަށް ާވުމަކީ ާބްރޯޑުާާމުޤ ނޫނަކަށް ާވީހ ވެސް ާހިފޭނެކަމެއް.ާމި ާބޭނުން ާދިމ ލަކަށްާމީގެ ާހުރިހ  ާކޮށް

ާއިންޑަސްޓްީރއަކަެށއްގޮތަށް،ާހަމަ ާޓޫރިޒަމް ާވަާއެކަނި ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާއެންމެންގެާނޫން.ާރ އްޖޭަގއި ާހުރިހ  ާދޭ ީޒފ 
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ާމީގެޙައް ާެވސް ާޒިންމ ތައް ާމިނިވަންކަެމްއާޤުތަކ އި ާލިބޭ ާހަޅުތ ލުކުރުމަކީ ާޮއންނަންއެބަޖެހޭ. ާއެނގެން ން

ާތ ލުކުރުމ އިާމުޒ ހަރ ކުރުމާ އިންާހަޅުާވަނަާމ އްދ 53ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިން.ާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ

ާޙައްޤުތަކެއް ާހުރިހ  ާތ އީދުކުރ ާމި ާބިލަށް ާމި ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާލިބޭ. ާމިާއެބަ ާބިލު ާމި އަށްވުެރާހ ލު

މީދުަގއިާތ އީދުުކރ ާކަމުެގާއުއްގައިާމިއަްށވުރެާމ ާރަނގަޅުކުރ ނެާމީުދގައިާކޮމިޓީާސްޓޭޖުާކަުމގެާއުއްާރަނގަޅުކުރ ނެ

ާސް.ާދަންނަވަމުންާއިށީންނ ަނން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީވ ހަކަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ 

ުފށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާއްާހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއިާވިލުބެހޭާބިލެާތްތެރިާރަީއސް.ާހަޅުތ ލުކުރުމ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަ

ާރި ާުޝކުރުމެންބަރު ާއަޅުަގނޑު ާރަޝީދަށް ާދަޔ ޟް ާބިލ ންނަަވން. ާމި ާގިނަާާެބހޭާހަމައެއ އެކު ާވަރަށް ގޮތުން

ނުޑާ ގޮތުންާފ ހަގަކޮށްލަން.ާމިާބިލުންާާބެހޭާވެްސާބަެއއްާނުުކތ ތައްާމިާބިލ ބޭފުޅުންާވ ހަކަފުޅުާދަްއކައިފި.ާއަުޅގަ

ާ.ދިއުމަކީ..ާަތއްތައްާއިތުރަށްާތަފްސީލުވެގެންާމިކަންާތ ލުކުރުމ އިާޕްރޮޓެސްޓްކުރުމ ،މިހ ރަށްވުރެާމިާހަޅު

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާމިހ ރު ާހިނގަމުންޮގސް ާޖަލްސ  ާޖެހިފައި.ާާއ ދެ، ާއައިސް ާވަގުތު ާހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ވަނީ

ނޑުާާއެހެންވީމ ،ާމިހ  ދެްނާމިނެޓުގެާހުްސަވގުތުކޮެޅއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންަބރުންނަށްާއަރުވަން.52ާާހިސ ބުންާައޅުގަ

ާޖަހ އިރު.3ާޖަލްސ ާފެށޭނީާ

ާ

ާ]އަށ35:56ާާްއިނ52ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ އްދ ެގާ)ނ(59ާގަވ އިދުެގާ ާޖަލްސ ވަނަ ާމަިޖލީހުގެ ާވަނީ ާބުނެފައި ާާަގއި ާދަނިކޮށް ާހިނގަުމން އަްށާާޖަލްސ ެއއް

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާތިބި ާއަދަދަށްހ ޒިރުވެ ާވެއްޖެާޤ ނޫނީ ާމަދު ާއެާވުެރން ާޖަލްސ ާނަމަ ާއެ އެްއާާހިސ ބުން

ާޖަހަންވ ނެހުއް ާރަނގަބީލު ާކޯރަމް ާާޓ ލ  ާޖަހުމަށްފަހު ާރަނގަބީލު ާކޯރަމް ާކުރާ 7ާއެވެ. ާމަޖލީސް ާބަލ  މިނެޓް

ާމެ ާތިބި ާހ ޒިރުވެ ާބަލަންވ ނޭމ ލަމްގައި ާއަދަދު ާޖަލްސ ންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދަދަކީ ާއެ ާއަދި ާކުިރއަށްާާ. ާއެއް

ާއަދަދަށްވުރެާގެންދިއުމަށް ާޤ ނޫނީ ާކަމަށްާބޭނުންވ  ާއަދަދެއް ާާވ ާމަދު ާނަމަ ދިުގާާމިނެޓަށްވުރ52ާެމެންބަރުންނަށް
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ާ ާނޫން ާއަމިންވަރަކަށް ާޤ ނޫނީ ާދީ ާހުސްވަގުުތކޮޅެއް ާހަމަވޭތޯ ާއެވެ.ދަދު ާބެލިދ ނެ ާރައީސް ާެއާާމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ

ާވެްސާމަ ާނުބ އްވ ގޮތަކަށް ާރައީޖަލްސ  ާއެވެޖިލީހުގެ ާނިންިމދ ނެ ާާ.ސަށް ާގަސްތުާައޅުަގނޑު ހަމައަްށާާއާ 3:30ކުރަނީ

ާައދަ ާއަރުވ ަފއި ާމަސައްކަތްހުސްވަގުުތކޮޅެއް ާބަލ ފައި ާހަމަވޭތޯ ާމިާދު ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާގެންިދއުމަށް. ާކުރިއަށް

ާހަމައަށްާހުސްވަގުުތކޮޅެއްާއަުރވަން.ާއ 52ާ>3ހިސ ބުންާ

ާ

ާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން..ާވޯޓަށްާއަހަންާހުރ34ާި
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގެންދަން. ާކުރިައށް ާފަށަިއގެން ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ .`ާ ާމިއަުޅގަނޑު ާއެޖެންޑާ ާިމހ ރު ދަނީ

ާ ާާ-34އައިޓަމް ާެއހުން. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހުރި ާއަހަން ާވޯޓަށް ާއެާއެހެންވީމ ، ާޖަހަންޖެވޯޓަށް ާހުމަށްޓަކައި 7ާހޭ

ާޖައްސަާމިނެޓު ާރަނގަބީލު ާއެދެން.ގެ ާެދއްވުން ާއޮީތާާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާވައި ާދަންނަވ ލަން ާވޯަޓށް މިއަދު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނިންމެވ3ާިއަށް ާބިލު،ާޮކމިޓީން ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ގޮތަށްާާވަނަ

ާއޮތީ.ާ ާވޯޓަްށާދަންނަވަން ާއިޞްލ ޙެްއާގެެނވޭީނާފ ސްކުރެްއވުމަށް ާައށް ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާގޮތުން ޤ ނޫނުއަސ ީސަގއިވ 

ގޮތުްނާާބަިއގެާވޯޓުާލިިބގެން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާބުނެފަިއވ 5ާަބއިކުަޅ6ާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާމުޅިާމަޖިލީހުގެާ

ާ ާެއްއެވސް ާމަްއޗަށް ާލ ޒިމުރައްޔިތުންގެ ާޢަމަލުކުރަން ާކަމެއް ާރައްޔިތުްނގެ ާކަމެއް ާެއާކުރ  ާފ ސްކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެްނާާ;5ވ ާބައިާކަމަށްާކުަޅާއެއްާހުގެާދެބައިޖަލްސ ެއއްަގއިާމުޅިާމަޖިލީާވޯޓަށްާދަންނަވ 

ާ ާއޮތިއްބަަވއިގެން. ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާއެޮގތަށް ާހަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަދި ާއިޞްލ ޙެއްާތުމ ެއުކ ާވޯޓަްށާާއަށް ގެނައުމަށް

ާޖަ ާޤަބޫލުކުރެވޭާދަންނަވ  ނޑަްށ ާައުޅގަ ާބޭނުންވ ާާލްސ އެްއަގއި ާފ ސްކުރުމަށް ާއިޞްލ ޙެްއ ާއެ ާމަޖިލީހުން ގޮުތގަިއ

ާއަޅުަގނުޑާއަދަދަ ާކަމަށް ާދަންނަވަންޖެހޭނެ ާވޯޓަށް ާޖަލްސ ެއއްަގއި ާތިއްަބވ  ާހ ޒިރުވަޑަިއގެން ާމެންބަރުން ށް

ާހ ޒިުރވެަވަޑއިގެން ާއެ ާދެންނެވުމުގައި ާވޯޓަށް ާއެ ާޤ ނޫނުތަްއާާޤަބޫލުކުރަނީ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެއީ ތިއްެބވުން

ާވ ހަކަާފ ސްކުރުމުގައި ާބުނ  ާއޮންނަނީކީ.ާާ.އަކީާވެސް ާނޫން ާދެްއވުމެއް ާޯވޓު ާބަިއވެރިެވވަަޑިއގަތުމެއް ާޯވޓުަގއި ަވކި

ނޑުާޤަބޫލުުކރ ާޖަލްސ  ާތީ.ާއެާއޮާގޮުތގައިާޤ ނޫުނއަސ ީސގަިއާެއގޮތަށްާއެާާއަށްާހ ޒިުރވަަޑއިގެްނާތިއްބެވުން.ާއަުޅގަ

ާމެންބަރުން ާމަގްސަކަމަށް ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާއެ ާހ ޒިރުވެވަޑަިއގެްނާނަށް ާމިހ ރު ާއަށް ާޖަލްސ  ާމިއަުދގެ ުދގައި.

ާ 77ާާތިއްބެވީ ާދަންނަަވއިެގްނާާ:7މެންބަރުން. ާވޯެޓއް ާޖަލްސ އެްއގަިއ ާތިއްެބވި ާހ ޒިރުެވވަަޑިއގެން މެންބަރުން

ގޮތުަގއިާއެކަންާުކރިއަށްާގެންދެވޭނެާގޮެތްއާާނިންމުންާއެއީކީާައޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ ނޫނިއްޔ ާމިފަދަާކަމަކަށްާގޮތެއްާ

ާިއއްޔެ ނޑު ާައޅުގަ ާވިސްނުމުގައި ާމި ާާނޫން. ާއެހެންީވމ ވެސް ާލަސްކުރީ. ާމައްސަލަ ާިމާާ،މި ާވެސް މިއަދު
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ާ،ކަމެއް.ާއެހެންވީމާ ޚިލ ފުާކުރ ާޮގތުގައިާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާރޫހ މައްސަލަިއގައިާވޯޓަށްާދެންނެވުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލު

ާިއގެންާކުރިއަށްާިދއުމަށް.ާފައިާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމަސައްކަތަާކުރަނީާމިާޯވޓަށްާދެންނެވުންާފަސްކޮށްގަސްތުއަޅުަގނޑުާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.35

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމު ާެއޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާދޫކޮްށލ 34ާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާއެހެްނ35ާާފައި ާއިތުރު އަށް.

ާމަސައްކަތްތައް.ާިނޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާއަށްާ ާިމާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާއެއް ާމުހިއްމުާޚައްސ ޞީާމައްސަލަ ާގެނައުންފަދަ ދެންާއިޞްލ ޙެއް

ާިއއްޔެާ ާވަނިކޮށް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމެންބަރަކު ާބޮިއކޮޓުމަޖިލީހުގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާވެސް ާމިގައި ާމިއަދުާާޮކށްފައި ވަނީ.

ިސޔ ސީާޕ ޓީަތކުެގާާ،ްނވީމ ެގާލީޑަރެްއާވެްސާނެތް.ާއެހެއެްމ.ޑީ.ޕީެގާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕުާވެސްާމިާވޯޓަށްާއެހިއިރުާ

ާނިންމ ާ ާމަޝްވަރ ކޮށްެގން ާމިތ  ާއަށްާާވެރިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަމަކުރަން ާމީހުން ާވޯޓަށް ާކަމެއްަގއި ާމިކަހަލަ އިރު

ާއެނގިފައިާނެތީޯތއޭ...

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ާެއްއާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާކުަރއްވ ކަށް ާސުވ ލެއް ާއެއްވެސް މެންބަރު،

ާ ާނުނެންގެވޭނެ. ާއަޢިްއޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާބިލުެގާމެންބަރު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ޅުަގނޑު

ާގެބަހު ާކުރިއަްށ ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްސްގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަާންދިއުމަށް. ނޑ ލިއިރު ދައްަކވަމުްނާާކަފުޅުމެދުކަ

ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާުކޅުދުއްފުށި ާޢަބްދުލްާގެންދަވަނީ ާެމންބަރު ާޢިިޢއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމޫސ . އްޒަތްެތިރާޣަފޫރު

ާއަރުވަން.މެންބަރަށްާފުރުޞަތު

ާ

ާޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށިާއު
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ާާޝުކުރިއްޔާ  ާހަޅުތ ލުޢިްއޒަތްތެރި ާިޢއްޒަތްތެިރާރަީއސް. ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުީށ ާުހށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައި ާބިލު ކުރުމުގެ

ާމެންބަރު..

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަތުފުޅުނުވ ނޭާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަފުޅުދައްަކވ  ާނިކުމެވަަޑިއގަންނަވ އިރު ާދޫކުރައްވ  ާމަޖިލިސް މެންބަރުން

ާނިކުމެވަަޑިއަގތުމަށްާދަންނަވަން.ގޮތެްއގެާމަތިންާ

ާ

ާޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށިާއު

ާހަޅުތ ލުާޝުކުރިއްޔ  ާރަީއސް. ާހުށަހެޅުއްވިޢިްއޒަތްތެރި ާބިލު ާދ އިރ ާކުރުމުގެ ާވިލުުފށީ ާޢިއްޒަތްތެިރާކަމަށްޓަަކއި ގެ

ާރިޔ ޟު ާާމެންބަރު ާއަޅުަގނޑު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ރަޝީދަށް ާޝުކުރުއެާވަރަށް ާބިލ ާކު ާމި ާގޮތުންާާދަންނަވަްނ. ބެހޭ

ާ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާވެސް ާބިާމިހ ރު ާވ ހަކަފުޅުަގިއާމި ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާދައްަކަވއިފި. ާގެންނަންޖެހޭާވ ހަކަފުޅު ލަށް

ާޤަބޫލުކުާއިޞްލ ޙުތަކ އިާ ާެވސް ާއަޅުަގނުޑ ާވިދ ޅުެވއްޖެ. ާސ ފުކޮށް ާަވރަށް ާބިލަުކްނާބަދަލުތައް ާމިފަދަ ާގޮތުަގއި ރ 

ާއޮންނަ ާެއކަށައެޅިަފއި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާމ އްދ ތަކެއް ާމިހުިރހ  ާކޮބަިއކަމ އި ނުޑާާޖެހޭނެންހަޅުތ ލަކީ ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާކުރުމަީކާ ާހަޅުތ ލެއް ާަކހަލަ ާއެްއވެސް ާރިޒޯޓުތަުކގައި ާރ އްޭޖެގ ާގޮތުަގއި ާވެްސާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަނީ.

ާާވ ނެާކުރެިވގެން ާމިވ  ާއުފެދިފައި ާރ އްޖޭގައި ާމިއަދު ާނޫން. ާކަމެއް ާފަހިާާއޮއިވަރަކީމި ާމިއޮތް ރިޯޒޓުތަކުަގއި

ާޓޫ ާމ ޙައުލު ާހަޅުތ ލުރިޒަމްގެ ާމިހަލ ުކކޮްށލުމަށްޓަކައި ާފެށިގެން ާނިޒ މެއް ާއަމިއްަލާާކުރުމުގެ ާއަޅުަގނުޑގެ ދަނީ.

ާ ާއިންވެސްޓްމަންެޓއްގެ ާއަިމްއލަ ާައޅުަގނުޑގެ ާމުސ ރަރަށުގަިއ، ނޑު ާއަުޅގަ ާނިދ ނެާާތެޭރގައި ނޑު ާއަުޅގަ ދިީނމ ،

ާ ާދެކޮޅަށް ާދެންާއަޅުަގނޑ  ާހަމަޖައްސަދިނީމ  ާމުޒ ހަރ ގޮތް ާައޅުަގނުޑެގާއެތ  ާިއނގޭތޯ.ާއެއީ ކުރެވޭނެތޯ.ާނުކުރެވޭނެ

ނޑުާކ ންާއެްއާެވއްޖިާއަމިއްލަާޕްރޮޕަޓީ ނުޑާނިދ ނެާެއނދުާދިނީމ ،ްއޔ ާކިހިނެއްތޯާއަުޅގަ ނުޑާާދިނީމ ،ާއަުޅގަ އަުޅގަ

ާފ  ާދިނީމ ، ާައޅުަގނޑ ފ ޚ ނ  ާތަނުގަިއ ާެއ ާނުކުެރވޭެނާމުޒ ހަރ ާއިނިދކޮޅަށްާޚ ނ ކޮށް ާެއގޮތަކަށް ާއެކަްނ ކުރ ނީ.

