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 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް  ނައިބު ލީހުެގރައްޔިތުންެގ މަޖި 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 

 މެންބަރުން 48އިންޓަވަލަށްފަހު ، މެންބަރުން 53އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 70ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް މެދު  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاއީވާ ޢަބްދު ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ލޫފް ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދެކުނުަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑި 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލި 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ބަރު ވިސާ ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެން 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 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 

 އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ  މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 މަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގ 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 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 

 ޢާދިލް  ޙަސަންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ންމަދު އަސްލަމް އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަހިތަދޫ  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީދު 

 

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ޓީގައި ޗުއް 

  

 - : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

 ރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 



 VI 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
އަޙްމަދު ނި  އިންޓަވަލަށްފަހު،  * މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ވިލިމާފަންނު  ކުޅުދުއްފުިށ  މުޖްާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  މަނިކު،  ޙުސައިން  ހާން 

ޒުބަ މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  އިރު، 

ވިސާމް މެންބަމެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  އަދި  ނާޒިމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  ޢަލީ،  ރު   

ޙަމީދު އިންޓަވަލަށްފަހު،  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޢަބް  ޖަލްސާގައި  އީވާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ދެކުނު  هللا، ދުގަލޮޅު  މައްޗަންގޮޅި 

މީރު، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު  

ޝާހިދު،  هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއަޙްމަދު މޫސާ، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއި

ކު މެދު  ރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، އަދި ފުވައްމުލަވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަ

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޤް

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ  هللا، ރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ރަޝީދު،   ރަޝީދު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް    ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު 

ރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ،  އަޙްމަދު ސަމީރު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

މޫސާ، ކާ އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު،  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  ިށދޫ 

ޝާހިދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ  هللا މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރިޔާޒް، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ވިލިނގިލި ދާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ރާމިޒް، ދާންދޫ  އިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް، އަދި ހިަތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޤް، މަރަދޫ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ފުވައްމުލަކު މެދު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ޙަންމަދު އަސްލަމް މު
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާބުދާަާމްބަރޑިސާެާާތ ރީޚް:
ާ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާފެށުނީ.މަޖިލިސްާާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.45ާވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރވެަވޑަިއގެންާތިއްެބވީާާމި

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/42ކީާއޖ/މިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާނަްނބަރަާ-5.3

ާމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާއައިޓަުމގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަެތއްާނެތް.ޔައުާ-5.4އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-5.4

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

6.3-ާާ ާއައިޓަމް ާބަާރިާ-6އެޖެންޑ  ާކޮމިޓީތަކުގެ ާމިއަދު ާއެންުގން. ާއަންގ  ާބޭްއވުމަްށާޔ ސަތުން ްއދަލުވުންތައް

3ާކޮމިޓީާއެއްާއެބަާއޮތް.ާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ،ާކޮޓަރ5ާާީަގއ52ާި>;ހަމަޖެހިފައިާވ ާގޮތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ާ 52ާ>;ގައި. ާކޮޓަރީ ާކޮމިޓީ ާޮކމިޓީ، ާމ ލިއްޔަތު 4ާާަގއި ާކޮމިޓީ،52ާ>;ގައި. ާސަބް ާކޮމިޓީގެ ާތަރައްޤީ ާޤައުމީ ގައި
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ާ ާކޮޓަރި ާަގއ5ާިކޮމިޓީ .33<37ާާ ާވެސް ާބިލ5ާާުަގއި ާޔުނިވަރސިީޓގެ ާަޤއުީމ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއެއް. ކޮމިީޓ

ާ ާކޮޓަރި ާޮކމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާހޮއްެވވި 3ާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާކޮޓަރީ ާޮކމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާސަބް ާކޮމިޓީގެ 4ާގައި.ާއިޖުތިމ ޢީ

ާ ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިީޓ، ާތަަރއްޤީ ާޤައުމީ 5ާާގައި. 52ާ>34ަގއި. ާެއއ4ާްގައި ާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީ ާރައްޔިތުްނގެ .

ާ ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިީޓ، ާހޮްއވެވި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާބިލު 4ާާއިމްތިޔ ުޒގެ ާއަިނޔ 52ާ>34ަގއި. ާެގވެށި ަގއި

ާ ާހޮްއވެިވާކޮމިޓީ،ާކޮމިީޓާކޮޓަރި ާދިރ ސ ކުެރްއވުމަށް ކޮމިީޓާެއއް.ާސުޫލކ4ާާުގަިއ67ާ>4ގައި.5ާާހުއްޓުވުމުެގާބިލު

ަގއިާޕެޓިޝަންާކޮމިީޓ،22ާ>6ގަިއ.5ާާގައި.ާމުޅިާމަޖިލީހުގެާކުޑަާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރ4ާާިކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާ

ާގައި.4ާކޮމިޓީާކޮޓަރީާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާސުވ ލު.ާމިާއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަުކާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ-7އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން..ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުނ8ާް ާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ލީހުގެާރައީްސގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިާއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެްއާމަޖިާ-8އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާނެތް.

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަ ާއެޖެންޑ  ާމަަސއްކަެތއްާމަާ-9އިޓަމް ާމިއަދަކު ާދަުށން ާައއިޓަމުެގ ާމި ާޤަރ ރު. ާބިލ އި ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ޖިލީހަށް

ާނެތް.

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާާ.ާކުރިންާ:

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާައއިޓަމް ާބިލެްއގެކުާ-:އެޖެންޑ  ާވ  ާތަޢ ރަފުކުރެވިފައި ާމިައުދާާރިން ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާއިޞްލ ުޙކުރުން. ކުެށއް

ާވެސްާއެފަދަާމަސަްއކަތެއްާެނތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.;

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާާ-;އެޖެންޑ  ާބަހުސް. ާބިުލެގާާ-3.;އިބްިތދ ޢީ ާމި ާބިލު. ާކޮިމޝަނުގެ ާއެންޓަރޕްރައިަސސް ޕަބްލިކު

ާއިްއވ ފަ ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާަވނީ 4232ާާއޮކްޓޯބަރ34ާާިއ 5ާާަގއި، ާަދއުރުެގ ާބިުލ7ާާވަނަ ާމި ާޖަލްސ ގައި. ަވނަ

ނޑުާޢިއްޒަތްެތިރާ މަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވ ނީާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާއަޅުގަ

ާތުއަރުވަން.ާމެންބަރަށްާޕޯޑިއަމަށްާވަޑަިއެގންާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިާދެްއވުަމށްާފުރުޞަ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިމާ ާބިެލއް ާކޮމިޝަނުގެ ާއެންޓަރޕްަރއިސަސް ާަޕބްލިކު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް `

ާ ާއަޅުަގނޑު ާލިބުނުކަމަށްޓަކައި ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ ާމަޖިލީހަށް ާއަهللا ާވަތަޢ ލ  ާޙަމްދ ިއާސުބުޙ ނަހޫ ށް

ނުޑާ ޝުކުރުކުރަން.ާމިފަދަާބިލެްއާމިާވަގުުތާޤައުމަށްާބޭނުްނވެފައިާވ ކަން،ާދައުލަތަށްާބޭނުްނވެފައިާވ ކަްނ،ާއަުޅގަ

ާިމާ ާބަޔަކަށް ާތިބި ާއިންތިޚ ުބކޮށްފައި ާރައްޔިތުން ާޚިދުމަތްކޮށްދޭން، ާރައްޔިތުންނަށް ާމުއައްސަސ ައކުްނ ާމިފަދަ އަދި

ާ ާއެާއިރެއްަގއި ާބޭނުން،ާމަޖިލީހުން ާދައުލަތަށް ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ާޖަވ ބުދ ރީކުުރވުމަށްޓަކައި އޮްނނަާސަރުކ ރެއް

ާމިާ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާބޭނުންވ ަކން ާސަރުކ ރަށް ނުވަތަ

ގެާތަޢ ރަފުަގއިާިމާބުނަނީާމިާސަރުކ ުރެގާހުށަހަޅ ާބިލަކީާޕަބްލިކުާއެންަޓރޕްރައިސަސްާކޮމިޝަނުގެާިބލު.ާމިާބިލު

ާއެންޓަރޕްރައިަސްސާ ާޕަްބލިކު ާމަގުސަުދގައި ާހިންގުމުގެ ާގޮތެއްގައި ާހަރުދަނ  ާއަދި ާޒިންމ ދ ރު ކުންފުނިތައް

ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާ ާމަސްއޫިލއްޔަތުތަކ އި ާބ ރުތަކ އި ާކޮިމޝަނުގެ ާގ އިމުކޮށް،ާއެ ާކޮިމޝަނެއް ާނަމުަގއި ކޮމިޝަނެއްގެ

ާކޮމިޝަނުެގާއެންމެހަ ާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިކު ާކިޔ ނީ ާޤ ނޫނަށް ާމި ާޤ ނޫނެވެ. ާބަޔ ްނކުރ  ާއުސޫލުތައް އި

ާސަުރކ ރުެގާ ާހ ސިލުކުރުމެވެ. ާމަގުސަދުަތއް ާއަންނަނިވި ާބޭނުމަކީ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމަގުަސދަކީ ާބިލުގެ ާމި ޤ ނޫނެވެ.

ާހިންގު ާކުންފުނިތަކުެގ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ުރން ާއަދި ާތަނަަވްސާކުންފުނިތަކ އި ާމަުގ ާހަރުދަނ ކުރުމުގެ ާއިތުރަށް ން

ާމީހުންާ ާސަރުކ ރުން ާބޯަޑށް ާކުންފުނިތަުކގެ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާއަދި ާކުްނފުނިތަކ އި ާސަރުކ ރު ކޮށްދިނުމެވެ.

ާހިއްސ ވ ާ ާސަރުކ ރު ާކުންފުނިތަކ އި ާސަރުކ ރު ާމިނިވަންކުރުމެވެ. ާނުފޫޒުން ާސިޔ ީސ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި

ާބޯ ާކަށަވަުރކުރުން.ާކުންފުނިތަކުގެ ާބައެއްކަން ާޤ ބިލު ާއެކަީށގެންވ  ާފަރ ތްތަކަީކާކަމަށް ާޢައްޔަންކުރ  ާސަުރކ ރުން ޑަށް

ާޢައްޔަންކުރުމ އިާ ާމީހުން ާސަރުކ ރުން ާބޯޑަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާއަިދ ާކުންފުނިތަކ އި ސަރުކ ރު
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ާަބޔ ން ާއުސޫލުތައް ާހަރުދަނ  ާިމާވަކިކުރުުމގަިއާޢަމަލުކުރެވޭނެ ާައޅުަގނޑު ާގޮތް. ާއެކުެލވިެގންވ  ުކރުމެވެ.ާކޮމިޝަން

ާކޮންމެހެންާ ާމ އްދ ތަކެއް ާހުރިހ  ާބިލުގެ ާމި ާއެެހންނަމަވެސް ާދަންނަވ ލަދޭނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމ އްދ ަތއް ާބައެއް ބިލުގެ

ނޑުާނުދެކެން.ާޢިއްޒަތް ތެރިާމެންބަރުންެގާއަޅުަގނޑުާަވގުތުާދުްއވ ލަންާއެކަންކުރުުމގެާމ ނައެްއާއޮތްާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާިސވިްލާ ާވަނީ ާެއކުލެިވގެން ާކޮމިޝަން ާގޮތް. ާއެކުެލވިގެްނވ  ާކޮމިޝަން ާއ ދެ، ާއޮންނ ނެ. ާބިުލ ާމި އަތްޕުޅުަގއި

ާބޯޑުްނާ ާއޮތޯރިޓީެގ ާއެ ާއަިދ ާަގވަރުނަރު، ާއޮތޯރިޓީެގ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްިޑވްސް ާަރީއސް، ާކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް

ާސެިކޔުރި ާމޯލްިޑވްސް ާމެންބަރެއް. ނަޑއަޅ  ާރެވެނިުޔާކަ ާއިންލޭންޑް ާމޯލްިޑްވސް ާއެްގޒެކެިޓވް، ާޗީފް ާޑިޕޮސިްޓ، ޓީ

ާސެކެޓްރީ،ާ ާޕަރމަނަންޓު ާޓްރެޜަރީެގ ާއެންޑު ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާޖެނެރަލް، ާކޮމިޝަނަރ އޮތޯރިޓީގެ

ާމެންބަރެއްާ ާަޖމުޢިއްޔ ގެ ާއެ ާަކނަޑއަޅ  ާބޯޑުން ާއިންަޑސްޓްރީްޒގެ ާޓޫރިޒަމް ާއޮފް ާެއސޯސިއޭޝަން .ާމޯލްޑިވްސް

ާބޯުޑާ ާޖަމުޢިއްޔ ެގ ާެއ ާަކނަޑައޅ  ާޯބޑުން ާއިންޑަސްޓްރީްޒގެ ާކޮމ ްސާއެްނޑު ާޗެންަބރާއޮފް ާނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ާ ާތެރެއިން ާފަރ ތްތަކުގެ ާއެދޭ ާއިޢުލ ނުކޮށްގެން ާތެރެިއން މެންބަރެއް.ާޢ އްމުންގެ

ާކަންބޮޑު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާމީހަކު. ާަވިކާދެ ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާތެެރިއން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނަމަ ާނޫން ވުމެްއ،

ާިމާ ާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެއީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާޮއންނ ނެ ާމީަގއި ާއެއް ާއުފެދިދ ނެާމައްސަލަ ާކަންބޮުޑވުމެއް ބަޔަކު

ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާއަދި ާނޫން. ާބޯެޑއް ާޢައްޔަންކުރ  ާބަޔަކު ާފެންނަ ާމަޖިލީހަށް ާބަޔަުކާާރައްޔިތުންގެ ފެންނަ

ާމުއައްސަސ ތަެކްއގަިއާ ާމިނިަވން ާދައުލަުތގެ ާގޮުތަގއި ާމުައއްސަސ ތަެކްއގެ ާމިނިވަން ާނޫން.ާިމއީ ާބޯެޑއް ޢައްޔަންކުރ 

ާހުިރާ ާތަޖުރިބ  ާގެންދ  ާކުރަމުން ާމަސައްކަތްތަެކއް ާމުހިްއމު ާއިޤްތިޞ ދުަގއި ާރ އްޖޭގެ ާގެންދ  މަސައްކަތްކުރަމުން

ނުޑާބަޔަކުާއަތްމަްއޗަށްާމިާދޫކޮ ށްލަނީާމިފަދަާބޯޑަކަށްާމީހުންާޢައްޔަންކުރުުމގެާމަސްއޫލިްއޔަތު.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާެއާ ާބައްލަވ ނީ ާބޭފުޅުން ާެއ ާނޫން. ާއެއް ާޖެހިފަ ާފަރ ަތކަށް ާވަކި ާތިއްބަވ ނީ ާބޭފުޅުން ާމި ާގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރ 

ާ ާޤ ބިލު ާކުރެޭވވަުރ ާއެކަން ާކުންފުނިތައް ާިވޔަފ ރި ާރ އްޭޖގެ ާހިންގުްނާވަގުެތްއގަ ާކުންފުނި ާއެ ާއަތްަމއްޗަްށ ބައެްއގެ

ދޫކުރުން.ާސިޔ ސީާގޮތުންާަވކިާކުލަެއއްާޖެހިފައިާހުންނަާބަޔަކަށްާއިްސކަންދިނުމެއްާނެތި،ާއެކަމަށްާޤ ބިލުާބަޔަުކާ

ާބަޔަކަށްާ ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ރަކުން ާއޮންނަ ާއިރެއްަގއި ާއެ ާމަޤ މުތަކެއް ާނޫންނަމަ ާޢައްޔަންކުރުމަށް. ާމަޤ މަށް އެ

ާނުދ ނެ.ާ ާެވގެންނެއް ާަވޒީފ ތައް ާމި ާވަޒީފ ތަކަކަްށ، ާނަމަ ާނޫން ާބޯޑަކަްށ، ާެއކުލަވ ެލވޭ ާދިނުމަށްޓަކައި މަޤ މުތަކެއް

ާމުޖުތަމަޢެއްގަިއާ ާމ ޙަުއލެއްަގއި ާޑިމޮކްރެޓިކް ާމިނިވަން ާނަމަ ާނޫން ާގަވަރނަންސް ާުގޑް ާއަޅުަގނޑުމެން މިއީ

ާކަ ާގޮތްތަކެއް ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ާަވިކާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަމުން. ާދަނީ ާމި ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން މަށް

ާދަީނާ ާމިއަދު ާބަޔަކު ާިގނަ ާކަމަށް ާކުރެވޭ ާކަންތައްތައް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތަށް ާއޮންަނ ާބ ރު ާނުފޫޒު މީހެއްގެ

ާމަޖިލީހުންާނިންމ ާނިންމުންތަކުގަިއާވެްސާސަރުކ ރުްނާނިންމ  ާަރއްޔިުތންގެ ނިންމުންތަކުގަިއާވ ހަކަދަްއކަމުން.ާއަދި

ވެސްާޭއގެާވަކިާކުލަާެއއްާެޖހިފައިާހުންނަާކަމުގެާޝަުކވ ަތކ އިާއެއަށްާފ ުޑކިޔުންާދަނީާިއތުރުވަމުން.ާއެހެންކަމުންާ

ާދިޔުމަކީާ ާވެގެން ާހަރުދަނ  ާއިތުރަށް ާކުންފުނިތައް ާސަރުކ ުރގެ ާނުވަތަ ާދައުލަތުގެ ާސަބަބުން ާބިލެއްގެ މިފަދަ
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ާމުހިއްމުކަމެއް. ާތެޭރގަިއާާބޭނުންތެރި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާވެސް ާނުކުިރޔަސް ާޤަބޫލުކުިރޔަސް، ނޑުމެން ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާފޯރުކޮށްދޭ،ާ ާއެހީ ާކަންަތްއތަކަކަށް ާަބިއވަރު ާއެތައް ާމ ލީ ާަބއެްއގެ ާމިއަުދާަވކި ާކުންފުިނތަކަކީ ާބައެްއާިވޔަފ ރި ހުރި

އެާމީހުންނަށްާުކއްލިޔަކަށްާުނވަތަާދ އިމަްށާސިޔ ސީާގޮތުންާވެްސާއެަތްއާބައިވަރުާަބޔަކުާބޭނުްނވ ާަކންތައްތަކެއްާ

ކޮށްދެމުންާދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާދައުލަތުގެާކުންފުނިތަކުގެާމަގުސަދަކީާޙަޤީޤަތުގައިާއެާެއއްާނޫން.ާރައްޔިތުންނަށްާ

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވސް ާފޯރުކޮށްދިނުން. ާޚިދުމަތް ާނަމަ، ާނޫން ާފޯރުކޮްށދިނުން. ާަތކެތި ާައގުަގއި ށްާހެޔޮ

ާމިގޮތަްށާ ާއެހެްނވީމ ، ާމަންޒަރުތަެކއް. ާކަހަލަ ާއެހެން ާމުޅިން ާފެނިގެންދަނީ ާެތރެއިން ާކަންތައްތަުކގެ މިދެންނެވި

ާއަންގ ާ ާމަޖިލީހުން ާަރއްިޔތުންގެ ާއޮންނަ ާއިެރއްަގއި ާއެ ާވެއްިޖއްޔ  ާކަމަށް ާޢައްޔަންކޮށްފި ާޯބޑަށް ާއެ ާބަޔަކު މިނިވަން

ާކުރ ކަށެ ާކަންތަްއ ާބޯޑުްނ ާއެ ާކަންތަްއާގޮތަކަށް ާގޮތަށް ާއަންގ  ާސަރުކ ަރކުން ާއޮންނަ ާއިރެއްަގއި ާއެ ާނުޖެހޭނެ. ްއ

ކުރ ކަށެއްާނުޖެހޭނެ.ާއެާބޭފުުޅންާކަންތައްާކުަރއްވަންޖެހޭނީާހެދިފައިާހުރިާޤ ނޫނުތަކ އިާހެދިފައިާހުރިާއުސޫލުތަކ ިއާ

ާގޮތަާ ާއެނޫން ާަމތިން. ާނިންމުމެއްގެ ާނިންމ  ާޯބޑުން ާއޮންނަ ާތަެނއްަގއި ާއެ ާކަމަށްާއަދި ާކޮށްފި ާަކންތައްތައް ާެއ ކަށް

ވެއްިޖއްޔ ާއެާއިެރއްަގއިާއޮްނނަާސަރުކ ރެއްާނިމިގެންާދެްނާއޮންނަާސަރުކ ރެއްާއަންނަާއިރުާއެާކުންފުންޏަށްާބޭްޑާ

ާދިްނާ ާހުއްދަ ާގޮތެްއ، ާިދން ާފ ހަގަކޮށްފަ. ާއޮންނ ނެ ާއޮިޑޓަުރން ާއެއް ާރުފިޔ  ާިމލިއަން ާއެތައް ާގޮތުަގއި ޑެބްޓްސް

ާ ާއުސޫލުތަކެއްާމީހެއް، ާހަރުދަނ  ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާނޯންނ ނެ. ާގޮތެއް ާެއއްެވސް ާގޮތެއް ާހޯޭދނެ ާގޮތެއް، ލިބޭނެ

ާއެބަ.ާއ ދެ،ާމިއަދުާ ނޑަެއޅެންޖެހޭ ާކަ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއިރުަގއި ާއުފެއްދޭ ާކުންފުނިތައް ާމިފަދަ ާވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

މިާދަނީާކަރުދ ހުގެާއެތައްާަބިއަވރުާކުންފުނިތަކެއްާހެދިގެްނާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާސަރުކ ރުާއައިާފަހުންާފެނިގެން

ާޚ އްަޞާ ާފ ހަގަކުރެްއވިހެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިއްެޔަގިއ ާއެހެންވީމ ، ާނެތި. ާރައުސުލްމ ލެއް ާތަން، ދ 

ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮުޅ ާގޮތެްއގަިއ ާކުންފުނިތަهللا ާހިންގުްނާވިދ ުޅވިހެން އް

ާކަމެއް.ާ ާމުހިއްމު ާބޭނުންތެރި ާހުށަހެޅުމަކީ ާބިލެއް ާމިގޮތަށް ާމިތަނަށް ާބިލެއް ާމިފަދަ ހަރުދަނ ކުރެއްވުމަށްޓަަކއި

ާއެނަންާމިއަދުާދަންނަވަންާމިާޖެހުނީާއިއްޔެަގއިާމިފަދަާބިލެއްާމިތަނަށްާހުށަހެޅުއްވުަމކީާތިމަންނަމެން،ާ އަޅުަގނޑު

ާތ އީދުކު ާކަމަށް ާއެ ާއިތުރުާތިމަންނަ ާލިބޭ ާހަރުދަނ ކުރުމަށް ާކަންތައްތައް ާތިމަންނަމެންނަށް ާެއއީ ާކަމެކޭ، ރ ނެ

ާބަލަިއގަެނާ ާބިލު ާމި ާިމއަދު ާުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ާެއހެންާވިދ ޅުވީީތވެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާެވގެންދ ނެއޭ ފުރުޞަތަކަށް

ާރަނ ާހުރި ާބިލުގައި ާމި ާނަމަވެސް ާީވ ާކަމުަގއި ާތ އީދުނުކުިރ ާބިލަށް ާމި ާކަންތައްަތްއާއަދި ާގޯސް ާކަްނތަކ އި ގަޅު

ާމަޖިލީހުެގާ ާމި ާއަދި ާހުރިހ ާސިޔ ީސާޕ ޓީތަކަކ އި ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާއިތުރަށް ާބިލު ާމި ފ ހަގަކުރެްއވުމަށްފަހުގައި

ާޒ ތީެވގެްނާ ާމީހަކަށް ާވަކި ާމިއީކީ ާކަމަށް. ާލިބޭނެ ާެއއްބ ުރލުން ާއެހީތެރިކަމ އި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާއިތުރަށްާހަ ާބިލު ާމި ާނޫން. ާބިެލއް ާއޮތް ާހަދ ފައި ާގޮތަށް ާމަންފ ވ  ާމީހަކަށް ާަވކި ާމިއީ ާނޫން. ާބިލެއް ާއޮތް ދ ފައި

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމިތަނަށ99ާާްފުރިހަމަކުރުމަކީ ާބިލަކީ ާއެްއވެސް ާކަމެއް. ާދޫކޮށްލ  ާއަޅުަގނޑު ާމަްއޗަށް މެންބަރުންގެ

ާ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއިރުގައި ާގޮަތްށާހުށަހެޅޭ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަބަދުވެްސ ާކަމަށް ާނޫން ާބިލެއް އޮންނ ނެ
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ާފުރިހަމަާ ާއެންމެ ާޮއންނ ނީ ާއެ ާވިަޔސް ާބިލެްއާހުށަހެޅިކަމުގައި ާމިތަނަށް ނޑު ާމިއީ.ާއަިދާއަުޅގަ ާމީހެއް ވަކ ލ ތުކުރ 

ާމެދު ާހުށަހެޅުމަށްފަހުާމިާބިލ  ާބިލު ާތަނަށް ާމި ނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެްނާއަށްާނޫންކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ގައި

ާިދއުމ ާ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއެ ާކޮމިީޓއަކަށް. ާފޮނުވަނީ ާެއކުަގއި ާބަހުސްތަކ  ާއެ ާބަހުސްކުރުަމށްފަހުގައި ާވަރަކަށް އެތައް

ާއެާ ާތަޖުރިބ ކ ރުން ާބެހޭ ާކަންކަމ  ާމި ާއަދި ާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ާޚިޔ ލުތަކަށް ާދަންނަވ  ާމި ާކޮމިޓީގައި ގުިޅގެން

ާހ ޒިރުކު ާއަށް ާއަނބުރ ާކޮމިޓީ ާއަލުން ާއެކުލަވ ަލއިގެން ާބިލެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމަސައްކަތަކަށްފަހު ރުަވއިގެްނާއެތައް

ފްލޯރާއަށްާމިާފޮނުވަނީ.ާއަދިާފްލޯރާއަށްާއައުމަށްފަހުގައިާވެސްާއެާބިލ ާދޭތެރޭގައިާއެްއޗެއްާބުނުމުގެާފުރުޞަުތާ

ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާައިދާާރައްޔިތުންެގ ާދެއްވ . ާހެޮޔފުޅުކަމުން ާރައީްސގެ މަޖިލީހުގެ

ާފެނިގެންދާ  ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއީ ާެއހެންވީމ ، ާއޮންނ ތީވެ. ާގޮތަށް ާއެ ާެއަކން ާވެސް ާގަވ އިދު މަޖިލީހުގެ

ާމިީއާ ާދައުލަތަކީ ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާދަނީ ާމި ާމަސައްކަތްކުރަމުްނ ާައޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތައް. ހެޔޮ

ާދިޔުން.ާޓްރ ންސް ާވެގެން ާދައުލަތް ާމި ާދައުލަތަކަށް ާކުރެވޭ ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާފެންނަ ާއެތެރެ ޕޭރަންސީ،

ާފ ޑުކިޔ ތީެވާ ާމީހުން ާެއގޮަތށް ާގޮތަށް ާކުެރވޭ ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާހިތުހުރިހ  ާސަރުކ ަރކުން ާއޮންނަ އެއިެރއްަގއި

ާއަޅުގަާ ާސަލ މަތްކޮށްދިނުމަކީ ާސަރުކ ރު ާމި ާެއްއާއެކަންތައްަތކުން ާައޅުަގނޑު ާލ ޒިމެއް. ާއޮތް ާމަްއޗަށް ނޑުމެންގެ

ާއަުޅަގނުޑާ ާނަޝީދަކީ ާމުޙައްަމދު ާހުންނެވި ާއަކަްށ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިޤައުމުގެ ާމިއަުދެގ ާނޭދެން ގޮތަކަްށވެސް

ވ ނެާބޭފުެޅްއާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާޚިޔ ނ ތަށްާމަގުފަހިވ ނެާއެްއވެސްާކަެމއްާއަމިއްަލފުޅަށްާކުރައް

ާޕ ީޓާ ާގެންގުުޅްއވ  ާއެ ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާއުޅޭކަމަކީ ާމި ާކުރިމަތިވެެގން ާމިއަދު ާމަނިކުފ ނަށް ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ

ާބޭފުޅުންނަްށާ ާއެ ާހަމަޖައްސައިދިނުަމށްޓަކައި ާކަންތައްތަކެްއ ާބޭފުޅުންތަކެްއގެ ާވަިކ ާނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވ  އަށް

ާހޯދައިދިނުމަށްޓަ ާގެންދިއުމަށްޓަަކިއާމަގެއް ާކަންތަްއތައް ާޤައުމުގެ ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާބޭފުޅުން ާއެ ާނޫނީ ކައި

ކުރަްއވަމުންާގެންދަވ ާމަސަްއކަތްތަކެއް.ާމިާސަރުކ ރުާނިިމާދ އިރުގައިާވެސްާމުޙައްމަދުާނަޝީދުގެާސަރުކ ރުާނިމިާ

ާ ާއެންމެ ާެއކައުންުޓގަިއ ާނޫނީ ާއަތްުޕޅުަގއި ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާެވސް ާނޯންނ ނެ.ާދ އިރު ާވެސް ާެއއް ލޯލ ިރ

ާަވިކާ ާހެދިގެން ާުކންފުނިތައް ާޒ ތްޒ ތަށް ާދަނީ،ާއެކި ާފެނިެގން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިައދު އެހެންނަމަވެސް،ާކޮބައިތޯ

ާތަންާ ާދ  ާެވގެން ާކަންތައްތައް ާމިހެންގޮސް ާޕްރޮޖެްކޓުދިނުމ އި ާއަށް ާއޭނަ ާގަދަވީމަ ާބޮޑަށް ާމ  ާއަނގަ މީހެއްގެ

ާފެ ާހަޅޭއްލަވަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބ ރަށް ާމ  ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުން ާމ ދަމ  ާމީގެ. ާކޮބައިތޯ ންނަނީ.

ާދިނީަމާ ާޕްރޮޖެކްޓެއް ާބޮޑު ާކުރަން ާމަސަްއކަތެއް ާކޮްނމެވެސް ާކުންފުންޏެއްގެ ާދައުލަތުެގާޮކންމެވެސް ާއޭނައަށް ފެށީމަ

ާހުށަހެ ާބިލެްއ ާިމކަހަލަ ާނުކުރެވޭނެ ާމިހެްނ ާއިންޞ ފަކީ. ާކަންަތއްތަްއާކޮބައިތޯ ާެއ ާބޯޑަކުން ާއޮންނަ ާއެ ޅުނީމަ.

