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 2010 އަހަރު: 

 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާ ވަނަ 17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 

 ( ސްދުވަ  ބުދަ، )2010 ނޮވެމްބަރ 24 : ތާރީޚު 

 1431 ޛުލްޙިއްޖާ 18 

 

 ަގއި  9:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:09ން  10:31 : ންޓަވަލް އި
 

 އަށް  13:08ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
  

   އިގަ   14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 
 

  މިނެޓް 12ަގޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: ޖަލްސާގައި  

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް  ނައިބު ެގ މަޖިލީހުެގރައްޔިތުން 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 

 މެންބަރުން 50އިންޓަވަލަށްފަހު ، މެންބަރުން 55އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ދަ ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަ ވަ 

  މެންބަރުން 61ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  

  ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 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  

 ރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއި 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢަބްދުމާފަންނު  

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 މޫސާ   ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 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 

 ންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެން 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 



 IV 

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަ 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން  

 ޢާދިލް  ޙަސަންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

  

 - : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 އިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 



 VI 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ޢަބްދު  * މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މާފަންނު  ދާއިރާގެ هللا އިންޓަވަލަށްފަހު،  ވައިކަރަދޫ  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިޅިވަރަމް  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ދިއްގަރު  މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ުތލު

މުޙަންމަދު، އަދި ިތނަދޫ ދާއިރާގެ    ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް

މުޙަންމަދު ޤަސަމް  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ގަލޮޅު މެންބަރު  ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ހެންވޭރު  އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު،  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މު މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  އަޙްމަދު ސަމީރު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ  މަޚްލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިދެކުނު  ރާގެ  ޖްާތޒް، ކަނޑިީތމު 

ޢަބްދު ޙަމްދޫން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިނގުރައިދޫ  ޒުބައިރު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ  هللا މެންބަރު  ކެންދޫ  ޙަމީދު، 

ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا ރު ޢަބްދުރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަމެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މުޙަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ރަޝީދު،  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުިށ  އަދި  ޙަމްޒާ،  ރިޔާޒް،  ންމަދު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޙަންމަދު މަސީޙް މުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

މުޙަން  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ސަމީރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ  މަޚްލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މަދު  ގަލޮޅު 

ދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން  މުޖްާތޒް، ކުޅުދުއްފުިށ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަ

ޙަމީދު،  هللا ންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުވަޙީދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެ 

ޝާހިދު، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ هللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެން

ޖަލްސާގައި  މަސީޙް މުޙަންމަދު   هللا  މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ

ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު، އަދި  މެންބަރު    ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  ދީދީ،  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި 

އަޙްމަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ  ރަޝީދު،  ޞާލިޙުމުޙަންމަދު  މުޙަންމަދު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  އަދި  ސަލީމް،  ޖަލްސާއިން    ދު 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާބުދާަާނޮވެމްބަރާާާތ ރީޚް:
ާ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.45ާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/39/އޖމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާނަންބަރަކީ،ާާ-5.3

ާއަިއޓަމްާާ-5.4 ާމިއަދަކުާމަސައްކަެތްއާ،5.4ާއެޖެންޑ  ާދަށުން ާއަިއޓަމްގެ ާއެޖެންޑ  ޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމި

ާނެތް.

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އިވ ާއެންގުން.ާމިއަުދާކޮމިޓީތަކުެގާބައްދަުލވުންތަްއާބޭއްވުމަށްާހަމަޖެހިފަާިރޔ ަސތުންާއަންގ ،6ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާާަގއ52ި>;ގޮތް ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި ާއެއްާއެބައޮތް.ާއިޤުތިޞ ދީ ާކޮމިޓީ ަގއި.ާމ ލިއްޔަުތ3ާތިން
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ާ ާކޮޓަރި ާޢ އ4ްކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާަގއި. ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ 5ާމު ާއެބައޮތް.5ާާވެްސާާގައ37ި>33ގަިއ. ާއެއް ކޮމިޓީ

ާާމިނިވަން ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، ާބެހޭ ާަކންތައްތަކ  ާކޮމިޓ3ީމުއައްސަސ ތަުކގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާކޮމިޓީ،ާަގއި. ާސަބް ގެ

ާ ާކޮޓަރި ާތަރައްޤ4ީކޮމިޓީ ާޤައުީމ ާަގއި. ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، 5ާގެ ާއެއްާާަގއ52ި>34ަގއި. ާކޮމިޓީ ާތިން ެވސް

ާމ ލި ާާއްޔަތުއެބައޮތް. ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ 3ާކޮމިޓީ، ާަގއި. ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، ާޤ ނޫނުތަކ ިއ4ާސުލޫުކ ާބައެއް ަގއި.

4ާގައ22ާި>4ަގއި.5ާކޮމިީޓ،ާކޮމިޓީާޮކޓަރިާޤ ނޫނުތަކުގެާބައެއްާމ އްދ ަތްއާއުވ ލުމުގެާބިލުާދިރ ސ ކުރުަމށްާހޮއްވެވިާ

ާޤައުމީާޞިއްޙީާއިންުޝއަރެންސާ ަގއި.5ާމިޓީާކޮޓަރިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީ،ާކޮކޮމިޓީާއެއްާއެބައޮތް.ާ

ާ ާމ ލަމުގައި. ާމެންބަރުންގެ ާޮކމިޓީ، ާސަބް ާކޮމިީޓގެ ާހޮއްވެވި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާބިލު ާމ ލ52ި>4ބެހޭ ްއޔަުތާގައި

ާޕ22ެ>6ަގއި.4ާގެާކުޑަާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާަގއިާމުޅިާމަޖިލީހ67ު>4ަގއި.3ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާ ންާޓިޝަގައި

ާަގއި.4ކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާުސވ ލު.ާމިާއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަުކާމަސައްކަތެއްާނެތް.،7ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

8.3-ާާ ާައއިޓަމް ާ، 8އެޖެންޑ  ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާމޭޒުްނ ާރައީްސގެ ާމަޖިލީހުގެާާރައްޔިތުންގެ، 8.3މަޖިލީހުގެ

ާޢައްޔަންކުރުުމގެާާބޭފުޅަކުާމަޤ މަށްާޖެނެރަލްގެާަކއުންސެލްާަބޔ ންކުރ ާގައ5ިާގެ(ހ)ާމ އްދ ގެާާވަނ333ާަާގަވ އިދުގެ

ަގއިާަބޔ ންކުރ ާކަުއންސެލްާޖެނެރަލްގެާމަޤ ުމާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(33ާމައްސަލަ.ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުެގާ

ާ ާއިން ާއިދ ރ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާޢަްއޔަންކުެރއްވުމަށްޓަަކިއ ާބޭުފޅަކު ާއެމަޤ މަށް ޯއގަސްްޓ34ާާހުސްވެފަިއވ ތީ

ާގަވ އިދުަގއ4232ާި ާމަޖިލީހުގެ ާނުވުމ ިއއެކު ާއިޖ ބަދީފައި ާފަރ ތަކުްނ ާއެއްވެސް ާިއޢުލ ނަށް ާކުރި ާދުވަހު ވ ާވަނަ

ގައިާކުރިާަމޖިލީހުގެާއިޢުލ ނަށްާއިޖ ބަދެއްވ ާކުރިމަތިލައްވ ަފއިވަީނ4232ާއޯގަސްޓ48ާާްދެވަނަފަހަރަށްާގޮތުގެމަތިންާ

ާކުރިނ6ާް ާމީގެ ާާބޭފުޅަކު. ާޢަމަލުކުރިގޮަތށް ނޑު ާއަޅުގަ ާާއެފަރ ތްތަކ ވެސް ާދިރ ސ ކުރަްއވ  މަޖިލީހުގެާބެހޭގޮތުން

ނޑިތީމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަުދާޙުސައިނ ިއ،ާހިންނަވަުރާާެއއްާދެްއވުމަްށޓަކައިާށްާލަފަރައީސަ ކަ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ާުކޅުދުއްފުށި ާއަދި ާޞ ލިޙު ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ
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ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިީޓއަކަށް ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާަކއުންސެްލާމެންބަރު ާފޮނުވީ. މައްަސލަ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމަސްއޫލިްއޔަތު ާއެމަޤ މަށ37ާާްޖެނެރަލްގެ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވުމ އިެއކު ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާ ާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ާޖެެނރަލްކަމަށް ާކައުންސެލް ާތެރޭގައި ާބޭފުޅުްނެގ ާރައީސަކުރިމަތިލައްވ ަފއިވ  ްށާމަޖިލީހުގެ

ާތަޖުރިބ ރެކޮމަންޑްކުރުމަ ާމަސްއޫލިއްޔަތ އި ާމަޤ މުގެ ާބޭފުޅަކު ާފެންނަ ާއެކަީށގެންވ ކަމަށް ާބަލ އިުރާާށް އަށް

ާއިޢުތިރ ޟްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވީމ ، ާލަފ ދެްއވ ފައި. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވަނީ ާއިްނ ާކޮމިޓީ ާއެ ނެތްކަމުގައި

ާކު ާބޭފުޅަކު ާމިމަޤ މަށް ާއަލުން ާަގސްދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޢުލ ނުކުރުމަށް.ާނުކުރައްވ ނަމަ އެްއވެްސާރިމަތިލެއްވުމަށް

ާވ ަހަކާޢިއްޒަތްތެ ާގެންދ ނެ ާކުރިއަށް ާއެގޮުތގެމަތިން ާއަޅުަގނޑު ާއިޢުތިރ ޟްނުކުރައްވ ީތ ާއެަކމަށް ާމެންބަރަކު ރި

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާައއިޓަމްާާ-8.4 ާދަށުންާގެ(ހ)ާމ އްދ ގެާވަނަާާ;34ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެާ،8.4ާއެޖެންޑ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާދުވަހުާާއ ދީއްތަާވ4232ީާނޮވެމްަބރ9ާާގޮތުަގއިާމެންބަރުންގެާމަޖިލީހުގެާވަޒީރުްނގެ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާިދވެހިރ އްޖޭގެާ ،އިއިއްވަާާމަޖިލީހަށްާނަންފުޅުތައްާާބޭފުޅުންގެާއަޢްޔަނުކުަރއްވ ަފއިވާ 

ާރައްޔިތުްނގެާާއެމައްސަލަާހޯދުމަށްޓަކައިާރުހުންާމަޖިލީހުގެާރައްޔިތުްނގެާގޮތުގެމަތިންާަގިއވާ (ރ)ާމ އްދ ގެާވަނަާ;34

ާމައްސަަލއާ ާނިންމުމުގެާގޮެތއްާދިރ ސ ކުރަްއަވއިާމައްސަލަާދަށުންާގެ(ށ)ާމ އްދ ގެާަވނ393ާަާގަވ އިދުގެާމަޖިލީހުގެ

ާމަޖިލީހަށްާަމއްސަލަާޮފނުވުމުގެާއަށްާކޮމިޓީާދ އިމީާގުޅޭ ާސިޓީފުޅު ާޮއތް ާފޮނުއްވ ަފއި ާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  .

ާއިްއވަވ ލަެދއްވުމަށްާއަމީންޢ ްއމުާއަރިހުންާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމަޖިލީހުގެާާވަޒީރުްނގެާދަށުންާާގެ(ހ)ާމ އްދ ގެާަވނަާ;34ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާޖުމްހޫރިްއޔ ގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއަޢްޔަނުކުަރއްވ ަފިއވާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާދުވަހުާއ ދީއްތަާާވ4232ީާނޮވެމްބަރ9ާާގޮތުަގއިާމެންބަރުންގެ

ާމ އްދ ގެާވަނަާ;34ާޤ ނޫނުައސ ސީގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާިދވެހިރ އްޭޖގެާާއިްއވައިާމަިޖލީހަށް، ނަންފުޅުތައްާބޭފުޅުންގެ

ާމަޖިލީހުގެާާރައްޔިތުންގެާއެމައްސަލަާހޯދުމަށްޓަކައިާރުހުންާާމަޖިލީހުގެާރަްއޔިތުންގެާގޮުތގެމަތިންާގަިއވ (ރ)

ާގުޅޭާާމައްސަލައ ާނިންމުމުގެާގޮެތއްާދިރ ސ ކުރަްއވައިާމައްސަލަާދަށުންާގެ(ށ)ާމ އްދ ގެާވަނ393ާަާގަވ އިދުގެ

 އިްއެވވުން.ާމައްސަލަާފޮނުވުމުގެާއަށްާކޮމިޓީާދ އިމީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމިމައްސަލަާ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބަލ  ާމިންވަރު ާއަދ ކުރ  ާގޮުތގެމަތިންާސަރުކ ރުގެާމަސްއޫިލއްޔަތު ާގަވ އިުދގަިއވ  މަޖިލީހުގެ

ާފޮނުވިއްޖެކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާނިންމަން.ާ

8.5-ާާ ާައއިޓަމް 8.5ާއެޖެންޑ  ާޤ ނޫނު، ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ 337ާާއަސ ީސގެ ާމ އްދ ގެ ަގިއވ ާ(ދ)ަވނަ

ާރ އްޖެގެގޮތު ާަޤއުމުތަަކށް ާފޮނުއްވ ަފއިވ ާއިާމަތިން،ާބޭރު ާަކނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ،ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާސަފީރުން ން

ާމަޖިލީހުގެާގަާ ާމ އްދ ގ393ާާެވ އިުދގެާނަންފުޅުތައްާރައްޔިތުްނގެ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އި،ާ(ށ)ވަނަ ާމަޖިލީހުގައި ާދަށުން ގެ

ާނި ާގޮެތއް ާދިރ ސ ކުަރއްަވއި ާމަްއސަލައ އެނަންފުޅުތައް ާކޮމިޓީާންމެވުމަށް ާދ އިމީ ާމައްސަލަާގުޅޭ ާފޮނުވުމުގެ .ާއަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިވ ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާިއއްވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޤ ނޫނު ާޖުމްހޫރިްއޔ ެގ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ 337ާާއަސ ސީެގ ާމ އްދ ގެ ާގޮުތގެ(ދ)ވަަނ ާޤައުމުތަކަްށާގަިއވ  ާބޭރު މަތިން،

ާއި ާރައްޔިތުންެގާރ އްޖެ ާނަންފުޅުތައް ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ، ާކަ ާސަފީރުން ން

ާގަ ާމަޖިލީހުގެ 393ާާވ އިުދގެ ާމ އްދ ގެ ާއެނަންފުޅުތަްއާ(ށ)ވަނަ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އި، ާމަޖިލީހުގައި ާދަށުން ގެ

ާއިްއވެވުން.ާއަށްާފޮނުވުމުގެާމަްއސަލަާމެވުމަށްާމައްސަލައ ގުޅޭާދ އިީމާކޮމިޓީދިރ ސ ކުރަްއވައިާގޮތެއްާނިންާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަުޅަގނުޑާ ާފޮނުވިއްޖެކަުމގަިއ ާމިމަްއސަލަ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާސަލ މަތުެގ ާޤައުމީ ާގޮުތގެމަތިން ާގަވ އިުދގަިއވ  މަޖިލީހުގެ

ާނިންމަން.ާ

ާ

ާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު..ާމަޖިލީހަށ9ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

9.3-ާާ ާައއިޓަމް ާޤަރ ރު.ާ-9އެޖެންޑ  ާބިލ އި ާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭ ޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާާހޯރަފުށިާ-9.3ާމަޖިލީހަށް

ާލުއިކޮށްދިނުމުގެާދަބުޢަާފުދިނުމ އިމަޢ 4232/4ާާނަްނބަރު:ާޤ ނޫނުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާރަޝީދުާމަދުއަޙުާމެންބަރު

ާއިޞްލ ޙުާ...ާޤ ނޫނަށް ާބިލުާާވަނަ ާފުރަތަމަގެނައުމުގެ ާއިްއވުގެ ާޤ ނޫނުކިޔުން 4232/4ާާނަންބަރު:ާން.

ާ.ގެނައުމުގެާބިލުާވަނަާިއޞްލ ޙުާ...ާޤ ނޫނަށްާލުއިކޮށްދިނުމުގެާދަބުޢަާފުދިނުމ އިމަޢ 
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ާނަންބަރު:ާޤ ނޫނުާހުށަަހޅުއްވާ ާއަބޫބަކުރުާލްޖަމ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާމ ވަށުާ-9.4ާ-9.4

ނޑިޔ ރުންގެާޖޭގެރ އްދިވެހ4232/35ާި ން.ާކިޔުންާއިްއވުގެާފުރަތަމަގެނައުުމގެާބިލުާވަަނާއިޞްލ ޙުާ...ާޤ ނޫނަށްާފަ

ނޑިޔ ރުްނގެާޖޭގެރ އްދިވެހ4232/35ާިާނަންބަރު:ާޤ ނޫނު ާ.ާބިލުާގެނައުުމގެާއިޞްލ ޙުާވަނަާ...ާޤ ނޫނަށްާފަ

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާާ.ާކުރިންާ:

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ެވްސާާއިރ ދަުކރެއްިވއްޔ ާިމއަދުއިޞްލ ުޙކުރުން.ާާުކށެއްާބިލެްއގެާތަޢ ރަފްކުރެވިފަިއވ ާކުރިންާ-:އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާއެފަދަާކަމެއްާނެތް.ާ

ާ

ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް..ާ;

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

;.3-ާާ ާައއިޓަމް ާ;އެޖެންޑ  ާބަހުސްާއިބްތިދ ޢީ، ާމިއީ ާމަސަްއކަތެްއ.ާަގޑިއިރ3ާަާ. ާތ ވަލުކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ށް

ާބިލުާހޯދުމުގެާޚިދުމަތްާގަުތމ ާތަކެތިާސަރުކ ރަށް،3ާ.; ާާމިާ. ާއިްއވ ފައިވަނީ ާފުރަތަމަކިޔުން ޮއކްޓޯބަރ34ާާުބިލުގެ

5ާާަގއ4232ާި ާދައުރުގެ ާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއ7ާްވަނަ ާބިލު ާޖަލްސ ަގއި.ާމި ޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާމ ވަށުާވަނީވަނަ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.އަބޫބަކުރުާޖަމ ލްާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެންބަރު ާާ.ާއެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމ ވަށު

ާވަަރޙުމަތު ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް ާަރީއސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަރުކ ރަށްهللاާ`. ާއ ދެ، ސަުރކ ުރާާ،ވަބަރަކ ތުހޫ.

ާބޭނުންވާ  ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތްތައް ާއެ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާއެއީ ާހޯދުމަކީ ާޚިދުމަތްތައް ާތަފ ތު ހިންގުމަށްޓަކައި

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާޢ އްމު ާސަބަބަކީ ާކުރަންޖެހޭ ާމިކަންކަން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާެވސް ާލިބިގަތުމަކީ ވަސީލަތްތައް

ާއ ދެ ާފޯރުކޮށްދިނުން. ާއްޔާ ަސުރާކަރްށ ޭބުންނާވ ެއިކެއިކ ަތެކިތ ަގުތުމގަ ، ޚިދުމަތް ާހޯއްަދވަންޖެހޭާއި އަދި

ާގެއްލުްނވ ނެ ާެވސް ާސަރުކ ރަށް ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާއުސޫލެއް ާޤ ނޫނީ ާހަރުދަނ  ާހޯއްދެވުމުަގއި ާކަމ އިާާޚިދުމަތްތައް

ާދިވެހިާރައްިޔތުންނަށްާލިބޭާގެއްލުމަކަށްނެތް.ާސަރުކ ަރށްާލިބޭާކޮންމެާގެއްލުމަކީާދިވެހިާދައުލަތަށްާމެދުާޝައްކެއް

ާގަތުމުގަ ާތަކެތި ާފަރ ތްތަކުން ާއެކިއެކި ާނެތި ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާއަދި ާޚިދުމަތްާްއޔ ވ ނެ. ާފަރ ތްތަކުން ާެއިކ ާއަދި އި

ާތު ާފަރ ތްތަކަކަށް ާުއޅޭ ާމަސައްކަުތގައި ާސަބަބުން ާގޮތުެގ ާޢަމަލުކުރެވޭ ާދިްއކުރ ހުހޯދުމުގައި ާއިނގިލި ތަްނާާމަތުގެ
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ާވެސްާައއުމަކީާއެކަީށގެންވ ާަކމެއް.ާއަދިާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭާނުވަތަާތަކެތިާވިއްކ ާފަރ ތްތަކަށްާގެއްލުންާލިބި،ާއެާ

ނޑުމެންނަށްާނުފެންނަާފަރ ތުގެާޙައްޤުތަްއާހިމ ޔަތްުކރެވޭނެާގޮަތކީ ކަމެއް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާހުށަހެޅުމުެގާާވެްސާއަުޅގަ

ނޑުާމިާއެއްާސަބަބެއް އްލުކުރުންާހިމެނޭ.ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާފަދައިްނާހަދަންނަވ ލިާކަންތައްތައްާާކަމަށްާއަުޅގަ

ާއުސޫލެއް ާކަންާާވަކި ާމިނެތި ާސަބަބުން ާކުރެވޭާކުުރމުގެ ާކަންތައްތައް ާނެތި ނެޑއް ާއޮނިގަ ާކަމަށްާޒަމ ނުގަިއާޤ ނޫނީ

ާބަލަިއގަންނ ނެ ާމީހުން ާހ ލެްއގައި ާެއްއވެސް ާެއއީ ާނުވ ނެ.ާމިާވަންޏ  ާހޯދުމުގަަކމަކަށް ާޚިދުމަތް އިާކަމުެގާސަަބބުން

ގޮތުންާތަފ ތުާމައްސަލަތައްާދިމ ުވމަކީާއެކަީށގެންވ ާކަމެއް.ާާމެދުާޤ ނޫނީާގަތުުމގައިާޒިންމ ވ ާފަރ ތްތަކ އ އިާަތކެތިާ

ާިތއްަބވ ާ ާއިސްކޮށް ާމުައއްސަސ ަތކުަގއި ާއިދ ރ ތަކ އި ާތަފ ތު ާސަރުކ ރުެގ ާސަބަބުން ާބިލުެގ ާމި އެހެންކަމުން،

ތަކުންާރެކިވަަޑިއގެންާތިއްެބވުމުެގާތްމަހުމަތުކުރ ާތުހުންާއަދިާޢ އްމުންގެާފަރ ތުްނާތުންގެާހިމ ޔަތްތެރިވެަވޑަިއގެބޭފުޅު

ާޑިމޮކްރެޓިާ ާއަދި ާއަންނ ނެ. ާފަހިވެގެން ާސަރުކ ރެްއގަާފުރުޞަތު ާހިންގ  ާުއޫސލުން ާކަންތައްތައްާާމިާއިކް ާބ ވަތުގެ

ާހ މަކަން ާވަރަށް ާދަށުންާބޮޑުާކުރަންޖެހޭނީ ާސިޔ ސަތެްއގެ ާހަރުދަނ  ާޤ ނޫނަކަށްާާކަމަށްާގޮތެްއގައި ާބިލު ވ ތީވެ،ާމި

ހަތަކެއްާވެގެންދ ނެާކަމ ާމެދުާނަމަާދައުލަތަށ އިާއަދިާސަރުކ ރަށ އިާޢ އްމުާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާބޮޑުާފަސޭާވެއްޖެ

ާފަރ ތް،ާނެތް.ޝައްެކއް ާލިބިަގންނަ ާބޭނުން ާއަސްލު ާިބލުގެ ާމި ާސަރުކ ުރެގާާއަޅުަގނޑުާއ ދެ، ާދެންނެވީ ިމ

ާ ާހޯދ  ާޚިދުމަތް ާއެ ާސަރުކ ުރން ާއަދި ާޙައްޤުތަކ އިާފަރ ތްތަކ އި ާފަރ ތްތަކުގެ ާކަމެއްާޢ އްމު ވެސްާާހުރިހ 

ާދެ ާދެންނެވި ާމި ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާއ ދެ،ާމި ާޙައްޤުަތއްާާހިމ ޔަތްކޮށްދިނުން. ާކަށަވަރުކޮށްދީ ާރައްކ ތެރިކަން ފަރ ތުގެ

ނޑުާމިާބިލުާހުށަހެޅުމުގެާމަގުސަދަކީ.ާމިާބިލުގެާަމގުސަދަީކާހިމ ޔަތްކުރެވޭނެާޤ ނޫނެ އްާވުޫޖދަށްާއައުންާއެއީާއަުޅގަ

ާކުރިން ާހިނގ ާާއަޅުަގނޑު ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާމިކަުމެގ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލީ. ާމި ވެްސ

ާ ާދިރިއުޅޭ ާމުޖުމަތަޢުގަިއ ާޑިމޮކްރެޓިްކ ާއަދި ާސަރުކ ރަށް ާއަމ ންކަންާޑިމޮކްރެޓިކް ާިހތްހަމަޖެހުމ އި ަރއްޔިތުންނަށް

ާޮބޑު ާފ ޅުކަން ާއުސޫަލކީ ާގެންުގޅޭ ާހޯދުމުގައި ާޚިދުމަތްތަްއ ާއަދި ާބޮޑުާލިބިގެންދ ނެ ާހ މަކަން ގޮެތްއގަިއާާގޮތެްއގަިއ

ާކަންަތއްތަެކއް ާދެާކުރެވޭ ާހިތްހަމަޖެހުން ާވުމުގެ ާބިލުންާާކަުމގަިއ ާމި ާމިއީ ާއ ދެ، ާލިބިގެންދ ނެ. ާވެސް ާފަރ ތަށް

ާބިލެއް ާމ ދިގު ާބިލަކީ ާމި ާމަގުސަދަކީ. ާތަެކިތާާހ ސިލުވ ނެ ާބޭނުންވ  ާސަުރކ ރަށް ާބިުލގައި ާމި ާނުވިޔަސް ކަމަށް

ާބަޔ ންކޮށްފައިާގަތުމ އިާބޭނުންވ ާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާގެްނގުޅެންވީާުއސޫުލތައްާއެކަީށގެންވ  ވ ނެ.ާއ ދެ،ާާގޮެތްއގައި

ާގެންގުޅެ ާހޯދުމުގަިއ ާޚިދުމަތް ާތަެކިތާތަކެއްޗ އި ާހިމެނުމ އި، ާބަޖެޓުގައި ާތަކެތި ާބޭނުންވ  ާއަދި ާުއސޫލުތަކ އި ްނވީ

ާއެނގޭނޭ ާހުރިވަރު ާބެލެހެއްޓުމ އި،ާމިާވަިކވަކިން ާހިސ ބު ާބިލުަގިއާާގޮތަށް ާވެސް ާތަފުސީލުތައް ާއެންމެހައި ބ ވަތުގެ

ސިއްޔަތުާލިބުމުންާސަރުކ ރުގެާވ ނެ.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމުންާމިާބިލަށްާޤ ނޫނެއްގެާސިފަާލިބި،ާޤ ނޫނީާހައިާހިމަނ ފައި

ާގަތުމުގަ ާތަެކތި ާމުއައްސަސ ތަކަށް ާހޯދުމުްއޔ ހުރިހ  ާޚިދުމަތްތައް ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ރަްށ ާލުއިފަސޭހަތަެކްއާއި ގައި

ާޝައްެކއް ާމެދަކު ާދެއްވ ނެކަމ  ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާސަބަބުން ާއެކަުމގެ ާއަދި ާވެރިންނަްށާނެްތ. ާތިއްބަވ  ވުަމށް

ގޮތުަގިއާާމުަގއިާއަމ ންކަމ ިއާހިތްހަމަޖެހުންާލިބިގެންދ ނެ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލަކީާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ކުރެްއވުކަން
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ކުރުމުަގިއާއެކުާކަންްއގައިާހަމަހަމަކަމ އިާއިންސ ފ ާޤ ނޫނީާއުސޫލުންާމިކަންާކުރުމަށްޓަކައިާއަދިާޑިމޮކްރެޓިކްާެވއްޓެ

ާބިލެއް ާބޭނުންވ ނެ ާާކޮންމެހެންވެސް ާބިލަކަށްކަމަށް ާމ ދިގު ާމިއީ ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާބިލުާާދެކެން. ާމި ނުވ ތީވެ

ާއެްނމެހައިބައް ާާލަވ ެލއްވުމަށްފަހުަގއި ާބޭފުޅުންނަށް ާހުށަހަޅުއްވ ނެާވެސް ާިއޞްލ ޙުތައް ާއިތުރު ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާދެްއވާ  ާޚިޔ ލުފުޅުަތކ އި ާހުށަހަޅުއްވ  ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލިސްގެ ާއަދި ާއުއްމީދުކުރަން. ާއަލީަގއިާާކަމަށް އިރުޝ ދުގެ

ކަމަށްާއަޅުަގނުޑާާވެގެންާައންނ ނެާކޮމިޓީއަކަށްާމިާބިލުާގޮސް،ާޮކމިޓީގައިާބިލުާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިާޤ ނޫނަކަށް

ާބިނ ކޮށްފައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަސ ސް ާބިލުގެ ާމިހ ރުާއުއްމީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާމި ާޢަމަލުކުރެވެމުންާވަނީ ާރ އްޖޭަގއި ާވެސް

ނޫނުތަކ އިާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމަްއޗަށް.ާއެހެންކަމުން،ާމިާބިލަކީާޤ ދ ާއެންމެހައިާ

ާބިލެއް ާބަލައިގަންނ ނެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލުާާތިޔަ ާމި ާއަދި ާުއއްީމދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާތ އީދުބަލައިގަ ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ާުއއްާާެދއްވ ނެތުމަށް ނުޑާދަންނަވ ލަްނާކަމަށް ާފުރުޞަތުގަިއާއަުޅގަ ާމި މީދުކުރަން.

ާެއާ ާވެސް ާބިލަކީ ާއަުޅަގނުޑާހުށަހަޅ  ާއަދި ާބިލަކީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރަކުާވެސް ާޮކންމެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ބޭނުންވޭ

ާއެކަ ާމެންބަރަކަށް ާއަޅުާމަކ  ާއެްއޗެއް. ާހުށަހަުޅއްވ  ާއަީލގައި ާޚިޔ ލުުފޅެއްެގ ާވިސްނިަވޑަިއގަންނަވ  ނުޑާމެދު ގަ

ނޑަށްާއެާމުހިއްާމަާއެހުށަހަޅަނީާވެސްާހަ ކަމުަގއިާފެންނަާކަންތައްތަކަށް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާާކަމެއްާމުގޮތުންާއަޅުގަ

ާއެްއގޮތަކަށް ާދަޢުވ ާއަޅުަގނޑު ާފުރިހަމަާެވސް ާއެންމެ ާވެސް ާބިލަކީ ާމި ާނެތިން ާކުރ ކަށް ގޮތުގައިާާއެއް

ާވ ނެ ާބިލަކަށް ާއޮންނ ނެ ާވ ނެކަމަާފަރުމ ކުރެވިފައި ާެއީއ ާނޫން.ާކަމެއްާކަށް. ާބިލުތަްއާާވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ާހުިރާޑްރ ފްޓު ާބިލުަގއި ާވެސް ާސަބަބަކީ ާފޮނުވަންޖެހޭ ާކޮމިޓީއަކަށް ާހުށަހަޅ  ާމަިޖލީހަށް ކުރުމަށްފަހުގައި

ާފުރިހަމަކު ާިބލު ާފ ހަގަކޮށް ާއެހެންވީމ ،ާބިލ އުނިކަންތައްަތއް ާފޮނުވިގެާގުޅޭާރުމަށްޓަކައި. ާކޮމިީޓއަަކށް ާކަމ  ގުޭޅާން

ާއަންނަ ާއަލުން ާމަޖިލީހަށް ާުފރިހަމަވެގެން ާބިލު ާއެ ާލިބިގެން ާލަފ  ާއިރުޝ ދ އި ާފަންނީ ާބިުލާާފަރ ތްތަކުގެ އިުރގައި

ާހުށަހެޅުުމެގާ ާިއޞްލ ޙުތައް ާބޭނުްނވ  ާއިތުރަށް ާހެދުމަށްޓަކައި ާޤ ނޫނަކަްށ ާގޮތުަގއި. ާބިލެއްގެ ާފުރިހަމަ އޮންނ ނީ

ާފަހުން ާއޭގެ ާމެާފުރުޞަތު ާއެހެންެވސް ާލިބިވަޑައިގަންަނވ ނެ. ާހުރިންބަރުންނަށް ާމިހ ރު ާބިލުގައި ާމި ާކަމުން،

ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާފ ހަގަކޮްށދެއްވުމަކީ ާތިބޭފުޅުން ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ކަމެއް.ާއަދިާާއުނިކަންތައްަތއް

ނޑުެމންގެާމިާބިލުާފުރިހަމަވުމަށްަޓކައިާލިޭބާއި ކަމަށްާއަުޅަގނުޑާާވ ނެާތުރުާކުރިއެރުމަަކށްފ ޑުާވިދ ުޅވުމަީކާއަުޅގަ

ާބިލެއް ާފުރިހަމަ ާބިލަކީ ާމި ާއެހެންކަމުން، ާވެްސާާޤަބޫލުކުރަން. ާވ ހަކަ ާނެތް ނޑު ާއަުޅގަ ާދަޢުވ ކުރަން ކަމަށް

ާފެންަނާ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިވަީނ ާވިސްނ ފައި ާފަރުމ ކުރުމުގައި ާބިލު ާމި ާައޅުަގނޑަށް ާއ ދެ، ދަންނަވ ލަން.

ާމަ ާއަީލގަިއ.ާެއހެންކަމުން،ާއަޅުަގނުޑެގާކަންތައްތަެކއްގެ ާދ އިރ ތަކުގެ ާލިބުނު ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާައދި ްއޗަށ އި

ވ ނެ.ާާގޮތުގައިާމިާބިލުާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްކޮށްފައިާލަޔ ޤަތ އިާޤ ބިލިއްޔަތުާތަންދިންާއެންމެާފުރިހަމަާ

އެކުާމިާތެރިާމެންބަރުންގެާވިސްނުންފުޅ ާވުރެާޢިއްޒަތްާމަށްއެހެންނަމަވެސް،ާއެންމެާސިުކނޑިައކުންާވިސްނ ިވސްނު

ާތި ާއެހެންކަމުން ާއ ދެ، ާއެދޭކަމެއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއައުމަީކ ާފުރިހަމަވެގެން ާފ ޑުާާބިލު ާއިޚުލ ޞްތެރި ބޭފުޅުންގެ
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ާ ާމި ާއުނިކަންތައްަތކ ވިދ ޅުވުން ާހުރި ާޚ އްޞަާބިލުަގއި ާާދޭތެރޭގައި ާވިދ ުޅވުމަކީ ާފ ޑު ާވަރަްށާގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑު

ާތެރެއަްށާ ާބިލުގެ ާރިޢ ަޔތްކުރެވި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާޚިޔ ލުފުޅުަތއް ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ބޮޑަށްާއެދޭކަމެއް.ާއޭރުން

ާފުރިހަމަާވެއްިދގެން ާފަހަރެއްަގއި ާބިލުގެ ާހ ލެއްަގއި ާއެްއވެސް ާއ ދެ، ާއޮތްާދ ނީ. ާއެކަްނާާކަމަށްާކަމެއް ވ ނަމަ

ާއަާ ާއުނިކަންތައްތަްއާފ ހަގަކުރެްއވުމަކީ ާހުރި ާބިލުގައި ާބޭނުމީ ާހަމަ ާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ާއެދޭކަމެއް ާކޮންމެހެން ޅުަގނޑު

ޙުކުެރއްވުމަްށޓަކައިާޚިޔ ލުަތއްާދެއްވުން.ާއެުކަގިއާއެކަންާއިޞްލ ނިކަންަތްއތައްާފ ހަގަކުރެްއވުމ ާފ ހަގަކުރަްއވަިއ،ާއު

ާބިލު ާމި ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާސަބަބުްނާާއޭރުން ާބިލުގެ ާ ާމި ާހެދިގެންދ ނެ. ާބިލަކަށް ފުރިހަމަ

ާހިތްހަމަޖެހުމެއްާ ާބޮޑު ާވަަރށް ާަރއްޔިތުންނަށް ާސަުރކ ރަށ އި ާދިވެހި ާފަދައިން ާދަްނނަވ ލި ާވެސް ާކުރިން އަޅުަގނުޑ

ާހުްއޓިގެންދ ނެ. ާިދއްކުރުން ާއިނގިލިތައް ާދިްއކުރ  ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކި ާކަންކަުމަގއި ާއެކި އެހެންކަމުންާާލިބިގެންދ ނެ.

ާެއއް ާދަޢުވަުތއަރުވަމުްނ.ާާއަދިވެްސ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޚިޔ ލުފުޅުތަކަށް ާއިޚްލ ސްތެރި ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  ާތިަޔ ފަހަރު

ާ ާއެދޭ ާތ އީދުކޮށްދެއްވުން ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާތިޔަ ާބިލަށް ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަށް ާގަތުމ އި ާތަކެތި ލުަގިއާހ ސަރުކ ރަށް

ާކުރުޮކށްލަނީ. ާވ ހަކަ ާތިާއަޅުަގނުޑގެ ާފޮނުއްވ  ާކޮމިޓީއަކަްށ ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ބޭފުޅުންާާމި

ާއަންނ ނެ ާތަޅުމަށް ާއެނބުރި ާފުރިހަމަކުރައްަވއިގެން ާިބލު ާގޮތަކަްށ ާެދއްިވާާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާއުއްމީދުަގއި. ކަުމގެ

ާ.ާަރކ ތުހޫވަބަهللاާއިކުމްާވަރަޙްމަތުާޢަލަާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާޮބޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ރުޙަލ ާހުޅުވ ލަން.ާިމާސްެގާމަތުމ އިާޚިދުމަތްހޯދުމުގެާބިލުާބަހުޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނުޑާމިހ ރުާސަރުކ ރަށްާަތކެތިާގަ

ާއަށްާާއެމް.ޑީ.ޕީގޮތަކީާާވ ާވަނީ.ާޕ ީޓތަކަށްާަވގުތުާަކނަޑއެޅިފައިާާގަިޑއިރުާަކނަޑއެޅިފައ5ާިސްކުރުމަށްާބިލަށްާބަހު

3ާާ ާޑީ.އ ރުާ:ަގޑި ާމިނެޓް، ާއަށް 3ާާ.ޕީ ާޢިއްޒަތްެތިރ5ާާަގޑި ާކޮންމެ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި މިނެޓް،

ާ ާފުުރޞަތު،ާޕީއ7ާާޭމެންބަރަކަށް ާޕ ޓ38ާާީއަްށާާމިނެުޓގެ ާޕ ޓީޖުމް، މިނެޓ7ާްއަްށާާމިނެްޓ،ާޤައުމީ ާާހޫރީ 7ާއަށް

ާ ާއަޅުަގނޑު ާތަރުތީބުން ާމެންބަރުާާފުރުޞަތުމިނެޓް.ާމި ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާެގންދ ނަން.ާހުޅުހެންވޭރު އަުރވަމުން

ާއަރުވަން.ާާމަނިކަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުާމޫސ 

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާ ާޚިދުމަތް ާގަތުމ އި ާތަކެތި ާސަުރކ ަރށް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބިލެއްާޝުކުރިއްޔ  ހޯދުމުގެ

ާވަރަށްާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި

ާހަމަާާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާވެސް ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާއަޅުަގނޑު ާނަމަވެސް، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ާައޅުގަ އެީކގައި

ާފު ާއަޅުަގނުޑާހަމަ ާއޮތީ ާއިޞްލ ޙެއްާދަންނަވ ލަން ާބިލަށް ާމި ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރީަގއި ާފެށުމުގެ ާވ ހަކަ ރަތަމަ
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ާތަކެތި ާޚިދުމަތްާހުށަހަޅަން.ާސަރުކ ރަށް ނޑަްށާާގަތުމ އި ާއަުޅގަ ާއޮތުމުން ާލިޔެަފއި ާބިލުގައި ާމި ާބިލުކަމަށް ހޯދުމުގެ

ބިލަކަށްާނޫން.ާާރަށްާތަކެތިާގަތުމުގެވަރަށްާބޮޑުާހައިރ ންކަމެއްާިލބިގެންދޭ.ާހަމައެކަނިާމިާބިލުާވ ންޖެހޭނީާސަރުކ 

ާތަކެތިދައު ާުމއައްަސސ ތަކަށް ާއެިކއެކި ާާލަތަށް ާވ ންޖެހޭނީ. ާބިލަކަށް ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަތް ހަމައެކަިނާގަތުމ އި

ާދައު ާނޫން ާސަރުކ ރަކުން ާބޭނުންކުރަނީކީ. ާފައިސ  ާރައްޔިތުްނގެ ާބަޖެޓުލަތުގެ ާވެސް ާމަޖިލީހަކީ ާމި ާމިއަދު

ާހިނ ާތަނަކަށްވަކިކުެރިވގެން ާހިނގ  ާގޮުތގައި ާމުއައްސަސ އެްއގެ ާވަކި ާމިނިވަން ާހަމަާާގ  ާވެސް ާމިތަނަށް ވ އިުރަގއި

ާއޮނިަގނޑެްއގެ ާޤ ނޫނީ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާގަެނވެންޖެހޭނީ ާއިނގޭޯތާާތަކެތި ާއެބަފެނޭ ާައޅުަގނުޑމެނަށް ތެެރއިން.

ާ ާޢ މިތަނަކީ ާތަނެއް. ާހިނގަންޖެހޭ ާދަށުން ާބެލުމުގެ ާކޮމިީޓގެ ާބުނަީނާޢ އްމުންގެ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީ އްމު

ވަތަާޢ އްމުާކޮމިޓީއ ާއެކަމ ާނުޢ އްމުާކޮމިޓީންާއެާހުއްދަާހޯދުމަށްފަހުާއެްއޗެއްާގަންނަންޖެހޭނީާާމަޖިލީހަށްާއެއްވެސް

ާމަޖިލީާބަހު ާމި ާއެކަަމކު، ާތަފ ތުާސްކުރުމަށްފަހުގައި. ާެއކިެއކި ާދުަވސްތެރޭގައި ާއަހަރެއްހ  ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ާމިވީ ހުގައި

ވިޔަފ ރިތައްާމިާމަޖިލީހ ާގުޅިގެންާކުރަމުންާގެންދ އިރުާއެނގިަވޑަިއގަނަންނަވ ނެާމިތަނަކީާކަރުދ ސްާމިާރ އްޖޭގަިއާ

ާފޯ ާއޭ ާމިއަްށވުރެާހިއެއްނުވޭ ާކަރުދ ސް ާއިދ ރ ާަސއިްޒެގ ާަވކި ާބޭނުންކުރ  ާހުރިާގިަނއިން ކަަމކަްށާާއެއް

ާ ާެއއް ާއެނގިފަ ާއެކަާނުވޭ.އަޅުަގނަޑކަށް ާހިނގަމުންގެެއކަމަކު، ާވެސް ާންްނ ާކޮމިޓީޢ ދަީނ އަށްާާއްމު

އެނގުމަކ ނުަލއި.ާއެީއާމަހެއްެގާމައްޗަްށާހަތަރުާލައްަކާވަަރަކށްާރުފިޔ ެގާކަރުދ ސްާމިތަނަްށާއެބަާގަންނަމުންދޭ.ާެއާ

ކަމެްއާާދޭތެރޭާއޮތީާކިހ ވަރެްއގެާގުޅުެމއްާހަވ ލުކުރ ާފަރ ތަކ މިތަނުގައިާމިކަންާާކަރުދ ސްާގަންނަާފަރ ތަކ އިާނުވަތަ

ނުޑާާ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާޢަބްދުލްޢަޒީްޒާޖަމ ލުވެސްާައޅުަގނޑުމެނަކަށްާނޭނގެ ނޑުާބޭނުމަކަށްާއަުޅގަ އަބޫބަކުރުގެާމަިއގަ

ާތުންާއުސޫެލްއގެާބ ރުެއޅުމުގެާގޮުޓވުމަށްޓަކަިއާކަްނކަންާހުއްާޝަނ އިާއަދިާމިބ ވަުތގެާނ ޖ އިޒުާބަލަނީާމިކަމަކީާކޮރަޕް

ާލ ފައި ާކަންކުރުމަށްޓަަކއި ާއެހެންީވމ ާތެރެއިން ާބިލަކަށް. ާއެއ ެއކީަގިއާާއިާަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖިލހާ ، އޮތް ާހަމަ އަދި

ާދ އިރ  ާޤ އިމުކުރ  ާވެސްާޢަދުލުއިންސ ފު ާދައުާއަށް ާގަންނަންޖެހޭނީ ާތަކެތި ާޚަރަދުކުރ ހަމަ ާފައިސ  ާމަށްކަާލަތުގެ

ނެޑްއގެާވަނީ ާިމންގަ ާެއއް ާހަމަ ާކަމަށްާާވިްއޔ  ާއަދަބުވެިރކަމ ާތެރޭަގއި ާވަރަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ެއީކގަިއާާވ ީތވެ

ލަތަށްާތަކެިތާރުޚީާެއގޮތަށްާބަދަލުކުރަން.ާދައުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާކިަބއިންާއެދެންާމިާބިލުގައިާމިެދންނެވިާސު

އަހަރެްއަގއިާމިާރ އްޖޭގެާވެރިކަންާނިމިގެްނާދިޔައިުރގައިާއެްއވެްސ52ާާގުާގަތުން.ާއ ދެ،ާއެނގިަވޑަިއގަްނނަވ ނެާދި

ާއެްއޗެއް ާއެއްވެސް ާއެއްާމީހަކަށް ާއޮޑިޓުކުެރވިަފ ާތަނެއް ނޑުމެންާނޭނގެ. ާއަުޅގަ ާޮއޑިޓްކުރުމަށްަޓކައި ނަށްާނޯވޭ.

ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާފަރ ތުއ ާއެނިގގެންާޓީ.ވީާމޯލްިޑވްސް ާއަޑަށް ންާމީހަކުާފޮނުވިާދުވަހުާނޫންާއިާިދވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާދުވަހު ާމޮޔަވެފައަނެއް ާހުރީ ާޖެނެރަލް ާއޮިޑޓަރ ާއެ ާޤައުމަކީ.ާހ . ާމި ާޤައުމެއް ާދިޔަ ާހިނގަމުން ާމިތަން ލުގައި

ކުރ ާކިތަންމެާފަރ ތްތަކެއްާފޮތްާވިއްކ ާކިތަންމެާފަރ ތްތަކެްއާނިގގެންާރ އްޖޭަގއިާމުދ ާއިމްޕޯޓުާއަޅުަގނޑުމެނަށްާއެ

ާވަ ާފަތިއްބ  ާޗ ޕުކި ާފޮތްތައް ާމިއަދުރ ތްަތކަކަށް ާއަދި ާއިނގޭޯތާާކުރުމ އި ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ވެސް

ާމި ާއެނޭގ ާހަމަ ާމިާާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާވެސް ާއައިުރ ާަހމައަށް ާމިއަދ  ާއެކަަމކު، ާނެތީބ އޭ. ާމީހަކު ާފަހ  ާރ އްޖޭގަިއ
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ާ ާސިަފއިްނގެ ާނޫނިްއޔ  ާފެްކޓްރީއަކުން ާގ މެންޓް ާަވކި ާޔުނީފޯމެރ އްޖޭަގއި ާހަރުކޮށްެލވިފަާމީހެްއގެ ާވެސް ާބެެޖއް ްއގެ

ާމީހުާާއެއް ާފަހ  ާމި ާހަމަ ާަފރ ތްތަކަށް ާަބއެއް ާތިބިންނެތް.ާމިގޮތަށް ާމީހުން ާބައެއް ާމިގޮަތްށާާނ  ާމިކަްނކަން އިރުގައި

ާމީގެތެރޭަގއި ާބަެއްއާކޮރަްޕޝަނ އިާފަސ ާކޮށްފައި ާތިބި ާހިނގ އިފައި ާމަްއސަަލތައް ާމިއަދުާދައިގެ ސަރުކ ރުންާމީހުން

ާއިހު ާމި ާދިަޔއިމަ ާފަރ ތަށް ާއ ނވަިކވެ،ާއަނެއް ާތިބިާ،ސ ސްކުެރވެނީ ާހިނގ ފަާތިމަންނަމެން ާމިކަންކަން ިއާއިރުގައި

އަވަހަށްާޤ ނޫނުގެާދަށުންާމިކަންާކުރަންވިއްޔޭ.ާާހިނގ ފ ނެތީާިމަކްނަކްނ ިމޮގަތށް ، އޮންނ ނީާމިހެންނޭ.ާއެހެންވީމ ާ

ާއޮީފސް ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާބައެއް ާބަޖެޓ  ާގޮްތގޮތްވެަފއިހަާތަކުގެ ާޖެހިވި ާއެތަކެތީަގއި ާމީހުނަށް ާތިބި ވ ާާވ ލުެވގެްނ

ާއިހުންމީހު ާހިނަގއިދ ނެނަށް ާމިހ ރު ާމިކަންކަން ާިމާާސ ސްކުރެވޭީނ ާއެްއގޮތަކަށް ާވެސް ާައޅުަގނޑު ކަމަށް.

ާމީހެއް ާގަބޫލު ާކަމެއްކުރަން ާމިކަހަލަ ާއަާނޫންާސަރުކ ރުން ާއެހެންވީމ މިއީ ާބޮޑުާހަމކ، ކީ. ިއާގަާގޮތެއްާަަން

ާޚިދުމަތް ާއޮންނަާރައްޔިތުންނަށް ާފުރުޞަތުތައް ާވިޔަފ ރީގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުރިހ  ާހަމަ ާގޮތަށް ާދައުާލިބޭ ލަތުެގާގޮތަށް

ާދައުާވިޔަފ ރި ާހަމަާއ އި ާވ ންޖެހޭނީ ާކުންފުނިތައް ާމިފަދަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާދަންޖެހޭނީ. ާބެހެވިގެން ާފަިއސ  ލަތުގެ

ާމަ ާކުންފުނިތަކަށްދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާދިވެހި ާައޅުަގނޑުމެނަްށާާަސއްކަތްުކރ  ާދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް ަކމަށް

ާދ ދިާއެނިގގެން ާާދިޔަ ާާ;3ފަހުން ާމަޢ ފުކުރަްއވ ތި ާމ ލެ:422ސަޭތކަ، ާހިސ ބެްއަގއި ާފަހު ާރ އްޖެތެރޭެގާާގެ އ އި

ާޚިލ ފުާބޮޑެތިާދިާއަތޮޅުތަެކއްަގއިާއެއަރޕޯްޓކުްނާފެންނަމުން ވެހިކަލްަތކެއް.ާފަހަުތގަިއާކުަޑކުަޑާާސިްނގ ހ ޔަާއ ދަޔ 

ނޑުމެންާކިޔ ާތަންކޮޅެއްާލ ފައިާ ާއްާފ ޑެްއގެ.ާއޭގެާެއއްެޗއްާޖަޕ ނުގެާއަގުހުރިާނަމަާއެއީާިޕކަޕެާގޮތުންާއޮންނަާއަުޅގަ

ާއެ ާބަޖެޓުން ާކުއްލިައކަށް ާހަމަ ާައގުަގއި ާހަތަރުގުނަިއގެ ާޭއގެ ާބަލ އިރުަގއި ާެއއްޗިާވަރަށް ާހަމަާހިތައް ގަނެގެން

ާޑިފެންްސގަާްއޔ ގައެއަރޕޯޓުާ ާއެާއެތަންާއްޔ އި ާދުްއވަންާމިތ ނގައި ާބިޑުާފެށިާެއއްޗިހިތައް ާފެނުނު. ާކ ކުތަން ާކުރީ

ާނޭނގެ ާއެއްޮގތަކަމެއް ާހަމަ ާއަދި ާފަރ ތެއް ާކުރި ާއެކަްނކަން ާމިއުޅެނީ ާވެސް ާއަދަށް ާއަދި ާނޭނގިގެްނ.ާ. ާވެސް ކަށް

ާމިރ އްޖޭގެ ާމިގޮތަށް ާބަޖެޓުާާއެހެންވީމ ، ާއައީ. ާބޭނުންކުރެވެމުން ާފައިސ ބަޖެޓު ާބަޖެޓުާގެ ާއަދި ާތަެކއްަޗށްާއ އި ާގެ

ާޚަރަދުކުރު ާގެނެސްެދްއވިާބަޖެޓުން ާޤ ނޫނެއް ާިމވަރުެގ ާތަެނއްަގއި ާއޮތް ާަހއްދުފަހަނައަޅ ފައި ާކަްނތައްތަުކގައި ާމުގެ

ާއިޚްލ ސްެތރިކަމ  ާވަރަްށ ާާކަމަށްޓަކަިއ ާޝުުކރުދަންނަވަން. ާައޅުަގނުޑ ާނ ުޅވައެީކ ާހަމައަކަށް ާމިހ ރު ެއްއާާމިކަން

ނޑުާނުަދންނަވ ނަންާފަހަރެއްަގއިާވެްސާހަމަާމި ސަރވިސްެގާާސަރުކ ރުަގއިާވެސްާއަދިާިސވިލްާނެތްާވ ކަށް.ާއަުޅގަ

ާސަރުކ ުރގެ ާއަދި ާވެސް ާއަލިފުންާތެރޭގައި ާއެންމެ ާުއސޫލުން ާޑިމޮކްރެޓިކް ާމީހުންނަކީ ާހުރިހ  ާތިބި ާެވސް ާތެރޭަގއި

ާެވގެ ާކަމަށް ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ަހަމ ުކީރަގިއ ެވްސ ިމ ަމާޤުމަތުކަގިއ ، ވ ހަކަދަްއކަނިއްަޔކީ.ާއެހެންވީމ ނެއްާނޫން

ގޮތަށްާާމީހުންާހަމަާދޭންވ ާފަރ ތަކަށްާމ ާރީތިާއެ ، ހަމަާމިާކަންކަމުގައި.ާއެހެންވީމ ިތިބ ަބެއްއ ީމުހްނ ެއަބިތިބ 

އެއްާނޫނޭ.ާތިޔަާފަރ ތަށްާެވސްާކޮންމެާވެސްާފަިއދ ާާމައްސަލަބޮޑުާާވ ހަކަާބުނަނީ.ާމިއީާދެންާއަނެއްހެންާމ ާއެ

ާިވއްޔ ޭއ.ާކިޔ ަފއިާރީތިާވ ހަކަާާފަރ ތުންާކުެރވޭާކެމެކޭ.ާރަްއޔިތުންެގާލ ރ4ާިގޮތަށްާމިފަރ ތަްއާެވްސާހަމަާާއޮންނަ

ާފ ހަގަކުރެިވގެާއެއް ާފުޅ ކޮށް ާއެންމެ ާގެންދިޔައީ. ާކުރަމުން ާކަންކަން ާދީފައި ާޗެކް ާސުނ މީަގިއާދައްކ ަފއި ާދިޔައީ ން



 11 

ާޖެހިފައިހ  ާމީހުާލުގައި ާވެސްާންާތިބި ާމީހުންނަށް ާއުފުލި ާފެން ާސުނ މީގައި ާއެހީދިނުމަށް ާފަރ ތްތަކުން ާބޭރުގެ ނަށް

ާދުށިާވެގެން ާައޅުަގނުޑމެން ާގޮތް ާވެރިްނާދިޔަ ާމަތީ ާއެންމެ ާތިބި ާމިނިސްޓްރީތަކުގައި ާއެ ާކުޑަވެެގން ާއެންމެ ން.

ތަކ ާެއއްޗިހިާމަްއޗަށްާއަަރިއގެންާގޮސްާއެންމެާފަހުންާމީހުންގެާގެާާއިުރގައިާއެާދިޔަާނިމިާފެށިގެންާދަށަށްާއެކަން

ާ ާޤައުމުގެ ާހިސ ބަށް ާއަންގ  ާތަޅަން ާބުރި ާބަަދލުވެގެންހ މަތީ ާާލަތު ާިތބީ ާރަްއޔިތުން ާއަތޮޅުތަަކްށާހ ިދޔަ. ލުގައި.

ާ ާއެްއޗިހި ާޖަނެރޭޓަރުތަކ  ާނުދޭ.ާބެހި ާއެްއޗިއްެސއް ާބޭނުންވ  ާއެބަގެންދަން ާތަްނތަނުން ާެވސް ފެނޭ.ާގުދަްނާާމިހ ރު

ާގޮދަ ާވެސް ާހުއްޓ  ާވަޅުލ ފަިއ ާއަޅ ފައި ާއެާޑިނގުދަނަށް ާދަންދެކަށް. ެއޮގަތްށ ެއަކްނ ެވެގްނ ، ހެންވީމ ައށް

ާއެާައުޅަގނުޑެމްނ ިންސަބްތާވ ަސުރާކެރްއ ިނމޭ ުދަވުހ ައުޅަގނުޑެމެންއ ޭބުނެމއް  ާއެކަން ގޮތަްށާާނޫން

ާއެާާފެނިގެން ާމ ނަދ ކަށް. ާއޭގެ ާސަރުކ ރަްށާާކަމަކު، ާމި ާނުދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާފަހަެރއްަގިއ އަކީ

ާަބަޔުކާ ާވަކި ާލިބުމުގައި ާފެންވަރު ާޚިދުމަތ އި ާނިސްބަްތވިަޔސް ާސަރުކ ރަށް ާކުީރ ާއަދި ނިސްބަތްވިޔަސް

ާނުލިބޭ ާފުރުޞަތު ާކުންފުނިތަކަށް ާބައެްއގެ ާަވކި ާނުވ ނެ. ާާއެކަހެރިކުެރވިގެން ާވެސް ާއަިދާގޮތަށް ާނުވ ނެ. އޮވެގެން

ާހެދިހެާމ ލި ާޤ ނޫނަށް ާލިބޭާއްޔަތު ާހުއްދަ ާގަތުމުގެ ާމުދ  ާފަރ ތްތަކަށް ާއިނދިކޮޅު ާހަމައެކަނި ާޤ ނޫނަކީ ާމި ން

ލައިސަންސަކަށްާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާއޮންނަާމ ލިއްޔަުތާކޮމިޓީންާމިކަންާނިންމައިފިއްޔ ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީަގއިާ

ާފަރ ތަކަ ާއޮތް ާމިހ ރުމެޖޯރިޓީ ާނުލިބޭނެ. ާފުރުަޞތެއް ާމިތަނަކުން ާނޫނިއްޔަކ  ާއެކަހަލަާށް ާއެބައުޭޅ ކަމެްއާާވެްސ

ާހިއްކަން ާފަޅު ާތިލަފުށީ ާޚިލ ފަށް ާކޮމިީޓއ  ާމ ލިްއޔަތު ާގަޔަށްާާވެގެން. ާހަމަ ާމީހުން ާބަޔަކު ާމިހ ރު ދީގެން

ާހަޅޭ ާުއޅޭހެން ާކޮންޓްރޯލްކުރެއްާހިނިއަރައިގެން ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެކަމަުކ، ާލިބޭާލަވަނީ. ާރައްޔިތަކަށް ާޮކންމެ ާދިވެހި ިވގެން

ގޮެތްއގަިއާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާިމއަދުާިމާާމީހަކަްށާލިބުމުގެާފުރުޞަތުާއޮތުންާހ މަކަންާޮބޑުާޙައްޤެއްާއެ

ާމި ާވެރިކަންކުރަމުން ާބޮޑުާރ އްޖޭަގއި ާހ މަކަން ާވަރަްށ ާެވްސާާގެންދަނީ ާބޯޑު ާއެންިޓކޮރަޕްޝަން ގޮތެްއގައި.

ާއެްނޓިކޮރަޕްޝަންޤ ނޫނު ާއުފައްދ ފަާއަސ ސީގެާދަށުން ާވެްސާވ ނީ ާވ ނީާާ.ާއަިދާޮއޑިަޓރކޮމިޝަން ޖެނެރަލްާވެސް

ާއޮޑިެޓއްއުފައްދ ފަ ާާ.ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލް ާދިގު 52ާާކޮށްފ ނެތީެވާވޭުތެވދިޔަ ާމިދިޔަ ާއަދި ާުދވަސ4ާާްއަހަރ އި ާއަހަރު

ާފަހަރެއްާ ާވައްކަންަތކެއް ާހުރި ާހިނގ ަފއި ާވެސް ާބައެްއެގާތެރޭގައި ާގުުޅންހުރެދ ނެތީވެ. ާމީހުންނ  ާަބޔަކު ގައި

ާ ާހުރެދ ނެތީވެ.ާސިންކުންފުނިތަކުން ާގަނެވިފައި ާކަގަޕޫރުންާމުދ  ާޤައުމުތަަކްށާރަނޫނިއްޔ  ާކައިރީގެ ޮގނޑަށްާނޫނިްއޔ 

ާބަލ ފ ނެތީވެާ ާއެކަންކަން ާހުރެދ ނެތީވެ ާތެޮޔިވއްކިފައި ާބޭރުކޮށްލުމަށްފަާވަގަށް ާނަގ  ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރާއޮޑިޓަރ ހު

ާދަން ނޑު ާައޅުގަ ާއެއީ ާނުލުމަކީ ާއިހުޖެނެރަލެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާސަރުކ ރުންާނަވ ނީ ާކަމެކޭ. މ ލުވ ްނޖެހޭ

ާަދއުމިކަ ާނުވަތަ ާކަމެއް ާކޮށްފ ނެާހަލަ ާކަމެއް ާމިކަހަލަ ާމިއަދަށްާަލތުން ާމިއަދުން ާައޅުަގނުޑމެން ާވިސްަނއި ާކަމަށް

ާޢަ ާޖެނެރަލެއް ާއޮޑިޓަރ ާިވޔަފ ރިތަކ އި ާމި ާއެކަމަކު، ާވިްއޔަންކުރަންޖެހޭ. ާއައި ާަސގ ދެމިގެން ފަުތެގާޔަފ ރުތަުކގެ

ާމިކަންކަުމަގއިާ ާކުރީގައި ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާތިބީ ާގަތުމުގައި ާތަކެތި ާސަރުކ ަރށް ާއަިދވެސް ާތެރޭގައި

ާަފރ ތްތައްގ ފޮށި ާބައެއް ާތިބި ާމަޑުމަާޖަހ ފައި ާޝައްުކކުެރެވއޭ. ާއެކަމަށް ާދެންާާޑުން ާދުރުވ ންފެށުމުން ފަރ ތްތަްއ
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ާ ާވަނީފަހަރެއްގައި ާައއިްސާމިތަނަށް ާއެހެންވީމ ާޤ ނޫނެއް ާވެދ ނެ. ޑީ.ީޕާއެމް.ާވެސްާައުޅަގނުޑ ަހަމަގިއމު ، ކަމަށް

ާސިއްަކާ ާމި ާއޮތީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ާވަރަށް ާބިލަށް ާމި ާގްރޫޕުން ޕ ލިމެންޓްރީ

ގޮތަކަށްާނޫްނާސަރުކ ރުގެާމަސައްކަްތތައްާހުއްޓޭާއެއްާނޫން.ާާޖެހެންޖޭހެނީާހަމައެކަނިާސަރުކ ރުގެާނިްއކުރީގަާހަމަ

ާފަރުމ ކުރެވެންޖެހޭާ ާބިލު ާިމ ާގަތުމުގައި ާތަކެތި ާދަޢުލަތަށް ާމުޅި ާކުރެވެންޖެހޭނީ ާމިަކން ާވ ންޖެހޭނިއްޔަކީ. ާމިކަން

ާދިވެހިރ އް ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހ އި ާދ އިރ އިރުަގއި ާޤ އިމުކުރ  ާއަދިާސަރުކ ރ ާޖޭގަިއާޢަދުލުއިްނސ ފު ާތިންާާއ އި މި

ާވ ާގޮުތގެާާގޮތްާތަނަށްާތަކެތިާގަެނވެގެންޖެހޭީނާހަމަާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާަކނޑަައޅ ާުއސޫލުތަކ ިއާަގވ އިދުތަކ ާެއއް

ާއެހެން ާމުއައްސަސ ާކަމަށްާނޫންާާމަތިން. ާދެ ާވަކި ާވަިކވެާވ ނަމަ ާމީގެން ާމުޅިން ާސަރުކ ރަްށާއެއް ފަިއާހަމައެކަނި

ާފޯކަސްެވގެން ާާމިކަން ާެވސް ާބަޖެޓަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންެގ 347ާާދ އިުރަގއި ހެއްހ 372ާާނުވަތަ

ާމީހު ާބަޔަކު ާމިހ ރު ާވިަޔސް ާކ ންދިންކަމުގައި ާމިތަނަށް ާހަމައެކަނި ާޚަރަދުވެގެން. ާއެބަދޭ ާރުފިޔ  ންނަށްާމިލިއަން

ާވިޔަފ ރިައކަށްާެއކަންވެފައިާމިވ ާރުރަނގަޅަށްާުއޅެޭވވަ އޮންނަނީ.ާމަޖިލިސްާހިނގިޔަސްާނުހިިގޔަްސާާނެ.ާރަނަގޅު

ާއެބަ ާވެސް ާމިތަނުގައި ާީމހުން ާކ  ާރަނގަޅަށް ާކުިރއަްށާެއަބިއ ަވަރްށ ަބާރބަ ، އުޅޭ.ާއެހެްނވީމ ާފުދޭވަރަކަށް ރަށް

އިރުަގިއާާއަްށާމީހުންާވައްދ ާށްާވިޔަފ ރިތެރެއަާައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ިމީއ ުހިރާހ ަކެމްއގެ ، އެބަދޭ.ާއެހެންވީމ 

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާބިލުން ާމި ާއަދި ާަކނަޑއަޅަންޖެހޭ. ާވެސް ާއުސޫލުތަެކއް ާގެްނގުޅޭނެ ާދިުނަގއި ާދޭއިުރގައި ވިޔަފ ރިތަްއ

ދިވެހިާއެއްާހިނގަންޖެހޭނީާާލަތުގެާފައިސ ާޚަރަދުކުރެވޭާހުރިހ ާވިޔަފ ރިމިފަދަާވިޔަފ ރިތައްާދިވެހިާދައުާހަމަާނުފެނޭ

ާމެދުވެރިެވގެންާ ާލިާކުންފުންޏެއް ާއިންިޑޔ ާން.ޔެގެކަމަށް ާއެނގުނު ާމަޝްހޫުރާގަާއަުޅަގނޑުމެނަށް ާވަރަށް އި

ާ ާދެާކުންފުންޏަކީާކުރީަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރުާކުންފުންޏަކ އި ާކުންފުންޏަކ ،ާމި ާވަރަށްާމަޝްހޫރު އަދިާސްރީލަންކ ގެ

ނެޑއްާނުދަންނަވ ނަންާާކުންފުނިތައްާތިބިާފަރ ރްތަކަށްާވައްކަންކޮށްދޭާދެާހިންގަން ކަމަށްާކިޔަމުންާގެންދިޔަ.ާއަުޅގަ

ާއެާގެކުންފުންޏެއް ާއަޅުަގނަޑކީ ާމީހެއްާނަމެއް.ާެއއީ ާވ ހަަކދައްކ  ާކުންފުނިާާގޮތަށް ާދެ ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި

ާހިލަ ާުނވަތަ ާމަސައްކަތަށް ާކޮންސްޓްރަްކޝަން ާޚ ްއޞަކޮށް ާނޫނިއްޔ  ާކުންފުނިްނާވެލަހިާ،މެދުވެރިެވގެން ާބޭރުކުރ  ލި

ާމަްއސަލަާސިލިންޖު ާބަލައިލަންޖެހޭ ާމިއީ ާހުީރމަ ާއެހެްނވީމ ާއެތެރެކޮށްފައި ިމ ާރްއޖަޭގިއ ިމަކްނަކްނ ، އެްއ.

ާއުހޫާުކެރވެޭނ ާގިބުލ ަފާރްތަތްއ ިތބި  ާގެންދަނީ ާހަނ އަޅަމުން ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާެވސް ާިމއަދު ާނ،އިުރގައި

ާކަާާނއުހޫ ާތިކަން ާފުރަގަހުްނާދިވެއްސަކ  ާޭއގެ ާދިނުމަށްފަހުގައި ާދެހެރޭ. ާތިކަން ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭރު އިރިނުކުރ ށޭ،

ާފައިދ  ާނ ޖ އިޒް ާއޭގެ ާކަހަލަ ާކޮންެމވެސް ާގޮސް ާއެބަާލައިގެން ާވެސް ާމިއަދު ާފުރުޞަތުތައް ާނެގުުމގެ އޮްތ.ާާއެއް

ާއަން ާދެން ާއަދި ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާމި ާބޮޑުކޮށް، ާފ ޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާއަިދާމިދަންނަވަނީ ާވެސް ާސަރުކ ރަކުން ނ ނެ

ާމިސ ލެއް ާމި ާބަލަިއގެން ާކަންތައްތައް ާކޮށްަފއިހުރި ާތަނުގައި ާބަލަާވޭތުވެިދޔަ ާކުރުމުެގާކަމަށް ާމިކަންކަން އިގެން

ާެއބަސަގ  ާޤައުުމގައި ާމި ާމީހުންނަކީާާފަތެއް ާހުރިހ  ާވެސް ާޤައުމުގެ ާމި ާހީކޮށްގެންނުވ ނެ ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި އޮތް.

ީމެގ ަމްއަޗްށ ޭބުރެގ ަފާރްތަތަކުކްނ ުނަވަތ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ، ތިބިާމީހުންނެކޭ.ާއެހެންވީމ ާތްވެމިކަމުންާސަލ މަ
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ާލިބޭންާަޤުއުމެގ ވާީހ ެވްސ ިގަނ ަފާރްތަތަކުކްނ ުހިރާހ ީމހު  ާފުރުޞަތުތަކެއް ާހަމަހަމަ ާބިލުާާނަށް ާމި ގޮތަށް

ާދައުފަާ،ބައްޓަންކޮށް ާމި ާދިވެހިންނަށް ާބަޖެޓުރުމ ކޮށްގެން ާޚަރަދުކުރެވޭލަތުގެ ާއޮތުމަީކާާން ާފުރުޞަތު ފައިސ ގެ

ނޑުާމިކަމަށްާ ހަމަާހިތުގެާއަޑިްނާވަރަށްާތ އީދުކުރަން.ާިމާވަރަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާގަބޫުލކުރ ާކަމެއް.ާއަުޅގަ

ަގނުޑާގޮެތއްަގއިާހަމަާތައްޔ ރުކޮށްާމިާބަޖެޓްާނިމުމުގެާކުީރގަިއާމިާބިލުާނިންމައިދިނުމަކީާވެސްާއަޅުާބިލުާއަވަސްާ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާކަެމއް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަަކއި.

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ވަނީާރަންކޮޅުމެންގެާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފަށަމުންާވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

ާމި ާރަންމުތީގައޭ ާހ ދ ހ  ާއަިދވެސް ާކޮންެމާާވ ހަކަ ާވ ެވއްދުމަށްޓަަކއި ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ތިބެނީ.ާހެޔޮނުވ ނެއޭ

ާމަޑިސީލަ ާފަށ  ާމި ާމިތ ނގައި ާހެނދުނު ާައުޑާާދުވަހަކު ާބުންބެރެްއގެ ާބޮޑުބެރަކ އި ާފަށ  ާމި ާނުވަތަ އެއް

ާހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދުވަހަުކންބ އޭ ާކޮން ނިޑގެންދ ނީ ާސަރުކ ރުާކެ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ތަށްައރ .

ާރެޕްރެޒެ ާމަޖިލީހުގެ ާފަރ ތްތަކުގެ ާތެދުވ ންޓުހިންގ  ާމެންބަރުން ާިއސް ާއެންމެ ާމިއަހަރަާކުރ  ާއަޅުަގނޑުމެްނާއިރު ށް

ާކޮން ާޚަރަދުކުރި ާކޮންތަފުސީލެއްތޯ، ާބަޖެޓުގެ ާމ ލިއްޔަތުފ ސްކުރި ާމި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާާކޮމިޓީާތަފުސީލެއްތޯ ިމާއަށް

ެއއްިޗިހާާއ އ އިާކ ާވ ހަކަާާެދްނ ިމަތަންށ ައާރ ަޖެނޭރަޓާރިއ ަފާހ ާވަހކަ ، ވަނީ.ާެއހެންވީމ ާމަޖިލީހުގައިާލިބިފައި

ާޖަނަ ާބެހި ާލަދުގަންނަންޖެހޭނެއޭ. ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމީހުންނ ދައްކަން ާނެގި ާފައިސ  ހުރިހާ ާމިާރޭޓަރ އި

ާޕ ސްޕޯޓު ާރަތް ާީޓވީްނާދީގެާމީހުންނަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާއަިއސް ާމިތަނަށް ާަބއިތިއްަބއިގެން ާކޮޓަރީަގއި ާެއއަރކޯން ން

ާމިއަދާ  ާހަދައިގެން ާކޮމިަޝނެއް ާނުހެއްދޭނެއޭ.ާރިޔ ސީ ާގުބޯލެއް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއަދު ާވ ހަކަެދއްކިަޔކަސް ާދައްކަން

ާއެެހނެއް ާބެލުނީ. ާމައްސަލަެއއްތޯއޭ ާކޮން ާކ ކުގެ ާއައިރު ާޑީލްަތްއާާނޫން،ާހަމައަށް ާގޮތުަގއި ާކޮމިަޝނެއްގެ ސިޔ ސީ

ޤައުމަށ އިާރަްއޔިތުންނަށްާ، ބަދަލުކުރެވިއްޖެ.ާއެހެންވީމ އަޅުަވިއގެންާމިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންތައްާވެސްާޮކޅުކޮޅަށްާ

ާތިބިޚިޔ ނ ތް ނުޑާާތެރިވެފައި ާއަޅުގަ ާޖެހިއްޔ  ާދަންބެރު ާބުންބެރ އި ާއައިސް ާމިތަނަށް ާހޯދ ފައި ާފައިސ  މީހުންގެ

ބީ.ސީާޤ ނޫނު،ާ.ދަންނަވ ނީާމ ާބަލައިލަންާމަންޒަރުާރީތިވ ނެއޭ.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާއެމް

ާގަތުމ އިާއަޅުަގނ ާަތކެތި ާސަުރކ ރަށް ާބިލަށްާޑުމެން ާހޯދުމުގެ ާބަހުމިާޚިދުމަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާައއިސް ސްާތަނަށް

ާއެްއކައިރި ާއޭތި ާފ ސްކޮށް ާޤ ނޫނެއް ާއެމް.ބީ.ސީ ާމަޖިލީހުން ާމި ާބަހައްޓ ާފެށޭއިރު ާޤ ނޫނަށްާާމަތީ މ ލިއްޔަތު

ާ ާހުށަހެޅީމ ، ާއެްއކައިރިާއިޞްލ ޙެއް ާވެސް ާއިްއޔެާއޭތި ާބަހަްއޓައި ާާއިހަށްާނޫންާމަތީ ާރުހުުދަވހު ާންާވަޒީރުންނަށް

ާމަ ާމިތ ނގަިއާނިންމީމަދިނުމުގެ ާރުހުާއްސަލަ ާވަޒީރުާންާއިއްޔެަގއި ާމަސަްއކަަތށްނުލިބޭ ާމިއަދުގެާާން ނުކުތުމަށްފަހު

ާވަޒީެރއްގެާމަްއސަލަާކޮމިޓީާސްޓޭަޖށްާފޮނުވީމަާއަޅުަގނޑަށްާުސވ ލު އޭާިމާއުފެދޭާކޮަބއިތޯާއެޖެންޑ ަގއިާއިތުރުާދެ

ާރުހު ާމި ާދެން ާބެހޭންމަޖިލީހުގައި ާމިކުާދިނުމ  ާޓީ.ވީތަކުންނ ިއާގޮތުން ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާބޭނުމެއް. ާމަސައްކަުތގެ ރ 
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ނުޑާާނަާހަފުތ ގައިާސަރުކ ރުގެާބަޖެޓުފެންނަނީާމިއަންާތަންތަނުންާމި ހުށަހަޅަންާމިތަނަށްާއަންނަންޖެހޭކަން.ާއަޅުގަ

ާޔަޤީންކަމ  ާދިވެހިރ ާހަމަ ާއަދި ާޤ ނޫނުތައް ާފ ސްކުރި ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާމިތަނުން ާމިދަންނަވަނީ ާތަންފީޛީާއްޖޭއެކު ާގެ

ާ ާތަންފީޛުއެހެން ާވަނަާނުކުރަންޏ ބ ރުތަކުން ނޑުާތިން ާއަުޅގަ ާކަންތައްއަްށ ާނިންމި ާމި ވ ާާކަުމގައިާމެން

ާރުހު ާންވަޒީރުންނަށް ާއެތެރެއިން ާހަފޮޅު ާޗެމްބަރުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާކަންތަކުަގއި ާނެތްާލ ހިކެއްދިނުމުގެ ާރުހުން ާނޫނޭ

ާއެާ ާވަންނ ކަްށ. ާތަންފީޛުގޮތަވަޒީރުންނަކަށް ާޤ ނޫނު ާކުރުުމެގާށް ާމަސައްކަތެއް ާއެހެން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނުކުރެވެންޏ 

ާނެތޭ.ާބޭނުމެއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރު،...