ާއެހެންވީމާ  ާއެއްާާ،އިނގޭތޯ. ާރިޒޯޓުހ ވެސް ާމުޒ ހަރ ލެތްގައި ާތަުކގައި ާދަށުްނާކުރުމަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ މި

ކުރުމުގެާޙައްޤުާލިބިގެންާވަނީ.ާއިހުތިޖ ޖުާއިާބުނެފައިާއިންނަނީާއެކަމ ގަާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީހުއްދަ

ާޓޫއިހުތިޖ ޖު ާއިނގޭޯތ ާެއޑިުއކޭޝަްނާކުރެވޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއައިްސ. ާދޮރުމައްޗަށް ާމިނިސްޓްރީގެ ރިޒަމް

ާވަަޑިއގަންނަވަްނވީާ.ާމިނިސްޓްރީގެާމައްސަލަިއގައިާމިދަނީާއެޑިއުކޭޝަންާމިނިސްޓަރުގެާގެދޮރުާކުރިމަްއޗަށްާިއނގޭތޯ

ާޓޫ ާވަަޑިއގެންނޫންތޯ ާކުރިަމއްޗަްށ ާގެ ާބޭފުޅ ގެ ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާކުރިަމއްޗަށް. ާމިނިސްޓަރުގެ މުޒ ހަރ ާާރިޒަމް

ާރިޒޯޓަކުރަްއވަންވީނޫ ާޚަންތޯ. ާޑޮލަރެއް ާމިލިއަން ާއެތައް ާހޭދަކީ ާއެތައް ާކުރެވިަފިއވ ާާރަދުކޮށްގެން ާކޮށްގެން އެއް

ާއިްނވެސްޓްމަންެޓއް ާބޮުޑ ާވަރަށް ާއޮފީސް ާސަރުކ ރު ާއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާކުރެވެން. ާމުޒ ހަރ  ާވެްސ ޖެހޭނެާތެޭރގަިއ
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ާވެ ާގެދޮރުގައި ާކުެރވެންާއިނގޭތޯ.ާމީސްމީހުންގެ ާމުޒ ހަރ  ާރިޒޯޓުހ ެއއްވެްސާާ،ވީމ ޖެހޭނެ.ާއެހެންސް ަތކުަގިއާލެތްގައި

ނޑުާަޤބޫލެއްާމުޒ ހަރ ކުރުމަކީާހުއްދު ާހެންމެާވަޒީފ ާދޭާފަރ ތަށްާލިބޭނުކުރަން.ާހަމައެކުރެވޭެނާކަމެއްާކަމަކަށްާއަުޅގަ

އިާވަޒީފ ާދޭާފަރ ތަށްާއެންމެާމުހިއްމުާވ ނީާއެާަވީޒފ ގަިއވ ާއޭަނގެާމުަވއްޒިފުާމީހ .ާއިންވެސްޓްމަންޓަަކްށާއާ ާވަޒީފ 

ާމުވައްާ ާިއޚްލ ޞްތެރި ާއޭަނގެ ާވ ނީ ާަރުއސުލްމ ލަކަށް ާބޮޑު ާއެންމެ ާފަރ ތުގެ ާެއ ާފަރ ތަށް ާަވޒީފ ދޭ ޒަފުން.ާނުވަތަ

ާމަސައްކަތްކުރ  ާބަރ ބަރަށް ާމީހ  ާފުިރހަމަާމުވަްއޒަފު ާޙައްޤުތައް ާއޭނަގެ ާވަްނޏ  ާއަދ ކޮށްާކަމަށް ދޭނެ.ާއަށް

ާއަދ ކުރެެވީނާ ާވަޒީފ  ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާއޮތް ާމ ަޙއުލު ާަވޒީފ ގެ ާމިއަުދގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާފަރ ތުން ާމީބޭނުންވ  ާސުވ ލުކުރަންތޯ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިނގޭތޯވެސް ާކަމެްއ ނޑުމެންާޖެހޭ ާއަުޅގަ .

ްއޗެއް.ާހަމައެކަނިާވަީޒފ ާޖެހޭާއެއްަޤކީާެއންމެނަށްާވެސްާއޮންނަންިއގެންާވ ހަކަަތއްާދަްއކ އިުރގަިއާޙަޙައްޤުތަކޭާިކޔަ

ާފަރ އަދ  ާދޭ ާަވޒީފ  ާއެްއގޮތަށް ާަޙއްޤުތަކ  ާފަރ ތުގެ ާވެސްކުރ  ާއިނގޭތޯ.ާއެހެންވީމ ާއޮންނަންާތުެގާޙައްޤުތަކެއް ޖެހޭ

ާމިާ ާހިންގ  ާމ ރ މ ރީ ާތަނުަގއި ާެއ ާެގއްލި ާޙައްޤުތައް ާފަރ ތުެގ ާދިން ާވަޒީފ  ާއެ ާތިބެ ާވަޒީފ ތަުކަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން

ާ ާރ އްޖޭަގއި ާމިހ ތަނަށް ާއިނގޭތޯ. ާނުދެވޭނެ ާފުރުޞަތެއް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަށް ާކުރ  ރަށެްއަގިއ43ާާކަންތައްތައް

އަކީާވެސްާހަމަާއެއްގޮތަކަށްާެވސްާޤަބޫލުކުރެވޭާފެންވަރަްށާާމުޒ ހަރ ާކުރެވިފަ.ާކުރެވިފައިާހުރިހ ާމުޒ ހަރ ާއެބަހުރި

ާއެހެންކަމުން ާކަންަތއް. ާހުރި ާުކރެވިފައި ާފަންތީގަިއ ާދަށް ާމ  ާމިާވުރެ ާޤައުމުގަިއ ާލޭބަރާޒިއްމ ވ ންާކަމ ާމި ޖެހޭ

ާޓޫ ާމިނިސްޓްރީއަކ މިނިސްޓްރީއަކ އި ާވަޑަިއގެންާހިޔުމަާިރޒަމް ާމިތަންތަނަށް ާހިނދު ާއޮތް ާކޮމިޝަނެއް ާރައިްޓސް ން

ާމި ާބޭފުޅުން ާޖެހޭނީ.ާއެ ާމި ާކުރިމަތިލ ން ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޫންތޯ ާބޭފުޅުންނ  ާޒިއްމާ ާމި ާއިނގޭތޯ.ާވ ންކަމަށް ޖެހޭނެ

ާނަގަންާރިޒަމްޓޫ ާސަުރކ ރަށް ާނެގޭއިުރގައިާމިނިސްޓްރީން ާބަރ ބަރަށް ާރިޯޒޓުން ާލ ރި ާޓޫކީްއެވގެާޖެހޭ ރިޒަްމާންތޯ

ާ ާޙައްޤުތައް ާމަސައްކަތްތެރިްނގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެތަްއާހިމ ޔަތްމިނިސްޓްރީގެ ާމިނިސްޓްރީގައި ާލޭބަރ ނުކޮށްދެވެންވީ.

ާުމވަްއޒަފުންބައި ާނުހިންގެންވީވަރު ާމިތ  ާޤ ނޫނު ާލޭބަރ ާީކްއވެތޯ ާއިރުަގއި ާިތބޭ ާރ އްޭޖެގާތަކެއް ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ .

ާއެާރިސްޓޫ ާތަުކަގއި ާރިޒޯޓު ާއަޅުަގނޑުމެންމުޒ ހަރ ާޓް ާފުރުޞަތު ާޓޫކުރުމުގެ ާނުދެވޭެނާއިނގޭތޯ.ާމިއީ ރިޒަްމާނަކަށް

ާޒިން ާމިނިސްޓްރީގެ ާިއނގޭތޯ ާއަދ މ އެކޭ ާަވޒީފ  ާރިޒޯޓުތަުކގައި ާޙައްޤުތައް ާމީހުންގެ ާދިނުމަކީ.ާހިކުރ  މ ޔަތްކޮށް

ާކޮން ާރިޒޯުޓަގިއ ާއެ ާެއްގރިމަންޓ ނުކޮށްދެވެންޏ  ާކޮށްފައިވ  ާހިންގަްނާޚިލ ފަާމެހެން ާރިޒޯޓެއް ާއިނޭގތޯ. ވެވެނީ

ާމި ާހަޅުތ ލ އިާާރިޒޯޓެްއގެާވެރިފަރ ތުން ާތަނުގައި ާއެ ާވަނީ ާރިޒޯޓަކަށް ާބޮޑުާއިންވެސްޓެްއާކުރަން.ާއަދި ާވަރަށް ދެނީ

ާކުރީމައ ާމުޒ ހަރ  ާއެާވ ާކަމަށްާއި ާދެން ާބަަޔކުާާނަމަ ާވަކި ާރިޒޯޓަކީ ާދެއްޯތ. ާނުކިޔޭނެ ާރިޒޯޓެކޭ ތަނަކަށް

ާކްރިއޭޓުާާއިގެނައުމަށްޓަކަާ ާމ ޙައުލެއް ާކަހަލަ ާއެވަކި ާތަންތަން.ާއެހެންކަމުން ާހިންގުމަށްދޭ ާބޭނުމެއްގައި ާަވކި ާކޮށްފައި

ނޑުެމންާ އިރުގައިާިރޒޯޓެްއަގއިާހުންނަންޖެހޭާހުރިހާ މ ޔަތްކޮށްދޭންާޤ ނޫނީާގޮތުން.ާކޮށްދޭހިތަންތަންާއެބަޖެހޭާއަޅުގަ

ާހުންނަން ާައޅުސިފަތަކެއް ާރިޒޯޓެްއގައި ާހުރިހ ޖެހޭނެ. ާބޭނުންވ  ާއެތަނުަގއި ާމުޒ ހަރ ކޮށްފައި ކަމެއްާާަގނޑުމެން

ާޓޫ ާތަނުގެ ާއެ ާހަލ ުކވެާކުރަންޏ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެހެންވީމ ރިޒަްމ ާމަރުާ،ގެންދ ނެ. ާއެއްާއެފަދަ ާއެްއެވްސާޙަލ  ގައި
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ާރިޒޯޓުހ  ާމުޒ ހަރ ލެތްގައި ާތަުކަގއި ާކަމަކަށް ާކަމެއް ާކުރެވިގެްނވ ނެ ާހުއްދަ ާނުކުކުރުމަކީ ާޤަބޫލެއް ނޑެއް ރަން.ާއަުޅގަ

ާމަރު ާކޮމިޓީ ާބިލު ާމި ާއިޞްލ ޙުތަކ އެހެންކަމުން ާމި ާމަސައްކަތްާޙަލ ގައި ާމި ާގެެނވި ާަޙއްޤުަތްއާއެްއޗެހި ތެރިންގެ

ާޤަބޫލުާކުރެވެންޖެހޭނެހިމ ޔަތް ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާޖެހެނީާހިުކރަން. މ ޔަތްކޮށްދޭން

ާސަރު ާުނވަތަ ާކަމ ކ ރުގެ ާމުާދައުލަުތެގ ާއައްަސސ ބެހޭ ާަފރ ތުންހިޔުމަތަުކން. ާރައިޓްްސގެ ާމިާއަބަދުާ…ން ވެްސ

ާތިޭބާ ާޖަލުަގއި ާގޮވެނީ ާމި ާޙައްޤަށް ާދިއުމުން. ާގޯހަށް ާގޯހުން ާކަމެއް ާހުރިހ  ާގެއްލި ާކަމެްއ ާވެވެނީ ާމި ހަރަކ ތްތެރި

މީހުންގެާޙައްޤުތަކ އިާމިާކުށެއްާނުކުރ ާމީހުންެގާާމީހުންނަށ އިާބަންދުގައިާތިބޭާމީހުންގެ.ާކޮބައިތޯާމަގުމަތީގަިއާއުޅޭ

ާ ާއިން ާރައިޓްސް ާހިުޔމަން ާެވސް ާިމއީ ާދަށުްނާހިޙައްޤުތައް. ާލޯރގެ ާލޭބަރ ާއިނގޭޯތ. ާކަމެއް މ ަޔތްކޮށްދެންޖެހޭ

ާ ާލިބެންޖެހޭ ާިމހ ހިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާމިއަދު ާއިނގޭތޯ.ާާމ ޔަތަކީ ާއެްއޗެއް ާނެތް ާލިބިފައި ާވެސް ހިސ ބަށް

ާބެލުނީ.ާރ އް ާމިކަން ާކ ކަށްތޯ ާއުޅެމުންދ އިުރ ާފަރ ތްތަކުން ާއެތަްއ ާބޭރުގެ ާވަޒީފ ތަުކަގއި ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ޖޭގެ

ާެއއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިހުރިހ ާ ާއެޅިފަ ާފިޔަވަެޅއްާނެތް ާއަޑުިއވުނީ.ާއެްއެވސް ާމިކަން ާފެނުނީ.ާކ ކަށްތޯ ާމިކަން ކ ކަށްތޯ

ާރިސޯޓުކަމެ ާހަމަ ާހިނދު ާހުރި ާމިހެން ާހަލ ކުކޮށްަލްނާާތައްއް ާޓޫރިޒަމް ާވެްސާރ އްޖޭެގ ާމިއަދު ާިހނގ ތީ ރަނގަޅަށް

ާހަ ާރ އްޭޖގައި ާތިެބގެން ާއަީޑގައި ާބަަޔކު ާޤައުމުތަކެްއގެ ާރިސޯޓުބޭނުންވ  ާލައްވ  ާބަޔަުކ ާނުވިސްނޭ ތަުކަގިއާމަ

ނޑުޮކށްލު ނޑުފު ާފު ާއިޤްތިޞ ުދ ާހަލ ކުކޮށްލުމަށްޓަކަިއ،ާރ އްޭޖގެ ާވިޔަފ ރިތަްއ ާފަހި ާކުރަމުްނާހިނގަމުންދ  މަށްޓަކައި

ާ ާއެްއވެސް ާއިނގޭޯތ. ާނޫން ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުެރވޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާމަސައްކަތަކީ ލެއްަގިއާހ އެދ 

ާތ އީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމުޒ ހަރ ކުރުަމކީ ާއެހެންވީމ ރިސޯޓްތަކުަގއި ާނޫން. ާަކމެއް ިމ ަބުޙްސެގ ަމުރަޙާލ ިނިމ ، ދުކުރ ނެ

ނުޑާނިމުާަުާގޮތްތަކެއްަމަކްށ ިރާޢަޔްތޮކްށ ިމ ިބާލ ެމުދ ަރނަގޅޮކިމީޓ ަމުރަޙާލަގިއ ިމުހިރާހ ކަ  މަކީާއަޅުގަ

ާވެސްާއެޭދގޮތްކަުމގައިާދަންނަަވން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ާިޢއްޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާަރއީސް. ާބަހުތްތެރި ނޑުމެން ާއެއްެޗްއާއަުޅގަ ާބިލަށް ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާމިދ  ސްކުރަމުން

ާގެންދެިވއްޖެ ާކުރިއަށް ާތެެރއިން ނުޑގެ ާއޮނގަ ާޤ ނޫނީ ާމަސައްކަތަކީ ާމި ާހަމަ ާކުީރގައި ާވާ ާދަންނަވ ލުމުގެ ާކަމުަގއި

ނޑުމެންާމިއަދުާއެއްާނަމަާރަނގަޅުާކަމެްއ،ާވ ހަކަ ިމާދެާޕ ޓީގެާމެންބަރުްނާާކަމުަގއިާދަންނަވަންޖެހޭ.ާއެއީާއަުޅގަ

ާބިލ  ާމި ާވިސްނުން ާމެންބަރުންތަކުގެ ާެގންދަވ  ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާގޮތެްއގަިއ ނޑު ާމައިގަ މެދުާާނުވަތަ

ާމި ާިމާާތަފ ތުވެގެން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހިނގ  ާޖެހިލަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނަޒަިރއްޔ ތުން. ާމިެދންނެވި ދަނީ

ނޑުމެންާއެ ންމެންާޚުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާހުވ ކޮްށގެންާތިބިާއަދިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށް.ާއަުޅގަ

ާބ ރުވެިރއެއް ާިއސް ާއެންމެ ާދެމެހެްއޓުމުގެ ާނަގ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤައުުމގެ ާހުންނެވި ކަމުަގއި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާހަޅުތ ުލުކރުމުގެ ާމިއީ ާވިދ ުޅވަނީ ާނަީޝދު ާމުޙައްމަދު ާަރއީސް،ާމިީއާއަލްފ ޟިލް ާޢިއްޒަތްތެރި އެކޭ.
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ާޤ ނޫނުއަސ ީސ.ާމުޒ ހަރ  ާހަޅުތ ލ ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާާއ އި ާދ ކަން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށ53ާާްއެއްމިނަކަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާވިދ ޅު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަޚުްނ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާހެކިދޭ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާއެބަ ުނވ ަކން

ާމިކަފަޅ  ާސުރުޚީާހަލައަރަނީ ާއަރިމަތީ ާކަންތައްަތކުން. ާ؛ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމ އްދ ؛53ާާދިެވހި ވަނަ

ާ ާޙައްޤު. ާޙައްާ-53ހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާމިއޮންނަނީާއިޙްތިޖ ޖުކުރުމަށްޓަކަިއ ާދެން ާޮއެވފައި ުޤ

ާއިހު ާމަސަްއަކތް ާގޮތުން ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާތިޖ ޖުކުރުމަށްޓަކައި ާޙައްޤު ާތިބުމުެގ ހުއްޓ ލައިގެން

ާއެނޫންާވެސްާމަަސއްކަތްތެރިންނަްށާލިބިގެންވޭ.ާއަސާ  ސީާވަރުަގދަާޙައްޤެއް.ާއެހެންވީމ ،ާވަޒީފ އަދ ކުރ ާމީހުންނ އި

ާއިހު ނޑުހަޅުތ ލުކުރުމ އި ާއަޅުގަ ާމޭުރމުން ާމި ާވ ހަކަަދއްަކވ ފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަތީ ާމި މެންނަށްާތިޖ ޖުކުުރމުގެ

ާޗެމްޕިޔަނުން ާޑިޮމކްރަސީގެ ާހިތްވަރުދެްއވ  ާމިކަމަށް ާދަްއކަވ  ާމިސ ލުަތއް ާބޭބޭފުޅުންނަްށާާއެިކއެކި ާވިދ ުޅވި ކަމަްށ

ާ ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާމަރުޙަލ ގައި ާއިޞްލ ުޙގެ ާމި ާމަރުޙަލ ގައި، ާބިލުގެ ާމި ާބޭނުން ާހަނދ ންކޮށްލަދޭން 39ާއަޅުަގނޑު

ާ ާއަުޅަގނޑުމ4228ާެފެބުރުއަރީ ާއޮފީހުެގާއަށް ާތެެރއަށް، ާގޭގެ ާއަޮތވެރިކަންކުރ  ާހއ.ދިއްދޫ ާހިނގ ށޭ. ާޖެހިލަމ  ން

ާ ާިހތްވަރުދީގެން ާރަްއޔިތުންތަކަކަށް ާއަޅ ލީ.ާއ32ާެތެރެއަށް ާމަސް ާީމހުން ާއަޅ ލީ.ާާވަަރކަށް ާމަހެއް ދުވަުހާބޭނުނުހ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާމިހ ރުގެ ާގޮުތން ާހިތްވަރުދިނުމުެގ ާއެްޑވަިއޒަރުއަޅ ލ  ާގެ ާއެންވޯާ، ާއިބްރ ހީސްެޕޝަލް ްމާއީ

އީާއިބްރ ހީމްާޙުސައިންާަޒކީާވަަޑިއގެންާވިދ ުޅވަނީާހ ދަހ ވ ާފުރިހަމަާމަންޒަރެކޭާޙުސައިންާޒަީކ،ާސްޕެޝަލްާެއންވޯ

ާމި ާމީހ ާފެނިގެން ާއުޅުނު ާހަދަން ނޑު ާހުިނގޮ ާމިއައީ. ާމިއަދު ާއެދުަވސް ާވީާދިޔައީ. ާފަހުންާާއަްށ ާއެންމެ ގޮތް.