ކުރަމުންާގެންދ ނީ.ާބޯޑުންާިނންމ ާނިންމުންާވެގެންާދ ނީާެއާބޯޑުންާބަލަންޖެހޭާހުރިހ ާބެލުންތަކެއްާބެލުމަށްފަހުގަިއާ

ާހުށަ ާޕްރޮޕޯސަލެއް ާއަދި ާމޮނިޓަރކުރެވިގެން ާބޮޑަށް ާނުގެންދ ނެ.ާވަރަށް ާކުރަމުންނެއް ާކަންތައް ާއެ ހަޅައިިފާނޫނިއްޔ 

ާމީހުންާ ާފެންވަރުގެ ާދިރ ސ ކުރެވޭ ާޕްރޮޕޯސަލް ާއެ ާވެއްިޖއްޔ  ާކަމަށް ާވެއްޖެ ާކުރަން ާމަސައްކަތެއް ާވަންޏ  ކަމަށް
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ާތަނުގަިއާ ާއެ ާބަލައިގަންނަން ާޕްރޮޕޯސަލް ާއެ ާއެއް. ާވ ނީކީ ާނޫން ާމައްސަލަހެނެއް ލައިގެން.ާމިސ ލަކަށް،ާެއއަރޕޯޓު

ާޤަބޫލުނުވީ ާބޯުޑ ާތިބި ާއެތ  ާކުިރއަކަްށާޗެއަރމަނ އި ާކަންތައްތަކެއް ާމި ާދެނެއް ާއުސޫލުންނެއް ާބަދަލުކުރ  ާބޯޑު މަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާކޮމިަޝނެއް ާެއންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިކު ާގޮތެއްަގއި ާހަރުދަނ  ާމިކަހަލަ ނުދ ނެ

އްާމިާދައްކަީނ.ާގ އިމުކުެރިވއްޖިއްޔ .ާމިއީާމީަހކަށްާފ ޑުކިޔަނީކީާނޫން.ާފ ޑެްއާނޫންތ ާމިއީކީ.ާމިއީާޙަޤީޤީާވ ހަކަތަ

ާމީަގިއާ ާެއއްކޮށް ާމިނިވަންކަމ  ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމުޖުތަމަޢެއްަގއި ާމިކަހަލަ ާިޑމޮކްރެޓިކް ާބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާެއާ ާތެެރއިން ާޤ ނޫނެއްގެ ާބ ރު ާއެ ާހިންގުުމގެ ާކުންފުނިަތއް ާމިފަދަ ާގޮތަށް ާނުވ  ާމަގުފަހި ކޮރަޕްޝަނަށް

ާމެންބަ ާބޯޑު ާތިބޭ ާނިންމ ލ ނަްނާކުންފުނިތަކުގައި ނޑު ާައޅުގަ ާމިއަދު، ާޔަޤީން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިނުން. ރުންނަށް

ނޑުެގާ ާއަުޅގަ ާދެއްވ . ނަޑށް ާއަުޅގަ ާވަގުުތކޮޅެްއ ާކުަޑކުޑަ ާހަމަ ާނުކުރ ނަން. ާަވުގތެއް ާގިނަ ާމ  އަމީންޢ އްމު،

ނ ާވެގެންާދިޔުން.ާވަރަްށާއުއްމީދަކީާމިާބިލުގެާސަބަބުންާމިާކުންފުނިތައް،ާދައުލަތުގެާކުންފުނިތައްާއިތުރަށްާހަރުދަ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާވައްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިމާ ާވަނީ. ާހުޅުވިފައި ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއި ާވެސް ާބިލަށް ާބަހުސަށް 5ާާބްތިދ ޢީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ނަޑއެޅިފަިއވޭ. ާކަ ާަވގުތު 3ާާގަިޑއިރުގެ މިނެޓު.ާާ:ގަޑި

މިނެޓުާއިރު.ާޕީ.ޭއާއަްށ7ާާިމނެޓު.ާވަކިާޕ ޓީއަކަްށާނިސްަބތްނުވ ާކޮންމެާމެންބަރަކަށ5ާާްަގޑ3ާާިޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާ

38ާާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ 7ާާމިނެޓު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ނޑުާމ7ާިމިނެޓު. ާއަޅުގަ ާމަތިން ާމިގޮތުގެ ނެޓު.

ާމެންބަރުންެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާގެންދ ނަން. ފުރުޞަތުއަރުވަމުން

99ާވަނަާމ އްދ ،ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް،99ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(.99ާާސަމ ލުކަމަށްާގެންނ ނަންާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާ

ާ ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުންާވަނަ ާމައްޗަށް ާައސ ސްތަުކގެ ާމައިަގނޑު ާބިލުގެ ާއެ ާބަހުސަކީ ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލެްއެގ )ށ(

މަޖިލީހުގައިާބަހުސްކުރ ާކުރުމެވެ.ާއެާމަރުޙަލ ަގއިާބިލަށްާެއއްވެސްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅުެމއްާނޯންނ ނެާއެވެ.ާއަިދާ

ނޑުާުއސޫލުތައްާުނވަތަާެއާއެާބަހުސްާއަމ ުޒވ ންވ ނީާއެާބިލުގައިާހިމެނިގެްނވ ާުނވަތަާހިމެ ނިގެންާވ ންވ ެނާމަިއގަ

ާއެފަަދާ ާމައްޗަެށވެ. ާހިމެނުގެ ާުއސޫލުތައް ނޑު ާމައިގަ ާހިމެނިގެންނުވ  ާނުވަތަ ާމަްއޗަށެވެ. ާފ ހަގަކުރުމުގެ ދ އިރ ތައް

ާމ ލީާސިޔ ސަތުތަކަށްާކުރ ެނާހެޔޮާނުވަތަާނުރަނ ަގޅުާބިލަކުންާޤ ނޫނީާނުވަތަާޝަުރޢީާނުވަތަާިއގުތިސ ދީާުނވަތަ

ާމައްޗަެށވެ.ާ ާކަންކަމުގެ ާބަދަލުއަންނަންޖެހޭނެ ާނަމަ ާއަތުވެްއޖެ ާޤ ނޫނެއް ާއެފަދަ ާނުަވތަ ާމައްޗަެށވެ. އަސަރުތަުކގެ

ާ ާމިހ ރު ާވެސް ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްޗަށެވެ. ާޚަރަދުގެ ާކުރަންޖެހޭނެ ާފަށަމުންާނުވަތަ ާބަހުސް އިބްތިދ ޢީ

ާ ާަގވ އިުދެގ ާމ 99ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހަނދުމަފުޅުކޮށްދެނީ.ާވަނަ ާމެންބަރުްނނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ށ(ގެ އްދ ގެ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމަތިން ާގޮުތެގ ާވ  ާަގވ އިުދަގއި ާމަިޖލީހުގެ ާމަރުޙަލަިއގައި ާބަހުސްގެ ާއިބުތިދ ޢީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ



 8 

ާނަޞޭ ާދެްއެކވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާައިއޓަމަށް ާއެޖެންޑ  ާވ  ާގޮތުން.ާކުރިމަތީގައި ޙަތްތެރިވުމުގެ

ާަގވ އިދުަގިއާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުެރވޭނީ ާމަސައްކަެތއް ާއުފެއްދުންެތރި ާމިތަނުގައި ާޮގތުން. ާއެރުވުމުެގ ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ނޑުާއެާގޮތަށްާޢިއްޒަތްެތިރާ ނޑުމެންގެާވ ހަކަތައްާކުިރއަށްާގެްނދެވިގެން.ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަ ވ ާގޮުތގެާމަތިންާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުންނަ ާތިނަދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރުވަމުން ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ށް

 ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމަށް.ާ

ާ

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއެްނޓަރޕްރައިސަްސގެ ާރައީސް.ާޕަބްލިކް ާޢިްއަޒތްތެރި ާމެންބަރުާާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅި ބިލު

ާމިދާ  ާހިނގަމުން ާިމހ ރު ާވިދ ޅުވީ، ާކަމަށް ާމަޤުސަދެއް ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާހުށަހަޅުއްވަމުން، ާބިލު ދެންމެ

ާއެކަމުންާ ާވ ީތ، ާކަމަށް ާހަތިޔ ެރްއ ާގެްނގުޅޭ ާކުިރއަރުވަން ާފިކުރުަތއް ާިސޔ ސީ ާޕ ޓީގެ ާވެރިކަންކުރ  ކުންފުނިތަކަކީ

ނުޑާކުންފުނިތަ ާއަުޅގަ ާރައީސް ާިޢއްޒަތްެތރި ާކަމަށް. ާބިލެއް ާހުށަހެުޅއްިވ ާމަޤުސަދުގައި ާސަލ މަތްކުރުމުެގ އް

ާސަރުކ ރުްނާ ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް. ާޙަޤީޤަތެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާހަމަ ާއެއީ ދަންނަވ ނީ

ާރ އްޖޭެގާއެްނމެހަ ާއަމ ޒަކީ ާކުްނފުނީގެ ާޔުޓިލިޓީސް ާބޯފެނ އިާނަރުދަމ ގެާއުފައްދ ފަިއވ  ާކަރަންޓ އި އިާރައްޔިތުންނަށް

ާއުފައްދ ފަިއވ ާ ާމަޤުސަދުގައި ާމ ތް ާލިއްަބއިދިނުމުގެ ާއެކު ާފަސޭހަކަމ  ާދިވެިހާރައްޔިތުންނަށް ާއެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް

ާޚިދުމަތްތައް ާިމ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެންމެހައި ާމިންވަރަށް ާިލޔެފަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާކުންފުނިތަކެއް. އަސ ީސާ،

ާތެރޭގަިއާ ާދުވަހުގެ ާިވއްސަކަްށާމަސް ާރައީސް،ާމިވީ ާމަޤުސަދުގައި.ާޢިއްޒަތްެތރި ާމ ތް ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް

ާއަޅުަގނުޑާ ާމިގޮތުން ާހޯދ ފަ. ާކުިރއެރުންތަކެްއ ާބޮޑެތި ާެވސް ާއެކު ާފިއްތުންަތކަކ  ާއެަތކެއް ާވަނީ ާކުންފުނިތަކުން މި

ާހު ާއަތޮޅު ާހުވަދު ާަހވ ލުޮކްށާފ ހަގަކުރަން. ާަބޔަކ  ާބޭރުގެ ާވަީނ ާެއ ާމަސައްކަްތ ާަނރުދަމ ގެ ާފެނ އި ާރަށެއްގަިއ ރިހ 

މެގަާވޯުޓެގ3ާާމަސައްކަތްާއެާދަނީާކުރިއަށް.ާތިނަދޫގެާކަރަންޓަށްާދިމ ވެފައިާވ ާމައްސަލަތައްާހައްލުކުުރމަށްޓަކައިާ

ާޢި ާމަުގމަތީގައި. ާގެަނއުމުގެ ާއޯޑަރުކޮށް ާވަނީ ާއެ ާމިހ ރު ާމައްސަލައަކަްށާޖަނަރޭޓަރެއް ާޙަޤީޤީ ާރަީއްސ، އްޒަތްތެރި

ާޙަޤީީޤާ ާމައްސަލަައކީ. ާލިބިދ ނެީތ ާހެެވއް ާމެދުވެރިކޮށް ާކުންފުނިތައް ާމި ާަރއްޔިުތންނަށް ާއުޅެނީ ާމި ވެގެން

ާއަކީ.ާ ާމައްސަލަ ާތިރިކޮށްެދވިދ ނެތީ ާައގުތައް ާކ ބޯތަކެތީގެ ާފަށުގައި ާއަތްފޯރ  ާމެދުވެރިކޮށް ާއެސް.ޓި.އޯ މައްސަލައަކީ

މައްސަލަާއަކީ.ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް،ާޙަޤީޤީާަމއްސަލަައކީާތިލަފުށިާކޯޕަރޭޝަންާމެދުެވރިކޮށްާމިާތޮއްޖެހެމުންާާމިއީ

ާއަީކ،ާ ާމައްސަލަ ާރަީއސް،ާޙަޤީޤީ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަކީ. ާއަޅުވ ފ ނެތީ،ާަމއްސަަލ ާހަމައަކަށް ާތޮއްޖެހުންތައް ާމ ލޭގެ ދ 

އްޤީކޮށްފ ނެތީ،ާމައްސަލަާައކީ.ާމިާނޫންާއެެހންާމައްސަލަާެއއްާނެތް.ާގުޅީާފަޅުާއިންެވސްޓްމެންޓުންާގުޅީާފަޅުާތަރަާ

ާތަރައްޤީކޮށްފ ނެީތާ ާއިންޓަރނޭަޝނަލް ާއެއަރޕޯޓު ާމ ލޭ ާޖީ.އެމް.އ ރު ާއަކީ ާމައްސަލަ ާޙަޤީޤީ ާރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ލަާއަކީ.ާމިނޫންާއެހެންާމައްސަލަާއަކީ.ާއެާތ ނަގއިާޒަމ ނުއްސުރެާބަހައްޓ ފައިާހުރިާބ ލިދީތައްާނަގ ފ ނެތީާމައްސަ
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މައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާޙަޤީޤީާމައްސަލަާއަކީާއެޗް.ޑީ.ސީންާއަތްފޯރ ާފަށެއްަގއިާބޯހިޔ ވަހިކަްނާ

ާރ އްޖޭގެާ ާކޯޕަރޭޝަނުން ާވޯްކ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާޙަޤީޤީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަކީ. ާމައްސަލަ ފޯރުކޮށްދީފ ނެތީ

ާރަށްތަކުާ ާމައްސަަލާއަތޮޅުތަުކގެ ާހަދ ފ ނެތީ ާބަނދަރެއް ާމައްސަލައަކީ ާޙަޤީޤީ ާއަކީ. ާމައްސަލަ ާކޮނެފ ނެތީ ާފަެޅއް ގައި

އަކީ.ާމިނޫންާއެހެންާމައްސަލަާއެއްާނޫންާމައްސަލަާއަކީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޙަޤީޤީާމައްސަލަާއަކީާއެމް.ޑީ.ީޕާ

ާދެވަަނާދައުރަަކށް ާފުއްަދއި ާވަޢުދުތައް ާވެަފިއވ  ާައކީ.ާާރައްޔިތުންނަށް ާައިއސްދ ނެތީާމައްސަލަ ާވެރިކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ނުޑާ މިނޫންާއެހެންާމައްސަލަާއެްއާނޫންާމައްސަލަާއަކީ.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާމިާހުރިހ ާސަބަބުތަކ އިހުރެާއަުޅގަ

ނޑުެގާދ ިއރ ާއިންާއެތަ އްާފަހަަރުކާމިާބިލަކަށްާހަމަާއެްއގޮތަކަްށެވސްާތ އީދެްއާނުކުރ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ

ާގޮތުްނާ ާގޯނ ކުރުމުގެ ާސަރުކ ަރށް ނޑައެިޅގެން ާކަ ާމީ ާތ އީދުނުކުރ ށޭ، ާއެއްގޮަތކަށްވެސް ާބިލަށް ާމި ާއެބަދޭ ބުނަމުން

ނުޑގެާޕ ޓީގެާާއެހެންާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާދިނުމުގެާ ލ ފައިާއޮތްާބިލެއްާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަ

ާއެހ  ާވ ހަކަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުންާާގޮތުން ާފުރުޞަތުދިނުމުގެ ާހަމަހަމަ ާމެންބަރުންނަށް ާއެެހން ާނުކުރ ނަން. ދިގެއް

ާަވބަރަކ ތުހޫ.هللاާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ފައިާއިށީނދެލ ނަން.ާވައްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާއޮތް ާދެން ާދަންފަޅީަގިއާާޝުކުރިއްޔ . ާމި ާިރޔ ސަތަށް ާކުރިން އެރުވުުމގެ

ާދެްއވުމަްށާ ާވަަޑއިގެްނ ާމުޙައްމަދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާެދްއވުމަށް ހަވ ލުެވވަަޑއިގެން

ާމުޙައްމަދުާ ާޢަލީ ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވެިލދޫ ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާދަންަނވަން. ާއެދި އަޅުަގނުޑ

ާިޢއްޒަތްެތިރާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާަވޑަިއގަންނަވަންެދން ރިޔ ސަތަށް

ާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްކެވުމަށް.

ާ

ާފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީހިތަދޫާދެކުނުާ

ާވަރަޙުމަތު ާއަަލިއކުމް ާައއްސަލ މް ާރިޔ ޟުާވަބަރަهللاާ`. ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ކ ުތހޫ.

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާއެ ާަކމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާކޮމިޝަނުގެ ާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިުކ ާހުށަހެޅުއްވި ރަޝީދު

ާދަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއެކު ާއިޚުލ ސްތެރިކަމ  ާވަރަްށ ނޑު ާއަޅުގަ ނަވ ީނާމެންބަރަށް

ފުޅ ވެގެންދ ާކޮންމެާމަސައްކަެތއްާރަނގަޅަށްާބެލެހެއްޓޭނެާނިޒ މެއްާޤ އިމުކުރުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުކަމެކޭ.ާއެާގޮުތްނާ

އަޅުަގނޑުާމިކޮމިޝަންާޤ އިުމކުރުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިާވ ާޚިޔ ލަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާަދންނަވަން.ާއެާގޮތުންާެއާ

ާ ާޤ އިމުކުރެޭވާއިރު ާވެްސާނިޒ މް ާހިޔ ވަހިކަން ާޤ ނޫެނއްގެ ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާރަނަގޅަށް ާއެކަން ާނިޒ މަކަށް ފުިރހަމަ

ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާތ ީއދުކުރަނީ.ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާގޮތުން ާވ ތީ،ާއެ ާބޭނުން ާފ ހަގައެަބ4ާާލިބެން ކަމެއް
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ާއަދި ާކަންަތއްތައް ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާާކުރެވޭ. ާމި ާވަރަްށ4ާާދައުލަތް، ާދޭތެރޭގައި ނަމ 

ާރ އްޖޭެގާ ާދިމ ލަކަށް ާހުރިހ  ާހަމަ ާަދއުލަތް ާއ ދެ، ާފ ހަަގކުެރވޭ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާދޭންޖެހޭ ާސަމ ލުކަން ބޮޑަށް

ާައޅުަގނޑަްށާ ާއެހެންވީމ ، ާމަސަްއކަތްތައް. ާދައުލަތުގެ ާެއީއ ާމަސަްއކަތްތަަކކީ ާކުރެވޭ ާވެސް ާކަންކޮޅެްއގައި ހުރިހ 

ާބިލުގެާޤަ ާމި ާގޮތަކަށް ާމިކަހަލަ ާކުންފުނިތައް ާދައުލަތުގެ ާބަދަލުގަިއ ާއޮތުމުގެ ާުކންފުނިތައް ާސަރުކ ރުގެ ބޫލުކުރެވެނީ

ާދެންާ ާއިތުރަށް ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާއެ ާއަންނ ތީ ާޚިޔ ލަްށ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާިއޞްލ ޙު ާއެ ާއައުން. ބައްޓަންެވގެން

ާތަޢ ރަފުގަާ ާިބލުގެ ާފ ަހގަކުެރވުނީ ާއަިދާއަޅުަގނޑަށް ާޒިންމ ދ ރު ާކުންފުނިތައް ާމިީއާސަރުކ ުރގެ ާވިދ ޅުވެަފިއާވަނީ އި

ހަރުދަނ ާގޮތެއްގައިާާހިންގުމުގެާމަޤުސަދުގައިާޕަބްލިކުާއެްނޓަރޕްރައިސަްސގެާނަމުގައިާޮކމިޝަނެއްާޤ އިމުކޮށްާެއާ

ާ ާއުސޫލުތައް ާއެންމެހައި ާޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ާމަްސއޫލިއްޔަތުަތކ އި ާބ ރުތަކ އި ާެއާކޮމިޝަނުގެ ާޤ ނޫނެވެ. ަބޔ ންކުރ 

ާބ ރުތަކ ިއާ ާކޮމިޝަނުގެ ާއެ ާފެންނަނީ ާމި ާކަމަށް ާފ ހަގަކުެރވޭ ާއުނިކޮށް ާވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތްއިރު ގޮތަށް

ާއެބަހުރި.ާ ާދެއްވ ފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާތަފްސީލު ާގޮތިގެ ާއެކުލެވިގެްނވ  ާކޮމިޝަން ާވ ަހކަ. މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ

ާކޮާ ާމިދެންނެވި ާކޮމިޝަނުންާއެހެންނަމަވެސް ާއެ ާއޮންނަންޖެހޭ. ާވެސް ާތަެކއް ާމަސްޫއލިއްޔަތު ާބ ރުތަކ އި މިޝަނުގެ

ާލިބިގެންވ ާ ާމީހުންނަށް ާއެ ާއަމ ޒު، ާއެމީހުންގެ ާސ ފުކޮށް ާފުޅ ކޮށް، ާމިއަްށވުރެ ާދޭތެޭރގައި ާމަސައްކަތްތަކ  ކުރ ނެ

ާމުހިއް ާއޮތުމުގެ ާއެނގިފައި ާތަފްސީލުކޮްށ ާކަްނތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާބޮަޑްށާބ ރުތަކ އި ނޑަށް ާއަުޅގަ ުމކަން

ާ ާމި ާފ ހަގަކުރެވެނީ ާައޅުަގނޑަށް ާެއސަބަބަށްޓަކައި ެެވ ހަކ4ާާަފ ހަގަކުރެިވގެންދޭ.ާއެހެންވެ ާއެ ާވެގެން ނުކުތ .ާެއހެން

ާޢަލައިކުްމާ ާވައްސަލ މް ާޝުކުރިްއޔ . ާފުރުޞަތަށް ާބޭނުންކޮށްލަން.ާދެއްވި ާފުރުޞަތުގެ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލަން

ާރަކ ތުހޫ.ވަބަهللاާވަރަޙުމަތު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިޔ ސަތަށްާ ާކުރިން ާފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތް ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާދެްއވުމަްށާ ާވަަޑއިގެްނ ާމުޙައްމަދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާެދްއވުމަށް ހަވ ލުެވވަަޑއިގެން

ާދަ ާއެދި ާޢިއްޒަތްެތިރާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާ ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ންނަވަން.

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއަުރވަނީ ާމި ާފުރުޞަތެއް ާވ ހަކަެދއްކުމަށް ާބިލަށް ާމި ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު މެންބަރުން.

ާދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދަށް.ާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެ

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:އިބްރ ހީމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާރަޝީުދާ ާރިޔ ޟު ާބިލެއް ާބެހޭ ާކޮމިޝަނ  ާއެންަޓރޕްރައިސް ާޕަބްލިކު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާފ ހަގަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާެއްއާހުށަހެޅުއްވީތީ ާނުކުތ  ކުެރވޭ
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ާހިްނގ ާ ާސަރުކ ރު ާމަސްއޫިލއްޔަތު ާހަވ ލުވެ ާފަރ ތ  ާހިންުގމުގެ ާބ ރު،ާދައުލަތް ާހިންގުމުގެ ދަންނަވ ލ ނަން.ާދައުލަތް

ާދެންމެވެސްާ ާެއހެންނަމަވެސް ާަހވ ލުވެ ާަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ާއެންމެހައި ާއަށް. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފަރ ތްތަށް،

ާދައު ާދިވެހި ާއުފެޭދާވިދ ޅުެވއްޖެ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާގޮތެްއގަޭއ. ާމިނިވަން ާވަކި ާހިންގަންޖެހެނީ ާކުންފުނިތައް ލަތުެގ

ާމިާ ާބިލުގައި ާމި ާއެއީ ާކުންފުނިތަްއ. ާސަރުކ ރުގެ ާމިނިވަންކުެރްއވޭނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކިހ ވަރަކަށްބ އޭ ސުވ ލަކީ

ާޤ ޫނނެއްާފ ސްކޮށްާ ާއިންާފ ސްކޮްށގެން ާމަޖިލިސް ާބޯޑުތަކަްށާއިންނަނީާރައްޔިތުްނގެ ާއެ ާޢައްޔަންކޮށް ާބޯޑުތަެކއް ގެން

ާގޮތަްށ.ާ ާޢައްޔަންކުރ  ާބައެއް ާފެންނަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްިޔތުން ާގޮތަށް. ާޢައްޔަންކުރ  ާމީހުން ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުން

ާ ާހިންގަން ާދައުލަތް ާއެއީ ާސަރުކ ރުން. ާވަނީ ާހަވ ލުވެފައި ާިހންގުމ  ާމުއަްއސަސ ތައް ާދުވަހަށ7ާާްދައުލަތުގެ ާއަހަރު

ާގޮތުަގިއާ ާގަބޫލުކުރެވޭ ާއަޅުަގނަޑށް ާއެހެންކަމުން ާޢަްއޔަންކޮްށފައި. ާއަކު ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާރައްޔިތުން ވަނީ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައިާިތްއބެވިާބޭފުޅުންނަކީާގިނަާިވޔަފ ރިތަކެއްާކުަރްއވ ާބޭބޭފުޅުންނަށްާވެފަިއ،ާައޅުަގނޑަކަްށާ

ާވެސް ާއެްއގޮތަކަްށ ާނުކުެރވޭ ާއައްޔަންކުރ ާާގަބޫލެއް ާމީހުން ާބޯޑުަތަކށް ާއަދި ާކުންފުނިތަކަށް ާމަޖިލީހުން ަރއްޔިތުން

ާގަބޫެލްއާ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާައޅުަގނުޑ ާކަމަކަށް ާހިންގޭނެ ާކުންފުނިތައް ާމިނިވަންކޮށް ާކޮށްގެންނެްއ ާކަންކަން ގޮތަށް

ާހުށަހަޅުއްާ ާވެސް ާބޭުފޅަކު ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާވެްސ ާމިހ ރު ާެއއީ ާއަމިްއަލާނުކުރަން. ާއެބޭފުޅ ގެ ާވަނީ ވ ފައި

ާެއާ ނޑ ލެްއވީމ ، ާކަ ާފެސިލިޓީސް ާކްރެޑިްޓ ާތެލުގެ ާއިްނ ާއެސް.ޓީ.އޯ ާގޮތަށް ާހިމެޭނ ާއޭަގއި މަޞްލަޙަތު

ާކޮމިޝަން،ާ ާހިމެނޭ ާމި ާތެރޭަގއި ާމަޤްޞަދުތަކުގެ ާފެންނަނީ.ާމީގެ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާބިލެއް ާއޮތް ހުށަހެޅުއްވ ފައި

ާއެކުަލވ  ާކޮމިޝަެނއް ާކޮމިޝަންާވަކި ާވަނީ ާމި ނޑަައޅުްއވ ފަިއ ާކަ ާހިމެނޭ ާކޮމިޝަންތެރޭަގއި ާއެ ލ ފައިވޭ.

ނަޑއަޅ ާއެާބޯުޑެގާ އެކުެލވިގެްނވ ާގޮތް.ާމޯލްިޑްވސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީގެާގަވަުރނަރުާނުވަތަާއެާއޮތޯރިީޓގެާޯބޑުންާކަ

ާ ާއޮފިސަރު، ާެއްގޒެކެިޓވް ާޗީފް ާޑިޕޮސިޓަރީ ާސެިކއުރިޓީ ާމޯލްޑިވްސް ާރެވެިނުއާމެންބަރެއް، ާއިންލެންޑު މޯލްިޑްވސް

ާޕ މަނަންޓުާ ާޓްރެޜަރީ ާއެންޑު ާފިނޭންސް ާއޮފް ާިމނިސްޓްރީ ާޓެކްސޭޝަން، ާއޮފް ާޖެނެރަލް ާކޮމިޝަނަރ އޮތޯރިޓީގެ

ސެކްރެޓަރީ.ާމިާބޭބޭފުޅުންާއެާބޯޑެއްގެާތެޭރގައިާުނވަތަާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަނެއްާގޮތަށްާބ ްއވ ފައިާައިދާ

ާމަޖިލީ ާސިޔ ީސާރައްޔިތުން ާނުކުރެވޭ ާގަޫބލެއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއޮތީމ ، ާގޮތަށް ާލ  ާއަށް ާޭއގެތެރެ ާބަޔަކު ާވަކި ހުން

ނުފޫޒުންާއެއްކިބ ވ ާކަމަކަށް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެންމެާސިޔ ީސާނުފޫޒުާގަދަާއެއްާތ ކަށްާވ ީނ،ާރައްޔިތުންާމަޖިލިސް.ާ

ާ ާމިއީ. ާތަނެްއ ާވަރުގަދަ ާނުފޫޒު ާސިޔ ސީ ާވެސް ާވުރެ ާސަރުކ ރުާސަރުކ ރަށް ާފޯރުވ  ާނުފޫޒު ާއަބަދު ސަރުކ ރަށް

ާކަމަަކްށާ ާގަބޫލުކުރ ނެ ާރައްޔިތުްނނެއް ާިދވެހި ާނުކުރެވޭ ާގަބޫލެްއ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާތަނެއް. ާހިފަހައްޓ  ާނުދީ ހިންގިޔަ

ާެއއްގޮަތކަށްެވްސާ ާަކމަކަށް. ާމިނިވަްނވަނީ ާެއ ާހަމަެޖއްސީމ  ާގޮތަށް ާހިންގ  ާކުންފުނިތައް ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުން

ާރ އްޭޖެގާއަ ާތ ނގައި ާފ ިއތުވީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވަނީ ާމަޤުޞަދުތަކަކަްށ ާމީގެ ާނުުކރެވޭ. ާގަބޫލެއް ޅުަގނަޑކަށް

ާކުންފުނިތަކުގަިއާ ާއެ ާޖެހީމ  ާކޮޅަށް ާނަގ  ާކުންފުނިތައް ާޮގސްފަިއވ  ާިވއްސިވިހ ިލވެގެން ާބަނގުރޫޓުވެ، ކުންފުނިތައް

ާއެްއކޮށް ާިއންވެސްޓަރުންނ  ާބޭރުގެ ާފައިދ ވެ ާހިންގަންފެށީމ ،ާާމިހ ރު ާެއއްޗިހި ާޖޮއިްނވެންޗަރަތކ  ެއކިއެކި
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ާފޯރުަވއިެގްނާ ާނުފޫޒު ާގޮތްޮގތަށް ާެއކިެއކި ާރިޝްވަތ އި ާއަތުްނ ާމީހުންެގ ާހިންގ  ާކުންފުނިތައް ާެއ ާވަދެ އޭގެތެެރއަށް

ނޑަކަށްާއެްއގޮތަކަށްާވެސްާގަބޫލެްއާނުކުެރވޭާމީގެާ މަޤުޞަދުާމިީއާާއޭެގާނ ޖ އިޒުާަފއިދ ާނެގުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ނޑަށްާިވސްނ ލީމ ،ާމިއީާއިޚްލ ސްތެިރކަމ ާއެކުާަރއްޔިތުންަންށާ މިާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާަވގުތ ާައދިާވަގުތ ާއެކުާއަުޅގަ

ާސިނކުިޑއަކަްށާ ާއަުޅަގނޑުގެ ާެއއްގޮަތކަށްެވސް ާައޅުަގނޑަކަށް ާކަމަކަށް ާބިލެއް ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާކޮށްދޭން ކަމެއް

ނޑުާމިާބިލަށްާތ އީދުނުުކރ ނެާވ ހަކަާއ އިާއަދިާިމާނުވަދޭ،ާއަޅުަގނުޑގެާވިސް ުނމަކަށްާނުވަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ާދައުލަތުެގާ ާނަމަ ާތަސްދީޤުކޮށްފި ާމި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފ ސްކުރިަޔސް ާބަޔަކު ާއޮތް ާމެޖޯރިޓީ ާމިތަނުން ބިލު

ާތަސްދީގުނުކުރެއްާ ާމި ާއަދި ާކަމަށް. ާހުއްޓިގެންދ ނެ ާހިންގުން ާއިލްތިމ ސްކުރަްނ.ާކުންފުނިތައް ާއަުޅަގނޑު ވުމަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުރުޞަތަްށ.

