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 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

 

  ޖަލްސާ ވަނަ  19 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
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   އިަގ 9:30ނދުނު ހެ ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  11:07ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި  13:27ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:29މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

   މިނެޓް 55ަގޑިއިރާއި  3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: ޖަލްސާގައި  
 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް  ނައިބު  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 

 މެންބަރުން 51ވަލަށްފަހު އިންޓަ، މެންބަރުން 42އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 65ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް މެދު  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއި 

 ލޫފް ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދެކުނުަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެ

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

  ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 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 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ މަޑުއްވަރި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

  މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 



 IV 

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެން 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ  މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 މިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  



 V 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ލް ޢާދި ޙަސަންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    އްޓީގައި ޗު

  

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރި 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



 VI 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 އަޙްމަދު ދީދީ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިންޓަވަލަށްފަހު، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ  *

ޙުސައި މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކަނޑިީތމު  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  މަނިކު،  ޙުސައިން  ނިހާން  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު  ކޮމަންޑޫ  ން، 

މް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް،  މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީ

އަޙްމަދު ސަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ  މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ،  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު، އުނގޫފާރު  މެންބަރު ޢަލީ  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  ލީމް، 

ދާއިރާގެ މެންބަރު   ރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، މިަތވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މުލަކުމެންބަރު އިބް

ދު، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ޔާމީން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަ هللا ޢަބްދު

އިންޓަވަލަށްފަހު، އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާގައި  މުފީދު  ޝިފާޤް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  މެންބަރު   ނާޒިމް  ދާއިރާގެ  ބާރަުށ 

މުޙަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ  ޝިފާޒް،  ޢަބްދުމުޙަންމަދު  ޙަމްދޫން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިނގުރައިދޫ  ނަޝީދު،  ދާއިރާގެ هللا މަދު  ކެންދޫ  ޙަމީދު، 

ހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރަގެ މެންބަރު  މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާ

ޝާހިދު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް،  هللا މަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުރުޤިއްޔާ މުޙަން

 ވެ. ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެ

ޢަބްދުއްރަޙީމް، ބާރަުށ ދާއިރާގެ  هللا ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަލިފުިށ ދާއި

  ޙަމީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ هللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ދާއިރަގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަ هللا ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ 

،  ޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ޝާހިދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަވި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ  މް،  ލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ގައްދޫ 

މުޙަންމަދު ރަޝީދު މެންބަރު  ދެކުނު ދާއިރާގެ  ހިަތދޫ  އަދި  މުޙަންމަދު އަސްލަމް،  ބައިވެ   މެންބަރު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،ޖަލްސާގައި  އަދި   ރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުލަކު  ޞާލިޙު،  މުޙަންމަދު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ރިޔާޒް هللا ހިންނަވަރު  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  އަދި    ޔާމީން، 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާތިންވަނަާއަހަރުެގާާާާާާންބަރުާ:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާއަންގ ރަާާނޮވެމްބަރާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާ
 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާކޯރަމްާވ ާޮގތުެގާމަތީންާމަޖިލީހުެގާާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުގައިާާ.ަގއ9:00ާާިވަނީާާާާމިއަދުާޖަލްސ ާފެށުމަށްާހަމަޖެހިފައި

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ37ާާާމިނެޓްާވަންދެންާރަނަގބީލުޖަހ ާބެލުމަށްފަހުާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގ5ާާާާނުވ ތީާާާާހަމަވެފައި

ާާނޑުާމިއަދުާޢަމަލުކުރަންާަގސްތުދަށުންާއަޅުަގ ެއްއާާާާަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާވަނީާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ 37ާާކުރަނީ

ފުރިހަމަާނު ޖަހަންވ ނެާާވ ފަށ އިރުާޤ ނޫނީާއަދަދުާ ކޯރަމްާރަނަގބީލުާ ާާާާނަމަާ ޖެހުމަށްފަހު ރަނަގބީލުާ 5ާާއެެވ.ާއެާ

ނަމާަާާާނުވ ާާއެއްާކުރިއަށްާެގންދެއުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދަށްާމެންބަރުންާހަމަާާވެސްާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާާމިނެޓްާވ އިރު

ސ ާއެާދުވަހުާނުބ އްވ ާޮގތަށްާއެވެ.ާނުވަތަާޖަލްާާއެާޖަލްސ ާއެހެންާވަުގތަކަށްާމަޖިލީހުެގާރައީސްާފަސްކުރެިވދ ނެ

ާާ ާާާާހަމަޖެއްސިދ ނެވެސް ަގސްތުކުރަނީ އަޅުަގނޑުާ 9:30ާާއެވެ.ާ މި މަސައްކަތްަގއިާ ފެށޭތޯާ އަލުންާ ކުރުމަށް.ާާޖަލްސ ާ

ާާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.

ާ

ާ

 ދުޢ .ާާ .



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.22ާވަުގތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާާމި

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ
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ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

ާ.3/2010ާާ/19މިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީ:ާއޖާ-3.1

ާނެތް.ޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއ3.2ާާްއެޖެންޑ ެގާއައިޓަމުާާާ-3.2

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ..4ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

4.1-ާާާާ ާާއެޖެންޑ  އަރ4ާާިއައިޓަމު އެންުގންާ.ޔ ސަތުންާ 9:30ާާާާާާންގ ާ އެބ3ާާަަގއި އެްއާ އިޤްތިޞ ދީާާާކޮމިޓީާ އޮތް،ާ

ާާާާ،ކޮމިޓީާކޮމިޓީ ާާަގިއ،ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓ1ާާީކޮޓަރީ ،ާާ ކުރ ާާސަރުކ ރުެގާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ާާަގިއ،2ާާކޮމިޓީާކޮޓަރީ

ކޮމިޓީާ ކޮމިޓީާ ބަލ ާ ާާާާާ،މިންވަރުާ ާާާާ.ގައ3ާާިކޮޓަރި 9:30ާާާާއަދި ކަންަގއި މުައއްސަސ ތަކުެގާ ބެހޭާމިނިވަންާ ތައްތަކ ާ

ކުތުބުކޮމިޓީ ަމޖިލީހުެގާ ކޮމިޓީ،ާ ސަބްާ ާާެގާ 11:00ާާާާޚ ނ ގައި، ާާރައްަގއި އިމްތިޔ ޒު މަޖިލީހުެގާ ލުާބިޔިތުންެގާ

ކޮ ކޮމިޓީާ ކޮމިޓީ،ާ ހޮއްެވވިާ ާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ 2ާާާާޓަރި ކޮމެޓ11:15ާާީަގއި، ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ ކޮމިޓީާާާާ،ަގއިާ

ާާ 1ާާާާކޮޓަރީ ާާާާ،މިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީަގިއާއިޖުތިމ ޢީާކ11:15ާާޮަގއި، 2ާާާާކޮޓަރީ ާާާ،ަގއިާސުލޫކުާކޮމެޓ11:15ާާާީަގއި.

ާާ ަގއިާގެވެށިާއަނިޔ ާހުއްޓުވުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްވެވިާކޮމިޓީ،ާކޮިމޓ12:30ާާާާީަގއި.3ާާާާކޮމިޓީާކޮޓަރި

ާާ 2ާާާާކޮޓަރި ކޮމިޓ2:15ާާީަގއި. ބެހޭާ މުއައްސަސ ތަކ ާ މިނިވަންާ ާާާާ،ަގއިާ ކޮޓަރި 1ާާާާކޮމިޓީާ މުޅ2:45ާާާާިަގއި. ަގއިާ

ާާ ަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުަމށ2:45ާާާާްަގއި.2ާާާާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކޮމިޓީ،ާކޮޓަރީ

ާަގއިާ.3ާހޮއްެވވިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.މިާއައިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާާސުވ ލު.5ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ާާއެޖެންޑ  ާާމަޖިާާ،6އަިއޓަމު ޭމޒުން ރައީސްެގާ ާާލީހުެގާ ާާހުށަހަޅ  6.1ާާާާކަންކަން. ނަންބަރު ،2010/16ާޤ ނޫނުާ

ާާޤ ނޫނުާާކުރުުމެގބްރޯޑްކ ސްޓު މ އްދ ގައ6ާާިެގ ޮގތުެގާވަނަާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންމަާވ ާ މޯލްޑިވްސްާ ކޮމިޝަނަށްާާާާތިންާ

ވ ާސިޓީފުޅ އިާެއާާާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ފައި

އިއްަވއި،ާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާއެކުާފޮނުއްވ ފަިއވ ާލިސްޓުގައިާސިޓީފުޅ  ވަނ171ާާާާަާާވ ާނަންފުޅުތައްާމަޖިލީހަށްާ

މައްސަލައާ  ނިންމެވުމަށްާ ޮގތެއްާ ދިރ ސ ކުރަްއަވއިާ މައްސަލަާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ ކޮމިޓީައށްާާާމ އްދ ެގާ ދ އިމީާ ުގޅޭާ

ވ ާސިޓީފުޅުާާާާފޮނުއްވ ފައިާްއޔިތުންެގާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާމުާއަރިހުންާއެާސިޓީާރަން.ާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ އްފޮނުވު

ނިޒ އިްއވ ލަ ދަންނަވަން.ާ މައްސަލަާާމ ދެްއވުމަށްާ ދ އިރ ާާބެހޭާ ވިލުފުށީާ ރިޔ ޟުއެއްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާެގާ

ާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމެންބަރުާރިޔ ޟުވިލުފުށީާދ އިރ ެގާ

މައްސަލަ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ މިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢަަމލުާާއެްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުާާކުރަމުންނެީގާ ގެާދ ާ

ކުރ ނީާމަޖިލީހުެގާރައީސޭ.ާާްއޔ ރުވަނަާމ އްދ ެގާދަށުން.ާއެާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގިއާބުނަނީާއެޖެންޑ ާތ42ާާަަގވ އިދުެގާާ

ާާ މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ޖެނެރަލްއެހެންނަމަވެސްާ އޮޑިޓަރާ މައްސަލަާާާމިތ ާ

އޮތު ެއޖެންޑ ަގއިާ ދުވަސްވެއްޖެާ ިގނަާ އެހެންވީމ ވަރަށްާ ނެިގފަ.ާ ވަނީާ މިހ ރުާ ދުވަސްތަކެްއާާާާ،މަށްފަހުާ ިގނަާ މިހ ާ

ާާ ާމަޖިލީހުެގާރައީސ ާދިމ ލަށްާމިާާ،ުގޅިެގންާާާންޑ ާނުކުރ ތީވެ،ާނުކޮށްާއޮތުމ ާުގޅިެގން،ާމިކަމ ވ ތީވެާމިާއެޖެވެެގން

އެހެން އިވެމުން.ާ ދަނީާ އަޑުތައްާ ނުރުހުމުެގާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ދުވަސްާާާ،ީވމ ކަމުަގއިާ މިހާ  މިކަންާ

ހުށަހަޅ ާާ ކޮމެޓީންާ އެީއާ ބޭނުން.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަަަޅުަގނޑުާ ކީްއެވެގންތޯާ އޮތީާ މަޑުޖައްސ ލ ފަިއާ މިާ ވަންދެންާ

ކޮންާާއެޖެންޑ ގައިާާކަންތައްތައް އޮންނައެބަހުރި.ާ ހުސްކޮށްާ ވެސްާ ދުވަހަކުާ އެހެންީވމ މެާ އަޅުަގނޑަށްާާާާ،ނީ.ާ އެކަންާ

ާާސ  ޭއަގއިާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރުމަށްފުކޮށްލަާދެއްިވއްޔ  ޮއތީމ ާއެހެންވެާެއާވ ހަކަާާާާރަނަގޅު.ާ ެއކަންާ އެޖެންޑ ަގއިާ

ާރައީސްެގާމަޢުލޫމަތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު. މެންބަރުާާާބަލަެއއްާނުަގންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިނިޒ މ ާބެހޭާނުކުތ ެއްއާކަމުަގއި

ާާއިާކަމުަގއިާވިދ ޅުވެފަާާޖެހޭާކަމެއްސްާކުރަންވ ހަކަފުޅުާފައްޓަވަމުންާވެސްާމަޖިލީހުެގާއެޖެންޑ ާކަނޑައެޅުމަކީާރައީ
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އެހެންވީމ ، ާާާާވަނީ.ާ ދަންނަވަން. ވ ހަކަާ ެގންދ ނެާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަތީންާ އެޮގތުެގާ އަޅުަގނޑުާާެއކަންާ

ާވ ާސިޓީފުޅުާއިްއވ ލަދެއްވުމަށްާ.ާާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފައިމުެގާއަރިހުންާދަންނަވަންާރައީއަމީންޢ އް

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢަބްދު އަލްފ ޟިލްާ ރަީއސްާ މަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންެގާ ވެދުންهللا ދަންނަވަމެވެ.ޝ ހިދަށް،ާ ސަލ މަށްފަހުާ ާޤ ނޫނުާާާާ

2010/16ާާާނަންބަރު ާމޯލްޑިވްސްާާމަތިންާާޮގތުެގާވ ާާދ ަގއިމ އްާވަނ6ާަާޤ ނޫނުގެާާކުރުމުގެާބްރޯޑްކ ސްޓް،

ޮއފީހުންާއިޢުލ ނުކުރުމުންާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައިާމެންބަރުންާކޮމިޝަނަށްާބްރޯޑްކ ސްޓިން

ާާ ކުރިމަތިލެއްިވ ކަމަށްާ ބޭފުޅުންއެާ ޢައްޔަންހުރިހ ާ ކޮމިޝަނަށްާ ލިސްޓެއްާ އިސްކަންދޭާެގާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެއްވުމަށްާ

އެާާވ ާާކަމަށްާާތީބުތަރު ބޭފުޅުންާ ކުރިާާއެާ އެކުލަވ ލައި،ކަމަށްާ ތަރުތީބުންާ ލިާާމަތިލެއްވިާ މިާާސްޓ މިާ ބޭފުޅުންާ ާއެާ

އެންމެހައި ހުށަހަޅެއްވިާ ސީޓީއ ާާއޮފީހަށްާ މިާ ރައްޔިާާމަޢުލޫމ ތުާ ނަންފުޅުތައްާ މިާ ވީމ ،ާ ފޮނުވީމެވެ.ާ ތުންެގާާއެކުާ

ބޭފުޅުންެގ7ާާާާނޭާާޢައްޔަންކުރ ކަމަށްާާމެންބަރުާާެގކޮމިޝަނުާާޑްކ ސްޓިންބްރޯދެއްވ ާމޯލްޑިވްސްާާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައި

ފެނިވަޑަިއަގ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނިންމަވައިނަންފުޅުާ މަތީންާ ޮގތެއްެގާ އެދެންނަވ ާ އިޙްތިރ މްާާދެްއުވންާ މެވެ.ާ

ާާ އެދެެމވެ. ާާޛުލްޙ28ާާިޤަބޫލުކުރެއްވުންާ 1431ާާއްޖ  .24ާާާާ މުޙައ2010ްނޮވެމްބަރު ޚ ދިމްކުްމާ ނަޝީދު،ާާ.ާ މަދުާ

ާ މޯލްޑިވްސްާ ާާކޮިމޝަނުެގާބްރޯޑްކ ސްޓިންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ޢ އްމުކޮށްާމެންބަރުކަމަށްާ ކުރިމަތިލުމަށްާ

އެއިޢުލ ނު ކުރިމަތިލެއްާާކުރުމުންާ ާާކަމަށްާ ބޭފުޅުން. އިބްރ ހ1ީވިާ ޝިހ ދުާ ގއ.ދެއްވަދޫ.ާ މ ވެޔޮދަށުެގ،ާ ާާމް،ާ .2ާާ.

އިންާއިސްމ ޢީލްާޝަފީޤް،ާާ.ާލުޖ4ާެއ.ޮއޑެއްސ .ާާމްާއަޙްމަދުާނ ޞިރުާމ.ާއިބްރ ހ3ީމ ހުރ .ާާއަޙްމަދުާސަލީމް،ާމ.ާާ

.7ާ.ާާމިލަންދޫާާ.ާއަޙްމަދުާނިޔ ޒް،ާކެލްފޯނިޔ ،ާށ.6ހިތަދޫ.ާާާާ.ާއަޙްމަދުާޙަސަން،ާފަރުދ ބަީގޗ ެގ،ާސ.5ތުނަ.ާާގ.ާާ

ާާ ޙަލީމް،ާއެލްޕ ޝޯ،ާނ.ވެލިދޫ. އިބްރ ހ8ީމުޙައްމަދުާ ާާމްާޝިހ މް.ާ ކޫލްބްރ ސް. ބަދުރުއްނ9ަ،ާގ.ާ ރު،ާމއ.ާޞީ.ާ

ާާ 10ާާވިލުވެލި. ޖަވ ހިރުވ . ރިޟ ،ާ ާާޢަލީާ ބ.ތުޅ ދޫ. ވ.މ11ަދީ،ާ އަޝްރަފް،ާ އިބްރ ހީމްާ ާ.ާާ މުޙައްމަދ12ާާުށިވެލި. ާ.

ާާރުމަންޞޫ ެގމަނަފުށި. ާާއިޝަ.ާޢ 13،ާއެތުމ ެގާގއ.ާ ާާާާލީ،ާހ..ާނޫރ ާޢ14ަތުާހަނ .ާހ.ރަންކޮކ . .15ާާހުދުތަރި.

17ާާ(ާގ.ާނޫކުރި.ާާކުރިކީލަާރިޟ .ާއަޙްމަދުާރިޟ ާ)16ނޫވިލު.ާާާާޝުޖ ޢު،ާމ.هللاާޢަބްދު ލީ،ާހުޅުމ ލާޭާޢަ.ާޒުލައިޚ 

ާާ 54ާާ.18ާާ-02-06ފްލެޓްާނަންބަރު .ާާ ،ާ.ާޢަބްދުލްޙ ފިޒްާޚ ލިދ19ު،ާފަހެލ ،ާގއ.ކޮނޑޭ.ާާޤ ސިމްާާޔަތުމުޢ ވިާއަޙްމަދު

ާާވ ދީ ާާ.ާޢ އިޝަތުާފަސ ޙ ،ާމ.އިޤ20ު،ާބ.ހިތ ދޫ. ާާބްދުލް.ާޢ21ަލީމުެގ. -ރސމުޢީދުާޙަސަން،ާދަފްތަރުާނަންބަރު

.ާކަންދާޫާ.ާޙަސަންާމަނިކު،ާވ24.ާމުއުމިނ ާއ ދަމް،ާގ.ހ ފްސީ.23ާާހ ދޫ.ާާާާމް،ާމ..ާޙަސަންާއިބްރ ހ8754ާާ.22ީ

.27ާާމަދުާނ ސިޙް،ާމ.ފަލްކަންެގ.ާާ.ާމުޙައ26ްގޮއިދޫ.ާާާާލީާއ ދަމް،ާފަރުވ ެގ،ާށާ.ޢަ.25ާާާާ)ރޯނުޭގާޙަސަަަންާމަނިކު(.

ާާާާއިޝަތުޢ  ހ.ރީނދޫކޮކ ެގ. މަނިކު،ާ އަޙ28ްޙުސައިންާ ާާމަާ.ާ ާާދު ހ.ސަންދަލީެގ، ޖަޢ29ުޒ ހިރު،ާ ރަޝީދު،ާ.ާ ފަރުާ

ާާ ާާާާ.ފފަތަނުގމ ެގ، 30ާާދަރަބޫދޫ. މިއުސަމް ާާޢަ.ާ ރަތަފަންދޫ. ގދ.ާ ބަހ ރީވިލ ،ާ ނިޒ ްމ،31ާާއްބ ސް،ާ ޙަސަންާ ާ.
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33ާާނައިފަރު.ާާާާދު،ާބޭބީހައުސް،ާޅ..ާޢަލީާސަޢ32ީގ.ޒަމ ން.ާާ ާާޢު.ާއަޙްމަދު .3817ާާ.34ާާމަރު،ާދަފްތަރުާނަންބަރު

ރީތިަގސްދޮށުެގ.ާާާާ.ާމުޙައްމަދުާޝަހީބް،ާހ.36ލީާސަލީމް،ާމ.އަލަކަ.ާާޢަ.35ާާއައްސޭރިވ ދީ.ާާާާވ.ާާދިލް،ޢ އިންާާޙުސަ

.40ާާ.ާފައްޔ ޒުާފަިއޞަލް،ާގ.ނޫރަންެގ.39ާާޒ މް،ާގ.ޫމންލައިޓް.ާާ.ާފ ތިމަތުާނ38ިވ ތި.ާާާާލީާޝިމްރީ،ާހ.ޢަ.37ާާ

3651ާާާާއިޝަތުާޝައުފ ،ާދަފްތަރުާނަންބަރުޢ  ާާލް،ާމ.ހުދު.ާއަޙްަމދުާފައިޞ41ަ. .ާމަރިޔަމްާޝައުޤީ،42ާާހުދ ެގ.

ާ.2ާާމއ.ލައިޓްކޯނަރާާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގވ އިދުެގ މ އްދ ަގއ171ާާިމަޖިލީހުެގާ މައްސަާާވަނަާ މިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ފޮނުވިްއޖެާާވ ާ ކޮމެޓީއަށްާ އިޤްތިޞ ދީާ ލަާ

ާެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ާބެހޭާމައްސަލަާށްާއަޅުަގނޑުާނިންމަން.ާނިޒ މ ކަމަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާނިގެގންކުށެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަާމިާދަންނަވ ލީާޢ އްމުކޮށްާހަމަާރައްޔިތުންނަށްާއެާާއ ދެ،ާލިޔުމުެގ

ވިޔަތުާޤ ސިމްާެގާނަންާިވދ ޅުވީާމުޢ ވަނަާނަންބަރުަގއިާއޮތްާބޭފުޅ 18ާާާާާވިދ ޅުިވއިރުއްޗަކަށްާވެފައިާދެންމެދ ާއެ

ވެެގންާާާާއެހެންިއާއޮންނަނީާއަޙްމަދުާމުޢ ވިޔަތުާޤ ސިމް.ާާކަމަށް.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިފައިާއޮތްާލިސްޓުގަާ

ާއެތަންކޮޅުާރަނަގޅުކޮށްލުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ()ވަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވިންޢ އްއަމީ އެޮގތަށްާ ާާމަށްާ ނަމަ ވ ާ ރަނަގޅުކޮށްލެާާާޔައުމިއްޔ ދ ޅުވެފައިާ އެޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުާާއިންާ ކަމަށްާ ވުނުާ

ާންާ.ބަލައިަގންނަ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާއެޖެންޑ  ައއިޓަމު އެއްެވސްާާމަޖިލީހ7ާާަާ މިއަދުާ ދަށުންާ އައިޓަމުެގާ މިާ ޤަރ ރު.ާ ބިލ އިާ ތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާ ށްާ

ާާ.މަސައްކަތެއްާނެތް

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާާ.ާކުރިނ8ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެންޑ  އައިޓަމު މިއަދުާާކުށެއްާބިލެްއެގާވ ާާވިފައިތަޢ ރަފްކުރެާކުރިންާާާ،8ާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ާާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާ

ާވެސްާއެފަދަާކަެމއްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެންޑ  އައިޓަމު ާާާބްތިދ އީއިާާ،9ާ 96/10ާާާނަންބަރުާޤ ނޫނ9.1ާާުބަހުސް. ާވަނ2ާަާާށްޤ ނޫނަާބެހޭާާކުންފުންޏ ،
5ާާދައުރުގެާާވަނ3ާަާެގ2010ާާޮއކްޓޯބަރ12ާާވަނީާާއިްއވ ފައިާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުެގާާލު.ާމިބިާއިޞްލ ޙުެގނައުމުެގ

ރަޝީދު.ާއަޅުަގނޑުާާރިޔ ޟުާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާިވލުފުށީާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ ނީާމަޖިލީހަށްާބިލުާޖަލްސ ަގއި.ާމިާވަނަ
ާާާއަރުވަން.އްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުޢި
ާ

ާފަހުާ()ވަުގތުކޮޅަކަށް
ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ޟުާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވިލުފުށި

2ާާާޤ ނޫނަށްާބެހޭާާާކުންފުންޏ ،96/10ާާާނަންބަރުާޤ ނޫނު`.ާއަްއސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ާާބިާެގނައުމުގެާާާއިޞްލ ޙުާވަނަ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީ،ާ މިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާ ައުއާާލެއްާ

ާާ ދ އިރުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންާ ދަށުންާ ނިޒ މެއްެގާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ދަށުންާ އަހަރ1997ާާާުޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްެގާ ވަނަާ

ބ ރުާާ އިޚްތިޔ ރ އިާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ އަދިާ ހެދުމ އިާ ކުންފުނިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ނޫާ އެކުލަވ ލެވުނުާ

ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއަލަށ2008ާާްމަށްާވަނީާބ ރުދީފަ.ާއެހެންނަމަވެސްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާޤަރ ރަކުންާއުފެއްދު

އެކުލަވ ލެވުނުާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާމިާބ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާައކަށްާނޯވޭ.ާއެހެންކަމުންާޤަރ ރަކުންާކުންފުންޏެްއާ

ންދޭާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާާހެދޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެާޮގތަކަށްާތަ

ޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާިގނަާޤ ނޫނީާމ ހިރުންާމިާކަމުަގއިާދެކޭޮގތްާތަފ ތުވުމަކީާއެއީާއެާބޭފުޅަކުާއެކަމުަގއިާދެކޭޮގތް.ާާ
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މިާ ެގންނަނީާ މިާ ިއޞްލ ޙުާ ހުށަހަޅ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުންާ އެހެންާ އަޅުަގނޑަކަށް.ާ ނުކުރެވޭނެާ ބަދަލެއްާ އެކަންާ

ވަނ100ާާާާަވަނަާމ އްދ ،ާއަދ99ާާާާިވަނަާމ އްދ ،ާއަދ97ާާާާިވަނަާމ އްދ ،ާއަދ96ާާާާިނަާމ އްދ ާއަދިާާވ95ާާަޤ ނޫނުެގާާ

މ އްދ ާއަށް.ާއެހެންކަމުންާމިާބަދަލުާއައުމ ާުގޅިެގންާކުންފުންޏެއްާއުފެއްދޭާއިރުަގއިާެއާކުންފުންޏ ާބެހޭާޮގތުނާްާ

ބުނ ާޮގތުންާވެސްާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާޮގތެއްާނިންމ ނީ،ާމިފަދަާކަމެއްާނިންމ ނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާމިހ ރުާާ

ޮގތެްއެގާާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ މަންދޫބުން.ާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތުަގއިާ ދ ާ ޤަބޫލުކުރަމުންާ މިއަދުާ

މަކީާިމާނެއްެގާދަށުން.ާމިާނޫންާޮގތަކަށްާމިާކަހަލަާބޮޑެތިާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރުމަތިންާއެކުލަވ ލެވޭާޤ ނޫ

ހުށަހަޅަންާޖެހުނާުާ ބިލުާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ހުރިާކަންތައްތަކެއް.ާ ިގނަާކަންތައްތައްާ ަވރަށްާ އުފެދޭނެާ ކަމުަގއިާސުވ ލުާ

މައިަގނޑުާސަބަބުތަކުެގާތެރޭަގިއާފަހަކަށްާައއިސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާދިޔަީއާކަރުދ ހުންާކުންފުނިތަކެްއާާ

ހަމަާއެހެ ތަން.ާއަދިާ ދިޔަާ ކުންފުނިތަކުަގއިާރައުސުލްމ ލެއްާނެތް.ާއެސެޓެއްާނެތް.ާހެދިެގންާ ހެދުނުާ ންމެާއެހެންާ

ރ އްޖެތޭރެެގާ ހެދުމަށްފަހުާ ކުންފުނިާ އެއްޗިއްސަކީާ ހުރިާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއްޗެއްާ އެްއވެސްާ

ާ ކުންފުނެީގާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ އިންޖީނުެގތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ހުރިާ ކަމަށްވެ،ާާރަށްރަށުަގއިާ ޕްރޮޕަޓީާ

މާިާ ސަރުކ ރުންާ ކުންފުނިތަކުންާ މިދެންނެވިާ އެތަންތަންާ ކަމަށްވެ،ާ މުދާ  މީހުންެގާ އެބަިއާ ރައުސުލްމ ލުކަމަށްވެ،ާ

ޖަނަރޭޓަރުތަކަށްާ ހިންަގމުންާއެާ ތަންތަންާ އެާ އަތުލައިެގންާ ަގދަކަމުންާރައްޔިތުންާއަތުންާ އުފެއްދިާކުންފުނިތަކުންާ

ހިންުގ ެއާ އަޅަިއެގންާ ވިްއކަިއެގންާާތެޔޮާ ކަރަންޓުާ އުފައްދ ާ ޭއެގންާ ބަދަލުނުދީ،ާ ޭއެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ަމށްފަހުަގއިާ

ީވާާ ބެލިކަމުަގއިާ ޮގތަށްާ ޒަމ ނުެގާ މިާ ކުންފުނިާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ތަން.ާ ހޯދަމުންާ ކުންފުނިތަކަށްާ އެާ ފައިސ ާ

ކުރަންވ ނެ ކަންތައްާ މިކަހަލަާ ކުންފުންޏެއްާއުފައްދަިއެގންާ މިއީާ މިާނަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ެވސްާ ާއުސޫލެއްާ

ދެންނެވީކީާކޮންމެހެންާމިާބިލުެގާމަިއަގނޑުާމަޤްޞަދުތަކުެގާތެރޭަގއިާއޮތީާިމޮގތަށްާކުންފުނިާހެދޭނެާކަމަކަށްާެވސްާ

މަިއަގނޑުާާ ބޭނުމަކީ،ާ މަިއަގނޑުާ އިޞްލ ޙުެގާ ެގންނަާ ިމާ އަޅުަގނޑުެގާ ނޫން.ާ ެވސްާ ކަމަކަށްާ ނުހެދޭނެާ އަދިާ

ތަށްާކުންފުންޏެއްާދެނެއްާހެދޭނީާދައުލަތުންާއ ދެ،ާސަރުކ ރުންާކުންފުންޏެއްާހެދޭނީާރައްޔިތުންެގާމަޤުޞަދަކީާމިޮގ

އެނޫންާ ދަށުންނޭ.ާ ޤ ނޫނެއްެގާ އެކުލަވ ލެވޭާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ ބުނެެގންާ ބަހެއްާ އެކަމުަގއިާ މަޖިލީހުންާ

ައޅުަގނޑުމެންނަ ވެއްޖިއްޔ ާ މިކަންާކޮށްފިކަމަށްާ އެބަާޮގތަކަށްާ މިާވ ހަކަދެއްކުމުެގާފުރުޞަތުާ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ ށްާ

ނޫންާނަމާަާ ހެދުންތޯ.ާ ކުންފުންޏެއްާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅުންނަށްާވަޒީފ ާ ޢ އިލ ައކަށްާނިސްބަތްވ ާ ވަކިާ ލިބިެގންދޭ.ާ

އެ ޕ ޓީއެްއެގ،ާ ނަމަާ ނޫންާ ހެދީތޯ.ާ ކުންފުންޏެއްާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ވަޒީފ ާ ރަހުމަތްތެރިންނަށްާ އިރެްއަގިއާާާާގ ތްާ

ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ ހެދުންތޯ.ާމިކަހަލަާ ޮގތަށްާކުންފުންޏެއްާ ބަޔަކަށްާފައިދ ާއޮންނަާ ތިބޭާ ޕ ޓީެއްއަގއިާ ވެރިކަންކުރ ާ

ވިސްނުމުެގ،ާވިސްނ ާތަފ ތުާމ ނަާކަންކަމުަގއިާނަަގއި،ާތަފ ތުާޮގތްޮގތަށްާމިާމުޖްތަމަޢުަގއިާމިއަދުާވ ހަކަދައްކަމުންާާ

ޤަބޫ އަޅުަގނޑުާ ިއރުާާދ އިރުާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ެވއްޓެްއަގއިާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ މިނިވަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ލުކުރ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާކަންތައްތައްާކުރަންޖެހޭނީާއެތެރެާފެންނަާޮގތަށް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުތަކ ާތަޢ ރުޟުނުވ ާ
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ާާ މިއަދުާކުރަމުން މަސައްކަތުެގާތެރޭަގއިާކުރީެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާާޮގތަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ ދާ 

ތަޢ ރުޟުވ ާާ ދ އިރުާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މިހ ރުާ އަށްާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ މިާ ުގޅިެގންާ ބަދަލުވުމ ާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ

ބައެއްާޤ ނޫނ ާއެާޤ ނޫނުތަކުެގާބަެއއްާބައިތައްާމިހ ރުާެވސްާމަޖިލީހުެގާކުޑަާކޮމޓީއަކުންާދިރ ސ ކުރަމުންާއެބަާ

ދޭ.ާތަޢ ރުޟުވ ާމިންވަރުާބެލުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިައދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާފެހިާެގން

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާޤަރ ރެއްެގާދަށުންާކުންފުނިާހެދުމުެގާބ ރެއްާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާލިބިެގނެއްނުވޭ.ާެއކަންާކުރަންާ

ޑައަޅަންާޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެާކަމަށްާވ ނަަމާޖެހޭނެާއުސޫލެއްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަނ

އަޅުަގނޑުމެންެގާކަންބޮޑުވުންާއ ދެ،ާމިކަމުަގއިާކަންބޮޑުވ ާބައެްއެގާކަންބޮޑުވުމަށްާހައްލެްއާލިބިެގންާދ ނެ.ާކޮންމާެާ

ފެނިގެާ ވެސްާ ކަމެއްަގއިާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮންނ ނެ.ާ ދެކޮޅުާ ވެސްާ ިމާާކަމެއްަގއިާ ޮގތަށް.ާ އެާ ދަނީާ ންާ

ބަޔަކުާތިބޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑެްއާާ އިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރ ާބަޔަކ ިއާމިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުނުކުރާ 

މެންބަރުންެގާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެއީއާ ވެސް.ާ ކަމަކަށްާ ފ ސްނުވެދ ނެާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ނުވޭާ

ކަމެ އޮތްާ އެހެންނަމަވެސްާާއަތްޕުޅުމަތީަގއިާ ވެސް.ާ ބަލައިނުަގތުންާ ބިލުާ މިާ ާ ބަލަިއަގތުމ ިއާ ބިލުާ މިާ އެއީ.ާ ްއާ

ކަހަލަާާ އެކިާ ކަރަޕްޝަނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބުންާ ބިލުެގާ މިާ މިދެންނެވީާ ޮގތެްއަގިއާ ޖުމްލަާ އަޅުަގނޑުާ

ށްޓަކައިާސަރުކ ރަށްާއަންނަާާފަސ ދަތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަހެރިވުމަށްޓަކައިާއ ދެ،ާސަރުކ ރުާވެސްާޒިންމ ދ ރުވުމަ

ބައެއްާކަހަލަާހަމަލ ތަކުންާރައްކ ތެރިވުމަށްޓަކައިާމިފަދަާމިނިވަންާޮގތަކަށްާމިކަންާކުރެޭވނެާމަެގއްާތަނަވަސްވެފަިއާާ

މަކީާބޭނުންތެރިާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާފެނިެގންދަނީާއަބަދުެވސްާސަރުކ ރުންާއޮތު

ާކަމެއްާކުރިާކަުމަގިއާވީާނަމަވެސް،ާެއކަންތަކަށްާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާފ ޑުކިޔަމުންާދ ތަން.ާމިހެންާމާިާރަނަގޅު

ކަންތައްތައްާކުރަންޖެހެނީާހެޔޮާކަންތައްތަކަށްވުރެާނުބައިާކަންތައްތައްާިގނަވީމަާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވެނީ.ާާ

ެއއްާނޫން.ާއެހެންާމީހަކަށްާއެއީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތް.ާެއާއަޅުަގނޑުާދެ ކޭޮގތްާއެާބަދަލުނުވުމަކީާއެއީާމައްސަލަާ

ޮގތަށްާ ދެންނެވިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުންާ ބިލުެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ފެނިދ ނެ.ާ ެވސްާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ އެކަންާ

ކީާެއކަށީެގންވ ާާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާމިާއިޞްލ ޙުާައއުމ ާުގޅިެގންާމިާއުސޫލުތަކަށްާހެޔޮާބަދަލުތަކެއްާައއުމަ

މިއަދުާ އ ދެ،ާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ބޭނުންވ ނެާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުާ މިާ އަދިާ ކަމެއް.ާ

ިގނަާ ވަރަށްާ ނަމަވެސްާ ީވާ ބެލިކަމުަގއިާ ޮގތަށްާ ޮއތްާ އެކުލެވިފައިާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ައޅުަގނޑުމެން މައްޗަށްާ ައޅުަގނޑުާމެންބަރުންތަކެއްެގާ އެހެންވީމ ،ާ ިމއޮތީ.ާ އެކުލެވިފައިާ މަޖިލިސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ެގާ

ނިންމުންތައްާވެެގންާދ ނީާރ އްޖޭެގާާ ަގބޫލުކުރަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުންާމިއަދުާަގބޫލުކުރ ާމަޖިލީހުންާނިންމާ 

ތުަގިއާއެކަންކަންާބަލައިަގންނަާާއިޤްތިޞ ދަށ އިާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢަށްާއެންމެާފައިދ ާހުރިާރަނަގޅުާޮގ

ކަންތައްތަކަކީާާ ނިމޭާ ިއއްތިފ ޤުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނެތި،ާ ޮގތަކަށްާވިސްނުެމއްާ ތަފ ތުާ އެކަމުަގއިާ ބަޔަކަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ބެލިދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަުމަގއިާ ކަންތައްތައްާ ބަލައިަގންނަާ ެއކަންާ ރައްޔިތުންާ އެއީާ
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ދޭތެރޭަގިއާާއަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަކ ާ ބައެްއާ ނިމޭާ މަޖިލީހުންާ ހ ލަތްތަކުަގިއާ ބަެއއްާ ފަހަރުފަހަރުަގއިާ ބައެްއާ ނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާސުވ ލުާުއފެދޭާމިންވަރަށްާކަންތައްތައްާޮގއްސަާހުންނަކަންާވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުަގިއާާ

ަގބޫލު މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާާަގބޫލުކުރަން.ާ ތިބި މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މެންބަރުނ77ާާާްކުރ ނީާ

ނިންމ ާނިންމުންާވެެގންާދ ނީާއެއީާރައްޔިތުންެގާހުރިހ ާޙައްޤުތަކެްއާވެސްާއެންމެާފުރިހަމަާއަށްާހިމ ޔަތްކުރެޭވާާ

އަބަ އަޅުަގނޑުާ އެދޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ ވުމަކީާ ޮގތަށްާ އެާ ެއކަންާ ކަމަށް.ާ ނިންމުންތަކެްއާ ނިންމޭާ ދުެވސްާާޮގތަށްާ

ނިންޭމާ ޮގތަށްާ އެއްބަސްެވވޭާ ބަޔަކަށްާ ިގނަާ އެއީާ ނިންމުންތަކަކީާ ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެދެނީާ

ނިންމުންތައްާކަމަށްާވެެގންާދިއުން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލިސްާމިއަދުާއޮތްާޮގތުންާވެސްާެއއްެވސްާބަޔަކަށްާާ

އެއް މިއީކީާ ނޫންާ މަޖިލީހެއްާ އޮތްާ ެއއްކޮށްެގންާާމެޖޯރިޓީާ ވޯޓެއްާ ހުރިހ ާ ފަރ ތްތަކުެގާ ހުރިހ ާ އިދިކޮޅުާ ާ.

ޮގވ ލަނީާާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މިކަުމަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ދަނީ.ާ ކުރެވިެގންާ ކަމެއްާ ެއއްވެސްާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަހުަގއިާ ވިސްނުމަށްާ ފުންކޮށްާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަރުންނަށާްާހުރިހ ާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާމިާބިލ ާމެދުަގއިާޢަމަލުކުރެްއުވމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ

ާ.وبركاتهާهللاާورحمتާعليكم ާوسالم އަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 3ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާމިާބިލަށްާބަހުސްކުރުމަށް 1ާާާާަގޑިއިރުާހަމަޖެހިފައިވޭ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް މިނެޓު.ާޑީ.އ ރު.ޕ8ާާާާީަގޑި

މެންބަރަކަށ3ާާާާްަގޑ1ާާާާިއަށްާާ ކޮންމެާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ ފުރުޞަތ5ާާާާުމިނެޓު.ާ މިނެޓުެގާ

.ާއަޅުަގނޑުާާމިނެޓ5ާާުމިނެޓު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީއަށ5ާާާާްމިނެޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާައށ16ާާާާްލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާޕީ.އޭާައށްާާ

އަޅުަގނޑުާާ ފުރަތަމަާ އެންެމާ ެގންދ ނަން.ާ ފުރުޞަތުައރުވަމުންާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ ފުރުޞަތަށްާ

ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާޕަބްލިކުާާ

ޕަބްލިކުާާ ނަން.ާ ތަޢ ރުފ އިާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ ބެހޭާ ކޮމިޝަނ ާ އެންޓަރޕްރައިސަސްާ

ބިލު ކޮމިޝަންެގާ ޮގތެއްަގިއާއެންޓަރޕްރައިސްާ ހަރުދަނ ާ އަދިާ ޒިންމ ދ ރުާ ކުންފުނިތައްާ ސަރުކ ރުެގާ މިއީާ ާ،

ާހިންގެވުމުެގާމަޤްޞަދުަގއިާޕަބްލިކްާއެންޓަރޕްރައިސްާކޮމިޝަންެގާނަމުަގއިާކޮމިޝަނެއްާޤ އިމުކޮށް..ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލު.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިާވަނީާކުން

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާ

އޮޅުަމކުންާ އެއީާ ކޮމިޝަން.ާ އެންޓަރޕްރައިސްާ ޕަބްލިކުާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަށްާ ައޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ މ ފުކުރައްވ ތިާ

ާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުހުޅުހެންވޭ

ާާ 10ާާާ/96ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު 2ާާ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށް

ސަާއޮތްާާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލެއްާހުށަހެޅުމުންާއަޅުަގނޑަކަށްާމ ާބޮޑުާހައިރ ންކަމެއްާނުލިބޭާބިލުާއައިއްާ

ޮގތެއްަގިއާާ ބޮޑުާ ފ ޅުާ ވަރަށްާ ބިލަކީ.ާ މިާ ނޫންާ ބިލެްއާ ތ އީދުކުރ ާ އެހ ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުން.ާ ުގޅޭާ ޮގތ ާ

ބޮޑަށް.ާާ ވަރަށްާ އޮތްާ އެބަާ ފެންނަންާ ބިލުަގއިާ މަޤްޞަދުތަކެއްާ ސިޔ ސީާ އަސްލުާ ބިލުެގާ ދަންނަވަންޖެހިދ ނެާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ކުންފުނިތަކުން،ާ ސަރުކ ރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޭެގތެރޭަގއިާ ތެރެއިންާ ބ ރުެގާ ލިބިދޭާ އަށްާ ޔ ާ

މައްޗަށްާާ ހަމަތަކެއްެގާ ބަދަލުކުރެޭވާ އުފެއްދުމަށްޓަކައިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކުންފުނިތައްާ އުފައްދަވ ާ

ޤ ނޫނެ އޮތްާ ދ ިއރ ަގއިާ އިޤްތިޞ ދީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފެންނަނީ.ާ މިާ ކަމަށްާ ިއޞްލ ޙެއްާ އޮތްާ އްަގިއާާއެކުލަވ ލެވިފައިާ

މާިާ އިނޭގާ އެބަާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިއަދުާ ވިސްނަންއެބަޖެހޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އިރުަގއިާ އަތްލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރ އްޖޭަގިއާާ މިާ ކުރީކޮޅުާ ހަމަާ އަހަރުެގާ އަންނަާ މިާ ތަޢ ރުފުވެާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ބެހޭާ ނެުގމ ާ ޓެކްސްާ ރ އްޖޭަގއިާ

ާާ ވަރަށް އިޤްތިޞ ދުާ ރ އްޖޭެގާ ފެށޭނެ.ާ ވިޔަފ ރީެގާާޓެކްސްނަަގންާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ވަނީ.ާ މިާ ގޮއްސަާ ހީނަރުވެާ ބޮޑަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ައބަދުވެސްާ އެއީާ ވ ހަކަާ ކަުމެގާ ހިނގ ާ ކުރިއަށްާ ޮއވެެގންާ ައތުަގއިާ ބައެްއެގާ މަދުާ ކޮންޓްރޯލްާ

ަގއިާއަދިާބިލުާދައްކަމުންާއަންނަާވ ހަކަާެއއް.ާއަދިާހަމަާއެއ އެކީަގއިާމިާބިލުާފަރުމ ކުރެވިފައިާއޮތްާޮގތަށްާބަލ އިރު

ހުށަހަޅުއްވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެއްވިާމަޢުލޫމ ތަށްާބަލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާޤައުމުާ

ހިންުގމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރުކ ރުންާމިާއެކުލަވ ލިާއެކުލަވ ލުމުަގއިާރ އްޖެތެރޭަގއިާހުރިާއިންޖީނުެގތަކ ިއާާ

ާާ ތަންތަން ބަޖެޓުންާމިފަދަާ ސަރުކ ރުެގާ ވުމުންާ ޮގތްާ ހިންޭގާ ދަށުންާ ކުންފުނިތަކުެގާ އެާ ހަދ ،ާ ކުންފުނިތަކަކަށްާ

ރިކަރަންޓުާޚަރަދުެގާޮގތުަގއިާކުރީަގއިާކުރަމުންާެގންދިޔަާަވރަށްާިގނަާއެއްޗެހިތަކެއްާފަިއދ ާލިބޭާކުންފުނިތަކެއްެގާ

ހިންޭގާޮގތަށްާސަރުކ ރުންާބަދަލުކުރަމުންާމިާެގންދަނީ.ާާާޮގތުަގއިާރައްޔިތުންެގާއިންޖީނުެގތަކ ާމިހެންާހުރިާތަންތަން

ހޯދިދ ނާެާ މީހުންނަށްާ ބަަަޔަކުާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ެވސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ބަދަލުކުރުމަކީާ ެގންދ ާ ބަދަލުކުރަމުންާ މިާ

ާާ ރަނަގޅުާާކުރިއެރުމަށްޓަކައިާމުޅިާވިޔަފ ރިާހުއްޓުންއަރ ާޮގތަށްާިމކަންާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާއެީއާއެންމެ

ޤ ނޫނަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ އިރުަގއިާ ހ ލަތަށްާ ވިޔަފ ރީެގާ ރ އްޖޭެގާ ކަމަކަށް.ާ ހިނގައިދ ނެާ ެވެގންާ ޮގތަކަށްާ
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ދ އިރ އަކަށްާާ މިާ ހަމައެކަނިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެގންނަންޖެހެނީާ ކަމަށްާވަނީާވިްއޔ ާމިއަދުާއިޞްލ ޙުާ ެގންނަާ އިޞްލ ޙުާ

ކު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދުާނޫން.ާ ިވއްޔ ާ ވަނީާ ކަަމށްާ ެގންނަާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ންފުންޏ ާ

ފައިސ ާާ އޭެގާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ހަމަާ އެބަހުރިާ ވިޔަފ ރިތައްާ ބައެއްާ ެގންދ ާ ހިނަގމުންާ ރ އްޖޭަގއިާ

ކުންފުނިތަކެ ިގނަާ ވަރަށްާ ލިބެންޖެހޭާ ފައިދ ާ ޭއެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ނުވަތަާ އަިމއްލަާާލިބެންޖެހޭާ ބޭރުެގާ އްާ

ހިންަގމުންާ ހުރި،ާ ހިންގ ފައިާ ޮގތަށްާ ނުވ ާ އިންވެސްޓްމަންޓަށްާ ފޮރިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަމުަގއި.ާ ފަރ ތްތަކެއްެގާ

ެގންދ ާބަެއއްާކުންފުނިތަްއާހުރިކަންާފ ހަަގކުރެވޭ.ާމިާފުރުޞަތުަގިއާއަޅުަގނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަންާއެހެންާހުރިާާ

ބެލުމަށްފަ ގަވ އިދުާސަރުކ ރަށްާދައްކަންޖެހޭާރޯޔަލްޓީާކުންފުނިތައްާ ފަހުަގއިާއެާކުންފުނިތަކުންާ ދިރ ސ ކުރުމަށްާ ހުާ

ިމާާ އ ދެ،ާ ހޯދުން.ާ އ ްމދަނީާ އެާ ދައުލަތަށްާ ސަރުކ ރަށް،ާ ފައިސ ާ އެާ ވ ނަމަ،ާ ެއްއޗެއްާ އެހެންވެސްާ ނުވަތަާ އެއްާ

ނަމުަގއިާާ ކުންފުނިތަކުެގާ ހުރިާ އިރުާ ފެށިާ ޢަމަލުކުރަންާ ފަހުނ2008ާާާާްސްޓުާާއޯގ8ާާާަޤ ނޫނަށްާ ެގާ

ާާ 6ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤަރ ރަކުންާއުފައްދ ފައިާވ ާކުންފުނިތައްާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ތ ާިގނަާެވެގން

މަސްާދުވަހުެގާތެރޭަގިއާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނެއްެގާދަށަށްާބަދަލުކުރަންވ ނެާެއވެ.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާާ

ކުންފުނިތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާވެސްާ ޤ ނޫނަކުން.ާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ހިނަގމުންދަނީާ ާ

ދައުލަތްާާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އުފެއްދެނީާ ކުންފުނިތައްާ އުފެއްދޭާ ޤަރ ރަކުންާ

ެމއްާކުރުމަށްާވަކިާޮގތަކަށްާކަންކަންާާހިންުގމަށްޓަކައިާލިބިފަިއވ ާބ ރުެގާތެރެއިންާކުރ ާކަެމއް.ާެއާބ ރުަގިއާަވކިާކަ

އެހެންވީމ ،ާ ބ ރުތަކެއް.ާ ލިބިދޭާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލ ޒިމުކުރޭާ ޤ ނޫނުައސ ސީންާ ކަނޑައެޅިާ ކުރުމަށްާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުންފުނިާއުފެއްދުމުެގާބ ރުާއަނެްއކ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެކަންާކުރަންާފެށީމަާއަޅުަގނޑުާހަމަާ

މިހ ރާުާދަން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ އަދިާ އުފެއްދިޔަސްާ ކުންފުންޏެއްާ ޕަބްލިކުާ އޮތީާ ހިތްާ ނަވ ާ

ބ ރުާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ހޯދުމަށްާ އ މްދަނީާ ހިންުގމަށްޓަކަިއާ ދައުލަތްާ އުފައްދަންާ ޤ ނޫނަކުންާ

އަންނަ އެާ ދިމ ލަށްާ ަމޖިލީހ ާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތަށްާއަނެއްކ ވެސްާ ވ ހަކަދެއްކިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރިންާ މީެގާ ނީ.ާ

ވެސްާ ފަހަރުަގއިާ މިއީާ ދެންާ ވެެގން.ާ ެގންނަންާ އުޅެވެނީާ މިާ ބަދަލެއްާ ކަހަލަާ ބަދަލުާ ެގނައިާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުާ

ހު ބިލުާ މިާ ިއރުަގއިާ ެގންދ ާ ހިންަގމުންާ ޕްރޮޖެކްޓުތައްާ އެކިއެކިާ ކަންތައްތައްާ އެކިެއކިާ މިއަދުާ ށަހަޅ ާާސަރުކ ރުންާ

ަގބޫލުކުރަްއވަންޖެހޭ.ާ ހަމަާ ޙަޤީޤަތްާ އެާ ިވޔަސްާ ކަުމަގއިާ ތަހައްމަލުނުކުރެވުނުާ ިމކަމުެގާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބައެއްާ

އިޤްތިޞ ދީާކަންކަންާކުރިއަށްާެގންދިއުމ އިާދައުލަތްާހިންުގމުެގާބ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާއަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ

ރިވުމ އިާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާވިޔަސްާއަދިާޕަބްލިކުާކުންފުންޏަކުންާވިޔަސްާާލިބިދޭ.ާދެންާހަމަާއެއ އެކީަގިއާފ ރަވެ

ނޫާާ އޮތްާ ކުރީާ މިދެންނެވީާ ކަމަށްާ ތަފ ތުާ ކުރިއ ާ ޮގތްާ ކުރ ާ ކަންކަންާ ވިޔަސްާ ކުންފުންޏަކުންާ ކޮންމެާ އަދިާ

ބ  މިނިވަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ޚިލ ފަށްާ މުޅިންާ ޢަމަލުކުރިޮގތ ާ ޤައުމުަގިއާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ރުތަކެއްާ
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އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށްާ ނުފޯރ ާ ވެސްާ ނުފޫޒުާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ސަރުކ ރ އިާ ބ ރުތަކަކީާ އެާ އަދިާ އުފެއްދިފަ.ާ ވަނީާ

ާއުފައްދ ފަިއވ ާބ ރުތަކެއްކަންާއެނޭގ.ާއޭެގތެރޭަގއިާއެންޓިާކަރަޕްޝަން...