ާދަޅެއް ާމިާހުނިއަޅ  ާފަރިއްސަށްާހެދިގެން ާޅެން ާކީހ  ާމިާދަނީ. ާއެންާވެގެން ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާމިާދަނީ. މެންނަށް

ާމުޒ ހަރ  ާމިކިޔައިދިނީ ާަދއްކ ލަން ާައޅުަގނޑު ާއެބީދައިން ާހަމަ ާކޮށްލ ށޭ. ާއެވީތ ކުން ާވެްސާކުެރވޭނޭ. ހ ރު

ާއ ަކއިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާއެބަހުރި ާފެންނަން ާރ އްޖެރިސ78ާޯވްަތކުަގއި ާބޭރުގަިއާާޓެްއ އިން

ާގެާނަމުަގއި...ުމގެާފަހަތުގައިާިދެވހިާއޮބްޒަރވަރުާކޮޓްކުރުބޯއި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ާާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާކޯރަމް... ާގެންދެވުން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ފަންނު

ާރަނަގޅަށްާ ާނަންަތއް ާމަޤ މުަތކުގެ ާސަރުކ ުރގެ ާދެްއެކވުމުަގއި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާއެދެން އަޅުަގނުޑ

ާން.ާެދްއވުވިދ ޅުވެ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުމަދުާރުާއަޙްވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާސ ފެއް ާއެހ  ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާރައީްސ. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބޮޑަށް ާެއާާނޫންާވަރަށް ާފަހަރަކު ބައެއް

އެކުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތްާެއްއެޗއްާއޮްތގޮތަކަށްާނޫންާޢަމަލުކުރައްވަނީީކ.ާލިޔެފައިާފަރިތަކަމާ 
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ާއެ ާސަރުކ ރެއް ާފަްސޖެހުމުންދ  ާޢަމަލުކުރެވުމުަގއި ާކަންތައްަތކަށް ާހުންނަ ާހުދުގައި ާކަޅ ިއ ާިމއޮންނަ ާކުރިމަތީގައި

ާކުރަމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަްތ ާޒިންމ ދ ރުކުރުމުގެ ާބީދައިން ާއެވިދ ޅުވ  ާމިހެންާާބޭފުޅުން ާހަމަ ވެސްާާދ އިރު

ާ ާަހމަ ާއަންނ ނެ.ާމިއަދު ާޢިއްޒަތްވ ފަހަރު ާހިމި ާމަޖިލީހުަގއި ނުޑާތެރި ާއަުޅގަ ާބޭރުަގއި ާމެންަބރަކު މެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ކައިީރގައިާދެންެނވިާވަރަށްާިހނިއަންނަާކަހަލަާގޮެތކޭާވަނީާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުްނާރައްޔިުތންގެާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުަގިއާ

ާއެބީދައި ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު. ާޒިންމ ދ ރުކުރުމުގެ ާއޯގ ެތިރާސަރުކ ރު ާސަރުކ ރުން ާދެންނެވީމު ން

ާއި ާހިންޏެއްނޫނޭ. ާައމަށަކު ާއަންނަނީ ާގ ތަްށ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާވިދ ުޅވީމަ ާއޯގ ތެިރކަމ ވ ހަކަ ާޚްލ ޞްތެރިކަމ އި

ާހިންޏެއް ާއަމަށަކު ާއަންނަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެއްކީމަ ާސަރުކ ުރން ާވ ހަކަތައް ާޫނޭނާާމިކަހަލަ ާއެގޮތަކަށް ނޫނޭ.

ާކުރައްާ ނީޑގަިއާކަންތައް ާގޮ ާތި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިޔ ސަތު. ާމަޖިލީހުގެ ާއުފެއްެދވި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ވަނީ.

ާކުރިމަތީަގއިާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާއަޑުީވއްލ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިީލ ާމިހ ރުގެ އިންނެވި

ާ....އްޔ ރައިސުލްޖުްމހޫރިާވިދ ޅުވެެދްއވ ފައިާއެބަހުރިާމިާޤައުމުގެާމިއަުދގެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއް،ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް، ާަމއްސަލަޢިއްޒަތްތެރި ާބ ުބާާނިޒ މީ ާަޙއްޤުތަުކގެ ާއަސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާނެގީ ާމި ެއްއ

ާ ާވިދ ޅުވެަފއި ާޞަރީޙަކޮށް ާވަރަށް ާސ ފުކޮށް، ާވަރަށް ނުޑާެއ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާވަކ ލ ތުކޮށް، ާއަށް މ އްދ 

ާވ ހަކަ ނަޑއެާދަންނަވަފ ނަން ާނިހ އެއް.ާކަ ާއަޙްމަދު ާދ އިރ  ާވިލިމ ފަންނު ާއިާނުިޅގެން ާހަދަންޖެހޭާމިތ  ންނަަވއިގެން

ާއ އިާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްާނުކުރުމުގެާސަބަުބންާޤައުމަށްާލިބިގެންދ ާގެއްުލމުގެ....ާކޮމިޓީތަކުގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ާނޫންާޢިއްޒަތްތެރި .ާއެއް

ނުޑާފުރުޞަތުއަޙްާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރިާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާ ާއަރުވަން.ާާމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާއަުޅގަ

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޙުސައިންާމަނިކުާމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލި

ާ ާކިޔ ނީ ާއެންޖޯީއޭއ ާސްޕެޝަލް ާލިބިގަުތމަށް ާއުފ  ާޚ އްޞަ ާޕ ޓީަގިއާއ ދެ، ާެއ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނީ އިނގޭތޯ.

ާއެދިއްޖެ ާކަމަކު ާމެންބަރުން ާފަާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާވަރަށް ާހަމަ ާވ ނަމަ ާދެްއވ ނެާރިތަކަމ ކަމުަގިއ ކަމަްށާާއެކު

ާއެރައީ ާެއހެންވީމަ، ާވިދ ޅުވެަފއި. ާވަނީ ާއަުޅގަާސް ާއެއްަޗކަށް. ާލިބެމުންދ  ާމަސައްކަތްކުަރްއވ ނެ ާނޑުމެންާބޭފުޅުން

ނިޑޮކޅުގަިއާއިންެނވިާަރއީްސެގާއިާހުރަްސއެިޅދ ނެތީވެ.ާއ ެދ،ާމިާޤ ނޫނުައސ ސީާމިދައްކ ާވ ހަކަކުން ްނާނިންމެވީާގޮ

ާއަ ާވ ހަކަ ާޖުމްލައެއްގެ ާދަންނަވަންވިދ ޅުވެެދްއވި ާނިންމ ލަމުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާޅުަގނޑު ާޤައުމުގެ ާމި ޖެހުނީ.

ނޑުާވެ ނޑޭރިގަ ކަމަށްާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވިދ ޅުވި.ާމީަގއިާއޮީތާާނޭނގޭނެިކޔަންާސްާއަށްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާބަ

ާުޖމްލަ ާދެތިން ާކުރުކުރު ާާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަށުްނާ:422އެއް. ާޭއގެ .

ާހަޅުތ ލ ިއ،ާޚިދުމަތްތަކ އި،ާބަނދަރ ިއ،ާނަރުދަމ  ާމި ާއެްއޗިާއ އަޅުަގނޑުމެން ާޤައުމަްށާއަދިވެްސާމިނޫންފަދަ ާމި ހި

ާކުރެވެން ާމިކަމެއް ާމިދަނީ. ާހަމަާާހޯދަމުން ާކަމެްއގައި. ާކޮންމެ ާބޭުރވަީނ ނޑުން ާއޮިނގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާމި ނެތީ

ާކަމެއް ާމިާކިރިޔ  ާބީދައިން ާކުޅޭ ނުޑފިއްލ  ާގަ ާވަދެަފއި ާއެތެރެއަށް ާޗ ޓުެގ ާޖެހިލ ފައި ާބޭރަށް ާޗ ޓުގެ ާވެލ އިރަށް

ާހަ ާކޮން ާދެން ާކުރ ީތވެ ާޢިްއޒަތްތެިރާކަންތައް ާބައެްއ ާޮއތީ. ާދައްކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަަކެއއްތޯޭއ ޅުތ ލެއްެގ

ާ ާދިމ ލަކަށް ާަވކި ާސީދ  ާމިީއ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާޓޫމެންބަރުން ާރ އްޖޭެގ ާވ ހަކަ. ާސެކްޓަރަގއިާޯފކަސްކުރ  ރިޒަމް

ާމަސައްކަތްކު ާބުރަ ާވަރަށް ާރައްޔިތުްނ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާޓޫރަމަސައްކަތްކުެރއްވި ާއެ ިރޒަްމާއްަވއިގެން

ބުނެފައިވޭާދިވެހިރ އްޭޖެގާާވ މީާއިދ ރ އަކުންގެާކުރީޮކޅުަގއިާބައިނަލްއަޤ92ު;3މިއަދ އިާހަމައަށްާދަމަހައްޓ ފައިާއޮތީ.ާ

ާއެާޓޫ ާދެއްކިެލއް. ާދިވެހިން ާލަްސތޯ ާނުހިންގޭނޭ. ާިރޕީޓުރިޒަމެއް ާތަކުރ ރުކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާސަބަބަކީ.ާީއ ކުރަންޖެހޭ

ާިރވެިތާާދިވެހިންގެ ާވަރަށް ާކުރީ ާކަންަތްއތައް ާދިވެހިން ާމުރ ލިކަމުގަިއ ާދިވެހިންެގ ާބިމުގަިއ ާޢިްއޒަތްތެިރ މި

ާބަޔަކު ާހުރެގެން. ާހަމަތަކެއް ާއައި.ޑީ.ބީާދަސްކޮށްީދގެނެއްާއުސޫލުތަކ އި ާއޭ.ޑީ.ބީައކުން، ާވޯްލޑުާނޫން. ާައކުން،

ާއެނޫން ާނުވަތަ ާަކނޑައަާާބޭންކަކުން ާގޮތްތަކެއް ާއައިސް ާކަހަަލާތަނަކުން ާއައި.އެމް.އެފް ާނޫން. ާކިަޔއިދީގެެނއް ޅ 

ާއެހެން ާނުޖެހެނީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާުގއިރޯނުަގއި ާނެީތާާތަންތަނުގެ ާޖެހިފައި ާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަުރކ ރުތަކުން ެވގެން.

ާމި ާމައްސަލަތައް ާނުކުންނަ ާކުރަންޖެހުނީމަ ާބަޔަކު ާނޭނގޭ ާކުރަން ާމިކަން ާއެއްާއެހެންވެގެން. ފަހަރުާާހިނގަނީ.

ާއެއްާ ާވ ންޖެހޭ. ާނުރައްކަލަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާެއއީ ާހަޅުތ ލުކޮށްފިއްޔ  ާފަހަރު ާއަނެއް ާހުއްދަދޭންޖެހޭ. ާހަޅުތ ލުކުރުމަށް

ާވިސްނުންފުޅަކީ ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާިބލު ާމި ާވިދ ުޅވެދެްއވި ާބަދަލުކުރުމަށްާާބޭފުޅަކު ސަރުކ ރު

ާކަރިސޯޓު ާފައިސ ގެ ާދިން ާވެރިން ނުޑާތަކުގެ ާއަޅުގަ ާދިނުމޭ. ާީމތި ާގޮުތގައި ާބަދަލެއްގެ ާގޮުތގަިއ، އްފ ރ ެއްއގެ

ާމިއަުދާ ާމައިނޯޓީރީގައި ާވެރިަކމުގެ ާނުލިބި ާވޯޓެއް ާއިޚްލ ޞްތެރި ާރައްޔިތުްނގެ ާއެކުަރއްވ ަފއި ާކަމެއް ާއެ ދަންނަވ ނީ

ާތިމަންނ  ާއޯނަރުންތަކަކަށްޯތ ާރިސޯްޓ ާކޮން ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނޭ ާސަރުކ ރަށް ާކޮްނާތިއްބެވި ާދިނީ. ާހިތްވަރު މެން

ާކޮށްދޭނެ ާަކންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއަތުލަިއގެން ާފައިސ  ާތިމަންނ މެން ާރިސޯޓުާބަޔަކަށްތޯ ާމުއްދަތަށް ަތްއާކަމަށް،ާދިގު
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ާވައުުދވެަވޑަިއގެްނނެވީ. ާރިސޯޓުާދޭނެކަމަށް ާެނތީމު ާޖެހޭކަެށއް.ާއަުޅަގނޑުމެންނެއް ާމަޅިއެްއގައި ާވެރިންެގ ތަކުގެ

ާލިބެންވ ާާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާނަމަެވސް، ާކިޔ ކަެށއް. ާެއއްިޗހި ާދިމ ލަށް ާބަޔަކ އި ާއެްއެވސް ނެތީމު

ާއޭގެްނާ ާލިބުމަށްފަހުގައި ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާޙައްޤެއް ާއަސ ސީ ާބުނ  ާއޮތްކަމަށް ާނުލިބި ާޙައްެޤއް އަސ ސީ

ާޤ ނޫ ާނުވަތަ ާމަހުރޫމްކުރުވ ެނ ާރައްޔިތަކު ާއެްއވެްސ ާހަމަ ާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެން ާފުޅ  ާމިހ  ާބުނ  ނުއަސ ސީަގއި

ާތ އީދެއްާ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާކުރ ނަާހަނިކުރުމަކަށް ާނުވެސް ާތ ީއދެއް ާައޅުަގނޑު ން.ާނުކުރެވޭނެ.

ާބަލައި ާބިލަށް ާމި ާހޯދައިެގްނާއަޅުަގނޑުމެން ާހުއްދަ ާހަޅުތ ލުކުރަން ާކިހިނެތްތޯ ާެއބައޮތް، ާބިުލގައި ާމި ލ އިރު

ާކިހިނެތްތޯހަޅުތ ލުކުރ  ާައއްސަލ ްމާއިހުާނީ. ާަޓިކޖަހައިގެން، ާދޮުރގައި ާގޭގެ ާހޯދައިގެން. ާހުއްދަ ތިޖ ޖުކުރ ނީ

ާޭބފުޅ އ  ނުޑާތި ާުހއްަދާާޢަލައިކުމް،ާއަުޅގަ ާމި ާކ ކުތޯ ާގެދޮރުމަތީގަިއާމަޑުކޮްށލަންތޯ. ާުބނެލަން ާެއއްޗެޭކ އިދިކޮޅަށް

ާސަރުކ ަރކުން ާކޮން ާޮކންތ ކުންތޯ، ާޤައުމެއްގެ ާކޮން ާމުޖުތަމަޢުއަކުންތޯާދޭނީ. ާދިިރއުޅޭ ާބަެއއް ާކޮން ތޯ،

ާތަރިާ ާރަން ާއެންމެ ާޑިމޮކްަރސީގެ ާމިދެކޭ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާަބއްލަވ ، ާއޮތީ. ާެފނިފައި ާމިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ގައިާބިހުންާވެސްާޖަހ ާހަދ .ާފެންފުޅިވެސްާއުކ .ާޮއފީސްާދޮރުމައްޗަށްާގޮސްާއެްއޗިހިާވެސްާިކޔ .ާކިަޔްނާނތަންތ 

ާ ާސަރުކ ރުާވެސް ާދ ން.ާމި ާކޯޓަށް ާއެބައޮތް ާމިހ ރު ާމެންބަރެއް ާދެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިން ކިޔޭނެ.