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމިހ ރުާ ާވ ހަކަދެްއކުމަށް ާބިަލށް ާކޮމިޝަނުގެ ާއެންޓަޕްރައިޒަސް ާޕަބްލިކު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާދ އިރ  ާެދކުނު ާައރުވަނީާގަލޮޅު ާމި ާފުރުޞަެތއް ާމަޚްލޫފަށް.ާއެއަށްފަުހާާގެާއަޅުަގނޑު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް،ާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާ

ާކުރިއަްށގެންދެވުންާއެދެން.

ާ

ާކެވުން:ވ ހަކަދެއްދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާާގަލޮޅުާދެކުނު

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ާބިލު ާކޮމިޝަްނެގ ާެއންޓަޕްރައިޒަސް ާޕަބްލިކު ާރައީސް. ާިޢއްޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާގެންދިޔަ ާދެމުން ާކްރެޑިޓް ާފަރ ތުން ާއެސް.ޓީ.ޯއގެ ާކަމަށްޓަަކއި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި

ާޝުާ ާއެކު ާއިޚްލ ސްެތރިކަމ  ާވަރަށް ާވަރަށްާ…ކުރުދަންނަަވންމެންބަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ާއަދި .

ާގޮތެއްގަިއާ ާނަހަމަ ާަވރަށް ާއިނ ޔަތްތައް ާއައި ާލިބިވަޑަިއގަންަނވަމުން ާއެ ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާހިތ މަކުރަން ބޮޑަށް

މަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައިާދެްއވިާވޯޓަކ ާގުިޅގެންާަކނޑ ލ ަފއިާވ ތީ.ާމިގޮތަށްާމިފަދަާބިލުތައް

ާމަގަްށާ ާރަނގަޅު ާކަންކަން ާގޯސް ާހުރި ާއެގޮތަށް ާހެދި. ާސަބަބުތަކ  ާއެ ާހެދި ާކަންކަމ  ާއެފަދަ ާހަމަ ާވެސް މިޖެހެނީ

އަޅުަވއިާގޯްސކޮށްާކަންތައްތަްއާކުރެވޭާފަރ ތްތައްާއެާކުރެވޭާކަމަކީާރަނގަޅުާކަންތައްތަކަްށާހެދުމުގެާމަޤްޞަދުގައި.ާ

ާބ ރުތަެކްއާއަޅުަގނުޑާޙަޤީޤަތު ާހުރި ާމިީއާސަރުކ ރަށް ާމެންބަރުން ާބައެްއާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުރަން ާވެްސާހަމަ ަގއި

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމަަސއްކަތްަތކަކަށް ާކުރ  ާަތރައްޤީއަށް ާޤައުމުގެ ާކުންފުންޏަކުން ާވަިކ ާނަމަ ާނޫން ގެއްުލވ ލުމަށް

ާއިބ ރ ތްތަކުންާ ާމިފަދަ ާހުއްުޓމަށް، ާެއކަން ާައޅުަގނުޑާާހަޖަމުނުވެގެން ާވެްސ ާޙަޤީަޤތުގަިއ ާހަމަ ވ ހަކަަދއްކ ތީ

ާނޫންާ ާއަށް ާތަރައްޤީ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާިތބި ާޕ ޓީގައި ާއިނދިކޮޅު ާމިއަދު ނޑުމެން ހިތ މަކުރަން.ާއަޅުގަ
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ާވ ކަްށާނެތިން.ާއަޅުާ ާހުރަހަކަށް ނޑު ާހަަމގައިުމވެްސާއަުޅގަ ާފައިދ އަކަށް ާވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންާނަމަ،ާދިވެހި ގަ

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާިފކުރުަގއި ާވިސްނުމ އި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތަކީ ާމިދ ހ ވެސް ާކުރަމުން ާމިތަނުގައި މިއަދު

ާއަޅުަގނުޑާ ނޑުާތ އީދުކުރަީނ.ާއެާގޮތުން ާއެާޮގތަކަށްާއަުޅގަ އެންމެާފައިދ ާވ ނެާގޮަތކީާމިއީާކަމަށްާގަބޫލުކުެރވޭތީ

ނޑަ ާައޅުގަ ާއަސްލަށް ާބިލުގެ ާމި ާބަދަލުތަކެްއާވެސް ާބައިވަރު ާމިއަށް ާނަމަވެސް ާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ާތ އީދުކުެރވޭ ށް

ާގެންނަންޖެހޭާބަދަލުތަކެއްާ ާހަދައިގެންާމިކަމުަގއިާމިއަށް ގެނެސްާމިާކަމ ާގުޅޭާތަޖުރިބ ކ ރުާބޭފުޅުންނ ާވ ހަކަދަްއކ 

ާބަލައި ާމިހެން ާބިލު ާމި ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާަކމެއް. ާގަބޫލުކުރ  ާހަމަ ާމިާގެނައުމަކީ ާމިހ ރު ާމިސ ލަކަށް ާއިރުގަިއ ލި

ާ ާކޮމިޝަަނީކ7ާާބިލުގެ ާޤ އިމުކުރެވޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމިއީ ާޒިންމ ވުން. ާރައްޔިތުންނަށް ާއެީއ ާމ އްދ ، ވަނަ

ާއޮތީމަ،ާ ާލިޔެަފއި ާމުއައްަސސ އެކޭ ާއުފުލ ނެ ާޒިންމ  ާރައްޔިތުންނަްށ ާސީދ  ާމެދުެވރިކޮށް ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ރަނީާސީދ ާކިހިނެއްބ އޭާރައްޔިތުންނަށްާމިާޒިންމ ާއުފުލ ާވ ހަކަާމިާއަންނަނީ.ާއޭގެާބަދަލުގަިއާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަ

ާއެބަހުރި،ާ ާބަޔ ންކުރެވިަފއި ާެވސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަިދ ާޤ ނޫނުތަކުަގއި ާގިނަ ާވަރަްށ ާީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާަމޖިލީހަ ާރަްއޔިތުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ އަށ އި ާހަމަ ާައޅުަގނުޑާމިސ ލަކަށް ާއޭރުން ާކަމަށް. ާޒިންމ ވ ންޖެހޭނެ ށް

ާގޮތަށް،ާ ާދަންނަވ ލި ާމި ާވެސް ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާވެވުނީ. ާޒިންމ  ާއެ ާރައްޔިތުްނނަށް ާގޮުތަގއި ގަބޫލުކުރ 

ާއިންނެވި ާމި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަރ ތުން،ާމި ާދިޔައީާއެސް.ޓީ.ޯއގެ ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިސ ލަކަށް

ރިޔ ޟްާރަޝީދު،ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވަރަށްާގިނަާދުވަސްަތކެއްާވަންދެންާރައްޔިތުންނ ާގުޭޅާ

އެމް.ޑީ.ީޕާާވަރަށްާމުހިއްމުާޚިދުމަތްތަކެއްާދެއްވަމުންާވަަޑިއގެންނެވިާބޭފުޅެއް.ާނަމަވެސް،ާމިާޢިއްޒަތްެތރިާމަޖިލީހުންާ

ާގުޅިާ ާަވރަށްާމުހިއްމުާވޯޓުތަކެްއާއަށްާއަޣްލަބިްއޔަތުާެގއްލުމ  ާއަށްާެއއީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ގެންާމިާމަޖިލީސްާތެރޭގަިއާއައި

ާނިންމެިވާ ާވޯޓުދެއްވަން ާދެކޮަޅށް ާއެއ  ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟު ާޕްރެޝަރުގައި ާދިން ާއެ ާވޯޓެްއަގއި ާޤަބޫލުކުރެވުނު ކަމަށް

ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަުތގަިއެވސް ާދ ާާނިންމެވުމަކީ، ާމުހިއްމުވެގެްނ ާހަމަ ހެދުމަށް

ާއެްއ،ާިމާ ާވ ހަކަ ާދ  ާދައްަކމުން ާވެސް ާމިހ ރު ާތަުކރ ރުކޮށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެމް.އެން.ބީ.ސީ ާއެހެންމެ ސަބަބޭ.ާހަމަ

ާފ ސްކޮްށާ ާއެ ާތިބެގެން ާމިތ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފޮނުވައި، ާޤ ނޫނު ާއެ ާސަރުކ ރު ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

މްހޫރިއްޔ ާއޭތިާަތސްދީޤުކުރަްއވ ާއަުޅަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެނިފެސްޓޯަގިއާރައީސުލްޖު

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުން ާހިްނގ ނީ ާމީޑިޔ  ާދައުލަތުގެ ާވެރިކަެމއްަގިއ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމަީތން ާގޮތުގެ ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާބަޔ ންކޮށްފަ ާދަށުންަކމަށް ާޯބޑެްއގެ ނޑުމެންާފ ސްކޮްށާއެކުަލވ ލެވޭ ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާގޮަތށް ާއޮތް އި

ާޢައްޔަންކުިރާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާވެސް ާއެތަން ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާފެންނަނީ ާމި ާމިއަދު ާވެސް ާނިންމ ލީމަ އެކަން

ާމި ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަންކަމ ހެދިޭއ ާއެހެންވީމ ، ާތަްނ. ާއޮތް ާހަވ ލުނުކޮށް ާމަޖިލީހަށްާބޯޑަށް ާބިލު ފަދަ

ާޑިވެލޮޕްމަންޓުާ ާތިލަފުށި ާސަބަބަކީ، ާޖެހޭ ާމި ާހުށަހަޅަން ާބިލު ާމިފަދަ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާޖެހެނީ. ާމި ހުށަހަޅަން

ާޕ ލިމެންޓްީރާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާުކއްލިއަކަށް ާމަސައްކަތެއް ާޮއތް ާކޮށްފައި ާނިޔަތެއްަގއި ާހެޔޮ ާބަޔަކު ާނަމުގައި ކޯޕަރޭޝަން



 14 

ާ ާރައީސަށް ާދ ތީ.ާމ43ާިގުރޫޕުގެ ާހަވ ލުކުރަމުން ާމަސައްކަތްތައް ާގޮތަކަށް ާބޭނުން ާދީފައި، ާޑޮލަރު ލިޔަން

ާޔަޤީންާ ާހަމަ ާވ ތީ. ާފައިދ ތަކެއް ާއެތަނުން ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާނުޖައްސ ނަމޭ ާއެއް ާމައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެންނެއް

ާއެއްބ ުރލު ާކަމެއްަގއި ާކޮންމެ ާފައިދ ވ ނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާތިބީ ާމި ާނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޭން. ން

ާ ާޤަބޫލުނުކުރެވެނީ ާފަުޅ43ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތިލަފުށީގެ ާބޭނުންވަނީ ާސީދ  ާވަގުތު ާމި ާހަމަ ާޑޮލަރު މިލިޔަން

ނޑުމެންނަށްާކުެރވޭާުސވ ަލކީ.ާެއއަށްވުރެާއެާ ނޑުާމ 43ާާހިއްކަންތޯ،ާނޫންތޯ.ާެއއީާއަުޅގަ މިލިަޔންާޑޮލަރަށްާއަުޅގަ

ާރައްޔިތުްނނަ ާދިވެހި ާއަށްާރަނގަޅޭ ާސިޓީ ާބޭސް ާސަލ ންޖަހަމުން، ާހަވ ލުކޮށްދިނަސް. ާއަޅ ަފއި ާގެތަކެއް ށް

ސަލ ންޖަހަމުންާދ ާފަރ ތްތަކަށްާއެާފައިސ ާދިނަސްާމ ާރަނގަޅު.ާނޫންާނަމަާމިހ ރުާޕަޕުއ ނިުއގިނީަގއިާތ ށިވެފަިއާ

ރަުދކޮށްދިނަސްާމ ާރަނގަޅު.ާއެާތިބަާދިވެހިާަރއްޔިތުންާމ ލެާގެންނަންާއެާމީހުންގެާޓިެކޓުާޚަރަދަށްާއެާފަިއސ ާޚަ

ާމިފަދަާ ާގެންދ ތީއޭ ާދެމުން ާޕްރޮޖެކްޓުތައް ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާރައީސަށް ާގުރޫޕުގެ ާޕ ިލމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ އެހެންވީމ ،

ާކޮމްޕެނީަގިއާ ާެއއަރޕޯޓްސް ާއ އި ާއެމް.ޕީ.އޭ ާސަބަބަކީ، ާވ  ާމުހިއްމު ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާވަނީ. ާމުހިއްމު ާމި ބިލުތައް

ާދ އިރ ެގާމަސައްކަތްކު ާމަޑަވެީލ ާމަިޖލީހުގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމި ާބަޔަކީ، ާތިބި ާލ ފަިއ ާމިއަދު ާިއސްކޮށް ާއެންމެ ރަން

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުގެާއ އިލ ގެާއިސްާޭބފުޅުންާކަމަށްާވ ތީ.ާއެާތަންަތނުގައިާތިބިާމުަވއްޒަފުްނާ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފ ޅުކުރަމުން. ާދަނީ ާއެ ާކަންބޮުޑވުން ާބިރުދައްކަމުން.ާއެ ާއުުފލަމުން. ާަޝކުވ  ާއެ ާހަމައަށް ނ 

ާއަދިާ ނޑ ލ ނެކަމ އި ާކަ ާއިން ާވަޒީފ  ާމީހުން ާއެ ާަނމަ ާވ  ާކަމަށް ާމަސައްކަތްނުކޮށްފި ާގޮތަށް ާބުނ  އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުެމްނާ ާއަޅުގަ ާހެދި ާމިސަބަބުތަކ  ާއ އި ާމައްޗަށްލައިދޭތީ ާއެންމެ ާނަގ ، ާމީހ  ާހުންނަ ާދަށުަގއި މަސައްކަތްކޮށްދޭ

ނުޑެގާމި ާތ އީދުކުރެވެނީ.ާއަުޅގަ ާމި ާބިލަށް ާމި ާމިއަދު ާޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނަޑށް ާމި ާކުރަން ާމިއަދު ކަންކަން

ާދައްަކްނާ ާވ ހަކަތަްއ ާމި ާައޅުަގނުޑ ާެވސް ާދުވަހަކު ާކޮްނމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާމިހ ރު ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ވ ހކަ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާސަބަބަކީ، ާވީހ ވެްސާބޭނުންވޭ. ާގޮސް ާއެކު ާއޮމ ންކަމ  ާއަމ ންކަމ އި މަސައްަކތްތައް

ާރައްޔިތުްނެގާ ާދިވެހި ާކަމެއް. ާބޭނުންވ  ާވެސް ާެއންމެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިއުމަކީ ާކުރިއަްށ ާސްީޕޑެްއގައި އަވަސް

ާދޭތެރޭާ ާސްޕީޑ  ާމިދ  ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާއެތިބީ ާމިައދު ާބަޔަކު ާގިނަ ާތެރެއިން

ާޮއްތާ ާކުރެވެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާައވަސްކުރުމަށް ާމަސަްއކަތް ާމި ާގޮތުން ާނޫން.ާއެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެނެއް

ާެއާ ާވަކިކޮށް، ާމަޤ މުން ާއެ ާމަނިކު ާމޫސ  ާރީކޯ ާރައީސް ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމުހިއްމުކަމަކީ އެންމެ

ނޑުމެްނނ ާގުޅިގެން މަަސއްކަތްކުެރވޭާތަންދޮރުާދަންނަާރަނގަޅުާޕ ލިމެންޓޭރިއަނެއްާައއުމުންާާމަޤ މަށްާޤ ބިލުާއަޅުގަ

ާެއކަްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެިދ ާވަރަށް ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާެއކަމ  ާދެކޭތީ، ކަމަށް

ނޑުމެްނގެާތ އީދުާެވްސާޤަބޫލުކޮށް،ާއަދިާއެމް.ޑީ.ީޕގެާޕ ލިމެންޓްރީާގުރޫޕްާއެކަމަށްާކުރިމަތިލައްވ ާފަރ ތަކަށްާއަޅުާ ގަ

ނޑުާމިާފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،ާކުރިންާދުވަހުާވެްސާ އޮތްާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާހަމަާއެހެންމެާއަޅުގަ

ާޞ ލިޙު،ާއިޫބާއެފަދަާ ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިްނނަވަރު ާފ ަހގަކޮށްލިން އަޅުަގނޑު
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ާއަުޅގަނ ާެއާބޭފުޅެކޭ ނޑުމެންނ އި ާއަުޅގަ ާހަމަގައިމުެވްސ ާއޭރުން ާގެނެްސދޭން. ާމަޤ މަށް ާއެ ާބޭނުންވަނީ ާމި ޑުމެން

ާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙު،ާ ފަރ ތ ާއެކީަގއިާުގޅިގެންާމަަސއްކަތްކުެރވޭނެ.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާަފރ ތުންާދުވަހަކުާވެސް

ުހރަސްއަޅ ފަާއެއްާނޯންނ ނެ.ާެއއީާސަބަބުތަެކއްާހުރެގެން.ާވ ހަކަދަްއކަވަިނކޮށެއްާޑީ.އ ރު.ޕީގެާފަރ ތަކުންާެއާކަމަށްާ

ާއެުކާ ާމީހުންނ  ާއެހެން ާއިހުތިރ މުކޮށް، ާމީހުންނަށް ާއެހެން ާވީމަ. ާފަރ ތަކަށް ާލިބިގެންވ  ާއިހުތިރ މު ާސަބަބަކީ، އެ

ާމެންބަރު ާއެހެން ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާވެސް ާމަޖިލީހުގަިއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއުެޅވޭތީ. ާގުިޅގެން ާތިއްބެވިާވ ހަކަދަްއކ  ާއެބަ ން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާެވސް ާއަކީ ާމުޞްޠަފ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާމަސައްކަްތކުރ .ާމިސ ލަކަށް ގުިޅގެން

ާމިތާ  ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާސަމީރަކީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާމިސ ލަކަށް ާބޭފުޅެއް. ޤަބޫލުކުރ 

ާގަލޮޅުާ ާމިސ ލަކަށް ާޢަބްދުާމިއިންނެވި ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާهللاއުތުރު ާހެންވޭރުާ، ާއެހެންމެ ހަމަ

ާއިނގޭޯތ.ާ ާއެއް ާދަންނަވަންާމިއީާސީރިޔަސްާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަބްދުލްޣަފޫރުމެން ާހ މިދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ނޑުާދަްއކ ާވ ހަކަާެއއްާނޫން.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހު ގެާމަސައްކަތްތައްާމިއަދުާމަޑުޖެހިާމިތާ މިއީާޖޯކަކަށްާއަުޅގަ

ާދިވެިހާ ާވީ.ާމިއަދު ާީސރިޔަސް ާވަރަށް ާއެއީ ާދިޔައިމަ ާހަމަައށް ާއަތްލ  ާގަޔަށް ާައނެކަކުގެ ާއެަކކު މަސައްކަތްނުކުެރވި

ާބޭނުމެްއާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޭކަްށ ާފުރުޞަތު ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާހައި. ާވަރަށް ާތިބީ ާފްރަސްޓްރޭޝަްނސް ރައްޔިތުންގެ

އެތައްާބައިވަރުާކަންތަްއތަކެއްކޮްށ،ާއެތައްާބަިއވަރުާަކންތައްތަކެއްާބޮލުަގއިާއެޅީމަާަޙޤީޤަތަށްާމިއަދުާމިތ ތެރޭާނޫނޭ.ާ

ާމަޖިލިސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމ ާލީޑަެރއް ާގުރޫޕުެގ ާޕ ލިެމންޓްރީ ާހަޖަމުނުކުރެވޭ ާއެކަމަށް ާދެްއކީމަ ާބަަޔކު ާވ ހަކަ އެ

ާ ާގޮެތއް ާއެކަންކުެރވޭނެ ާއިނުމަކީ ާޕ ލިމެންޓްީރާތެރޭގައި ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާނުފެޭނ ާމިއަދަކު ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ނޫން.

ގުރޫޕުގެާީލޑަރުާޑިފެންުޑކުރ ާތަނެއް.ާެއއީާހަމަާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާރަނަގޅަށްާސަބަބެްއާޮއވެގެން.ާޤަބޫުލކުރަންާދަތިާ

 ވަނީ.....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރުާމެންބަރު....

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުގަލޮޅޫާދެ

ާބިެލްއާ ާކޮމިޝަނުގެ ާއެންޓަރޕްރަިއސް ާޕަބްލިކު ާނިްނމ ލަނީ ާމި ާހިސ ބުން ާމި ާވ ަހކަކޮޅު ނޑުގެ ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާ ާކަމަށްޓަކައި ރަޝީދަށްާއަޅުަގނުޑާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި

ފަށްފަށުންާޝުކުރުއަދ ކުރަމޭ.ާމިާބިލުާހަމަާމިާހުށަހަޅަންޖެހޭާސަބަބުތަކަކީާމިދެންނެވިހެންާސަރުކ ރުަގއިާގޯްސކޮްށާ

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާނިޔަުތަގއޭ، ާއެުޅވުމުގެ ާމަގަށް ާރަނގަުޅ ާކަންތައްތަކެއް ހުރި

ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމަނިކުފ ނަީކާާރަޝީދުގެ ާއެ ާނަޝީދު، ާމުޙައްމަދު ާރައީްސ ާމިސ ލަކަށް ާފ ހަގަކުަރއްަވއިފި. ެވސް
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ާއެފަދަާ ާހ ލަތްތަކުގައި ާއެކަމަުކާމަޖުބޫރީ ާކަމަށް. ާބޭފުެޅްއާނޫން ާކަންކުރަްއވ ފަިއވ  ާގޮަތށް ާމަގުފަހިވ  ކޮރަޕްޝަނަށް

ާހުޅުހެން ާމިދެންނެވި ާސަބަބަކީ ާޖެހޭ ާމި ާދ ން ާވިސްނުންފުޅު ާރީޯކާގޮތްގޮތަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވޭރު

ާލައިގެންާ ާމީހުން ާނުދަންނަ ާދޮރެއް ާތަނެްއ، ާލައިގެން، ާމީސްމީހުން ާކޮރަޕްޓްެު ާއެކަހަލަ ާހެދި. ާމަނިކުމެންނ  މޫސ 

ާމިކަން.....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަމ ޒުކޮްށގެން ާއަށް ާމައްސަލަ ާހުށަހަޅިފައިވ  ާމެންބަރު، ާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދެވުމަށް ާކުިރއަްށ ވ ހަކަފުޅު

ާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާޖެހެނީ. ާމި ާހުށަހަޅަން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނު ާމިފަދަ ާއުޅޭތީ ކުރަން

ޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުުރއަދ ކުރަމުންާމިާބިލުާބަލައިގަނެާކޮމިޓީާއަށްާގެންޮގްސާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް

ާއެާ ާމަޝްވަރ ކޮށް، ާއެކު ާފަރ ތްތަކ  ާވ  ާލިބިަވޑަިއގެންފައި ާތަޖުރިބ  ާމިކަމުގެ ާފަރ ތްތަްއ، ާގުޅުންހުރި މިކަމ 

ާއަޅުަގނ ާދިއުމަކީ ާވެެގން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާއެީކ ާެއއްބ ރުލުމ  ާބޮޑުާފަރ ތްތަކުގެ ާވަރަށް ާހަމަ ާިލބޭނެ ޑަށް

ާހިތްހަމަޖެހުމެއްާކަމުގައިާދެކެްނ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުރިހ ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާގެންދިއުމަްށޓަކައި ާކުިރއަށް ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާިއއްޒަތްެތރި ާުޝކުރިއްޔ  އ ދެ،

ާއެއްބ ރުާ ާދެއްވ  ާފުރުޞަތުާމެންބަރުން ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ލުމަށްޓަކައި

ާނ ޒިމް.ާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާވ ނެ ާއިޢުލ ނުކޮށްފައި ާކުރިން ދިނުމަށްޓަކައި

ާރަޝީ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއަޅުަގނޑަްށާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަްށާހޯރަފުށީ ާނަންފުޅު ދުގެ

ާނ ޒިމަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާަވންޏ  ާކަމަށް ާއިުޢތިރ ޟްނުކުރައްވ  ާރަޝީދު ާއަޙްމަދު ާއެހެންަކމުން ާއޮތް. ާއެބަ ލިބިފައި

ާއޮތް.ާއެހެްނވީމ ،ާ ާއިުރާއެބަ ާގަިޑެއއްހ  ާގ ތްަގނޑަކަށް ާބ ކީ ާމިހ ރު ާއަށް ާއަރުވ ނަން.ާއ ދެ،ާއެމް.ޑީ.ޕީ ފުރުޞަތު

ާދަންަނވ ނީ ާދ އިރ ގެާާއަޅުަގނޑު ާމަޑަވެލި ާމެްނބަރު ާދެއްވި ާފުރުޞަތު ާޢިްއޒަްތތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން މިހ ރު

ާވ ަހަކާ ާނ ޒިމް ާމުޙައްމަދު ާއެހެންވީމ ، ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތެއް ާމިހ ރު ާނ ޒިމަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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 ާކަދެްއކެުވން:ވ ހަާންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުރ ގެާމެމަޑަވެލިާދ އި

ާބިލުާ ާމި ާއެކުެލވިގެން ާބިލެއް ާކޮމިޝަންގެ ާއެންޓަރޕްރައިސް ާރައީސް.ާޕަބްލިކް ާޢިއްަޒތްތެރި `.ާޝުކުރިްއޔ 

ނޑުމެންނަށްާޚަބަރުާލިބުނީާކުންފުނިތަކ ާބެހޭާބިލެއް.ާމިއަދުާމިއައީާެއާ ފަރުމ ކުރެވެމުންާމިާދަނީ.ާއިްއޔެަގއިާއަުޅގަ

ާެއއްކޮޅުްނާ ާކިޔ ލީމ ، ާބިލު ާމި ާއަޅުަގނޑަށް ާމީގައި ާދެްނ ާބިލެއް. ާތައްޔ ރުކުރުމ  ާމީހުން ާލ ނެ ކުންފުންޏަށް

އަނެއްޮކޅަށްާބެލީމ ،ާމިާކަށަވަރުާވަނީާމިއިންާއެބައުޅެއޭާެއހެންާކަހަލަާކަންތައްތަކެއް.ާެއއީާއެްއގޮތަކަށްާވުރެާގިަނާ

ާޕްރޮގް ާދަތިުކރުމުގެ ާސަރުކ ރަށް ނޑަްށާގޮތްގޮތުން ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއަްނނަ ާނުކުމެގެން ާމައްސަލަ ާމި ާތެޭރގައި ރ މުގެ

ާވ ހަކަފުެޅއް.ާ ާއޮތް ާިއވިަވޑަިއގަންނަވ ފައި ާއަދި ާފެިނފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަްށ ާއިން ާމީިޑޔ  ާމިއީ ފ ހަގަކުރެވޭ.

ނޑުާަކންބޮޑުވ ާކަންތައްަތކެއްާއެބަުހރި.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ވަނަާމ އްދ 39ާާގެާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާ ާބުނޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބަ ާަޙއްޤުތަކ ިއ39ާާވަރަށްާސ ފުކޮށް ާަބޔ ންކޮށްފައިވ  ާބ ބުގައި ާބުނަނީ،ާމި ާމ އްދ  ވަނަ

ާކޮންެމާ ާނެތި، ާތަފ ތުކުރުމެއް ާގޮތަކުން ާއެްއވެސް ާމަތީން ާގޮތުެގ ާވ  ާަބޔ ންކޮށްފައި ާބ ބުަގއި ާމި މިނިވަންކަން

ިމާޙައްޤ އިާމިނިވަްނކަންާލިބުމުގައިާއެާމީހެްއގެާނަސްލަށްާުނވަތަާއުފަްނވީާޤައުމަކަްށާމީހަކަށްމެާލިބިގެންވެާެއވެ.ާ

ާނުކުޅަދުންތެރިކަންާ ާަނފްސ ނީ ާނުވަތަ ާޖިސްމ ނީ ާނުވަތަ ާއުމުރަށް ާނުވަތަ ާިޖންސަކަށް ާުނވަތަ ާކުަލއަކަށް ނުވަތަ

ާކަމަ ާބޭނުންވ  ާބަަލން ާައޅުަގނޑު ާނުވަތަ.ާމިއީ ާސިޔ ސީ ާމީހެްއގެ ާއެ ާެއާނުވަތަ ާުނވަތަ ާިސޔ ސީ ާމީެހއްގެ ާއެ ކީ.

ާނުފޫޒުންާ ާސިޔ ސީ ާވިދ ޅުީވާމިއީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަމުން ާބިލު ާވިސްނުމަކަށް.ާމި ނޫންވެސް

ާވަރަްށާ ާއޮތް ާއެބަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާވ ހަކައެްއ. ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، އެްއކިބ ކުރުމަށޭ.