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާޮގތުެގާމަތީންާކޯރަމްާެގއްލުމުންާރަނަގބީލ37ާާާުެގާަގވ އިދުެގާާމަޖިލީހު

ާާ ހަމަވެއްޖެ.5ާާާޖަހ  ކޯރަމްާ ަގސްތުކުރަނީ...ާ ައޅުަގނޑުާ ނުވ ތީ،ާ ހަމަވެފައިާ ކޯރަމަާ ވެސްާ ބެލުމަށްފަހުާ މިނެޓުާ

ާާ މަނީސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާހުޅުހެންވޭރުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ެގާދަށުންާެއކަންާނުނިނ37ާާްއަޅުަގނޑު

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.

ާ

 ާދެއްކެވުން:ވ ހަކަހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު 8ާާާާާދެންނެވީ ެގާފަހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 2008ާޮއަގސްޓު

ާާ ިގނަވެެގން ފަށ ތ ާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ކުންފުނިތައްާ އުފައްދ ފަިއވ ާ ތެރޭަގިއ6ާާާާޤަރ ރަކުންާ ދުވަހުެގާ މަސްާ

ރައީސު ހަމަާ ވެސްާ މިހ ރުާ ބަދަލުކުރަންވ ނޭ.ާ ދަށަށްާ ޤ ނޫނެއްެގާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންެގާ

އުފައްދަވ ާކުންފުނިތައްާހިނަގމުންާެގންދަނީާހަމަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާހަދ ފައިވ ާޤ ނޫނަކ ާއެއްާޮގތްާވ ާޮގތުެގާ

މިާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްާ ެއބަާ ހަދ ފައިާ މިއަދުވެސްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މަތީން.ާ

އިޞްލ  ނުވަތަާ ނަންބަރުމަސައްކަތްކުރ ާ ޤ ނޫނުާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ާޙުާ މަޖިލީހުނ96/10ާާް؛ ރައްޔިތުންެގާ ެއއީާ

ހަދ ފައިާއޮތްާޤ ނޫނެއް.ާދެންާއިތުރަށްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާހަދ ާޤ ނޫނެއްެގާދަށަށްާެގނައުމުެގާބޭނުމެއްާނެތް.ާާ

ފައިާމިާއޮތީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާާއަނެއްކ ވެސްާހަމަާއަންނ ނީާމިާޤ ނޫނުެގާދަށަށް.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމީަގއިާބުނެ

މިާއުފެއްދުމުެގާބ ރެއްާނުލިބޭނޭ.ާއެކަމަކުާއެހެނެއްާނުވޭާެއާކަމެއް.ާމިާޤ ނޫނަކުންާވެސްާއަދިާއެާކަމެއްާފުރިހަަމާ

ޤ ނޫނުާ ޤަރ ރަކުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މިއޮތީާ ބޭނުންވެފައިާ ބުނަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ވޭ.ާ ނުވެސްާ އެއްާ

އަށްާާއުފެއްދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ދަންނަވ ނަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ އެކަަމކުާ ެގންނުވ ނޭ.ާ

ދައުލަތްާހިންުގމަށްާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާބ ރުެގާތެރޭަގއިާހިެމނޭާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާއޮތްާބ ރެއް.ާދެންާާ

މިސ  އަކީާ މ ނަާ އޭެގާ ނުވުން.ާ ޮގތަށްާ އެާ އ ިއާާއެކަންކަންާ މައްސަލަާ އެައރޕޯޓުެގާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ލަކަށްާ

މިހެންހުރިާކަންކަމ ާުގޅިެގންާފަހަރުަގއިާނިންމަވަފ ނެާކަންނޭނެގާކުންފުންޏެއްާހަދަން.ާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށާްާ
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އުސޫލުންާހިނގ ނެާާާާޤަރ ރަކުންާބަދަލުާމިސ ލަކަށްާތ ށިކުރުމަށްފަހުަގއިާޕަބްލިކުާެއންޓަރޕްރައިސްާނޫނިއްޔ ާިވޔަފ ރި

އެހެންާމުޢ މަލ ތްތަކެއްާކުރުުމެގާބ ރެްއާއަދިވެސްާބަންދެްއާނުކުރެވޭ.ާމިސ ލަކަށްާކުންފުންޏެއްެގާސިފައިަގއިާއެކަންާާ

ާާ އުފަްއދައި، ެއއްާ ވިޔަފ ރިާ ިވޔަސް،ާ ކަުމަގިއާ ނުކީާ ނަންާ ކުންފުންޏެއްެގާ ނުވަތަާ ވިޔަފ ރިާާނުކުރަނީ.ާ އެކިއެކިާ

ހަމަ ލިބިދޭ.ާާާާމުޢ މަލ ތްކުރެވޭނެާ އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ބ ރުާ އުފެއްދުމުެގާ މުއަްއސަސ ތައްާ

އިޞްލ ޙުލުމަކުންާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ މިޮގތަށްާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ކަމެއެަްާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި މިއަދުާ ޮގތެއްާ އެްއވެސްާ ހަމަާ ފުރިހަމަކުރެވޭނެާ ބައިތަްއާާާާމީތިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ެއއީާ ނެތް.ާ

ވަކިކުރެވިފައިާއޮތްާއިރުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާލިބިދޭާބ ރުތަކ އިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކަންކަންާކުރުމުަގިއާާ

ނުވަތަާާ ނަމަާ ނުކޮށްދީފިާ ކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ ނުވަތަާ ބަލ ،ާ މައްޗަށްާ ޮގންޖެހުންތަކުެގާ ހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ސަރުކ ރުންާއަޅ ނުލައިފިާނަމަާދެންާކުރެވޭނެާކަމެއްާކުރެވެންާމިާއޮންނަނީާއެކަންާމިއަދުާވެސްާއެބައޮތްާސުޕްރީމްާ

އެހެންވީމ ،ާާ އެބަހުރޭ.ާ ވެސްާ ފަރ ތެއްާ ބުނ ާ ބަސްާ ފަހުާ އެންމެާ ެއއީާ އަޑުއެހުން.ާ މައްސަލަެއއްެގާ ކޯޓުަގއިާ

ވ ާބ ރުތައްާނިުގޅަިއަގތުމަށްާމިާވަރަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާދީފައިާ

މަސައްކަތްކުރުމަކީާއެއީާކުރެިވެގންވ ނެާކަެމއްާނޫން.ާމިާޮގސްާސީދ ާުގޅެނީާއިޤްތިޞ ދ .ާމިފަދަާބިލަކުންާުގޅެނީާ

ކުންފުނި ހުރިހާ  ހުރިާ އުފައްދ ފައިާ ކުރީަގިއާ މީެގާ މިއަދުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އިޤްތިޞ ދ .ާ ނެތިެގންާސީދ ާ ތަކެއްާ

ދ އިރުަގއިާނުވަތަާޤަރ ރަކުންާނެތިެގންާދ އިރުަގއިާބޭންކުާޮއފްާމޯލްޑިވްސްާއ އިާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއ ާމިހެންޮގސްާމިާ

ޤ ނޫނެއްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޖެހެނީާ މިާ ބަދަލުވ ންާ ދެންާ ކުންފުނިތައްާ ބޮޑެތިާ ހުރިހާ  ހުރިާ ރ އްޖޭަގއިާ

ބޭނު ޤ ނޫނުާ އެާ އެކަންާހެދުމަށްފަހުަގއި.ާ އެހެންާ ވަނީ.ާ އެހެންާ ބަޔަކަށްާ ބ ރުލިބިދޭާ ޤ ނޫނުންާ އެާ ބަޔަކަށްާ ންވ ާ

ވ އިރުަގިއާމިދެންނެވިާިގނަާކުންފުނިތައްާހުރީާސަރުކ ރ ިއ،ާރައްޔިތުންނ ިއާއަދިާބޭރުެގާފަރ ތްތަކ ާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާާ ހަމައެކަނިާރ އްޖޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާާުގޅިފައި.ާިމއަދުާދުނިޔޭަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްކުރަުމންާމިާެގންދަނީ

ދ އިރުަގިއާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ޮގތަކަށްާ ލ މަހިވެފައިވ ާ ދުނިޔެާ މުޅިާ ނޫން.ާ ެއކަންޏެއްާ ތިބެެގންާ އޮފީސްތަކުަގއިާ

ވަރަށްާ ހަމަާ އިޤްތިޞ ދަށްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ނުދަންނަވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ެގނައުމަކީާ އަށްާ ވިޔަފ ރިާ ބަދަލެއްާ މިކަހަލަާ

ނޑުތަކެއްާލިބިދ ާފަދަާކަމަކަށްާވެދ ނޭ.ާއެނގިވަޑަިއަގންނަވ ނެާރ އްޖޭަގއިާމިއަދުާހުރިާޓުއަރިޒަމުެގާބައެްއާާބޮޑެތިާލަ

ދ އިރ ތަކ އިާސަރުކ ރ ާުގޅިެގންާޓުއަރިޒަމުެގާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިާެވސްާއެބަހުރިާރަށްާދޫކުރެވިފަ.ާެއއީާހަމަާ

އުފައްދ  ޤަރ ރަކުންާ ވަރަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ތެރޭަގއިާ ކުންފުނިތަކުެގާ މިދެންނެވިާ ކުންފުނިތައް.ާ ހުރިާ ފައިާ

ބައިވަރުާއަމިއްލަާިވޔަފ ރިވެރިންާއެބަާތިބި.ާބޮޑެތިާވިޔަފ ރިވެރިންާވެސްާއެބަާތިބި.ާދެންާއެމީހުންނަށްާކިހިނެއްތޯާ

ރ އިާނުވަތަާމިއަދުެގާއިދިކޮޅުާާވެެގންާދަނީ.ާމިސ ލަކަށްާޭއެގންާވިޔަފ ރިވެރިާައކީާސިޔ ސީާޮގތުންާމިއަދުެގާސަރުކ 

ފަރ ތްތަކ އިާޚިޔ ލުާތަފ ތުާމީހަކަށްާެވއްޖިއްޔ ާމަޖިލީހުެގާެމޖޯރިޓީާއޮންނަާފަރ ތަކަށްާނޫންާޮގތަކަށްާމިާރ އްޖޭަގިއާާ

އުޅެނީާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުެގާހަމާަާ ޮގތަށްާބަދަލުވެެގންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމީާހަމަާމިާ ވިޔަފ ރިާނުކުރެވޭާ
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މިކަނާްާއަނެއް މިވަރަށްާ އިޤްތިޞ ދަށްާ ކޮންޓްރޯލުކުރުމ އިާ މ ލިއްޔަތުާ މިާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮޕީއެކޭ.ާ ކ ވެސްާ

ވިްއޔ ާާ ދ ާކަމަށްާވަނީާ ހިނަގމުންާ ިމކަންކަންާޯގސްކޮށްާ ހަމަާރަނަގޅުާވ ނެ.ާމިއަދުާ ދިމ ނުކޮށްާމަޑުކޮށްލިޔަސްާ

ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ޮގތަށްާ ދެންނެވިާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ބަިއވަރުާާއަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާ މުއައްސަސ ތައް.ާ މިނިވަންާ އެބަހުރިާ ާ

މިނިވަންާމުއައްސަސ ތައްާއެބަހުރި.ާއެހުރިހ ާމުއައްސަސ ތަކެއްާބޭނުންކޮށްެގންާހަމަާކަންކަންާބެލޭނެާނިޒ މެއްާއެބަާ

ޯގހުންާދ ާކަމަށާްާާާއޮތް.ާކަންކަންާބެލޭނެާޮގތްތައްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންކަމުެގާމައްޗަށްާބަލ ފައިާއެކަންކަން

ޮގތަކީާ ވ ާ މިާ ހެދުމަކުންާ ޤ ނޫނެއްާ ާ ކަމަކަށްާ ކޮންމެާ އެކަަމކުާ ރަނަގޅު.ާ އެންމެާ ބެލުންާ ެއކަންާ ިވއްޔ ާ ވަނީާ

ހަދައިފިއްޔަކ ާ ޚިލ ފަށްާޤ ނޫނެއްާ ޢ އްމުާއުސޫލުތަކ އިާރައްޔިތުންެގާއިހުސ ސްތަކ ާ ސަރުކ ރަކަށްާނޯވެާޤ ނޫނުތަކ ާ

އެާ ވަރަށްާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ ބައްލަވަންޖެހޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ެއއީާ ނޯވެ.ާ ވެސްާ ތަޞްދީޤުކުރެވޭކަށްާ

ިގނަާކަންތައްތަކެއްާއެބަހުރޭ.ާއެމަނިކުފ ނުެގާޒިންމ ާބޮޑުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާޒިންމ އަށްާވުރެ،ާާ

ނުވަަަތަ ފަރ ތަކުންާ އިދިކޮޅުާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ހިންުގމުަގިއ.ާ ނުވަތަާާދައުލަތްާ ފަރ ތަކުންާ ހުށަހަޅ ާ ބިލެއްާ ާ

ޮގތަށްާާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރަކުާބޭނުންާެވެގންާކަމެއްާކުރަންާނިންމިާކަމުަގއިާވިޔަސްާއެކަންކަންާއެާ

ފަރ ތަކަށްާަގދަާބ ރުންާާ ކުއްލިޔަކަށްާކުރެވޭނެާުއސޫލެއްާހަމަޖެހިފަާއެއްާނެތް.ާއަދިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނުާފ ސްކުރާ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔ ާލައްވ ާެއކަންާކުރެވޭނެހ ާބ ރެއްާވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާދީފަާެއްއާާރައީސު

މ ލިއްޔަތުާާ އަިއއިރުާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ މިއަންނަނީ.ާ ފެންނަމުންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ

ތީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއޮތްާޮގތުންާވެއްޖިއްޔ ާދެާވަނަާބުރުަގިއާާޤ ނޫނުަގއިާވެސްާހަމަާމައްސަލަތަކެއްާއުޅޭތީާއެާއޮ

ދުވަހެްއާާ ަވކިާ ތަޞްދީޤުކުރަންވ ނެާ ދެންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ކުރައްވަނީާ މިާ ތަޞްދީޤުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ނޯވެ. އެއްާ ވ15ާާަކަނޑައަޅ ފަާ ކަމަށްާ ތަޞްދީޤުނުކުރ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަނބުރ ާ ތެރޭަގއިާ ންޏ ާދުވަސްާ

މިތަނަށްާފޮނުވަނީ.ާމިތަނުންާދެާވަނަާފަހަރަށްާފ ސްކޮށްފައިާއަނެއްކ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އ ާހަމައަށްާފޮނުވ ލީމަާާ

ާާ ހިފަހައްޓައިެގން ބިލުާ އެާ 10ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނުވަތަ ދުވަސްާ އެައކަށ5ާާާާްއަހަރުާ ހުއްޓަސްާ ދުވަހުާ އަހަރުާ

ލިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކަެމއްާ ވަޒީރުންނަށްާކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއްާ މައްސަލަާ ެއކަހަލަާ ނެތް.ާ ެއއްާ ޔެފަާ

ނިމިފަ.ާ އޮންނ ނީާ ެއކަންވެސްާ މިއަދުާ އޮތްނަމަާ ފެންނަންާ ހަމަާ ުއޅެވެނީ.ާސީދ ާ މައްސަލަިއަގއިާ ދިނުމުެގާ ރުހުންާ

ނު ވެސްާ އެއްޮގތަކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ އޮތްާ ހ ލެްއަގއިާ ފަހަރުާއެކަހަލަާ ބައެއްާ ފެނޭ.ާ

ޖަޒުބ ތުަގއިާކުރެވޭާކަންތައްތަކުންާއޭެގންާފައިދ ާއެއްާވަރަށްާބޮޑަށްާެގއްލުންވ ާތަންާަވރަށްާއ ދޭާހަމަާއިނޭގތޯ.ާ

ހަމަާ ޕ ޓީގައި.ާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ ތިބީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިބީ،ާ މިާ ހަމަާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ދޭ.ާ އ ނާ ހަމަާ

ޤަ މިާ ެގންދ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާއެކީަގއިާ ކުރަމުންާ ބަލަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ މިާ ކޮށްދެވޭތޯާ އުމަށްާމަސައްކަތްތަކެއްާ

މަސައްކަތްތަކުަގއިާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުެގާނުވަތަާމިާބިލުާހުށަހަޅ ާބައެއްާފަރ ތްތަކުެގާވިސްނުންާބަދަލުވެެގންާޮގސްާާ

ރުަގއިާެއާެގންނަާބަދަލެއްެގާސަބަބުންާމުޅިާާތިމ ާއަމިއްލައަށްާއެކަންކަމަށްާއިތުރުާބަދަލުތަކެއްާެގންނަންާރ ވ ާއި
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ޤައުމުެގާއިޤްތިޞ ދަށ އިާމުޅިާރ އްޖެާއަށްާއޭެގންާެގއްލުންލިބިާރައްޔިތުންނަށްާއޭެގާނިކަމެތިކަންާލިބިދ ނެާކަމަށާްާ

އިންޖީނުެގތައްާާ ވިދ ޅުީވާ ެއާ ތަކުރ ރުކޮށްލ ނަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ ބިލުާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ

ދަލުކުރ ތީއޭ.ާއިންޖީނުެގތައްާބަދަލުކޮށްެގންާއިންޖީނުތަކުެގާހ ލަތުާމިއަދުާބަދަލުވީާކޮންޮގތަކަށްތޯާއެބަޖެހޭާބަލަން.ާާބަ

އެއީާ ފަރ ތަކަށް.ާ އެހެންާ ނޫންާ ފަރ ތްާ ބޭނުންވ ާ އޮތީާ ެއާ ލިބިފައިާ ަވޒީފ ތައްާ އިންޖީނުެގތަކުެގާ ވެދ ނެާ ފަހަރުަގއިާ

ދިވެހިރައްޔިތެއް ނޫންާ އެއްާ ނެތް.ާމައްސަލަާ މައްސަލައެއްާ ެއއްެވސްާ ލިބުމުަގއިާ ވަޒީފ ާ ިވްއޔ ާ ވަނީާ ކަމަށްާ ާ

ެވސްާ ސަރުކ ރުންާ ިމައދުެގާ ިވއްޔ ާ ވަނީާ ކަމަށްާ ދެވޭާ ވަޒީފ ތަކެއްާ ީމސްމީހުންނަށްާ މަތިމައްޗަށްާ ފަށްފަށްކޮށްާ

ތަކަށްާވަޑައިެގންާާއެކަންކުރ ާކަމަށްާވަނީާވިްއޔ ާހަމަާއެންޓިާކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނުންާނުވަތަާއެހެންާެވސްާފަރ 

ކަތީބުންެގާާ ހުރިޮގތަށްާ ކުރިންާ އިންޖީނުެގތައްާ އުވ ލ ،ާ މުައއްސަސ ތަްއާ މުޅިާ މ ނައަކީާ ޭއެގާ ބައްލަވަންވީ.ާ އެކަންާ

އަތްދޮށަށްާެގންޮގސްާދައުލަތުެގާބަޖެޓުާކަނޑައެަެޅޭާކޮންަެެމާފަހަރަކުާރިކަރަންޓުާޚަރަދުާހެސްކިޔ ފައިާބޮޑުކޮށްފަިއާާ

ބެލެންސްާނުބެލޭ ޤަބޫލުކުރ ާާާާއޭެގާ ހިންުގމަށްާވިސްނުމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާ ދައުލަތްާ ޚަރަދުާ ޮގތަކަށްާރިކަރަންޓުާ

ޙަޤީޤަތެއްާނޫންާެއއީކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާޔަޤީންކަމ ާއެކީަގއިާދަންނަވަންާައޅުަގނޑުާމިާބިލަކަށްާިމާާ

އްޖޭެގާވިޔަފ ރީެގާހ ލަތަށްާބަލ އިރުަގއިާކުދިކުދިާާއިޞްލ ޙަކަށްާމިޮގތަކަށްާވޯޓެއްާނުދޭނަން.ާއ ދެ،ާމިއަދުެގާމިާރ 

ކުންފުނިތައްާހަމަާފުނޑުވަމުންާމިާދަނީ.ާބައެްއާމީހުންެގާވ ހަކައިަގއިާމިާބުނަނީާބޭރުެގާފަރ ތްތަކަށްާމިާރ އްޖޭެގާާ

ފުންޏެއްާނޫނާްާވިޔަފ ރިތައްާދޭންވީާކީްއވެެގންާހެއްޔޭ.ާހަމަާބުނަމުންާެގންދ ާދޫތަކުންާމިއަދުާމިާބުނަނީާދިވެހިާކުން

ކުންފުންޏެއްާއެާތަނުަގއިާނެތީާހެއްޔޭ.ާއެކަހަލަާހ ލެއްަގއިާމިާއުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާފ ޅުކަންާބޮޑުކޮށްާާ

ރ އްޖޭެގާއެއ ރޕޯޓުާޖީ.އެމް.އ ރަށްާދީެގންާކަމަކުާދ ކަށެއްާނެތް.ާތިލަފުށީާފަޅުާހިއްކުންާހެވީާ ދަންނަވ ފ ނަންާމިާ

ނެތް ވ ކަށްާ ދީެގންާ ޖީ.އެމް.އ ރަށްާާލޯޑަށްާ އެކަމަކުާ ބޭނުންވޭ.ާ ދިނުމަށްާ އެތަންާ އަށްާ ބޮސްކ ލީސްާ އެކަމަކުާ ާ.

އެއަރޕޯޓުާދޭކަށްާބޭނުމެއްާނޫން.ާދެާކުންފުންޏަކީާވެސްާބޭރުެގާދެާފަރ ތް.ާމިކަހަލަާހ ލަތެއްަގއިާޤައުމުާމިާއޮތީ.ާާ

ޮގތްތަކެްއާާާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނަންާމިާކިޔޭާއެްއޗެއްާދިމ ނުވ ާތަންކޮޅު އެބަާއ ދޭާހަމަ.ާމިކަމުަގއިާ

ހޯދަންާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާޔަޤީންކަމ ާއެކީަގިއާމިާދަންނަވަނީާމިާއިޞްލ ޙުާމިާމަޖިލީހުންާ

އިށީނދެާާ ރަނަގޅަށްާ ނޫންާ އެހެނެއްާ ނުކޮށް.ާ މިކަންާ ިމޮގތަށްާ ކަމެއްާ އެދޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބޭރުކޮށްލަދިނުމަކީާ

އ ާބެހޭާޤ ނޫނުަގއިާރައްޔިތުންނަށްާޭއެގންާއެންމެާފައިދ ާއ އިާމަންފ ާލިބޭާޮގތަށްާވިޔަފ ރިއ ާބެހޭާޮގތުންާާވިޔަފ ރި

ާޤ ނޫނުާބައްޓަންކުރުމަކީާއޮތްާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 

ވަބަރަކ ތުހޫ.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާهللاާޒަތްތެރިާރައީސް.ާއައްސަލ މްާޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތު`ާޢިއް

މެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއެާމަނިކުފ ނަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާ
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ބައެާ ހުރިާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބެހޭާ ވ ާާކުންފުންޏ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ ކަންތައްތައްާ އްާ

ާއިޞްލ ޙުތަކެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގންދެވުަމށްާާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ

ާޞަތުއަރުވަން.ާާފުރު

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 

ފައިދ ހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީާ ބިލުާ މަޖިލީހަށް،ާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާކަންކަ މެންބަރަކަށްާ ެއާ ކަމަށްާ ހުށަހެޅުންާޮގތެއްާ ބައްޓަންކުރަްއވަިއެގންާ ބިލުާ މިާ މަްއޗަށްާ މުެގާ

ދ އިރ ެގާާ ވިލުފުށީާ ހަމަގައިުމވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީވެ،ާ ކަމަށްާ ޙަްއޤެއްާ މެންބަރެއްެގާ އެާ އެއީާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ ވަނީާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ބިލުާ މިާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުންފުނިތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުަގއިާއިޞްލ ޙުކުރައްވަންާހުރިާކަންތައްތަކެްއާހުރިާކަމަށްާފ ހަަގކުރެިވެގންާކަމަށް.ާއ ދެ،ާާ

އެާއިޞްލ ޙުތަކަކީާކޮންމެހެންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާކަމަށްވުންާލ ޒިމެއްާނުކުރޭ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާ

ބަލައިލ  ކަންތައްތަކަށްާ ބިލުެގާ މިާ ިގނަާާވެސްާ ވުރެާ ިއޞްލ ޙުތަކަށްާ ހުރިާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ ބިލުަގިއާ އިރުަގިއާ

ކަމުންާާ އެހެންާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ހުރިާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ ޤ ނޫނުެގާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ ކަންތައްތަކެއްާ

ދިރ ސ ކުރަްއވަން.ާމިާބިލުަގިއާާާާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާމިާބިލުާބަލައިަގނެާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވަިއެގންާތަންކޮޅެއްާފުންކޮށް

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުތަކުެގާއިތުރުންާއަދިވެސްާއެާޤ ނޫނުަގއިާހުރިާކަންތައްތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރަްއވަިއެގންާެއާާ

ކޮންެމާ ދިމ ވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ފަދައިންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ އ ދެ،ާ ެގންދެވުން.ާ ކުރިއަށްާ އިޞްލ ޙުތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާކަމެއްަގއި ނޫން.ާ ބައެއްާ ބ ްއވަންޖެހޭާ އޮންނަާ ކަންތައްތަްއާ ޮގތަށްާ ނިންމަންޖެހޭާ ޮގސްާ ކޯޓަށްާ

ފެންނަާއިޞްލ ޙުތައްާޤ ނޫނަށްާެގނެސްެގންާވެސްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާހައްލުކުރަންޖެހޭ.ާޤ ނޫނީާޮގތުންާހަމަާދިމ ވ ާ

ކަާ ހައްލުކުރަންޖެހޭާ ޮގސްާ ކޯޓަށްާ އެީއާ ކަމެއްާ ކޯޓުތަކުެގާާކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެއްޖިްއޔ ާ ކަމަށްާ މެއްާ

ވެސްާ ދައުރުާ މަޖިލީހުެގާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ އެހެންވީމ ،ާ އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކޯޓުތައްާ ނުވަތަާ ިގނަވެާ މަސައްކަތްތައްާ

ހައްލުކުރެވޭނެާާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުެގާ މައްސަލަތަކަކީާ ބައެްއާ ޤައުމީާ ކަންކަމަކީާ ބައެްއާ އެބަޖެހޭ.ާ ފުޅ ކުރަންާ

ކަންތައްތަކަށްާވ ތީ،ާއެކަހަލަާކަންތައްތައްާހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާރިޔ ޟުާރަޝީދުެގާިވސްނ ވަޑައިެގންާހުށަހެޅުްއިވާާ



17 

 

ރަޝީދުާާ ރިޔ ޟުާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މެދުާ ބިލ ާ

ފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހެޅުްއިވާާހުށަހެޅުއްވިާބިލަކީާވެސް،ާަމޢ ފުކުރައްވ ތި.ާވިލު

ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާދަޢުވ ާއެްއާާ ެއއްެވސްާހ ލެްއަގއިާއެންމެާފުރިހަމަާބިލެއްާކަމުަގިއާވ ނެާ ބިލަކީާވެސްާ

ވަނަާމ އްދ 97ާާާާށްާާނުކުރ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބިލުަގއިާއެބަހުރިާވަރަށްާރަނަގޅުާނުކުތ ތައްާވެސް.ާިމސ ލަކަ

އަށްާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙަކީާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާިވސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާެއއީާދަރަންޏަށްާޒިންމ ވުން.ާެއީއާާ

އެބަާާ ބޮޑަށްާ ތަންކޮޅެްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަމަ،ާ ކަމަށްާ ޒިންމ ވ ާ ދަރަންޏަށްާ ކުންފުންޏެއްެގާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ

ާާ ދެން ކަމަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާ ބަދަލުކުރ ާ ފަރ ތަކަށްާ އަމިއްލަާ ކުންފުންޏެއްާ ދައުލަތުެގާ ބަލ އިރުަގއިާ އަނެއްކޮޅުންާ

އެބަހުރިާ ކަންތައްތައްާ ބަެއއްާ ބ ވަތުެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ިވސްނަންާ ސީރިައސްކޮށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ ވަންޏ ާ

ާކިތަންމެާކުރުާބިލެއްާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާާމީަގއިާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާރަނަގޅުާކަމަށްާފ ހަަގކުރެޭވ.ާެއހެންކަމުން

އަދިާ ވ ނެ.ާ ވެސްާ ފަސޭހަާ ވަރަށްާ ބަލައިަގތުންާ ވ ތީެވ،ާ ކަމަށްާ ބިލެއްާ ކުރުާ ބަލައިަގނެ،ާ ބިލުާ މިާ އެދެނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާހުރިްއޔ ާއިޞްލ ޙުކުރަންާވެސްާފަސޭހަވ ނެ.ާ

މެންބަރެްއެގާާއަޅުަގނޑު އެާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅުއްވަނީާ ބިލެއްާ މިތަނަށްާ މެންބަރަކުާ މެންެގާ

ފ ހަަގކުރެއްިވެގން.ާާ ކަންތައްތަކެއްާ އިޞްލ ޙުކުރައްވަންޖެހޭާ ހުރެެގންާ ކަންތައްތަކެއްާ ހަމަާ ވިސްނުންފުޅުަގއިާ

ހުށަހެޅީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާެއއ ާމެދުާފުންކޮށްާނުވިސްނ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެްއާނުކުރަންާމިތަނަށްާބިލެއްާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިލުާ މިާ ޮގތެއްާކަމަކަށެއް.ާ ެގންުގޅުމަކީާއެހ ާޒިންމ ދ ރުާ ބޭރުކޮށްލުމުެގާވިސްނުންާ ހަމައެކަނިާ

އަދި އޮތް.ާ އެބަާ ފުރުޞަތުާ ިއޞްލ ޙުކުރުމުެގާ ހުރިްއޔ ާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަމުނުދ ާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީންާކޮމިޓީާ ާ

މަރުޙަލ ތައާްާ މިާ އޮތް.ާ އެބަާ އިތުރަށްާ ފުރުޞަތުާ ިއޞްލ ޙުކުރުމުެގާ އަދިވެސްާ އައިމ ާ ތަޅުމަށްާ ނިންމުމަށްފަހުަގއިާ

ެގނެސްެގންާާ ޮގތުަގއިާ އެދެވޭާ އެންމެާ އިޞްލ ޙުތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ އެާ ފުރިހަމަކޮށްެގންާ ބިލުާ މިާ ބޭނުންކޮށްެގންާ

އިޞްލ ޙުެގނެވި ޤ ނޫނަށްާ އަށްާ ކަމުަގިއާާފުރިހަމަާ ޤ ނޫނެއްާ ފުރިހަމަާ ވުރެާ މިހ ރަށްާ ޤ ނޫނަކީާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ ާ

ހެދުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާހިތުންާއަޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންޖެހޭާކަމެއް.ާއ ދެ،ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާފަދައިންާމިީއާާ

ާާ މީެގ މިއީާ 15ާާގ ތްަގނޑަކަށްާ އެހެންވ16ާާީ، އިޞްލ ޙު.ާ ެގނެވޭާ ޤ ނޫނަކަށްާ ޒަމ ންތަްއާާއަހަރުކުރީެގާ މިާ މ ،ާ

އައިސްފައި.ާާ ބަދަލުތައްާ ތަފ ތުާ މުޖުތަމަޢަށްާ ހުންނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިރުަގއިާ އަންނަާ ބަދަލުވެެގންާ

15ާާއަޅުަގނޑުމެންާއިޤްތިޞ ދީާހ ލަތަށްާވެސްާތަފ ތުާބަދަލުތައްާއައިސްފައިާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާ އަހަރ16ާާާު،

އަޅުަގނޑުމެން ވ އިރުަގިއާ ޤ ނޫނަށްާާޤ ނޫނަކަށްާ އެާ ދުނިޔޭަގއިާ އަންނަާ ބަދަލުވަމުންާ ތަރައްޤީވަުމންާ މިާ ެގާ

ބަދަލުެގނައުމުެގާވިސްނުމަކީާހަމަާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާވިސްނުންފުޅެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންކަމުންާ

އަ ފޮނުވައިެގންާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ކޮމިޓީައކަށްާ ބަލައިަގނެާ ބިލުާ މިާ ތ އީދުކުރ ާާރިޔ ޟުާރަޝީދުެގާ ޅުަގނޑުާވެސްާ
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ަވއްސަލ މްޢަލައިކުްމާާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ނިންމ ލަން.ާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ލަމުން،ާ ވ ހަކަާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާާهللاާވަރަޙްމަތު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާާ ބިލުާދިވެހިރ އްޖޭެގާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅިފައިާމިއޮތްާއިޞްލ ޙުާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމި

އެކަކަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވޭާ ހިޔެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ސަބަބު،ާ ހުށަހެޅިާ މަުގސަދު،ާ ހުށަހެޅިާ

ޤ  މ ލިްއޔަތުާ ކުރިންާ ދުވަސްާ މަސްާ ހަެއއްކަާ މީެގާ އޮޅިދ ނެހެނެއް.ާ މަުގސަދުާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާާވެސްާ ނޫނަށްާ

ކޮންމެާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ރަްއޔިތަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ ލ ޒިުމކުރީާ އިޞްލ ޙުތަކުންާ ހުށަހެޅުނުާ ހުށަހަޅައިެގން،ާ

ަވކިަވކިންާޤ ނޫނެއްާހަދަންޖެހޭނޭ .ާނަތީޖ އަކަށްާީވާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ،ާާ…އިނ ޔަތަކަށްާ

އިނ  ބޭނުންވ ާ އިނދަޖައްސ ލަންާާފޯރުކޮށްދޭންާ ހުރަސްއެޅުން،ާ ލަސްކުރުން،ާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ ޔަތްތައްާ

ހުށަހެޅިފައިވާ  މިާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ ބިލުާ މިއޮތްާ ކުރިމަތީަގއިާ މިއަދުާ އެހެންމެާ ހަމަާ މަސައްކަތްކުރުން.ާ

އުފެްއދޭނީާއަނެއްކ ވެސްާހަަމާާާއިޞްލ ޙުތަކުެގާބޭނުމަކީ،ާލ ޒިމުާމިާކުރަނީާސަރުކ ރުންާހަދ ާކޮންމެާކުންފުންޏެއް

ޚިދުމަތްާާ އަނެއްކ ވެސްާ ވ ނީާ ނަތީޖ އަކަށްާ ހަދައިެގންނޭ.ާ ޤ ނޫނެއްާ ވަކިަވކިންާ ކުންފުންޏަކަށްާ ކޮންމެާ ވަކިވަކިންާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުނދަޫގކޮށްލުން.ާ ތަންކޮޅެއްާ ކުޑަާ ލަސްކޮށްލުން.ާ ހަމަާ ކުޑަތަންކޮޅެްއާ ފޯރުކޮށްދިނުންާ

ރުކ ރުެގާހިއްސ ވ ާކުންފުނިތައްާހަދ ާމަިއަގނޑުާއެއްާސަބަބެއްާއޮވޭ.ާއެާސަބަބަކީާސަރުކ ރުންާާސަރުކ ރަކުން،ާސަ

މެދުވެރިވެެގން.ާާ ސީދ ާ ސަރުކ ރުާ އެީއާ ފޯރުކޮށްދިނުން.ާ ޚިދުމަތެއްާ އަސ ސީާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ފޯ ޑިޕ ރޓުމަންޓަކުންާ ސަރުކ ރުެގާ ނުވަތަާ މިނިސްޓްރީއަކުންާ ކުންފުންޏެްއެގާާސަރުކ ރުެގާ ރުކޮށްދިނުމަށްވުރެާ

ތަންކޮޅެްއާ ޚިދުމަތްތައްާ އަސ ސީާ ފޯރުކޮށްދެވޭާ ފޯރުކޮށްދިނީމ ،ާ މެދުވެރިކޮށްެގންާ ކުންފުންޏެއްާ ސެޓަޕަކުންާ

ޚިދުމަތްތައްާ އެާ މެދުވެރިކޮށްެގންާ ކުންފުންޏެއްާ ރަނަގޅުވ ނެތީވެާ ކޮށްދިނުމަށްވުރެާ މެދުވެރިވެެގންާ ސަރުކ ރުންާ

ޖޯޑަންާފޯރުކޮށްދެނީ.ާދު އޮސްޓްރޭލިޔ ،ާސަޢޫދީާއެރޭބިއ ،ާ ނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާއިންޑިޔ ،ާޗައިނ ،ާ

އެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާވެސްާއަސ ސީާޚިދުމަތްތައްާއެީއާޞިއްޙަތުާިވޔަސްާތައުލީމުާިވޔަސް،ާއަދިާތެޔޮާިވއްކުންާާ

ށްދެނީާސީދ ާސަރުކ ރުންާކޮށްދެވެންާނެތީމ ،ާާކަމުަގއިާިވޔަސްާވެސްާހަމަާސަރުކ ރުެގާކުންފުނިތަކަކުންާމިާފޯރުކޮ

ނޫނީާސީދ ާސަރުކ ރުންާކޮށްދިނީމ ާކޮންމެވެސްާވަރެއްެގާުއނިކަމެއްާއެާޚިދުމަތްތަކަށްާއަިއސްދ ނެތީވެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ެވއްޖިއްޔ ާސްޓެލްކޯ،ާސްޓެލްކޯެގ،ާއެސް.ޓީ.އޯ،ާއެސް.ޓީ.ޯއގެާ ާާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާިމސ ލުންާބަލ ާކަމުަގއިާ

ތަާއެހެންާއަސ ސީާއެްއޗެހިތަކެއްާރަްއޔިތުންނ ާމައިަގނޑުާބޭނުމަކީާކ ބޯތަކެތި.ާމިސ ލަކަށްާފުޑްާސެކިޔުރިޓީާނުވަ

ހަމައަށްާހަމަާއަެގްއަގއިާކަށަވަރުކޮށްާދެމެހެއްޓެނިވިާޮގތެްއަގިއާފޯރުކޮށްދިނުން.ާއެސް.ޓީ.އޯެގާމަިއަގނޑުާބޭނުމަކީ.ާާ

ޕްރޮވިންސް ކުންފުނިތަކަށް.ާ އަމިްއލަާާޔުޓިލިޓީާ ބޭނުމަކީާ މަިއަގނޑުާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ ކުންފުނިތައްާ ޔުޓިލިޓީާ ތަކުެގާ
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ފަރުދަކުާއެާޚިދުމަތްާދީދީާހުރުމަށްާވުރެާއެާއަންނަާމެދުކެނޑުންތައްާނައިސްާޔުޓިލިޓީާކުންފުންޏަކުންާއެާޚިދުމަށްާ

ކަ ކޮށްދެވޭނެާ ެއކަންާ ޮގތަކަށްާ ދެމެހެއްޓެނިވިާ ތަންކޮޅެއްާ ދިނުމަށްާ މިސ ލަކަށްާާފޯރުކޮށްާ ިވސްނުމުަގއި.ާ ުމެގާ

ކުންފުންޏަކުންާ ތިބެންނުޖެހިާ ޮގސްެގންާ ކަރަންޓުާ ރަށުންާ މުޅިާ ދެންާ ވެސްާ ވިޔަސްާ ކަުމަގއިާ ހަލ ކުވިާ އިންޖީނެއްާ

ކުންފުނިތަްއާާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަނީ.ާ އެކަންާ ވިސްނުމުަގއިާ ކަުމެގާ ކޮށްދޭނެާ ޮގތެްއަގިއާ އެފިޝެންޓުާ އެކަންާ

ނެތްާއިދަޖައްސ ލެވުނީމ  ސްކޭލެްއާ އޮފްާ ިއކޮނޮމީާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސ ފު،ާ ވަރަށްާ ނަތީޖ ާ ނިކުންނ ނެާ ާ

ހިއްސ ވ ާާ ސަރުކ ރުާ އެއީާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ.ާ އެބަާ ެއްއާ އެހީާ ވަރެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ތަނެއްަގއިާ

ކު ޚިދުމަތްތަކެއްާ އަސ ސީާ ބޭނުމަކީާ މައިަގނޑުާ އެކަމަކުާ ބޭނުމަކީ.ާ މެދުވެރިކޮށްާކުންފުނިތަކުެގާ ންފުނިތައްާ

ރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދިނުން.ާއެާއަސ ސީާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭާކުންފުނިތަކަށްާމިވަރުެގާުއނދަުގލެއްާމެދުވެރިކުރީމ ާާ

މަުގސަދުާވެސް،ާނަތީޖ ާވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްާނުވޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮޅިއްޖެހެނެްއ.ާާ

ާމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާޚ އްޞަކޮށްާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްނުވ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައްޔިތުންގެާ

ޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ނަޭމާާ ސަރުކ ރުާ ތިބީާ މިާ އަިއސްާ އިންތިޚ ބުވެާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ

އެހެންކަމުގަާ ކިޔަިއެގން.ާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ނަޭމާ އެކަންާސަރުކ ރުާ ހަރުދަނ ކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެއްޖިްއޔ ާ ިއާ

ހުރަހެްއެގާ ސިޔ ސަތުތަކަށްާ ކޮންމެާ ބޭނުންވ ާ ތަންފީޛުކުރަންާ ސަރުކ ރުންާ އޮތް.ާ ެއބަާ ވެސްާ ޮގތްތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވެސްާ ޮގތަކަށްާ ޖަވ ބުދ ރީވ ނެާ ޙަޤީޤަތަކަށްާ ނުކޮށްާ ަމސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ

ވަންޏ ާާމަސަ ކަމުަގއިާ ކަންބޮޑުވ ާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ޮގތ ާ ދ ާ އެކުލެވިެގންާ ކުންފުނިތަށްާ މިސ ލަކަށްާ އްކަތްކުރެވިދ ނެ.ާ

އުފެއްދުންާ ކުންފުނިތައްާ ެއާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތައްާ ކުރެޭވނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަންޏ ާ ކަމުަގއިާ އުފެދޭާ ސުވ ލުާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުަގއިާ ތަޅުމުަގިއާާހުއްޓުވ ލެވުމުެގާ މިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ބޯޑުތަކަށްާ މިސ ލަކަށްާ ހަރުދަނ ކޮށްާ

ކަމުަގިއާާ އެހެންެވއްޖެާ ލީއޭ.ާ މީހަކުާ ެއވެނިާ މީހަކުލީއޭާ ިމވެނިާ ބޯޑުތަކަށްާ ކުންފުނިތަކުެގާ ސަރުކ ރުާ ވ ހަކަދެކެވޭާ

ކަނޑައަޅ  އުސޫލުތަކެްއާ ރަނަގޅުާ ކަނޑަައޅ ާ ރަނަގޅުާޝަރުތުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުސޫލުތަކަށްާާާާވެއްޖިއްޔ ާ އެާ

މަޖިލީހަކީާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތެއް.ާ ކުރެވިދ ނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ އެއީާ ބެލުންާ ހިނގ ތޯާ ާ އެކަންތައްތައްާ

އެންެމާާ އޮތްާ އޮތްާ ލިބިފައިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެްއޖިއްޔ ާ ކަމުަގއިާ ތަނެއްާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ޮގތުަގއިާ ފ ރަވެރިންެގާ

ައހަ ވަސީލަތަކީާ އެއްާ ިމއަށްުވރެާާމުހިއްމުާ ވެސްާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ބަޖެޓުާ އަހަރީާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަޖެޓު.ާ ރީާ

ކުންފުންޏެްއާާ ސަރުކ ރުންާ ޝަރުތުކުރެވިދ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިސ ލަކަށްާ ކުރެވިދ ނެ.ާ ކަންތަްއާ މިާ ރަނަގޅަށްާ

ކުާ އެާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރީާ ވަންޏ ާ ކަުމަގިއާ ހުރިާ ވިސްނުންާ ތަފްސީލ ާާހަދަންާ އެާ ންފުންޏ އިާ

އެކުލަވ ލަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާެގންނ ށޭ.ާއޭރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރަނަގޅުާނުރަނަގޅުާދިރ ސ ކުރ ނޭާ

ެއާާ އޭރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ އުސޫލުާ ހަރުދަނ ާ އެކަންކުރުންާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ލިބުނީ.ާ ވެސްާ ފުރުޞަތުާ

ތްތެރިާރައީސް.ާތަކުރ ރުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތ ނަގއިާވަޢުދެްއވެ،ާއެާވަޢުދުާފުއްދ ންާާހަރުދަނ ކުރެވުނީ.ާޢިއްޒަ
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މަސައްކަތްކުރުުމެގާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ހުރަހެއްެގާ އެކަމަށްާ ދ ތީވެާ ފުއްދަމުންާ ވަޢުދުާ އުޅޭތީވެ،ާ ބަޔަކުާ

ޢިްއޒަތްތެ ވެސްާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ ހަރުދަނ ކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ ހަމަާބަދަލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަީއސްާ ރިާ

ާކަންކުރެވިދ ނެާޮގތެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ96/10ާާާާ`.ާ

ާާ 2ާާާާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށް އިޞްލ ޙުެގާނަމުަގއިާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާވަނަ

މިވ ާއިޞްލ ޙުެގާމުހިއްމުކަންާއަދިާމިާއިޞްލ ޙުެގާބޭނުންތެރިކަންާއަޅުަގނޑަށްާހ މަެވެގންާދ ާއެންމެާބޮޑުާހެްއކަކީާާ

ާާ މަޖިލީހުަގއި ވެސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވިާ ބިލުާ މަޖިލީހުެގާާމިާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ ފައިާ ބިލުާ

ކޯރަމްާނަގ ލ ފައިާބޭރަށްާވަޑައިަގތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާބިލުންާއަދިާހުށަހަޅަމުންާވިދ ޅުވިާފަދައިންާމީަގިއާާ

ެއކުާާ ހިތ މައ ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮތް.ާ އެބަާ ެވސްާ ބޭނުންތަކެއްާ އޮތް.ާ އެބަާ މަޤުސަދެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާދަން ދަތިކުރުމޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އިޞްލ ޙަކީާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ބިލުަގިއާ މިާ ނަވަންޖެހެނީާ

މެންބަރުާބިލުާހުށަހަޅަމުންާވެސްާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުންާެވސްާއެނޭގ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާޤ ނޫނުައސ ސީންާާ

ތެރިާމަޖިލީހުެގާކޮންޓްރޯލަށްާެގނައުން.ާސަބަބަކީާިއއްތިފ ޤުންާނަސީބުާލިބިދީފައިާއޮތްާބ ރެއްާހަނިކޮށްާމިާޢިއްޒަތް

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ ޮގތަކީާ މިއޮތްާ ދިމ ވެފައިާ މިއަދުާ ނަމަެވސްާ ކަމުންާ ރަނަގޅުާ ނަސީބުާ ނަމަވެސްާ ކަމުންާ ދެރަާ

ނޑުމެންާބުނަމުންާމާިާމަޖިލީހުެގާމިއަދުާކޮންޓްރޯލްާމިާއޮތީާތިާވިދ ޅުވ ާއަޅުަގނޑުމެންާވިދ ޅުވަމުންާެގންދ ާައޅުަގ

ެގންދ ާވ ދަވެރިާސިޔ ސީާޕ ޓީާއ ދެ،ާއިދިކޮޅުާޕ ޓީެގާއަތުަގއި.ާމީެގާނަތީޖ ާއަކަށްާެވެގންާމިާދަނީާރައްޔިތުންނަށާްާ

ހަމާަާ ޖެއްސުން.ާ ރައްޔިތުންނ ާ ސަރުކ ރ އިާ ދަތިކޮށްާ ދިނުމަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ ބޭނުންވ ާ ދޭންާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ

ނަަވންާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިޞްލ ޙުެގާވެސްާޙަޤީޤީާމަޤުސަަަދަކީާމިއޭ.ާމ ލިްއޔަތުާއެހެންމެާއަޅުަގނޑުާދަން

ޤ ނޫނަށްާލެވިެގންާދިޔަާއިޞްލ ޙުަގއިާވީާޮގތަކީާެވސްާެއއީ.ާބޭނުމަކީާވެސްާެއއީ.ާމިހެންވުމުންާހަމަާޙަޤީޤަތުަގިއާާ

ކުރ ނެ ފައިދ ތަކެއްާ މީަގާ އަށްާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ އިދިކޮޅުާ ވ ދަވެރިާ ޤައުމުާވެސްާ ސިސްޓަމަކަށްާ ޕ ޓީާ ސަބަބަކީާ ާ.

ރަްއޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރަކުންާ ާ އިރުަގއިާ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ ވެރިކަންާ ނިޒ މަކުންާ ވެރިކަމުެގާ ޕ ޓީެގާ ބަދަލުވެާ

ެއާާ ޚިދުމަތްތަކެއްާނުދެވިާކަންތަްއތަކަށްާދަތިާކުރެިވއްޖިއްޔ ާެއާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންނަށްާއެނޭގާސަރުކ ރެއްާދެކެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާރައްޔިތަކު މިާ މަޤުސަދުތަކުަގއިާ މިކަހަލަާ މިހެންކަމުންާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރުޅިއަންނ ނެކަން.ާ ާ

ކަެމއް.ާާ ކަންބޮޑުވ ާ ހިތ މަކޮށްާ މެދުާ ެއކަމަކ ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމީާ ދ ާ ބޭކ ރުވެެގންާ ވަުގތުާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މަޖިލީހަށްާ

ޖެ މިާ ދަންނަވަންާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޕ ޓީއޭާާޢިއްޒަތްތެރިާ ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުނީާ

އަހަރުެގާމިާޤައުުމެގާމ ޒީާއަށް.ާމީާމިޤައުމުެގާިމައދުެގާޙަޤީޤަތްާޢިއްޒަތްތެރ30ާާާާިއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާކިޔަނީާާ
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ރެވެމުންާރައީސް.ާއެހެންވީމ ،ާރަްއޔިތުންނަށްާއިންތިޚ ބުތަކުެގާދުަވސްވަރުަގއިާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާބުނެާކު

އެތަްއާާ ދެމުންދ ާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ އަސ ސީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އުފެއްދިެގންާ މިއަދުާ ކުންފުނިތައްާ މަސައްކަތަކީާ މިދ ާ

ޚިދުމަތަކަށްާހުރަސްއެޅުން.ާިމސ ލަކަށްާކ ބޯތަކެތި،ާބޯފެން،ާނަރުދަމ ،ާކަރަންޓު.ާމިކަހަލަާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަކެއްާާ

ކެއްާއުފައްދ ާއެކުންފުނިތަކުންާބޭރުެގާޖަމުޢިއްޔ ާޖަމ އަތްތައްާއަދިާޤައުމުތަކ ާާދޭންާސަރުކ ރުންާޔުޓިލިޓީާކުންފުނިތަ

ބޮޑުާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރުންާ ރަށަށްާ ެއއްހ ާ ދުއިސައްތަާ މިއޮތްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިއަދުާ ހޯދަިއެގންާ ފަންޑުާ ުގޅިެގންާ

ާާ މީެގތެރެއިން ވަރަށްާ ތައްޔ ރުވެާ ދޭންާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ އެކުލަވ ލ ާ ޚިދުމަތްތަްއާާޕެކެޖެއްާ ރަށްރަށުަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ޢަމަލީާޮގތުންާފެށިެގންާމިާދަނީ.ާމީކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއިދިކޮޅުާޕ ޓީއަކަށްާހަޖަމުކުރެވޭނޭާކަމެއްާނޫން.ާދެނާްާ

ާާ އުއްމީދުަގއި ައއުމުެގާ އައުުމެގ30ާާާާވެރިކަމަށްާ ވެރިކަމަށްާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ އެވަރުންާ ވެރިކަންކޮށްާ އަހަރުާ

ޤ ނޫނުތަކަށްާއުއް ދިމ ވަނީާ މިާ ޮގތުންާ މަޤުސަދެއްެގާ މީެގާ އެބައުޅޭ.ާ ބަޔަކުާ އުޅޭާ ކެތްމަދުެވެގންާ ވަރަށްާ މީދުަގއިާ

ހިފަހައްޓައި،ާާ ހަނިކޮށްާ ބ ރުތަްއާ ހުރިާ ދީފައިާ ޕަވަރާއަށްާޤ ނޫނުައސ ސީންާ ެއްގޒެކްޓިވްާ ހުށަހެޅިާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ

މިާޙަޤީޤަތްާމިއަދުެގާމިާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާރައްޔިތުންނަށްާދޭާޚިދުމަތްތަކަށްާދަތިކުރުން.ާާ

ާާ އަހަރުެގާކަޅު،ާބަނަާއަދިރިކަމުެގާތެރޭަގއިާިމ30ާާާާވެސްާއެނޭގާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންނަމަވެސްާހިތ ަމޔަކީ

ރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުށްހީާ ހީކުރ ާ ކަމަށްާ ތިބޭނޭާ ދ އިމަށްާ ރަްއޔިތުންާ ޤައުުމެގާ އެހެންނަމަެވސްާލޮބުވެތިާ އީސް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ުއފައްދަވައިާ މިދުނިޔެާ އުފައްދަަވއި،ާ ޤައުމުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދ ންކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ލެްއވި ޤައުމެްއެގާވެރިޔަކުާވެސްާާهللاާމިދުނިޔޭެގާއަލިކަންާ ދެކެދެނެވޮޑިެގންވ ނެ.ާ ސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާއެކަލ ނެގާ

ާާލިބޭާބ ރެއްާަވކިާމީހަކަ ެގާއިރ ދަފުޅ ާމިންވަރުފުޅުން.ާއެހެންވީމ ،ާެއއިރެްއަގއިާކަންހިނގ ާދ ާާهللاށްާލިބެނީާވެސް

ޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކޮށްާއެާފަރ ތެއްާވެރިކަމުަގއިާހުންނެވިާފަރ ތަށްާއެހީތެރިވެެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިާ

އަޅުަގ ތެރޭަގިއާ މަސައްކަތުެގާ ކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ ވެރިކަންާޢިއްޒަތްތެރިާ މިފެންނަނީާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ނޑަށްާ

ބޭނުންވާ  ެގނެސްދޭންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފަރ ތަށްާ އެާ ހަދާ  ޤ ނޫނުތައްާ ހަދަންޖެހޭާ އެހީތެރިވެދީާ ބ ރަށްާ ހިންގ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެކުާ ހިތ މަޔ ާ ހަމަާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ އެހީތެރިވެދިނުން.ާ ކުރުމުަގއިާ ކަންތައްތައްާ

ާާމިދަން ވަނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލިސްާފެށުނީއްސުރެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާދަނީާއެކަށީެގންވ ާޮގތެއްަގއ17ާާާާިނަވަނީ

ހަމާަާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެބަދޭާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތްނުކުރެވި.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ

ވެ ބެއްލެވީމަާ ރެކޯޑުާ މަޖިލީހެުގާ މިާ މިހ ރުާ ވެސްާާމީޑިޔ ަގއިާ އިއްޔެަގއިާ ތެދުވެާ ޕ ޓީތަކުންާ ވ ދަވެރިާ އިނޭގނެާ ސްާ

ވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރުޞަތުަގއިާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ އައިސްާ ބޭފުޅުންާ ހުއްޓ ާ ވ ހަކަދައްކަންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ

ޒުވ ންކަމުާ ޖ ހ އިާ ތިމ ެގާ ހަށިަގނޑ އިާ އެތެރޭަގއިާ މިތ ާ ހުއްޓުވ ލ ،ާ އަޑުަގދަކޮށްާ މިތ ާ ވަރަށްާ ޖޯޝްާނުދެއްކޭާ ެގާ

ރައްޔިތުންެގާ ޤައުމެއްާ އެްއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ ރަްއޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ ހިނގ ،ާ މަންޒަރުތަްއާ މިކަހަލަާ ދައްކ ،ާ

މަޖިލިސްާއެއްޮގތަށްވެސްާބަލައިަގންނަންާލަދުަގންނަާހ ލެްއެގާދަށުާދަރަޖައިަގިއާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިކަންާމިއޮތީ.ާާ
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އަ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާއެހެންވީމ ،ާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ދަންނަަވންާ މިއަދ96/10ާާާުޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ އިރުަގއިާ ެގންދެވިާ ކުރަމުންާ ވެރިކަންާ މ ޒީަގއިާ ކުރީެގާ ޤައުމުަގއިާ މިާ އިޞްލ ޙަކީާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ

ސަރުކ ރު ބޭނުމަކީާ އިތުރުވެފަ.ާ އިންތިހ އަށްާ އޮތީާ މިާ މުވައްޒިފުންާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ ދައުލަތުންާރައީސްާ ން،ާ

ވެރިކަމުަގއިާހުންނަވ ާބޭފުޅަކުާއެބޭފުޅަކުާރަްއޔިތުންާދެކެާލޯބިވ ތީާހެޔޮމީސްާެވެގންާދޭާއެްއޗެއްާކަމަށްާމުސ ރަާ

ާާ އ ބ ދީެގ ޤައުމުެގާ ޮގސްާ ދަމުންާ މިހެންާ ދުނިޔޭެގ3/1ާާާވެސް.ާ ބަދަލުވީ.ާ މުަވްއޒަފުންނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

މިއެ ޖަމުޢިއްޔ ތަކުންާ ސިވިލްާފައިނޭންޝަލްާ ެއއްކޮށްާ އެއްާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ ޤައުމަށްާ މިާ ނުކުރި.ާ ޤަބޫލެއްާ އްާ

ސަރުކ ރުާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތީ.ާ ޚަރަދަށްވެފައިާ ހިންުގުމެގާ ސަރުކ ރުާ މުސ ރަާ ުމވަްއޒަފުންނަށްާ ސަރވިސްެގާ

ވެފައި ިމއަދުާ އިރުަގއިާ ލިބުނުާ ިމއަދުާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އަށް،ާ ޕ ޓީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަކީާާހިންަގންާ ިމއޮތްާ ާ

ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ.ާާ މުަވއްޒަފުންނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ ލިބޭާ ޤައުމަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލިބެންޖެހެއޭ،ާާ ފެންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކުރަްއވ ާ ޤަބޫލުފުޅުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއަދުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ލިބެންޖެހެއޭ، ނަރުދަމ ާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާާާރައްޔިތުންނަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލިބެންޖެހެއޭ،ާ ކަރަންޓުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ިއރ ދަފުޅ އިާމިންވަރުފުޅުންާއަޅުަގނޑުާމިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާهللاާލިބެންޖެހެއޭ،ާރައްޔިތުންނަށްާޞިއްޙަތުާލިބެންޖެހެއޭ.ާާ

ާާފ ސްކުރަން....ާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާޔަޤީންކަންާއަރުވަންާކޮންމެާޤ ނޫނެއް،ާކޮންމެާއިޞްލ ޙެއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އެބަ ެއއްބަސްވުެމއްާ ތެރޭަގއިާ މީހުންާާާާއަޅުަގނޑުންެގާ އަދަދަކަށްާ ވަކިާ ޕ ޓީއަކުންާ ކޮންމެާ ރައީސްާ އޮތްާ

ތަނުަގއިާިމާ ބައިތިއްބައިެގންާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއެކަމަކު،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންާމިާ

ޖުމް ދެންާ ހަމައެކަނިާ އެބަޖެހޭ.ާ އިނެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިކަންާ ތ ށިވެފަ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ޕ ޓީެގާތިބީާ ހޫރީާ

ތިބިކަންާ ވެސްާ ެމންބަރަކުާ ދެާ ޕީ.ޭއެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ މިތަނަކުާ މީހުންނެއްާ މ ިގނަާ ދެންާ ތިއްބެވީ.ާ ބޭފުޅުންާ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާިމޮގތަށްާމިކަންާކުރަނީާމިާކޮންާސިލްސިލ ާއެއްާފެށިެގންތޯާމިާއުޅެނީ.ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާިމާ

ހަމަކޮށްެގ ކޯރަމްާ މީހުންާ މިކަންާތަނުަގއިާ އެދެންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސްާ އެހެންވީމ ،ާ އުޅެނީ.ާ މިާ ނުތިބެންާ ންާ

ާހައްލުކޮށްދިނުން.ާ
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަސައްކަތަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ކަންތަްއާ ކޯރަމުެގާ މަޖިލީހުެގާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާކޮށްދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންެގާއަރިހުންާވ ނީާއެދިފަ.ާހުއްޓުމެއްާނ ންނ ނެާޮގތުެގާަމތިން

މަތިންާ ެއޮގތުެގާ އެކަންާ އަރިހުންާ ލީޑަރުންެގާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ފަހަރުާ އެއްާ އަދިވެސްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ

ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާހުއްޓުމެއްނައިސްާެގންދެވޭނެާޮގތަށްާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެްއުވމަށް.ާހޯރަފުށިާދ އިރ 

ާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙް

ެގ ކުރިއަށްާ މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިާޝުކުރިއްޔ ާ ންދިއުމަށްާ

ކުރަްއވ ާމަސައްކަތަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާއައްސަރިބަހ އިާސ ބަސްާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާިމާާ

އަކަށްާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤައުުމަގިއާ މިާ މިއަދުާ އަރުަވންާ ޔަޤީންކަންާ ހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ޤައުމުެގާ

ިއނޭގ ބޭފުޅެކޭާ ޒުވ ންާ ާާހުންނެވީާ ޮގތަށް އެއްާ ޕ ޓީާ އިދިކޮޅުާ ވ ދަވެރިާ ޢިއްޒަތްތެރ30ާާާިތޯ.ާ މިާ މ ޒީާ އަހަރުެގާ

މަސައްކަތްާާ ވަރަކަށްާ ކިތަންމެާ ހުއްޓުވ ލަންާ ޚިދުމަތްތައްާ ލިބެންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ މިާ ވަދެާ މަޖިލީހަށްާ

ރަށްާކެރިހުރެެގންާމިާދަންނަވަނީ.ާކުރިޔަސްާހަމަާހިލ ާއެާކަމެްއާނުވ ނެއޭާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަ

ދ ާ ބޭކ ރުވެެގންާ ވަުގތުާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހުށަހެޅިާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޤ ނޫނުތައްާ މިކަހަލަާ

ކަމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާކުރީަގއިާވެސްާދަންނަވަންޖެހުނު.ާއެއްާސަބަބަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާ

މި އެތައްާމިއަދުާ ދ ކަން.ާ ދެމުންާ އެބަާ ޚިދުމަތްާ ފެނުެގާ ރަށެްއަގއިާ އެތައްާ އިނޭގނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ

ރަށެއްަގއިާކަރަންޓުެގާޚިދުމަތްާދެމުންާދ ކަން.ާއެތައްާރަށެްއަގިއާެގދޮރުއެޅުމުެގާމަސަްއކަތްތައްާކުރެވެމުންާދ ކަން.ާާ

ތަޤުބަލުާލޮލުންާއެާއޮތީާމަންޒަރުާޙަޤީޤީާމަންޒަރުާފެންނަން.ާާރައްޔިތުންނަށްާމިއަދުާރައްޔިތުންެގާމިޤައުމުެގާމުސް

އަތްފޯރ ާހިސ ބުަގއިާކައިރީަގިއ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާދެކެންާހަމަާވަރަށްާުއއްމީދުކުރ ާދުވަހެއްާއަޅުަގނޑުާާ

ޕ  އެާ އަިއސްެގންާ ވެރިކަމަށްާ ޕ ޓީާ އެާ ެވސްާ ައކީާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ އޮތްާ ޤައުމުަގއިާ އިންާާމިާ ޓީާ

ކުރަނީާ މިހ ތަނަށްާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ދުވަހަކަށް.ާ ދައްކަިއދޭނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޕެކެޖެއްާ ެގނެސްދޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ބަހުނާްާ ހަޑިމުޑުދ ރުާ ފުރައްސ ރަކުރުމ ިއ،ާ ކިއުމ އި،ާ އެްއޗެހިާ ނޫނީާ ބަޔަކަށްާ ތިބިާ ވެރިކަމުަގއިާ ކީއްތޯ.ާ

ށްާއެރުމ ،ާމިބ ވަތުެގާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުންާފެނިެގންާިމާާމުޚ ޠަބުކުރުމ އި،ާމުޒ ހަރ ކުރުމ އި،ާޭގޓަ

އަހަރެއްހ 2ާާާާދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާހަމަާހިތ މަޔ ާއެްއކޮށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހެނީާމީެގާ
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ކަމ ިއ،ާހަމްދަރުދީާއ އި،ާރަހުމ ިއ،ާާދުވަސްާކުރިއްސުރެާފަށައިެގންާމިާޤައުމުެގާރައްޔިތުންެގާހިތުންާވަނީާޯއގ ވެރި

މިާކަންތައްތަްއާާ މިާޤައުމުަގއިާ ޮގސްފައޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ެއއްކޮށްާ ފިލައިެގންާ މިހިރަމިހިރަާކަންތައްތައްާ ކުލުނ ާ

ިމާާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ މަސައްކަތްކުރަންފެށިާ އަކުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހުރިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ އިތުރުކުރަންާ އ ލ ކޮށްާ

ެގާބިލުތައްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންދ ާކަމީާމިއަދުާއަނެއްކ ވެސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވަންާހިތ މަހުރިާދެރާަާބ ވަތު

މައްސަލައެކޭ.ާޒިންމ ދ ރުާޮގތުަގއިާވ ދަވެރިާޕ ޓީާއިންާޤަުއމުަގއިާހަރަކ ތްތެރިެވެގންާޙަޤީޤީާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހިފައިާ

ައޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާޤައުުމަގިއާމ ރ މ ރީާިއތުރުވެފައި.ާއެތަްއާމީހަކުާާހުރިާޤ ނޫނުތައް،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ދުވ ލެްއެގާމައްޗަށްާމަރުވަމުންާއެބަދޭ.ާކޮބައިތޯާހެއްކ ާބެހޭާޤ ނޫނު.ާކޮބައިތޯާހެއްކ ާބެހޭާޤ ނޫނު.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާ

ބ  ކޮމިޓީަގއިާ މުޖުތ ޒް.ާ އިންނެީވ،ާ މުޤައްރިރަކަށްާ މެންބަރެއްެގާ ާާނިސްބަތްވ ާ އިންނަނީ. އަހަރ2ާާާުއްަވިއެގންާ

ކޮމިޓީތަކަށްާ އެއްާ ޒިންމ ާ ވެސްާ ރައީސްެގާ ފިކުރުކުރަްއވ .ާ ވިސްނ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަނީާ މިާ ހަމަވެެގންާ

ނުބ ްއވ ާާ ކޮމިޓީާ ވެސްާ ދުވަހަކުާ އެންމެާ އަދިާ ކޮބައިތޯ.ާ ބެލުން.ާ ޮގތެްއާ ހިނގ ނުހިނގ ާ ބިލުާ ހުންނަާ ހުށަހެޅިފައިާ

ާރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާމީހަކު....ާ.އިނޭގތޯާޢިްއޒަތްތެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާކެވުންާ:ވ ހަކަދެއްާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގ

އެދެން.ާާ ދެންނެވުންާ ދެއްކެުވމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަށްާ މިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާދަްއކަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޮގތަށްާނަހައްދަވ ށޭާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވުުމަގިއާާއ ދެ،ާނިޒ 

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގ77ާާާމަޖިލީހުެގާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރިޢ ޔަތްކުރެްއވުމަށްާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ާާ 77ާާާާަގވ އިދުެގ އިބްތިދ ޢީ ވ ނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ބިލެއްެގާާވަނަާ ބަހުސަކީ،ާ އިބްތިދ ޢީާ ކޮބައިކަން.ާ ބަހުސަކީާ

ބަހުސްކުރ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މެންބަރުންާ މައްޗަށްާ އަސ ސްތަކުެގާ މައިަގނޑުާ ބިލުެގާ އެާ ބަހުސަކީާ އިބްތިދ ޢީާ
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ާާބަހުސްކުރުން.ާއެާމަރުޙަލ ަގިއާބިލަށްާއެއްވެސްާިއޞްލ ޙެްއާހުށަހެޅުމެއްާނޯންނ ނެ.ާއަދިާއެާބަހުސްާއަމ ޒުވ ނީާއެާ

ފ ހަަގކުރުމުެގާާ ދ އިރ ތައްާ އެާ ނުވަތަާ އުސޫލުތައްާ މައިަގނޑުާ ހިމެނިެގންވ ންވ ނެާ ނުވަތަާ ހިމެނިެގންވ ާ ބިލުަގއިާ

ނުވަތަާ ޤ ނޫނީާ ބިލަކުންާ އެފަދަާ މައްޗަށް.ާ ހިމެނުމުެގާ އުސޫލުތައްާ މަިއަގނޑުާ ހިމެނިެގންނުވ ާ ނުވަތަާ މައްޗަށް،ާ

ކަށްާކުރ ނެާހެޔޮ،ާނުވަތަާނުރަނަގޅުާއަސަރުތަކުެގާމައްޗަށްާާޝަރުޢީާނުވަތަާއިުގތިސ ދީާނުވަތަާމ ލީާސިޔ ސަތުތަ

ޚަރަދުެގާ ކުރަންޖެހޭނެާ ނުަވތަާ މައްޗަށްާ ކަންކަމުެގާ ބަދަލުއަންނަންޖެހޭނެާ ނަމަާ އަތުވެއްޖެާ ޤ ނޫނެއްާ އެފަދަާ ނުވަތަާ

ތްތެރިާމެންބަރުންެގާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާހުރިހ ާޢިއްޒ77ާާަމައްޗަށް.ާައޅުަގނޑުމެންާަގވ ިއދުެގާާ

މިހ ރާުާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ ބިލުތަކުެގާ ނުވަތަާ ބަހުސްާ އިބްތިދ ޢީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ލަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ

ެގންނަންާ އެކަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ދިއުމ ާ ދ ާ ފުޅ ވެެގންާ

ހިސ  ިމާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާބޭނުންވީ.ާ އަޅުަގނޑ30ާާާާުބުން އެއަށްފަހުާ ބޭނުންކުރ ނީ.ާ ހުސްވަުގތުކޮޅެްއާ މިނެޓުެގާ

އަޙްމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ އަރުވ ނީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ފުރުޞަތުާ ދެއްކެވުމުެގާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާާ ަވުގތުކޮޅަކަށްާތަންދޭނަން.ާމިނެޓުެގާހުސ30ާާާްރަޝީދުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާމިާހިސ ބުންާައޅުަގނޑު

 ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

 ]އަށ11:07ާާްއިނ10:30ާާާްާާ-އިންޓަވަލް:[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ފަށަނީ.ާ މިާ ެގންދަންާ ކުރިައށްާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާ ާ.`ާ 96/10ާ؛

ެގނައުުމެގ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ މިާާާކުންފުންޏ ާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބަހުސް.ާ ިއބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ

ާއަރުވަނީާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާާ

ާ

 ާދެއްކެވުން:ވ ހަކަމަދުާރަޝީދުާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙް

އަ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރުާާޝުކުރިއްޔ ާ ެގންދިޔަާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ކުރިންާ ަވުގތުެގާ އިންޓަަވލްާ ޅުަގނޑުެގާ

ނިންމ ލުމ ާހަމައަށްާއައިާއިރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާނެިގާނިޒ މީާމައްސަލައަކ ާުގޅިެގންާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާާ

އުފ ކޮ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދ ންކޮށްދެއްވީތީ،ާ ގަވ ިއދުާ މަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުެގާއަޅުަގނޑަށްާ ެއކަމަށްޓަކައިާ ށް،ާ

ސަބަބަކީާާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ރަީއސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދެވިާ ބަލަހައްޓަމުންާ ރިޔ ސަތުާ ކުރިންާ

ސުވ ލުކޮށްލީމ ،ާއެނޭގނީާޚުދުާއަޕްނީާދިލްސޭ،ާކޯންާކިޔ ހޭ،ާކޯންާނެހީހޭާޗޯރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާާ

މަޖި އ ދޭާ ިމާާހަނދ ނަށްާ ކަމ އި،ާ އޮންނަާ ެވސްާ ވ ޖިބެއްާ ޒިންމ ޔ އިާ ރަީއސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ަގވ އިދުަގއިާ ލީހުެގާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމަސަްއކަތްާއެތައްާދައުރެއްެގާއެތަްއާފަހަރެއްަގއިާެގއްލިެގންާދިޔައީާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާާ

އަޅުަގ ެވސްާ އެޖެންޑ ކުރެވިެގންކަންާ މައްސަލަތަކެްއާ ހަނދ ންކުރަން.ާާނުެގންދެވޭނެާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ނޑުާ

ާާ ިމާބިލުެގ ުގޅިެގންާވަރަށ100ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ިމއޮތްާިއޞްލ ޙ ާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާހުށަހަޅ ފައިާ

8ާާސ ފުކޮށްާއެނޭގާކޮންމަޤުޞަދެއްެގ،ާކޮންބޭނުމެްއެގ،ާކީއްކުރަންކަންާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިެގންާމިާއުޅެނީ.ާއެީއާާ

ާާ ޢިްއޒަތްތެރ2008ާިއޮަގސްޓު މިާ ުއވ ލުމ އި،ާ ކުންފުނިތައްާ ހުރިހ ާ އުފެއްދެވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފަހުންާ ެގާ

ިމާާ ޮގތުަގއިާ މ ނަކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ބަލަިއަގތުމ ،ާ ފ ސްކުރުމ އި،ާ ކަންތައްާ އެާ މަޖިލީހުންާ

ޮގތަށޭާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާކޮންޓްރޯލްާމިާވަުގތުާއިދިކޮޅުާޕ ޓީެގާއަތުާ ަގިއާއޮތުމުންާއިދިކޮޅުާޕ ޓީާޤަބޫލުކުރ ާ

ާާ އުފައްދަންވ ނީ. 8ާާާާކުންފުނިތައްާ ެއ2008ާާޮއަގސްޓު ކުންފުނިތަކ އި،ާ ހުރިާ އުފެދިފައިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ކުރިންާ ެގާ

ޮގތުަގއިާ ނ ޖ އިޒުާ ަވއްކަންތަކ އި،ާ ހުރިާ ކުރެވިފައިާ ަމއްސަލަތަކ ިއ،ާ ޚިޔ ނ ތުެގާ ހުރިާ ހިނގ ފައިާ ާާކުންފުނިތަކުންާ

ނެިގފައިާހުރިާކްރެޑިޓުާސްކީމަށްާނެިގފައިާހުރިާބޮޑެތިާލޯނުތަކ އި،ާމިާފައިސ އ ާމެދުާއަޅ ލ ނެާކަމެއްނެތޭ،ާބަލ ނެާ

ޤ ނޫނު މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތޭ.ާ ާކަމެއްާ އިޞްލ ޙުތަކ 96/10ާާާ؛ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ އަށްާ

ފުރުޞަތުގައި މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންެމާާުގޅިެގންާ އުފެދިފައިވ ާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭނެާ ާ

ކުންފުންޏަކީާވެސްާޤ ނޫނީާޝަޚްޞެއްކަން.ާމުދަލެްއެގާަމއްޗަށްާދަޢުވ ކުރުމ ިއ،ާދަޢުވ ާލިބިަގތުމ ާމިހުރިހ ާބ ރުތަްއާ

ތެރިވެފައިާއޮތިްއޔ ާާލިބިެގންާވ ކަން.ާމިހެންާކަަމށްާވަންޏ ާއެާމުދަލަކަށް،ާެއާކުންފުންޏެއްެގާމުދަލަކުންާޚިޔ ނ ތް

އެއީާމިާޤައުމުެގ،ާމިާދައުލަތުެގާމިާޤައުމުެގާރައްޔިތުންެގާޙައްޤެއްާކަމ ިއ،ާއެާމައްސަލަތައްާބެލެންޖެހޭނެާކަމ ،ާ

އެހެންކަމަށްާވަންޏ ާމިާތ ރީޚް،ާމީެގާކުރިއަށްާދ ންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ޙަޤީޤަތުގަާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާރައީސްާ ެމންބަރުާ ހަމަާ ތެރޭަގއިާ މަޤްޞަދުތަކުެގާ މިއުޅޭާ ހ ސިލުކުރަންާ ބިލުންާ މިާ އިާ

ދުނިޔޭެގާާ ޤައުމުަގިއާ މިާ އެއަރޕޯޓުާ ިއންޓަރނޭޝަނަލްާ މ ލޭާ މީަގއިާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ

މި މިހ ރުާ ެއީއާ އޮތުންާ ވަިއެގާބަނދަރެއްާ ބޮޑު،ާރީތިާ އަުގާ ޮގސްާާފެންވަރުެގާ ބޮޑުެވެގންާ ތ އީދުާ އޮތްާސަރުކ ރަށްާ

ވ ދަވެރިާޕ ޓީތަކަށްާވެރިކަންާހިންގ ާފަރ ތްާއަތްނުފޯރ ާހިސ ބަށްާކުރިއަރ ާހިނގައިދ ނެާކަމަށްާފެނި،ާމިކަންތައްތައްާ

ސ ބިތުކޮށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ިއޞްލ ޙެއްާ ހުށަހެޅިފަިއވ ާ ަމޤުޞަދުަގއިާ ހުއްޓ ލުުމެގާ ާާބުރެކިޖައްސ ާ

ނިންމ ލަމުންާ ބިލުާ ތެރޭަގއިާ މަޤްޞަދުތަކުެގާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ މިާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސަބަބަކީ،ާ ދަންނަވަން.ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ މަޤްޞަދެްއަގިއކަން.ާ ކޮންާ ކީއްކުރަން،ާ މިީއާ އޮތްާ އެބަާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ލިޔުްއވ ފައިާ

ާާ ވަރަށް އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ހަނދ ންކުރަންޖެހޭާ އެްއޗަކުންާާއަޅުަގނޑުމެންާ ލިބޭާ ދަށްވެ،ާ ފައިނޭންޝިއަލީާ ބޮޑަށްާ

ދެކޮޅުނުޖެހި،ާލިބޭާެއއްޗަކަށްުވރެާޚަރަދުާބޮޑުެވެގންާދިޔައިމ ،ާއައި.އެމް.އެފްެގާއުސޫލުތަކެްއާއަޅުަގނޑުމެންާފޮލޯކޮށްާާ

.ާމިހެންކަމުނާްާއޭތިާޤަބޫލުކޮށްެގންާއެާުއސޫލުތަކުެގާތެރެއިންާައޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދަމުންާމިާދަނީ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިާބިލަށްާހުށަހެޅިފައިާމިހުރިާއިޞްލ ޙުތަކ ާުގޅިެގންާައއި.އެމް.އެފްެގާާ
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އުސޫލުތައްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކޮށްެގންާތިބޭއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުންފުނިތަކެއްާހަދައިާސިވިލްާސަރވިސްެގާާ

ާާ ނުެގންޮގސް،ާސަބަބަކީާއެާމުަވއްޒަފުންާދިުގާޒަމ ނުއްސުރެާކުރަުމންާއައިާމަސައްކަތްތަްއާާދަށަށްާއެާކުންފުނިތައް

ބޮޑުާ ލިބިެގންދ ނެާ ވަކިކޮށްފިއްޔ ،ާ ވަޒީފ އިންާ ގެއްލުމަކުންާ ބޮޑުާ ލިބިެގންދ ނެާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ އެާ ހުއްޓ ލައިާ

ކުންފުނިތަ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ެއާާގެއްލުމަކުންާ މުވަްއޒަފުންާ އެާ އުފައްދައި،ާ ކެއްާ

ކުންފުނިތަކުެގާދަށަށްާެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދުނިޔޭެގާފައިނޭންޝަލްާޖަމުޢިއްޔ ތަކުންާމަޖުބޫރުކުރަމުންާދިވެހިރ އްޖެާ

ާާއަށްާމިއަދުާެގންދަނީާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުވަްއޒަފުންާމަދުކުރ ށޭ.ާއެއީާހިންުގުމެގާޚަރަދުާލިބޭާއެއްޗަކަށްާވުރެާ

ނުދަންނަންޏ .ާާ ޚަރަދުކުރަންާ އެއްޗަކުންާ ލިބޭާ ނޯެވވޭނޭާ ޮގތުަގއިާ ޤައުމެއްެގާ ޤައުމެއް،ާ ދަނީ.ާ ބޮޑުެވެގންނޭާ

މަނިކުފ ނުެގާާ އެާ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާ ޒުވ ންާ ލޯބިވ ާ ދެކެާ ޤައުުމާ ހުންނެިވާ ޤަުއމުަގއިާ މިާ މިއަދުާ މިހެންކަމުންާ

ެގނެސްދެއްވ ާތަރައްޤީާހުއްޓުމަށްޓަކަިއާމިކުރ ާމަސައްކަތްާހަމާަާާާޙިކުމަތުާޢަމަލީާބޭނުންކުރައްަވއިެގންާމިާޤައުމަށް

މިާ ފަހަށްނުޖެހިާކުރިއަށްާވަޑައިަގންނަވ ނޭާ މަނިކުފ ނުާހަމަާ ހަމަާވަރަށްާސ ބިތުކަމ ާއެކުާދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ

އި ނުވ ނެާ ވިސްނަިއެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ކޮށްދެްއވުމުަގއި.ާ ާާކަންތައްތަްއާ 25ާާރެްއަގއި ،30ާާ

އޮތްާާ ނުދައްކ ާ ވެސްާ ކުރިންާ ފައިސ ާ އެާ ެގންޮގސްާ ވިޔަފ ރިކުރަމުންާ ލިބިެގންާ ކުންފުނިތަކުންާ ނޯލުާ މިލިޔަންާ

ފަދައިންާނުދައްކ ާއޮތްބައިާނުދައްކ ާބޭްއވުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުތަކަށްާބަދަލުާެގނެސްެގން،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާބަދަލުާ

ަމޖިލީ ރައްޔިތުންެގާ ކުރެޭވާާެގނެސްެގންާ ޒިންމ ދ ރުކޮށްާ ެއއީާ ކުރުންާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ލިބުނީމ ،ާ މެޖޯރިޓީާ ހުެގާ

ާކަމެއްެގާޮގތުގައި.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ އ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ެގއްލިއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ ޖަލްސ ެގާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ންާޙަސަާާރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ބެހ96/10ާާޭާ؛ާ`.ާ ކުންފުންޏ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ިމ2ާާާާޤ ނޫނަށް ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ެގންނެވުމަށްޓަކަިއާ ިއޞްލ ޙުާ ވަނަާ

ަގއިާިމަވުގތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާމުހިއްމުާވަރަށްާބޭނުންތެރިާބިލެްއ.ާާހުށަހެޅުއްވިާބިލަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުާ

ޤ ނޫނާުާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ ރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ އެހެންކަމުންާ އ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއީާ އިޞްލ ޙުތަކަކީާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މިާ ފައިދ ތަކެއްާާާއިތުރުކުރެްއވުމަށްާ ބޮޑެތިާ ަވރަށްާ
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ައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގެގންާދޭާމީެގާދުވަަަސްތަކެއްާކުރިންާާ ކުރ ނެާބިލެއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާހަމަާިގނަާރަށްރަށުަގއިާރަްއޔިތުންާއިސްނަަގިއެގންާއެާމީހުންެގާމެދުަގއިާކުންފުނިތަކެްއާާ

ކަމު ެވެގންާާނުއުފެއްދިާ ޤުރުބ ނީތަކެއްާ ބޮޑެތިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އެތައްާ ފައިދ ހުރިާ ޖަމ ޢަތަށްާ ވިޔަސްާ ަގއިާ

ހުރާިާ ފައިދ ާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ ޖަމ ޢަތަށްާ އުފައްދ ާ ކެޕިޓަލެްއާ ރަނަގޅުާ މީހުންާ އެާ ެއއިންާ އަދިާ ކޮށްފައިވ ކަން.ާ

ފެނިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔަކަން.ާ ކުރަމުންާ ކުރިންާމަސައްކަތްތަކެއްާ ދުވަސްާ ދޮޅުއަހަރެއްހ ާ މީެގާ ދިޔައީާ ާ

ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ނަތީޖ ތައްާ ރަނަގޅުާ ދިޔަާ ލިބެމުންާ މަސައްކަތުެގާ ބުރަާ ކޮށްފައިވ ާ މީހުންާ އެާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ

ންާބަދަލުވ ންާފެށިާތަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅެނީާކޮމިޓީތަކ އިާއެާނޫނަސްާބަެއއްާއެފަދަާޖަމ ޢަތްތަކު

ބުރަާ ރޫޙުަގިއާ ޚިދުމަތްކުރުމުެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ކޮށްެގން،ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބުރަާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ އެމީހުންާ

އޭެގތެރޭަގިއާ ދިޔަ.ާ ބޭނުންކުރަމުންާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ އެާ ކެޕިޓަލްތައްާ ހޯދ ފައިހުރިާ ކޮށްެގންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

ންވ ާޮގތަކަށްާދިރިއުޅެމުންާނުދ ާމީހުންނަށްާެގދޮރުހަދައިދިނުމ އިާއަދިާއެބަހުރިާބައެއްާރަށްރަށުަގއިާނިކަމެތިާއެކަށީެގ

ރަށްރަށުެގާމަުގތައްާހަދައިދިނުމަށްާބޮޑެތިާއެހީތައްވުމ އިާިމދެންނެވީާފައިސ ެގާޮގތުންނ ިއާއަދިާޢަމަލީާޮގތުންާއެާ

ާާ ޭއގެއިތުރުން އަދިާ މަސައްކަތްތައް.ާ ބުރަާ ކުރިާ އެމީހުންާ ބައިވެރިވެާ ތަޢުލީމަށާްާކަންތައްތައްާ މަތީާ ޮގތުންާ ތަޢުލީމީާ

ދ ންާފުރުޞަތުާނުލިބިފައިާތިބިާތޫނުފިލިާކުދިންނަށްާތަޢުލީމީާފުރުޞަތުާހޯދައިދޭންާހޭދަކޮށްފައިާވ ކަން.ާމިފަދަާ

ކޮށްެގން.ާާ އަށްާ އަމިއްލަާ މީހުންާ އެާ މަސައްކަތްތައްާ ބައެްއާ ދިޔައީާ ކުރަމުންާ ީމހުންާ އެާ ކަންތައްތަކެއްާ އެތައްާ

ށެއްެގާއިންޖީނުެގާއުފެއްދުމަށްޓަކައިާއެބަހުރިާވަރަށްާިގނަާރަށްރަށުެގާމިދެންނެވިފަދަާޖަމ ޢަތްތަކުނާްާމިސ ލަކަށްާރަ

އެާމީހުންާމަސްވެރިކަންާކޮށްެގންާނޫނީާފަރުމަސްވެރިކަންާކޮށްެގންާމިފަދަާބުރަާއުނދަޫގާމަސައްކަތްތައްާކޮށްެގންާާ

އެހެނިހެންާއިޤްތިޞ ދީާމަސައްކަތްތައްާފަށ ފަ.ާެއއިންާލިބޭާާާއ މްދަނީާހޯދ ،ާެއއިންާއިންޖީނުެގާފަދަާއަދިާއެާނޫން

އެހެންނަމަވެސް،ާ ޚަރަދުކުރަމުންދޭ.ާ މީހުންާ އެާ ކަންތަކަށްާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ މިދެންނެވި،ާ އިންާ އ މްދަނީާ

އުފައް ސަރުކ ރުންާ ކުންފުނިތައްާ ބައެއްާ ފަދަާ ކުންފުނިާ ޔުޓިލިޓީާ ދިޔައީާ ފެނިެގންާ ދަވ ފަިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ ނެތީމަާ ކުންފުނިތަކުަގއިާ އެާ ކެޕިޓަލެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ދަށަށްާ ކުންފުނީެގާ

ތެރެއިންާބަޔަކުާއިސްނަަގިއެގންާކޮށްފައިާހުރިާބުރަާމަސަްއކަތުންާލިބިފައިާހުރިާއ މްދަނީތައްާބަދަލުކުރެްއވިާތަން.ާާ

ބަދަލުކުރަ އެާ ޮގތުންާ ެއާ މިހ ތަނަށާްާއ ދެ،ާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަތީޖ ާ ަމސައްކަތުެގާ ފެއްޓެވިާ އެާ އްަވއިެގންާ

ކުންފުނިތަކުެގާާ އެާ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށްާ ކުންފުނިތަކ އިާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށްާ ޮގތަށްާ އެކަށީެގންވ ާ

މި ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ އިރުާ ޢައްޔަންކުރަްއވ ާ ބޭފުޅުންާ ފަންނުތަކުަގއިާާާބޯޑުތަކަށްާ އެާ ދިޔައީާ

އ ދެ،ާ ތަން.ާ ދިޔަާ ޢައްޔަންކުރެިވެގންާ ފަހަރަށްާ ިގނަާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ ނޫންާ ޤ ބިލުާ ެއކަމަށްާ މަސައްކަތްކުރައްވ ާ

ރަނަގޅުާާ އޭެގާ ފެށީމަާ ހިނަގންާ މިހެންާ ކަންތައްާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންމެޔަކަސްާ

ެގ ބަދަލުތަކެއްާ ިމާާއެދެވޭާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ މަޤުޞަދުަގއިާ ންނެވުމުެގާ
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ވަނީ.ާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރެްއވިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާ

ރުވުމ ާއެކުާއަދިާކެޕިޓަލްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރާުާދައުލަތުެގާސިވިލްާސަރވިސްަގއިާތިއްބެވިާމުަވްއޒަފުންާިއތު

ޮގަަސްާާ ބޮޑުވަމުންާ ޚަރަދުތައްާ ރިކަރަންޓުާ ޚަރަދުތަކަކީާ ބަެއއްާ ދ ާ ކުރެވެމުންާ މިާ ޮގތެއްަގއިާ މައިަގނޑުާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަންތަްއާނުކުރެިވެގންާދިޔަާވ ހަކަ.ާެއކަމަކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

% އ ބ ދީަީެގާ ރ އްޖޭެގާ ާ%8ާާގ ތްަގނޑަކަށްާ ެގންދިޔ9ާާާާަނޫނީާ މަސައްކަތްކުރަްއވަމުންާ ސަރިވސްަގއިާ ސިވިލްާ

ާާ ިވދ ޅުވ ާއިރު،ާމީެގ އަހަރުާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންެގާރިކަރަންޓުާޚަރަދުާބޮޑުވެފައ2ާާާިކަމުަގއިާވިޔަސްާއޭރުާއެާ

ދިޔައީ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިޔަސް،ާ ކަުމަގއިާ ހިންގ ،ާާާާއޮތްާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްާ އެތައްާ ބޮޑެތިާ ތަފ ތުާ

ފަދަ،ާ މިދެންނެވިާ ތަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ދިޔަާ ލިބެމުންާ ބޮޑެތިާކުރިއެރުންތަކެއްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޭެގާ

ސްާމިާމިހ ރުާމިާއުފައްދަވ ފައިާހުރިާކޯޕަރޭޝަންތަކ އިާކުންފުނިތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުފެނޭާއެއްޮގތަކަށްވެާ

މިާދެންނެވިާއެކަށީެގންވ ާރަނަގޅުާނަތީޖ ތަކެއްާނެރެވެމުންާ ކުންފުނިތައްާއުފެއްދެވުމަކުންނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދ ކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިާހުށަހަޅުްއވ ފައިާމިއޮތްާއިޞްލ ޙަކީާހަމަާަވރަށްާބޭނުންތެރިާވަރަށްާ

އެހެާ އިޞްލ ޙުތަކެއް.ާ ދަންނަވ ލަން.ާމުހިއްމުާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ންކަމުން،ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު

ާާ،96/10ާ؛ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ާވަނ2ާާަދިވެހިރ އްޖޭެގާކުންފުނިތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނަށް

އަޅުަގނޑުާާ ކަމީާ ހުށަހެޅުއްިވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ މަޖިލީހަށްާ ިމާ ބިލެއްާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ

މެންބަރުންެގާާ އެާ އަދ ކުރުމުަގއިާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ ވެސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ދަންނަވ ނީާ

ފެނިަވޑަިއެގންާކުރައްވ ފައިވ ާމަސައްކަތެްއާކަމުަގއިާދެކިާއެާކަމަށްާވިސްނުންފުޅަށްާމިއީާރަނަގޅުާކަމެއްާކަުމަގއިާާ

ޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާމިހެންާމިާދެންނެވީާބިލުާހުށަހަޅަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރެއްވިާބަެއއްާކަންކަުމެގާާ

މަޖިލީ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނ ލިން.ާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ާާމައްޗަށްާ މި މެންބަރުނ77ާާާާްހުެގާ

އަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާނުކުރަންާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަށްާނިކަމެތިާޮގތަކަށްާކަންތައްާކޮށްފ ނެާކަމަކަށް.ާއެހެންާާ

މިދެންނެވިާކަމަކީާއަޅުަގނޑުެމންނަކީާވެސްާމިތަނަށްާއިންތިޚ ބުވެެގންާއަިއސްާތިބިާބަޔަކަށްާވ ތީެވ،ާރަްއޔިތުންެގާާ

މަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއާާޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިާ

އ ދެ،ާާ ވ ތީވެ.ާ ބަޔަކަށްާ ވ ާ ފޮނުވ ފައިާ ތަނަށްާ މިާ ަގބޫލުކޮށްެގންާ ރައްޔިތުންާ ކަމަށްާ ބަެއއްާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ

ޮގތުަގއިާދަންނަަވނީާާާާމިފަދަާބިލެއްާމިތަނަށްާހުށަހެޅުމުންާމިހ ރުާމިާއޮތީ ަމއިަގނޑުާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ދެާފިކުރެއްާ

ެއކިާާ މ ނަާ ބިލުތަކުެގާ ހުށަހެޅުމުންާ ބިލުތައްާ ބައެއް.ާ އިދިކޮޅުާ ސަރުކ ރ ާ ބަޔަކ ިއ،ާ ެއއްކޮޅުާ ސަރުކ ރ ާ ނަމަާ
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އްތިފ ޤުވ ނެާާފަރ ތްތަކުންާކުރައްވަނީާއެކިާޮގތްޮގތަށް.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާމުޅިާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާވެސްާއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކަންކަމަކީާ ނިމޭާ ިއއްތިފ ޤުންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއް.ާ

މުހިއްމޭ.ާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަނޑިވަޅަށްާ މިާ ބިލެއްާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންކަމޭ.ާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ

115ާާއްާހެދުމުެގާބ ރުާނުވަތަާމުއައްސަސ ތައްާހެދުމުެގާބ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއެހެންާމިދެންނެވިާކަމަކީާކުންފުނިތަ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެާއޮތީާކަނޑައެޅިެގންާވަކިާޮގތަކަށްާމުއައްސަސ ތައްާއުފެއްދުމުެގާބ ރ116ާާާާުވަނަާމ އްދ ާނުވަތަާާ

ާާ ލިބިެގންެވއޭ ައށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެހެންނަމ116ާާަވެސްާ މ އްދ ގައި.ާ ކަންތަްއާާވަނަާ ކަންބޮޑުވ ާ މިާ ވެސް،ާ

އެހެންާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ މިއަދުާ ތަނެއްާ ދ ާ ެވެގންާ ކަންކަންާ މިއަދުާ ޮގތަކަށްާ ފަދަާ ދ ާ ހައްލުެވެގންާ

ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންކަންާ ޮގތެއްަގއިާ ހަރުދަނ ާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެއްޖެއްޔ ާ

ާާ މިފަދަ ނޫނިްއޔ ާާދިނުމަށްާ ބަޔ ންކުރެިވެގންާ ޮގތަކަށްާ ަވކިާ ޤ ނޫނުަގއިާ އަދިާ އިޞްލ ޙުެގންނަން.ާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ

ކަންކަންާނުކުރެވޭނެާކަމަށްާިމާފެހިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމައިަގނޑުާރޫޙަކީ.ާކޮންމެާކަމަކަށްާވެސްާހަމަާއެާކަމަކަށްާާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިެގންވ ާބ ރުތަކުެގާތެރޭަގިއާާއެކަށޭނެާޤ ނޫނުތައްާހެދުންާއެއީާބ ރުއަޅ ފައިާވ ާކަމެއް.ާރައީސުލް

އެހެންާާ މަތިންނޭ.ާ ޮގތުެގާ ވ ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބުނެފައިވަނީާ ެވސްާ މ އްދ ތަކެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ޮގތެްއަގއިާ މަިއަގނޑުާ ވެސްާ

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ދެންާ ކުރަންޖެހޭ.ާ ޮގތަށްާ އެާ ެއކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަާ ވަނީާ ރުންާވެއްޖެކަމަށްާ

ބައިވެރިެވެގންާ އެކުާ ސަރުކ ރ ާ ނުވަތަާ ޒިންމ ދ ރުކުރުމަށްާ ސަރުކ ރުާ ޮގތަކަށްާ ހަރުދަނ ާ ފ ހަަގކުރަްއވައިފިާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށް.ާ ރަނަގޅުވ ނެާ މ ާ ެގންުގޅުނިްއޔ ާ ވިސްނުންާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްކުރުމަށްާ

ާކުރަމުންާދ ާމީހެއްކަން...ކަތްާހަމަގައިމުވެސްާިމއީާއެފަދަާޮގތަކަށްާމިާތަނުަގއިާމަސައްާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާާ

ާ

 ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ރަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަނީ.ާާޝުކުރިއްޔ ާ މިާ މަޖިލިސްާ މިއަދުާ ޮގތަކަށްާ ހިތ މަވެރިާ ވަރަށްެވސްާ އ ދެ،ާ އީސް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ފަރ ތެއްާ ަވކިާ އެހެންާ ނޫންކަން.ާ ރަނަގޅަކަށްާ މިދަނީކީާ އެނޭގާ އެބަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ސަރުކ ރުާާ ޮގތެްއަގއިާ ހަރުދަނ ާ އަޑުއިވެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ނެތިން.ާ ބަދުނ މުކުރ ކަށްާ

ޒިންމ ދ ރުކުރުވުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާކޮބައިތޯާކުރަންވީާކަމަކީ.ާއަޅުަގނޑަކީާހަމަގައިމުެވސްާސަރުކ ރުެގާާ
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މުއައްސަސ ތަކަށްާޮގސްާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްކުރަމުންާދ ާމީހެއް.ާއެާތަންތަނުންާ

ޮގތަކަ ހަމަހަމަާ ކުރުމަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންކަންާ މިއަދުާ ދެންާ ނުފެނޭ.ާ ލިބޭތަނެއްާ ޚިދުމަތްާ ށްާ

ހަދ ފަިއާާ ޤ ނޫނުތައްާ މިާ ޤ ނޫނުތައް.ާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ހަދަންޖެހެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ށްދޭންޖެހެނީ.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނ ާހަމައަށްާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާކަންކަންާކުރުމަށްޓަކައިާމިާފޯރުކޮ

ވިދ ޅުެވާާ ކަމަށްާ ކަމަށްާ ތަޞްދީޤުކުރަންނުޖެހޭނެާ ނެތުުމންާ ތ ރީޚެއްާ ަވކިާ ޤ ނޫނުތައްާ ހަދ ާ ވެސްާ ޮގތަށްާ އެާ

މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވެއްޖެއްޔ ާ ދެންާ ފ ހަަގކުރައްވ .ާ އެބަާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ މިތަނުަގއިާ

ލ ޒިމުާ އެބަާ ފޮނުވ ލުމުންާާކޮންމެހެންާ އަނބުރ ާ ފ ސްކުރ އިރުަގިއާ ޤ ނޫނުތައްާ އ39ާާާާެވޭާ ދެންާ ހަމަވުމުންާ

ރައްޔިތުންނ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނޫނިއްޔ ާ ކަނޑައެޅިެގން.ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ެވސްާ ތ ރީޚެއްާ ތަޞްދީޤުކުރ ނެާ

ާާ އަޅުަގނޑު ޤ ނޫނުައސ ސީަގއި،ާ ނެތް.ާ ފޯރުކޮށްދެވޭކަށެއްާ ޚިދުމަތްތައްާ މިާ ވެރިކަންާާހަމައަށްާ ޤަބޫލުކުރަންާ ވެސްާ

ކުރުމަށްޓަކަިއާ އެކަންާ ދޭންޖެހޭނެ.ާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހިންގ ާ

އެކުާ އިހުތިރ މ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ތިބީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާ ދަނީ.ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާރައްޔިތުންނަށްާއިންޞ ފުވެރިާހަމަހަމަާުއސޫލަކުންާކަންކަންާކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާކަންކަންާާކޮށްދޭން.ާއެކަމަކު

އެއްބ ރުލުމެއްާދޭން.ާޝުކުރިްއޔ ާ. ާކުރަްއވ ާނަމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާދެވެންާހުރިާހުރިހާ 

ާ

 ދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ع`.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާކުންފުންޏ ބެހޭާޤ ނޫނަށްާހުށަހަޅ ފައިާއޮތ10/96ާާާާްއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ  .ليكمالسالم 

ާއިޞްލ ޙަށް...ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.