ކޮްށގެން.ާެއކަމަކުާމިާސަރުކ ރުންާއެަބާފ ޅުަގިއާާޭބފުޅުންާދ ދިާފަހަކުންާމުޒ ހަރ އެއްާާޢަލީާވަޙީދ ިއާމަޙުލޫފ އިާދެ

ހިނިއަންނަންޖެހެނީާާަގއިާއިނގޭތޯ.ާަގދައަށްމައްސަލައިާނަންޖެހެނީާމިާއަށްާހިނިއަންާއެްއކަލަާއޯގ ތެިރއޭާބުނީމަާަގދަ

ާމައްސަލައި ާކިތަެކްއާމި ާވިދ ޅުވެަފއި ާުނގެންދ ނަމޭ ާކޯޓަކަށް ާނުުކރ ނަމޭ، ާބަންދެްއ ާނުކުރ ނޭ، ާަހއްޔަެރއް ަގއި.

ާޖަނގިޔ  ނޑު ާަދގަ ާވިދ ުޅވި ާއެްއކަލަ ާނުކުތީމަ ާހަޅުތ ލުތަކަށް ާގެންދިަޔއީ. ާމީހުންތޯ ާފުލުހުންާާސިޔ ސީ ަލިއގެން

ނޑު ާއަުޅގަ ާމިރުސްއައިސްަފއި ާބޮލަށ އި ާލޮލަށ އި ާމެންގެ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާހަމަ ާޖެހީ ާއިނގޭޯތ.ާދުން ކުރިމަތީގައޭ

ާކަމަކަށް.ާަހުޅާތުލުކުރުމެގ ާވަހަކ ިމ ިބުލްނ ިމ ެދީނ ުހްއަދ ުނަނާގ ަވްއަކްނކު ، އެހެންވީމ  ާކަހަލަ ރުން

ާއަިދާައުޅަގނުޑެމްނެގ ޤަ ، އެހެންވީމ  ނޑައެިޅ ާކަ ާސަރަަހއްދެއް ާވަިކ ާހަޅުތ ލުކުރ ނެ ާރަްއޔިތުންނަށް އުމުެގ

ާއޭރިޔ  ާގެނެސްާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާފުލުހުން ާއެތަނަށް ާއަކަޖަހ  ާމިންޖަހ ، ާކުރިން ނޑައެޅި ާކަ ާވަކިން ތިބެގެންާާއަށް

ާކުރުމ  ާޢިްއޒަާހަޅުތ ލުކުރ  ާބަެއއް ާކަމަށް ާއަލިއަުޅވ ލ  ާބިލުން ާމި ާއެވިދ ުޅީވާޚ ްއޞަޮގތެއްަގއި ާމެންބަރުން ތްތެިރ

ާމައްސަލަ ާރިސޯޓްތަކުަގއި ާމިސ ލަކަށް ާތިބެ. ާެވއްޓެްއގައި ާވަކި ނޑުމެންނަްށާާވަޒީފ ގައި ާއަުޅގަ ާހިނގ . ާބަލަމ  އަށް

ާވަަރްށާ ާމަސައްކަތުން ާބުަރ ާވަރަށް ާަބޔަކު ާެއވެސް ާޖެހޭމެ ާއެބަ ާކުރަން ާވެްސ ާޤަޫބލު ާައޅުަގނޑު ާއެނގޭ، އެބަ

ާވިސް ާވަރަށް ާތަނެއްގަާާނުންތެރިކަމ ތަކުލީފުން ާަވކި ާހިންގުމަށްޓަކައި ާހަރަކ ތެއް ާއިޤްތިޞ ދީ ާއުފައްދ ަފިއާއެކުަގއި އި

ާޢ އް ާތަނެއް. ާރިސޯޓަހުރި ާތެރެއ އި ާމުޖުތަމަޢުއެްއގެ ާއެހެންވީމާ މު ާތަފ ތުވ ނެ. ާވެސް ާޙައްޤުަތްއާާދެ ، ކ ިއ ފަރ ތުގެ

ާ ާމިފަދަ ާނޫނިއްޔ  ާބެލިގެން ނަޑކަށް ާމިންގަ ާހަމަ ާޙައްޤުަތްއާވަރަށް ާމަސަްއކަތްތެރިންގެ ާސަބަބުން ިއޞްލ ޙެއްގެ

ާކޮށްލައިފި ާއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު ާނުގެނެސް ާމިގޮތަށް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާނުވަތަ ާވ ާގެއްލިދ ނެ. ނަމަާާކަމުގައި
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ާމަޞް ާއެހެންާވިޔަފ ިރވެރިންގެ ާދުނިޭޔގެ ާެއޅުވުަމށްޓަކައި ާހަމަައކަށް ާމިަކންތައްތައް ާހިނަގއިދ ނެ. ާގެއްިލގެން ާލަޙަތު

ާފުޅ ކުރުްނ.ާ ާދައުރު ާޖަމ ޢަތްތަކުގެ ާމަދަނީ ާމުޢައްސަސ ތަކ އި ާމިނިވަން ާބެހޭ ާމިކަމ  ާއޮންނަނީ ާވެސް ޤައުމުތަކުަގއި

ާ ާދީފައި ާފުރުޞަތުތަކެއް ާފުޅ  ާބޭްއވުން. ާވަޒީފ އާ ިދއުންފުޅ ކޮށްފައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދަށުްނާބެާ. ާޤ ނޫނުގެ ހޭ

ނޑ ލިކަުމގަިއާވ ނަަމާއޭނަާއަށްާސަކުޖެހޭާއެހެނިހެންާމުޢައްސަސ ތަކާ ބެލެހެއްޓެން ރ ކުަރްނާއިާަވޒީފ ާއިންާމީހަކުާކަ

ާކުރ ނެާގޮތަކ  .ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާހަމަާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާދިމ ވޭާރިސޯޓްަތުކގެާމުަވއްޒަފުންނަށްާއެިކާއައިސް

ާއެ ާދަތިެވގެން ާރައްޔިތުްނގެާާގޮތްގޮތުން ާއެއީ ާހަދ . ާގުޅ  ާވެސް ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާވަކ ލ ތުކޮށްާާމީހުން މަޖިލީހުގެ

ާދ އިރ ެގާގުޅ ތީާހަދ ތީ ާބިލެތްދޫ ާހަމަ ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހަމަ ާވެސް ާފަހުން .

ާ ާިރސޯޓަކުން ާނިސްބަްތވ  ާރިސޯޓަށް ާޙަމްޒ ގެ ާމެންބަރު ާބަދުނ މުޢިއްޒަތްތެރި ާަވގު ާހަމަ އަުޅވ ފަިއާމުަވއްޒަފަުކ

ނޑ ލީ.ާފ. ވ ނެއް.ާއެކުއްޖ ާމ ލެާއަށްާައއިސްަފއިާކޮންތ ކަށްތޯާދ ންވީ.ާމިކަްނތަކުަގއިާތިމަންނަާޙައްޤުާފީއަލީާޒުާާކަ

ާ ާދެާހިނގ ނީހޯދަން ާގޮުތގައި ާމ ހިރެއްގެ ާޤ ނޫނީ ާފެންވަރުަގއި ާދުނިޔޭގެ ާއެކަމަކު ާނޭނގި. ފޮޅުވަްތާާކޮންތ ކަށްތޯ

ާމެންބަެރއް ާިޢއްޒަތްތެރި ާވަަޑިއގަންނަވ  ާމ ނަކުރައްވަމުން ާހަމަާދޭތެރެ ާމިދެންނެވީ.ާޙައްޤުަތކުން ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ގެ

ާފުރިފަ ާޢަމަލ ފުރިފައި.ާއޯގ ތެރިކަމުން ާވ ހަަކއަކ އި ާދިމ ވަނީކީާއި.ާދައްކ  ާޒަމ ނަކު ނޫންާާއެއްގޮަތކަށްާވެސްާމިއިން

ާއެހެންވީމ ،މިކަހަ ާކަންތައްތަކުަގއި. ާމިާލަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދައްކަން ާއެހެާމިހެން ، ންވީމ ޖެހެނީ.

ާރިސޯޓުތަކާ ުޖްމަލޮގެތްއަގިއ ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ުނަބިއ  ާއ ދައެކޭ ާނުބައި ާާއ ަދއެޭކ. ާހުންަނާއަދި ވަކިކޮށް

ާދަތިވ ނތަންތ  ާުޓއަިރސްޓުންނަށް ާއަންނަ ާމި ާއަށް ާރ އްޖެ ާުމޒ ހަރ ކޮށް ާގޮސް ާއިރަކު ާހިތުހުރިހ  ާހަމަ ގޮތަށް،ާާގައި

ާމުަވއްޒަ ާރިސޯޓްތަުކގެ ާގޮތަށް ާއަޅުއުނދަޫގވ  ާކަންތަކަީކ ާނޫންފުން ާކަްނތައްތަކެްއ ާހިތްވަރުދޭނެ ާެއކަމަުކާަގނުޑ .

ާނޯޓްކޮށްލަންޖެހޭާ ާއެބަ ާަރއްޔިުތން ާޤައުމުގެ ާމި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަތިއްބޭ. ާބަޔަުކ ާދިން ާހިތްވަރު އެކަމަށް

ހަމައަށްާާއ ންާމިާމަރުޙަލ އިންާފެއްިޓގ4227ާާެއިންާފެއްޓިެގންާއަދ4228ާާިފެބުރުއަރ39ާާީއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާ

ޒިންމ ާާގެކިތަކެްއ،ާކިަތކަށްާމިކަހަލަާުމޒ ހަރ ާކުރަންތޯއޭާަބޔަކުާހިްތަވރުާދިނީ.ާއެބަަޔކުާކޮަބއިތޯއޭާމިއަދު.ާއެަބއެއްާ

ާދެއްުކުނާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާމަޢ ފުކުރ ށޭ ާބޮޑަށް ާހަދައިފީމޭ،ާވަރަށް ާގޯސް ާމި ާތިމަންނ މެން ާބުނ ނީ ކޮންއިރަކުޯތއޭ

ާހަމަާއަދިވެސްާާކީާނުބައިާަމގެކޭ.ާއެހެންާބުނެލަންވީމަގަ އަޑަށްާބ ރުލ ފައިާވިދ ުޅވ ންޖެހެނީާހަމަާނޫންތޯ.ާއެކަމަކު

ާމިާއޯގ ވެރިކަމ  ާއަމަށަުކާާެއކުަގއޭ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިދަނީ. ާއެހެނަކުންނޫން ާހިންގަނީ. ާމި ކަންތައްތައް

ާވ ހަކަާނޫންާހިންޏެއް ާއޯގ ވެރިކަުމގެ ާޒިންމ .ާއަންނަނީ ާސަރުކ ރެއް ާކުަރނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ެދއްކީމަ.

92ާމިކުރަނީާމިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނީާވ ޖިބުާއަޅުަގނޑުމެންާއަދ 

ާެއއް ާޝަރުތުތަކ އި ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ  ާޒިންމ ދ ރުކުރުމުާވަނަ ާސަރުކ ރެއް ާމި ާގޮތަްށ. ާވ ހަކަ ލީީކާގެ

ާއެާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާ ާޮއތީ ާިލޔެފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ާކޮންެމާާނޫން. ާފޮނުވ  ާނުޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވ ހަކަ.

ާކިޔ ކަެށއް.ާ ާޘަނ  ާއެއްަޗކަށް ާކޮންމެ ާފޮނުވ  ާނުޖެހޭ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާޖަހ ކަށެއް. ނުޑ ާތަްއގަ ާރަބަރު އެްއޗަކަށް
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ާވ ހަކަ ާމި ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވިސްނުންތެރި ާވ ާޑިމޮކްރެޓިްކާސަރުކ ރެއްއިން ާހުިރާާކަމުަގއި ާމީގައި ާނަގަންވީ ނަމަ

ާމިޒ ުތެގާ ާހުއްޓުވ ލީ. ާމިަކން ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަެއއްތޯ ާކޮން ާވ ަހކަ. ާރަނގަޅު ާުހރި ާމީަގއި ާއެިތކޮޅު. ރަނގަޅު

ާޤައުމަށް ާމުދަލަށ އި ާަރއްޔިތުންނަށ ިއ، ާއަތޮޅެާކަންތައްތައް. ާނިސްބަތުން، ާރަށެއްގެ ާގެްއލުން. ާނިސްބަތުްނާވ  ްއގެ

ނޑުމެްނެގާ ާއަޅުގަ ާދ ނެ. ާއިންސ ނަކު ާކޮންމެ ާހަމައަށް ާނިސްބަތ އި ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާނިސްބަތުން ާޤައުމުގެ މުޅި

ނަމަާޤައުމުގެާއެަތކެއްާސަތޭަކާރައްޔިތުންނަށްާއެާދަިތާާކަުމގައިާވ ާެވސްާޮލޅުމެއްާއަަރއިފިާޤައުމަށްާހަމަާކިރިޔ 

ާރިޯސްޓތައްއަ ާއޭުރގައި ާގޮވ ިލާިއކޮޓުބޮާންނ ނެ. ާއަޅ ލަން ާމަސް ާއޮފީސްތަކަްށ ާއަތޮޅު ާފަރ ްތތަކ އި ކުެރއްވި

އްގައިާކަންާތިމަންނ މެންާޖެހިފައި.ާދެންާމިއަދުާއިގަންަނވ ނެާމިއޮތީާފިސ ރިާރޯނެފަރ ތްތަކަށްާރަނގަޅަށްާއެނިގވަޑަާ

ޅުވ ާހަލ ކުކުރިާުޒވ ނުންގެާޖީލުގަިއާވިދ ާއެއްާދެއްިކޔަްސާކ ކަށްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނައިދޭނީ.ާއެާކޮންމެާވ ހަކަ

ާަޙއްޤުތަްއާ ާއެކަމަކު ާިލބޭނީ. ާޙައްޤުަތއް ާކޮށްގެނޭ ާިމހެން ާމިކަން ާވިސްަނވައިދިނީ ާކުދިންނަްށ ާބަިއގެ ހަލ ކުކުރި

ާހޯދުމުެގާ ާަހއްލެއް ާއެދެވޭ ާއެކަީށގެންވ  ާވ ހަކަަދއްކ  ާއަިއސް ާދޮށަށް ާޭމޒެްއގެ ާއެއް ނޑުެމން ކަށަވަރުކުރުުމގަިއާއަުޅގަ

ާމިހެްނާމަ ާކޮްނާބައެއްޯތާމިކަން ާނުވިސް. ާމިކަން ާމިހެން ާމިއަދު ާނަމަ ާވިސްނައިެދވުން ާއޭރު ނޑުެގާމަްއޗަކަށް އިގަ

ާފެއްޓީ.ާ ާމިކަން ާބައެއްތޯ ާސުވ ލު.ާކޮން ާމި ާހަމަ ާެދންނެވީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަީއސް،ާއަނެއްކ ވެސް ކުރީ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޒަމ ންވެ ާލައްކަ ާއަންނަތ  ާހިނގަމުން ާދިވެހިރ އްޖެ ާރަން ާގަދަ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދިޔަީއ52ާާއްޖެ.ާއަދި އަހަރުާވެސް

ާނޫްނާމިއީކީ ނެޑއް ާކުިޅގަ ާއުޅުނު ާއ ލ ެވެގން ާއޭރު ާތެރެއަކު ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާޒަމ ނަށް. ާއޭރުާއެތަކެއް ާހަމަ ާެއއް.

ވެސްާަހއްލުކުރެވޭެނ.ާއަދިާ،ގެްނާހައްލުކުރެވުނު.ާއެހެންވީމ ވެސްާވ ހަކަދަްއކައިާާވެސްާޙައްޤުަތއްާއޮތޭާއިނގޭތޯ.ާއޭރު

ނޑުމެންގެާމިނިވަންާކޮމިޓީާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާބިލަށްާގެނެިވފައިާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކ  އަށް،ާމިކަމ ާބެޭހާާެއުކަގއިާއަުޅގަ

ގޮތަށްާމިކަންާަބއްޓަންކުރުމަށްާައޅުަގނުޑާާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާމިާޙައްޤުތައްާނުެގއްލޭާއަށްޚ އްޞަާކޮމިީޓއަކުންާމިާ

ާއަާ ާޤަބޫލުުކރ ގޮވ ލަން. ާރިސޯޓުާޅުަގނޑު ާުމވަްއޒަފުގޮތުގައި ާމުހިއްަތކުގެ ާވަރަށް ާޤައުމުގެާންނަކީ ާމި ާދައުރެއް މު

އިޤްތިޞ ދުާތެރޭގައިާއަދ ކުރ ާބައެއް.ާއެމީހުންނަށްާއެމީހުންގެާޙައްޤުތައްާލިބެންޖެހޭނެ.ާހަމަާއެބީދައިންާރިސޯޓްތަްއާ

ާލޯނުަތއް ާއަގުބޮޑު ާބޮެޑތި ާވަރަށް ާބުރަކޮށް، ާއެާާވަރަށް ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްެބިވ ާހައްަދވަިއގެން ާނަންގަަވއިގެން

ާއެ ާހިމ ޔަތްކޮށް، ާމުދ  ާިވޔަފ ރިާބޭފުޅުންގެ ނޑުމެްނާއަާާބޭފުޅުންެގ ާއަުޅގަ ާވެސް ާފުރުަޞތު ާކުރިއަށްެދވޭނެ އިގެން

ނޑުމެންާެއއްާޕ ޓީއަކަށްާވެރި ބަަޔކ ާެއއްކޮަޅްށާާއެދޭނެތީވެާފައިސ ާކަންާހޯދަިއދޭންާރިސޯޓުތަކުންދޭންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ

ާޖ ގަެއއްާޤ ނޫނ  ާދައްކަން ާނުެދއްޭކނެ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާވ ހަކަތަެކއް ާބިުރާާޚިލ ފު ާއެ ާނޯންނ ނެ. ވެްސ

ާނިސްބަތުންާ ާޕ ޓީއެްއގެ ާއަދި ާބިރެއް. ާއެ ާއޮންނ ނެ ާނުވެްސ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާނެތް. ާއަޅުަގނުޑގެ ހަމަގައިމުވެސް

ާއެކަން ާވެސް ާޤަބޫެލއް ާޕ ޓީ ާޤަބޫެލއްއަޅުަގނުޑގެ ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަށް ާތިބޭީނާާކުރ ނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުކުރަން.