ނެއްކ ާމިާޢިއްަޒތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރެްއވިާވެްސާބޭފުޅެއްާމިާމަޖިލީހަށްާމިާސ ފުކޮށް.ާއަ

ބިލުާހުށަހަޅުއްވަިއގެންާމިާުއެޅނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއިންާވަރަްށާސ ފުކޮށްާއެބަާއެނޭގ،ާމިީއާވަކިާތަެނއްަގއިާއިންނަާ

ާއަ ާބޭފުޅެޭކ ާއިންނަވ  ާކުލަޖަްއސަިއގެްނ ާމިކަހަަލާތުންފަތުގައި ާެއހެންނަމަވެސް، ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް ނޑު ުޅގަ

ާދަޢުވ ކޮށްގެްނާ ާމިތަނުން ާކަމަށް ާނޭނގޭ ާވެސް ާބޭރު ނޑޭރިަގނުޑގެ ާބަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާގެނެސް ާމި ބިލުތައް

ާހުށަހަޅުްއވަ ާއިއްެޔގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާހުށަހެޅެނީ ާމި ާކޯެޗއްތޯ ާމިއީ ާދ އިރު އިިފ،ާވ ހަކަދަްއކަމުން

ާއަިދާ ާގަތުމަށް، ާހޯދުމ އި ާތަކެިތ ާސަުރކ ރަށް ާއެއީ ާެވސް. ާބިލެއް ާރަނގަޅު ާފަރ ތުން ާޕ ޓީެއއްގެ ާއިދިކޮޅު މިތަނަށް

ާގިަނާ ާއެބަހުރި ާބިލުގައި ާއެ ާބިލަށް. ާއެ ާތަޢުރީފުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ މ ވަށު

ާ ާއެ ާއެެހންނަމަވެސް، ާރަނގަޅު. ާބިލަކަށްާކަންތައްތަެކއް ާމި ާމިއަުދ ާވ ހަކަދެްއިކޔަސް ާތ އީުދކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ބިލަށް

ާމީެގާ ާއެބަޭވ. ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ނަޑއެިޅގެން ާވަީނާކަ ާެއއް.ާސަބަބަކަށް ާވ ހަކަ ާއެ ާދެއްކޭކަށް ާމިގޮތުން ނެތޭ

ާިމާޤަ ާކަންަތއްތައް ާހުށަހެިޅގެންނުވ ނެ.ާސިޔ ސީ ާގޮތަށް ާއެ ާއެްއކިބ ކުަރން ާނުފޫޒުން ާޢިްއޒަތްތެިރާސިޔ ސީ އުމުަގއި

ރައީސްާދެންާކުރިއަށްާގެންދ ނެ.ާސިޔ ސީާގޮތުންާނުކުންނަާޕ ޓީއަކުންާރ އްޖޭގެާވެރިކަްނާރައްޔިތުންާހަވ ލުކުރަނީ.ާ

ކިހިނެތްތޯާސިޔ ސީާކަންތައްތައްާމިާަޤއުމުންާެއއްކިބ ކުެރޭވނީ.ާދެންާމިާބިލުަގއިާމިާބުނ ާމަޤުޞަދުތަކުގެާތެޭރަގިއާ
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ާމަޖި ާރަްއޔިތުންެގާރައްޔިތުންެގ ާފ ހަަގޮކށްދެއްަވއިފި. ާެއކަން ާމެންބަރު ާގުރޫުޕގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ނުޑެގ ާއަުޅގަ ލީހަށް

ާމިތަނުންާ ާމިއީ ާމުއައްަސސ  ާެއއް ާސިޔ ސީ ާވަރުގަދަ ާއޮތް ާޤައުމުގައި ާމި ާނޫންތޯ. ާތަނެއް ާސިޔ ސީ މަޖިލީހަކީ

ނުޖެހޭާކަންތައްތަކަްށާބަލ އިރުގައިާމިާބިލުަގިއާނިންމިދ ނެތޯ.ާރަނގަޅުާވ ހަކަާއެއް.ާހަމަާއެހެންމެާމިާބިލުގެާދޮކޮޅު

ާ ާއޮްތ ާއެބަ ާތެރޭަގއި ާޝަރުތުތަުކެގ ާޢައްޔަންކުރުމަށް ާމީހުން ާކޮމިޝަނަށް ާމ އްދ 8ާއެބަޖެހޭ މެންބަރުްނެގާާ-ަވނަ

ާޝަރުތު.ާއޭގެާ)ހ(ާގައިާއެަބާބުނޭާރިޝްވަތުގެާކުށެއްާނުވަތަާމަކަރ އިާހީލަތުގެާކުށެއްާނުވަތަާވަްއކަމުގެާކުެށއްާ

ސ ބިތުވެފަިއވ ާމީހެއްާކަުމގަިއާނުވުން.ާކޮންތަނަކަށްތޯާސ ިބތުާވަނީ.ާޝަރީޢަތަށްތޯ.ާަޝރީޢަތަށްާސ ބިތުވ ާކަމަްށާ

ނޑަށްާއެބަާފެނޭާމުއްދަތެއްާއެބަާޮއވޭ.ާނުވަތަާ އަހަރުާދުވަހުގެާތެރޭަގިއ7ާާވެއްިޖއްޔ ާއެހެންާޤ ނޫނުތަކުަގއިާއަުޅގަ

ާ 32ާާނުވަތަ ާތެރޭގައި ާދުވަހުެގ ާޤަބޫުލކުރަނީ.ާއަހަރު ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާއަންނަންޖެހޭނެ ާމިޮގތަށް ާއުމުރަށް ުނވަތަ

ާކޮމިޝަނަށްާ ާމިއޮތީ ާދެން ާހިނގައިދ ނެ. ާެވގެން ާމައްސަލައަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިއީ ާނަމަ ާވަނީ އެހެންނޫންކަމުގައި

.ާއޭަގއިާއެބަާއޮތްާމިދެންެނިވާބޯޑަށްާމީހުންާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނީާޕ މަނަންޓުާސެކްރެޓަރީ،ާއެއްާއެތަނުަގއިާއެބައިން

ާ ާއެއް.8ާާނުކުތ ގައި ާމައްސަލަ ާަޝރީޢަތަށް ާދޫކޮށްގެން ާޗެކެއް ާވ  ާބައުންސްވެފަިއ ާއެބަހުރި ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާޙުކުމްނުކޮށް.ާ ާޝަރީޢަތުގައި ާއެއް ާމައްސަލަ ާއެކަހަލަ ާއޮވެދ ނެ ާފަހަރުގައި ާވެސް ާސެކްރެޓަރީ ޕ މަނަންޓު

ާބޯާ ާމި ާޕ މަނަންޓުާއެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔ  ާމަޤ މުގެއްލޭނެ. ާވަޒީފ ، ާއޭަނގެ ާޢައްޔަްނކުރުމަށްފަހުގައި ާއޭނަ ޑަށް

ާިމާ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާގޮތަަކށް ާދެކޮޅުނުޖެހޭ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާގެއްލޭނެ. ާއަށް ާއޭނ  ާމަޤ މު ސެކްރެޓަރީކަމުެގ

ނޑަ ށްާޗެްކާއެންުޑާބެލެންސްާމީގައިާހިމެނޭާއަންނަނީާދައުލަތުގެާހިްނގުންާހުއްޓުވ ލަން.ާަދއުލަތުގެާފަރ ުތންާއަުޅގަ

ނަމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާމަްއސަލަާއެއްާނެތް.ާސަރުކ ުރގެާފަރ ުތންާވެސްާމީހަކުާއިންނަންޖެހޭނެ.ާއެއީާސަުރކ ރަކީާިމާ

ާރައްޔިތުްނާ ާލޮބުވެތި ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާމުހިއްމު، ާއެންމެ ާނިޒ މެއްގެ ާފުރިހަމަ ާިރޔ ސީ ާއޮތް ާވަކިވެަފއި ތިންބ ރު

ާހިތްޕުޅ ހަމަނުޖެހޭާާވޯޓުދީގެން ާބަޔަކު ާަވކި ާވެދ ނެ ާފަހަރުގައި ާމިއަދު ާެއއީ. ާސަރުކ ރެއް ާއޮންނަ އިންތިޚ ބުކޮށްފައި

ާތިމަންނަމެންނަށްާ ާަވޢުދުވީ ާނުކުމެ ާކުރިމައްޗަށް ާރައްިޔތުން ާބޭފުޅުން ާތި ާއެއީ ާދިމ ެވފަ. ާމިއޮތީ ާމިއަދު ގޮތަކަށް

ާޖަވ ބުދ ރީކޮށް ާސަރުކ ރު ާއޭރުންނޭ ާދޭށޭ. ާސަރުކ ުރާާޕ ލިމެންޓު ާެއހެންނަމަވެސް، ާހިންގޭނީ. ރަނގަޅުގޮުތަގއި

ާނޫން.ާ ާހުއްުޓވ ކަށް ާިހންގުން ާކަންަތއްތައް ާވޯޓުދެްއވީީކާރަްއޔިތުން.ާސަރުކ ުރގެ ާބޭފުޅުްނނަށް ާތި ހުއްޓުވ ކަްށާނޫން

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާއުފަން،ާތިނަދޫ ާރަށަށް ާައޅުަގނުޑގެ ާއަޚް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއުޅެނީ ާމި ާެވގެން ާމެންބަރުާމިއަދު ރި

ާއިްނާ ާސަޕްލައި ާއަީކާފިއުލް ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން.ާމައްސަލަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ  ާެއއް ާފ ހަގަކުރެްއވި ާޤަސަމް މުޙައްމަދު

ާޤ ނޫުނއަސ ީސއ ާ ާއެއީ ާގޮތަށް. ާއޮތް ާތަފ ތުކުރުން ާބަަޔކަށް ާަވކި ާނެިތ، ާގޮތެއް ާވަކި ާައއީ ާދެމުން ާތެޔޮ ކުރީަގއި

ާވ ާގޮތަށް،ާއަިދާާޚިލ ފު.ާމިހ ރުާދެނީާއެާމީހެއްގެ ާއެކަންާުކޅަދ ނަާވެގެން ާއަށްާބެލުމަށްފަހު،ާއެމީހަކަށް ކެޕޭސިޓީ

ާއޮތީ.ާ ާމި ާގޮތަށް ާދޭ ާއެ ާމީހަކަށް ާއެ ާބަލ ފައި ާެވލިޔު ާއެ ާމޯގޭޖުކޮށް ާސ މ ނުތައް ާހުރި ާއަތުަގއި ާމީހެއްގެ އެ

ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް ާނަން ާމީހެއްގެ ާވަކި ާކޮންމެހެން ާރަނގަޅަްށާާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ިމކަން
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ާމެންބަރުންނަށްާ ާޕ ޓީގެ ާއަޅުަގނުޑ ާވަނީ ާބޭނުން ާފ ަހގަކޮްށލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއ އެކީ ާހަމަ ާދެން ސ ފުވެގެންދ ނެ.

ާބ ކީާ ާބިލެއް.ާއަދި ާބޭނުންވ  ނޑުާވ ހަކަދަްއކަން ާދ އިރ އެއްަގިއާއަޅުގަ ާބިލަށްާފުޅ  ާމި ާއެކު ާއޮތުމ  ާފުރުޞަތު ވެސް

ާއޮ ާަވގުތު ާއެންމެންނަށްާފަހަތުގައި ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާބޭނުންކުރ ނަން.ާއެއީ ާފުރުޞަތު ާއެ ނޑަށް ާައޅުގަ ިތއްޔ 

ވަގުުތާދިނުމުގެާގޮތުން.ާައޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ފަިއާނިންމ ލަންާބޭނުންާވަނީާމަޢުޞޫމްާއެްއވެސްާަބެއްއެގާ

ާބޭނު ާަމއިުކ ާމި ާޕޯޑިޔަުމގެ ާމި ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންެގ ާެއީއާޙައްޤަށް ާޚިލ ފު، ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ާއެީއ ންކޮށްގެން

ާއޮތްާ ާމައްޗަށް ާމީހެއްގެ ާކޮންެމ ާެއއީ ާޙައްޤުތަަކކީ ާދިރިހުރުމުގެ ާޙައްޤ އި، ާމިނިަވންކަމުގެ ާބ ބ އި، ހަމަހަމަކަމުގެ

ާކުިރއަށްާ ާވ ހަކަފުުޅ ާމަޖިލީހުގަިއ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާނޫނިްއޔ  ާމަތީން ާގޮުތގެ ާވ  ާިމ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ އެްއޗެކޭ.

ާއ އިލ ަގިއާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާހަނދުމަފުޅުކުރައްވަންޖެހޭނެ. ާއެކަްނ ާރިޔ ސަތުން ާގެްނދ އިރު ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާފ ހަަގކޮށްލަނީ ާއެީކގައި ާހިތ މަޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ާސަރުކ ުރަގިއ52ާާއަޅުަގނުޑ، ާއަނިޔ ވެރި ާމައުމޫނު އަހަރުވީ

ާބޭފުޅުންނަީކާ ާދެ ާިވދ ޅުވި ާޢ އިލ ެގ،ާއެ ާޚިދުމަތްކޮށްފަިއާާ:3އަޅުަގނުޑގެ ާުދވަހުގަިއާިމާޤައުމަށް ާއަހަރު ވަރަކަށް

ތިބިާދެާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅޭާމިއަދުާފ ހަގައެކުެރއްވީ.ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާއެާމީހުންާއަޅުަގނުޑާ

ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާކުށެއް ާއަުޅަގނޑުެގ ާވީ ާބޭބެއިންނަށް ާޮކއްޮކއިްނނ އި ާެއއްބަފ  ނޑު ާއެއްބަ އެމް.ޕީ.އެްލގަިއާ،

ާ ާމީގެ ާމީހ ، ާހުރި ާޕައިލެޓަކަށް ާމީހ ، ާހުރި ާނެތް. ާެއއް ާބޭބެ ނޑުގެ ާައޅުގަ ާމަޤ މެްއގައި ާއިސް ހަފްތ 3ާާއެންމެ

ނުޑާބޭެބާ ނުޑާެއދުނިން،ާއަުޅގަ ކުރީަގއިާއޭނ ާއެާތަުނގަިއާހިތްހަމަނުޖެހިގެންާއޭނ ާވަިކެވްއޖެާވަޒީފ ާއިން.ާއަުޅގަ

ާ ާވަޒީފ  ާބޭބޭއޭ ާނުޭވާއަރިހުަގއި ާބޭނުމެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާހިތްހަމަޖެހޭ ާއޭނ  ާއެހެންނަމަވެްސ، ާވަކިުނވ ށޭ. އިްނ

ާ ާތ ނގަިއ ާއެ ާއަީކ ާބޭެބ ާހުރި ާދެން ާއުސޫލުން. ާހަމަޔ ިއ ާއޮންނަ ާއެތަނުން ާގެންދަންޖެހޭނީ. ާކަންަތއްތައް 37ާއެތ 

ާމީހެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއް ާހުރި ާމަސައްކަތްކޮށްަފއި ާވަންދެން ާދުވަސް ާވެސްާއަހަރު ާބޭފުޅުންގެ ާރައީްސ،ާއެ ޒަތްތެރި

ާރ އްޖޭެގާ ާއަރައި ާަޙއްޤަށް ާމީހުންގެ ާއެ ނޑުވީީތވެ ާއެއްބަ ާމީހުންނ  ާއެ ނޑ އި ާައޅުގަ ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ޙައްޤެއް

ާމިާ ާެވސް ާެއއީ ާަނފްސަކ  ާހިތަކ އި ާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަޟީހަތްކޮށްލ އިރު ާީމހުން ާއެ ާކުރިމަީތގައި ރައްޔިތުން

.ާިމާޤައުމަށްާޚިދުމަތްކޮށްފައިާތިބިާބަެއއްާެއއީ.ާދެންާހުރީާއެއަރޕޯުޓާއޮޯތރިޓީގަިއާހުރިާުކއްޖެްއެގާޤައުމުގެާދަރިން

ާއެތ ާ ާއޭނަ ާނޫން. ާކުްއޖެއް ާހުރި ާމަޤ މުގައި ާއިސް ާއެންެމ ާކޮމްޕެނީގެ ާެއއަރޕޯޓްސް ާވެސް ާައކީ ާއޭނ  ވ ހަކަ.

ާ ާކުށެާ:3ވަޒީފ އަދ ކުރ ތ  ނުޑެގ ާއަުޅގަ ާވެއްޖެ. ާއަހަރު ާއެއްބަފ ާވަރަކަްށ ނޑު ާެއއްބަ ާައޅުަގނޑު ާއޭނ  ާނޫން އް

ާވެްސާ ާދޭތެރޭގައި ާެއއްަޗކ  ާބުނ ނެ ާމީހަކު ާދޭތެރޭގައި ާތިމ ޔ  ާއަމިއްަލއަށް ާައއީ.ާއެހެްނވީމ ،ާތިމ  ާގޮުތަގއި މީހެއްގެ

ާމިތަނުގަިއާ ާއަރައި ާޙައްޤަށް ާއެކެްއގެ ާމުސްލިމުން. ާވެްސ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާބަހައްޓަންޖެހޭނެ. ވިސްނުން

ާެއާވ ހަ ާހިތ މަކުރަން ނޑު ާައޅުގަ ާދަނީ. ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާބެލުމެއްެނތި ާވެސް ާއިްނސ ނިއްޔަތަށް ާދ އިރު ކަދަްއކަމުން

ާޙައްޤުަތްއާކަމ  ާރައްޔިތުްނގެ ާއެންމެހަިއ ާރ އްޭޖގެ ާހުރެގެން ާހެން ާމެންބަރެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ .

ގެންާއެހެންާމީހުންގެާޙައްޤަށްާއަަރއިގަެނގެންާނުވ ނެ.ާއަިދާގަްނދީާހުވައެއްާކޮށްގެންާހުރެهللاާރައްކ ތެރިކުރުމަށްާމ ތް
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ާކުދިންނޭ.ާ ާނަހަލ ލު ާހުސް ާތިބީ ާދެން ާނޫނިއްޔ  ާިތމަންނ  ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާވެގެން ާމޮޅުކަމަކަށް ާގޮސް ވ ހަކަދަްއކަމުން

ނޑަެއޅިެގންާހައްދުާަކނަޑއެޅިފަިއާއޮްތާކަމެއް.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާ ރައީސް،ާައޅުަގނުޑާއިސްލ މްދީނުގަިއާކަ

 ވަގުތުާނިންމ ލ ނަން.ާފަހުންާފުރުޞަތެއްާލިބިއްޖެއްޔ ާވ ހަަކާކުރިއަށްާގެންދ ނަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާާ

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަުރވ ނަްނާ ާފުރުޞަތެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއްބ ރުުލމަށްޓަކައި.ާމިހ ރު ާތިދެއްވ  ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާފުރުޞަތެްއާމ ވަ ާއަޅުަގނޑު ާއެއަށްފަުހ ާއަބޫބަކުރަށް. ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ށު

އަރުވ ނީާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރަށް.ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު،ާވ ހަަކޮކުޅާ

 ކުރިއަށްާގެންިދއުންާއެދެން.ާ

ާ

 އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ 

.ާޕަބްލިކުާއެންޓަރޕްަރިއޒަސްާކޮމިޝަނުގެާބިުލާالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީްސ.ާ

ާހު ާބިލު ާމި ާއ ދެ، ާއުފ ކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށްޓަކައި ާދެއްވި ާހުށަހަޅުއްވައި ާމަޖިލީހަށް ާެދްއވުމުެގާމި ށަހަޅުއްވައި

ާމުހިއްމުާ ާވަރަށް ާހަމަ ާފެންނަނީ ާ)ރ( ާ)ނ(، ާ)ށ(، ާ)ހ(، ާިކޔ ލުމުން، ާއަުޅަގނޑަށް ާތެރޭަގއި މަޤުޞަދުގެ

ާބޭފުޅުްނާ ާބައެއް ާކަމަށް ާބިލެއް ާވ  ާހުށަހެޅިފައި ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ާއ ދެ، ާގޮތުަގއި. މަޤުޞަދުތަކެއްގެ

ާ ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާތަޅުމަށްާވިދ ޅުވ ީތ، ާމި ާނޫންބ ވައޭ ާބައްލަވ ފައި ާއޮފިސަރުން ާލީގަލް ާމަޖިލީހުގެ މި

ާކަމަށް.ާ ާނ ންނ ނެ ާތަޅުމަށް ާނަމަ، ާވ  ާބިލަކަށް ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން އަންނަނީ.

ާކަންތަަކށް ާކުރ  ާަޝއްކެްތާނުކުރަން.ާއ ދެ،ާސަރުކ ރުން ާއަުޅަގނޑު ާމެދު ާވ ަހކަާާއެހެންވީމ ،ާއެކަމ  ާއަޅ  ހުރަސް

ވަރަށްާގިނައިންާއެަބއިޭވ.ާޙަޤީޤަތުގައިާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާބޭނުމަކީާކޮބައިތޯ.ާސަރުކ ރުންާދައުލަތްާހިންގަންވީާ

ާކަމަށްާ ާދަތިކުރުން ާސަުރކ ރަށް ާއެއީ ާކުރުމަކީ ާެއކަން ނޑަެއޅުން. ާކަ ާއުސޫލު ާހިނގަންީވ ާދެއްކުން. މަގު

ނޑުމެންާކުރ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގައިާފަރުމ ކޮށްފައިާއޮތްާގޮތުންާޕަބްިލުކާމ ނަކުރައްވަންޏ ާދެންާއަޅުގަާ

ާަރއްޔިތުްނެގާ ާހ ލެއްގައި ާއެްއވެްސ ާއޮތީކީ ާމި ާހަމަޖައްސަން ާމެންބަރުންނަށް ާކޮމިޝަުނގެ އެންޓަރޕްރައިަޒސް

ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަން ާމެންބަރުންނަށް ާއެ ާނޫން. ާަބއެްއ ނޑައަޅ  ާކަ ާއުސޫލުަތކަކ ިއާމަޖިލީހުން ާބޭފުޅުންގެ ޖެހޭ

ާބައެްއާ ާބައްލަަވއިނުލަްއވ  ާބިލު ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ނަޑއަޅުްއވ ފަިއ ާކަ ހަމަތަކެއް

ނޑަައޅ ާކޮމިޝަނެްއާ ބޭފުޅުންނަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްެކވެނީާހެން.ާމިާބިލުގައިާމިާއޮންނަނީާރައްޔިތިންގެާމަޖިލީހުންާކަ

ާވ ހަކަ ާައޅުަގނުޑާާއޮންނަ ާއެހެންވީމ ، ނަޑއެޅިފަ. ާކަ ާއުސޫލުތަކެއް ާއެކުަލވ ލުމަށްޓަކަިއ ާކޮމިޝަން ާނޫން. ެއއް

ާއޮްތާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާކުރ ނެ ާމަސައްކަތް ާެއކު ާމިިނވަންކަމ  ާވަރަށް ާނުފޫޒުނެތި ާަބއެްއގެ ާވަކި ާއޮތީ ާހިތް ޤަބޫލުކުރ 

ާމި ނޑަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭ ބިލުގައިާވަރަށްގިނަާކަންަތއްާއިޞްލ ޙުކުރަންާެވްސާާކޮމިޝަނެއްާކަމަށް.ާދެންާއަޅުގަ
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އެބަާހުރިކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސްާފ ހަގަކުރެއްވިާެއންމެާފުރިހަމަާބިލެއްާކަމަށްާދައުވ ާނުކުރަްއވ ާކަމަށް.ާ

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާފޮނުވަިއެގން ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާމި ާޤަބޫލުކުރަނީ ާެވސް ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންކަމުން

ނޑުމެންެގާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުގައިާިއޞްލ ޙުކުރަންާހުރިާކަންތައްަތއްާިއޞްލ ޙުކޮށްދެްއވ ނެާކަަމށް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާަދއްަކވަްނާ ާވ ހަކަފުޅު ާެވސް ާމެންބަރުން ާއެހެން ނޑުެގާޕ ޓީގެ ާއަުޅގަ ާއެކު ާވަގުުތކޮުޅާމަދުކަމ  ާވ  ާލިބިފައި ޕ ޓީއަށް

ާއިޝ ރ ތްކުރައްާ ާކަމުގެ ާވ  ާވ ހަކަކޮުޅާބޭނުންފުޅު ާއަޅުަގނޑު ާެވެގން ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންަނށް ާއެ ވ ތީެވ،

ާރޫޙަށްާ ާބިލުގެ ާމި ާއަދި ާވ ހަކަ ާހިތްހަމަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާމެދު ާމަޤުޞަދ  ާވ  ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާބިލު ާމި ނިންމ ލަނީ.

ާއަޅުގަ ާވުމަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާއިޞްލ ޙުކޮށްގެން ާބިލު ާމި ާދަންނަވަމުން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ ާތ އީދުކުރ  ާހަމަ ާވެސް ނުޑ

ާ.السالم عليكموާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ ރުާ ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއި ާބިލަށް ާކޮމިޝަނުގެ ާއެންޓަރޕްރަިއޒަސް ާޕަބްލިކު ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރަށް.ާައޙްމަދުާޢ މިރުގެާވ ހަަކކޮުޅާފުރުޞަތެއްާމިާއަުރވަނީާކުޑަާ

ާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާކޮމިޝަ ާއެްނޓަރޕްރައިޒަސް ާޕަބްލިކު ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށްާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާބިލެއް ުނެގ

ާއެުކާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާހަމަ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލުފުށީ ނޑު ާއަުޅގަ ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި

ާބޭފުޅަކުާ ާެއއްެވސް ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާފަށަމުން ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާވަ ާިސޔ ސީ ާނުކުރައްވ ށޭ ާގަނެަފިއވ ާމ ނަ ާއުސޫލުން ާިވޔަފ ރި ާކަމަށް. ާއެއް ާވ ހަކަ ާދަްއކ  ާބުަރވެ ާފަރ ތަކަށް ކި

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާވިސްނުމަކުން. ާޤައުމީ ާހަމަ ާދައްކަނީ ާމި ާމިއަދު ާވ ހަކަ ާމި ާައޅުަގނޑުގެ ާެއއްފަދައިން ގަިޑއެކޭ

ާމިންވަރަ ާިވސްނޭ ާައޅުަގނޑަށް ާމިންވަރަކުން. ާތަންދިން ާލަޔ ޤަުތ ާއ އި ނިޑ ނޑުެގާސިކު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ކުން.

ާއ ދެ،ާ ާވ ހަކަ. ާއެދޭ ާޮގތަށް ާއެ ާދަންނަވަން ާަތކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުުކރެއްވުން ާމ ނަ ާގޮތަށް ާއެ ވ ހަކަ

ާމިހެންާ ާދަންނަވ ނީ. ާއަުޅަގނޑު ާވެއްޖެއޭ ާމުހިއްމު ާހަމަ ާޤައުމަށް ާމި ާކޮމިޝަނެއް ާއެންޓަރޕްރައިަޒސް ޕަބްލިކު

ާދަންނަވަ ާމި ާަސއްަތާއަޅުަގނުޑ ާކުންފުނިތަްއ، ާބަިއެވރިވ  ާސަރުކ ުރ ާނުވަަތ ާކުންފުނިތައް ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ނީ

ާއަދ ކުރަްނާ ާމަސްއޫލިެިްއޔަތު ާމެންބަރުންނ  ާއެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާކުންފުނިތަކުގެ ާހިްއސ ވ  ާސަރުކ ރު ާސައްތަ އިން

ާމަޖިލީހުގެ ާގުޅިެގން ާމައްސަލަތަކ  ާދިމ ވ  ާމަޖިލީހުގަިއ ާހިފައިެގްނާާހަވ ލުކުރެްއވީމ ، ާކޮތަޅު ާކިއްލި ކުރިމައްޗަށް

ާެވގެްނާ ާނަތީޖ އަކަށް ާަކމަކީ ާމިދެންނެވި ާއެހެން ާނޫނޭ. ާއަދ ކުެރވުނީީކ ާޒިންމ  ާއެ ާކުރުަމކުންނެއް އައިްސާމުޒ ހަރ 
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ާއަނެަކކަްށާ ާކުންފުނި، ާެއްއ ާެއކަކަށް ާބަހ ލައިގެން ާދިމަދިމ ތަކަށް ާވީ. ާބަނގުރޫޓު ާކުންފުނި ާކިހިެނއްތޯވީ. ދިޔައީ

ާމިާއަނެ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަހ ލަންޖެހުނީ. ާކުންފުނި ާއެކުެލވިގެން ާނަން ާމައްޗަށް ާނަމެއްގެ ާދެ ާދީފައި، ާކުންފުނި އް

ާކިހ ާ ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާބޭފުޅ  ާހުރި ާައކަށް ާއެމް.ޑީ ާވެސް ާމިހ ރު ާބައްލަވ ަލއްވ  ާވ ހަކަ. ާމިފްކޯގެ ދަންނަވަނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމުހިއްމުާބިލަކަށްާމިާވ ންޖެހޭާސަބަބުތަކަީކާދަތުރެއްތޯާކޮށްފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަާބިލަކީާ

ނޑުމެންާެވސްާމިާއުޅެނީާމިާމަޖިލީހަކުންާސަރުކ ރަށްާއުނދަގޫކުރ ކަށެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑަކީާއަދިވެްސާ މިއީ.ާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހު ާމި ާގޮތުަގއި ާމީހެއްގެ ާުނވ  ާނިސްބަތް ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި ާދަންނަވަން ާތަކުރ ރުކޮށް ާތަމްސީލުކުރަމުްނާހަމަ ގައި

ާގޮތަކަްށާ ާކުރަނިވި ާމަންފ  ާލ ބަޔ އި ާރަްއޔިތުންނަށް ާހުވަޔަކީ ާހުރި ާކޮްށގެން ާމިތަނުގައި ާވެސް ާމީހެއް.ާއަޅުަގނޑު ދ 

ާމެންބަރުންތަކެްއާ ާވެްސ ާދ އިރ ެގ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއެކަމަްށޓަކައި ާމަސަްއކަތްކުރުން. ާވިސްނުމުަގއި ާކުރުުމގެ ކަންކަން

ނޑު ާއަޅުގަ ާފުޅާ ާހިމެނޭނެ. ާމަޝްވަރ  ާފުރިހަމަ ާރައްޔިތުންގެ ާއެ ާހިމެނޭނެ. ާރަްއޔިތުންތަކެއް ާވެސް ދ އިރ ގައި

ާބޭނުންކުރ ަންނާ ާވަރަކަްށާއެކަން ާދިޔަ ާލިބެމުން ާއަދި ާއަދިވެްސާބޭނުން. ާބޭނުން. ނޑަްށާހަމަ ާއަުޅގަ ދ އިރ ެއއްަގއި

ާއަުޅގަ ާއެއްޗެްއސަކީ ާހުރިހ  ާލިބޭ ާއެ ާޭއގެތެރެިއން ާއެކަމަކު ާމެ. ާހުރިާވެސް ާވިސްނުން ނުޑގެ ާައުޅގަ ާއަދި ނޑަށް

ާވިސްޭނާ ާވެސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކަމަކީ ާއެހެްނާމިދެންނެވި ާވެދ ނެ. ާއެއްެޗއްސަށް ާބޭނުންނުކުރެވިދ ނެ މިންވަރުން

ާކަންކަްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާޖެހެނީ. ާމި ާކުރަން ާމިކަްނކަން ާެއއްކޮށް ާަބޔަކ  ާއެ ވިސްނުމަކ ިއ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާަވކިާފަރ ަތކަށްާތަފ ތުކުރުމެއްާނެިތ39ާާަސއްކަތްކުރަުމންާދ އިރުާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާކުރުމަށްޓަކައިާމަ

ނުޑގެާވ ހަކަާއަކީާމިާ ކަންކަންާކުރަްނވ ނެާކަމަށްާަޤބޫލުކުރ ާބީދައިންާމިާމަޖިލީހުގައިާވ ހަކަފުޅުާަދއްކ އިރުާައުޅގަ

ާ ާއެއްކިބ ކުރުމަށްޓަަކއި، ާކަންކަމުން ާއެފަދަ ާސަރުކ ރަްށާބިލަކީ ާއެކަހެރިުކރުމަށްޓަކައި، ާކުރުމުން ާކަންކަން އެފަދަ

ާވެްސާ ާފަހަރެއްަގއި ާނުވ ނެ ާމ ނަކޮށްގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލުތައް ާބިލުތަކޭ.ާމި ާުހށަހެޅޭ ާދިނުމަށްޓަކައި އެއްބ ރުލުން

ާކަމެއް ާކުރ  ާދަތިކުރުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ަރށް ާނުވަތަ ާދުއްތުރ ކުރުމަށްޓަކައި، ާސަރުކ ރަށް ާެއްއ.ާމި ާގޮުތގަ ގެ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހަމަ ާވެސް ާހަމަގައިމު ާގޮތް. ާއޮތް ާކަންހިނގ ފައި ާކަމަކީ ާދެންނެވި ާމި އެހެންވީމ ،

ާެއާ ާދަނީކީ ާމި ާދ އިރުަގއި ާވެރިކަްނާކުރަމުން ާނިޒ މަކަްށާޤައުމުގެ ާޕ ޓީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާމިއަުދާމިސ ލަކަށް

އެާގޮތަކަެށއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާަހމަާމިއީާމިނިސްޓްރީތަކަށްާގޮސްާޚިދުމަތްާހޯދ ާމީހެއް.ާާގޮތަކަެށއްާނޫންާއިނގޭތޯ.