ާ

 ދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ ޤ ނޫނަށް ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ އަޅުަގނޑަށ2ާާާާްއ ދެ،ާ އިޞްލ ޙަށްާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ އިޞްލ ޙުެގނައުމަށްާ ވަނަާ

ާާ މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ޤ ނޫނެއާްާތ އީދުނުކުރެވޭާ

ވިސްނ ފަ.ާ މިންވަރަށްާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިންާ ކަންކަމުެގާ ކުރަންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދަންވ ނީާ
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ާާ އޮތް އެބަާ ލިޔެފައިާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ހެންާ އެކުއެކީަގއިާ ބަދަލ ާ ެގނެޭވާ މިާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ އޮަގސްޓ8ާާާާުކުންފުންޏ ާ

6ާާކުންާއުފައްދ ފައިވ ާކުންފުނިތައްާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ތ ާާެގާފަހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤަރ ރ2008ަ

ގ ތުންާއަސ ސީާާ ރައްޔިތުންނ ާ ކުންފުނިތަކަކީާ ހެދުނުާ އަލަށްާ އ ދެ،ާ ކަމަށް.ާ ދ ނެާ ުއިވެގންާ ދުވަސްތެރޭަގއިާ މަސްާ

ާބައެއްާމެންބަރުންެގާޚިޔ ލުާޚިދުމަތްތަކެއްާދިނުމަށްާހެދުމަށްާހެދިފައިވ ާކުންފުނިތަކެއް.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގ

މިފަދަާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ެއއީކީާ ތަފ ތުވޭ.ާ

ކުންފުނިތައްާހަދައިެގންާރައްޔިތުންެގާމުދ ާއެާކުންފުނިތައްާނަަގިއ،ާވަރަށްާިގނަާބޮޑެތިާކަންތައްތަކެއްާހިންަގމުންާ

ކަމަށް ނުނެޭގނެާާާާދ ާ މުދަލެއްާ ރައްޔިތެއްެގާ މެނުވީާ ބަދަލުދީފައިާ ޢަދުލުެވރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެބަާޝަކުވ ކުރޭ.ާ

ކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިޔެފައިާއެބަާއޮތް.ާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުނިާހަދައިެގންާރައްޔިތުންެގާއިންޖީނުެގތައްާނަަގންާާ

ާކޯޓުތަކަށްާމިފަދަާމައްސަލަތައްާހުށަހެޅުނު.ާއަދިާކޯޓުތަކުންާމިާފެށުމުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެކިާކަންކޮޅުތަކުަގއިާހުރި

މައްސަލަތައްާނިންމ ފައިާވަނީާރައްޔިތުންެގާމުދ ާހަވ ލުކުރ ނެާފަރ ތެއްާއެާދަޢުވ ކުރިާފަރ ތަށްާނުދެއްކުނީމ ،ާެއާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޝަރުޢީާކޯާ ިމއީާ ކަމަށް.ާ ހަވ ލުނުކުރެވޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިާއިންޖީނުެގތައްާ ނިންމ ފައިާ ޓުތަކުންާ

އަދުވަނީާާ މިާ ވެސްާ ުމހުލަތުާ އެާ ނުކޮށް،ާ އިސްތިޢުނ ފުާ އިތުރަށްާ އަދިާ މެ.ާ ވެސްާ ޙުކުމްތަްއާ އެާ އަދިާ ނިންމުންާ

ހައިކޯޓ ިއާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކޮށްފަ.ާ ވަނީާ މިއަދުާ ރައްޔިތުންާ ކަމަށްާޝަކުވ ކުރިާ އެާ އެކަންާ ޮގއްސަ.ާ ފ އިތުވެާ

ާމައްސަލަތައްާމިއަދުާލ ފަާއެއްާނެތް.ާއ ދެ،ާއެއ އެކީަގއިާއިންޖީނުެގތައްާހިންަގމުންާއަީއާާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާއެފަދަ

މީސްމީހުންެގާ އަމިއްލަާ އަދިާ އެހީތެރިކަމ ިއާ ރަްއޔިތުންެގާ ޮގތްޮގތުންާ އެހެންާ ނޫންާ އެާ އަދިާ އަމިއްލައަށ އިާ

ެއކުާކަމަށްާވ ތީ،ާސަރުކ ރުންާނިންމެީވާޢަދުލުވެރިާބަދަލު ެއއީާކޮންފަރ ތަކަށްާދޭންޖެހޭާއެްއޗެއްތޯާާއެހީތެރިކަމ ާ ާ

މައްސަލަތަްއާާ އެާ މިއަދުާ ަަނީާ ނައިބުވާ ބަންޑ ރަާ ނިންމުމަށްފަހުާ ކެބިނެޓުންާ އ ދެ،ާ ެގންދަން.ާ ކޯޓަށްާ އެާ ބަލަންާ

ކޯޓަށްާހުށަހަޅ ފަ.ާކޯޓުންާނިންމ ނެާރައްޔިތުންެގާމުދ ާދޭންޖެހެނީާކ ކަށްތޯ.ާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާބަޔަކުާބޭނުންާ

ނީާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުންޏ ާހަވ ލުކުރަން.ާއަދިާއަނެއްބައިާބަޔަކުާބޭނުންވަނީާއަމިއްލަާއަށްާހިންަގން.ާކުންފުންޏަކ ާވަ

ހަވ ލުކޮށްެގންާިމކަންާކުރުމުެގާއެންމެާމުހިއްމުާެއއްާކަމަކީ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއޭވނެާާ

ކޮ ޮގތް.ާ އަިއާ ކުރަމުންާ ެއކަންާ ހުންނަާކުރީެގާ އޭރުަގއިާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުންާ ދިމ ކޮށްާ އިންތިޚ ބަކ ާ ރިޔ ސީާ ންމެާ

ާާ ދޫކުރ  ދަށުންާ އެހީއެްއެގާ ޚ އްޞަާ އަކުާ 40ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ 50ާާާާނުވަތަ 60ާާނުަވތަ އިންޖީނު.70ާާާާ،

ކުރަމުންާދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާނަތީޖ އަކަށްާވަނީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާެއޓޯލްސްެގާބަޖެޓުންާމިާއިންޖީނުެގތައްާހަދިޔ 

އިންޖީނުެގތަކަށްާާ ވެސްާ ދުވަސްތެރޭަގިއާ ހ ާ މަހެއްާ ހަެއްއކަާ ވޭތުވެދިޔަާ ހަވ ލުވެާ ސަރުކ ރ ާ ސަރުކ ރު،ާ މިާ އަދިާ

ޚަރަދުކުރުމަށްާގ ތްަގނޑަކަށްާތިރީހަކަށްާމިލިއަންާރުފިޔ ާެއކިއެކިާއިންޖީނުެގތަކުންާހޯދުމަށްާސަރުކ ރުަގއިާއެދިފަިއާާ

ާާ އ ދޭސްކުރުންތައް މިާ އ ދެ،ާާވޭ.ާ ވަނީ.ާ ހެދިފައިާ ކުންފުނިތަްއާ މިާ މިއަދުާ ނައްތ ލުމަށްޓަކައިާ މިާސަލ ންޖެހުންތައްާ

ނޫން.ާ ހިންުގމެްއާ އިންޖީނުތައްާ ނަަގއިެގންާ އިންޖީނުެގތަްއާ މަޤުޞަދަކީާ ހަމައެކަނިާ ކުންފިތަކުެގާ ޔުޓިލިޓީޒްާ
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ާާ ދިނުމަކީ ނަރުދަމ ާ ބޯފެނ އިާ ސ ފުާ މީހުންނަށްާ އެބަިއާ ރައީސް،ާ ިމާޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސްާ ހޯދައިދިނުމަކީާ ވެސް،ާ

ބޭނުންވ ާާ ދިރިހުރުމަށްާ ކުންފުނީެގާމައިަގނޑުާެއއްާމަޤުޞަދު.ާރައްޔިތެްއެގާއަސ ސީާއެންމެާބޮޑުާއެއްާޚިދުމަތަކީާ

ސ ފުާބޯފެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާކަންކަމަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާމިާރ އްޖޭެގާއެކިާކަންކޮޅުތަކުަގއިާތިބިާރަށްތަްއާާ

ބެލުމުަގއިާމިާރަށްރަށްާފެނަކީާބޯންާނުވަތަާބޭނުންކުރަންާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާކަމުނުދ ާފެންާކަމުަގިއާާޗެކުކޮށްާބެލި

ބެހޭާޤ ނޫނަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް،ާކުންފުންޏ ާ ރިޕޯޓުތަކުންާދައްކ ފަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދުާވަނީާއެކިއެކިާ

ވި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ލައިެގންާ ެވސްާއިޞްލ ޙުާ ޮގތްޮގތަށްާ އެހެންާ މިނޫންާ ވަދެ،ާ އަށްާ ޔަފ ރިތެރެާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ކުރެވިދ ނެާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިމއަދުާ ކަންކުރުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރައްޔިތުންނަ މަސައްކަތްކުރަންވ ނީާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމާ ޚިޔ ލު.ާ އަޅުަގނޑުެގާ އެންެމާާމިއީާ ށްާ

ހެވ އިާލ ބަޔ އިާމަންފ ާހުރިާޮގތަށްާކަމަށްާައޅުަގނޑުެގާބުްއދިާއަށްާވިސްނެނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާާ

ވ ހަކަާމ ާދިުގކުރ ކަށްާނެތިން.ާމިއަދުާމިާމަޖިލީހުަގއިާމިާޕޯޑިއަމުަގއި،ާމިާތަޅުމުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާާ

ައޅުަގނޑުާއިންތިޚ ބުކުރިާދ އިރ ެގާއެންމެހައިާރައްޔިތުންެގާކިބައިންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާާާކިބައިން،ާއަދިާޚ ްއޞަކޮށް

މަޖިލީހުަގއިާއެކަށީެގންވ ާވަރަށްާމަސައްކަތްނުކުރެވޭތީާއަދިާކުރަމުންާނުދ ތީާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާއަޅުަގނޑުާާ

ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާމަޖިލީހަކީާޒިންމ ދ  ރުާރައްޔިތުންާބަލައިަގންނަާމަޖިލީހަކަށްާކުރިއަށްާމަޢ ފަށްާއެދޭާ

ނިހ ޔަތަށްާާ ކިބައިންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދައިދިނުމަކީާ ތ ނަގއިާ އޮތްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ހުރިާ ވެފަިއާ ކަންތައްތަކެްއާ ިގނަުގނަާ ދިޔައިރުަގއިާ ނިމިެގންާ ވެރިކަމެްއާ އ ދެ،ާ އެދޭކަމެއް.ާ

މުދ ާ ޮގތ އި،ާ ހުރިާ ަގނެފައިާ މުދ ާ ކުންފުނިތަކުންާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ލިބިފައިާހުރިާޮގތ އި،ާމިާކުންފުނިތަކަށްާވަމުންާދިޔަާޮގތ އި،ާކުންފުނިާއުފެއްދިާޮގތ ިއ،ާކުންފުނީެގާތިބިާބަޔަކުާާ

ރައްޔިތު ރ އްޖޭެގާ މިާ މިއަދުާ ޮގތަކީާ މިާާކަންކުރިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އޮތްާ އޮޅިފައިާ ންނަށްާ

އިޞްލ ޙަށްާތ އީދުނުކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާާ

 އިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 ކަދެއްކެވުންާ:މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާމިާސަރުކ ރަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާިގނަާބަޔަކުާވޯޓުާދިނީާ

ކ މިޔ ބީތަކެއްާމިާސަރުކ ރުންާނުވަތަާރައްޔިތުންނަށްާހ ސިލުކޮށްދޭނެކަމުގެާ ވަރަށްާިގނަާއުއްމީދަކ އިާވަރަށްާފޮނިާ

އެހެންނަމަވެ އިދިކޮޅަށްާއުއްމީދުަގއި.ާ ދިމ ާ މިދަނީ،ާ ފެނިެގންާ ވެސްާ މިތަނުންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސް،ާ

ވަުގތަށްާާ މިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ިމއަށްވުރެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދ ތަން.ާ ވަމުންާ ކަންތައްތައްާ

ވެމަކުންާނުދޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާބޭނުންތެރިާމުހިއްމުާބިލެއްާމިާތަޅުމުަގއިާމަޝްވަރ ކޮށްާނުވަތަާބަހުސްކުރެ
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މަޖިލިސްާތެރެއިންާމިާފްލޯާތެރޭަގއިާވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާާ ހިތ މައަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިާދަނީާމިާ

ާާ 2ާާާާނިސްބަތްވ  ޮގތަށްާވ ހަކަދައްކ ާކޮންެމ3ާާާމީހަކުާނުވަތަ މީހަކުާއަބަދުާވެސްާތިބެެގންާއެބަޔަކުާހިތްހަމަނުޖެހޭާ

ްއަގިއާނުކުމެާމިތ ނަގިއާކޯރަމްާނަގ ލަމުންާދ ާމައްސަލަ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާާަގޑިއެ

ރައްޔިތުންނަށްާޯއގ ތެރިާވ ހަކަާހަމައެކަނިާދެްއކުމަކުންާކަންތައްތަކެްއާފުރިހަމަާއެއްާނުވޭ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާބިލުެގާާ

ިވސްނ ލ އި އަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާާމުހިއްމުކަމުެގާ ޮގތް،ާ ދ ާ ވަުމންާ ކަންތައްތައްާ މިހ ރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރުާ

އަބަދުވެސްާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވަމުންާދިޔައިން.ާމިފަދަާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅަންާމިާޖެހެނީާނުވަތާަާ

ކަންތައްތައް ފަރ ތްތަކުެގާ ހިންގަމުންދ ާ ސަރުކ ރުާ މިހ ރުާ ލ ންޖެހެނީާ މިާ ޮގތުންނޭ،ާއިޞްލ ޙުތައްާ ހުންނަާ ާ

ކަންތައްތަްއާކުރަމުންދ ާޮގތުންނޭ.ާއެހެންާމިދަންނަވަނީާކުންފުންޏެއްާހެދިާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާކޮމިޝަނެްއާާ

ހެދިާނަމަވެސްާމިާކޮމިޝަންތަކުަގއިާތިބޭާފަރ ތްތަކަކީާެވސްާމިާކޮމިޝަންތަކަށްާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާފަރ ތްތަކަކީާ

ާނޫންާފަރ ތްތަކެއްާލަމުންާދ ާކަމަށްާވަނީާނަމަ،ާއެާކަންތައްތައްާނުވަތަާއެާކުންފުންޏެްއާާވެސްާއެާފަރ ތަށްާބޭނުން

ހިންުގމުެގާވެސްާހުއްދަާނުދީާނުވަތަާއެާކަންތައްތަްއކުެގ،ާެއާކަންތައްތަކަިއެގންާކުރިއަށްދިއުމުެގާފުރުޞަތުާވެސްާ

އެ ބަދަލުވުމ ާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ ބަލައިލެވިދ ނެާ މިސ ލަކަށްާ ޤ ނޫނެއްާނުދޭ.ާ މަޖިލީހުންާ ިމާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ ްއކޮށްާ

މޯލްޑިވްސްާާ ޓީ.ީވާ ޢަްއޔަންކޮށްާ ބަޔަކުާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ އެާ ހެދުމަށްފަހު،ާ ޤ ނޫނެއްާ އެމް.ބީ.ސީާ ހެދުމަށްފަހު،ާ

ކުރަންާހިންުގމަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަޑުާހިންުގމަށްާމިތަނުންާނިންމީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުަގއިާލިޔެވިާނިންމީާހަވ ލު

އަށްާާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ ބަދަލުކޮށްލަިއެގންާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ އަނެއްކ ެވސްާ ނަންާ އެމް.އެން.ބީ.ސީެގާ އެންުގމުންާ

ނިޔަތުގައި.ާާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނަކ ާ ނިންމިާ މިތަނުންާ ެގންދަނީާ ެއާ ކުރިއަށްާ ބަދަލުކޮށްލައިެގންާ

ރ ރުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާއެބާަާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާތަކު

ޮގތުންާ މިހުންނަާ ކަންތައްާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުެގާ ލ ންާ ިއޞްލ ޙެއްާ ވެސްާ ކަމަކަިއެގންާ ކޮންމެާ މަޖުބޫރުވޭާ

ިގ މ ާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޮގތުން.ާ ހުންނަާ ވ ހަކަތަކެްއާާބައްޓަންވެފައިާ ނަާ

ދައްކ ކަށްާނެތީމު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުމެންާއެބަާަގބޫލުކުރަންޖެހޭާކޮންމެާޤ ނޫނަކީާވެސްާމިާަވުގތުާއިދިކޮޅުާާ

ޤ ނޫނަކީާ ކޮންމެާ ވެސްާ އިޞްލ ޙަކީާ ކޮންމެާ ލ ،ާ މެންބަރުންާ މިނިވަންާ ނުވަތަާ ފަރ ތްތަކަށްާ އިދިކޮޅުާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ާމަުގންާނެއްޓިެގންާދިޔުމުންާހަމަާމަަގށްާއެޅުވުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންާކުރަމުންާދ ާާވެސްާމިއަދުެގާސަރުކ ރުާހަމަާ

ހ ލުަގިއާާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިކަމެތިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސައްކަތޭ.ާ

.ާވުމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާާޖެހިެގންާދ ާތަންާބަލ ކަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިތ ކުާތިބެޭވކަށްާނެތް

ވުލުފުށާިާ ހަމަާ ޚ އްޞަކޮށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުށަހަޅަމުންދާ  މަޖިލީހަށްާ މިާ އިޞްލ ޙުތައްާ މިފަދަާ ޝުކުރުއަދ ކުރަންާ

ައޅުަގނޑުާާ އިޞްލ ޙުތަކޭާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ދ ާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްާހަމަާއިތުރުާފައިދ ތަކ ިއާމަންފ ާހޯދައިދިނުމުެގާމަޤްޞަދުަގއިާމިހ ރުާދަންނަވ ނީ
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ޮގތްާާ ދ ާ ކުރަމުންާ ކަންތައްތައްާ ނެތިާ ހަމައެއްާ ެއްއވެސްާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެކިާ ސަރުކ ރުންާ މިާ

ތަކެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާހުއްޓުވުމުެގާނިޔަތުަގއިާއެާިވސްނުމުަގއިާމިތަނަށްާލ ާބިލު

އަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙަށްާނުަވތަާމިާޤ ނޫނަށްާމިެގންނަާއިޞްލ ޙަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އިދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާާާޔާ ޝުކުރިއް

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙ އި،ާއަދިާހަމަާއޭެގާެއއްާމަސ10ާާާާްާ/96ވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ާާކުރިންާހުށަހަޅ ފައިާވ ާޕަބްލިކްާއެންޓަޕްރަިއޒްާކޮމިޝަ ބިލަކ2ާާާާީނުެގާބިލ ،ާއަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާމި

ބޭފުޅުންާާ އެާ ބިލުާ މިާ ހުރީާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ބިލެއް.ާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ މަޤުޞަދެްއަގިއާ އެއްާ ހަމަާ ވެސްާ

ންހޭާކުންފުނާިާހުށަހަޅ ފައިާހުރިާއިރުަގއިާމިާމަޢުޟޫޢަށްާވ ހަކަދެއްކޭނެާކަމަށް،ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން،ާސަރުކ ރު

ހިންގ ނީާނުވަތަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންހޭާކުންފުނިތައްާހިންގ ނީ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންހޭާކުންފުނީެގާބޯޑުތަކަށްާ

ޮގތުަގިއާާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ޢައްޔަންކުރ ނީ.ާ މީހުންާ ބޯޑުތަކަށްާ ސަރުކ ރުންހޭާ ނުވަތަާ ޢައްޔަންކުރ ނީާ މީހުންާ

ސަރުކާ  މިއަދުެގާ ހުރިހ ާސަރުކ ރުާ ރ އްޖޭެގާ ފަށައިަގތްއިރުާ ފުރަތަމަާ ކަންކަންކުރަންާ ހަވ ލުވެާ ޤައުމ ާ ރުާ

ައދިާާ ޢަރަބިާޤައުމުތަކުންނ އިާ ތަކުރ ރުކޮށްާއެތައްާ ެއއަރޕޯޓުާެވސްާ ބަްގރޫޓުވެފަ.ާއަދިާ ހެންާވަނީާ ކުންފުނިތަކެއްާ

ޒަމ ނަކު މިއިންާ އަށްާ ރ އްޖެާ ވަނީާ ސަބަބުންާ ލޯނުެގާ ޤައުމުތަކުންާ ބޮޑުާާއެހެންނިހެންާ ނުދެއްކޭހ ާ އަނބުރ ާ ެއާ ާ

އަދިާާ ހަރުދަނ ކޮށްާ ކުންފުނިތައްާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ހަވ ލުކޮށްފައި.ާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ދަރަންޏަކ ާ

ޖޮއިންވެންޗަރާުއސޫލުންާބޭރުެގާއެތައްާކުންފުންޏަކ ާުގޅުންާއުފެއްދުމުެގާސަބަބުންާއަދިާމިހ ރުާވަނީާއެއަރޕޯޓުެގާާ

ތަންކޮޅެއްާހަރުދަނ ވެފަ.ާއަދިާޖީ.އެމް.އ ރަކީާަގބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގއިާބައިނަލްއަޤުވ މީާމިހ ރުާވެސްާާާާއެާހިންުގންާވެސް

ެއއްކޮށްާއެާނަމަެވސްާމިާހުށަހަޅ ފައިވ ާމެންބަރުެގާއަޅުަގނޑަށްާބޮޑަށްާާ އެއަރޕޯޓުާހިންަގމުންާދ ާބަޔަކަށްާވުމ ާ

ާހައިޖެކުކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާމިާބިލުާބައްޓަންކޮށްފަިއާއޮތީ.ާާވިސްނުމުަގއިާހުރީާކުންފުނިތައްާއަދިާޖީ.އެމް.އ ރުާެވސް

މިާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ާބޭފުޅަކީާމިހ ރުާވެސްާއަދިާއިތުރަށްާއެާޕ ޓީާނިސްބަތްވ ާކޯލިޝަނެއްާހައްދަވަިއެގންާުއޅޭާާ

ށަހަޅުއްވ ފަިއާވަނީާާބޭފުޅުންނަކީާމިހ ރުާވެސްާމ ލޭަގިއާހުނޅަުގާބަނދަރުަގިއާތެޔޮާިވއްކަމުންާދ ާބަެއއް.ާމިާބިލުާހު

ާާ ފެސިލިޓީސް ކްރެޑިޓްާ އެާ ބެހޭާ ތެލ ާ އިންާ ދުަވހ20ާާާުއެސް.ޓީ.އޯާ ކަނޑ ލިާ ދިޔައީ،ާ ދެއްވަމުންާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

33ާާާާނޫންާހަމަާޖެހިެގންާއައިާދުަވހުާމިާބިލުާވަނީާހުށަހަޅ ފަ.ާާ އަކަފޫޓުެގާބިމެއްާމ މިިގލީާދ އިރ ެގ50ާާާާލ ރިާއަށް

ހަމަާއެާތަނުންާނަންަގަވއިެގންާއުޅުްއވަނީ،ާހަމަާޖެހިެގންާއަނެއްާބިންާނަންަގަވއިެގންާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސް

އުޅުްއވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސަރުކ ރުންާބިންތައްާކުްއޔަށްާދީެގންާވިޔަފ ރީެގާުއސޫލުންާބިންާހިންުގމަށްާބަޔަކަށްާާ
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އްކަިއެގން،ާބިންތައްާިވްއކަިއެގންާއެާބިންތަކުަގިއާާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާކުްއޔަށްާދީެގން،ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާވި

އެކަންާާ ނެތީމަާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރުެގާ ައޅަިއެގންާ އިމ ރ ތްތައްާ އެހެނިހެންާ އިމ ރ ތ ،ާ އޮފީސްާ އަޅަިއާ އިމ ރ ތްތައްާ

33ާާކުރެވެންާނެތީމަ.ާޕްރައިވެޓަިއޒްެގާއުސޫލުންާއެާކަންތައްތައްާކުރަންާސަރުކ ރުންާއުޅުނީާއެާފުރުޞަތުާނުދީ،ާާ

ާާ ާާލ ރިާއަށްާޕެޓްރޯލްާޝެޑެއްާއަޅަިއެގން ޑެއްާހަދަިއެގންާޤ ސިްމާާޓަކަށްާޕެޓްރޯލްާޝެލ ރިާއަކަފ33ާާޫމުޅިާއުމުރަށް

ވެސްއިބްރ ހީ ރިޔ ޟުާާމްާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާާއަދިާ އަޅުަގނޑުާ އެާ ެވސްާ ާރަޝީދުާ

އުޅުްއވަނީކީ.ާާާާނޫންާއެާާހުރިާޮގތަކަށްއިާެއއީާޤައުމަށްާފައިދ ާާެގންުގޅުްއވ ާއެާުއސޫލަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގ

ވަޢު ޤައުމަށްއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަކީާ މަޖިލިސްެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ކެމްޕޭނުެގާ ވަފ ތެރިާާާާދުވީާ

ާާމެވެސްާކަމެއްާރައްޔިތުންނަށްާކޮންާާ،ބަޔަކަށްާާ،ޤައުމުެގާކުރިއެރުމަށްާވިސްނ ާާ،ާވިސްނ ރައްޔިތުންނަށްާމަޞްލަޙަތަށް

ކޮށްދިނުމުެގާާ ކަންތައްތައްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންމަވެސް،ާ ވ ނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކަށްާ ކޮށްދޭާ

މި މިހ ރުާ ފައިދާ ާާބަދަލުަގއިާ އަމިއްލަާ އަމިއްލަާާާއަށްާ،ާާވިސްނަނީާ ކުންފުނިާ ކުންފުނިތަްއާާާާއަމިއްލަާ އެާ އަށްާ

މަޤުޞަވަރުަގދަކޮ ހޯދުމުެގާ ފައިދ ާ ާާށްާ ހެން އަޅުަގނޑުާާދުަގއިާ ބިލުާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޤ ނޫނަށް މ ލިަިއްޔަތުާ ބިލަކީ.ާާާާޤަބޫލުކުރ ާ މިާ ބިލެއްާ ނުރައްކ ތެރިާ އެންޓަޕްރައިސްވުރެާ ޕަބްލިކުާ ާާމީަގއިާ

ާާއްޔަންކުރާ ޢަލިސްާއިންާާހިމެނޭާމެީގާމަުގސަދުތަކުަގއިާވެސްާެއބަާހިމެނޭާއަދިާރައްޔިތުންާމަޖިާާކޮމިޝަނުަގއިާއެބަ

ސަރުކ ރުެގާކުންފުނިތަްއާާާާިއެގންާއެާބޯޑުންާކުންފުނިތަކަށްާ،ެގންާބޯޑުަގއިާހިމަނަބައެއްާކުންފުނިތަކުެގާބޯޑަށްާލައި

ފ ހަަގކޮށްފި ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ާާއެއީ.ާ ޤަރ ރެްއ2008ާާާާާާޮއަގސްޓ8ާާާު، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފަހުންާ ެގާ

ކުންފުނިތައް ާާއުފައްދަވ ފައިާ ޤ ނޫނަށް ިމާ ިގނަޢަާ ފަށ ތ ާ ާާާާމަލުކުރަންާ ތެރ6ާާޭެވެގން ރައްޔިތުންާާާާގައިމަސްދުަވސްާ

ާާ ފ ސްކުރ  އެވެމަޖިލީހުންާ ބަދަލުކުރަންވ ނެާ ދަށަށްާ އެންޓަޤ ނޫނެުގާ ޕަބްލިކްާ މި.ާ ބިލުަގއިާ އޮންނަނާީާާާޕްރައިސްާ

މީެގ އެބައ ދޭާއެހެން.ާ ާާާާތެރޭަގއިާ ހުރި ހިންަގންާ ސަރުކ ރުާ އެއްޗެއްާ މ ނަހުރިހުރިހ ާ ކުންފުންޏެއް.ާ އަކީާާާހ ާ

ެއީއާާާާބޭނުންވ ާމަުގސަދުާއެާާއުޅުއްވ ާބޭފުޅުންާއެާާާކޯލިޝަނެއްާފަހުންާހައްދަަވިއެގންާއެ ހިސ ބުންާހ ސިލްވ ނޭ.ާ

ބޭނުންވ ާފައިސ ތައްާނުހަމަާޮގތުަގިއާާާބޭފުޅުންެގާައތްދަށަށްާއަންނ ނެ.ާޖީ.އެމް.އ ރުާއައުމަށްފަހުާއެާާޖީ.އެމް.އ ރުާއެ

ފޯރުވައިާފައިާާބޭނުންވ  ބ ރުާ ނުފޫޒ އިާ އުޅުސ ތައްާ ކުރިންާ ހެންެގންާ ރ އްޖޭަގިއާާާާްއވިާ މިހ ރުާ ކުންފުނިތައްާ

ާާ،ވީމ ާާދ ާކުންފުނިތައްާާތައްާކުރަމުންާޑޮލަރުާބޮޑެތިާއިންވެސްޓްމަންޓުމަލްޓިާމިލިއަންާާކ ލިސް،ާޖީ.އެމް.އ ރަކީބޮސް

ނ ޖ  އޭެގާ ރިޝްވަތ އިތުރުާ ފައިދ ާ ވަާާއިއިޒުާ ތެރެައށްާ ާާޚިޔ ނ ތުެގާ މަޖިލިސް މިާ ޒަމ ނަކާުާދެެގންާ މިއިންާ އިތުރަށްާ

ކޮރަޕްޓުާާާނުވ ކޮރަޕްޓު އެހެންވީމ ދ ާާެވެގންވަރަށްާ ބޭފުޅަކަށްާާނެ.ާ ހުންނަވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ ބިލަކީާ މިާ ާ،

މަރުކަޒީާވަނަާއަހަރުާލ 2009ާާއެްއޗެހިާާާާާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިފަދަާމ ޙައުލެްއަގއިާައދިާޤ ނޫނުތަކ ވެސްާއަޅުަގނޑު

ާާލިއްޔަތުތަކާ ދ ާމަސްއޫާާމުންއިދ ރިާދ އިރ ތައްާކަންކަންާކުރަާާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގމ އި ވ ޖިބުތަްއާާއި

އެ ާާާާއަދ ކުރުމަށްާ އޮްއވ ،އްޔަޢަތަންތަނަށް ޢައްޔަންނުކޮށްާ މީހުންާ ފ ސްކުރުމުނާްާާާންކުރަންޖެހޭާ ބިލެއްާ މިފަދަާ
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ދ އިރ ތަ އިދ ރީާ އުސޫލުންާ ދ ލ މަރުކަޒީާ އެާ ހިންގ އިރުާ ޙައްޤުތަކާ އްާ ލިބޭާ ވެސްާ ކައުންސިލުތަކަށްާ ރަށުާ ާާިއރ ތައްާ

ޭއެގާނުފޫޒުާފޯރުވ ނެ އްާވެސްާކަންާޔުޓިލިޓީސްާކުންފުނިތައެްއޗެހިާއުނިެވެގންދ ނެ.ާރަށުާކައުންސިލްތަކަށްާވެސްާ

އައީ ދަށަށްާ މަޖިލިސްެގާާ،ބ ރުެގާ ޚިޔ ާާ.ރަްއޔިތުންެގާ ފަސ ާާތ ނ ރިޝްވަތ ިއާ ހުރިހ ާ ފެތެރިެގންމިާ ދ ނެ.ާާާދަތަކެއްާ

ފ ސްކޮށްެގންއެހެންވީ ެވސްާ އެްއޮގތަށްާ މީާ ާާބަާާާ،ެވސްާާމ ،ާ ވެސް މިއީާާލައިަގނެެގންާ އަދިާ ނޫން.ާ ެއއްޗެއްާ ވ ނެާ

ރައީ ނޫން.ާ އެއްޗެއްާ ވ ނެާ ވެސްާ ާާތަސްދީޤުކޮށްެގންާ މިއިން ކުރައްަވިއފިއްޔ ާ މިކަންާ ޒަމ ނަކުާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާނަާމިންަގނޑަކަށްާދިވެހިރ ދިވެހިރ އްޖޭާކޮރަޕްޝަންާނޯން އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއްޖެާކޮރަޕްޓުެވެގންާދ ނެާކަމަށް

ާާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.ޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޢިއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަގޑިއިރުެގ1ާާާާށްާކަނޑައެޅުނުާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސަ

ާވަުގތުާހަމަވީ.ާާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި މިހ ރުާ ާާާާއަޅުަގނޑުާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ މަސައްކަތަށ10ާާްދަނީާ ހުރިާ ނުނިމިާ ާާއަށް.ާ ދ އިރ ެގާާާާ-10.1. މ ވަށުާ

ާާރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތިާޗެކުާދޫކުރުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކު

މަނ ކުރުމުެގާބިލުެގާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާމިާބިލުެގާބަހުސްަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާާ

50ާތްނުވ ާމެންބަރުންނަށްާާިމނެޓް.ާވަކިާޕ ޓީައކަށްާނިސްބ16ާާަމިނެޓް.ާޕީ.އޭާއަށ15ާާާާްމިނެޓް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށ39ާާާާް

ާާާާއެބަާާމިނެޓު އަޅުަގނޑު ޢަބްދުއޮތް.ާ ެމންބަރުާއަޙްމަދުާ ދ އިރ ެގާ މިާއަރުވަނީާއިހަވަންދޫާ هللاާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާ

ބިލަށް މިާ ފަހުންާ އެންމެާ ދައްކަވަމުންާާބަހުސްކުރެވުނުާާއަށް.ާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާާާާއިރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދިޔަާ

ާއަރުވަން.ާާރެްއވުމަށްާފުރުޞަތުފުރިހަމަކުާވ ހަކަފުޅު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ބިލަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާދަނިކޮށްާމަޖިލީހުގާެާާާ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާިއއްޔެަގއިާމި`

އީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާވަރަށްާބޮޑެތިާޖެހުނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާނިމިެގންާވ ހަކަާމެދުކަނޑ ލަންވަުގތު

ާާ ާާެގއްލުންތަކެއް ބިލެކޭ. ކުރުވަފ ނެާ ކުރިމަތިާ ރައީެވސްާ އިޝ ރ ތްޢިއްޒަތްތެރިާ ެވސްާ ިއއްޔެާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިާާސް،ާ
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ތްާފެއިލްާތައްާއެާމުޢ މަލ ވޭާޗެކުާލ ތުެގާޔަޤީންާކަމެއްެގާޮގތުަގއިާދެ،ާއެާމުޢ މަފަދައިންާކުރިާމުޢ މަލ ތެއްާކުރެވި

ާާާާ،ނަމަާާވެއްޖެ ފައިސ  އެާ ނޫނީާ ބ ރުާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ މުޢ މަލ ތްދެންާ އެާ ޙައްޤުާ ކުރިާނުދިނުމުެގާ

ާދޫކުރި...ާތެރެއިންާޗެކުާފަރ ތުެގާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.ފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްވ ހަކައިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ދެ،ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގ

ޙައްޤުާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެޮގތުންާމިފަދަާކަންތައްތަްއާފެއިލްާެވއްޖެާހިނދެްއަގިއާއެފައިސ ާދޫނުކުރުުމެގ

ާާއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާިއޞްލ ޙުެގާނޫނީާޔ ރުާލިބިެގންވޭ.ާޢިާއެާޗެކްާދިންާފަރ ތައްާފުރިހަމަާއިޚުތިބޭނުންކުރުމަށްާާ

ާާ ބިލުެގ މީހ އ3ާާަމިާ ޗެކުަގިއާސޮިއކުރ ާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ )ރ(ާއަށްާ މ އްދ ެގާ އޮތުމުެގާާވަނަާ ޮގތަށްާ ލިބޭާ އަދަބުާ ށްާ

ާާ ާާކަންތައްތަކަކީ ާާެވސް ާާމީ ާާިވސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދު ނީާމިއަދުާާވ ާނޫާާކުރިއަރ ފައިމި

މަލުކުރަންދ ާއުސޫލުތަކަށްާބަލ އިރުަގިއާާޢަާާާބަދަލުތަކ އިާއަދިާކުންފުނިތަކުގައިކުންފުނިތައްާހިންުގމަށްާއަިއސްފައިވ 

ާާ ނޫނީާފައިސ ާބެލެހެއްޓުުމެގާާާާޢ މަލ ތްތައްލަތްތަކުަގއިާފައިސ އ ާބެހޭާމުހ ޗެކުެގާސޮއިކުރ ާމީހުންނަކީާއަދިާބަެއއް

ާާނީެގާާކުންފުާާރަކ ތްތައްާއެހަ މީހަކަށްާއެކަކުާާާާއ ދޭ.ާމިފަދަާކަމެއްެގާސަބަބުންާދޭދޭާދެާާމީހުންާނުވ ތައްާއެބަހިންގ 

ާާއަނެއްކަކަށްާބޮޑުާެގއްލު ާާވ ތީާއަޅުަގނޑަށްާމިާާކުރަްއވ ފައިނެާޮގތަކަށްާމިާމ އްދ ާބައްޓަންދ ދެވިެގންާހިނަގއިެމއް

ޢިއްޒަ އޮތްާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ ހަމަކަމުަގއިާވެސްާކަންބޮޑުވުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާތްތެރިާރައީސް،ާ އެއ އެކު،ާ

ވެސްާާ އެއީާ އޮތުންާ އޮންނަާ ޮގތަށްާ ދެވޭާ އަދަބުާ މަތިމައްޗަށްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ކުށަކަށްާ އެާ ކުރީމ ާ ކުށެއްާ ޤ ނޫނީާ

ާާއަދިާއަޅުަގނޑުާެއކަމަށްާތ އީދުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާކޮންމެާމީހަކަށްާވެސްާާާ،އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާކަެމއްާނޫން

އެއްާ ކުށަކަށްާ އެާ ނިމުނީ.ާ އެާ ދެވުނީމ ާ އަދަބުާ ކުށަކަށްާ އެާ ކުރީމ ާ އަދަބުދީފައިާާކުށެއްާ ފަހަރަށްާާާާދެާާ،ފަހަރުާ

ތިން އަދިާ އޮތީމ ާާއަދަބުދީފައިާ ޮގތަކަށްާ ދެވޭާ އަދަބުާ ފަހަރަށްާ ޮގތަށްާާާާ،ވަނަާ ދެވޭާ މަތިމައްޗަށްާ އަދަބުާ އަދިާ އެާ

ޮގތަށްާކުރުމަކީާއެންމެާރަނަގޅުާއަދިާއެންމެާއެދެވޭާޮގތްާާާާކަންާއެާއޮތުމަކީާެއއީާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާއަދިާއެާ

ލިންާއަދަބުާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާިއއްޔެާވެސްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްެވސްާާކަމުަގިއާ

ެއއީާެވސްާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެކޭކަނޑައެޅުުމަގއިާއިޚް ދޫކޮށްލ ފައިާއޮތުމަކީާ ިމާތިޔ ރަށްާ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ިވޔަފ ރީެގާާބިލުަގއިާކަންބޮޑުވ ާިގނަާކަންތައްތަކެްއާއެބަހުރި.ާއަދިާިމައދުާމުޖުތަމަޢުަގއިާކަންތައްތަްއާހިނގ ާޮގތ އިާާ
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ާކުރިެއރުމަށްޓަކައިާކުރެވެމުންާދ ާބަޔަކުާމެދުަގއިާވިޔަފ ރިާާބަޔަކުާއަނެއްާާދ ާޮގތ އިާއެއްާާާމުންމުޢ މަލ ތްތައްާކުރެވެ

ހުރަސްއެޅިެގންާާއްކަތްތަކ މަސަ ސަބަބުންާ ކަންތައްތަކުެގާ ޮގތަާާމިފަދަާ ކަހަލަާ މ އްދ ތަކެްއާާދ ާ ިގނަާ ކަށްާ

ެއކަމ ާާކުރެވިފައިބައްޓަން ައޅުަގނޑުާ ހަމަާާވ ތީވެާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ކަންބޮޑުވ ކަންާ ާވެސްާ

ވ ާޮގތަކީާެވސްާާާާމަށްާކަނޑައަޅަންާމިާހިމަނ ފައިކަާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާލިޔުންާހަވ ލުކުރެުވނ7ާާުއެއ އެކު،ާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ބައެއްާ ެވސްާ ިއއްޔެަގއިާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ޮގތެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ އެއީާ

ާާ ނޫނީ ފެކްސްާ ނޫނީާ ެމއިލްާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ާާމެންބަރުންާ ާާއަދި ލިޔުންތައް ފޮނުވ ާ ޮގތަކުންާ އެާާއެހެންާ އެއީާ

ލިބުނީފޮނުވުމަށް މީހަކަށްާ ބަލަންާާފަހުާ އެބަހުރި.ާާާާކަމުަގއިާ މައްސަލަތަކެއްާ ކިތަންމެާ ނުކުމެދ ނެާ ނަމަާ ެވއްޖެާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާާމި އެތައް މިފަދަާ ެވސްާ ތަނުަގއިާ އެތަްއާާތަާާކަމެްއެގފ އިތުވިާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ ޖުރިބ ާ

ާާ ތަޖުރިބ ކޮށްފައިރައްޔިތަކުކޮށް، ހިތިާ މިކަމުެގާ ާާާާއަދިާ އެތައް މިާާބަޔަކުވ ާ ކަންާ ތިބިާ އ ާާާާވެސްާ ހަދ ންާ ވަުގތުާ

ނަަމާާާާޗެކްާދޫކޮށްފ5ާާިާާފައިސ ާނެތިާމީލ ދީާއަހަރެއްެގާތެރޭަގއިާާަގއިޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާެއކައުންޓުާާާކޮށްލަންޖެހޭ.

ާާާާބޭންކުގައި ެއކައުންޓު އެފަރ ތުެގާ މ އްދ ވ ާ އޮންނަާ ހިމަނ ފައިާ ކަމަށްާ ބަންދުކުރަންޖެހޭނެާ ވެސްާާާމުޅިންާ އަކީާ

ާރަނަގޅުާޮގތެްއަގިއާާވަނީާިމއަދުާކިތަންމެާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއިތުރަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭާމ އްދ އެކޭ.ާސަބަބަކަށް

އެާާކުރަމުންމުޢ މަލ ތް ވެސްާ ފަރ ތަކަށްާ އެހެާާދ ާ ބޭންކުފަރ ތަކަށްާ ޗެކެއްާ ލިބޭާ ފަރ ތަކުންާ އެކައުންޓަށްާާާާންާ

ާާސިޓުޑިޕޮ ރިޓ ންވުމުން ޗެކްާ އެާ މިދެންނެވާިާކުރުމަށްފަހުަގއިާ ސަަަބަބުންާ ނެތުުމެގާ ފައިސ ާ ޗެކުަގއިާ ެއާ ނޫނީާ

ފަރ ތުންާކުރިާާާއ ދޭ.ާމީާއެާާތަންާއެބަާާވ ާާފައިސ ާނެތިެގންާބައުންސްާާކުރ ާފަރ ތުެގާޗެކުތައްރަނަގޅަށްާމުޢ މަލ ތް

ާންާދެންާއަނެއްާސަބަބުާާއެހެންާފަރ ތަކުންާކުރިާކަމެއްެގނުލ ާއެހެންާފަރ ތެއްެގާއިހުމ ލެއްެގާސަބަބުންާނޫނީާާާކަމަކ 

ބޮޑެ ނޭދެވޭާ ކުރިމަތިލ ންފަރ ތަށްާ ެގްއލުންަްތަކަކ ާ ާާާާޖެހިދ ނެތިާ ެއނުގމަކ  ފަރ ތުންާ އެާ ެއާާނުކަމެއް.ާ އަދިާ ލ ާ

ާާފަރ ތުެގާެއއްެވސްާަގސްތެްއާނެތިާމިފަދަާކަމެއްެގާތެރެައށްާވެއްޓިެގންާޮގސްާބޮޑުާާާނުލ ާއެާާާފަރ ތުންާކުރިާކަމަކ 

ާާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެންމެާހަމަޖެހޭާއިންސ ފުވެރިާޮގތްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާާއަދަބުާލިބިެގންާދިއުމަކީާއެީއ،

މ އްދ ތަކަކީ ިގނަާ ބިލުަގއިާ މިާ ޖުމްލަކޮށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ނުކުރެވޭ.ާ ކުރެޭވާާޤަބޫލެއްާ މިއަދުާ ާ

އައިސްފަިއވ ާާމުޢ މަލ ތްތަކ  ހިންުގމަށްާ ކުންފުނިތައްާ ކަންތައްތައްާ ހަމައިާާމިއަދުާ އެާ ބަލ އިރުާ އަޅ ާ ަގިއާާބަދަލަށްާ

ާާ ޤަބޫލުކުރެވޭނީ އަޅުަގނޑަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ނޫނޭ.ާ ބިލެއްާ ތައްޔ ރުކުރެވިފަިއވ ާ ޮގތަށްާ ސ ބިތުކުރެވޭާ މިއީާފައިތިލަާ

ާާާާހ ދިސ ާާކޮންމެވެސްާކަހަލަ ާާއަކ ާުގޅިެގން ާާވެސްާކޮންމެެވސްާނުވަތަާއެހެންއެާފަރ ތަށްާހަދިޔ ެއއްާދިނުމުެގާޮގތުން

ވަނީާއެންމެާފަރ ތެއްެގާާާތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ ާބިލެކޭ.ާމިާބިލުންާހަމައެކަނިާހިމ ޔަތްާާާސަދެއްާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިމަުގ

ާާާާ.ޙައްޤެއް ޙައްޤެއް ފަރ ތެްއެގާ ާާދެާ ބިލުާާހިމ ޔަތެއްާނުކުރެވޭ. މިާ އަދިާއަޅުަގނޑުާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ޢިްއޒަތް ވެހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރަށްާ އިލްތިމ ސްތެރިާ ހުއްޓުވަންޖެހޭ.ާސްާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާ

އްތަކ ާމެދުާއިތުރަށްާެގންދަވ ާމިދެންނެވިާކަންތަާާރަށްާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާިމާބިލުބިލުާއިތުާާާއެހެންނަމަވެސްާމި
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ާާ ބަލ ދިރ ސ ކޮށް ބެލުންތައްާ އިތުރުާ ާާާާދެާާ،ބަލަންޖެހޭާ ޙައްޤުތައް ާާހިފަރ ތުެގާ މިމ ޔަތްކުރެޭވނެ ބިލުާާާޮގތަކަށްާ

ާާއަޅުަގނޑުާއެާށްާެވެގންާހިނގައިދ ނޭ.ާއެކަަަމަށް،ާާމަކީާެއއީާވަރަށްާރަނަގޅުާއަދިާހެޔޮާޮގތަކަޑުރ ފްޓުކޮށްާެގނައު

ދަންނަވަާާބޭފުޅ  ކަންބޮޑުވުންތައްއަށްާ ހުރިާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ހީކުރަުމންާމުންާ ކަމަށްާ ފ ހަަގކުރެވިއްޖެާ ާާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާާއިށީންނ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށް

ާ

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއިލްހ މްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާެގމަނަފުށި

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާާ،ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތިާޗެކްދޫކުރ ާމައްސަލަ

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހެޅުއްވިާބިލަށްާއަޅުަގ

ުމާާޢ އްމަކީާވަރަށްާޤައުމުތަކަށްާބަލ އިރުާވެސްާމިާކަދ ާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިއަރަމުންމިއަދުާާކަމަކީާާދަންނަވ ނީާމި

ާާާާކަމެކޭ.ާއަދިާރ އްޖެއަށްާބެލިކަމުގައި ވެރިންެގާާުގޅިަިެގންާބައެއްާވިޔަފ ރިާާާމ މުވުޢ އްިވޔަސްާމިކަންާވަރަށްާބޮޑަށް

ކަންތައްތަްއާާާާބޭނުންކޮށްާމިއެހެންާމީހުންާާޮގތުަގިއާާފަރ ތްތަކުެގާފަިއސ ތައްާނަހަމަާާބަެއއްާާ،ާވެވިޔަފ ރިތަްއާބަނުގރޫޓުާ

ހުއްޓު ކޮންމެވެސްާސިފައެްއަގއިާ މިކަންތައްާ ކުރުމަކީާ ބިލެްއެގާސިފައިަގއިާކުރ ާ ޤ ނޫނެއްެގާާާާުވމަށްޓަކައިާ ނަމަވެސްާ

ފަރުމ ާާފައިަގއިސި ކަމެކޭ.ާނަމަވެސްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދުާ ހުއްޓުވުމަކީާ ެއކަންާ ކޮށްެގންާ

.ާވީމ ،ާާކަންތައްތައްާކުރިމަތިވެފަާާވަނީާމިާާާއަޅުަގނޑުާހިތުންާރ އްޖޭެގާަވރަށްާިގނަާއަދަދެއްެގާބަޔަކަށްާމިއަދުާމި

ާާ އެއްހަމިކަންތައްތައް މުހިއްމުާ އެންމެާ އަާާއްލުކުރުމަށްޓަކައިާ މިާކަމަކީާ ޤ ނޫނަކުންާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ާާޅުަގނޑުާ

ޖެހުންކަންތައް އެއްާ ސިލްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ވެސްާާތަކަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ ޮއތީާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ާ.

ހުރުމަކީ މަރުޙަާާއުނިކަންތައްތަކެއްާ ކޮމިޓީާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެކޭ.ާ ާާެއކަށީެގންވ ާ ާާލ ަގއި ބިލުެގ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާމިާ

ޤ ނޫނަބިލަ ބިލުާ މިާ ރަނަގޅުކޮށްެގންާ ެގނެވިާ އިޞްލ ޙުތައްާ ެގންނަންޖެހޭާ ރ އްޖޭެގާާށްާ ދ އިރުާ ވެެގންާ ކަށްާ

ާާ ތެރެއިން ާާރައްޔިތުންެގާ ިގނަ ާާވަރަށްާ މިާއަދަދެއްެގ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ މަންފ ކުރ ނެާ މީެގާ ބަޔަކަށްާ

ާާ 3ާާާާބިލުަގއި ަގއި ެއކައުންޓުަގއިާފައިސ ާހުރެރ ލިޔެާދޫކުާާިމއޮންނަާޗެކުވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާ ،ާނަމަެވސްާާމެއިރުާ

ާާ ާާާާޖަހ ފައިޗެކުަގއި އިާފައިސ ާނުބެހެްއޓުމަކީާާގަާޗެކްާބޭންކަށްާހުށަހަޅ އިރުާޗެކުެގާއަދަދަށްާއެކައުންޓުވ ާތ ރީޚުަގއި

ާާކުށެކެވެާ ޮގތަކީ ދިމ ވ ާ ހ ލަތްތަކުަގިއާ ބަެއއްާ ޗެކެއ1ާާް.ާ ދޭާ ޮގތަށްާ ނެޭގާ ފައިސ ާ ާާމީާާއެާާާ،ނޮވެމްބަރުަގއިާ 15ާާހ 

ހ  މިފަދަާ ކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ާ ނެތުމަކީާ ފައިސ ާ ޗެކުަގިއާ ދ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާނޮވެމްބަރަށްާ ލަތްތަކުަގއިާ

ާާކަން ާާާާކިހިނެއްތޯކުރަންޖެހެނީ ވެސް ކުރަމުންއެއީާ މުޢ މަލ ތްތައްާ ވިޔަފ ރީެގާ ތަފ ތުާ ެއއީ،ާ ދ އިރުާާާސުވ ލެއް.ާ

ރަށްާދިންާނޮވެމްބ1ާާަނުލ ާާވަރަށްާބަލައިާާާަގއިާހުރިާފައިސ ތަކަކީާއެންޓުާހ ެގާއެކައުމީާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީާއެ

ާާ ފަިއސ ާނެީގ ހ ލަތެއްަގިއާާޗެކަކަށްާ ެއކަށީެގންވ ާކަމެއް.ާއެފަދަާ ދެިވފައިާއޮތުމަކީާ ބަލ ފައިާއިތުރުާޗެކެއްާ ކަމަށްާ

ާާާާއެްއކަލަާމީހ  ކަެމއްާނޫންާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާާއަށްާޝަރުޢީާގޮތުންާފިޔަވަޅެއްާއެޅުަމކީާއެީއާއެންމެާއެކަށީެގންވ 
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ކަންތައްތަކަށްާވެސްާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާމީެގާޙަޤީޤީާމިާބިލުެގާާާާދެކެނީ.ާވީމ ،ާމި

ާާ ޗެކު ާާދިނުމަށްފަހުބޭނުމަކީާ ަގސްތުަގއި ހަމަާ މީހުންާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާާލަނޑުދެމުންަގިއާ އެކަންތައްާ ކަަމށްާާާާދ ތީާ

ންތަްއތައްާކުރުމަކީާެއއީާހަމަާކަާމިާޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާޗެކްާދޫކުރުމ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެކަަމކު،ާއައަޅުަގނޑު

ެއއީާވިޔަފ ރީެގާތެރޭަގއިާހަމަާހިނގ ނެާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާޤަބޫލުކުރަނާްާާާ،ނުކޮށްާނުވ ނެާކަމެއް

ާާވ ާޮގާާއެބަޖެހޭ.ާއެއީ،ާމިހ ރުާތަރައްޤީވެފައި ދ ާާާާެގާމިކަންތައްތައްާހިނަގމުންބަލ އިރުާއަދިާކްރެޑިޓ ާފ ޑުފ ޑުތަށް

ށްާއޮތުމަކީާއެއީާހަމަޖެހޭާޮގތެއްާނޫން.ާމީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާކަމަސްާމިކަންާނުވ ނެާސިސްޓައުސޫލަށްާބަލ އިރުާވެާ

ށްޓަކަިއާާނިޒ މެއްާފަހިކުރުމަާާވޭެގނެާޯގސްާމަުގންާކަންކަންކުރ ާމީހުންާއަތުލެވޭާާ،ބަލަންޖެހޭނީާމިކަންތައްތައްާޯގސްކޮށް

މަރުޙަލައިާ ކޮމިޓީާ ބިލުާ އަމިާ ކަމަށްާ ވިސްނަންޖެހޭާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ ަގއިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ،ާާޅުަގނޑުާ

ާނެތިން.ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުެގާިމާާާމ ާދިުގާވ ހަކަތަކެްއާދައްކ ކަށްާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލ ާބެހޭާޮގތުން

މީަގއިާމިކަންާނ ޖ އިޒުާޮގތުަގއިާކުރ ާމީހ ާާާ،ހަަގކޮށްލަން.ާމީަގއިާހިނގ ށޭާއަޅުަގނޑުެމންާބަލަމ ންތައްާފ ރކޮންސ 

ާނުކުރަން.ާމިާާކަމަކީާސީދ ާހުއްޓ ލެވިދ ނެާނިޒ މެއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާާމިާާ.އަތުލަިއަގނެވޭނެާނިޒ މެއްާ

ާފަރ ތުންާއަނެއްާާާދ އިރުާމިޗެކްތަކަކީާއެއްާާާފ ރިާކުރިއަރަމުންޤައުމެއްެގާތަރައްޤީއ ާނުވަތަާޤައުެމއްެގާިވޔަާާކަމަކީާމި

މުޢ މަލ ތްކުރެވޭނެ އަޅުަގނޑަށްފަރ ތަށްާ އެހެންވީމ ާާކަންާ އަޅުަގނޑުެގޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާ،ާާާާ ންާރމިކޮންސ ހަމަ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާފ ޅުކުރުމަށްފަހު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاާދުމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބް

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިާ

ެއކައުންޓުާ ބިލު،ާ މައޮތްާ ޗެކްދޫކުރުންާ ނެތިާ ފައިސ ާ ާާަގއިާ ޮގތުން ބެހޭާ ބިލ ާ ޚިޔ ލުާނ ކުރުމުެގާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

މްތަކަށްާތ އީދުކުރަމޭ.ާދެން،ާާ،ާައޅުަގނޑުާމިާބިލުެގާމަފްހޫވަނީާާދަންނަވ ލ ނަން.ާމިާފުރަތަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

ެއއ  ބޭނުންާާއެހެންނަމަވެސް،ާ މެންބަރުާާެއކީަގިއާދަންނަވ ލަންާ ިގނަާ މަޖިލިސްެގާ ންނަށްާމީަގއިާވަނީާރައްޔިތުންެގާ

ާާ އަދަބުތަކ  ހިތްޕުޅުގައިހުރިާ އުޅޭާާދޭތެރޭަގއިާ ދ އިާާކަމަށްާާނުތަނަވަސްކަމެއްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އަދަބުތައާްާވަންޏ ާ މިާ ރުާ

ަވނީާމިާޗެކަކީާކޯއްޗެއްކަންާާާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންްއާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއއ ާއެކީާނެތްާކަމެާރިވިުއކުރެްއވުމަކީ

ކަމ ާދޭތެރޭަގިއާާާާތަކުެގާވ ހަކަާދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިފަރ ތުެގާޙައްޤުާާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންާެއބަޖެހޭ.ާދެ

އެބަ އިންސްޓްރޫވިސްނ ލަންާ ނެޯގޝިއަބަލްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޗެކަކީާ ޮގޖެހޭ.ާ ފަިއސ ެގާ ވިޔަފ ރީެގާމެންޓެއް.ާ ތުަގއިާ

ާާއްެގާޙައްޤުާއެއޮތީާމީހެާާ،ާޗެކެއްާދޫކޮށްލ ާހިސ ބުންާއެންާެގންުގޅޭާއެްއޗެއް.ާއެހެންވީމ ކުރަމުޢ މަލ ތުަގއިާދައުރު

،ާޗެކްެގާފައިސ ާލިބެންވ ާފަރ ތުެގާޙައްޤުާމީަގއިާއިސްކަންދޭާޙައްޤަކީާާފައިާއެހެންާމީހަކަށް.ާއެހެންވީމ މީހ ާދޫކޮށްލ 

ިވޔަފ  އެހެންވީމ އަބަދުވެސްާ މުޢ މަލ ތުަގއި.ާ ާާރީެގާ ެވސް ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ އޮތްާ މިހ ރުާ ވެސްާ މިހ ރުާ ިމީއާާ،ާ
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އިންސްޓްރަމެން ެގންުގޅުމަކީާާއަޅުަގނޑުމެންާާާާ.ކޭޓެނެޯގޝިއަބަލްާ ފައިސ ާ މުޢ މަލ ތެއްަގިއާ ހުރިހ ާ ވިޔަފ ރީެގާ