ާރުޅިއަުރވ ލަިއގެްނާ ާރަްއޔިތުން ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާވިސްނުަވއިދޭން. ާލ ބަ ާހެވ އި ރައްޔިތުންނަށް

ާދ ނެ ާކަންތައް ާނުބަޔަށް ާއަާނުބައިން ާޓައީއ ގޮތް. ާނުދެވެނީތޯ ނޑުމެންނަްށ ާމ ލެާާއެއްކޮށްާާޅުގަ ާގޮވަިއގެން މީހުން
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ާއަނެއް ާނޫން ާމ ދަމ  ާެއއަރޕޯަޓށް ާޖީ.އެމް.އ ރާ ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާގަޑިާާދުވަހު ާދެވޭެނ.ާާހަވ ލުުކރ  އަށް.

ާައޅުަގނޑުމެން ާއެކަމަކު ާދ ން. ާކެނޭރެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަމަށްާނގޭއެަނށް ާެއކަންކޮށްފި ވ ނަމަާާައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނާާ.ޮގްއސަާނެތޭ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާބުއްދިފިލ ެކއްޞ ދަށްާދަތިކަންތައްތައަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުުމގެާއިޤްތި އަުޅގަ

ާޮއވޭ ާއިންސ ފުތަކެއް ާހަމަތަކ އި ާއެހެންވީމ ާޤަބޫލުކުރ  ާރައީސް. ިދެވިހ ުހިރާހ ަރްއިޔުތްނަންށ ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިހުައުޅަގނ ާހަޅުތ ުލކުރުމ އި ާޮގވ ލަނީ ާއޮންނ ނެޑު ާަޙއްޤު ާހަމަާާތިޖ ޖުކުރުމުެގ ާއަރައިުނގަނެ ާޙަްއޤަށް އަނެކ ގެ

ާ ނޑެްއގެ ާއިންގަ ާޮގވ ލަމޭ ާއަޅުަގނޑު ާހެދުމަށް ާާއެާތެޭރަގއި ާހަމަ ާއަދި ާޢިއްޒަތްެތިރާބޭފުޅުންނަށް. ާމަޖިލީހުގެ މި

ާމި ާވިސްނ ަވޑަިއގެން ާމިކަމަށް ާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ާމެންބަރުން ާވަރަށް ާމަސަްއަކތް ާވަރަްށާާބިލުެގ ާމީ ާކުރަްއވ  އެކު

ާ ާޤަބޫލުކުރައްަވއިާައސ ސީވަރުގަދަ ާކަމަށް ާދެްއވިާޙައްޤެއް ާއަވަްސވެގެންނ ށޭ. ާދެއްވުމަށް ާފުރުޞަތު ާމި ގެން

ާ.ހޫވަބަަރކ ތުهللاާލައިކުްމާވަރްޙުމަތުވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްޢަފުރުޞަތަށްާ

ާ

ާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއަޙްމަދުާމ ރިޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާމައްޗަންޮގޅި

ުމގެާޙައްޤުާއަޅުަގނޑުމެންާވަނަާމ އްދ ާހަޅުތ ލުކުރ53ާުޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާފަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީމި ާހެދި ާލިބިއިާހުން ާއިންތިކ ާން ާމިންތަކ އި ާޙައްޤުގެ ާެއ ާގޮްތާާއިާޭދއިރު ާކުރެވޭނެ އެކަން

ާަބޔ ންކުރެވިފަާ ާމުހިޤ ނޫނެއްގައި ާވަރަށް ާއޮތުމަކީ ާކަމެިއ ާއެހެންކަމ އްމު ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް އެުކ،ާާއް

ނޑުާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަުރާމިާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާހުށަހަޅައިާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާބިލެއްާ ދެްއީވތީާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިއަދުާމިކުރަންާއުޅެނީކީާއަުއާ ކަމެއްާނޫން.ާދުނިޔޭަގިއާރިޔ ޒްާރަޝީދަށްާޝުކުރުދަްނނަވަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާކޮށްފައިވާ  ާހަމަ ާތަންތ ނަގއި ާގިނަ ާމިާާވަރަށް ާތަްނތ ނގައި ާއެިކ ާދުނިޔޭގެ ާހަމަ ާއަިދ ާެއާާކަމެއް. ގޮތަށް

ާ ާލިޒޭސްފެއަރއޭ ާބުއެ ާޫޔނިއަންތައް ާައއިސް ާފެށިގެން ާދުަވސްވަރުން ާޙައްޤުތަްއާހެދިާޔޫނިއަންތަުކެގާތެރެއިންާނ  މި

ވެގެންާދިޔަާާތަކުގައިާވެސްާހަމަާމިގޮތަށްާހޫނުހަމަާދުނިޔޭގެާއެހެންާޕ ލިމެންޓުާވަރަކީގަންނަންާއުޅުނުާދުވަސްާހޯދައި

ިމައުދ ިމ ަމިޖީލުހަގިއ ިމެފްނަނ ޫހުނަކަމީކ ަޙީޤަޤުތަގިއ ުދިނޭޔަގިއ ެއެހްނ ަތްނަތަންށ ، ތަންތަން.ާއެހެންވީމ 

ާރަނގަަބާލިއުރ ައްސުލ ަހަމ ީކޭކ ަދްނަނާވީނ ާތެފާނެފޭނ  ާހަމަ ާނޫންާބުންޏަސް ާހޫނެއް ާހޫނު ާހެން. ޅުވ ނެ

ާގޮަތކަށް ާބަލ ފައިާރަނގަޅު ާތަންތަނ  ާދަާއެހެން ާއަުޅަގނޑު ާކަމަކޭ ާޙައްޤުދ  ޭއެގާާންނަވ ނީ.ާއ ދެ،ާހަުޅތަލ ކުރުމުގެ

ާ..ާޭއގެ.ާއެންމެާފުރިހަމަާގޮތުގައިާލިބިެދވޭނީާނުވަތަާެއކަން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ކޯރަމްާގެއްިލއްޖެ.ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާއަުޅގަ

ާ
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ާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއަޙްމަދުާމ ރިޔ ާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާމައްޗަންޮގޅި

ާގޮ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއޭގެ ާޙައްޤު ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާދެވޭީނާއ ދެ، ތުގައި

ާޤ ނޫ 52ާާނުއަސ ސީގެ ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާއެފަަދ4ާވަނަ ާއުފެއްދުމ  ާޖަމުޢިއްޔ ތައް ާމަސައްކަތްތެރިންގެ ާއެބުނ  ަގއި

ާޖަމުޢިއްޔ ާ ާލ ފައި ާެތރެއިން ާޙައްުޤގެ ާއެ ާޙައްޤު، ާމީހުންގެ ާބަިއވެިރވ  ާހަރަކ ތްތަކުަގއި ާހިންގ  ޖަމުޢިއްޔ ތަކުން

ނޑުމެންގެާތެރޭަގިއާޔޫނިއަންތައްާހެދުމުގެާޤ ނޫނެއްާވެސްާއަާާޖަމުޢިއްޔ ާނުވަތަސައްކަތްތެރިންެގާހެދުމ އިާއެާމަ ޅުގަ

ނޑުމެންގެާމިާކޮމިޓީންާބައްލަވ އިރުާމިާޔޫނިއަްނތައްާހެދުމ ާބެހޭާގޮތުންާާ.ގެންހެދި އަޅުަގނޑުާުއއްމީދުުކރަންާއަޅުގަ

ާ ާހިމެނޭވެސް ާބަެއއް ާާކަމަށްާމީގެތެރޭަގއި ާބައެއް ާނުވަތަ ާކަަމށްވަންޏ  ާއޭގެތެރެއަްށާާގެންނެވޭނެ ވަންޏ 

ާއިތުރުކުަރއްަވއިާގެއިވަާގެންނަ ާވެްސ ާއެަބއި ާބަލައިން ާބިލަށް ާމި ާގެންދަވަން. ާގިގެން ާވަރަށް ާބޭފުޅުްނާލ އިުރ ނަ

ާދައްަކވައި ާއެކިާ.ފިވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުން ާބޮޑަށްާާެއކި ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާއިުރވެސް ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ގޮތަށް

ާވިސް ާވިދ ުޅވި ާެވސް ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްިވ ާއަދި ާބިލަކީ ާމި ާނ ަވޑަިއގެން ާކަމަށް.ާާރިސޯުޓތަކ މިހެން ާބިލެއް ގުޭޅ

، ހެންވީމާ ހަޅުތ ލުކުރުމ ާބެހޭާބިލެއް.ާއެާއަޅުަގނަޑކަށްާހަމަާެއއްގޮަތަކށްާވެސްާނުފެނޭާމިާބިލަކީާަމސައްކަތްތެރިން

ާއެާހުންނ ާޮކްނެމެހްނ ައުޅަގނުޑެގ ާވަހަކ ިމައދު  ާރިސޯޓުތަުކގެ ާނުވަތަ ާނިސްބަތްކޮށް ާރިސޯޓުތަކަށް ާނީކީ

މަސައްކަތްތެރިންާހަމަާނޫން.ާކޮންސްްޓރަކްޝަންާކުންފުނިތަކުންާެވސްާާށްާދައްކ ާވ ހަކަެއްއގެާގޮުތގަެއއްބޭފުޅުންނަ

މުޅިާރަށުތެޭރާއަނެއްބަިއާމީހުންނަށްާމުސ ރަާނުލިބިގެންާާ.ބަިއާމީހުންނަށްާމުސ ރަާވެސްާލިބޭއްއެާާ.ގެނެއްަސާހުރޭ

ދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަންކަމ ާާިމަކަހަލ ިކަތްނެމ ަކްނަތްއަތެކްއ ިހނަގުމން ، ގެންާވެސްާއުޅޭ.ާއެހެންވީމ ގިނަވެާ

ާ ާދޭތެރޭގައި ާވިސްނަންޖެވެސް ާދައްާާއަކީާވ ހަކަހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާަދއްކ  ާނިސްބަތްކޮށްގެން ކ ާހަމަެއކަނިާރިސޯޓުތަކަށް

ާވިސްނ ގެން ާކަމަށް ާކަމަށްއަާާވ ހަކަ ާަމޖިލީހެއް ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ާތެރޭަގއިާާޅުގަ ާމަޖިލީހުގެ ވ އިުރާރަްއިޔތުންގެ

ާ ާމިވަރުގެއެއެގޮތަށް ާހަނިކޮށްލ ފައި ާވ ހަކަާހެން ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލަކ  ާނޫން.ާާދެްއކޭފުޅ  ާމުހިއްމެއް ނޑަށް ާއަުޅގަ އިރު

ކިތަންމެާބައިވަރުާހަމަާމޮޑަލްާޤ ނޫނުތަކެއްާމިއަށްާާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާއައި.އެލް.އޯާއިންާެވސް

ާކަން ާއެކްސްޕ ޓުްނާވެާ.ހެދިފައިވ ނެ ާދިރ ސ ައއި.އެލް.ޯއާއިން ާބިލު ާލިބޭނެކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމި ކުރަްއވ ާްސާމިއަށް

ާައއި ާއެ ާގެންނަަވއިާކޮމިޓީން ާެއކްސްޕ ޓެއް ާެއބޭފު.އެލް.ޯއގެ ާހަމަގަގެން ާވ ހަކަދެއްެކވުމަކީ ާވަަރްށާާއިމުޅުންނ  ވެސް

ާމ ހިރުންާ ާބޭރުން ާވެސް ާދިަޔއިރު ާއިޞްލ ޙުކުރަމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާހަމަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއް. މުހިއްމު

ބެހޭާާއްކެމުންާދިޔަާމިވަރުގެާމުހިއްމުކަމ މީހުންނ ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާބެހޭާގޮތުންާވެސްާވ ހަކަާދެާގެނެސްގެންާއެ

ާނިން ާކުރަން ާކަންަކން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވސްާމ ގޮތުން ާއެްކސްޕ ޓެއް ާެއކަހަލަ ާފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ މަޖިލީހުެގާާއިރު

ާގެނެސްދެްއވަން. ާހަާާރައީސް ާއަޅުަގނޑު ާމީގެއިތުރުން ާހަމަގައަިދ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާމިމަ ބިލުގައިާާއިމުެވސް

ާދެހި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާެއއީ،ާއިމަނަންޖެހޭނެ ާކަމެއް. ާހޮސްޕިޓަަމޖެންކޭ ާނުވަަތ ާސ ރވިސަސް ރ،ާފަޔަާލްތައް،ސީ

ންތަެކްއާވަންޏ ާއެބަާޚ އްޞަާޕްރޮވިޒަާކަމަށްާވަންޏ ާނުވަތަާދ ާކަމަށްާޕޮލިސްާމިކަހަލަާމީހުންާސްޓްރައިކަށްާދެވޭ
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ާހުއްޓ ުނލެވޭނެ ާމަސައްކަތް ާއެންމެންނަށް ާެއީކގައި ާމުޅި ާއޭަގއި ާހަދަންޖެހޭ. ާހަމަގައަޅުަގނޑުމެން އިުމވެްސާކަން

ާ ާލިޔަންޖެހޭނެ. ާތަނެއްަގއިއަޅުަގނޑުމެން ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާއިާއެއީ، ާއެއީ، ާގޮތް. ާކުރ  ާެއކަން ީސާމަޖެންވެސް

ާ ާސ ރވިސަްސއޭ ާގޮތުންއެ ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާއަިދ ާހުއްޓ ަލއިގެން ާމަސައްކަތް ާއެންމެން ާބަޔަކަށް ާތިބޭ ާބުނ ގޮތަްށ

ާއެާޖ ގަ ާއަދިާއެާަޙއްޤުާއެހ ާުފޅ ެވގެންާދިއުމަކަށް ާއެހެންާވެސް ރާއަާއިާވެސް.ާއެނގަތަންތ ާއެއްާނުދޭާދުނިޭޔގެ

ާސްޓްރައިކަްށާ ާިތމަންނަމެން ާުހއްޓ ލ ފައި ާމަސައްކަތް ާމުިޅ ާއެގޮތަށް ާމީހުންނަކީ ާމިަކހަލަ ާކޮންޓްރޯލަރުން ޓްރެފިކް

ާގިްނތި ާމިންތަކަކ އި ާކޮންމެވެސް ާބަދަލުަގއި ާތެރެއިންދިޔައީޭއާބުނުމުގެ ާވ ަހކަާާއެމީހުންގެާާތަކެްއގެ ާއެމްޕްޯލއިްޒއ  އެ

ވެސްާވަަރކަށްާއިމަޖެންސީާގޮތުަގއިާއެީމހުންގެާއެކަންކަމަށްާފުރުޞަތުާލިބޭނެާކަމަށްާގޮތަކަށްާާންާކޮންމެގެދައްކައިާ

ާނޯޓަސް ާހުްއޓ ލެވޭާކުރިއަށް ާވ ންޖެހޭ.ާެއހެންވީމ ދީގެން ާބަޔަކަށް ާސަރވިސަސްާއެ، ނެ ާާއިމަޖެންސީ ޯތާކޮބައިާައކީ

ާއަ ާސަރވިސަސް ާއިމަޖެންސީ ާބަލ  ާވަކި ާހުއްޓ ލެވޭނެ ާމުހިއްމުާށް ާވަރަށް ާހަމަ ާއޮތުަމކީ ާލިެޔވިފައި ާމ އްދ ތަކެއް

ާތަންތ  ާއެހެން ާދުނިޭޔގެ ާހަޅުތ ލުުކރުމުގައި ާކަެމއް. ާްސޓްރައިކަކަްށާނވެގެންދ ނެ ާޤ ނޫނީ ާވެސް ޤ ނޫީނާާޣައިރުގައި

ާދެަވއްތަރަށްާ ާއެ ާސްޓްރައިަކކަށްާސްޓްރައިކް ާޤ ނޫނީ ާކުެރވޭ. ާދަންނަާއެކަން ާއަުޅަގނޑު ިއާތަންތ ނގަާވަނީ

އޮްތާާހަމަާމީގައިާވެސްާއެބަާަޓކުންރޭަގއިާނެގޭާސީކްރެޓްާބެލެމީހުންގެާތެާއިމުވެސްާއިނގިޭރސިވިލ ތުގައިާއެހަމަގަ

ވައްތަެރއްެގާމީހުންާމިސ ލަކަށް،ާރިސޯެޓއްަގއިާނަމަާެއާާ.ާއެކަމަުކ،ާއެއްވަންޏ ާއެހެންވެފަާެއއްާކަމަށްާޖަމުޢިއްޔ 

ާމީ ާއެއުޭޅ ާދ އިރ އެްއަގއި ާއެ ާރިސޯޓުގެ ާއެ ާލިޔުމުން ާވޯޓަކުްނ ާިސއްރު ާވޯޓަކުން ާެނގޭ ާތެރޭަގއި ާެޓއްާބެލްހުންގެ

ާަކމަށްނަގައިާ ާފ ސްވެއްޖެ ާކުރަން ާސްޓްރައިެކއް ާއެތަނުން ާޤ ނޫނުާގެން ާޕަސެންޓޭޖެއް ާވަކި ާއެ ާއެާާންވަންޏ  ދޭ