ާއަނގަތަކުްނާ ާރައްޔިތުންގެ ާއެފަދަ ާސަރުކ ރަށް ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއެހެންވެއްޖެ ާނުފެނޭ. ާގޮތަކަެށއް ާއެ އެކަން

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާދިނުމަށްޓަކައި ާއެއްބ ރުލުން ާސަރުކ ރަށް ާމިާސަލ މަތްވުމަށްޓަކަިއ، ާމަސަްއކަތް ާބ ވަތުގެ ާމި ން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ާެއކަން ާއެހެންވީމ ، ާރަނގަޅަްށ39ާާކުރަންޖެހެނީ. ާއަދިވެސް ާމ ްއދ  ވަނަ

ާނޫޭނ.ާ ާބިލެއް ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ާބިލަކީ ާމި ާވިދ ުޅވ ށޭ. ާރަނގަޅަށް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާައކީ ާވ ހަަކ އަޅުަގނުޑ

މ އްދ ،ާވަކިާފަރ ތަކަށްާތަފ ތުުކރަންާނުޖެހޭނެާކަމަށްާބުނެފައިާވ ތީވެާއެކަންާކުރުމަްށާވަނ39ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާއަޅުަގނުޑާ ާަރނގަޅުވ ެނއޭ ާބަލައިގަިތއްޔ  ާބިލު ާމި ާގޮުތގަިއ ާބިލެއް ާހެދޭ ާމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކ ރަށް



 23 

ާސަރުކ  ނުޑާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާގުޅޭ ާމިއ  ާހަމަ ާފެސިލިޓީޒްަތްއާދަންނަވ ނީ.ާއަދި ާކުންފުނިތަކުން ުރާހިމެނޭ

ދޭންޖެހޭނީކީާވަކިާކުލައަކަްށ،ާވަކިާވިސްނުމަކަށް،ާވަކިާފިުކރަކަށްާބަލައިގެެނއްާނޫނޭ.ާއެަކމަކުންާޤައުމުގެާލ ބަޔ ިއާ

ާހުރިހ ާ ާވިޔަފ ރިކުރ  ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާއިޤްތިޞ ދު ާޤައުމުގެ ާނުވަތަ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް، ާއަށް މަންފ 

ާފަހުންާ ާވީ ާއަހަރު ާދެ ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާކޮށްދޭންޖެހޭނެއޭ. ާއެކަންކަން ފަރ ތްތަކަށް

ާކަމަކުނުދ ނެ.ާލީާ ާކަމަށް.ާއެހެންވީމަކ  ާގޯހުން ާދެވުނީ ާމި ާފެސިލިޓީޒް ާކްރެޑިޓް ާީމހަކަށް ާވީ ާރިއަލައިޒް ާމި ބަޔަކަށް

ާތެރޭގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާގުިޅގެން ާުގޭޅާާވޯޓަކ  ާއެކަމ  ާވަގުތަށް ާވަގުުތން ާއަޑުއެހިން ާކަންފަތުން ާމި ނޑުގެ އަުޅގަ

ނޑ ލ ށޭ.ާނޫންާނަމަާތިމަންނަމެންާސަރުކ ރ ާއެއްކޮޅަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާފޯނުކޮށްފައިާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާމިާފެސިޓީޒްާކަ

ާމިއީ ާއެްއޗެހި. ާއަޑުއެހި ާކަންފަތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ާނުދޭަނމޭ. ާވެސް ާވޯޓެއް ާވ ހަކަެއއްތޯ.ާާއެންމެ ޒިންމ ދ ރު

ާމިފަދަާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާކުރަްއވަނީ ާއެކަންކަން ާނުކުރަްއވ ށޭ. ާކަންަތއް ާއެ ާއެހެން އެހެންވީމ ،

ާެވްސާ ާސަުރކ ރުން ާމިއަދުގެ ާގޮތަށް ާނުޖެހޭ ާހަދަން ާބިލުތައް ާމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަޖުބޫރޭ. ާހަދަން ބިލުތައް

ާކުަރއްވ ށޭ ާރައްޔިތުންނަްށާކަންތައް ާގޮތަށް ާުރހޭ ާަރއްޔިތުން ާެއއްގޮތަށް ާސަުރކ ރ  ާތިބީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން .ާއޭރުން

ާލ ބަޔ އިާމަންފ ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާއެާމަސައްކަްތކުރ ށޭ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަަކއިާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ާމި އ ދެ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާުޝކުރިްއޔ  ާއުތުރު ާފުަވއްމުލަކު ާއަުރވ ނަން ނުޑާފުރުޞަތެއް ާއަޅުގަ ހ ރު

ާދ އިރ ެގާ ާހޯރަފުށީ ާައރުވ ނީ ާފުރުޞަެތއް ާއަޅުަގނޑު ާޙަސަނަށް.ާއެއަށްަފހު ާރަފީޤު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 ށްާެގންދިއުމަށްާދަންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންގެާވ ހަކަާކުރިއަ

ާ

 ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމިއަުދާ ާބިލެއް ާޮކމިޝަނުގެ ާއެންޓަރޕްރައިޒަސް ާޕަބްލިކު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާހަމައަށް ާއިްއެޔާާއަޅުަގނޑުމެންނ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާހުށަހަޅައިދެއްވުން ެމންބަރު

ބަހުސްކުރަމުންާދިޔަާކުންފުނިތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުުކރުމ ާވަރަށްާބޮޑަށްާގުޅުންހުިރާބިލެއް.ާއ ދެ،ާމިާބިުލެގާ

ާދިވެހިރ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރީަގއި ާބޮޑު. ާވެސް ާކިތަންމެހައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާސަރުކ ރ ިއާމުހިއްމުކަން އްޖޭގެ

ާ ާބަިއވެރިވ  ާ%6ާރައްޔިތުން ާސަރުކ ރުގެ ާސީދ  ާއަދި ާއޮތް.322ާާުކންފުންޏަކ އި ާކުންފުނިތަކެއް ހިއްސ ވ 

%ާ ާޚ އްަޞކޮށް ާމިދެންނެވީ ާދުވަހުތެރޭަގއި ާއަަހރެއްހ  ާދެ ާވޭތުވެދިޔަ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ 322ާއެހެންނަމަވެސް

ާބޮޑަ ާވަރަށް ާކުންފުނިތައް ާއޮންނަ ާއެހެންާހިއްސ  ާއެހެންކަމުން ާއުފައްަދވަިއފި. ާސަރުކ ރުން ާގިަނއިން ާވަރަށް ށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާަކމެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާައއުމަކީ ާވުޖޫދަްށ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާގޮތަށް ާއޮންނަ ާވެސް ޤައުމުތަކުަގއި
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ާފަދައި ާފ ހަަގކުރެްއވި ާވެސް ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާިޢއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،ާކޮންމެވެސް ާބިލުްނާދެކެން. ާމި ނޑަށް ްނާއަުޅގަ

ާކޮމިޝަނުެގާ ާމި ާިމާބިލުން ާިވޔަސް ާއޮްތާކަުމގައި ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާބިުލެގާމަޤުޞަދު ާމި ާކަމަކީ ާއެއް ފެންނަ

މަސައްކަތ ިއާއަދިާމަްސއޫލިްއޔަތ ،ާމިފަދަާބަެއއްާކަންތައްަތއްާއުިނވެފަިއާވ ކަންާައޅުަގނޑަށްާފ ހަގަކޮށްެލވޭ.ާއ ދެ،ާ

ާޤަ ނަޑއެޅެންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑަށް ާކަ ާއުސޫލުތަަކކަށް ާހަރުދަނ  ާއެ ާހިންގުން ާކޮމިޝަނެއް ާމިފަދަ ާގޮުތގައި ބޫލުކުެރވޭ

ާތެރޭަގިއާ ާމަޤުޞަދުގެ ާކޮމިޝަނެްއގެ ާމިފަދަ ާވެސް ާވަިކކުރުން ާޢައްޔަނުކުރުމ އި ާމެންބަރުން ާބޯޑުތަުކގެ އަދި

ާަވޒީ ާކުންފުނިތަކުގެ ާމިފަދަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއ ދެ، ާމަޤ މުތަކުންާހިމެނެންޖެހޭނެ. ާއެ ާބޭފުޅުން ާުއޅުްއވ  ފ ތަކުަގއި

ާއެާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާަވކިކުރެްއވުމުްނާއެކަމ  ާގޮތަށް ާއިންޞ ފުވެިރާނޫން ާއެންމެ ާފަހަރަށް ާބަެއއް ާއިުރަގއި ވަކިކުަރްއވ 

ނޑަށްާފ ަހގަކޮ ށްެލޭވާބޭފުޅުންާއެާޝަުކވ ތައްާއުފުލ ނެާކޮމިޝަނެއްާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާހަމަާެއއ ެއއްކޮށްާއަުޅގަ

ާ ާަދއުލަތުގެ ާމިއޮތް ާގޮތުަގއި ާއެުކލެވިގެްނވ  ާކޮމިޝަން ާކަމަކީ ާކޮންެމާާ:އަނެއް ާއެބަ، ާތެރޭގައި މުައއްސަސ އެްއެގ

ާއޮތުމުންާ ާމިހެން ާއ ދެ، ާއޮތީ. ާމި ާގޮތަށް ާހިމެނޭ ާގޮތެްއގައި ާޢ އްމު ާއިސްވެތިން ާއެްނމެ ާެވސް މުއައްސަސ އެްއގެ

ާކޮމިޝަންތަ ާބައެއް ާއެހެނިހެންާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާބޭފުޅުންނަކީ ާތިއްަބވ  ާއިސްކޮށް ާއެންމެ ާވެސް ާމިހ ރު ކުަގއި

ާބޭފުޅުން.ާ ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާބޯޑުތަުކގައި ާކޮމިޝަނުތަކުގެ ާބައެއް ާއެހެނިހެން ާނޫނީ ާމުއަްއސަސ ތަުކގެ ބައެއް

ާދިަޔއިމަ ާފުޅ ެވގެން ާބޮޑަށް ާމިހ  ާމަސްއޫިލއްޔަތު ާޭބފުޅުންގެ ާއެ ާއަރ  ާހިތަށް ާބޭފުުޅްނާާއަޅުަގނޑު ާއެ ޙަޤީޤަތުގައި

ާއަުޅަގނުޑާ ާއ ދެ، ާދ ނެބ އޭ. ާއެޅިގެްނ ާހުރަސްކަމެއް ާވަެރްއެގ ާކިހ  ާަމސައްކަތްޕުޅަށް ނޑު ާމައިގަ ކުރަްއވަންޖެހޭ

ާޖުޑީޝަްލާ ާކުރިން ާއޮތް، ާއެބަ ާރައީސް ާކޮމިޝަނުގެ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާމިސ ލަކަށް ާއުޅެނީ ާމި ދަންނަވަން

ޑަިއގަންނަވ ާގޮތަށް.ާއަނެއްކ ާމިާކޮމިޝަނުަގއިާެވސްާހިމެނިވަޑަިއގަންަނވ ާސަރވިސްާކޮމިޝަުނގަިއާވެްސާހިމެނިވަ

ާދަތިތަެކްއާ ާދިމ ވެދ ނެ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާއުޅެންޖެހުމުން ާކޮމިޝަނުތަެކްއގައި ާގިނަ ާތަފ ތު ާހެއްެދވުމުން، ގޮތަށް

ާބޭފުޅެ ާހުންނަވ  ާމަޤ މުގައި ާއިސް ާއެންމެ ާެއއީ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާތިއްބަވ ާއޮތުމުން،ާއަޅުަގނޑަށް ާދެން އްެގާއިތުރުން

ާރަނގަޅަށްާ ާއެންމެ ާމަސައްކަތް ާމި ާއޮތުމުންނޭ ާގޮތަކަށް ާލިބޭނެ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާމިފަދަ ާވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ާމުސ ަރާ ާެއއީ ާގޮތުން ާިމއޮތް ާބިލުގައި ާމި ާހަމަޖައްސަވ އިރު ާއުޖޫރަ ާކޮމިޝަނުގެ ާމި ާހަމަ ާއ ެދ،ާދެން ގެންދެވޭނީ.

ނޑަެއޅުމު ާކަ ާއިނ ޔަތް ާޕ ްޓާއ އި ާއެއީ ާއޮންނަނީ، ާމި ާބުނެފައި ާރިޢ ޔަތްކުރެވޭެނއޭ ާކަންތައްތަކަށް ާއަންނަނިވި ަގިއ

ޓައިމުގެާވަޒީފ އަކަށްާވުމ އި،ާއަދިާއެާބޭފުޅުްނގެާޒިންމ ާއ ިއާމަސްއޫލިއްޔަތުަތކަށްާިވސްނަވަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއ ދެ،ާ

ާބަ ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި ާކުރިން ާއެއީ ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާޢައްޔަންކުެރވިފަިއާމިއީ ާކޮމިޝަނުތަކަށް ާކަހަލަ އެއް

ާގޮުތަގިއާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާޭއގައި ާލިބިަވަޑއިނުގަތުމުން ާއެއް ާއުޖޫރަ ާެއއްވެްސާކަހަލަ ާބޭފުޅުންނަށް ތިއްބަވ 

ާެއއްާ ާމުސ ރަ ާދަންނަވަނީކީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާނުެގންދެވޭނެ. ާރަނގަޅަކަށް ާއެންމެ ާމަސައްކަތްޕުުޅ ާބޭފުޅުންގެ ާއެ

ާބައިވެރިެވަވޑަިއގަންަނވ ާ ާބޭފުޅުން ާއެ ާވަަޑއިގަންަނވ  ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާެއއް ާވ ހަކަ ހަމަޖައްސަވ 

ާއެހެންެމާ ާހަމަ ާއ ދެ، ާވ ހަަކ. ާމުހިއްމުކަުމގެ ާއޮތުމުގެ ާެއއް ާއުޖޫރަ ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާނަމަވެސް ޖަލްސ ތަކަށް
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ާގޮތު ާއޮތް ާމި ާބިލުގައި ާިމ ާވަކިކުރުމުގައި ާދައުރެއްާމެންބަރުން ާބޮޑު ާވަރަށް ާއޭެގ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ން

ާއޮންނ ކަްށާ ާދައުެރއް ާމަޖިލީހުގެ ާކޮންމެހެން ާވަިކކުެރއްވުުމގަިއ ާއެ ާގޮުތގައި ާޤަޫބލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ކުޅެންޖެހޭ.

ާމުޅި ާއަދި ާކުންފުނިތަކ ިއ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާބޭނުމަކީ ާއުފެއްދެވުުމގެ ާކޮމިޝަނެއް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުގެާނުޖެހޭ. ން

ާޤ ބިލުކަމ ާ ާއެކުަގއި ާމިނިަވންކަމ  ާބޭފުޅުންނަކީ ާޢައްަޔންކުރެވޭ ާބޯޑުތަކަށް ާއެ ާހަރުދަނ ކޮށް ާހިންގުން ކުންފުނިތަކުގެ

ާކޮމިޝަުނެގާ ާެވސް ާމަަސއްަކތަކީ ާދެންނެވި ާމި ާކަމުން ާއެހެން ާހެއްެދވުން. ާބަޔަކަށް ާމަަސއްކަްތކުރެވޭނެ ާއެ އެކު

ނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާހަމަާއެހެންމެާމިާބިލުގެާމަސައްކަތްތަުކގެާތެރޭަގއިާހި 35ާމެނުމަށްާއަޅުގަ

ނޑުާހިތްހަމަާއެއްާނުޖެހޭ.ާއެންމެާ އަހަރަށ5ާާްވަނަާމ އްދ ގައިާމިއޮތްާމިާކޮމިޝަނުގެާމުއްދަތ ާމެދުާވެސްާއަޅުގަ

ާޤަބޫލުކުރެވެ ާައޅުަގނޑަށް ާކުރުކަމަށް ާމުއްދަުތާމ  ާހަމަ ާޭއގައި ާދައުރަކަްށ،ާއޮތުމުން ާއެެހންމެާދެވަނަ ާހަމަ ނީ.ާދެން

ާދައުރަކ3ާާީ ާދެވަނަ ާދ އިރު ާލިބިގެން ާދައުރު ާދެވަނަ ާބޭފުޅަކަށް ާފުރިހަމަކުރައްވ  ާތެރެއިން ާގަވ އިދުތަުކގެ ާމި ދައުރު

ާ ާެއީއ5ާާވެސް ާމުއްދަތަކަށް، ާއެކަށީެގންވ  ާހަމަ ާމިއީ ާއޮތުން ާމިއޮތް ާބިލުގައި ާމި ާކަމަށް ާދައުެރްއ އަހަރުގެ

ާއަޅު ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާިމ7ާާަގނޑަށް ާގޮެތްއގައި ާމައިަގނޑު ާއ ދެ، ާއިތުރުވ ންޖެހޭނެ. ާމުއްދަތަކަްށ އަހަރުގެ

ާކުންފުނިތަކުްނާ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ުރ ާހަމަ ާބޭނުންވޭ ާއަޅުަގނޑު ާއަޅުވ ލ ަފއި ާއަލި ާަމއްސަލަތަކަްށ ާހުރި ބިލުގައި

ާމަ ާއަންނަ ާދިމ ވަމުން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއ ެދ،ާމިހ ތަނަށް ާއަލިއަުޅވ ލަން. ާވެްސ ާމަްއޗަށް އްސަލަތަކުގެ

ާ ާހިއްސ ވ  ާަރއްޔިތުން ާސަުރކ ރ އި ާސަުރކ ރުްނ6ާާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއެބައިން ާމިހ ތަނަށް ކުންފުންޏެއް

ާ ާއަހަރު ާމި ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާދުވަހު ާއިހަކަށް ާދ ދި ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާއަލުނ4232ާާްއުފައްދަވ ފަ. ާއަހަރު ވަނަ

ާގޮތް.ާއެކުލަާ ާޢަމަލުކުރެްއވި ާޢައްޔަންކުރެއްވުުމގައި ާމެންބަރުން ާބޯޑުތަކަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާފަދަ ާމިދެންނެވި ވ ލެވުނު

ާމިާ ާކުރިން ާސަރުކ ރުން ާވިދ ޅުވ  ާއެ ާޚުދުމުޚުތ ރުކަމޭ ާވިދ ުޅވ  ާމި ާބޭފުޅުން ާަބއެއް ާތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާއ އި ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާފަދަ، ާކުންފުނިތަކުގެާާދެންނެވި ާފަދަ ާެއސް.ޓީ.އޯ ާކަހަލަ، ާބީ.އެމް.އެލް އަިދ

ާބޯަޑްށާ ާޑިރެކްޓަރުްނގެ ާމެންބަރުން ާޢައްޔަންކުަރްއވ  ާސަރުކ ރުްނ ާއޮންނަނީ ާޢަްއޔަންކުެރއްުވމުގައި ޑިރެކްޓަރުން

ާވޯޓުދެއްާ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢ އްމު ާއިތުން ާަޢއްޔަންކުެރއްވުުމގެ ާބޭފުޅުން ާހޮްއަވވ ާޢައްޔަންކުަރއްވ  ވަިއގެން

ާކުރިައކުންނެްއ.ާ ާނުދެއްވ  ާވޯެޓއް ާނިސްބަތުންނެއް ާޝެައރގެ ާހިްއސ ވ  ާސަރުކ ރު ާސަރުކ ރުން، މެންބަރުންތަކެއް.

ާމެންބަރުންާ ާކުންފުނިތަކަށް ާފަދަ ާދެންނެވި ާމި ާމިައހަރު ާދުވަހު ާއިހަކަށް ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް އެހެންނަމަވެސް

ާދި ާފެނިގެްނ ާމެންބަރުންތަކެއްާޢައްޔަންކުެރއްވުުމގައި ާވ  ާބޭނުންފުޅު ާސަރުކ ރުން ާވޯޓުދެްއވަިއގެން ާސަރުކ ރުން ޔައީ

ވ ނީ،ާކޮަބއިތޯާނަތީޖ ާއަކީ.ާހަމައެކަނިާސަރުކ ރުންާބޭނުންފުޅުވ ާާބޯޑަށްާޢައްޔަންކުރެްއވިާތަން.ާއ ދެ،ާނަތީޖ އަކަށް

ާފަ ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާކުންުފނިތަކުގަިއ،ާޚ އްަޞކޮށް ާބައެއް ާޢ އްމުްނެގާމެންބަރުންތަކެއް ާވުރެ ާހިްއސ އަށް ާދައުލަތުގެ ދަ

%ާ ާހިްއސ  ާރައްޔިތުްނގެ ާއެނިގވަަޑިއަގންނަވ ނެ ާބޮޑު، ާައކީ.74ާާހިއްސ  ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާކުންފުްނޏެއް އޮންނަ

ާބޭނުންވ ާ ާރަްއޔިތުން ާޭއގެތެރޭަގއި ާކޮބައިތޯ ާޑިެރްކޓަރުންނަކީ ާތިއްެބވި ާގަިއ ާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އެހެންނަމަވެސް،ާމިއަުދ
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ާއެހެްނވީމ ،ާއެްއވެ ާތިއްބެވީ. ާއެ ާކުންފުނީގައި ާއެ ާމުޅިން ާޑިރެކްަޓރުން ާބޭނުންފުޅުވި ާސަުރކ ރުން ާޑިރެްކޓަރެއް. ސް

ާދެންެމާ ާއ ދެ، ާދަނީ. ާމި ާބޮުޑެވގެން ާމުހިއްމުކަން ާކޮމިޝަނެއްެގ ާމިފަދަ ާދ ތީ، ާަވމުން ާމިހެން ާކަންތައްތައް މިފަދަ

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާދިޔަާމީގެާދ.ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއެާފ  4ާހަގަކުރެއްވިާފަދައިންާއަޅުގަ

ާބަރޯސ ،ާ ާއެމް.ވީ ާކުންުފނީގެ ާއެ ާބޭފުޅަކު ާުހންނެވި ާައކަށް ާއެމް.ޑީ ާމިފްކޯގެ ާކުރިން ާދުވަްސ އަހަރެއްހ 

ބޯެޓއް.ާެއާާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާބަރޯސ ާއަކީާއެާބޯޓުގެާމަސްާރ އްެޖާއިންާބޭރަށްާބޭރުކުރުމަށްާހޯއްދަވ ފައިާއޮތް

ާެއާ ާމުސ ަރއިން ާއެ ާފޮނުއްވ ފައި ާބޯޓަށް ާމުސ ރަ ާެދއްވަންެޖހޭ ާނުދެއްަވއި، ާުމސ ރަ ާމުަވއްޒަފުންނަށް ބޯޓުގެ

ާެއާ ާއެއީ ާވެސް ާއިރު ާފުރި ާތައިލެންޑުން ާދަތުރު ާއެ ާބައްލަަވއިގެންަފއި ާތަކެތި ާބައެްއ ާބޭނުންވ  ކުންފުންޏަށް

ާއެގޮތަ ާހެއްދެވީ. ާކަމަްށ ާެއއްެޗއް ާގޮތަްށާކުންފުނީގެ ާއެ ާޮއފިސަރުންނަށް ާކްރޫންނަށް ާތިއްެބވި ާބޯުޓަގއި ށް

ާމިައީއާ ާމ ލެ ާއައުމުން ާމ ލެ ާކިހިނެއްތޯ. ާދިޔައީ ާެވގެން ާޙަޤީޤަުތގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ވިސްނަަވއިދެްއވ ފަ.

ާބަދަލުވެާ ާިހސ ބަކުން ާވަކި ާައއިސް ާނޫން. ާއެއް ާދަްއކ ފަ ާފްރައިޓް ާމުދަލަށް ާދެންނެިވ ާމި ާިމާއެްއގޮތަކަްށވެސް ގެން

ާފައިދ ާ ާއަށް. ާމިފްކޯ ާެވސް ާވިްއކ ލެްއވީ ާއެ ާއަނެއްކ  ާގޮތުަގއި. ާެއއްެޗއްގެ ާއަމިއްލަ ާއެމް.ޑީގެ ާކުންފުނީގެ ދިޔައީ

ާއޮތީ.ާ ާގޮސްފައި ާިހނގަމުން ާކަންތައްަތކެއް ާއެތައް ާމިފަދަ ާގޮުތގަިއ. ާއެއްެޗްއގެ ާއަމިްއލަ ާބޭފުޅ ގެ ާއެ ލައްވ ފައި

ާކަންތަްއތަކުން ާމިފަދަ ާކޮމިޝަނެއްެގާާއެހެންވީމ ، ާމިފަދަ ާހަރުދަނ ކުރެއްވުމަށްޓަަކިއ އެްއކިބ ކުުރވުމަށްޓަކަިއ،

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާބިލެްއާކަމުަގއި ާބޭނުންތެރި ާވަރަށް ާހަމަ ާބިލަކީ ާަދނީ.ާއެހެންކަމުން،ާމި ާމި ާބޮޑުެވގެން މުހިއްމުކަން

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކުރިން ާއެުރުވމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއޮތް ާދެން ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާތެރެއަށްާ ާމަޖިލިސްގެ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން އެްއޗެއް

ާ ާވަަޑއިގެން ާތެެރއަށް ާމ ލަމުގެ ާގަވ އިުދެގާވަަޑއިގެން ާމަޖިލިސްގެ ާމަޖިލިސްގެ،ާކުިރން ާއިީށންނެވުމަށް ނޑިކޮުޅގައި ގޮ

ާފުރުޞަތެްއ73ާާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން.ާއެއ ެއއްޮކށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރިޢ ޔަތްކުރެއްވުމަށް ާ)ބ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެ ާއ ދެ، ާމެންބަރު، ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ  ާއިޢުލ ނުކޮށްފައި ާައޅުަގނޑު ާކުރިންެް ާދ އިރ ެގާއަރުވ ނަން ާހޯރަފުށި ީއ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާއެހެންވީމ ،ާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާ

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްހޯރަފު
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ާެއންޓަ ާޕަބްލިުކ ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާިމާއ ދެ، ާއުފެއްދުމަށްޓަަކއި ާކޮމިޝަނެްއ ރޕްރައިޒަސް

ނޑަކަށްާމިާ ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާބިލ ާމެދުާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ލަުތެގާވަަނާމ އްދ ާއިންާދައ337ާުބިލަކަށްާތ އީދެއްާނުކުެރވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާސަބަބަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާގެާ

ާޒިްނމ ާ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބެލުމަކީ ާގޮތް ާހިނގ ނުހިނގ  ާމުއައްަސސ ތައް ާހިންގުމ ިއާއަދި ާވުޒ ރ ަތއް އެިކއެކި

އެއްާކަމަށްާވ ތީ.ާހަމަާއެހެންމެ،ާމިއަދުާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާބިލުންާއަދިާބިލުާހުށަހަޅުއްވަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާވަރަށް ާވ ހަކަފުޅުން ާސަރުކ ރަކުންާާދެއްކެވި ާއަދި ާކޮބައިަކން. ާދައުލަތަކީ ާކޮބައިކަްނ، ާސަރުކ ރަކީ ާއޮޅިއްޖެ ބޮޑަށް

ާޤަބޫލުކުރަްނާ ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާހަމަ ާއެހެންމެ، ާަހމަ ާކޮންކަމެްއކަން. ާލ ިޒމުކުރަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ކުރަން

ނޫީނާއިމުގެާތެޭރގައި.ާޤ ނޫީނާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާސަުރކ ރަކުންާއަދިާެއްއވެސްާސަރުކ ރަކުންާކަންކުރަންވ ނީާޤ 

ާނަމަާ ާއިބަރ ތުން ާނަޝީދުގެ ާމުޙައްމަދު ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުކުރެވޭނެ. ާކަމެއް ާއެއް ާހަމަ ާބޭރުގައި އިމުން

ާަދއުލަްތާ ާުނވ ެނއޭ.ާސަުރކ ރަކީ ާކޮށްގެން ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާބޭރުަގއި ާއިމުން ާވެްސާޤ ނޫނީ ާެއކަކު ވިދ ޅުވަީނ،ާހަމަ

ާއު ާމަޖިލީހުންާހިންގުމަށްޓަކައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުންފުނިތައް ާސަރުކ ރުގެ ާެއއް. ާމުއައްަސސ  ާއޮންނަ ފައްދ ފައި

ާެއީއާ ާއުެފއްދުން ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާޕ ޓީައކުން ާިސޔ ސީ ާޕ ީޓއަކުން ާއެހެން ާނުވަތަ ާއިްނ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ނުވަތަ

ނުޑގެާހިތުަގއިާުއފެދޭާބޮޑުާސުވ ލުންާުކެރާމިނިވަންވުންތޯާމިއީާމިާބިލަްށާރިޢ ޔަތްކޮށްާވ ަހކަދައްކ އިރުާހަމަާއަޅުގަ

ާގޮތަށް،ާ ާބޭނުންވ  ާޕ ޓީ ާަޤއުީމ ާުނވޭ ާހިެއއް ާެއްއގޮތަަކށްވެސް ާހަމަ ާއަޅުަގނަޑކަށް ާުސވ ލު. ާއެްއ ާބޮޑު އެންމެ

ާކަމެްއާ ާއިންޞ ފުން ާކުރުުމން ާއެކަން ާހަދ  ާޤ ނޫނެއް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާގޮަތށް ާބޭނުންވ  ާއިން ޑީ.އ ރު.ޕީ

ާރައްޔިތުްނެގާާއެކަން ާޤައުމުގެ ާމި ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާދިަޔއީކީ. އެ

ާރ އްޖޭެގާ ާމި ާހ ލު ާއުޅެންޖެހޭ ާނުލިބިގެން ާއެއް ާޓީީވ ާކްރެޑިޓަށް ާއިން ާއެސް.ޓީ.އޯ ާރައްޔިތަކަށް ތެރެއިން

ާ ާއުެޅންޖެހޭ ާނުލިބުގެން ާދޮްނނަމެޝިނެއް ާއިނގޭނެ. ާރައްޔިތުންނަށް ާކިޔަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާއިނގޭނެ. ،4222ާހ ލު

ާވިިހ5222ާާ ާހިނގައްޖެ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަެވސް، ާވ ހަކަ. ާެއއްޗެހީގެ ާައގުހުރި ރުފިޔ ގެ

ާ ާދަރަިނާދީފައި ާކްރެޑިޓު ާރުފިޔ ގެ ާމިލިޔަން ާަދއްކ ެނ32ާ،34ާާމިލިޔަން،ާތިރީސް ާފައިސ  ާވަންދެްނާހަމަ އަހަރު

ާނެ ާކަމެއް ާޒިންމ ދ ރުކުރުވުުމެގާވެސް ާއަިއްސގެން ާސަރުކ ރު ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާނެތް،ާއޯކޭ. ާއެއް ާމައްސަލަ ތް.