،ާފައިސ ާރައްކ ތެރިކުރ ާއުސޫލުންާާުގޅެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ެއއްާނުެގންާާާކަމެއް.ާހުރިހ ާމުޢ މަލ ތެއްެގާފަިއސ މުސްތަހީލު

ތަނެއްަގއިާވެސްާހުރިހ ާމުޖުތަމަ އަށްާއެދޭާާާޢުތަކެއްަގއިާވެސްާހަމަާފައިސ ދުނިޔޭަގއިާހަމަާބައިނަލްއަޤުވ މީާހުރިހާ 

ާކަމަށްާާެއއް.ާެއއީ،ާޗެކެއްާދީފިާާަގއިާފައިސ ާނެތިއިހުތިރ މްާޗެކަށްާދޭ.ާއެހެންީވމ ،ާޗެކެއްާނުދެވޭނެާއެކައުންޓު

އެ ޕްރޮިމސްާ އޭނަެގާ އެއީ.ާ އެއްާ ޕްރޮމިސްާ އޭނަާ އެއީާ މިވަންޏ ާ އިޤްތިޞ ދުަގއިާ އެއީާ ެވސްާާާާއްާ ކިޔަނީާ އަށްާ

ެއާާޕްރޮމިސަރީ ާނޯޓު.ާޕްރޮމިސަރީާނޯޓަކީާހަމަާޑޮލަރުާކަހަލަާއެްއޗެއް.ާއެމެރިކ ާސަރުކ ރުންާެގރެންޓީާއެާދެނީާ

އެބަދެމޭ،ާ ރައިޓިންާ އަންޑަރާ ސަރުކ ރުންާ އެމެރިކ ާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ މ ރުނުކުރެވިއްޖެާ ތަނަކުންާ ފައިސ ާ ޑޮލަރަށްވ ާ

ރިކ ާއިންާހޯދައިދޭނަމޭ.ާއެާހޯދައިދިނުމަކީާބަދަލުކުރެޭވާކަށަވަރުކަންާއެބަދެމޭާއެާފަިއސ ާކޮންމެވެސްާޮގތަކުންާއެމެ

އެހެންާފައިސ ާެއއްާދިނުން.ާނޫނިއްޔ ާޤަބޫލުކުރ ާކަމަށްާަވންޏ ާއައި.އެމް.އެފްާޤަބޫލުކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާއެއ ާެއްއާާ

ަގއިާެގންުގޅޭާއެްއޗެްއ.ާާމިންވަރަކަށްާރަންާދިނުން.ާމިއީާމީެގާމަފްހޫމަކީ.ާޗެކަކީާހަމަާމިޮގތަށްާިވޔަފ ރީެގާމުޢ ަމލ ތު

ާާ ވ ނެ. ދަތިކަމަކަށްާ ެގންުގޅުމަކީާ ފައިސ ާ މުޢ މަލ ތުަގއިާ ވިޔަފ ރީެގާ އަސ ސަކީ.ާ މީެގާ މިީއާ ލަްއކ1ާާާާައެހެންވީމ ،ާ

ާާ 2ާާާާރުފިޔ ، ރުފިޔ ، މުޢ މަލ ތ5ާާާްލަްއކަާ ވިޔަފ ރީެގާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ ޗެކުންާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ދޭާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

މިލިޔަންާނޫނ5ާާާީާ.ާނުަގދުާފައިސ ާހިފައިެގންާމިހ ރުާތިާބޭފުޅުންާޚިޔ ލުފުޅަށްާގެންނަވ ާާހިންޭގނެާޮގތެއްާނޯންނ ނެ

ދ10ާާާޭ ރައްޔިތުންނަށްާ ބަދަލުަގއިާ މީެގާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ މިކަމެއްާ ޮގތެއް.ާ ދަްއކ ނެާ ފައިސ ާ މިލިޔަންާ

މަ ހުންނަާ ހެދިފައިާ ބިލުާ ވެސްާ ތަނެއްަގިއާ ހުރިހ ާ އެހެންާ ެއއީާ އަކީ.ާާކަށަވަރުކަެމއްާ މައްސަލަާ މިާ ެއއްާ އްސަލަާ

އެހެންވީމ ،ާނަުގދުެގާޮގތުަގއިާދައުރުކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާޗެކުާެގންުގޅެނީާމިާސަބަބަށްޓަކަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާވިޔަފ ރީެގާާ

ދޫކޮށްލަނީ.ާާ އެާ ހުރެެގންާ އެނިގާ އަށްާ އޭނަާ ޙައްޤުާ އޭނ ެގާ މީހ ާ ދޫކުރ ާ ޗެކުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަސ ސްަގއިާ

ީމަގިއާާކުންފުންޏަކުންާދޫ ފައިނޭންޝިއަލްާޑިރެކްޓަރުާ ކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާފައިނޭންޝިއަލްާކޮންޓްރޯލަރުާނޫނިއްޔ ާ

ެއާާ މީހ ާ ލިބޭާ ހަމަާޗެކުާ ެގންދަނީ،ާ މީހ ާއެާ ލިބޭާ ޗެކުާ މިާކުރަނީ.ާ މިކަންާ ތިބެެގންާ ބަޔަކަށްާއެނިގާ ސޮއިކުރ ާ

ނީ.ާދެންާމިާނުކުންނަާމައްސަލަާއަކީާޗެކުަގިއާާެގންދަނީާމިާޗެކުަގއިާފަިއސ ާހުންނ ނެާކަމަށްާޤަބޫލުކޮށްެގންާމިާދެ

މީހ ާ ކަންނޭނެގާ ދިމ ވެދ ނެާ ހަމަާ ކަމުަގއިާ މިާ ހަމަާ ނެތް.ާ ވެސްާ ނެތުން.ާޝައްކެއްާ ފައިސ ާ ހުރެާ އެކިާސަބަބ ާ

ާާކަނޑައެޅިެގންާޖިނ ޢީާކުށެއްާކުރުމުެގާމަުގސަދުަގއިާނޫނަސްާފައިސ ާނެތިާހިނގައިދ ނެާކަންނޭނެގ.ާއެހެންވީމ ާ،

މެންެގާމެންބަރުންެގާކަންބޮޑުވުންާއޮތީާމިކަމުަގއިާކަމަށްާވަންޏ ާހަމަާމިާބިލުަގއިާހުށަހަޅުއްވ ަގއިާއޮތްާާއަޅުަގނޑު

މ އްދ ާއަށްާބަލ ާކަމަށްާވަންޏ ާމިާއޮންނަނީާޗެކެއްާބައުންސްާވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާބޭންކުންާއެާޗެކަށްާވ ާވަރަށްާާ

ކަމަ ވެއްޖެާ ކަމަށްާ ނެތްާ އެކައުންޓުަގއިާ ާާފައިސ ާ އެ އެއް.ާ ނޯޓިސްާ ލިބޭާ އެބަާ ވަންޏ ާ މުއްދަތުެގ5ާާާާށްާ ދުވަހުެގާ

ާާ 1ާާތެރޭަގއިާޗެކުާދިންާފަރ ތުންާއެާމައްސަލަާހައްލުކުރަންވީ.ާއެކަމަކު،ާެއއީާދަރަނީެގާއުސޫލުންާދަންމ ލައިެގން

ނޫން ކަމެއްާ ެގންދެޭވނެާ އަހަރަކަށްާ ެއއްާ ދުވަހަށް،ާ މަސްާ ތިންާ ދުވަހަށް،ާ މަސްާ ދެާ ދުވަހަށް،ާ ޗެކަކީާާމަސްާ ާ.
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މުއްދަތެއް.ާާ ކުރުާ ލިބޭނީާ އެހެންވީމ ،ާ އެްއޗެއް.ާ ދަުއރުކުރ ާ ޮގތަށްާ ދައުރުކުރ ާ ފައިސ ާ ނަުގދުާ ަވުގތަށްާ ވަުގތުންާ

ފުރަތަމައިނުނާްާ ލިބޭާ އެބަާ އެއްާ ނޯޓިސްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނެތްާ ފައިސ ާ ެއކައުންޓުަގއިާ ދޫކުރ ާ ޗެކުާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާ އެހެންވީމ ، ނޫނޭ.ާ ދަނީކީާ މައްސަލ5ާާާާަޝަރީޢަތަށްާ ފައިސ ެގާ އެާ ލިބޭއިރުާ ލިބޭ.ާ އެބަާ ފުރުޞަތެއްާ ދުވަހުެގާ

ހައްލުކުރުމަށްާލިބޭާފުރުޞަތުާއެއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުންާވެއްޖިްއޔ ާޗެކުާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ުގޅެންާބޭނުންާކަމަށްާވަންޏ ާާމުޢ މަލ ތްތަކުގައި،ާވިޔަފ ރީެގާމުޢ މަލ ތްތަކުަގއިާއެއަށްާދޭންވ ާއިހުތިރ މ ާއެކީާެގންާ

ޮގތަށްާ އޮތީާމިކަންާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާނޫނިއްޔ ާކަނޑައެޅިފައިާމިއޮތްާ މިކަހަލަާޤ ނޫނެއްާއެބަާއޮންނަންޖެހޭ.ާދެންާ

އަށްާ ކޮމިޓީާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ހަރުކަށިާ އަދަބުތައްާ ހުރިާ މިާ ކަންކަމުަގއިާ ދޫކުރ ާ ނެތިާ ފައިސ ާ އެކައުންޓުަގއިާ

ތައްާރިިވއުކުރެއްވުމަކީާއޮތްާކަމެއް.ާެއހެންނަމަވެސް،ާމިއިންާކުރަންޖެހޭާކަމަކީާޗެކުާދޫކުރީަމާެގންދަަވއިެގންާއަދަބު

އެާޗެކުާލިބޭާމީހ ާއަށްާެގރެންޓީާއެއްާއެބަާއޮންނަންޖެހޭ.ާެގރެންޓީއެއްާއެބަާއޮންނަންޖެހޭާއެއީާހަމަާތިމަންނަާައށްާާ

މަލ ތްތަކުަގއިާމިާދެންނެވިާސަބަބުތަކ ާހެދިާނަުގދުާފައިސ ާފައިސ ާލިބުންކަހަލަާކަމެއްކަން.ާދެންާވިޔަފ ރީެގާމުޢ 

އެްއާއަބަދަކުާދައުރެއްާނުކުރ ނެ.ާއެހެންެވެގންާޗެކުާދޫކުރަންާމިާޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާިމއީާމިާއިސްތިލ ހަކީާނޫނީާާ

ިވޔަފ  ޮގތަކަށްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ މީހުންނަށްާ ަވރަށްާ ސ ދ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ޒ ތުަގއިާ އޭެގާ މަފްހޫމަކީާ ރީެގާާމިާ

ހަަމާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުންނ ނެ.ާ އަދަބުާ އެކިޮގތަށްާ ޤައުުމަގިއާ އެކިާ ދެންާ ެއއްޗެއް.ާ ެގންުގޅޭާ މުޢ މަލ ތްތަކުަގއިާ

ޗެކެއްާބައުންސްާވ ާހިސ ބުންާއެބަހުރިާހަމަާއިތުރުާބުނުމަކ ާނުލައިާވަުގތީާޮގތުންާއެާމީހުންާރިމ ންޑުކޮށްފަިއާ

ބަ ޑިޓެންޝަނެއްަގއިާ ކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާާކޮންމެވެސްާ އެބަހުރި.ާ ވެސްާ ޤައުމުތައްާ ނަގައިދޭާ ފަިއސ ާ ހައްޓ ފައިާ

އަށްާާ ހީވަނީާކޮމިޓީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާވަންޏ ާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާއުޅޭާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގއިާ އަދަބުތަކުެގާ

ބަދަލެއްާާ ކޮންސެޕްޓަކަށްާ މިާ މަފްހޫމަކަށްާ މިާ އެކަމަކު،ާ ކުރަްއވަންީވ.ާ ޗެކެްއާާެގންދަަވއިެގންާ ނުެގނެވޭނެ.ާ

ދޫކުރަންވ ނީާއެާލިބޭާމީހ ާައށްާއެާެގރެންޓީާލިބޭާޮގތަކަށް.ާއެހެންވެެގންާޤ ނޫނެއްާިމއަށްާއޮންނަންޖެހެނީ.ާމިއީާ

ވިޔަފ ރީެގާދަރަނިާއުސޫލުންާޢ އްމުކޮށްާދޫކޮށްލ ާދަރަންޏެއްާޮގތަކަށްާމިކަންާބ އްަވއިެގނެއްާހަމަާއެއްޮގތަކަށްާވެސްާާ

ނުޖެއްސޭ މުޢ މަލ ތްތަްއާދެކޮޅެއްާ ބޮޑެތިާ ވިޔަފ ރީެގާ ހަމަާ ދިމ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ނެ.ާ

އަނެއްކ ވެސްާނަުގދުާފައިސ ާދައުރުކުރ ާޮގތަށްާމިކަންާބަދަލުވެެގންާދިޔުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ާާ

ވިސްނ ލ ފައިާއަދަބ ާދޭތެރޭަގއިާއިތުރަށްާމެންބަރުނާްާާާތަހުޒީބުާޒަމ ނެއްަގއިާމިކަންާކުރެވެންާއުޅޭާކަަމކ ާދޭތެރޭަގއި

ރަނަގޅުކަމެްއާާ އެންމެާ ޒ ތުަގިއާ ޭއެގާ ހަމަާ ކުރެއްވުމަކީާ އެާ އޮތިްއޔ ާ ކަމެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ޚިޔ ލުކުރަްއވަންާ

ބިލަ މިާ ހަމަާ ވ ތީާ ބިލަކަށްާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ އަލީަގއިާ މަފްހޫމުެގާ ދެންނެވިާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ށާްާކަންނޭނެގ.ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:
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`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެްއކުމުެގާދެވަނަާފުރުޞަތެްއާާ

ވެސް ވަރަށްާހޯދައިެގންާ މިއީާ މިއީާ ބިލަކީާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބަލަނީާ މިާ ދަންނަވ ލެވޭތޯާ އެްއޗެއްާ ކުޑަާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ތެރޭަގިއާާ މުޢ މަލ ތުެގާ ވިޔަފ ރިކުރުުމެގާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ ްއޞަާ އަދިާ ވ ތީ.ާ މައްސަލައަކަށްާ ޢ އްމުާ ވަރަށްާ މުހިއްމުާ

ނެ އަތުަގއިާ މީހެްއެގާ އެާ ދަންނަވ ލިހެންާ ވެސްާ ކުރިންާ ެއާާއަޅުަގނޑުާ ދެންާ މަނ ކަމެއް.ާ ިވއްކ ލުމަކީާ އެްއޗެްއާ ތްާ

ވ ހަކަާ މިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަކިންާ އަދިާ ނައްޞެއް.ާ ޮގތުންާ ޝަރުޢީާ އަންނަންޖެހޭނެާ ފިލުވ ލުމަށްޓަކައިާ މަނ ކަންާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާމިކަހަލަާހުރިހ ާވ ހަކަާެއއްާމަޖިލީހުަގއިާމިާދައްކަނީ،ާކަެމއްާހުއްދަވ ާކަމުަގއިާވިޔަސްާވެސްާިމީއާާ

ޮގތުންާާވަ ހައިސިއްޔަތުންާޝަރުޢީާ މުސްލިމުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވުރެާ ހުއްދަވުމަށްާ ހުއްދަވ ާ ކުރ ތީ،ާ ތަނަކުންާ ކިާ

ޝަރުޢީާާ އެހެންވީމ ،ާ އިތުބ ރުއޮންނ ނެ.ާ މަސްދަރުަގއިާ ޭއެގާ ބުނެވުނީމަާ ހުއްދަވެއޭާ މިކަންާ ފިޤުހުަގއިާ އިސްލ މީާ

ާޮގތުންާމިކަންާއޮތްާޮގތްާދަންނަވ ލުމަކީ....ާާ

ާ

ާުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ()ވަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ ދެ،ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާާ

ާ

ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވަރަށްާޝަރުޢީ މިއީާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސަށްާ ދައްކ ާޢިއްޒަތްތެރިާ މި.ާ ދައްކަނީާ ވ ހަކަތަކެއްާ ފިޤުހީާ ާ،

އިރުާމިކަހަލަާވ ހަކަދައްކ އިރުާމިާއ ދައިެގާސިޔ ސީާވ ހަކަދައްކ ހެނެއްާނުވ ނެ.ާމެދުކެނޑިކެނޑިފައިާއިރުކޮޅުކޮޅުންާާ

ފްހޫމެއާްާކޮށަކޮށަިއެގންާމަށަމަށައިެގންާމިާއެއްޗެހިާައއިމަކ ާމިާއެްއޗެހިާފަހުމެއްާނުވ ނެ.ާއަނެއްކ ާމީެގާއަސްލުާމަ

ނުވިސްނޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއިރުކޮޅަކުންާމީހަކުާމީތިާެއޑިޓުކޮށްލ ފައިާރަްއޔިތުންނަށްާހުށަހަޅ ާއިރުާބުނ ނެާެއއްކަލަާާ

ކިޔަިއެގންާ ހުއްދަކުރަނީޭއާ މަނ ކަމެްއާ މުޅިންާ ދީނުަގއިާ ހުއްދަކުރަނީއޭ.ާ ރިބ ާ އަނެްއކ ވެސްާ އަފްރ ޝީމްާ

ޖިލީހުންާދީފިއްޔ ާއެީއާކިހ ާބޮޑުާމައްސަލަެއއްތޯ.ާކޮބައިތޯާއަޅުަގނޑުެގާޙައްޤުާާވ ހަކަދެްއކުމުެގާޖ ަގާރައްޔިތުންެގާމަ

މިކަހަލަާވ ހަކަތަކަށްާާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާވަރަށްާ މިކަހަލަާވ ހަކަތަކުަގއިާ ޮގތުންާ އޭަގއި.ާޝަރުޢީާ

ނޑުާދަންނަވަންާއުޅުނީ،ާވިޔަފ ރިާައކީާާސަމ ލުކަންާދެއްވަިއެގންާމިާކޯރަމްާރަނަގޅަށްާބ އްވަންާމިތ .ާއ ދެ،ާއަޅުަގ

މިއީާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތިާމިދޭާމައްސަލަާއަކީާމިއީާމީެގާއަސްލަށްާރުޖޫޢަާވެއްޖިއްޔ ާިމީއާާ

فل  ސަލަމްެގާވިޔަފ ރި.ާނުވަތަާައލްއިސްތިސްނ ޢު.ާމީަގއިާރަސޫލ ެގާޙަދީޘްފުޅުަގއިާވެސްާމިާއަންނަނީާާ اسلف  من 

 ާ.....ي وزن معلوم يسلف ف
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ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ާާރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބައ ދެ،ާއުނޫގފ 

ާ

ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

في .ާާސޫލ ެގާޙަދީޘްފުޅެކޭާމެދުކަނޑ ލަންާމިާޖެހުނީރަކިހ ާދެރަކަމެއްތޯާމިއީ.ާމިހ ރުާާމިހ ރުާާ يسلف  فل  اسلف  من 

معلوم    الى عجل  معلوم  وكيل  معلوم  والسالم )وزن  الصالة  عليه  قال  އޭެގާމ ނައަކީާމީހަކުާފަހުންާމުދ ާާ(  اوكما 

ދައް ައުގާ އޭެގާ އަދިާ މިންވަރުާ އަދަދ އިާ އޭެގާ ނަމަ،ާ ދައްކ ާ ކުރިންާ އުަގާ މުދަލުެގާ އެާ ޮގތަށްާ ަވކިާލިބޭާ ކ ނެާ

މުއްދަތެއްާކަނޑައެޅުމަށްފަހުާއެކަންާކުރެވިދ ނެ.ާއެކަންާކުރެވިދ ނެ.ާމިާކަމަކީާމިއީާހުްއދަކަމެއް.ާއިސްލ މްދީނުަގިއާާ

ިއސްތިސްނ ޢީާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ އޮންނަާ ދީފައިާ އިންސ ނިްއޔަތަށްާ ތެރެއިންާ ވިލުންކަމުެގާ ލުއިފަސޭހަކަމ އިާ ވ ާ މިާ

ައތު މީހެއްެގާ ެއާ މިީއ.ާ ހެދުުމެގާާލުޔެއްާ ދީ،ާ ހިބައިންާ މީހަކަށްާ ެއއްޗެއްާ ެއާ ވިްއކ ލ ާ އެާ ނެތަސްާ ެއއްޗެއްާ ަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ އިރުާ ވ ހަކަދެއްކިާ ދުވަހުާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮންނަކަން.ާ ހުޅުވ ލަދީފައިާ ފުރުޞަތުާ

އްާދަންނަަވންާމިާއުޅެނީ.ާމިާނުކުތ ާާހިތްހަމަޖެހޭާވަރަށްާއެއަށްާތަރުކީޒުކޮށް،ާެއއަށްާފޯކަސްނުކުރެވުނުާނުކުތ ާއެ

އަކީާމިއީާޗެކުާދޭއިރުާއޭނަެގާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތަސްާޗެކުާދެވިދ ނެ.ާދިނުމަކީާހުއްދަކަމެއް.ާެއއީާކޮންމެާ

ވަުގތަކުާފައިސ ާނުހުރެދ ނެާއެކައުންޓުަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާޗެކުަގއިާއޭނަާޖަހ ނެާމަޢުލޫމު،ާކަނޑައެޅިެގންާ

ތުާކަނޑަެއޅިެގންާޖަހ ނެާތ ރީޚު.ާމިާދައްކ ނަމޭާމިާމުއްދަތުަގއި.ާެއާމުއްދަތުަގއިާނަަގންާކަނޑައަޅައިދިނުމ ިއާާމުއްދަ

ބިލުގައި،ާމިާއިޞްލ ޙުކުރ ާިއރުާކޮމިޓީެގާމަރުޙަލ ަގއިާމިާމުއްދަތުެގާތެރޭަގއިާހަމަާސީދ ާއެާމުއްދަތުަގއިާފައިސ ާާ

ވަރަ މިއީާ ކަނޑައަޅައިދިނުމަކީާ ޮގތަށްާ ކަނޑައަޅައިދިނުމ ާނަގ ާ އަދަދުާ މީެގާ އެހެންމެާ ހަމަާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ށްާ

އެކުަގއިާމިާމުއްދަތުެގާތެރޭަގިއާމީހަކުާނުނަގ ،ާއެާތ ރީޚުންާފަސްާތ ރީޚެއް،ާނުވަތަާޭއެގާކުރީާތ ރީޚެއްަގއިާމިކަންާ

ނީާނަމަ،ާއަރިއަރިމަތިންާލިބެންާކޮށްެގންާމީެގތެރެއަށްާވަދެަގނެވޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާމީހަކުާމަސައްކަތްކުރިާކަމުަގއިާވަ

ހުންނަާޤަރީނ ތަކަށްާބަލ ފައިާވަރަށްާބޮޑުާކުށެްއެގާޮގތުަގިއާމިކަންާކަނޑައަޅައިދިނުމަކީާމިއީާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާ

ކަމެއް.ާއެއީާިމކަހަލަާކަންތަްއތައްާމިހެންާއަދަދު،ާނުވަތަާުމއްދަތުާކަނޑައަޅ ފަިއާޮއއްވ ާދެންާއެާމުއްދަތ ާޚިލ ފަށްާާ

ނޑައެޅިެގންާލިބެންާހުންނަާޤަރީނ ތަކުންާއޭނ ާއެކަންާކޮށްފައިާވަނީާޗެކުާދިންާމީހ ާއަށްާލަނޑެއްާދީ،ާއޭނ ާާކަ

ބޭޒ ރުކޮށް،ާއޭނ ެގާައުގވައްޓ ލުންކަމުަގއިާވަނީާނަމަާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލަާެއއްާޝަރުޢީާޮގތުންާބަލ އިރު.ާ

ދި އެއްާ ދެރަާ މީހަކަށްާ ަވއްޓ ލަިއ،ާ ައުގާ އެހެންވީމ ،ާމީހެއްެގާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އެދޭނެާ ެވސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ނުމަކީާ
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ބޮޑުާާ ވަރަށްާ އެނގިއްޖިްއޔ ާ ވަސީލަތްތަކުންާ ހުންނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިޔަތްާ މީހެްއެގާ ކުރ ާ ކަންތައްާ އެޮގތަށްާ

ން.ާހަމަާއެހެން،ާކުށެްއެގާޮގތުަގއިާކަނޑައަޅަިއދިނުމަކީާމީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަ

ޗެކުާދޭާފަރ ތުންާވެސްާމުްއދަތުާކަނޑަައޅައިފިާކަމުަގިއާވަނީާނަމަ،ާއެާމުއްދަތުަގއިާފައިސ ާނެތިއްޖިްއޔ ާެއީއާާ

ޮގތަކުންާވެސް.ާއެހެންނަމަވެސްާމީހަކަށްާ ުމއްދަތުަގއިާފައިސ ާބަހަްއޓަންޖެހޭނެާއޭނަާކޮންމެާ ެއއް.ާއެާ މައްސަލަާ

ދުވަހުެގ5ާާާާމ ،ާބިލުަގއިާމިހ ރުާމިއޮންނަހެންާމުއްދަތެއްާކަނޑައަޅ ފައިާޮއންނަާއިރުަގއިާާކަމެއްާދިމ ވެދ ނެ.ާއެހެންވީ

މުއްދަތެއްާއޮންނަާކަމަށްާވަންޏ ،ާރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާމިާޕްރެކްޓިސްާކުރެޭވ،ާތަތުބީޢުކުރެޭވާމ ޙައުލު،ާމީެގާރިއަލިޓީާ

ާާ ެއ 5ާާާާއަށްާއަސްލުާބަލައިފިްއޔ ާ ކަމުަގއިާިގނަާބަޔަކަށްާޤަބޫލުކުރެވެންޏ ާމައްސަލަާާދުވަހަކީާެއއީާމަދުާއަދަދެއް

ާާ ނޫން 10ާާާާއެއްާ ނޫން އެއްާ މައްސަލަާ ވެސް.ާ ހަދަންާ އެހެންނަމަވެސ2ާާާްދުވަހަށްާ ވެސް.ާ ހަދަންާ އަށްާ ހަފްތ ާ

އެކަށީެގންވ ާމުއްދަތެއްާދެިވެގންާމިކަންާއެކަށީެގންވ ާމުއްދަތެއްާކަނޑަެއޅުންާއެީއ،ާިގނަާބަޔަކަށްާފެންނަާކަމަށާްާ

ންޏ ާމައްސަލަެއއްާއޮތްާކަެމއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާކޮންމެާޮގތެްއަގއިާވެސްާމިާކޯޓުާމަރުޙަލ ާއަށްާދިއުމުެގާާވަ

ހައްލުކުރެޭވނެާާ މިކަންކަންާ ހަދަިއެގންާ ޑައިލޮުގާ ޙިވ ރުކޮށްެގން،ާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގން،ާ ނެޯގޝިއޭޓުކުރުން،ާ ކުރީަގއިާ

ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޗެކުާދޭާފަރ ތަށްާވެސްާދެވޭާކޮންމެވެސްާފުރުޞަތެއްާހުޅުވ ލުމަކީާމީާާޗެ ކުާދޭާފަރ ތަށްާ

އެހެންވީމ ،ާ ހަދަންޖެހޭ.ާ ކަމުަގިއާ ފުރުޞަތެއްާ ދެވޭާ ލިބޭާ ވެސްާ ފަރ ތަށްާ ދޭާ ޗެކުާ ހަދަންޖެހޭ.ާ ކަުމަގއިާ ލުއެއްާ

ދަ ނުކުތ ާ މުހިއްމުާ އެންމެާ މިއުޅޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ންނަވ ލެިވއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުާ

އެއީާތ ރީޚުާކަނޑައަޅ ފައިާެއާތ ރީޚުަގއިާކަނޑަެއޅިެގންާނެުގމަށ އި،ާއެާތ ރީޚުަގއިާކަނޑައެޅިެގންާނެުގމަށ އި،ާެއާާ

ތ ރީޚުާނޫންާތ ރީޚެއްަގއިާއޮޅުވ ލުމުެގާމަޤުސަދުަގއިާކަންކުރިާކަމުެގާޤަރީނ ާއެއްާހެއްކެްއާލިބިއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާ

ށެްއެގާޮގތުަގއިާކަނޑައަޅައިާނިންމައިދިނުމަށްާކޮމިޓީާއަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާާއެއީާވަރަށްާބޮޑުާކު

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނީާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތެރިާމެންބަރު.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާއަށް.ާާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ލަމި

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެކައުންޓްަގއިާފަިއސ ނެތިާޗެކުާދޫކުރުންާމަނ ކުރ ާބިލުާމ ވަށުާދ އިރ ެގާ

ޒީޒުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވަިއާދެއްވީތީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާބިލަކީާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާވަރަށްާމުހިއްމުާއެހ މެާބޭނުންތެރިާބިލެއް.ާ
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ވަރަށް މައްސަލަތައްާ ދޫކުރުމުެގާ ޗެކުާ މައްސަލަތައްާ މިފަދަާ އ ދޭ.ާާާާސަބަބަކީާ އެބަާ ތަންާ ދިމ ވ ާ ިގނައިންާ

މައްސަލަތަްއާ މިފަދަާ ޗެކުތަކ އިާ މިފަދަާ ހެދިތޯާ ކޮންސަބަބަކ ާ ކީްއެވެގންތޯާ އެބަޖެހޭާ ިވސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދިމ ވަމުންާދަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާޮގތުަގިއާބަެއްއާފަހަރުާމަސައްކަތްތައްާކުރުވ ފައިާެއކިެއކިާފަރ ތްތަކަށްާާ

ނުދެވިެގންާާމުއްދަ ފައިސ ާ އެާ މަރުޙަލ ަގިއާ ދިނުމުެގާ ފައިސ ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ތ ރީޚުތައްާ ކަނޑައަޅ ފަިއ،ާ ތުތައްާ

ބޮލުންާާ ވެެގންާ ައޑުނ ހަންާ އެޝަކުވ ތައްާ ނުވަތަާ ކެތްނުކުރެިވެގންާ ކުރ ާޝަކުވ ތަކަށްާ ފަރ ތުންާ ކުރިާ މަސައްކަތްާ

އެބަހުރޭާބައެއްާހ ލަތުަގއިާޑޭޓެޑްާޗެކެއްާދީފައިާނިންމ ލ ފަ.ާާސަލ މަތްވުމަށްާނުވަތަާބޮލުންާނައްޓ ލުމަށްޓަކައިާވެސްާާ

ޗެކުާހިފަިއެގންާފައިސ ާލިބެންވީާފަރ ތްާބޭންކަށްާދ އިރުަގިއާއެާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާެއއްާނުހުރޭ.ާއަނެއްކ ވެސްާާ

ދޭނެ.ާމިހެންޮގސްާއަހަރު،ާއެކަމ ާބެހޭާޮގތުންާދެވަނަާފަހަރަށްާދިޔައިމަާއެހެންާޑޭޓެއްާޖަހ ފައިާއަނެއްކ ވެސްާޗެކެއްާ

ދެާއަހަރުާވ ންދެންާއެބަހުރޭާބޮޑެތިާމަސައްކަތްތައްާކުރުވ ފައިާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނަންާމިާ

ޤަބޫލުކުރެޭވާާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލަތައްާ މިފަދަާ މަސަްއކަތްތަކުަގއިާ ކުރ ާ މިާ އިންޑަސްޓްރީަގއިާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންާ

ޔ ާއެންމެާިގނައިންާމިފަދަާމައްސަލަތައްާދިމ ވެފައިާހުރީާެއާޮގތަށް.ާހަމަމިއ އެކުާދެވަނަާކަެމްއެގާާޮގތުަގއިާވެއްޖިއް

އަޅުަގނޑެްއާާ ކަމަކަށްާ ެއއްާ މައްސަލަާ ދިނުމަކީާ ޗެކުާ ޖަހ ފަިއާ ޑޭޓެޑްާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ޮގތުަގއިާ

ސަމ ލުާ މީަގއިާ ެއހެންނަމަވެސްާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ެއާާވެސްާ ބެހެއްޓުން.ާ ފައިސ ާ އެޑޭޓުަގއިާ ކަމަކީާ ވ ންޖެހޭާ

މުއްދަތުަގއިާފައިސ ާބެހެއްޓުން.ާޒަމ ނީާތަރައްޤީއ ާއެކުާފައިސ ާހިފައިެގންާޮގސްާވިޔަފ ރިކުރެވޭނެާޮގތެއްާމިހ ރާުާ

ޖެާކަމަށާްާނެތް.ާއެއަށްވުރެާބިރުވެރިކޮށްާމ ޙައުލުާވެސްާއޮތީ.ާފައިސ ކޮޅެއްާހިފައިެގންާމަުގމަތިންާދ ާތަންާފެނިއް

ވަންޏ ާިގނަާފަހަރަށްާސަލ ަމތްތެރިކަމ ާއެކުާެގއަށްާވެސްާވަދެވޭނެާކަމުެގާޔަޤީންކަމެްއާނެތް.ާއެކަހަލަާމ ޙައުލެްއާާ

ނުހިންޭގނެ.ާާ މުޢ މަލ ތެއްާ ވިޔަފ ރީެގާ ޮގސްާ ތަނަށްާ އަނެްއާ ތަނުންާ ެއއްާ ހިފައިެގންާ ފައިސ ާ ޒަމ ނެްއަގއިާ އޮތްާ

ވިޔަފ  ޗެކުންާ އަޅުަގނޑުެވސްާާއެހެންކަމަށްވ އިރުާ ދިއުމަކީާ ފަރުމ ވެެގންާ މިބިލުާ ޮގތަށްާ ކުރެވޭާ މުއ މަލ ތްތައްާ ރީެގާ

ހަރުކަށިާާ ވުރެާ ައދަބުތަކަށްާ ހުރިާ ީމަގއިާ މިހ ރުާ ހަމަެއއ އެކުާ އަދިާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ

ސަބަބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ އަންނަންޖެހޭާ ީމަގއިާ މުޖުތަމަޢުާއަދަބުތަކެއްާ މައްސަލަތައްާ މިފަދަާ ކީާ

ޯގސްާ މިފަދަާ ކުރ ާ ނަމަވެސްާ މަދުންާ މީހުންާ ބައެއްާ ާ ވ ތީވެ.ާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ބޭނުންތެރިާ އެއީާ މަދުކުރުމަށްޓަކައިާ

އެފަދާަާ އޮންނަނީ.ާ މިާ އައިްއސަާ ތަންާ އުފުލަންޖެހޭާ ތަކުލީފުާ މިކަމުެގާ އެންމެންނަށްާ ހުރިހާ  ޢަމަލުތަކުެގާސަބަބުންާ

އަދަބުތަްއާާޢަމަލުތައް ހަރުކަށިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މަދުކުރ ނީާ ޢަމަލުތައްާ އެާ ފަރ ތްތަކުންާ ކުރ ާ ާ

ފަރ ތްތަްއާާ ބޯލަބ ާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ މިާ ވެސްާ ހަދ ފައިާ ޤ ނޫނުތައްާ މިފަދަާ ހިތ މަޔަކީާ އެހެންނަމަެވސްާ ކަނޑައެޅިެގން.ާ

ަގއިާއެޅެނީާކޮންފިޔަވަޅެއްތޯާވެސްާތަންފީޛެއްާނުކުރެވޭ.ާވަރަށްާާނުވަތަާމިާޤ ނޫނުތަކަށްާބޯާނުލަބ ާފަރ ތްތަކ ާދޭތެރޭ

ކުރީެގާާ އަދިާ ވެސްާ ދ އިރުާ ނިންމަމުންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ހެދިާ ޤ ނޫނުތައްާ ބޭނުންތެރިާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުތައްާ ިގނަާ

ޤ ނޫނުތަކު އެާ ނުވަތަާ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އެާ ާ ވެސްާ ދ އިރުަގއިާ ނިންމަމުންާ ވ ާާމަޖިލީހުންާ ަގއިާ
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ތަންފީޛީާމަރުޙަލ ާމިާވަނީާނައިސް.ާބޮޑެތިާަމއްސަލަތަްއާދިމ ވަނީާމިފަދަާކަންތައްތަކުެގާސަބަބުންނޭާައޅުަގނޑުާ

އަށްާާ ކައިރިާ އޭނަާ ނުވަތަާ ުގޅީމަާ ފަހަރުާ ހަތަރުާ ތިންާ ނެތިެގންާ ފައިސ ާ ދީފައިާ ޗެކުާ ފަހަރުާ ބަެއއްާ ދަންނަވ ނީ.ާ

ދިޔައިމަާމަރުެގާިއންޒ ރުާއެބަހުރޭާދީފަ.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާދެނާްާާާދިޔައިމަާފައިސ ާދޭންޖެހޭާފަރ ތްތަކަށް

ކިހިނެއްބ އޭާހަދ ނީ.ާބައެއްާމީހުންާދުނިޔަވީާބޮޑެތިާބަލިތަކަށްާބަދަލުވެފައިާއެބަހުރި.ާއެާމީހުންެގާނުކުޅެދުންތެރިާ

2ާާާާާާހ ލަތަށްާބަދަލުވެފައިާއެބަހުރިާ. ޮގތަކަށްާނުވަތަާއޭނ ާއަށްާނ ދެވޭނެާާވަނަާފަހަރަށްާއެާފަިއސ ާހޯދަންާނުދެވޭނެ

ބިލާުާ މިާ ވެއްޖިްއޔ ާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ މިފަދަާ އެބަހުރި.ާ ކޮށްލެވިފައިާ ވަރުާ

ިމާާ އުސޫލެއްާ ފިޔަވަޅުެއޅޭނެާ ވެސްާ ދޭތެރޭަގިއާ ފަރ ތްތަކ ާ ޢަމަލުކުރ ާ ޮގތަށްާ އެާ އިރުަގިއާ ދ ާ ފަރުމ ކުރެވެމުންާ

އޮންނަ ޢަމަލެއާްާބިލުަގއިާ މިފަދަާ ވެސްާ ރައްޓެއްސަކުާ އަޅުަގނޑުެގާ ކައިރިންާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ންޖެހޭނެ.ާ

ނުވަތަާމިފަދަާހ ދިސ ާއެއްާދިމ ވެފައިާހުރީމަާއަޅުަގނޑުާެއާވ ހަކަާމިާދަންނަވ ލީ.ާއޭނަާއަށްާދޭންޖެހޭާލ ރިތަކެއްާ

ކައިރީާ އޭނަާ ވެެގންާ ހޯދަންާ ފައިސ ތަކެއްާ ނުވަތަާ ވެެގންާ ެއްއާާހޯދަންާ ދީެގންާ ޗެކްާ ޑޭޓެޑްާ އ ދޭސްކުރަމުންާ ަގއިާ

އަހަރުާވީާފަހުންާވެސްާއެާފައިސ ާހޯދަންާއޭނ ާކައިރިއަށްާދެވޭނެ.5ާާާާއަހަރު،4ާާާާއަހަރު،3ާާާާއަހަރު،2ާާާާއަހަރު،ާާ

ބޮޑެތިާ ޖިސްމ ނީާ ޭއނައަށްާ ދީފައިާ ލ ރިކޮޅެއްާ މީހަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ ނުވަތަާ ްގރޫޕުތަކަށްާ ބަެއއްާ އެބަހުރިާ ދިޔައިމަާ

އަނިޔ ތައްާކޮށްފަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާފައިސ ާވެސްާނުލިބުނީ.ާއޭނ ާއަށްާދުނިޔޭަގއިާދިރިއުޅެޭވނެާޮގތްާވެސްާެގއްލިެގންާާ

ހަނިކަމަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ބަލ އިރުަގިއާ މ އްދ ތަކަށްާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައީ.ާ

ކަންތައް މިހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ިމާާފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ފުޅ ކޮށްާ މިއަށްވުރެާ މަރުޙަލ ަގިއާ ކޮމިޓީާ ރިޢ ޔަތްކުރެވިެގންާ ތަކަށްާ

މިފަދަާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ އަދަބުތަކެއްާ ހަރުކަށިާ ވުރެާ އަދަބުތަކަށްާ މިހިރަާ މީަގއިާ ހަމަާ އަދިާ އަންނަންޖެހޭނެ.ާ ބިލުާ

ެގންާދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުާެވސްާާފަރ ތްތަކ ާދޭތެރޭަގއިާވެސްާޢަމަލުކުރެވޭނެާއުސޫލުތަކެއްާމިާބިލުަގއިާފަރުމ ކުރެވި

އެދޭާކަމަކަށްާވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާހަމަާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަ،ާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ބިލެއްާމާިާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ  މަނ ކުރ ާ ދޫކުރުންާ ޗެކްާ ނެތިާ ފަިއސ ާ ެއކައުންޓުަގއިާ އ ދެ،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އަބޫބަކުރަށްާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ކަމަށްޓަކައިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ

ހަމަ އަނެއްކ ެވސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނަކުންާާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ޮގތަކީާ ހުރިާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުެގާ

މާިާ ކަމެކޭ.ާ ކުރަންޖެހޭާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ހަދަންާ ޤ ނޫނުތައްާ ލ ޒިމުކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންކަންކުރުމަށްާ

ްއާާކަމަކީާވެސްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާމުހިއްމުާެވއްޖެާކަމެކޭ.ާފަިއސ ާނެތްާޗެކްތަކ ާމެދުާކަންތައްތަާ

ދިމ ވ ާޮގތް.ާވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތަށްާވިޔަފ ރިތައްާބަނުގރޫޓުެވ،ާލިބެންވ ާފައިސ ާނުލިބި،ާއަދިާހަމަާއެކިެއކިާތަފ ތުާ
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ދަތިތަކ ާމިކަމުެގާސަބަބުންާކުރިމަތިލ ންޖެހޭާކަމީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިއީާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާ

ކަމެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާމުޅިާބިލަށްާބަލައިލ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާމިާާާހަމަާމުޖުތަމަޢުަގއިާހިނަގމުންދ 

ައޅުަގނޑުާާ ކަމުަގއިާ ބިލެއްާ ފުރިހަމަާ އެހ ާ ބިލަކީާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބިލެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ވެސްާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ

ސްނ ލަންޖެހޭާވެރިފަރ ތ އިާލިބޭާދަންނަވ ކަށްާނެތިން.ާއެހެންާމިދެންނެވިާކަމަކީާމިާބިލުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވި

ކަންތައްތަކ .ާާ ދިމ ވ ާ ތަފ ތުވުުމންާ ސޮއިާ ޗެކުެގާ ފަރ ތްތަކ އިާ ެގންުގޅޭާ ޗެކްާ ވަުގާ އަދިާ ބޭންކުތަކ އިާ ފަރ ތ އި،ާ

ނެތުމުންާ ފައިސ ާ ޗެކުަގއިާ އަދިާ ވ ނީ.ާ އެކުލެވިެގންނޭާ މައްޗަށްާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ މިކަހަލަާ

ދަދުާވެސްާވަކިާޮގތަކަށްާކަނޑައެޅެންާެއބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާތިންާމިލިއަންާޖޫރުމަނ ކުރެވޭާއަ

ާާ ރުފިޔ ާމިާކެނޑިެގންާދަނީ.ާެއީއ200ާާާާރުފިޔ ެގާޗެކެއްާބައުންސްާވިޔަސްާހަމަާބޭންކުންާޖޫރުމަނ އެއްެގާޮގތުަގއި

ައޅުަގނ ކަމަކަށްާ ކަމެއްާ ކުރެވޭާ ޮގތަކަށްާ އަދުލުވެރިާ އެހ ާ ވެސްާވެސްާ މިކަންކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުފެނޭ.ާ ޑަކަށްާ

ނަމަކަށްާާ ބިލުެގާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ެވސްާ ފުރަތަމަާ ބިލުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ރިޢ ޔަތްކުރަން.ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނޫން.ާާ ެވސްާ ރަނަގޅެއްާ އެހ ާ އެީއާ އިނުންާ މިހެންާ ޗެކުދޫކުރުންާ ނެތިާ ފައިސ ާ އެކައުންޓުަގިއާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ަގއިާފައިސ ާނެތްާޗެކ ާމެދުާޢަމަލުކުރ ނެާޤ ނޫނެއްާހެދުން.ާޗެކ ާމެދުާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތްާޗެކުާާއެކައުންޓު

ުއއްމީދުކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދ ނެާ ިއޞްލ ޙުވެެގންާ މިާ މަރުޙަލައިަގއިާ ކޮމިޓީެގާ މިހެންާ ބިލު.ާ މަނ ކުރުމުެގާ

އިާފައިސ ާހުއްޓ ،ާޗެކްާދޫކޮށްފ ނެާބޭންކުަގއިާފައިސ ާހުއްޓ .ާާއެހެންާމިދެންނެވިާކަމަކީާފައިސ ާދޫކޮށްފ ނެާބޭންކުަގ

ވަކިާހިސ ބަކުންާއެހ ާރަނަގޅުާހަރުދަނ ާއުސޫލަކުންާއެާބެލެންސްާބެލިެގންާނޫންާޮގތަކަށްާކަންކަންކުރެވޭާތަންާާ

ށްާފައިސ ާނަަގންާއެބަާއ ދޭ.ާއެާޗެކްާހަވ ލުކުރުމަށްފަހުާޗެކުަގއިާވ ާތ ރީޚުާފަހަނައަޅައިާދ ާފަހުންާވެސްާެއާޗެކަ

ދ ާތަންާއެބަާއ ދޭ.ާއެާހިސ ބުންާފެށިެގންާވެސްާއެާމީހ ާކުށްވެރިވ ާތަންާއެބަާދިމ ވޭ.ާެއހެންވީމ ،ާމިއީާހަރުދަނ ާ

މަްއޗަށްާާ ކަންކަުމެގާ މިދެންނެވިާ މަރުޙަލ ަގިއާ ކޮމިޓީާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަ.ާ ބޭނުންވޭާ ކޮންމެހެންާ މިކަމަށްާ ޤ ނޫނެއްާ

ހި ަގބޫލުކުރ ާ ާާއަޅުަގނޑުާ ބިލުަގއި މިާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ އެއ ާ ހަމަާ އަދިާ ކަމަށް.ާ ރިޢ ޔަތްކުރައްވ ނެާ ވަނ6ާާާަތްއޮތީާ

ވަނަާމ އްދ ެގ6ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާޝަރުޢީާކޯޓުންާބޭރުަގއިާހައްލުކުރެވޭނެާކަމަށްާބުނ އިރ6ާާާާުމ އްދ ަގިއ،ާާ

ނަމަާއެާމައްސަލަާޝަރުޢީާކޯޓުަގިއާާާާ)ނ(ަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާޝަރުޢީާކޯޓުންާމައްސަލަާއެްއާހައްލުކުރެވިއްޖެ

ެއބަާއެނޭގ.ާއަޅުަގނޑަށްާާ ބުނުމުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާއޮޅުެމއްާ އަލުންާނުބެލެވޭނެާކަމަށްާބުނާ 

ޮގތަށްާއިނުމުންާކަމަށްާއޭތާިާ ަގބޫލުކުރ ާހިތްާއޮތީާކޮންމެެވސްާބައެއްާޝަރުޢީާކޯޓުންާބޭރުަގއިާއެާއިބ ރ ތްާއެާ

ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭ.ާދެނާްާފުރިހަމަވެެގ މަރުޙަލ ަގއިާއެބަާ މިކަހަލަާކަންކަމަށްާވެސްާކޮމިޓީެގާ ދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ންާ

ކަެމްއާާ ވ ާ ވަކިާ ހެދުމަކުންާ ޤ ނޫނެއްާ ފ ހަަގކުރަނީާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ބިލަށްާ މިާ ހަމަާ

ާާ ތަންާމިފެންނަނީާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައިާއެންެމާާއެބައޮތްތޯއޭ.ާއެހެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާިގނައިންާބުނ 

ބޮޑުާބ ރުާެއާފަރ ތަކަށްާލިބިެގންވ ާފަރ ތްތަކުން،ާެއއީާސަރުކ ރުާހިންގ ާޕ ޓީން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޤ ނޫނުތަްއާާ
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ފޯރުކޮ ޮގތުަގިއާ ފުރިހަމަާ ޭއެގާ ހަަމއަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންާހަދައިެގނޭާ ށްދެވޭނީ.ާ

ާމިދެންނެވިާކަމަކީާހަމަ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައްމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އެއް،ާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ

ާނ ޒިމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާދެްއކެުވން:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނީާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާހެދިފައިވ ާޤ ނޫނުތަކ ާއެއްާޮގތަށް.ާމިާޤ ނޫނުތައްާތަންފީޛުކުރ ާފަރ ތަކީާއެމް.ޑީ.ޕީާެއއްާނޫން.ާ

ާއީާސިޔ ސީާޕ ޓީާެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާފ ހަަގކޮށްލީ.ާާއެއީާސަރުކ ރެއްާވެސްާނޫން.ާއެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމުަގއިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާާ

ނަސޭޙަތްތެރިަވމުން، އަޅުަގނޑުާ ހިއްތެވުމަށްާ މެންބަރަށާްާާާހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ބަލަިއެގ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނުންފުޅުާ އެާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ އެްއކޮށްާ އިހުތިރ މ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ންފިން.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހިތްާާ ަގބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކަވ ތީވެ،ާ މިތަނުަގއިާ ކިޔައިެގންާ ސަރުކ ރޭާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސްާ

ދ އިރ ގެާ ހުޅުހެންވޭރުާ ދެްއކެިވާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ބީދައިންާ މިދެންނެވިާ ާާއޮތީާ

މަނިކ،ަުާޤ  ނޫނެއްާހެދުމަކުންާމިއަދުާވ ާކަމަކީާކޮބައިތޯއޭ.ާމިހެންާވިދ ޅުވެފައިާވ ތީެވާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސާ 

ހަމަާއެއަށްާއެއްޗެއްާދެންނެވުމުެގާޮގތުންާހަމަާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީ.ާޤ ނޫނުާއަޅުަގނޑުމެންާހަދަންޖެހޭ.ާާ

މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާާހަމަާއެާފަރ ތްތަކުންާޤ ނޫނެއްާހެދުމުންާވ ާކަމެއްާނެތްާކަމަށްާަގބޫލުކުރަނީާާ ކަމަށްާވަންޏާ 
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ސަރުކ ރުާާ ޮގތުަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގބޫލުކުރ ނީ.ާ އެކަންާ ބަެއއްތޯޭއާ ކޮންާ ތެރެއިންާ

ޮގސްާ ތަންތަނަށްާ ކަމަކީ.ާ ކުރަންވީާ ކޮބައިތޯއޭާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުާ ނުވަތަާ ޒިންމ ދ ރުކުރުމަށްޓަކައިާ

ާާ ޮގަވއިެގންާާހަޅޭއްލަވަންވީތޯއޭ. ރަްއޔިތުންާ ދ އިރ ެގާ އެާ ނޫނިްއޔ ާ ލިޔަންވީތޯއޭާ މިާސިޓީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިއްޔ ާ

ސަރުކ ރުާާ ޙައްޤުޮގތުަގއިާ ކޮބައިތޯޭއާ ތިބެންވީތޯއޭ.ާ އިށީދެެގންާ ތަނުަގއިާ ެއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގސްާ

އެކަ އަޅުަގނޑުމެނަށްާއޮޅިއްޖެ.ާ އެކަންާ ކަަމކީ.ާ ކުރަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާޒިންމ ދ ރުކުރުމަށްޓަކައިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ންާ

ޤ ނޫނެއްާމިާހަދަނީ.ާމިާކަމަކީާއަޅުަގނޑުާވަކިާސިޔ ސީާފިކުރެއްަގއިާވަކިާފަރ ތަކަށްާބުރަވެާދައްކ ާވ ހަކަާެއްއާާ

ނޫން.ާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާތެނިާޗެކުާދޫކުރުމުންާައޅުަގނޑަށްާވެސްާމިހިރީާހަމަާއެާެގއްލުންާލިބިފަ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ހަމަާފައިސ ާނެތްާޗެކުތައް.ާާާާއަތުަގއި ޗެކްތަކެއްާނެތެއްާކަމަކުާ މިތާ  ޖަހ ފައިާ ބަންޑެލިާ ބަންޑެލިާ ވެސްާއެބަހުރިާ

ހަމަހަމާަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ޚިދުމަތްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހަްއލުކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާ

ންާޤ ނޫނުތައްާހަދަންޖެހޭާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވީ.ާހަމަާއުސޫލަކުންާކަންކަންާކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެ

މަޖިލީހުެގާ މިާ ފޮނުވ ލުމުންާ އަނބުރ ާ ލ ޒިމުކުރޭާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަދ އިރުަގިއާ ޤ ނޫނުތައްާ އެާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ލިޔަންޖެހޭ.ާ ހަމަާ ެވސްާ ތ ރީޚެއްާ ތަސްދީޤުކުރ ނެާ ޤ ނޫނުާ ދެންާ ލިބުމުންާ އަޣުލަބިއްޔަތުާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާާކަ ހަމަާއިތުރުކޮށްލުމަށްާ ީމެގތެރެއަށްާ މ އްދ ާވެސްާ އެާ މަރުޙަލ ަގއިާ ނޑައެޅިެގންާކޮމިޓީާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ ަވނީާާ`.ާ ާ

އެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތިާޗެކްާދޫކުރުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލަކީާމިއީާޙަޤީޤަތުަގއިާރަނަގޅުާބިލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