ކަމަށް.ާއެާވޯޓުާެނޭގާވަންޏ ާދެންާއެާބަލަންޖެހޭނީާއެއީާޤ ނޫނީާސްޓްރައިކެއްާާފ ސްވެއްޖެާކަމަށްޕަސެންޓޭޖަށްާއެާ

ާ ާގޮތ އި ާބެލެނީ.ާކޯޓުއިޖްރ ޢައެ ާދިަޔސް ާދިޔަތޯ،ާކޯޓަކަށް ާރަނގަޅަށް ާސަބްސްޓެންަސކަށް.ތުތައް ާއޭގެ ާނުބަލ ނެ ާން

ާއެހެންވީމ  ާއަށް. ާޕްރޮސީޖަރ ާބަލަނީ ާެއއްާ،ކޯޓުން ާނޫންތޯ ާޙައްޤު ާއެ ާޙައްޤުޯތ ާމިާއެ ާކޯުޓާވަާޫނން ގުުތގައި

ާކަމަކީ. ާެޗކްކުާޗެކްކުރ ނެ ާމިއަކޯޓު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުން ާއިޖުރ ނީ ާލިޔ  ާމި މިސ ލަކަށް،ާާ.ތުތައްޢަރ ދު

ާމަސައްކަތް ާދ އިރ ެއއްަގއި ާއެ ާނުވަތަ ާމީހުން ާވޯޓުދޭ ާއެ ާމިތ ނގައި ާލިޔަނީ ާމި ާއޭަގިއާއަޅުަގނޑުމެން ާމީހުން ކުރ 

ާބައިވެރިނުާާިވޔަސްާބައިވެިރވެފައި ާމަސަްއކަތްވޯުޓަގއި ާދ ިއރ ގައި ާވެިވޔަސް ާއެކުރ  ާމުޅި މީހުންގެާާމީހުންގެ

ނޑުމެންާއެާލިޔުނީމ ާާކަމަށްާބުނެފިާއަޣުލަބިއްޔަތުންާމިކަހަލަާކަެމއްާކުރަންާފ ްސވ ންޖެހޭނެ.ާެއހެން ވެފައިާައޅުގަ

ާހަޅުތ ލަހިާއެ ާޤ ނޫނީ ާއެވ ނީ ާެވއްޖެސ ބުން ާހަޅުތ ލައަކަށް ާޤ ނޫނީ ާއެާކަމަށްާކަށް. ާއެތައްާާވަންޏ  މީހުންނަށް

ާަޙއްޤުތަ ާބައިވަރު ާއޭގެތެޭރގަިއ ާލިބޭނެ ާއެންެކއް ާފަޔަރރާފަޔަާހައިރިން ާއެޭއގަިއ ާަޙއްޤެއް މީހުންނަކަްށާާކުރުުމގެ

ގޮތަށްާއޮްނަނާާނުލިބޭނެ.ާއެކަމ ާހެދިގެންާހަމަާމުސ ރަާވެސްާލިބެންޖެހޭނެ.ާއެހެންކަންކަންާވެސްާލިބެންޖެހޭނެާއެ

ާމިތ  ާެއއީ. ާދައްަކަވއިފިާކަމެއް ާވ ހަކަ ާދިގުކޮށް ާޓ މިނަނއިާވަރަށް ާބުނަންޏ ގިރޭސީ ާކުރުން.ޕިކެޓިންާލޮޖީން

ާހަ ާއެތެރޭަގއިކިހިނެއްތޯ ާަވޒީފ ާޅުތ ލުކުރ އިުރާެއތ  ާއެ ާމަަސއްކަުތގައި ާއެ ާއޭގެ ާއޭެގާާހަރަކ ތްތެިރވެ ާމީހުންނަށް ދޭ
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ާމި ާއެާސަބަބުން ާޙައްޤު ާއުޅޭ ާހޯދަން ާމި ާވިސްަނއިާމީހުން ާހޯދުުމގައި ާގަންނަންޖެހޭނެ ާގޮތަކަށް ާލަާއެކަހަކަހަލަ

ާ ާތެޭރގައި ާއެކިތަނެއްގެ ާބޭފުޅުން ާއެކި ާވިސްނ ވަަޑިއގެންފައިާހަރަކ ތްތެިރވެވޭނީ. ާވަރަްށާާގޮތަށް ާައޅުަގނޑަށް ވީ

ާއެހީފުޅ  ާރަީއްސގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑުމެންގެއެާރަނގަޅު ާގެންނަވ  ާއެ ާވެސް ާއިން ާައއި.އެްލ.އޯ ތަނަްށާާީކަގއި

ާޭއގެ ާބައްލަވ  ާރަޤައުމަށް ާއެންމެ ާއެތެރެއިްނ ާޕިކެޓްާނގަޅަށް ާއެ ާވަމީހުން ާކަމަށް ާޕިކެޓްކުރަންޖެހޭ ވޭެނާކުރެންޏ 

ާހަމަޖައްސަވަިއފި ާެވސް ާމިގޮތެއް ާއެއީ ާާއްޔ  ާއެކަން ާވެްސާޤ ނޫނުން ާފަރ ތަށް ާދޭ ާވަީޒފ  އެނގެންޖެހޭނެ.

ާހަޅުތ ލުކުރަންާނުކުންނަާ ާމީހުންނަށްާވެސްާއެނގެންޖެހޭނެ.ާއަދި ާުއޅޭ މީހުންނަށްާވެސްާއެނގެންޖެހޭނެ.ާވަޒީފ ގައި

ާއެ ާއެާއެނގެންޖެހޭނެ ާޕިކެޓްކުރުމުަގއި ާެއ ާކުެރވޭނެާމީހުން ާއެކަން ާއެާމީހުްނނަށް ާޭއގައި މީހުންނަށްާާގޮތ ިއ،

ާއެ ާޙައްޤ އި، ާއެނގިަފއިާލިބިދޭނެ ާކުރިން ާއެ ާޙައްޤުތައް ާނުލިބޭނެ ާހަމަާާމީހުްނނަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، އޮތް.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިއީ ާއަީކާާދެކެން ާދައްކ ާވ ހަކަ ާމި ާމިައދު ނޑުމެން ާކަމުގައި.ާއަުޅގަ ާކަމެއް ާމުހިއްމު ވަރަށް

ާވ ހަކަ ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިީއ ާނޫން. ާއެއް ާވ ހަކަ ާދުވަސްވީާކުޑަ ާހުރިހ  ާމިއޮތް ނޑުމެންެގާާެއއް. ާއަުޅގަ ާވެސް އިުރ

ާއ  ާމަޓީ ާކޮމ ސްއ ޤައުމުަގއި ާޗެމްބަރާއޮފް ާއ އި ާމަސީ ާގޮތަކަށްާއި ާހުރިހ  ާާެއގޮތަށް ާދޭާބެލިޔަސް ާޚިދުމަތްތައް މި

ާޖަމު ާކޮންސިއުމަރާފަރ ތުގެ ާނުފެނޭ ާައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ާޮގތެއްަގއި ާއ ަދއިގެ ާއެކަމަުކ ާހެދިފައިވޭ. ޢިއްޔ ތަެކއް

ނޑުމެންނަކަށްާނުފެނޭާކޮންސްޓްރަކްޝަންާވޯރކަރސްގެާއެސޯިސއޭޝަނެއް.ާރިޯޒުޓާ އެސޯިސއޭޝަންސްތަެކއް.ާއަުޅގަ

ާއެޯސސިއޭޝަާ ާމިހ ރުވޯރކަރްސގެ ާޔޫނިއަނެާނެއް ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާެއާާއްއޮތް ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ެހން

ނޫނެއްާނެތީމަާޭއެގާއްާހެންާހަރަކ ތްތެރިވުަމށްާޤ ދިނުމުގައިާެއކަންކަންާޫޔނިއަނެމަސައްކަތްތެރިންގެާަޙއްޤުތައްާހޯދައި

ާޖަމު ާއެާޢިއްޔ ޒ ތުަގއި ާހެްނ ާހަރަކ ތްތެރިާއެއް ާޔޫިނއަާމީހުން ާއެކަމަކު، ާހަރަކ ތްތެރިވުމަށްޓަކަިއާނެވަނީ. ާހެން އް

ާޤ ނޫނީ ާބޭނުންވ ފްރޭމްާއިތުރު ާަދންނަވ ލަން.ާއަޅުަގނުޑެގާާވޯރކް ާވެސް ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާެވްސާާކުރިން ާރައީސަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދިވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ދައްަކަވއިފި.ާއެކަަމކު

ާފުޅ އިލުތިމ ސް ާއެހ  ާމިއީ ާޤ ނޫނު ާމި ާބައެއްގެާކުރަނީ ާދައްކާ ާދ އިރ ެއއްަގިއާދެ ާވ ހަކަ ިމ ަދްއާކ ، ަޙއްޤުތަެކއްގެ

ކަމަށްާވ އިރުާމީަގއިާބޭރުެގާމ ހިރުންގެާއެީހާަޙްއުޤަތަކީކ ަވަރްށ ާނުޒުކ ޮގެތްއަގިއ ިވްސަންނެޖޭހ ަޙްއުޤަތެކްއ 

ާކަ ާފަސޭހަ ާމިއީ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑުމެްނ ާހަާމެއްާހޯއްދަވަިއގެން ާބިލެއް ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާހަދ ލ ފައި ފައި،ާދ ކަމަށް

ާބިުލާ ާެއ ާކުރަްއވ  ާމަޖިީލހުން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދިރ ސ ަތކެއް ާރަނގަޅު ާބަދަލުގައި ާހެދުމުގެ ާެއއްެޗއް އެްއޗަކަށް

ާރައީސް، ާިޢއްަޒތްތެރި ާހޯއްދެވުން. ާއެީހތެރިކަން ާމ ހިރުންގެ ާޮގސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ެދްއިވާާފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާބ ކީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަާ:ޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަފުޅުާމިނެޓު ދެްއކެވުަމްށާާއޮތް.

ާ ާއަިދ 6ާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެިލ ާތިއްބެވި. ާެއބަ ާމެންބަރުން ާމެންބަުރާޢިއްޒަތްތެރި ޢިްއޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއިހަވަންޫދ ާނ ޒިމް، ާهللاމުޙައްމަދު ާދ އިރާ ، ާމެދު ެގާފުވައްމުލަުކ

ާ ާމެންބަރުާޝިފ ޤު ނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި މުފީދު،ާނޮޅިވަރަމް

ާމިދަންނަވ ާމި ާދައްކަާވ ހަކަ ާވ ހަކަފުުޅ ާމެދުަގއި ާމެންބަރުްނގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާަވގުުތާީލ ވ ލަްއވަިއގެން

ކުރެއްވުމަށް.ާައޅުަގނުޑާމިހ ރުާއެމް.ޑީ.ޕީގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުންާއިޝ ރ ތްކުރަްއވަނީާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެނޭޖު

ާއެރުވުމަށް ާފުރުޞަތު ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ނުޑާޢިޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރަށްާ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ އްޒަތްތެރި

ާއަރުވަން.ާފުރުޞަތު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު

ާކުރިންާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާދ އިރާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމީގެ ާމަޑަވެލި ާމެންބަުރާވެްސާއަޅުަގނޑަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ާފުރުޞަ ާެދްއވ ފަ.ާއެހެންވީމާ ނ ޒިމުގެ ާވަނީ އޭުރާާ.ެރޯކަޑްށަޓަކިއ ައުޅަގނުޑ ަހަމ ަދްނަނާވަލްނ ޭބުންނވޭ ، ތު

ާއެންމެ ާއޮްތގޮތުން ާތަރުތީބުރެވިފައި ާމެންބަރުން ާވ ހަކަފުޅުާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާދ އިރ ެގާާފުރަތަމަ ާމަޑަވެލި ާއޮތީ ދައްަކވަން

ާ ާކުޅުުދއްފުށީ ާއެއަށްފަހު ާނ ޒިމް. ާމެންބަރު ާއެއަށްފަހުާޢިއްޒަތްތެރި ާޣަފޫރު. ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އުުތރު

ާދ  ާމުޞްތިމަރަފުށީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާކޮންމެހެންއިރ ގެ ާބިލުގައި ާއެހެންވީމ ،ާމި ާއޮތީ. ާނަންފުޅު ެވްސާާޠަފ ގެ

ާހުރުމ  ާވ ހަކަތައް ާބައެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާާއަޅުަގނޑު ާމަޑަވެލި ާޢިއްޒަތްއެކުަގއި ާމެންބަރ ާދ އިރ ގެ ތެރި

ެތއް.ާއަިދާގޮތެްއަގއިާމިާމަޖިލީހުގައިާަކންާހިނގ ާގޮާކުރެވިަފއިާއޮތީ.ާެއއީާޢ އްމުާޯސޓުދަްއކ ލެިވގެންާެއކަންާވ ހަކަ

ާޕްެރކްޓިސް ާގޮތެްއގަިއާއެާ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާވަރަްށާޚުދުމުޚުވެސްާދަނީާކުެރވެމުންާއެގޮތަށް ާއަނިޔ ވެރި ކަމަްށާާތ ރު

ާއިދި ާބޭފުޅުން ާގެންދެވީމާ ބައެއް ާަހއްދަވަމުން ާދޫކޮށްލެއްވީ.ާާ،ކޮޅު ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނުޑެގ ާވެސް ނޑު އަުޅގަ

ނޑު ާއަުޅގަ ާދ ން ާތެރެއަށް ާހަލަބޮލިކަމުގެ ާހުއްޓި ާމަޖިލިސް ާރައްިޔތުންގެ ާސަބަބުން ާނުވ ތީ.ާާއަޅުަގނުޑގެ ބޭނުން

ާބިލާ  ާދަންނަވ ލަާބެހޭާއ ދެ،ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާގެންދ އިުރ ާކުރިއަށް ާވ ހަކަ ާބޭނުންާގޮތުން ާޢ އްމުާން ގޮެތްއަގިއާާވަނީ

ާތ އީުދކުރެވޭާ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ނޑަށް ާޣަފޫރުެގާވ ހަކަފުޅަްށާއަުޅގަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު .ާކުޅުދުއްފުށީ

ނޑުމެންާބަލައިލ އިުރގައިާައޅުަގނޑުމެންގެާރ އްޖޭގެާފަތުރުވެރިކަމުާއެހެންާމިދެންނެވީާބިލުގެާމަފްހޫ ގެާމްތަކަށްާއަޅުގަ

ާމަސައްާ ާދ އިރ ތަކުަގއި ާއެހެން ާއަދި ާޙަޤީޤަތުގައި ާގިނަކަތްނިޒ މަށް ާވަރަށް ާވެސް ާމީހުންނަށް ާމިާާކުރ  ފަހަރަށް

ާޒިން ާޒިންމ ތަކ ދެކެވެނީ ާއެ ާވ ހަކަ. ާމަްސއޫލިްއޔަތުތަެކްއާާމ ތަކުގެ ާވެސް ާބަޔަކަްށ ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ެއއްކޮްށ

ާވެ ާހަމައަށް ާއަބަދުއަންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދ  ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާވ ހަކަާސް ާޙައްޤުގެ ާދެއްކެނީ ާެއއް.ާއެާާވެސް

ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަކެްއގެ ާލިބެންހުރި ާމަސްއޫިލއްޔަތުތަެކްއާާމީހުންނަށް ާއ އި ާޒިންމ  ާއެްއކޮށް ާޙައްޤ އި ާއެ އެއް.
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ާމި ާއަޅުަގނޑު ާދައްާއަންނ ނޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާޒިްނމ ގެ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާކަމަްށާދަންނަވަނީ. ާަވގުތެއް ކަންވީ

ާގަބޫލުކުެރވެނީާމި ާއިންވެްސޓުކުރަްއވ ާ.ާެއއްާނަޒަރަކުންާބަލައިލ ިއރުގައިާފަތުރުއީއަޅުަގނޑަށް ވެިރކަމުގެާދ އިރ ގައި

ާއިންވެްސޓު ާމި ާބޭންކުަތކަުކްނާބޭފުޅުން ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާފައިސ އެްއ ާބްރޯކުރ ނެ ާިރސްުކގައި. ާބޮޑު ާވަރަށް ކުރަްއވަނީ

ާ ާއެލިބޭކަށް ާއެނުހުރޭ. ާމިލްާހެންވީމ ، ާމުޅި ާގޮތަކަބޭފުޅުންގެ ާކަހަލަ ާދިރިއުޅުން ާމުޅި ާނުވަތަ ާބޭރުގެާކިއްޔ ތު ށް

ާމޯގޭޖުާ ާރ އްޖެބޭންކުތަކުަގއި ާގެނެާާކުރަްއވަިއގެން ާފައިސ  ާބޭރުން ާގިނައިން ާއަޅުަގނޑުމެްނެގާާސްގެން ަފހަރަށް

ާއިންފަތުރުވެރި ާއިންވެސްޓުކުެރވެނީ. ާމި ާދ އިރ ގައި ާވެސްޓުކަމުގެ ާހަދ ކޮްށގެން ާރިޒޯޓެއް ާރަނގަޅު ފަިއާފެންވަރު

ގޮތަކީާއެހެންމީހަކުާއަިއއްސަާރިޯޒޓުާތެރޭަގއިާިތބެގެންާއެބަާހަޅުތ ލުކުރޭ.ާާހިންގަންާފަށ އިރަށްާެދންާމިާވ އެތަންާ

ާގަބޫލުކުރަްނާބައެއް ާވެސް ާބަާއަޅުަގނޑު ާނަޒަރުން ާމުަވްއޒަފުންގެ ާއެ ާދިމ ވަނީކީ ާކަންތައްަތއް ާވެްސާފަހަރު ލ އިރު