ާގުޅިގެންާ ާމަދުކުރުމ  ާސުކީމް ާކްރެޑިޓް ާމި ާފަރ ތްތަކުން ާނުދައްކ  ާދަރަނިތައް ާހުރި ާދީފައި ާމިހެން މަގުސަދުަގއި

ާ ާހ ލެއްަގއި ާއެްއވެސް ާުރޅިެއއްެގާސަބަބުން.ާމިއީ ާއުޅޭ ާއޮްތާބިލެްއާއައިްސގެން ާގޮެތއްަގިއާހުށަހެޅިފައި ޒިންމ ދ ރު

ާހ ސިލުކުުރމަށްޓަކައި.ާސަބަބަީކާިމާ ާެއއް ާފައިދ  ާަމގުސަދެްއާައމިއްލަ ާއަމިއްލަ ާނުދެކެން.ާއެއީ ާއަުޅަގނޑު ކަމަކަށް

ާޢިއް ާމި ާޖެހެނީ ާމި ާޢައްޔަންކުރަން ާބޭފުޅުން ާއުފައްދަންޖެހޭ ާބޯޑަށް ާޑިެރކްޓަުރންނ އި ާބޯޑު ޒަތްތެރިާކުންފުނިތަކުގެ

ނުޑާހަމަާ ާއަުޅގަ ާގޮތް ާއެކުެލވިގެްނވ  މަޖިލީހުންާމިާއުފައްދ ާމިާޮކމިޝަންތަކަށް.ާޢިއްޒަތްތެިރާަރއީސް،ާކޮމިޝަން

ާލ ަފިއާ ާބޭބޭފުޅުންކޮޅެއް ާމުައއްސަސ ތަކުްނ ާެއކިެއކި ާެއކުލެިވގެްނވ  ާކޮމިޝަނަށް ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި. ދަންނަވ ލ ނަން
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ތުގައިާރަނގަޅަށްާނުހިނަގިއގެންާމިާއުޅެނީ.ާއެާބޭފުޅުްނެގާބޮލުގައިާއިތުރުާޒިންމ ާހުރީ.ާމިާމުއައްސަސ ަތއްާޙަީޤޤަ

ާެއިކާ ާކުރަނީ ާމި ާކުންފުނީގައި ާއެކި ާހަވ ލުކުރަނީ. ާމަސްއޫިލއްޔަެތްއ ާއިތުރު ާޮގތަށް ާެއޅޭ ާއަނެްއކ ެވސް އެއް

ަސއްކަތް.ާއެާބޯަޑކަށްާެލވެންޖެހޭީނާމަސައްކަތް،ާޢިއްޒަތްތެިރާރަީއސް.ާެއކިާކުންފުީނގައިާކުރެެވނީާއެިކާބ ވަުތގެާމަ

ާޢިއްޒަތްެތިރާ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުން. ާހުރި ާޢިލްމު ާމަޢުލޫމ ތު، ާގުޭޅ ާަމސައްކަތ  ާކުރ  ާކުންފުންޏެްއގަިއ އެ

މަޖިލީހުންާއޮތްާސިޔ ސީާފިކުރަކަށްާތަބަޢަާވ ،ާތ އީދުކުރ ،ާމެންބަރުންތަކެއްާހޮވ ާބޯޑުަތކަށްާލުމަކުންާކުންފުނިތައްާ

ނޑުާމިހެންާމިާދަންނަަވންޖެހުނީާމިާފަހަކަށްއައިްސާޒިން މ ދ ރުކޮށްާހިންގެނީީކާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާައޅުގަ

ާސަރުކ ރުެގާ ާުކންފުނިތަކުން ާއަދި ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާކަންތައްތަެކއް ާނުބައި ާކަންތަްއތަކެއް ާކުރ  ާސަރުކ ރުން މި

ާމަ ާއެންމެ ާހިލ  ާހަަމ ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާއެންމެާހިއްސ ވ  ާހަމަ ާދަންނަވަނީ ާމި ާކެރިގެން ާައޅުަގނޑު ާެއއް އްސަލަ

ާއަދިާ ާސ ބިތުކުރެވިަފއި ާލ  ާކޯޓަކަްށ ާއެއް ާމައްސަލަ ާނުަބިއ ާކުރި ާކުންފުންޏަކުން ާމިސަރުކ ރުްނ ާެއއް މައްސަލަ

ާދަންނަ ާރައީސް.ާމިހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެްސާނެތް ާހިނގ ފައި ާކަެމއް ާބ ވަތުގެ ާނޯންނ ނެ.ާއެ ާމިާމިހ ތަނަކަށް ވ އިރު

ާއުފެދޭާ ާހިތުަގއި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާޙަޤީޤަތަކީ ާބޮޑު ާއެްނމެ ާއިނގޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެންމެހައި ާލޮބުވެތި ޤައުމުގެ

ބޯޓު.ާީކއްވެޯތއޭާޖަވ ުބދ ރީނުކުރުވީ.ާކޮަބއިޯތޭއ8ާާ;ބޮޑުާސުވ ަލކީާކޮަބއިތޯޭއާއެމް.އެސް.އެލް.ާހުލިެވގެންާދިަޔއިްއޔޭާ

ާ ާކޮބައިޯތޭއާމިލިޔ62ާައެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. ާޖަވ ބުދ ރީނުކުރުވީ. ާކީްއވެޯތއޭ ާދިޔައިްއޔޭ. ާވިކިގެްނ ާދަރ  ާއަށް ާރުފިޔ  ްނ

ާދިޔަިއއްޔޭ.ާ ާހުލިވެގެން ާމިފްކޯ. ާކޮބައިޯތއޭ ާޖަވ ުބދ ރީނުކުރުވީ. ާކީްއވެޯތއޭ ާދިޔައިްއޔޭ. ާވިިކގެން ާދަރ  އެޗް.ޑީ.ސީ.

ާނުއުެފއްެދވީ. ާބޯެޑއް ާކީްއވެތޯއޭ ާަޖވ ބުދ ރީނުކުރުވީ. ާއިނގޭތޯ.ާާކީްއވެތޯއޭ ާފައިސ އޭ ީކއްވެޯތއޭ،ާަދއުލަތޭ،ާަޤއުމުގެ

ާހުލިވެގެންާ ާވެސް ާބޯޓު ާމަތިންދ  ާބޮޑެތި ާެއައރާމޯލްޑިވްސް. ާކޮަބއިތޯއޭ ާދިޔައީ. ާހުލިވެގެން ާދަނީ. ާހުލިވެގެން ހަމަ

ާޖަވ ބުދ ރީނުކުުރވީާ ާއެސް.ޓީ.އޯ. ާކޮަބއިތޯއޭ ާަޖވ ބުދ ރީނުކުރުވީ. ާކީްއވެތޯއޭ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދިޔައީ

ާ ާމޯލްިޑވްސް. ާއޮފް ާޭބންކު ާކޮަބއިތޯއޭ ާކީްއވެޯތޭއ3.4ާާކީްއވެގެންޯތއޭ. ާދަރަނިވެރިވީ. ާއަށް ާރުފިޔ  ބިލިޔަން

ާއުފެދިފަިއާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާޖަވ ބުދ ރީނުކުރުވީ. ާކީްއވެތޯޭއ ާއެފް.ޕީ.އައި.ޑީ. ާކޮަބއިތޯޭއ ޖަވ ބުދ ރީނުކުރުވީ.

ާއު ާކުްނފުންޏަކ އި ާހުރި ާހުރިއްޔ  ާކުޑަކުަޑާއުފެދިފައި ާބީދައިން ާމިބުނ  ާއޮތީ ާމިނިސްޓްރީއަކ  ާހުރި ާހުރިއްޔ  ފެދިފައި

4/3ާއަހަރު.ާއިންސ ނެްއެގާހަޔ ތުގެާއުމުރުގ52ާާެމުއްދަތެއްަގއިާހިނގ ފަ.ާއަުޅަގނޑުާމިާދަންނަވ ާކުޑަާމުއްަދތަކީާ

ާއުފެ ާއުފެދުނިއްޔ  ާޤައުމުަގއި ާދެންނެވީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާމުއްދަތުަގއި ާކުރު ާމި ާދަރ ،ާއިނގޭތޯ. ާކުންފުންޏެއް ުދނު

ާމަގުްނާ ާހަމަ ާޒިންމ ދ ރުކުރުވަން ާމިއަދު ާދިޔައިްއޔޭ. ާހ ލަތަށް ާއެ ާދަރ  ާމިނިސްޓްރީއެއް ާއުފެދުނު އުފެދުނިއްޔ 

ާ ާނަފްސަށް ާއަމިއްލަ ާތިމ ގެ ާދައްަކވަނީ. ާމި ާވެސް ާވ ހަކަ ާމި ާބޭފުޅުން ާބުނ  ާލޯުނ42ާާހިންގަން ާރުފިޔ ގެ މިލިޔަން

ާއިރަ ާދިޔައީ.ާއެ ާއެގްރީމަންޓ ާލިބެމުން ާއޮތް ާަކނަޑއެިޅފައި ާއަނބުރ ާނުދައްކ ތީ ާަފއިސ  ާަމއްސަލަެއއްާނެތް.ާއެ ކު

ާއެބޭފުޅުންާ ާމަޖިލީހުންނ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިއަދު ާރުިޅއައިްސެގން ާއެކަމ  ާމަދުވީމ  ާއަދަދެއް ާކުޑަ ާވ ތީ ޚިލ ފު

ާބަލަ ާތިބީ ާމި ާަރއްޔިތުްނ ާޤައުމުގެ ާމި ާކުަރންވީ. ާމިކަން ާގޮތަށް ާދުނިޭޔގެާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަކީ ާމިޤައުމުގެ ން.
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އިންސ ނުންގެާތެރެއިންާހޭލުްނތެރި،ާބުއްދިވެރިާަބއެްއ.ާޢިލްމީާބައެއް.ާއެްއގޮތަކަްށވެސްާިމޤައުމުގެާަރއްޔިތުންނަކަްށާ

ރ ްތާދެނެއްާޤައުމުާއޮުޅވަާއެއްާެވސްާނުލެވޭނެ.ާޤައުުމގައިާވެިރކަންކުރ ާގޮެތއްާވެސްާޮއޅުވަާއެއްާނުެލވޭނެ.ާދެާފަ

ފެންނަާގޮތަށްާހަމަާމަގުންާމިކަންާކުރެވެމުންާދ ނީ.ާމިހެންކަމުން،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާިމާ

ާދިވެހިާ ާމިއަދު ާދ ކަމީ ާގެއްިލެގން ާަވގުތު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހުށަހެޅި، ާޤ ނޫނުތައް ބ ވަތުގެ

ނޑު ާައުޅގަ ާރަްއޔިތުންނ އި ާދަންނަވަން.ާާޤައުމުގެ ާވ ހަކަ ާކަމެްއގެ ާހިތ މަކުރ  ާދެރަވެ ާމަްއަޗށް ާކަެމއްގެ އެ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކަާ ާބިަލށް ާކޮމިޝަންގެ ާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިކު ާމެންބަރު.ާމިހ ރު ާޢިްއޒަތްތެރި ިއާޝުކުރިއްޔ 

ާރިޔ ްޟާ ާއެހެންވީމ ، ާރަޝީދަށް. ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާިވލުފުށި ާއަރުވަނީ ާމި ފުރުޞަތެއް

ާރަޝީދުގެާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު

ާމިފަދަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުންާާޝުކުރިއްޔ  ާގިނަ ާވަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭތެރޭގައި ާމުހިއްމުކަމ  ބިލެއްގެ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމި ާޢަމަލުކުރަނީ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާހިނގައްޖެ. ާދައްަކވަމުން ވ ހަކަފުޅު

ާސަރު ާބަލ ފަ. ާމަްއޗަށް ާގޮތުގެ ާުހންނަ ާހިނގ ފައި ާކަންތައްތައް ާވ ހަކަދަްއކަނީ ާނިސްބަތްެވާއަޅުަގނޑުމެން ކ ރަށް

ާމަޤ މުންާ ާސްޓެލްކޯގެ ާޅިޔަނު ާއޭނަގެ ާރަޝީދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ވަަޑއިގަންަނވ 

ނޑުމެންާެދކުނީމޭ.ާލ މަރުަކޒީާބިލަށްާމުޅިާއެމް.ޑީ.ީޕާ-ދަށްކުރީމަާއޭނ ،ާޑިާ މޯޓުކުރީމަާމިތ ނގައިާއުޅުނުާގޮތްާއަުޅގަ

ާ ާވެސް ާއިރު ނޑުމެްނާދެކޮޅުހެދި ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާގޮްތ ާެވގެންވ ނެ ާކަންތައްތައް ާއެީއ ާއިށީނދެގެންނޭ. ާމިތ  އިންނެވީ

ާައކީ.ާ ާމ ނަ ާކުރުުމގެ ާކަންަތއް ާމިގޮތަށް ާުކންފުންޏަކުން ާމީހަކަށް ާަވކި ާއޭނަެގ ާކޮަބއިޯތ ާނުކުރަމޭ. ޤަބޫލެއް

ާވީމޭ ާހަމްދަރްދީ ާއެުދވަހު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެެނއް. ާނުވ ނެ ާމިީއާާހަދައިގެންނެއް ާއެކަމަކު ާޅިޔަނަށް. ާއެ އޭނަގެ

ާއަްށާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކަމުނުދަނީ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހިނގ ތީ ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާމި ާދަންނަވަނީ ާމި އަޅުަގނޑު

ާއަށްާ ާއޭނަ ާމަޤ މުގައި ާމީހެްއގެ ާއެ ާވިޔަސް ާމީހަކަށް ާނިސްބަްތވ  ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވިޔަްސ، ާމީހަކަށް ނިސްބަތްވ 

ންޖެހޭނެާޭއނަގެާަވޒީފ އ ާދޭތެރޭަގއި.ާއެާކުންފުނިާހިނގ ާބޯޑުާހިނގަންޖެހޭނީާއުސޫލެއްެގާދަށުްނާޔަޤީންކަންާއޮންނަ

ހިނގަންޖެހޭނީ.ާއެއީާވަކިާމީަހކުާބުނ ާގޮތަށްާހިނގ ާބޯޑަކަްށާއެާބޯޑުާެވގެންާނުވ ނެ.ާއެީއާމިާބިލުގެާމަގުސަދަީކ.ާ

މިލިއަންާޑޮލަރުާއޮއްވަާދޭންޖެހޭނ42ާާެލަފުށިާހިއްކަންާމިލިއަންާޑޮލަރަށްާތ43ާިއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭާ

ާޯބުޑާ ާެއއަރޕޯޓުގެ ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންތަކެއް. ާއެ ާނުކުރަމޭ ާޤަބޫލެްއ ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަކަށް.
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ާހުން ާޯބޑުަގއި ާއެ ާއިރުަގއި ާއިވެުލއޭޓުކުރި ާއެ ާެއގްރީމެންޓުގައި ާކޮންކަމަކ ތޯ؟ާޖީ.ެއމް.އ ރު ާޗެއަރމަްނާބަދަލުކުރީ ނަ

ާތަން.ާމިީއާ ާދިން ާެއއަރޕޯޓު ާޖީ.އެމް.އ ރަށް ާބޯޑެއްލަިއގެން ާއެހެން ާބަދަލުކޮށްފައި ާބޯޑު ާމުޅި ާޤަބޫލުނުެވގެން އެކަމަށް

ާމިައުދާ ާދެަރވޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތިބީ ާމި ާިމއޮތީ ާނޫސްތަކެްއގައި ާހުރިހ  ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާގޮތް. ާހިންގަންޖެހޭ ކުންފުނި

އެަތއްާބަިއވަރުާމުަވއްޒަފުންތަެކްއާމ ޔޫސްކަންމަތީގައިާއެާތިބެީނ.ާއެމީހުންގެާފޮޓޯާނޫހުންާއައިލެންޑުާއޭިވއޭޝަުނގެާ

ާމިއީޯތާ ާތަޢުޒިޔ ކިޔަން. ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަން. ާެއކަމ  ާއަޅުަގނޑު ާފެނިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެ ާތެރެއިން ާވެރިކަމެްއގެ ާހެޔޮ ާބޭނުންވި ާކުންފުީނެގާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތައް.ާއެ ާފެންނަންޖެހޭ ންނަށް

ނޑުމެންނަށްާ މުވަްއޒަފުންނަށްާކޮންފަދަާނިކަމެތިާކަމެއްތޯާމިއަދުާކުރިމަިތީވ.ާމިއީތޯާހެޔޮވެިރކަމެްއގެާތެެރއިންާއަުޅގަ

ާޯބޑަ ާއެ ާނިންމ ނީ، ާބޯޑުންޭނ ާއެ ާނިންމ ނީ. ާބޯޑުްނ ާެއ ާނޫން. ާމިއެްއ ާޫނން. ާކަންތައްތައް. ާެއާފެންނަންޖެހޭ ކުން

ާއަްތާ ާތެރެއަށް ާއޭގެ ާސަރުކ ރު ާވަނީ. ާމި ާނޫން ާއެހެންނެއް ާއެކަމަކު ާގޮތް. ާކުރަންޖެހޭ ާކަންތައްތައް ކުންފުންޏަކުން

ާކުރަން.ާ ާކަންތައްތައް ާގޮަތށް ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ރުން ާނެރެފައި ާބޯޑުން ާޤަޫބލުނުވެއްޖެްއޔ  ާބޯޑު ާއެތ ތިބި ބ ނައިގެން

ާނުވ  ާކޮށްގެންނެްއ ާމިކަން ާހިނގަމުންދ ާމިގޮތަށް ާކަންތައްތައް ާމިހިރީ ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވަނީ. ާމި ާއަޅުަގނޑު ނޭ

ާކަންތައްތަކ ާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުޖެހޭތޯ؟ ާކަންބޮުޑވ ން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޭތެރޭ ާމިކަމ  ާއެހެންވީމ ، ގޮތް.

ާރައްޔިތު ާހެދީ ާުކންފުނިތައް ާޔުޓިލިޓީސް ާދެން ާަދއްކ ިއރުގައި ާވ ހަކަ ާގޮތުން ާކޮންާބެހޭ ާދޭށޭ. ާޚިދުމަތް ންނަށް

ާގޮތަކީ.ާ ާޚިދުމަތްދޭ ާެއއީތޯ ާދަމައިގަތުން. ާނުޙައްޤުން ާމުދ  ާރައްޔިތުންގެ ާޚިދުމަތަކީ ާދިން ާދިނީ؟ ޚިދުމަތެއްތޯ

ާައޅަިއގެްނާ ާެތޔޮ ާއެއަށް ާހަވ ުލވެފަިއ ާއިންޖީނުެގއ  ާވަެދގެްނފައި ާއަށް ާއިންޖީނުގެ ާގެެނސް ާއިންޖީނުތަްއ ރައްޔިތުން

ާރައް ާޢަެަދުލުެވިރާހިންގ ފައި ާނޭގޭނީ ާޙަްއޤެއް ާމީހެްއގެ ާއެްއވެސް ާކީކޭތޯ. ާބުނަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމުދަލަށް ޔިތުްނގެ

ާޤ ނޫނަްށާ ާއެްއޗެއްތޯ؟ ާމީހެްއގެ ާަވކި ާއެީއ ާނުޖެހޭތޯ. ާވ ްނ ާތަބަޢަ ާޤ ނޫނަށް ާޭބފުޅުން ާމި ާދީަފއޭ. ާއެއަށް ބަދަލު

ސީާލިޔެފައިާމިާއޮތީާބޭުނމެއްަގއޭ.ާއެހެންނަމަވެްސާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތަންާނުޖެހެނީތޯ؟ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުައސ 

ާކުރ ތީާ ާކަންތައް ާގޮތަކަށް ާހުރިހ  ާހިތު ާނެތި ާބެލުމެއް ާބޭފުޅުން ާމި ާުއސޫލަކަށް ާަގވ އިަދކަށް، ޤ ނޫނަކަށް،

ާިމާ ާކުރަން ާަކންތައްތައް ާއެއްގޮތަށް ާޤ ނޫނ  ާެއބަޖެހޭ. ާބަންނަން ާއަތް ާބޭފުޅުންގެ ާމި ާއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާބެޭހާބޭފު ާކަންކަމ  ާމިންވަރަކަށް ާކިހ  ާއެޅެނީ ާމި ާހުށަ ާބިލެއް ާއެބަ. ާއިލްތިމ ސްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޅުންނަށް

ާކޮބައިޯތާ ާއިލްތިމ ސްުކރުމަށްފަހުގަތޯ. ާކިތަްއ ާސަރުކ ރަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާޚިޔ ލުފ ޅުކޮށް ާމަޖިލީހުން ާމި ގޮތުން

ާޤ ނޫނު؟ާ ާއެމް.ބީ.ސީ ާޤ ނޫނު؟ާކޮބައިތޯ ާމ ލިއްޔަތު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުރުމަތްތެރިވ ން. ާމ އްދ 337ާާނުޖެހޭތޯ ވަނަ

ާމީހުންާ ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމި ާވ ހަކަދައްކަން ާބ ރުގެ ާލިބޭ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އިން

ާހިފަންޖެހޭާ ާނޫން ާައކުރަކަްށ ާވަކި ާމ އްދ އެއްގެ ާވަިކ ާއޮންނަ ާމީގައި ާލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ނީކީ.ާލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.

ާއަކަްށާ ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރެއް. ާހިންގުމުގެ ާކުންފުނިތައް ާނޯންނ ނެ ާމިހ ރަކު ާައކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކޮންާ ާހަދ ކަށް. ާކުންފުނި ާޤަރ ރުން ާނޯންނ ނެ ާއެއް ާލިބިފަ ާމިހ ރަކު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުންނެއް ާމި ނޯންނ ނެ
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ާ ާދައްކަނީ.ާއެހެްނީވމ ،ާވެރިކަމެއް ާއުޭޅާވ ހަކަެއއްތޯ ާފޭރިގަނެގެން ާއަށް ާއަމިއްލަ ާވެރިކަން ާއެ ާގެނެްސދިނީމަ ބަޔަކު

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިީލ ާޙަސަނ އި ާޑޮކްޓަރ ާވިދ ުޅވ  ާިތޔަ ާވެސް. ާކަމެއް ާކޮންމެފަދަ ާކޮށްފ ނެ ބައެއް،

ާޖެާއެކަން.ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވެދުމަކަށްާދިންާވެރިކަމެއްަގއިާއެާބޭފުޅުންނަށްާޒަހަރަކަށްާެވއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްަޒތްެެތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅިފައިާވ ާމައްސަލަާއަށްާހުށަހެޅިފައިާ

ނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަން.ާ ާވ ާބިލަށްާއަމ ޒުކޮްށގެންާވ ހަަކކޮޅުާކުިރއަށްާގެންދިޔުމަށްާައުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުވިލުފުށީާދ އި

ާމިއަދުާ ާދެން ާހެން. ާމައުޫޟޢަށް ާދެްއކެނީ ާވ ހަކަ ާމި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިަކްނާ ާވ ީތވެ، ާވ ހަކައަކަށް ާހުރި ާޮއއްޓަރު ާމީަގއި ާައކީ ާވ ހަކަ ާމިަދއްކ  ާއަޅުަގނޑު ާބަޔަކަށް ާވަިކ ކޮންމެއަކަސް

ނގ ާއުސޫލުންާދައްކ ާވ ހަަކއަކަށްާވ ތީާބައެއްާމީހުންނަށްާމިކަންާޤަބޫލުނުކުރެވިދ ނެ.ާއަުޑއަހަންާފަސޭހަނުވެދ ނެ.ާހި

ާމިތ .ާ ާއަޑުއަހަން ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާހަމަ ާތިބެނީ ާމި ާމިތ  ާއަުޅަގނޑުމެން އެކަމަކު

ާމެންބަ ާހަތަރު ާދެތިން ާހަމަ ާދެންމެ ާވ ހަކަަދއްކަމުްނާމިތަނުން ާކިޔ ފައި ާނަން ާމެންބަރުންެގ ާތ ނގައި ާމި ާހަމަ ރަކު

ާލިޭބާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިންނަނީ. ާމި ާއެކު ާކެތްެތރިކަމ  ާކަމ އި ާމަޑުމައިތިރި ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ހިނގައްޖެ.

ާސަރުކ  ާމިދެންނެވި ާކެތްތެރިވުމަކީ ާއެހެންވީމ ، ާދައްކަނީ. ާމި ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިސްބަތްވެާފުރުޞަތުގައި ރަށް

ާބޭފުޅުންާ ާއެ ާއެކަމަކު ާަދތި. ާވެސް ާއަޑުއަހ ލަން ާނޫން. ާކަމެއް ާވަުރގެ ާކުރެވޭ ާމެންބަރުންނަށް ާމި ވަަޑއިގަންަނވ 

ާ ާތިބެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާައޑުއަަހން ާއެްއ ާވ ހަކަ ާއަެންއ52ާާދައްކ ހ  ާވ ަހކަައކ ިއ ާައނެއް ާއ އި ާވ ަހކަ އަހަރު

އަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބެނީާމިާތ ނގައި.ާީކއްެވގެންތޯާނުތިބެވިގެންާތިާއުޅެނީ.ާމ ދަމ ާާވ ހަކަައކ ާހުރިހ ާވ ހަކަާއެއް.

ާމިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުހަދ ށޭ ާމިހެން ާގޮތް. ާހިނގ  ާނޫންތޯ ާމިއީ ާކޯއްެޗއްތޯ. ާދެއްވ ނީ ާއަޚަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ހަޅޭއްލެވީމަ

ާގޮތެއް. ާދ  ާވަމުން ާކަންތައްތައް ާމި ާނޭނގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަަކށް ާމީހާ ާދަންނަވަނީ. ާހަޅޭއްލަވ  ާބ ރަށް މިތ ނގަިއ

ާެއްއާ ާިމާކަމަކ  ާއަުޚާވެސް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދެނީ.ާނޫންތޯ؟ާމިއަދަކު ާެއްއޗެއް ާކޮްނމެވެސް ާއެހެން ާދެނީ ާމ ދަމ  އަށް

ާހިތްހަމަނުޖެހޭާ ާދުވަހަކު ާކޮްނމެ ާއަންނަ ާރުޅި ާބީދައިން ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ. ބަހެއް

ާދު ާިމީއާކޮންމެސް ާނުވ ނެ. ާވިދ ޅެްއ ާެއއްެޗއް ާއައިސް ާދެން ާކޮށްދިނީމަ ާކަމެއް ާވަރު ާހިތްހަމަޖެހޭ ވަހެްއގަިއ

ާބޭފުޅުްނގެ.ާ ާޕ ޓީގެ ާވަަޑއިގަްނނަވ  ާނިސްބަތްވެ ާސަުރކ ރަށް ާމި ާމަންޒަރުތަކަކީ ާމިދ  ާފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޮކންވ ހަ ާއުުޅްއވަނީ. ާތި ާދައްކަން ާމިތ  ާވ ހަކަެއއްތޯ ާކޮން ާވެްސާދެން ާވ ހަކަ ާއެއް ާެދްއކޭނެ ާދެއްކޭނީ. ކަެއއްތޯ

ާދައްކަީނ.ާ ާވ ހަކަ ާޙަޤީޤީ ާވ ހަކަޭއ. ާޙަޤީޤީ ާދައްކަނީ ާފަރ ތްތަކުން ާއިދިޮކޅު ާދައްކަނީ ާމެންބަރުން ާމިތ  ނޯންނ ނެ.
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ާހުރިާ ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާވ ހަކަ. ާދަްއކަވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާައޑުައއްަސވ  އެހެންވީމ ،

ާދަމަެއްއާކަންތައްތަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބ ރެްއ ާެއއްވެްސ ާލިބޭ ާއަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާަދއްކަނީ. ާމި ާވ ހަކަ ުކގެ

ާިމާ ާއުޅެނީ.ާއެކަމަކު ާދީގެްނާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާބ ރުތަކެއް ާހުރިހ  ާދީފަިއވ  ާއަށް ނުގެންނަން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޤ ނޫ ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާފ ސްކޮށްފި ާޤ ނޫނެއް ާމިއީާމަޖިލީހުން ާޢަމަލުކުރަްއވަންޖެހޭނެ. ާބޭފުޅުން ާއެ ާއެްއގޮތަށް ނ 

ާ ާސ ފު. ާވަރަްށ ާނަމަ ާދަންނަވ  ާބަހުން ާބޭފުޅުންެގ ާމި ާސ ފު. ާަވރަށް ާެއއް. ާވ ހަކަ ާސ ފު އެހެންނަމަވެްސާވަރަށް

ާިމާ ާމަސއްކަތް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުކުރައްވ . ާކަމަކަށް ާމި ޢަމަލެއް

މަޖިލީހުންާނިންމ ާއެއްވެސްާޤ ނޫނަކަށް،ާމިާމަޖިލީހުންާނިންމ ާއެްއވެސްާނިންމެވުމަކަްށާމިާބޭފުޅުންނެއްާޢަމަލެްއާ

ާމަޖިލީހަްށާ ާމި ާއިރު ާޮއންނަ ާބ ރޭ.ާތިްނާބ ރު ާތިން ާކީކޭޯތާދައުލަުތގެ ާބުނަނީ ާޤ ނޫނުައސ ސީ ނުކުރައްވ .ާކޮަބއިތޯ

ާމަ ާމި ާބ ރު. ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާވަނީ ާއެްއާލިބިގެން ާހިތަނީކީ ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާޤ ނޫނަކަށް ާއެްއވެސް ާހަދ  ޖިލީހުން

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާކުންފުނިތަުކގެ ާކުރަން. ާކަންތައްތައް ާމި ާނޫންތޯ ާޖެހޭނެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ނޫން.