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއިނގޭތޯ ާާ،ނުވަދެވޭނެ ާުނވަދެޭވނެ. ާބެހޭާނުވަދެވޭނެ. ާބިލ  ާހޯދުމުގެ ާޚިދުަމތް ާގަތުމ އި ާތަކެތި ާސަުރކ ރަށް ާއ ދެ،

ާއަުޅަގނޑުާަދއްކ ލަން..ާީކކޭތޯ؟ގޮތުންާއިތުރަށްާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާާކުރިމަތީަގއިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެދެން. ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ ާބިލަށް ާވ  ާކުރިމަތީގައި ާބިލަްށާމިއަޅުަގނޑުމެންގެ ވ 

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާއެދެން.

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވ ހަކަ ާޭބނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއިތުރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާބިލުން ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަތް ާތަކެތި ާއ ެދާާސަރުކ ރަށް އަކީ

ާ ާފަހުން ާއެންމެ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާާމިާފެނިގެންދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާޓްރ ސްޕޭރެންޓު ާހަމަހަމަާދިޔައީ ާނެތި ކަމެއް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާނެތި ާއުސޫލުތަެކއް ާހަމަހަމަ ާނެިތ ާހިއްސ ވިސްނުމެއް ާަދއުލަތުެގ ާދިވެހި ާަބއިަވުރާމެންގެ ާއެަތއް ވ 

ާދެމުންާ ާފަރ ތްތަަކށް ާވަކި ާއެންމެާާފައިސ ތަކެއް ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިސ ލަކަށް ާކަންތައްތައް. ދ 

ާޕްޮރޖެކްޓުފަ ާެއއް ާސަރުކ ރުގެ ާހިންކަންާކަމުަގއިާހުން ާތަނެއް ާތިލަފުށީަގއި ާާވ  ާކުންފުންޏަށް ާހެވީލޯޑް 44ާެވގެން

ާއިނގޭތޯ؟ާ ާޑޮލަރަށް 4:2ާާމިލިއަން ާހިްއކަިއގެން ާކުނި ާރުފިޔ އަކަށް ާމިލިއަން ާހިއްކ ަފިއާޢުއެތައް ާޒ ހިރުމެން މަރު

ާ ާތ ކުން ާގްރޫއޮތް ާޕ ިލމެންޓްރީ ާލީޑަޕުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާދައުގެ ާދޭންެވގެން ާަފއިސ ކޮެޅއް ާިސވިލްާރަށް ާސަރުކ ރުގެ ާަލތުން

ވ ންާއޮްއވ ާމިފަދަާޓުާއޮްއވ ާމިއަންނަާއަހަރުާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިޤްތިޞ ދުާިޑފޯލްާސަރވަންޓުންނަށްާމުސ ރަާނުދެވި
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ާގަތުމ އިާޖަރީމ ތައްާހިންގ ާހިންގުމ ާބެހޭ ނޑުމެންާމިާސަރުކ ރަށްާތަކެތި ިޚދުމަތްާހޯދުމުގެާބިލުގަިއާާގޮތުންާއަުޅގަ

ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަތިފުޅުާވ ކަހަފުޅު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްެތރި ާމެންބަރަކުާވ ނެާާަދއްަކވ  ާއެްއ ާބޭފުޅަާގޮތަށް ާވ ހަކަފުޅުާައނެއް ާކަށް

ާދެއްކެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ާހޯދުމުގަިއާާ،އ ދެ ާޚިދުމަތް ާގަުތމ އި ާތަކެތި ާސަރުކ ރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަތިކުރ ނެ. ާދަްއކަންޏ  ާވ ހަކަތައް މި

ާ ާޖެހޭ ާވެސް ާދޭން ާޕްރޮޖެކްޓެއް ާވެސް ާިވްއކަން ާއެއްެޗއް ާސަރުކ ރަކުން ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ލަތްތަކ އިާހ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ނަޑއަޅަން ާކަ ާީހވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާޤ ނޫނެއްގައި ާމިފަދަ ާެވސް ާެއއްޗިހި ާގޮތްަތކ  ާއަދި ހެން.ާާޖެހޭއެބަ

ާމިާ ާއިނގޭތޯ ާދުއިސައްަތއޭ ާދުއިސައްތަ، ާތަނަކުން ާއުޅެިނކޮށް ާނުދެވި ާމުސ ރަ ާނުކެވި ާދެކޮޅުނުޖެހި ާއެހެންނޫނިއްޔ 

މަރުާޒ ހިރުާހިއްކ ފައިާއޮތްާތ ކުްނާޢުކުނިާހިއްކަިއގެންާާރުފިޔ އޭ.ންާސައްތަާައއްިޑހަާއެތައްާމިލިއަދަންނަވަނީާދުއި

އިާހެނދުނުާހެނދުނ ާދަންބެރުާފަދަާއިޤްތިޞ ދުާއޮްއވ ާމިދެނީ.ާދެންާމިތަނަށްާއަރަާލަތުގައިާމިއޮތްހ ފަދަާާމިއޮތް

ާާޖަހައި، ާޖަހ  ާރައީސ52ާްބުންބެރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަގނބޫލުކުރ ނީ ާކ ކުތޯ ާދެން ާކީމަ ާއެހެއަހަރޭ މިފަދ ާ، ންވީމާ .

ާލިޔަން ާއެބަ ާޕޮރޮޖެކްޓުޤ ނޫނެއްގައި ާސަރުކ ރުގެ ާމިއީ ނަޑއަަޅންާޖެހޭ ާކަ ާވެސް ާމުއްދަތުތައް ާނުދެވޭނެ ާއެްއޗިހި ާތަކ 

ާދިވެހިރ އްޖެ ާއައުމަށްފަހު ާސަުރކ ރު ާމި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮންސްޓްަރކްޝަންާާވެއްޖެ. އަށް

ާ ާމަސީ، ާވަނައިންޑަސްޓްރީ ާތިން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަމަ ާއިންޑަސްޓްރީާއެތަެކއް ާބޮޑު ާއެންމެ ައީކާާއަށް

ާެއާ ާބަނގުރޫޓްކޮށްލުމަށްފަހު ާކުންފުނިތަކެއް ާއެތަކެއް ާއިންަޑސްޓްރީގެ ާއެ ާއިްނޑަްސޓްރީ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ާކުންފުން ާޓ ޓ  ާދިނުމަށްާދަތިކުރުމަށްފަހު ާމީހުންނަށްާމުސ ރަ ާތިބި ާއެ ާބ މުވަްއޒަފުންނަށް ާކުންފުންޏ ޏ އި މިފަަދާާޓ 

ާޕްރޮޖެކްޓުކުންފު ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމިއަދުާނިތަކަށް ާމިވަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާކިހިނެއްތޯ ާހެދީމަ ާގޮތް.ާމިހެން ާބަހ ލި ތައް

އިންނަވ ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާނޯާާައީކާމިތ ާމިާދ ާއެއްާވ ހަކަާއިވެމުން

ާލެ ާގެއްލުންާޓަރއޮބްޖެކްޝަން ާކ ކަށްތޯ ާހިފެހެއްޓުން. ާހިފަހައްޓ  ާސަރުކ ރުން ާނުދޭން ާރ އްޖެާއެއް ާމި އަށްާާވަނީ.

ކުުޅނީމަާކޮންާބަޔަކަށްތޯާއޭެގާނަތީޖ ާނުކުންނަނީ.ާމިއަުދާާމިާރ އްޖޭގެާވިޔަފ ިރވެރިންނ ާވަންނަންާހުންނަާޑޮލަރ އި

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާމުސ ރައިގެާކީްއވެތޯ ާލިބޭ ާމުވައްޒަފުްނނަށް ާޢީސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ރި

ާވ ހަކަދަްއކަންާމިތ ާނުތެދުވަނީ.ާވިޔަފ ިރވެރިންތައްާހަލ ކުކޮްށލައިާދިވެހިރ އްޭޖގެާއިްނޑްސްްޓރީތައްާހަލ ކުކޮށްލ ާޓ ޓާ 

ާބ ޓ  ާމުވަާއ އި ާކޮންތ ކުންތޯ ާޤައުމަށް. ާމި ާވަންނަނީ ާޑޮލަރު ާކޮންތ ކުންތޯ ާދިނީމަ ާމުސ ރައަށް ދެނީ.ާާްއޒަފުންނަށް
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ނޑަށްާީހވަނީާސަރުކ ރަށްާޤައުމުާހިންޭގާހޯދުމުގެާަސުރާކަރްށ ަތެކިތަގުތާމިއ ިޚުދަމްތ ، އެހެންވީމ  ބިލުގައިާއަުޅގަ

ާވަާ ާވެރިންނ އި ާއިޞްލ ޙުވަރުގެ ާމީގައި ާގެންނަން ާވ ަހަކާޒީރުން ާއެހެން ާއައިސް ާމިތަނަްށ ާކަންނޭނގެ. ުކރަންވީ

ާޢިްއޒަތްތެ ނޑަނުދައްކ . ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާދަތިވަންޏ ރި ާވ ަހކަދައްކަން ާކުރިައކަްށާާށް ާވ ަހކަ ައޅުަގނޑަކަށް

ާއެހެންވީމ  ާމިާ،ނުގެންދެވޭނެ. ާވ ހަކަަދްއކަމުން ާބިލަްށ ާމި ާއެހެންވީމާ ާމިތ ނގައި ާމ ޙައުެލްއާާ،ދަނީ. ވ ހަކަެދއްކޭނެ

ާޤ އިމުކޮށްދިނުންާއެދެންާއިނޭގތޯ.ާދައްކ ނަމޭ.ާދައްކ ނަމޭ.ާ

ާ

 ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާދަތިފުޅުާ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވ  ާމެންބަރަކަްށާާއ ދެ، ާއަނެއް ާމެންބަރަކު ާއެއް ާގޮތަށް ނުވ ނޭ

ާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވުމަށް.ާތޮްއޫޑާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދިުއންާއެދެން.

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:މެންބަރުާޢަތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާ

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާ ާބައިތުލްމ ުލާހުސްކޮށް ާޤައުުމގެ ާބޭނުންޭވާދިވެހި ާފ ހަަގކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު އ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާހަމަ

ާދިދަ ާތިބިާމީހުންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރުހުންާނެތް ާގޮތުަގއި ާވަޒީރުްނގެ ާދިެވހިރ އްޖޭގައި ާޚިލ ފަށް ޖެހިާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާެވްސާ ާއިްއޔެަގއި ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެ، ާމީހުން ާއެ ާިއން ާފައިސ  ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާދުްއވ  ކ ރުތައް

ާމި ާފެނިގެން ާއެހެްނވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާުދވަސް. ާއެއް ާޚިޔ ނ ތުގެ ާމިާ،ދިޔައީ ާައޅުަގނޑުމެން ާމަޖިލީހުގައި ާމި

ާއެަބާދައްކަންާޖެހޭާސަ ރުކ ރުާަރނގަޅަށްާހިންގުމުަގއި،ާސަރުކ ރުާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ާއަންނަާކޮންމެާބިލެްއގައި

ާއިންސ ފުވެރި ާހަމަހަމަ ާބޭރުކުރުމުަގއި ާމުދ  ާސަރުކ ރުގެ ާހިންގުުމގައި ާގޮތުގައި ާިދވެހިރ އްޭޖެގާާހުރި ގޮތެްއގައި

ާފައިޤު ާގޮތެއްަގއި ާޖުމްލަ ާވިޔަފ ިރެވރިންނަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާގޮތެްއގަިއ ާހަރުދަނ  ާކަންަތްއާތިޞ ދަށް ާގޮތަށް އިދ ވ 

ާމަޖިލީހު ާގްރޫޕުކުރަން.ާރަްއޔިތުން ާޕ ލިމެންޓްރީ ާޕ ީޓގެ ާގޮެތްއާަގއި ާވަކި ާކުންފުންޏަށް ާވީމ ،ާެހވީލޯޑް ާލީޑަަރކަށް ގެ

ާެއމް. ާއ އި ާބޮސްކ ލިސް ާހެވީލޯޑުހަދ ފައި ާމޮޭޅ، ާވުރެ ާއަށް ާއިނގޭތޯ.ާާޓީ.ސީ.ސީ ާރައީސް ާޢިއްޒަްތތެރި ކުންފުނި

ާވެސް ާމިހ ރު ާކޮންނަބޯުޓާާކޮށްރަންޓުއަޕްފްާއެކަމަކު ާަދމައިގަެނގެން ާއެަކއުންޓަކުން ާއެޗް.ެއސް.ބީ.ސީގެ ާފައިސ  ދިން

ާ ާބޭފުޅުން ާލައްަވނީ.ާމި ާމި ާބޭފުޅުން ާމި ާހަޭޅކެއްތޯ ާކޮން ާނެްތާހެވީލޯޑުަގއި.ާދެން ާވެސް ާފައިސ  ލަވ ނެ.ާގަންނ ނެ

ާގްރޫޕު ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެއީ ާމިތަނަށް ާދިނީމ  ާޗިޕް ާލީޑަރު ާހަޅޭގެ ާމި ާއަޅުަގނޑުެމްނާއްއައިސް ލަވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް

ާނުލެވޭނެ.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ  ާއެއް ާތަކެިތާާ،ހުއްޓަ ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާސަރުކ ރު ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން އަުޅަގނޑު

ނޑުމެންާއެބަާވިސްނަންާއެބަޖެހޭާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫުނާހިންގުމަ ށްޓަކައިާމިފަދަާގަތުމ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގައިާައޅުގަ

ާގަތަރުގޭާކުދިންާއުޅޭާގޮތަށްާުއޅޭާމީހުންގެާވ ހަކަދަްއކަން...

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާައުޑ ަމުޑ ުކެރްއުވަމްށ ަދްނަނަވން ، ތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުދެއްަވއިދަްއކަވ ާޢިއްޒަާވ ހަކަފުޅުާމަޖިލީހުގައި

ާ

ާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:ާލީާވަޙީދުތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ނޑުމެންާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދ އިާއިުމގެާތެރޭަގއިާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާ ...ދިވެހިާސަރުކ ރުާހިންގަންާދޫކޮށްނުލ ާއަޅުގަ

ާދ ނެ ާޖީބަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ާފަިއސ  ާރައްޔިތުންގެ ާދިެވހި ާގޮތުަގއި ާހުރި ާގޮތެއްަގިއާާފައިދ  ފަދަ

ނޑުމަސައްކަތް ާއަުޅގަ ާމުސ ރަކުރަން. ާކުރި ާބޮުޑ ާެވސް ާއަހަރު ާމި ާމިތިބީ ާސަރވަންޓުން ާިސވިލް ނުލިިބާާެމންގެ

ިއރުާއަދިވެސްާމުވަްއޒަފުންގެާމުސ ރަާހަމައަކަށްާނުދެވޭ.ާާމިއަންނަާއަހަރަށްާމުސ ރަާތައްޔ ރުކޮށްާބަޖެޓުގައިާލިޔުނު

ާވެސްާސަރުކ ުރގެާމުދަލ އި...ާ،އެހެންވީމ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާަގވ އިދުަގއިޢި ާދަންނަވ ލަން.ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުން،ާޢިްއޒަތްތެރި ާގޮުތްނާާއްޒަތްތެރި ވ 

ާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވުމަށްާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާޕްރޮޖެކްޓު ާބަހަމުންާ...ސަރުކ ރުގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރު ާގޮތުަގއި ާނަހަމަ ާތަކެތި ާސަރުކ ރުގެ ަތކ ިއ

ާމި ާޖެހެމުން ނޑަްށ ާބަ ާރައްޔިތުން ާޤައުމުގެ ާމި ާނުހިންގޭނެ. ާޤައުމެއް ާމި ާގޮތަކަށެއް ާމި ާއ ދެ، ާމިާާމިދަނީ. ދަނީ.

ނޑަްށާޖެހެމުންާމިދަނީ ދައުލަތުގެާބަޖެޓުާހުށަހަޅަންާރުހުމެއްާނެތްާވަޒީރުްނާާ،.ާއެހެންވީމ ޤައުމުގެާމުަވއްޒަފުންާބަ

ާމިތަނަށްާފޮނުވަންާއޮތީާސަރުކ ރުާލަދުގަންނަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާދިވެހިާދައުލަތުގެާވެރިއަކަށްާހުރި...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމެންބަުރާމައްޗަންޮގޅި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ަމއްޗަްނގޮޅި

ާކުރެްއވުންާއެދެން.ާމަޑުާއަޑު

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާހަޅޭާ ާކަންަތއްތައް ާރ އްޭޖގެ ާމި ާއަޅުވަން. ާހަމަމަގަށް ާރ އްޖެ ާމި ާއެަބޖެހޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ލަަވއިގެެންއާއް...

ާ..މިާތ ނަގއިާތިބޭާއެމް.ޑީ.ޕީާފ ލިމެންޓްރީާގްރޫުޕގެ.ާނުކުެރވޭނެ.ާމިާރ އްޖޭގެާކަންތައްާއްލެއްހަ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރެްއވުންާެއދެން.ާކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޑުމަޑުޅިާދެމައްޗަންގޮާ

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

...ާާ ާހަޅޭމެންބަރުން ާނުވ ނެ.އްފ ޑުފ ޑަށް ާދަސްކުރަންާކުރަންހަަޖމުާލަަވިއގެނެއް ާމީގެ ާކުރިްނ3ާާޖެހޭނެ. އަހަރު

ނޑުމެންާމަާއަުޅގަަވޒީރުންާދިޔައ9ާިއިގެން.ާމިއަދުާކޮްށލަިދޔައީާހަޖަމުާނޑުމެންާވަޒީރުްނގެާމަްއސަލައެްއގައިއަޅުގަާ

ާހަޖަމު ާއެކަން ާަފއިއެބަޖެހޭ ާހޯދުމ އަާސ ކުރަން.ާސަރުކ ރުގެ ާިޚދުމަތް ާގަތުމ އި ާަތކެތި ާސަރުކ ރުގެ ާގޮތުްނާާށް ބެހޭ

ާސަރުކ ރެްއޯތާ ާކޮން ާތިބެެގނެއް ާަވޒީރުން ާނެތް ާތަކެިތާދޫކުރަްނާރުހުން ާވ ހަކަދަްއކ އިުރާސަރުކ ުރގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއިންސ ފެްއތޯ ާކޮން ާތިބެގެން ާވަޒީުރން ާނެތް ާރުހުން ާދޫކުރަން ާތަކެތި އޮންނ ނީ.ާސަރުކ ުރެގާހިންގޭނީ.ާސަރުކ ުރގެ

ޚިދުމަތެއްތޯާސަރުކ ރުންާދެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާނޫނީާވަޒީރުންާތިބެގެންާކޮންޣައިރުާޤ ާވަޒީރުންާތިބެގެންާނެތްާރުހުން

ާބައިތުލްމ ލު ާަޤއުމުެގ ާމި ާގޮތެްއގައި ާހަމަހަމަ ާގޮތެްއަގއި ާމިއަުދެގާާންއިންސ ފުވެރި ާކޮރަޕްޝަނުން ޚިޔ ނ ތ އި

ާސަރުކ ރުގެާމީހުން...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރެްއވުންާއެދެން.ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޑުމަޑުާޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިމައްޗަންގޮާ

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާމިާ... ާއެބަޖެހޭާހުރަސްއެޅުމަށްޓަަކއި ާސަާމަޖިލީހުން ާތަކެތި ާހޯދުމުގައިާގަތުމ އިރުކ ރުން ާޚިދުމަތް

ާވ  ާމިކަން ާގޮތެއްަގއި ާހުރި ާފައިދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިކަން ާގޮތަކަށް ނެ

ާމެދު ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާޖެހޭ ާފ ހަަގކޮްށލަން ާހަމަ ާމަީތާާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންކަން ާތިބީ ާމިައދު ާވިޔަފ ިރވެރިން ފަންތީގެ

ާިދވެހިރ އްޖޭާ ާއައިއްސަ. ާމިއެމް.އެމް.އޭާާގެާހުން ާމިއަދު ާބައިތުްލމ ލަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނެތް. ާޑޮލަރެއް އުޅެނީާާަގއި

ާވަާ ާފައިސ  ާެއއަރޕޯޓުއިންޑިޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވިްއކ ލެވިފަާމިާއްދަން. ާނިޒ މުވަނީ ާތަޢުލީމީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމިާާ.

ތިމ ޢީާފޭރ ންާޅުއެޅުވިފަ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިޖުނީާތަވަާވަނީާޔަހޫދީންނަށްާދޫކޮށްލެވިފަ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމިސްކިތްތައްާމި

ާމިާމި ާޖަލުތަްއ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަލ ުކވެފަ. ާދިވެާވަނީ ާނިކަމެތިވެފަ. ާބޯވަީނ ާިމވަނީ ާުޒވ ނުންގެ ބަލ ފަ.ާހިރ އްޖޭގެ

ާ ާމީހުންގެ ާުދވަްސވީ ާމަދަނަާމިާތައްރުިފޔ 4222ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާާވަނީ ާދ ކ އިން ާމިގޮތަށް ާޤައުމު ާިމ ިއުރާލ ފަ.

ާއަންގ ރަ ާމިއަންނަ ާމިއަާއަޅުަގނޑުމެން ާބަޖެޓުދުވަހު ާދައުލަތުގެ ާއަހަރުެގ ާއަުޅަގނޑުމެްނާާންނަ ާއޮވެަފއި އަންނަން
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ާދައުލަުތެގާ ާދިވެހި ާއިންސ ފުވެރިކަމ އި ާހަމަހަމަކަމ އި ާހޯދުމުގައި ާޚިދުމަތް ާގަތުމ އި ާތަކެތި ާސަރުކ ރަށް އެބަޖެހޭ

ާެހޔޮ ާއެންމެ ާއޭެގ ާގޮތްތަކަގޮުތގަާބައިތުލްމ ލު ާފަދަ ާލިބޭނެ ާަރއްޔިުތންނަށް ާދިވެހި ނޑުމެްނާިއ ާއަުޅގަ ާބަލަން. ށް

ާސުންނ ފަތިވެގެންރަންކުޤަބޫލު ާސަބަބުން ާއޭގެ ާސުންނ ފަތިކޮށްލީމަ ާވިޔަފ ަރވެރިން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ދ ނީާާޖެހޭ

ނޑުމެންާގަޫބލުއެބަކުރަންޖެހޭާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ...ނިކަމެތިާރަްއިޔތުންކަން.ާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާމައްޗަންގޮާ ާއަުޅގަ ާއިންނެވުމަށް ާމަޑުން ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ޅި

ާނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަީލާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:

...ާާ ާއިންޑަސްޓްރީތައް ާއެިކއެިކ ާދ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނިކަމެތިެވގެން ާސަބަބުން ާއޭގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާފުޑ ލީމ  ނީ

ާރައްޔިތުން ާހަމަެއކަނި ާމީހުންނަށ62ާްކަން. ާރީނދޫކުލަާހ ސް ާސަރުކ ުރެގާާހަމައެކަނި ާިދވެހިރ އްޖޭެގ އަށް

ާަފއިދ  ާއެްއވެސް ާރަްއޔިުތންނަކަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ާހުޅުވ ލީމަކ  ާޚިދުމަތް ާާތަކެތިގަތުމ އި ާނުކުރ ނެ ޢިްއޒަތްތެިރާެއއް

ާއެހެްނވީމ  ާއިންސ ފުވެިރކަމ ާ،ރައީސް. ާހަމަހަމަކަމ އި ާއެބަޖެހޭ ާފަންތިއަކ ިއާާއަޅުަގނޑުމެން ާހުރިހ  ެއްއކޮށް

ާ ާގިންތިއަކަްށ، ާރ އްޖެހުރިހ  ާިމ ާވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާވެސް، ާއެންމެންާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ެގާއަކީ

ގައިާވަކިާޕ ޓީައކަްށާމިތ ނ، ގޮތަކަށްާރަްއޔިތުންގެާޙައްޤުަގއިާވ ހަކަެދއްކީމަގައިާަވކިާދޭން.ާމިތ ނރ އްޖެއަކަށްާހަދައި

ާހަޅޭ ާމެންބަރުން ާމިކުރ ާމަސައްކަްތާްއލެވިޔަނިސްބަތްވ  ާގުަޑއިގެެނއްާނުދ ނެ.ާއަުޅަގނޑުމެން ާައޅުަގނޑުމެނެއް ަކސް

ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގެންދ ނަން. ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާކުރިއަށް ާވަިކާާަވގުތުގެ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާފަރ ތް ހުންނެވި

ާމިދަނީާމިއަދުާ ާބަދަލުވެގެން ާހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެސް ާވޯިޓލީ ާބަދަލަކަށް ާޤައުމުަގއި ާމުޅި ާކުރީމަ ާވެިރކަން ާޕ ޓީއަކަށް

ާބޭއްިވޔަ ާއިލެކްޝަނެއް ާޓ ރމް ާމިޑް ާސަރުކ ރު ާމި ާހަފޮޅުން ާސް ާެއހެންވީމ ، ާކޮށްލ ނަން. ނޑުމެންާބޭރު އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑާާ،ޤ ނޫނަކަށްާވެސްާަތބ ނުވަނީ.ާައޅުަގނޑުމެންާހަދ ާަގވ އިދަކަްށާެވސްާތަބ ނުވަީނ.ާއެހެންވީމާ ފ ސްކުރ ާ

ާމ ިލއްޔަތުާ ާދ އިރު ާހުށަހެޅިގެން ާައޅުަގނޑުމެން ާހޯދުމުެގާބިލެއް ާޚިދުމަތް ާގަތުމ އި ާތަެކތި ާސަރުކ ރަށް ާމިދަންނަވަނީ

ާފޮނުވައިާއަށްާޓީކޮމި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާސަދޭށޭދޭންޖެހޭ ާދިވެހި ާބަޖެޓު. ާއަހަރުގެ ާއަންނަ ހަޅ އިރުާހުށަާރުކ ރުގެ

ާކޮމި ާހޯދަާޓީމ ލިއްޔަތު ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާޖެހޭ ާދޭން ާގޮތްާދޭށޭ.ާއިއަށް ާހޭދަކުރި ާއަހަރު ާމި ާަފއިސ  ާސަރުކ ރުގެ ދިވެހި

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާއަންގައިދޭށޭ.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމުމައްޗަންގޮާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހަނުޅި ނޑު ާައޅުގަ ާރަޝީދު އިންނެވުމަްށާޙައްމަދު

ާނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާ

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާ ނޑުމެން... ާއަންގައިާއަުޅގަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންާަރއްޔިތުްނގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމަޖިލީހަށްދޭށޭ. ދިވެހިރ އްޖޭގެާާެގ

ާބަހު ާދިވެހިރ އްޭޖެގާސްމި ާމި ާހެދިޔަކަސް ާޤ ނޫނުތައް ާމިހެން ާގޮތަކަްށ ާނޭނގޭ ާވ ުނވ  ާފަިއސ  ާބަޖެޓުގެ ކުރ 

ާއެބަޖެހޭާލްމ ލެއްބައިތު ާވިްސނަން ނޑުމެން ނޑުމެްނެގާމ ދަމ ާމުސްތަޤުާސަލ މަތެއްާނުުކރެވޭނެ.ާއަުޅގަ ބަލަށް.ާއަޅުގަ

ާ ާިވޔަފ ރިވެރިންާާވިސްނަންއަޅުަގނޑުމެން ާހުރިހ  ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާމ ދަމ  ާއަޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ

ޢަމަލުތައްާހިންީގމަާކ ކަށްތޯާމ ދަންާފައިދ ާާހުރިހ ާރިޒޯޓެްއގެާތެޭރގައިާޓެރަރިސްޓުާމިާރ އްޭޖގެާާ،ވީމ ާސުންނ ފަތި

ާމެ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމ ދަމ  ާވެރިކަމަށްާކުރ ނީ. ާކޮންާންބަރު ާއަިއއްސަ ާމ ދަމ  ާިހންގ ނީ. މުޙައްމަދުާޤައުމެއްތޯ

ގައިާކޮންާމުސ ރައެއްތޯާދޭނީ.ާމިއަދުާިމާޤައުމެއްާއައިސްާކޮންާޅީާޢިއްޒަްތތެރިާދެކުނުާމެންބަރުރަޝީދު،ާމައްޗަްނގޮ

ދުާމިާރ އްޖޭގަިއާދަނީާހުދުމުޚްތ ރުކޮށް.ާމިއަާޤައުމުާމިދަނީާއިނދަޖެހުމުން.ާމިއަދުާމިާޤައުމުގައިާހުރިހ ާކަމެއްާމި

ާ ާނޫން. ާއޮތީކީ ާނޭވ ެލވެން ާހަމަޖެހިލައިގެން ާރަްއޔިތަކަށް ާބަލައިލަންއެްއވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާރ އްޖޭގައި ާމިާމި ޖެހޭ

ާ ާކޮމިޢ އްމަޖިލީހުގައި ާމު ާިލބުނީމ  ާކޮމިޢ އްޓީ ާރ އްމު ާހިލ ލަނީ.ާމި ާކަމެއްާވެސް ާހުިރހ  ާމަޖިލީހުގެާޓީގައި ާމި ޖޭަގއި

ާކޮމިޢ އް ާހުރިމު ާޓީގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާކަމެއް ާގްރޫޕުހ  ާމެންބަރެއްޕ ލިމެންޓްރީ ާކަޓުނަގ ،ާބަޓުަނގަިއގެްނާާގެ އިނދެގެން

ާާ...ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ،އެހެންވީމ ާމިާމަޖިލީހުގެާކަންތައްތައްާެވސްާކުރަމުންާގެންދަނީ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހަނުާތިއްބެވުމަށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާހަޅޭ ާމިގޮތަށް ާމީހުން ާމި ާދަންނަވަނީ ާމި ާހަޅޭއްއަޅުަގނޑު ާމީހުން ާމި ާައޅުަގނޑުމެްނެގާއްލެވިޔަލަވ ނޭ. ކަސް

ާ ާއަޑެއް ާއަޅުކަންފަތަށް ާހިއްސުނީވޭނެޭއ. ާތަަގނޑުމެްނގެ ާމި ާސަޚުއް ާވެރިކަމުގެ ނޑުމެންެގާދުމުޚްތ ރު ާއަޅުގަ ބަބުން

ނޑުމެންނަކަށްާމިާައޑުތަކެްއާނީވޭާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާމިާއިޭވާައޑުތަަކްށާހިއްސު ތައްާިމއަދުާމަޑުކޮށްފިޭއ.ާއަުޅގަ

ާެކކުޅުމުގެާހ ސްވ ނެ ާއިވެނީ ާދިމ ލަކުން ާހުރިހ  ާޤައުމުގެ ާމި ާނެތް. ާޤައުމުެގާާކަމެއް ާމި ާއަުޑ. ާވޭުނގެ އަޑު.

ާހަމައެކަިނާ ާޚިދުމަތްތައް ާޤައުުމެގ ާމި ާއަޅ ލަނީ. ާޖީބުތަކަށް ާކުލަިއގެ ާރީނދޫ ާއެގޮްތާމިގޮތަށް ާތަކެތިތައް ސަރުކ ރުން

ދެނީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރުންނަށް.ާމިާޤައުމުގެާރ އްޖެތެރޭަގއިާތިބިާބަލިާމީހުންނަށްާޑޮކްޓަރުންނެއްާ
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ާމީހުނެތް ާޤ ބިލު ާތަންތަނަށް ާޚިދުމަތްދޭ ާސަުރކ ރުެގ ާތިބީ ާރަށްރަށުަގއި ާޤައުމުެގ ާމި ާަޤއުުމެގާންާ. ާމި ާނެތް. ނެއް

ާލިެޔކިޔަވުޒ ރ ަތކު ާކޮމްިޕއުަޓރުގެ ާތިބީ ާތިީބާަގއި ާމީހުން ާތިބި ާކިަޔވަިއގެން ާޤައުމުގެ ާމީހުން.ާމި ާނުދަންނަ ާވެސް ން

ާހެޔޮނުވ ހިރައިގެން ާބަޖެޓު ާއަހަރުެގ ާމިއަންނަ ާރައީސް،. ާޢިްއޒަތްތެރި ާިމާިމއަާނެ ާބަޖެޓު ާދައުލަުތގެ ާއަހަުރގެ ންނަ

ާހަވ ލު ާހެޔޮނުވ ނެ.މީހުންނ  ާައޅުަގނޑުމެންނަަކްށާާކުރަން ާހަވ ުލކޮށްެގނެއް ާަވޒީރުންނަކަށް ާނެތް ާރުހުން ސަުރކ ރުެގ

ާމިާޤައުމެއްާނުހިންގޭނެ.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަޑަިއގަންނަވ .ާން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއށީނދެތިއްބެވުމަށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހަނު

ާ

ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން:މެންބަރުާޢަާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެ

ާވ ހަކަާ،އެހެންވީމ  ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިދަންނަވަނީ ާހަޅޭާައޅުަގނޑު ާހުރަސްއަޅ  ާދ އްއަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާަލވަމުން އިރު

ާ ާއަޑުމަުޑުކރެވެންމިތ ނރައީސް ާއިނިންގައި ާވެސް ާއިނގޭތޯ.ާއަުޅަގނޑު ާިޢއްޒަާ،ޖެހޭނެ ާދ އިރ ގެ ާތްތެރިާހުޅުހެންވޭރު

ާއިނިން ާމަުޑމަޑުން ާވ ހަކަދެއްިކއިރު ާހުރަސްއަޅަިއގެނެއްމެންބަރު ާއަށް ާވ ހަކަ ާކުރިއަާ. ާުނގެންދެވޭނެ.ކަމަޖިލިސް ާށް

ނުޑ.އަޅުަގނޑުާވެސްާއިނިންާމަޑުންާއިނގޭތޯާޢިްއޒަތްތެ ާ..ރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީނދެ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޢިއްޒަތްތެރި ާދެކުުނާމައްޗަންގޮާަވަޑއިގަންަނވ . ޅި

ާަގވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާމެންަބރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންާާދ އިރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮަތށް ވ 

ާ ާހަމަާދެްއކެވުމަށްވ ހަކަފުޅު ާއަދި ާއެެދން. ާދެއްވުން ާފުރުޞަތު ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި އެއ ެއުކާާހުރިހ 

ާގަވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާދެއްކެވުމުަގއި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާކުރިމަތީަގިއާާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ވ 

ނޑުގެާވަރަށްާބޮޑުާެއދުމެއް،ާއަޅުަގނޑުމެްނެގާ ނޑުާއެދެން.ާއަޅުގަ މިއޮތްާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުންާވެސްާއަުޅގަ

ާއެހީތެިރެވާ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާގޮތަށް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާެނތި ާުހއްޓުމެއް މަސައްކަތްތައް

ާވަޑަާ ާއިގެން ާެދްއވަިއގެން ާތޮއްޫޑ ާއަޅުަގނުޑ ާގެންެދވުމަށް. ާޢަކުިރއަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާވަޙީުދާދ އިރ ގެ ލީ

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންދިއުަމށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާެދއްެކވުން:ލީާވަޙީދުާވ ހަކަތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ
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ާރައީްސ،ާވ ަހކަ ާހުރަސްއެޅޭާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންާާއަށް ާދަނީ.ާއަޅުގަ ާކުރަުމން ާކަންތައްަތއް ާމ ޙައުލުަގއި ާމި ާގޮތަށް

ނޑުާމިާ،ވެސްާއެމް.ީޑ.ޕީގެާމެންބަރުންާވ ހަކަދެްއކެވިާއިރުާހަނުާއިނީ.ާއެހެންވީމ  ާްއކިާހުރިހާ ދެާޙަޤީޤަތުަގއިާއަުޅގަ

ާކުރުްނާއަކުރަށް...ވ ހަކަާެއއްާމިާދައްކ ާއަ

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާهللا.އެއް،ާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދުއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ހުރިހާ ާއެްއކޮށްާކެތްތެރިކަމ މަނިކުފ ނުާހަމަާެއްއާމިާނެގީާާބެހޭާމައްސަލަާައޅުަގނޑުާނިޒ މ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާ

ާހިނގަމުން ާއިންނަވ ާދ އިރުާކަމެއް ާއެބަ ާފަސޭަހއެާ.ެވސް ާއެހ  ާބަލ ކަށެއް.ާައޅުަގނޑަށް ާމަންޒަރު ާއެ ާނޫްނ އް

ާބޭނު ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް، ާއެބަާާންޢިއްޒަތްތެރި ާސ ފުކޮށް ާަވރަށް ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ބުނޭާާވަނީ

ާބަހުސްކުރަމު ާހުށަހެޅިފައިާދ ންާންމަޖިލީހުގެ ާަމއުާވ ނީ ާބިލުގަިއވ  ާތަފ ތުވ  ާކަމަށް. ާަމއްޗަްށ ގޮތަަކްށާާޟޫޢުގެ

ާފުރުޞަތުާދެއްވ .....ަގއިާދ އިރުާލަޙަތުާގެއްިލގެންެކވިާމުޅިާމިތަނުގައިާަމޞްވ ހަކަދެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާޢިއްޒަތްތެރި

ާކަމަށް ާއިންނެވި ާމިތ  ާގެންދަީނާާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމަަސއްކަތްކުރަމުން ާވެސް ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ވަންޏ 

ާއެއް ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާކުެރވޭތޯާމިތަނުގައި ާކަންތައް ާތިއްބ99ާަާ.ގޮތަށް ާމިތ  ާތެރެއިން ވަިއގެްނާމެންބަރުންގެ

ާގޮތްތަެކްއާ ާހުއްޓުވޭނެ ާމިކަންަތއްތަްއ ާއިތުރަކަށް ާނަހައްަދވ ިއރު ާގޮތް ާބުނ  ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ާގަާ ާމަޖިލީހުގެ ާއެއަޅުަގނަޑކަށް ާފެނިފަ ާއަދި ާތެެރއިން ާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާކަމެްއާގޯްސވެގެންވ އިދުގެ ާކޮންމެާއް ާދ 

ާރައީސަކަ ާމަޖިލީހުގެ ާއިންނަފަހަރަކު ާފޫޅުާށް ާއެކަން ާނޫން.ާމީހަކަށް ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރ ނެ ނޑު ާއަުޅގަ ނޑ ލުމަކީ ކަ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޮތއްޑޫ ާފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު ާވަީހދަށް ާޢަލި ާެއއްގޮަތްށާމެންބަރު ާަގވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ އަރުވަން

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންެދވުމަށް.

ާ
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ާދެްއކެވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލިާވަހީދުާވަހަކަ

ާހޯދުމުގެާ ާޚިދުމަތް ާގަތުމ އި ާތަކެތި ާސަރުކ ރަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ާބިލެއް ާމިފަދަ ާބިލެއް. ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާބަހުސްކުރަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާޙަޤީޤަތުގައި ބިލަކީ

ާ ާމ ަވށު ާކަމަށްޓަަކއި ާޢަބްދުލްާދ އިރ ގެހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަބޫބަކުރަށް ާޖަމ ލު އަޅުަގނުޑާޢަޒީޒް

ާޝުކުރު ާބިލުަގއި ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާއަދ ކުރަން. ާމަަސއްކަތްކުރަދަންނަވ ލަހަމަ ާއަދިވެސް ާމިން ދަނީާާމުން

ާއެއްކޮށްާާހަމަހަމަކަމ ޮކށްާޓްރ ންސްޕޭރަންޓުމުގަިއާވިހ ވެސްާސަުރކ ރަށްާތަެކތިާގަތުމ އިާޚިދުމަތްާހޯދުާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާނި ާޕ ޓީައކަށް ާވަކިވަކި ާޮގތަކަށް ާނުހެދޭާސްބަތްވ  ާާގޮތެއް ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާމިފަދަ ނޑުމެންާބިލެއް ާއަޅުގަ ފަރުމ ކުރަން

ާހޯދުމ އިާ.އެބަޖެހޭ ާިޚދުމަތްތައް ާތަކެތި ާސަރުކ ުރގެ ާމި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ތަކެތިާާއޭެގއިތުރުން

ނޑުމެންގެާމިާޤައުމަކީާމ ދަމ ގެާގަތުމ އިާމިކަުމގަިއާއުޭޅާިވޔަފ ރިވެރިންގެާ ކޮންމެާިވޔަފ ރިތައްާހަލ ުކކޮށްނުލ ާއަުޅގަ

ާވެރިކަެމއްަގއި ާާމީހެއްގެ ާވެރިކަމަކަށްާެވސް ާމަސައްކަތްާއޮންނ ނެ ާމިއަދުާހަދައިދޭން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކުރަން.

ާސަރވަންޓުން ާސިވިލް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުނިން ާތިއްބ  ާނުދެވި ާމުސ ރަ ާޕ ޓީތަކުެގާނަށް ާތ ނކުން ާއޮތް ހިއްކ ފައި

ާދަ ާމި ާއެބަޖެހޭ ާނުޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޫކުރ ކަށެއް ާއެްއޗެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮުތަގިއާާބަޖެޓުާއުލަތުގެވެރިންނަކަށް

ާބަޖެޓު ާތަފްޞީފ ސްކުރ  ާއަށްގެ ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާތަފްޞީގޮތެާާލިބޭނެާލުތައް ާއެ ާހަދަން. ާލުތަކާ އް

ނޑުމެންނަކަށްާމިޤައުމަކަްށާ އެްއޗެހިާނުލިބިާމިތ ނގެާމޮޅެތިާވ ހަކަތަކ ާއެްއކޮށްާޤ ނޫނުތަކެއްާފ ސްކުިރޔަކަސްާއަުޅގަ

ާފައިދ  ާވ ހަކަާއެްއވެސް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމ ، ާނުުކރ ނޭ. ާހަޖަމުާއެއް ާކުރަންއަކީ

ާއަ ާމޮިޅވެރިކަމ ޅުަގނޑުމެްނާމިދަސްކޮށްގެންނޭ ާރުޅިވެިރކަމ އި ާކުރިއަްށާގެންެދވޭނީ ާއެްއކޮށްާދުޝްމަންެވގެންާާޤައުމު

ާމިާގޮތަކުންނެއްާސިޔ ސީ ާނުގެންދެޭވނެއޭ. ާކުރިައކަށް ާޤައުމު ާމ ދަމ ާާެވސްާާވ ހަކަަތއްާމި އަުޑއަހ ލީމައޭ

ާރިާރައީސް.ށްލެވޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެކޮފުރިހަމަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޝު ާދ އިރ ގެާކުރިއްޔ . ާއަޅުގަާޢިއްޒަތްތެރިާވިލުފުށީ ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟް ނުޑާމެންބަރު

ާއަރުވަން.ާފުރުޞަތު

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބޭނުން ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާމިއަވަނީ ާފުރަތަމަ ާތެރެއިން ާފުރުޞަތުގެ މިނެޓަށ5ާާްދު

ާ ާވ ހަކަދަްއކަން. ާާވީމ ،ާމިނެޓަށ5ާްދެން ާބ ކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާަވގުަތކުން ވ ހަކަދައްކަނީ.ާާނެޓަށްމ4ާިއެހެން

ާގޮތަށްާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާގެންދ ނީ.ާާވަންޏ ާއެާއެހެންވީމ ،ާއެާފުރުޞަތުާއޮެވއްޖެާކަމަށް
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ާ

ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާ ާއޮތީ ާޖުމްލަ ާއަްށ ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމެންބަރު ާމެންބަރ7ާާުޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި މިނެޓްއިރު.

ާގޮާބޭނުންފުޅު ާއެ ނޑުެމްނާާމިނެޓ7ާުތަކަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ތަނަށް ާގަވ އިދުން ާމަޖިލީހުގެ ާއިޚްިތޔ ރު ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ

ާދަނީާއަރުވަމުން.ާ

ާ

ާރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވަހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީާދ އި

ާ ާހެޔޮވަރު ާަހމަ ާތިވަރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތީ. ާވަރެއް ނޑު ާއަުޅގަ 5ާާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންކުރ ނީ. ާމި 5ާމިނެަޓށް

ާައޅުަގނުޑގެ ާވީމަ ާާމިނެޓް ާަކނޑ ލިޔަްސާައޅުަގނަޑަކށް ާބ ީކާާއެްއވެްސާމައްސަލަމަިއކް ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ެއއް

ާވ ަހކ4ާަާއޮތް ާާދައްކ ނީާމިނެޓް ާއ ދެ، ާފަހުން. ާސަުރކ ރަްށާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ ގެ ާމ ވަުށ ާދެްއވީތީެވ ާހުށަހަޅުއްަވއި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާބިލެއް ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަތް ާގަތުމ އި ިޢއްޒަތްތެިރާާތަކެތި

ާޢަބްދުލް ާޝުކުރުމެންބަރު ނޑު ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުްނެގާދަންނަޢަޒީޒަށް ާމި ާމިއަދު ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއ ދެ، ވަން.

ާމަ ާވ ޖިބެކޭމަޖިލީހުގެ ާބޮޑު ާވަަރށް ާއޮތް ާމިދ ާާއްޗަށް ާހިންގަމުން ާމިއަދުާމިާސަރުކ ރު ާދަންނަވ ނީ.ާއެއީ ައޅުަގނޑު

އޮތީ.ާާހިފައިާމިއްލުާއަޅުަގނޑުމެންާހޯދަންާމިއަދުާޖެހަާއެަތއްާބައިވަރުާމަްއސަލަތަކެްއގެާކަރަޕްޝަނަށްާމަގުފަހިވ 

ާމި ާދަންނަވަން ާިމގޮތަށް ާމިވ ހަކަ ާިއްނާާއ ދެ، ާފައިސ  ާދިވެހި ާޑޮަލރު ާދިވެހި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއަދު ޖެހެނީ

އްދ ގަިއާވަނަާމ 52ާވަނަާމ ްއދ 45ާާއެއްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެމް.އެމް.އޭާޤ ނޫނުގެާާޑޮލަރުާގަތުމަށްޓަކައިާބޮޑުާހޭދަ

ނަޑއެިޅގެންާއެބަ ޑޮލަރަކީާދިވެހިާރުފިޔ ާާ.އޮތްާައުގތަކެއްާަކނަޑއެޅިފައިާއެބަހުރިާވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބ45ާައޮތްާާކަ

ާ ާބަލ އިރު 7ާާ:.34އަށް ާކަމަށް ާއެއް ާިއރުގައިލ ރި ާއޮތް ާޑޮލަާބުނެފައި ާބ ޒ ރުން ާލިބެނީާމިއަދު ާމި ާގަންނަން ެރއް

ާބޮޑުވެފައ36.72ާިާ،36.52 ާމިހ  ާދަތިަކން ާޑޮލަރު ާޙ ލަތުގައި ާމި ާއަށް. ާއިހަށްާާލ ރި ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާޮއއްވ 

ާކަރަާ ާމިދިޔައީ ާފެނިގެން ާމަގުފަހިވ ޕްޝަދުވަހު ާާނަށް ާތިލަފުށީ ާގޮތަށް ާބަޔަކ 43ާާހިއްކުމަށްޓަކައި ާޑޮލަރަށް މިލިޔަން

ާކޮ ާތަން.ާއެކަމަކު ާޕްރޮޖެކްޓުހަވ ލުކުރި ާމި ާމަސަްއކަތް ާމި ާކުާަބއިތޯ ާއެހިންގުމަށްޓަަކއި ާސަރުކ ރުން ވިދ ުޅވ ާާީރގެ

ބެހޭާާކުރުމަށްަޓކައިާޕްރޮޯޕސަލްާހަދ ފައިާމިކަމ މިލިޔަންާޑޮލަރަށްާމިާމަސައްކަތ7ާްމުހްތ ރުާސަރުކ ރުންާމިއޮތީާދުޚު

ާ ާކޮށްފައި ާފުރިހަމަ ާޑޮކިޔުމަންޓެއް ާމެނޭޖްމަންޓުހުރިހ  ާމިހ ރުާޭވސްޓް މިލިޔަނ7ާާްާ.ވެްސާހުންނ ނެާސެންޓަރުަގއި

ާ ާމި 43ާާޑޮލަރަށް. ާކުރަން ާޑޮލަރަށް ާމިލިޔަްނ ާމަސަްއކަތް ާއޮތް ނޑަައޅ ފައި ާކުރަްނ7ާާކަ ާޑޮލަރަށް ިމލިޔަން

ާކަމެއް ާއޮތް ާޤަބޫލުާ.ނިންމ ފައި ާއެހެންވީމ ،ާކ ކުތޯ ާމަގުފަހި ާކަރަޕްޝަނަށް ާމިއީ ާއޮތްާކުރަނީ ާކޮށްފައި ާގޮތަށް ނުވ 

328ާދީފައިާމިއޮތީާދީފައިާއޮތްާޕ ޓީާއަށްާާގެާތެރެއިންާމިހ ރުާމިާޕްރޮޖެކްޓުޕ ޓ5ާީހެޅިާކަމަށް.ާދެންާހުށަާކަމެއް

ާއަދަދަކަ ާބޮޑު ާމިލިޔަން ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮތީ. ާީދފައި ާށް ނޑު ާޖެހެއްައޅުގަ ާމިާއެބަ ާމިއަދު ާިމާާނޫންޯތ ކަންަތއް
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ވ ހަަކާާ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީކުރ ާކަމެއްާނޫންތޯާމިކަންތައްތައްާހުއްުޓވުމަކީާމިާންގެާމަޖިލީހުގެާމަްއަޗށްާލ ޒިމުރައްޔިތު

ާބަޔަ ާކެތްދެއްކީމަ ާކަްށ ާމިކަމުގެ ާނުކުެރިވގެން ާފަރ ތްތަކުން ާލިުބނު ާަފއިދ  ާމިޤައުމުގެ ާފަރ ތްތައް މިއަދުާޒިންމ ވ 

ާހަޅޭ ާދުވެ ާދެކޮޅަށް ާމިތ  ާމިއަދު ާތިބެގެން ނީޑަގއި ާއްގޮ ާކަންތައްތައް ާއޮޭޅާާމިއީާކުރިޔަަކސްލަވ  ރައްޔިތުންނަކަށް

ާނޫން ާއެކަމެއް ާކީއްެވގެންތޯ ާހަޅޭާ. ާނުދޭންވެގެްނ.ާމިވ ހަކަތަާ.ލަވަނީއްބޭފުޅުން ާއަުޑއިވުނަ ާމީހުންނަށް އް

ނޑުެމންާއެބަޖެހޭާނޫންތޯާމިއަދުާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާކުެރވޭާޚަަރދު ނީާމިާދަާންިވގެތައްާކުރެއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ނޫންާއްއްތަްއާކުެރިވގެންާދަނީ.ާމިހެނެެއއްގޮތަށްތޯާކަންތަާޮގތަށްތޯ.ާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނ ެއއްާާހެދިފައިހުރިާއުސޫލުތަކ 

ނޑަްށާާމި ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާެއއް.ާޢިްއޒަތްތެރި ާެވގެންދަނީ ާއަްނގ ލ5ާަކަންތައްތައް ާވީމަ ނުޑާާދިނިއްޔ މިނެޓް އަުޅގަ

ާވ  ާޝުކުުރވެރި ާދަްއކަމުންވަރަށް ާމިހެން ާމިވ ހަކަތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމައެހެންމެ، ާިމާާނަން. ާމިހ ރު ދ އިރުަގއި

ާ ާސަރުކ ރުގެ ާހުށަހެޅޭ ާަކހަލަ ާއިޢުލ ންާޕްރޮޖެކްޓުއެކި ާާކުރުމ ތަކަށް ާމ ކުއެކު ާފަރ ތްތަކަށް ާދޭނެާކުރިމަތިލ  ސް

ާފޯމެްއގައި ާކުލައިގެ ާރީނދޫ ާމިއޮންނަނީ ާނޯވޭ. ާއެއް ނަޑއެޅިފަ ާކަ ާޕްރޮޖެކްޓުާއުސޫލެއް ާމީހުންނަށް ތައްާސޮިއކުރ 

ާބޭނުން ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީތޯ ާޙަޤީޤަތް. ާމިއީ ާދަނީ. ާމި ާހެޔޮާލިބިގެން ާއުޅޭ ާތެރެއިްނާާވެގެން ވެރިކަމެްއގެ

ދޭެނާާނޭނގޭާރިޒޯޓަކަށްާިބޑުކުރ އިުރާމ ކުސް،ާޕޮއިންޓުާފެންނަންޖެހޭނެާކަންތައްތައް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިއަަދކު

ާ ާައޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ާކަންަތއްތަކެްއ ާުއސޫލުތަކެްއ ނޑަެއޅިނޭނގެގޮތަކ އި ާކަ ާރަނގަުޅާ. ާއެންމެ ާހަމަ ގެްނ

ާއޮްއވ  ާދެާޕްރޮޕޯޒަލް ާމި ާދެނީ. ާމި ާމީހުންނަށް ާނިސްބަތްވ  ާަސރުކ ރަށް ާމިއަުދގެ ާއަށް. ާއެމް.ޑީ.ޕީ ފޯމ47ާާްނީ

ާ ާދިޔައިމަ 32ާާހިފައިގެން ާޑޮލަރު، ާއަްށ7ާާމިލިއަން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިއަދު. ާލިބޭ ާއެބަ ާލޯނު ާޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ާ ާއ47ާަސޮއިކޮްށގެން ާތެރެއިން ާވެރިކަމެްއގެ ާހެޔޮ ާމިއީތޯ ާދިޔައިމަ. ާހިފައިގެން ާފެންނަންޖެހޭާފޯމް ޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބޭނުންވީ.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޫނޭ ާބަދަލަކަށެއް ާހެޔޮ ާމިކަހަލަ ާވެރިކަމަކަށް ާނޫން.ާމިކަހަލަ ާމިއެއް ކަންތައްތައް.ާނޫން

ާފެންނަ ާއެތެރެ ާޓްރ ންސްޕޭރަންީސ ާމ  ާމިައށްވުރެ ާބޭނުްނވީ ާކަންތައްަތްއާާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮތަށް

ާ.ކުރަންާބޭނުންވީ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގޮތަށް ާއެދިަވޑަިއގެންނެވި ާމެންބަރު ާމައިކުާވީމ ،ާމިނެޓ5ާުޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުގެ ވަީނާާއެާޢިއްޒަތްތެރި

ނޑ ލ ފަ ާއަރުވަން.ާންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށްާފުރުޞަތު.ާައޅުަގނޑުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެކަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްހިތަދޫާދެކުނުާ

ާތަކެތިوبركاتهާهللاާورحوت عليكنާاسالم `. ާސަރުކ ރަށް ާބިލެއްާ. ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަްތ މ ވަުށާާގަތުމ އި

ާ ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާައޅުއަދ އިރ ގެ ާދެްއވީތީ ާހުށަހަޅުއްަވއި ާވަަރްށާބޫބަކުރު ަގނޑު
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ާ ާުޝުކރުދަންނަވަން.ާޙަޤީއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާމުހިއްއެކު ާވަރަށް ާިމާބިލަކީ ނުޑާޤަތުގައި ާބިލެއް.ާއަުޅގަ ާބޭނުންތެރި މު

ާ ާފ ހަގަކުެރވުނު ާެވސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަލައިލިރު ާުމހިއްއެ ާވަރަްށާބިލުގެ ާގަވ އިދަށް ާމ ލިއްޔަތު ާޙަޤީޤަތުަގއި މުކަން.

ާޤ  ާރިޢ ޔަތްކުަރއްވ  ާވަަރްށާާނޫނުއަސ ސީބޮޑަށް ާތަްއޔ ރުކުރަްއވ ފަިއވ  ާބިނ ކުަރްއވ  ާމައްޗަށް ާޤ ނޫނުތަުކެގ އ އި

ާބަަލއިލި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެގޮތުން ާވ ހަަކާދަންނަވ ލަން. ާފ ހަގަކުެރވޭ ނޑަށް ާައޅުގަ ާގޮތުަގއި ާބިލެއްގެ ާމިާާފުރިހަމަ އިރު

ާބަެއއް ާބުނ  ާއޮފީސްތަާބިލުގައި ާގިނަ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާމަޤ މުތައް ނަޑްށާކަހަލަ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާމަްއސަލަ ާނެތުމުގެ ުކގައި

ާއޮފީސްތަކަްށާދިމ ވ ާވަރަށްާޮބޑުާމައްސަަލތަކެއްާމިކަުމގެާސަބަބުްނާާފ ހަގަކުރެވޭާަމއްސަލަ ެއއް.ާމިހ ރުާވެސްާއެ

ާޤ ނޫނުެގާ ާމި ާފ ހަގަކުެރވޭ.ާމިސ ަލކަށް ާޑިރެކްޓަރާޖެެނރަލ9ާްލިބޭކަން ާބުނ  ާމ އްދ ަގއި ާ…ވަނަ ވަަނ33ާާ.ާއަދި

ާއެމ އް ާމަޤ މުތައް ާބުނ  ާއެ ާގިނަާދ ގައި ާއޮފީސްތައް ާމިފަދަ ާމައްސަލަތަެކއް. ާމަތީގައިވ ާާވެސް ާހިންގަނީ ފަހަރަށް

ވުރެާދަުށގެާދަރަޖަިއގެާަމޤ މުތަކުގެާބޭފުޅުންާތިއްަބވަިއެގން.ާވީމ ،ާމިގޮތަށްާިމާާމ އްދ ތަކުަގއިާެއާބުނ ާމަޤ މުތަކަށް

ާ ާއެފަދަ ާެވގެންދ ނީ ާއޮތުމުން ާހުރަހަކަށް.ާމ އްދ ތައް ާދިމ ވ ނެ ާލަސްުވމަށް ާމަސައްކަތްަތއް ާހިންުގމަށ އި އޮފީސްތައް

ާ ާފެނޭ.ާާއޭެގއިތުރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ އަށް ާދެ ވަނ34ާާައެހެންވީމ ،ާއެާސަބަބަށްޓަަކިއާއެ

ާނެ ާބަޔަކަށް ާބޭނުންވ  ާަނގަން ާފައިދ  ާނ ޖ އިޒު ާީޕ.އޯތަުކގެ ާގޮތަށް ާއޮތް ާ)ށ( ާބޮޑުކަންާމ އްދ ގެ ާފުރުޞަތު ުގމުގެ

ާކޮންޓްރޯްލާ ާޕީ.އޯތަުކގެ ާވީމ ، ާއެްއޗެއް. ާފަދަ ާެޗކެއް ާދޫކޮށްލ  ާސޮއިކޮށްފައި ާޕީ.އޯތަަކކީ ާއެހެނީ ފ ހަގަކުރެވޭ.

ާދައު ާގޮތުން ާރަނގަޅުކުރުުމގެ ާޤ ނޫނުގެ ާމ ލިއްޔަތު ާ)ށ(32.:ލަތުގެ ާރަނގަޅުވެަފިއާެއއްގެ ާމ  ާޮއތުން ގަިއވ ގޮތުން

ާރަނގަުޅވ  ާބޭނުކޮންޓްރޯލް ާަތއްޔ ުރކުުރމަށް ާޕީ.އޯ ާޕްރޮގްރ މެއް ާކޮމްޕިއުޓަރ ާނޫނީ ާފެނޭ. ާކަހަލަާނެކަމަށް ންކުރުން

ާޤ އިމު ާރަނަގޅުވ ނެނިޒ މެއް ާީމގެއިތުރަށްާކުރުން ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާާކަމަށް ާބިލުގެ ާ)ރ(ާ;3މި ާމ އްދ ގެ ާެއާަވނަ ގައި

ާއޮފީސްތަކުންާބުނ  ާތައްޔ ާގޮތަށް ާފޯމު ާހުށަހަޅައި ާހިސ ބު ާފޯމުައންދ ޒީ ާއެ ާއެސްޓިމޭްޓާރުކޮށް، ާހަމައެކަނި ގަިއ

ާމައްސަލަ ާހުަށހެޅުމުގެ ާނަމުަގއި ާަބއެްއގެ ާއެތައް ާއެކަކު ާދޫކޮށްލުމުން ާޖަހަން ާއަދަދުތަކެްއ ާފަރ ތުން އަީކާާހުށަހަޅ 

ވެްސާާްއކަންާފ ހަގަކުރެވޭ.ާައދިާމިފަދަާކަންތައްތައްާފ ހަގަކުރުމުގެާފުރުޞަތުރުާވެސްާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލައެމިހ 

ާބަދަުލގަާ ާޭއގެ ާއެްސޓިމޭޓުކުޑަކުެރވިދ ނެ. ާދޭއިރު ާމަޢުލޫމ ތު ާއެާއި ާލިޔެކިޔުމުން ާމަޢުލޫމ ތު ާހިމަނަންޖެހޭ ާގައި

ާއެ ާދީ، ާއެާފަރ ތްތަކަށް ާދިނުންާާފަރ ްތތަކުން ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުަމށް ާއެސްޓިމޭޓް ާފޯމެޓްގަިއ ފަރ ތްތަުކގެ

ާ ާފަރ ތްތަކުގެ ާއެކި ާއޭރުން ާފެނޭ. ާއެާރަނގަޅުކަމަށް ާއެސްޓިމޭޓުފަާނަމުގައި ާހުށަހަޅައި ާދެނެގަތުމުެގާރ ތްތަކުން ތައް

ާީމގެއިތުަރްށާާެވގެންާބ ރަކަށް ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާމައްސަަލއެއްކަން ާބޮޑު ާަވރަށް ާވެސް ާމިހ ރު ާރ އްޖޭަގއި ާމިީއ ދ ނެތީ.

ތަށްާތަކެތިާދައުލަާސުރުޚީ،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަކުރަންާސަުރކ ރަށްާތަކެތިާގަތުމ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާބިލުގައިާމިާއޮތް

ާ ާއަޅުަގނުޑެގާާޚިދުމަތްގަތުމ އި، ާވީމ ، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާއިޞްލ ޙުކުަރން ާއެގޮތަށް ާބިލަށް ހޯދުމުގެ

ާ ާނިންމ ލަން. ާވ ހަކަކޮޅު ާޝުކުރުއަދ ކުަރމުން ާފުރުޞަތަށް ާކުރުކޮށްލަމުން،ާެދއްިވ ާورحوتާعليكنާسالمالوޚިޔ ލު

 .وبركاتهާهللا
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 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާފޮނަދޫ

ާ ާއެންމެ. عليكنާسالملا`. ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމިފަދަ މުާމުހިއްފުރަތަމަ

ާމުނ ސަ ާމިފަދަ ނޑުެގާއަުޚ،ާބިލެއް ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅުްއވަިއާދެއްވީތީ ާތަޅުމަށް ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާވަުގތެއްަގއި ބު

ާ ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާއިޚުލ ޞްތެރިކައަމ ވަށު ާވަރަށް މ ާބޫބަކުރަށް

ާުޝކުރު ާމުނ ސައެީކގައި ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާވަގުތެދަންނަވަން. ާމިއަބު ާމިދެންނެީވ ާއަޅުަގނޑު ާމިފަދަާކޭ ާމިއޮތީ ދު

ވުރެާއެަތއްާގުނަަޔކަްށާމިާޤައުމަށްާބޮުޑވެފަިއ.ާއެެހންާދަންނަވ ލަންާމިާޖެހުނީާާުމކަންާމީެގާުކރިއަށްބިލެއްގެާމުހިއް

ާތަކެތި ާސަުރކ ރަށް ާއޮންނަނީ ާމި ާބިލެވެާމީގައި ާހޯދުމުގެ ާޚިދުަމތް ާަގވ އިދުގަތުމ އި ާކުރ ނެ ާމިކަންަކން ތަކ ިއާ.

ާއެބަ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާބިލުގައި ާރަނަގޅަްށާމި ާވަރަށް ާކޮމިޓީއަކަށްާާއުސޫލުތައް ާބިލު ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު އޮތް.ާއަުޅގަ

ާނި ާނުކޮށް ާމަސައްކަތްތަެކއް ާބުރަ ާމ ކަ ާއަގެންގޮްސގެން ާފުރިހަމަ ާގެެނވޭހ  ާތައްޔ ުރކުރަްއވ ފަިއވ ާންމ ލައިގެން ށް

ާމުާބިލެކޭ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާބިލަކީ. ާކަންަތއްަތްއާާމުހިއްމި ާމިއަދު ާޤައުމުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާމިއުެޅނީ ެވގެން

ނަމަާމ ދަމާ ާއިރުާމިފަަދާބިލަކ އިާނުލ ާކަންތައްތަްއާކުރަންާެވއްޖެާހިނގަމުންާމިާދ ާގޮތުެގާމަްއޗަށްާރިޢ ޔަތްކުރ 

ނޑުމެންނަށްާގެއްލިެގންާހިނގައިދ ނެ ގެާބިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަުދާކަމުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދިވެހިާޤައުމުާއަޅުގަ

ާެއއ ާކުރިމަތިވެފައި ާހަމަ ާބޭުނންވ ތީ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާެއކަށީގެްނވ ާާެއކީަގއި ާއެކަމުން ާއޮަތސް ާބިލެއް ާމިފަދަ ވަނީ

ާހުރިާފައިދ  ާކަންތައްތައް ާިމައދު ާނުކުރުމަކީ ާއެހެންނަމަވެސްާެއއް ާކަމެކޭ. ާވެދ ނެ ާހަމަ ާހަދ ާ، ގޮތުްނ ޤ ނޫނު

ާޤ ނޫނެއްާާމަޖިލިސްގެ ާމަޖިލީހުން ާލިބޭނެ.ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއޭރުން ާހިތްހަމަޖެހުން ާއަދ ކުެރުވނުކަމުގެ ވ ޖިބެއް

ާސަބަެބއް ާތިބެންވީ ާނަހަދައި ާޤ ނޫނުަތއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާޢަމަލުނުކުރުން ާއަުޅަގނެޑއްާާހެދި،ާއެއަށް ކަމަކަެށއް

ާޖެހެނީާގަބޫލެއް ާމި ާދަންނަވ ލަން ާމިހެން ާބިލުތައްާާުނކުރަން. ާޤ ނޫނުތަކެއްެގ ާއެތަްއ ާހަމަ ނޑުމެން ައޅުގަ

ާގެންދ އިުރާ ާނިންމަވަމުން ާމިތަނުން ާއެްއގޮތަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާކަންަތއްތަެކއް ާއެަތއް ާގެންދ އިރު ފ ސްކުރަމުން

ާއެކަމ  ާިހތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާގެންދިއުން ާގެންދ  ާޢަމަލުނުކުރަމުން ާއެއަްށ ާސަރުކ ރުން ާދޭތެރޭަގއިާާމިއަދުގެ

އެއަށްާޖަވ ބުދޭންާލިބޭނެާކަމެއްާާއެއަށްާވިސްނ އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަށްވުރެާބޮޑަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންާމ ދަމ ާ

ނޑުާގަބޫލުކުރަމޭ.ާއ ދެ،ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާ އެއަރޕޯުޓގެާކަންތައްަތްއާާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާއޮތްނަމަކ ާކަމަށްާއަުޅގަ

ގޮތަްށާާތަށްާިމއަދުގެާސަރުކ ުރންާއެާވިދ ުޅވ ާދެފުށްާފެނިފައިާމެދުާނުފެންނައަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ުނވ ާޭނނގޭާގޮ

ާފުރުޞަ ާކުރުމުގެ ާގޮތަށް ާނޭނގޭ ާއަޑި ާނޯނުވަތަ ާތެރެއިން ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާހަމަތީތެއް ާފަޅުާާސް. ާތިލަ އެހެންމެ،

ާމޯލްޑިވްސް ާލޯޑް ާހެވީ ާނުވަތަާހިއްކަންެވގެން ާގުރޫޕުާއަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕާޕ ލިމެންޓްރީ ާގެ ާޑޮލަރ43ާާުލީޑަރަށް މިލިއަން

ާއޮތް ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާފުރުޞަތެއް ާއެއ ނަާދޭކަށް ާހަމަ ާނެތީސް. ާމިައދަކު ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާމަކަ ެއީކގައި

ާމަގުފަހިވ  ާކަރަޕްޝަނަށް ާދ އިުރާާކަރަޕްޝަނޭ ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާިކޔައި ާހުއްުޓވ ށޭ ާކަްނތައްތައް ާކުރ  ގޮތަށް

ާ ާގުޫރޕުފ ހަގަކޮށްލަންާމިއަދުާބޭނުންޭވާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިއަޅުަގނޑުާހަމަާޚ އްޞަކޮށް ގެާލީޑަރު،ާހުޅުހެންވޭުރާމެންޓްރީ
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ާއައި ާސަރުކ ރު ާމި ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެާާދ އިރ ގެ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާގިނަ ާވަރަށް ާފަހުން

ދަވ .ާހަމައެކަނިާތިލަފަޅެއްާނޫން.ާހައްދުންމަތީާގޮތަށްާކުރައްވަމުންާއެބަާގެންާއަށްާމަންފ ާލިބޭާއަށްާއަމިއްލަާބޭފުޅ 

ާއިމ ރ ތްތަެކއްާ ާއެތަްއ ާހުރި ާއެއަރޕޯުޓަގއި ާއޮންނަ ާބިޑުާކައްދޫަގއި ާެއ ާނަންަގަވއިގެްނ ާވެްސާކުްއޔަށް ާގޮެތއް ކުިރ

ާުއސޫލަކުން ާކޮން ާނޭނގެ،ަކމެާނޭނގެ. ާވެސް ނުޑާާއް ާއަުޅގަ ާގެންދ އިރު، ާދެމުްނ ާައުގގައި ާޮބޑު ނަްނގަަވއިގެން

ާސު ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާބޭނުން ާޤ ނޫނެއް، ދަށުންވ ލުކޮށްލަން ާމަޖިލީހުންާާދިވެހިރ އްޖޭގެާމިފަދަ ާހަދ  ާޤ ނޫނު މި

ާއޮތް ާތަޞްދީޤުކޮށްފަިއ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަންނ ީނާާފ ސްކުރަްއވައި ާދެން ާނުވެ ާކަރަޕްޝަނަްށ ނަމަކަ

ާހަމަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާމިހެން ާކަންތައްތަުކެގާާކޮންތ ކަށްބ އޭ. ާބަދަލުކުރުމުގެ ާމީހުން ާދުވ ފަރަށް އެއ އެީކގައި

ާހިނގ  ާނަމަާާތެރޭގައި ާއޮތް ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާވެސް. ާކަންަތއްތައް ާކަރަްޕޝަންގެ ދިޔަ

ާފަހިވެފައިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެންޓިާަކރަޕްޝަންާބޯޑުންާއެާމައްސަލަާބެލުމުގެާފުރުޞަތުާވެސްާމިއަދުާއޮންނ ނީ

ާއ ދެ ާ، ހެން. ާސަބަބުތަކަކ  ާއެަތއް ާހަމިކަހަލަ ާވަުރވ އެއާ ާމަހުރެ ާމީސްމީހުންނަށް ާހުރިާާއެީކގައި ާލިޔެދީަފއި އަށް

ާވަުރވ  އަށްާލިެޔދީފައިާހުރިާފަރ ތްތަކަށްާނޭނގިާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާާރަށްރަށް،ާއެ

ާނަ ާބޭފުޅުންގެ ާފަދަ ާމިައުދާމަނިކުމެން ާވެސް ާހުރުމަކީ ާހުރި ާބަދަލުވެގެްނގޮސް ާރަށްރަށް ާއެ ންނަމަށް

ސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭާކަންތައްަތްއ.ާމިއީާހިނގ ަފއިާހުރިާކަންަތއްތައް.ާިމއީކީާހަމަެއކަނިާކުީރާސަރުކ ރަކަެށއްާނޫން.ާ

ާއެ ާހިނގ  ާމިހ ރު ާޢިއްޒަާމިއަދުގެ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއ ދެ، ާމަނިކު، ާމޫސ  ާމޫސާ ވިދ ޅުވ  ާމެންބަރު ތްތެރި

މަނިކުފ ނުގެާމޭފުޅުގައިާއަތްޕުޅުޖައްަސވައިަފއިާއަޅުަގނޑުާވެިރކަންކުރަމުންާމިާގެންދަނިއްޔޭާއެވިދ ުޅވ ާާމަނިކު،ާއެ

ާހިނގ ފައި ާތެރެއިްނ ާިމާާވެރިކަންކުރުުމގެ ާައޅުަގނޑު ާެއހެންވީމ ، ާދަންަނވަނީ. ާމި ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަުކެގ ހުރި

ާމިފަދަާޤ ދަ ާމުހިއްންނަވަނީ ާއެއްކޮޅުްނާނޫނެއްގެ ާހަމަ ނޑު ާޤ ނޫނުާއަޅުގަ ާބޮޑުވެފައޭ.ާމި ާވަރަށް މުކަންާމިއަދުާވަނީ

ާާއަނެއްޮކޅަށް ާބަލައ77ާިއ ދެ، ާމަްއޗަށް ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަންޖެހޭާމ އްދ ގެ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ލީމ 

ާހުރި ާާމ އްދ ތަކެއް ާަކންތައްތައް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާވިަޔސް ާގެންދ ކަމަށް ާމި ާވަަރްށާާކުރަމުން ާބަލ އިރު ގޮތަށް

ާ ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަީޒޒް ާބިލެކޭ ާވީހ އަރަނގަޅު ާބިލު ާމި ާއޮތީ. ާމި ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާައވަހަަކްށާާބޫބަކުރު ެވސް

ާޤ ނޫނަކަށް ާފޮުނއްަވިއގެން ާވެެގންދިޔުާެވގެންާކޮމިޓީއަކަށް ާކަރަޕްޝަނަާން ާމަގުފަިހވާ ދ ނީާމިއަދުގެާސަުރކ ރުން ާށް

ާކުރަމުންާމިގެންގޮ ާމަޖިލިތަށް ާހަދ  ާޤ ނޫނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުއްުޓވުމަށް ާކަްނތައްތައް ާވަަރްށާދ  ާކޮށްދެވޭނެ ސްާއިން

ާމަސައްކަތެއްމުހިއް ާއެހެންވީމ ާމު ާމުހިއް، ކަމަށް. ާމަޖިލީހުެގާމި ާރައްޔިތުންގެ ާފުރިހަމަކުރެްއވުމުަގިއ ާމަސައްކަތް މު

ާއެއް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިބޭނެބ ރުހުރިހ  ާއުއްާލުން ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެީކގަިއާކަމަށް ާއަދި މީދުކުަރން.