ާކުރެވިދ ނެ ާމުޒ ހަރ  ާހުެރގެންނެއް ާްޕރޮޕަޓީގައި ާމީހެްއގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާރަނގަޅަކަށް ކަމަަކްށާާއެންމެ

ނޑެއްާގަބޫެލއްާނުވަތަާހަޅުތ ލުާކުެރވިދ ނެ ާކޮޓަރީެގާއެނުދާާަކމަކަށްާއަުޅގަ ނުކުރަން.ާމިސ ލަކަށްާައޅުަގނޑުާޭގގެ

މަްއޗަްށާއަރ ާހުރެގެންާއޭނަގެާަޙއްުޤާނުލިބިގެންާހަޅުތ ލުކޮށްާާޅުަގނުޑގެާއެނދުތަންމަތިާއަޅަންާދ ާމީހ ،ާއޭނ ާއަ

ާމިކަން ާބޭނުންާމުޒ ހަރ ކޮށް ާުކރަން ާއޭނ  ާއެކަން ާނުކުރެވޭނެ. ާކުރެވޭނެާކަމެްއ ާއެކަން ާއޭނަ އެހެްނާާވެއްޖެްއޔ 

ާއޭނ  ާހުންނ ނެ ާއެހެގޮތްގޮެތއް ާހުންނ ނެ. ާނިޒ މުތަކެއް ާއުފުލޭނެ ާޝަކުވ ަތއް ާޑޮލަރާގެ ާމިލިއަން ާމީހެއްގެ ންވީމ ،

ާހަޅުތ ލުޕް ާއެ ާހުރެެގން ާތެރޭަގއި ާހައިިސއްޔަތުްނާރޮޕަޓީއެްއގެ ާޯއނަރެއްގެ ާރިޒޯޓު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ކުރީމަ،ާދެން

މީހުންނަށްާކ ންދީފައި،ާިނދ ނެާތަންާދީފައި،ާތިބޭނެާަތންާދީފައިާދެންާމިާހުރިހ ާާއެކަންާކުރ ާމީހަކުާއެބަޖެހޭާއެ

ގޮތަކަެށއްާެއކަމެއްާނުވ ނެ.ާމުޒ ހަރ ކުރަންާބޭނުންާވެއްެޖއްޔ ާހަޅުތ ލުކުރަްނާާެވސްާކޮށްދޭން.ާއެހެްނވީމ ،ާއެކަމެއްާ

ާބައްޓަ ާސްޓޭޖުގައި ާކޮމިޓީގެ ާބިލު ާމި ާދ ން. ާފައިބައިގެން ާރިޒޯޓުން ާޖެހޭނީ ާމުަވްއޒަފުން ާވެއްޖެއްޔ  ާްނކުެރވޭާބޭނުން

ާމަޠުލަޤަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނާއިރު ާބޭނުންޭވ.ާއެހެންބަޔ ންކުރަން ާއެބަ ާޕްރޮޕަާޑު ކަމެއްާނުކުރެވޭނެ.ާާޓީަގިއާމިމީހެއްގެ

ޒ ތީާއެްއވެސްާމުޢ މަލ ތްާކޮންމެާމީހެއްގެާވެސްާޒ ތީާމުޢ މަލ ތ އި،ާފަރުދީާމުޢ މަލ ތ އިާމިާހުރިހ ާއެއްޗެއްާވެްސާ

ާހިމ ޔަތްޮކށްދެވިފައި ާއެހެންވީމ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާަހުޅާތުލުކަރްނ ޭބުނން  ިރޯޒުޓެގ ުމަވްއަޒުފްނގެ ، ވަނީ.

ާކުރިމަްއޗަށްާ ާއޮފީހެއްގެ ާބެހޭ ާެއކަމ  ާވިދ ޅުިވާފަދައިން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުދވ ފަރު ާކުރިން ވެއްިޖއްޔ 

ާކޮންސަރން ާެއކަމ  ާނުވަތަ ާގުޅުންާއައިްސގެން ާއެކަމ  ާބަާވ  ާއެހެން ާއެާހުރި ާއައިސް ާގ ތަށް އެްއގެ

ާޝަކުވާ  ާމިކުރެވިދ ނެ. ާމިކަންކަން ާނަށ  ާލަވަކިޔ ، ާބޮޑުބެރުޖަހ ، ާތިބެގެން ާރިޒޯުޓަގއި ގޮތަކަށްާާއެހެންނަމަވެސް،

ާޢ އްމުާ ާދ އިރ ގަިއާާނުކުރެވޭނެ. ާަފތުރުވެރިކަމުެގ ާސަބަބުން ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ގޮެތއްަގިއ

ާމި ާއަދި ާނޫނީ ާނިކަމެތިކަމެއް ާިއތުރު ާކުދިންނަށް ާދަންނަވަނީާމަސައްކަތްކުރ  ާމި ާއެހެން ާނެތް. ާއެއް ާލިބިފަ ހ ތަނަށް

ާބަިއވެރިވެަފއިާގިނަ ާތެރޭގަިއ ާހަޅުތ ލުކުރުމުެގ ާތެރެއިްނާާފަހަރަށް ާނޭނގުުމގެ ާތެރެއިންނ އި ާއެނގުުމގެ ާކުދިން ވ 

ާތެރެއިންާ ާއިލްޒ މެްއގެ ާކޮންމެެވްސ ާސަބަބުން ާޮގތެއްގެ ާކަހަލަ ާއެހެން ާކޮންމެވެސް ާއެހެންނޫނީ ާސިސްޓަމެޓިކަލީ
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ާމި ާއެަބާާނަމަވެސް ާލިސްޓުތަކެއް ާބްލެކް ާއެބަ ާޢަމަލުކުރެވޭ ާމިއަދު ާމަޓީަގއި ާވަކިކުރެވިަފއި.ާއަދި ާއިން ާވަޒީފ  ވަނީ

ާއެހެންވީމ ތައްޔ ރު ާއެބަހުރި. ާފުުރޞަެއުކިދނ، ކުެރވިފައި ާަވޒީފ ގެ ާއިތުރު ާދެން ާނުލިބޭ.ާަްނަށް ާވެސް ތުތަކެއް

ިމ ީސަޒްނެގ ެތޭރަގިއ ، ބޭާމިކަމުގެާސަބަބުން.ާއެހެންވީމ ްނ ެއަބލި ެއުކިދްނަންށ ަވަރްށ ިނަކެމިތކަ ، އެހެންވީމ 

ލަްށާިރޯޒްޓ ުފެރްނެދްނ ަފުތުރެވިރްނ ައިއްސ ިތޭބ ަވުގެތްއަގިއ ުކްއިލައަކްށ ުހިރާހ ުމަވްއަޒުފްނ ަހުޅތާ 

ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަުތގައި ާމިއީ ާގޮތްބ ޭއ. ާއިންސ ފުވެރި ާއެންމެ ާމިއީ ފަތުރުވެިރކަމުެގާާދިޔައިމަ

ނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާދެންާމިާޙައްުޤާ ާައޅުގަ ާއެްނމެާރަނގަޅުާގޮތްބ އޭ.ާމިއީ ކުރިމަގަށްާބަލ އިރުާވެސް

ާވިދ ުޅވޭާަޙްއޤެއްާހަންޏެއްާނުކުެރވޭނެޭއ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ވަަނ38ާާހަނިކުރ ާވ ހަކަެދއްކީމ ާަބއެްއާބޭފުޅުންާއެބަ

ާޑިމޮ ާމިއޮތީ ާކުރ މ އްދ ގައި ާއެކަން ާވެއްޓެްއަގއި ާމިދެންނެިވާާކްރެިޓްކ ާވެސް ާރ އްޖޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޮތަށް

ާޤ ނޫނެއްގެާ ާހަދ  ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުންެގ ާކިހިނެއްތޯ، ާހަނިކުރަީނ ާހަނިކުރެވޭނެއޭ. ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ޙައްޤުތައް

ާ ާއ38ާެދަށުންނޭ ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާ)ހ(ގައި ާމ އްދ ގެ ާހަާވަނަ ާއަދި ާޮއތީ. ާއެހެން ާއަށ38ާާްމަ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާއެބަ ާވެސް ާވިސްނ ލީމ  ނޑުމެާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޙަްއޤުތައް ާމި ާއެހެްނވީމ އިނޭގ ާހަނިކުރެވޭނެ. ، ންނަށް

ާއޭަޙީޤަޤުތަގިއ ުދިނޭޔެގ ހ ާބޭނުންކުރަނީ ާޙައްޤުތައް ާމި ާވެްސ ާޤައުމުތަކެއްަގއި ާއ ިއާަުރިހ  ާޒިންމ  ގެ

ާއެކުާއެާަްކޮޅަށްާދުވ ާމަގެއްާނޫން.ާއެއާ ަހަމެއަކިނ ަޙްއުޤ ެއއީ ެއއ، ެގން.ާއެހެންވީމ މަސްއޫލިއްޔަތ ާެވސްާވިސްނި

ާއެ ާބޭނުމިްއޔ  ާޙައްޤުތައް ާހުންނ ނެ.ާާމީހުންގެ ާެވސް ާމަސްއޫިލއްަޔތުތަކެއް ާވ ޖިބުތަކަކ އި ާޒިންމ ތަކ ިއ މީހުންގެ

ާމުޒ  ާމި ާއަނެއްކ  ާދެން ާލިބޭނީ. ާއެީމހުންނަށް ާަޙއްޤު ާއެ ާކުރީމ  ާފަުހެގާއެކަން ާއެންމެ ާމިއީ ާހަޅުތ ލުޮކށް ހަރ ކޮށް

ނުޑމެންގެާރ އްޖޭގައިާިގނަާ ާފުރުޞަތެއްގެާގޮުތގައިާހަމަާގިނަާޤައުމުތަކުގައިާބޭނުންކުރެެވނީ.ާއޭގެާބަދަލުގައިާއަުޅގަ

ާމިާ ާހ ލަތްތަކަށްާާފަހަރަށް ާއޮތް ާފެނިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަދި ާމިހ ތަނަށް ާއޮތީ ާވެފައި ކަންތައްތައް

ާއެބަލައި ާއޮތީ ާވެފައި ާމިކަންތައްަތްއ ާއެނގިަވޑައިުނގަންނަވ ާާލ އިުރގައި ާރަނގަޅަށް ާމަސްރަޙު ާއެ ާނޫން. ގޮތަކަށް

ާމަސައްކަތްުޕޅުެގާ ާކުރެްއވި ާހ ސިލުކުެރއްވުމަށްަޓކައި ާމަގުސަދުަތކެއް ާސިޔ ސީ ާިތއްަބވަިއގެން ާބޭުރގައި ބޭފުޅުންކޮޅެއް

ގޮސްފައިާއޮީތ.ާއެކަމުގެާސަބަބުންާމިއިންާޮކންމެާހ ލަތެއްގެާތެރޭގަިއާާމޭރުމުންާކަންތައްތައްާނަތީޖ އެއްގެާގޮތުންާމި

ާއޮޕަރޭޓުއަ ާރިޒޯޓް ާމި ާގެާޅުަގނޑުމެްނގެ ާޑޮލަރެއްގެ ާމިލިޔަން ާއެތައް ާއަށް ާމީހ  ާވެފައި.ާކުރ  ާއެބަހުރި އްލުން

ާމީހ ގެއޮޕަރޭޓު ާބުކިންާާކުރ  ާބަިއވަރު ާއެތައް ާަސބަބުންާއަތުްނ ާކެންސަްލވުމުގެ ާާއެއް ކަންކަމަށްާއެތައް

ާއެހެންކޮމްޕެންސޭޓު ާއެބަޖެހޭ. ދަނީ،ާާެވގެންާިމ ުހިރާހ ަކްނަތްއަތުކެގ ެވްސ ާއިޚުރ ަނީތާޖައަކށް ، ވީމ ކުރަން

.ާމިހ ރުާކުރީަގިއާެއަތުނެގ ަފުތުރެވިރަކްނ ެއަދީނ ޫބެމްއަގއި ، ހަނގުރ މަާހުއްޓިއްޖެާސިލޯނުގަ.ާއެހެންވީމ ާމިއަދު

ާ ާފަންސ ހަކަށް ާމިއަދަުކާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާކޮޅުނބުން ާއިން ާސްރީލަންކ  ާއެނދު ާހޯދި ޑޮލަރަށް

ާ ާއެހެްނވީމ ޑޮލ322ާަނުލިބޭނެ ާެވސް. ާމިޮކޅަކުން ދ އިުރާާއަރަިއގެންްސީރަލްނާކެގ ަފުތުރެވިރަކްނ ުކރި ، ުރގެ

ަތްއާއޮތް.ާއެމީހުންގެާވެސްާީބޗުާމީހުންގެާއެބަާއޮތްާކަްލޗަރަލްާޓޫރިަޒމެއްާއެާސްރީލަންކ ގެާފަތުރުވެިރކަމުަގއިާއެބަ
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ާއެބަ ާއެާވެސް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއެތައް ާނެތް ާލިބެން ާދިެވހިރ އްޖޭގައި ާއަދި ާއެބަހުރި.ާާއޮތް. ާލިބެން މީހުންނަށް

ާެއހެންވީމ ކަިއވެ ާއެބަހުރި. ާއާ ިމ ުހިރާހ ަކްނަތްއަތެކްއެގ ަސބަ ، ނިކުެރވެން ާއަށް ާރ އްޖެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާބުން

ާ ާކަމަކީާކޮމްޕެޓިޝަނެއް ާހަމައެކަނި ާއޮތް ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެްނެގ ާއަޅުގަ ާދ އިރު ާއުފެދެމުންދޭ. އެބަ

ާޑެ ާއޮތް ާއެްއކޮށް ާއަމ ންކަމ އި ާސުލްޙަވެރިކަމ އި ާއަީކ ާރ އްޖެ ާއެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ، ސްޓިޭނޝަންއަކަްށވުން.

ނޑުެމންާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާޙައްުޤާާޭބެހއް ީމިތ ައުޅަގނުޑެމްނ ަނާގާލަފިއ ޮކްނެމ ުދަވަހުކ ެދިއުރ ާކ  ހެންާއަުޅގަ

ާފަތު ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއަސަރު ާނޭދެވޭ ާެއކަމުގެ ާވެއްޖިްއޔ  ާއެހެންވީމ ،ާބޭނުންކުރަން ާކުރ ނެ. ރުވެިރކަމަށް

ާއެުކގައިާއަުޅަގނޑުމެންާމިާބޭނުންކުރަމ ާހިނގ ށޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާާޒިންމ ދ ރުކަމ ާ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ޞޫމަށްާމަޢުهللاާއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާޢަބްދުއޮތް.ާކެލ ާދ އިރ ގެާޢިާޝުކުރިއްޔ .ާޑީ.އ ުރ.ޕީާއަށްާބ ކީާދެާމިނެޓުާއެބަ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާމައުޞޫމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާމެންބަރުާޢަބްދުކެލ ާދ އިރ ގެާ

ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޒަާޝުކުރިއްޔ  ާއެެހންވީމ އަުޅވެތިކުރުމުގެ ާހިނގައްޖެ. ާނިމި ިރޯޒުޓަތުކަގިއ ، މ ން

ާއެަމަސްއަކްތުކާރ ުމަވްއަޒުފްނ ެވްސ ައުޅެވްއެޗްއ ުނުކެރވޭނެ  ާޙައްޤުަގިއާާ. ާއެބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުންނަށް

ާފުރު ާހަމައެއ ވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާއަޅުާޞަތު ާވެސް ާސަރވަންޓުންެނއް ާސިވިލް ވެްއޗެްއާއެްއޮކށް

ނުކުރެވޭނެ.ާައޅުަގނޑުމެންާެއއްާއިންޑަްސޓްރީައކަށްާއަމ ުޒޮކށްގެންާމިާމަސައްކަތްކުރ ާމިާހަޅުތ ލުގެާބިލުާމިތަނަށްާ

ާބޮޑުާހުށަހެޅިފައި ާރ އްޖޭގެ ާއެމް.ޑީ.ީޕެގާާކަުމގައިާބައެއްާވ އިރު ާވ ަހކަ ާޙައްޤުަތކުގެ ާސަރވަންޓުްނގެ ާިސވިލް ވ 

ާވެސްާ ާއެއްގޮަތކަށް ާއެާމެންބަރުން ާއެާާނުދައްކަވ . ާކުަޑކޮށްލީ. ާމުސ ރަތައް ާިއްނާާބޭފުޅުްނެގ ާަވޒީފ  ބޭފުޅުންގެ

ާއެ ާއަދި ާއަޅުވެިތކުރުާވަކިކޮށްލީ. ާރައްޔިތުން ާމިއީ ާބަދަލުކޮށްލީ. ާެވސް ާަގޑިތައް ާމަސައްކަތްކުރ  މަްށާބޭފުޅުން

ާަގސްތު ާސީދ  ާހަމަ ާކުރުސަރުކ ރުން ާނުފޫޒުފޯުރވަިއގެން ާއަށް ާސަރިވްސ ާސިވިްލ ާކަމެއް.ާގަިއ ާއޮތް ވ ފަިއ

ާއަދ ކުރ ާ ާވަޒީފ  ާމީހުން ާދ އިރ އެްއގަިއ ާއަިމއްލަ ާގިަނއިން ާއެންމެ ާރ އްޖޭގެ ާބޮޅެއް ާެޗއިންެގ ާމި ާހަމަ މިކަންތަކުގެ

ާކަށަަވރު ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާނުފޯރުވޭނެ. ާެވސް ާދ އިރ އަކަށް ާރ އްޖޭގައިާޓޫރިޒަމް ކުރަންޖެހޭ

ާއިންވެސްޓުާ ާރ އްޖޭގެ ާއުޅޭ ާއެާކޮށްގެން ާހިމ ޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ާައޅުަގނޑުމެން ާޙައްޤުތައް ާއޯނަރުންގެ ރިޒޯޓް

ާމިނިވަންކަްނާ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާބޭބޭފުޅުން ާރިޒޯޓުތަުކގެ ާއެބޭފުޅުން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ހިމ ޔަތްކުރެވޭނެ

ާޑިޮމކްރަސީ ާހިމ ޔަތްކުރެވޭނެ. ާޙައްޤުތައް ާއޯނަރުންގެ ާރިޒޯްޓ ާވެސް ާއޮތަސް ާިމާދީފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަމގުަގއި ގެ

ާހުރަސްއެޅުްއވުމަީކާ ާމިނިވަންކަމަށް ާކަންތައްތަކުން ާހިމެނޭ ާމި ާއިކޮނޮމީއެްއގައި ާކެޕިޓަލް ާފިޔަވަޅުތަުކަގއި އަޅަމުންދ 
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ާރ އްޖޭެގާ ާފެންނަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާވެްސ ާރ އްޭޖގައި ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ަޤުއީމ ައުޅެވިތަކްނ ިވަޔފީާރެގ ެތެރިއްނ ާރްއެޖ ައުޅެވިތ ަޤުއަމަކްށ ަބަދުލޮކްށުލަމްށ ، އަޅުވެިތކަން

ާފަރުދުން،ާާަސުރާކުރްނ ަމަސްއަކްތުކރާ  ާދިވެހި ާއަސަރު ާނޭދެވޭ ާކުރ  ާސަބަބުން ާމިކަންތައްތަކުެގ ތަން.