މިާބިލުާވަރަށްާބޮޑަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންާޖެހިފައިާއޮތްާބިލެއްާމިއީ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިފަދަާޤ ނޫނަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ރައްޔިތު ހުރިހ ާ ބޮޑުވެެގންވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޢުލ ކަންާ އެންެމާ އެއީާ ދޫކޮށްލުމަކީ،ާ ބަރެއްާ ނުވަތަާ ބުރައެއްާ ންނަށްާ

ޮގތެއްާނޫން.ާދިވެހިބަހުެގާމުހ ވިރ ެއއްަގއިާޮއވޭ.ާހަމަާރީތިާދިވެހިބަހެއްާހަނދުވަރުާކުރަފި،ާހަނދުވަރުާކުރަތްޕަކީާާ

އެ މީހުން.ާ ިވޔ ނުދ ާ އުޅޭާ ކަންމަތީަގއިާ ޯގޅިޯގޅިާ ރޭރޭާ ދޭާ މީހުންނަށާްާހަނދުވަރުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހެންވީމ ،ާ

ޙަރ މްކޯރުވެ،ާނުބައިާނުލަފ ކޮށްާޗެކްާދޫކުރ ާމިފަދަާހަނދުވަރުާކުރަފިތައްާމިާޤ ނޫނުެގާތެރޭަގއިާހަންމަތަކުރަންީވ.ާާ

ނ ާާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާމިއުޅޭާދޭދޭ،ާއުޅޭާދިެވހިާޢ އްމުާމުޖުތަމަޢުެގާރައްޔިތުންނަށްާއެއްވެސްާގޯާ

އެއްާވ ާފަދަާޮގތަކަށްާމިާޗެކްާދޫކުރުމުެގާޤ ނޫނުާހަދ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއެއީާިމއީާވަރަށްާބޮޑުާބުރައަކަށްާވަރަށްާާ

ވ ހަކަދަްއކ ލަންާ ބިލުަގއިާ މިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ކުރަފިތަކ ާ ހަނދުވަރުާ ދަންނަވ ާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ވ ނެ.ާ ބަރަކަށްާ ބޮޑުާ

ސްޓޭ ކޮމިޓީާ އެހެންނޫނިްއޔ ާ އެއީާ ައޅުަގނޑުާއެބަޖެހޭ.ާ ދަތިވ ނެތީވެ.ާ މެންބަރުންނަށްާ ހަނިކުރަންާ މީތިާ ޖުަގއިާ
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ހުސްނީ،ާ ޔަހުޔ ،ާ އިބްރ ހީމް،ާ މުޙައްމަދު،ާ އަޙްމަދު،ާ ޢަލީ،ާ އިނޭގތޯ،ާ ފަށައިެގންާ ޢަލީންާ ހަމަާ ދަންނަވ ލަފ ނަންާ

މް،ާޢ ފިޔ .ާިމާާނިޔ ޒް،ާޠ ރިޤު،ާޝަމީމް،ާފަތުޙީ،ާޙަސީނ ،ާރަމީޒ ،ާލުބުނ ،ާނިއުމ ،ާފ ތިމަތު،ާއަިއޝ ،ާމަރިޔަ

ާާ ދޫކޮށްފ އިވ 20ާާާާކިޔ ލި ޗެކުާ މޫސ ާ ޢަލީާ ސަރވިސްާ ދޯނިާ ނިޒ މުެގާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ ނަމަކީާ

މީހުންެގާތެރެއިންާބައެްއާނަންތައް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާޢަލީާމޫސ ތައްާކަހަލަާމިދަންނަވ ާސިޔ ސީާޮގތުންާޤ ނޫނީާ

ލ  އަށްާ ތެރެާ ބިލުެގާ މިފަދަާ އެހެންނޫނިްއޔ ާާޮގތުންާ ހަދަންވީ.ާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެކަނިާ ކުރަފިތަކަށްާ ހަނދުވަރުާ ންވީާ

ިމާާ ބުރަައކަށްާ ބޮޑުާ ަވރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޢ އްމުާ ފަރުދުންނ އިާ ދޭދޭާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޭންކުތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

މިފަ އިނޭގތޯާ އެބަޖެހޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިނަގއިދ ނެ.ާ ވެެގންާ ޗެކުތައްާޤ ނޫނުާ ބޮޑެތިާ ޗެކުތައްާ ދަާ

ައޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާވ ހަކަާވެސްާމިއަދުާދައްކ ލަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާުއކުޅަހުެގާާ؟ާދޫކުރަނީާކޮންާބަެއއްތޯ

ޝަރީފުާނަމަކަށްާކިޔ ާމީހެްއެގާލޭނުބައިާވެސްާދިރުވ ލީާމިާތ ނަގއިާލޭނުާދެއިރުާދަޅަާއަށްާވޯކްާއަުއޓްާކުރ ާާ

ދެ ާާބޭފުޅެއް.ާ އަށް ޗޯއީާ މައިކަލްާ ކޮރެޔ ެގާ އެބައޮތ6ާާާާްކުނުާ ދޫކޮށްލައްވ ފައިާ ވެސްާ ޗެކެއްާ ޑޮލަރުެގާ ލަްއކަާ

ނިޒ މުެގާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބަޔަކުާ މަދުާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ލީޑަރެއް.ާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލަމެންޓްރީާ ވޯލްކްއައުޓުކުރަްއވ ާ

މީހުން ފަދަާ ކުރަފިތަކެއްާ ހަނދުވަރުާ މަދުާ މިފަދަާ އުޅޭާ ދޭދާޭާތެރޭަގއިާ ހަދަންވީ.ާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެކަނިާ ނަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާހަދައިފިްއޔ ާމިީއާައޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާބޮޑުާބުރަައކަށްާވެެގންާާ

ެއކަންާކުރީާާ ހިއްކަންާމަސަްއކަތްާކުރީ،ާ ފަޅުާ ދިއްދޫާ ފ ހަަގކޮށްލަންާއެބަޖެހޭާހއ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހިނގައިދ ނެ.ާ

ދުވ ފަރުާސިފަ ކުންފުންޏަކުން.ާ ކޮންމެވެސްާ ނިސްބަތްވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ަވއްޓ ލީާ ޗެކްާ އެހެންނަމަވެސްާ އިން.ާ

ެއކަންާކުރީާކަސްޓަމްސްެގާާ ެއކަމަކުާ ަވއްޓ ލި.ާ ޗެކެއްާ ބޮޑުާސިންގ ާ ހުސްކުރަންވެެގން،ާސ ފުތ ހިރުާކުރަންެވެގންާ

މިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތިާޗެކުާާާާބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން

ދޫކުރުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލުާސްޕެސިފައިކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާމިފަދަާކަންތައްތައްާކުރ ާބޮޑެތިާއެފަދަާޖަރީމ ތައްާހިންގ ާާ

ސް ކޮމިޓީާ ދަންނަވ ލީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލުތައްާ ބަެއއްާ މީހުންެގާ ބައެއްާ އޭެގާ އެކަނި.ާ ޓޭޖުަގއިާާމީހުންނަށްާ

މެންބަރުންާއަލިއަޅުވ ލ އިރުާމިފަދަާމީހުންެގާމިާނުރައްކ ާޢަމަލުތަކަށްާމީެގާޤ ނޫނުތައްާހަނިކޮށްލެވޭނެާފަދަާޮގތަކަށްާ

ބައްޓަންކުރުމުގައި.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާހަމަާއ ދައިެގާދޭދޭާމީހުންާއެމީހެއްެގާޗެކެއްާބައުންސްާވ ާއިރަށްާާ މިާޤ ނޫނުާ

ންާޖެހުނީމަާއެއީާއިންޞ ފެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދަންނަވަނީާމިާމަޖިލީހުެގާވެސްާޮގސްާކުޑަޮގޅީަގއިާބައިންދަ

މިވ ާާ ހެދިާ މީހަކ ާ އެންމެާ ޢަމަލުތަކަށްާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ ޕ ޓީެގާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފެނިެގންދ ާ

ާާ މި ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ާާކަންތައްތަކަކީާއިންޞ ފެއްާނޫނޭ.ާއެހެންެވެގންާ މައިކަލްާޗޯއީމެންނަށް 6ާާދަންނަވަނީާ

ލައްކަާޑޮލަރުާދޫކޮށްލައިެގންާޗެކްާބައުންސްކޮށްެގންާތިބިާީމހުންނ އި،ާުއކުޅަހުާޝަރީފުެގާލޭނުާބައިާނަގ ފައިާހުސްާާ

ޗެކެއްާދޫކޮށްލިާމީހުންނ އި،ާޢަލީާމުޙައްމަދު،ާމުޙައްމަދުާިއބްރ ހީމް،ާޔަހުޔ ،ާހުސްނީ،ާނިޔ ޒް،ާޠ ރިޤު،ާޝަމީމް،ާާ

ޢަލީާާފަތު ދޫކުރިާ ޗެކްާ ޢ ފިޔ މެންނަށްާ މަރިޔަމް،ާ ައއިޝ ،ާ ފ ޠިމަތު،ާ ނިޢުމ ،ާ ލުބުނ ،ާ ރަމީޒ ،ާ ޙަސީނ ،ާ ޙީ،ާ
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ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހިމ ޔަތްކޮށްާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެކަނިާ މީސްމީހުންނަށްާ މިފަދަާ މީހުންނ ،ާ ފަދަާ މޫސ މެންާ

ޢަމަލުތަކަ މަދުާ ނުރަނަގޅުާ ބައެްއެގާ މަދުާ މިފަދަާ ހުރިހ ާާރައްޔިތުންނަށްާ ުގޅިެގންާ ޢަމަލުތަކަކ ާ ިގނަާ ުގޅިެގން،ާ ކ ާ

ދޭތެރޭާވެސްާ މަޖިލީހ ާ އަދިާ ޤ ނޫނުތައްާނަހައްދަވ ށޭ.ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ބަދުކޮށްާ ޮގތަކަށްާ ހެދޭާ ބުރަާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ާދެއްިވާާއެހެންާނުދެކޭށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާޮގތަކަށްާމިާޤ ނޫނުާބައްޓަންކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާފަދަާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނީމަާދިމ ވެފަިއާ

ާންާމިއަދުާވ ހަކަދައްކަމުންާމިާެގންދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް..ާ.ހުރިާކަންތައްތަކ ާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއެރުވުނީާއަޅުަގނޑުެގާކުރިމަތީަގއިާޮއތްާާ

ންފުޅުާއޮތީމަ.ާއެކަމަކުާއަމީންޢ އްމުާައޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ ާލިސްޓުަގިއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާނަ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަވެފަ.ާ ވަނީާ ަވުގތުާ ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާމަޢ ފުކުރެއްވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާދިއްދޫާދ އިރ ެގާާ

ާސަމީރަށް.ާ

ާ

 ދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާޕ ޓީަގއިާރިޔ ޟުާހުރިާނަމަާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލ ފައިާރިޔ ޟަށްާެއާާ

ވ  އެކަންާ ދެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެވިއްޖައިސް.ާ ވެސްާާފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ނެތް.ާ ކަށެއްާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ،ާމިފަދަާބިލެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާާ

ންނަވަންާބޭނުންާާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަނެއްކ ވެސްާދަ

ކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ަމސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ ވަރަށްާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައިާ ބިލުާ މިާ ވަނީ،ާ

ބަލ ިއރުާާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ފަރުމ ކޮށްފައިާ ބިލުާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބައްޓަންކޮށްފަިއާާާއަޅުަގނޑަށްާ ބިލުާ މިާ މައްޗަށްާ ފަރުދުންެގާ ޢ އްމުާ ބޮޑަށްާ ފ ހަަގކުރެވެނީާ ވެސްާ
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ސަރުކ ރުން،ާާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ އެހެންނޫންތ5ާާާޯވ ކަން.ާ މިނިޓުާ

ާާ މ ލެވޭތޯާބަލ ނަން.ާސަރުކ ރުންާމިނިޓަށްާވުރެާކުރިންާނިނ5ާާްއަޅުަގނޑަށްާއޮތީާބ ކީ.ާއިރ ދަކުރެްއވިޔ ާއަޅުަގނޑު

މުޅާިާ ބުނަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ ޮގތެއްާއެބަާ ޢަމަލުކުރެވޭނެާ ދިމ ވީމ ،ާ މަްއސަލަތައްާވެސްާ ވެސްާދޫކުރ ާޗެކްތަކުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހިނގ ނެާ ޤ ނޫނުާ މިާ މަްއޗަށްާ ފަރ ތްތަކުެގާ ދޫކުރ ާ ޗެކްާ ހުރިހ ާ

ާމެންާމ ޒީަގއިާހިނގ ާދިޔަާކަންތައްތަކަށްާބަލ އިރުާއެންމެާފުރަތަމަާވެސް...ރައީސް،ާއަޅުަގނޑު

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދިއްދޫ ހަމަވެއްޖެ.ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުކޯރަމްާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ައޅުަގނޑުާާާާާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާާ މެންބަރުންެގ މަޖިލިސާްާޢިއްޒަތްތެރިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ގަވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ

އޮންނަނީާ ނުކުމެވަޑައިަގންނަވަންާ ފަހުާ ހުއްދައަށްާ ރިޔ ސަތުެގާ މަޖިލީހުެގާ އިރުާ ނިކުެމވަޑައިަގންނަވ ާ ދޫކުރައްވ ާ

ޢަމަލުކުރެއްވު ޮގތަށްާ ެއއްާ ގ ވ އިދ ާ ޮގތަށްާ ެއާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލަންާަގވ އިދުަގއި.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ މަށްާ

ާމިނެޓުާއިރުާބ ކީާއޮތީ.5ާާާާއަޅުަގނޑު.ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާާ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަަަޅުަގާނ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މަސައްކަތުަގިއާާއ ދެ،ާ މިާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ޑުާ

އަޅުަގނޑުާާ އެބަހުއްޓޭ.ާ އުނދަޫގތަކެްއާ ދަތިާ ޮގތުންާ ކުރަންޖެހޭާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މީެގާކުރީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާއެބަޖެހޭާ ފުރަތަމަާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ އެންމެާ ބިލުަގއިާ މިާ ބޭނުންވީާ ަގިއާާދަންނަވ ލަންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުާިއިވެގންާދިޔަާެއސް.ޓީ.ޯއާއިންާޑޮލަރުާަގތުމަށްޓަކައިާޑޭޓެޑްާޗެކުތަކެއްާނަގ ފަިއާެއާޑޮލަރުާާ

ލިބެންވީާފަރ ތުންާޑޮލަރުާލިބޭނެާމަުގތަކެއްާހަމަނުޖެހުމުެގާސަބަބުންާދެންާއެާހ ލަތުާބަދަލުވެެގންާދިޔަާޮގތްާވެސް.ާާ

ވ ލަންާބޭނުންާވަނީާމިާބިލުަގއިާއެބަޖެހެއޭާބުނަންާޑޭޓެޑްާޗެކުާތަކެއްާބަލައިަގންނަާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަާ

ހޯދަން.ާ ހައްލުތަކެއްާ ދިމ ވ ާމައްސަލަތަކަށްާވެސްާއެބަޖެހޭާ ބަލަިއަގންނަާއިރުާ ހ ލަތެއްަގއިާ ކަމަށްާވަންޏ ާއެފަދަާ

އްާހ ލަތްތަކުަގިއާިވޔަފ ރިާބޭންކުރަޕްޓުވުމުންާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާޑޭޓެޑްާޗެކުާތަކެއްާދޫކޮށްފިާކަމަށްާވ ާނަމަ،ާބައެ

އަޅުަގނޑުާާ ކަުމަގއިާ ކަެމއްާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ ތެރޭަގއިާ މީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ މަޞްލަޙަތުާ ނިކުންނ ނެާ ދެންާ

ޤަބޫލުކުރެވޭާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލަތަކެއް.ާ ތަފ ތުާ އެބަާ ދިމ ވޭާ ެވސްާ ބޭންކުތަކަށްާ ހަމައެއ ެއކުަގއިާ ދެކެން.ާ

ޮގތުަގއިާމިާބިލުަގއިާއޮންނަންާއެބަޖެހޭާބޭންކުތައްާވެސްާހިމ ޔަތްވ ންޖެހޭާޮގތްތަކެއްާވެސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ
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ބޭންކަކުންާލޯނެއްާނެންގެވުމަށްާފަހުަގއިާބޭންކަކުންާދޫކޮށްފައިާއޮންނަާޗެކްާފޮތެއްާއެާބޭންކަކަށްާިގނަާފަހަރަށްާމިާ

އަޅުަގ އަޅުަގނޑުާނެތިން.ާއަޅުަގނޑުާާއޮންނަނީާއަތުލައިނުަގނެވިފަ.ާ ނޑަށްާއެފަދަާރައްޔިތެްއެގާނަންާދަންނަވ ކަށްާ

ބޭންކުންާ ދިމ ވެެގންާ ހ ލަތެއްާ އެފަދަާ ދިމ ވިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑ ާ އިރުާ އުޅުނުާ ސަރުކ ރުަގިއާ ވަޒީފ އެްއަގއިާ

ޮގތެއްާދިމަެއއްނުވި.ާއެީއާބޭންކުންާޗެކުާހިފެހެއްާ ޓޭނެާޮގތެްއާނެތް.ާޗެކްާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއެކަންާހުއްޓ ލެވޭނެާާ

ފޮތްާއޮންނަނީާއޭނަާއަތުަގ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭނަާޗެކްާދޫކުރަމުންާދަނީ.ާދެންާބޭންކަކަށްާއެކައުންޓުާބަންދުކުރެވޭކަށްާާ

ނެތް.ާއޮންނަނީާލޯނެއްާނަގ ފަ.ާއެާފައިސ ާވެސްާނުދައްކ .ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާހ ލަތެްއަގިއާއެބަުއޅޭާކަންތައްތަްއ.ާާ

ެއކުަގއިާޗެކްާޖަމ ކުރުމުަގިއާއަދިވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާވިސްނ ލަންާޖެހޭާިމސ ލަކަށްާކްލިއަރެންސްާދެންާހަމައެއ 

ޗެކެއްާޖަމ ކޮށްފައިާވަނިކޮށްާެއއަށްާބޭސްކޮށްފައިާދޫކޮށްފަިއާހުރިާޗެކެްއާކްލިއަރެންސްާޗެކްާޖަމ ނުވުމުެގާސަބަބުންާާ

ކޮށްފަިއވ ާޗެކަކަށްާކަމެއްާދިމ ެވއްޖިއްޔ ާއެާހ ލަތުަގއިާެވސްާާނުވަތަާއެާޗެކްާބައުންސްވުުމެގާސަބަބުންާއޭނަާދޫ

އޭނައ ާދޭތެރޭަގިއާޢަމަލުކުރ ނީާހަމަާމިހ ރުާމިއޮތްާއުސޫލުންތޯ.ާއެާވ ހަކަާއެއްާީމެގތެރޭަގިއާބަޔ ންކުރެވިފަާެއްއާާ

ުއސޫލެއް ބޭނުންވޭާސިސްޓަމެޓިކްާ ދަންނަވ ލަންާ އިތުރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެއ އެކުަގިއާ ހަމަާ ހިނގ ާާނެތް.ާ ތެރޭަގއިާ ެގާ

އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ޮގތަކަށްާ މިފަދަާ ހުންނަން.ާ ސިސްޓަމެއްާ ސެންޓްރަލްާ އެބަޖެހޭާ ެވސްާ ބޭންކިންާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ

ބޭންކުތަކަށްާ ހުރިހ ާ އެއީާ ރެކޯޑުތައްާ ކަންތައްތައްާ ދިމަވ ާ ބޭންކުަގއިާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ ތަފ ތުާ ވެސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ

ރެކޯޑުކުރެވޭނެާ ބޭންކުންާާޝެއަރކުރެވޭާ އެއްާ އަކީާ މައްސަލަާ މިދިމ ވ ާ ރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ އެބަހުރޭ.ާ ޮގތަށްާ ާ

ފަރ ތްތަްއާާ ދޫކުރ ާ އެާ ނަގ ާ ފޮތެއްާ ޗެކްާ އަނެއްކ ވެސްާ ހުޅުވ ފައިާ ެއކައުންޓުާ ޮގސްާ ބޭންކަށްާ އަނެއްާ ފަހައިަގތީމ ާ

ަގނޑުާހިތ މައ ާއެކުާފ ހަަގކުރަން.ާާާވެސްާއެބަހުރޭ.ާމަދުާބައެްއެގާސަބަބުންާމިކަންާމިާޮގތަށްާއެބަާދިމ ވ ކަންާއަޅުާ

ހިމ ޔަތ ިއާާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަމިއ އެކުަގއިާ ރަނަގޅުކުރަން.ާ ޖެހޭާ އެބަާ ވެސްާ ކަންތައްތަްއާ އެާ އެހެންކަމުންާ

ރައްކ ތެރިކަމަށްާވ ނީާމިފަދަާކަންތައްކުރ ާމީހުންެގާކިބައިންާރައްޔިތުންާސަލ މަތްކުރެވޭނީާއެފަދަާމީހުންެގާރެކޯޑުާ

ތެއްާހަމަޖެހިެގން.ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާިމސ ލެއްެގާޮގތުންާކަމަށްާވަންޏ ާބޭންކެއްާނުވަތަާބޭންކުާާފެންނ ނެާޮގ

އޮފްާމޯލްޑިވްސްެގާކަަަސްޓަަމރަކުާއެޮގތަށްާޗެކްާބައުންސްކުރ ާކަމުަގއިާވ ާނަމަާވަކިާވަރަކަށްާދިޔައިމ ާއޭނަެގާާ

ނަ ެއކައުންޓުާ ނެތަސްާ ެއޑްރެސްާ ނަމ އިާ އޭނަެގާ ނަންބަރުތައްާއިނޭގނެާރެކޯޑް.ާ ޗެކްާ ވ ާ ދޫކޮށްފަިއާ އޭނަާ ންބަރ ާ

ބަލައިަގންނަާާ ޗެކްާ އެާ އޭރުންާ ހަމަޖެހިެގންނޭ.ާ ހ ލަތެއްާ ކަހަލަާ ހ މަކުރެވޭާ ވެބްސައިޓުަގއިާ މީހުންެގާ އެާ ޮގތަކަށްާ

ެގންުގޅޭ ޗެކެއްާ ބަލައިަގންނަންާނުޖެހޭާޒ ތުެގާ އެާ އަކީާ މަޢުލޫމ ތުާބެއްލެވުމަށްފަހުަގއިާއޭނަާ މީހެްއކަންާާފަރ ތުންާ ާ

އެއ ެއކުަގއިާއަޅުަގނޑުާާ ައޅުަގނޑުާދެކެން.ާހަމަާ ދެނެަގތުމަކީާރައްޔިތުންނަށްާފަސޭހަވެެގންާދ ނެާކަމެއްާކަމުަގއިާ

ހަމައެކަނިާާ ެގންުގޅޭ.ާ ެއބަާ ރީޒަންތައްާ ތަފ ތުާ ބައުންސްވުުމަގއިާ ޗެކްާ ބޭންކުތަކުންާ ބޭނުން،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ނޫން ފައިސ ނެތިެގނެއްާ ވެސްާއެކައުންޓުަގއިާ ވީމ ާ ބައުންސްާ ޗެކެްއާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ އެފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

ޭއެގތެރެއަށްާއެޕްލައިވ ނަންތޯާކަންތައްތަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާާ ިމވ ާއަދަބުާ އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާހަމަާމީަގއިާވެސްާ
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ދަްއކަން އެބަހުރިާ ވ ހަކަާ ދިުގާ ވަރަށްާ އެކުަގއިާ ަވުގތުނެތުމ ާ ރައީސް،ާ އަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ ާ.

ދަންނަވ ނީާމިާޗެކުެގާމަްއސަލައިަގއިާމިާޤ ނޫނެއްާއަންނަިއރުާމިާދެންނެވީާވަރަށްާިގނަާނުކުތ ތަކ އިާބޭންކުތަކުެގާ

ވަރަށްާާ ދިއުމަކީާ ބައްޓަންކުރެވިެގންާ ޤ ނޫނުާ ނުވަތަާ ކުރުމަކީާ ރަނަގޅުާ މިކަންކަންާ އެކުަގއިާ ެވސްާ މަޝްވަރ އ ާ

ާމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.މުހިއްމުާކަމެއްާކަ

ާ

ާރިފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ ލީާޢަވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

މާިާ ބިލުާ މަނ ކުރުމުެގާ ދޫކުރުންާ ޗެކްާ ފައިސ ނެތިާ އެކައުންޓުަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ހު ައޅުަގނޑުާާމަޖިލީހަށްާ އަބޫބަކުރަށްާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ށަހެޅުއްވީތީ،ާ

އިޚްލ ޞްތެރިާޝުކުރެއްާދަންނަވަން.ާއެހެނީ،ާމިާަމއްސަލަާއަކީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިާަވުގތުާވަރަށްާބޮޑުވެފައިާއޮތްާާ

އަނެކަ އެކަކުާ އެކުާ ފަސޭހަކަމ ާ ވަރަށްާ އެއް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމައްސަލަާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ ބައެއްާ ކަށްާ

ހަމަާ އެބަހުރި.ާ ދޫކޮށްފައިާ ޗެކުާ ވެސްާ ނައްޓ ލުމަށްޓަކައިާ ބޮލުންާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ރިޟ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ

މައްސަލާަާާާކަނޑައެޅިެގންާލަޑުދިނުމުެގާމަޤްޞަދުަގއިާެވސްާޗެކުާދޫކޮށްފައިާއެބަހުރި.ާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާއިޖްތިމ ޢީ

އަޅުަގނޑުާާ ބަލައިލ އިރުާ ބިލަށްާ މިާ ހުއްޓުވެން.ާ ެއބަޖެހޭާ މިކަންކަންާ ެއއް.ާ މައްސަލަާ ޤައުމީާ ބޮޑުާ ހަމަާ މީާ އެއް.ާ

ާާ ދ އިރުަގއި މ ްއދ އަކުންާ މ އްދ އަކުންާ އަޅައިަގންނަނީާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ ިމ4ާާާާއެންމެާ އަދަބު.ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާކުށެއްާކޮށްފިާމީހެއްެގާއަދަބަކީާދޫކޮށްފަިއާާވ3ާާަމ އްދ ަގއިާއެބަާބުނޭ،ާމިާޤ ނޫނުެގާާ

އަހަރ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުން،2ާާާއަހަރ ިއ1ާާާާުގނައިންާޖޫރިމަނ ކުރުންާނުވަތ2ާާާާަވ ާޗެކުަގިއވ ާއަދަދުެގާާ

ުގނަކުރުންާއެހެންާއޮންނ2ާާާައަދަދުެގާާާާނުވަތަާޖޫރިމަނ ކުރުމ ާއެކުާޖަލަށްލުމެވެ.ާއަޅުަގނޑަށްާމީަގިއާޗެކުަގއިާވ 

ާާ ހ ސްާރުފިޔ ާއަށްާވުރެާޗެކުެގާއަދަދ10ާާާާުއޮތުންާެއއީާކުޑަާއަދަބަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާޭއެގާބަދަލުަގއި

ާާ ނަމަ 10ާާާާކުޑަާ ދެން ޖޫރިމަނ ކޮށް،ާ އޭނަާ އިންާ ރުފިޔ ާ 1ާާާާހ ސްާ މުއްދަތަކަށ2ާާާްއަހަރ އި ދެމެދުެގާ އަހަރ ާ

ންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެނީާވަރަށްާފަސޭހަކަމ ާއެއްކޮށްާހަމަާމީހަކުާމަސައްކަތެއްާކުރުވ ފަިއ،ާާޖަލަށްލުމަށްާއޮންނަ

އެާމީހ ެގާކިބައިންާސަލ މަތްުވމަށްާނުވަތަާަވުގތީާޮގތުންާޭއނަާކިބައިންާސަލ މަތްވުމަށްާއެބަާދޫކޮށްލ ާޗެކް.ާހަަމާާ

އިާފައިސ ނެތިކަންާއެނިގހުރެ.ާެއހެންވީމ ،ާއެފަދަާމީހުނާްާކަނޑައެޅިެގންާމިާޗެކުާދޫކުރަނީާތިމަންނަެގާއެކައުންޓުަގ

މިާކުރަނީާބޮޑެތިާކުށްތައް.ާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާޖަރީމ ާެއއް.ާމިކަހަލަާކަންތައްތަްއާހުއްޓުުވމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދުާކެކުޅުމުަގއިާއެބަާޤ ނޫނުާހަދަންާމިާޖެހެނީ.ާމިކަހަލަާމީހުންެގާސަބަބުންާދިެވހިާރައްޔިތުންެގާއެތައްާބަޔަކުާމިއަ

ބޮޑިބޮޑިާާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ މިތ ނެގާ ބޭބޭފުޅުންނ އި،ާ ހިއްޕަަވއިެގންާ ބޮޑިބޮޑިާ ޗެކުާ މިތ ނަގއިާ ތިބި.ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ހުރި.ާ ލިބިފައިާ ލޮޓިާ މިކަހަލަާ އެބަހުއްޓޭާ ޗެކްތަކެއްާ މަދުމަދުާ ވެސްާ އަތުަގިއާ ތިމަންނަމެންާ ނެތަސްާ

ާާމިކަންާހުއްޓުވުމަށްޓަާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާމިާދެންނެވިާޮގތަށްާބަދަލުކުރުންާމުހިއްމ4ާާާުކައިާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވި
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ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާދެންާޕޯސްޑޭޓެޑްާޗެކެއްާދޫކުރުމަކީާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާޕޯސްޑޭޓެޑްާ

ށްފިއްޔ ާމިާބިލުަގއިާމިާބުނ ާއަދަބުތައްާއެާމީހަކަށްާާޗެކުަގއިާއިންނަާޑޭޓަށްާފައިސ ާޖަމ ކުރެވެންާއެބަޖެހޭ.ާޖަމ ނުކޮ

ާާ އޮތީ މިާ ދެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ހަމަާ 6ާާާާލިބެންާ ޤ ނޫނުެގ މިާ ގައި،ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަގިއ6ާާާާވަނަާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ނަމަ ސ ބިތުވެއްޖެާ ދޫކޮށްފައިވ ކަންާ ލިޔެާ ޗެކުާ ފައިސ ނެތިާ އެކައުންޓުަގއިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ 2ާބަޔ ންކޮށްފައިާ

ބޭންކުންާާ އެމިްގރޭޝަންާ އޮފްާއިިމްގރޭޝަންާއެންޑުާ މަޢުލޫމ ތުާޑިޕ ޓްމަންޓުާ ފުރިހަމަާ އެކަުމެގާ ތެރޭަގއިާ ަގޑިއިރުާ

ަގޑިާިއރަކީާކުޑަާަވުގތެއް.ާޗެކެއްާިއޝޫކުރުމުންާއެާޗެކްާއިޝޫކުރ ާމީހ ާއ އިާލިބޭާމީހ ،2ާާާާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާާ

އެާ އެބަޖެހޭާ އަދިާ އިތުރުންާ މީހ ެގާ ލިބޭާ ނަަމ2ާާާާާާޗެކްާ ނުވ ާ ކަުމަގިއާ ބޭންކެއްާ އެއްާ މުޢ މަލ ތްކުރީާ މީހުންާ

ސެންޓްރަލްާބޭންކަށްާޮގއްސަ،ާކްލިއަރިންާބޭންކަށްާޮގއްސަާމިާޗެކެްއާކްލިއަރވަނީ.ާކްލިައރިންގާބޭންކަށްާމިާދަނީާ

ޅުާމުހުލަތެއްާނޫން.ާާަގޑިާއިރަކީާރަނަގ2ާާދުވަހުެގާވަކިާަގޑިއަކަށްފަހުާލިބޭާޗެކްތައްާއަނެއްާދުވަހު.ާެއހެންވީމ ،ާއެާާ

ެއކައުންޓުަގއިާފައިސ ނެތިާާ ީމަގިއާއެބަާބަޔ ންކުރަންޖެހޭާޗެކެއްާދޫކުރ އިރުާ އަޅުަގނޑުާއެބަާދޭންޖެހޭ،ާމަދުވެެގންާ

ބޭންކުާ މަސައްކަތްކުރ ާ ދެންާ ދުވަހުެގ،ާ އަންނަާ ދެންާ ސ ބިތުކުރެވެންޖެހޭނީާ އެަެކަންާ އޭނައަށްާ ދޫކޮފައިާ ޗެކުާ

ދުވަހުެގ ހުންނަާ ާާހުޅުވިފައިާ ަގޑިއަށްފަހު ބަންދުވ ާ ވިޔަފ ރިާ ނޫނިްއޔ ާ އަވަރޒްާ ބޭންކިންާ ާ2ާާާާ ނޫނީ 3ާާަގޑިއިރުާ

ޕޮއިންޓަކީާ މުހިއްމުާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ޖެހިދ ނެ.ާ އެހެންެވސްާ ތެރޭަގއޭ.ާ ަގޑިއިރުާ

ފަރ ތްކަމުަގއިާނުވ ާނަމަާދެންާމާިާާާމުޢ މަލ ތްކުރެވޭާދެާފަރ ތަކީާއެއްާބޭންކެއްަގއިާމުޢ މަލ ތްކުރ ،ާވިޔަފ ރިކުރ ާދެ

ާާ މި އެހެންވީމ ،ާ ާ ނަމަ.ާ ރ އްޖޭަގއިާ އަށޭާ ެއމް.އެމް.އޭާ ބޭންކަށޭ.ާ ބޭންކަށޭ.ާސެންޓްރަލްާ ކްލިއަރިންާ 2ާާދ ންޖެހެނީާ

ީވކްާާ ހަދ ނެ.ާ އެންޑެއްާ މަންތުާ ހަދ ނެ.ާ އެންޑެްއާ ޑޭާ ބޭންކަކުންެވސްާ ކޮންމެާ ދެންާ ކުޑައޭ.ާ މުހުލަތުާ ަގޑިއިރުެގާ

ނެ.ާިއޔަރާއެންޑެއްާހަދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެންނެވިާޮގތަށްާެއާދުވަހު،ާޖެހިެގންާއަންނަާދުވަހުެގާޑޭާާއެންޑެްއާހަދ 

ބައެްއާ އެބަޖެހޭ.ާ ލިބެންާ އަށްާ އޭނ ާ އަދަބުާ މިބުނ ާ ފައިސ ނެތިްއޔ ާ އެކައުންޓުަގއިާ މީހ ެގާ މިާ ހަދ އިރުަގއިާ އެންޑުާ

ާާ ޗެކް އެބަހުރިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަށްާހ ލަތްތަކުަގއިާ މީހ ާ އެާ ހަމަާ ނެތްކަންާ ފައިސ ާ ހަމަާ އިޝޫކުރެވިފައިާ

ެއކަހަލަާ ދޫކުރެވިފަ.ާ ޗެކުާ އެބަހުރިާ ވެސްާ ސަބަބުންާ މިސްޓޭކެްއެގާ އޮނަސްޓުާ ދަންނަަވންޏ ާ އަނެއްހެންާ ނޭނިގ.ާ

ިއއްސަ.ާާހ ލަތްތަކުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާމީަގއިާޖަހަންާބޭންކުންާއެާމީހަކަށްާއަންަގންވ ނެއޭާއެބަާއޮތޭާޗެކެއްާއަާ

އެބަޖެހާޭާ ލިބެންާ އަށްާ މީހ ާ އެާ ހެއްޔޭ.ާ ކަމެއްާ ވ ާ ކިހިނެއްާ މީާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތޭ.ާ ފައިސ ެއްއާ އެކައުންޓަކުާ މީެގާ

ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުރިހ ާ ބަދަލުަގއިާ ލިބުމުެގާ ލޮޓިއެއްާ ޤ ނޫނަކުންާ ހަދާ  އަޅުަގނޑުމެންާ މީހުންނަށްާ ބަޔަކުާ

ހޯދަ އެބަާ ރައްކ ތެރިކަންާ އެބަާާހަމަހަމަކަމ އިާ ވެރިފަރ ތަށްާ ޗެކުެގާ ދޫކުރިާ ޗެކްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އިދޭންޖެހޭ.ާ

ާއަންަގންޖެހޭާމިހެންާވެއްޖެކަން.ާދެން...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާޢިއްޒަ މެންބަރު، އަންނަާޢިްއޒަާތްތެރިާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައޅުަގނޑު،ާ ނަމަ،ާ ވ ާ ބޭނުންފުޅުާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ާާ ާާދަންފަޅިއެްއަގއި އަރުވ ނަން. އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ މަސައްކަތ1:00ާާާާްވ ހަކަދެއްކެުވމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ަގއިާ

ާާ ހިސ ބުން މިހާ  ޮގތުން.30ާާާފަށ ނީ.ާ ބުނ ާ ގަވ އިދުާ ބޭނުންާކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިނެޓުެގާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ

ާާ ހިސ ބުން މިާ 30ާާާާއެހެންވީމ ،ާ ތަންދެމުން ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާ މެދުކަނޑ ލަން.ާމިނެޓުެގާ ަމސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ

 ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ.

ާާާ

 ]އަށ13:00ާްއިނ12:30ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާައޅުަގނޑަށްާމިފަހަރުާމިާޖެހެނީާމަޖިލީހުގ37ާާާެާ`.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާވަނީާޖަލްސ 37ާާާލްސ ާމެދުކަނޑ ލަން.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާކޯރަމްާހަމަވެފައިާނުވ ތީާޖަ

ެއާާ މަދުވެއްޖެާނަމަ،ާ ުވރެާ މެންބަރުންެގާއަދަދުާޤ ނޫނީާއަދަދަށްާ ތިބިާ ހ ޒިރުާ ޖަލްސ ާއަށްާ ދަނިކޮށްާ ހިނަގމުންާ

މަށްފަހުާއަލުންާފެށުމަށްާބެލިާއިރުާހިސ ބުންާޖަލްސ ާހުއްޓ ލަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލު

ާާ ޖަހ  ރަނަގބީލުާ ހަމަނުވ ތީާ އަޅުަގނޑ5ާާާާުކޯރަމްާ މިހ ރުާ ނުވ ތީާ ހަމަވެފަިއާ ކޯރަމްާ ވެސްާ ބެލުމަށްފަހުާ މިނެޓުާ

1:25ާާ މެދުކަނޑ ލީ. ޖަލްސ ާ ހަމައަށްާ މެދުކަނޑ ލެއްވުންާާ. وبركاتهާهللاާورحمتާعليكم ާسالم الوއ ާ (ާާ)ޖަލްސ ާ

މަސަ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ.`ާާ އަޅުަގނޑުމެން ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ފަށަިއެގންާ އޮންނަނ1:30ާާާީއްކަތްާ މިާ ަގއިާ

ެގންދެިވާާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ އިރުާ މެދުކަނޑ ލިާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ޭއެގާ ދިއުން.ާ ވޯޓަށްާ

ވ ނަމަ ކަމަށްާ ވ ާ ބޭނުންފުޅުާ ޢ ރިފުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާވަިއކަރަދޫާ އަޅުަގނޑިާ

ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާ

 ާާ:ވުންވ ހަކަދެއްކެޢ ރިފުާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ

ިމާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މެދުކަނޑ ލިއިރުާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ މ 5ާާބިލުެގ ާާވަނަާ ޤ ނޫނުެގ ބުނ ާ މިާ މަތިނ6ާާާާްއްދ ަގއިާ ޮގތުެގާ ވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ )ހ(ަގއިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ިމއޮށްާސ ބިތުެވއްޖެާނަމަ.ާ ުމހިއްމުާޖުމްލަާއަކީާމީަގއިާ އެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތިާޗެކްާދޫކޮށްފައިާވ ކަންާމިާ

މުޢ މަ މިސ ލަކަށްާ އިޖުރ ޢަތުތަކެއް.ާ އެބަހުރިާ އެބަޖެހޭ،ާ ޗެކުެގާާސ ބިތުކުރަންާ އެާ ފަރ ތަކީާ ދެާ ލ ތުކުރެވޭާ

ކްލިއަރިންާ ބޭންކަށް،ާ ސެންޓްރަލްާ ނަމަާ ފަރ ތެއްާ ދެާ ިވޔަފ ރިކުރ ާ ބޭންކެއްަގއިާ ދެާ ފަރ ތަކީާ ދެާ މުޢ މަލ ތްކުރެވޭާ

އެހެންވީމ ،ާ ޖެހެނީ.ާ މިާ ސ ބިތުކުރަންާ ނެތްކަންާ ފަިއސ ާ އެކައުންޓުަގއިާ ެއކަންާ ފޮނުވަިއެގންާ ބޭންކަށްާ
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ދޭންޖެހެނާީާސ ބިތުކުރުމަށްޓަކައި މިާ އަދިާ އޭނައަށްާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުާ އިޖުރ ޢަތުތައްާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާ މިާ ާ

ާާ ދެން އެންޑ2ާާާާުމުހުލަތެއް.ާ އިމިްގރޭޝަންާ އޮފްާ ޑިޕ ޓްމަންޓްާ މަޢުލޫމ ތުާ ފުރިހަމަާ އެކަުމެގާ ތެރޭަގއިާ ަގޑިއިރުާ

ޭއެގާާއެމިްގރޭޝަނަށްާދޭންާބޭންކުންާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނޭާބުނ ބުނުންާއަޅުަގ ނޑަކަށްާމުޅިއަކުންާހިތްގައިމެްއާނޫން.ާ

ފަރ ތްތަކަށާްާ ބެހޭާ ކަމ ާ ފުލުހުންާ ދޭންޖެހޭނެއޭ.ާ ފުލުހުންނަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ފުރިހަމަާ އެކަމުެގާ އޮންނަންވީާ ބަދަލުަގއިާ

ޗެކަކީާ ދެންާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮންނަންާ ެއހެންާ އަޅަންވ ނެއޭ.ާ ފިޔަވަޅުތައްާ ޤ ނޫނީާ އަންަގންޖެހޭާ ާާއަންގ ާ

މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ އެއްާ ވިޔަފ ރިާ ނުލ ާ ޗެކަކ ާ ބައެއް.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ވިޔަފ ރީެގާ

ދޫކުރ ާާ ޗެކުާ ނޫން.ާ ނަޒަރިއްޔ ައކުންާ މީހ ެގާ ލިބިަގންނަާ ޗެކުާ ބަލަންޖެހޭނީކީާ ހަމައެކަނިާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ބިލަކަށްާ

އިންާވެސްާމިާއެބަާބަލަންޖެހޭ.ާމިއީާހުރިހ ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާެވސްާިމާާާާމީހ ާވިޔަފ ރިކުރ ާމީހ ެގާނަޒަރިއްޔ 

ޤ ނޫނުެގާދަށުންާދަތިތަކ އިާފަސޭހަތައްާވ ނެާެއްއޗަކަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާެވސްާއެބަާހިމ ޔަތްކޮށްދީ،ާާ

ޢިާ ވެސް.ާ ފަރ ތްާ ލިބޭާ ޗެކުާ އަދިާ ވެސް.ާ ިވޔަފ ރިތައްާ އެބަޖެހޭ.ާ އަދިވެސްާާރައްކ ތެރިކުރަންާ ރައީސް،ާ އްޒަތްތެރިާ

ވަުގތަށްާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހޭތީާ ވެސްާ ަގޑިާ އެކުާ ހުރުމ ާ ވ ހަކަތައްާ ހުރިާ ދަްއކަންާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ާއިށީނދެލ ނަންާފުރުޞަތުާދެއްވ ނެކަމުެގާއުއްމީދުގައި.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާާ .ާޯވޓަށ12ާްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާދ ނީާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމް

ކ ޑުކޮޅުާާ އިށީނދެވަޑަިއެގންާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހުން.ާ ވޯޓަށްާ ކަންކަމަށްާ ހުރިާ އަހަންާ

ަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާޗެކްކޮށްލައްވ ާހެއްދެވުމަށްާއަޅުާ

އިށީނދެވަޑަިއެގންާކ ޑުކޮޅުތަްއާޗެކްކޮށްލަްއވައިފިާކަމަށްާައޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާިމއަދުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާޮއތްާާ

ާާ ވޯޓަށްާދަންނަވަނީާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާާމައްސަަަލަާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމި

ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާއިށީނދެަވޑަިއަގތުންާެއދެން!ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާޯވޓަށްާ

ާާ ދަންނަވަނީ ާތަކެތިާާށްސަރުކ ރަާ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ ާބޫބަކުރުއަާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާންބަރުމެާދ އިރ ެގާމ ވަށުމިާ

ބަލައިަގތުމ ާމެދުާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނާްާާމަޖިލީހުންާލުބިާާހޯދުމުެގާޚިދުމަތްާަގތުމ އި

ާވޯޓުާދެްއވުންާއެދި.ާާ

ާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

ާާާކުރުާ.މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

ާާ 

64ާާާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދު:

56ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާވޯޓުާދެްއވީ:

4ާާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

2ާާާާާާާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާ.ާފ ސްވުމަށ60ްވޯޓުަގއިާބަިއވެރިިވާމެންބަރުންެގާއަދަދު 31ާާާބޭނުވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމ ވަށ60ާާު.ާޖުމްލަ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ޖަމ ލުމެދ އިރ ެގާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ،އަާންބަރުާ ަގތުމ ިއާާާާސަރުކ ރަށްާާބޫބަކުރުާ ތަކެތިާ

ހުެގާގަވ އިދުަގިއާާށްާފ ސްވެއްޖެ.ާމިޮގތަށްާފ ސްވުމ ާުގޅިެގންާމަޖިލީލުާމަޖިލީހުންާބަލައިަގތުމަޚިދުމަތްާހޯދުމުެގާބި

ވ ާޮގތުެގމަތިންާމިާބިލުާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވިްއޖެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާނިންމަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލާަާ

ާއެއްާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާކެވުން:ވ ހަކަދެއްާާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާާ މައްސަލަ މިާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ފޮނުވަން.11ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ަވުގތީާ މެންބަރުންެގާ

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަށްާވެސްާއެދިފައިާއޮންނ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމ ާބޮޑުާސަމ ލުކަމެއްާދިންާކަމަކަށްާނުފެނޭ.ާާ

ާރުންެގާަވުގތީާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވަންާ.މެންބ11ާައެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލަންާ

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާބަލައެއްނުަގންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާ

ޕ ޓީ މަޖިލީހުެގާސިޔ ސީާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ވ ނީާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާއަޅުަގނޑުާ ތަކުަގއިާ

ކޮމިޓީތަކަށްާާ ބިލުތައްާ ދ ާ ބަހުސްކުރެވެމުންާ ަމޖިލީހުަގއިާ ދަންނަވ ފައިާ ސިޓީއަކުންާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ

ފޮނުވުމުަގިއާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުަގއިާބުނެފައިާވަނީާެއާބިލުތައްާދ ނީާމަޖިލީހުަގއިާއެހެންާޮގތަކަށްާނުނިންމ ާކަމަށްާ

މަ މަޖިލީހުެގާާވަންޏ ާ ައކީާ މައްސަލަާ ފޮނުވުުމެގާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ަވުގތީާ އަދިާ ކަމަށް.ާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ދ އިމީާ ޖިލީހުެގާ

ސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާދެއްވ ާމަޝްވަރ ެގާމަތިންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްާކަމަށްާަގވ އިދުަގއިާވ ތީ،ާާ

ނަމަ، ވ ާ ބޭނުންފުޅުާ ދެްއވުމަށްާ މަޝްވަރ އެއްާ މަޝްަވރ ާާާާއެފަދަާ ެއާ ކުރިންާ ނިންމުމުެގާ މިކަންާ ަމޖިލީހުަގއިާ

ެވސްާ ކުރިންާ މީެގާ ސިޓީއަކުންާ އޮންނ ނީާ ދެއްވުމަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ނުވަތަާ މެދުވެރިކުރައްަވއިާ އަމީންޢ އްމުާ

ާާދަންނަވ ފަ.ާދެންމެާމިކަންާނިންމުމ ާހަމައަށްާދަންދެންާމިކަމުަގއިާއެްއވެސްާކަހަލަާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑ ާހަމައަށްާ

މިކަމުެގާއިޝ ރ ތްކުރަްއވ ފަާއެއްާނެތް.ާއެހެންކަމުން،ާމިހ ރުާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީާއަށްާމިާބިލުާފޮނުވިއްޖެާކަމަށްާ

މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްާވިލުފުށީާ ބެހޭާމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުާމިވަނީާރިޔ ސަތުންާނިންމ ފައި.ާނިޒ މ ާ

ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(ާ

ާ

 ާކެވުން:ވ ހަކަދެއްާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވި

އޮތްާ ކުރިއަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޮގތަށް.ާ ތިާ ޤަބޫލުކޮށްފ ނަންާ ތިކަންާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ރިހުަގއި.ާދެންާާތަނުަގއިާމީެގކުރިންާއަމީންޢ ްއމުާއައްސަވ ލަްއވ ާކަންނޭނެގާބައެއްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާބޭފުޅުންެގާއަ

އަނެއްކޮޅުންާފުރުޞަތަކަށްާެއދިފައިާއޮތީމަާކީއްކުރަންތޯާޯވޓަކަށްާައއްސަވ ާނިމުނުތަނުންާފުރުޞަތަކަށްާމެންބަރަކުާ

ނިންމުމުެގާ ޮގތަކަށްާ ަވކިާ ކަމަކަށް،ާ ރައީސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބައްލަވ ލެއްވުމަކީާ ކީއްކުރަންތޯާ އޮތީާ އެދިފައިާ

މުހި ބޭނުންތެރިާ ތ ނަގިއާާކުރީަގއިާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ދިޔަޔަސްާ ެއކަންާ އެޮގތަށްާ މިައދުާ އެހެންވީމ ،ާ ހެން.ާ އްމުކަމެއްާ

އަޅުަގނޑުާއެދެންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކަށްާއެާފުރުޞަތުާދިނުން.ާބައެއްާފަހަރުާކަންތައްތައްާހުންނާޮގތުންާމިތަނަށާްާ

ހަރުާކަންތައްތަްއާނޭނެގނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާވަނުމަށްފަހުާމިާއެނެގނީާވޯޓަށްާއަހަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާކުރިއ ލ ާބައެއްާފަ

ާދެންާމިކަންާއަޅުަގނޑުާރަީއސްެގާތިާނިންމުމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާމިހ ރުާ.