ާފ ސްެވާ ާބިލު ާމި ާނުވަތަ ާހެދުން ާޤ ނޫނު ާކުރިން ާއިށީނުމުގެ ާނިންމ ލ  ާވ ަހކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުން ދަންނަވ ލަން

ާކު ާމި ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާެއއީ ާގަވ އިދ ާރަމުންޤ ނޫނަކަށްވުން ާޤ ނޫނ އި ާހުްއޓުޭވެނާޚިާގެންދ  ާކަންތައްތައް ލ ފު

ާހި ާނުވެ ާތިމަންނަމެންާާނގައިދ ނޭ.ކަމަކަށް ާނެތަސް ާއޮަތސް ާޤ ނޫނެއް ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާދެންނެވީ ާމި އެހެން
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ގޮތަކަށްާކުރައްވ ނަމޭާވިދ ުޅވެާކުރަްއވަމުންާގެންދަވ ާކަންތައްަތއްާމިާފެންނަނީ.ާރައްޔިތުންެގާާކަމެއްާބޭނުންާބޭނުން

ާރު ާއެާހުންމަޖިލީހުން ާނުކުމެވަަޑއިގެން ާއޮފީސްތަކަށް ާވަޒީރުންތައް ާބޭނުންާނުދޭ ާބޭފުޅުން ާކުރައްވަމުްނާފުޅު ކަމެއް

ާިޚޔ ނ ތެކޭ.ާާގެންދަވ  ާަރއްޔިތުންނަށްވ  ާުނވަތަ ާދައުލަތަށް ނަޑެއޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާއެީއ ާަދންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު އިރު

ާ ާއެކަެމއް ާިތއްބެވީ.ާެއކަްނާާނުކުެރވޭނެޭއ.ާއެީއާޤ ނޫނުއަސ ީސއ އެގޮތަށް ާއެ ާމަޤ މުގައި ާމިހ ރު ާއެބޭފުޅުން ޚިލ ފަށް

މިފަދަާކަންތައްތަެކްއާ، ދޭ.ާއެހެންީވމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަެއއްާކޯުޓތަކުގެާނިންމުންތަކުންާއެބަާފެނިގެންާހ މަވެގެން

ާބި ާމި ާހުރީމަ ާގަތުމ އި،ާމިހެން ާތަކެތި ާސަރުކ ރަށް ާވ ހަކަލަށް ާބިލަށް ާހޯދުމުގެ ާކަންތައްަތްއާޚިދުމަތް ާމި ދައްކ އިރު

ާދެޭކގޮުތގަިއާމުހިއްމު ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާބިލުާާފ ހަގަކޮށްލުމަކީ ާމި ާކުރިން ާވ ހަަކާނިންމ ލުމުގެ ާގެާަކމެއް.ާައޅުަގނޑު

ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއިޞްލ ޙުކުެރްއވުމަށް ާހުށަހެޅުސުރުޚީ ާއެ ާލަޠީފް ްއިވާޙަސަްނ

ާސަރުކ ރަށްާތަކެތިާގަތުމ ިއ،ާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާބިލުާާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާެއއީހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެާބައޮތުމުގެާ ާިއތުރަށް ާމި ާއެއީ ާއޮތުން ާބިލު ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަތް ާގަތުމ އި ާދައުލަތަްށާތަކެތި ދަލުަގއި

ާއަުޅގަ ާއެއަށް ާވެްސާދެކޭތީ ނޑު ާއަުޅގަ ާތ އީކަމެއްކަމަށް ާވ ހަކަޮކުޅާދުނޑު ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން، ާވ ހަކަ ކުރ 

ާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެްއ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހު

ާ ާވ ހަކަެދއްކުމުގެ ާޮއވޭ ާަގވ އިުދަގއި ާރައީްސ،ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީގަިއާއުޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ސޫލުތަެކއް.

ާއަތޮ ާމުޅި ާހުރެ ާއެހީތެރިައކަށް ާއަތޮޅުގެ ާހައްދުންމަތީގެ ާމިއައީ. ާއިނދެފައި ާބަލަން ާބަޖެުޓާާޅުއިނދެފައި އޮފީހުގެ

ާބޮޑުާމައްސަލަ ާގެންދ އިުރާާކ ލަިއގެން ާއެހެންާމީހުންގެާވ ހަކަދައްކަމުން ާތެދުވެ ާމިތަނަށް ާހުރިާމީހަކު އެްއާޖެހިފައި

ާ ާހުރި ާބަލ ފައި ާފުުލސްއޮފީހުން ާމައްސަލަތަކެއް ާކޮރަްޕޝަންގެ ާފ ޅުގައި ނަޑއެިޅގެން ާވަގެާކަ ާހުންނަާާއްބޮޑު ގޮތަށް

ާވ ހަކަމީ ާމިތ  ާދަހަކު ާވިއްކ އިރު ާވެސް ާހައްދުންމަތީެގާމަނިކުފ ނު ސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނަޑީކާކުރީގައި

ާ ާކޮންމެވެސް ާމީހެއް. ާހުރި ާއުޅެަފއި ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާވެސް ާބަލައިލަން ާއެކަންކަްނާވަަރކަށް ާއަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނެ

ާއެމަްއސަލަިއަގިއާ ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާކުރ ނީ. ާކީއްތޯ ާބޭލިޔަސް ާދިމ ލަށް ނޑ  ާއަޅުގަ ާމިއަުދ ާރުޅި ާއޭގެ އިނގޭކަން.

ާމިހ ރުާކޯޓަށްާގެންދިޔަޔަސްާަހއްޔަރުކުރ ނެާވަެގްއގެާމައްސަަލއިަގއި.ާެއވަުރގެާމީހަކުާމިތ ާއެާވ ހަކަަދއްަކވަނީ.ާ
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ާ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

އެއްާނޫން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެއްަގއިާެއހެންާމެންބަރަކުާދެއްކެިވާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާފުޅަވ ހަކަ ާށް ާނިޒ މ ޖަވ ބުދޭކަށް ާނޭުރވޭނެ. ާފުރުޞަތެއް ނަޑކަށް ާމައްސަލަާާއަުޅގަ ާދ އިރ ެގާާބެހޭ ާފޮނަދޫ އެްއ،

ާهللا.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ ާބ ރަށް ާފޮށި ާަވގުްނގެ ާބުެނއުޅޭ ާމުސްކުޅިން ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނުޑާބަޝުކުރިއްޔ  ންނ ނެއޭ.

ާމިހ ރުާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާލ.އަތޮުޅގެ ާކުރީގެ ާފަދަިއން ާެއވިދ ުޅވި ާއަޚު ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާނެތިން ދަންނަވ ކަށް

ާމަނިކަކީާވަެގކޭާދަންނަވ ކަށްާނޫންާމިުއޅެނީކީ.ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލީހުގެާަގވ އިދުަގއި.......ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖި

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާހައް ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާކޮންމެއަކަސް ާެއހީތެރިއ ދެ، ާއަތޮޅުވެރިޔ ގެ ާކޮށްދުންމަތީ އެއްާާފަކަން

ާ ާއެާނޯންނ ނެއޭ. ާއޮޅިވަަޑިއގެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއުއެމަނިކުފ ނަށް ާވ ހަކަތަޅުްއުވވަނީ. ާނެތް ާމިތ ޙަޤީޤަތެއް ނަގިއާކެއް

ާއަުޑގަދަ ާއޮުޅވ ލަން ާރައްޔިތުންނަށް ާދަްއކަަވިއގެން ާމަސައްކަތަށްކޮށް ާބޭނުން.ާާެއކުރ  ާޖަވ ބުދޭން އަޅުަގނުޑމެން

ާޢިއް ާެވްސ ާނުދެއްވ ެނކަން ާފުރުޞަތު ާަރއީސް، ާއަޅުަގނޑުާޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާެއއްެޗްއާބޭާއިނޭގ. ނުން

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭރު ާދަށުން ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މީ ާހަމައެކަނި ާއޮންނ ނެ. ާފުރުޞަތު ާދެންނެވުުމގެ ާވެސް އަޅުަގނޑަށް

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަމޫސ މަނިކު ާބޭނުންފުޅުހ  ާއެބޭފުޅ  ާއަުޅގަާތެދުެވވަަޑއިގެން ާަދއްަކވ އިރު ނޑުމެްނާއެއް
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ާވިދ ޅުެވގެންނުާ ާރައީސް ާބުނީމަ ާދޭއްޗެއް ާތެދުވެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޑުއަހަން. ާއިށީންނ ށެމިތިބެނީ ނުޑާވ ނެ ާއަުޅގަ ކޭ.

ާއަުޑއެދައް ާވެސް ާވ ހަކަ ާުއޅޭ ާމަނިކުވުއްސެާކަން ާއެއީ ާވ ޖިެބއްން ާއެހެންވީމ ާފ ނުގެ ާވ ނީ. ހުޅުހެްނވޭުރާާ،ކަމަށް

ންނަށްާއޮޭޅގޮތަްށާތުެވވަަޑިއގެންާރައްޔިއިާތެދުހަުކާމިތަނުގަސ ާމަނިކުާކޮންމެާދުވަދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫ

ާއެ ާއޮޅުވ ލ  ާވ ހަކަޙަޤީޤަތް ާބޭނުންފުޅުވ ހ  ާމިތ އެާބޭފުޅ  ާވެްސާާނގައިްއ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްަކވ އިރު

ނުޑގެާމަްއސަލައުާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމި، ރުޞަތުާއޮންނަންވ ނެ.ާއެހެންވީމ ވ ހަކަދަްއކ ނެާފު ެއްއާާޅެނީާއަުޅގަ

ާމޫސ  ާއޮތިްއޔ  ާއެާތަނެއްަގއި ާއަވަހަށް ާއެއަްށާާމަނިކު ާމިއިނީ ނޑު ާައޅުގަ ާފޮނުއްވ ށޭ. ާޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ

ާ ާިއނގޭތޯ. ާތަްއޔ ރަށޭ ާޖަވ ބުދ ރީވ ން ާައޅުަގނޑުއެހެްނވީމަ، ާމަނިކަކީ ާނެާމޫސ  ާވަެގކޭ.ާދަްނނަވ ކަށް ތިން

ާއައިފަހުން....ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާސަރުކ ރުާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެ ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ .ޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭާާންބަރު ާިނޒ މ  ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި

ާދ އިރ ... ާހުޅުހެންވޭރު ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާާމައްސަލަެއއް ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެިރާޢިްއޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެުރވޭނީ ާފުރުަޞތު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާމައްސަަލެއއްަގއި ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . މެންބަރު

ާގޮުތގެ ާމެންބަރެއްާގަވ އިދުަގިއވ  ާކޮންމެ ާއެއީ ާދެއްެކވުމަށް. ާވ ހަކަފުޅު ާޢިްއޒަތްތެިރާާކަމުގައިާމަތިން ާއެ ވިޔަސް

ާވިދ  ާެއއްެޗއް ާވިދ ޅުވ  ާމެންބަރަކު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާޅުވުމުން ާވ ހަކަާމްފަހުމި ާކޮން ާއެވިދ ޅުވަނީ ކަެމްއާާއެއްާާވ ނީ

ާމީހެއް ާަކހަލަ ާކޮންމެ ާއަދި ާޢިްއޒަތްތެިރާާކަމުަގއިާއަޅުަގނަޑކީ ާދ އިރ ެގ ާެދކުުނ ާހެންވޭރު ނޑު ާއަުޅގަ ވިޔަސް.

ާއަރުވަން.ާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާފުރުޞަތުމެންބަރުާ

ާ

ާްނބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެ

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބިލެއް ާޭބނުންތެރި ާވަރަށް ާބިލަކީ ާހޯދުމުގެ ާޚިދުމަތް ާގަތުމ ިއ ާތަކެތި ާސަުރކ ރަށް ާމިއޮތީ ކަަމްށާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ

ާޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއަދި...ާއަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާޢަބްދުލްޣަފޫރަ ާހ މިދު ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގެްނގޮްސާާށްހެންވޭރު ާވ ހަކަފުޅު ާއަރުވަން ފުރުޞަތު

 ދެއްވުމަށް.ާމިހ ރުާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެްނބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާދ އިރ ގެހެންވޭރުާދެކުނުާ

ާބިަލީކާ ާމިއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަ ާބިލެއް ާރަނގަޅު ާވަރަްށ ާދެޭކގޮުތގައި ާމުހިއްއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާއަދި ާޭބނުންތެރި ާއެރަށް ާބިލެއް. ންނަމަވެސް،ާހެމު

ގޮތުންާއަދިާއިދިކޮޅުާަބއެއްާމެންބަރުންާވެސްާމިހ ރުާާލިމަންޓްީރާގްރޫޕްގެާީލޑަރުާފ ހަގަކުެރއްވިާއަޅުަގނޑުާޕ ީޓގެާޕ 

ާަނމަ ާމިބިލުގެ ާފ ހަގަކުރަްއވައިފި ާވެްސާށް ާއަޅުަގނޑަށް ާއިތުރުުކރަން. ާޢިބ ރ ތް ާމި ާދައުލަތް ާބަދަލުަގއި ސަރުކ ރުގެ

ާ ާރަނަގޅު ާއެއީ ާވ ރުތަާާކަެމއްފެނޭ ާކޮންމެއަކަްސ ާވައްާކަމަށް. ާމަގްސަެވފައިވ  ާފޮހެލުމުގެ ާއ ދަތަެކއް ދުަގއިާކަމުގެ

ނޑުާހުށަހަޅ ފައިވ ާ ާމީަގއިާއަުޅަގނޑަށްާއެންމެާހިތްގައިމުާކުރަނީ.ާދެންާވެްސާާމިާޤަބޫލުއޮތްާބިލެްއާކަަމށްާއަުޅގަ

ާ ާމިއަންނަނީ ާިމއަދު ާމިބިލު ާވަނީ ާއިޞްކަމަކަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާަފރ ތްތަކުންލ ޙުވަމުންދ  ާވަރަްށާއެާާ.އިިދކޮޅު އީ

ާ ާކަެމއް.ާެއއީ ާއުއްމީދެއްާރަނގަޅު ާބޮޑު ާވަރަށް ާުޒވ ުބާާއަުޅަގނޑަށް ާުކޑަކޮށް ާއެހެން ާކަމެއް.ާމިތ ނަގއި ާލިބޭ ވެސް

ާގޮތަކަށްއުފެދިދ ނެ ާމިކަހަލަ ާބުރެއްަގއި ާމިކަހަލަ ާމިާ. ާސަބަބުން ާމިބިލުގެ ާކޮންމެއަކަްސ ާވެސް. ާދ ނީ ާހ ރުާމިކަން

ާެވްސާ ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާގެންނަންޖެހޭނެ. ާބަދަލު ާބޮޑެތި ާވަަރށް ާއ ަދކ ދަތަކަށް ާމިގެންގުޅޭ ާސަރިވސްަގއި ާސިވިލް ވެސް

ާ ާވ ތީވިއްަސކަށް ާމީހަކަށް ާހުރި ާއުޅެފައި ާސަރުކ ރުަގއި ާމިބިލުަގިއާާއަހަރު ާކޮންެމވެްސވަރަކަށް ާވެސް ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ާއެބަާއިނގޭ.ާއަޅުގަ ާކަންަކްނާާތަޖުރިބ ާދައްކ ާވ ހަކަަތއް ނޑުމެންގެާސިިވލްާސަރވިސްގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު އަކީ

ކީާސިވިލްާަސރވިްސގެާތެރޭަގއިާމިފަދަާކަްނކަންާކުރ އިުރާިސވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަނުންާެވސްާވެސްާއޮތްާޙ ލަ

އަދިާމިބިލުގަިއާހުިރާއެކަީށގެންވ ާވަރަށްާއެކަްނކަމަށްާބަލައިާނުލެޭވާކަން.ާއެކަްނކަމަކީާވެސްާކުރަންޖެހޭނެާކަެމއް.ާ

ާސްޓޭ ާކޮމިޓީ ާބެހޭގޮތުން ާކަްނކަމ  ާމިނިސްޓްރީއ ބައެއް ާަފއިނޭންސް ާކަމަށްާާޖްގައި ާދައްކަންޖެހޭނެ ާވ ހަކަ ވެސް

ާ ާެދކެނީ. ާކަންތައްއަޅުަގނޑު ާބައެއް ާހުރި ާމިބިލުަގިއ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާތަުކގެ ާމިތ ނަގިއާހަމަ ފ ހަގަކޮށްލެވުނު

ާަގއިާވަނަާމ އްދ ގެާ)އ(5ާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކޮށްލެވޭާާމިސ ލަކަށްާކަންާއެބަހުރިހެންާހީވަނީ.ާލަންޖެހޭނެާކަންހ މަކޮށް

ާއަާާތަކެތި ާގަންނަ ާަވކިން ާެއއްެޗއް ާގަނެގެންނުވ ނެާާގުަގއިގަތުމުަގއި ާތަކެތި ާައދަދެއްގެ ާލިޔެަފިއާާއެވެ.ާގިނަ މިހެން

ާއުޅޭއިުރާހަމަާ ާގަނެ ާަތކެތި ާއޮފީސްަތކުަގއި ާކުީރެގާސަރުކ ރު ާީމގެ ާައޅުަގނޑުެމންނަށްާއެބައިނގޭ ާވެސް އޮންނައިރު

ާދަރ ާ ާގޮްސާމިރ އްޖެ ާޮބޑުެވގެން ާއެ ާކޮށް ާކަންކަން ާމިަކހަލަ ާމަކަރުހެދުމ އި ާކުދިކުދި ާކަމަށް ގެންގުޭޅާއ ދަކ ދަަތކެއް

ާ ާއައިސްފައި ާކައިީރަގއިާމިހިސ ބަށް ާބަދަލުވިތ  ާވެިރަކން ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާހަނދ ނެްއޭވ ނޑު ާއަުޅގަ ިމޮއތީ.

ާަވކިާ ާކޮށްލ ފައި ާކޮށްލި. ާވެސް ާފްރީޒް ާޒ ތަކަށް ާވެސް ާއެަކއުންޓައް ާހުރިހ  ާސަރުކ ރުގެ ާމިނިސްޓްރީން ފައިނޭންސް

ާހިފަހައްޓ ލަން ާެވސް ާރިލީޒްކުރ ގޮތަށް ާޗެކްތަްއ ާތެޭރގައި ާަޓއިމެްއގެ ާައޅުަގނޑުމެންނަްށާާޑައުން ާއޭރު ޖެހުނު.
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ނުޑާ ާއަުޅގަ ާކަން. ާެގްއލެމުންދ  ާފައިސ ތައް ާހަމަ ާެތރެއިން ާާެއއްެޗްއގެ ާއޮތް ާގޮސްފައި ާފޫ ާހަމަ ާފެނުނީ މަންޒަރު

ާއަވަހަްށާ ާގެނެސް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދިރ ސ ކޮށް ާިވސްނ  ާސީރައަސްކޮށް ާފޮނުވ  ާކޮމިޓީއަަކށް ާމިބިލު ދެކޭގޮުތގައި

ާއަ ާހަމަ ާކުރެވިޖިްއޔ ާފ ސްކުރަން ާމިކަން ާެވސް ާކުރިން ާބަޖެޓްގެ ާމިއަހަރުގެ ާއޮތިއްޔ  ާވ ން ާއަދި ާފެނޭ. ނޑަށް ޅުގަ

ާ.ޝުކުރިއްޔާ ރަނގަޅު.ާވަރަށްާޮބޑަށްާޝުުކރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުަރނީާމިާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވަން.ާ

ާ

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާޝުކު ާރަ`. ާޢިްއޒަތްތެރި ާިރއްޔ  ާދަހި ާބެލީ ާވެްސ ާައޅުަގނުޑ ާބޭނޭތޯ.ާއީްސ. ާމަސްކޮޅެްއ ައއިނަުކން

ާއައިނުާ ާމި ާމިއަުދގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގޮސްފައި. ާދަހިކަން ާވަނީ ާމަސް ާގެ ާދަިހާއެހެންވީމ ، ާހިތުން އަޅުަގނޑު

ާވަނީާކަމ އެކު ާމަސައްކަތް ާކުރި ާބ ނަން ާމަސް ނޑު ާާއަުޅގަ ާބޭކ ރުވެަފއި. ާމިއަދު ާކުެރވުުނާެއކަމަކު، ނޑަްށ އަުޅގަ

ާއައިނުގަ ާމި ާަބލ ނަން ާައޅުަގނޑު ނޑަީކާާއިމަސައްކަތަކުން ާއަޅުގަ ާމިއަރަނީ ާހިަތށް ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނޭތޯ. މަސްޮކޅެއް

ބޮޑަްށާތ އީދުކުރ ާމީހެްއާނޫނޭ.ާާޤ ނޫނަކުންާކަްނތައްތައްާމަނ ކުރަްނާމ މިާމަޖިލީހުގައިާވ ހަކަދައްކ އިރުާއަބަދުވެްސާ

ާނޫނޭ ާއޮތުމަކުން ާާޤ ނޫނެއް ާވެސްހުރިހ  ާނިމެނީކީ ާާ.ކަމެއް ާކަންތައްތައް ާނޫނޭ ާނެތިގެން މިހ ރުާޤ ނޫނެއް

ާެވސް ާޙަޤީޤަތެއް.ާާ.ވަމުންދަނީކީ ާަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިތުން ާައޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރުމަކީ ާޙަީޤޤަތް މި

ާޓީ ާޕޮލިހުން ާދ ދިފަހުން ާކަންޭނނގެ ާމޯލްޑިވްސްއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާިދވެިހރ ާވީ ާއ އި ާތަފ ތުާއްޖެ އަޑަށ އި

ާމ ރ މ  ާވ ހަކަ. ާދެއްެކވި ާއަރ  ާމީޑިޔ ތަކަށް ާކަންަތއްތަުކގެ ާފ ޑުފ ޑުގެ ާގްރޫޕްތަކ އި ާހިނގ  ާދައްަކއިގެްނާރީ ވ ހަކަ

ާއެން ާކުށްތަކ  ާގޭންގު ާވަނީ ާބިލެއްމެފަހުން ާަތޞްދީާބެހޭ ާވަނީ ާފ ްސކޮށްފައި.ާެއއަްށވެސް ާއެއަޤުވެސް ާެވްސާކޮށް ށް

ހިނިގާާކުރެވުނުާދުވަހުންާފެށިގެްނާމިއަދ ާހަމައަށްއެާއަދ ާމިބިލުާތަޞްދީޤު، އެކަމަކުާވަނީާމުއްދަތުތަކެއްާލިބިަފއި.ާ

ާ ާވެސް ާއެކަންތައްަތއް ާކަޓަުރއެޅުމ އި ާއ އި ާގޮސްފައިމ ރ މ ރީ ާއަށް ާިއންތިހ  ާވަނީ ާފައިދ ެއއަުކން. ާވެްސާާވީ ެއއް

ާ ާދަންނަވ ަލންނެތް. ާވ ހަކަާއެހެންވިމ ، ާާމިއުޅޭ ާޤ ނޫނަކުން ާައކީ ާކަމެއް ާއެީއާާފަރުޖެހޭނެހުރިހ  ާބެލުމަކީ ކަމަށް

ާ ާަވގުއުސޫހަމަޖެހޭ ާމީހުން ާނޫނޭ.ާކަްނކުރ  ާއެކަންަތްއާލެއް ާމީހުންނަށް ާކަންކުރ  ާުނވަތަ ާއަުތގަިއާހިފައިގެންނޭ ންގެ

ާނަސޭޙަނުކުރެވޭ ާއެމީހުންނަށް ާެއއީ ާއަދި ާކަމުގައިނެ ާދީގެން ާއަދިާތް ާމައިދ ނެްއާއެމީާވިޔަސް ާކުޅިވަުރގެ ހުންނަށް

ޑެްއާޤަބޫލެއްާނުކުަރޭމާކުރެިވގެންާނޫނީާައޅުަގނާތަކެއްގޮތުންާކަންތައްާާއެކަމަކ ާުގޅޭާ.ިވޔަސްާކަމުަގއިދައްކަިއގެންާ

ާ ާކަންތައްތަެކއް ާނެތިގެންތޯާާނެތިގެންޤ ނޫނަކުން ާޤ ނޫނެއް ާކަމަްށ. ާުނކުރ ނެ ާއެަކންތައްތަކެއް ާކަމަކަށް. ދ 

ާރ އްޖެާ ާެއއަރޕޯޓްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހިއްސާ ވިއްާާގެ ާކުންފުީނގެ ާދިރ ުގގެ ާނެތިގެންތޯ ާޤ ނޫނެއް ވިއްކ ލ ަފިއާާކ ލީ.

ވިއްކ ލ ަފއިާބައެްއެގާާކުންފުނީގެާހިއްސ ާބައެްއގެާއެަކއުންޓަށްާމިލިޔަންާޑޮލަރުާޖަމ ކުރީ.ާޤ ނޫނެއްާނެތިގެންތޯާފެން

ާޖަ ާޑޮލަރު ާމިލިޔަން ާއެތައް ާއެަކއުންޓަށް ާޖީ.އެމް.އ ރުންމ ކުރީ. ާނެތިގެންތޯ ާނަގ ަފިއާާޤ ނޫނެއް ފައިސ ތަކެއް

ާޤ ނޫނެްއާ ާކުރީ ނޑި ާބޮ ާޖީބަްށ ާއަިމއްލަ ާޑޮލަރުތަެކއް ާމިލިޔަން ާއެތަްއ ާހޯދ  ާފަިއސ ތަކެއް ާބޭނުންވ  އިންތިޚ ބަށް
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ާ ާނެތިެގން ާޤ ނޫނެއް ާނެތިގެންތޯ. ާކަންތައްތައް ާނޫން. ާއުސޫލެއް ާހަމަޖެހޭ ާއެއީ ާބުނުމީ ނޑުމެންނަްށާނުެވއޭ އަޅުގަ

އަހަުރގެާވެރިކަމެްއާކުރުމަށްފަހުގަިއާބަދަލަކަށްާކިޔ ާރ އްޭޖގެާރަްއޔިުތންާއެާބަދަލުވަނީާިމއަުދ52ާާފެނިގެންާމިދަނީާ

ާބަދަލު ާއެ ާރ އްޖޭެގާރަްއޔިުތން ާާގެނެސްފައި. ާއަުއާދުވަެހއް،ާއަުއާރަަށކަށް ާކުރުމަށްފަހުާގެނަީއާއެބޭފުުޅން ހިޖުރަ

ާކަންތައްަތކެ ާކުރުމަށްޓަކައި.ާހިތ މައަާއްއައު ާހިޖުރަށްާކުރުމަށްއީޖ ދު ާަރށަށް ާއެ ާކީ ނޑުމެންާއެާފަހުގައިާނޫނީ ާއަޅުގަ

ާބަހުން ާއަނެްއާދިވެހިރ ާބޭފުޅުންގެ ާފެނިެގންއްނަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅގަ ާދިއުމަށްަފހު ާއަށް ާާޖެ ކަރަޕްޝަނ ިއ،ާދިޔައީ

ާކުރީގެާ ާޢަމަލުތަކ އި ާފެންވަރުާނ ތަހުޒީބް ާބޭނުންވ ާދަށްވުމ އިާދިރިއުޅުމުގެ ާުއޅެން ާއުޅުމ ިއާގޮތަާއިންސ ނ  ށް

ާދިރިއުޅުމަކަށް ާާމުޑުދ ރު ާދިަޔ ާމަންޒަރު. ާޙަޤީޤަތަކީ. ާރައްޔިތުންމިއީ ާިގސްލާ ާދިވެހި ާކަންބޮޑުވެ ާމިކަމ  ާމިއަދު

ާދަތު ާއަޮތޅުތަކަށް ާރ އްޖެތެރޭ ާވީކެންެޑްއގައި ާކޮންމެ ާޢ އްމުކޮށް ނުޑމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާމަންޒަރު ރުކުރަމުންދ ާރޮމުންދ 

ާވ ހަކަާ ާތިލަފުށީގެ ާކަންނޭނގެ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނ ާފެނޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމަޝްހޫުރާާބަޔަކަށްވ ތީ ާެއއީ އަކީ

ާވ ހަކަާާވ ހަކަ ާާއެއް.ާތިލަފުީށގެ ާެއވިދ ޅުވ  ާހުންނެިވ52ާާއަކީ ާއޭުރގެ ާކަިއރީގައި ާނިންމުނުތ  އަހަރުެގާސަރުކ ރުން

ާއަލްއުސްާ ާބިްނާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެވިދ ޅުވ  ާވަނީ ާމަނިކުފ ނު ާެއ ާޒަމ ނުގަިއ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫްމގެ ާމައުމޫނު ތ ޛު

ާހި ާޑޮލަރަށ7ާްއްކުމަށްޓަކައި ާއެާމިލިޔަން ާހުރިހ  ާކުރުމަށްޓަކައި ާހިތ މަކަންތައް ާނިންމ ފައި. ާމިާއަކަމެއް ކީ

ާމި ާއައިްސގެން ާތެރެސަރުކ ރުން ާހެޔޮވެިރކަމުގެ ާއެކަންތައްިވދ ޅުވ  ާާއިްނ ާބައްލުވެގެނ7ާްވެސް ދިޔަީއާާމިލިަޔނުން

ާޑ43ާޮ ާމިލިޔަން 7ާާލަރަށް. ާޑޮލަރު 43ާާމިލިޔަން ާބަދަލުވުމަކީ ާޑޮލަރަށް ާުސވ ުލާމިލިޔަްނ ާމީހ  ާރައްޔިތު ިދވެިހ

ޤަތަކީާއެްއ.ާޙަޤީާިނގުަޅއިާގަންަނނީ.ާރައީސްާމިއީާސީރިައސްާމައްސަލަހޭާކަމެއް.ާއެމީހ ެގާޙައްޤުތަކެއްާއުފެދެންާޖެ

ާ ާމަްއސަލަިއގަިއ ާކަެމްއާއެވިދ ުޅވ  ާނ ޖައިޒް ާއޭެގ ާނުަވތަ ާކަމަށް ާއޮތް ާކޮރަްޕޝަންތަކެއް ާމީގެ ނޑުމެންނަށް ައޅުގަ

ހިނގ ާކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާމިތ ނގައިާއިންެނވިާއެމް.ޑީ.ީޕާޕ ލިމަންޓްރީާގްރޫޕްގެާރައީްސާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާ

ާހުޅުހެންވޭ ާމެންބަރު ާޢިއްާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރު ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާކުންފުނިާޒަތްތެރި ާއަމިއްލަ ާމަނިކުފ ނު އެ

ާ ާލޯޑަށް ާެހވީ 43ާާކަމުގަިއވ  ާމަަސްއކަތް ާއެ ާޑޮލަރަށް ާމައްސަލަޙަމިލިޔަން ާީސރިއަސް ާިމއީ ެއއް.ާާވ ލުކުރުން.

ގަންީދާهللاާއަށްާގުޅ ފައިާގެާާރައީސްާމިއީާސީރިއަސްާެވެގންާމިދަނީާއެނގިވަަޑިއގަންނަވ ތޯާރޭގައިާއަޅުަގނޑުމެން

ާމިދަންނަވަނީ ާކޮށްފަިއ ާނިކަމެްއޗަުކާާހުވ  ާއ ަދއިެގ ާމީހަކު ާކޮންމެެވސް ާގުޅ ފަިއ ާައށް ާގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ރޭގައި

ރީތިާވ ނެާކަމަށްާާލިސްޓުާފޮތްާލިބިދ ނެހޭ.ާތިާގޭގައިާގައިާއުޅުނުާފޮތްާލިސްޓ3ާުގްޭރޑްާގުޅ ފައިާބުނީާދަރިފުޅުގެާ

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ ާދެންނެވިން ާައޅުަގނޑު ާއޭ. ާދޭއ ދޭހޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަންނ ށޭ ާސީރިއަްސާވ ހަކަާބަލ  ާމިީއ ާެއްއ.ާނަމޭ.

ނޑުމެންނަށްާލިބިމުންާއަިއާއަހަުރެގ7ާާހަތަރުާާމިއީާއަުޅަގނޑުމެންާމިވޭުތވެިދޔަާދެތިން ރ އްޖޭެގާޚަޔ ުތގަިއާއަުޅގަ

އެމީހ ާމިާއަޅ ާވޭްނާާރުދ ސްތު،ނގޭާއެމީހ ާކުރަންޖެހޭާބަފޮތްތައްާމިއަދުާވަނީާނުލިބިފައި.ާދިވެހިާރަްއޔިތުާމީހ ާއި

ާއަންހެނުންާކައިީރގަ ާއަޅުަގނޑު ާބުނީމ  ާގުޅ ފައި ނޑުާއިއަޅުަގނޑަށް ާއެކަމަކު،ާާއަުޅގަ ާދޭށޭ ާައވަަހށް މިއަދުާބުނިން

ާއެ ާދެރަވެފައި ާމީހ  ާރަްއޔިތު ާއެ ާހިތ މަކުަރމޭ ާހ ދަ ާާއަޅުަގނޑު ާހ ދަ ާހިތ މަޔަކ  ާހ ދަ ޭވެނާބުނަނީ
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ާކުެރވުނީމައޭާހުސ ސްއި ނޑުމެންނަށްާގުޅ ފަިއާބުނަންާެކރޭނީ.ާމިއީާޙަޤީޤީާވ ހަކަެއއް ގަންދީާހުވ ކޮށްަފިއާهللاާއަުޅގަ

ާާމިދެންނެވީ. ާމިއީ ާޭރގަޙަޤީޤަތް ާވ ަހކަ ާެއއްެޗއްެގ ާބުނި ާމީހަުކ ާުގޅ ފައި ާލައްާިއ ާބައްލަވ  ާދެން ާިމާމިދެންނެވީ. ވ 

ާޮބޑުެވގެން ާކަންތައްތައް ާޑ43ާޮދަނީ ާމިލިޔަން ާެއތަން ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާލޯޑަށް ާހޭީވ ނުޑެގާލަރަށް ާއަޅުގަ ދިނީމ 

ެދާާއީމިލިޔަންާޑޮލަރުާނަގަިއގެންާއެކަންތައްާކުރީމ ާއ43ާެމިލިަޔންާޑޮލަރަށްާކުރެވޭާކަެމއ7ާާްއެއީާއަކީާާމައްސަލަ

ާ ާެއކަންތަްއ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާސުވ ަލކީ. ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއީ ާކަމެއްތޯ ާފެންނަ ާއަާފުށް ާކުރެވެްނާކުޑަ ގަކުން

ރަޕްަޝންާލައިގެންާއަމިއްލަާޖީބަށްާފައިސ ާވަންނަގޮތަށްާކަްނާނުންހ ާއަގެްއގައިާކުރީމ ާޭއގެާކައޮްއވ ާއެކަންަތއްާބޭ

ާކުރީ ާހިތ މަ ާމިއަުދ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަަކ.ާމ  ާދުވ ފަރު ާދިޔައީ ާައޑުިއިވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ކުރަން.

ާބަދަލުކު ާމީހުން ާދުވ ފަރަށް ާަކއިީރގައި ާީމހެއްގެ ާއެ ާައޅުަގނަޑކީ ާގޮތް ާވެގެންިދޔަ ާކަންަތއްތައް ވަރަްށާރުމުގައި

ާ ާއެވިދ ުޅވ ާސ މ ނުތަެކްއާއަރިހުަގއި ާތިބޭފުޅުން ާވިދ ޅުވަނީ ާމީހަކު ާގުޅ ފައި ާމީހަކަށް ާވ ތީ ާމީހަކަށް ާއުޅޭ އަބަދުވެސް

ާދުވ ފަރު ާބަދަލުކުރަން.ދޭށޭ ާެއއްޗެހިތައް ާާގެ ާހިލޭ ާވިދ ޅުިވ ާއަވަހަށްއެމީހ  ާދޭނަމޭ. ާއެއްެޗއް ގެންދަވ ޭށ.ާާހުރިހ 

ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ާގުުޅއްވ ަފިއ ާގުޅުްއވީ ާމޭޖަރާމަންސޫރު ާކައިރީގަާގެ ާދެްއވ ށޭާވިދ ުޅަވނީާއިއެބޭފުޅ  ާއެއްޗެހި ާ.އެ

ާފައިސ  ާގެންަދވ ށޭ ާހިލޭ ާވިދ ުޅވީ ާިއރުާއެބޭފުޅ  ާނުލ . ާއެއް ާއެބޭފުޅ  ާފަހުން ާގަިޑއެއްހ އިރު ާޭއގެ އަްށާކޮޅަކުން

ބުނަނީާާއިގެާމަތީާވެރިއެއްާގުުޅްއވ ފައިާއެޭބފުޅ ާހިލޭާދެއްވ ނަމޭާވިދ ޅުވިާބޭފުޅ ާކައިރީގަާއަންނަނީާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ާއެާ ާމިހ ރު ާނުޖެހުނޭ.ާާއެކަންތައް ާހަމަޖެހުނީ.ާގޮަތކަްށާހަމައެއް ާގޮތަށް ާކުރ  ާެއކަން هللاާހެވީލޯޑަްށާފައިސ ދީގެންނޭ

ާމީ ާމީވެސް. ާހުވައޭ ާކުރ  ާކޮރަޕްޝަނަކީ.ާާގަންދީ ާމިކިޔ  ާމީ ާހިސ ބަކީ. ާއުފެދޭ ާމި ާބިުރެވރިކަން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާބޮުޑާ ާރ އްޖޭގެ ާމީހެއް. ާިއން ާކައިީރގައި ާމީހ  ާއެ ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާގޮަތކީ ާވެގެންދިޔަ ާމިކަންތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާހުރިހ  ާމީހ ގެ ާއެ ާއިންދ  ާކައިރީ ާމީހ  ާއެ ާއެއީ. ާއެކަާމުއްސަންޖެއް ާހިލޭ ާދޭނަމޭާސ މ ނެއް ާކުރުމަށްޓަކައި ންތަްއ

ނޑަކަށްާ ގަިޑއިރުާފަހުންާކޯލެއްާއަިއއްސަާމިާބުނަނީާހެވީލޯޑުންާފައިސ ީދގެްނ5ާާގަިޑއިރު،4ާާބުނީމ ،ާއޭެގާގ ްތގަ

ާެއއޮީތާ ާމަސައްކަތެއް ާޮއތް ާކުރެވެން ާހިލޭ ާކޮރަޕްޝަނަކީ. ާނޫންތޯ ާއެީއއެއް ާނިމިއްޖެއޭ. ާގޮތަށް ާކުރ  އެކަންތައް

ިމއީާިދވެހިާަރއްޔިތުންާމިއަުދާހިތ މަާކުރަްނާޖެހޭާކަމަކީ.ާމީާިދވެހިާރަްއޔިތުންާމިއަދުާބަރުދ ސްްތާއަގުދީފަކޮށްފަ.ާ

ކުރަމުންދ ާވޭނަކީ.ާިދވެހިާރަްއޔިތުާމީހ ާމިވަނީާފޮތްާލިސްަޓށްާވެސްާސަލ ންޖަހަންާޖެހިފަ.ާރ އްޖެާއިްނާބޭރަށްދ ާ

ާނެތް.ާސަލ ން ާތަނެއް ާދ ނެ ާހިފައިގެން ާސިޓީ ާސަލ ން ާަވީނާމީހ  ާނިޒ މް ާއެ ާނެތް.ާޙަޤީޤަތަކީ ާތަނެއް ާދ ނެ ޖަހަން

ާނިކަމެިތާ ާގއ. ާދ ންވީ. ާމަރުެވގެްނ ާވެއްިޖއްޔ  ާނުވ ަވރަކުން ާއަށް ާއަމިއްލަ ާތިމ  ާތެދެްއ. ާއެއީ ާކުެރވިފައޭ. ކްލޯޒް

ނޑުާޑޮްކޓަރެއްާނެތިގެންާއެތ ާވިއްސޭނެާުނަވތަާވަޞީލަތެއްާ ނޑުާމީހަކުާއެާމީހ ާމ ބަ ނެިތގެްނާމީހަކުާއެާމީހ ާމ ބަ

ާކުަޑއިުރަގިއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއް. ާއިޝޫ ާސީރިއަސް ާމީ ާއަުޑއެހީމު. ާވ ހަކަ ާދިޔަ ާމަރުެވގެން ާދުވަހަކު އިހަކަށް

ާދިމ ިވާ ާވެގެން ާވިއްސަން ާމީހަކު ާގއ.ގެމަނަފުށީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއަިއއިުރގައި ާެފށިގެން ާޒަމ ން ާމައުމޫންގެ ރައީސް

ނުޑާދެކުނިން.ާމައްސަލަެއއްަގއިާއެާމީހ ާމަރުވެގެންާދ ނެ ކަުމގެާބިރުހީވުމ ިއާއެއަރެޓކްސީާގެންދެވިާމަންަޒރުާއަުޅގަ
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ނުޑގެާއުމުރުންާުކޑަ.ާމިާޙަޤީޤަތްާޤަބޫލުނުކުރެވެނީާމިއަދުާކޯއްޗެއްާވިސްިނެގންބ އޭާއަޅުަގނޑުާހިތަްއާ އޭރުާއަުޅގަ

ާގަތ އިމެދު ާއޮތް ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ާމިއަދުގެ ާހިތ މަކުރަމޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިއްކުމުެގާމިއަރަނީ. ާބިން ގައި.

ާވެސްާ ާތުލުސްދޫ ާަވނިކޮށް ާހިމެނިފައި ާލިސްޓުަގއި ާޭއގެ ާވެސް ާތުލުސްދޫ ާފެނިއްޖެ ާއަޅުަގނޑަށް ވ ހަކަދަްއކ އިރު

ާިހއްކ ފަ.ާ ާވަނީ ާތަންތަން ާރ އްޭޖެގ ާނެތް. ާއެްއ ާަމއްސަލަ ާައޅުަގނޑު ާހިްއކުން. ާަތނެއް ާބޭނުންވ  އުނިކުރުމަށްފަހު

ާއަާ ާކުރަން. ާއުފ  ާޖިހ ދ އިާއަޅުަގނޑު ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާމިނިސްޓަރުކަން ާފިނޭންސް ާކުރީެގ ާކުރަން ާޤަބޫލު ނޑު ުޅގަ

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާމިނިސްޓަރުކަން ާފިނޭންސް ާއިބްރ ހީމުކުރީަގއި ާމެންބަރުާޤ ސިމް މެންާތްތެރި

ާބޭފުޅު ާއެ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާސ ފުކޮށް ާވަރަްށ ާމިނިސްޓްރީކަމުެގާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާފިޭނންސް ންގެ

ާވަނީާ ާކިޔ ދައުރުަގއި ާއެ ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާެއގްރިމެންޓުާކުންފުންޏަކާ ާބޭރުަގއި ާކުރެވިފަ.ާއެކަަމކުާއެކު ާކަންަތއްތައް ކޮށް

ދެރައީާއެންމެާފަހުންާއ ޚިރުާނަތީޖ ާނިމިގެންާދިޔައިރުގައިާމިވީާގޮތަކީާއެާކުންފުނިންާހަވ ލުކުރިާމަސައްކަތްާވެްސާ

ކަްނ.ާސުވ ލަކީާއެތަންާހިްއކ ފަިއާއެވަނީާކިަތއްާމިލިއަްނާެއވެްސާޖީބަށްާފައިސ ތަކެއްާވަންއަުގަގއިާކޮށްފައިާާބޮޑު

ާކޮށްފައި ާއެކަން ާއުޭޅާާޑޮލަރަށްހޭ ާހަވީރުަގއި ާައޑުއެހިން ނޑުމެން ާނުދޭ.ާއަޅުގަ ާސަުރކ ަރކުން ާޖަވ ބެއް ަވނީ.ާއެއަށް

ާތިމަ ާއަޑު ާވިދ ޅުވި ާޒ ހިރު ާހިރިގ  ާރައީސްމަޝްހޫރު ާފަަހރަކު ާއެތައް ާނޫސްވެރިން ާމިހ ތަނަށް އޮފީހަށ ިއާާންނ މެން

ރީތަކަށްާސިޓީާފޮނުވައިފީމޭ.ާެއއަށްާަޖވ ބެއްާނުލިބުނޭ.ާކިހ ާވަރަކަްށތޯާހިއްކީ.ާކިހ ާވަރެްއގެާއެކަމ ާބެހޭާމިނިސްޓް

ާކޮ ާކުރީ ާއެކަން ާޖެހެނީ. ާކުަރން ާލޯނުއަދ  ާދުވަހަކުންތޯ ާކޮން ާހިްއކީ. ާެއާފައިސ ދީގެންތޯ ާއުސޫަލކުންތޯ. ން

ާމިީއާ ާޖަވ ބުނުދީފަ. ާވަނީ ާސަރުކ ރުން ާމިހ ތަނަށް ާޖަވ ބުދޭށޭ. ާސުވ ލަށް ާމި ާނުޖެހޭތޯ. ާޖެހޭތޯ. ފައިސ ދައްކަން

ާނިކަމެިތާ ާމީހުންގެ ާަޤއުމުގެ ާގޮސް ާމަދުެވގެން ާަފިއސ ތައް ާޤައުމުގެ ާފައިސ ، ާމި ާކަމަކީ. ާބިރުގަންނަ ރައްޔިތުން

މުާރައްޔިތުާމީހާ ށްާޑޮލަރުާގަންނަންާޖެހުނީމ ާޢ އްރުފިޔ ާއ38ާަރުފިޔ ،36ާާފިޔ ،ާރ35ާުލުގައިާޖެހެގެންާގޮސްާހ 

ނޑަށްާުގޅ ފައިާބުނީާއިލްހ މޭާއ ދޭހ  އެްއކޮށޭާމިާބުނަނީާތިމަންނަާާއެދަނީާރޮވިފަޭއ.ާރޮވިަފއޭ.ާިއއްޔެާވެސްާއަުޅގަ

ާ ާހ7ާަ:.34އަށް ާއޮތީ ާއަތުަގއި ާތިމަންނަެގ ާލިބިދ ނެހެއްޔޭ. ާރޭުޓން ާރުފިޔ ގެ ާވަރަްށ722ާާމައެކަނި ޑޮލަރަށްވ 

ާވެްސާ ާމެންބަރުންނަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާމިތިބި ާމިތ  ާޖެހެީނ ާދ ން ާފުރައިގެން ާއަްށ ާއިންިޑޔ  ފައިސ އޭ.

ާ ާމިފަދަ ާތެދުކަން. ާމިީއ ނޑުމެންާހ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާިމ ާއުޭޅއިރު ާގޮްސގެން ާޤައުމު ލަތަކަށް

ނޑުެމންގެާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާނުކުރުމަކީާއެހަޖަމްދެއްކީމ ާ ނޑުމެންގެާމައްސަލަާއެއްާނޫނޭ.ާއެއީާއަުޅގަ އީާއަޅުގަ

ާއެަތްއާ ާބޭނުންވ  ާހޮސްޕިޓަލަށް ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހުން، ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއުޅެނީ ދަންނަވ ލަން

ާދ ދި ާގަތުމަށްޓަކައި ާސ މ ނުތައް ާބޭނުންވ  ާމަސައްކަްތތައް ާރުފިޔ ގެ ާކުފަާމިލިއަން ާއިޢުލ ނު ާވަނީ ާއެާހުން ރެވިފަ.

ާބ ޠިލު ާއަާއިޢުލ ނު ާއަެނއްކާ ކުރުމަށްފަހު ާފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ާތެރޭަގިއާޅުގަ ާފަސްދުވަހުެގ ާހަތަރު، ާކުއްިލއަކަށް ވެސް

ާޢ ންމުކޮްށާ ާއަޅުަގނޑަކީ ާދަންނަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާަތން. ާހަވ ލުކުރި ާމަސައްކަތް ާއެ ާކުންފުންޏަކަށް ާއައި ވުޖޫދަށް

ާމީހެއްޖެހިލުން ާކިޔ  ާިޝއުނ  ާޕްރީޕެއިޑް ާކިޔ ލުމަށްޓަކައި ާނަންތައް ާމީހުންގެ ާނޫން ާވެސް ާމީހެއް ާައކީާވ  ާއޭނަ .ާ
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ާހަޅޭމަގުމަ ާގޮތަށް ާއެްކޓިވިސްެޓއް ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާމަސައްކަތްތީގަިއ ާއޭަނާއްަލވަުމން ާކުއްެޖއް. ާއަންހެން ާދިަޔ ކުރަމުން

ކުރިާކުއްޖ ާހަތަރު،ާފަސްދުވަްސީވާސަްއކަތްއެކަަމކުާއެމް.ޑީ.ޕީަގއިާމައަކީާއޭނަގެާގޮުތގައިާވެސްާަރނގަޅުާުކއްޖެއް.ާ

ާަވީނާ ާމަސައްކަތް ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާއެަތއް ާމަސައްކަްތ، ާޑޮލަރުެގ ާމިލިއަން ާއެތައް ާއުފައްަދއިގެން ކުންފުންޏެއް

ޭށާމަސައްކަތްާަހވ ލުކުރީ.ާހަވ ލުކޮށްފައޭ.ާިމއީާއަުޅަގނުޑމެންާމިކުރ ާސުވ ލަކީ.ާހަތަރު،ާފަސްދުވަސްީވާކުންފުންޏަކަ

ާމިލި ާެއތައް ާކުންފުންޏަކަށް. ާއަމިއްލަ ާޝިއުނ  ާޕްރީެޕއިްޑ ާަމސައްކަތް. ާރުފިޔ ގެ ާމިިލއަން ާރުފިޔ ެގާއެތައް އަން

ާހެލްތު ާއެާމަސައްކަތް ާރ އްޖެތެރޭާާމިނިސްޓްީރން ާއަކީ. ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ާައޅުަގނޑުމެން ާިމއީ ާހަވ ުލކޮށްފަ. އޮތީ

ކުރަމ ާހިނގ ށޭ.ާއެހެންވެގެްނާނުލިބިފައޭ.ާމިާޙަޤީޤަތްާޤަބޫލުާންޓަވަލްާގެންދަންާވެސްާފައިސ ރައްޔިތުާމީހ ާވަނީާއި

ާިމާ ާދަނީ ާެވގެން ާބިލަކަށް ާމުހިއްމު ާބިލަކީ ާމި ާބިލ އި ާހޯދުމުގެ ާތަކެތި ާސަުރކ ރަށް ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ާޕޮލިހ އި ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއެްއ.ާސަބަބުތަކަށްޓަކައޭ. ާވ ހަކަ ާމަޝްހޫރު ާވ ހަކަައކީ ގެ

ާސާއ ފުވައްމުލަ ާޏ، ާހދ، ާހއ، ާފެިށގެން ާކުރިްނާާކުން ާމިހ ރު ާއަުޑއަހަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިސ ބަކަށް ހުރިހ 

ވ ާެއާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާހިއްސ ދިޔަާފަރ ތްތައްާބަދަލުވެާއަޅުަގނުޑމެންގެާތެރޭގައިާާޕޮލިހުންނަށްާކ ންދެމުން

ާ ާމިއަުދާބޭފުޅުންގެ ާވ ހަކަ. ާހަމަޖައްސ ފައިވ  ާވެސް ާކަންތައް ާކެުއމުގެ ާމިހ ރު ާހަވ ލުކޮްށގެން ާފަރ ތްތަކ އި އަމިއްލަ

ާއެާ ާބޭބެ،ާނުވަތަ ާައމިއްލަ ާބޭފުޅުްނގެ ާވ ހަކަދައްކަން.ާއެ ާބޭފުޅުންާއަނގަފަޅ ފަިއާމިތ ނގައި ާއެ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ

.ާމިއަދުާލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވެގެންާމިާބިލުާމުހިއްމުާވަނީ.ާމީހ ގެާއަމިއްލަާއަށްާއެާމަސައްކަތްާކުރަމުންދަނީ

އެހެންވެާސަުރކ ރަށްާތަކެިތާހޯދުމ އިާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާމިާިބލަކަށްާމިާބިލުާމުހިއްމުާވެގެްނާމިއުޅޭާސަބަަބކީާމިީއ.ާ

ާފަހު ާއެންމެ ާމައުމޫން ާރައީސް ާއަކީ ާއެމް.ޑީސީ ާދިޔަ ާިއވިެގން ާއަޑު ާއިރުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަަޑއިގެންެނވި ން

ާޫނން.55ާާ ާއެއް ާވ ހަކަ ާސިޔ ސީ ާޙަޤީޤަތް.ާމީ ާފައިދ ިވާކުންފުންޏެއް.ާމިއީ ާރުފިޔ  ާރުފިޔ 55ާާމިލިއަން މިލިއަން

ާއެންމެ ާކުންފުންޏެއް. ާފުރަތަަމާާފައިދ ވި ާއެންމެ ާިއރުގައި ާބައްަލވ ލެްއވި ާހަވ ލުެވގެން ާނަޝީދ އި ާރައީސް ފަހުން

މިލިައންާރުފިޔ ާެގއްލުން.ާއެންމެާފަހުންާރައީސްާނަޝީދުެގ35ާާމިލިއަްނާރުފިޔ ާެގއްލުން.35ާާއަހަރުަގއިާެވސްާ

ާ ާޒަޢ މަތުގައި ާފުރަތަމަ ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާޒަޢ މަތުގެ ާމައުމޫްނ35ާާފުރަތަމަ ާރައީސް ާެގއްލުން.ާއެއީ ާރުފިޔ  މިލިއަން

އުޅެނީ.ާާހެންެވގެންާމިާބިލުާުމހިއްމުާެވގެންާމިމިިލއަންާރުފިޔ ާފައިދ ވިާކުންފުްނޏެއް.ާއ55ާެއިުރާާވަަޑއިގެންެނވި

ާބިލުާ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާައޑުއަހ ތީ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާވ ހަކަ ާކުެރވޭ ާކަްނތައްތައް ާވެސް ާތެރެއިން އެތ 

ާމުހިއްމުާ ާދެއްކިދ ނެ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާވ ހަަކދައްކ އިރު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުޅެނީ. ާމި މުހިއްމުވެގެން

ާފެނިގެންދަނީާވ ހަކަތަކެާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާދައްކ އިރު ާވ ަހކަތަްއ ާަވޒީރުންގެ ާވ ހަަކތަކަކީ. ާަވޒީރުންގެ އް

ާއިްއިވާ ާއިއްޔެ ާކޯޓުން ާމަދަނީ ާއަުޑއެހީމު ނޑުމެން ާއޅުގަ ާމަންޒަރު. ާކުރަމުންދ  ާބޭުނން ާކ ރުޮކޅުތައް ވަޒީރުްނގެ

ާސަވ ދު ާެއއް ާމައްސަލަ ާެއއްވެސް ާނުވަތަ ާވ ހަކަ ާއެޓަރީނާާޙުކުމެއްގެ ާއެްއ، ާމައްސަލަ ާފޮނުވ  ހުންނަވައިގެން

ާހުންނަަވއިގެ ާަސވ ދު ާޢައްޔަނުކޮށްފައިވ  ާމިހ ރު ާބައްލަަވއިޖެނަރަލްކަމުގެ ާެއްއ ާމަްއސަލަ ާފޮނުވ  ނުގަންނަވ ެނާން
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ާކަންތައް ާކ ރުގެ ާދިދަޖެހި ާއަކީ ާހިތ މަ ާމިއަދު ާނޫސްތަުކން. ާއަޑުއެހީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަޑު ާވިދ ުޅވި ތަްއާވ ހަކަ

ކުރަމުންާއެދަނީާއަމިއްލަާދަރިފުޅުާސްކޫލަށްާގެންގޮްސގެންާފައިސ ނަގަމުންާނަހަމަާގޮތުގައިާސޮއިާކުރަމުންާއެދަީނާ

ކުރަުމންާއެދަނީާޤ ނޫނީާހައިސިއްަޔތުާއޮެވގެންތޯއޭ.ާމިއީާިމާމީހުންނ ާމަސައްކަތްތައްާހަވ ލުާކޮންޓްރެކްޓްާއުސޫލުން

ާއޭ ާސުވ ލަކީ. ާއުފެދޭ ާމީހ  ާއަކީ.ރައްޔިތު ާހިތ މަ ާޭއގެ ާގިލަންވެިރކަމަކީ ާރައީސް،ާއަުޅަގނޑުމެްނާާނަގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާާ;ހިތ މަކުރަނީ ާމިޮއީތ4232ާނޮވެމްބަރު ާސިޓީަގއި ާއޮތް ާފޮނުވ ފަިއ ާމިއޮތީ ަގއި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާާ;34ދިވެހިރ އްޖޭެގ ާދަށުްނ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހަްށާަވނަ ަވޒީރުންގެ

ނޑުާަޢއްޔަންކޮށްަފއިވ ާދ4229ެނޮެވމްބަރ9ާާުމެންބަރުންގެާގޮތުަގއިާ ބޭފުޅުންގެާނަންާފޮނުވީޭމާާވ ާދުވަުހގައިާއަުޅގަ

ާމުހިއްމު ާސިޓީގެ ާިމ ާފޮނުވަނީ. ާކިޔ ފައި ާރުހުންދޭށޭ ާބުނަނީ ާމި ާސިޓީގައި ާމި ާެއއް. ާސިޓީ ާފޮނުވި މަީކާކަކިޔ ފައި

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާނުކުމެާކޮބައިތޯ؟ ާއޮފީހަށް ާވެސް ާއެމީހުން ާވަނީ. ާފޮނުވ ފައި ާބަޔަކު ާނުދީގެން ާރުހުން ާއިއްޔެ ން

ާއަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާދަނީ. ާކުރަމުްނ ާކަންތައް ާނުފޮނުއްވ ކުރަންޖެހޭ ާސިޓީ ާމި ާދަންަނވަން ާއެާށް ާށޭ.

ާޤ ނޫނުއަ ާނުކުޭރ ާޤަބޫލުފުޅެއް ާއިހުމަނިކުފ ނު ާއަށް ާނުކުރޭ.ސ ސީ ާއެނގޭ.ާާިތރ މެއް ާއެބަ ާފޮނުވަން ާސިީޓ އެކަމަކު

 ރައްޔިތުންގެާކުރިމަތީަގއިާލަދެއްާހަޔ ތަކީާކޮަބއިތޯ...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެ ާބަހުޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުމެން ާވ ހަކަފުޅުންބަރު، ާބިލަށް ާގެންދ  ާައޅުަގނުޑާާސްކުރަމުން ދެއްކެވުން

ާއެދެން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާ

ނޑުާދެންނެވީާމިާިސީޓެގާ މިއީާހަމަާބިލަށްާއިނގޭޯތާމިދަނީާހަމަާއެހެންާބޭފުޅުންާވެްސާވ ހަކަަދއްކ ާގޮތަށް.ާއަުޅގަ

ާބޭނުމަކީާ ާސިޓީފުޅުގެ ާމި ާމިއޮތީ. ާސިޓީފުޅޭ ާޮފނުއްވި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޭޖގެ ާކޮބައިތޯ. ބޭނުންފުޅަކީ

މަނިކުފ ނުާއެިވދ ޅުވަނީއޭާރުހުންާހޯދ ކަށްާނުޖެހޭނޭ.ާއެކަމަކުާމިއޮތީާމިއަދުާވެސްާފޮނުވިާސިޓީއޭ.ާާކޮބައިތޯއޭ؟ާއެ

ާލަދުގަންނަންޖެހޭނޭ.ާއޮރިޔ ންާފިލްމުާކުޅޭާމީހުންާފަދަާމީހުންނޭާމިއޮތީާފޮނުވ ފައި....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު، ާއަުޅަގނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޚްތިރ މްކުރެއްވުން ާއަށް ާއެޖެންޑ  ާމިވ  ާކުރިމަތީަގއި މެްނގެ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ
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 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމަދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްާގެމަނަފުށީ

ާހުރިހާ  ާމިތ  ާލަދުގަންނަންޖެހޭނޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާފޮނުވ ފައި. ާމިއޮތީ ާމީހުންނޭ ާކުޅޭ ާފިލްމު އޮރިޔ ން

މެންބަރުންނަށްާވެސްާއޭގެާޮކޕީާއެއްާލިބޭނެކަމަށްާވަނީާެއސް.އެމް.އެސްާެއއްާލިބިފައި.ާއެހެންވީމަ،ާމިފަދަާމީހުންާ

ނޑުާނުދަންނަވަމޭާއ ދިްލާރ އްޖޭަގއިާބޮޑެތިާމަޤ މުތަކަށްާޢައްޔަންކު ނޑުމެްނާލަދުގަންނަންޖެހޭނޭ.ާއަޅުގަ ރ އިރުާއަުޅގަ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައުާސަލީމެކޭ. ާވ ހަކަދެއްކޭތޯ ާހަމަ ާވ ހަކަދައްކ އިރު.ާޟޫާބަލަނީ ޢުތެރޭ

ާައޑުއެހި ާޚިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހޯދުމ އި ާތަކެތި ާވ ންާސަރުކ ރަށް ާބިލެއްގެ ާހޯދުމުގެ ާއަްށާދުމަތް ާއިޓަލީ ަހކަދައްކ އިރު

ާ ާދަތުރުފުޅުަގއި ާސްަޓރ47ާާކުރެްއވި ާިސކްސް ާކަންނޭނގެ، ާސްޓަރ ާފަިއވް ާއެަތނުގެ ާވަޑަިއގެން މެންބަރުން

ާއުލ ިއާ ާހުރި ާހޮޓަލެއްަގއި ާެއވިދ ުޅވ  ާރެްސޓޯރެންޓެއްަގއި ާއެވިދ ުޅވ  ާނޭނގެ. ާައޅުަގނޑަކަްށ ކަންނޭނގެ،

ާއެްއޗިހިތަ ާަބެއްއ ާބޭނުންވ  ާވ ހަކަ.ާސަމްސަލ އި ާެދއްކި ާފައިސ  ާއިން ރޒް ާއެެފއަ ާފޮރިން ާެއއަށް ާގެނެްސގެން ްއ

ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާފައިސ ާދައްކ އިރު....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޠަފ .ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްއެއް،ާތިަމރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްާބެހޭާނުކުތ ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްރަފުށީާދ އިރ ގެާތިމަ

ާމިތާ  ާަރއީސް، ާކަންތަކުެގާނޢިއްޒަތްތެރި ާހުތުރު ާހުރި ާކޮށްފަިއ ާސަުރކ ރުން ާކުީރގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގައި

ާވ ހަ ާގިނަ ާވަރަްށ ާއެހެންވީމ ވ ހަކަދަްއކަންެވއްޖިއްޔ  ާއެަބހުރި. ާެއާ، ކަދައްކަން ާޢިލްތިމ ސްކުރަން ައޅުަގނުޑ

ާގޮތުންާވ ަހކަދެއްކުމަށް.ާާބެހޭާމެންބަރަށްާމިއަދުގެާމައުޟޫޢ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ނޑުާބެހޭ ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކުރިއަްށާާއެއް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގެމަނަފުީށ

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންެދވުން.ާާގޮތަށްާއެދެން.ާރިޔ ސަުތންާމިާޢިލްތިމ ސްކުރިގެންދެވުމަށްާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު
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ާކުރެވިދ ެނާ ާމީގެތެރޭގައި ާވ ހަކަދެްއކުމަީކ ާދަތުރުފުޅުގެ ާއިޓަލީ ާއަޅުަގނޑު ާބިލުގައި ާމި ާހީކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ާމި ާަޝހީދު ާހުންނަވ  ރުޒގައި ާއެފެއަ ާފޮރިން ާދައްކ ފައި. ާވަނީ ާފައިސ  ާމި ާއެއީ ާވަނީާާކަމެއްހެން. ވ ހަކަ

ާހުންނެވި ާޕ ޓީގައި. ާޤައުމީ ާހުންނެވީ ާއޭރު ާޚިޔ ލުަގއި. ާދެ ާހުންނެވީ ާއޭރު ާވިދ ޅުވެފައި. ާކައިރީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެ ާއަުޅަގނާއިރުަގއި ާސީދ  ާވަނީ، ާވިދ ޅުވެފައި ާއަްށާމަނިކުފ ނު ާއިޓަލީ ާވަނީ ާވިދ ުޅވެފައި ާަކއިީރގައި ޑުމެންގެ

ާއެްއިޗއްސެްއެގާ ާއެ ާނޭނގެ ާައޅުަގނޑަކަށް ާއެްއޗިއްސ އި ާރަނުގެ ާބޭނުންވ  ާއުލ ިއާސަމްސ  ާދަތުރުފުޅުގައި ކުރެްއވި

ވ ހަަކާާއެއް،ާއެަތއްާމިލިޔަންާރުފިޔ ާދެއްކިާނަންތައްާކިޔ ކަށް.ާފ ޑުފ ޑުާެއއްޗިހިާގެނެްސގެންާއެތައްާހ ސްާރުފިޔ 

ާހޮޓަ ާޙަޤީޤަތް.ާއެހެންވީމ އެ ާ، ލަށް.ާމިއީ ާައޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްަތަކށްޓަކައި ާމުހިއްމިފަދަ ާބިލުތައް ާމިާމުވެގެންމި

ާފައިސ ދަ ާރަްއޔިތުންެގ ާދަނީ ާައުޑއިިވގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރ އްޖެތެޭރާާނީ. ާހުރި ާއެްއކޮށްފައި ާަރއްޔިތުން އިން

އިންާބޭނުންހ ާކަންތައްތައްާކުރަމުންދ ާާރަްށރަށުގައިާަރއްޔިތުންާއެްއކޮށްފައިާހުރިާފައިސ ރަށްރަށުގައި،ާއަތޮޅުތެރޭާ

ާހުރިާފައިސ .ާ ާހޯދ ފައި ާހުރިާމަސައްކަތްތަކުން ާބުރަާމަސައްކަތްތަކުން،ާކޮށްފައި މަންޒަރު.ާއެއީާރައްޔިތުންާނުހަނު

ާމުސ ރަދިނުމ އި،ާއެާއެ ާވަނީ ާމިއަދު ާބޭނުާފައިސ ތަކަށް ާކުޅުމ އި،ާއެބޭފުޅުން ާނ ޗަރަންގީ ާއެްއޗިިހާާންވ  ވިދ ުޅވ 

ާއެ ާދިޔަީއާާބުއިމ އި ާއަޑުިއިވގެން ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާމިއީ ާދަނީ. ާުކރަމުން ާކަމެއް ހުރިހ 

ނެއްެގާމީހުންާބޭނުންވ ާކޮންމެވެސްާތަނެއްާއެޅުމަށްޓަކައި،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ކަށްާނެތިންާތަާގއ.ާރަށެއްަގއިާއެ

ާފަިއސ ާ ާއެ ާޓްރ ންސްފަރކުރުމަށްފަހު ާކުއްިލއަކަށް ާފައިސ  ާއެްއކޮށްފަިއވ  ާަރއްިޔތުން ާއެޅުމަށްޓަަކއި ނަމެއް.

ނޑުެމންގެާސަރުކ ރަށްާތަކެިތާ ބޭނުންކުރިާވ ހަކަ.ާބޭނުންކޮށްފައިާވަނީ.ާމިާސަބަބ ހުރެާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަުޅގަ

މުާމައްސަލަެއކޭ.ާމިއީއޭާަރއްޔިތުްނާމިއަދުާކަންބޮޑުވަމުންދ ާކ އިރުާމިއީާމުހިއްމުގެާވ ހަކަދައްހޯދުމ އިާޚިދުމަތްާހޯދު

ނޑުމެންާއަުޑއެހިންާދ ދި ނޑުމެންނަށްާލިބުނުާމަޢުލޫމ ތެއް...ާާމައްސަލައެކޭ.ާއަުޅގަ ާފަހުންާއިހަކަށްާދުވަހުާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

3ާގަިޑއިރު.ާއ3ާާެސަށްާސަްއކަތްާތ ވަުލޮކށްފައިާއޮންނަނީާއިބްތިދ ޢީާބަހުއަުޅަގނޑުމެންާމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،

ާބޭނުންފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިމުނީ. ާމިހިސ ބުން ާހުރިާާވ ާގަިޑއިރު ާނުނިމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ނަމަ

ާމަސައްކަުތގެާތެރެއިންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއެާފުރުޞަތުާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.ާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.32

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ3ާާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާާ-32އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެެޖންޑ ާައއިޓަމްާ ގަިޑއިރު.ާެއާމަސައްކަތްާއަުޅގަ

ާމަނިކު.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާއެއްާބެޭހާމައްސަލަާކުރިއަށްާގެންދ ނީ.ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުާހަމަާިމާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމިާއެްއވެސްާބިަލކަށްާވ ަހކަދައްކަމުންާގެންދ ިއރުގަިއާއަުޅގަ

ާ ާވ ީތވެ ާކަމަކަށް ާހިނގަުމންދ  ާމަޖިލީހުގައި ާދަރިންނ އިާނިޒ މު ާމި ާމީހުންގެ ާކޮށްފަިއވ  ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާކުރަމުން ާއަދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ނުޑާތިމ ގެާާބެހުމ އި ާެއއްބަ ާމީހުންގެ ާބެުހމާ ގެންދ  ާމީހުންގެާއަނބިންނ އި

ާލިބޭ ާޚަބަރު ާއުޭޅ ާއަިއްސގެން ާމަޖިލީހަށް ާަމްއސަލަތަކެއް ާކަހަލަ ާބައެއް ާމަނިކުފ މިކަހަލަ ާކަމަކ ތީވެ ާމިއިން ާނު

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއަހ ލަން ާހަމަ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ތޯ ާއިންކަން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޯކފ ވެފައި ާބޭފުޅަކު ާއެްއވެސް ގުިޅގެން

ާއެއްާމިާނެގީ.ާާހަމަާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ެއޖެންޑ ާއައިޓަމްާނަންބަރު.32.3ާާމިހ ރުާމިދަނީާއެއްާނޫން.ާއަުޅަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާކުރިއަްށާ ާބިލު ާހަޅުތ ުލކުރުމުގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ާގެންދަަވީނާ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުުޅ ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާމަސައްކަްތ ާއިްއޔެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލު ާމި ގެންދިއުން.

ސްގެާހުާބަސްާވިދ ޅުވުމަށ އިާއަދިާބަހުލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާއެއީާބަޙުްސގެާފަވި

ާ ާބ ކީ ާއަދި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޖަވ ބުދެއްވުމަށް. ާސުވ ުލތަކަށް ާއުފެދިފަިއވ  ާއެބ33ާަތެރޭގައި އޮތް.ާާމިނެޓް

ނޑުާ، އެހެންވީމ  ނުޑާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަުރވ ނަން.ާއަުޅގަ ަގިއާމިނެޓ33ާުގަްސތުކުރަނީާެއާފުރުޞަތުާައުޅގަ

ާވ  ާމިއަދު ާނިންމަވ ލެްއވީމަ ާޢ52ި>32ހަކަފުޅު ާޭބނުންކުރ ނީ ާހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ާނަގ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ އްޒަތްތެިރާަގއި

ާްތތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާގެާފުުރޞަތުާއެރުވުމަށްފަހު.ާޢިއްޒަމިނެޓ33ާުމެންބަރަށްާ

ާ

 ާހަކަދެްއެކުވން:ވ ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާ

ުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ެދ،ާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާސަބަބުާމިާާ.عليكنާاسالم

ާބެހޭ ާބިލ  ާިމ ާއަދި ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާސ ފުކޮްށ ާވަރަށް ާވަރަށްާާބިލުން ގޮތުން
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ާ ާޚިޔ ލުތަްއ ާތަފ ތު ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާިޚޔ ލުތަުކެގާގިނަ ާމި ާފ ުޅކުރަްއވ ފައި. ާވަނީ ާމަޖިލީހުގައި މި

ާޙައްުޤާ ާިމއިން ާވުމަކީ ާޤ ނޫނަކަްށ ާއަިއސް ާބިލު ާމި ާފުރިހަމަވެގެްނ ާމިއަށްވުެރ ާކޮމިީޓައކުން ާދ  ާބިލު ާމި އަލީަގއި

ާ ާޙަްއޤުތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ާކަމެއްާމ ޔަތްކުެރވިގެންހިލިބެންޖެހޭ ާޔަޤީންކުރަންާދ ނެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ،ާކަމަށް .

ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާފަހަރު ާބަެއއް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަަޑކީ،ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ާއިވެމުންދ  ާދިމަދިމ ލުން ާތަފ ތު ގޮތުން

ާބޭފުޅުްނާ ާބައެްއ ާުއނިކަން ާއ ދެ، ާއުނިކަމަށް. ާކަްނތައްތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާުހންނަންޖެހޭ ާބިލެއްަގއި ާމިފަދަ ޚަބަރަކީ

ާކޮން ާބޭނުންވ  ާއެބޭފުޅުން ާއޮްނނަންޖެހޭނެޤަބޫލުކުރަނީ ާފުރުޞަތު ާަހޅުތ ލުކުރުމުގެ ާހިނދެއްގައި ާބައެއްާާމެ ކަމަށް

ާދަންނަ ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާޑްރ ފްޓުމަސައްކަތްތެރިން ާބިލު ާމި ާބޭނުންވަނީ ކުރުމުގަިއާވަން

ާބެލިން ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮންގޮތަަކށްތޯ ާމިކަންކުރަނީ ާކަންކޮޅުަތކުަގއި ާދުނިޭޔގެ ާތަނެއްެގާއަޅުަގނޑު ާެއއްެވސް .ާދުނިޔޭގެ

ާހަމަޖެހިފަ ާއުސޫލެއް ާހަޅުތ ލުކުރެވޭނެ ާތަންތަނުގައި ާވަގުތުން ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޙައްޤުަތްއ އެއްާާމަސައްކަތްތެރިންގެ

ާފުރަތަމަާމިޖެހެނީާފުރަތަމަާ ާވ ހަކަ.ާއެމީހުން ާޤައުމުތަކުގެ ާބޮޑެތި ާހުރި ާމިދަންނަވަީނާކުރިއަރ ފައި ނޑު ނޯވޭ.ާއަުޅގަ

ާެއކަްނާާއެފަދަ ާނެގުމަށްފަހުގައި ާވޯޓެްއ ާއެ ާމިޖެހެނީ. ާނަގަން ާވޯެޓްއ ާކުރުމަށް ާހަޅުތ ލެއް ާއެފަދަ ާތެރޭަގއި ބައެްއގެ

ގުިޅގެންާަވިކާާދިާހަޅުތ ލުކުރުމަށްާނަގ ާވޯޓ ކަމުގައިާވަނީނަމަާހަޅުތ ލުކުރެވޭނީ.ާއަާހަޅުތ ލުކުރުމަށްާއެއްބަސްެވއްޖެާ

ާ ާަކނަޑއަޅ . ާވެސް 82ާާމުއްދަތެއް 2ާާ;ުދވަސް، ާނޫނީ ާފަހުން ާތެރޭގައި 82ާާދުަވސް ާނުވަތަ ާފަހުން 2ާ;ދުަވސް

ާހަޅުތ ލުކުރަމުން ާއެ ާއަިދ ނޑައަޅ . ާކަ ާއެމީހުން ާވެްސ ާތ ރީޚެއް ާހަޅުތ ލުކުރ ނެ ާއެމީހުން ާފަހުން ދާ ާދުވަސް

ާމުއްދަތު ާދ  ާވަގުުތަގއި، ާއެއްވެސްާގެ ާދޭ ާފަރ ތްތަކަކަށް ާެއ ާކުންފުނިތަކުން ާއެ ާނޯންާތެރޭގައި ނ ނެ.ާއިނ ޔަތެއް

ާތަނެއް.ާއުސޫލުަތކެްއާ، އެހެންވީމ  ާހަޅުތ ލުކުެރޭވނެ ާމަސައްކަތްތެރިން ާހިތަށްއެރީމަ ާނެތް ާެއއްެވްސާތަނެއް ދުނިޭޔގެ

ާއެެހންވީމ އެ ނަޑއެޅިަފއި. ާކަ ާ، ބަހުރި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބަޖެހޭ ާވެްސ ނޑުމެން ާދަށުްނ53ާާއަުޅގަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާަޙއްޤު ާމިވ  ާލިބިފަިއ ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަކނަޑއަޅަން. ާއުސޫލުތަެކއް ާބޭނުންކުރުުމގެ ތައް

ާިމާ ާއޮތީ ާވެސް ާގޮތް ާފުޅ ކުރެޭވނެ ާހަނިކުރެވޭނެގޮތަކ އި ާމިކަން ާގޮތް. ާކުރެވޭނެ ާިމކަން ާއެބައޮތް ާސ ފުކޮށް ވަރަށް

ާމިގެން ާކުރަމުން ާމަޖިލީހުން ާމި ާމަސަްއކަތް ާދީފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއެ ާއެބ ރު ާމިާމަޖިލީހަށް ދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއކަން

ާދޭތެރޭަގިއާ ާަކންތައްތަކ ިއ ާހުރިހ  ާމިދެންނެވި ާކޮމިޓީައކުން ާދ  ާބިލު ާމި ާކުރަމުންގެންދ އިރުގަިއ މަޖިލީހުން

ނޑުެމްނާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަންނ ނެކަމަށް ާމިތަނަށް ާބިލެއް ާފުރިހަމަ ރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި

ނޑުމެންނަށްާލިބިގެންވ ާޙައްޤެއްާައޅުަގނޑުމެންާބޭނުންކުރ މިފަދަާބިލަކ އިާ އިރުާާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަދައްކ އިރުާއަުޅގަ

ާނޫނިއްޔ ާ ާފަހަރެއްަގއި ާމަުދ ާވަރަށް ާބަެއއް. ާމަޑުަމއިތިރި ާކިޔަމަންތެރި ާވަރަށް ާދިވެހިންނަީކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކަންތައްަތކެއްާ ާަހޅުތ ލުކުރުމުގެ ާތެރޭގައި ާައޅުަގނުޑާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވެސް ާއިއްޔެަގއި ާނުދޭ. ހިނގަމުންނެއް

ގައިާސުނ މީާކ ރިޡ ަގއިާހ ލުގައިޖެހިފަިއ4226ާިޑސެމްބަރ48ާާުކޮބައިތޯއޭާާމިސ ލެއްގެާގޮތުންާައޅުަގނުޑާދެންނެވީ

ާޙައްުޤާނުގެއްލޭތީތޯ؟ާކޮ ާތިބެނީ؟ާއެމީހުންގެ ާއެ ާއެމީހުން ާހަޅުތ ލެއްާނުކުރޭ.ާީކއްވެތޯ ާއަދިވެސް ާމީހުން ންފަދަާތިބި
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ާއެ ާދަނީ؟ާހ ލެއްގައިތޯ ާދިރިއުޅެމުން ާއައިާާމީހުން ާފުރަތަމަާމިސަރުކ ރު ާތިމަންނަމެންގެ ާބުނީ ާމިސަރުކ ރުން އިރު

ާއެފަރ ތްތަކަްށ.ާކޯ ާދޭނަމޭ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާދ އިމީ ާފަރ ތްތައް ާއެހުރިހ  ާދުވަހުެގާތެރޭަގއި ާޗެއްޯތާދެވުނީ؟ާއެާއްާއަހަރު

ާސަރު ާކުީރގެ ާއޭރުގައި ާޚިދުމަތްތަބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާއައި ާދެމުން ާމިއަދ ކ ރުން ާއަދިވެސް ާހުއްޓ ލީ. ހަމައަްށާާކެއް

ާލިބިފަާ ާއެމީހުންނަށް ާހިޔ ވަހިަކން ާދ އިމީ ާހ ލަތްާއ އިުރވެސް ާޚ އްޞަ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ދިމ ވެފައިާާއެއް

ާ ާއިން ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާއިހްތިޖ ޖުކުރުމަށްޓަކައި ާކަންކަމ އި ާމީހުން ާސަރުކ ރަށްާތިބި ާމިއަދު ާިދނީ. އެފުރުޞަތު

ާއެވިދ ުޅވަނީ ާބޭފުޅުން ާއެްއާާހަޅުތ ލެއްާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާތަންތަނަށް ާުނވ ނޭ. ާކޮށްގެނެއް ނުކުރެވޭނޭ.

ާއެ ާބޭނުންވީމަ ާއެބޭފުޅުްނާވެސް ާވެސްާާނުވެވޭނޭ.ާެއކަމަކު ާދޮށަށް ާއެއްވެޭވ.ާމަޖިލިސް ާތަނަކަށް ާބޭނުންވ  ބޭފުޅުން

ާއެާއެްއވެޭވ. ާވެސް ާތަންތަނަށް ާއެހެން ާރައްޔިތުއަދި ާމަޖިލީހުގެ ާޔައުމިއްޔ ަތކ ިއާްއެވވޭ.ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާޚ އްޞަ ްނގެ

ާވ ހަކަ ާދައްކަވަމުންދ  ާއެބޭފުޅުން ާއޭރުަގއި ާެއނގޭނެ ާަބއްލަވ ެލއްވީމަ ާއެާރެކޯޑްތައް ާިމއަދު ާރ ުގާާއ އި ބޭފުޅުންގެ

އޮތީ.ާާމިސ ލެްއގެާޭރގެާދިާޓީީވގެާޚަބަރުާތެެރއިންާދިޔައީ.ާބޮޑުާަބއިބަދަލުވެފައިާހުރިާމިންވަރު.ާޭއގެތެރެއިންާުކޑަާ

ާކިހ ާ، އެހެންވީމ  ާމަޖިލީހުގައި ާޚ ްއޞަ ާރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާއެނގޭނީ ާގެނައީމަ ާރެޯކޑިންގތައް ތަފ ތު

ނޑުމެްނގެ ކިހ ާފުޅ ާދ އިރ އެއްަގިއާާމިންވަރަކަށްާކަންާހަޅުތ ލުކުރުމުގެާޙައްޤ އިާމިާޙައްޤުތައްާދިނުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ާމެންބަރެއް.ާ ާހިމެިނވަަޑއިގެންެނވި ާމަޖިލީހުގައި ާއޭރުގެ ާަރއީސަީކ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކުފ ނަކީ، ބަޙުސްކުރެވުނުކަން.

ާސަބަބުާ ާއެ ާސަބަބެއް. ާމިއޮތީ ާދީފައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްޔިތުންނަށް ާޙައްޤު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާ ާއެަބާއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ާއެނގެންޖެހޭ ނަޑއެިޅ ާކަ ާއެބަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ނޯޅޭ.

ާއެބަޖެހޭ.ާ ނޑައަޅަން ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާދ އިރ ތަކެއް ާުކރެވޭނެ ާއެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ތ ލުކޮށްފ ނެ.ާކިހިނެތްތޯާިމާއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏ ާމިތ ާެއތެރޭގައިާމިތ ގެާމުަވްއޒަފުންާމިތ ާއެތެރޭަގއިާމ ދަމ ާހަޅު

ާއެކަަމުކާ ާނުކުެރވޭނެ. ާހަޅުތ ލެއް ާއެތެރޭގަިއ ާމިތ  ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާމިތަނުގެ ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ޖަލްސ ތައް

ާބުނަންާ ާބިލުން ާމި ާެއވ ހަކަ ާކުެރވޭނެ. ާެއކަން ާސަރަެހްއދެއްަގއި ނަޑއެޅޭ ާކަ ާބޭރުގައި ާމިތަނުން ާވެސް އެމީހުންނަށް

ާހަޅުތ ލެއްާނުކުެރވޭެނ.ާމިއުޅެނީ.ާރިސޯެޓއް ާެއތ  ާހުއްޭޓގޮތަށް ާއެތަނުެގާޚިދުމަތްތައް ާހިނގަމުންދ އިރު ާރިޯސޓެއް ަގއި

ާކަެމްއާ ާމިވެނި ާތިމަންނަމެންގެ ާދޭންޖެހޭނެ. ާއެއް ާނޯޓިސް ާއެމީހުންނަށް ާކުީރބައިަގއި ާކުރ ކަމަށްވަންޏ  އެކަން

ާހަޅުތ  ާތިމަންނަމެން ާނެތީތީވެ ާފުރިހަމަވެފައި ާއިންނަާތިމަންނަމެންނަށް ާއެ ާމެނޭޖްމަންޓުން ާއެހެންވީމަ، ލުކުރ ނަމޭ.

ާއ ެދވެންޖެހޭނެ.ާ ާއެއްަބސްވުމަކަށް ާނޫނިއްޔ  ާހަމަޖައްަސދޭންޖެހޭނެ. ާެއކަންތައްތައް ާއެމީހުންގެ ާތެޭރގައި މުއްދަތެއްގެ

ާބުނަ ާބިލުން ާމި ާެއވ ހަކަ ާކުރ ނެ. ާހަޅުތ ެލއް ާއެ ާއެދުވަހު ާނ ދެިވއްޖެކަަމށްވަންޏ  ާއެއްގޮތަކަްށާއެއްބަްސވުމަކަށް ނީ.

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާނޫން. ާބިލެއް ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާމިތަނަށް ާިނގުޅަިއގަތުމަށްޓަަކއި ާަޙއްޤެއް ާަބއެްއގެ ާވަކި ާމިއީ ވެސް

ާރައްޔިތުންެގާ ާމިތ ކު. ާނުކުރ ަކން ާކަންތައްތަކެއް ާމިކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެނޫންތޯ ރައީސަށް

ާހިމ ޔަތްކުރަ ާހުރިާޙައްޤުތައް ާކޮށްފައި ާމިތަނުން ާއަޅުަގނޑު ާމަސައްކަތްކުރަނީ. ާމިތ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ންނޫންތޯ
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ާކޮބަިއޯތާ ާމިއުޅެނީ. ާބޮުޑެވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެކަންނޫންތޯ ާޢަމަލުނުކުރ ތީ ާސަރުކ ުރން ާމި މަސައްކަތްތަކަށް

މިތަނުންާމިކުރ ާމަސައްކަތަކީާފޫނެްއާާވެސްާނޭނގެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުންާނިންމ ފައިާހުރިާބިލުތައް؟ާވީާތަނެއް

ނޑުމެްނާ ނޑުމެންނަށްާމަޖިލީހުގައިާކުެރވެމުންާމިދަނީ.ާކޮބައިޯތާއަުޅގަ ފަޔަށްާފެންފުރުންާކަހަލަާކަެމއްާމިއަދުާއަުޅގަ

ާމިހެންާ ާކޮބައިތޯ؟ ާޤ ނޫނު ާމ ލިްއޔަތު ާކޮބައިތޯ؟ ާޤ ޫނނު ާއެމް.ބީ.ސީ ާޤ ނޫނުތައް؟ ާހުރި ާނިންމ ފައި މަޖިލީހުން

ާނުލަނީ.ާދަންނަ ާވެސް ާއަޅ  ާހަމަ ާހިތ ނުވަންޏ  ާސަރުކ ރުން ާކަމަކީ ާެއއްވެްސ ާކުރ  ާމިަތނުން ާނެތް. ާކަމެއް ވ ނެ

ާނިންމާ  ާމަޖިލީހުން ާއެބައޮތް ާބުނެފައި ާސ ފުކޮށް ާަވރަށް ާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާނުކުރަނީ. ާވެސް ތަސްދީޤް

ކުަރއްވަްނވ ނެާވ ހަކަ.ާނުކޮށްފިްއޔ ާއަުލްނާސްދީޤުުދވަހުގެާތެޭރަގއިާތ37ާަޔ ާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނެއްާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

ވަންޏ ާއެހިސ ބުންާޤ ނޫނަކަށްވީއޭ.ާާކަމަށްާާއަނބުރ ާމަޖިލީހަށްާއައިސްާމަޖިލީހުގެާއަޣުލަބިއްޔަތުންާއެަކންާނިމިއްޖެ

ާ ާހުރި ާލިޔެފަިއ ާޚުދުމުޚްާސ ފުކޮށް ާމިބައިމީހުންގެ ާޤައުމުގަާެއްއޗިހި. ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިމއަދުާތ ރުކަމުން އި

ާކިހިނެތްތޯާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާތެރޭގައި ާބަޔަކު ާބޯނުލަނބ  ާޤ ނޫނަށް ާއެހެންވީމަ، ާމިއޮތީ. ާދަތިވެފައި ާވެސް ދިރިއުޅެން

ނުޑމެންާއެބަޖެހޭނޫންތޯާސްޕްރީމްާކޯޓަށްާގޮސްގެންާވެސްާއަިދާއެހެންާމަރުޙަލ ތަކެއްަގއިާ ދިރިއުޅޭނީ.ާމިކަންާއަޅުގަ

ާައޅުގަ ާމަަސއްކަތްކޮްށގެން ާއެއަްށާވެސް ާބަަލއިގަންނަ ާަބޔަކު ާމަސަްއކަތްތަކަީކ ާމިކުރ  ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން

ާއެބަ.ާެއކަންާނުކުރ  ާވ ންޖެހޭ ާއެްއޗަކަށް ާހުށަހެޅިކަުމަގިއާާކަމަށްާޢަމަލުކުރ  ާއަދި ާބިެލއް ާކިތަންމެާރަނގަޅު ވަންޏ 

މިއަދުާފެނިގެންާމިދަނީާސަރުކ ރުްނާވިޔަްސ،ާޤ ނޫނެއްާހެދިކަމުަގިއާވިޔަސްާޤ ނޫނަކަށްާވެސްާަޢމަލެއްާނުކުރ ނެ.ާ

ާަޢމަލުކުރަން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާރައްޔިތުން ާމ ދަމ  ާކުރަމުންދ ތަން. ާކިހިނެތްޯތާާކަމަށްާނުފަށައިފިާމިކަން ާދެން ވަންޏ 

ވެގެންދ ނީ.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާދެންާކިހިނެތްތޯާކަްނކަންާެވގެންދ ނީ.ާމިއަދުާސަރުކ ުރންާޢަމަލުނުކުރަނީ.ާމ ދަމާ 

ާރައް ާޔިތުން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާހަދ ނީ. ާކިހިނެތްތޯ ާދެން ާނެތް.5ާާޢަމަލުނުކޮށްފިއްޔ  ާޖަލެއް ާވެއްޭދވަރު ާމީހުން ލައްކަ

ާ ާލަނީ؟ ާކިކޮންތ ކަށްތޯ ާހިންގަނީ؟ ާސަރުކ ރު ާޝަކިހިނެތްތޯ ާކިހިނެތްތޯ ާހިންގަނީ؟ ާމަޖިލިސް ާނިޒ މުާހިނެތްތޯ ރުޢީ

ާއެހެންވީމ  ާތެރޭ، ހިންގ ނީ؟ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދެރަެވާމިހިރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވގެންދ ގޮތް. ާކަންތައްތައް ާމިއަދު ަގއި

ަގއިާެއާއެްއަގއިާއޭުރގެާސަރުކ ރުާއޮްތއިރުކަންބޮޑުވަންާމިއަދުާަރއްޔިތުްނގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުަގއިާވަރަްށާފުޅ ާދ އިރ 

ބޭފުޅުންގެާބޭނުންިވާާ.ާއެސަރުކ ރ އިާއިިދކޮޅުާފަރ ތްތަުކންާބޭނުންވ ާބ ރުތައްާރައްޔިުތންގެާމަޖިލީހަށްާދީފައިާމިއޮތީ

ާވެރިަކްނާ ާވެސް ާއޭރުަގއި ާމަޖިލީހުގައި. ާރައްޔިތުންގެ ާމިއަުދ ާބ ރުތައް ާއެ ާއެބަދަލުތަކ އި ާދީފައި. ާމިއޮތީ ބަދަލުތައް

ާމި ާނުގެންދ ށޭ. ާމަޖިލީހަށް ާބ ރުތައް ާމި ާނުހަދ ށޭ. ާތިހެން ާކަލ ކޯއޭ ާމ ތް ާބުނި ާފަރ ތްތަކުން ާތިބި އަދުާހިންގަން

ާބޭނު ާބަދަލ އެބޭފުޅުން ާއެާންވި ާޤަބޫލެއްުނކުރަްއވައޭ ާއެބޭފުޅުން ާލިބިދ ނެާާގުިޅގެން ާފަހުން ާެވރިކަން ބޭފުޅުންނަށް

ާއެހީތެރިަކމ  ާބަެއްއގެ ާސަީޢދ ާކަމަކަށް، ާޑރ.ޙަސަން ާޤ ސިމްާއެކު. ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ އި

ާދެ ާމި ާއެާއިބްރ ހީމް ާމަސައްކަތުން ާވެާބޭފުޅުންގެ ާދެާބޭފުޅުންނަށް ާމި ާފުރަތަމަ ާވެރިކަމަކަްށާއެންމެ ާދިން ާދުމަކަށް

ބޭފުޅުންާމިއަދުގެާސަރުކ ރުންާޢަމަލުކުރ ާއެއްެޗްއާާބޭފުޅުންާމިާޝަހީދުކޮށްލީ.ާދެންާހެދިފައިާހުރިާޤ ނޫނުތަކަކީާއެ
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ާމި ާދިޔައިާނޫން. ާނުކުންނަވަރުހިސ ބަށް ާމަގުމަްއޗަްށ ާބ ލައިގެން ާއެއްޗިހި ާލަދުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ އްޖެޭއާވެާމަ

ާމި ާމީހުން ާމި ާއޮރިޔ ންނިވ ކުރަން ާީކއްުކރަންބ އޭ ާދަންނަވ ނީ. ާރަނގަޅުވ ެނާާއަޅުަގނޑު ާމ  ާއެއަށްވުރެ އުޅެނީ.

ނޑުމެންާހަޅުތ ލެއްނުކުރަން.ާހަޅުތ ލުކުރުމަީކާާމިދެންނެވި ގޮތަށްާއެކަންާކުިރއްޔ .ާއެހެންވީމަ،ާހަޅުތ ލުކުަރން،ާއަުޅގަ

ސްާނޫން.ާހަޅުތ ލަކަށްާދިއުމުގެާކުީރގައިާައޅުަގނޑުމެްނާއެބަޖެހޭާހަޅުތ ލުކޮށްފައިާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާކަމެްއާވެ

ނޑުމެންާގިރ ކުރަން.ާއެހެންވީމ ނެތީވެާއެކަމަށްާހުރިާހުރަސްތައްާއަޅުާ މ ދަމ ާމިާމަޖިލީހަށްާލިބެންޖެހޭާޙައްޤުތައްާ، ގަ

ާ ާހިސ ބަށް ާހައިޖެކްކުރ  ާމަޖިލިސް ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެންާާގޮސްފިކަމަށްނުލިބިގެން ާކިހިނެތްތޯ ވެްއޖިއްޔ 

ާެވގެން ާަކންތައްތައް ާތެރޭގައި ާޢިއްޒަތްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޖެހުމ ދ ނީ. ާވެސް ާަގޑި ާރައީްސ، ގުޅިގެްނާާތެރި

ާ ާވިދ ޅުިވ ާރައީސް ާމ33ާިޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަ. ާއޮތް ހިސ ބުންާާމިނެޓް

ާންމ ލ ނަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަްށާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .އަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާނި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާމ32.3ާިޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑު ާނިމުނީ. ާމި ޖަހ އިރ33ާާުހިސ ބުން

ރ ެގާއެްއ،ާކުޑަުހވަދޫާދ އިާބެހޭާމައްސަލަާއަށް.ާނިޒ މ 32.4ާއަލުންާމަސައްކަތްާފަށ އިރުާދ ނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާމަދުާއ މިރު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ 

ާިނޒ މ  ާައޅުަގނޑު ާމައްސަލަާއ ދެ، ާާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލުފުށީ ާދެންމެ ާެނީގ ާމި މެންބަރަށްާއެއް

ާ ާެވސް ާަގޑިޖެހުމުން ާވަގުތު ާެއރުވި ާތި ާަރއީސް ާއ33ާާުޢިއްޒަތްތެރި ާދެްއވ  ާމަޖިލީހުގައިާމިނެޓް ާމި ސޫލުން

ނޑައެޅިބަހު ާކަ ާބަހުސްކުރުމަށް ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާަވގުތު ާހަޅުތ ލުކުރުމުްނާަފިއވ  ާމިތަނުގައި ސްކުރެވެމުންދ އިުރގައި

ާީއސްާނުގެްނގުުޅއްވަންޯތއޭ؟ގެއްލޭާވަގުތުާދޭާއުސޫލެއްާިޢއްޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު،ާނިޒ މާ  ާހިނގަމުންާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާަގވ އިދ ިއާޚިލ ފަށް ާމަޖިލީހުގެ ދ ާާެއއްާނޫން.ާއެްއވެސް

ާނިޒ މ  ާެއކަނި ާމައްސަލަާކަމެއްަގއި ާނިޒ މ ާބެހޭ ާކުރުމަށް ާސުވ ލެއް ާނެންގެޭވނީ. ާާއެއް މައްސަލައެްއގަިއާބެހޭ
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ނޑުެމންާހިާފުރުޞަތުާބޭނުމެއްާނުކުރެއްޭވނެ.ާމި .ާހަމައަށްާހުްސވަގުުތކޮެޅއްާބޭނުންކުރ ނީާއ 22ާ>33ސ ބުންާއަޅުގަ

ާ.ާعليكنާوسالم

ާ

 ]އަށްާާ;2>33އިނ53ާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާޖަލްހުސްަވގުތުޮކޅަ`.ާ ާއަުޅގަ ާށްފަހު ާފަށަނީސ  ާމި ާއިމިގްރޭޝަްނގެާާ.ކުިރއަްށާގެންދަން ދިވެިހރ އްޖޭގެ

ާމި ާފުރުޞަތު ނުޑާފުރަތަމަ ާގެންދިއުން.ާއަުޅގަ ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާއިބްތިދ ޢީ ާގެނައުމުެގާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް

ާއަރުވަނީާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށް.ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ 

ޢިއްޒަތްތެރިާ .أشرف األنبياء والورسلين على والصالة والسالمرب العالوين،  الحود هلل. بسن هللا الرحون الرحين

ާ ާޤ ނޫނު، ާއިިމގްރޭޝަންެގ ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް. ާނަންބަރރައީސް، ު ޤ ނޫނު

ށްާއޮތްާއިޞްލ ުޙާގެނައުމުގެާބިލެއްާހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވީތީާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަ 4229/23

ގޮތުްނާާއިރުާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއަށްާގޮސްާިބލުާއިޞްލ ޙުކުެރވޭާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމިާބިލުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ 

 32 ގޮތަކީާއަކުެރއްާއިތުރުކުެރެވންާއެބަޖެހޭ.ާއެގޮތުންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާމ އްދ ާއަށްާދެާވަނަ : އަދިާމިާބިލުގެ

ާމަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ  ާފަތުރަން ާދީންތަްއ ާއެހެން ާިފޔަަވއި ާއިސްލ މްދީން ާިދެވހިރ އްޖޭގައި ާގޮތުަގއި ާައކުރެްއގެ ާވަނަ

ާނ ދެ ާރ އްޖެ ާމީހުން ާރިޯޕޓުކޮށްފައިވ  ާފ ހަގަކުރެިވގެން ާާވޭކަމަށް ާހަމަޖެއްސުން. ާނަންބަރަކަްށާ 33ގޮތަށް ވަނަ

ާފަރ  ާވިޔަފ ރިކޮށްފަިއވ  ާހަށިވިްއކުމުެގ ާޑްރަގުދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއިސްލ މްދީނ ާތްތަކ އި، ޚިލ ފުާާއެތެރެކުރުމ ިއ،

ާ ާއަށް ާރ އްޖެ ާތަކެތި ާިމނޫންވެސް ާފޮތްތަކ އި ާއިްސލ މްދީނ ޝިޢ ރުތަކ އި ާތަކެތިާާއެތެރެކޮށްަފއިވ ، ޚިލ ފު

ާނ ދެވޭ ާރ އްޖެ ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާމިާާއެތެރެކޮށްފަިއވ  ާހަމައެހެންމެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަޖެއްސުން. ގޮތަށް

ާވެސްާ 37 ބިލުގެ ާހަމަޖެއްސުމަށް ާކަމަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާއަުކރަކީ ާއެ ާއިތުުރކޮށް ާއަކުރެއް ާއަްށ ާމ އްދ  ވަނަ

ާއަ ާމިގޮތުން ާހުށަހަޅަން. ާއެޑްަވިއޒަރުންނ އި،ާކޮންސަލްޓެންޓުްނެގާއަޅުަގނޑު ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާހުށަހަޅަނީ ނޑު ޅުގަ

ާބިދޭސީ ާވެްސާމަޤ މަކަށް ާއެނޫން ާނުވަތަ ާމަޖިލީހ ިއ،ާާމަޤ މަށް ާމަޖިލީހ އި،ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އަކު

ންސްާއެންޑްާެނޝަނަލްާސެކިއުރިޓީާއ ިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއޮފީހ ިއ،ާސުޕްރީމްާކޯޓ އި،ާމިނިސްްޓރީާއޮފްާޑިފެ

ާގެނަުއމަށްާވިސ ާނުދިނުން،ާވަރކްާވިސ ާނުދިނުން.ާމިހެންާ ާއެްއެވސްާވަޒީފ އަކަށްާމީހަކު އެްއވެސްާެސކިއުރިީޓގެ

ާޚިލ ފުވ  ާއިސްލ މްދީނ އި ާައސ ސްކަމުަގއިވ  ނޑު ާމަިއގަ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމިއަދު ާަޤއުމުެގާާހަމަޖައްސަންޖެހެނީ ގޮތަށް
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ާޔަހޫދީންނ ިއާތަޢު ާބަޔަކީ ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާމަަސއްކަްތކުރަމުންދ  ާބައްޓަންކުރުމުގައި ާނިޒ މު ލީމީ

ާއިސްލ މްދީނުެގާ ާއަސ ްސކަމުގަިއވ  ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާނިޒ މުގެ ާތަޢުލީމީ ާމިޤައުމުގެ ާމިއަުދ ނަޞ ރ އިންކަމަށްވުން.

ާބައްޓަން ާނިޒ މު ާތަޢުލީމީ ާޤައުމުގެ ނޑުވެގެންދ ެނގޮތަށް ާފަ ާސަުރކ ރަްށާޢަޤީދ  ާކުރުމުގައި ާކަންަތއްތަްއ ާއެފަދަ ކޮށް

ާމަަސއްކަތްކުރަީނާ ާމިނިސްޓްރީގައި ާެއޑިއުޭކޝަން ާއޮފީހ އި ާރައީސް ާގޮތުަގއި ާެއޑްަވއިޒަރުްނެގ އެްޑވަިއޒްދޭ

ާނަޞ ރ އިން ާދެކޮުޅވެާާޔަހޫދީންނ އި ާޔަހޫދީންނ އި،ާަނޞ ރ އިންނ އި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ކަަމށްވުން.

ާޢަދ ވ ތްތެރިވަނީކީާއެމީ ާއެާހުންނ އި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާޤުރުޢ ނުގައި ާކީރިތި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. މީހުންާާއެއް

ާއެ ާޤަބޫލުކުރުމުންާހެޔޮއެދޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދީން ާއަންގަވ ފައިާމީހުންގެ ާއެާާކަމަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ިއރު

ާޤަބޫލުނުކުރެާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހެޔޮއެދޭނެކަމަށް ާދެެކާމީހުން ާނަޞ ރ އިން ާޔަހޫދީްނނ އި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ވޭތީ.

ާވެްސާ ާނަޝީދު ާމުަޙއްމަދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރަީއސް، ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާސަބަބުްނ ާބިރެްއގެ ގަންނަ

ދުާގެާއިސްުމފުޅުާނުގަންނ ނެ.ާހަމައެހެންމެާކީރިތިާރަސޫލ ާމުޙައްމަهللاމ ތްާއެމަނިކުފ ނުގެާއެްއވެސްާތަުޤރީރެއްަގއިާ

ާވިދ ޅެާهللاާޞައްލަ ާުދވަހަކު ާޞަަލވ ތެއް ާމައްޗަށް ާވަޞައްަލމްގެ ާހުރުމ ޢަލައިހި ާއެހެން ާކަން ާނުވ ނެ. އެކީަގިއާާއް

ާނަޞ ރ އިންތަެކްއާ ާޔަހޫދީްނނ އި ާނުފޫުޒގަދަ ާތެރޭގައި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއެބައިނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ މިއިން

ާއެ ާކިޔަމަންވ ންޖެހޭާއެބައުޭޅކަން. ާބަހަށް ާމީހުންގެ ާިކޔަމަންވ ންޖެހޭ، ާވެރިން ާނުފޫޒުގަަދާާއަޅުަގނޑުމެންގެ ވަރުގެ

ާަނގަިއގެންާ ާވިސ  ާވަރކް ާމިޤައުމުގައި ާމީހުންނަށް ާމިފަދަ ާއެހެންވުމުން، ާއެބަތިިބކަން. ާމިޤައުމުަގއި ބައެއް

ތެއްާމިާޤ ނޫނުާއެްޑވަިއޒަރުންނ އިާއެނޫންާަނންނަމުގައިާައއިސްަފއިާމިޤައުުމގެާތެޭރގައިާމަަސއްކަްތކުރުމުެގާފުރުޞަ

ނުޑާާގޮތަށްާމިާޤ ނޫނުާަބއްޓަންކުުރމަކީާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްާފ ސްވުމަށްފަހުާދެންާނުދެވޭނެ ކަމަްށާއަުޅގަ

ނުޑމެންާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެާާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާހ ލަތުާިމއަދުާަބދަލުވަމުންދ  ގޮތަކީާއަުޅގަ

ާދ ދިގޮތެއް.ާައޅުަގނޑު ާމަންހަޖަކީާާމެންނަށް ާގެންގުުޅްއވ ނެ ާދެން ާތަޢުލީމުގައި ާމިޤައުމުގެ ާއަޑުިއވިގެންދިަޔއީ ފަހުން

ާމުޤައްރަުރާ ާނިޒ މުގެ ާތަޢުލީމީ ާމިޤައުމުގެ ާމުޤަްއރަރަށް ާއޮސްޓްރޭލިޔ ގެ ާމުޤައްރަރުަކން. އޮސްޓްރޭލިޔ ގެ

ކަމެްއާާއޮތްާތްކަމަކީާެއްއެވސްާޝައްކެާަވއިދޭނެވ ަނމަާހޮލޯކ ސްޓ އިާނަޞ ރ ާދީންާކިޔަާބަދަލުކުރައްަވއިފިާކަމަށް

ނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަންތައްތަެކްއާހިނގަމުންދ ާދުވަސްވަރެްއަގއިާއިމިގްރޭޝަންާޤ ނޫނަްށާ

ާބަހުސްކުރެވޭ ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙެއް ާމުހިއްމު ާއަޅުަގނުޑާާމިފަދަ ާދޫކޮށްލުމަކީ ާފ ހަގަނުކޮށް ާމިކަން އިރު

ާމަރުޙަލ ގައިާޤަ ާކޮމިޓީ ާއުއްމީދުުކރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވުމުން، ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެ ާވަރަށް ބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

އެީކގައިާމިޤައުުމެގާާއިންާވަރަށްާވިސްނުންތެިރކަމ ާއަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވިާކަންަތއްތަކަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްެދއްވ ާކޮިމޓީ

ާ ާިއސްލ މްދީން ާޤ ނޫނުާާޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެޤައުމިއްޔަތ އި ާއިމިގްރޭޝަން ާިމ ާމިޤައުުމގެ ާގޮތަކަށް ފަަދ

ާނިމިގެްނާ ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮިމޓީ ާހުށަހެޅުންތައް ާިމ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއުއްމީދުކުރަނީ ާއަުޅަގނޑު އިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވުން.

ާއަންނައިރުާމިާޤ ނޫނުގައިާހިެމނޭނެކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ

ާނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމ ފަން

ާއެދެމުްނާ ާއުފަންދުވަހަކަށް ާބ އްޖަވެރި ާދުވަހަކަށް، ާބ އްޖަވެރި ާމަނިކުފ ނަށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާނަންބަރު ާފައްޓަނީ.ާޤ ނޫނު ާމި ާވ ހަކަ ާއިިމގްރޭޝަާ 4229/23އަޅުަގނުޑގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނަށް ވަނަާާ...ންގެ

ާގެ ނޑުމެންނ އިޞްލ ޙު ާައޅުގަ ާބިލު ާވަގުތ ިއާާަނއުމުގެ ާއެބަޖެހޭ ާފ ހަގަޮކށްލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަުއމުން ހަމައަށް

ާމިައިއާ ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާއަދި ާމަސައްކަތްަތކ އި ާއެިމގްރޭަޝންގެ ާއެްނޑް ާއިިމގްރޭޝަން ާރ އްޭޖގެ ާގޮތުން ހ ލަތުގެ

ނޑުމެންނަށްާމިފަދަާާއުބަދަލުގެާތެރޭގައިާއަާ ސަރުކ ރުާޢަމަލުކުރައްވަމުންާގެންދަވ ާގޮތްތަކުގެާމަްއޗަށްާވެސް.ާައޅުގަ

ނޑަކަށް ާތައްގަ ާރަބަރު ާދަމަހައްޓަން ާނަގ  ާސަރުކ ރު ާދެްއކުމުން ާމެންބަރުންނަށްާާވ ހަކަތައް ާބައެއް ާއުޭޅ ެވގެން

ާ ާކެރިަވޑަެއްއ ާވެދެވަޑަިއގަންނަވ ކަށް ާތަޅުމަށް ާފްލޯރމިމަޖިލީހުގެ ާމިމަޖިލީހުގެ ާމިާނުގަންނަވ . ވަގުތުާާއަށް

އެއްާނެްތ.ާާބައްލަވ ެލއްިވޔަސްާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާިނސްބަތްވ ާއެްއވެސްާމެންބަރަުކާމިމަޖިލީހަކު

ާއެބަާ،އ ނ ާމެންބަރަކު ާޤައުުމގެާާއެންމެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެދެން. ާމަޢ ފަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއިންނެވި.

ާ ާމިންވަރު. ާނުކެރޭ ާބައިވެރިވ ން ާމެންބަރުންނަށް ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރަށް ާމިއަުދގެ ާަޙއްޤުަގއި ވަރަްށާރައްޔިތުންގެ

ާމިއީ ާކަމެއް ާާތްމިއޮާާ.ހިތ މަހުރި ާވިދ ޅުވ ނެ ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާެއކަމަކު، ާސެޝަންަގއި. ރުފިޔ ެގާ 84222ވަރުގަދަ

ާފައިސާ  ާރަްއޔިތުންގެ ާބަޔަކު ާލިބޭ ާާމުސ ރަ ާކޮންއަށް ާުސވ ުލާަހރ ންކޯރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަީނ ބަެއއްތޯ

ާކަންތައްތަކަށް ާއިމިގްރޭޝަްނގެ ާމ ާއުފައްދަންޖެހޭ. ާމިީއާާވުރެ ާކަންތައްތައް ާއެތެރޭގެ ާމިއީ ާކަމެއް ބޮޑު

ނޑުާެވސްާހަމަާކުރިންާދުވަހުަގއިާކަމަށްާފުރަތަމައިނުން.ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށްާމިއަދުގެާހ ލަތަށްާބަލ  ާވ ނަމަާއަުޅގަ

ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުަޑހުވަދޫ ާވ ަހކަދެއްެކވި ާމައްޗަށް ާއިޞްލ ޙުތަކުެގ ާމި ާބިލަށް ާއަޙްާމި ާއ މިރުާމެންބަރު މަދު

ާކަންތަ ާއިމިގްރޭޝަންެގ ާމިއަދު ާއެބަޖެހޭ ާިއއްތިފ ޤުވ ން ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާފަަދއިން ާއްަތކާ އެވިދ ުޅވެދެްއވި

ާވެރިޔާ  ާމަތީ ާެއންމެ ާހުންނެވި ާވަރަށްާހަވ ލުެވވަަޑއިގެްނ ާހަމަ ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާއިލްޔ ްސާޙުަސއިން، ާމަްއޗަށް. ގެ

ާމަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ާކުރެްއވޭތޯ ާއެމަސައްކަތް ާބުރަކޮްށ ާވަރަށް ާމަޖިލީުހެގާާތ އީދުކުރަން. ާރައްޔިތުންގެ ދ ކަން

މިއަދުަގއިާމިޮއްތާާެއއްާގޮތަކީާއެީއކީާދ ާމެންބަރެއްގެާހައިިސއްޔަތުންާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާކަންާެވގެން

ާއޮފީހެްއެގާ ާސަރުކ ރުގެ ާހުންނެިވ ާދަރަޖައިގައި ާމިނިސްޓަރ ާސްޓޭޓް ާނިސްބަތްނުވ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާސަރުކ ރުގެ ރީނދޫ

ވ ނަމަާަރއްޔިތުްނެގާާކަމުގައިާާއަށްާތަބ ެވާމިާރީނދޫާހުންޖެހިއްޖެާވެރިެއއްެގާގޮުތަގއިާހުންނެވީތީ.ާސަރުކ ރުެގާފަޅި

ާދެ ާނުފެންނ ނެ. ާގޮތްތަެކއްމައްޗަކުން ާއެހެންކަހަލަ ާމުޅިން ާހަމަ ާކުލައަކަްށާާން ާނޫން ާފަހަތުން ާރީނދޫކުލަ ެވގެން

ާމޮޔަގެރިާ ާފެންނ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޤައުމުތަކުަގއި ާބަެއއް ާެއއްކަލަ ާމިއީ ާދުވެވޭ. ާނުެއއް ާވެސް އެްއގޮތަކަށް

ާދިއްާ ާފޮތިަގނޑެއް ާރަތްކުލަިއގެ ާއެއ ދުއްވުން. ާއަންނ ނެ ާގެރި ާކަމެއްހެންާާކޮށްލިްއޔ  ާއޮންނަ ާއެބީދައިން ދިމ ލަށް.

އެކުާމިަކްނާާންނަށްާހަމަހަމަކަމ އިާއިންސ ފ އަޅުަގނޑަށްާީހވަނީ.ާމިާސަރުކ ރަށްާއެނިގަވޑައިުނގަންނަަވނީާރައްޔިތު
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ާފަރ ތަކަށްާހުންނެވިާފަރ ތަކީާޤައުމީާކުރަން.ާނަމަވެސް،ާމިއަދުގެާއިމިގްރޭޝަންާޑިޕ ޓްމަންޓުގެާއެންމެާއިސްާވެރި

ާމި ާބޭފުޅަކަށްާއިއްތިހ ދު ާޕ ޓީގެ ާމަނިކުގެ ާޙަސަން ާވަޙީދު ާޑރ.މުޙައްމަދު ާރައީސް ާނަިއބު ާއެާާރ އްޖޭގެ ާވ ތީ

ާއެއްބަިއވަންތަކަމ  ާވަރަްށ ާއެކުވެިރކޮށް ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިއީ ާކޮށްދެްއވަމުންާމަނިކުފ ނު ާމިކަންތައް ާއެުކަގއި

ާއަ ާެއއީ ާފ ހަގަކުރަން. ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާދިމ ވެދ ކަން ާހަމަ ާވެސް ނޑަްށ ާބަެއްއާުޅގަ ާމިކަހަލަ ާެއބަހުރި ފަިއ

ނޑުހ  ާމައިގަ ާވ ހަކަަދއްކ ލ އިރު ާމައްޗަށް ާއިޞްލ ޙުތަުކގެ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނާ ގޮތެާާދިސ ތައް. ާބިލު ާިމ ާްއގައި

ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާއަބޫބަކުރަކީ ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ާޤައުމަށްާހަމައަށް ށްފަހު

ާއެ ާފ ހަގަކޮށް ާފަރ ތެއްކަްނ ާހުށަހަުޅއްވ  ާބިލު ާކަންތައްތަކަްށ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާޖެހޭ ާޚ ްއަޞާމަާމިހެން ނިކުފ ނަށް

ާގެންދަވ ީތެވާ ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާމިއެއްޗެހި ާދިރ ސ ކޮށް ާލިޔުއްވ  ާބިލުތައް ާމި ާއަދި ާދަންނަވަންޖެހޭ. ާެވސް ޝުކުރެއް

ާބިލު ާބައިވަރު ާވަރަށް ާއެހަމަ ނޑުމެްނގެާާަތްއާއެބަހުރި ާއަުޅގަ ާިމތަނުގައި ާސްޕޮންސަރވެގެން ާަފރ ތުން މަނިކުފ ނުގެ

ނޑުާ މެދުާދަންނަވަންާއޮތްާއެންމެާމުހިއްމުާއެއްކަމަކީާމިާާވެސްާފައްޓައިގަންނަމުންާބިލ ާމޭޒުތަކުގެާމަތީަގއި.ާއަުޅގަ

ާޓްރެފިކިންގއ  ާހިއުމަން ާހުިރާާގޮތުންާވިދ ޅުވެެދއްވ ފައިާބެހޭާބިލުގައި ާހިމަނުއްވ ަފއި ާބައެއްާއިޞްލ ޙުތަުކގައި ހުރި

ާއެލަޔަންަސްށާ ާޕީޕަލްސް ާިވސްނ ކަމުަގއިވ ނަމަ ާރިޢ ޔަްތކޮށް ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާަމއްޗަްށ ނޑުތަުކގެ މިންގަ

ދިފައިާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާކޮށްދެއްވީާމިޤައުމުގެާސަރުކ ރަށްާވެސްާކުރަންާނުކުޅެ

ާ ާބައެއް.ާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ  ާތެެރއިން ާކަންތައްތަކުގެ ާއދ.އިްނާޓްރެފި 4222ހުރި ާއަހަރު ޕްރޮޓޮކޯލްެގާާކިންވަނަ

ާޤަރ ރަށް ާމުހިއްމު ާފ ސްެވގެންދިޔަ ާއިޓަީލވިލ ތުަގއި ާޚ އްޞަާާނަމުގައި ާޓްރެފިކިންފަހުގައި ާހިއުމަން ގެާގޮތެްއަގިއ

ާތެރެއި ާބޯަޑރގެ ާއިމިގްރޭޝަން ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެމައްސަލަ ާބުރަ ާކޮންޓްރޯލްކުުރމުގެ ާދުނިޔެާާން ާމުޅި ކަމަށް

 339 ހަމައަށްާއ  4232 ފެށިާއަދިާޖޫންާގައިާމިއަށްާަޢމަލުކުރަނ4225ްިޑސެމްބަރުާ 47 ހިނދުާއަދިާޤަބޫލުކުރ 

ާތަންފީޛުކޮށް ާ 353 ޤައުމުން ާގެންދ ހިނުދ ާކުިރއަށް ާތަންފީުޛޮކށްގެން ާމިކަން ާކިހ ާޕ ޓީއަކުން ާއޮތީ ދިވެހިރ އްޖެ

ާއިޞްލ ެޙްއާ ާޤ ނޫނަކަށް ާމިފަދަ ާއެނގިަވޑައިުނގެން ާސަރުކ ރަްށ ާއައި ާއަލަށް ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ހިސ ބެއްަގއިތޯ

ާަވއްޓަފ ޅި ާއެްއވެސް ާހިންގުމުގެ ާޤައުމު ާކެރިަވޑައިުނެގންކަމީ ާއެމް.ޑީ.ޕީާހުށަހަޅުއްވަން ާނެތްކަން.ާެއއް ަގއި

ާއި ާތެރޭގައި ާމިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަދިެވްސާާދިކޮޅަށް ާއެލަޔަންސ އި ާޕީޕަލްސް ާއ އި، ާޕ ޓީ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ތިބަ

ނޑުމެންާމިކުރ ާބުރަާމަސައްކަތްތަުކގެާނަތީޖ އަކަްށާާއެނޫންާފަރ ތްތައްާޖުމްހޫރީާޕ ޓީ އ އި،ާޤައުމީާޕ ޓީާއ އިާައޅުގަ

ާއެ ާނެތީސް. ާމިއަދު ާމިޤައުމު ާޓްރެފިކިންނޫންނަމަ ާހިނގައްޖެ. ާވަރަްށާހިސ ބަށް ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާމައްސަލަ ގެ

ާހިމަނުއްވ ަފިއާ ާމީގައި ާއެަބިއ ާހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ާެވސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮްތކަމެއްކަުމގަިއވ ީތވެ ބޮޑުކޮށް

ާިމކަން ާގޮތުގައި ާޖަމ ޢަތެއް ާއޮފިސަރުންގެ ާއެޅި ާޔުނީފޯމް ާމި ާޚ އްަޞގޮެތއްަގއި ާއަދި ދ އިުރގަިއާާވެގެންާއެބައޮތް.

ާރ އްޖެޤައު ާމުއަްއސަސ ތަކުން ާއެނޫން ާއަދިެވސް ާފުލުހުންނ އި ާބ ރ އި ާދިފ ޢީ ާއެތެެރއަްށާާމީ ާއިުމގެ ާރ އްޖޭގެ އ އި

ާރ އްޖެ ާއަިދ ާބޯޓުފަހަރ ިއ ާމީާވަދެގެންދ  ާޤައުމުތަުކގެ ާބޭރުެގ ާގޮސްަފއިވ  ާއެތެެރވެ ާމިއަްށ ާއަދި ާހުއްޓުަވއި ާުހން
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ާވެްސާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިމެނިގެންދ ކަން ާބިލުަގއި ާއިްޞލ ޙުގެ ާމި ނޑުަތކެްއ ާމިންގަ ާމުހިއްުމ ާކުރ ނެ ކަންތައްތަްއ

ާ ާއިޞްލ ޙު ާދެއްވ ފަިއވ  ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާމި ާފ ސްކުރުމަށް ާބަލ  ާމީހުން ާމ އްދ ަގިއ48ާާފ ހަގަކުރަން. ވަނަ

ނަޑށްާއެނގޭމެާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާޓައިޕިްނގެގާމިސްޓޭކެއް.ާއެބައިާއަޅުަގނ ޑުާނޯޓުކޮށްލ ނަން.ާއަުޅގަ

ާ ާމިއަޖަމ ލް ާމޮޅަށް ާއެއަްށވުެރާމ  ާމިސްޓޭކެްއާާބޫބަކުރަކީ ާޓައިޕްގެ ާބޭފުޅެއް.ާނަމަވެްސ،ާހަމަ ާކުރައްވ ނެ ކަންތައް

ާ.އޮވެދ ނެ.ާެއއީ،ާބަލ ާފ ސްކުރ ާޑިޕ ޓްމަންޓްާއޮފްާއިމިގްރޭަޝންާއެންޑްާއެމިގްޭރޝަންގެާަފރ ތުން..

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާެގްއލިއްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާކުިރއަްށާާއ ދެ، ާޖަލްސ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަވުމ އެކު ާކޯރަމް އ ދެ،

ާދ  ާފަށަނީ.ާވިލިމ ފަންނު ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއަޙްގެންދަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކު.ާއިރ ގެ ާޙުސައިން ާނިހ ން މަދު

ާހޭާމައްސަލައެއް،ާޮތއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ނިޒ މ ާބެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާކޮރިޑޯާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތ  ާެގްއލިގެން ާކޯރަމް ާމިތ  ާމިނެގީ އަްށާާއެއް

ާނެތީމަ.ާާދަންދެން ާމިތ  ާމެންބަރަކު ާއެްއވެސް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެވ ހަަކ44ާާހޯދައިގެން ާމިއަދު ާދިނީމަ ާޑޮލަރު މިލިޔަން

ާޕ ލި ާކޮަބއިތޯގޮވީަމ،ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާލީޑަރު ާގުރޫޕް ާއެދެން.ާާމެންްޓރީ ާމަސައްކަތްކޮށްދިނުން ާމިމަޖިލީހުން ހޯދައިދިނުމަށް

ާމިތަނުން ާހުްސކޮށްގެން ާފަިއސ ތައް ާާރައްޔިތުންގެ ާނަގަިއގެން ާމިތަނަށ6ާާްމުސ ރަ ާކިަޔއިގެން ާދެއޭ ާރުފިޔ  ލަްއކަ

ާއަންނަނީކީާނޫނޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމުޅިާޤައުމުާހުސްކޮްށފިާމިމީހުން.

ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަޖިލިސްގެާކޯރަމާ .ާއ ދެ،ާއެއްާނޫން.ާއިށީނދެވަަޑއިގެންާދެްއވުންާއެދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ ީމާމައްސަލަ

ާަބއްދަލުކުރަްއވ ާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާއިްސވެރިންނ އި ާޕ ޓީެގ ާސިޔ ީސ ާއޮީތ ާދަންަނވ ލަން ާައޅުަގނޑު ގުޭޅގޮތުން

ާެއއްބަސްެވވަަޑިއގެންފައި ާޕ ޓީތަކުން ނޑު ާމައިގަ ާަބއްދަލުކުރެްއވުމެްއަގިއ ާކޮންެމާާބޭއްވި ާޕ ޓީތަކުން ާއެ ވަނީ

ާމ  ާމަޖިލީހުގެ ާވެސް ާވަގުެތްއގައި ާބައިތިއްބައިދެްއވ ނެާ;ލަމުގައި ާމެންބަރުން ާއެހެންވީމ ،ާާޢިްއޒަތްތެރި ކަމަށް.

ދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޕ ޓީތަކުގެާލީޑަރުްނެގާާނުދ ތީާކޯރަމްގެާމައްސަލަާމިހ ރުާމިާނިކުންނަމުންާއެގޮތަށްާޢަމަލުކުރަމުން
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ާޢި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާދަންނަވ ލީ. ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިައްށާސަމ ލުކަމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

 ގެންގޮސްެދއްވުން.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއެ ާޖެހޭާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާހަމަ ާނަންގަވަން ާނުކުތ  ާިނޒ މީ ާއެ ނުޑާާބޭފުޅުން ާއަޅުގަ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށްާހަމަާއެނޫންާގޮެތއްާެނތްާއިނގޭތޯ.ާމި މަޖިލީހުގަިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެްސާާޤަބޫލުކުރަން.ާއެާއަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަްށާާނ ަޔތްތަކެއްާއެއިއެްއ.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާމެންބަރުންނަށްާހަމަާލިބޭާއަދިާއިތުރުާާހަމަާލިބެނީާއެއްާމުސ ރަ

ާމުލިއ ގެާއެބަ ާެއއީ ާފަރިއްކޮާއޮތް. ާިއން ާއޮންނ ނެ ާރަީއްސ52ާާ>34ޅު ާހ ލަތެއްގައި ާޮކންމެ ާއެިދއްޖެ ާއަދި ގަިއ.

ާލ ިރާ ާގަންނަން ާއެްއޗެހި ާބޯޓުތަކ އި ާކޮންނަ ާބޮޑެތި ާައދި ާކޮށްދެްއވ ނެ. ާކަންތައްތައް ާބޭނުންވަރަކަށް ާހަމަ އޮފީހުން

ާގޮްތގޮތުން ާނޭނގޭ ާއެނގޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފައިދ ތަކެްއވޭ.ާލިބޭނެ. ާއެމީހުންނަށް ާވަަރްށާާެވސް އެހެްނވީމަ،

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއވ ހަކަ ާގެއްޭލކަމަށްވ ނަމަ ާޙައްުޤތައް ާއުނިކުރުމަށް ާބައެއް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެރަވަރުކަމެއް.

ާވެްސާ ާރައްޔިތުން ާއިންތިޚ ބުކުރީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްޔިުތން ާރައްޔިތުންނަށް. ާދަންނަވަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ާފުށުން ނޑުމެންނަކަްށާާފައިދ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނަމަެވސް، ާވެސް. ާއެއްެޗްއގެ ާދިއްކޮށްލ ނެ ާވ ެނކަމަށް އެއް

ާމިހ ރު ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާނޫން. ާއޮތީީކ ާވެސް ާކަެމއް ާކ ްނާާއެކަހަލަ ާރިހަޔ  ާރޮއްޓ އި ާމުލިއ ގެއަްށ ާވީ ވެސް

ާޤ  ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިތަނަށްހެން ާހަދަންވީ.ގެންގޮސްަފއި.ާބޯޑަރާކޮންޓްރޯލްކުރަން ާމިހ ރު ާއަދި ރައީސްާާނޫނެއް

ާނިކުތުމ  ާވަދެ ާވ ހަކަދައްކަމުްނާާއޮފީހަށް ާބިލަށް ާަރއީސް،ާމި ާޤ ނޫނެއް.ާއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޯޑަރާކޮންޓްރޯލް ބެހޭ

އަޅުަގނުޑާކުރިންާއިޝ ރ ތްުކރީމުާއ ދެ،ާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަމަާމިއަދުގެާއިމިގްރޭޝަްނެގާ

ނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރ ާބަހެކޭާދަންނަވ ލަމުން،ާއަދިާދެާފ ޗީ ންމެާއެާބެހޭގޮތުންާވިދ ޅުވެދެްއިވާހެޔޮބަސްާއެއީާއަުޅގަ

ާައޅުަގނުޑާ ާއަށް ާވ ހަކަ ާއެެދއްެކވި ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ ާދެްއެކވި ވ ހަކަފުޅު

ނޑު ާައޅުގަ ާތ އީދުކުރަން. ނޑުމެްނެގާފުރިހަމައަށް ާއަުޅގަ ާގޮަތކަށްތޯ ާކޮން ާވިސްނ ލަންއެބަޖެހޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް މެން

ާއެާ ާއެއް ާނުކުތ  ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާގެންދަނީ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮންޓްރޯލިންގ ާއިިމގްޭރޝަން ާޤައުމުގެ މިއަދުގެ

އިާތިބިާބޭރުގެާފަރ ތްތަކުންާފ ހަގަކުރެްއވީ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިސްލ މީާއަޤީދ ާފުޑުފުޑުކޮށްުލމަށްާމިާޤައުމަށްާއައިސްފަ

ާ ާދީނުގެ ާނަޞ ރ  ާޙުކުމްކުރެިވާހަރ އްޖޭަގއި ާގެނެސް ާފަޅ އަރައިެގން ާހަމަ ާެގންދަނިކޮށް ާފައްޓަމުން ރަކ ތްތައް

ރ އްޖެއިންާޑީޕޯްޓކޮށްލީމަާއެަފދަާފަރ ތްތަކަށްާމިާސަރުކ ުރންާދިނީާފެހިާސިގްނަލް.ާމީެގާކިތަންމެާކިތަންމެާބަޔަުކާ

ޚ އްަޞގޮެތއްަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަފަށުގައި.ާދުނިޔޭެގާއެހެންާަޤއުމުތަކުަގއިާބޮޑެިތާމީޑިއ ެގާއެބަތިބި.ާދެންާ

ާޓ ގެ ާދިވެހިރ އްޖެ ާޚ އްޞަގޮެތްއަގއި ާފެތުރުމަށް ާދީްނ ާނަޞ ރ  ާމަސައްކަތްކުރެާޓުކުރިމަތީގަިއ ާބަެއްއާކޮށް އްިވ

ާއެބަހިމެނޭ ާކައުންސިލުްނގެާާފަރ ތްތައް ާސަރުކ ރުގެ ާޖަހ ފައިާާމިއަދުގެ ާދިދަ ާބޮޑެތި ާޤައުމުތަުކަގއި ާބޭުރގެ ގޮތުގައި
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ާއިސްތިޤުދިވެހިރ އްޖޭ ާކަރ މަތ އި ާޤައުުމގެ ާޢިްއޒަތްތެރިާގެ ާގެންގޮސްފައި. ާހިސ ބަށް ާނަގ ލ  ާމިނިަވންކަން ލ ލ އި

ާއެާމުއްޠަލިބުާމެންބަރު ާވ ަހކަފުޅެއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާުފރިގެންވ  ާއަސަރުން ާވަރަށް ާވިދ ުޅވެދެްއވީ މަނިކުފ ނުާާއެ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާަޙޤީޤަތަކީ ާނަމަވެްސ، ާވެދ ނެ. ާޖޯކަކަށް ާމިީއ ާފަރ ތްތަކަށް ާބައެްއ ާވ ހަކަެދއްކީަމ ާމި ފަހަރެއްގަިއ

ާެއެއްއާ ާތެރޭގައި ާއޮފީސް ާރައީްސ ާގެންދަވ . ާއެބަ ާސަރުކ ރުން ާމިއަުދގެ ާމިކަންތައްތައް ާހިސ ބަށް ބިރުގަންނަންޖެހޭ

ާކޮން ާނޭނޭގ ާގޮތެއް ާނޭނގޭ ާއުޅުްނާާމިއެއް ާފ ޑަށް ާއުޅޭ ާމީހުން ާދޮން ާނޭނޭގ، ާމީެހއްކަމެއް ާއައި ޤައުމަކުން

ާ ާަވއްތަރެްއެގ6ާާމަޖުބޫރުކުރުވ  ާކޮން ާގެްނުގޅެނީ ާީކއްކަމެއް ާވީ ާައހަމު. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާިތބި މީހަކު

ާވޯކްޕ މިޓެއް ާކޮންކަަހލަ ާޕ ސްޕޯޓެްއކަމެއް ާވައްތަެރއްގެ ާކޮން ާކޮންކަާާވިސ ެއއްކަެމއް ާހުއްދަކަމެއް ކަމެއްާާއެއްާހަލަ

ާއެހެންވީމ އަޅުގަާ ާނޭނގޭ. ާއަދިާ، ނޑުމެންނަކަށް ާބަރޯސ ކުރަންޖެހޭނެ ާއެއަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުތަކުން މި

ގޮތަކަށްާރ އްޖޭގެާދީނ އިާރ އްޖޭގެާާބ ރުއަޅަންޖެހޭނެ.ާއެފަދަާފަރ ތްތަކަށްާރ އްޖޭގެާއެތެރެއަށްާަވދެާއެމީހުންާބޭނުން

ާރ އް ނޑުމެނެްއާމިނިވަންކަމ އި ާއަޅުގަ ާވަށ ާޖައްސ ލުމަކަށް ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ާތަޢުލީމު ާރ އްޖޭގެ ާއިްސތިޤްލ ލ އި ޖޭގެ

ާފޮރިްނާ ާކުީރގެ ާވަޒީުރ، ާކުރީެގ ާކުރީަގއި، ާތައްޔ ރު. ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނިދުމަކަށް ާައދި ާނުދޭނަން. ާފުރުޞަތެއް އެ

ާމިނިސްޓަރެއް ާފޮރިން ާރ އްޖެއަކު ާމިހ ރަކު ާޑރ.ޝަހީދު. ާގުޅުްނާާމިނިސްޓަރ ާއެްއކޮށް ާއިޒުރޭލ  ނުހުންނ ނެ.

ާއެބަ ާމުޢ ހަދ ެގ ާމައިަގނޑު ާއެކުަލވ ެލވުނު ާރ އްޖޭާާޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައި ާފަޅީގައި ާބެހޭ ާެއޑިުއކޭޝަނ  ގެާއިދޭ

ނޑުމެންާމިތަނުަގިއާދެންނެވީމޭާއެާކ ސްޓްާކިަޔވައިދޭންޖެހޭނެކަރިކިއުލަުމގެާތެރެއަށްާހޮލޮ އްޔޭާއޭަނާއިާކަަމށް.ާއަުޅގަ

ާނެތް ާއިތުބ ރު ާރައްޔިތުންާާއަށް ާމުސްލިމު ާިތބި ާޤައުމުަގއި ާމި ާސަބަބަކީ. ާދިން ާވޯޓު ާއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް

ާގޮތެއް ާމިފަަދ ާމިއަދު. ާގޮތެއްާހޭލަންވެއްޖެއޭ ާމިފަދަ ާައއިސްފައި ާމިޤައުމަށް ާސަުރކ ރެއް ާނެތް ާނެތްާާފޮތެއް ފޮތެއް

ާދީނ އި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާގުިޅގެްނ ާޔަހޫދީންނ  ާބަލ ކަށްާާބަޔަކު ާނަގ ލ ތަން ާމިލްކެވެިރަކން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކުރުމަށްޓަަކިއާ ާސަރުކ ރު ާޒިންމ ދ ރު ާއެއީ ާކުރީމަ ާއަުޅަގނޑުެމން ާމަސަްއކަތް ާއެ ާނުތިބޭނަން. އަޅުަގނޑުމެނެްއ

ނޑުމެންގެާގ ތަށްާއަންަނނީާއަމަށަކުާހިންޏެާތިމަންނަމެންާހިނިއަންނަާކަމެކޭާއެ ނޫންާާއްބޭފުޅުންާވިދ ޅުވީމަާައޅުގަ

ނުޑމެންާމިާހެނީާމިާއޯގ ވެރިާތ ކުންާތ ކުނުޖެހޭާސަރުކ ރާ  ާއަޅުަގނޑުާއިްއޔެާދެންނެވިހެން.ާބިނދިބިނދިފައިާއަޅުގަ

ާެއއްެވސް ާދުނިޭޔގެ ާމި ާޖޯެކއް ާމިވަުރގެ ާނުދެކެން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބިނދިބިނދިފައި. ާާމެދުގައި. ވަޒީުރްނ9ާާތ ކުން.

ާނިކަ ާފޮނުވ ލީމަ ާއަށް ާގެ ާއަރައިެގްނާއަޅުަގނޑުމެން ާކ ރުތަކަށް ާއެއްަކލަ ާހަމަ ާއިްއޔެ ާލައިގެން ާތަބަކަށް ާރީތި ން

ާ ާވަދެލަހަލަދެއް ާޙ ޝިމް ާޢަލީ ާފ ރުތެރެއަްށާނިކަން ާހަތަރު ާޮކބައިތޯ.ާމި ާވަދެލަބަަލ.ާޔ ތުެގާކަންފުެޅއް ބަލަ.ާނިކަން

ާާބަޖެޓު ާމީނދަ ާއަޅަން ާއެހެންެއއްެޗއް ާދޮރަކ6ާުކީއްކުރަން ާއެްއވެސް ާއަޅުަގނޑުމެްނާދޮރުތެރެއިން ާވަެދއްޖިއްޔ  ން

ާފޯރީގައި.ާ ާވަރަށް ާޖެހުނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރަން ާމުއްޠަލިބަށް ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާއ ދެ، ކުޅިދައްކ ލ ނަން.

ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމަޖުބޫރު ާއަުޅގަާާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާބިލުަގއި ާމި ާމިއީ. ާމިދެންނެވިާކަމެއް ާދެންމެ ނޑު

ާޖެހިލ މިސްޓޭާޓައިޕިން ާފަހަތަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިތުރުން ާޢިއްޒަތްެތިރާާކަމަށްާކްގެ ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިލު ވަންނ 
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ާއިށީނދެލުމުެގާ ާއަޅުަގނޑު ާއޮތްަކންާއަޅުަގނޑުާހ މަކޮށްލ ނަން މެންބަރުާވަރަށްާމުހިއްމުާނުުކތ ާއެއްާފ ަހގަކޮށްފައި

ާބަޔ ންކުަރްއަވމު ާސަބަބުތައް ާހުށަހެޅި ާބިލު ާމި ާކުރީަގއި. ާއެބ5ާަން ާވިދ ޅުވެަފއި ާމ އްދ ަގއި އޮްތާާވަނަ

ާަނގަިއގެން ާވިސ  ާއިތުރަށްާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހަމަވެ ާމުއްދަތު ާވިސ ގެ ާދ އިރު ާއެއަރޕޯޓަށް ާފުރަން ާބިދޭސީން އުޅޭ

ާއޮތް ާޤ ނޫނު ާިމހ ރުގެ ާވެސް ާވީނަމަ ާުދވަސް ާާއެއް ާއ37222ާެގޮތުން ާއިން ާޖުރުމަނ ކުރަންޖެހޭ.ާާރުފިޔ  ފަރ ތެއް

ާއެނގެންާމިއީ ާރައްިޔތުންނަށް ާޤައުމުގެ ާމި ާމިއީ ާދެރަވަރުކަެމއް. ާވަރަށް ާމިއީ ާކަމެއް. ާއަންނަ ވެއްެޖާާހިނގަމުން

ާހޭދަކޮށްލަްނާ ާޗުއްޓީ ާރ އްޖޭގައި ާބޭރުން ާއިން ާތެރެއިްނާރ އްޖެ ާޓުވަރާއޮޕަރޭޓަރުންގެ ާތިބި ާމިއީ.ާރ އްޖޭަގއި ކަމެއް

ާގެސްޓު ާސަރަހައަންނަ ާތިބޭނެ ާެއބަޔަކު ާައއިމަ ާދިއްްނ ާަދކަްށ ާއެންެމާާދުވަަހށްވުރ52ާެއުމަށްފަހުގައި އިތުރަްށ

ާއެބައ ދޭ.ާ ާވެސް ާހިސ ބަށް ާޑީޕޯޓްކޮށްލ  ާފަހަރު ާބައެއް ާއަދި ާއިތުރުން ާޖުރުމަނ ގެ ާމި ާހިނިގޔަސް ާއިރު ގަިޑއެްއގެ

ާ ާދެ ާވަނީހ މިކަހަލަ ާވެސް ާފަހުން ާދ ދި ާއެއް ާއިްނވެްސޓުާދިސ  ާރ އްޭޖގެ ާބޭރުހިނގ ފައި. ާުއޅޭ ެގާކޮށްގެން

ާފަ ާދ ދި ާއަޅުަގނޑަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ނޑަށް ާފަރ ތުން،ާއަުޅގަ ާވަނީ.ާއެހެންވީމ ކުންފުންޏެއްގެ ާލިބިފައި މިީއާ، ހަކުން

ާބިުލާ ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާިއޞްލ ޙުކުރުމަކީ ާކަންތައްތައް ާކަންތައްތައް.ާމިހެންހުރި ާދެރަވަރު ވަރަށް

ާ ާއަުޅަގނޑު ާދ ން. ާކޮމިޓީއަކަށް ާވެސްާއެ ާއެނޫން ާނުވަތަ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ާސަލ މަތ  ާޤައުީމ ގަބޫލުކުރ ގޮުތގައި

ާމިއަށްވުރެްނާ ާއަދި ާމުހިއްމު ާމިއަްށވުރެން ާުކރައްވ އިރުަގއި ާެއ ާކުރަްއވ ނެ. ާަމސައްކަތް ާމި ާކޮމިޓީއަކުން މުހިއްމު

ާ ާމިއަދުގެ ާއެއީ ާޮގވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއިންކޯޕަރޭޓްކުރެއްވުމަށް ާމި ާމައްަޗްށާލަތުހ ފުޅ ކޮށް ާކަމެއްގެ ާތިން ގައި

ާމިާ ާއެބަވޭ ާމަޖުބޫރު ާގޮތް.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއޮތް ާަކނޑަެއޅިފައި ާސިޔ ސަތު ާދަޢުލަތުގެ ާވ ހަތަކެއް. ކަމަށް

ާ ާަޤއުމ  ާަބޔަކު ާނުދަންނަ ާދޮރ އްެޓއް ާތަެނއްދޮރެއް ާއެްއވެސް ާގޮތް. ާޮއތް ާޕޮލިސީ ާފޮރިން ވ ލުވެަފިއާހަދަޢުލަތުގެ

ާައޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާއޮތަތީވެ ާމަސައްކަތްކުރަްނ. ާމި ާނަމަވެސް ާގޭނިގެން ާކަންފަތިވެގެން މެދުާާއެބަެޖހޭ

ާކީ ާެއްއޗިހި ާިމައްށާާކިތަންމެވަރަށް ާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާބުރަ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނަމަވެސް

ާގެނެސްފިކަުމގައިހަ ާާވ ާއްލެއް ާއެކަން ާޤ ނޫނީގޮުތން ާވެސް ާގައިމު ާނަމަ ާޤ ނޫނަށް ރުމަތްތެރިކޮށްާހުބައްދައިދިންކަން

ާއެހެންާ ާމުޅިން ާއޮޕަރޭޓުާާހިތުމަކީ ާބޭރުގައި ާޗ ޓުން ާނުދިނަސް.ާކަމެއް. ާހުއްދަދިނަސް ާއަޅުަގނޑުމެން ކުރެްއވިދ ނެ.

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމަިޖލީހުގައި، ާމި ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ާވިދ ުޅވި ާމިއަދު ާެވސް ާމެންބަަރކު ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެން

ާނެތް.ާޤ  ާބޭނުމެއް ާހެދުމުގެ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާޤ ނޫނެއް ާތެދެއްމެ. ާއެއީ ާނެތޭ. ާމިހ ރަކު ާބޭނުމެއް ާހެދުމުގެ ނޫނެއް

ނެތް.ާއެއީާމިައކަށްާޤ ނޫނެއްާހަދ ފައިާމަޖިލީހެއްާއޮތުމުގެާބޭނުމެއްާވެސްާނެތް.ާޤ ނޫނެއްާހެދުމުގެާބޭނުމެއްާވެސްާ

ާތިބީއިހު ާޤަުއމުގައި ާބަޔަުކާމި ާެއއް.ާހިތުހުރިގޮތަތިރ މުކުރ  ާޮގތުގައި ާވެރިްނގެ ާއޮންނަީނ.ާކީނޫން ާކުރަން ާމިކަން ކަށް

ާދިނަސްރުހު ާއެހެްނވީމ ާން ާކުރަްއވ ނެ. ާއޮތްާ، ނުދިނަސް ާެއއް ާމައްސަލަ ާެއއްެވސް ާނޫން.ާާެއީއކީ ކަމެއް

ާ ާރައްޔިތުން ާައޅުަގނުޑމެންނ  ާހައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަދ ކޮށް ާވ ޖިބު ާދުސްތޫރީ ާޤ ނޫނީ ާރަްއޔިތުްނެގާވ ލުކުިރ މި

މަޖިލީހުގައިާވަކ ލ ތުކޮށްާވޯޓުީދާބަޖެޓްާފ ސްކޮށްދީާސަރުކ ރުާހިންގޭނެާގޮތްގޮތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާލުއިކޮށްދޭންާ
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ާވެްސާބަޖެޓްާ ާއަހަރު ާމިިދޔަ ާނުދީ. ާފ ސްކޮށް ާބަޖެޓް ާކޮަބއިޯތ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމއައީ. ާކުރަމުން ާކަންތައްތަްއ ހުރި

ާމިއަހަ ާމިފ ސްކޮށްދިނިން. ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާތައްޔ ރަށް ާފ ސްކުރަން ާބަޖެޓް ާވެސް ާއެހެންވީމ ާރު ، ތިބީ.

ާއިނދިޮކޅަްށާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮގވ ލަނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާސަރުކ ރު ާއޮތް ާއަލީގައި ާމަސައްކަުތެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާތި ާވ ަހކަ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމިދައްކ  ާައޑުައއްސަވ ަފއި ާއަުޑއަްއސަވ ށޭ. ާކަނުލ  ާތެޭރގަިއާާބޭފުޅުން ާވ ހަކަތަުކގެ މި

ާތި ާނަންގަަވއިގެން ާވ ހަކަަތްއ ާރަނގަޅު ާޤައުމަްށާާމިހިރަ ާގޮތްތަކަކަްށ ާފައިދ ހުރި ާޤައުމަށް ާމި ބޭފުުޅން

ާސަރުކ ރުާ ާބިލަށް ާމި ާހަމަ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާއެުކއެކުހެން ާިމއ އި ާއ ދެ މަސައްކަތްކުަރއްވ ށޭ.

ާޠަފ ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާަވރަށްާހަމަާބަލ ޣ ތްތެރިކަމ ާތްެތރިާމެންބަރެއްާމުޙައްމަދުާމުޞްއްޒަފަޅިންާވ ހަކަދެއްެކވިާޢި

ާޖަވ ހިރެއް ާައކީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާމި ާވިދ ުޅވެދެްއވި ާއެާއެީކގައި ާތެުދފުޅެއް ާބޮޑު ާޤައުމެކޭ.ާވަރަށް ާެއާާަފދަ މަނިކުފ ނު

ގިނަާކަންތައްަތްއާށްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާހަމަާަވރަށްާޠަފ ާއަނޑުާގަބޫލުކުަރންާމުޙައްމަދުާމުޞްވިދ ޅުީވ.ާއަުޅގަ

ާބޭރަށްާބެހޭާއިމިގްރޭޝަނ  ާދަތުރުކުރުމ އި ާބޯޓު ާގެނައުމާ ާގޮތުން. ާގެންދިއުމ އި ކަންތައްތައްކުަގިއާާމި، ތަކެތި

ާއުުޅއްވ ާއެއަްށވުރެ ާނުވެސް ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާއުސް ާއެާާފުންނ ބު ާެއއީ. ާބޭފުޅެއް ާވެސްާފަދަ ެއާާމަނިކުފ ނު

ާ ާމީގެ ާޤައުމެކޭ.ާެއއީ ާޖަވ ހިރެއްފަދަ ާައކީ ާދިވެހިރ އްޖެ ާހަމައަށް.4ާާވިދ ޅުވެެދްއވީ ާކުިރއ  ާފަހުނ4ާާްއަހަރު އަހަރު

ާބަދަލުކުރީާ ާމި ާކުނިފުންޏަކަށް ާޖަވ ހިރަކުން ާދިވެހިރ އްޖެ ާކުނިފުންޏަކަށް. ާބަދަލުވީ ާމި ާޖަވ ހިރަކުން ރ އްޖެ

ާއެ ާމިއައީ ާބަދަލަކަށް ާއެެހންވީމ މް.ޑީ.ދިވެހިރ އްޖެ ާސަރުކ ރު. ާމެންބަރަށްާ، ޕީގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތިމަރަފުށީ

ާއިޚްލ ސްތެިރކަމ  ާހަމަ ާލިބުނުާާއަޅުަގނޑު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުެރއްވީީތވެ. ާއެކަން ާއެހެން ާޝުކުރުދަންނަވަން އެކު

ާދެއްކިއްޖެ ާވ ހަކަތަކެްއ ާމުހިއްމު ާމެދު ާބިލ  ާމި ާއުްއމީދުކުރަާފުރުޞަތުގައި ާވަކިވެލަްނާކަމަށް މުން

ާ.ާވަބަަރކ ތުހޫهللاާިއކުމްާވަރަޙްމަތުާވައްސަލ މްޢަލަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިފް.ޢ އެއްާަވއިކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާ:ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންޢ ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ކަމެއްާނެތް.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާާޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިތ ނގައިާއެްއވެސްާމަސައްކަެތއްާކުރ ނެޝުކުރިއް

ާވަންވީ ާމިހ ރު ާބޭރުކުިރާާޒިންމ އަކަށް ާވަޒީުރކަމުން ާޤ ނޫނުތަކ އި ާހުރި ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިތަނުންާފ ސްކޮށްފައި

ާ.ކ ރުގެާއޮފީސްތަކަްށާވަދެާދިވެހިާރައްޔިތުްނގެ..ކުރީގެާވަޒީރުންނ އިާމިާމީސްީމހުންާސަރު
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޫނން.ާއެއްާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާެގންދެވުން(ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށް

ާ

ާ:ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންޢ ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ާޕްީރމް.މައްސަލަާސުގައިާބޭނުންކުރ ތީާއެާގޮތުާމުދ ާނަހަމަ...ާ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ ާމެންބަރު ާމުޙައްމަދުާނއިށީޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާއެދެން. ދެވަަޑއިގެންދެްއވުން

ާނ ޒިމް.

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާޝުކުިރއްޔ  .`ާާ ާމިއަދުާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅިގެން ާޤ ނޫނެްއ ާއިމިގްރޭޝަން ާއ ެދ، ރަީއސް.

ާ...ދ އިރު.ާމަސައްކަތްކުރަމުން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަނިކު.ާއިންރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައެއްާިވލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއިންގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަރ ވިލިމ ފަންނުާދ އި

ގެާގުޅުންހުރިާކަރުދ އްަތްއާއެްއާހިނަގމުންދ ާގަޑިެއްއގަިއާމަޖިލީހުާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގައިާއެަބވޭާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ 

ިއާއެހެންާކަރުދ ސްަތއްާބަހ ހެދުމަކީާމަނ ކަމެއްކަމަށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމިގެންނަނީާފިޔަވަ
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ާ ާރަސްމީ ާބަދަލުުކރުމުގެ ާޖީ.އެމް.އ ރަށް ާއެއަރޕޯޓު ާއިންޓަނޭޝަނަލް ާމިއީާާކ ޑުމ ލޭ ާބަހަނީ. ާމިތ  މިތަަނށް،

ާއިއަޅުަގނޑު ާމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަދ ަކމެއް ާނުވިއްކ ށޭ.ާިދކޮޅު ާހަރުމުދ  ާރ އްޖޭގެ ާޖީ.އެމް.އ ރަށް ާމިތިބީ ގޮަވޮގވ 

ާެއއްާރައީސްާވިދ ުޅވެަބއްލަވ .ާދެންާކިހިނެއްތޯ؟ާމިއަށްވުރެްނާބޮޑުާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާއިށީާބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާއެދެންނއެއް ާދ އިރ ެގާދެވަޑަިއގެންނެވުން ާމަޑަވެލި .

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ާނަންބަރު ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނު ާޢިްއޒަތްތެރި 4229/3ާާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނަށް ާއިިމްގރޭޝަންގެ ...ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއިޞްލ  ާަވކ ލ ތުކުވަނަ ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާމިއަދު ާގެަނއުމުަގިއ ާސީިރއެސްާާރަމުންދ އިރުުޙ ާމިކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން

ާމިއަުދާ ާމައްސަލަ ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބުރަވަންޏ  ާޙަީޤޤަތަށް ާކަމެއް.ާެއކަމަކީ ާބައްަލވަންޖެހޭ ާގޮތުަގއި މައްސަލަެއއްގެ

ާތަޙައްމަލުކު ާރަްއިޔތުން ާލޮބުވެތި ާޢިއްޒަތްތެރިާާރ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ާއެންމެންމެ ާމިއަދު ވޭން

ާކޮން ާއިމަޖިލީހުގައި ާދިމ  ާހުށަހެޅުނީމ  ާބިލެއް ާސަރުކ ރުާމެ ާއަދި ާދެކެވި ާވ ހަކަތަެކްއ ާނުވެްސގުޅޭ ާއޭގައި ދިކޮޅަށް

ާނ ޤ ބިލު ާއެީއ ާއެަބޔަކީ ާިތއްބަސް ާަބޔަކު ާކޮންމެ ާސަރުކ ރުަގއި ާައދި ާފުރައްސ ރަކޮށް ބައެއްކަަމކަްށާާހިންގުމަށް

ާބަެއއް.ާސަރުކ ަރީކާ ާއިންތިޚ ުބކުރ  ާރަްއޔިތުން ާެއއީ ާހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާސަރުކ ަރކީ ނޑު ާއަުޅގަ ވަކ ލ ތުކުރަމުންދ ކަމީ

ާކަމެއް ާުކޅޭކުޅޭ ާހަޅޭލެިވޔަކަްސާާއެއީ ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ ާތިބެ ާމިތަނުގައި ާބަަޔކު ާދެތިން ާަބޔަކު ާއެއީ ާއަދި ނޫން.

އަހަުރާދުވަހުާރައްޔިތުންާވޯޓަކުންާއެކަންާކުރީމ .ާދެންާއޮީތ7ާާޓޭނެ.ާސަރުކ ރުާެވއްޓޭނީާސަރުކ ރެއްާުނވެސްާެވއް

ާފުރުޞަުތާ ާބަދަލުކުރުމުގެ ާސަރުކ ުރެގ ާމަތިން ާުއސޫލެއްެގ ާއޮންނަ ާތެރެއިން ާަމޖިލީހުގެ ާމި ާއިމުގެތެރެއިްނ ޤ ނޫނީ

ާ ާފުރުޞަތު ާއެ ާޮގތްގޮތަކަށް ާއެހެން ާއެނޫން ާއެބަޮއވޭ. ާީޑއ ރް.ޕީާއިރ ދަކުެރއްވިާهللا ާއިނދިކޮުޅާާއްޔ  ާއަިދ އ ިއ

ވޯޓުާއޮތީމ ާއެކަމެއްާނެްތާކުރެވޭކަށް.ާއެހެންވީަމ،48ާާއަށްާސ ފުާާއެއްާނެތް.ާއެއީާއެމް.ޑީ.ޕީާފަރ ތްތަކަށްާލިބިފަ

ާ ާިމ ާޙަޖަމުކޮށްލަިއގެން ާދުވަުހގ7ާެއެކަމ  ާމުހިއްުމާާއަހަރު ާކޮށްދޭ ާރަްއޔިތުންނަށް ާސަރުކ ުރ ާމި ތެޭރގަިއ

ާއަދިާރަނގަޅުކަމެއް ާތ އީދުކޮށް ާެއކަމަށް ާއިހުާއޮިތއްޔ  ާެއކަމ  ާއޮތިއްޔ  ާޒިންމ ދ ރުާގޯސްކަމެއް ާއެއީ ާތިޖ ޖުކުރުމަކީ

ާޤ ނޫނެްއާ ާހޯދުމުގެ ާަތކެތި ާސަރުކ ުރގެ ާއަދި ާހުށަހެޅިޔަސް ާޤ ނޫނެއް ާގޮތަކީ.ާއިމިގްރޭޝަން ާެއކަންކުެރވޭނެ ގޮތުަގއި

ޤ ނޫނުާއެާބިލުާބ އްވ ފައިާއެހެންާމިސްރ ބަކަށްާދަތުރުކުރިޔަކަްސާހުށަހެޅިޔަސްާއަދިާއެނޫންާޤ ނޫނެއްާހުށަހެޅިޔަސްާ

މިކަމެއްާނުކުެރވޭނެއޭާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާއެކަމަށްާކިތަންމެވަރަކަށްާރިޔ ސަތުންާއަދިާުފރުޞަތުާދެއްަވިއގެންާިމާ
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ާބޭ ާހަމަތަކުގެ ާއުސޫލ އި ާގަވ ިއދ  ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާއޮތް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާވ ހަކަހަމަޖެހިފައި ާކިތަންމެ ެއްއާާުރން

ާކަމެކޭ.ާ ާމުހިއްމު ާމިކަމަކީ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލ ގައި ާނުކުރެޭވނެ.ާމި ާއެކަެމއް ދެއްކިޔަސް

ާކަންތައްތަެކްއާ ާއިތުރު ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ާޒ ުތގައި ާމީގެ ާވެސް ާޤ ނޫނަކީ މި

ާއެބަ ާޕްރޮގްރ މެްއަގިއާމީގައި ާމިއަދު ާރ އްޖެ ާފަރ ތުން ާއިމިގްޭރޝަންގެ ާވެސް ާރޭަގއި ާއަޅުަގނޑު ހިމެނޭ.

ާތަކްލީފްތަްއ.ާ ާދިމ ވ  ާއެކަމުގައި ާތިމަންނ މެންނަށް ާދިޔަ ާވިދ ުޅވަމުން ާމުވަްއޒަފަކު ާިއސް ާއެތަުނގެ ވ ހަކަދަްއކަވަމުން

ާމި ާައދި ާއިޞްލ ޙުތައް ާގެންނަންޖެހޭ ާޤ ނޫނަށް ާއިމިގްރޭޝަން ާތިމަންނަމެންެގާާމި ާފަރުމ ކުރަމުންދ އިރުަގއި ޤ ނޫނު

ާވ ހަކަ ާހުރި ާއެހެްނާާކޮންސ ންތަކެއް ާނުަދއްކ  ާވ ހަކަތައް ާވ ހަކަ.ާއެ ާހުރި ާަކންތައްތަކެއް ާބޭނުންވ  ާތިމަންމެން އ އި

ާފަރުމ ކުރަމުންދ އިރުގަ ާޤ ނޫނު ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމި ާއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިދަނީ. އިާދިމ ލަކަށް

ާޙައް ާދަތިތައް ާހުރި ާދިމ ވެފައި ާގޮތަކަށްއިމިގްރޭޝަނަށް ާއެމީހުންާާއިއެމީހުންނ ާލުކުރެވޭެނ ަމޝްވަރ ކުެރިވގެން

ާފަރ ތްަތްއާ ާގެންގުުޅއްވ  ާބިދޭސީން ާއަދި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާތިބި ާކަންކޮޅުތަކުަގއި ާެއހެން ާރ އްޖޭގެ ާއަދި އެދޭގޮތަކަށް

ާމި ާވެސް ާއޯަނރުން ާރިސޯޓްަތކުެގ ާއަދި ާޤ ނޫުނާާވެސް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފެންވަރެްއަގއި ާގަޫބލުކުރ  އެންމެން

ާކިތަންެމާވ ހަކަާހެދެންޖެހޭނެ.ާމި ާދެކޮޅަށް ާތިބެގެން ާމިތ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގައި ާަދއްކ ަފިއާާޢިއްޒަތްތެރި އެއް

ާކުރެޭވނެ.ާއެއީާމިާދިމ ވެގެންގޮސްާސަރުކ ރުާހިންގުމަށްާއުނދަގޫވ ގޮތަށްާޤ ނޫނެއްާހެދިޔަކަސްާއެައކަށްާޢަމަލެއްނު

ާމައްސަލަ ާޙ ލެްއގަިއާާއުޅޭ ާއެްއވެސް ާތަނެއް.ާސަރުކ ރަކީ ާއޮންނަ ާޚިދުމަތްކުރަން ާރައްޔިތުންނަށް އަކީ.ާސަުރކ ރަކީ

ާސަުރކ ރެްއާބަގްދޭސްއި ާއޮތް ާގެެނސްފައި ާދިމ ލަކުން ާއެހެން ާރ ްއޖޭގެ ާނޫން.ާއަދި ާއޮްތާސަރުކ ރެއް ާގެނެސްފައި ން

ާދެން ާނޫން. ާއެަބއޮޭވާާވެސް ާގޮތެްއ ާޫރޙެއް ާނައްތ ލުމުެގ ާކޮރަޕްޝަން ާވ ހަކަ. ާކޮރަޕްޝަންެގ މިަދއްަކނީ

ާއިުމގެ ާކިތަންމެވަރަކަްށާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާތިބެގެން ާމިތަނުގައި ާމިއަދު ާައޅުަގނޑުމެން ާަކނަޑއެޅިފައި. ތެރޭގައި

ާ ާކިަޔކަސް ާައނެކެއްެޗކޭ ާއަނެކެްއޗެކޭ ާލޯޑޭ ާހެވީ ާއަިދ ާކޮރަޕްޝަނޭ ާެއކަންާކޮރަޕްޝަނޭ ާކުރެވޭކަށް. ާނެތޭ ެއކަމެްއ

ާމުއައްަސސ  ާމިނިވަން ާއެަބއޮތޭ ާދަޢުލަތުަގއި ާއެކަންކުރުމަށްޓަަކއިާކުރެވެންއޮތީ ާއިމުގެާ.އެއް ތެރެއިން.ާާޤ ނޫނީ

ާއެ ާމަޖިލީހުންނޭ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ާއެތަނަްށާާއަޅުަގނޑުމެން ާތަނެކޭ. ާމުސްަތޤިއްލު ާެއއީ ާތިބީ. ާފ ސްކޮށްފައި މީހުން

ާކުެރވިފަިއާއޮތީ،ާނެތޭ.ާއެހެންވީަމ،ާހުށަހަޅަން ާކަމެއް ާހުށަހެޅައިގެން ާއެތަނަށް ާަމއްޗަށްތޯ ާަވީޒރެއްގެ ވީނޫންތޯ.ާކޮން

މީހުންނަކީާެވްސާހަމަާމިާޤައުމުގައިާތިބިާާތެރޭގައިާއެާބުގެާއ އިާޒ ތީާތަަޢއްޞުާސަދަހަމިއަދުާމިތ ާތިބެގެންާޒ ތީާ

ާގެއްލުނީމ ،ާބަާ ާަވީޒފ  ާއެމީހުންެގ ާގޮސްެގްނާރައްޔިތުންނޭ. ާޓްރައިބިއުނަލަށް ާެގއްލުނީމ  ާވަޒީފ  ާކުންފުނިތަކުން އެއް

ާއެހެން ާވަޒީފ ތަްއ. ާވ ހަކަާއެބަދެއޭ ާރައްޔިތުްނގެ ާޤަުއމުގެ ާމި ާމިެވސް ާމަޤ ުމެގާާވެއްިޖއްޔ  ާއެމީހުންގެ ެއއް.

ާ ާބޭރުގައި ާޝަރުތުން ާެއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި. ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާއެބައޮތް ާދިޝަރުތުތައް ާމަގުމަތިންާމ ތިމަންނ އ  ލަށް

ާ ާވަްއކަޅިައކުން ާލިޔެަފިއާނުދޭނަމޭާރުޙުން، ބަަލއިފިއޭދިޔައިރު ާއޮތީ ާޤ ނޫނުގައި ާނުކުެރވޭނެ. ާއެހެންނެއް .

ާއެބަ ާލޮބުވެިތާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއެހެްނވެއްިޖއްޔ  ާއެީއކަން. ާޝަރުތުތަަކީކ ާއެމީހުންގެ އޮްތ
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މިާޤައުމަށްާގެަނއިާބަދަލަކީާމިއީާފުރިހަމަާރިޔ ސީާނިޒ މެކޭ.ާމިާމަޖިލީހުގަިއާާރައްޔިތުންާގެަނއިާބަދަލުާކޮބައިތޯއޭ.

ާމަ ާރިޔ ސީާނިޒ މުގެ ާމި ާލ ންވެއްޖިްއޔ  ާމިތަނަށް ާވަޒީރުން ާބޭނުންވ  ާމެންބަރުން ާދިޔަީއޭއާފްހޫތިއްބަވ  ާގެއްލިގެން މް

ާ;5ނުދިނިއްޔ ާާންރުހުއޮތް.ާާބުތައްާއެބަދޭންޖެހޭާސަބަާންރުހުޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކޮންކަެމއްތޯާކުރަންާމިއުޅެނީ.ާ

ާތެޅުނަކަސް ާވަރަކަްށ ާކިތަންމެ ާވެސް ާިއއްެޔގައި ާބޭރުކޮށްލަންވީ. ާއެހެންވީމ ާ;5ާވޯޓުން ާނުލިބުނު. ާެއބަާ، ވޯެޓއް

ާ ާމަޖިލީހަކީ ާވަޒީރުްނގެ ާއޮތް ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާާންރުހުއެނގޭ ާމަޖިލީހެއްކަން. ާއެާާ;5އޮތް ާހިނދަކު ާނުލިބޭހ  ވޯުޓ

ާއަދިވަޒީރު ާވަޒީުރަކމުގައި. ާތިއްަބވ ނެ ާއެބަާންރުހުާން ާގޮތެއް ާބޭރުކުރެވޭނެ ާއެމީހުން ާނުދިނަސް. އޮްތާާދިނަސް

ާ ާލިެޔވިފައި. ާއަޅުަގނޑުެމންާންރުހުޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާދީގެން. ާމިތިބީ ނޑުމެން ާރުޙުންއަޅުގަ އެބަޮއްތާާގެ

ާނެގި ާކިތަންމެވަރަކަްށ ާއަދި ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާދެން ާދެބައިާވަޒީރުންނަށް. ާއަޅުަގނޑުމެން ާޙަޤީޤަތަކީ ާމިކަމުގެ ޔަސް

ާެއކަްނާ ާނުކުރެވޭނެ. ާއެަކމެއް ާވ ހަކަެދއްިކޔަސް ާއެޭދޮގތަކަށް ާމިކަުމގަިއ ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ ާތިބެގެން ާމިތ  މީހުން

ާނެތްކަ ާލިޔެފައި ާޤ ނޫނޫނުއަސ ސީަގިއ ާސުކުރެވޭނީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާކުެރޭވނީ ާއެހެންާެމއް ާއެނޫން ާކޯޓުން. ާޕްރީމް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގޮަތކަށް ާމ ނަާއެްއވެސް ާމ ނަކުރެވޭނީާއެއް ާނުކުރެޭވނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާރައީސްާާއެއް ާޢިއްޒަތްތެރި

ާނޫން.ާެއަކންާއޮތީ...ާކޯޓުން.ާމިާމަޖިލީހުންާކުރެވޭނެާކަމެއްާޕްރީމްސު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިިމގްރޭޝަންާޤ ނޫނަށްާިއޞްލ ޙުާގެނައުުމގެާބިުލ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައި

ާއެާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަްށާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާވ ހަކަ ާއެނިގގެން ާބިލުގަާއެކަން ާއިމިގްރޭޝަްނގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވ ހަކަަތކަށްާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަދެއްކި އި

ާބައެއްންއަޅުަގނޑުމެ ާތިބޭ ާޕ ޓީއެއްގައި ާދިފ ޢުކުރ  ާސަރުކ ުރ ާއިނދިކޮޅުާާނަކީ ާޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ވެއްޖިްއޔ 

ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާެއކަންކުރަން.ާާފަރ ތްތަކުން ާވ ހަަކދައްކ ތީ ާއޮޭޅގޮތަށް ާަރއްޔިތުންނަށް ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ައށް

ާބެ ާނުބެލޭނެާކޮރަޕްޝަނ  ާމިތަނަކުން ާމައްސަލަތައް ާއެންޓިކޮރަޕްޝަްނާާހޭ ާުކރެވޭނީ ާއެކަން ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާަރއްޔިތުންެގާ ާމިއީ ާެއކަމަކީ ާމިއުޅެނީ. ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާއެ ާމިދަްނނަވަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ބޯޑުންނޭ

ާމެންޑޭޓް ާާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާކީއްެވެގންތޯ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީތެރޭގައި ާނުބެލީމ  ާއެާމައްސަލަ ބޭފުޅުންާާއަށް

ާކޮމިޓީ ާޒިންމ ދ ރުުކރުވ ނެ ާމުއައްސަސ ތައް ާސަރުކ ުރެގ ާއެބަާހ ޒިރުނުކުރުވަނީ. ާއެއީާާއެއް ާމަޖިލީހުގައި. ާމި އޮޭތ

ާވަީޒރުާމިވެނިކަމެޭކާެއވެނިާކަެމޭކާއެހެންާވިދ ޅުިވޔަކަ ްސާކުރަންޖެހޭާކަމަކީ.ާއެކަންާޫދޮކށްލ ފައިާމިތަނަށްާައއިސް

ާފުރުޞަތުދެްއވ ީތާ ާެއވ ހަކަަދއްކ ތީ ާތިއްބަވަިއގެން ާމިތ  ާޮގނީޑގައި ާމި ާނުކުރެވޭނެ. ާއެކަެމްއ ާރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި
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ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާހުރި ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ާރައްިޔތުން ާެވސް ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާމިދައްކަނީ. ާވެސް އަޅުަގނޑު

ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާވ ހަކަދެްއކުމުަގއި.ާމެންބަރެއް. ާފުުރޞަތު ާއެ ާމިތަނުގައި ާއޮްނނ ނެ ވެސް

ނޑުމެންނަށޭާ އަޅުަގނޑުމެްނގެާޕ ޓީގައިާތިިބާލޮބުވެތިާމެންބަރުންކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާމެޖޯރިޓީއޭ.ާއެހެންެވްއޖިއްޔ ާއަުޅގަ

ުޓގެާއަދަދުާައޅުަގނޑުމެންެގާއޮތީާެއާވ ހަކަދެއްކުުމގެާފުުރޞަތު.ާތިބޭފުޅުންނަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުްނާދެްއވިާވޯ

ާކޯލިަޝނ ާއިވޯޓާ 48ާ ާއެހެންެވއްޖިްއޔ ާޑީ.އ ރުާއިޕީ.އޭ ާުއޅެނީ. ާމަތީަގއޭ ާވުރެން ާައދަދަށް ާއޮތް .ޕީއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށޭާރައްޔިތުްނގެާޙައްުޤގައިާވ ަހކަދެއްކުުމގެާފުރުޞަތުާރައްޔިތުންާދެއްވ ަފއިާއޮތީ.ާއެހެންެވއްޖިްއޔ ާ

ާދެއް ާދަްއކ ނަްނާއަޅުަގނޑުމެނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހުރީ. ާތެުދވެ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކަންެވގެން ާއެ ކޭނެ.

ާކޮރަޕްޝަނ  ާމިއުޅެނީ. ާނޫން ާވެްސ ާނެތިގެން ާވ ހަކަ ާދެްއކޭނެ ާކުީރެގާާަފސ ދަާއިއަޅުަގނޑުމެނަށް ާއަދި އ އި

ާއޮުޅވަާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާޤައުމުގެ ާމި ާއަދި ާގެތަކ އި ާހުރި ާއަޅުްއވ ފައި ާމިއަުދާމިނިސްޓަރުން ާނުލެވޭނެ. އެއް

ާއޮޅުވަާ ާެއކަމެއް ާވ ހަކަެދއްކިަޔސް ާމިތ  ާޮކްނާާކިތަންމެވަރަކަށް ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާޙަޤީޤަތް. ާއެއީ ާނުލެވޭނެ. ެއއް

ާ ާުހރީ ާއަޅުްއވ ފައި ާގެ ާމިވެނ4ާާިބޭފުޅެއްތޯ ާހިސ ބުޖަހައިގެްނާދައްކަންވީނޫންތޯ ާބައްަލވ  ާވީއިުރގައި ާދުވަސް އަހަރު

ާއެބަހުއް ާގ32ާާެޭޓާމިނިސްޓަރަކު ާމިވ ހަަކާމިދައްަކީނާާބުރިއަށް ާތިބެގެން ާމިތ  ާައޅުްއވ ފައި.ާނުބުނެވޭނެ.ާދެން ެއއް

ާސަރުކ ރުގެ ާފަސ ދައިގެާކުރީ ާއެެހްނާާތެެރއިން ާބަޔަކު. ާތިބި ާތަތްތެޅިފައި ާތެރެއިން ާކޮރަްޕޝަނުގެ ތެރެއިން

ާގޮތު ާމިބުނ  ާޤ ނޫނުަގއި ާއިމިގަރޭޝަން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދިމ ވެފަިއާާންނުކުރެވޭނެ. ާއަތޮޅުތަކެއް ވެއްިޖއްޔ 

ާސަބަބަ ާއެ ާެއބަޖެހޭ. ާގެންނަން ާޙައްލުތަކެއް ާބޮޑެތި ާނުހަނު ާމައްސަލަތައް. ާބޮޑެތި ާނުހަނު ކަށްވަނީާއެބަހުރި

ާދިމ ވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާނިކަމެިތ ާތިބި ާތަހައްމަލުުކރެވެންާއަތޮޅުތަުކގައި ާމީގެން ާޤ ނޫނުާއުނދަގޫތައް ާމި ޖެހޭނެ.

ާފަރުމ ކުރެވެ ާމަދުެވެގން ާތެރެއިން ާަރްއޔިތުންގެ ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދ އިރުަގއި ޕްރޮވިންސްަގއ9ާާިން

ާއޮފީސްތަކެއް ާހުންނަންޖެހޭނެ ާޤ އިުމވެފައި ާކުރެވޭނެ ާކަންތައްތައް ާގޮތުން ާބެހޭ ޖެހޭނެ.ާހުންނަންާއިމިގްރޭޝަނ 

ާިނމިގެން ާޤ ނޫނު ާމި ާާހަމައެއ ެއކީަގއި ާއ9ާިދ އިުރގަިއ ާޕްރޮވިްނސްގެ ާއޮތް ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި އަތޮުޅަގިއ42ާާތުރަށް

ާއޮންނަ ާަބޔ ންވެފައި ނޑައެޅި ާކަ ާެއކަން ާގޮތަކ ވެސް ާވިސ ދެްއކޭނެ ާޖުރުމަނ އިްނާާންޖެހޭނެ. ާމި ާމީހުން އެ

ދ އިރުާާނަމަާމިާޤ ނޫނުާފުރިހަމަވެގެންާޖެހޭނެ.ާއެހެންނޫންކަމަށްާވަނީއްާކުެރވެންސަލ މަތްވ ނެާގޮތަކ އިާމިކަންތައްތަ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއެކަީށގެްނވ ާމަޢުނަވީާމަންފ ާއެއްާނުކުރުވ ނެ.ާާވެސް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާއިލްތިމ ސްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަފުޅުދައްކަާބަރުންނަށް ާއުނދަގޫުނވ ާކުރަން ާމެންބަރަށް ާގެންދަވ  ވަމުން

ާ ާވ ަހކަފުޅެއް ާއިގޮތަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާޮތއްޫޑާެދއްެކވުަމށް. ާއެދެން. ށީނދެވަަޑއިެގންނެވުން
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ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތޮއްޑޫ ާއެދެން. ާއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުްނ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްާގެންދިއުމަށް.ާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުންާއެދެްނ.ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާފަރ ތުްނާ ާިއމިގްރޭޝަނުގެ ާނުކުތ  ާމި ާވެސް ާރޭގައި ާައކީ ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ަލން ާައޅުަގނޑު އ ދެ،

ާތެ ާއޭގެ ާފ ހަގަކުރެްއވިއޭ. ާވެްސ ާބޭފުޅުން ާފ ހަގަކުރެްއިވާވ ހަކަދެްއކެވި ާބޭފުޅުން ާެއ ާގޮެތއްަގއި ާމުހިއްމު ޭރގައި

ާ ާހުންނަންޖެހޭނެއޭ.9ާާނުކުތ ތަކަކީ ާުމއައްަސސ ތަކެއް ާކުރެވޭނެ ާމަަސއްކަތް ާމި ާމަުދވެގެން ޕްޮރވިންްސގައި

ާ ާރ އްޖޭގެ ާރަނގަޅ42ާުހަމައެއ ެއކީަގއި ާކުެރޭވނެ ާވެްސާމިކަން ާއޮންނަންާއަތޮޅުަގއި ާޤ އިމުެވފައި ނެއޭ.ާޖެހޭިނޒ މެއް

ާއިޞްލ ެޙއް ާމި ާމަްއޗަށް ާަގޑެްއގެ ާހަތަރު ާދެތިން ާއ ަދއިެގާގޮތެްއަގއި ާވަރަށް ާއޮތީ ާބިލު ނުޑާކަާމި ާއަުޅގަ ާވ ތީ މަށް

ކުރަންާިމކަމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާވ ހަކަަދއްަކއިގެްނާމިއަދުާމިާރ އްޖެާއަށްާދިމ ެވފައިާހުރިާކަންތައްަތކުްނާވެސްާޤަބޫލު

ާައޅުގަާހައްލު ާމަެގއް ާނިންމ ލަމުންާކުރެވޭނެ ާަރއީސް،ާއަޅުަގނޑު ާޖެހޭނެއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާހޯދައިގަނެވެން ނޑުމެންނަށް

ާދެއްވުމ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާޕ ޓީގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއޮތީ ާކޮމިޓީާާދަންނަވ ލަން ާބިލު ާމި ެއކީަގއި

އަދިާައވަސްާފު ވެްނާރުޞަތެްއގެާތެރޭގައިާމިކަންާކުރެާމަރުޙަލ ގައިާމިާބިލުާބަލައިގަެނާމިާމަޖިލީހުންާމިކަންާނިންމާ 

ާމަރު ާކޮމިޓީ ާއަދި ާގޮތަްށާއެބަޖެހޭ. ާމިދެންނެވި ާއަުޅަގނޑު ާކުރީަގއި ާިއޞްލ ޙުތައް ާގެންނަޖެހޭ ާމިއަށް ޙަލ ގައި

ާދަތިކަމެއްތޯ ާކޮން ާުއޅެނީ ާދިމ ވެގެން ާމަސައްކަތަށް ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާމުވަްއޒަފުން ާތިއްބަވ  ާއިމިގްރޭޝަުނގެ

ާތަހަބެއްލެވުމަށްފަހުގަ ާއެކަން ާގޮތަކަްށާއި ާލިބޭނެ ާލުޔެއް ާމިއިްނ ާރައްޔިތުންނަށް ާލޮުބވެތި ާރ އްޖޭގެ އްމަލުކުރ 

ާމިކަންތައްތައްާފަރުމ ކޮށްދެްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު

ާޝުކުރި ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިރަހުާهللاއްޔ  ާމިފަހަރު ާޖެހިފަ.ާާމަތްފުޅުން ާމަސްބ ނަން ާއައިނެްއގައި ާދަހި އޮތީ

ނަކީ،ާއިމިގްރޭަޝްނާކުރ ަނން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިމާޤ ނޫމަސްބޭނޭތޯާއަޅުަގނޑުާމަަސއްކަތްނިކަންާރަނގަޅަށްާ

ާއަޅަިއގެާޤ ނޫނަކީާމިއީ ާޤ ނޫނެކޭ.ާމީހަކު ާމުހިއްމުވެފަިއވ  ާވަރަށް ނޑުމެްނނަށް ާއަިދެއްއާއަުޅގަ ާޓައިއަކުން ާހުންނަ ން

ާމުހިއް ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެހެްނވީމ  ާކަމެއް. ާުމހިއްމު ާޤ ނޫނެްއގެ ާއެއީ ާއެނޭނގޭނެ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭގާމުކަން

ާބެ ާޤ ނޫނަށް ާފަރެސްއިމިގްރޭޝަން ާދެންމެ ާވިދ ުޅިވާއްެލވީމ . ާއެ ާމުއްޠަލިބު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ ތޮޑ 

ާ ާވ ހަކަފުޅަށް ނުޑ ާވ ހަކައަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރ  ާފައިން ާދަންނަވ ީނާަގޔ ިއ ނޑު ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ދަްނނަވަން.

ާމަނިކުފ ނުާ ާޤަބޫލުކުރަމޭ.ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަތްޕުޅު ާކުަރއްވ  ާއިލްޔ ސް ާހުންނެވި ާއިމިގްރޭޝަނުަގއި މިއަދު

ާައއްސަރިބ ހ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތްޕުޅަށް ާރައްދުކުރަމޭާކުރަްއވ  ާެއާާ.ސ ބަސް ާޤައުމަށްޓަކަިއ ާަމނިކުފ ނު އެ
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ާސަރުކ ރުން،ާެއާ ާކުރީ ާކުރަނީ ާހިތ މަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވަނީ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަެއއ ެއކު ާމަސައްކަތަށް. ކުރަްއވ 

ާ ނޑުމ52ާެވިދ ޅުވ  ާއަުޅގަ ާސަުރކ ރުން، ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބޭފުޅުން ާކުރައްވ ަފިއވ  ާަސރުކ ރުން ންެގާއަހަރުގެ

ާފެތުރުމަށްޓަކައިާ ާމިތަނަށް ާދީން ާަޣއިރު ާކުީރގައި ާކަމަކީ ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާއުޅެނީ.ާެއާސަރުކ ރުން ާކިޔ  ާމި ސަރުކ ރޭ

ާރ އްޖެ ާމީހުންތައް ާއެާއައި ާޕ ްސޕޯޓް ާވަނީ ާބަޔަކު ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާބޭރުކޮށްލީ. ާއެްއެޗްއާާއިްނ ހަދ 

ާހިތ މަ ާމިއަދު ާބޭރުކޮށްފަ. ާތެޭރގަާހެދުމަށްފަހުގައި ާއޮފީސް ާރަީއސް ާތަންތ ނއަކީ ާފ ޑުފ ޑު ާއ ިއ ަގިއާއި

ާ ާދިޢާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމީހުން ާއެ ާޭގގޭަގއި ާބޭބޭފުޅުންގެ ާނުކުިރޔައިލީ ާކުރިޔަސް ާއެބަދޭ.ާޤަބޫލު ްސާރިއުޅެމުން

ާހަޖަމުކުރަންޖެހޭނެ.ާހަޖަމުާޙަޤީޤަތް.ާއީމި ާމައްަސލަމީތި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާެއާއެާނުކުރެވެންޏ  ާެއއީ ާނޫން. އް

ނޑުމެންާހިތ މަާކުރަން، އެްއ.ާއެހެންވީމ ާބައެްއގެާމައްސަލަ ޖެހޭާކަމަކީާކުރީގައިާޣައިރުާދީންާފެތުރުމަށްޓަކަިއާއަުޅގަ

ާރ އްޖެާ ާމީހުން ާތިބި ާއައިސް ާތަންތަނަށް ާފ ޑުފ ުޑ ާސްކޫލ އި ާއޯގ ެވިރާާއީ.ޕީ.އެސް ާމި ާބޭރުކޮށްފައޭ. ާވަނީ އިން

ާ ާއޮފީހަްށާހިސަރުކ ރު،ާއިސްލ މްދީން ާރައީސް ާއެތިބީ ާގެނެއްސ  ާމިއަދު ާމީހުން ާީވގޮތަީކާއެ ާސަރުކ ރުން މ ޔަތްކުރ 

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާހުރެއޭ ާސަބަބ  ާމި ާލ ފައޭ. ާވ ހަކަދަްއކަންާތަންތަނަށް ާއަުޑގަދަކޮށް ނޑުމެންނަީކާން ާއަޅުގަ ޖެހެނީ.

ާމި ާނޫން. ާެވސް ާބަެއއް ާޝައުގުވެިރވ  ާެއހ  ާވ ހަކަަދއްކަން ާރައީްސ،ާއަރިާއީއަުޑގަދަކޮށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަކީ. ލިޓީ

ނުޑާާދަންނަވ ލަންާއުޅޭާވ ހަކަ އަީކާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާރީކޯާމޫސ ާމަނިކުގެާވ ހަކަާއަުޅގަ

ނަޑކީާވަރަްށާާދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާއެާމަނިކުފ ނަކީާހެވީލޯްޑާބޭނުން ކޮްށގެންާމިާޤައުުމާދިރުވަމުންާެއދަނީ.ާއަުޅގަ

ާޖެކެ ާެވސް ާމޫސ މަނިކަށް ާސ ފު. ާަވރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމީހެއް. ާޢަބްދުއްރަޙީމުރޭ ާނުވ ނެ. ާވެްސާހިލުމެއް ބެއަކަށް

ނޑުމެންާސ ފުކޮށްާރައްޔިތުންނަްށާ ޖެހިލުމެއްާނުވ ނެ.ާރ އްޖޭގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާޖެހިލުމެއްާނުވ ނެ.ާއަޅުގަ

ނޑުއަންގަންޖެހޭާެއއްެޗއްާއެްނގުަމށްޓަކައިާއަޅުާ ކުރ ނަން.ާހެވީލޯޑްާބޭނުންކޮްށގެންާމެންާހަމަާއަވަދިނެތިާމަސަްއކަތްގަ

ާނަގ ފަ.ާމި ާބިންތަކެއް ާހުރިހ  ާތިލަފުށިން ާނުހެދޭ.ާރިއަާއީވަނީ ާއިހަކަްށ43ާާލިޓީ.ާދެކޮޅެއް ާވަނީ ާޑޮލަރަށް މިލިއަން

ާ ާކުރީާސަރުކ ރުން ާަނގ ފަ.ާޭއގެ ާބިންހިއްކުން ާވަނީ ާކ7ާުދުވަހަކު ާޑޮލަރުން ާކަމެއް.ާމިލިއަން ާއޮތް ާނިންމ ފައި ރަން

ނޑުމެްނެގާާ،އެްއާވެްސާނުދެއްކޭނެ.ާިމވެސްާޙަޤީޤަތް.ާއެެހންވީމ ާލިީޓ.ާމީްއޗ ާެދކޮޅަށްާވ ހަކަެވސްާރިއަާއީމި އަުޅގަ

ާޔަތީމުޚ ނ އެްއގަ ާނުހުންނ ނެ ާއިއިންިޑޔ ގަާާއިާދަރިއަކު ާސ ފު ާވަަރށް ނޑުމެންާއި. ާއަުޅގަ ާަދންނަވަނީ. ާމި ބ ރ ތުން

ާމޫ ާމޫސަބެދަންނަން ާއުޅޭ ާބ ޒ ރުމަތީ ާކިޔ  ާޔަތީމުޚ ނ ަގިއާސަބޭ ާމޫސަެބއެްއެގާދަރިއެއް ާއުޅޭ ާމ ލެތެރޭގައި އެއް.ާއަދި

ނޑުާކައިީރގައިާނިޝ  ނޑުމެްނާބުނޭ.ާއަޅުގަ ރިއެޭކާގެާދަބެކިޔ ާމީހަކުާރޮވެފައިާބުނީާމޫސަބޭާއިންޑިޔ ާހުއްޓޭާއަުޅގަ

ާރިއަ ާޙަޤީޤަތް. ާއިންިޑޔ ެގ. ާޔަތީމުޚ ނ ގެ ާއައިސްާލިޓީ.އެއީ. ާވ ހަާކެރެންޏ  ާައޑުގަަދކޮށްފައި ކަަދއްަކވ .ާވަދެަފއި

ާމ  ާކެރޭނެ ާމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދަރިންނަށްާބޮޑަށް. ާތިބި ާޔަތީމުޚ ނ ގައި ާއެހެންވީމ  ާކެރޭނެ. ވެސްާާބޮޑަށް

ާބަލަންޖެ ާއެބަ ާެތރެއިން ާިސސްޓަމުގެ ާިއމިގްރޭޝަނުގެ ާދަންަނވ  ާމި ާތެރެއިން ާސިސްޓަުމގެ ާމި ެހޭއާއަޅުަގނޑުމެން

ާވެސް. ާކުދިންތޯ ާރ އްޖޭ ާދަރިންނަކީ ާތިބި ާބޭރުވ ންާޔަތީމުޚ ނ ގައި ާޕ ސްޕޯޓެއްގައިތ  ާއޮތަްސާއައު ނޑުގައި ޖެޭހނީ.ާބަ
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ާމ އެނގެން ާދިޔަާޖެހޭނެތ . ާމީހަކު ނޑު ާވ ހަަކާބަ ާއެ ާއެްއކޮށް. ާއޭނައ  ާދިޔަ ާމޫސަބެ ާއެނގެންޖެހޭނެތ . ސް

ާމި ާނޫން ާިނޒ ާދަންނަވ ކަށް ާއިމިގްރޭޝަން ާިތިބާއުޅެނީ. ާޔަތީމުޚ ނ ގައި ާއެަބޖެހޭ. ާއެނގެން ާމިކަން ާެތރެއިން މުގެ

ާތިބި ާކަށަވަރުނުވެ ާބަފ  ާއެާދަރިންގެ. ާވެސް ާވ މީހުން ާމިއަުދ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިނގެންޖެހޭ. ާައޅުަގނުޑާާބަ ގޮތަކީ

ގޮަތކީާާވ ާމިހުރީާވަރަށްާކެރިގެން.ާބަފ ާކަށަވަރިުނވ ާމީހުންާވެސްާިއނގެންާއެބަާޖެހޭާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުން.ާއެއީ

ާ ާކަމަކު ާލީމަ ާޙަސަން ާފަހަތަށް ާމީހެއްގެ ާކަށަވަރުނުވ  ާބަފ  ާހަދ އިރު ާޕ ސްޕޯޓެއް ާއަންހެންާއަޅުަގނޑުމެން ނުދ ނެ

ާބަދަ ާބައްޕަާކުއްޖެްއގެ ާެއއީ ާބުނީމ . ާޙަސަންއޭ ާޖަމީލ  ާައއިިމނަތު ާާުލގައި. ާކޮން ާނެތް. ާއަންނަްނާޙަެއއް ސަނެްއ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ  ާމިއުޅެނީ. ާނޫން ާދަންނަވ ކަށް ާވ ހަކަ ާއެ ޖެހޭނީ.

ނޑުމެްނެގާވ ހަކަދެްއކިދ ނެާކިތަންމެާވަރަކަށްާވެސް.ާއަުޑގަދަކޮށްާވ ހަަކދައްކަންޏ ާދައްކ ނެާވ ހަކަާޮއންނ ނެ.ާ އަޅުގަ

ާކޮންމެ ާކުއޮންނ ނީ ާއަންހެން ާނޯންނ ެނާވެސް ާއެއްެޗއް. ާެއހެން ާނޯންނ ނެ ާދެއްތޯ. ާކޯލެއް ާފޯނު ާގުޅ ލި އްޖަކަށް

ާޓީ ާކަރަޕްޝަނެއް. ާނޯންނ ނެ ާއެްނވަޔަރުމަްނޓުާއެްއޗެއް. ާިއރުގަިއ، ާއަދ ކުރި ާަވޒީފ  ާމޯލްިޑވްްސގަިއ ާ.ވީ

ާއަދ  ާަވޒީފ  ާބަްއޕަާއިރުާުކރިމިނިސްޓްރީގައި ާއަޅުަގނޑު ާކަރަޕްޝަނެއް. ާނޯންނ ނެ ާސަާވެސް ާމަޤ މުާއަކީ ރުކ ރު

ާކަރަޕްޝަނެއް.ާެއކަމަުކާއަދ  ާނޫން.ާނޯންނ ނެ ާބައެއް ާކުރި ާއަދ  ާމަޤ މުތައް ާބޮޑެތި ާނޫން.ާބޭބެމެންނަކީ ާމީހެއް ކުރި

ާޔަތީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތަކ އި ާމީހުންގެ ާކަށަވަރުނުވ  ާބަފ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބިންތަކ އި މުޚ ނ ާތިލަފުށީ

ެވްސާހަމަާކެރިގެންާަދއްކ ލަފ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާާޭނޅިާދެއްކިދ ނެާމިތ ާތެރޭނޑިދަރިންގެާވ ަހކަތަކެްއާކެާ

ކޮްށގެން،ާޯނންނ ނެާކްރެޑިޓްާކ ޑެްއާާައކީާއަުޅަގނޑުާނޯންނ ނެާކްެރިޑޓްާކ ެޑއްާބޭނުންާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާވ ހަކަ

ާޖަނގިޔ ާބޭނުން ާއަންހެނުންނަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާގަނެފަާކޮށްގެން ާެއއްާއެއް ާهللا ާމިކުރީ.ާ. ާހުވ  ގަންދީ

ނޑުާކްރެޑިޓްާކ ޑެއްާބޭނުންކޮށްގެންާސަރުކ ރުާކްރެޑިޓްާކ ޑެއްާބޭނުންކޮްށގެްނާ ކެރިވަަޑިއގަންނަވަންޏ ާދައްކ .ާއަޅުގަ

ާބްރ  ާގަނެަފ. ާޖަނގިޔަލެއް ާގަނެފަާނޯންނ ނެ ާއެހެންވީމ ާއެއް ާޯނންނ ނެ. ާވ ހަކަާ،ެއއް ާމިއުޅޭ އަީކާާދަންނަަވން

ޖެހޭާއޭގެާކުރީަގއިާއޮޑިޓަރާނުގެާތެރެިއންާސަރުކ ރުގެާކްރެޑިޓްާކ ޑުާގެންދަވަންޏ ާއެނގެންާއެބައިމިގްރޭޝަންާޤ ނޫ

ށްލ ފައިާކޮންމެވެސްާތަނެްއެގާވަރުގަދަާކޮާރަލުގެާވ ހަކަާކުރީގައިާމިތ ާމ މުގައިާވިޔަސް.ާޮއޑިޓަރާޖެނެކަާރަލްޖެނެ

ީވވަަރކީާއެންމެާފަހުންާމިތަނުންާކަނޑ ާސަިއޒުކޮށްލިާއިުރާއަށްާާްއޗެހިތަކެއްާބެއްެލވިާވ ހަކަާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާއޭނައެ

މުާރައްޔިތުންެގާބޭނުންކޮށްގެން.ާސަރުކ ރުގެ،ާޢ އްާއޭނަާވެސްާމިއޮތީާއަންހެނުނަށްާއެއްޗެހިާގަނެލ ފަާކްރެޑިްޓާކ ޑު

ާމިާފައިސ  ާރައީސްާާމައްސަލަާާއީއިން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮބައި، އަކީ. ާދަންނަވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީ ާއަކީ.ާރިއަހޭ ލިޓީ

ނުޑާކިޔ ާއުޅެްނާޢި ނޑުމެންނަށްާައޑުިއވެީނާއަުޅގަ ނޑުމެންާމިއަދުާވ ހަކަަދއްކ އިުރާއަުޅގަ އްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަުޅގަ

ެއްއާވެސްާނޫންާކަންނޭނގެ.ާާއީާއަޅުަގނޑުާިކޔ ާގޮތް.ާެއއީކީާަމއްސަލަކޯޓު.ާއެާާކޯޓު،ާިޖނ ޢީާބޭނުންާވަނީާމަދަނީ

ިކުއޓަރާޖެނަރަލްާކަމުަގއިާއްަގއިާެވސްާމިާދަންނަވަނީާޕްރޮސެެއާބޭފުޅުންނަށް.ާފަހަރެާކުރަންނުޑާއިހުތިރ މްއަޅުގަާ

ާވ ހަކަ ާމުޢިއްޒުެގ ާއަޙްމަދު ާވ ާހުންނެވި ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާނޫން. ާމައްސަލަތަކުެގާާއެއް ާފޮނުވ  ާއެތަަނށް ގޮތަކީ
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ާވަ ާއޮވެއްިޖއްޔ  ާމައްސަަލ ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާތެރެއިން ާއިންރަށް ާއެީއާާފަސޭަހ ފޮނުވ ލެވޭ.

ގޮތަީކާާެއއްާވެްސާނޫން.ާވ ާލައްާނޫން.ާއެއީާވިސްނުމުގެާަމއްސައެާާެއއްާނޫން.ާއެާމަިނކުފ ނުާމައްސަލަާމައްސަލަ

ާމިއަދު ާދޭތެރޭ ާމަނިކުފ ނ  ާއެ ާމުއަާބިރުން ާމިނިވަން ާުއފެދޭ ާއެބަ ާސުވ ުލ ާއެ މަނިކުފ ނަްށާއްސަސ ެއއްަގއި

ާއެބަާކުރެވޭތޯވަޒީފ އަދ  ާލ ން ާުއޅެންޏ  ާއެއްެޗއް.ާރ އްޭޖގައި ާލ ންޖެހޭ ާވެސް ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާއިިމްގރޭޝަން .ާއެއީ

ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއެހެންވީމ  ާވ ނީ. ާއެހެންނޫންތޯ ާނޫންތޯ. ާސީޭއާާޖެހެއެއް ާކުޑަ ާައޅުަގނޑުމެންނަކީ އަކީ

ާުދވަހަކު ާއުާާކިޔ ފައި ާކިޔ  ާައޅުަގނުޑމެން ާމިނިސްޓަރު ާުކރީގެ ާމިތަނުގަިއާވެސް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެއއީ ޅެނީ.

ާ ާބޭރުކޮށްލުަމށްފަހުގައި ާނޫއަާކަތިލުމަށްފަހުގައި ާކިޔ  ާިމނިސްޓަރޭ ާއޭނަގެާޅުަގނޑުމެން ާޝަހީދު ާޑޮކްޓަރު ާެއީއ ޅެން.

ާވަާ ާއޭނަ ާމިދެންނެވީ. ާވ ހަކަ ާޝަހީދުގެ ާޑޮކްޓަރު ާކިޔ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާލަޤަބުގައި ާގުއަންޓަނ މޯހަމަ ާޖަލުންާނީ ބޭ

ާތުހުާފައިސ ނެގި ާލިާކަމަށް ާފަިއސ  ާެއކައުންޓަށް ާއޭނަ ާރައްޔިތުން. ާިދވެހި ާއެބަކުރޭ ާއަޅުަގނެޑްއާާބުނުމަތު ވ ހަކަ.

ާސްރީލަންކ  ާއަދި ާއިންޑިޔ  ާފަހުން ާއެންމެ ާބޭރުާނުދަން ާމިނިސްޓަރުކަމުން ާމިތަނުން ާދަތުރުަގއި ާުކރެއްވި ވ ތީާއަށް

ާޫޔ.އެންާ ާަވޒީފ އަކަށް ާގޮސް ާވ ހަކަ. ާސަލ ންޖެހި ާމ ނަގަިއ ާވ ހަކަެދއްކުުމގެ ާއެ ނޑު ާައޅުގަ ާާއެއީ ާނެތް. އެީއާއެއް

ައޅުަގނޑުާެއާާ،ެއއްާނެތް.ާެއހެންވީމ ާ.ާއެހެންވީމ ާެއާވ ހަކަެދންނެވުމުގެާމ ނަވިްއޔ ާއަޅުަގނުޑާކުރިާކަމެއްާނޫން

ާހެލް ާފަހުން ާއެންމެ ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް ާއަޅުަގނޑުމެާތުާވ ހަކަ ާައުޑާމިނިސްޓްރީގައި ންނަށް

މިނިސްޓްރީގަިއާާއްެޗއްާއެނގެންާޖެހޭއިރުާހެލްތުޤ ނޫނުތަކުންާމިތަނަށްާވަންނަާއެއިިވގެންާދިޔައީާއިމިގްރޭޝަުނގެާ

ޖެކްޓެއްާދިން.ާމޫސ ާމަނިކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާދިޔައީާމޫސ ާމަނިކުާޅިޔަނަށްާއެތައްާމިލިއަންާރުފިޔ ާޕްރޮ

ާހުޅުހެކަދަްއކަންވ ހަ ާދަންނަވަނީ.ާޖެހޭނީ ާމި ާވ ހަކަ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ންވޭރު

ާއެހެންވީމ  ާމިތަނަށް. ާވަންަނންވީ ާވ ާއީމިާ،ކެރިވަަޑިއގަންނަވަންޏ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ގޮަތީކާާޙަޤީޤަތަކީ.

ާކ އްތ ލ ނަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާކ އްތ ލައިފިއްޔ  ާމިހެން. ާވ ގޮަތކީ ާމީެގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެއީ ާރަނގަޅަށް. ާނިކަން ން

ާ ާއަކީ. 42ާާރިއަރލިޓީ ާައޑުއެހީމު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެމެރިކ ަގިއ ާތެރޭގައި ާޤަރުނު ާޤ42ާަވަނަ ާތެރޭަގއިާވަނަ ރުނު

ާ 42ާާއެމެރިކ ަގއި، ާޤަުރނުގެ ާވަނަ ާތެރޭގައ4ާިތެރޭަގއި ާހަނގުރ މަ ާބޮޑު ާއެާވަނަ ާއަށް ާނިލަންދޫ މެރިކ ާފ.އަޮތުޅ

ާއެ ާެވއްޓުނު. ާނިލަންދޫާސަރަހަާާބޯޓެއް ާފ.އަތޮޅު ާފޯރުކޮްށދިނީ ާއެހީތެރިކަން ާއެމީހުންނަށް ާަނގ  ާބޯޓު ާއެ އްދުން

ާވަހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާރައްޔިުތން. ާރ އްޖޭގެ ާއޭރުާމީހުންނ އި ާރޫޒްވެލްޓުާއަކީ ާހުންނެވި ީނާވަާއެތ ނަގއި

ލްއ ސ ރުަގއި.ާެއކަމަކުާންނ ނެާމިހ ރުާދ ރުަކއިާޝަރަފުގެާފަތްކޮެޅއްާދެްއވ ފައޭ.ާއެާހުއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކަމަށްޓަާ

ާމީ ނޑުމެންެގާދެރައީ ާއަުޅގަ ާބޭނުންޮކށްގެން ާެއއްެޗއް ާކިޔ  ާކ ޑެއް ާއެކްސްޕްރެސް ާއެމެރިކަން ާޤައުމެއްަގިއ ާގ ތް ހ 

އޮތް.ާއިިމގްރޭޝަްނާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާމައްސަލަާފުލުހުންގެާތެރޭގައިާއެބަ

ާރަްއޔިތުން ާއެމެރިކ  ާއެނގެންޖެހޭނެ. ާގޮތަށް ާޤައުމުތަކުގެ ާބޭރުގެ ާމީތި. ާއެނގެްނޖެހޭނެ ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުގެ

ާިއހުތިރ މ  މޫސ ާާއިއިގަާއެކްސްޕްރެސްާކ ޑެްއގެާމައްސަލަާާއެއްޗެހިާެގއްލުނީާެއމެރިކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދީފައިވ 
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ާސަބަބުން.މަނިކު ާބައްލަވ .ާބަޔ ންާގެ ާއޮްނނ ނެާޕޮލިްސާތެރެ ާހުންނ ނެ.ާސޮއިކޮށްފައި ާނިޝ ންާާ.ވެސް ާއިނގިީލގެ

ާވ ހަކަ ާކޮން ާދެން ާއޮންނ ނެ. ާދެއްވ ަފއި ާޢިއްޒަތްތެރިާވެސް ާއެހެންވީމ ، ާމިވ ާއެއް. ނަޑީކާރައީްސ ާއަޅުގަ ހަކަ

ާ.ކެތްތެރިެވގެންާއިންނަތ ާެވއްޖެާައޅުަގނޑުާާރަށްާޒ މ ންވަާނޫން.ާޢ އްމުކޮށްާމިހެންާދައްކަންާޭބނުންވ ާމީހެއްާވެސްާ

ާދެން ާދެއްކޭނެ. ާހިސ ަބކުން ާވަކި ާވ ހަކަ ާީޖ.އެމް.އ ރުާއެކަމަކު ާޢިާއޮތީ ާޖީ.އެމް.އ ރުވ ހަކަ. ާރައީސް، ާްއޒަތްެތރި

ާޤ ނޫނު ާއިމިގްޭރަޝން ާދައްކ އިރު ާވަދެާތަކުންާއިނގެންޖެހޭާޖީ.އެމް.އ ރުވ ހަކަ ާމިހ ރު ާމީހުންނ އިާާފައިތެރެއަށް ތިބި

ހަކަްށ62ާާއަުޑއެހިންާހަތަރުާާމެންައޅުަގނޑުާ.ވެސްާިހނގައްޖެާ.ާއެކަުއންޓަށްާވަންާފައިސ ނ އިހުންނުވަދެާތިބިާމީ

ާވ ހަކަ ާވަން ާޑޮލަރު ާމިލިޔަން ާއިބްރ ހީާފަންސ ސް ާއެަކުއންޓަށް. ާޙުމީހެއްގެ ާމް ާބުނުންސައިން ނޑު ާއަުޅގަ ާޒަކީ

ާބޭފުޅެ ާޢ އިލ ގެ ާނަޝީުދގެ ާރައީސް ާުނވ ނެތ .ާައޅުަގނޑު ާވ ރަނގަޅެއް ާަވން ާެއކައުންޓަށް ާހަްއގެ ާދެއްކުްނާކަ ެވސް

ާވ ހަކަ ާމިއުޭޅ ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވަން ާއެބަޖެހޭ. ާހޯދަން ާރިލިޓީ ާމި ާެއކަމަކު ާނުވ ނެ. ާފައިސ ާާރަނގަޅެއް ާއެ އަކީ

ާއަރ ނެއޭ ާެއައރޕޯޓަށް ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމިނިވަން ާއެއަރޕޯޓް ާދެން ާވަދެއްެޖޔޭ. އެީއާާ.ވެސް

ާމައްސަލައަ ާއަރަންާޅުަގނުޑގެ ާއެއަރޕޯަޓށް. ާއަރ ނެ ާނޫން. ާމިނިވަްނާާވެސްާއެްއ ާއޮތީ ާދެން އަރ ނެ.

ާޢިްއޒަތްތެރިމުއަ ާެދއްެކވި ާވ ހަަކ ާދެންމެ ާަދއްކ އިރު ާވ ހަަކ ާމިނިވަންާާއްސަސ ަތކުެގ ާވިދ ުޅވީ މެންަބރު

ާމަސައްކަތްާ ާތެމުއައްސަސ ަތކުން ާމުޢައްސަސ ތަުކގެ ާމިނިވަން ާމައްސަލަކުރަްއވަިއގެން ާކަަރޕްޝަން ާތައްރެއިން

ާ ާުމއަބައްލަވ ށޭ. ާގއ.މިނިވަން ާަރއްޔިތުންާްއސަސ ތަކުންތޯ ާއިންޖީނުގޭ ާދަމަިއގަތީމ ާނިލަންދޫަގއި ާއިންޖީނުގޭ ެގ

ާއިްއވީފެލައި ާޙުކުމެްއ ާކޯޓުން ާމުއަާާ.ލީމަ ާއިހުއްާމިިނވަން ާެއއަަކށް ާނޫންތޯ. ާނުކުިރއޭ.ާސަސ އަކުން ތިރ މެއް

ނުކުރިއޭ.ާކުީރެގާާތިރ މެއްެވސްާއުފައްދ ފައޭ.ާއެައކަށްާއިހުާސީާބެހޭާޤ ނޫނެއްާ.އެމް.ބީާހުންާވަނީރައްޔިތުންގެާމަޖިލީ

ާލިބިގެްނވ ާ ާލޯބި ާެއންމެންގެ ާރ އްޭޖގެ ާނުކުރިޔަްސ ާކުިރޔަްސ ާއަސަުރ ާުކރެއްިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ާޙިމ  ާދޭންޖެހޭ ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާޢަބްުދޤައްޔޫމް ާމައުމޫނު ާޤ ނޫނައަލްއުސްތ ޛު ާވެްސ ާރައްކ ތެިރކަން ކުްނާޔަތ އި

ާމުއަާ ާމިނިވަން ާކޮން ާމިކިާއްސަސ ނުލިބެއޭ. ާމުއަާެއއް ާމިނިވަން ާސަރުކ ރަކީ ާމި ާއަނެާްއސަސ ޔަނީ. ަކއްެޗއްާއެއް

ާިއއްޔެ ާރިއަލިޓީ. ާމީގެ ާނޫން. ާބައެއް ާހުންނަވަިއެގްނާާދަންނަ ާސަވ ދު ާއޮންނަނީ ާބުނެފައި ާކޯޓުން ާމަދަނީ ވެސް

މިާމީހުންާރައްދުާދީފައިާބުނެފަިއާާަގއިއެއްާތިމަންނަމެންާޤަބޫލެއްާނުކުރ ނަމޭ.ާއިްއޔެާއެްއވެސްާމަްއސަލަނިންމަވ ާ

ާއެއީާ ާނޫނޭ ާެއއްެޗއް ާޤަބޫލުކުރ  ާތިމަންނ މެން ާނިންމުމަކީއަާާއޮންނަނީ ާނިންމި ާއެ ާމިނިަވްނާީކ. ާެއހެންވީމ ،ާކޮން .

ާވަހަކަމުއަ ާމިާާއްސަސ އެްއގެ ާހިތަށް ނޑު ާދައްކަންޖެހޭާާެއްއާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް ާޖުމްލަ އަރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު

ނީޑގައިާއަޅުަގނޑުާނެތިންާއ ވ ހަކަތައްާއަދިާޔަތީމްޚ ނ ާދަރިންގެާވ ހަކަ އެހެންވީމ ،ާާ.އެްއޗެހިާދަންނަވ ކަށްާމިާގަ

ާ ާޕ ޓީގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާފުރުޞަތަކަށް ާބޭފުޅުއެހެން ާފުރުއެހެން ާއަރުވަން.ޞަތުންނަށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ
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ާޠަފ ާވަހަކަދެްއކެވުން:މަދުާމުޞްރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްތިމަ

ާމިއްޝުކުރި ާޕ ޓީަގިއ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަާޔ  ާއިތުރަށް ާނެތިްއޔ ާބިލަށް ާބޭފުޅަކު ދައްކ ނެ

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދ ނީ. ާކުިރއަށް ާމިއަޅުަގނޑު ނޑު ާއަޅުަގނުޑާާައުޅގަ ާކުރިން ާވ ހަކަދެއްުކމުގެ ބިލަށް

ާައކީާާމ ދަމ ޔ ްތާބަދަލުކޮށްާހަެގާމުޅިާޕޯޓުސްރ އްޖޭގެާއެައރާޓްރ ންާގޮވ ލަންާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާމި

ވެސްާއެާޖަްލސ ާާއެހެންކަމުންާހުރިހ ާމެންބަރުންާއްާެއޅުމުގެާބިންގ ާއަޅ ާުދަވސް.ރ އްޖޭގައިާޒަމ ނީާެއއަރޕޯޓެާމި

ާއަިމއްލަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާެއދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާދެްއވުމަކީ ާަވޑަިއގެން ާައޅުަގނުޑާާއަށް ގޮތުން

ާއެއީއެދޭ ާވ ާ.އެދުމެއް ާއެކަްނކަން ާފ ޑުކިޔޭނީ ނަޑށް ާކަމަށްާއަުޅގަ ާގޮްސގެން ާއެތަންތަނަށް ާބަލަިއގެން ވ ީތެވާާގޮތް

ާަހއިސިްއޔަތުން ާއަމިއްލަ ާޮގވ ަލނީާއަޅުަގނޑު ާމި ނޑު ާިމާާ.އަުޅގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިްއޔ .

ާވަރަ ާތ ީރޚުގައި ާއިމިގްރޭޝަން ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާނެގީ ާމި ާވެަފިއާފުރުޞަތު ާއެބަހުރި ާއިހްމ ލުތައް ާބޮޑެތި ށް

ނުޑާދަންނަވަންާވަކިާިމއަދުާެވސްާއެކަންތައްަތއްާވެސްާ.ާއަދިާމިއަދުާއިމިގްރޭޝަނުން ާ.އެއްާާހައްުލވިާވ ހަކައަުޅގަ

ާއެާމިއަދު ާވަީނާހަމަ ާއެކަންކަން ާވަނީާވެސް ާާ.ގޮތަށް ާމީގެ 52ާާމިރ އްޖޭަގއި ާމ62ާީއަހަރު ާކުރިން ާހުންނ އަހަރު

ާމިރ އްޖެ ާމިާއިނދެގެން ާދިިރއުޅެމުންރ އްާައއިސްފައި ާމީހުންނަާާޖޭގައި ާހޮސްޕިދ  ާދަރީން ާއެ ާލިބި ާދަރިން ޓަލްާށް

ާޑޮކްޓަރުންނަށްާ ާދަރީްނެގާާވެތަންތ ނގައި ާއެ ާއަދިވެސް ާހިނދު ާތިބޭ ާމަޤ މުތަކުގައި ާިއސް ާމަޤ މުތަކުަގއި ސަރުކ ރުގެ

ާރ އްޖެާމި ާާބުނ  ާދިރިއުޅެމުން ާއަދިެވސް ާބޭރުމީހ  ާއުޅޭ ާހިޖުރަވެގެން ާމީހެްއާއަށް ާމަސައްކަތު ާއ ދަިއގެ އަންނަނީ

މީހ ާއެއްާަޤއުމެްއަގިއާާއެއަހަރ52ާ،62ާާުވެސްާާދުނިޔޭގައިާހުރިހ ާތަނެްއގައިާ.ގޮތަށްާވޯރކްާޕ މިޓްާނަގަިއެގން

ާއުސޫލުާއެީއާއޮންނަާއުސޫެލއްާެއއީ.ދޭާއެއްާާވިސ ާރެސިޑެންަޝލްާްށވަންޏ ާއެާމީހ ާއަށްާޕ މަނަންޓުދިރިއުޅޭާކަމަ

ާ..ޕީ.އ ރު.އޭ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާެގއްލިއްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާތިމަރަފުީށާާއ ެދ،އ ދެ، ާއެހެންވީމ ، ާހަމަވެއްޖެ. ާކޯރަމް މިހ ރު

ާފުޅުާކުިރއަށްާގެންދެުވންާއެދެން.ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޠަފ ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ާމި ާައޅުަގނޑު ާއަދިވެްސާާއ ދެ، ާބިދޭސީންނަށް ާއަންަނ ާދިރިއުޅެމުން ާމިގޮތަށް ާރ އްޖޭަގއި އަކީ

ާއައިާ ާހަމަައށް ާމިއަދ  ާވަނީ ާާއިރުމިކަމަށް ާއަދިވެސްާހަެވސް ާމީހުން ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާނުފެނިފައޭ. އްލެްއ

ާޯވރކް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާމީހެއް ާއަންނަ ާމަސައްކަތު ާއ ދައިގެމަތިން ާހަމަ ާއަންނަނީ ޕަރމިޓްާނަގައިގެްނާާދިރިއުޅެމުން

ާއަޅުަގނަޑްށާ ާއިނ ޔަތެއް ާލިބިދީފައިވ  ާވެސް ާތަނެއްަގއި ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާމީހުންނަށް ާމިފަދަ ާއުސޫލުންނޭ. އުޅޭ
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ާބެހޭ ާެއކަމ  ާމުޢ ހަދ ާހީވ ގޮުތގައި ާދުނިޔޭގެ ާބޮޑު ާވަރަށް ާާގޮތުން ާޮގވ ލަްނާވެސްއެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންީވމ ، ވޭ.

ާއި ާމި ާޤ ނޫނަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާއިމިގްރޭޝަން ާއ ދެ، ާރިޢ ޔަތްކުުރމަށް. ާކަންތައްތަކަށް ާމިަފދަ ާގެެނވޭއިުރގައި ޞްލ ޙު

ާފ ހަގަވެަފއި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމައެކަނި ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާނޫން.ާާރައީސް ާއެކަންޏެއް ާމައްސަލަތައް ާމިކަހަލަ ހުރީ

މުތަކަށްާއެބަހުރިާމީގެކުރިންާއޮންާއެަރއިަވްލާފަހުންާދިވެހިންާއ ދަވެެގންާދ ާޤައުާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގވެފައިހުރީާދ ދި

ާނުދޭ ާވިސ  ާއެރައިަވލް ާއޮން ާދިވެހިންނަށް ާއެބަހުރި ާބަދަލުގެނަސްފައި ާފަހުން ާޤައުމުތަކުން ާދޭ ގޮތަށް.ާާވިސ 

ާމަދުާ ާމި ާރ އްޖޭަގއި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާމައްސަލަތަކުގެ ާމިފަދަ ާސަރުކ ރަށް ާގޮވ ލަން ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާ ާޖެހިފަިއާމީސްކޮޅު ާގަނަތެޅެން ާޮބޑެތި ާވަރަށް ާއެއަރޕޯޓުތަުކަގއި ާމިތ ނެގ ާއެތައް ާދުނިޔޭގެ ާމީހުން ާރ އްޖޭގެ އުޅޭ

ާމިސ ލަކަ ާއީސްޓުއެބަހުރި. ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވިޔަފ ރީެގާާޭއޝިޔ ާށް، ާގިނަ ާވަރަށް ާމިީއ ާއަޅުަގނޑު އިން

ާ ާއެރަިއވަލް ާއޮން ާހަމަ ާަޤއުމު.ާެއާޤައުމަކީ ާއެއް ާދ  ާޒަމ ނުއްުސެރާާވިސ މީހުން ާދެމުންއަިއާޤައުމެއް ިދވެހިންނަށް

ާއެހެން ާއޮތީ ާއެކަން ާކުރަމުންާާފެށިގެން.ާނަމަވެސް،ާިމއަދު ާމިހ ރު ާހީވ ގޮތުަގއި ާބަދަލުވެފައި.ާައޅުަގނޑަށް ާގޮަތކަށް

ާނަތީޖ އެއް ާމަސައްކަުތގެ ާކޮންމެވެސްާއަންނަ ާއަިއސްފައިާގޮތުން ާބަދަލު ާއެއަށް ާއެކަަމުކާާަވރަކަށް ވަނީ.

ާ ާދިވެހިންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިންމުމަކީ ާނިންމަންވީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤައުމަކަށް.ާއޮން ާނުދޭ ާވިސ  އެރައިވަލް

ާބައެއް ާމަދު ާމީސްކޮޅު ާވިސ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާއެރައިވަލް ާއޮން ާދިވެހިންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާިވޔަްސ ކަމުގައި

ާ ާއެރަިއވަލް ާއޮން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާބަޔަކަށް ާނުާނުދޭ ާނިންމ ފައިާދިވިސ  ާޤައުމުތަކުަގއި ާބައެއް ާދުނިޔޭގެ ނުމަށް.