ާސަރުކ ރު ާތަަހއްމަލުކުރަން ާއެކަންތައްަތއް ާަރއްޔިތުން ާލޮބުވެިތ ނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާެޖއްސުމަކީ ން

ނޑިވަޅުާވަރަށްާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ާމިދަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެއބަ ާަވގުތު ާމިނެޓުގެ ާއެއް ާބ ކީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދ އިާޝުކުރިއްޔ . ާއިހަވަންދޫ ާމެންބަރުާއޮތް. ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ެގ

ާއަޙް ާޢަބްދުމަދު ާޢިްއޒަތްهللا ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާނ ޒިމުާއ ިއ، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާއެބަތެރި ާނަންފުޅު ޮއްތާާގެ

ާކުރިމަީތގަ ާބޭނުންފުޅުއަޅުަގނުޑގެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާފުރުޞަެތްއާާވ ާ. ާމިނެޓުގެ ާއެްއ ާައޅުަގނޑު ނަމަ

ާނ ޒިމް.ާއަރުވ ނަން.ާމަަޑވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ދިމ ވަނީާާއަޅުަގނޑަށްާމިާމިނެޓަކުންާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާއެންމެއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއ ދެ،ާ

ާގަޑިޖެހެން ާހަމަ ާދޫކޮށްލީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާިއއްެޔަގިއ ާގޮތެއް. ާުހއްޓ .ާާމިކަހަލަ ކައިރިވެފައި

ާިމއަދު ާއެހީފުޅ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދީލަތި ާމަނިކުފ ނުގެ ާފުރުޞަުތާާވެްސ ާމިނެޓުެގ ާެއއް ާެއ ާއަޅުަގނޑަްށ އެީކަގއި

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާޖުމްލަގޮެތްއގައި ނޑު ާޝުކުުރވެިރވަން.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެިރާާދެއްވީތީ ވަނީ،ާދުވ ފަުރާދ އިރ ގެ

ާއަ ާޒުބައިރު ާއެމެންބަރު ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮިޅވަރަމް ާދެްނމެގައި ބޭފުޅުްނާާދި

ާރިވެތި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަމުަގއި ާތ އީދުކުރަމޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅުަތކަށް ާބަލަިއގަެނާާދެއްކެވި ާބިލު ާމި ޮގތުގައި

ާގެންނެވެން ާބިލަށް ާމި ާއަޅުަގނާއަދި ާެވސް ާމަސައްކަތްތަކެއް ާވަރަށްާހުރި ާހަމަ ާބެހެއްޓުން ާވިސްނުްނ ޑުމެން

ާހުރިހާ  ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޤަބޫލުކުރެއޭ. ާއެބަ ާއެންމެންމެ ާއޮތްކަމަށް ާކުރަންޖެހިފައި ާމިކަން ރަނގަޅުކަމެކޭ.

ާމި ާކުރަްއވ  ާއެބަ ާވެްސާޤަބޫލުފުޅު ާމެންބަރުން ާކަމެއްާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރަންޖެހޭނެ ނުޑާާކަމަކީ ާއަޅުގަ ާދެން ކަމަށް.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާހިތ  ާނަޝީދަށް ާރަީއސް ާއަުޅަވއިގެން ާބޮލުަގއި ާސަުރކ ރު ާއައިމަ ާބިލެއް ާކޮންމެ މަކުރަންޖެހެނީ

ާއެނގިަވޑައިުނގަްނނަވ  ނޑު ާޒިންމ ދ ރުާބޭރުގަ ާއެންމެ ާއެއީކީ ާދެން ާވ ހަކަދެްއކީމ  ާނޫނޭ.ާާގޮތެްއގަާގޮތަށް އެއް

ާދައްކަންާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެން ާހަމަ ާެވސް ާނަށް ާވަވެއްިޖއްޔ  ާވ ހަކަަތްއާހުންނ ނޭެދއްކޭނެ ާގިނަ .ާވިލިމ ފަންނުާރަށް

ާވ ހަަކއެއްާ ާކޮންމެ ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާަރއްޔިުތްނާާހެންމެދ އިރ ގެ ާވެރިކަމަށް ާނަޝީދު ރައީސް

ާ ާރ އްޖޭެގާއިންތިޚ ބުކޮށްދެްއވީމ  ާއެއީ ާހިތ މަކުރަމޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތައް ާދައްކ  ާހަމަނުޖެހިގެން ާހިތްޕުޅ  އެކަމ 
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ާރައްޔި ާއިހުލޮބުވެތި ާއެއަށް ާގޮތެކޭ. ާނިންިމ ާުޝކުރިްއޔ ާތުން ާއަކީ. ާޑިމޮްކރަސީ ާއެީއއޭ ތިރ މްކުރަންޖެހޭނެއޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ެގާދ އިރާ ާފުށިަޖވ ބުދެްއވުމުގެާފުުރޞަތު.ާވިލުާބަސްާވިދ ުޅވުމ ިއާއުފެދުނުާުސވ ލުތަކަށްޝުކުރިއްޔ .ާދެންާއޮތީާފަހު

ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާާޢިއްޒަތްތެރި 6ާާރަޝީދަށް. ާހުރީ. ާބ ކީ ާަގޑީަގއި ާމަސައްކަުތގެ ާމިއަދުގެ ާމިހ ރު 37ާމިނެޓް

ާ ާމެންބަރަށް ާިޢްއޒަތްތެރި ާފުރުޞަތެއް ާމިނެޓްގެ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާމިނެޓ6ާުލިބިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.

ާއަޅުަގނޑު ާމ ދަމ  ާފުރުޞަތުާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ަފއި ާވިލުާބ ކީ ާމެންބަރުާއަރުވ ނަން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފުށި

ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބެހޭ ާބިލ  ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެިރާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ  ގޮތުން

ާ ާގިނަ ާމެންބަރުްނާވަރަށް ާހުރި ާބިލުގައި ާގެންދޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމި ާދަްއކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅުަތއް ާތަފ ތު މެންބަރުން

ާމުހިއްމު ާބިލެއް ާމިފަދަ ާކުރީަގއި ާދިނުމުގެ ާޖަވ ބަށް ާސީދ  ާއަށް ާވ ހަކަ ާބެހޭާދެއްކި ާސަބަބުތަކ  ާބައެްއާާވ  ގޮތުން

ނޑު ކަމ ާާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާމިާލިބުނުާފުރުޞަތުގެާތެރޭަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަަކދެއްކެވީީތވެާއަުޅގަ

ކަމުގަިއާއަޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރަްނ.ާާގޮތުންާކޮންމެވެސްާެއއްެޗއްާދަންނަވ ލުމަކީާމުހިއްމުާައދިާބޭނުންތެރިާކަމެއްާބެހޭ

ާމިާއ ދެ،ާއެާ ާހަޅުތ ލުކުރަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ނުޑ،ާއ ދެ،ާއެގޮތުން ާއަުޅގަ ާކީްއވެާގޮތުން ާއުފެޭދާޖެހެނީ ގެންތޯ.ާިމއީ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުކުރ ނެ. ާހަޅުތ ލެއް ާނެތި ާސަބަބެއް ާޮކންމެވެސް ާސުވ ލެއް. ާބޮޑު ވަރަށް

ނޑުމެންނަށްާއެާަޙއްޤުާދީފައިާއެ އޮތީާކޮންާަތނެއްަގއިާެއކަންާކުރަންތޯާާހަޅުތ ލުކުރަންާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާއަުޅގަ

ކަމަކީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރުމުގެާމަސައްކަުތަގިއާއޭރުަގއިާއުުޅއްވިާގިަނާާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނަްނޖެހޭ

ާ ާއެބަ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމެންބަރުންތަކެްއ ާއެހެންވީމ ޢިއްޒަތްތެރި ަޑިއަގްނަނާވ ، ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވ . ެއ ިހެމިނަވ

ާހަޅުތ ލުކުރަްނާާތެރޭގައިާުހިރާހ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރްނަންށ ެއނޭގެނ ޮކްނ ާދިއާރެއްއގެ  ާަކމަކަށްކަން ކޮން

ާމިާނޫން ާލިބިފައި ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމި ާމައްސަލަާާނަމަ ާސ ފު ާވަރަށް ާއަކީ ާމައްސަލަ އޮތީ.ާމި

ާަވކިވަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަީކ ާމައްސަލަ ާމިއުޅޭ ާކަންބޮޑުެވގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމއީ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމި ިކާއެއް.

ާ ާގޮުތގައި ާއަިއސްިރޒޯޓުާރައްތަކެްއގެ ާބޭރުން ާއެެތރޭގައި ާއެތަންތ  ާއަަރއި ާތެޭރގަިއާާތަކަށް ާފަތުރުވެރިންގެ ތިިބ

ކަމުަގިއާކުރީބައިަގއިާއަޅަންޖެހޭާާތަނުންާނުކުރެވޭނެއޭާއެާގޮތަށް.ާމިހެންާމިކުރ ާހަޅުތ ލުތައްާއެާބިރުވެރިކަންާއުފެދޭ

ާ ާކަންތައްތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެ ާއެމީހުން ާމަސައްކަތްތަކެްއާާއްލެއްާހަާފިޔަވަޅުތަެކއް ާކުަރންޖެހޭ ާކުރިން ހޯދުމަށްޓަކައި
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ާލިބޭ ާބިރުވެރިކަން ާބަޔަކަށް ާތިބި ާއެތ  ާވަގުތުން ާނުލައި ާބިލުގެާާކުރުމަކ  ާމި ާމިއީ ާކޮށްގެންުނވ ނެއޭ. ާއެކަން ގޮތަށް

ާމަގްސަދަކީ.ާއެހެްނވީމ  ނޑު ްށ ިމ ަމްގަސުދ ައުޅަގނަޑްށ ހީަވީނ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއްނެމްނަންށ ަވރަ ، މައިގަ

ާާސުފެހން  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާތެެރއިން ާޙައްޤުތަކުގެ ާލިބޭ ނޑުމެންނަށް ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާލިޭބ53ާާ. ާއެ ާމ އްދ އިން ަވނަ

ާ ާސުނ މީަގއި ާކޮބައިތޯ ާބޭނުންކުރޭތޯ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހ ޙައްޤު ާމީހުން. ާޖެހުނު ާހަޅުތ ޅުކުރޭތޯ؟ާއެާާލުގައި ާމީހުން

ާއެ ާކީއްވެތޯ ާމިއަދުާމީހުން ާއަޅުަގނޑު ާާތިބެނީ. ާހިތ މަވެރި ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާމިއަުދާހ ގޮވ ލަން ލަތުގައި

ާރަްއިޔތުންނަށްާސުލްޙަވެރިކަމ  ާހުރިހ  ާދިިރއުޅޭ ާއިހުާވެސް ާކުރެވެްނާާތިޖ ޖުކޮްށާއެއެުކާއެްއެވާމިކަމ  ބޭފުޅުންނަށް

ާހުރިހ ާ ާާހުރި ާރަށްރަށުގެ ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރު ާމި ާކުރ ށޭ. ާއެކަމެއް ާނުކުމެ ާވެސް ާއޮފީްސދޮށަށް

ާއެ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޙައްޤު ާޞުާބޭފުޅުންގެ ާމުޒ ހަރ  ާކުރަންޖެހޭ ާމަޑުމަޑުންާާލްޙަވެރިކަމ ބޭފުޅުން ާކުރ ށޭ.ާތިހެން އެކު

ާއަހަރު ާފުރަތަމަ ާވަޢުދަކީ ާވެސް ާސަުރކ ރުެގ ާމި ާނުވ ެނއޭ. ާތިކަެމއް ާތިބެގެެނއް ާތެރޭަގިއާާތަނެއްަގއި ދުވަހުެގ

ާފަރ  ާބޯހިމިދެންނެވި ާކޮންތްތަކަށް ާފޯރުކޮށްދިނުން. ާއަޅ ލީ.ާާކަމެއްތޯޔ ވަހިކަން ާވެލިތަކެއް ާފަޅުތަކަކަށް ާހުސް ކުރީ.

ާވެލިަތއް ާއެޅި ާރައްކާ ާކޮބައިތޯ ާފައިބައިާވެސް ާހިނގައްޖެ ާފަވެ ާފޫނެތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިާެގން.ާމިއީ ާފެންފުރުން ޔަށް

ާ ާކަމަކީ. ާކުެރވޭ ާމި ާރުފ922ާިއަޅުަގނޑުމެނަށް ނޑުމެންާމިލިއަން ާއަޅުގަ ާމީތޯ ާޚަރަދުޮކށްލީ. ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޔ 

ބޭނުންވެގެންާމިުއޅޭާކަމަކީ.ާމިކަހަލަާކަންތައްތަްއާމިހެންާދ ތީވެާރަްއޔިތުންގެާަޙއްޤުތަްއާރައްޔިތުންނަށްާނުލިބޭތީެވާ

ާބެހޭ ާކުާއެކަންތައްަތކ  ާަކންތައްތައް ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުން ާބޯލެނބުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރު ރުމަށްޓަަކިއާގޮތުްނ

ާ ާއ53ާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާއެބަާވަނަ ާއެާމީހުންނަށް ާއިހުާލިބޭ ާކަންކަމުގައި ތިޖ ޖުކުރުމުަގިއާމީހުން

ިމީއ ަޙީޤަޤުތަގިއ ާޤޫނުނައާސީސ ިއްނ ެއ ަޙްއުޤ ، އޮތީ.ާއެހެންީވމ ާއެާބ ރ އިާއެާއިޚްތިޔ ރުާޤ ޫނނުންާދީފައިާމި

ާރިޒޯޓުގޮތަކީ.ާއެްއގޮަތކަާިލިބެގްނާވ  ާވެސް ާޓޫރިޒަްމާށް ާޤައުމުތަކުން ާއެހެން ާވ ދަވެރި ނޑުމެންނ  ާައޅުގަ ާއަރ  ަތކަށް

ާފުޅ  ާފުރުޞަތެއްާާވެގެންާހެސްކިޔ ފައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަލ ކުރ ކަށް ާޓޫރިޒަމް ާއެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ދ އިރު

ކަންާކުރަްނވީ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ުރާގޮތުަގއިާއެާނުދެވޭނެ.ާކޮންާޖަމ ޢަތެއްާހަދަންތޯ؟ާޖަމ ޢަތްާހަދައިގެންާރަނގަޅު

ާކުރ  ާއެާއެކަން ާފުރުޞަތެއްާނުދޭނަން ާކުރ ކަށް ާމިާގޮތަށް ާިމއަދު ނޑު ާގަިޑާާމީހުންނަކަށް.ާއަުޅގަ ާއިހަށް ހިސ ބުން

ާޖެހުމ  ާމިާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާދުވަހަކުން ާއޮތް ާދެން ާހުއްޓ ލ ނަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިތުރުާާބެހޭާކަމ ާއެކު ގޮތުން

ާައޅު ާުފރުޞަތުވ ހަކަެއއް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން ާފަހުާަގނޑު ާއަުޅަގނޑު ާބުނުމުގެދެއްަވއިފިއްޔ  ާބަސް

ާކޮށްލަންާބޭުނންވ ތީާއެާފުރުޞަތުާދެްއވުމަށްާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .އްސ ހިާތެރޭގައިާއަދިާބައެއްާމުހިއްމުާވ ހަކަކޮޅުާ

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަރުވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ . ާޖަލްސ އެްއގައި ާއަންނަ ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާވަގުތު ާއޮތް ާބ ކީ ާެމންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއޮންނ ނީ ާއެއް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާނިންމ ލ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ޮނވެމްބަުރ48ާާމިހިސ ބުން

ާަގއި.22:;ވ ާބުދަާދުވަހުާހެނދުނ4232ާާު

ާ

ާނީ.މުނިާމަޖިލިސް.ާالعالوينާربާهللوالحود
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