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަށްާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމަޖިލީހުެގާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާތިާދެއްވ ާއެއްބ ރުލެއްވު

އަޅުަގނޑުާނިހ ޔަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާހަމަާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާމަޖިލީހުެގާ

ިއރުާާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ޯވޓުލަްއަވންާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ެގންދެވުމަށް.ާ ބައްލަވަމުންާ ޮގތްާ ދ ާ ހިނަގމުންާ މަސައްކަތްާ

ބައް ވެސްާ ކަމަށްާ ކޯްއޗެއްާ ކަންތައްތަްއާާވޯޓުލެްއވެނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ެގންދެވުމަށް.ާ ލަވަމުންާ

ާކުރިއަށްާެގންދިއުމުަގއިާދަތިތައްާދިމ ވ ނެ.ާާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އްކަތުެގާދަށުންާފުރަތަމާަާސަާއިތުރުާެއހެންާމަސައކަތްތައް.ާމިާމަާާ-13ޑ ާއައިޓަމްާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެން

ޗެކްާާ ނެތިާ ފައިސ ާ އެކައުންޓުަގިއާ ެގންދެވިާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތަކީާ މިއޮތްާ ކުރަންާ

މެންބަރަށްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ަވއިކަރަދޫާ އަޅުަގނޑުާ މަސަްއކަތް.ާ ބިލުެގާ މަނ ކުރުމުެގާ ދޫކުރުންާ

ޢިއްޒަތްާ ވ ާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ ބޭނުންފުޅުާ ވަޑައިަގންނަވަންާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ފައްޓަވ ނީާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުެގާ ތެރިާ

ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ މަޖިލީހުެގާ މަތީންާ ޮގތުެގާ ނުެގްއލޭނެާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ ނުކުމެވަޑައިަގތީމަ.ާ ބޭފުޅުންާ

ާެގންޮގސްދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާ

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ާާޢ ރިފުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީވަިއކަރަ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށް.6ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދެންާބަލައިލަންާބޭނުންާވަނީާމިާބިލުެގާާ

ާާ ފެށިެގން ތ ރީޚުންާ ވ ާ ލިޔުމުަގއިާ އަންގ ފައިވ ާ ފަރ ތަށްާ ހުށަހަޅ ާ ޗެކްާ ބޭންކުންާ އޮންނަާ ަގއިާ ދުވަހުެގ5ާާާާ)ށ(ާ

ލިޔު ޗެކްާ ފުރުޞަތުާާތެރޭަގއިާ ދެއްކުމުެގާ ފަހަރ ާ އެއްާ ފައިސ ާ ވ ާ ޗެކުަގއިާ ފަރ ތަށްާ ދޫކުރިާ ޗެކްާ ފަރ ތުންާ ނުާ

،ާސެވަންާވަރކިންާޑޭސް.ާެއއީާވިޔަފ ރ7ާާާާިދުވަހުެގާބަދަލުާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނ5ާާާާީލިބިެގންވެާއެވެ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ 7ާާާާކުރ  ެއޮގތަށްާޖެހިެގންާއޮތްާމ އްދ ަގއިާވެސްާއެާއޮތް ާާދުވ5ާާަދުވަސް.ާ 7ާހުެގާބަދަލު،ާހަމަާވިޔަފ ރިާކުރ 

ދުވަހަށްާއެތަންާބަދަލުކުރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާދެންާމިާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާމިާއޮންނަނީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާާ

ނަމަ،ާ ހައްލުކުރެިވއްޖެާ އެްއާ މައްސަލަާ ކޯޓުންާ ޝަރުޢީާ މަތީންާ ޮގތުެގާ ވ ާ )ނ(ަގއިާ މިމ އްދ ެގާ ހެން.ާ ކުށެއްާ

ވަނީާއޮންނަންޖެހޭނީާޝަރުޢީާކޯޓުންާބޭރުަގއިާމައްސަލަާެއއްާހައްލުކުރެިވއްޖެާނަމަާއެާމަްއސަލަާއަޅުަގނޑަށްާހީ

ާާ ވަނ7ާާާައެއްާޝަރުޢީާކޯޓެްއަގއިާއަލަކުންާނުބެލޭނޭ.ާއެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާދެންާއަނެއްކ 
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ާާ މުހުލަތު މިއޮންނަާ ވެސްާ އަނެއ5ާާްމ އްދ ަގއިާ ބަދަލު،ާ ާާދުވަހުެގާ ހުށަހަޅަން ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ވަރކިނ7ާާާްކ ވެސްާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާަގިއާމިާއޮންނަނީާެއކައުންޓުަގިއ7ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(.7ާާާާޑޭސްާއެތަނަށްާއޮންނަން.ާދެން

ާާ ތެރޭަގއި އަހަރެއްެގާ މީލ ދީާ ނެތިާ ެއކައުންޓ5ާާާާުފައިސ ާ ފަރ ތެއްެގާ ެއާ ވ ާ ބޭންކުަގއިާ ނަމަާ ދޫކޮށްފިާ ލިޔެާ ޗެކްާ

ބަންދުކުރަންޖެހޭނޭ.ާއޭެގާބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާބަންދުކުރުމުންާއެއީާހައްލެއްާއަންނަާކަމެއްާކަމަށްާމުޅިންާާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެހެންާ ފްރީޒްކުރަންޖެހޭނޭ.ާ މުޅިންާ އެކަުއންޓުާ މުޅިާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ނުފެންނ ތީ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހައް މިާ ކަންނޭނެގާ އޭރުންާ އޮންނަންޖެހޭނީ.ާ ވަނީ،ާހީވަނީާ ބޭނުންާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ލުކުރެވޭނީ.ާ

ހަަމާ އިރުަގއިާ ނެރޭާ ފ ސްކޮށްާ މިތަނުންާ ހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުތައްާ މިާ އަކީާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ

ކަމަ ފަރުދެއްާ ޢ އްމުާ ވިޔަސް،ާ ކަމަށްާ އެއީާސަރުކ ރުންާ ބޯލަނބަންޖެހޭ.ާ އެބަާ މިއަށްާ ވެސްާ ފަރ ތަކުންާ ށާްާހުރިހ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ ބޯލަނބަންޖެހޭ.ާ އެބަާ މިއަށްާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ވިޔަސް،ާ

ވެސްާ ޤ ނޫނެއްާ ލިބުމުެގާ އިނ ޔަތްާ މ ލީާ ލިބުމުގައި،ާ އިނ ޔަތްާ މީހުންނަށްާ ބޭނުންވ ާ އަށްާ އެހީާ ޚ އްޞަާ މިތަނުންާ

އިރު ނުކުތްާ މިތަނުންާ އަޅުަގނޑުާ އިއްޔެާ ކުރީެގާފ ސްކޮށްފި.ާ ޞ ލިޙުާ މުޙައްމަދުާ މީހަކުާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ހދ.ވައިކަރަދޫާއެއީާނުކުޅަދޭާމީހެއް.ާއޭނަާައއިސްާއަޅުަގނޑުެގާގ ތުަގއިާބުނަނީާއޭނ ާައށްާއެްއވެސްާއިނ ޔަތެްއާާ

ސަމ ލު އެބަާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަންކަމަށްާ ކަހަލަާ މިހިރަާ އެހެންވީމ ،ާ ވެއްޖޭ.ާ ޒަމ ނެއްާ އެތަކެއްާ ވ ންޖެހޭ.ާާނުލިބޭތ ާ

ސަރުކ ރުންާވެސް.ާދައުލަތުެގާހުރިހ ާމުއައްސަސ ތަކުންާެވސްާޢ އްމުާފަރުދުންާވެސްާހުރިހ ާޤ ނޫނަކަށްާހުރިހ ާާ

އެންމެންާވެސްާހަމަާތަބ ވ ންާއެބަޖެހޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުެގާއެދުމަކީާމިއީާވަރަށްާމުހިއްުމާކަމަކަށްާވ ތީވެ،ާހުރިހ ާ

މިއަށް ވެސްާ މެންބަރުންާ ދެއްކެިވާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ ދެއްވަިއ،ާ ވޯޓުާ ާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ ކަމަށް.ާ ފ ސްކޮށްދެްއވ ނެާ މީތިާ ައވަހަކަށްާ އެންމެާ ެވަވޑަިއެގންާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވަިއ،ާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޝުކުރިއްޔ .ާކޮމަ މިނެޓުއިރުެގާަވުގތ2ާާާާުންޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދަށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

ާބ ކީާއޮތީ.ާާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ ކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދުާާ

ބަ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ވިޔަފ ރީެގާ މުހިއްމު،ާ ވަރަށްާ މިއީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ތީ،ާޝުކުރިއްޔ ާ ޔަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާވެސްާކުޑަާެއްއޗެްއާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ.ާމިޒަމ ނުެގާވިޔަފ ރިާމިާއޮތްާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޗެކްާބޭނުންާނުކޮށްާިވޔަފ ރިާކުރެވޭކަށެއްާނެތް.ާދެންާދެންެމާމެންބަރަކުާއެާވިދ ޅުވިާފަދަިއންާޗެކްާދޫކުރުުމަގިއާދެާ
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ާާ ޙައްޤުތަކެއް ފައިސ ާާފަރ ތުެގާ ބޭންކުަގއިާ ފޮނުވ ިއރުާ ޗެކެއްާ އެބަޖެހޭ.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ އޮންނަކަންާ މީަގއިާ ވެސްާ

ނެތިެގންާއެާޗިޓުާހަމަާބޭންކުންާއެާސްޓޭމްޕްާތަތްކޮށްލ ާއިރުަގއިާއެާމީހ ،ާއެާޗެކްާދޫކުރިާފަރ ތްާކުށްވެރިާވ ާާ

ާާ ވަރަށް ވިޔަފ ރިތަކަށްާ މިޖެހޭާ ކުރަންާ ައޅުަގނޑުެމންާ ެވއްޖިއްޔ ާ އެހެންވީމ ،ާާކަމަށްާ ދިމ ވ ނެ.ާ ޮގތްތަކެއްާ ހިތްދަތިާ

އަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާެއއްޮގތަކަށްާވެސްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާޤ ނޫނަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާޗެކެްއަގއިާހަމަާފައިސ ާނެތްާާ

ވ ނެާާާވަުގތުާެއާމީހ ާދެާއަހަރުދުވަހަށްާޖަލަށްލެވޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާޤ ނޫނެއްާހެދުންާެއއީާެއްއޮގތަކަށްވެސްާކޮށްެގން

ކަމެއްާކަމަކަށެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާޤަބޫލުކުރަނީާޗެކެއްާބައުންސްެވެގންާޗެކްާއަނބުރ ާއަންނަާ

ބައެއްާާ މިސ ލަކަށްާ ކަމަށް.ާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ޮގތެއްާ ކޮންެމެވސްާ ީވޮގތެއްާސ ފުކުރެވޭނެާ އެކަންާ މީހަކަށްާ އެާ އިރު،ާ

ާާ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތިާ ވިޔަފ ރިކުރަމުންާކުންފުނިތަކުން،ާ ކުންފުނިތައްާ ބޮޑެތިާ ހަދަނީ.ާ މިާ ދީާ ޗެކުާ ފަހަރަށްާ ިގނަާ

ދ އިރުަގއިާބޭންކުަގއިާއެތައްާފެސިލިޓީތަކަކ އިާއެތައްާއެރޭންޖުމަންޓެއްާހަމަޖެހިފައިާއޮވޭ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާނޫނިއްޔ ާާ

ާާ މަށްާވިސްނ ފައިާޗެކުާދޫކޮށްެގންާޗެކުާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާހުރިާކަކުންފުންޏެއްެގާއެކައުންޓްސްާޑިޕ ޓްމަންޓުން

ބޭންކަށްާދ އިރުަގއިާއެާކުންފުނިންާމިއަންނަާހަފްތ ަގއިާއަންނަންާއޮތްާޑޮކިޔުމަންޓެއްާހަމަާކުއްލިޔަކަށްާއައިސްފަިއާާ

ާާއޮވެދ ނެ.ާޮއެވެގންާއެއަށްާއެާފައިސ ާކަނޑ ލަފ ނެ.ާއެާހިސ ބުންާއެމީހ ާކުށްވެރިވަންޏ ާެއއީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލަާ

އެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހުށަހަޅ ލަންާބޭނުންާވަނީާޗެކެއްާބައުންސްވެެގންާކުށްވެރިާވ ނީ،ާނުވަތަާޗެކެްއާާ

ެވސްާާ ފަރ ތަށްާ އަނެއްާ ކަުމަގއިާ އެާ ދެވިާ މުއްދަތެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ ކަމަށްާ އެާ ވ ނީާ ކުށްވެރިާ ރިޓަރންވެެގންާ

ދީފައޭ ވަުގތުކޮޅެއްާ ނިންމޭހ ާ ޮގތެއްާ ކަމެއް.ާާކޮންމެވެސްާ އެއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާވެސްާ ދެންާ ާ.

ދިމ ވެެގންާާ މީަގއިާ ެއކަމަކުާ ޮގތްތަކެއް.ާ ކުށްވެރިވ ާ ވީމ ،ާ ބައުންސްާ ޗެކްާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ އޮތްާ އެބަާ ވެސްާ މިހ ރުާ

ބައު ޗެކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަކީާ މަްއސަލަާ މިއުޅޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހައްލުނުކުރެިވެގންާ ެއާާމިކަންާ ންސްެވެގންާ

އަނބުރ ާާ ބައުންސްެވެގންާ ޗެކެއްާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އަންގ ،ާ މީހަކަށްާ

ާާ ކުށްވެރިވޭ. މީހ ާ އެާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ އޮންނަާ މިާ ވެސްާ މިހ ރުާ މީހަކަށ30ާާާްފޮނުވ ލީމ ާ އެާ ދުވަސްތެރޭަގއިާ

ާާ ތެރޭަގއ7ާާިލިޔުމަކުންާއަންަގިއ، ހަަމާދުަވސްާ އ ދޭ.ާ މަްއޗަށްާއަދަބެއްާ މީހ ެގާ ާފައިސ ާނުދައްކައިފާަިނަމަާއެާ

ޗެކުާ އެާ ފަރ ތުންާ ލިބޭާ ެއާ ޗެކުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަަމކީާ އުޅޭާ މިާ ެވެގންާ މައްސަލައަކަށްާ ެއކަމަކުާ ކުށްވެރިވޭ.ާ

ާާ ލިބޭ ޗެކުާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޮނުީވމ ،ާ ކޯޓަށްާ ނުވަތަާ ފޮނުވީމ ާ އަށްާ ކުރަންޖެހާޭާއަނބުރ ާސިފައިންެގާ ފަރ ތުންާ

ހަމައަށްާެގންޮގސްދިނުން.ާާ ކަމަކީާއެާމީހ ާހުރިާތ ކުންާހޯދައިެގންާސިފައިންެގއ ާހަމައަށްާެގންޮގސްދިނުން،ާކޯޓ ާ

ައޅުަގނޑުމެންާާ ކަންނޭނެގ،ާ ފުޅ ވ ންވީާ ތަންކޮޅެއްާ ދަުއރުާ ސިފައިންެގާ މީަގއިާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ބޭފުޅުންާފުލުހުންެގާދައުރު.ާއ ދެ،ާއަ ކުރީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންިގޔަސްާއެާ މިހ ރުވެސްާވައްކަމެއްާ ޅުަގނޑުމެންާ

ފޮނުވައިފިްއޔ ާާ ބަުއންސްވެެގންާ ޗެކެްއާ އެކަަމކުާ ހޯދޭ.ާ މީހ ާ ެއާ ބައްލަވ ާ ެއއްޗެހިާ ޕްރިންޓ ާ ފިންަގރާ ވަޑައިެގންާ

ންެގާއަށްާނުވަތަާކޯޓަށްާފޮނުވަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޖެހެނީާއެާމީހ ާވެސްާހުރިާތަނަކުންާހޯދައިެގންާސިފައި
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އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާސިފައިންެގާދައުރުާމީަގިއާތަންކޮޅެއްާބޮޑުކޮށްާތަންކޮޅެއްާޒިންމ ދ ރުކޮށްދީފިާނަމަާ

ރައީސް.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ހެން.ާ ފުދޭާ މިކަމަށްާ ހަމަާ ވެސްާ ޤ ނޫނުާ އޮތްާ ާމިހ ރުާ

 

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ރުާއިބްރ ހީންބަފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެ

هللا`ާ رسول  على  والسالم  الصالة  هلل  ދ އިރ ެގާާالحمد  މ ވަށުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.

އަޅުަގނޑުާާ ަމއްސަލަިއަގއިާ ދޫކުރުމުެގާ ޗެކްާ ނެތިާ ފަިއސ ާ އެކައުންޓުަގއިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މި ަމއްސަލަތަކެްއާާާާދަންނަވ ނީާ ބިލުަގއިާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބިލެކޭ.ާ ތ އީދުކުރ ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ މިއީާ ބިލުާ

މިައދުާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޮގތްތައް.ާ މުޢ މަލ ތްކުރެވޭނެާ ހުރިާމުއްދަތ ިއާއެާ ދެވިފައިާ އެއީާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހުރިކަންާވެސްާ

ބ ަވތަކީާފައިސ ާހުރިާމީހ ާއަތުންާފައިސ ާހޯދުން.ާއަނެްއާޗެކްާދީެގންާވިޔަފ ރިކުރަނީާދެާބ ވަތެއްެގާޮގތުަގއި.ާއެއްާާ

މުދ ާ ފަރ ތަށް.ާ ަގންނަާ މުދ ާ ދޭާޗެކްާ އެާ އޭނަާ ޮގތުަގއިާ ެއއްާ ެގރެންޓީާ ކުރ ާއިރުަގއިާއޭނަެގާ ވިޔަފ ރިާ ބ ވަތަކީާ

ާާ ިވޔަފ ރިވެރިންނަށްާވެސް ދުވަސްތަކެއްާވުުމެގާސަބަބުންާ ިގނަާ ފައިސ ާނުލިބިާ ދޭާޗެކްާ ފަރ ތުންާ ވަރަށްާާަގންނަާ

ބޮޑެތިާމައްސަލަތަކެއްާދިމ ވަމުންދޭ.ާހަމަާއެހެންމެާފައިސ ާހުންނަާފަރ ތުންާފައިސ ާއަނބުރ ާދިނުމަށްޓަކައިާމިާދޭާާ

ާާ ބިލުެގ ޮގތުންާ ހުށަހެޅިފައިާއޮތްާ ބިލުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދިމ ވޭ.ާ މަްއސަލަތަކެއްާ ހޯދުމުަގއިާވެސްާ ަވނ6ާާާާަފައިސ ާ

ކުަގއިާފައިސ ާނެތްާކަމަށްާބޭންކުންާތަްއަގނޑުާޖެހުމުންާއެއީ،ާއެާސ ބިތުީވާާމައްދ ަގިއާ)ހ(ަގއިާއެާބުނ ާޮގތަށްާޗެާ

ދުވަސްތޯ،5ާާާާކަމަށްާބެލެންާއެބަޖެހޭ.ާއެހ ާހިސ ބުންާދެަެންާއޭނައަށްާދެވޭާމުއްދަތުާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންވީާާ

10ާާާާ ޮގތެއްާިވޔަސްާދިުގާމުއްދަތެްއަގއިާމިހ 15ާާދުވަސްތޯ، ރުާމިއޮންނަާމިހ ރުާއޮންނާަާދުވަސްތޯ.ާއެއީާކޮންމެާ

ޕްރޮސެސްަގއިާމިާވ ާޮގތަކީާޗެކެއްެގާފައިސ ާނެތިއްޔ ާފުލުސްާއޮފީހަށްާދ ންވީ.ާފުލުސްާއޮފީހުންާތަޙުޤީޤުކޮށްފަިއާާ

ެއްއާާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ އެާ ފޮނުވަނީ.ާ ކޯޓަށްާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރާ ފޮނުވަނީ.ާ ޖެނެރަލަށްާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރާ

ންާއަހަރުާއެބަާދޭ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާފައިސ ާދީފައިާހުންނަާމީހ ެގާޙައްޤުާއެްއޮގތަކަށްވެސްާލިބޭާއަހަރުާދެާއަހަރުާތި

ެގއްލިފަ.ާާ ޮގތެއްާނޯވޭ.ާމިކަމުެގާސަބަބުންާމުޖުތަމަޢުަގއިާމިއަދުާމިާވަނީާއިތުބ ރ އިާޔަޤީންކަމ ާމިާކަންތައްތައްާ

ޅުވުމަށްޓަކައިާިމއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަޖެހޭާމިފަދާަާއިހުތިރ މްކުރުމ .ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަންތައްތައްާހަމައަކަށްާއެާ

ޔަޤީންކަންާ ކަމުެގާ ހޯދޭނެާ އަނބުރ ާ ފައިސ ާ މީހުންެގާ އެާ ވެސްާ މީހުންނަށްާ ދޭާ ފައިސ ާ މިާ ފ ސްކޮށްާ ޤ ނޫނެއްާ

ސިސްޓަްމާާ އެކައުންޓުާ ކުންފުނިތަކުެގާ އެާ ކުންފުނިތަކަކީާ ބައެއްާ ޤަބޫލުކުރަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދައިދޭން.ާ

ހަމަޖެހިފައިާހުންނަާޮގތުންާޗެކުާހިފައިެގންާޮގސްފައިާބޭންކަށްާވަދެާމިާޗެކުެގާފަިއސ ާދޭށޭާބުނެފިއްޔ ާފައިސ ާާ

ނުލިބިދ ނެ.ާއެއީާއެާސިސްޓަމުތައްާރޭވިފައިާހުންނަާޮގތުން.ާއޯ.ޑީާފެސިލިޓީާއ އިާކްރެޑިޓްާފެސިލިޓީއ ާހަމަޖެހިފައާިާ

އެކައުންޓު ދޫކުރ ާ ޗެކްާ އެާ ޮގތަކުންާ ހުންނާަާހުންނަާ ހަމަޖެހިފައިާ ޮގތަށްާ ލިބޭާ ފައިސ ާ ެއކައުންޓަކުންާ އެހެންާ ންާ

ބައުންސްވީާާ އެއީާ ޗެކުާ އެާ ެއކަމަކުާ ނުލިބިދ ނެ.ާ ފައިސ ާ ަވުގތުންާ ތެރޭަގއިާ އެރޭންޖްމަންޓުާ އޮންނަާ އެާ އިރުަގއިާ
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10ާާާާާާދުވަސް،ާނޫނ15ާާީކަމަކަށްާނުއެއްާބެލޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުަގއިާއެކަށީެގންވ ާމުއްދަތެއްާާ 5ާާދުވަސް،ާއަދި

ފައިސ ާާ ފަރ ތަށްާ ލިބެންޖެހޭާ އެާ ފައިސ ާ ޗެކަށްާ ނުލިބޭާ ފައިސ ާ ޮގތަށްާ އެާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ އިންާ ދުވަސްާ

ލިބުމަށްޓަކައިާމަުގާތަނަވަސްެވެގންާދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސް،ާކޮންމެާޮގތަކަށްާބެލިާނަމަވެސްާމިއަދުާމިފަދާަާ

ިއާދަންނަވަންޖެހޭ.ާމިައދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާޤ ނޫނެއްެގާމުހިއްމުކަންާބޮޑުާކަމުަގ

ަގސްތުަގއިާެގއްލުންާދޭާޮގތަށްާވިޔަފ ރިކުރ ާމީހުންާއެބަާުއޅޭ.ާމީހ ާޮގސްފައިާވިޔަފ ރިާުމދަލެއްާނަގ ާއިރު،ާނޫނީާާ

ޅ ކަށްާނޭނެގ.ާޭއނ ާއަށްާއިތުބ ރުކުރެވޭ،ާާފައިސ ާނަގ ާއިރުަގއިާއަނެއްާމީހ ާއަކީާކޮންކަހަލަާމީހެއްާކަމެއްާކަނޑައަާ

ދެޭވ.ާ އެބަާ އެާ ވ ތީ،ާ ބޭނުންާ ިވއްކަންާ މުދ ާ ވ ތީާ ބޭނުންާ މުޢ މަލ ތްކުރަންާ ވ ތީ،ާ ބޭނުންާ ިވޔަފ ރިކުރަންާ އެާ

ދެންާ ލަސްކުރަނީ.ާ ނުދީާ އެފައިސ ާ ނެުގމަށްފަހުާ މުދ ާ ރުފިޔ ެގާ މިލިއަނުންާ މިލިއަނުންާ ވަނީާ ނަތީޖ އަކަށްާ

ވި ހީވ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަަމވެސްާ ޮގތް.ާ ުމޢ މަލ ތްކުރ ާ ދިނުމުަގއިާ ފައިސ ާ މިާ ސްނަންޖެހެނީާ

ޮގތުންާެވއްޖިްއޔ ާމީަގއިާއަނެއްާބިލެްއާއެބަާއޮތްާހުށަހެޅިފަ.ާދަރަންޏަށްާފައިސ ާދިނުމުެގާމައްސަލަ.ާއެާމައްސަލަާާ

ވިާޚިޔ ލުަގއިާހުރިާޗެކުާދިނުމަށްފަހުަގއިާއެާޗެކުަގިއާާއަންނަާއިރުާމިހ ރުާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެއް

ހުންނަާއަދަދުެގާދެުގނަާއަށްާޗެކްާއަތުލުމުެގާަމއްސަލަާހަްއލުވެެގންާދ ނެ.ާިމއީާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާިމއަދުާ

ާާ ފ ސްވ އިރު ބިލުާ އެާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިވޔަފ ރި.ާ ރިބ ެގާ އެްއ.ާ ިވޔަފ ރިާ އެކަންާާކުރެވެމުންދ ާ

ފައިސ ާާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ފަރ ތަށްާ ދޫކުރ ާ ފައިސ ާ ފ ސްކޮށްާ ޤ ނޫނުާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމަށް.ާ ހައްލުކުރެވޭނެާ

ލިބެންޖެހޭާފަރ ތްތަކަށްާއެާމީހުންެގާފައިސ ާފަސޭހަކަމ ާއެކުާލިބޭނެާމަުގާތަނަވަސްވެާއެާމީހުންނަށްާހިތްހަމަޖެހުނާްާ

ާާއެބަާލިބެންޖެހޭ.ާމިއަދުާކޯޓަށްާލ ާމަ 4ާާއްސަލަ އަހަރުާވަންދެންާނުނިމިާއެބަދޭ.ާނަތީޖ އަކަށްާވަނީާއެތަނ5ާާާް،

މިލިއަންާރުފިޔ ާއެއްާލިބެންޖެހޭާމީހ ާއަށްާއޭނަާއަށްާޙަްއޤުާނުލިބިާއޭނަާބޭންކަށްާދަްއކަންޖެހޭާބައެއްާފަހަރަށްާ

ލ ރިދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށްާ އެހެންާ ނޫނީާ މީހ ާ ހުންނަާ ނަަގިއެގންާ ލޯނުާ މީސްމީހުންނަށާްާާާބޭންކުންާ އެާ މީހ ާ

މުޅިންާ މީހ ާ އެާ މުޖުތަމަޢަށްާ ައުގވެއްޓިާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ކުރިމަތިލ ާ މައްސަލަތަކ ާ އޭނަާ ނުލިބިާ ލ ރިާ ދޭންޖެހޭާ

ހަރ ބުވެެގންާދ ާޮގތްާއެބަާދިމ ވޭ.ާއެހެންކަމ ާއެކީާޗެކުެގާމުޢ މަލ ތަކީާފަސޭހައިންާކުރެވޭާޮގތަށްާއޮންނަާެއްއޗަކަށްާާ

ންާފައިސ ާލިބޭނެާޮގތްތަކެއްާހަމަޖެހިެގންާދ ނެާމުޢ މަލ ތްތަކަކަށްާވެސްާވ ންޖެހޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާވ އިރުާފަސޭހައި

ާާ ޤ ނޫނުެގ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 5ާާާާދެކެން.ާ ޮގތަށް އޮތްާ މ އްދ ަގިއާ ަގޑިއިރުެގ24ާާާާވަނަާ

ހިފަހައް ޕ ސްޕޯޓްާ މީހ ެގާ އެާ ައންގ ާ އިމިްގރޭޝަނަށްާ މ ާތެރޭަގއިާ އެއަށްވުރެާ ނުއެއްޖެހޭ.ާ ކޮންމެހެންާ ޓަންާ

ދ އިރ ެގާ ކޮމަންޑޫާ އެހެންމެ،ާ ހަމަާ ދެންާ ލިބެންޖެހޭނެ.ާ ފައިސ ާ މިހ ރުާ ޮގތުންާ މިއޮތްާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ފަސޭހައިންާ

ޅުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދުާހުށަހެޅުއްވިާފަދަިއންާފުލުހުންެގާދައުރުާކުޑަތަންކޮޅެއްާފުޅ ކޮށްާއެާބޭފު

ފުލުހުންނަށްާހުށަހެޅުމުންާދ ާމައްސަލަތަކަށްާސީދ ާއެާތަންތަނުންާސ ބިތުވ ާޗެކުތަކުެގާފައިސ ާހޯދޭނެާޮގތްތަކެްއާާ

ހަމަޖެއްސިއްޖެއްޔ ާމަދަނީާކޯޓަށްާނުޮގސްާއެާފައިސ ާހަމަޖެހޭނެާޮގތެއްާލިބޭނެާޮގތެއްާހަމަޖެހިެގންާހިނގައިދ ނެ.ާާ
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ފަސޭހައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުމަކީާއޭރުންާ ޤ ނޫނެްއެގާ ކޮންމެއަކަސްާ ހަމަޖެހިދ ނެ.ާ ޮގތްާ ލިބޭނެާ ފައިސ ާ މިާ ާ

މީހުންނަށްާލިބޭނާެާ ޙަްއޤުާއެާ މީހުންެގާ ޮގތްތަކ އިާއެާ މުޢ މަލ ތްކުރެވޭނެާ ފަރ ތްތަކަށްާފަސޭހަކޮށްާ މުޢ މަލ ތްކުރެވޭާ

ބަލައިަގނެ ބިލުާ މިާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީ،ާ ކަމަށްާ ހަމަޖެއްސުންާ އަށްާާާޮގތްާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ ބިލުާ މިާ

އަދިާ ހިތްހަމަޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބިލަކީާ މިާ އިރުަގއިާ އަންނަާ ފުރިހަމަކުރެވިެގންާ މަރުޙަލ ަގިއާ ކޮމިޓީާ ެގންޮގސްާ

ާފަސޭހައިންާމުޢ މަލ ތްކުރެވޭާބިލެއްާޮގތުަގއިާފ ސްވެެގންާދިޔުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ދ އިރ ެގާާ ކަނޑިތީމުާ ދެްއވުމަށްާ ހަވ ލުެވވަޑައިެގންާ ރިޔ ސަތ ާ ހިސ ބުންާ މިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަފުޅުާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވުމަށްާ ަވޑަިއެގންާ ޙުސައިންާ މުޙަްއމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދު.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ`ާމަޖިލީހުގާެާދައްކަވަންާއޮތީ،ާވެލިދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެންމެާއިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވިާފަދައިންާއެކައުންޓުަގއިާފަިއސ ާނެތިާޗެކްާދޫކުރުންާމަނ ކުރުމުެގާާ

ެވލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަންާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއެރުވިފަިއާވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކީ

ާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާވެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ސ ާނެތިާޗެކްާދޫކުރުންާ`ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާމުހިއްުމާބިލުާއ ދެ،ާއެކައުންޓުަގއިާފައި

ދ އިރ ެގާާ މ ވަށުާ ވ ާ ފަރ ތްކަމުަގއިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ ިމާ މިތަނަށްާހުށަހަޅައިދެްއވިާކަމަށްޓަކައިާ ބިލުާ މަނ ކުރުމުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާއަޅުަގނޑުެގާހިތުެގާއެންމެާފުންމިނުންާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

މަރު މަދުންާާއަދިާ ވެސްާ މިހ ރުާ އަދިާ ވެސްާ ކުރިންާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ އ ދެ،ާ ކަންކަމަށް.ާ މިފަދަާ ކިޔަންާ ެވސްާ ޙަބ ާ

ނަމަވެސްާއަދިާިގނަާފަހަރުާނަމަވެސްާއަށަަގންނަމުންާއަންނަާނުރަނަގޅުާއ ދައަކ ާބެހޭާޮގތުންާއަދިާހަމަާއެހެންމާެާ

ދިާމެދުާފަންތީެގާވިޔަފ ރިތަްއާފައިސ ާލިބެންވ ާފައިސ ާާއިޤްތިޞ ދުަގއިާމުހިއްމުާދައުރެއްާއަދ ކުރަމުންާދ ާކުދިާއަާ

މާިާ އެއީާ ދިޔުންާ ދ ާ ބަނުގރޫޓުވެެގންާ ނުލިބިެގންާ އެްއޮގތަކަށްެވސްާ ނުވަތަާ ނުލިބިެގންާ ވަުގތުތަކުަގއިާ ލިބެންވ ާ އެާ

ވުމަށްޓަކަިއާާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާައއިމ ާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާއެާދިމ ވ ާދަތިާހ ލަތުާނޫނިއްޔ ާހ ލަތުންާސަލ މަތް

އެޅޭނެާފިޔަވަޅެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާޗެކުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކިޔަނީާމިއީާވިޔަފ ރީަގިއާމުޢ މަލ ތުކުރެވޭ،ާފައިސ ާ

އެއްފަދައިންާ މެންބަރުންނެކޭާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެްއކެވިާ ކުރިންާ ވަސީލަތެއް.ާ ޢ އްމުާ ވަރަށްާ މުޢ މަލ ތުކުރ ާ

ޤަބޫލު އަނެކަކުާއަޅުަގނޑުމެންާ އަތުންާ އެކަކުާ ެގންުގޅެ،ާ އަތުންާ އަމިއްލަާ ޒ ތުަގިއާ ޭއެގާ ފައިސ ާ މިހ ރުާ ކުރ ނެ،ާ

ިގނަާފަރ ތްތަކުންާޕޭމަންޓުާހަދައިދެނީ.ާއެންމެާ އަތަށްާދިނުމަކީާއެހ ާރަްއކ ތެރިކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާޗެކުންާ
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ާޗެކްާބައުންސްާވ ާވ ހަކަ.ާހަޤީޤަތުަގއިާެއއްެވސްާޢ އްމުާޮގތެްއަގއިާއިވެމުންާދ ާއަޑަކީާފައިސ ާނަަގންދ ާަވުގތުގައި

މީހަކުާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާދޫކުރ ާޗެކެއްާދޭންވ ނީާއެާފަރ ތަކަށްާއެދޭންވ ާފައިސ ާއެްއާއެާބުނ ާދުވަހެއްަގއިާެއާ

ށްާކުށެއް.ާާތ ރީޚެއްަގއިާދެވޭނެކަމުެގާޔަޤީންކަންާއޮންނަންޏ .ާއެހެންނޫނިއްޔ ާކަނޑަެއޅިެގންާެއާކުރެވެނީާެއާމީހަކަ

ވެދ ނެާ ފަހަރުާ އަނެއްާ ިވޔަސް،ާ ކަުމަގިއާ ބެހެއްޓުންާ ޮގތުަގިއާ ސެކިޔުރިޓީެއއްެގާ އެީއާ ވެދ ނެާ ފަހަރުާ ބައެއްާ

ޗެކެްއާާ ޑޭޓެޑްާ ދޫކުރަންާ ފައިސ ާ ޗެކަކަށްާ އެާ ލިބުމުންާ ތަނަވަސްކަންާ ފައިސ ެގާ އެާ މީހަކަށްާ އެާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ

ހ ލަތެއްަގ ކޮންމެާ އެކަހަލަާ ދީފ ނެ.ާ ޗެކްާާވެސްާ އެާ ބޭންކަކަށްާ އެާ ދޭންޖެހޭނީާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ އިާ

ފަރ ތަށް،ާ ދ ާ ހިފައިެގންާ ޗެކުާ ފަރ ތަށް،ާ ލިބެންވ ާ އެާ ދިޔުމުންާ ބޭންކަކަށްާ ވ ާ ލިޔެފައިާ ބޭންކަކަށްާ ނިސްބަތްވ ާ

ާޙަޤީޤަތުަގއިާބޭނުމެއްާރައްދުވ ާފަރ ތަށް،ާފައިސ ާލިބޭާކަހަލަާޮގތަކަށޭ.ާއަޅުަގނޑުާމ ާިގނަާވ ހަކަތަކެއްާދައްކ ކަށް

އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލަށްާ މިާ ބިލެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުވޭ.ާ

މެންބަރުނާްާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފްލޯަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މިހ ރުާ ފޮނުވަިއެގންާ ކޮމިޓީައކަށްާ ބަލައިަގނެާ މަޖިލީހުންާ

ޚިޔ ލުތަކ  އަށާްާާާފ ޅުކުރެްއވިާ ފްލޯާ މަޖިލީހުެގާ ފްލޯާ މިާ ދިރ ސ ކުރެވިެގންާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއްއކޮށްާ

ކުރިންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މުހިއްމުކަމެކޭ.ާ އެއީާ ދިޔުމަކީާ ވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ފ ސްެވާ ބިލުާ މިާ އައިސްެގންާ

މުޖުތަމަޢު މިީއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންނެވިހެންާ ފެށުމުަގއިާ އަދިާާވ ހަކަދެްއކެިވ،ާ ވެސްާ ކުރިންާ ިމހ ރުާ ަގއިާ

މެދުަގިއާާ ރަހުމަތްތެރިންެގާ ގ ތްާ ތެރޭަގިއާ މީހުންަެެގާ ދޭދޭާ ސަބަބުންާ ީމެގާ ކަމެކޭ.ާ ދ ާ ހިނަގމުންާ ވެސްާ މިހ ރުާ

އޮންނަާ މެދުަގއިާ މީހުންެގާ އެާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހުންެގާ އެާ ނޫން.ާ ެއއްާ ވިޔަފ ރިާ ދަނީާ ބަނުގރޫޓުެވެގންާ ހުސްއެކަނިާ

ާާ ބޮޑަށްާބުރޫއަރަމުންދޭ.ާއެހެންކަމުންާމިއީާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާިމާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންާުގޅުމަށްާެވސްާވަރަށް

ފ ހަަގކޮށްލ ނަންާ ކުރިންާ އިށީނުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ ކަުމަގއި.ާ ފިޔަވަޅެއްާ މުހިއްމުާ ަވރަށްާ އެޅޭާ މިކަމަށްާ ވ ނީާ އައިމ ާ

ާާ ނ7ާާެބިލުެގ ފައިސ ާ އެކައުންޓުަގިއާ މިވ ާ ބުނެފައިާ މ އްދ ަގިއާ މިކަހަލަާާވަނަާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެންުގން.ާ ތްކަންާ

އެހެންާ ނަންާ ފަރ ތެއްެގާ އެާ ނަން،ާ ފަރ ތެއްެގާ އެާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ދ ާ ތަކުރ ރުވެެގންާ ރިޕީޓުވެެގންާ ކަންތައްތައްާ

އެންމެންނަށްާވެސްާއެނުގމަކީާޢ އްމުކޮށްާއެނިގފައިާއޮތުމަކީާމުހިއްމުާކަމެއްާކަުމަގއި.ާިމދެންނެވީާބައެއްާފަރ ތުންާާ

މަާއެާޗެކެއްާދީފ ނެާހަމަާފައިސ ާނެތްާކަމުަގއިާވީާނަމަވެސްާއަދިާެއކައުންޓެއްާނެތްކަމުަގއިާވީާނަަމވެސްާިމާހަ

ފެންވަރެްއެގާާ ކިހ ާ ކ ކުކަން،ާ އެއީާ ކުރިންާ އެހެންނަމަވެސްާ ދީފ ނެ.ާ ޗެކެްއާ ނަމަވެސްާ ވީާ ކަުމަގއިާ ނެތްާ ފައިސ ާ

ކަން މިފަދަާ މީހުންނަށްާ މިފަދަާ ފައިސ ެގާ ދެންާމިދެންނެވީާ ވިއްޔ ާ ވަނީާ ކަމަށްާ އެނޭގާ މީހެއްކަންާ ކުރ ާ ތައްތައްާ

އެކަމ ާއިންވޯލްވ ާއެހެންާމީހުންނަށްާވެސްާއެނޭގނެާއެާފަރ ތަކ ާދޭތެރޭަގިއާވިސްނ ލަން.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާާ

ންާމީހުންާއަތުންާދަންނަވ ނީާއިށީންނަމުންާވެސްާދަންނަވ ނީާމިއީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާމިދެންނެވީާއެކިާޮގތްޮގތު

އެޅޭާ ކަމަކަށް،ާ މުހިއްމުާ ކުރެޭވާ ދިނުމަށްޓަކައިާ އަުގާ ޚިދުމަތަށްާ މަސައްކަތަށް،ާ މީހުންކުރ ާ އަށްާ ފައިސ ާ ނެޭގާ
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ެވސްާާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ފަހަރުާ ެއއްާ އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީ،ާ ފިޔަވަޅަކަށްާ މުހިއްމުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއިށީނދެލ ނަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދެއްކެވުމަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ެއްއާާ ލިބިފަާ މޭޒަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ަވުގތުާ މިާ ނަންފުޅެއްާ މެންބަރެްއެގާ އެްއވެސްާ ޢިއްޒަތްަެތެރިާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ާ

ދައްކަވަންާނުވޭ.ާާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮޅުންފިލުވ ލިިއރުާ އަޅުަގނޑުާ މޭޒުންާ އިދ ރީާ އަދިާ

އެދިަވޑަިއެގންާއަންަގވ ލަްއވ ފަާއެްއާެވސްާނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުތަކުެގާދަތުރުާހަމަޖެހިފަިއާއޮންނަާޮގތުންާމިހ ރުާ

ފުރުޞަ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މެންބަރަށް...ާާމިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ޖެހެނީ.ާ މިާ އަރުވަންާ ތެއްާ

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ައޅުގަާ ރަީއސް.ާ ިމާޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތްތޯއޭާ އެބަާ ަވުގތުަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އެްއވެސްާ ބޭނުންަވނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ނޑުާ

ަވުގތެއް އެްއވެސްާ ާބިލަށްާ ަވުގތުކޮޅެއްާ؟ އޮތްތޯއޭާ ާއެބަާ މެންބަރުންާ؟ ބަެއއްާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުެގާ އޮތިއްޔ ާ

ާވ ހަކަދަްއކަންާބޭނުންވ ތީެވ،ާެއހެންާމިާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ

ާ

 ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

އ ދެ،ާމިހ ރުާވ ހަކަދަްއކަމުންާެގންދ ާއެކައުންޓުަގއިާފަިއސ ާނެތިާޗެކްާދޫކުރުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާާ

ނީާަވުގތުާހަމަވެފަ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާސުވ ލުންާދެއްކެވުމަށްާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާމިާވަުގތުާވަ

ަމޢުލޫމ ތުާލިބިވަޑަިއެގންފިާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާވެސްާާާާއޮޅުންފިލުވަންާބޭނުންފުޅުވި

މެންބަރަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިއޮތީާ ފުރުޞަތުއަރުަވންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މިހ ރުާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ

އަބޫބަ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާމ ވަށުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރަށް.ާ

ވ ާާ ކުރައްވ ފައިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ

ާާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަށ އިާއޮޅުންފިލުްއވަންާބޭނުންފުޅުާވެެގންާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާވ ާކަންކަމަށްާޖަވ ބުދެއްވާ 
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ފަހުބަސްާ ވ ާ ބޭނުންފުޅުާ ވިދ ޅުވަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ އަދިާ ދެއްވުމަށ އިާ އޮޅުންފިލުްއވައިާ

ާވިދ ޅުވުމަށްާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.

ާ

ާހަކަދެއްކެވުންާ:މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވާ 

ވަރަޙުމަތުާ ޢަލައިކުމްާ ައއްސަލ މްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.`ާ އ ދެ،ާهللا ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

3ާާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ނެތިާޗެކުާދޫކުރުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލުާހުށަހަޅ ފައިާމިާވަނީާމުޖުތަމަޢަުގއިާއެންމެާމުހިއްމުާާ

ަމސައްކަތްތެރި ވ ާ ސިނ ޢަތްކަމުަގއިާ މެދުާވަނަާ އ އިާ ވިޔަފ ރިާ ކުދިާ އަދިާ މައްސަލަތަކ އިާ ދިމ ވެފައިވ ާ ާ ންނަށްާ

ފަންތީެގާވިޔަފ ރީެގާހިއްސ ދ ރުންނަށްާލިބެމުންދ ާެގއްލުންތަކ އިާއަދިާޢ އްމުކޮށްާމުޅިާމުޖުތަމަޢުަގއިާވެސްާދިމ ވ ާ

ްއަގއިާޗެކަކީާފަިއސ ެގާޮގތުަގިއާާމިާބ ވަތުެގާކަންތައްތަކަށްާހައްލެއްާހޯދައިދިނުމުެގާމަޤުސަދުަގއި.ާއަދިާޚ އްޞަޮގތެ

ދެމެހެއްޓުމުެގާާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިތުބ ރުާ އޮންނަާ ޗެކަށްާ ހިނދު،ާ ވ ާ އެްއޗަކަށްާ މުޢ މަލ ތުކުރެވޭާ

މަޤުސަދުަގއި.ާިމާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާމިާބިލުާހުށަހެޅުމުންާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެްއކެވިާޢިްއޒަތްތެރިާިގނަާމެންބަރުންާ

ތ އީދު އަދިާާމިއަށްާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްޓަކައިާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ކުރަްއވ ާ

ދ  ތިމަރަފުށީާ ސަމީރ އިާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ޮގތެްއަގިއާ ޚ އްޞަާ އިރ ެގާއަޅުަގނޑުާ

ޔ މީނ އިާވެލިދޫާާهللاާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއ އިާމުލަކުާދ އިރ ެގ

ފަރ ތްތަކަށްާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްޓަކައިާއެާ ފ ޅުކުރެއްވިާ މެދުާ ބިލާ  ޢަލީާމުޙައްމަދުާމިާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ދެާބޭފުޅަކުާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާބަލައިނުަގނެާއަލުންާާިވސްނުމަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅުއްވި

ޢަބްދު އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ އެީއާ އެބަުއޅުްއވ .ާ ދ އިރ ެގާާهللاާވެސްާ ހުޅުމީދޫާ އ އިާ

ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ދެާ އެާ ލަބީބު.ާ އިލިޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގންާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާވަރަށްާމ ތްާމަޤުސަދެއްަގއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުާާހުށަހަޅ ފައިާއޮތީާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނައި

ދަންނަވ ލަންާާ ޚ އްޞަކޮށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ދެާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ނެތޭ.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ވިސްނުެމއްާ ެގންދ ނެާ އަނބުރ ާ

ވަ ވިސްނ ވަޑަިއަގންނަވަންވ ާ މެދުާ ބިލ ާ ކަންބޮޑުެވވަޑަިއަގންނަވަނީާ ބޭފުޅުންާ ދެާ އެާ ފުންކޮށްާާބޭނުންވޭާ ރަށްާ

ވިސްނ ަވޑައިނުެގންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާތަންކޮޅެއްާއިތުރަށްާިވސްނުންފުޅ ާއެކުަގިއާވިދ ޅުެވއްޖެާނަމަާކަންބޮޑުވުންތަްއާާ

ފުރުޞަތަކީާާ އަޅ ާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިާ ކަމެއްާ ނުބައިާ ދައްކ އިރުަގއިާ ވ ހަކަާ ޙަްއޤުތަކެްއެގާ އ ދެ،ާ ހައްލުެވެގންދ ނޭ.ާ

ލުންާކަަމށްާއަޅުަގނޑުމެންާމ ނަކޮށްެގންާނުވ ނެ.ާޗެކުާދޫކުރ ާފަރ ތަށްވެސްާޙައްޤުާއެބަާއޮތް.ާާބައެްއެގާޙައްޤުާެގއް

އެހެންާ އަދިާ ހުށަހަޅަންވީ.ާ ޗެކުާ ކީއްކުރަންތޯާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނެތްާ ފައިސ ާ ޮގތަކަށްާ ނުވ ާ ދަތިާ އެފަރ ތްތަކަށްާ

ކެއްާދޭންޖެހޭނީާއެާފައިސ ާޖަމ ވެއްޖެާކަމުެގާާފަރ ތަކުންާފައިސ ާލިބޭނެާކަމަށްާބަލ ފައިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޗެ

ޔަޤީންކަންާހޯދ ފަ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާއަިމއްލަާއަށްާކަމެްއެގާތެރެއަށްާވަދެަގންނަނީ.ާއެއީާއެާފަރ ތުެގާާ
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ެއއްާާާާޙައްޤުާެގއްލުންާކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާމ ނަާއެއްާނުކުރެޭވ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުަގއިާއޮތްާެއޑިޓިންެގާމައްސަލަ

ފ ހަަގކޮށްދެްއވިާކަމަށްޓަކައިާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރ އިާއަދިާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާާ

ާާ ބިލުެގ އެާ އެއީާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ޢ ރިފަށްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ެއއ6ާާާީޢިއްޒަތްތެރިާ ަގއިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ެވްއޓިފައި ލަފްޒެއްާ ވ ާާާާއެޑިޓުކުރުުމަގއިާ )ނ(ަގއިާ މ އްދ ެގާ މިާ ބަދަލެއް.ާ އަންނަާ އަށްާ މ ނަާ ސަބަބުންާ އޮތުމުެގާ

ބޭރުަގިއާާ ތަނެއްަގިއާ އޮންނަންޖެހޭާ ނަމަާ ހައްލުކުރެވިއްޖެާ އެްއާ މައްސަލަާ ބޭރުަގިއާ ކޯޓުންާ މަތިންާޝަރުޢީާ ޮގތުެގާ

،ާޭއެގާކުރިންާހުރިާމ އްދ ތަކަށްާއެލަފްޒުާއުނިވެފައިާއޮތީ،ާެއީއާއެޑިޓުކުރުމުަގއިާދިމ ވެފައިާއޮތްާކަމެއް.ާއެހެންވީމ 

ބޭރުަގިއާާ ކޯޓުންާ ޝަރުޢީާ ހަމަާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ތަނުަގއިާ ެއާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންފިްއޔ ާ

މައްސަލަެއއްާހައްލުކުރެިވއްޖެާނަމަާއެާމައްސަލައެްއާޝަރުޢީާކޯޓުަގއިާއަލުންާނުބެލޭނެާކަމެއްކަން.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(5ާާާާށްދެއްިވާކަމަށްޓަކައިާެއާދެާބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުެގާާކުށްާފ ހަަގކޮ

ާާ ަގޑިއިރުާތެރޭަގއިާއަންަގންޖެހޭާކަމަށްާއޮތްާމައްސަލަިއަގއިާވަިއކަރަދ2ާާާޫަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާއިމިްގރޭޝަނަށް

ކަންބޮޑުާ ޢ ރިފުެގާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއީއާާދ އިރ ެގާ އޮތީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ޖަވ ބުަގއިާ ވެަވޑަިއަގތުމުެގާ

އެކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތްކަންާއެނުގނީމ ،ާއެާމަޢުލޫމ ތުާއިމިްގރޭޝަނަށްާދޭންާއެއޮތީާއެއްވެސްާހ ލެްއަގއިާެއާާ

ޮގ އެޅޭާ ހުރަހެއްާ އެްއވެސްާ ވެރިފަރ ތަކަށްާ ޗެކުެގާ އެާ ދިނުމަކުންނެއްާ މަޢުލޫމ ތުާ އިމިްގރޭޝަނަށްާ ތަކަށެްއާާޮގތަށްާ

ނޫނޭ.ާބޭނުމަކީާބޮޑުާއަދަދެއްެގާފައިސ ާމަކަރުވެރިާޮގތެއްަގއިާޗެކުަގއިާލިޔެފައިާމީހަކަށްާދޭކަމުަގއިާހަދ ފައި،ާެއާ

އެކަންާާ އޭނަާ ހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައިާ ފަރ ތްާ ލިބޭާ ފައިސ ާ އެކަމުންާ ކަމަށްޓަކައިާ ހިގައިދ ނެާ ފިލައިެގންާ މީހ ާ

ާާޔަޤީންކުރުމަށްފަހުަގއިާނޫނީާފުރިޔަ ޮގތުން ޮގތަށ5ާާާްާނުދިނުމަށްޓަކައިާއެޅޭާފިޔަވަޅެްއެގާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއެާ

ފަރުމ ކޮށްފައިާއެާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާެއއްެވސްާހ ލެއްަގއިާއޭނަައކަށްާލިބޭާއެްއވެސްާެގއްލުމެއްާނޫން.ާދެންާ

ކައުންޓުަގއިާފައިސ ނެތިެގންާއޭނަާއަށްާާއޮޅިެގންާނުވަތަާހަމަާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ާއެކުާދޫކުރ ާޗެކެއްާދޫކުރ އިރުަގއިާއެ

މެންބަރުންާާ ބައެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ޮގތަކަށްާ ދޭހަވ ާ މ ނަާ ކަމަށްާ އޮތްާ މީަގިއާ ކަމަށްާ ލިބޭނެާ އަދަބުާ

ތަންކޮޅެްއާާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ޖަވ ބުަގއިާ ކުރެްއވުުމެގާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވިާ

ނަމަ އަލުންާާާާފުޅ ކޮށްފިާ އެފައިސ ާ ހަމަާ ވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެފަދަާ އޮތޭާ އެބަާ ބިލުަގއިާ މިާ ފ ހަަގކުރެއްވޭނޭާ

ދުވަހުެގ5ާާާާއެކައުންޓުަގއިާބެހެއްޓުމަށްާފުރުޞަތުާފަހިކޮށްދީފަ.ާއ ދެ،ާިމސ ލަކަށްާއޭނަާއަށްާއެބަާއޮތްާމިާބިލުަގިއާާ

ްއވިާއެާުމއްދަތުާކުރުކަމަށްާއަޅުަގނޑުެގާެވސްާއެާކަމަށްާމުހުލަތެއްާދީފަ.ާޢިއްޒަތްތެރިާބައެއްާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެާ

ދުވަހަކީާކުރުާމުއްދަތެއްާކަމަށްާވ ާނަމަާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުަގއިާއޮތީާެއއީާޢ އްމ5ާާާާުއިޢުތިރ ޟެއްާނުކުރަން.ާެއއީާާ

ާާ 5ާާާާޮގތެްއަގއިާހަފްތ ެއްއެގާތެރޭަގއިާމަސައްކަތްކުރަނީ މުއްދަތެއްާކަމަށް،ާާދުަވސްާކަމަށްާވ ތީވެާެއއީާެއކަށީެގންވ 

ުމއްދަތެްއާާ ކުރުާ އެއީާ ވިސްނުންފުޅުަގިއާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމަށް.ާ ދެވުނީާ އެއްާ ހަފްތ ާ

ހަފްތ ެގ2ާާާދުވަހަށްާއެާއިތުރުާކުރުމަށް.ާއެއީާމަސައްކަތްކުރ 10ާާާާކަމަށްާވ ާނަމަާއަޅުަގނޑުެގާިއޢުތިރ ޟެއްާނެތްާާ
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ާއެާފައިސ ާލިބޭާފަރ ތަށްާއެާފައިސ ެގާއިންތިޒ ރުަގއިާއެތައްާދުވަސްތަކެއްާހޭދަކުރަންޖެހާޭާމުއްދަތު.ާއެހެންނަމަވެސް

އ ދެ،ާާ ކަމެއް.ާ ދިމ ވެދ ނެާ ެގއްލުންތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ފަރ ތަށްާ ލިބޭާ ފައިސ ާ ެއީއާ އޮތުމަކީާ އެކަންާ ޮގތަށްާ

ރަކްޝަންާއިންޑަސްޓްރީާކަމަށްާވ އިރުަގިއާާވަނަާސިނ ޢަތަކީާކޮންސްޓ3ާާްއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާފަދައިންާރ އްޖޭެގާާ