ާހަމަކަށަަވރުން ާމިގޮތަށް. ާކޮންޓްރޯލަާއެބަހުރި ާއިންޑޮނޭޝިޔ ގެ ނޑާ ވެސް ާއަުޅގަ ާއިމިގްރޭަޝން ާއޮފް ދިމ ލަްށާާރ

ާތިމަންނަމެ ާޤައުމަކަށް ާނުދޭ ާވިސ  ާއެރަިއވަލް ާއޮން ާޤައުމުތަކުްނ ާދ  ާރައްޔިތުން ާޤައުމުގެ ާތިމަންނަމެން ންާބުނި،

ާއަުޅގަާ ާވިސްނަްނވީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާނުދޭނަމޭ. ާިވސ  ާއެަރއިވަލް ާއޮން ާޓޫރިޒަމަްށާޤައުމުން ނޑުމެންނަކީ

ާޤައުމަްށާޑިޕެންޑު ާމި ާއަންނ ނެ. ާޤައުމަށް ާމި ާވެދ ނޭ. ާމިހެން ާހަދައިފިއްޔ  ާއެހެން ާވ ތީ ާބަޔަކަްށ ާތިބޭ ެވގެން

ާމަން ާއެހެން ާމިކަހަލަ ާނެތްއަންނ ނެ. ާދުނިޔެއަކު ާޕެސިފިކުޒިލެއް ާޤައުމުތައް. ާމަދު ާއެބަހުރި ާިމާ…ަގއި ާެއކަމަކު .

ާ ާމި ާޙައްުޤގައި ާަރއްިޔތުންގެ ާނިންމަންވީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަންނ ނެ. ާހަމަ ާޤައުމަށް ާމި ާބަޔަުކ ާއަންނަ 6ާޤައުމަށް

ާ ާއެންމެ ާމިީއ. ާަޤއުމެއް ާއޮތް ާެމދުތެރޭގައި ާދުނިޔޭގައި ާމީހުން ާޤައުމެއ6ާާްލައްކަ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާމިާލައްކަ ަގއި

ާ ާގޮސް ާޤައުމަށް ާޤަުއމު ާގޮސް ާމީހުން ާޤައުމަކީ ާނޫން.ާރުޖޫައެވ ާޤައުމެއް ާހިންގ  ާކަންތައްަތްއ ާނުބައި ގިނަވެ

ވ ާޤައުމެއްާމިާާލައްކަާމީހުންާތިބިާޤައުމަށްާމިާޤައުމަށްާދުނިޔޭގެާރަހުމ އިާހަމްދަރުދީާލިބިފައ6ާިއެހެންވީމ ،ާމިާ

ޤައުމުގައިާދިިރއުޭޅާމީހުންނަށްާމިާޤައުމުގެާރަްއޔިތުންނަށްާއޮންާއެަރއިވަްލާާޤައުމަކީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިާމީހުންނަށްާމި

ާެއއްެވސްާ ާނަގ ެނ ާަމއްސަލަ ާއެ ާހަދަިއގެން ާމަްއސަލައަކަށް ާއެީއ ާދުނިޔޭަގއި ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދިނުމަކީ ވިސ 

ާގަވ އިދުާ ާމި ާތެރެއަށް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތްހެން. ާދިވެިހާާބަޔަކު ާވައްދަން. ވެސް

ާއޮްނާާ،ރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤައުމަކަށް ާނުދޭ ާިވސ  ާއެރައިވަލް ާއޮން ާރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރ އްޭޖެގ
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ާދަށުންާއަދިވެްސާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި އެރަިއވަލްާވިސ ާނުދޭގޮތަށްާނިންމުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއިމިގްރޭޝަން

ާބަެއއް ާފ ހަގަކުރެވޭ ާމިހ ރުާހަމަ ާއެބަހުރި. ާމެންބަރަުކާާަކންތައްތައް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންެމ ާރ އްޭޖގައި ާމި ވެސް

ާ ާެއއީ ާފ ހަގަކޮށްފި. ާެއކަްނ ާމެންބަރަކު ާވިސ ކޮންމެވެސް ާއައިްސގެން ާާހަމަވުމުންާާމީހަކު ާއަތުން ހ ސ37ާާްއޭނަ

ާޖުރު ާމެރުފިޔ  ާކޮންމެވެްސާޢިއްޒަތްތެރި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއެހެްނާމަނ ކުރ ާވ ހަކަ.ާައޅުގަ ާހަަމާއޭެގާއިދިޮކޅަށް ންބަރަކު

ާޕޮއި ާއެ ާޖަލަށްާާންޓުގޮތަކަށް ާއެބަތިބި ާދިވެހިންނަށް ާހަމަެވގެން ާބަެއްއާޤައުމުތަކުަގއި ާހަމަެވގެން ފ ހަަގޮކށްފި.ާވިސ 

ނޑުމެންގެާޤައުަމކުންާއެހެންނެއްާނުހަދަން .ާވަންނަންާޖެހިފައިާވެސްާއެންމެާދުވަހެއްާފަސްވުމުގެާސަބަބުން.ާއަޅުގަ

ާއެ ާނުބުނަން ާއެކަމަާއަޅުަގނޑުމެންނެއް ާވެްސ. ާހަދ ށެކޭ ާައވައްާގޮަތކަށް ާދެކޭގޮުތަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާޤައުމުތަްއާޓެކު ރި

ާެއއަށްވު ާއަދި ާިމާވެސް ާދުނިޔޭަގއި ާމި ާދިވެހިންނަކީ ާއިންސ ފުވެރިވ ންޖެހޭނެ. ާވެސް ާޤައުމުތައް ާދުުރ ރެ

ާވިޔަސްާ ާކަމުަގއި ާމީސްކޮޅެއް ާމަދު ާތިބި ާޤައުމުަތުކެގާާސަރަހައްދުަގއި ާއެހެން ާސަރަހަްއދުގެ ާމި ދިވެހިންނަކީ

ާޑިސިޕްލިންާާމީހުންނަށް ާޮގްސާާވުރެ ާތަންތަނަށް ާބައެއް. ާރަނގަޅު ނޑު ާމިންގަ ާއަޚުލ ޤީ ާބައެއް. ހިފަހައްޓ 

ާއ ަދކ ދަ ާާހިޖުރަވުމުގައި ާނެތް ާިދވެހިންނ އެއް ާއެހެންވީމ ، ާޤައުމުތަކަކީާާބައެއް. ާޢަމަލުކުރ  ާެއގޮތަްށ ދޭތެރޭގައި

ނޑަށްާފެންނަނީާއެާބީދައިންާއެގޮތަްށާއެާޤައުމުތަކަށްާކަންތައްާކުުރމަށް.ާއަޅުަގނޑަށްާެފޭނާ ކޮބައިތޯާބަލ ފައިާއަުޅގަ

ނޑުާމަފްހޫމަކީާއިންސ ނުންާސްމަގުއެާއިޞްލ ޙުާވެސްާމިއަށްާލ ން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ ލްކުރ ާއީްސ،ާމިާބިލުގެާމަިއގަ

ާއޮތްާވަރަށްާބޮޑަށްާބަޔ ންޮކށްފައި.ާމިާރ އްޖެާބޭނުންކުރެވުނުާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންާާއެބަާާ،އޮތްާާވ ހަކަ.ާމީަގއިާއެބަ

ާރާ  ާމި ާެދއްކިން. ާވ ހަކަ ާމި ާވެސް ާކުރިން ާތަންކޮޅެްއ ާތަކުރ ުރޮކށް ނޑު ާއަުޅގަ ާބޯޑިންާއެބަހުރި ާެއއަރޕޯޓުން ާްއޖޭގެ

ާޤައުމު ާޔޫ.ޭއގެ ާބަދަލުކޮށްގެން ާވަރަްށާފ ސް ާއެްއދުވަސްވަެރްއގައި ާރ އްޖޭގައި ާމި ާވ ހަކަ.ާމިއީ ާފޮނުވ  ާމީހުން ތަކަށް

ާހިނގަމުން ާވިޔަފ ރީާބ ރަށް ާާައއި ާއަިއއްސަ ާޤައުމަށް ާަޤއުމުތަކުްނާމި ާަކއިރި 32ާާއެްއ. ާޑ34ާޮހ ސް ލަރުާހ ސް

ނޑަށްާއެބަާއެނގޭާމިާހަކަ.ާައޅުފ ސްާބަދަލުކޮށްފައިާދުނިޔޭގެާޤައުމުތަކަށްާފޮނުވ ލ ާވ ާއަތުލ ފ އިާއެމީހ ގެާބޯޑިން ގަ

ާމައްސަާރ އްޖެއ  ާއެބަހުރި ާއެއަރޕޯޓ ެވސް ާޤަތަރު ާޖެހިފައި. ާއެާލަ ާޖެހިފައި ާމަްއސަލަ ބަހުރި.ާެވސް

ާމެންޗެާ ާމިއިނގިރޭިސވިލ ތުގެ ާއެބަހުރި ާެޖހިފައި ާމައްސަލަ ާދިޔަާާސްަޓރާއެއަރޕޯޓުން ާގޮވަިއގެން ާެއމީހުން ގޮތަށް.

ާދި ާލީޑަރަކަށްެވގެން ާއެދިވެހި ާމީހުން ާެއާާޔަ ާއެބަހުރި. ާވެސް ާފޮނުވ ލ ފައި ާއަނބުރ  ާޑީޕޯޓުކޮށް ތަންތަނުން

އަތުްނާާއިލެޓ އިާހަވ ލުކުރީމ ،ާޕައިލެޓުގުަޅއިގެންާޑީޕޯުޓކުރިާޕ ސްޕޯޓުާޕަާޕައިލެޓ ، މީސްމީހުންާއަނބުރ ާފޮނުވ ލީމ 

ާއެހެންވީމ  ާއެބަހުރި. ާވެސް ާއަތުލ ފައި ާއަނބުރ  ާޕ ސްޕޯޓު ާތެރޭގައި ާފުލައިޓް ާމިއަުދގެާ، ާޮގވ ލަން އަުޅަގނޑު

ނޑުމެންާމިާއަްނނަނީާތަރައްޤީވަމުންާވޮލިއުމްާބޮޑުވަމުންާއަންނަާމީހުްނާ އިމިގްރޭޝަނަށްާމިފަދަާކަންަތއްތައްާއަުޅގަ

ާޤ ނޫ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއިމިގްރޭޝަނަކީ ާއޮފް ާކޮންޓްރޯލަރ ާއަޅުަގނޑު ާީވމ ، ާއަންނަނީ. ާމި ާހަދާ ގިނަވަމުން ނު

ާމަ ާއެާސައްކަތްާމަޖިލީހުގައި ާޮގވ ލަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅެއް. ާމިކަންކަމަްށާާކުރެްއިވ މަނިކުފ ނަށް

ާމިންވަރަށްާ ާއަންނަ ާމި ާތަރައްޤީވަމުން ާދުނިޔެ ާމި ާމުސްތަޤުބަލަށް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާވިސްނަިއގެން ރަނގަޅަށް
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ާހިތައި ާޚުރުމަތްތެރިކޮށް ާޤ ނޫނުތަކަށް ާވިސްަނިއގެން ާތަމްރީނުކޮށްފަިއވ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަށޭނަ ާމިކަންކަމަށް ގެން

ާނޫނީާ ާލައިގެން ާާމީހުން ާމިއޮތް ާދުނިޔޭގައި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިފަހައްޓަެއްއާާކިުއަގއިވިއްޔ  ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާެބހޭާާއިިމގްރޭޝަނ ނުލެވޭނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންަކމަށްާވިސްނުމަށްާައޅުަގނޑުާގޮވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީްސ،ާމިާ

ާދެާމައްސަލަ ާމިކަހަލަާއެއްާމައްސަލަ ާހުރީކީ ާހެދީމަ.ާާގޮތުން ާތިހެން ާވަރަށްާުއނދަގޫވ ނެ ނޑަށް އެއްާނޫން.ާއަޅުގަ

ނުޑާމިީއކީާއެްއޗެްއާނޯޓުކޮްށގެންނެްއާ އަޅުަގނުޑާދައްކަންހުރިާވ ހަަކާހަނދ ންނެތޭނެާއިނގޭތޯ.ާިމހ ރުާދެންާއަުޅގަ

ާެގންދަނީކީ.ާނޫންާވ ހަކަާދައްކަމުންާމި

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޠަފ .ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްއ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާތިަމރަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއް

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ

ާ ާހަމަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެހޭއ ދެ، ާޤ ނޫނ  ާއިިމގްރޭަޝން ާކަންތައްތަުކގަިއ ާފ ހަގަކުރެޭވ ގޮތުންާާމިގޮތަށް

ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާޤ ނޫނުގައި ާރަށްވެހިކަުމގައި ާާމިރ އްޖޭގެ ާމީހަކު ާބޭރު ާމިރ އްޖޭގައި ާވަންދެކަްށ34ާާޭވ އަހަރު

ާދިރިއުޅެފި ާކުށެއްނުކޮްށ ާދިނުމުާދިރިއުޅެފިނަމަ ާަޙއްޤު ާރަށްވެހިކަމުގެ ާއެމީހަކަށް ާމިކަްނާނަމަ ާމިހެން ާވ ހަކަ. ެގ

މީހުންެގާާމީހުންނަށްާލިޔެކިޔަންާދަނެ،ާއެާާރ އްޖޭަގއިާދިރިއުޅެަފއިާތިބިާބޭރުާއަހަރުާވަންެދކަށްާމ62ާިއޮތްހިނދުާ

ާބަޔަކަށް ާތަޢުލީމީ ާމިއަދު ާޚިދުމަތްކޮށްދޭާދަރިންނަކީ ާމިަސރުކ ރަށް ާއަދި މީސްމީހުންނަށްާާމިާ،ހިނދުާވީހިނދު

ާ ާމިރ އްޕ ސްޕޯޓު ާާޖެނުދީ ާޕ ސްޕޯުޓ ާބިދޭސީއަކަށް ާބޭރު ާއެހެންވީމ ،ާައިއ ާއެބަހުރި. ާދީފަިއ ާގެދޮރު ާމ ލޭގައި ދީ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއިމިްގރޭޝަންގެާޤ ނޫނެއްގެާވ ހަކަަދއްކ އިރުަގއިާތިމ މެންާހަމަާފ ލުންާނެއްޓިގެންާސަރުކ ރުާ

ާވ ހަކަ ާބަަޔުކ ާތިބި ާކޮށްފައި ާކަންތަކެއް ާހިތަށްއެރިހ  ާއޮތީމ  ާމިއަތަށް ާލަދުގަންނަްނޖެހޭނެއޭ. ރ އްޖޭގަިއާާދައްކ އިރު

ާމި ާއެބަހުރި ާހަނދ ން ާޕ ާއަޅުަގނޑު ާބިދޭސީންނަށް ާގެނެސްގެން ާބޭރުމީހުން ާތަނެްއާސްޕޯޓުގޮތަށް ާކިޔ  ާސީ ދީގެން

ާވެސްާ ާހަނދ ން ާކުރި ާމިކަންކަްނ ާއަޅަިއގެން ާފައިސ އެއް ާލިބުނުހ  ާސަރުކ ރަށް ާމިރ އްޖޭގެ ާއެތަނަށް ހަދައިގެން

ާޑަބްލިޔު.އެޗްއަޅު ާތަނަަކށް ާިކޔ  ާސީ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާއެބަހުރި ާފައިސ …ަގނުޑ ާލިބުނުހ  ާއިން އ އި،ާާ.އޯ

ާއ އިާމިާހުރިހ ާފައިސ ާޢަރަބިާޤައުމުތަކުންާއަންނަާެއކިއެކިާެޝއިޚުންާދޭާތެޮޔވަުޅެގާރަސްރަސްކަލުންާދޭާފައިސާ 

ާައންހެނުން ާމިރ އްޭޖގައި ާޖަމ ކޮށް ާއެއް ާރޯނުބައި ާެއްއާާއިންޖެކްޝަންތަކ ނަށް ާއ ބ ދީ ާމިރ އްޖޭގެ ާީދގެން ެއއްޗެހި

ވަނީ.ާނޫނިއްޔ ާއަްނނަންާތިބިާއަންނަންާއޮތްާާމިލިޔަންާމީހުންާތިބިާތަނަކަށްާފަސްލައްކަާމީހުންނަށްާކުރުކޮށްލ ފައި
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ާ ާމ ތް ާއަިރކަށީަގިއވ  ާނޫނިްއޔ  ާޖަަހއިގެން ާއިންޖެކްޝަންތަކެއް ާހަލ ާދެްއވ ފައިهللاާޖީލު ާިދރުން ާމީހަކުާވ  ކުކޮށްލި

ާމި ާވެއްޖެޤައުާވެސް ާވެިރކަްނކޮށްފައި ާއިިމގްރޭާުމގަިއ ާމިެވސް ާރައީސް. ާމައްސަލަާަޝނ ޢިްއޒަތްތެރި ެއއްާާބެހޭ

ނޑުމެންނަށްާގ ްތގަ ވިްއކެންާއޮތް.ާނަމަވެްސ،ާާނަޑަކށްާހައެއްަކާލަްއކަާޕ ސްޕޯޓުޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއެީއާައޅުގަ

ާމަރ ލު ާދިރުން ާމިއަރިކަީށގަިއވ  ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާސަބަބުން ާއިންޖެކްަޝންތަކެއްގެ ާދިން ާއެާާމަށްޓަކައި އޮތީ

ނޑުމެންާމިއޮތީާމީހުންާ ނޑުމެންނަށްާވަނީާނުވިއްކިަފއި.ާޤަުއމުާމިއޮތީ،ާއަުޅގަ މަދުކުރުމުެގާހަލައްކަާޕ ސްޕޯޓްާއަުޅގަ

ކޮށްާނިމިއްޖެާވޮލިއުމެއްާނެތްާތަނެއްގަިއާ.ާމިއަދުގެާދުނިޔޭގައިާތަޖުރިބ ދެއްާނުއުފެއްދިފަސަބަބުންާމިއޮތީާއިޤުތިޞ 

ާނެތް ާބިނ ނުކުރެވޭނެާރައްޔިތެއް ާއިގުތިސ ެދއް ާކުރިާތަނެްއަގއި ާމިކަން ާއެންމެާކަމަށް. ާވެސް ާމިާގޮތަކީ ާފަހަށް

ާޕ ސްޯޕޓު ާމި ާގެނެސްފައި ާނުބަިއާާރ އްޖެ ާދިން ާއެފްރިކ ގައި ާކުރިމަކީ ާމަދުކޮށްލަން ާރައްިޔތުން ާހަލައްކަ ާތިބި ދޭން

އްާބަަޔުކާފަހަށްާދަރިމައިނުވ ާއެތަާާއްލ ާކިޔ ާއިންޖެކްޝަނެްއ،ާރުބެއްލ ާކިޔ ާއިންޖެކްޝަނެއްާޖަހައިގެންާއެންމެރުބެ

ާއެބަތިާމި ާރ އްޖޭގައި ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާާ:3ބި ާފެށިގެން ާަބއިގެނ57ާްއަހަރުން ާދޭތެޭރގައި ާމިާާއަހަރ  ދަނީ

ދެއްވ ފަިއވ ާދިރުންާމަރ ލުމަށްޓަކައިާއިޝްތިހ ރުކުީރ،ާهللاާ.ާމ ތްާއިންޖެކްޝަންާޖެހުމުގެާސަބަބުން.ާއިޝްތިހ ރުކުރީ

ވެސްާކޮށްފައިާވެއްޖެާަބޔަކުާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންވީމ ،ާިމާާއިނ މުދިނީ،ާައއްޑަނަާދިނީ.ާިމޤައުމުަގއިާެއކަން

ާލ ންޖެހު ާގަވ އިދަށް ާއިމިްގރޭޝަންގެ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ ިއރުގަިއ ާމިާއިމިގްރޭޝަްނގެ ާމީހުން ާހަލައްކަ ާނު

ާމީ ާހަލައްކަ ާތިބި ާއަންނަން ާޕ ސްޕޯޓުޤައުމުަގއި ާހަލައްކަ ާނޫނިއްޔ  ާެވްސާާހުން ާދަޢުވ  ާމަްއޗަށް ާމީހ ގެ މަދުކުރި

ދެއްވ ފަިއވ ާދިރުންާމަރ ލުމަށްޓަކައިާއިނ މުދިންާهللاާކުރަންޖެހޭ.ާދަޢުވ ކުރަންޖެހޭާއެތައްާގޮތެއްާއެަބއުޅޭ.ާެއއީާމ ތްާ

ާމައްޗަށް ާރައީާމީހ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަޢުވ ކުރަންޖެހޭ. ާޕީ.ޖީވެސް ާއަުޅަގނޑުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާލީޑަރާސް، ގެ

ާމި ާައޅުަގނޑު ާއެދޭތީ ާބޭނުންވެސްާވަގުުތކޮޅަކަށް ާވަގުތު ާވަރަށް ާދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާެއީއާާމޭރުގައި ާެއކަމަކު، ވޭ.

ާޕީ.ޖީާާކުރެވޭނެ ާައޅުަގނޑުގެ ާނެތް. ާފުކަމެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދޭީތވެ ާލީޑަރު ާމިގެ ާދޫކޮށްލަން ހިނދަށް.ާާރުޞަތު

އަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަނީާއިމިގްރޭޝަންގެާޤ ނޫނަށްާމިާއިޞްލ ޙުތައްާގެންނައިރުާއަުޅަގނޑުާމިދެއްކިާވ ހަކަތަުކެގާ

ާކަމަށް.ާޝުުކރިއްޔ .ާާމައްޗަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމިކަންަކމަށްާބައްލަވ ނެ

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤުރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއިިމގްރޭޝަނ ދިވެހިރ އްޖ4229/23ާޭ`. ބެހޭާާގެ

ާހުށަހެޅުއްވިާ.ޤ ނޫނަށް ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާމެންބަރުާާ.. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ކަމަށްޓަކައި

ާއަބޫ ާޖަމ ލު ނުޑާއިޚުލ ޞްތެިރކަމ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާއަުޅގަ ާޝުކުރުާބަުކރަށް ާތިްނާއެކު ާބިުލގައި ދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމި

ާތ އީދުކުރެވޭާ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާއެއަށް ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުރި ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމި މ އްދ އަކަށް

ނޑުާވެސްާތ އީދުކުަރންާމިާހުށަހަޅުއް ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ެގާާ:ފައިާމިއޮތްާވ އިޞްލ ޙުތަކެްއ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަޅުގަ
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ގެާއިތުރުންާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާމީސްމީހުންނަކީާވެސްާމިާދެާމ އްދާ ;،:

ާ ާއެތެރެވުުމގެ ާމަސަްއކަތްކުރުމަށް ާރ އްޖޭގައި ާހަމަ ާެއްއގޮތަށް ާގޮުތަގިއާހުއ އި ާބައެއްގެ ާނުފެންނަ އްދަދޭން

ާއ ދެ،ާހަމަހަމަޖައްސަ ާހިންގުމަށްޓަަކއިާާވަން. ާޕްރޮޖެކްޓުތައް ާމުހިއްމު ާމިރ އްޖޭގެ ާތ އީުދކުަރން ާއަޅުަގނޑު އެހެންމެ

ާކޮންސަލްޓެންޓު ާޕްރޮޖެކްޓުގެނެވޭ ާމުހިއްމު ާއ ދެ، ާވިސ ންނަށް ާޚ އްޞަ ާބޭފުޅުްނނަށް ާވަަޑިއގަންނަވ  އެްއާާަތކަށް

ތެޭރގައިާހިމެޭނާމ އްދ ާއަްށާބަލ އިުރގަިއާމީގ8ާެކޮށްަފއިާމިއޮތްާދިނުމަށްާވެސް.ާއ ެދ،ާމީަގއިާމިާބިލުގައިާމިާއިތުރު

ާހެކިންގެާ ާމިއޮންނަ ާބަލ ާޗެކްކުުރމުގައި ާމީހުން ާކަންތައްތަކެއް.ާއެގޮތުން ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާހަމަ ާކަންތައްަތކަކީ ބައެއް

ާޤ ނޫ ާމި ާކަންތައްތަަކކީ ާބޭތިއްބުންފަދަ ާދެމީހަކު ާއިތުރު ާމީހުން ާަބއިތިއްބ  ާގެނެވުމުްނާގޮތުަގއި ާއިޞްލ ޙު ނަށް

ާެވްސާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން، ާކަމެއް. ާފުޅ ެވގެންދ ނެ ާހަރުދަނ ވެ ާަމސައްކަތް ާއިމިގްޭރޝަންގެ އިތުރަށް

ާނޫްނާ ާތ އީދުކުރެޭވކަމެއް ާއެހ  ާައޅުަގނޑަކަްށ ާއެހެންނަމަެވސް، ާގެންނެވުމަށް. ާބަދަލުތަްއ ާއެ އުއްމީދުކުރަނީ

ާުދގެާއިންާބޭރުގެާވަކިާމުޢައްސަސ ާެއއްާގޮުތަގއިާޮއންނ ާކަށެއް.ާއ ެދ،ާމިއަާސަރވިސްާއިމިގްރޭޝަންާއެއީާިސވިލް

ާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއަމުދުދުނިޔޭގައި ާސަރަހަފަދައިން ާމިއޮންނަ ާރ އްޖެ ާން ާމިާއްދު ާއޭޝިޔ ގެ ާއީސްޓު ސައުތު

ާސްމަގްލިންދަސަރައްހަ ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ާާކީ ާާޓްރެފިކިންއ އި ާއ އި ާބޮޑެތިޓެރަރިޒަމ  ާހިނގަމުްނާާމިފަދަ ކުށްތައް

ާސަރަހަ ާައޅުާއްދެއްާއަންނަ ާއެހެންކަމުން، ާޯބޑަރކަން. ާއިމިގްރޭޝަން ާާަގނޑުމެންެގ ާމި ރުދަނ ާހަކޮްނޓްރޯލްކޮށް

ާ ާކުރުމަކީ ާހަމަ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއެަކން ާކަމެއް. ާޖެހިފައިވ  ާކުރަން ާފަހުގަިއާކަމަށްދިރ ސ  ައޅުަގނަޑްށާާކުރެްއވުމަށް

ާާޤަބޫލުކުރެވޭ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ 6ާާމި ާމިދ  ާވަމުން ާމުހިއްއަހަރު ާމިފަދަ ާއިޞްލ ޙުތަކެްއާޤ ނޫނަކަށް މު

ާހުށަހެޅުްއވުންގެންނެވުމަށްޓަކަާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާއަޅުގަާާއި ާއ ދެ، ާވ ހަަކާއެއީ. ާމެދުގައި ާމިބިލ އި ނޑުމެން

އްޖޭގެާއ ބަީދގެާތިންބައިކުޅަާއެއްަބިއާރާ ާގ ތްަގނޑަކަށްާއަކީާމިހ ރުާދައްކ އިުރަގއިާހަނދ ންކޮށްލަންާއެބަޖެހޭާރ އްޖެ

އިުރވެސްާވަނަާއަހަރ އިާހަމަާއަާާ:422ސައްކަތްކުރަމުންދ ާަޤުއމެއްކަން.ާއ ެދ،ާކައިރިާކުރ ާއަދަަދކަށްާބިދޭީސންާމަ

ދޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާހަމަާރ އްޖޭގައިާގިނަާއަދަދަކަށްާމީހުންާމަސައްކަތްކުރަމުންާދޭާބިދޭސީންާމަސައްކަތްކުރަމުން

ާރ އްޖެާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިދިޔައީ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާއެމީހުން ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް،

ާބިދޭސީްނާ ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާފޯސްގައި ާލޭބަރ ާޚ އްޞަކޮށް ާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި ާބ ރުމިނުގަިއ ާމިދިޔަ ކުރިއަށް

ާތެ ާމަސައްކަތްކުރުުމގެ ާއެ ާމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޙަޤީޤަތަީކާރޭަގއި ާއަނެއް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަމަ

މަސަްއކަތްކުރަމުންާދިޔަކަން.ާއަނެްއކ ާެއގޮތަްށާފިލައިގެންާވަރަށްގިނަާބަަޔކުާަގވ އިދ ާިޚލ ފަށްާމިތަނުގައިާއައިސްާ

ާމުސ ރަ ާކުޑަ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާމީހުންނަށް ާބައެއް ާކުރި ާާމަސައްކަތް ާދެވިގެްނ ާެއާމައެއް ސައްކަތްކުރެވޭތީ

ާޙަޤީޤަތުަގއިާގެންގުޅެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާލިބިދ ނެ. ާފައިދ  ާމީގެ ާބަަޔކަށް ާކޮންމެވެސް ާއ ެދ، ާކަން. ާމުންދިޔަ

ާކުރަމުން ާމިހ ތަނަށް ާދިވެހީންެގ ާާދިޔަާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާައގުހުރި ާޚ އްަޞކޮށްާމަސައްކަތްަތއްމުހިއްމު

ެވްސާާދިމ ވެފަިއވ ާމަްއސަލަާމިހެންާއޮތްއިރުމިާމިއަދުާނޑުމެންނަށްާއިންޑަސްްޓރީާއަށްާައޅުގަާކޮންސްޓްރަކްޝަންާ
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ނެވިާފަދަގޮތަކަށްާމަަސއްކަތްާކުރަމުންާއަންނަާމީހުންާމިދެންނެވިާަގވ އިދ ާޚިލ ފަށްާމިާމަސައްކަްތކުރަމުންދ ާމިދެން

ާ ާގޮސްފައިވ  ާއިތުުރވެެގން ާއަހަރުގައި ާދެ ާމިދިޔަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަމީހުން ާހަމަ ާމިީއ ނޑުކަން މެްނާޅުގަ

ާ ާކުރިން ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތެއް. ާނޫން.ާމިޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާނެތެކޭ ާމީހުން ާފަދަ ދެންނެވި

ާ،.ާއ ދެ،ާހަމައެއ ެއކުއިތުރުވެގެންާގޮސްަފއިާއޮތްާކަންާއަދަދުދެާއަހަރުާތެރޭގައިާއެާާމިދެންނެވިާއެހެންނަމަވެސް،

ާރި ާމި ާއެންމެފަހުން ާެއބަހުރި ާހަނދ ން ާހަމަ ާކެމްެޕއިންަގއިާއަޅުަގނޑު ާއިންތިޚ ބު ވިދ ުޅވަމުންާާންއެމް.ޑީ.ޕީާޔ ސީ

ާބިދޭސީންގެ ާމަސައްކަތްކުަރމުންދ  ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާޤ ނޫނ އި ާައޑު ާދިވެހީންގެާާގެންދެވި ާމަދުކޮށް އަދަދުވެސް

ާމީހުންނަށް ާއެ ާފުރިހަާމަސައްކަތް ާެއއަށްވުރެން ާކޮްށ ާމަ ާމަގުފަހި ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީެގާކުެރވޭނެ ކޮށްދެްއވ ނެކަްނ.

ތެދެންމެާވެރިކަންާބަދަލުވެގެންާއައިްސާކުީރކޮޅުަގއިާހަމަާކޮންމެވެްސާވަަރކަށްާއެާމަސަްއކަތްާފެއްެޓިވ.ާޙަޤީޤަތަކީާ

ާމިާާއެހެންނަމަވެސް ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމި ާއެބަުހރި ާއެނގިފައި ާވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޚިލ ފަށްހަމަ ާގަވ އިދ  ާދިޔަ

ާ ާމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ާރ އްޖެަބއެްއ ާއެމީހުން ާޑީޕޯޓްާމީހުންގެ ާެފއްެޓވި.ާއިން ާމަސައްކަތެއް ކޮށްލުމަށްޓަަކިއ

އެހެންނަމަވެސް،ާެއވިދ ޅުިވާމުއްދަތުާހަމަނުވަނީސްާރ އްޖޭަގއިާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާމަަސއްަކތްކުރިާމީހުންގެާތެެރއިްނާ

ާ ާކޮންމެވެސްބަންާތަކެއްމީހުންހަމަ ާއޮެވެގން ާކޮރަޕްޝަން ާހަމަ ާޭއގެތެރެއިްނ ާއަނެްއކ  ވަެރްއގެާާދުކޮށްފައި

ނޑުާމިހެންާ ނޑަށްާއިނގޭާދަންަނާހަމަާދަންނަވ ލީާމިފައިސ ކޮެޅއްާނަގ ފައިާދޫކޮށްިލާމީހުންާއެބަތިބި.ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭގަިއާ،ާބަޔަކަށްާމިދެންނެވިާކަހަލަާމައްސަލަތަެކއްާދިމ ވެފައިާއޮތީަމ.ާއ ދެ އެފަދަާކަންތައްަތއް

ާ ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް ާއެބަ. ާއިތުުރވަމުންދޭ ާާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެއެކަން ާރ އްޖެ ާތެރޭގައި ާއަހަރު ާދެ ައްށާމިދިޔަ

ާމިދެންނެީވާއިތުރުެވގެންާމިދިޔަާ ާގުއަިއާބިދޭސީންގެާއަދަދުާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި ނަާެއްއާކުިރއަށްުވރެންާއެތައް

ާައޅުަގނޑުާއިތުރުވެަފއިވ  ާޙަޤީޤަތަކީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިކަން. ާއަހަރުަގއި ާދެ ާމި ާރ އްޖޭަގއި ކުރަމުންދ ާމެންގެ

ާމި ާމިއަދު ާޮބޑުތަން ާވަރަށް ާމަސައްކަތްތައް ާގޮސް. ާދަށަށް ާމަދުވެފަިއ ާއިޤްތިޞ ީދާއެނިގވަަޑިއގަވަނީ ންނަވ ނެ

ާރިާހިނ ރުކަމ  ާޚ އްަޞޮކށް ާސަސޯޓްތަކުގުޅިގެން ާމަސަްއކަތްތަކ އި ާހިންގަވަމުްނާގެ ާގެންދެވި ާކުަރއްވަމުްނ ރުކ ރުން

ާމެދު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާހުއްޓ ލުމުގެ ާޕްރޮޖެކްޓްަތްއ ާބޮޑެތި ާޚ އްޞަކޮްށާާގެންދެވި ާކުދި ާއަދި ފަންތީގެ

ާމަސަްއކަތްކޮންސްޓްރަ ާއިންަޑްސޓްރީގައި ާބޮކްޝަން ާވަަރށް ާއެވަނީ ާމިއަދު ާކުްނފުނިތައް ާވަޅުަގނޑަކަްށާކުރ  ޑު

ނޑުާަދންނަވ ލަންާ ބިލުެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާިމާާމިާމިއުޅެނީވެއްޓިަފއި.ާއ ެދ،ާމިހެންާކަންާއޮތްާއިުރގަިއާއަުޅގަ

ާގެންނަން މީހުންާމަދުާކުރުމަށްޓަކައިާޮގތަށްާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާތިބޭާާނެވިމަސަްއކަތްކުރ އިުރަގއިާމިދެންާއިޞްލ ޙެއް

ާމަސައްކަ ާވަރަށްކުރަންޖެހޭ ާެއއީ ާމުހިއްާތް ާަވރަށް ާމަސަްއކަތެކޭ ނުޑާބޮޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއކު ާއ ދެ، ާކަމެކޭ. މު

ާއެބަތިބިާާ ާބިދޭސީން ާބައެއް ާމީހުން ާބައެއް ާތިބި ާގެނެސްފައި ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާކުރިން ާބޭނުންވޭ ފ ހަގަކޮށްލަން

ެގާގޭާނަގަިއގެންާގެނެސްފަިއާތިބިާމީހުން.ާއެާގޭާލަާގޭަގއިާގެންގުޅެންާެގންނަާސަރވެންޓުންގެާގޮުތގަިއާހުއްދަާއަމިއް

ާއ ިއާއަިދާބައެއްާ ާނޭނގި ާކޮންމެވެސްާާވެރިންނަށް ާދީގެާފަހަރަށް ާއެމީހުންނަށް ާއުޖޫރަ ާތިިބާވަރެްއގެ ާގެނެސްފައި ން
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ާކްާ.ާއެހެންނަމަވެސްާޙަޤީޤަތުގައިާއެމީހުންާދުވަސްޮކޅެއްާފަހުންާއެމީހުންގެާވިސ ާފީާނުދައްކ ާއަދިާވޯރމީސްމީހުން

ާޖުރު ާބޮޑެތި ާަސބަބުން ާހަމަވުމުގެ ާމުއްދަތު ާެވގެންޕ މިޓް ާޖުރުާމަނ ތައް ާހ ހުން ާހ ހުން ާއެަތއް ާވަމުންދާ ޮގސް މަނ 

ާވެްސާ ާރަށަކީ ާފ ހަގަކުރަން.ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއެކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަތިބި.ާޚ އްޞަކޮށް ާރ އްޖެތެޭރގައި ާބަޔަކު އެތައް

ާމިދެ ާއެަތއް ާއެަތއް ާއެބ322ާާަންނެވިގޮތަށް ާމިދެންނެިވގޮތަށް ާއެއް ާނަމުަގއި ާވެރިްނގެ ާޭގގެ ގެނެސްފައި.ާބަތިބި

ާ ާެގނެސްފައި ާއެނިގގެންނ އި ާނޭނގުމެއްެގާެތރެއިންނ އި ާތިިބާބަޔަކު.ާމިދެންނެވިއެމީހުންނަށް ާދޫކޮށްލެވިފައި ާގޮތަށް

ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާމުހިއްާއެހެންވީމ ، ާމިފަދަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުތައްމިއުޅެނީ ާޤ ނޫނުތަާމު ކަށްާމިފަދަ

ާކޮންެމއަކަްސާ ާއ ެދ، ާކަންތައްަތެކކޭ. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމިީއ ާމަސައްކަްތކުރ އިުރގަިއ ާއިޞްލ ޙުކުރަްނ ހުށަހަޅައިގެން

ާއަޅުަގނޑުާމިހ ހިސ ބުންާއަުޅަގނޑުގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާ

ބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއްާގެަނއުމުގެާވ ހަަކާާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިމިގްރޭޝަނ ރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާޔ ާިޢއްޒަތްތެޝުކުރިއް

ނޫނެއްާހެދުނީ.ާެއާބެހޭާޤ ާމަޖިލީހުގައިާފުރަތަމަާމިާރ އްޖޭގައިާއިމިގްރޭޝަނ ރައްިޔތުންގެާވަނ38ާާަދައްކ އިުރަގއިާ

ާހެދެން ާމިއީ.ާާ،ވެގެންޤ ނޫނު ާއަޅުަގނޑު ާމީހެއް ާއިން ާކޮމިޓީަގއި ާމަސައްކަތްކުރި ާހަދަންވެގެން ާޤ ނޫނު އެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް....

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާހުޅުެހންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާ

ާ

ާޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހު

ާ ާމަސައްކަތް ާބިލަށް ާމިދެންނެވި ާއިރުަގއިއ ދެ، ާގެންދިަޔ ާދިމ ިވާާކުރަމުން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކޮމިީޓގައި މި

ާދި ާއަދި ާމައްސަލަ ާހޯދައިދިނުމުގެ ާޕ ސްޕޯޓެއް ާރަތް ާދަނބިދަރިޔަކަށް ާރޯޔަލް ާދިަޔީއ ާވެގެން ވެހިާމައްސަލައަކަށް

ާދަނ ާރޯޔަލް ާޕ ސްޕޯޓަކަށް ާމައްސަލަ ާބަދަލުކުރުމުގެ ާކުރިބިދަރި ާއޭުރގަާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަދި ާއަިއ. ާއިާމަތިެވގެން

ާޕ ސްޕޯޓު ާމެންބަރުންެގާާރަތް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރުންނަކީ. ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނޫން ާބައެއް ލިބޭ

ާއެާ ާފަރ ތްަތކަކީ ާބަެއއް ާތިބޭ ާފަރ ތްތަކަްށާތެރޭގައި ާއޮތް ާއަޣްލަބިްއޔަތެއް ާޮބޑު ާސަރުކ ރުގެ ާއޭުރެގ ާސަރުކ ރަށް އީ

ާއެ ާއަނެއްކ  ާާވެފައި ާތިބި ާކުރަން ާވަްއކަން ާދައުަލތުން ާލިބިގެން ާލޯބި ާރުހުމ އި ާމީހުންގެ ާކަމަށްިގނަ ވ ީތެވާާބައެއް
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ޓްާދޫކޮށްފަިއ.ާއަދިާޯރޔަލްާޢ އިލ ެގާއޮންނަނީާރަތްާޕ ސްޕޯއޭރުާއިލިޔ ސްާއިބްރ ހީމްމެންާކަހަލަާބައެްއާމީހުންނަށްާ

ާޕ  ާރަތް ާއޭުރާއޮތީ ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާދޫކޮށްފަާބައެއް ާބަެއްއާސްޕޯޓު ނޑ  ާއަުޅގަ ާއައިސް ާމިމަޖިލީހަށް ނޑު ާއަޅުގަ .

ނޑުމެންާވެސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރިާމަސައްކަތުންާރަތްާޕ ސްޕޯޓްާދިނުމަށްާމަޖުބޫ އ ދެ،ާރުާކުރުވިންާއަޅުގަ

ާިމވޭތުެވގެން ާާމިރ އްޖޭގައި ާދިގު ާނިމިގެނ52ާްިދޔަ ާސަުރކ ރު ާމިާދިޔަާއަހަުރގެ ާބޮުޑާާއިރުަގިއ ާއަށް ރ އްޖެ

ާބަލ ވެރިކަ ާދަނބިދަރީންގެ ާރޯޔަްލ ާގޮތަށް ާމީހުމެއް ާބޭރު ާބައިވަރު ާކިތަންމެ ާވިސ ަގިއާފަރ ތުން ާަވގު ންނެއް

ާ.....އިާއޮތް.ާެއއީާޙަީޤޤަތެއްާެއއީާމިާސަރުކ ރުން.އެތެރެކޮށްފަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށް.ާ

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާދެން ާއ ދެ، ާފ ހަގަ ާކޮމިށް ާިމ ާދިަޔއީ ާވަިކާާޓީވެގެން ާތީމުގޭ ާއ ެދ، ާދިޔައީ ާފ ހަގަެވގެން އަށް

ާފައްޅި ާކްރިސްިޓއަން ާރ އްޖެާާކޮޓަރިެއއްަގއި ާައޅަިއގެން ާދަންނަާއެއް ާދީނުގެ ާއެ ާބޭރުން ާބަޔަކުާާއިން ބޭކަލުންގެ

ާާ..ގެނެސްާަވގަށްާފޮރުވ ާަބއިތިްއބައިގެންާމިާރ އްޭޖގައިާކްިރައސްޓިއަންާދީން

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހައ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާހުޅުެހންވޭރުާދ އި

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ީއސް.ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާޙަޤީޤަތުގައިާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާައޅުަގނުޑގެާއަސްުލާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަ

ާމާ  ާވ ަހކަނުދައްކ  ާޕ ލިމެންޓުާރޫހުގައި ާދުވަްސވެއްޖެ.ާާވަރުގަދަ ާވަރަށް ާއިންނަނަތ  ާގޮތުަގއި ލީޑަރެއްގެ

ާއެ ާހ މަކޮށްލަން ާަޙޤީޤަތް ާމިއަދު ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާދިއެހެންނަމަވެސް ާރައްޔިތުންނަްށާބަޖެހެއޭ. ވެހި

ާކޮން ާރ އްޖެއެނގޭ ާހަދައިގެން ާޕ ސްޕޯޓް ާަވގަށް ާއޮޅިަފކ ާާބަެއއްކަން ާދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ާއެތެރެކުރީ. ާމީހުން އަށް
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ާމީހުންާ ާބޭރު ާތިބީ ާވެސް ާއަިނޔ ކުރަން ާބައިތިއްަބއިގެން ާޖަލުތަކުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާމައުމޫން ނެތް

ާއަމިއްލަ ާކްލިނިެކްއާާގެނައްސަ. ާކިޔ  ާއޭ.އެމް.ޑީ.ސީ ާެވގެން. ާކުރަން ާެއކަން ާއިތުރަށް ާއަދި ާތަޅ  ާެވސް އަށް

ާރ އްޖެ ާމި ާއެަކްނާާހަދައިގެން ާކަމެއްތޯ.ާކ ކަށްތޯ ާކޮން ާކުރީ ާވައްދަިއގެން ާމީހުން ާދީނުގެ ާކްރިސްޓިއަން ާހުސް އަށް

ާމި ާނުާނޭނގިގެން ނެޑއް ާައުޅގަ ާއުޅެނީ. ާމިއަދު ާޕްރޮޖެކްޓުހޯދަން ާއަންހެާއިނގޭތޯ ާއަޅުަގނުޑގެ ްނާވިްއކ ކަށް.

ދަރިންނެއްާނުވިއްކ ނަން.ާވެިރކަމުންާވަކިވުމަށްފަހުާރައްޔިުތންގެާމަޖިލީހުގެާބައެއްާމެންބަރުންނަށް،ާތިމ ގެާއަމިއްލަާ

ާޤައުމުަގއެއް ާމި ާނުވ ނެ ާއެކަމެއް ާމިައދަކު ާއުޅުނަކަސް ާއ ދެވޭތޯ ާވެިރކަމަށް ާވިއްކަިއގެން ާބަެއްއާދަރިން ާއ ެދ، .

ާވަަރްށާ ާޙަޤީޤަތް ާމީހުންގެ ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތިްއބަސް ާވަދެ ާމިތަންތަނަށް ާަނަގއިގެން ާަވގަށް ާމ ވަހަރު މީހުންގެ

ާދަ ާމި ާއިނގޭ. ާޤ ޫނނ ރަނގަޅަށް ާއިިމގްރޭޝަނުެގ ާިމާާންނަވަނީ ާމިއަދު ާިދެވހިރ އްޖޭގަިއ ާވެސް ާގޮތުން ބެހޭ

ާީޑ.އ ރު.ޕީ ާމަޖިލީހުގެ ާމިތަނަށްާާރައްޔިތުންގެ ާމިނިސްޓަރު ާފިނޭންސް ާރ އްޭޖގެ ާމި ާވިޔަސް ާނުދިންކަމުގައި ރުހުން

ާމީހެްއެގާ ާވަކި ާމީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވައްދ ނަން. ާތިބިއްޔ  ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާވަންނ ނެ. ާހުށަހަޅަން ބަޖެޓް

ގައިާތިއްބަސްާމިާމަޖިލީހުގެާދެާބޭފުޅުންާތިާމަޤ މުާޝ ހިދ ،هللاާ.ާމަނިކުފ ނ އިާޢަބްދުރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހެއްާނޫން

ނޑުމެން.ާާސިއްކަ ާއަޅުގަ ާދުވަހު ާހުށަހަޅ  ާބަޖެޓް ާދައްކ ލ ނަން ާއެކަން ާނުޖެހޭނެ. ާޕީ.އޭގެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ، ެއއް

ާކުރެވިދ ނެ ާއެކަން ނޑުމެންާާހީނުކުރައްވ ތި ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާމަޖިލިސް ާމި ާގޮވަން ާެއއްޗެހި ާއަރ ހ  ާހިތައް ކަމަށް.

ާކެތްތެރިކަމ  ާކެތްތެރިކަމ އެާވަރަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާމަޖިލިސްާާީކގަިއާތިބެލައިފިން.ާއަުޅގަ ާމި އެީކގަިއާތިބެލައިފިން

ާތެރޭގައި...

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރުމަތްތެރިކޮށް..ހުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާގަވ އިދަށްާާރުމަތްތެރިކޮށް..ހުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާގަވ އިަދށްާ

ާ

ާ:ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ 

ާމި ާއެވައްދ ލ ނަން ާބޭނުންހ  ާހީނުކުރ ތި ާހެދިދ ނެތަނަށް. ާަވުގްނާާއްެޗއް ާޤައުމަށް ާރަީއސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް.

ާ ާވަރަށް ާެއނގޭ ާޤައުމަށް ާމި ާރަނގަޅަށް. ާވަރަށް ާއެނގޭ ާޤައުމަށް ާމި ާރަނަގޅަށް. ާވަރަށް ރަނގަޅަށް.ާއެނގޭ

ާލަވަަލވ ާތިބެންޖެހޭނީ.ާއްހަޅޭ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްާނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާހުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާގަވ ިއދަށްާ

ާ
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ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާހަޭޅއް ާކުއްތ  ާާވަްއވައްޖަހ  ާކުރ ާުނލަވ ނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޯްއޗެްއކަން. ާކުރަނީ ާމި ާިއނގޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިއްޔަކީ ާނޫން ާމަރިޔަނުބާާކަމެއް ާެގއްލި، ާަކތިވަޅި ާެގއްލި، ާކޮށިަގނޑު ާގެއްލި، ާވެރިކަން ާއަތުން ާތިމ މެން އެއް.

ާ..ވަަނސް.ާމުޅިާޕ ޓީވެގެން.ާހިފަހައްަޓއެއްާނުލެވޭނެާާކޮންކަެމއްތޯާތިާުއޅެނިާކުރަންާގެއްލުނީމ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްާއެދެން.ހުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާގަވ ިއދަށްާ

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ރީކޯާމޫސަެގާވ ަހކަދެއްކުމ ާހިފަހައްޓ ނުލެވޭނެާމުޅިާޕ ީޓާަވނަސް.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީްސ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނޭގާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނގޭ....ާމިާކުރެވެނީާކޮންާކަމެްއކަން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެވަަޑއިގެންެނވުންާއެދެން.ާމެންބަރުންާއިށީނޢިްއޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާކޮޅަްށާތިއްބެވި

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާފައިސ  ާޤައުމުގެ ާމި ާމުޅި ާމަރ  ާމީހުން ާޤައުމުގައި ާިމާާމުޅި ާކުރެވޭނީ ާކަމެއްތޯ ާކޮން ާމީހުން ާކޭ ާބައިތުލްމ ލު އ އި

ާކަ ާކައިިރވެނުލެވޭނެ. ާރައީސް.ޤައުމުަގއި. ާޢިއްަޒތްތެރި ާކެތްތެރިކަމ ާއިރިވެނުެލވޭނެ. އެކީަގިއާާވަރަށް

ާ...ހިފަހައްޓ ލައިފިން

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެވަަޑއިގެންެނވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނ

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާލަެދއް،ާގޮއަޅު ާިމވަރުގެ ާނުކުރަން ާިހއެއް ާމީަގނޑު ާބަޔެއްކަން ާފޮެތްއާނެތި ާނުކުރަްނާތެއް ާހިެއއް ނޑު ަޔކީ.ާައޅުގަ

ާބަެއއް ާތަނެއްދޮރެއްާނެތް ާިމވަުރގެ ާއެއްގޮަތކަށްާވެސް ާޙަޔ ތް.ާާހަމަ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާކޮަބއިތޯ ާމީޔަކީ ކަމަކަށް



 76 

ާހަޅޭ ާވަދެ ާއްމިތަނަށް ާކޮބައިތޯ ާަވިކާާޔ ތް.ހަލަވ އިުރަގއި ާބަޔަކަށް. ާވަރެްއގެ ާވަިކ ާވެވޭނީ ާދަނބިދަރިންނަށް ޯރޔަލް

ާވަރެްއގެ،ާިމއީާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީސް...

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީނ ާމެންބަރުން ާހުރިހ ޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްެބވި ާކޮޅަށް ާއެދެން. ާމެންބަރުްނާާދެވަޑަިއގެންނެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާދެވަަޑިއގެންނެވުންާއެދެްނ.އިށީނ

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާަރއްޔިތުންގެާމަޖިލީސް.ާާއީޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާނަޞޭޙަތްތެރިވަން.ާހުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާގަވ ިއދަށްާ

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާ ާނުވަދެވޭނެ ާމިތަނަށް ާރ އްޖޭގައި ާވެިރޔަކުމި ާއެްއވެްސާނުހުންނ ނެ.ާާދައުލަތުގެ ާނުވަދެވޭނެ ާމިތަނަށް ާރ އްޖޭގައި މި

ާ ާނުހުންނ ނެ. ާހީނުކުޑީ.އ މީހަކު ާޕީ.އޭ ާއެރު.ޕީ، ާމަޖިލީހަކީ ާރައްޔިތުްނގެ ާފައިސ ރ ތި ާއ ދެ، ާތަނެކޭ. އަީކާާމީހުންގެ

ނޑުމެންާާއަބަދު ާ...ގެާއަތްމަތީގައިާއުޅޭާއެްއޗެއްވެސްާއަުޅގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެވަަޑއިގެންެނވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނ

ާ

ާ:ޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާ

ނޑުމެންާގެންުގޅޭާއެްއޗެއްާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ .ާއ ދެ،ާމިާރ އްޖޭގެާރައްޔިުތންނަށްާއޮޅުވ ލަންާ މިއަުދާލ ރިއަކީާއަުޅގަ

ާބޮލު ާަދއްކަްނވީ. ާވ ހަަކއެއްތޯ ނޑިކޮން ާގު ާރ ރ  ާތިބި ނޑިފަިއ ާކެ ާހަޅޭރޮނދި ާރ އްޭޖެގާާކަސްއްލެިވޔަތަެކއްހެން މި

ާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅިަފއިާއޮތްާއެްއޗެއްާނެތޭ...

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާހުރިހ  ާތިއްބެވި ާއިށީނާކޮޅަށް ާމެންބަރުން ާހުރިހ ޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވި ާކޮޅަށް ާއެދެން. ާދެވަަޑއިގެންެނވުމަށް

ާދެވަަޑއިގެންެނވުމަށްާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނ

ާ

ާ:ހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުންހުޅު

ނޑުމެންނަށް.ާާއެކަންާނޭނގި އެއްާނޫނޭާމިާއުޅެނީާއިނގޭތޯ.ާދިވެހިާަދއުލަތްާކ ލަިއގެންާތިބިާބަޔަކުާއިނގެޔޭާއަުޅގަ

ާދިވެހިާދައުލަތް،...ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެވަޑަިއގެްނނެވުމަށްާއެދެން.ާތްެތރިާމެންބަރުާއިށީނއްޒަވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިާ

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާނު ާދެނެއް ާވެސް ާމިސްގ ެލއް ާކުޑަ ާވެރިކަމުން ާތިބެންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވަްއވަްއޖަހަޖަހ  ޖެހޭނީ.ާލިބޭނެ.

ާވެިރކަމެއް..ދިވެހިރައްތުންނެއްާނުދޭނެާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަުތމަށްާދަންނަވަން.

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާމިާ ާަރއީސް، ާާއީޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާޤައުމު ާމިދިވެހި ާޕ ލިމެންޓުާާއީފަޚްރުވެރިވ . ާޕ ޓީގެ ާވެރިަކންކުރ 

ާކެތްތެރިެވާވަަޑއިގަންަނވ ...ވެރިކަންކުރ ާޕ ީޓގެާޕ ލިމެންޓްާގްރޫޕްގެާލީޑަުރ.ާާއީާގްރޫޕްގެާލީޑަރުާަބއްލަވ .ާމިާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީނ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެެދން. ާމެންދެވަޑަިއގެންނެވުމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ބަރުާގެމަނަފުށީ

ާދެވަަޑިއގެންނެވުންާއެދެްނ.ާއިށީނ

ާ

ާ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާ.ޒަމ ނެއްަގއިާހަރަތެސްފަިއގައިާބިޑިާއަުޅވ ފައިާބ ްއވ ަފއިާއޮަތސް..
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ދެވަޑަިއގެންނެވުމަްށާިއށީނާގެމަނަފުށީ

ދައްކަވ ާޢިްއޒަތްތެިރާާތިއްބެވިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑަިއގަތުންާއެދެންާވ ހަަކފުޅުާކޮޅަށްާއެދެން.

ާގެންދެުވންާއެދެން.ާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްމެންބަރުާފިޔަވ .ާހުޅުހެންވޭރުާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ާވެިރކަ ާމިއީ ާބޭންދިޔަސް ާކުަޑގޮީޅގަިއ ާގްރޫޕުޒަމ ނެއްަގއި ާޕ ލިމެންޓް ާޕ ޓީގެ ާމިާންކުރ  ާމިއަދު ާމިހިރީ. ާލީަޑރު ާެގ

ާގެާލީޑަރުާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާންކުރ ާޕ ީޓގެާޕ ލިމެންޓްާގްރޫޕުރ އްޖޭގެާވެރިކަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގެްނނެވުންާއެދެން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ާ ާރައީސް.ާހަޖަމެއްނުކުރެވޭނެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުހުންނ ނެ ާފެންވަރެއް ާހަޖަމެއްނުުކރެވޭނެ. ާއަޑުއަހ ލ ކަށެއް. ވ ހަކަަދއްކ 

ާވަިކކޮށް ާބައިންދ ފައި.ާވެރިކަމުން ާޭގގައި ާއޭނދީ ނޑު ާބޭގަ ާބުނ  ާތިޔަ ާަބއިންދ ފަޒަމ ނެއްަގއި ާގޭގައި ާެއިއނދީ .ާފައި

ާޕ ލި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނުވި. ާމީހަަކށް ާފިލްމުކުޅޭތީވެ ާލީޑަރު،ާމިއޭރުަގއި ާގްރޫޕުގެ ާޕ ީޓގެާާމެންޓްރީ ާވެރިކަންކުރ  ރ ްއޖޭގެ

ާިކޔަނީ.ާާޕ ލިމެންޓްާގްރޫޕުގެާލީޑަރުާމިހިރީާމިތ ނގައި.ާހިފަހައްޓ ނުލެވޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާޯކއްެޗކޭތޯާއެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ރުމަތްތެރިކޮށްާހުމެންބަރަށްާދަތިނުވ ނެާގޮތަށްާަގވ އިދަށްާދައްަކވ ާޢިްއޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން،ާވ ަހކަފުޅު

ާހިތްތެވުމަށްާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ާއު ާވަރަށް ާއެނގަޫދވ ނެ ާވ ހަކަދަްއކަނިކޮށް ނޑު ާވ ަހކަ.ާާއަުޅގަ ާދައްކ  ނޑު ާައޅުގަ ާހަޖަމެއްނުވ ނެ ޭބފުޅުންނަށް

ާ.....ޤީޤަތަކަށްނޫންތޯާކިޔ ނީ.ާއ ެދ،ޙަ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންެދވުމަށް....

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ާއެއި ާއޮަތސް ާބަަހއްޓ ލ ފައި ާގޮީޅގައި ާގުޑަ ާޕ ލިާރެްއގައި ާޕ ޓީގެ ާވެިރަކންކުރ  ާަބއިންދ ފައި ާޭގގައި ނޑު މެންޓްާޭބގަ

ާޕ ީޓެގާގުރޫޕު ާވެރިކަންކުރ  ާފަޚުުރވެރި ާޕ ޓީގެ،ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާީލޑަރު،ާވެރިކަްނކުރ  ާގްރޫޕުގެ ާީލޑަރު،ާޕ ލިމެންޓް ގެ

ާލީޑަރު.ާމިާރައްޔި ާގްރޫޕުގެ ާމަޖިލީހުގައިޕ ލިމެންޓް ާކ ކުތޯާތުންގެ ާއިްއވީ ާައޑު ވިދ ޅުވ ާާފުރަތަމަ.ާތިޔަާރައްޔިެތއްގެ

ާ ާތަޅުއަުޅަވއިގެން ާބޮޑު ާހުޅުހެންޭވުރާއުޅުނު ާއިްއވީ ާއަޑު ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާފުރަތަމަ ާމަޖިލީހުަގއި ާރައްޔިތުންގެ މި

ެޗކޭތޯާކިޔ ނީާމިތަނަްށާއްރ ާޕ ީޓގެާލީޑަުރ.ާކޯާދ އިރ ގެާމިއަުދގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރީކޯާމޫސ ާމަނިކު.ާވެރިކަންކު

ާމިާ ާއޮންނ ނީ ާިކޔަން ާވ ަހކަ. ާބޭނުންވ  ާފޮރުވަން ާވަްއކަން ާކުރި ާޒަމ ނު ާހުރިހ  ާިމޮއތް ާއޮންނ ނީ ާދަްއކަން ާވަދެ.

ާއެއް.ާކިޔަންާޮއންނ ނީާމިާވ ހަކަ.ާާހުރިހ ާވ ހަކަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާެދއްެކވުންާއެދެން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ާދޭން ާޕ ސްޕޯޓެްއ ާވަުގ ާދަނބިދަރިޔަށް ާޯރޔަލް ާދަނބިދަރިންާާެވގެންއ ދެ، ާދެ ާއިތުރު ާއަނެއްކ  ާތެރޭަގއި އުޅުމުެގ

ާޢިއްޒަ ާމިެވްސާއުފެދެނީ ާރައްޔިތުންނަށް. ާިދވެހި ާދ ނީ ާވެގެން ާދަނބިދަރިން ާެއ ާނަސީބަކުން ާަރީއސް. ތްތެރި

ާވަނީ.ާޢިްއޒަތްތެ ާެގއްލިފައި ާޯރޔަލްކަން ާމިއަދު ާގެއްލިފަނަސީބެއް.ާެއކަމަކު ާރައީސް،ާޯރޔަލްކަން ރ އްޭޖގަިއާާ.ާމިރި

ާރި.ާޙަޤީޤީާވ ހަކަދައްކަްނީވނޫންތޯ.ާއެކަންާއަމިއްލަާމަގުތަކުަގއިާމިއޮތްާހުރިހ ާބަންގ ޅީންާއެތެެރކުރީާރޯޔަލްާދަނބިދަ

ނޑުާހިތަށްއަރ ާމިވެރިންާދަތްާއުނގުަޅކީާާއަށްާކޮށްަފއިާމިއަުދާަގވ އިދާ  ޚިލ ފަށްާމީހުންާއުޅޭާވ ހަކަދަްއކ އިރުާއަުޅގަ

ާދަތްކޯއްާ ާޯކއްަޗކުންބ ޭއ ާއަޅުަގނުޑމެންޗަކުންބ އޭ. ާހުދުއުނގުޅަނީ. ާކުޑައިރު ާވެްއޔ ާވ  ާދެއްޔ ާކ ފޫރ އި ިއ،

ާމިރ އްޖެ ާމުޅި ާެއނގޭ.ާެއކަމަކު ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާޙަޤީޤަތަށް ާދަތްާއުނގުޅީތީ ނޑަިއގެން ާދީްނާާފު އަށްާކްރިސްިޓއަން

ާެގައްށާ ާވިއްަކިއގެން ާދަރިން ާއިންނަނީ ާއެ ާމިހ ރު ާދޫކޮްށފައި ާމަގުތަކަށް ާމި ާގެނެސް ާގަމ ރުން ާތިބި ާތަންތ  ފަތުރ 

ާބޯވަ ާއ ދެާވަދެ. ާދެން. ާނޫން ާމިރ އްޖޭެގާ، ެއއް ާދ ންޖެހޭނީ ާވެގެްނ ާޤ ނޫނު ާއިމިގްރޭޝަންގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާތެދުެވާ ާވ ހަކަދައްކަން ާޤ ނޫނަށް ާއިމިގްރޭޝަްނގެ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާއ ދެ، ާއެއްަޗކަށް. ާފައިދ ވ ެނ ާއޭގެ ރައްޔިތުންނަށް
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ާދަްއކަންޖެހޭ ާވީތީ ާދިެވްއސަކަށް ާޮކޅުންލަިއގެން ާހަަމާޭއގެ ާވެސް ާިޢއްޒަތްތެިރާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެބަހުރި. ވ ަހކަ

ާކ ނެ....ެއއްާނުއުާާރައީސް،ާމޭވ ާނ ޅ ާގަހަކަށްާގަޅި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާނަސޭހަތްތެރިަވން.ާންބަރުންާގަވ ިއދަށްާހުޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު

ާނުއުާ، ރައީސްާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއް ާގަޅި ާގަހަކަށް ާނ ޅ  ާހިތްވަރެޭމވ  ާހިފަހައްޓ ލ ނެ ާޕ ޓީާކ ނެ. ާމުޅި ާނުހުންނ ނެ އް

ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާއެ ާމޫސަ ާރީކޯ ާއަިދާާވައްދ ލިަޔސް ާސ ބަސް. ާރަްއިޔތުންނަށް ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާަދއްކ ނެ. އެއް

ާ ާޙަޤީޤަތަށްާހައްދުންމަތީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއ ދެ ާސ ބަސް. ާރައްިޔތުންނަށް ާހައްދުންމަތީ ާސ ބަސް. މެންބަރުންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާާވ ހަކަދަްއކަމެއް ާނެތް. ާއެކަކު ާނޫން ާަވގެއް ާސަރުކ ރުަގއި. ާކުރީ ާނެތޭ ާއެކަކު ާނޫން ާވަެގއް ނޫންތޯ.

ާއަޅު ާތިބީ. ާވަގުން ާހުސް ާކ ލީ. ާޤައުމު ާމުިޅ ާވަގުން. ާހުސް ާއެންމެނަށްާރައީސް، ާއެނގޭ. ާއެންމެންނަށް ނޑުމެން ގަ

ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާކޯ ާޙަޤީޤަެތއް ާޮއޅިގެްނާމިއްާއެނގޭ ާއިނގޭޯތ.ާހުްސާާެޗއްތޯ ާތިބީ ާަވުގން ާހުސް އުޅެނީ.ާހަމަ

ާވަްއކަ ާއަނިޔ ކުުރމ އި، ާމީހުންނަށް ާަފސ ދައިވަގުން. ާމިކަމ ާންކުރުމުަގއި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމީހުން ާތިބި ަގއި

ތޯާބުނ ނީ.ާކީކޭތޯާބުނ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާހަމަާހަޅޭއްލަވަަލވ ާތިބެންޖެހޭނީ.ާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާވެސްާކީކޭ

ާމިނިސްޓަރު ާފިނޭންްސ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާމިތަނަށް ާމިނިސްޓަރުންާާމެންވައްދ ނަން ާހުރިހ  ވައްދ ަނން.

 ްއކ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާދެްއވިާފުުރޞަތަށް.ާވައްދ ނަން.ާމިއީާަރއްޔިތުންގެާމަޖިލިސް.ާވައްދ ފައިާދަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަާ ާވަގުުތ ާހުސްަވގުތުކޮުޅގެ ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންވީމާ ޝުކުރިއްޔ  ާޖެހިފައި. ، ިއސް

ާގެާހުސްަވގުތުޮކޅެއްާއަރުވަން.ާމިނެޓ52ާުތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާޢިއްޒަ

 

 ]އަށްާާ:2>35އިނ52ާާް>34ސްވަގުުތކޮޅުާހު[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއ ދައިގެމަތިން ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާއަނެއްކ 52ާ>34`. ާމެދުަކނޑ ލުމަށްފަހު ާވަގުތުޮކޅަކަށް ާކުޑަ ގަިއ

ފަށަނީ.ާާިހތްމަތެއްކުރ ންާމިދެވޭތޯާާއަޅުަގނޑުމެންާޖަލްސ ާކުރިައށްާގެންދަނީ.ާމިއަދުގެާމަސަްއކަތަިއގެންާކުރިއަށް

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމިއޮތް ާއެޖެންޑ ގައި ާމިހ ރު ާކުރިމަތީގަިއ 4229/23ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ާދަްއކަަވްނާ ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާމި ާބިލު. ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ...ާ ާޤ ނޫނަށް ާއިމިގްރޭޝަްނެގ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޢިއްޒަތް ާކުރިމަތީަގިއާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ނޑުގެ ާައޅުގަ ާލިސްޓެއް ާއެކުލެިވގެްނވ  ާނަންފުޅުތައް ާމެންބަރުންގެ ެތރި

ާބިލަށްާ ާމިއޮތީ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާތެރެއިން ާޭބފުޅުންގެ ާލިސްުޓގަިއވ  ާއެ އެބައޮތް.

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތޮްއޑޫ ާއެދިަވަޑއިގެންފަިއވ  ާދައްަކވަން ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާވ ހަކަފުޅު ާވަޙީދަށް. ާޢަލީ މެންބަރު

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާދެއްެކވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާބިލަށް ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް އިމިގްރޭޝަްނގެ

ާއަރުަވއިފިން.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމޫސ ޝުކުރިއްޔ  ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާވަޙީދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތޮްއޑޫ ާއ ދެ،ާއަޅުަގނަޑކީ ާރަީއސް.

ާވ ހަކަާ ާމިއުޅޭ ާދައްކ ލަން ާމިއަދު ނޑު ާދިވެހިރ ާމަނިކެއްާނޫން.ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަށްއަކީ ާއިމިގްޭރޝަންގެ ...ާވަަނާއްޖޭގެ

ާއެވ ހަކަތަާ ާވ ހަކަަތކެއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަށް ާގެަނއުމުގެ ާކުރީއިޞްލ ޙު ނޑު ާައޅުގަ ާދަްއކ ލުމަށް ުދވަހުަގިއާާއް

ާބޭނުން ާވ ހަކަދަްއކަން ާފެށި ާފެށުމުން ާޤ ޫނނު ާއިމިގްރޭޝަްނގެ ާިމާާވެސް ާކޮންޓްރޯލަރ ާއިމިގްޭރޝަން ވަނީ.

ާމަސަްއކަތްކުރި ާޮއފީހުގައި ާޕްރޮވިންސް ާމީހ  ާހުރި ާނައިބަކަްށ ާއޭނ ގެ ާތަިށ،ާާވިދ ޅުވަނީ ާތެލި، ާހުރި ާއެތ  އިުރ

ާޓިޝޫ، ާއެްއކޮްށާާސަމުސ ، ާބަޖެޓު ާަދވ ލައިގެން ާެއއްކޮށް ާަޤއުމު ާއ ދެ، ާހުރީ. ާކ ލައިގެނޭ ާދަންދެން ރުމ ލަކަްށ

ާދުވަހަކުާހެނދުނުާއައިްސާުކރޮޅިާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ  ާކަހ ލައިގެންާމިތަނަށްާކޮންމެ

ާމިާދަާ ާއޮޅުވ ލަން ާޙަޤީޤަތް ާރަްއޔިތުންނަށް ާމިރ އްޖޭގެ ާއިމިގްރޭަޝްނާމަނިކު ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތައް އްކ 

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަ ައކީ،ާރުހުންާނެތްާކުީރެގާާޤ ނޫނުގެާތެރެއިންާލ ފައިާބޮުޑާތަޅުާއަުޅވަން.ާއަުޅގަ

ާމިތ ކަށްާ ާޮކޓަރިއަށޭ. ާނިޝ ގެ ާމަރިޔަމް ާމަނިކ އި، ާމޫސ  ާދ ންޖެހޭނީ ާހ ޝިމް ާޢަލީ ާމިނިސްޓަރު ފިނޭންސް

ާހަދ ފައިާ ާމިހެން ާމިހެން ާވަރަކަްށ ާކިތަންމެ ާނުވަދެވޭެނއޭ. ާމިތ ކަށް ާއިނގޭތޯ. ާަރއީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ނުވަދެވޭނެއޭ

ާމޫސ ާތިމަންނަ ާއޭނަާއަކީ ާައފްލ ތޫން ާކ ލި ާއެްއކޮށް ާޤައުމު ާމުޅި ާއިނގޭތޯ. ާއަފްލ ތޫން ާއޭަނާާމަނިކޭ،ާއެއީ އަކީ.

މުކުޅެންާދިަޔިއއްޔ .ާމޫނޭާތިީއާހިތްއެދޭާިކަޔންާމިތަނުންާނުކުމެގެންާރަނގަޅުވ ނީާބޯޓުދަތުުރކުރަންާދިޔައިްއޔ .ާފިލް

ާމި ާރަނގަުޅވ ނީ. ާދިޔައިްއޔ  ާއީ ާހަލ ކުކުރަނީ. ާނިޒ މު ާދުސްތޫރީ ާމުޅި ާހަރުދަނާ އެމް.ޑީ.ޕީޤައުމުގެ ާތިބި ަގއި

ާއައިސްެގން ާމިތަނަށް ާދުވަހަުކާހެނދުނު ާކޮންމެ ާއަޚުލ ޤެްއާހަލ ކުކުރަނީ ާހުރިހ  ާކުރޮިޅާާމެންބަރުންގެ ާމޫސަ ކުރޮޅި

ާމީނަާޢިާތަޅުވ ތީ ާެއއްކޮށްފަިއ ާެއްއޗެއް ާހުރިހ  ާނޫން ާޤ ނޫނެއް ާއިިމގްރޭޝަންެގ ާއެހެންވީމަ، ާަރއީސް. ްއޒަތްތެރި

ާސ.އަތޮޅ  ާފަށައިގެން ާއިން ާހއ.ދިއްދޫ ާކުންފުންޏަށް ާޕްރޮޖެކްޓުާބޭރުކުރަންވީ.ާހެވީލޯޑް ާހުރިހ  ާހުރި ތަކެްއާހަމައަށް

ާއެދަނީ. ާޖ ާާވަގަށްަނގަމުން ާކޮންމެވެސް ާކުންފުނިތަކުަގއި ާކޮންސްޓްރަކްޝަން ާއުޅޭ ާހަދައިގެން އޭނަ

ާއިނގޭތޯ.ާދަނބިދަރި ާމިުއެޅނީ ާމީނަ ާދަނބިދަރި.ާމިވ ހަކަަތްއާނުދައްކަންެވގެން ާޭއނަގެ ާކޮންސްޓްރަކްޝަނެްއ.ާެއއީ
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ާވ ހަކަ ާކޮން ާދެން ާދީފައި ާޅިޔަނަށް ާދީފައި، ާއަންހެނުންނަށް ާދީފައި، ާދަާއަށް ާމިތ  ާޢިްއޒަތްތެިރާއެއް އްކ ކަށްތޯ

ާމިފަދަާ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާބަލައިލަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުގެ ާއިމިގްރޭޝަްނ ާއ ދެ، ރައީސް.

ާކިަތްއާ ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާހ ލަތު. ާތިބި ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާހ ލަތު. ާިތބި ާވ ހަކަދައްކ އިރު ޤ ނޫނަކަށް

އަށްާކުރީަގިއާާތަކުަގއިާިތބީ.ާމިތަނަށްާއައިސްާކޮންމެާދުވަހަކުާހެނދުނުާމިާވ ހަކަދައްކަނީ.ާތިމ ކުދިންތޯާޔަތީމުޚ ނ 

ާމިސްކިތުަގިއާ ާކީއްކޮށްގެންތޯ. ާސިހުރުހަދ  ާޖަލަށްލީ ާތިމ  ާދައްކަންވީނޫންތޯ. ާވ ަހކަ ާކަންތައްަތކުގެ ކުރެވުނު

ާ ާއިނގޭތޯ. ާމަދީ ާކުރެވުުނވަރު ާޖަލަްށލީ. ާޮއއްވަތޯ ާނިކަންާސަޖިދައިަގއި ާމީނަ. ާހަްއޔަުރކުރަންވީ ާއަިދވެސް މި

ާމިއަދުާ ާފުޅިތޯ ާރ  ާިކތައް ާމައްސަލަތޯ. ާކިތައް ާޮއތީ ާއޮފީހުގައި ާޖެނެރަލްގެ ާޕްރޮސެިކއުޓަރ ބައްލަވ ަލއްވ 

ާއިންޓަރވަްލާ ާއިނގޭތޯ ާފެނިއްޖެ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފުޅިތޯ. ާކިތައް ާއޮތީ ާޑިީކަގއި ާމިއަދު ބައްލަވ ަލއްވ .

ާ ާކުރިމަގަީޑގައި ާލީޑަުރެގ ާރައީްސ.ާާނަފްސްމޯާތިންމައިނޯރިޓީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނޭގތޯ ާފުޅިތައް ާރ  ހުސްކުރި

ާވެސްާ ާއޮފީހުން ާޕީ.ޖީ ާހައްޔަރުކުރަްނވީ. ާފުޅިތައް ާރ  ާމި ާޤ ނޫނުން ާިއމިގްރޭޝަން ާހައްލުކުރަންވީ. މިކަންކަން

ާފޮނުވަން ާކޯަޓށް ާނޫން ާފަރ ތްތަކެއް ާއިިދކޮޅު ާބޭނުމަށްޓަކައި ާމެންބަރުންާސިޔ ސީ ާނުބައިނުލަފ  ާއުޭޅ ާމިހެން ވީ.

ނޑު،ާމުޅިާމަޖިލީހުގެާދުސްތޫރީާނިޒ މުާހަލ ކުކުރަމުންާމި މިާދަނީާާހައްޔަރުކުރަްނވީ.ާމުޅިާޤައުމުެގާއަޚުލ ޤީާމިންގަ

ާމޫސ  ާކުރޮޅި ާމެންބަރު.ާާކުރޮޅިތަޅ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ. މަިނކު

ާ ާމިހެން ާއިނގޭތޯ ާަލދުގަނޭ ާރަްއޔިތުން ާދިއްކޮށްފަހައްދުންމަތީގެ ާބުނ އިުރާާމޭ ާފަޚުރޭ ާަހއްދުންމަތީގެ ކޮްށކޮށްފައި

ާއެލަޔަްންސާ ާޕީޕަލް ާމެންބަރުން.ާމިއޮތީ ާއިނގޭތޯ.ާމިއޮީތާހައްދުންމަތީގެ ާފަހ ލީއޭ ާލަދުން ާރަްއޔިތުން ހައްދުންމަތީގެ

ާހައްދުން ާިމއީ ާެއއްކޮށް. ާއ ިއ ާހުޅުހެންވޭުރާޑީ.އ ރު.ޕީ ާފަޚުުރެވރިއެއްުނވޭ. ާއޭނައަކަށް ާމީހުން. ާފަޚުރުވެިރވ  މަތި

ާފެންާ ާހުރިހ  ާކ ލީ. ާރަށްތަކެއް ާފަޅު ާހުރިހ  ާއޮްތ ާމިރ އްޭޖަގއި ާއިނގޭތޯ. ާލަދުންނޭ ާއެތިބީ ާަރއްޔިތުން ދ އިރ ގެ

ާއޭނަެގާރައްޔި ާކ ލީ. ާގިރިަތކެއް ާހުރިހ  ާކ ލީ. ާފަޅުތަކެއް ާހުރިހ  ާކ ލީ. ާމީނަކުންފުނިތަކެއް ާމިތ  ާދެން ީމާާތުްނނ އި

ާެޗއަރޕަރސަންއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެއަރޯޕްލޭންތޯާ.ގެ ާކިތައް ާކ ލީ. ާމިފްކޯއިން ާހުރިއިރު ާކިޔަވަން ާމަސްދަޅުތޯ އެީއ.ާާކިތައް

ާާފަސްޓު ާކްލ ހުގެ ާއެމަސްދަޅުތައް ާކީއްވެގެންތޯ ާހޮލިޑޭާބަލ . ާތިހިރަ ާނުދެއްކެނީ. ާއަޅުަގނޑުމެްނާާވ ަހކަތައް އިން

ާ ާމިރ އްޖޭގައި ާވެރިކަންކުރ  ާމަނ ކުރީ ާވިްއކުން ާބަނގުރޫޓުރ  ާއެންމެފަހުން ާބޭރުާރަށުަގއި. ާޖެހުނީ ާއެ ވެގެން

ާކުންފުންޏަކަށްާވިްއކ ލަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.....

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާބ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާއ ދެ،ާއިިމގްރޭޝަންާޤ ނޫނުެގާތެރޭގައިާއިމިގްރޭޝަންާޤ ޫނނު...ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދެން. ާމަޑުކޮށްަލދެއްވުން ާކުަޑއިރުކޮަޅކަށް ާވ ހަކަުފޅު ާމެންބަރު ާދެންނެިވާާޢިއްޒަތްތެރި ވެސް

ާ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާބިަލީކ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާޢިްއޒަތްތެިރާފަދައިން ާބިލު. ާގެނަުއމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް އިމިގްރޭޝަްނ

އިުރގަިއާވީހ ާޮބޑަށްާބިލަށްާވ ަހކަފުޅުާދެްއކެުވމުގެާމަްއޗަށްާސަމ ލުަކްނާާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަުމންާގެންދަވާ 

ާގެންދެުވންާއެދެން.ާދެއްވުމަށްާއަުޅަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންަބރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާ

 

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމިާ ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދައްކ އިުރ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާޤ ނޫނެއްގެ ާއިމިގްރޭޝަްނެގ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ދަާނެތްާމީހުން.ާމިފަދަާމީހުންނަށްާވަނަާމ އްދ ގައިާއެބަބުނޭާރ ްއޖެާއެތެރެވުމުގެާޙުއްާ:އިމިގްރޭޝަްނގެާޤ ނޫނުގެާ

ާމިޤައުމުެގާ ާޚ ންދ ނު ާުމޅި ާމިޤައުުމގެ ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާއިނގޭތޯ ާނެތޭ ާޭދނެކަމެއް ާުޙއްދަ ާއެތެެރވުމުގެ ރ އްޖެ

ާހައްުލާ ާވ ހަކަދައްަކިއގެން ާފަރ ތްތަކ ިއ ާސިޔ ސީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިކުރަނީ. ނޑުފުނޑު ާފު ާނިޒ މު ާދ ޚިލީ މުޅި

ާއަ ާއެމް.ޑީ.ޕީޅުަގނޑުމެންހޯދޭނެ. ާިއނގޭ ާއިބްރ ހީމްާނަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުފަދަ ާދ އިރ ގެ ާިހންނަވަރު ާވެސް ަގއި

ާޞ ލިޙުމެން ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަމިއްލަާާމުޙައްމަދު ާއެބަތިބިކަން. ާމެންބަރުން ާހޯދ ނެ ާހައްލު ާވ ހަކަދަްއކަިއގެން ާފަދަ

ާނަަގއި ާހެވީޯލޑަްށާފައިސ ތައް ާސަވ ުރވެގެން ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީާގެން ނޑުމެްނގެ ާއިޚުލ ޞްތެރިާއަުޅގަ ާޤައުމަށް ާތިބި ަގއި

ާމުސްޠަފ މެން ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަަރފުށި ާވޯޓުެދއްވ  ާމުޅިންާާބައެއްފަހަރު ާބޭފުޅުން ފަދަ

ާކ  ާޤައުމުން ާމުޅިން ާމީނ  ާނުދޭ. ާވެސް ާވ ހަކަދެއްކިަޔކަ ާމެންބަރުން ާއެ ނުޑކުރަނީ. ނޑުފު ާހުރިހާ ފު ާހުރި ލަިއގެން

ާމ ދަމަ ާމީނ  ާމ މައިންނ އި، ާކ ފައިްނނ އި، ާމީނ ގެ ާދަނބިދަރިންނ އި، ާމީނ ގެ ާހަދަންހުރިާާފައިސ ތަކ ިއ، އަށް

ާސިވިލް ާހުރިހ  ާމިޤައުމުގެ ާމިާދަރިންނ އި ާކ ލައިގެނޭ ާމުސ ރަ ާވ ހަކަާސަރވަންޓުންގެ ާކޮން ާދެން އެްއާާއުޅެނީ.

ާމޫސ  ާިމއީ ާާދައްކ ކަށްތޯ. ާމޫސ މަނިކޭ ާމިއީ ާއިހަށްާކިޔ ކަްށ. ާނޫނޭ. ާމެންބަރުން،ާާމަނިކެއް ާވެސް ދުަވހަކު

ާއޮންނ ނެކަްނާ ާވޯޓު ާވަޒީުރންގެ ާއަންނ ނެކަންާއިނގޭތީ ާޤ ނޫނު ާއިމިގްރޭޝަން ާމެންބަރުންާނުގަނެވުނީމ  މިމަޖިލީހުގެ

ާމެންބަރުންނަ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއަދު ާމައްސަލައޭ. ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވިދ ުޅވީ. ާކީކޭ ާހަމަެއއްުނވި.ާއިނގޭތީ ާވޯޓު ކަށް

ާވަރްކއައުެޓއްތޯ.ާ ާކޮން ާވަރކްައއުެޓއްތޯ. ާކޮން ާވަރްކައއުޓް. ާވަރކްައއުޓް. ާވަރްކައއުޓް. ާމިއަދު އެހެންވީމަ،

ނޑުމެންާމިދިޔައަހަރުެގާމިދުވަހުަގިއާޑރ.ޝަހީދުެގާވޯުޓަގިއާ ާވޯޓުދިނީާވަރްކއަުއޓްކުރ ކަށްާނޫނޭ.ާއަުޅގަ ރައްޔިތުން

ާތިބިން.ާާއިރުާިދޔައީާއިސްދަށަށްާޖަހ ލައިގެން.ާވޯޓުލ ާނިމުނުާލިެވގެންބަލިވެގެންދިަޔއީ.ާބަ އަހަރުާފަހުނ3ާާްވެސް

ާ ާޑިމޮކްރަސ9ާީހިތްވަރުކޮށްފައި ާިއނގޭތޯ. ާނުކުރަމޭ ާވަރކްައއުެޓއް ާހިތްވަރުކޮށްފަޭއ. ާދުއްވ ލީ ާމި އެްއާާަވޒީރުން
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ާއަ ާއަިއސްފައި ާމިތ ނަގއި ާއިނގޭތޯ. ާމިއީކީ ާނޫނޭ ާމީހުންނެއް ާވެރިކަންކޮށްަފިއާދަންނަ ާރ ްއޖޭގައި ނޑުމެންގެ ުޅގަ

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އިންނ ތިއްބެ ާވަސްާވި ާވެރިކަުމގެ ާޮގވ އިރު ާއެއްޗެހި ާމޫސ ާދިމ ލަށް ާރީކޯ މަނިކަކަށްާާެވސް

ްނާރޮިޅތަޅަންާއިނގޭތޯ.ާހެންވޭރުެގާމެންބަރަކަށްާހޮވުނުާފަހުޭހނީާއެތ ާހެންވޭރުޮކޅަށްާކުޖެއަށްާާނުފެންނ ނެއޭ.ާއޭނ 

ކުދިންާާމަނިކުާއަީޑގައިާހުެރގެްނނޭާއިނގޭތޯ.ާއެާގެާޕްަރއިަމރީގައިާޒުވ ނުންަތއްާކަުޓވ ލީާމޫސ އެމް.ޑީ.ޕީާމިފަހަރުގެ

ާއެހެްނވީ ާިއނގޭތޯ. ާދެަރވެފައޭ ާމިއަދު ާއިމިގްޭރޝަންާރަްއޔިުތންނަށް، މ އެތިބީ ާކޮބައިތޯ ާކޮަބއިތޯ. ާވަޢުދުތަްއ ވީ

ާރައީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދަށުން ާކޮބަިއޯތާޤ ނޫނެއްގެ ާތިބިއިރު ާބައިތިއްބ ފައި ާފަރަންޖީން ާގެނެސްފައި ާއޮފީހަށް ސް

މިރ އްޖޭގައިާމިާމ ލޭގައިާހަަދއިދޭންާޒުވ ނުންނަށްާބުނިާވިލެޖުތައް.ާޒުވ ނުންާގެްނގޮސްާޯބާބޭލީއޭާއިނގޭތޯ.ާެއއީޯތާ

ޤ ނޫނުަގއިާތިބޭފުޅުންާރަނގަޅަްށާާވިލެޖަކީ.ާމިއީޯތާވިލެަޖކީާބޯާބޭލުންތޯ.ާދެންާނިކަންާބައްަލވ ލައްވ ާއިިމގްރޭޝަން

ދީފައިާމިރ އްެޖާާސްޕެަޝލްާވިސ .ާމ އްދ ަގއިާމިޮއތީާސްޕެޝަލްާވިސ ާވަނ39ާަމިާޤ ނޫުނގެާއ ދެ،ާާ.ބައްލަވ ަލއްވ 

ާޢަޤީދާ  ާދީނީ ާރ އްޭޖގެ ާނިޒ މ ިއ، ާތަޢުލީމީ ާރ އްޖޭގެ ާމިއުެޅނީ ާބޭނުންެވގެން ާއަުޅަގނޑުމެން ާގެންނަން ާމީހުން ާއަށް

ާރ އްޖޭާ ާރަނގައ ިއ، ާފޭރ ން ާއިޖުތިމ ޢީ ާވިސ ގެ ާސްޕެޝަލް ާމިތަނަށް ާދީްނާާޅުކުރަން. ާނަޞަރ  ާއެތިބީ ގެނެސްަފއި

ާއިނގޭތޯ.ާ ާތިބީ ާއޮފީހުގައި ާރައީސް ާފަރަންޖީން ާމަސައްކަތްކުަރން ާހެވީލޯޑަށް ާއިނޭގތޯ. ާފަރަންޖީންނޭ ފަތުރަން

ާހި ާެއނގިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާކޮބައިތޯ. ާމިމީހުން. ާފޮނުވ ފައިާކޮބައިތޯ ާނަން ާަވޒީރަކަށް ާމިއަދު ނގައްޖެ

ާމޫސ  ާބަލ ފަޭއ ާފިލްމެއް ާބްލޫ ާކިޔ  ާނަމަކަްށ ާހަކަތަ ާމީހެްއގެ ާެއއެްއޗެިހާާއޮތް ާއިނގޭތޯ. ާަވނީ ާމިތަނަށް މަނިކު

ާކިޔޭނުިކޔޭާޭނނގިގެންާމިއީާމޫސ  މަނިކު.ާެއީއާާމަނިުކ،ާމިއީާމޫސ ާފެނިގެންާއެާމަސްތުަގއިާޖެހިގެންާމިތ ނގައި

ާނުގެންދެވޭެނ.ާއަފްލ  ާމަގަކުން ާރަނގަުޅ ާމިޤައުމު ާލައިގެން ާއެމީހުން ާމީހުން. ާބޯ ާގަންޖ  ާއެއީ ާއިނގޭތޯ. ތޫން

ާއެބަުއޅެޭއާ ާމިަވގުތު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއޮތްގޮތް. ާޢަޤީދ  ާދީނީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާިއނގޭތޯ ާބަލައިލަން އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާތ އީދުކުރ  ާއަށް ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާޤަބޫލުނުކުރ  ާއިސްލ މްދީން ާބްލޮްކސް ާމީހުން ާސަޭތކަ ާިތއޮތްެއތަކެއް ާެވއަރަގއި.

މިނިވަންާނޫހެއްާބައްލަވ ަލއްވ .ާމިނިވަންާނޫހުގެާކޮމެންޓްާލައިންާބައްލަވ ަލްއވ .ާކ ުކގެާެއއްެޗއްތޯާެއއީ.ާމުޙައްމަުދާ

ާއިމިގްރޭ ާދެން ނުޑކޮށްލަނީ. ނޑުފު ާފު ާޢަޤީދ  ާދީީނ ާމިޤައުުމގެ ާެއއީ. ާޫނހެކޭ ާހިްނގ  ާޮކއްކޮ ޝަްނާނަޝީދުގެ

ާނުވަދެވޭ ާމީހަކަށް ާރަނގަޅު ާނެތޭ ާމިތ  ާނުވަެދޭވގޮތަށް. ާރ އްޖެ ާިމއޮތީ ާބައެއްތޯ ާކޮން ާހުރިހ ާާޤ ނޫނަކުން ގޮތަކަށް.

ާދުވަހަުކާ ާކޮންމެ ާވ ހަކަެއއްތޯ ާކޮން ާވަދެވޭ.ާދެން ާމީހުންނަށް ާއަލްޣައިދ  ާަވދެވޭ.ާހުރިހ  ާމީހުންނަށް ާއުޅުނު ޖަލުގައި

ާައޅުގަ ާތަޅުވަން. ާކުރޮޅި ާހެނދުނު ާނޯންނ ނެ ާނޑުމެންނެއް ާވެްސ ާސަރުކ ރަކ  ނޑުމެްނާކުރީގެ ާއަުޅގަ ުގޅިފައެއް.

ާއުޅުނުާކުީރެގާާފިއްތަ އެއްާނުެލވޭނެ.ާކުީރގެާސަރުކ ރުަގއިާުއޅުނުާމީހުންާކިޔ ލަފ ނަން.ާއިބްރ ހީމްާޙުސައިންާޒަކީ

ާއުސް.ާއަޙްާސަރުކ ރުަގއި.ާގެ ާވަަރށް ާޢަބްދުވެސް ާބަުރ،ާގެާާއުޅުނު.ާއަޑުهللاާމަދު ާބަުރ،ާޖީބުާވެސް ވެްސާާވެސް

ާކޮންާ ާޖަހ ކަށްތޯ. ާޗިޕެއް ާކޮން ާދެން ާއަނބުރ ލ ފައި ާޯވޓު ާބަދަލަކަށްލީ ާަވއްދ ފައި ާއަޅުވ ފައި ާމ ފަތި ާއެމީހުން ބަރު.

ާސިވިލް ާއިން ާބަލަން ާޓީީވ ާކޮން ާބޮޑުވީ. ާމުސ ރަ ާބޭފުޅަކަށްތޯ ާކޮން ާމަޖިލީހުގެ ާލިބުނީ. ާމުސ ރަ ާރައްޔިތަކަށްތޯ
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ާކޮން ާމިތަަންށާާގެާސަރވަންޓަކަށްތޯ، ާދެން ާއިނގޭތޯ. ާހުރީ ާޑޮކްޓަެރއް ާރަނގަޅު ާރަށެްއގައިޯތ ާކޮްނ އެްއގައިޯތ،

ާމޫސ  ާމިއީ ާލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަަކއެއްޯތ ާކޮން ާމޫސ ާއައިސްަފއި ާދުއްވި ާޑަމްޕަރު ާއެއީ ާމަނިކު.

ާއަޅުާ ާބޯއީ. ާޑަމްޕަރު ާއެީއ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަނިކު ާއެމް.ީޑ.ޕީަގނޑުމެންނަށް ާގްރޫްޕާއިނޭގ ާޕ ލިމަންޓްރީ ގެ

ާމި ާއެދަނީ. ނުޑވެގެން ނޑުފު ާއަށްާފު ާއެމް.ޑީ.ޕީާރ އްޖެ ާެގންނަން ާމިާޑިޮމކްރަސީ ާބަޠަލުންތައް ާމަސަްއކަތްކުރި ާަގއި

ާއަނެްއކ  ާބޭރުވެފައި.ާބަދަލަކަށްާނުކުމެފައި ާދަށުގަިއާާވެސް.ާމީނ ގެާނުބައިނުލަފ ާތިބީ ާމީހެއްގެ ާތިންާހަތަރު ކަމުން

ާކޮްއކޮ ާދުރަށްދިޔައީ ާއެ ާޗެއަރޕަރސަންކަމުން ާމ ރިޔ . ާޗެއަރޕަރސަން ާމިއިންނެވީ ާއެނބުރެނީ. ާމި ައްށާާމިޤައުމު

ބޫން.ާމިއީއޭާދިވެހިާރައްޔިތުންގެާފައިސ ތައްާބޭނުންކޮށްަފިއާާ،އެއަރަލއިނެއްާހަދައިދިނީމަ.ާބޫން،ާބޫން،ާބޫން،ާބޫން

ާމިާހުރި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިރ އްޖޭާގޮތަކީ. ނުޑކޮށްލީ. ނޑުފު ާފު ާޖަލުތައް ާހުރިހާ ާގެ ާހުރި ރ އްޖޭގައި

ާެވރިކަންކުރ ާރަށުަގއިާމީހަުކާ ޖަލުތަކުގައިާތިބިާކުްށވެރިންާނެރުނީ.ާއިއްޔެާނޫންާއިހަށްދުވަހުާއެާަވއްޓ ލީާމ ލޭގައި

ާ ާމެއަށް. ާގިޔަރުކޮބަމަރ ފައި ާވަނަ ާފަސް ާމަާަގއިއިތޯ ާމަރ ލިބެލި ާޙުސައިްނބެ ާކޮބައިތޯ ާކޮބައިތޯާާއްސަލަ. މީހ .

މ ލޭގައިާމެރިހ ާޒުވ ނުންަތއްާއިނގޭތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާކޮބައިތޯާިޑކީންާފެނުނުާރ ާފުޅިތައް.ާޕީ.ޖީާއޮފީހަްށާ

ާގިޔަުރާމަތީަގިއާ ާއިނގޭޯތ.ާތިން ާބިރެއް ާފޮުނވަިއގެްނ.ާނުގަންނ ނެ ާކޯޓަށް ާޮފނުވަިއގެން ާމައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޯްނނ ނެާއެއްެޗއްާއިނގޭތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާދަންނަވަނީާމިތަނަށްާއައިސްާވ ހަކަަދއްކ އިުރާާތިބޭނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންގެ

ާލީޑަރެކޭާ ާޕީޖީ ާމިހިރީ ާއަފުލ ތޫނެކޭ ާހެދި ާސިހުރުހ ހޫރަ ާަވއްޓ ލުމަށްޓަކައި ާވެރިކަން ާޤ ނޫނީ ާއޮތް ާރ އްޖޭގައި މި

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާުދވަނީ ާއެ ާހަމަނުވެއްެޖއްޔ މު ާވޯުޓ ާދެްނާާކިޔ ފައި. ާގޮވަމުން. ާަރއީސަށް ާމަޖިލީހުގެ މިތ ނގެ

ާޢަބްދު ާޕްރޮވިންސް ާބުނަނީ ާމި ާމިހ ރު ާޢަބްދުهللا ާޮކބައިތޯ ާޝ ހިދުއޭ. ާޕްރޮވިންސްާهللا ާފެނޭ. ާިމތަނުން ޝ ހިދު

ާނީޝ ާ ާމަރިޔަމް ާނުވަދެވޭނެ. ާމިތ ކަށް. ާނުވަދެވޭނެ ާހ ޝިމަކަށް ާޢަލީ ާކިޔ  ާތި ާދެން ާފެނިއްޖެ. ާވެސް ނުހެދުނުތަން

ާެއއްކޮ ާއަޅުަގނޑުެމްނާއ އި ާމަޖިލިސް ާމި ާވަންނަންޖެހޭނީ. ާއެހެންތ ކަށް ާހ ޝިމް ާޢަލީ ާއެްއކޮށް ާމަނިކ ިއ ާމޫސ  ށް

ާޤައުމުގެާ ާމި ާސަލ މަތްކުރަން. ާޤައުމު ާމި ާވެއްދީ ާމިތަނަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ހިޞ ރުކުރ ނަން.

ާއޮތް ާޤައުމުގައި ާމި ާދަނީ. ާއެ ނޑުކޮްށލަމުން ނޑުފު ާފު ާމިާާއިސްލ މްދީން ނުޑކޮށްލީ. ނޑުފު ާފު ާޢަދ ލަތު އިޖްތިމ ޢީ

ާޑޮލަުރާ ާއިނގޭތޯ. ާނުލިބިފައޭ ާސްޓައިޕިން ާތިބީ ާއެ ާތަންތ ނަގއި ާއިންިޑޔ  ާމެލޭޝިޔ ، ާދަރިން ާތަޢުލީމީ ޤައުމުގެ

ާ ާއެެހރީ ާމެލޭޝިޔ ގައި 5.22ާާމ ރުކުރަން ާލޯޑަށް ާހެވީ ާިމ44ާާރިންގިޓަށް.ާމިތ ނގައި ާކޯއްެޗއްތޯ ާޑޮލަރަށް މިލިައން

ާކޮ ާދެނީ. ާނަތީޖ . ާޭއގެ ާކޮބައިތޯ ާވޯޓު. ާދިން ާއެދުނީމަ ާބަަދލަކަށް ާކޮބައިތޯ ާޙައްޤުތައް. ާކުދިންގެ ާތަޢުލީމީ 5ާބައިތޯ

ާ ާވަނީ. 4ާާއަހަރު 5ާާއަހަރުވީ. ާޚިޔ ނ ތްތެރިން. ާކޮބައިތޯ ާލިބުނީ. ާޯކއްެޗއްތޯ ާވަނީ. ާކ ުކޯތ52ާާއަހަރު އަހަރުަގއި

ދޭ.ާާހިފިފައިާހުރީ.ާވިޔަފ ރިތައްާވެސްާބަހަމުންهللاާޙްމަދުާޢަބްދުހިފުނީ.ާއިބްރ ހީމްާޙުސައިންާޒަކީާހިފިފަިއާހުރީ.ާއަ

ާޮއޅުވ ލުމަށްޓަަކއިާމިތ ނގައިާޭމާފުޅ ކޮށްފައިާމިއީާމޫސ ާ އެހެންވީމ ،ާމިާދަންނަވަނީާމިާރ އްޖޭަގއިާރައްޔިތުންނަށް

ާޙަމްާ ާއަޙްމަދު ާދ އިރ ެގާމެންބަރު ާބިލެތްދޫ ާލީޑަރޭ.ާެއވެްސާޚުދުމުޚުތ ރުކޮށް ާކުރިމަތިލ ފަިއާޮއއްަވިއާމަނިކޭ،ާޕީޖީ ޒ 
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މަސްާވަންދެންާހުރީ.8ާާވޯޓުާޮއޅުވ ލީާއަންނިާަކއިރީާފޫކަހައިގެން.ާއެމް.ޑީ.ޕީާޕްރަިއމަރީާއެއްާބޭްއވީމަާނުހޮވުނީަމާ

ާައޅުާ ާއިނގޭތޯ.ާވޯރްކއައުްޓ،ާވޯރްކައއުޓް،ާޯވރކްައއުޓް،ާވޯރކްައއުޓް. ާހޮވިފައި ާިމާތިބީ ާެއްއވަނަިއގައި ނޑުމެން ގަ

ާއަހަުރގ46ާަ ާިމ3ާާިއ ާއެހެންވީމ ، ާބުނަްނޖެހޭނީ. ާލަލަލ އޭ ާދެން ާަކމުގައި. ާީލޑަރު ާނ އިބު ާތިބީ ާމި ވަަނއިަގިއ

ާކިޔ ފައިާ ާފުރީމޭ. ާަދތުރަށް ނޑުތެރެއިން ާކަ ާމ ސިންގ  ާލަވައެްއގަިއ ާމަނިކުގެ ާމޫސ  ާއޮންނ ނެ ާއިނގޭތޯ ދަންނަވަނީ

ާފުރަ ާަދތުރަށް ާެއ ާއެްއ. ާލަވަ ާަކނޑުާއޮންނ ނެ ާމ ިސންގ  ާއެ ާކަުމގަިއާއިގެން ާގުރޫޕް ާޕ ިލމެންޓަރީ ާއޭނ ގެ ގަިއ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދަނީ. ާމި ނޑުެވެގން ާކަ ާއިނގޭތޯ. ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ނުޑވަނީއޭ ާކަ ާމަޖިލީހުގަިއ ާމިއޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ

ާސް ާއަދިވެްސ ާދަންނަވަފ ނަން ާތިބޭފުޅުންނަށް ާސަުރކ ރުން ާކުރީގެ ާހިްއކަން.7ާާޓެޓިސްިޓކްްސ ާޑޮލަރު މިލިއަން

ާާއެމީހުން ާއެ ާަތން ާިހއްކި ާއަަޅއިގެން ާކުނި ާޒ ހިރުެމން ާއުމަރު ާބޭަގނޑުންަތއް.ާެއއްކަލަ ާޑޮލަރަްށ7ާާބުނ  މިލިއަން

މިލިައންާޑޮލަރަށޭާހިއްކ ލަނީާހެވީލޯޑަށްާދީގެން.ާކޮބައިތޯާރަްއޔިުތންގެާޙައްޤުތައް.ާކޮބައިޯތ44ާާވިްއކެންާއޮްއަވއި،ާ

ާާމުވަްއޒަފުންގެ ާއަތޮޅުތަްއ. ާޮކބައިތޯ ާކަމުދ ާޙައްޤުަތއް. ާކޮބައިތޯ ާޙަްއޤުތައް. ާރައްޔިތުްނގެ ާއޮތް އަތޮޅުތަުކގައި

ާ ާގެނައި ާެއއްަކލަ ާކޮބައިޯތ 3222ާާޑޮކްޓަރުންތައް. ާގެނައި ާކޮބައިތޯ ާމ522ާާިީޓޗަރުން. ާކޮބައިޯތ ާޑޮލަރު. މިިލައން

ށްާލިބޭ.ާމިކޮޅުންާފަށ .ާއެްއޗެހިތައް.ާކޯްއޗެއްތޯާލިބުނީ.ާއެްއވެްސާެއއްެޗއްާނުލިބޭ.ާލިބޭާބަޔަކަށްާލިބޭ.ާލިބޭާަބަޔކަ

މިކޮޅުންާފަށ ާހުޅުހެންވޭރަށް.ާހެވީލޯޑް.ާދެންާއެއިނދީާޯކްއެޗއް.ާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާޔޫތުާމިނިސްޓްރީގެާހުރިހ ާ

ާޢަބްދު ާީއވ  ާޕްރޮޖެކްޓެއް. ާއަްށ.ާهللا ާއޭނަ ާއެއްެޗއް ާހުރިހ  ާއޮންނަ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމަޖިލީހުގަިއ ާޯކއްެޗއްތޯ. އަށް

ާދުދީދީާއަށް...މ ރިޔ ާއަޙްމަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލަކީ، ާހުށަހެޅިފައިމިވ  ާމިހ ރު ާދަންަނވ ލަންޖެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާާފުޅުާމަޑުކޮށްލަދެްއވުންާއެެދން.ވ ަހކަާ.މަޑުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެން

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރަށް ާއެިދވަަޑއިގަންަނވ  ާދައްކަވަން ާވ ހަކަފުޅު ާދެން ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ާޝުކުރިްއޔ 

ާބިލަކީާ ާއޮތް ާމި ާހުށަހެޅިފައި ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ ނޑު ާައޅުގަ ާވެސް ާކުރީަގއި އެރުވުުމގެ

ާއިޞްދިވެހިރ އް ާޤ ނޫނަށް ާއިމިގްރޭޝަްނެގ ާއެހެންވީމ ޖޭގެ ާބިލު. ާގެނަުއމުގެ ާމެންބަރުންާ، ލ ޙު ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަިދ ާއެދެން. ާދެއްކެވުން ާވ ހަަކފުޅު ާބިލަށް ާއެ ާިބލަށް،ާސީދ  ާއެ ާދަްއކަވ އިރު ވ ހަކަފުޅު

ާކަރ މަތ  ާމަޖިލީހެއްގެ ާމިފަދަ ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާދައްކަވ  ާގޮެތއްގެހައި ާއެކަށީގެްނވ  ާހުރިހާ ާއިބަތ އި ާޢިއްޒަތްތެރި މަތިން

ާއިލުތިމ ސްކުރަން.ާއަޅުަގނޑަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދެވުމަށް ާބަހައްޓަވަމުން ާޢަމަލުފުޅުތައް މެންބަރުންގެާވ ހަކަފުޅުތަކ އި

ރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމް.ާއެހެންވީމ ،ާލިބިފައިވ ާލިސްޓުަގއިާދެންާއޮތްާނަންފުޅަކީާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ނޑުާފުރުަޞތުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައި ާއަރުވަން.ާނ ާޢ ދަމަށްާއަޅުގަ
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ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާދަމްއ ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާ

ާފެންނަާ ާގެންނަން ާޤ ނޫނަށް ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއިމިގްޭރޝަން ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމިހިރަ އިޞްލ ޙުތަކަކީާކަމަށް

ާމުހިއްއަ ާވަރަްށ ާދަންނަވ ނީ ާަބެއްއާޅުަގނުޑ ާކޮންސަރންވ  ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންނަމަވެސް، ާއިޞްލ ޙުތަެކކޭ. މު

ާއެ ާއެބަހުރި. ާމީަގއި ާާކަންތައްތަްއ ާމ އްދ ގ57ާެގޮތުން ާ)ށ(ާވަަނ ާބަަލއިލ އިުރގަިއ ާއަށް ާއޮންނަީނާ)ށ( ާމި ަގއި

ާއެން ާއިިމގްރޭަޝން ާއޮފް ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާއެިމގްރޭޝަނަކީ ާހަދ ޑް ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ ިއާާމި

އެމިގްރޭޝަނުންާކުރަންެޖހޭާކަންކަންާކުރުމަށ އި،ާާމަންޓްާއޮފްާއިމިގްރޭޝަންާެއންޑުމަތިންާޑިޕ ޓްާއެްއގޮތްވ ާގޮުތގެ

ާވ ޖި ާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކ ިއ ާއެމިގްރޭަޝންގެ ާއެންޑް ާއިމިގްޭރޝަން ާއޮފް ާޒިންމ ާޑިޕ ޓްމަންޓް ބުތަކ އި

ާ ާމަދަނީ ާނުހިމެނޭ ާސަރވިްސގައި ާސިވިލް ާދިވެހި ާއުފައްދ ފައިވ  ާދައުލަތުން ާދިވެހި ރ އަކަްށާއިދ އަދ ކުރުމަށްޓަަކއި

ާހުންނަ ާކަްނތައްތައް ާސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރުގެ ާއެީއ ާކަމެއް. ާކަންބޮޑުވ  ާަވރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ގޮތަށްާާހެދުން.

ާައޅުަގނޑުެމންނަ ާޝަުކވ ތަްއާބަލައިލ އިުރގައި ާގިނަ ާވަރަށް ާމިހ ރު ާވެސް ާފަރ ތުން ާކަސްޓަމްސްެގ ާހަމަ ށް

ާމުވަްއޒަފުންނަށްާާ.ލިބިފައިވަނީ ާތިބި ާަކސްޓަމްސްަގިއ ާވަންޏ  ާހަދައިިފކަމަށް ާމުއައްސަސ އަކަްށ ާމިނިަވން ަކސްޓަމް

ާޔަޤީންކަެމއް ާތިެބޭވނެކަމުގެ ާވަޒީފ ގައި ާނެތޭ.ާވަރަާއެބޭފުޅުންގެ ާދުވަހަެވސް ާފަހުން ާީޑ.އ ރުށް ާިއސްާުކާވެސް .ީޕގެ

ާަކސްޓަމްސްގަިއާބަލަމުންނޭ.ާ ާދަނީ ާމިހ ރު ާވެސް ާަމްއސަލަ ާުމވަްއޒަފުގެ ާއެ ާޚިދުމަތެްއާދީގެން ާއެތަނުެގ ބޭފުޅަކަށް

ާކަމަށް ާބ އްަވއިފި ާމިގޮަތށް ާމ އްދ  ާ)ނ(ާވަންޏ ާއެހެންވީމ ،ާމި ާމ އްދ ގެ ާމި ާޑިޕ ޓްދެން ާއޮންނަނީ ާމި މަންްޓާގަިއ

ާއިމިގްރޭޝަން ާދަށުންނޭ.ާާއެންޑުާއޮފް ާބެލުމުގެ ާއެފެއަރޒްގެ ާހޯމް ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާހިނގަމުންދ ނީ ެއމިގްރޭޝަން

ނޑުާދަންނަވަންާ ރްޒގެާދަުށްނާާމިނިސްޓަރެއްާެވސްާމިަވގުތަުކާނެތްާހޯމްާއެފެައރަޒކު.ާދެްނާއަުޅގަ އޮތީާހޯމްއެފެއަ

ާ ާރީނދޫ ާފެނިގެންދ ނީ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާދެން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބައިތިއްބ ފަިއާހިންގ  ާއެންމެން ާހުރިހ  ާތިބި ކުލައިގެ

ާހުިރާ ާމީހެއް ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަްށ ާއެހެން ާއެހެންނޫނީ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާހުރި ާއެަތނުގައި ާމީހެއް ާހުރި ާކުލައިެގ ނޫ

ާަވޒީފާ  ާއެމީހަކު ާވަންޏ  ާފެނިގެންާކަމަށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާވަިކކުރ ތަނޭ.ާއަުޅގަ ާސިވިްލާާއިން އެބަދޭ

ާއެްއގޮތަކަށް ާަދންނަވަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާެވސް. ާމުއައްސަސ ތަެކްއގައި ާހުރިހ  ާއެހެން ާނޫން ވެްސާާސަރވިސް

ާވ ހަކަ ާމުއައްަސސ ތަުކގެ ާހުރިހ ާާމިނިވަން ާއޮތް ާނުފޫޒު ާސަުރކ ރުެގ ާހިނގ ، ާބ ރު ާސަރުކ ުރގެ ާނޫން. އެއް

ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާއެހެންބަޔަކަށްާމުއައްސަސ ަތކެްއގައި ާނޫން ާމީހުން ާކުލައިގެ ާރީނދޫ ާދަނީ ާމި ފެނިގެން

ާަވޒީފ  ާނޯންނަތަން. ާފުރުޞަތު ާެވްސާާވަޒީފ ގެ ާވަޒީފ އެްއ ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާލިބިފައިއޮތް ާއެހެންބަޔަަކށް ެއއް

ާދެނީ ާމި ާދެންޏ މުވެސް ާސަބްސިީޑ ާޤައުުމގަާކުލައިާރީނދޫާނިގުޅަިއގަންނަތަން. ާމި ާބަލައިގެން. ާމީހުން ިއާގެ

ެއއްާނެޭތ.ާާއަޅުަގނުޑާހަމަާއަބަދުާވެސްާދަންނަވަމުންާމިާގެންދަވަީނާމިާޤައުމުަގއިާމިހ ރަކުާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ 

ާރައީސްއޭ. ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިހިރީ ާޤައުމުގައި ާއައުާމި ާވަރަށްާާޤ ނޫނުއަސ ސީާައޅުަގނޑުެމން ާތަސްދީގުކޮށްގެން ާއެްއ
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ާވޯެޓއްލީމު. ާބަދަލަކަށް ާފެނިގެންއަުޅގަާއުފަލުން ާވޯޓުަލިއގެްނާާނޑުމެންނަށް ާބަަޔކު ާއެަތއް ާޤައުމުަގއި ާމި ދިޔަ

ާގެނައި ާފެނިގެންާތަން.ާހިތ މަާބަދަލެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރީނދޫާއަކީ ާބަދަލުވެގެންާދިޔައީ ާެވރިކަމަކަށް ާކުލައިގެ

ނުޑާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމިާއަުޅގަާ،.ާއެހެންވީމ ހުދ ާފުހެވިގެންާދިަޔތަންާއިރަތ ާއިާތަން.ާޤައުމުންާފެއްސާ ާދިޔަ

ާ)ނ( ާއ އި ާ)ށ( ާބ އްވަާާމ އްދ ގެ ނޑުމެްނާމިގޮތަށް ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުތަކ އެީކގައި ާމި ާބިލު ާމި އިގެން

ާރީނދޫ ާދެން ާއިިމގްރޭޝަންަގއި ާނުތިބޭނެއޭ.ާާފ ސްކޮށްފިކަމަށްވަންޏ  ާނޫނިއްޔ  ާމުަވއްޒަފުްނ ކުލަިއގެ

ާ ާހަމަ ާމިހ ރު ާފެނިގެންދ ނީ ާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންތައްތައް ާދިވެހިާާމި ާހުރިހ  ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ގޮތަށް

ާރީނދޫާ ާމިތިބެނީ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާމިހ ރު ާެއކަނި. ާމުވައްޒަފުން ާރީނދޫ ާަވކިކޮށް މުވަްއޒަފުންތައް

ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާރެފިއުޖީންނޭ. ާަދންނަވަންޖެހީ ާހިތ މައ ެއއްކޮށް ާވެސް ާހައްތަހ  ާނޫނިްއޔ  ހަމަާާކުލަިއގެ

ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަތަްއ ާމިކަހަލަ ާބޭނުން ާދަިޑވަެޅއްަގިއާާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަންނަ ާނުކުމެްނގެްނ ތެރޭަގއި

ާފައިސ  ާދޭނެ ާމުސ ރަ ާޚާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަދި ާނެިތގެްނއުޅޭއިރު ާަކނޑ ލ ތަންާވެސް ާވެސް ާައބަދު އްޞަކޮށް

ާސިވިލް ާމުސ ރަާމިފެންނަނީ ާމުވަްއޒަފުންގެ ނުޑާސަރިވސް ާއަުޅގަ ާހަމަ ާވެްސ ާއަނެްއކ  ާއެހެންކަމަށްވަންޏ މުން .

ނިޑގެންދ ާާދަންނަވ ލ ނީާ)ށ(ާއ އިާ)ނ(ާމިާއޮތްގޮތަށްާއޮެވއްޖެާކަމަށްވަންޏ މުންާސިވިލް ސަރވިްސގެާމުސ ރަާކެ

ާމުސ ރަާ ާމި ާވެސް ާައއި.އެމް.ެއފުން ާމުސ ރ ތައް. ާމަޤ މުތަކުގެ ާސިޔ ސީ ާބޮުޑެވގެންދ ނެއޭ ާވެސް ާއަެނއްކ  ާވަގުތު

ާސަރވަންޓުންާސިވިލްާާއަށްާއިވެނީާހަމައެކަނިާިސވިލްާާހޫރިއްޔ ރައީސުލްޖުމްާކުޑަކުރ ާވ ހަކަދައްކ ާވ ހަކަދަްއކ އިރަށް

ާެއބަތިބި ާވެސް ާމުވަްއޒަފުންތަކެއް ާއެހެްނ ާނޭނގެ ާވެސް ާެއއްޮގތަކަށް ާއަޑު. ާއެާސަރވަންޓުންގެ ބޭފުޅ ާާކަމެއް.

ާމުސ ރަ ާބޭފުޅުންެގ ާދެއްވ  ާާމަޤ މުތައް ާބޮުޑވ ތަްނާއަށް ާމުސ ރަ ާވެސް ާހައްތަހ  ާނޭނގޭ. ާވ ންީވކީ ކީްއކަމެއް

ާވެްސާ ާމަލަންކޮޅެއް ާސެންޓަރުތަކަކު ާހެލްތް ާރަށްރަށުގެ ާގިނަ ާމިހ ރު ާއެބައެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ފެންނަނީ.

ާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅަގނޑަށް ާދިަޔއިމަ ާއައި.ީޖ.އެމް.ެއޗަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާިއއްެޔ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ނުާލިބުާނެތްކަން.

ާހަދަންާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ާޓެސްޓް ާބްލަޑް ާދުވަހެއްވެއްޖެކަން. ާކިތަންމެ ާވެސް ާނުހެދ ތ  ާޓެސްޓް ާބަލަޑް ާމިހ ރު ަގއި

ާހޮސްޕިަޓލަށް ާއޭ.ޑީ.ކޭ ާފެްނވަުރާާ.މިގެންދަނީ ާހޮސްޕިޓަލުގެ ާބޮުޑ ާއެންމެ ާހުރި ާދަޢުލަތުގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ މިއީ

ާރަވަާހުރި ާއޮްއވ  ާމިކަން ާމިހެން ާކީ. ާމިފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް ާކުންފުންޏަށ43ާާްއަުޅގަ ާލޯޑް ާހެވީ ާޑޮލަރު މިލިއަން

ާތިލަފުށިާ ާކަމަކީ ާމިއުޅޭ ާނުކުރެިވެގން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން.ާމިވަގުތު ާއަޅުގަ ާހަދ ނީ ާކިހިނެއްތޯ ދޭތަން.ާދެން

ާގަންނަ ާޕެނަޑޯލް ާލ ރިދިނިއްޔ ، ާގަންނަން ާމަލަން ާރަނގަެޅއްނޫްނތޯ ާމ  ާހިއްކުންތޯ. ާލ ިރދިނިއްޔ . މިިލއަނ43ާާްން

ާއިނގޭޯތާ ާއެބަުހއްޓޭ ާހުޅުމ ލޭގައި ާދަނީ ާފެނިގެން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގަނެވޭނެތޯ. ާޕެނެޑޯލްގުޅަ ާކިތައް ޑޮލަރަށް

ފްލެޓްާއަޅަންވެަފއި.ާހުޅުމ ލޭަގއިާއެަބއޮތްާހިްއކ ފައިާއޮތްާިބން.ާއެކަމަުކ،ާއެތަުނގައިާފްެލޓްާއެޅުމުެގާބަދަލުގަިއާެއާ

ާވެސް.43ާާ ާމިއުޅެނީ ާހިއްކަން ާތިލަފުށި ާމި ާވެސް ާކުަރންކަމެއް ާކޮންކަމެއް ާނޭނގޭ ާއަޅުަގނޑަކަށް ާޑޮލަރު މިލިއަން

ދަނީ.ާހުރިހ ާކަމެއްާާތިލަފުށިާހިއްކުމަކީާވެސްާޙަީޤޤަތުގައިާމިއީާހަމަާބޮޑުާފޮުރިވފައިވ ާޖަރީމ ތަކެއްާމިާހިނަގމުން
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ވަންޏ ާވަޒީފ ތަްއާާކަމަށްާނުގެާމިާމ އްދ ާ)ށ(،ާ)ނ(ާމިހެންާއޮވެއްޖެވެގެން.ާމިާޤ ނޫހިާމިދަނީާކޮރަޕްޝަނަށްާމަގުފަ

ާދެންާ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާެއއްަޗަކށް. ާދ  ާވަދެގެން ާެތރެއަށް ާކޮރަޕްޝަްނގެ ާވ ނީ ވެސް

ނެާމީހެއް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާނުފެންނ ނެާމިާޤައުމުގައިާއިމިގްރޭޝަންަގއިާމަސައްކަްތކުރ ަކށްާދެންާދިވެހިާރައްޔިތެކޭާބުނެވެ

ާ ާތިބޭނީ.ާއެހެންވީމ މީހުން ާވެސް ާ، ހައްތަހ  ާނޫން ާއެްއގޮތަކަްށާވެްސާގަބޫެލއް ނުޑާހަމަ ާމ އްދ ެގ57ާާއަުޅގަ ވަނަ

ާޤ ނޫނަކަށް ާޤ ނޫނު ާމި ާބައްޓަންެވގެން ާމިގޮތަށް ާ)ނ( ާއ އި ާމިތަނުގަިއާާ)ށ( ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދ ކަށް. ވެގެން

ާހިނގައްާ ާއަޑުިއިވގެން ާމިއަދު ާނުލިބޭާ;5ޖެ ާވޯޓު ާވެސްާާކަމަށްާމީހުންގެ ާވަޒީރުންނަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ވަންޏ 

ާވަޒީުރކަމުަގއިާތިބެވޭނެޭއ.ާބަލަާވޯޓުާނުދޭންވެގެންާނޫންތޯާެއމް.ޑީ.ޕީގެާބޭފުޅުންާމިތަނުންާނުކުމެގެންާދިޔައީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާގެާބެހޭ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާދ އިއެްއ ާއިލްހ މަނަފުށި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޙްމަދުާރ ގެ މް

ާއަރުަވއިފިން.ާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ތީާފުރުޞަތު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ެއްއާާވަޒީރުްނގެާވ ހަކަ، ކޯޓަށްާހުށަހެޅިފައި.ާއެހެންވީމާ ާމްޕްރީޒީރުންގެާމަްއސަލަާމިހ ރުާވަނީާސުނުލިބޭާވަާންރުޙު

ކޮށްލީ.ާކައިާޢ އްމުާރަްއޔިތުންނ ާހިއްސ މިތ ާނުދެއްކޭނެތީާއެާމައްސަަލާމިއަދުާހުށަހެޅުނުާވ ހަކަާހަމަާމަޢުލޫމ ތަށްޓަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާފ ހަގަކުރެއްވީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާނިޒ މ ާއ ދެ، ާނެތް.ާާެބހޭ ާދެންނެވޭކަށެއް ާކަމަކަްށ އެއް

ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންާގެންެދިވާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަްށގެންދެވުންާއެދެން.

ާ

ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއިނ ރޮޒަާމެންބަރުާދ އިރ ގެާތުލުސްދޫ

ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުންވަީނާާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވ ލަން ާތަކުރ ުރކޮށް ާހަމަ ާެވސް އަނެްއކ 

ާ ާކ ކުބ އޭ. ާބޯލަބަނީ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާއެކަމަކު،ާމި ާއެބަދަމުއޭ. ާހަދަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާ;5ޤ ނޫނުތައް
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ާވީތަނެ ާޤ ނޫނު. ާމ ލިްއޔަތު ާއެ ާކޮބައިތޯ ާފ ސްކުރީ. ާމިތަނުގައި ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަުތ ާއިނގޭތޯ އްާވޯޓުން

ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވެސް. ާއެްއގޮތަކަށް ާނޭނގޭ ާދައުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާމިއަދު ހުރިާާއިާލަތުގަނަށް

ާކޮންތ ކަްށާ ާނޭނޭގ ާއޮތީ. ާފޮރުވ ަފިއ ާބ ރަށް ާވަރަށް ާޤ ޫނނު ާމ ލިއްޔަތު ާއެކަމަުކ ާދ ަތން. ާވިއްކަމުން ާމުދ  ހުރިހ 

ާ ާމިކަހަލަ ާމިހ ރު ާވެސް. ާލަތެއްހ ލ ފައިކަމެއް ާއޮންނަ ާޤައުމުަގިއ ާދަންނަވ ލީާވަގުގައި ާހަމަ ާއަުޅަގނޑުމެން ތެްއގައި

ާފ ސްކުރ  ާބިލުތައް ާމިކަހަލަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާެވސް ާފ ސްކުރ ކަށްާާއެްއގޮތަކަށް ާނުވިސްނ  ާމިކަންތަކަށް އިރުަގއި

ާބޮަޑށް ާވަރަށް ާއަނިޔ ވެިރާސަރުކ ރެއްކަން ާކިހ  ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާތިބެއޭާާނުވ ނެއޭ. ވިސްނަިއގެން

ާމިހ ރުާ ާހަމަ ާފެންނަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާހަަދންވ ނީ.ާއަުޅގަ ާވެސް ާޤ ނޫނެއް ާކޮންމެ ާހަދ  ާމިތަނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ާއިންޓަިވއުަތކ ާ ާޓީވީން ާދިޔަ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާވެސް ާއިްއެޔގައި ާބޭނުންގޮތަކަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އިނގޭތޯ

ާއު ާމައްޗަްނގޮޅި ާއެްއޗިހި ާގެންދިޔަތަން. ާދެްއަވމުން ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ;5ތުރު

ނޑުާދަންަނވ ނީާާ.ޕީޤ ނޫނުައސ ސީާމ ނަކުރަންާޑީ.އ ރުާ.ވޯޓުާހަމަެއއްނުެވއޭ އަށްާނޭނިގގެންާުއޅެނިއްޔޭ.ާަބލަާއަުޅގަ

ާމިާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނޭނގިެގންނޭ ާވެސް ާއޮތްކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމ ނަކުރަންތާ އުޅެާއަށް ާވ  ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާނީ.

ާމިއުޅެނީ.ާއެހެންީވމ  ާނުކުންނަާހ ާމި، ނޭނގިގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިންގަން ާޤައުމު ާމި ާލައިގެން ާބަޔަކު ާތިބި ާލުގައި

ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާފެހި ާމި ާމޮޑެވިފަާއިރުަގއި ާވެްއޔ ލ  ާއޮތީ ާމީހެްއާމިހ ރު ާބަލ  ާޤ ނޫުނއަސ ީސއަކަށް ާފެހި ާމި .

ާސަރުކ ރަކުާސަރުކ ރަކު ާވެސް ާމީހެއް ާބަލ  ާމަޖިލީހަށް ާނެތް،ާމި ާނެތް.ާާެއއް ާދީފަިއ84222ާާެއއް ާމުސ ރަ ރުފިޔ 

ާރައް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހަށް ާއިންތިޚ ބުކޮމި ާމަންދޫބުން ނުޑާޔިތުން ާއަުޅގަ ާކަމަކުއޭ. ާމިިތބީ ށްފައި

ާވ ހަކަަދއްަކަވމު ާބޭފުޅަކު ާއެްއ ާމިތަނުަގިއ ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާމ7ާާިން ާތިބޭނީ. ާބަލ ށޭ އަހަުރަވންދެން

ނޑުާދަންނަވ ނީާއިޚްލ ސްތެރިާ ެމންބަރުންާމިާމަޖިލީހުގައ74ާާިވެރިކަމެއްާުނވެއްޓޭެނއޭާޤ ނޫނީާގޮތަކުންނެއް.ާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނީ ާވެރިކަން ާމި ާއެބަާތިބެނިކޮށް ާވެސް ާބ ުރ ާވަްއޓ ލުމުގެ ާއެހެންނަމަވެާގޮތުން ާމަޖިލީހަށް. ާމި ާމިާއޮތޭ ސް،

ާއިްއޔެަގިއާ ާދަސްކުރަންވެއްޖެ. ާފިލ ވަޅެއް ާނެތޭ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށް ާބ ރެްއ ާއުވ ލުމުގެ މަޖިލިސް

ާމި ާވ ަހކަދައްކަމުްނ ާސިފައިންނަށްާާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނަށް. ާސިަފއިންގެ ާބިލަށ އި ާސިަފއިންގެ ާދިޔައިން ތަނުގައި

ާ ާހަނގުރ މަ ާމިތަނުަގއި ާއޮންނަހ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސިފައިން،ާާލަތެއް ާވެސް ާއަމުރުތަކަށް ާނެރޭ އިރުގައި

ާއެބަ ާބ ރު ާހުއްޓުވުމުގެ ާއެކަން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާއެގޮތަްށާާއަޅުަގނޑުމެން ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އޮތް.

ާނެރުްއވި ާބ ރުާއަމުރެއް ާއަމުރުކުރުމުގެ ާއެ ާސިފައިންނަށް ާއެަބއޮތް ާމަޖިލީހަށް ާވެސް ާިވޔަސް ވެްސ.ާާކަމަށް

ާވަަޑއިގަންަނވަނީކީ ާމިތ ކަށް ާވެސް ާބޭފުޅުން ާސިފައިްނެގ ާމިތ ކަށްާާއެހެންނަމަވެސް، ާފުލުހުންނެއް ާނޫން، ެއއް

މިނިސްޓަރުންާތިބީކީާނޫން.9ާާވަަޑއިގަންަނވަނީކީާނޫން،ާމިިނސްޓަރުންާމިތ ކަށްާވަަޑއިގަްނނަވަނީކީާނޫން.ާމިހ ރުާ

ާވަޒީފާ ާއެކަމަުކ،ާއެާ ާވެސް ާއަދި ާކޮންާާބޭފުޅުން ާމިއޮތީ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޤައުުމ ާމި ާަވޑަިއގަްނނަވަނީ. އަށް

ާސުލަހ  ާިމކަމަށް ާމިއަދު. ާކޯތެއްގައިޯތއޭ ާނިންމަންޕްރީމް ާއެބަ ާޮގތެއް ާވެްސ ނުޑާޓުން ާއަުޅގަ ާކޯޓުތައް ާއެެހން ޖެހޭ.
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ނެގެހެއްޓުމަކީާހަމަެއކަިނާކުރެްއވީާވަރަށްާރަނަގޅުާކަމެކޭ.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާާދަންނަވ ނީާމަދަނީާކޯޓުންާއިްއޔެާއެ

ާކަމެއްާ ާމަޖިލީހުގެ ާއުޅޭާރައްޔިތުންގެ ާނޭނިގެގން ާއޮތްކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާސަރުކ ރުން ާވަންޏ ާކަމަށްާނޫނޭ.

ާދިވެހިާ ާދައްކަންޖެހޭ ާއެބަ ާވިޔަސް ާައޅުަވއިގެން ާބޭރުގައި ާދޮރު ާނަގ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާވެސް ާކޯޓުތަކުން ހުރިހ 

ާޤ ނޫނުއަ ާމި ާހިނަގމުންާސ ސީރައްޔިތުންނަށް ާކަންތައްަތއް ާދަޢުލަތުގެ ާމި ާެއްއގޮތަކަށްކަން ދ ނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާާއ އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.34

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާކަންާ-34އަޅުަގނޑު ާހުރި ާއެހުމަށް ާއެހެންވީމާ ވޯޓަްށ ާއެހުން. ާވޯޓަށް ، ކަމަށް

ާއިށީ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުަޞތުާނހުރިހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަށް ާކ ޑުޮކޅުތައް ާދެވަަޑއިގެްނ

ދެވަަޑއިގެންާކ ޑުކޮޅުާެޗކްކޮށްލެްއވުމަްށާނ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާއިށީއަރުވ ނަން.ާ

ާވޯޓަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިދަންނަވަނީ، ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާފުރުޞަތުއަުރވަން. އަޅުަގނޑު

ާސަ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަްތތެރި ާކުރިން ާިތއްބަވ އިުރާދަންނަވ ލުމުގެ ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވ ލ ނަން މ ލުކަމަށް

ާލައްވަިއގެން ާމޯޑަށް ާސައިލެންޓް ާމެސެޖުާފޯނު ާއެއީ ާއެދެން. ާވެސް.ާތިއްބެވުން ާމިހ ރު ާއެބައިވޭ ާއަުޑ ާއަންނަ ތައް

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާދިވެހިރ  ާޯވޓަށް ާމިހ ރު ާުޖމްއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުައސ ސީއްޖޭގެ ާއެާހޫރިއްޔ ގެ ާވަނަާއިޞްލ ުޙާައށް އް

ގޮތަށްާފ ސްކުެރްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮަތކަްށާާގެނައުުމގެާބިލުާކޮމިޓީންާނިންމެވި

 ވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާ

ާ:7ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

62ާާވޯޓުާދެްއވީ:

37ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

 
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރި 77ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .7:ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނ77ާ. .

ާއެއްދިވެހި ާައށް ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާކޮވަާރ އްޖޭގެ ާބިލު ާެގނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާނިންމެވިމިނަ ާފ ހެއްނުވި.ާާޓީން ގޮތަށް

ާގަވ އިދުާ ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުއަާ;ގެ ާއެއީ ާމ އްދ  ާއިޞްލ ޙުވަަނ ާމިާސ ސީ ާބުނެފައި ާމ އްދ ގައި ާމި ާމ އްދ . ާކުރުމުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސ2ާީ;ވަނީ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅާ ާވަނަ ާބިލު ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާގެެނވޭނީ ާއިޞްލ ޙެއް އަށް

ާ ާބަލައިގަތުމުގައުސޫލުން ާމަޖިލީހަށް ާބިެލްއ ާއެފަދަ ާބިލަކުންނެވެ. ާހުށަހަޅ  ާމެންބަރަކު ާބިލަކ އި ާއެފަދަ މެުދާާއ އި

މެދުާވެްސާހިނގ ނެާއުޫސލުކަމަށްާމިާަގވ އިުދގަިއާާނެާުއސޫލުތަކަކީާއެހެންާބިަލކ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައިާހިނގ 

ާއެހެންކަމުންބަޔ ންކޮށް ާއުސޫލުަތކެވެ. ާބިާފަިއވ  ާބުނ މި ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްނުވީމ  ާމަތިްނާާލު ގޮުތގެ

ާ ާބިލު ާމި ާޖެހެނީ ާމި ާރިޔ ސަތުން ާކޮމިމަޖިލީހުގެ ާކުރުމަށް ާފުރިހަމަ ާއިތުރަށް ާއަލުންާާޓީއަނބުރ  ާފޮނުވުމަށް އަށް

ާއެހެންީވމ  ާދަންނަވަން. ާގަވ އިދުަގއިާ،ވޯޓަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވަން ާވޯޓަށް ާއެ ާމިހ ރު ގޮތަްށާާއެާއަޅުަގނޑު

ާގަވާ  ާ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީމަ. ާކޮމިބުނެފައި ާއޮންނަނީ ާބުނެފައި ާފޮއިދުަގިއ ާބިލެއް ނުއްވުމުްނާީޓއަުކން

ާ)މ(7ާ: ާމ އްދ ެގ ާއޮންނަވަަނ ާމި ާބުނެފައި ާޮކމިަގިއ ާމަޖިލީހުންާނީ ާބިެލއް ާއެ ާފޮނުްއވުމުން ާބިލެްއ ޓީއަކުން

ާބިލެއް ާެއ ާޮކމިއިތުާފ ސްނުވެއްޖެނަމަ ާކުރުމަށް ާފުރިހަމަ ާކޮމި، ފޮނުވުމަށްާާއަށްާޓީރަށް ާފޮާޓީއަލުްނ ނުވުމަްށާއަްށ

ާފ ސްނުެވއްޖެ ާވޯޓުން ާއެ ާނެގުން. ާވޯޓެްއ ާބ ިޠލުވީާފެނޭތޯ ާހިސ ބުން ާއެ ާބިލު ާއެ ާއެހެންވީމާ ާނަމަ ާ،ކަމަށް.

ާވޯެޓއް ާއިތުރު ާނިޒ މ ާއަޅުަގނޑު ާޖެހޭ. ާދަންނަވަން ާމައްސަލަާެއބަ ާހަނިމ ދޫާބެހޭ ާިޢއްޒަތްެތިރާާެއއް ދ އިރ ގެ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއޮތީ ާމި ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާގެންނަންާއ ދެ، ާއިޞްލ ޙު ޖެހޭާއަްށ

ާާބިލެްއ.ާމިއަްށާބޭނުންެއއް،ާާމައްސަލަ ާކޮމި:7ވަނީ ާއަނބުރ  ާބިލު ާއެަބާ.ާނަމަވެްސާމި ާފޮނުވުމަށްޓަކައި ޓީއަަކށް

ާއަޣްލަބިއްޔަތުންާ ާމީހުންގެ ާބަިއެވރިވި ާވޯުޓގައި ާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެން ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ދ ނެ.ާާނަމަާފ ސްވެއްޖެާބޭނުންވޭ

ާފެއިލްާ ާއަެނއްކ  ާއައިއްސަ ާކޮމެޓީައކަށް ާއަނެއްކ  ާމީ ާދެން.ާދެން ާމިދ ނީ ާުއސޫލުންތޯ ާއެ ާފޮނުވަނީ. ާއަނެއްކ  ީވމ 

ާއަކީ..ާކަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަާހަމައެއްާނުއެއްޖެހޭނެ.ާއަާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮީތާ ާއިޚްތިޔ ުރ ާނިންެމވުމުގެ ާކަންަތއްތަުކގެ ާިވދ ޅުވ  ާތިަޔ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާވިސްިނއްޖެ. އަޅުަގނޑަްށ

ކުަރއްވ ަފއިާއޮތްާަގވ އިދެއް.ާމެންބަރުންާލިޔުއްވ ،ާތައްޔ ރުާާ.ާޢިްއޒަތްތެރިއިޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާއަްތޕުޅުމަތީގަޢިއް

ނޑުާމިާގެންދަނީ.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް. ާމިާގަވ އިދުަގއިާއޮތްާގޮތަށްާައޅުގަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫާ

ާ ާވޯޓުެލވޭ ާދެންމެގައި ާރައީްސ، ާބޭނުްނާާ:7ޢިއްޒަތްތެރި ާސ ފުކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާތިއްެބވިތޯ ާމިތަނުގައި ބޭފުޅުން

ާ ާާ:7ވަނީ.ާެއއީ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސާލައިގެން ާއިރު ާބޭނުްނވ  ާވަންޏ ާޢިއްޒަާ:7ވޯޓު ތްެތިރާވޯުޓާހަމަކޮށްފިކަމަށް

ާ ާަވންޏ  ާވޯޓުނުދެޭވކަމަށް 79ާާރައީސަށް ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ  ާތިބީ. ާވޯޓުލެއްވޭ ާމިތ  ާބޭފުޅުން ސ ފުކޮށްލަންާހަމަ

ާ.އިާނެގިާވޯުޓގަާއިބޭުފޅުންާތިއްބެވިޯތއޭާދެންމެގަާ:7ބޭނުންާވަނީާވޯޓުލެވޭާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނެ ާވޯޓު ާދެންމެގައި ާވޯޓުގައި، ާނެގި ާދެންމެ ާބަިއވެރިވޭ ާވޯޓުަގއި ާމަޖިލީހުގަިއާާ:7ިގއިރު މެންބަރުން

ާެދާ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާއަދަދެއް ާވަކި ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާގޮތުން ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތިއްެބވި. ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސން ާމައްސަލަ ާެއ ާބައިވެިރެވވޭނެ. ާރަީއސަށް ާމަޖިލީހުގެ ވޯޓެްއަގއި

ވަނަާމ އްދ ގ7ާާެ:ދަންނަވަނީާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުގެާާއިގަންަނވ ނެ.ާއަުޅަގނޑުާމިހ ރުާދެވަނަާވޯަޓކަށްާމިއެނިގވަޑަާ

ާގައި ާމަާވ ާ)މ( ާކޮމިގޮތުގެ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާބިލު ާމި ާކުރުމ ތިްނ ާފުރިހަމަ ާއިތުަރށް ާގެންޮގސް މެދުާާޓީއަކަށް

ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާ:7ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

47ާާވޯޓުާދެްއވީ:

49ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

27ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

 
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 74ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .49ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނ74ާ. .

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާ)މ(7ާ:ގަވ އިދުގެ ާމ އްދ ގެ ާބިަވނަ ާމި ާައލުން ާދަށުން ާފ ހެއްގެ ާފޮނުވ ކަށް ާއަށް ާކޮމިޓީ ނުިވ.ާއަިދާލު

ާވޯޓަށްާާންާިމާބިލުާމިގެާދަށުނަާމ އްދ ގެާ)ފ(ވ7ާާަ:ހަމައެއ ެއކުާަގވ އިުދގެާ ހިސ ބުންާބ ޠިލުވީ.ާއަޅުަގނޑުާދެން

ކުރުމުގެާބިލުާދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާހަޅުތ ލުރަޝީާރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްދަންނަވަންާއޮތީާވިލުފުށީާދ އި

ާެދއްވުމަށް.އިގަންަނވ ާގޮަތކަށްާވޯޓުމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަާާމަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާ:7ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

72ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

26ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި ާފ ސްވުމަށ74ާްވޯޓުަގއި ާއަާ. ާބޭނުންވ  49ާދަދު ާޖުމްލަ .74ާ އެހެންކަމުން،ާ.

ާބަލައިގަތުމަށްހަޅުތ ލުކުރުމު ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާފ ސްވުމ ާގެ ާަގވ އިުދގައިާާފ ސްެވއްޖެ.ާމިގޮތަށް ާމަިޖލީހުގެ ވ ާާއެކު

ާކޮމިޓީާއަށްާމިބިލުާފޮނުވިއްެޖާކަމަށްާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާނިންމަން.ާާޤައުމީާސަލ މަތުގެާާގޮތުގެމަތިން

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.35

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާ.35ާއަޅުަގނުޑާމިހ ރު ާމަސައްކަތްތައް. ާެއހެން ާައިއޓަމުއިތުރު ާމިއަުދާމި ާދަށުން ގެ

ބަހުސްެގާމުގެާބިލުގެާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުާ...ާއްޖޭގެާއިމިގްޭރޝަންގެާޤ ނޫނަށްކުރަންހުރިާމަސައްކަތަކީާދިވެހިރ 

ާދެއްވުމަށްަޓަކިއާ ާގެްނގޮސް ާކުރިއަށް ާބައި ާދަންފަޅީގެ ާމަސައްކަތުގެ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް މަރުޙަލ 

ާ ާދ އިރ ގެ ާމުޙައްވެލިދޫ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދެއްވުމަޢިްއޒަތްތެރި ާަވޑަިއގެން ާރިޔ ސަތަށް ާައޅުމަދު ަގނުޑާށް

ާދަޢުވަތު ާދަންފަޅިއަރުވަން. ާހިނގ  ާމި ާފަހުގަިއ ާވޯޓަށް ާމެންދުރުފަހުގެ ާއ ދެ، .`ާ ާ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(

ާކުިރއަށްއަ ާއަޅުަގނުޑ ާވެްސާާިއގެން ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ދ ނަން.

މިހ ރުާމަޖިލީހުގެާފްލޯރގަިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމަޖިލީހުގެާަޖލްސ ާގަިޑާއަށްާހުރިހ ާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާ

ާވަރަްށާ ާވަޑައިގެންދެްއވުމަކީ ާއަށް ާހޯލުތެރެ ާމި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާސަމ ލުކަންދެއްަވއި ާކޯރަމަށް ާއޮތް މި

ާއެެދވިގެްނވ ކަމެކޭ. ާއެޖެންޑާ ާބޮޑަށް ާމިއަުދގެ ާކުރިއަށްާއަާާއ ެދ،ާދެން ާއަުޅގަާއިގެން ާއެޖެންޑ ގެ ނޑުމެްނެގާދ އިރު

ާމި ާާކުރިމަތީގަިއ ާމިައުދާާަވނ35ާައޮތީ ާމިގޮތުން ާޮގތުން. ާމަސައްކަތްަތކުެގ ާއެހެން ާއިތުުރ ާދަށުން އައިޓަްމގެ

ިދވެހިރ އްޖޭެގާއިިމގްރޭަޝންާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ުޙާ، 4229/3އޮތީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާއަޅުަގނޑުމެްނގެާކުރިމަތީާމިާ

ާމިހ ރު ާވ ހަކަދަްއކަަވން ާބިލަށް ާމި ާއެހެްނީވމ ، ާބިލު. ާކުރީަގިއާާހުށަހެޅިފައިވ  ނޑ ލުމުގެ ާެމދުކަ ާވޯޓަށް ވެސް

ާވަުގތުާ ާބ ކީ ާވަގުތު ާވ ހަކަދެއްކުމަްށ ާބިލަށް ާމި ާދަންަނވ ލ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާދެން ާގެންދެވީ. ާކުރިއަށް

ާގޮތް.ާޑީ.އ ރު ާއޮތް ާމިހަމަޖެހިފައި ާމިހ ރު ާއަށް ާމިނެޓް.ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއޮތީ ާމި ާއަށް ާވަުގުތާާ.ޕީ ނޑަކަށް ަވނީާގ ތްގަ

ާހަމަވެފަ ާޢިއްޒަތްތެިރ33ާާއި. ާފަރ ތްތަކަށް ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާދެން ާއިނީ. ާބ ކީ ސިކުންތު

ާއެބަ ާާމެންބަރުންނަށް 67ާާއޮތް ާއެބައޮްތ ާއަށް ާޕީ.އޭ ާވަީނ38ާާމިނެޓު. ާމިހ ރު ާއަށް ާޕ ޓީ ާަޤއުމީ ާއަދި މިނެޓު.

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާހަމަވެފައި.ާޖުމްހޫރީ ާލިބ7ާާޭވަގުތު ާހުރިާގޮތަށް.ާއެހެންވީާމިނެޓު ާމިހ ރު ާުކރިމަތީގައި ނޑު މ ،ާއަުޅގަ

ދ ނަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާާއިގެްނާކުިރއަށްތްތެިރާމެންބަރުންގެާނަންތަކަާވ ހަކަދަްއކަވަްނާއެިދވަަޑއިގެްނފައިވ ާިޢއްޒަ

ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާރައީްސ ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީ، ާއަުރަވން ާފުރުޞަެތއް ާމަާއަޅުަގނޑު ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވަގުތު އްސަަލާދ 
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ާއެހެންވީމާ ާއެއް ާއެންމެ، ނުެނގޭނެ. ާއ ދެ، ާއެދެން. ާފުރުޞަެތްއާާމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ާއަޅުަގނޑު ފުރަތަމައިނުން

ާވ ހަަކާ ާޢަލީގެ ާއަފްރ ޝީމް ާމިހ ރު ާއަށް. ާޢަލީ ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުނގޫފ ރު އަރުވ ނީ

ާގެންެދވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާކުރިއަށް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީއުނގޫފ ރުާ

ާ ާޙަޤީޤަތުގަިއާ. عليكنާاسالم`. ާމީހުން ާގިނަ ާވަރަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމީހުންާ ާސްޓައިލަށް ާތަފ ތު ާވ ހަކަތަކ އި ާތަފ ތު ާތެރޭގައި ާމިތަނުގެ ާބައްލަވަނީ ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ

ާވ ަހަކާ ާގޮތަކަށް ާތަފ ތު ާވަަރށް ާހަމަ ާވެސް ާބެލުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު ާމަންަޒރު ާރީތި ާއެ ވ ހަކަދަްއކ ތީ

ާ ާަނންބަރު ާޤ ނޫނު ާބިލު، ާއޮތް ާމި ާހުށަހެޅިފަިއ ާކުރ ނަން. ާމަަސއްކަތް ާއަުޅަގނޑު ެއއް،4229/3ާާދައްކ ލެވޭޯތ

ޟިލް،ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލްާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިިމގްރޭޝަންެގާޤ ނޫނަށްާއަލްފ 

ާއެންމެާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާިއޞްލ ޙަށް ާަދންނަވ ާފުރަތަމަާާމިވ  ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިކަހަަލާާވެސް އިރުަގއި

ާއެ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާއިޞްލ ެޙއް ާާރަނގަޅު ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ މަނިކުފ ނަށް ާާވަރަށް ާވ ަހަކާއެުކގަިއ ޝުކުރުދަންނަވ 

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާވެސްާ ނުޑާއެއްާާމުާދެާވ ހަކަވަރަށްާމުހިއްދަންނަވ ލަން.ާއޭގެފަހުަގއިާއަުޅގަ .ާއަުޅގަ

ާާގޮުތގައިާގަބޫލުކުރ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމީހުންނަށް ާބައެއް ާމިއީދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާވ ހަކަ ާދެ ާއޮންނަ ާފުރަތަމަާއޮޅިފައި .