މިދ އިރ ަގިއާމިާމައްސަލަތަްއާވަރަށްާބޮޑު.ާމިާރ އްޖޭެގާއ ބ ދީެގާވަރަށްާބޮޑުާބަެއއްާއެާިއންޑަސްޓްރީންާނުވަތަާއެާާ

ތެރޭަގއިާ މުއްދަތެއްެގާ ދިުގާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބޮޑުާ ވ އިރުަގއިާ ބަރޯސ ެވެގންާ މައްޗަށްާ ފައިސ ެގާ ލިބޭާ ާާސިނ ޢަތުންާ

ެއކިާާ ހިފައިެގންާ ޗެކެއްާ އިންތިޒ ރުަގިއާ ފައިސ ކޮޅުެގާ އޮންނަާ ލިބެންާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ އުފުލައިެގންާ ބުރަާ ނުލ ހިކުާ

ކަމެއް.ާ ފޯރ ނެާ ބަޔަކަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މުޖުތަމަޢުެގާ ައސަރުާ ނޭދެވޭާ އެކަމުެގާ ހުރުމަކީާ ހިަގންާ އަށްާ ދިމަދިމ ާ

ހިމ ޔަ މިާ ބިލުންާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޢ އްމުންެގާއެހެންވީމ ،ާ ހަމަާ ނުދީާ ވިޔަާ ކަންތައްތައްާ އެފަދަާ ތްކޮށްދެނީާ

ރައްކ ތެރިކަންާކަށަވަރުކޮށްދެނީާއަދިާވިޔަފ ރީެގާމުޢ މަލ ތުަގއިާޗެކަކީާއިތުރ ބ ރައިާޔަޤީންކަންާއޮތްާއެއްޗެއްާކަމަށްާ

ލެއްަގއިާއެްއވެސްާމީހެްއެގާާހުރިހ ާއެންމެންނަށްވެސްާކަށަވަރުކޮށްދިނުންާމިާބިލުެގާބޭނުމަކީާމިާބިލުންާެއއްވެސްާހ 

ޙައްޤުާެގއްލިެގންާދ ާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުވިސްނޭ.ާއެފަދަާޮގތަކަށްާީމެގާފަރުމ ކުރެވިފައިާއޮތްާކަމަކަށްާވ ނަަމާ

މިއަށްާ ޚިޔ ލުފުޅުާ މުއްސަނދިފުޅުާ ބޭފުޅުންެގާ ތިާ މަރުޙަލ ަގިއާ ކޮމިޓީާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ާާއެްއކުރަްއވަިއެގން ހަމަ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ އ ދެ،ާ އިޞްލ ޙުކޮށްދެްއވުން.ާ ބޭފުޅަކ2ާާާާުެއކަންކަންާ

ބަލައިަގނެާާ ބިލުާ އަދިާ ކަމަށް.ާ ބިލެއްާ މުހިއްމުާ ބިލަކީާ މިާ ފ ހަަގކުރެްއވީާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ އެހެންާ ފިޔަވަިއާ

ޚިޔ ލުފު ހުށަހެޅުއްވިާ އިޞްލ ޙުކުރެްއވުމަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ެއކަމަށްޓަކަިއާާކޮމިޓީާ ފ ޅުކުރެްއވި.ާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ޅުތައްާ

އަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއުފ ކުރަން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާެއްއވެސްާޒ ތީާމަޞްލަޙަތެއްާމިާކަމުަގއިާޮއެވެގންާ

ާާ ނަޒަރަކުންާހުށަހެޅިާބިލެއްާނޫން.ާސަބަބަކީާކޮންމެާމެންބަރަކުާވެސްާބިލުާހުށަހެޅުމުަގއިާވިސްނަންޖެހޭނީާޤައުމީ

މެދުާ އަދިާ ވެސްާ އަށްާ ވިޔަފ ރިާ ކުދިާ އަޅުަގނޑަކީާ ނަޒަރަކުން.ާ ޤައުމީާ ހަމަާ ިވސްނީާ ައޅުަގނޑުާ ވ ތީވެާ ކަމަށްާ

ހިއްސ ވ ާާ ވެސްާ ސިނ ޢަތުަގއިާ މަސައްކަތްތެރިކަމުެގާ އަދިާ ނޫން.ާ މީހެއްާ ހިއްސ ވ ާ ވެސްާ ވިޔަފ ރީަގއިާ ފަންތީެގާ

ާފ ސްވުމ އިާނުވުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާޒ ތީާަމޞްލަޙަތަށްާއޭެގާނޭދެޭވާާމީހެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާޒ ތީޮގތުންާމިާބިލު

އަސަރެއްާވެސް،ާއެދެވޭާއަސަރެއްާވެސްާފޯރ ނެާކަމެއްާކަމަށްާނުވ ާވ ހަކަާތިޔަާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވަން.ާ

ާމުޢ މަލ ތުެގާއިތުބ ރ ިއާާޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއޮންނަާފައިސ ެގމ ޔަތްކުރެިވެގންދ ނީާއަާހިކަމުެގާސަބަބުންާާއަދިާމި

ޔަޤީންކަން.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާކަށަވަރުކޮށްދިނުންާއެއީާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާބޭނުމަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލުާ

ފ ޅުކުރެްއިވާ ތިާ ބޭފުޅުންާ ތިާ ފޮނުްއވަިއެގންާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ބަލައިަގނެާ މަޖިލީހަށްާ ފޮނުވުމަށްޓަކަިއާ އަށްާ ކޮމިޓީާ

ހަމަާާާޚިޔ ލުފުޅުތައް ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ެގންނެވުަމކީާ ފުރިހަމަކުރަްއވަިއެގންާ އިތުރަށްާ ބިލުާ ހިމަނުއްަވއިެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢަށްޓަކައިާވަރަށްާބޭނުންތެރިކަމެއްާކަމުަގއިާވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަދިވެސްާއެްއާާ

ބޭފު ފ ޅުކުރެްއވިާ ޚިޔ ލުފުޅުާ އެދެވޭާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ ހުރިާފަހަރުާ ބިލުަގއިާ އަދިާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ ޅުންނަށްާ
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ބޭފުޅުންނަށްާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވިާ ޮގތަކަށްާ ނޭދެވޭާ މެދުާ ބިލ ާ އެާ ވިސްނ ަވޑައިނުެގންާ ރަނަގޅަށްާ އެހ ާ މަފްހޫމުތައްާ

ޝުކުރުދަންނަވަމު ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެކުާ އިހުތިރ މްކުރުމ ާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްާ ފ ޅުކުރެއްިވާ އެާ ބޭފުޅުންާ އެާ ން،ާާވެސްާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާާهللاާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާަވއްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާެއކައުންޓުަގއިާފައިސ ާނެތިާޗެކުާދޫކުރުންާާ

ބޭފުޅުންާާ އެދިވަޑައިެގންނެވިާ ދެއްކެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މަޖިލީހުަގިއާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ބިލު.ާ ބެހޭާ މަނ ކުރުމ ާ

ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނިމުނީ.ާ މިާ މިހ ތަނަށްާ ވިދ ޅުވެާ ފަހުބަސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ދައްކަަވއި،ާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާާ އެޖެންޑ ަގއި ޖަލްސ ެގާ މަޖިލީހުެގާ ދޭތެރޭަގިއާާއޮންނ ނީާ ބަލައިަގތުމ ާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ މިާ ހިމެނިެގންާ ަގވ އިދުންާ

އެޖެންޑ ކުރެިވެގންާއެކަމަށްާާ މަރުޙަލ .ާާއެކަންާއޮންނ ނީާއެޖެންޑ ކުރެވޭާދުވަހަކުާ ޮގތެއްާނިންމެވުމުެގާ މަޖިލީހުންާ

ވޯޓަ ވެސްާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ މަތިންާ ޮގތުެގާ މިވ ާ ހަމަޖެހިފައިާ ޢ އްމުކޮށްާ އެހޭނީާ ަގޑީގައި.ާާވޯޓަށްާ ދަންނަވ ލެވޭާ ށްާ

ާާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ލަނީާ މިާ ކުރިމަތިާ ދެންާ މަޢުޟޫޢުެގ13ާާއަޅުަގނޑުާ މިާ މަސައްކަތްާ އެހެންާ އިތުރުާ ދަށުންާ ެގާ

ދެއްވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ ޭމޒުންާ އިދ ރީާ ައޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ މަސައްކަތ .ާ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަށުންާ

ައއި ތަރުތީބުންާ ނަންބަރުާޮގތުަގއިާ ޤ ނޫނުާ މަސައްކަތަކީާ ފަށަންޖެހިފައިވ ާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ މިހ ރުާ ސްާ

ދައްކަވަނ10ާާާާްާ/96 ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަށްާ މިާ ބިލު.ާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ޤ ނޫނު.ާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ

ބޭ ބަެއއްާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ލިސްޓުަގިއާ މެންބަރުންެގާ ޖަލްސ ކުރ ާާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ ަވުގތުާ މިާ ފުޅުންާ

ެއްއާާ އިންނެވި.ާ އެބަާ މެންބަރަކުާ ދެާ ޭއެގތެރެއިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ތިއްބެވީތީާ މ ލަމުަގއިާ

މެންބަރަކުާއިޝ ރ ތުންާއަޅުަގނޑަށްާއަންަގވ ލަްއވައިފިާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާބޭނުންފުޅުާ

ށް.ާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާއެދިަވޑަިއެގންފައިާވ ާެމންބަރުންެގާލިސްޓުަގއިާއެންމެާކުރިއަށްާއޮތީާހެންވޭރުާނުވ ާކަމަ

މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ނަންފުޅު.ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުެގާ ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ

ޤ ނޫާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާ މިާއަޅުަގނޑުާ ދެއްކެވުމަށް.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަށްާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ ނަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުާފެއްޓެވުމުެގާކުރީަގއިާައދިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންޖެހޭާމަޢުލޫމ ތެއްާއެބަާއޮތް.ާާ

ޕ ޓީތަކަށް އެކިއެކިާ ހިސ ބުންާ ވ ާ ޮގސްފައިާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ މިާ މިހ ރުާ މަޢުލޫމ ތަކީާ ހަމަޖެހިފައިވ ާއެާ ވަުގތުާ ާ

ަވުގތަށްާ އަދިާ ެގންދެވުމަށްާ ބައްޓަންކުރަްއވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުތައްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއިރުންާ ޮގތް.ާ

ވ ހަކަފުޅުާާ ބިލަށްާ މިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ނީ.ާ ފަސޭހަފުޅުާ ެގންދެވުމަށްާ ފައްތަވަމުންާ

ާާދެއްކެވުމަށްާޑީ.އ ރު.ޕީާއަ 55ާާާާށް މިނެޓުެގާަވުގތެއްާއެބަާއޮތް.27ާާާާމިނެޓުެގާވަުގތެއްާއެބަާޮއތް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

މިނެޓުެގާަވުގތެްއާއެބަާއޮތް.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށ5ާާާާްމިނެޓުެގާަވުގތެއްާއެބަާއޮތް.ާޤައުމީާޕ ޓީާައށ11ާާާާްޕީ.އޭާއަށްާާ



74 

 

ނިސްބަތްވެަވޑައ5ާާި ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ އޮތް.ާ އެބަާ ވަުގތެއްާ މެންބަރުންނަށާްާމިނެޓުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުަގންނަވ ާ

ާާ ެއހެންވީމ ،ާމިާމަޢުލޫމ ތ50ާާާުާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާަވުގތުެގާކޮލަމުން މިނެޓުެގާަވުގތެްއާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާދައްކ .ާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހިއްސ ކުރުމ ާއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާކުރިންާވެސްާދަންނަވ ލިާފަދައިންާހެންވޭރުާދެކުނުާ

 ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙ96/10ާާާުޝުކުރިއްޔ ާ ވަނަާ ާ... ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ާާކުންފުންޏ ާ

ެގނައުުމެގާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތްާފުރަތަމަާވ ހަކަާއަކީ،ާިމޮގތަށްާކުންފުނިާއެކުލަވ ލުންާސަރުކ ރަށްާާ

ކުންފުނިާއެކުލަވ ލައިާވަޢުދުތައްާފުއްދުމަށްާހުރަސްއަޅ ާކަެމއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާއެބަފެނޭާމިާބިލު.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާހުރިާބައެްއާކަންކަަމށްާއަދިާފ ހަަގކޮށްލ ފައިާއެާސަބަބުތަކަށްޓަކަިއާމިާބިލުާާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާމިާބިލުގައި

އަސ ސީާާ ކުރަނީާ މިާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރެެވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރަތަމަކަމަކަށްާ ބަލައިނުަގންނަން.ާ

ޚި އަސ ސީާ އެާ ހަދައިެގންާ ކުންފުނިތަކެއްާ ސަރުކ ރުންާ ހޯދައިދޭން.ާ މިޮގތުނާްާޚިދުމަތްތަކެއްާ ދޭން.ާ ދުމަތްތައްާ

ރ އްޖޭަގިއާާ ކުރިންާ މީެގާ ދިނުމަށް.ާ ޚިދުމަތްތައްާ ައސ ސީާ މިޒ ތުެގާ ނަރުދަމ ާ ފެނ އި،ާ ކަރަންޓ އި،ާ މިސ ލަކަށް،ާ

މިކަހަލަާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަްއާދެމުންާއައިސްފައިާއޮތީާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުެގާތެރެއިން.ާމައިަގނޑުާޮގތަކަށްާސިވިލްާާ

މެދުވެރިކޮ އ ާސަރވިސްާ ެގނައީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮތީ.ާ މިާ ބަލ ފައިާ މަސައްކަތްކުރެވޭތޯާ ށްާ

އުސޫލެްއ،ާިވޔަފ ރިާއުސޫލުންާކަންކަންާކުރެވޭާޮގތަށްާެއިއރުންާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓަށްާެވސްާލުއިާވ ާޮގތަށްާމިފަދަާ

ން.ާމިާބިލަށްާިމާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާއިރުާާކުންފުނިތައްާހަދ ،ާބޭރުެގާޕ ޓްނަރޝިޕްތައްާހޯދައިެގންާަމސައްކަތްކުރަ

ކުރީަގިއާާ މީެގާ އެއްކަމަކީާ ކަމެއް.ާ ދެާ ފ ހަަގކޮށްލެވުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތަކަށްާ މައިަގނޑުާ މީަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤަރ ރަކުންާކުންފުނިާއުފެއްދޭާޮގތަށްާމިާއޮންނަނީ.ާއެހެންނަމަެވސް،ާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާާ

ފ  ވެސްާ ާާފަރ ތުންާ އޮތް އެބަާ އިންތަްއ2008ާާާާހަަގކޮށްފަިއާ ީމެގާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޢަމަލުކުރަންފެށިާ ަގިއާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކަމަށް.ާ ނެހެދޭނެާ ކުންފުންޏެއްާ ޤަރ ރަކުންާ ފަހުންާ މީެގާ ދެންާ ވ ތީ،ާ ހަނިކޮށްފައިާ

ވުރެާރަނަގޅުާޮގތެއްާއޮތިްއޔ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަޖެހޭާައސ ސީާޚިދުމަތްތައްާދޭން.ާެއާޚިދުމަތްތައްާދޭންާމިއަށް

އެޮގތެއްާހުށަހެޅުްއވުންާެވސްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާމިާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާސަރުކ ރަށްާވެސްާއަސ ސީާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ބެލިދ ނެ.ާ ޮގތްާ ހިނގ ނުހިނގ ާ އެކަންކަންާ ފ ރަވެރިާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ކުރާ  ދޭންާ ޚިދުމަތްތައްާ

ހުރަސްއަ ނުދެކެން.ާާއެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އެއީާ ހުއްޓުވުމަކީާ އެކަންކަންާ ޅައިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ކަމަކަށް.ާ އެހީތެރިވެދެނީާ ހިންުގމަށްާ ސަރުކ ރުާ ފަރ ތްތަކުންާ ިއދިކޮޅުާ އެއީާ ނުދެކެންާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ާާވަނަާމ 100ާާފ ހަަގކޮށްލެވޭާދެވަނަާކަމަކަށްާމިާއޮތީާމިާއިޞްލ ޙުަގއި ވަނ100ާާާާައްދ ެގާޮގތުަގއިާމިާއިންނަނީ
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ެގާފަހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤަރ ރަކުންާއުފައްދ ފައިވ ާކުންފުނިތައްާމ2008ާާާިއޮަގސްޓ08ާާާާުމ އްދ ެގާ)ނ(ަގއިާާ

ާާ މަސްދުވަހުެގާތެރޭަގިއާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނެްއެގ6ާާާާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ތ ާިގނަާވެެގން

ާާދަ ހިތަށްައރަނީ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެެވ.ާ ބަދަލުކުރަންވ ނެާ ކުންފުނިތަކަށ08ާާާްާށަށްާ ހުރިާ ކުރިންާ އޮަގސްޓުެގާ

ެއބަާާ ައޅުަގނޑުާ ެއހެންވީމ ،ާ އޮންނަނީ.ާ މިާ ސެޓުކޮށްލ ފައިާ ބެންޗުމ ކެއްާ ހިސ ބަކުންާ ވަކިާ ވ ނީ.ާ ކިހިނެއްބ އޭާ

މިާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާތަންދޮރުާއެނޭގާާާހިތަށްއަރ ާމިކަންކަމ ާމެދުާތަންކޮޅެއްާސީރިޔަސްކޮށްާވިސްނ 

ިމާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ އެާ ރަނަގޅުވ ނޭ.ާ ެގނައިއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އިޞްލ ޙުކޮށްލަިއެގންާ ޮގތަކަށްާ

އަނބުރ ާ އަލުންާ ވިސްނ ލ ފައިާ އެކަމ ާ ފަރ ތުންާ ހުށަހެޅިާ އެާ ޮގސްާ ވިސްނުމަކަށްާ ދެވަނަާ ކަމަށްާ މިާ ހުށަހަޅަނީ،ާ

 ޑައިަގންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާމިާބަލައިަގންނަންާނުފެންނަާވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާވަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަށްާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭާ ކުންފުންޏ ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މަޑުްއވަރީާާއެދިަވޑަިއެގންފައިާ އޮތީާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ލިސްޓުންާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާއަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާއަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާއަރުަވއިފިން.ާ

ާ

 ާދެްއކެވުންާ:ކަވ ހަމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާ

ހުށަހެޅުއްވިާާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވަރަށްާ ޝުކުރުދަންނަވ ލަން.ާ ރަޝީދަށްާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ލަނީާއެއީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާމިއަދުާމިާިއޞްލ ޙަކީާއަޅުަގނޑުމެންާާޚ އްޞަާޝުކުރެއްާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަ

ސަރުކ ރުާ ޮގތުންާ ދ ާ ކުރަުމންާ ކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ އ ދެ،ާ އިޞްލ ޙެކޭ.ާ ެގންނަންޖެހޭާ ކޮންމެހެންވެސްާ ހަމަާ

ެއއް އިންާ ފަިއސ ާ މުދަލ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ ހުރަސްއަޅ ކަށްާ ކަހަލަާހިންުގމަށްާ ވެސްާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމެްއާނެތިާބޭނުންހ ާޮގތެއްާހަދަމުންާެގންދ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިާމަޖިލީހުެގާބަހެްއާާ

ޮގތަށްާާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ އަދިާ ޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ ހުއްޓުވަންާ އެކަންކަންާ މަޖިލީހުންާ މިާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ އޭަގއިާ

ދައްކަ ަމެގްއާ ކުރެވޭނެާ ދެކޭޮގތުަގިއާާއެކަންކަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާ މަޖިލީހުންާ މިާ ންާ

ކޮންެމާާ ވިޔަފ ރިާއުސޫލުންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އުސޫލަކުންނެއްާ ވިޔަފ ރިާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ނޫން.ާ ެއއްާ ވިޔަފ ރިާ ވެރިކަމަކީާ

ާާ ކަމެއްާމިާފެންނަނީާވިޔަފ ރިާކަމެއްާކުރަންާފަށައިފިއްޔ ާދެކޮޅެއްާނުޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާކޮންމެ

އުސޫލުންާކުރަންާމަސަްއކަތްކުރ ާތަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާކޮންމެާކަމެއްާއެހެނެއްާނުކުރެވޭނޭ.ާއަދިާޯއގ ތެރިާާ
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ނަގ ފަިއާާ ފައިސ ާ އޭެގންާ އަތުންާ ރައްޔިތުންާ ކޮށްފައިާ ުއސޫލުންާ ވިޔަފ ރިާ ކަމަކީާ ކޮންމެާ ވިދ ޅުވެފައިާ ސަރުކ ރެކޭާ

ޚިދުމަތަކަށްާއެއީާރަްއޔިތުންާސަރުކ ރަށްާދޭންޖެހޭާބޮޑުާއަެގއްާއޮންނަާކަހަލަާޮގތަކަށްާކަންކަންާާާާނޫނިއްޔ ާކޮންމެ

ރ ވަިއެގންާެގންދިއުމަކީާއެީއކީާއެއްާއަދިާހަމަޖެހޭާއުސޫލަކަށްާނުވ ނެ.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުެގާބޭފުޅަކުާާ

ނަގއްޖެ،ާތިމަރަފުށީާއިންކޯޕަރޭޓެޑްާނޫނިއްޔ ާތިމަރަފުށީާކުންފުނިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިހަކަށްާދުވަހުާައޑުިއވިެގންާހި

މިކަހަލަާ ވ ހަކަ.ާ ެގންުގޅުްއވ ާ ެވސްާ ޚިޔ ލެްއާ ކަހަލަާ ބަދަލުކޮށްލ ާ އެްއކޮށްާ ތިމަރަފުށިާ މުޅިާ ޮގތަކަށްާ މިކަހަލަާ

އިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑަށްާާާާވ ހަކަތައްާއަޑުިއވުނީމ ،ާައޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާކަންބޮޑުވޭ.ާއަދިާއެހ މެާހިނިާވެސްާއ ދޭ

ހީވަނީާމިއަދުެގާވެރިކަންކުރ ާޕ ޓީާއަށްާމިާފެންނަނީާރައްޔިތުންނ އިާއަދިާދައުލަތުެގާހުރިހ ާމުދަލަކީާވެސްާޭއެގންާާ

ވިޔަފ ރިކޮށްާފައިދ ާނަަގންާތިބިާއެްއޗިހީެގާޮގތުަގއޭ.ާެއއީާވަރަށްާބޮޑުާހިތ މަެއކޭާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ.ާ

ސަރު ކުންފުނިތަްއާާމިއަދުެގާ ސަރުކ ރުންާ ިމއަދުެގާ ބައްލަވ ލަްއވ .ާ ޮގތަށްާ ވ ާ ހައްދަވ ފައިާ ކުންފުނިތައްާ ކ ރުންާ

އުފައްދަވ ފައިާމިާވަނީާކޮންކަހަލަާމަޤުޞަދުތަކަކަށްތޯ.ާއެއީާއެއްޮގތަކަށްާވެސްާރައްޔިތުންނަށްާމަންފ ާއ އިާލ ބާަާ

އުފައްދަވ ފަ ކުންފުނިތައްާ އެހެރީާ ިމާާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިތޯާ އުފައްދަވ ފައިާ ކުންފުނިތައްާ ބައެއްާ ހަމަާ މިއަދު.ާ ިއާ

އުސޫލުންާ ކޭޝްކޮށްލ ާ ހޯދ ލ ފައިާ ފައިސ ކޮޅެއްާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ހަމަާ ހޯދުމަށް.ާ ފައިސ ކޮޅެްއާ ވަުގތީާ ހުންނަނީާ

ކޮ މުދ ާ ރައްޔިތުންެގާ ހުންނަނީާ މިާ ނޫނިއްޔ ާ ކަމެއްާ އަނެއްާ ހުންނަނީ.ާ މިާ އުފައްދ ލ ފައިާ ންމެވެސްާކުންފުންޏެއްާ

ޮގތަކުންާއަތުލަިއެގނެވޭނެާޮގތެއްާހޯދުމުެގާނިޔަތުަގއިާކޮންމެވެސްާކުންފުންޏެއްާއުފައްދ ފައިާރަްއޔިތުންެގާމުދ ާެއާާ

ވަކިާ މީހުންނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ނޫނިއްޔ ާ އުފައްދ ފައި،ާ ކުންފުނިާ އުސޫލަކުންާ ބަދަލުކުރ ާ ކުންފުންޏަކަށްާ

ސަރވިސްެގާމީހުންނަކީާކުރީެގާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާބައެކޭާބުނެފައިާެއާާާާަގވ އިދުތަކެއްާހިނގ ތީާނޫނީާސިވިލް

ކަންތައްތަކުންާާ މިކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ އެާ މީހުންާ އެާ ނޫނީާ އެްއކިބ ވުމަށްޓަކައި،ާ ކަންތައްތަކުންާ އެކުރ ާ މީހުންާ

އޭާ މީހުންާ އެާ ައވަހަށްާ އުފައްދ ފައިާ ކުންފުންޏެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ލ ފައިާސިވިލްާާބޭރުކުރުމަށްޓަކައިާ ެގތެރެއަށްާ

ދެންާ ހުންނަނީ.ާ މިާ އުފައްދ ފައިާ ކުންފުނިާ ބޭރުކޮށްލުމަށްޓަކައިާ އެމީހުންާ ތެރެއިންާ އޮނިަގނޑުެގާ ސަރވިސްެގާ

ހޯދައިދޭންާާ ެއއްާ ަވޒީފ ާ އެކްޓިވިސްޓުންނަށްާ ހަމަާ ފަހަރުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކުންފުނިތަކަކީާ ހުންނަާ މިާ އުފައްދ ފައިާ

މެވެސްާމުސ ރަާެއއް،ާއ މްދަނީާއެއްާލިބޭނެާޮގތެއްާހޯދައިދޭންާއުފައްދަވ ފައިާހުންނަާނޫނިއްޔ ާއެާމީހުންނަށްާކޮން

ކުންފުނިތައް.ާބައެއްާކުންފުނިތަކަކީާހަމަާކުންފުނީެގާމެންބަރުންނަށް،ާބޯޑުެގާތިއްބަވ ާމެންބަރުންނަށްާމުސ ރަދިނުނާްާ

ާާ މިާހުންނަނީާމީޑީޔ ާކޮންޓްރޯލްކުރަންާނޫނިއްޔ ާާނޫންާކަމެއްާނުކުރ ާކުންފުނިތަކޭާހަމަާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ.ާދެން

މިއާީާ ކުންފުނިތައް.ާ ހުންނަާ އުފައްދަވ ފައިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ބޭނުމެއްާ ނަހަމަާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ވެސް،ާ މިނޫންާ

ަމާާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ކޮށްދެންާއުފައްދަވ ާކުންފުނިތަކެއްާނޫނޭާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާއަދިާހަ

އެއ އެކުާސަރުކ ރުންާފެށުނީްއސުރެާވިދ ޅުވަމުންާެގންދޭާސަރުކ ރަކީާކޮންމެހެންާވިޔަފ ރިކުރަންޖެހޭާބައެއްާނޫނޭ.ާމާިާ

ދުވަހަކަށްާާ ދުވަހެއްާ ހަމަާ ފެންނަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަމަކުާ ނުކުރ ނޭ.ާ ވިޔަފ ރިެއއްާ ސަރުކ ރަކުންާ
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މަސަ ވިޔަފ ރިކުރަންާ އިތުރަށްާ ވިޔަފ ރިާާވިޔަފ ރިކުރުންާ ވެސްާ ތަންތަނުންާ އެސް.ޓީ.އޯާ ތަން.ާ އްކަތްކުރައްވ ާ

ހަމަާ ވެސްާ ހޮއްެވވުމުަގއިާ މެންބަރުންާ ބޯޑަށްާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީާ ނޫނިްއޔ ާ ތަން.ާ މަސައްކަތްކުރައްވ ާ ފުޅ ކުރަްއވަންާ

ޚުދުމުޚްތ ރުކޮ ހަމަާ ެވސްާ ތިއްބ ާ ހައްދަވަހަްއދަވ ާ އިދިކޮޅުާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ މެންބަރުން،ާ ސަރުކ ރުެގާޢ އްމުާ ށްާ

މީހަކަށްާެވސްާސަރުކ ރުެގާޝެއަރހޯލްޑަރަކުާާ ހޮވ ާ ތެރެިއންާ މެންބަރުންެގާ ޢ އްމުާ މެޖޯރިޓީާޝެއަރާއެތ ާއޮތީތީާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއއްާ ވ ހަކަާ ދަްއކަވ ާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންވީމ ،ާ ތަން.ާ މަސައްކަތްކުރިާ ސަރުކ ރުންާ ލ ންާ އެތަނަށްާ

ބައްލަ ދެންާ ދެކޮޅެއްނުޖެހެއޭ.ާ ެއާދަންނަވ ނީާ ނޫނިއްޔ ާ ޮގތްާ ދ ާ ހިނަގމުންާ މިހ ރުާ ކުންފުނިތައްާ މިާ ވ ލައްވ ާ

މިސަރުކ ރަށާްާ މިހ ރުާ ނުވޭާ ހިއެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވެސްާ އަދަދުާ ކުންފުނިތަކުެގާ ހިސ ބު.ާ ކުންފުނިތަކުެގާ

ނިއްޔ ާެއާާއެނޭގނެހެނެއް.ާއެހ ާވެސްާކުންފުނިތައްާިގނަާވެއްޖެ.ާއެާކުންފުނިތަކުންާހިސ ބުާބަލަހައްޓ ާޮގތެްއ،ާނޫ

ެއާާ ނޫނިްއޔ ާ ހުރިތޯ،ާ އުސޫލުތަކެއްާ ހަރުދަނ ާ ޢަމަލުކުރ ާ ކަންކަމުަގިއާ މިކަހަލަާ ަގތުމ ާ އެްއޗިހިާ ކުންފުނިތަކުންާ

ކުންފުނިތަކުންާކުރ ާކަންތައްތަކަށްާެއއްވެސްާވަރަކަށްާއެތ ާތިބޭާމީހުންާޒިންމ ދ ރުކުރެވޭނެާއުސޫލެއްާއޮތްާކަެމްއާާ

ާާ ހިެއއް މިހ ރަކުާ ހުރާިާއަޅުަގނޑަކަށްާ ނަގ ފައިާ މުސ ރަާ އެޑްވ ންސަށްާ އެބަހުރިާ ކުންފުނިތަކުންާ ބަެއއްާ ނުވޭ.ާ

ކުންފުނިތައްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާެވެގންާދ އިރުާއެްއވެސްާވަރަކަށްާމިާމަޖިލީހުންާއެއްެވސްާާ

ތ މަކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭާއަޅުަގނޑުާއެްއޗެއްާނުބުނެާެއކަންކަންާހުއްޓުވަންާމަސައްކަތްނުކޮށްާތިބުމަކީާހަމަާވަރަށްާހި

ހަަމާ މިހ ރުާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނަކ ާ އަކީާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ މަްއސަލަ.ާ އެމް.އެން.ބީ.ސީެގާ ބައްލަވ ލަްއވ ،ާ ދަންނަވ ނީ.ާ

ކުރިއަށްާެގންދަވ ާކުންފުންޏެކޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާއެމް.ބީ.ސީެގާޤ ނޫނުންާއެާއޮތީާަވކިާޮގތަކަށްާސަރުކ ރުެގާ

ހައްދަަވއިެގން،ާާާާމީޑިޔ  އެމް.ެއން.ބީ.ސީާ ހަމަާ އޮްއވ ާ އެހެންާ ބަޔ ންކުރެވިފަ.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޮގތްާ ެގންދ ނެާ

އެމް.އެން.ބީ.ސީާައކީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާޕްރޮޕެެގންޑ ާމެޝިނެއްެގާޮގތުަގއިާބޭނުންކުރަްއވަމުންާމިާެގންދަވަނީ.ާދެންާހަމާަާ

ސްާއަނގައިންާނުބުނެާތިބެންވީތޯ.ާދެންާވިސްނ ލައްވ ާދިރ ަގށްާކުންފުންޏެކޭާއެއީާކިޔ ފައިާައޅުަގނޑުމެންާއެކަމ ާވެ

ނެތި.ާާ އެއްާ ޓްރ ންސްޕޭރެންސީާ ކަހަލަާ ެއއްެވސްާ ނުއަުގަގއި.ާ ޝެއަރިވއްކ ލެއްވީާ ދިރ ުގެގާ ޮގތް.ާ ހެއްދެވިާ މިާ

ރޯލްާެގއްލުނީ.ާާދިރ ުގެގާޝެއަރާވިްއކ ލެްއީވމަާމިާވީާޮގތަކީާކޮބައިތޯ.ާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާއަތުންާދިރ ުގެގާކޮންޓް

މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުންފުނިން.ާ ބޭރުެގާ ހިފަހައްޓަވަނީާ މިާ މިހ ރުާ ޝެއަރާ ކޮންޓްރޯލިންގާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނެތް.ާ ޙަޤީޤަތަކުާ ެއއްާ ޖ ަގާ ކިޔ ނެާ ބަސްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ނިންމުންތަކަކަށްާ ނިންމަވ ާ ދިރ ުގންާ

ެގންދަވަނީ.ާރައްޔިތުންެގާފެންާކުންފުނިާވެސްާވިއްކަވ ލެްއީވ.ާާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާކުރައްަވމު ންާސަރުކ ރުންާމިާ

ކުންފުނީެގާ އިޞްލ ޙެއްާ މިކަހަލަާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރުާ ެގންދަމުންާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ މިކަހަލަާ އެކަހަލަާ

ާާ ހިތުންާމިހ ރުާރައްޔިތުންެގާމުދަލަށްާޤ ނޫނަށްާެގނައުމަކީާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންވެފައިާވ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑު

އެާ އެއްޗިއްސ ާ މިާ ހައްދަވ ފައިާ ކުންފުންޏެއްާ ދުވަހުާ އެއްާ ދުވަހަކުންާ ދެާ ކޮންމެާ ހަމަާ ނޭނެގ.ާ އެއްާ ވ ނުވ ާ

ދެތިންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ކޮންެމެވސްާ ވިދ ޅުވެފައިާ ެއއްޗިްއސޭާ ކުންފުނީެގާ މިއީާ ެއއްޗިއްސ ާ އެާ އެްއޗިއްސ ،ާ
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ފ ރިކޮށްލ ނެާމުދ ާދީފައިާކޮންމެވެސްާވިޔަފ ރިާއުސޫލުންާހިންގ ށޭާދެންާމިހިރީއޭާމުދ ކޮޅެއްާއެކްޓިވިސްޓުންނަށްާިވޔަ

އެއްޮގތަކަށްވެސްާާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ފެންނަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދޭތަންާ ވިޔަފ ރިކޮށްލަންާ ކިޔ ފައިާ

ޮގތެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާހަމަާސްޕެސިފިކްާާާސަރުކ ރުންާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ާއެކީާކަންކުރައްވ ާނަމަާކަންކުރަްއވ ނެ

ާާ ބިލުެގ މިާ އުފައްދ 97ާާާއިޞްލ ޙެއްާ ސަރުކ ރުންާ ބުނަނީާ މިާ މީަގއިާ ބޭނުން.ާ ހުށަހަޅ ލަންާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ކުންފުންޏެއްެގާދަރަންޏެއްާސަރުކ ރުންާޒިންމ ވ ންޖެހޭނީާއެާކުންފުަުންޏެއްާއުފައްދ ާޤ ނޫނުަގއިާއެާކުންފުންޏެްއެގާާ

އި ެއާާހިއްސ ާ ސަރުކ ރުންާ މިންވަރެއްާ ެއއްެވސްާ ތެރެއިންާ ރައުސްމ ލުެގާ ވ ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ އުފެއްދުމަށްާ ންާ

ކުންފުންޏަކަށްާދައްކ ފަިއާނުވ ާނަމަ،ާއެާމިންވަރަކަށްާނުަވތަާމިނޫންާޮގތަކަށްާއެާޤ ނޫނުަގއިާއެާކުންފުންޏެއްެގާާ

ޮގތަށެ ބުނެފައިވ ާ ކަމަށްާ ޒިންމ ވ ނެާ ސަރުކ ރުންާ ެއާާދަރަންޏަކަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިތަނުަގއިާ ވެ.ާ

ެއއްެވސްާމިންަވރެއްާސަރުކ ރަކުންާއެާކުންފުންޏަކަށްާދައްކ ފަިއާނުވ ާާ ކަނޑައަޅ ފައިާވ ާރައުސްމ ލުެގާތެރެއިންާ

ނަމަާއެާމިންވަރަކީާއެންމެާމަދުާމިންވަރުންާސަރުކ ރުާޒިންމ ވ ންޖެހޭނެާމިންވަރުކަމުަގއިާބަޔ ންކުރުންާމުހިއްމޭ.ާާ

ޒިންމ ވ ނެާާދެ އިތުރަށްާ އޭެގާ ލިޔުްއވަންޖެހޭނީާ ނަމަާ ލިޔުއްވ ާ ޮގތަކަށްާ ޒިންމ ވ ނެާ ދަރަންޏަށްާ ޮގތަކަށްާ އިތުރުާ ންާ

ޮގތްތަކެއް.ާއެންމެާމަދުާމިންވަރުންާއެވަރަށްާޒިންމ ވ ންޖެހޭނޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާައޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާިމާ

އެާ އިޞްލ ޙުތަކ ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ހަމަާ މިކަހަލަާބިލުާ އަދިާ ކަމަށް.ާ އަންނ ނެާ ނިމިެގންާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ކީާ

ބައެއްާ މިކަހަލަާ ހަމަާ ކޮންޓްރޯލްކުރެއްވުމަށްޓަކަިއާ ޮގތްާ ެގންދ ާ ކަންކުރަްއވަމުންާ ސަރުކ ރުާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ

ބިލެކޭ.ާކޮމިޓީާސް ޓޭޖުންާމިާބިލާުާޤ ނޫނުތަކަށްާއިޞްލ ޙުތައްާެގންނަންާއެބަާޖެހެއޭ.ާމިއީާހަމަާވަރަށްާމުހިއްމުާ

ނިމިެގންާއަންނައިރުާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިހ ރުާމިާސަރުކ ރުާހިންަގމުންެގންދ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދ ނެ.ާ ލިބިެގންާ ލުޔެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ސަލ މަތްވުމަށްާ ޢަމަލުތަކުންާ ޚުދުމުޚްތ ރުާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

 ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަަވންާާ

އޮތީާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާމެންބަރުނެްގާލިސްޓުންާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިާ

ާހީމްާމުއްޠަލިބަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ 

ާ

 ާއްކެވުންާ:ވ ހަކަދެާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު

ާ ާالعالمينާربާهللާالحمد`. ާالمرسلينާأشرف ާعلىާوالسالم ާوالصالة ،  اصحابهާوާآلهާعلىާو.

ދިވެހިރ އްޖޭެގާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނަށ96/10ާާްާ؛ާ.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުތްތެރިާރައީސްޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަާާ.معينجا
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ެގންނަންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުާމުޅިންާތ އީދުނުކުރ ާކަންތައްތަކެއްާވެސްާއެބަހުރި.ާމިާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަނީާ އަޅުަގނޑުާ 100ާާާާޮގތުންާ މ އްދ ަގިއ، މ ްއދ ަގ96ާާވަނަާ ވ ާާވަނަާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އިާ

ޮގތުންާކުންފުންޏެއްާއުފެއްދުަމށްޓަކައިާޤ ނޫނެއްާފ ސްކުރ ިއރުާއެާކުންފުނީެގާހިންގ ާަގވ އިދަކީާއެާޤ ނޫނުާ)ނ(ެގާާ

ބަޔަކަށްާެވެގންާއެބަާދޭ.ާމިީއާވިޔަފ ރިާއުސޫލުންާއުފައްދ ާކުންފުންޏެއްާހިންުގމަށްާދަތިވ ނެާކަމެއް.ާއެހެންކަމ ާ

އެ މ އްދ ާ އެާ އަސ ސީާާއެކުާ އަދަދ އި،ާ ރައުސުލްމ ލުެގާ މަޤުޞަދ އި،ާ ކުންފުނީެގާ އެާ ބަދަލުަގިއާ އޮތުމުެގާ ހެންާ

ދެކެން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހިމެނުމަކީާ ޤ ނޫނުަގއިާ ހިމަނަންޖެހޭާ ކަންތައްތަކެއްާ

ެވއް ކަމަށްާ ބަެއއްާ ޤ ނޫނުެގާ ަގވ އިދަކީާ ހިންގ ާ ކުންފުންޏެްއެގާ ޤ ނޫނަށާްާއެހެންނަމަވެސް،ާ ފަހަރަކުާ ކޮންމެާ ޖެއްޔ ާ

ވިލުފުށީާ ދެްއވަމުންާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރެވިދ ނެ.ާ ެއކަންާ ެގނެސްެގންާ އިޞްލ ޙުާ

މަޤްޞަދުތަކެްއާާ ވަކިާ ދަނީާ އުފެދިެގންާ ކުންފުނިތައްާ މިއަދުާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ެއއީާހ ސިލުކުރުމަށް ފޯރުވުމަށްޓަކައި.ާ ނުފޫޒުާ މަްއޗަށްާ އެމީހުންެގާ ަވކިކޮށް،ާ މުަވއްޒަފުންާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ާ.

ޔުޓިލިޓީާާ ިމވ ާ ޮގސްފައިާ އުފެދިެގންާ މިއަދުާ އެހެންމެ،ާ ހަމަާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފައިދ އަށް ލިބޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުންފުނިތަކުންާ އެާ ބޮޑާުާކުންފުނިތަކަކީާ ޚަރަދުާ ކުރަންޖެހޭާ ދައުލަތުންާ ވުރެާ

ިމާާ އުފެދިެގންާ ކުންފުނިތައްާ ޔުޓިލިޓީާ ފަދައިންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ފ ހަަގކުރަންޖެހޭ.ާ ވެސްާ ތަންތަންކަންާ

އަދަދެއްެގާ ިގނަާ ދަނީާ ދައުލަތުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުހިމެނި.ާ ބަޖެޓުަގއިާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ އ އިރުާ ހިސ ބަށްާ

ލިބޭާާފައިސ ތަކެ އިންޖީނުެގތަކުންާ ބަލަހައްޓ ާ ކުންފުނިތަކުންާ އެާ ެއއީާ ޚަރަދުކުރަމުން.ާ ކުންފުނިތަކަށްާ އެާ ްއާ

ހޭދާަާ ކުރަންޖެހޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހަމައެއ އެކުާ ޚަރަދު.ާ ދާ  ކުރަމުންާ ދައުލަތުންާ ދިވެހިާ އިތުރަށްާ ވުރެާ އ މްދަނީއަށްާ

ާާާާމިދަނީާދުވަހެއްާދުވަހަކަށްާބޮޑުވަމުން.ާމިދ ކަށްާދުވަހު ލ ރިާއަށ2.50ާާާާްޔުޓިލިޓީާކުންފުނިތަކުންާމިާވަނީާކުރިން

އަށްާބޮޑުކޮށްފަ.ާމިއީާދިވެހިާދައުލަތުންާސަބްސިޓީޒްާޮގތުަގއިާއެހ 5.30ާާާާނަަގމުންއައިާކަރަންޓުާޔުނިޓެއްެގާއަުގާާ

ނަ ވ ާ ކަމަށްާ ނޭެގާ ފައިސ ާ އަދަދަށްާ މިާ އަތުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަނެއްކ ާ ޚަރަދުކުރަމުންާ އަދަދެއްާ މާިާބޮޑުާ މަާ

ކުންފުނިތަކުެގާމަޤްޞަދ ާބެހޭާޮގތުންާއެބަާސުވ ލުކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަށްރަށުަގިއާއެާރަށްރަށުެގާނިކަމެތިާާ

ައިއާ ހިނަގމުންާ ހިންގިއިރުާ އަށްާ އަމިއްލަާ އެމީހުންާ އިންޖީނުެގތަްއާ ހުރިާ އުފައްދ ފައިާ އަށްާ އަމިއްލަާ ރައްޔިތުންާ

ދައްކަ ޖީބުންާ މީހުންާ މީހުންާއަތުންާާޚަރަދު،ާއެާ ެއާ ހަވ ލުވެާ ދިެވހިާދައުލަތުންާއެތަންތަންާ ެއއްޗަކަށްވުރެާ ންޖެހޭާ

ދޭތެރޭާ ެއކަމ ާ އަދިާ ވ ހަކަދައްކަންޖެހޭާ އެކަމ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެއީާ ވެއްޖެއްޔ ާ ބޮޑުާ އެްއޗެއްާ ނަަގންޖެހޭާ

ދިވެ މަޤުޞަދަކީާ އުފެއްދުމުެގާ ކުންފުނިތަކެއްާ ކޮންމެއަކަސްާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާވިސްނަންޖެހޭނެާ ދައުލަތުންާ ހިާ

ސަރުކ ރަކަށްާ އަދިާ މަޤުޞަދުާ އެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަާ ވ ާ ކުޑަކުރުންކަމުަގއިާ ޚަރަދުތައްާ ރިކަރެންޓުާ

ކުޑަކުރުމަށްާ ޚަރަދުާ ރިކަރަންޓުާ މަދުކޮށްެގންާ އަދަދުާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ނުވޭ.ާ ހ ސިލެއްާ

ރީާސަރުކ ރުންާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކަށްާޚަރަދުކުރަމުންާއައިާއަދަދުާމިއަދުާވަނީާދެާބަލ އިރުަގއިާދިވެހިާދައުލަތުންާކު
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ުގނަާއަށްާބޮޑުވެފަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުވަްއޒަފުންެގާއަދަދުާކޮންމެވެސްާވަރެްއާމަދުެވެގންާ

އަދަދަށްާހިނގ ާޚަރަދަކީާމިއަދުާާާޮގއްސަވޭ.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުންާއެާބޮޑުެވެގންާދިޔަާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުެގ

ވޯރކްާާ އަދަދެއް.ާ ބޮޑުާ ވުރެާ އަށްާ މުސ ރަާ ދޭންޖެހޭާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ ުއނިކުރެވުނުާ އިންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

ފައިސ ާ ތަންތަނަށްާ އެާ އިރުަގއިާ ހަވ ލުވ ާ މަސައްކަތްތައްާ ސަރުކ ރުެގާ ތަންތަނުންާ ެއާ އުފައްދައިާ ކޯޕަރޭޝަންތައްާ

ވެސް ކިހިނެއްތޯާ ދިޔަާާާހޯދަނީާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހުންާ ދ ދިާ ސުވ ލުކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހޯދަނ765ާާާީ ހަވ ލުކުރެވުނުާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފައިސ ާ ކޯޕަރޭޝަނ ާ މިލިއަންާރުފިޔ ެގާމަސައްކަތްާވޯރކްާ

ާާ ދައުލަތުން ދިވެހިާ 10ާާާާކޮންތަނަކުންތޯ.ާ ނޫނީ ދުވަސްާ ތެރޭަގ5ާާއަހަރުާ ެއާާއަހަރުާ ޮގތަށް.ާ ދޭާ ފައިސ ާ އިާ

ނޫނީާ ބަޖެޓުންތޯާ ދަުއލަތުެގާ ދިވެހިާ ދެނީާ މިާ ދަރަންޏަށްާ ހޯދަންާ ފައިސ ާ އެާ އަނެްއކ ާ ފަހުަގއިާ ކަނޑައެޅުމަށްާ

އެމް.އެމް.ޭއއިންތޯ.ާމިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލައިލަންޖެހޭާކަމެއް.ާޙަޤީޤަތަކީާމިާކުންފުނިތައްާހިނަގމުންާދ ާޮގތެއްާ

ނޭ ރަނަގޅަކަށްާ ހެޑްާއެހ ާ ކުންފުނީެގާ ޔުޓިލިޓީާ ސައުތުާ އަޕަރާ ވ ާ އުފައްދަވ ފައިާ ހިންުގމަށްާ ގދ.ާ ގއ.ާ ނެގ.ާ

ތަނަށްާ އެާ ލ ާ ުމވަްއޒަފުންާ އެތައްާ ތަނަށްާ އެާ ހިފައި،ާ ކުއްޔަށްާ ތަނެއްާ މ ލޭަގއިާ މ ލޭގައި.ާ ހުންނަނީާ އޮފީސްާ

ާާ މަހެއްެގާމައްޗަށް ޚަރ9ާާަދައުލަތުންާ ދ އިރުަގއިާރަްއޔިތުންެގާާލައްކަާރުފިޔ ާއެާޔުޓިލިޓީާކުންފުންޏަށްާ ދުކުރަމުންާ

އަތުންާނެޭގާއެއްޗެއްާއިތުރުެވެގންާދިޔައިމަާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާސުވ ލުކުރަންާމިާޖެހެނީާމިާވަނީާކިހިނެއްތޯ.ާމާިާ

ކުންފުނީެގާމަޤުޞަދުާއަސްލުަގއިާއެބަާހ ސިލުވޭތޯ.ާކޮންމެައކަސްާއަޅުަގނޑުާމިާޤ ނޫނަށްާެގންނަންާހުށަހަޅ ފައިާވ ާ

އުފެއްދުުމެގާާހުރި ކުންފުނިތައްާ މިއަދުާ ަގބޫލުކުރަނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަވެސްާ ތ އީދުނުކުރިާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ ހ ާ

ކޮންމެަެެވސްާާ ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާ އުސޫލުތައްާ ހިނގަމުންދ ާ ކުންފުނިތައްާ ނޫނީާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ސްޕީޑުާ

ާާ ކުރުމަށްޓަކައި އެކަންާ ައޅަންެވއްޖެ.ާ ނުކޮށްފިާާފިޔަވަޅުތަކެއްާ އެކަންާ ބަދަލުެގނެސްެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދިމ ވެެގންާހިނގައިދ ނެ.ާއެހެންކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަންތައްތަކެްއ،ާއެހެންާކަންތައްތަކެއްާވެސްާ މ ދަމާ  ނަމަާ

މި ކޮމިޓީަގއިާ ފޮނުވަިއާ ކޮމިޓީައކަށްާ ބަލައިަގނެާ ބިލުާ މިާ ތ އީދުކުރަނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލާުާއެކީަގއިާ ާ

ފުރިހަމަކުރައްވަިއެގންާެގންނަވ ާއިރުާމިާބިލަކީާސަރުކ ރަށްާވެސްާބުރަޔަކަށްާނުވެާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާާ

ާމަޤުޞަދުާވެސްާހ ސިލުވ ާބިލަކަށްާެވެގންާދިޔުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިެގންފަިއވ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަންާ ބަހުސްަގިއާ ބިލުެގާ މިާ އ ދެ،ާ ާ.

ހަަމވުމ ާ ވަުގތުާ ޖަލްސ ެގާ ދެންާ މިހ ރުާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެބަާއޮތް.ާލިސްޓުަގއިާއެންމެާކުރިއަށްާާާާދޭތެރޭަގއިާމ ާިގނަާމިނެޓުތަކެއްާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކުޑަާަވުގތުކޮޅެއް

ޢަބްދު އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ މެންބަރަކީ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއޮތްާ އަޅުަގނޑުާާهللا. އަދިާ
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ދަ ވަުގތުެގާ ފަދައިންާ ބޭނުންކުރަމުނާްާދެންނެވިާ ފޮނުވުމަށްާ އަޑުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިތުރަށްާ މެދުވެރިވުމުެގާ ތިކަންާ

އެހެންވީމ ،ާާމިެގ ވިދ ޅުވޭ.ާ އެބަާ މޭޒުންާ އިދ ރީާ ވެސްާ ކަމަށްާ ވ ާ ބޭނުންފުޅުާ ފައްޓަވަންާ އަލުންާ ނިޒ މުާ ންދ ާ

ޢަބްދު ޢަހްމަދުާ މެންބަރުާ މިާވަުގތުާފުރުޞަތުާއެރުޭވކަށެއްާވެސްާނެތް.ާއަދިާާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާ އަށްާއަޅުަގނޑަށްާ

ނެާ ެއއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ޮގތުަގއިާ ލަފ ކުރެވޭާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ...)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާއަޅުަގނޑަށްާ އެާ ންގެވުމަށްާ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ާ ނެންގެވުމަށްާ އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ދަންނަވަންުއޅުނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ

އެރުވި ފުރުޞަތެއްާ ައޅުަގނޑުާ އަށްާ މުޞްޠަފ ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކަމުަގއިާާތިމަރަފުށީާ ާ

ެވސްާާ ައޑުފުޅުާ ެމންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުަގއިާ ދެއްވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ މޭޒުންާ އިދ ރީާ ވިޔަސްާ

އަޑުފަތުރ ައކުންާައޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަކަށްާނުފޯރ ނެ.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާސަބަބުތަްއާާ

ިއާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިއަދުާދެންާތިޔަާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއަދިާއަޅުަގނޑަށްާާމިހެންާމެދުވެރިވެފައިާއޮތުމ ާއެކީަގ

ާވެސްާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާވ ނީާމިއަދުެގާޖަލްސ ާމިާހިސ ބުންާނިމުމަކަށްާެގނެވޭތޯާބެލުންހެންާ.
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