ާއަާާވ ހަކަ 4222ާކީ ާޚަލީފ 5222ާ، ާދުނިޔޭަގިއ ާކުީރަގއި ާމިހ ރަުކާާއަހަރުގެ ާކުރިހެނެއް ާވެިރކަން ާހުރެގެން އަކު

ާ ާނުކުެރވޭނެ. 4222ާވެރިކަމެއް ާކުރ5222ާީ، ާހަދ އަހަރު ާކ ޑެއް ާައއިޑެންޓިޓީ ާޕ ސްޕޯޓްާާފަަގއި ާނުހުންނ ނެ. އެްއ

ނުހުންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާއެއްާތަާމިނިސްޓްރީއެއްާނުހުންނ ނެ.ާއިމިގްރޭޝަންާކިޔ ާޑިޕ ޓްމަންޓެއްާނުވަާފަހަދ 

ާއެންމެން ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާބައިވެ ާމިގޮތަށް ާއެގޮތް ާދުނިޔެ ާމިާާމިހ ރު ާމިހ ރު ާެއއްބަސްެވގެން ނަޑކަށް ާގ ތްގަ ވެސް

ާތެރެ ާވުޒ ރ ތަުކގެ ާރަސްމީ ާހެދުމ އި ާޕ ސްޕޯޓު ާކ ޑ އި ާައއި.ޑީ ާއެހެންވީމ ، ާބަހ ލެވިަފއި. ާޤައުމުތަކަކަށް އިްނާވަނީ

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާއޮތީ ާމި ާމަރުޙަލ  ާމި ާުއޅުމުގެ ާދުނިޔޭގައި ާއަންގައިެދިވގެން ާކ ުކކަން ާސްކޭންވެގެން މިކަންކަން

ާއުސޫލު ާއިމިގްރޭޝަންގެ ާހެދުމ އި ާޕ ސްޕޯޓު ާއެހެންީވމ ، ާޤ އިމްވެފައި. ާމަންހަމިހ ރު ާއުޅުމުގެ ާެއްއގޮތަށް ޖުާތަކ އި

އަކީާމިވެސްާޙަޤީޤަތުގަިއާމުސްލިމުންގެާގޮތުގަިއާާބަލައިގަތުން.ާދެވަނަާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާގަބޫލުކޮްށ،ާއެާޖެހޭނެ

ާއޮންނަާމައްސަލަ ާއޮޅިަފއި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާމީހުންނަށްާވެސް ާތަޢުލީމުގެ ާއަދިާއިސްލ މީ ެއއް.ާާތިއްބަސް

ާހި ާވެސް ާމީހުން ާތަޢުލީމުގެ ާިއސްލ މީ ާމީގެތެރޭަގއި ާހީކުރަނީ، ާމި ާިމީއާބައެއްމީހުން ާދީނަކީ ާއިސްލ މީ މެނޭ.

ާއިޚުިތޔ ރުކޮ ާބޭުނމިއްޔ  ާއެމީހަކު ާމިއީ ާދީނަކީ ާއިސްލ މް ާދީނެކޭ. ާއިޚުިތޔ ރުއިޚުތިޔ ރީ ާބޭުނމިއްޔ  ނުކުެރޭވާށްފައި

ާއިސްލ މް ާނޫން. ާއެެއއް ާޙަޤީޤަތަީކ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނަނީ. ާވަންނަން ާދީނަށް ާއެ ާބޭނުމިއްޔ  ާއެމީހަކު ާދީނެކޭ.

ާމު ާމިއީ ާދީނަކީ ާމ ްތ ާދުނިޔެ ާމ ނަާهللاޅި ާޭއގެ ާދީނެއް. ާދުނިޔެާފޮނުްއވި ާދީން ާިއސްލ މް ާފޮނުްއވުމަށްާާއަކީ އަށް
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ާދެ ާޔަހޫފަހުގައި ާދުނިޭޔގަިއާތިބޭ ާނަޞ ރާ ން ާވެސް ާނޫްނާާދީން ާދީން ާއިސްލ މް ާައދި ާވެސް ާމަޖޫސީން ާވެސް ިއން

ާވަންނަ ާއިސްލ މްދީނަށް ާއެންމެން ާހުރިހ  ާތިިބ ާގަބޫުލކޮށްގެން ާިމީއާދީންތަކެއް ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ންޖެހެއޭ.

ާއެ ާއިލެކްޓިްވކޮށް ާމިއީ ާނަމަ ާދީނެއް ާނޫނޭ.ާއެީއާއިޚުތިޔ ރީ ާދީނެއް ާބޭނުންާާއިޚުތިޔ ރީ ާވަދެފައި ާޭބނުމިއްޔ  ާމީހަކު

ާ ާގަބޫލުނުކުރީމ  ާދީން ާއެ ާނަމަ ާދީނެއް ާއޮންަނ ާނުވަދެވިަފއި ާނޫނިއްޔ  ާމ ތް ވަތަޢ ލ ާާސުބުޙ ނަހޫާهللاކީއްެވގެންތޯ

ާއެހެްނވީމ ،ާމިޢަާއޭނަ ާެދއްވަނީ. ާވ ހަކަާާޒ ބު ާމި ާބިލ  ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިހެންތަުނގައި ާގުޅުމަކީ ާހުރި ާއޮތްއ  ާކަން

ާާއިރުަގއިާދިެވހިރ އްޖެާކަހަލަ...ާއަކީާަސްއތައިންާސައްތަާިއސްލ މީާޤަުއމެއްާކަމުަގއިާވ ާއިރު،ާދިވެހިރ އްޖެ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާއަޅުަގނުޑ ާދ އިރ ގެާާމިހ ރު ާތުލުސްދޫ ާއަުރަވނީ ާމި ާފުރުޞަެތއް ާހުށަހެޅުމަށްަޓކައި ެއއް

ާދަމަށް.ާއ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާޢ ދަމް

ާޢިއް ނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮންނަޝުކުރިއްޔ  ާޕ ލިމެންޓަރީާގުރޫޕުާޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ ތަކުެގާގޮތުން

ާ ާއެބަޖެހޭ. ާހަމަޖައްސަން ާކޯރަމް ާމިތ  ާވ ހަކަދަްއކަިއގެން 42ާާލީޑަރުން ާލިބުމުން ާޑޮަލރު އެމް.ޑީ.ޕީެގާމިލިއަން

ންާމިހ ރުާމިތަނަށްާއެމް.ޑީ.ޕީގެާއެހެންާބޭފުޅެއްާވެްސާމިލިއަންާޑޮލަރު.ާލިބުމ43ާާުގެާރައީްސ،ާޕ ލިމެންޓަރީާގުރޫޕު

ާކުރިއަށްާ ާމަޖިލިސް ާމި ާކިހިނެއްތޯ ާދެން ާކިތައްާވައްދަނީީކާނޫން. ާމިހ ރު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ފަހަރުޯތާާގެންދ ނީ

ާއަޅުަގނޑުމެންާހުއްޓ ލަންާމިާޖެހެނީާމިާމައްސަލައިގައި.

ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ ާެއޖެންޑ ހުރިހ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާމެންބަރުން ާތަނަވަްސާއަާޢިއްޒަތްތެރި ާމަގު ާދިއުމަށް ާކުިރއަށް އިގެން

ާއަުރވ ނަންާ ނުޑާފުރުޞަތެއް ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު ާއިލުތިމ ސް ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއެދި ކޮށްދެއްވުމަށް

ނޑ ލަންާޖެހުނުާޢިއްޒަތްތެިރާހިސ ބުާއަޅުަގނޑުމެންާކޯރަމްާހަމަނުވެގެން،ާހަމަނުވ ތީާއެ ންާމަޖިލިސްާޖަލްސ ާމެދުކަ
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ާޢަލީާ ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ާއެހެްނވީމ ، ާގެންެދވުމަށް. ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ާވ ހަކަކޮޅު މެންބަރުގެ

މަށްޓަަކއިާމިާއެއްާހުށަހެޅުާބެހޭާމަްއސަލަާއ ެދ،ާމިހ ރުާއަުޅަގނޑުާނިޒ މ ާވ ހަކަކޮުޅާކުިރއަށްާގެންެދވުްނާއެދެން.

ާފުރުޞަތެއްާއަުރވަނީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޖަލްސ ޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާބަޔ ންކުރޭ ާއެބަ ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ އެއްާާމެންގެ

ާވާ  ާކަމުަގއި ާޖެހިއްޖެ ާުހއްޓ ލަން ާހަމަނުެވގެން ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާއެ ާދަނިކޮށް ާމަޖިލީހުެގާާހިނގަމުން ނަމަ،ާއެކަން

ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާވެސް ާނަންތައް ާމެންބަރުންގެ ާނޯުޓކުރުމ އި ާވެސް ާގިަނާކަމަާޔައުމިްއޔ ތަުކގައި ާނަމަވެސް، ށް.

ާމައްސަލައަކަށްާ ާނިޒ މީ ާނުވ ނެތީ،ާމިހަމަ ާފަރ ތްތަކަކަށް ާބައްަލވ ނެ ާޑައުްނލޯޑްކުރަްއަވއިގެން ާޔައުމިްއޔ  ފަރ ތްތަކަކީ

ނޑުާދަންނަވ ލަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނގޭާއަމީންޢ އްމުާމަސައްކަތްޕުޅުާކުރަްއވ ަކން ނޑުމެްނެގާާވ ތީާއަުޅގަ އަދިާއަުޅގަ

ާވ ާަގއިވެބްސައިޓުާ ާކަމުަގއި ާޖެހިއްޖެ ާހުއްޓ ލަން ާުދވަހެްއަގއި ާެވސް.ާނަމަވެސް،ާމި ާތަޅުމަްށާާހުންނަކަން ާމި ނަމަ

ާޙަްއޤުގައި ާރަްއޔިތުންގެ ާދައްކ ލެވޭމަސަްއކަތްާވަަޑއިގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާމެންބަރުން ާތިއްބެވި ފަދަާާކުަރއްވަން

ާާގޮތަކަށް ާކޮށްދެްއވ ނީ ާކަންތައް ާުކޑަިމނުން ާއެންމެ ާހިތަށްއަރ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަމުން، ކިހިނަކުންތޯ

ާތިމަ ާޕ ޓީން ާމ ސިންގ  ާބޮޑު ާމުޞްއެމް.ޑީ.ޕީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދަުކާރަފުށީ ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާފިޔަވައި ޠަފ 

ާދަންނަާ ާރައީްސ،ާއަޅުަގނޑު ާމެންަބރެއް.ާޢިްއޒަތްތެރި ާހޮވުނު ާނެތް.ާޣަފޫރަީކާމިނިވަންކޮށް ާމިތަނަކު ާމިވެސް ާވަން

ާވ ހަކަ ާާއުޅޭ ާމ ލޭެގ ާބޮޑުސިްނގ  ާމީހަކު.33ާާއަީކ ާއެްއވެސް ާނެތް ާމިތ ުކ ާވެސް ާތިބިއިރު ާިމތ  ނޑި ގޮ

ާކަމެއްތޯ.ާ ާނެތް ާގުޅުން ާމީހުންނ އި ާމ ލޭގެ ާއިމިގްޭރޝަނަކީ ާކޮށްދޭން. ާމަސައްކަތް ާމި ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ާަރއީާ ާމިއީ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަެމއްތޯ ާގުޅުންާނެތް ާއެންމެންާާސް،ާމިދިވެހިންނ އި ާވެއްެޖާއަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަކަށް

ާއަނެއްބަަޔކުހަ ާގޯތިތެރޭގައި. ާމުލީއ ގެ ާތިބި ާއެބަ ާއެންމެން ާމިހ ރު ާގެންނަން. ާޖީ.އެމް.އ ރުާއްލު ާކ ޑުަތްއާއުޅުީނ ގެ

ާބަހަން ާކުރިާމިތ  ާމެންބަރުްނާމިއަދު ާމަޖިލިސް ާއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ާޖީ.އެމްާވެގެން.ާިމއީ އެއަރޕޯްޓާާ.އ ރ ކަންތައް.ާމ ދަމ 

ާއަންތަރީސްެވގެން ާއަޖައިބު ާދެްނ ާތެރޭގައި. ާމިތ  ާބަހަން ާކ ުޑ ާެއއަރޕޯުޓގެ ާކަމެއްާހަވ ލުކުރ ތީ މިިލއަނ43ާާްާދ 

ާާ...މިލިއަންާޑޮލަރުނ44ާްޑޮލަރުންާ

ާާ

ާ
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ާތިާ ާތެރެއިން ާމައްސަލަިއގެ ާނިޒ ީމ ާމެންބަރު، ާސ ފުެވއްެޖާއުާވިދ ުޅވ ންާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑަށް ާެއއްެޗއް ޭޅ

ާމަުޑކޮްށލަދެއްވުން ާއެހެންވީމ ، ާނިޒ މ ާއިނގޭތޯ. ާއ ދެ، ާއިނގޭތޯ. ާވިދ ުޅވަންާއެދެން ާމައްސަަލިއގައި އުޅުުނާާބެހޭ

ާއަ ާސ ުފެވއްޖެ. ާއަޅުަގނޑަށް ާނިޒ މ އެްއޗެއް ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާމައްސަލަާުޅގަ ނުޑާާބެހޭ ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް އެއް

ާޖަލްސ ާގަބޫލެއް ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަަމވެސް، ާހިނދެއްގަިއާާނުކުރަމޭ. ާޖެހިއްޖެ ާހުއްޓ ލަން ާޖަލްސ  ާއަދި އ އި

ާއިދ ރ  ާމަޖިލިސްެގ ާއަދި ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާގަވ އިދުން ާުކރުން ާކަންތައްަތއް ާކުރިއަްށާާޔައުމިްއޔ ގެ އިން

ާއަރުވަނީ ާިމ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަނެއްކ ެވސް ާމިހ ރު ާމަަސއްކަްތާާގެންދ ނެ. ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ މެދުަކނޑ ލި،

ާިމާ ާގެންެދވުމަށް. ާުކރިއަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެންެދވި ާވ ހަކަދަްއކަވަމުން ާހިސ ބުން ާޖެހުނު ނޑ ލަން މެދުކަ

ާ ާއެްއެވސް ާއިތުރު ާނިޒ މ މައްސަލަިއގައި ާމެންބަރަކު ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާތަކުރ ރުޮކްށާާބެހޭ ާނުނެންގެވުމަށް އެއް

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ

ާވ ހަކަ ާއައި ާދަންނަވަމުން ނޑު ާއޮތްާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާމިގޮތަށް ާމައްސަލަ ާމި ާޙަޤީޤަތުަގއި ާދީނަީކާާއަކީ ާއިސްލ މް އިރު

ާކަމަށްާވ ތީ...ާމިއީާމުޅިާދުނިޔޭގެ،ާއިސްލ ްމާދީނަކީާމުޅިާދުނިޔޭގެާދީން

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ
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ާވ  ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާގެންދެވި ާދަްއކަަވމުން ާވ ހަަކ ާއެހެންވީމ ، ާހަމަވެފަިއ. ާވަނީ ާކޯރަމް ާކުރިައްށާމިހ ރު ހަކަ

ާއެދެން. ާމެންބަާގެންދެވުން ާނިޒ މ ޢިްއޒަތްެތރި ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއެދެން. ާމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ާމައްސަލަާރުން ާބެހޭ

ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާފުރަތަމަމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާދިނުމަށްާއ4ާައެއްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާޢިްއޒަްތތެރިާ އިނުންާޅުގަ

ާރިފް.ޢ އަޅުަގނޑުާފުރުޞަެތއްާއަުރަވނީާވައިކަރަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 :ވ ހަކަދެއްކެވުންރިފްާޢ ތްެތރިާމެންބަރުާޢަލީާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަ
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ާފ ސްކުރ ާ ާމިތަނުން ާެނތް. ާކަމެއް ާކުރ ނެ ާމަސައްކަެތއް ާެއއްވެްސ ާމިތ ނގައި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެ ާެވސް ާބޭުރކުރީމަ ާވަޒީރުން ާޫނން. ާެއއްެޗއް ާތަބ ވ  ާއެައކަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއުެޅީނާާމީހުންާޤ ނޫނަކީ ެއ

ާދިވެހިާދައުލަތުގެ..ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސްާމިއީާވަރަށްާމުހިއްުމާމައްސަލައެކޭ...

ާ

ާ
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ާމެންބަރު، ާނިޒ މ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާާިތީއ ާގަބޫެލއްާބެހޭ ާކަމަކަްށ ާއެހެންވީމ ،ާާެއއް ާއިނގޭތޯ. ނުކުެރވޭ

ާ ާއެެދން. ާއެާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ާހިނގަމުންދ ާމިީއ ާމަޖިލީހުގައި ާއެްއާާވަގުތު މައްސަލަ

ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންަތކަ ާއަދި. ާތިއީކީ ާކުރިާނޫން ާއޮތްިއގެން ާެދވެން ާކުރިއަށް ާދ ނެ އެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާގޮަތށް.ާާއަށް

ާ ާމެންބަރަކަށްާދަންނަވ ނަންއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްާެދަވނަ ާބެހޭ ާހުށަހެނިޒ މ  ާއެއް ާިމާސަލަ ޅުމަށްޓަކައި

ާމަދުާނަޝީދު.ރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްފުރުޞަތުާއަރުވަނީާނޮޅިވަރަްމާދ އި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުާމުޙައްނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާ

ާެމންބަރު.ޝު ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންގެާަރއީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާޝުކުިރއްޔ ާ... )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑަށްާވެއްޖިްއޔ ާއޮޅުމުެގާފުރުޞަތެއްާނޯންނ ެނތޯ.ާަރއީސް،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާ ވަރަށްާޮބޑަްށާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ނޑުާދަންނަވ ލަންރައްވ ތި.ާއ ދެ،ާިޢއްަޒތްތެރިާރަމަޢ ފުކު ާންގެާޕ ީޓގެާބޭނުންޭވާއަޅުަގނޑުމެާއީސްާއަރިހުަގއިާއަުޅގަ

ާވަރަށް ާކޮމިޓީާގިނަާހަމަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާތަކުގަިއ ާގެންހަމަ ާކުރަްއވަމުން ާމަސައްކަތް ދަވަީނ.ާމިވަގުތު

ާިޢއްޒަތްތެ ާއެހެންވީމ ، ާމުލިއާ ރި ާަވޑަިއގެްނީވކީ ާމެންބަރުން ާއެހެްނވީމ ،ާަރީއސް، ާނޫން. ާފަިރއްކުުޅއްވ ކަށް ގޭަގއި

ާވ ހަ ާމިތ  ާއޮޅޭގޮތަށް ާޙަޤީޤަތް ާދެއްކީމަ ާނުދ ނެ.ކަފުޅު ާމަޖިލީސްާާކަމަކު ާނުދ ނެ ާމެންބަރުންނެއް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމުހިއްދޫކޮ ާވުރެން ާމަޖިލީހަށް ާށްލ ފައި ާނޯންނ ނެ. ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާހަމަ ާގޮުތަގިއާއެހެންވީމ ، ާކަމެއްގެ މު

ާ ާިހނގ ާމިކޮމިޓީތައް ާއެބަ ާވެސްާ.ވަގުުތ ާރަީއސް ާޞިހިމެނިަވޑައިާާޢިްއޒަތްތެރި ާޤައުމީ ާފަުރވ ެގާގަންނަވ ނެ އްޙީ

ާކޮށްގެން...ާސައިޒްންވީމ ،ާމިތަންާމުޅިާތަންާޕޮލިޓިަވގުތު.ާއެހެާާއޮތްާމިާބެހޭާބިލުާވެސްާއެބަާސ އިންޝޫރެން

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ާެއއްެޗއްާސ ފުެވްއޖެާއިނގޭތޯ.ާާވިދ ޅުވިާމިހ ރުާތިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ ާކުޑަ ާދެއްވުން ާމަޑުކޮށްަލ ާއެދެްނ.ާއިރުޮކޅަކަށް ާދެއްވުން ާމަޑުކޮށްލަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ. އެދެން

ާ ާފުރުޞަތު ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކޮންމެ ާގަވ އިދުން ާދ ނެ. ާފުރުޞަތެްއާލިބިގެން ާމި ނޑު ާއަޅުގަ މިހ ރު

ގެންެދވުްނާާފްރ ޝީމްާޢަލީގެާވ ހަކަާކުރިއަށްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަާާދައްަކވަމުންާގެންދެވިއަރުވަނީާކުރިންާވ ހަކަާ

ނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަރުަވީނާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ އ ދެ،ާާއެދެން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ެއއްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާއަުޅގަ

ާިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފަށް.ާވަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިތަނުން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަންާާފ ހަގަވ ޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަ ކަމެއްގެ

އެއްާުހށަހަޅ ާކަމަށްާވެއްިޖއްޔ ާާމައްސަލަމީހަކުާައޅުަގނޑުމެންާޕ ޓީގެާެއއްާާތަނުގެާނިޒ މީާަމއްސަލަާމިާ.މިއުޅެނީ

ާމައިްކާރަތްވަރަ ާމިހިރަ ާއަވަހަށް ާހުންށް ާދިއްލިފައި ާހިތްޕުޅަށްާނަާތަންާނިވޭނެ.ާދެންމެއަކުާމުޙައްކޮށް މަދުާނަޝީދު

ާއެއްާ ާގެންދެވިއަރ ަވޑަިއގެންނެވި ާިވދ ޅުވަމުން ާޖެހިފަެވސްާާއިރުާޗެއް ާހުރީ ާދ އިއޭތި ާޢިއްޒަތްތެ.ާނޮޅިވަރަމް ިރާރ ގެ

ާމެ ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމައްސަލަންބަރު ާއިނގޭތޯާިމއީ ާއޮޕަރޭޓުާެއއް ާމައިކް ާތިއްބަވ  ާތިތ  ކުރަްއވ ާ.

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާކުރެވެނީާީކއްކަން.ާއެާމިާއިނގެންޖެހޭނެކުދިންނަށްާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާނިޒ މ ޢި ާތިއީ ާމެންބަރު ާޫނން.ާއެހެާމައްސަލަާބެހޭާއްޒަތްތެރި ާމޭޒުންއެއް ާބަލ ނަން ާވީހާ ާންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑު

ާރަނގަޅަކަށްާ ާމަަސއްކަތްާއިންޞ ުފވެރިާވެސް ާާގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާގެންެދވޭތޯ. ާޢިއްޒަތްތެިރާުކރިއަށް އިތުުރ

ާނިޒ މ  ާާމެންބަރަކު ާައޅުގަާާމަްއސަލަބެހޭ ާނުނަންަގވ  ާއައެްއ ާެއޖެންޑ  ާމިއަދުގެ ާފެންނަނީ ާކުިރއަްށާނޑަށް ިއގެން

ާފުރުޞަތު ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާގެންދިއުމަށް ާމިާދިނުމަށް. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާއުނގޫފ ުރާާމިހ ރު އަރުވަނީ

ާާގެާވ ހަކަާކުިރއަށްާގެންެދވުމަށް.އިރ ގެާމެންބަރުާޢަފްރ ޝީމްާޢަލީދ 

ާ

ާދެއްކެުވން:މެންބަރުާޢަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހކަާފ ރުާދ އިރ ގެއުނގޫ
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ާދެން ާާވ ހަކަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަށަންވީތޯ ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެ، ާައޅުަގނުޑާޢިްއޒަތްތެއ ދެ، ާރައީސް، ިރ

ާބޭނުން ާމ ތްެވގެްނވ ާާދަންނަވ ލަން ާމި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިޖެހެނީ ާކުރަން ާމަސަްއކަްތ ާގޮތަކަށް ާމިކަހަލަ ވަނީ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާކުރިއަރުވަން. ާއިސްލ މްދީން ާއަޅުގަާމި ާވ ހަކަބިލ އި ާއުޅޭ ާމިދަންނަވ ލަން ާގުޅުމަީކާާނޑު ާހުރި އ އި

ާ ާކަމެއްއިސްލ މްދީނަށް ާއަދިާހީނަރު ާއެްއޗެއް ާބ ވަެތއްގެ ާެއއްވެސް ާވެްސާާއަންނަ ާމީހަކު ާކަހަލަ ެއއްެވސް

ާޙަޤީޤަ ާމިއީ ާެވއްދުމަކީ ާތެރެއަށް ާކަެމއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވ ނެ ާކުެރވިގެްނ ާވެްސ ާއެްއގޮތަކަށް ާނޫން.ާުތގަިއ

ާުކރީގެ ާއިނގޭ ާޙަޤީޤަތުގަިއާމިކަހަާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންސަރުކ ރުން ާއަހައްލަ ާހުރި ާދެއްވ ފައި މިއްޔަުތ.ާތައްތަކަށް

ާިއސް ާފޮނުވ ލެވެުމންރ އްޖޭަގއި ާމީހުންތައް ާުއޅުނު ާފަތުރަމުން ާދީންތައް ާނޫން ާޙަޤީޤަުތަގއިާާލ މްދީން ާދިޔައިރު

ާސަރުކ ރަށްާ ާމިހ ރުގެ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގަިއވ ތީ ާއިދިކޮޅު ާމީގެ ާދަނީ ާއަޑުިއވެމުން ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިނި ާހުރިހ  ާއެހެން ާއަދި ާމުއަްއސަސ ވެސް ާދަންނަވ ވަން ާެވސް ާވ ހަކަާތަކަށް ާއަޅުާާލ  ާމިއީ ާމިއީ. ނޑުމެްނާެއއް ގަ

ާެއއްގޮތަާާސިޔ ސީ ާމައްސަލަާކަށްގޮތުން ާއުޅެންޖެހޭ ާމައްސަލަ،ާާވެސް ާމައްސަލަ،ާޤައުމުގެ ާއަޤީދ ގެ ާނޫން.ާމި ެއއް

މިއީާވަރަށްާޤައުމީާދީނީާމައްސަލަަތއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަަލާައކީ،ާާމައްސަލަާ.ނިވަރސިޓީަތއްާެއޅުމުގެާމަްއސަލަޔު

ާކިރިޔ  ާިއސްލ މްދީނަށް ާބޭރުންާާމައްސަލަތަކުަގއި ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާކަމެއް ާކަހަލަ ާއަންނަ ާކަެމއް ާހީނަރު ވެސް

ާކަމުގައި ާއެކަންކަންާވަނީާއަންނަ ާހަމަނަމަ ާއެންމެންާޖެހޭނެ ާހުރިހ  ާތެދުެވާާރ އްޖޭގެ ާއިދިޮކޅަށް ާއެކަމ  ވެގެން

ާއެކަ ާވެސް ާއެްއޮގތަކަށް ާހުރަސްއަޅަން. ާީދގެންނެއްހައެކަމަށް ާޖ ގަ ާކަންަތއްތަކަށް ނުޑާާލަ ާއަުޅގަ ާދެން ުނވ ނެ.

ތަނެއްަގއިާިއސްލ މްދީންާނޫންާދީނަކަށްާއެއްވެސްާކަހަލަާފުރުޞަތެްއާާވ ލަންާބޭނުންވަނީާދިެވހިރ އްޖޭާކަހަލަދަންނަ

ާ ާނުވ ނެ. ާވަރަށްދީގެންނެއް ާާމިެވސް ާަކމެއް. ާއޮޅޭ ާބަަޔކަށް ާއެމެގިނަ ާުނވަތަ ާނުވަާއިނގިރޭިސވިލ ުތގައި ަތާރިކ ގެ

ާ ާމިސްކިްތތައް ާތަންތ ނގައި ާވެއްޖިްއޔ ޖަޕ ނު ާަކމަށް ާހުރޭ.ާއެހެން ާފައްާިދވެހިރ އްޖޭަގއިާައޅ ފައި ާހަމަ ާަތއްާޅިެވސް

ާއެެހންނަމަވެ ާނޫންހޭ. ާެއޅެންވީ ާފައްާވެސް،ސް ާއޮޅުމެްއ. ާބޮޑު ާވަރަށް ާތަކެތިމިއީ ާަކހަލަ ާއެޅޭ ާާލި އެތެެރާވެސް

ާަފއް ާނުވ ނެ. ާއެާކުރެިވގެން ާަތއްޔ ުރކުރެވިަފއިާޅި ާލިޔުެމއްާޅުމަށްޓަކައި ާއެތެރާވ  ާމިތަނަްށ ކުެރިވގެންނެއްާާވެސް

ނޑުެމންާޖެހޭނެާއެާމީހަކުާވެސްުއޅޭާބޭނުންވެގެންާއަދިާއެކަހަލަާެއއްެޗްއާއެތެރެކުރަންާާ.ނުވ ނެ މީހުންނަށްާާއަުޅގަ

ާހަރުކަ ާފިޔަވަޅުާވަރަށް ާއެހެންވީށިކޮށް ާައޅަން. ާމި ާދިވެހިރ ްއޖޭގައި ާފ ސްވެގެންާާއިމިގްރޭޝަނ މ ، ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ

ނޑު ާއަުޅގަ ާމުހިއްާޤަބޫުލކުރ ާދ އިރުަގއި ާއެންމެ ާކަމެއް ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ނޑުމެްނާގޮތުަގއި ާއަުޅގަ މުކޮށް

ާމަރުޙަލ ަގިއާާދޭންޖެހޭާއެއްސަމ ލުކަން ާކޮމިޓީގަިއާކޮމިޓި ާޤ ނޫުނގައި ާކަުމގައި ާކުރެވެމުންާމީތިާއިޞްލ ޙުކަަމކީާމިއީ

ާހިމަ ާމިބައި ާމުހިއްދ އިރުަގއި ާވަރަށް ާމިއީ ާދިނުމަކީ ާކަމެއްނައި ާާމު ާވ ހަކަޮކުޅާކަމުަގއި ާއަޅުަގނުޑގެ ދަންނަވަމުން

ާަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމް.އްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާށްާބޮޑަށްާޝުކުރިވަރަނިންމ ލަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަްށ. ނޑުާނިޒ މ ާ.މިހ ރުާއަޅުގަ ާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތުާއަުރވ ނަންާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާއްާހުށަހަޅުމަށްޓަކައިާއަުޅަގނޑުާއެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ާ ާރައީސް، ާމަޖިޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާސަބަބަކީ، ާގެއްލިފައި. ާމިވަނީ ާނިޒ މު ާައްށާލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

ާ ާާ;ނިސްބަތްވ  ާމެންބަރުން ާރަީއސް ާކުރިއަޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީސް ާދައްކަވ ަފއި ާމިާމިތަނުން ާއިނގޭތޯ. ާގެންދަވ  ްށ

ާމިާޑީ.އ ރު ާނޫން ާވ ޖިބެއް ާއެހެން.ީޕގެ ާހުާތ . ާމިތ ނގައި ާޑީ.އ ރުވީމ ، ާދެއްވ .ާާގެާ.ޕީސް ާފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ާއިންނަނީ ާއެ ާމޫސަ ާރ ކޯ ާއެއްކޮށް ާރ ފުޅުތަކ  ާކ ން ާއެއްޗެްއ ާކ  ާހުރިހ  ާގެނައި ާމިތަނަށް ާސައިކޮޓަރީަގއި ާމިތ 

ާ ާލީޑަރަށް ާގްރޫޕް ާަޖލްސ ޕ ލިމަންޓްރީ ާމިތ ނގެ ާހެދިގެން.ާރައީސް ާކުރުން ާއެާރާ ާމިމިއީ ާވެްސާާއްޖޭަގއި މީހުންނަށް

ާމުޅިމު ާދީގެން ާހުއްޓ ާސ ރަ ާާލަންމަޖިލީސް ާވަދެ ާކޮޓަީރަގއި.ާމިތަނަށް ާސައި ާގޮވ ަފއި ާއަށް ާނެހެއްދެވި ހެއްދެވި

.ޕީާމެންބަރުންނަްށާއެހެންނޫނިއްޔ ާމިތ ާހުސްާޑީ.އ ރުމިތަނަށްާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބަރުންާވައްަދވ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ.ާ

ާ...ވެއްޖެްއޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސްާއެހެންާފުރުޞަތުާދެއްވ އެކަނިާ.ޕީާމެންބަރުންނަށްާޑީ.އ ރުާދެއްވ .ފުރުޞަތުާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާނިޒ މ  ާނެންގެވި ާތި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާާއ ދެ، ާެއނގިއްޖެ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމައްސަލަ ާބޮޑަްށާވަބެހޭ ރަށް

ާއިނގޭތޯ ާޝުކުރިއްޔ  ާތިަޔ ާވ ހަކަ. ާާވިދ ޅުވި ާއެނިގއްޖެ. ނަޑށް ާހުރިހ ާއަުޅގަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކުީރގަިއވެްސ

ާ ާއަޑުައއްސަވ ނެ ާމެންބަރުން ާމެންބަރުންާވެސްާތަނުގައިާާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއަޒތްތެރި ާތިއްެބވި ާކުރިން ިރޔ ަސތުގައި

ާ ާޕ ޓީަތކުވަނީ ާވަނީ ާިވދ ޅުވެފައި ާތަކުރ ރުކޮްށ ާވ ހަކަވަރަށް ާލީޑަރުންނ އި ާއަބަދުއްކަާދަެގ ާކޯރަްމާާިއެގން ެވސް

ާގޮތަކަށްާކަ ާގެންދިއުމަށްނުގެއްލޭ ނޑުާފުރުޞަެތއްާއަުރވ ނަންާމިންަތއްތަްއާކުރިއަށް ބިލަށްާވ ަހަކާާ.ާމިހ ރުާއަުޅގަ

ާޢި ާދ ިއރ ގެ ާފޮނަދޫ ާޢަބްދުއްރަޙީދެއްކުމަށްޓަަކއި ާމެންބަރު ާޢަބްދުްއޒަތްތެރި ާމް ާކުިރއަްށާهللا ާވ ހަކަފުޅު އަށް.

ާއެދެން.ާގެންދެވުންާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމްާޢަބްދުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީފޮނަ
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ާ .`ާ ާތ އީުދކޮށްލ ީނާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް. ާއަޅުަގނޑު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ ގެާ ާވަޙީާތޮއްޑޫ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެުޅއްިވ ާއެ ާދެްނމެގައި ާއެމް.ީޑ.ާ.ހުށަހެޅުމަށްދު ީޕާއ ދެ،

ދިނުމަށްާެއާޠަފ ާއަށްާމަދުާމުޞްރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްތިމަރަފުށީާދ އިޕ ލިމަންޓްރީާގްރޫޕްގެާީލޑަރުަކންާ

ާޤ ނޫނަްށާާހުށަހެޅި ާިއމިގްރޭޝަންގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ނޑުާހަމަާއެންމެާފުރިހަމަާއަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާމިާހުށަހަޅ ފައިވ ާބިލަށްާއްާގެންނަންާއިޞްލ ޙެ އަޅުގަ

ާ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުތަކަށް ާމިފަދަ ާހިތަށްއަރ  ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވ އިރު ާމިާގެނަުއމުންމިހެން ތަނުންާހަމައެކަނި

ާ ާދޫކޮށްލުމުން ާވ ޖިފ ސްކޮށްފައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިއެއީ ާދަންނަވ ލަން ާމިހެން ާއަދ ކުރެވުނީތޯއޭ. ޖެހުނީާާުބ

ާޓީވީތަ ާއެިކއެކި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިދަނީ ާއިވެމުން ާއިން ާމިޑިޔ  ާެއކިެއކި ާމަޖިލީހުެގާކުންނ އި ރައްޔިތުންގެ

ާ ާމެންބަރުން 84222ާާޢިއްޒަތްތެރި ާރުފިޔ ެގ ާނަަގިއގެން ާއަބަުދާާއެއްާާޒިންމ މުސ ރަ ާވ ހަަކ ާތިބޭ އަދ ނުކޮްށ

ާސަރުކ ުރެގާދައް ާވަޒީރުން ާނުދޭ ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިުތންގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިިއވެނީ. ާއަޑު ކަމުންދ 

ާކުރައޮފީސްތަކަ ާކަމެއް ާހިތުހުރިހ  ާވަދެ ާޚިޔ ނ ތްތެރިވަމުންާށް ާރަްއޔިުތންނަށް ާއަނިޔ ވެރިވަމުން ާރަްއޔިތުންނަށް މުން

ާދައްކ ލަން ާއެބަޖެހޭ ާމިތ  ާއެވ ަހކަާެވސް ާ.ާގެންދ އިރު ާމިތ ނގެ ާދެއްކޭނީ ނޑުމެންނަށް ާއެާއަުޅގަ ާކަމަށްވ ތީ ާތެރޭގައި

ޖެހެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިމިގްޭރޝަންގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމެގާާވ ހަކަާދައްކ ލަންާމި

ާހުރިހ  ާމިހިރަ ާމުހިއްާބިލުގައި ާވަރަށް ާހަމަ ާދަންނަމ އްދ ތަކަކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމ އްދ ތަކެކޭ ާއ ެދ،ާމު ާއޮތީ. ާހިތް ވ ލ 

ާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކުުމގެާކުިރންާދަންނަވ ލަންޖެހޭާވ ހަކަ ެއއީާނިޒ ީމާާ.ެއއްާއެަބއޮތްާމިތ ނގައިާމިއަދުާައޅުަގނޑު

ލ ފަށްާކަމެއްާދ ތީާިނޒ މ ާޚިއެާކަމެއްާނޫނީާާއިއެާނިޒ މުްނާބޭރުގައެއްާެނގީމަާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާާމައްސަލަ

ާިނޒ މީ ާމަްއސަލަާއަޅުަގނޑު ާނަގަނީާމި ާވަާ.މި ާމުހިއްނަގ  ާވަރަށް ާއެއީ ާދެއްވުން ާދެންމެަގއިާުގތު ާކަމެއް. ާމު

ާމުޙައް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާފުރަގަސްދީގެން ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނަޝީދު ާއިންތަންމަދު

ާމައްސަލަ ާިނޒ މީ ނޑު ާއަުޅގަ ނޑުާާފެނިގެން ާެނގީ.ާއެީއާައޅުގަ ާޚިލ ުފާާޤަބޫލުކުރާ ެއއް ާގަވ އިދ  ގޮުތގަިއާމަޖިލީހުގެ

ާ ާނުެދއްވި. ާއެހެންނަމަވެސް ާިމާާއެހެންވީމ ،ކަމެއް. ާއަެނއްކ  ާުނވި. ާހ މައެއް ާމަޖިލީހަކަށް ާކަމެއް ާއެ ެއވަގުތު

ާބަލ ާ ާދައްކައިާމަޖިލިސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުމީހުންނަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާޖެހޭ ާއެަބ ާހުއްޓުވ ލ ދޭން ާޖަލްސ  ާގެ

ާޤ ނޫނ  ާކަންތައްތަކ އި ާޚިލ ފް ާމިާގަވ އިދ  ާކަންތައްތައް ާޢ އްާޚިލ ފް ާެއއީ ާބަެއއްކަން. ާކޮން މުޮކްށާކުރަނީ

އަޅުަގނޑުމެންާކިޔަންާބޭނުން،ާދައްކަންާބޭނުންވ ާމަންޒަރެއް.ާޙަޤީޤަތްާއޮޅޭާގޮތަށްާރީކޯާމޫސަާއ ދެ،ާހުޅުހެންވޭރުާ

ާމަނިކުމެ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާވައްތަރުދ އިރ ގެ ާނަށ ފަ، ާތެދުވެފައި ާމިތަނަށް ާބޭފުޅުން ާފަދަ ާޖައްސާ ން

ނޑުމެންާވަރަށްާއިހުކުރަނީާަކމަކަށެއްާނުީއާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުކަންާއަދާ ހެދުމަކުންާއަދިާއެ ެއީކާާތިރ މ ވ ނެ.ާއަުޅގަ

ލަށްާވ ހަކަދައްކ ާމީހެްއ.ާމިާދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑަކީާަހމަާފެށުނީއްސުރެާވެސްާމިާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާހުށަހެޅޭާބިާ

ނޑުާވ ަހކަދައްކަމުންާމިާއެ ގެންދަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިމިގްޭރޝަނުގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމެގާާގޮތުންާއަުޅގަ
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ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާޢަބަދުލްބިލަށް ނުޑެގާއަޚް ާބިލެއްާބަރު،ާއަޅުގަ ާމުހިއްމު ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލް ޢަޒީޒް

ާހުށަހަޅުއްަވއިާމަޖިލީހުގެ ާމުތަޅުމަށް ާމިހ  ާއަެނއްކ  ާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީ، ާވަގުތެްއގައި ާެއާނ ސަބު ެދްއވީތީ

ާއިޚްލ ްޞތެރިކަމ  ާވަރަށް ާޝުކުރުާމަނިކުފ ނަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިުލެގާއެީކގަިއ ާމި ާހަމައެއ ެއީކގައި ާއަދި ދަންނަވަން.

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާޢިްއޒަތްތެިރާވ ހަކަދެެކވުމުަގއި ާދ އިރ ގެ ާޮތއްޫޑ ާއ ދަމ އި ާރޮޒައިނ  ބަރު

ާތ އީދުކުރ ާ ާކުރުމ އެކީަގއި ާއިޙްތިރ މް ާއަށް ާފުރިހަމަ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާވ ހަކަ ާދެއްކެިވ ާވަޙީދު ާޢަލީ މެންބަރު

ާގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް ާއެތައް ާމިކަހަލަ ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަދިވެްސ ާދަންނަވަން. ނަްނާވ ހަކަ

ާބޭުރ،ާ ާމިއުޅޭ ާނޫނިއްޔ  ާމީހުންނަށް ާއަންނަ ާބޭރުން ާއިްނ ާރ އްޖެ ާހަމައެކަނި ާޖެހެނީ ާމި ާގެންނަން އެބަޖެހެއޭ.

ާވިދ ޅުވި ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާބަންގ ޅީްނެގާާހުޅުހެންވޭރު ާމިުއޅޭ ާރ އްޖޭގައި ާމި ގޮތަށް

ނޑުމެންނަްށާކުރިމަތިވެފައިާމިއޮތީކީ.ާެއައށްވުރެާމ ާމުހިއްމުާމިއަދުާކުރުންާއެކަްނޏެއްާނޫންާއަޅުގަހައްލުމައްސަލަާ

ާޚިޔ ނ ތްތެރިވަމުްނާ ާރައްޔިތުްނނަށް ާދިވެހި ާހަދަމުން ާގޮތަަކށް ާހިތުހުރި ާރައްޔިތުންނަށް ާިދވެހި ާބޭރުން ާއިމުގެ ޤ ނޫނީ

ާއެޅެ ާހަމަމަގަށް ާސަރުކ ރުން ާ ާމިގެންދ  ާވިްއކަމުން ާމުދ ތައް ާައގުހުރި ާަގވ އިެދްއާރައްޔިތުންގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ވޭެނ

ާކަމެއް.ާ ާއޮތް ާޖެހިފައި ާކުރަން ާކޮންމެހެން ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާމިއަދު ާއެއީ ާކުރަން ާއެކަންކަން ާހަދ  މިތަނުން

ާމަޖިލީހު ާޖަވ ބުދ ރީރައްޔިތުންގެ ާސަރުކ ރު ާވ ިޖބަކީ ާމިގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާާުކރުވުން. ތީބީ

ާއެބަ ނަޑއެިޅގެން ާަރއީސުާކަ ާޢައްޔަންއޮވޭ ާވަޒީރުން ާއިރުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހޯދަންާކުރ  ާރުހުންާރުހުން ާވ ހަކަ. ޖެހޭ

ާއެހެންވީމާ  ާކުަރްއވަނީ. ާކަމެއް ާކުރައްވ ނެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާދިނަސް ާބިލުތައްާާ،ނުދިނަސް ާމިފަދަ ާމަޖިލީހުގައި މި

ާމ މުހިއް ާވަގުތުނަގ ލުމަށްުވރެ ާމިތ  ާުކރަން ާބަޙުސް ާޤ ނޫނުތަްއާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ާފ ސްކުރ  ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ މު

ާމ ާ ާިދުއމުގެާމައްސަލަ.ާެއއީ ާކޯޓުތަކަށް ާޯހދަންާޝަރުޢީ ާގޮެތއް ނޑުމެން ާދޭތެޭރގަިއާއަުޅގަ ާއެކަމ  ތަންފީޛުނުވެގެން

ާދިެވހި ާމި ާއޮތީ ާދަންނަވަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާޤ ނޫނަށްމުހިއްމު ާއިިމގްރޭޝަން ާއިޞްލ ުޙާރ އްޖޭގެ ާވަނަ ...

ަވގުތުާމުހިއްމުާވެފައިާއޮތްާބިލެކޭ.ާމިހެންާމިާދަންނަވ ލަންާމިާޖެހެނީާާގެާބިލަކީާހަމަާކޮންމެހެންާވެސްާމިގެނައުމުާ

ާމި ާކުަރއްވަމުން ާކަންަތއްތައް ާސަރުކ ރުން ާމިާމިއަދުގެ ާއ ދެ، ާހިންގެވުމާ ގެންދަނީ، ާިއމިގްރޭޝަން ާވަގުތު

ާއިބްރ ހީހަވ ލު ާއިލިޔ ސް ާޝޭޚް ާހުންނެވި ާބޭފުޅަކަށްާމަކީެވވަަޑއިގެން ާދިމ ނުވ  ާފިކުުރ ާފިކުރ އި ވީަމާާއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ާހުށަހެޅިގެންާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާގޮުތން ާވައްޓ ލުުމގެ ާއަގު ާބޭފުުޅްނާާއޭނަގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިތ ނގަިއ ާެވސް ާވަގުތު ދ 

ާއެތަނަށް ާމިދޭތެެރއަކުން ާގޮތަކީ ާމިއުޅޭ ާެވގެން ާއިނގޭ. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑަށް ާގެންދ ކަން މިގެނަިއާާވ ހަކަދަްއކަމުން

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާފަދަ ާމަނިކުމެން ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާގެަނއުމުަގއި ސިސްޓަމެއް

ާމި ާގޯސްެވގެން ާވެސް ާބިލު ާމި ާއޮތީމަ ާހިނގ ފައި ާކަންތައް ާބުރުގެ ާެއ ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާއެީއާާކަޓުނުނެގޭނެ އުޅެނީ.

ާއި ާއިިމގްރޭޝަނުެގާޤ ނޫނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިނގޭތޯ ާބިލުގެ ާބިލު.ާއ ދެ،ާމި ާގެނައުމުގެ ާމ އްދ .48ާާޞްލ ޙު ވަނަ

ާވަނަާމ އްދ ަގއިާމިާއޮންނަނީ...48ާއ ދެ،ާ



 106 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަްށާ ާދަތިނުވ ނެ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެންދަވ  ާވ ަހކަފުޅުދައްަކވަމުން ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާއްާބެހެއްޓެވުމަށްާއަުޅަގނޑުާދަންނަވަން.ާޢަމަލުތަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަހީމްާޢަބްދު

އެމިގްރޭޝަނަށްާފެނިއްޖެާހިނދެއްގައިާއެާމީހަުކާބަލ ާފ ސްކުރުމުގެާބ ރުާާމަންޓްާއޮފްާއިމިގްރޭަޝންާއެންޑުޑިޕ ޓް

ާއެމިާ ާއެންޑް ާއިިމގްރޭަޝން ާއޮފް ާލިބިގެންވެޑިޕ ޓްމަންޓް ާމުހިއްުމާާގްރޭޝަނަށް ާވަރަށް ާމީ ާބިލެއްަގއި ާމިފަދަ އެވެ.

ާިޑކީ ާކ ުރކ ރުގެ ާބޭފުޅުްނގެ ާބައެއް ާމިދެންނެވީ ާފުލުހުންާާކަމެއް.ާމިހެން ާދުްއވ ފައި ާއަުރވ ފައި ާރ  ާފުރެންދެން އަށް

ާއަތު ާތަޙްޤީޤުކ ރު ާމައްަސލަ ާލަިއގަެނގެން ާޑްރައިވަރުކުރަން ާބުނަނީ ާމި ާވަުގތު ާރ އްޖެާބަލ  ާވަނީ ިއްނާާިމހ ރު

ާއެހެންވީމާ  ާގޮހޭ. ާމިާ،ފުރައިގެން ާމުހިއްމުކަްނ ާޤ ނޫނެއްގެ ާމިފަދަ ާދަންަނވަނީ ާމި ާާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ާޮބޑަށްާއޮތީ

ާވެފައޭ ާމުހިއްމު ާމިތ ނވެސް ާދެން ާވ ހަކަފުޅު. ާމޭގައިާގައި ާނަގ  ާތަށި ާމި ާޖައްަސވަމުްނާާދައްކަވަމުން އަތް

ާކަމެއް ާކުރ ނެ ާބޭފުޅުންނަށްާާތިމަންނ މެން ާވ ހަކަދައްަކވ  ާވިދ ޅުވެ ާކުރ ނީ ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށޭ ކުރ ނަމޭ،ާހިތުހުރި

ާ ާއޮީތ ާދަންނަވ ލަން ާކިންގުާވަނ38ާައަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގެ ާާރައްޔިތުްނގެ ާމި ާުއޅުނަކަސް ވަަނ39ާާހެދިގެން

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއަށްވުރެ ާނުހެދެވޭނެއޭ. ާކިްނެގއް ާމަޖިލީހުގެ ާވާ ރައްޔިތުންގެ ާނޫނޭާމ ވަުރގަދަ ާލ ހިކެއް ާހަމަ ނެއޭ.

ާައޅުަގނޑުމެމިތ ނ ާޖަދަލުގައި ާއަޅުަގނުޑމެން ާޖަދަލުކުރަންޏ  ާމ ންނ  ާއެއަްށވުރެ ާއަށްާާކުރ ނަން. ވަުރގަދަ

ާއެހެންވީމ ޖަދަލު ާޮގވ ަނން. ާަވގަށް ާގޮަވއިފިްއޔ  ާަވގަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިނގޭތޯ. އެކަމ ާާ،ކުރ ނަން

ާކޮން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިތ ނމެހެން ާމަސައްކަތްބިރުދައްކ ކަށް ާރައީސް،ާގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެްތ. ާކަމެއް ކުރ ނެ

ވަނ46ާާައ ދެ،ާމިާބިލުގެާާވަގުތުން.ާނައުުމެގާބިލަކީާހަމަާމިގްރޭޝަުނގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެދަންނަވަންތޯާއިމި

ާއަާމ އްދ  ާއ ދެ، ާ)ށ(46ާށް، ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ގެަވނަ ާމި ާއޮންނަނީ ާމި ާޑިޕ ޓްާގެ)ހ(ާގައި ާއޮފްާދަށުން މަންޓް

ާއެްނޑު ާޑިޕ ޓްާއިމިގްރޭޝަން ާލިޔުމެއް ާފ ސްކުރ  ާބަލ  ާއެްނޑުާއެމިްގރޭޝަނުން ާއިމިގްރޭޝަން ާއޮްފ ާމަންޓް

ާހިފެހެއްޓިދ ނެ ާލިާއެމިގްރޭޝަނުން ާމިފަދަ ާޮކޕީއެވެ. ާލިޔުމަކަށްާޔުމެްއގެ ާއެ ާެވގެން ާބޭނުން ފަރ ތުންާާވެރިާއެއް

ާކޮޕީ ާޭއގެ ާޑިޕ ޓްާއެދިއްޖެނަމަ ާއެންޑުެއއް ާއިމިގްރޭަޝން ާއޮފް ާވ ނެާމަންޓް ާދޭން ާއ ެދ،ާާއެިމގްރޭޝަނުން އެވެ.

ާއ ދެ،ާ ާބިލެކޭ. ާމުހިއްމު ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވަނީ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުރީމަ ާމީގައި ާކަންތައްތަކެއް ާމުހިއްމު މިކަހަލަ

ާވަނީ ާބޭުނން ާދަންނަވ ލަން ާމިތ ނާއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާބިގައި ާބޭފުޅުން ާވަރަްށާވ ހަކަދެްއެކވި ލަށް

ޮތްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތިރާާވައިފި.ާއޭގެާެތރޭގައިާޚ އްޞަާގޮތެްއގައިކުަރއްވ ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަާރަނގަޅަށްާރިޢ ޔަތް

ާފ ހަަގކޮށްލަން.ޢަާމެންބަރު ާއަޅުަގނޑު ާނަން ާވަޙީދުގެ ާމަޢުޟޫޢިހަާލީ ާބިުލގެ ާހުޅުހެންވޭމައެއ ެއީކގައި ާބޭރުން ރުާން
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ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަދ އިރ ގެ ާދެއްކެވި ާއެ ާމަނިކު ާމޫސ  ާަގވ ިއދ ާކަރު ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަާއަކީ ާދެއްކި ާޚިލ ފަށް

ާކުްށވެރިާކަމަށްާއެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަން ނޑުވ ތީ ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާދަންނަވ ލަންާާކުރަން.ާހަމަެއއ ެއކު ވެސް

ާަމޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާވަނީ ާމިއަާބޭނުން ާވަޒީުރން ާނެތް ާބޭރުރުހުން ާޭބފުޅުން ާއެ ާމިއަދަށް ާކުރަްއވ ާދުން ފުޅު

ާގެ ާނިކުމެވަަޑިއގެން ާއޮފީސްަތކުން ާަރއްޔިތުންގެ ާބަހަްއަޓވ ފައި ާކ ރުތައް ާރައްޔިތުންގެ ާކ ރު،ާއ ދެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުާވެސްާޢަދޭއަށްާވަަޑއިގަންަނވ ށޭ.ާއަުޅަގނޑުމެންނެއްާނެތީމުއޭާއެާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތު ލީާކަށެއް.ާހަމަާއަޅުގަ

ާއައިސްާ ާމިތަނަށް ާަވީޒރަކަށް ާނެތް ާރުހުން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއޮތީ ާހިތް ާދަންނަވ  ާަތކުރ ރުކޮށްލަުމން ާބަސް ވަޙީދުގެ

ާޖަވ ބުދ ރީ ާދެނެއް ާެއާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާހުށަހެއްނޭޅޭނެއޭ ާމިތަނަށް ާބަޖެޓެްއ ާދައުލަތުގެ ާުނެވވޭނެއޭ. އެއް

ާބޭނުންފުޅުާބޭފުޅުންނަށް ާހުށަހަޅުއްވަން ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާވަޑައިެގން. ާއަނެއްކ ާވ ާމިތަނަށް ާވަންޏ  ާެވސްާކަމަށް

ާޢައްޔަން ާމިނިސްޓަރަކު ާމަޤ މަްށާފިނޭންސް ާބޭފުޅަކީ ާއެ ާފޮނުްއވަންވީ. ާހޯއްދަވަން ާރުހުން ާމިތަނަށް ކުަރއްވ 

ާބޭފުެޅއް ާބޭުފޅަާއެކަީށގެންވ  ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަންޏ  ާމިކަމަށް ާދޭނަން.ާއަުޅަގނޑުމެން ާރުހުން ާރުހުންާާކަށް ތިބީ

ާއިމިގްރޭޝަުނގެާޤ ނޫނަށްާާދޭ ގޮތަށްާހަމަ.ާމަޤ މަށްާލ އިރުާއެކަށީގެްނވ ާޤ ބިލުާބޭފުޅުންނަށް.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާލަތުާއޮތްާގޮތ ހ ބަޖެހޭާމިއަުދާރ އްޖޭގެާރުާައޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާއެއިޞްލ ޙުާގެނައުމުެގާބިލަށްާވ ހަކަދައްކ އި

ާ.ާހަމައެާއިދޭތެރޭގަ ާޤ ނޫނަށް ާއިިމްގރޭޝަނުގެ ާމިއަުދާކަނި ާރައްޔިތުން ާނެތް.ާދިވެހި ާވ ކަެށއް އިޞްލ ުޙާގެނެސްގެން

ާމި ާހަލ ުކވަމުން ާެގއްލި ާނޭނގި ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާހީލަތުަގިއާާމިވަނީ ާބައެްއގެ ާހީލަތްތެރި ާމަކަރުވެރި ދަނީ.

ާބަްއސ ލަނީ ާނަގ ލަރައްޔިތުން ާއެހެންވީމ . ާއޮޔ ލަނީ. ާ، ނީ. ާވ ހަކަަދއްކ އިުރާހ މިފަދަ ާބިލަކަށް ާމިކަހަލަ ލަތެއްގައި

ާދިރ ގު.ާކޮބައިޯތާ ާޮކބައިތޯ ާމުދ ތައް ާހަރު ނޑުމެން ާއެބަހުރި.ާައޅުގަ ާވ ހަކަ ާގިނަ ާަވރަށް ާދަްއކަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާތިލަފަޅު ާޮއއްވ  ާމިކަން ާމިހެން ާެއއަރޕޯޓް. ާކޮބައިޯތ ާކުންފުނި. ާާފެން ާޑޮލަރ43ާާުހިްއކަންެވގެްނ މިލިޔަން

އަޅުަގނޑުމެްނގެާކުީރގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމިހ ުރގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާ

ާ ާެއއްކަލަ ާެތދުވެަވޑަިއގެން ާއެމަނިކުފ ނު ާދެން ާއަތްޖަހ ލ ފައ43ާާިދެއްވި. ާމޭގައި ާލިބިވަޑަިއގަީތމަ ާޑޮލަރު ާމިލިޔަން

ނޑުާހަަމާފިލްމްާސްޓަރެއްހެންާނަށ ލ ފައިާމިވިދ ުޅވަނީާކީއްހޭާކުރ ީނ،ާތިމަންނަމެންާބޭނުންާކަމެކޭާކުރ ނީ.ާއަުޅގަ

ާއިހު ާއޮތީ ާހަާތިރ މ ދަންނަވ ލަން ާޤ ނޫނު ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާމިއީ ާނުަހއްދަވ ށޭ. ާއެހެން ާމިާއެީކަގއި ާމަޖިލީހޭ. ދ 

ާއިހު ާދިމަޖިލީހަށް ާމިއަދު ާތިރ މްކުރައްވ ށޭ. ާމިޮއތީ ާނިޒ މުެގ5ާާވެހިރ އްޖޭގައި ާއެ ާނިޒ މެކޭ. ާހިނގ  ާވަކިެވގެން ބ ރު

ާކަ ާނިންމ  ާބ ރުން ާައރައިނުގަންނ ށޭ.ާެއއް ާބ ރަށް ާއަނެއް ާބ ރުން ާއިހުތިރ މުއެއް ާބ ރުން ާއަެނއް ކުރަންާންތައްތަކަށް

ނޑުމެންގެާމިާނިޒ މުާފުރިހަމަވެގެންާމި ބ ރ އިާޤ ނޫނުާހަދ ާބ ރ އިާާއަންނަނީާސަރުކ ރުާހިންގ ާދަސްކުރ ށޭ.ާއަުޅގަ

ާބ ރ  ާގ އިމުކުރ  ާއެހެންވީމ ާޢަދުލްއިންޞ ފު ާ، އެުކވެގެން. ާފ ރަވެރިެވ،5ާާިމ ާބ ރަށް ާައނެއް ާބ ރުން ާެއއް ބ ރުން

ާބޭނުންވ ާ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިކަންާކޮށްގެން ާބ ރުންާނުވަދެ ާައނެއް ާތެރެއަށް ާއިމުގެ އެއްބ ުރގެ

ާޤަ ާމި ާއެްއާޑިމޮކްރަސީ ާޑިމޮކްރަސީ ާއަދި ާހަޅޭއްލަވަިއގެްނ ާމިތ  ާައޑުގަަދކޮށްގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެގެވޭނީ. އުމަށް
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ާއިިމގްާ ާހަމަެއކަނި ާގެނަޔަާނުގެނެވޭނެ. ާއިޞްލ ޙެްއ ާޤ ނޫނަށް ާއިދިޮކުޅާރޭޝަން ާވ ނީ ާމިކަން ާނުވ ެނ. ާމިކަެމއް ކަސް

ާަހޖަމުފަ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާތިމ މެރ ތްތަކުން ާދަސްކޮށްގެން. ާއެހެންކުރަން ާވ ހަކަ ާކުށްތަކުެގ ާހުރި ާކޮށްފައި މީހުންާާން

ާމިާ ާައޅުަގނޑު ާތިބެގެން. ާއަުޑައހަން ާކަނުލ  ާއިމިގްރޭޝަްނާޤ ނޫނަްށާާދެއްކިޔަްސާެއ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ވ ހަކަަދއްކަނީ

ާ ާވެސް ާޢަމަލުކުރަން ާެއއަށް ާފ ސްކުރީމަ ާޤ ނޫނުތައް ާމިފަދަ ާހަމަެއކަނި ާއ ދެ، ާބިލަށް. ާގެަނއުމުގެ ެއަބާއިޞްލ ޙު

ާފ ސްކުރާ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާމަޖިލިސް. ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާމިއީ ާމަޖިލީހުން، ާރައްޔިތުންެގ ދަސްކުރަންޖެހޭ.

ހިނދަކުާާޤ ނޫނުތަކަށްާސަރުކ ރުާހިންގ ާބ ރުންާއެބަޖެހޭާކިޔަމަންވ ންާނޫނިއްޔ ާއެއަށްާޢަމަލުކުރަން.ާއެހެންާނުވ ހ 

ެއއްާމިާޤައުަމކަށްާނ ންނ ނެ.ާއ ދެ،ާދެންާމިހައްަދވ ާގޮތަކީޯޔާެއއީާމިހ ރުާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވިދ ުޅވ ާިޑމޮކްރަސީ

ާއެ ާތަންތަން ާބޭނުންފުޅުވ  ާބޭފުޅުން ާމިހަދ ާާމި ާގެނައުމަށްޓަކަިއ ާކޮންޓްރޯލަށް ާފުލް ާސިވިްލާާބޭފުޅުންގެ ގޮތަކީ

ާބޭނުންާ ާމި ާމިހ ރު ާލ ން ާއިމިގްރޭޝަނަށް ާމި ާމުވައްޒަފުންތަެކއް ާނުހިމެނޭ ާތުލުސްދޫާާސަރވިްސގައި ާއެއީ ވަނީ.

ާގޮތަްށާ ާވިދ ުޅވި ާވ ހަކަަދއްކަނީ. ާމި ާބިލަށް ާއ ދެ، ާަފދަ ާވިދ ުޅވި ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ރީނދޫާކުލައިގެާމީހުންނަށްާަވޒީފ ާދިނުމަށްޓަކައިާކުރަންާޭބނުންވ ާކަމެއް.ާއެކަންާެއގޮތްޮގތަށްާކުރ ކަށްާައޅުަގނުޑާ

ާމި ާނިޒ މިދަންނަވަނީ ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއަދި ާނުދޭ ާތަނެއް ާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ މުާއަދު

ާއިހު ާވަރަށް ާއެހެްނީވމ ، ާނުދޭ. ާތަނެްއ ާމަތީންާާތިރ މ ވެސް ާވެްސާދެތިންފަހަރެއްގެ ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި އެީކަގއި

ނޑުާމިއިޝ ރ ތްކުަރއްަވއިފި.ާައޅުަގނޑުާހަމަާމިާބިލުާކުރިމަތީގައިާބ އްވަާ ާ:4ވ ހަކަދައްކަނީ.ާބިލުެގާާއިގެންާއަުޅގަ

ާމިާ ާނިންމ ލ ހިތް ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވ ލ ފައި ާމ އްދ  ާއިންޓަރނޭޝަނަލްާާވަނަ ާމިއޮންނަނީ ާމީގައި އޮތީ.

ާސަރވިްސެގާ ާޕޮލިސް ާމޯލްިޑްވސް ާނޯޓިސްތަކެއް ާހުރިހ  ާނެރޭ ާފަރ ތުން ާއިްނޓަރޕޯލްގެ ާއޮގަަނއިޭޒޝަން ޕޮލިސް

ާޑި ާއިފަރ ތުން ާއޮފް ާިހއްސ ޕ ރޓްމަންޓް ާއެކު ާއެިމގްރޭޝަނ  ާއެންޑް ާިމއޮތީާމިގްރޭޝަން ާއ ދެ، ާެއވެ. ކުރަްނވ ނެ

ވިދ ުޅވަނީާޤ ނޫނެއްާއޮތަސްާނެތަސް،ާރުހުންާދިނަސްާނުދިނަސްާާމިކަންކަންާހުރިާގޮތް.ާމިހެންާމިކަންާއޮއްވ ާމި

އެހެނެއްާނުހެދޭނެ.ާރުހުންާނެތްާވަޒީރުންާޖެހޭނީާގެާވަޒީރުންާތިއްަބވ ނޭ.ާއެހެނެއްާނުހެދޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ނުޑާހިތުންާމިހ ރުާިމާ، މުގަިއާދެމިތިބެވޭނީ.ާއެހެްނވީމ އަށްާވަަޑއިގަންަނވަން.ާރުހުންާދިންާަވޒީރުންނަށްާމަޤ  ައުޅގަ

ާވ ހަކަދެެކިވއްޖެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަރަްށ ާއެކަށީގެންވ  ާއޮތީާބިލަށް ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ .ާކަމުގައި

އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލުމުގެާކުރިންާައދިވެސްާެއއްާވ ަހކަާެއއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއ ދެ،ާ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާައކީ ާވ ހަކަ 45ާާއެ ާމ އްދ .ާއ ދެ،ާބިލުގެ ާމ45ާިވަނަ ާމ އްދ ަގއި ާޑިޕ ރޓްާވަނަ ާއޮފްާއޮންނަނީ މަންޓް

ާއޮފީހެ ާއެމިގްޭރޝަންގެ ާއެްނޑު ާޤ އިމުއިމިގްރޭޝަން ާމިާއް ާޢަމަލުކުރ ނީ ާުއޅަނދުފަހަރު ާބަނދަރުތަުކގަިއވ  ކޮށްފައިވ 

ާޑިޕ ރޓް ާއެންޑުޤ ނޫނ އި ާއިމިގްރޭޝަން ާއޮފް ާެއއްގޮތްާާމަންޓް ާގަވ އިދ  ާގޮތުގެާއެމިގްރޭޝަންގެ މަތީންަކްނާާވ 

ާއިިމގް ާގަވ އިދުަތކ ކަށަވަރުކުރުމަށ އި، ާޤ ނޫނ އި ާހިންގަިއފިކަންާޭރޝަންގެ ާޢަމަލެއް ާހިންގަންާާޚިލ ފު ނުވަތަ

ާއެންޑު ާއިމިގްރޭޝަން ާއޮްފ ާޑިޕ ރޓްމަންޓް ާއެފަަދާާއުޅޭކަމަށް ާހިނދެއްގައި ާލިބިއްޖެ ާމަޢުލޫމ ތު އެމިގްރޭޝަނަށް
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ާޑިޕ ރޓް ާއިޚްިތޔ ރު ާފ ސްކުރުމުގެ ާބަލައި ާުއޅަނދެްއ ާއެ ާއަރައި ާުއޅަނދަކަށް ާއެ ާހުއްުޓވ  ާއޮްފާއުޅަނދެއް މަންޓް

ާއެވެ.ާއަިދާމިފަދަާހ ލަތްތަކުގައިާމޯލްިޑވްސްާޕޮލިސްާސަރވިްސާއެމިގްޭރޝަާއިމިގްރޭޝަންާއެންޑު ނަށްާލިބިގެންވެ

ާޑިޕ ރޓް ާއެހީތެިރކަމަށް ާބ ރުގެ ާދިފ ޢީ ާަޤުއމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެންޑުާނުވަތަ ާއިމިގްރޭޝަން ާއޮްފ ާމަންޓް

ާފޯރުކޮްށދޭ ާއެފަރ ތަކުން ާއެހީެތރިކަމެއް ާއެދުނު ާއެ ާިހނދެއްަގއި ާއެދިއްޖެ ާމިާއެމިގްރޭޝަނުން ާއ ެދ، ާއެވެ. ންވ ނެ

ާގެންދ ާ ާއަރުަވިއގެން ާރ  ާޑިކީަތކަށް ާކ ރުަތކުެގ ާެއއްކަލަ ާމ ނަކުރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިދަންނަވ ލީ ނޑު ާއަުޅގަ މ އްދ 

ާފަހިވެގެން ާޤ ނޫނުން ާމި ާފުރުޞަތު ާކުރުމުގެ ާކަންތައްތައް ާއެކަހަލަ ާފެނުނީމަާވެސް ނުޑާާދ ާމަންޒަރު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާމިހާ ޤަބޫލުކުރ ތީ.ާއެހެންވެގެ ާވ ހަކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވ ލީ.ާދަންނަވ ލ ފައި ާކުރުގޮތަކަށް ާމިހ  ާިމާމ އްދ  ާން

ާހިސ ބުންާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރަށްާތިދެއްވިާ ެއއްބ ރުލެްއުވމަށް.ާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތެއްާއަުރވަންާއަުޅގަ

ާކައިިރވެފަިއާ ާވަރަށް ާިމވަނީ ާގަޑި ާމިއަުދގެ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާއެބަިތއްބެވި. ާަވޑަިއގެން ާބޭފުެޅއް ާދެ ކުރިމަތީގައި

ާބޭނުންފުޅުާ ާގެންދަވަން ާކުރިއަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާާކަމަށްާނިމުމަކ . ާފުރުޞަތެްއާވަންޏ  ނޑު އަޅުގަ

ާ ާއޮތް ާުކރިމަތީގައި ާައޅުަގނޑު ާދ އ3ާިއަރުވަފ ނަން. ާވިލިމ ފަންނު ާނަންފުޅަީކ ާމެންބަރެއްގެ ރ ެގާިޢއްޒަްތތެރި

ާއަޙް ާމެންބަރު ާޢަލީާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއޮތީ ާދެން ާމަނިކު. ާޙުސައިން ާނިހ ން މަދު

ާ ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާާމިހ ރުވަޙީދު. ާއޮތީ ާއެހެންވީމ 8ާބ ކީ ާިމނެޓެއް، މިނެޓް. ާއެުރވިދ ނެ.ާާައޅުަގނޑަށް ވަުރ

ާކުިރއަށްާ ާފުރުޞަތެއްަގއި ާއޮންަނ ާވ ހަކަދަްއކަން ާިބލަށް ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެން ާޖެހޭނީ އެއަށްފަހުަގއި

ާގެންދަވަންޖެހޭނީ.ާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ ނިކުާމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަާމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްވިލި

ނޑަށްާެދްއވީތީާޝުކުުރވެރިވަން.ާމިާ އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާމިާބިލަށްާދެވަނަާފުރުޞަތެއްާއަުޅގަ

ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ނުލެވި ާކުރިން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތެޭރަގއި ާމަރުޙަލ ގެ ާެއީއާާއިޞްލ ޙުގެ ާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި. ެއއް

ާާޚ އްޞަ ާމީހުން ާފ ސްކުރުން؛ާގޮތެްއގައި ާމ އްދ އ 48ާަބލ  ާއޭރުަގިއާާބެހޭާވަނަ ާދަންނަވ ލުމުގައި ާެއއްެޗއް ގޮތުން

ާދ ދި ާރަީއސް ާޤައުުމގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާނެތީ. ާދަންނަވ ލެވިަފއި ާފުރުޞަތުަގއި ާއޮތް ާވިދ ޅުވިާާއަޅުަގނޑަށް ފަހުން

ާ ާމަރުޙަލ ަގއި ާޗެކްކުރުމުގެ ާމި ާެއްއޗިހި ާގެންދަން.ާއިމިގްރޭޝަން ާވ ހަަކ،ާކަންތައްަތއް ާއިޖުރ ތެްއގެ ވަރަްށާރަނގަޅު

ާމި ާޗެްކކުރަން ާިމ ާއިތުރަށް ާބަލަިއގެންނޭ ާމިކަންތައްަތއް ާމިންވަރ އި ާބުުރގ އަޅ  ާވަރ ިއ ާހުންނަ ޖެހެނީ.ާާތުނބުޅި

ންޖެހޭާއެއްެޗއް.ާއެކުާއަޅުަގނޑުެމންާގެންދަާވެސްާމިާަމރުޙަލ ާތެރޭގައިާވަރަށްާވިްސނުންތެރިކަމ ާމިއީ، އެހެންވީމ 
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ާމުޅި ނޑުމެްނނަކަށް ާއަޅުގަ ާހ ލު ާމިހުންނަވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާއެހެންވީމ އެއީ ާނޫން. ާޔަޤީނެއް ޤ ނޫނެްއާ، އަކުން

ާދީފިާ ާހޯލެއް ާލޫޕް ާެވސް ާކިރިޔ  ާދޫކޮށްލި، ާހިކަާކަމަށްާާހަދ ފައި ާހަމަ ާވަެދަގންނ ނެ ާއޭގެތެރެއަށް އެއްާާވަންޏ 

ާ ާބީދައިން.ާދެން ާއޭގެވަދެގެންދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަާގޮސް ާވެސް ާއެވ ހަކަ ާބޮޑުވ ނެތީ ާނުހަނު ާގެއްލުންތައް ާިލބޭ ން

ނެޑއްަގއިތޯޭއާށްާވ ނެތީވެާކޮންާގޮަތކުްނާކޮންމުާަކމަކަދަންނަވ ލ ފައިާބޭްއވުމަކީާމުހިއްާމިތަޅުމުގެާމަރުޙަލ ގައި މިންގަ

ާހުންނަ ާލ ފައި ާތުނބުޅި ާދެާމީހަކު ާތިންާގޮތެއް ާޗެާފަހަރު ާމިފަހަރު ނުޑާާކްކުރަން ާމިންގަ ާބުރުގ އަޅ  ޖެހެނީ.

ާޖެހެނީ.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާވަގުތުހަމަވީ.ާާޗެކްކުރަންާމި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދެންނެވިާަވގުތުާައިއސްާހަމަވެއްޖެ.ާ ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުގަ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ މަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްވިލި

ާއ ދެ،ާވަރަށްާޮބޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޖަލް ާމިއަުދގެ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ާއަާދެން ާކަިއރިއަށް ާނިމުމަކ  ާަގޑި ާދެްނާާއުމ ސ ގެ އެކު

ާގައި.22ާ>;ވ ާހޯމަާދުވަހުގެާހެނދުނ4232ާުޮނވެމްބަރުާާ;4މަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީ،ާ

ާ

ާމަޖިލިސްާނިމުނީ.ާމިއަދުގެ.ާالعالوينާربާهللوالحود
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ާ