ާައޅުަގނޑުމެާ ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާމުހިއްމު ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާކުންފުނިތައް ާއޮތީ.ާދައްކ އިުރަގއި ާއަޅަންޖެހިފައި ން

ާކަމެްއާ ާކުރ  ާރ އްޖޭަގއި ާނުކުރެވޭނެ.ާމިއީ ާކަމެއް ާމި ާނޫނީ ާއައިްސގެން ާކޮމިޝަނެއް ާމިނިވަން އެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ

ާމިކަހަލަާ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރ  ާއަލަށް ާރ އްޖޭަގއި ާމިއީ ާނިންމ ލ ނަން. ާރައީސް ާޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ާއަޅުގަ ނޫން.

ާތަނެ ާހުރިހ  ާމިފަަދާޑިމޮކްރެޓިކް ާއޮެވގެން ާކޮމިޝަންތަކެއް ާމިފަދަ ާޕްރައިވެްޓ ާކުަރނީ ާކަންތައްަތއް ާމި ާވެސް ްއަގިއ

ކޮމިޝަނެއްާޮއވެގެންާއެފަދަާކޮމިޝަނެއްގެާބެލުމުގެާދަށުްނާމިފަދަާކުންފުނިތައްާހިނގަމުންާދަނީ.ާމިއީާއ ާކަމެއްާ

ާިޢއްޒަތްތެ ާއެހެންވީމ ، ާއުޅެީނކީ. ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން ާކަެށއް ާސަމ ލުކަމަށްޓަަކިއާކުރ  ާމެންބަުރންގެ ރި

ާެކނޑިޭނިޅާ ާހަމަ ާއެްއޗެއް ާދަންނަވަންޖެހޭ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދަންނަވަނީ. ާވ ހަކަ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި

ާަދއްކ ނަން.ާ ާތަނެއްަގއި ާކޮންެމ ާބޭނުން ާވެްސ، ާގޭަގއި ާވެސް، ާބޭރުަގއި ާވެސް، ާތ ނަގއި ާމި ާދ ނަން، ދައްކަމުން

ާެމއްާވެސްާޯނންނ ނެ.ކުރެވޭނެާެއއްާކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިދ ާ ާވ ހަކަދައްކަމުން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއިުޢލ ނުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެްނބަރު.ާމިހ ރު ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑައެޅިަފއިވ ާހިސ ބަ ށްާނިމުނީއޭ.ާޕަބްލިކުާއެންޓަޕްރައިަޒސްާކޮިމޝަނުގެާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްގެާމަރުޙަލ ާމިއަދަށްާކަ

ާދެންާމިާބިލުގެާކަންތައްާކުރިައށްާދ ނީާދެންާމިާމަޖިލީހުގެާއެޖެންޑ ގައިާހަމަޖެހިފައިާވ ާގޮެތއްގެާމަތިން.

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.32

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާދަނީ ާއެނބުރި ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާއެޖެންޑ ގެ ާއައިޓަމަށް.32ާގެ 32ާާވަނަ

އައިޓަުމގައިާމިއޮތީާނުނިމިހުރިާމަސައްކަތް.ާމިކަމަކަށްާަކނޑައެޅިަފއިާވަނީާއެއްާގަިޑއިރު.ާމިާމަސައްކަތުގެާދަށުްނާ

ާމެންބަރ32.3ާު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ާވަނީ ާހަމަޖެހިފައި ާވ ހަކަެދއްކުމަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއަދު ާދަށުން ގެ

ާހަ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާވ  ާއިޞްލ ޙުގެނައުުމެގ8/32ާ;ށަހަޅުއްވ ފައި ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  .

ާއަޅުަގނުޑާ ާވަރު ާއޮތް ާބ ީކ ާވަގުތު ާޕ ޓީތަކަށް ާސިޔ ސީ ާމިހ ރު ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއި ާބިލަށް ާމި ާއ ދެ، ބިލު.

ާ ާޑީ.އ ުރ.ޕީއަށް ާދަންނަވ ނަން ނޑު ާައޅުގަ ާގޮތުން ާމ69ާިދަންނަވ ލ ނަން.ާއެ މިނެޓް،ާވަިކ45ާާނެޓް،ާއެމް.ޑީ.ީޕއަށް

ާ ާއޮތް ާއެބަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިސްބަތްނުވ  67ާާޕ ޓީއަކަށް ާއަށް ާޕީ.ޭއ ާއަދ33ާާިމިނެޓްއިރު، މިނެޓް،

މިނެޓްާއޮތްާވ ަހކަާދަންނަވަން.ާިމގޮތުންާމިާބިލަށްާޤ ނޫނ7ާާުމިނެޓުާައދިާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށ7ާާްޤައުމީާޕ ޓީާއަށްާ

ާނަންބަ ާލިސްުޓަގިއ8/32ާާ;ރު ާވ  ާލިބިފައި ާވ ހަކަެދއްކުމަށް ާބިލަށް ާއިޞްލ ޙުގެނަުއމުގެ ާޤ ނުނަށް ާބެހޭ ކުންފުންޏ 

ާއިަހވަންދޫާ ާވ ހަކަދެއްކުމަށް ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާެޖހެނީ ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިނުމަށް ާފުރުޞަތެއް ާފުރަތަމަ އެންމެ

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢަބްދުާهللاދ އިރ ގެ ާއަޙްމަދު ާއެހެންވީމ ، ާއަށް. ާކުިރއަްށާهللا ވ ހަަކކޮޅު

ާޖަލްސާ  ާމަޖިލީހުގެ ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިއަދު ާއިުރގައި ާގެންަދވ  ާކުިރއަށް ާވ ަހކަކޮޅު ާދަންނަވަން. ގެންދިއުމަށް

ާަގވ އިުދެގާ ާވިދ ޅުީވާމަޖިލީހުގެ ާފައްަޓަވއިދެްއވަމުން ާރިޢ ޔަތްކުރ99ާަކުރިއަށް ާއަށް ާމ އްދ  ާވ ހަކަކޮުޅާވަނަ ާމި ްއވ 

ާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއެކވުންهللاާދުއަޙްމަދުާޢަބްާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާމި ާވެސް ާއަބަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ ޝުކުރިއްޔ .

ާދަ ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާއިޝ ރ ތްކުރެްއވި ާތި ާގަބޫލުކުރަން.99ާާނީ ނޑު ާައޅުގަ ާކަމުގައި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެަބާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާޔަޤީްނކަން ާނުވ ނެކަުމގެ ާވ ހަކަެދއްިކފައި ާމަޖިލީހުގައި ާގޮތަކަްށާމި ާނޫން ާއެ އަޅުަގނޑަށް

ާ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނ8/32ާޫ;އޮތް. ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާިމާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާއިޞްލ ޙެއް ނަށް

ާތަންކޮޅެްއާ ާފެންނަނީ ާބިލު ާމި ާައޅުަގނޑަށް ނޑިވަުޅަގއި ާދަ ާމި ާދ  ާބަހުސްކުރެވެމުން ާހުށަހެޅި ާބިލެއް މަޖިލީހަށް

ާބެހޭާ ާކުންފުންޏ  ާބިލަކީ ާމި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ާވެސް ާކަުމގައި ާގޮތަކަށް ާޚިލ ފު އ ދަޔ 

ާ ާކަމުަގއިާޤ ނޫނުގެ ާބިލެއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބަދަލުގެނައުމަށްޓަަކއި ާބަެއއް ާބޭނުންވ  ާމ އްދ އަކަށް ާހަތަރު ދެތިން

ާކުންފުނިތައްާއުފެއްދުމަީކާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވަމުންާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަގަކުރެއްވީާމިއަދު

ާނޫ ާބ ެރއް ާިލބިގެންވ  ާއަށް ާކަަމކ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާެއ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަށުން. ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާފެހި ާކަމަށް ން

ާސަރުކ ުރާ ާއަދި ާހިންގުމަްށޓަކައި ާދައުލަތް ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާުނވަން. އެއްބަހެއް
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ާބ  ާހަމަޖެއްސުމުގެ ާމީހުން ާތަންތަނަށް ާއެ ާއުފެއްދުމ ިއ ާމުއައްސަސ ަތއް ާބޭނުްނވ  ުރާހިންގުމަށްޓަކައި

ާބިުލެގާ ާމި ާއަޅުަގނޑަށް ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާެވއޭ. ާލިބިދީފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާބަެއްއާ ާމެންބަުރާއިޝ ރަތްކުރެްއވި ާއެ ާކަމަކީ ާއެއް ާފ ހަގަެވގެްނާދ  ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާބަލައިލ އިރުަގއި އިޞްލ ޙުތަކަށް

ާނަގަ ާމުދ  ާރައްޔިުތންގެ ާހަދ ، ާރައީްސ،ާކުންފުނިތައް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ. ާގެންދ ކަމުގެ ާސަރުކ ރަށް މުން

ނޑުާވެސްާރަށްަރށަށްާދަތުރުކުރުމ އިާއަިދާ އަޅުަގނޑަށްާއެާމަންޒަރުާފެންނަނީާއެއ ާކުަޑކޮށްާތަފ ތުާގޮަތކަށް.ާއަުޅގަ

ާތެ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާއަދި ާހުރުމ  ާރަށްތަެކްއ ާތަމްސީލުކުރ  ާއެއް ާދ އިރ  ާއެ ާވެސް ނުޑާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ރޭގައި

ާހޯދ ލުމުގެާ ާހ ލުއަހުވ ލު ާމީސްމީހުން ާއެ ާމަޝްވަރ ކޮށް ާމީސްމީހުން ާބައެއް ާތިބުމ އި ާމީސްމީހުން ާދަންނަ ވެސް

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާެއއްބަސްވ ްނ ާވ ހަކަަތކަށް ާއެ ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހައިސިއްޔަތުްނ ާމީހެއްެގ ާއޮންނަ ފުރުޞަތު

ާރަ ާޢިއްަޒތްތެރި ާއުނަދގުލޭ. ާހަވ ލުވ ްނާތަންކޮޅެއް ާިއންޖީނުގެތަކ  ާއުފައްދަިއގެން ާުކންފުނިތައް ާޔޫޓިލިޓީ އީސް،

ާކަރަންުޓާ ާގަިޑއިރެްއަގއި ާއެަތްއ ާއަެނއް ާކަރަންޓުދީފައި ާދަިޑއިރު ާއެއް ާރަށެއްަގއި ާއެަތްއ ާރ އްޭޖގެ ފެށިއިރުަގއި

ާރައް ާއެ ާހުރި. ާވެސް ާަރށްތަކެއް ާދެވޭ ާކަރަންޓު ާހަމަ ާހުރި. ާރަށްތަކެްއ ނޑ ލަންޖެހޭ ާކަރަްނުޓާކަ ޔިތުންނަށް

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތް. ާމިއީ ާތިެބ ާތެޭރގައި ާއަނިދރިކަމުގެ ާނެތި ާގޮތެްއ ާހައްުލކުރެވޭނެ ާމައްސަަލ ނޑެމުންދ  ކެ

ާެއާ ާމިއަދު ާސަބަބުން ާކުރުމުގެ ާއެކަން ާއެގޮތަށް ާގޮަތށް. ާެއއް ާޙަޤީޤަތ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ

ާަކރަ ާއެްއކަލަ ާލިބުނީމ ،ާރައްޔިތުންނަށް ާކަމެއް ާސަލ މަތް ާޖެހުމުން ާތިބެންޖެހޭ ާއަނދިރީަގިއ ނޑި ާކެ ންޓު

ާއަދިރިކަމުންާ ާއެ ާދޭ ާފުރުޞަތު ާއެކަމަށް ނޑުމެްނާވ ންޖެހޭނީ ާއަުޅގަ ާނުވ ނެ. ާކަންބޮުޑވެގެން ާެއކަމ  އަޅުަގނޑުމެން

ާމަސައްކަތްކުރ  ާހެދޭތޯ ާަރއްޔިުތން ާބަޔަކަށް ާތިެބވޭ ާތެޭރގައި ާއަލިކަމުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާާސަލ މަތްކޮށް ާމި ބަޔަކަށް.

ާޢިއްޒަތްެތިރާ ާގަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާއެއީ ާމަސްއޫލިްއޔަތަީކ ާއަކީ ާޒިންމ  ާއަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި

ރައީސް،ާރ އްޖޭގެާރަެށއްަގއިާމުޅިާކަރަންޓުާިވއުގަާހަލ ުކެވގެންާކަރަންޓުާދެވޭނެާގޮތެއްާނެތިާއިންޖީނެއްާގަެނވޭެނާ

ާ ާނެތި ާދިަޔާގޮތެއް ާދަންނަވަމުން ާފަރ ތްަތކުަގއި ާއެކި ާސަރުކ ރުގެ ާނެިތެގން ާގޮެތއް ާރަނގަޅުކުެރވޭނެ ާސަޕްލައި އަދި

ާެއާ ާމިއަދު ާެއހެންނަމަވެސް، ާބައްދަުލވި. ާވެސް ާބޭުފޅުންނ  ާއެ ނޑ އި ާއަޅުގަ ާދުށިން. ާައޅުަގނޑު ާވެސް މަންޒަރު

މައްސަލަތައްާަހއްލުެވ،ާރަްއޔިތުންނަށްާކަރަންޓުާލިިބާރަށުގައިާޔޫޓިލިޓީާކުންފުނިންާކަރަންޓުާދޭންފެށީމ ާމިދެންނެވިާ

ާކުަޑެވާ ާތަންކޮެޅއް ާއަގު ާބޮޑު ާދިޔަ ާދައްކަމުން ާަކރަންޓަށް ާރަށުގައި ާއެ ާކުރިން ާއަދި ާލިބި ާޔަޤީންކަން ކަރަންޓުގެ

ުމގެާތެރޭަގިއާރައްޔިތުންގެާޖީބަށްާލުއިާެވްއޖެ.ާމިއީާފައިދ ،ާމިއީާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާކުރިއެރުން،ާމިއީާހެޔޮވެރިކަ

ާރަނަގުޅާ ާރައްޔިތުންނަށް ާވެރިކަމަކީ ާހެޔޮ ާގަބޫލުުކރަންޖެހޭ. ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާކަމުގަިއ ާއެއް ާސިފަ ހިމެނޭ

ާވެްސާ ާކަމުގައި ާނަމެއް ާކިޔ  ާހޯދައިދިނުމަށް ާމަގު ާަމަގށް ާއެ ާހިތްވަރުދީ ާކަންތައްތަކަށް ާލ ބަހުރި ރައްޔިތުންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެރި ާގަބޫލުކުރަން.ާމި ާގޮތަަކްށާާއަޅުަގނޑު ާކޮންމެ ާފިކުރު ާައދި ާގޮތުން ާިސޔ ސީ ނަޑކީ ާއަުޅގަ މަޖިލީހުގައި

ާހުންނ ނީާ ާފިކުރު ާސިޔ ސީ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެއްކުމުަގއި ާމައުޟޫޢަށް ާމި ާވިަޔސް ާކަމުގައި ާމީހެއް ހުރި



 35 

ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާދަންނަވަން. ާވެސް ާކަުމގަިއ ާގޮތުގައި ާހުރި ާމަްނފ  ާލ ބަޔ އި މިއަުދާާރައްޔިތުންނަށް

ާފަހަރަކުާ ާކޮންމެ ާހިފ  ާކޮށްދޭން ާކަމެއް ާރައްޔިތުންނަށް ާައޅުަގނޑުމެްނ ާގޮަތކީ ާއުޅޭ ާެވގެްނ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޫނީާސަރުކ ރުންާރައްޔިތުންނަށްާކަމެއްާކޮށްދޭންާހިފ ާފަހަރަކުާޒިންމ ދ ރުކުރުމުގެާނަމުގައިާހުރަސްތަކެއްާއެޅެނީ.ާ

ާނުާ ާނަަމވެސް، ާނޭގި ާނަމަވެްސ، ާިމީއާއެނގި ާއެބަކުރެވޭ. ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިކަން ާނަމަވެސް ާގަސްުތަގއި ވަތަ

ާަރއްޔިތުން.ާ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއިހުސ ސްކުރަނީ ާމިއަދު ާދެރަކަމެއް ާނިކަމެތިކަމ އި ާހުރިހ  ާކަމެއް.ާމިކަމުގެ ާހުރި ހިތ މަ

ާވަކ ލ ތުކު ާޙައްޤުަގއި ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއިންތިޚ ބުަގއި ާއަިދާެއާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެން ރުމަށްަޓަކއި

ާތަހައްމަުލާ ާއިހުސ ސް ާހިތްަދތި ާވޭނ އި ާމިކަމުގެ ާަރއްިޔތުން ާތިބި ާފޮނުވ ަފއި ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާގޮތްތަްއ ހެޔޮ

ނުޑާ ާކަމުަގއިއަުޅގަ ާަކމެއް ާވ  ާފިކުރުކުރަންޖެހިފައި ާވިސްނަިއ ާބޮޑަށް ާތަންކޮޅެއް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާމިއީ އެބަކުރޭ.

ާެއާދަންނަވ ލަ ާރަްއޔިތުންނަށް ާހުރަްސެއޅީމ ، ާކަންަތއްތަކަށް ާމިދެްނނެވި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ން.

ާގެއްލުމުެގާސަބަބުްނާ ާލިބިގެންދ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާއެ ާައދި ާފ ހަަގކޮށް ނޑުމެން ާާމިއަުދާއަުޅގަ ާގެއްލުަމކީ ލިބިގެންދ 

ާކަ ާނޫން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަޔަީކ ާއުފުލަންޖެހޭ ާޒިންމ  ާކުރެޭވާއެ ާައޅުަގނޑަށް ާެއއީ ާނުދެކެން. ާައޅުަގނެޑއް މުަގއި

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއުފުލަންޖެހޭނީ ާިޒންމ  ާއުނދަގޫކަެމއްގެ ާދަތި ާޮކންމެ ާދިމ ވ  ކަމެއްެގާސަބަބުން

ާހުރި ާދިމ ވެފައި ާމިއަދު ާކަންތައްަތކަށް ާރ ްއޖޭގެ ާއަދި ާވީމ  ާކަންތައްތައް ާަމގުން ާމިދެންނެވި ދަތިތަްއާާާރައީސް،

ހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާއ ާގޮތްތަަކކަށްާމަސައްކަތްކުރަންާފެށީމ ،ާއެއީާއެހެންާވިސްނުމެއްަގއިާކުރ ާކަމެއްާކަމަށްާނޫނީާ

ާކަންތައްަތްއާ ާފިކުރަކަށް ާސިޔ ީސ ާވަިކ ާނޫނީ ާކަމަށް، ާކަމެއް ާކުރ  ާމަޤުސަދުގައި ާދިނުމުެގ ާވަޒީފ  ާަބޔަކަށް ވަކި

ާކަމެއް ާކުރ  ާހުރިހ ާާފަހިކޮށްދިނުމަށް ާއޮތް ާކުރިއަށް ާރ އްޖޭގައި ާދެން ާމިއަހަރު ާނަމަ ާވަނީ ާކަމުގައި ާދެކެވޭ ކަމަށް

ާދިވެހިރ އްޭޖެގާ ާއިޝ ރ ތްކުރަނީ ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާގޮތަށް. ާއެ ާދ ނީ ާހިނގަމުން ާކަންަތއްތައް ާވެސް ދުވަސްތަެކއްަގއި

ާމަގުފަހިކޮ ާކުރުމަށް ާވެިރކަްނ ާޕ ޓީަތކުން ާސިޔ ސީ ާވަީނ ާމި ާމިއަުދ ާޕ ޓީތަކުްނާރައްޔިތުން ާސިޔ ސީ ާއަދި ށްދީފަ.

ވެރިކަންާކުރުމުގެާނިޒ ެމއްާރ އްޖޭަގއިާމިވަނީާޤ އިމުކޮށްފައި.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާކުިރއަްށާއޮތްތަނުގައިާރ އްޖޭަގިއާ

ާެއާ ާވެސް ާތިބޭނީ ާމަޤ މުތަކުަގއި ާސިޔ ސީ ާއަދި ާޕ ޓީއަކުްނހެން. ާސިޔ ސީ ާއެއް ާކޮންމެެވސް ާހަމަ ވެރިކަންކުރ ނީ

ާުއޅެންޏ ާާޕ ޓީއަކަށް ާސަރުކ ރުަގއި ާފ ހަގަކުރަްއވ  ާއެބަ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާހެން. ާމީހުްނ ނިސްބަތްވ 

އެއީާރަްއޔިތުންާނޫންާކަމުގަިއާވެސް.ާދިވެހިާކޮންމެާރައްިޔތަކީާނޫނީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާަރޖިސްޓްރީވެފައިާވ ާކޮންމެާ

ާ ާއުޅުނަސް ާަސރުކ ރުަގއި ާރައްޔިތެއް. ާދިވެހި ާކުިރާމީހަކީ ާމަސައްކަެތއް ާއަމިއްލަ ާއަދި ާއުޅުނަސް ކުންފުްނޏެއްަގއި

ާސަރުކ ުރެގާ ާރައްޔިތެކޭ. ާދިވެހި ާވެސް ާމީހަކީ ާކޮންމެ ާއެ ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާނަމަވެސް ާވީ ކަމުގައި

މަތިާވެެގްނާކުންފުންޏެއްގަިއާހުރީމ ާބަެއްއާފަހަރަށްާއެބަާއިޭވާރަްއޔިތުންނަށްާގެއްލުްނވަނީއޭ.ާނޫނީާއެާމީހުންާމަގު

ާވިޔަްސާ ާމަގުމަތި ާމީހަކު ާކޮންމެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާމިވީ. ާމަގުމަތި ާނޫނޭ ާރަްއޔިތުން ާއެއީ ާހީވޭ ާއެބަ ދިޔައިމަ

ާބަދަލެއްާ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާކުންފުނިތަކ  ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ާއަދި ާވިޔަްސ، ާނިކަމެތިކަމެއް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ އަދި
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ާ ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް،.ާިދވެިހާާރަްއިޔތަކަށްާެގއްލުމެއްގެނެސްގެން ާލިބުނީ ާގެއްލުން ާެއާހަމަ ާިވޔަސް ާކަުމގައި ވީ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަްތތެރި ާނުވ ނެ. ާެވގެން ާަބޔަަކށް ާކުރ  ާކަންތަްއ ާެއ ާއަޅުަގނޑުމެންަނކީ ދަރިންނަށް.

ާގެ ާމ އްދ ތަކަށް ާބިލުގައި ާމި ާއަދި ާމަޤުސަދ އި ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާބިލު ާމި ާއޮތްާދަންނަވ ނީ ނޑައަޅ ަފއި ާކަ ންަނން

އިޞްލ ޙުތަކަށްާބަލ އިރުާީމގެާނިޔަތްާރަނގަެޅއްާނޫނޭ.ާމީަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާލ ބަޔ އިާަމންފ ާހުރިާކަމަކަށްާވުެރާ

ާނެްތާ ާތ އީދުކުރެވެން ާބިލަށް ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމަެަޞްލަޙަތޭ.ާއެހެންކަމުން ާޒ ތީ ާމަޞްލަޙަތ އި ާއަމިއްލަ ާއޮތީ ބޮޑަށް

ާދަންނަވަ ާވ ަހަކާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާނެތް ާތ އީދުކުރެެވން ާބިލަށް ާމި ާައޅުަގނޑަށް ން.

ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ނޑުމެންާކުރިމަތީގަިއާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ 8ާާ;/32ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ނޫނު،ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަދެއްެކވުމަށްޓަަކިއާ ާބިލަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއިޞްލ ޙުގެނައުމަށް ާޤ ނޫނަށް ާދ  ާވ ހަކަދެކެވެމުން ާމި މިހ ރު

ާސަލީމް.ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާމިއޮތީ ާލިސްޓުގައި ާދެން ާއަުރަވން ާފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު

ާއެ ާއ ދެ،ާމިހ ރު ާވ ހަަކކޮޅު ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ އިރު.ާއެހެންކަމުން ާމިނެޓެއް ާދޮޅު ާހަމައަށް،52ާާ>32ހެރީ އ 

ާ ާވ ހަކަފެއްެޓވިދ ނެ. ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބޭނުންފުޅު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާދެނ52ާާް>32ޢިއްޒަތްތެރި ާފަހު އަށް

ާޢިއްާ ާދ ިއރުގައި ާކުރިއަށް ާއަނެއްކ  ާައލުން ާމަޖިލިސްގެ ާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެން ާއެންމެ ާހަމަ ާމެންބަރަށް ޒަތްތެރި

ާ ާދ އިރު ާަދްއކަމުން ާވ ހަކަ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ރު ާދެވިދ ނެ. ާމ3ާާިފުރުޞަތެއް ާއެހެްނވީމ ، ާވެއްޖެ. މިނެޓަށް

ާވ ހަކަކޮުޅާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބޭނުންފުޅު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ާގޮތުަގއި ާހެޔޮ ާވެސް މިނެޓުގައި

ާށްާގެންެދވުމަށްާދަންނަަވން.ާކުރިއަ

ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވެސްާ ާބިންގ  ާފުރަތަމަ ާަދއްކ ލުމަްށ ާއެއް ާވ ހަކަ ާެދން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނަންާފަށައިފިއްޔ ާމިާދޭތިާމ ާގިނައިުރާވީަމާއަޅައިނުެލވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާިބންގ ާައޅ ލ ފައިާދެންާއަނެްއކ ާފަހުންާރ 

ާވަގުުތކޮެޅްއާ ާއަޅުަގނޑަށް ާފަހު ާއިންޓަރވަލަށް ާހަމަ ާއެދެީނ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާނުހުންނ ނެ. ާވެސް ގުޅުމެއް

ާދެއްވުން.ާޝުކުިރއްޔ ާއިނގޭޯތ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާމިހ  ާޖަލްސ ެގާއަޅުާާ…އ ދެ، ާމިއަދުގެ ާޖަލްސ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ގަ

ާއަީއއޭ.ާ ާހަމައަށް ާބައިާނިމުމަކ  ާފުރަތަމަ ާދަންފަޅީގެ 52ާާ>32ހެނދުނުގެ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާހަމައިން އިްނ52ާާ>32އ 

ންނަށްާއަށްާމިާހުސްވަގުުތޮކޅަށްާޚ އްޞަކުެރވިފައިާވ ާވަުގތުކޮޅު.ާއެހެންކަމުންާޢިއްޒަތްެތރިާހުރިހ ާމެންބަރ22ާު>33

ާ ނޑ ލަނީއޭ. ާމެދުކަ ާހުސްަވގުތުކޮޅަްށ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑުމެްނ22ާާ>33ވެސް ާއަޅުގަ ޖަހ އިރު

ާދަންނަވަްނ.ާ ާަވޑަިއގެްނާދެއްވުމަށް ާމ ލަމަށް ާއަށް ާޖަލްސ  ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާފަށ ނަމޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ޖަލްސ 

ާދަންނ22ާަ>33 ާދެއްވުމަށް ާވަަޑއިގެްނ ާހިސ ބުންާޖަހ އިރު ާމި ާއަޅުަގނޑު ާދަންފަޅި ާފުރަތަމަ ާމިއަދުގެ ވަމުން

ާނިންމ ލ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހުސްވަގުތުކޮެޅއްާމިާއަުރވަނީ.ާޝުުކރިއްޔ .

ާ

 ]އަށްާާ;2>33އިނ52ާާް>32ާ-އިންޓަވަލް:[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

cާްނޑުާޖަލ ނޑުާބަހުސަށްާހުޅުވ ލެވިފަިއާިމާހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހުާައޅުގަ ސ ާކުިރއަށްާގެްނދަންާމިާފަށަނީ.ާއަޅުގަ
ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 8/32ާ;ވަނީ ާފުރަތަމަާބިލުާގެަނއުމުގެާއިޞްލ ޙުާށްޤ ނޫނަާބެހޭާކުންފުންޏ ، ނުޑ ާއަުޅގަ .

ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށް.
ާ
ާލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޢަގެާމެންބަރުާނަދޫާދ އިރ ފު

ާވަގުތަކީާ ާމި ާއެދުނީ ާފުރުޞަަތކަށް ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާބިލަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 
ާދ ާ ާއަންނަމުން ާަބދަލުތަކެއް ާބޮޑެތި ާޤައުމަށް ާއައިްސ، ާވެރިކަމެއް ާއ  ާޤައުމަށް ާިމ ާެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ނޑިަވޅެްއގަ ާަރއްޔިތުންނ ާދަ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރު ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުން ާބިލެްއ ާމިފަދަ އި
ާމެދުަގއިާ ާރައްޔިތުންގެ ާއެބަޖެހޭ. ާދަްއކ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެރެއިން ާބިލުގެ ާމި ާވ ަހކަަތއް ާބައެއް ާހުރި ގުޅުން

ާެގނައު ާއިޞްލ ޙު ާއެއް، ާފޯރި ާޖޯޝެްއ، ާރޫހެްއ، ާކޮންމެާޤައުމެްއގައި ާޤައުމެއްގައި ާޮކންމެ ާހުރި ާއެއް ާފޯރި މުގެ
ނުޑާދެޭކގޮތުަގއިާވެއްިޖއްޔ ާއެާއަންނަާބަދަލަކ ާގުިޅގެންާަޤއުމުާއެިދާޮގވ ޮގވުންތަުކގެާމަްއޗަްށާ މަޖިލީހެއްގައިާއަުޅގަ

ާގެން ާކުިރއަށް ާހަރުދަނ ކޮށް ާހިންގުން ާޤައުމުެގ ާމަޖިލީހުގައި ާމިފަދަ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާެއާރިޢ ޔަތްކުރެިވ، ިދއުމަށްޓަކަިއ
ާމިާ ާގެނައުމަށް ާބަދަލުތައް ާމިފަދަ ާފ ހަގަކުެރވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންނަންވ ނެ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ
ާއޮުޅވ ލުމުެގާ ާހުރަސްއަަޅއި،ާރައްޔިތުންނަށް ނޑަެއޅިގެން ާދ ާމަސައްކަތަށްާކަ ާމިާކުރެވެމުން ާމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާވަނީ،ާމަސައްކަތްކުެރވޭ ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެފަދަ ާތަން. ާދ  ާފެނިގެން ާވެްސ ތަން
ާެއއަށްާ ާދ އިރުަގއި ާއަންނަމުން ާބަދަލުަތއް ާއެ ާއައިްސ ާބަދަލުތަކެްއ ާރޫހެއްގަިއ ާފަދަ ާދެންނެިވ ާކުރިން އަޅުަގނުޑ

ާ ާއޮތް ާއެިޅފައި ާކޮށްދޭން ާޤައުމަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމަތީަގިއާތައްޔ ުރވުމަށްޓަކަިއ ާއަދ ކުރުން ާއަށް ާފުރިހަމަ ޒިންމ 
ާކަމަށްާ ާއުުޅްއވ  ާހޭލުންތެރިކަްނާނެތިގެން ާއެކަުމގެ ާެއާކަމަްށާހުރަސްއެޅުމަށްާމަސަްއކަތްުކރައްވ  ާދ އިުރަގއި ކުރިއަށް
ާއެފަަދާ ާނެތް. ާކަމެްއ ާެއްއެވސް ާހޭއަރުވ ލަންޖެހޭ ާބޮަޑށް ާއެއަްށވުރެ ާބަލ އިރުަގއި ާަނޒަރަކުން ާޤައުމީ ވަންޏ 
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ާމުހިއްމުކަމެއް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަްށާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނުޑާދެކޭގޮތުަގއި ާހޭއަރުވ ލުމަކީ ާކަމަށް ާމިކަން ާހަމަ ނޑިަތއް ސިކު
މިާބަހުސްގައިާއަުޑއަހ ލަންާިއންާއިރުަގއިާފ ހަަގކުރެިވގެންާދިޔަ،ާބަެއއްާބޭފުޅުންާވިދ ުޅަވމުންާދިޔަާރައްޔިތުންނަށްާ

ާކުންފު ާމި ާދިނުމަށްޓަކައޭ ާއިޞްލ ޙެއްާޚިދުމަތް ާޤ ނޫނަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާގެންދަނީ. ާކުރިއަށް ާމި ާހަދައިގެން ނިތައް

ނޑުާއެާކުރިންާދެންނެވިާސަބަބު.ާއ ދެ،ާއެާބޭފުޅުންާއެާވަކ ލ ތުކުރައްވ ާކުންފުނިތަެކއްާ ގެންނަންާމިާޖެހެނީާއަޅުގަ
ާއެ ާއަދި ާމިގެންނަންޖެހެނީ. ާބަދަލު ާމި ާމައްޗަށް ާސަބަބުގެ ާދ  ާހަދަމުން ާދ އިރުގަިއާާއިތުރު ާހަދަމުން ކުންފުނިތައް

ހެދިގެންާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްދިނުމުގައިާވެސްާކަންާހިނގ ާމަުގގެެެާމަްއޗަށްާމިާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނެސްާިމާ
ާމަތިވެރިާ ާކޮންފަދަ ާގެންނެވީ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާެވްސާމި ާޤ ނޫނަށް ާޖެހެނީ.ާމ ލިއްޔަުތގެ ާމި ާހެދެން ޤ ނޫނުތަށް

ާރަްއޔިތުންނ ާޤައުމަ ާއުޅެނީ ާއަދިވެްސާމި ާވެސް ާއެކަން ާބަދަލެއްތޯ.ާއިޞްލ ޙުތަެކއްތޯ.ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭނުންތެރި ށް
ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ާަމރުޙަލ ގައި ާމި ާއަޅުަގނޑު ާމިކަންވެސް ާތަންފީޛުނުކުެރވިގެން. ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާޤައުމަށް ހަމައަށް

ާކުންފު ާދަްއކ ިއރުގައި ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުންފުނިތަކުގެ ާސަބަބުތަކަށް ާއިޞްލ ޙުގެންނަންޖެހޭ ާޤ ނޫނަށް ނިތަުކގެ
ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއިަހވަންދޫ ާދަްއކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމިތ  ާބަލައިލަްނޖެހޭ. ާރަނަގޅަށް ވަރަށް

ާސަރުކ ުރން ާއ ދެ، ާކުންފުނިތަކަކުން ާހެދި ާތިމަންނ މެން ާޯއގ ތެރިކަުމންނޭ ާކުންފުނިތަކަކުންާާފ ހަގަކުރަްއވައިފި ހެދި
ގޮސްާރަްއޔިތުންނަށްާއޮުޅވ ލައި،ާރަްއޔިތުންނަށްާއެތައްާަބއިވަރުާޮދގ ިއ،ާމަކަރެއްާހަދަިއގެންާރައްޔިތުްނގެާބަިއވަުރާ
ޙައްޤުތަކެއްާމިާފޭރިގަތީ.ާުނސީދ ާގޮތެްއގައިާއެހެންާއެާިވދ ޅުވެވެނީ.ާރަެށއްަގއިާކަރަންުޓާނެތުމަކީާނުވަތަާރަށެއްގެާ

ާގޮހޮރުާކަރަން ާއަތްބ ނަިއގެން ާކަަރށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާގޮސް ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާދަރަަޖއިަގއި ާދަށު ާހ ލަތު ޓުގެ
ާރައްޔިތުންނާ  ާރަށްރަށުގެ ާއަރ ވަޑަިއގެްނ ާރަށްރަށަށް ާރައީްސ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާސަބަބެއް ދަމައިގަންނަންޖެހޭ

ާއަނަދޮގޮ ާރައްޔިތުން ާދިރިތިއްބ  ާޙައްޤުތަްއާބައްދަލުކުރަްއވަިއ، ާރައްޔިތުންގެ ާބިރުދައްކަިއެގން ާރައްޔިތުންނަށް ޑިޖަހ 
ާސަރުކ ރަކަށްާ ާމިފަދަ ާކޮންގޮަތުކންތޯ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާސަުރކ ރެކޭ. ާއޯގ ތެރި ާމީ ާބުނަނީ ާމި ފޭރިގެންފައި

ންާފުނަދޫާދ އިރ ެގާރައްޔިތުންާއޯގ ތެިރާސަރުކ ެރކޭާބުނ ނީ.ާައޅުަގނަޑކީާހިތްހެޔޮާމީހަކަށްާނުވ ާހިެިނދުަގިއ،ާމީހު
ާޖެހިާ ާމީހެއް ާހިތްހެޔޮ ާމީ ާކަރުދ ސްަގނެޑއްަގިއ ާުގދ ރުގައި ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާބުނ  ާނޫނޭ ާމީހެއް ާހިތްހެޔޮ މެންބަރަކީ
ާއެަތްއާ ާރައްޔިތުންނަށް ާސަރުކ ުރން ާރަީއސް.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާޢިްއޒަތްތެރި ާމީހަކަށް ާހިތްހެޔޮ ާުނވ ނެ ާމި ާކަމަކު އެއް

ާރައްޔި ާދީ ާެއއް ާޯއގ ތެރިކަމުންާއަނިޔ  ާމީ ާފަހުގައި ާފޭރިގަތުމަށް ާހަދައިގެން ާކުންފުންނިތަެކއް ާމުދަލެއް ާއެތައް ތުްނގެ
ތިމަންނ މެންާކުރިާކަމެކޭާބުނީމަކ ާއެާނުވ ނެާއިނގޭތޯ،ާއިަހވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާވިދ ޅުވ ާފަދަާ

ާމި ާރައްޔިތުންތޯ ާރަށުގެ ާކިތަްއ ާސަރުކ ަރކަށް. ާއެާާއޯގ ތެރި ާހ ލަތަށް ާދެންނެވި ާމި ާކުންފުންޏަށް ާޔުޓިލިޓީސް ވަުގތު
ާޚިދުމަތްތަްއާ ާގެންދިޔަ ާދެމުން ާޚިދުމަތްތައް ާފެނުގެ ާނުވަަތ ާއިންޖީނުގެަތއް ާފައްތ ލަިއގެން ާރަްއޔިތުން ރަށުގެ

ާ ާތިބީ. ާރޯން ާވަގުތު ާމި ާއަަރިއގެން ާއަގުތައް ާހިސ ބަށް ާނުފޯރ  ާއަތް ާބޮޑުެވގެން ާައގު ާއޭގެ ބިލުތައްާދަމައިގަތީމ 
ާވ ހަކަ.ާ ާދައްކަންޖެހޭ ާމަންދޫބުން ާރަްއޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގައި ާރަްއޔިތުން ާމީ ާރައީސް. ާތިބީ،ާިޢއްޒަތްެތރި ނުދެއްކިފައި
މިއަދުާމިާވ ހަކަާދައްކ ލެވިދ ނެ.ާއެއީާއެމް.ޑީ.ީޕގެާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕުގެާޢިއްޒަތްތެރިާީލޑަރުާމިއަދުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަުޅގަ ާމިއަދުާމަޖިލީހުގައި ާނެތް. ާުޒވ ުބކުރ ކަށް ާއުސޫލުން ާޒުވ ުބކުރ  ާމަގުމަީތގައި ާކޯޅޭކަށް ނޑުމެންނ 
ާމ ޙައުލެއްާ ާކަހަލަ ާަވކ ލ ތުޮކށްލެވޭ ާަމއްޗަށް ާަރއްޔިތުންގެ ާރަނގަޅަށް ާބުއްދިއަަކިއގެން ާސަލ މަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވެސް ާޝުކުރު ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާިމކަމަށްޓަކަިއ ާމީ. ާމިއަުދ ާދުވަެހއް ާަބއްލަވ ާާއޮތް ާނިކަން ާއ ދެ، އަދ ކުރަންޖެހޭ.
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ާކުންފުނިތަކުެގާ ާބަލ އިރުަގއި ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙު ާމައްޗަށް ާހިންގުެުމުގެ ާުކންފުނިތަކުގެ ާއިޞްލ ޙު، ކުންފުނިތަކަށް
ާދަނީާ ާއެ ާސަރުކ ރުން ާކުންފުނިތަކަށް ާހުރި ާހަދ ފައި ާނަމުަގއި ާޔުޓިލިޓީޒްގެ ާކުންފުނިތޯ ާކިތައް ާގޮތް. ާހުރި ހ ލަތު

ާކަމެއްނެތިާރައް ާެއއްެވސް ާގޮުތަގއި ާޭބކ ރު ާވެސް ާދ އިރު ާހުސްވަމުން ާބައިތުލްމ ލު ާަބއިތުލްމ ލުން، ޔިތުންގެ

ާކުންފުނިތައްާ ާއެ ާނުބަލ  ާދޮރެްއ ާތަނެއް ާނަގައިގެން ާފައިސ  ާވަރަކަށް ާބޭނުން ާހަމަ ާތިޖޫރީން ޚަރަދުކުރަމުން.
އެއްާނެތް.ާަރއްޔިތުންނަށްާެދމުންާއައިާޚިދުމަތްާކުރިްނާާނެގެހެއްޓުމަށްޓަަކއިާމަސަްއކަްތާއެާކުރަނީ.ާެއކަމަކުާފައިދ 

ާސުވ ުލކުރަންާ ާމިއަުދ ާއަުޅަގނޑު ާދެވެނީ ާޮކންދިމައެއްގަޯތ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނުދެވޭ ާވެްސ ާފެންވަރަށް ދިން
ާުސވ ލު ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާމެދުަގއި ާބޭފުޅުންނ  ާވިދ ުޅވ  ާދެނީ. ާމި ާޚިދުމަތެކޭ ާމޮުޅ ާވަރަށް ާމިކަމަށް ކުރަްނާބޭނުން.

ބޭނުން،ާކޮންތަނަކުންތޯާދެވެނީ.ާކޮންތަނަކުންތޯާއަގުހެީވ.ާައގުާހެވެއްާވެސްާނޫން.ާޚިދުމަތްާވެސްާރަނގަެޅއްާނޫން،ާ
ައހަރުާހަމަވ އިރުަގއިާވެސް.7ާާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާދެންާުބނ ނެާއަދިާފަށަިއގަތީއޭ.ާފަށަިއގަންނަންާއޮންނ ނެާއަިދާ

ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހ ލަތަކީ.ާާއިނގޭތޯ ާއެސް.ޓީ.ޯއގެ ާބަލަންޖެހޭ. ާއެބަ ާމައްޗަށް ާމިކަންކަުމގެ އެހެންވީމ ،
ާއެންެމާ ާހުންނެވި ާހަވ ލުވެ ާއެސް.ޓީ.އޯއ  ާދޫކޮށްލ . ާކުންފުިނތައް ާޔުޓިލިީޓޒް ާހިނގ . ާބަލަމ  ާހ ލަތަށް ކުންފުނިތަކުގެ

ާވަަޑއިގަންަނވަނީ ާއެ ާގޮލްފުކުޅެލަން ާފަހަރު ާއެއް ާއަކު ާހަފްތ  ާވެރިމީހ  ާއިނގޭތޯ.ާާބޮޑު ސިންގަޕޫރަށް.ާގޮލްފުކުޅެލަން
ާކްިރކެޓު ާަވޑަިއގަންަނވަނީ. ާެއ ާގޮލްފުކުޅެންކުޅެލަގޮލްފުކުޅެލަން ާަވޑަިއގަންނަވަނީ. ާއެ ާފުރަިއގެންާާން ާއިރަކު ބޭނުން
ާއެއީކީ ާނޫނޭ ާކުންފުންޏެއް ާއޮތް ާދީފައި ާމިާ،ދ ކަށް ާރައީސް. ާކުންފުޢިްއޒަތްތެިރ ާމުޅި ާވެސް. ާމީހ  ާހުރި ނިާފްކޯގައި

ާކޮށްލ .ާ ާދަތުރުކޮށްލަ ާހިފައިގެން ާމަސްދަޅު ާބޭރަށް ާިއން ާރ ެެއްޖެ ާހުންނަވަނީ ާއެ ާއިުރގަިއ ާިދޔަ ހަލ ކުވެގެން
ވަަޑއިގަންަނވ ާކޮންމެާފަހަރަުކާއަމިއްލުާމުދ ާގެންނަާވ ހަަކާމިާތަނުގައިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާބޭބޭފުޅުންާއެާ

ާކު ާހ ލަތަށް ާމި ާގެންނަންާދައްކަވަނީ.ާއެހެްނވީމ  ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާދިޔައިމ  ާހ ލަތަށް ންފުނިތަކުގެ
ާެއާ ާދަންނަވަނީ ާމި ާއަުޅަގނޑު ނޑިތައް ާސިކު ާނެތް ާހޭލުންތެރިަކން ާއެކަމުގެ ާބުނެ ާއިޞްލ ެޙކޭ ާގޯސް ާއެއީ ފެށީމ ،

ާކަމަށް ާއެހެންނޫން ާހޭއަރުވ ލުމަކުން. ާރަނގަޅު ާހޭއަރުވ ަލންޖެހެއޭ ާއެބަ ނޑިަތއް ާމިސްރ ބުާާސިކު ާޤައުމުގެ ާމި ވަންޏ 
ާޤައުމުާ ާމި ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙަކީ ާމިއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. ރަނގަޅެއް
ާއަިދާ ާކުެރިވގެން ާމަސައްކަތް ާމަތީަގއި ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބަލ އިރުަގއި ާހ ލަތަެަށް އޮތް

ާގު ާކުންފުނިތަކުެގާކުންފުނިތަކ  ާދިއުމުން ާފ ސްވެެގން ާބިލުތަކެއް ާހުރިހ  ާމި ާއަންނަ ާމި ާބިލުތައް ާތަފ ތު ާހުރި ޅުން
ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާދަށުްނ ނޑުގެ ާގަ ާވަކި ާސަރުކ ރުގެ ާމިނިވަންވެ ާކުންފުނިތައް ާހަރުދަނ ވެ، ހިންގުން

ާމަޖިލީހު ާިޢްއޒަތްތެރި ާމި ާދ ނީ. ާވެގެން ާމިނިަވން ާދަށުން ނޑުގެ ާމިފްޯކ،ާވަިކގަ ާއެސް.ޓީ.އޯ، ާތިބި ާއެބަ ގައި
ނަޑއެިޅގެންާބޮޑެތިާކްރެޑިުޓާލިބޭާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރުން.ާމިލިއަންާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީާމިާތަންތަނުންާކަ
މިލިއަންާރުފިޔ ާއިންާލިބޭ.ާެއހެންވީމ ،ާއެާބޭފުޅުންާބޭނުންވ ނެާއެާގޮތަށްާބ އްވަންާއިނގޭތޯާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާ
ާބޭނުންާ ާއިން ާއެސް.ޓީ.އޯ ާވެސް ާކުންފުންޏެއް ާބޭފުޅ ގެ ާވ ހަކަދެއްކި ާ ާފަހުން ާދ ދި ާމިތ  ާޙަޤީޤަތަކީ. ާނޫންތޯ މީ
ވަރަކަށްާކްރެޑިޓުާލިބޭާކްރެިޑޓްާފެސިލިޓީޒް.ާއެހެންާލިބޭކަމަށްާވަންޏ ާއެާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅެއްާނުވ ނެާމިހ ރުާމިާ

ާ ާބަަދލުގެންނ ކަށް ާގޮތް ާހިންގ  ާކަްނކަމެއް.ާކުންފުނިތައް ާމި ާނޭނގޭ ާޢ އްުމާރައްޔިތުންަނކަށް ާަރއީސް. ޢިެިްއޒަތްތެރި
ާމަޖިލީހުގައިާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިނިވަންކޮށް ާމިހ  ާވަކ ލ ތު، ާމިކަންކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިނެގނީ ާރައްޔިތުންނަށް ޢ އްމު

ގެާަމޢުލޫމ ތުާއޮޅުންފިލުވ ލުމަށްާދައްކަންާފެށީމަ.ާނޫސްވެރިންނެއްާނޫންތޯާއެާބުނަނީާކުންފުނިތަކުންާކުރ ާކަންތައްަތކު
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ާހިފައިގެންާ ާގަލަމެއް ާެވރިން. ާތިބޭ ާކުންފުނީގައި ާވ ހަކަ. ާފ ޅ ލ  ާބޯ ާޖެހީނުން ާޖެހި ާބޮލުގައި ާތަނުން ާހުޅުވ ލ  ދޮރު
ާކެމެ ާވ ހަކަ. ާބިންދ ލ  ާގަލަން ާވަިނއްޔ  ާލިޔެލަން ާކެމެާރ އެްއޗެއް ާެއ ާވަނިްއޔ  ާކުރަން ާހަލ ކުކޮށްލ ާާރ އެއް އެއް

ލުމުގެާރޫހުާއޮތްާޒަމ ނެއްަގއިާކުންފުނިތައްާހިލ އަޚުލ ޤީާެފންވަރ އިާާލަތުަގއިާކުންފުނިތަކުގެާހ މިާާ،އެހެްނވީމ ާވ ހަކަ.

ކުންފުނިތަކުގެާޤ ނޫނަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާގެންނަންާއުޅޭާބަދަލުާއަދިާވެސްާކުަޑއޭ.ާނިކަންާދެކިަވޑަިއގެްނާ
ރަށްާއަންނަންާއުޅުނުާއިރުގައިާވިދ ުޅވީާކުންފުނިތައްާހެދުމަކީާއެއީާގޯހެކޭ.ާބައްލަވ ާހުރިާއިޚްލ ޞްތެރިަކން.ާސަރުކ 

ާސަުރކ ރ ާ ާފުރަތަމަ ާވ ަހކަދެއްިކާބަޔަކު ާގޮތަށް ާއެ ާއޭރު ާހިންގަންޖެހޭނީ. ާސަރުކ ރު ާޫނނޭ ާހަދައިގެެނއް ކުންފުނިތައް
ާ ާއިުރގަިއ4ާާހަވ ލުވެ 62ާާއަހަރުވީ ާއިޚ72ާްން ާއޮތް ާއެ ާދެން ާހެދީމ  ާކުންފުނި ާމިާން ާގޮތުން ާބެހޭ ލ ޞްތެރިކަމަކ 

ާވ ހަކަ.ާ ާދެއްކެވި ާއޭރު ާކޮަބއިޯތ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަޖެހޭ ާުސވ ލުކުރަން ާމަޖިލީހުގައި ާރަްއޔިތުން ޤައުމުގެ
ާނުލި ާނަހަސަރުކ ރު ާުކންފުންޏެއް ާއިުރަގއި ާސަކަރ ޭތާބޭ ާހިްނގުން ާކުންފުނިތަކުގެ ާގޯހެކޭ، ާހެދުމަކީ ާކުންފުނި ދ ނަމޭ

ާއަށްާރައިސުލްޖު ނޑި ާގޮ ާތިމ މެން ާވ ަހކަ ާއިޚްލ ޞްތެރި ާދެއްކި ާިކޔަިއެގން ާތިބެނީ ާބަެޔކޭ ާަޢއްޔަްނކުރ  މްހޫރިއްޔ 
ާމީހުްނާ ާސަރުކ ރުން ާެވސް ާޖަލްސ ގަިއ ާނަގ ލ  ާމީހުން ާބޯޑުަތކަށް ާވަނީ ާބޭނުން ާމިހ ރު ާނެތް. ާހަނދ ނެއް އެރީމ 

ާއި ާކުންފުނިތައް ާދަރަޖައަކަށް ާއެަތއް ާހިލައިލަން. ާދެއްކިާވައްަދއިގެން ާއަނެއްކ  ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާދިޔަ. ތުރުެވގެން
ާދެންާ ާނޫންތޯ. ާއޮރިޔ މެްއ ާރަީއްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަނީ ާިމ ާކުރިމަތީަގއި ާރައްޔިތުންެގ ާެދއްކީމ ، ާއިދިކޮޅަށް ވ ހަކަ
ާނެތް،ާ ާމިއަދަކު ާފުރ ޅުމައްޗަށް، ާމިތަނުގެ ާބަޔަކު ާއެތައް ާއުޅެންޖެހެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނިވ ކުރަން

ާތިބިާރަ ާހޮވ ފައި ާރައްޔިތުން ާތީބި ާމި ާމިއަދު ާވައްދ ކަށް. ާމީހުން ާދޮރޮދޮރުން ާބ ރެއް ާއަކަށް އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 
ާމަސައްަކްތާ ާރަނގަޅުކުރަން ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއެ ާއަކީ ާހިތ މަ ާވެސް ާއެކަމަކު ާމިތ . މަންދޫބުން

ވައިާަހމައެކަނިާސަރުކ ރުންާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރިާނުކުރައްަވއިާާރައްޔިތުންނަށްަޓކައިާމަސައްކަތްުނކުރައްާ
ާރިޢ ޔަތްކުެރވިާ ާމައްޗަްށ ާމިކަންކަުމެގ ާއެހެންވީމ ، ާނަޭއ. ާތަފ ެތއް ާމަސަްއކަތްކުރަްއވ ތީ. ާފަދައިން މެންބަރުން

ނޑުމެންާއިޞްލ ޙަީކާފ ސް ކުރަންޖެހޭާއެްއޗެޭކާއަޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާމިާބިލަކީާހަމަާމިއަދުންާމިއަދަށްާެވސްާއަުޅގަ
ާރައީސްާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދ ާ. ާއެޅެމުން ާމައްޗަށް ާބޮލު ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރު ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ ާމި އެހެންނޫންނަމައީ

ާބަހުންާ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވެސް ާއެއް ާއިންސި ާއެްނމެ ާނުވ ނެ. ާވެސް ާދުވަހަކު ާމިންޖެއް ާދަލުން އަޅުވެިތކަމުގެ
ާސަލ މަތްނުވ  ާއިނގޭނަމަ ާަރއްޔިތުްނާނެ ާހަދައިގެން ާެތރެއިން.ާއެހެންވީމ ،ާކުންފުނިތައް ާދަލުގެ ާއަޅުވެިތކަމުގެ ޯތާމި

ާބިލުާ ާމި ާޮގވ ލަން. ާއަުޅަގނޑު ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތުން ާކުރ  ާމި އަޅުވެިތކުރުމަށް
ާވީހ ވެސްާއަވަަހކަށްާމިާއިްޞލ ޙުާފ ސްކުރުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ
ާއިންާވަޙީދުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސަާކޮމަންޑޫ

ނޑުމެންާުކރިމަތީގައިާމިއޮތްާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ ދިވެހިރ އްޭޖެގ8/32ާާ;ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ
ާއަ ާބަލައިލ އިރު ާމިއޮތްާއިޞްލ ޙުަތކަށް ާހުށަހަޅ ފައި ާގެންނަން ާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއް ާބެހޭ ާހިތަްށާކުންފުންޏ  ޅުަގނޑު

ނޑުމެންާކުީރގަިއާކަންތައްަތއްާކުރަމުންާދ ާ އަރ ާމީާކޮންާބޭނުމެްއަގއިާުހށަހެޅިފަާއޮތްާއިޞްލ ޙުަތކެއްާބ ވައޭ.ާއަުޅގަ
ހުރިާާތެޔޮާިވއްކަމުންާދ އިރުާއެތ ގޮތަށްާކުރ ާނަމަ،ާމިސ ލަކަްށާސަރުކ ރުެގާބޮޑެތިާކުންފުނިަތކުންާހަމަާޓަސްލ ފައިާ

ާއެއްެޗއްާހުާފެސިލިޓީޒްތަކ  ާކޮާރިހ  ާމެނޭޖުއެހެން ާކުންފުންޏަކުން ާ%ންމެވެސް ާޭއގެން ާކިޔ ފައި އެހެްނ72ާާކުރ ނަމޭ
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ާއެަބާ ާބަަޔކު ާރަނގަޅު ާމ  ާގޮްއސަިއ،ާއ ނ،ާމިހ ރު ާވިްއކަމުން ާކަމެއް.ާޓިނު ާބަލަންޖެހޭ ާމީ ާނަމަ ާދޭ ކުންފުންޏަކަށް
ާމެނޭޖުުކރަންލ  ާމި ާގެނެސް ާނުލައި ާޚަރަދަކ  ާއެްއވެސް ާހަމަ ާ%ތިއްބޭ ާދިނިއްޔޭ.72ާާންވީއޭ ާމީހުންނަށް ޝެއަރާއެ

ނޑުެމންާމިާދައްކ ާވ ހަަކާެއއްާ ނޑުމެްނާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއެކަމަުކާމިހ ރުާއަުޅގަ އެހެންާބަލ ނަމަާއަުޅގަ

ާކަ ާވ ހަކަ.ާކޮން ާކުންފުނިަތކުގެ ާޔުޓިލިޓީ ާކޯަޕރޭޝަނ އި ާވޯްކސް ާއުޅޭ ާމި ާަހދައިގެން ެމއްާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުން
ާޚިދުމަތްާ ާކަރަންުޓގެ ާރ އްޭޖގަިއ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެްއ ާވ ހަަކ ާރަނގަުޅ ާހެދީ. ާކުންފުިނތައް ާޔުޓިލިޓީްޒ ކުރަންތޯ
ާއިންޖީނުގެތަްއާ ާަރއްޔިތުންގެ ާއެކަމަކު ާިއންޖީނުގެތަކުން. ާރައްޔިތުްނގެ ާދިޔައީ ާދެުމން ާރަށްރަށުގައި ޢ އްމުކޮށް

ާކިހިނެއްތޯ ާދިަޔއީ. ާހިންގަމުން ާވ ތީ،ާާކިހިެިނެއްތޯ ާމީހަކަށް ާރ އްޖެތެރޭގެ ާވެސް ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާދިޔައީ. ހިްނގެމުން
ާެއާ ާުދވަހެްއގަިއ ާއެްއވެސް ާމަންޒަރު. ާހިންގެމުންދ  ާއިންޖީނުެގތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެކެން ާލޮލުން ާހަމަ އަޅުަގނުޑ

ާޯވލް ާރަެށއްަގއި ާުއއްީމދެއް.ާެއްއވެސް ާލިބޭނެކަުމގެ ާމިެިާރޭާކަރަންޓު ާކަރަންޓެްއާމީހުންނަށްާނޯންނ ނެ ާހަމަކޮށް ޓޭޖު
ާވިޔަްސާާ ާކަމުަގއި ާުބނެވުނު ާެއ ާއިންޖީނުެގއޭ ާހިންގ  ާަރއްޔިތުން ާރައްޔިތުން، ާއަމިްއލަ ާއެހެންވީމ ، ނުލިބޭނެ.
އަބަދުވެސްާއޮންނ ނީާސަރުކ ރުންާއިންޖީނުާދޭންާވެފައި،ާނޫނީާސަޕްލައިާދޭންާވެފައި،ާނޫނިއްޔ ާކޭބަލްާދޭންޖެހިފަ.ާ

ާސަރުކ ރު ާކުންފުންޏެްއާއެހެންވީމ ، ާގޮތަެަކަށް ާުލއި ާމިއަށްވުރެ ާފަސޭހަގޮތަކަށް ާވުރެ ާމިއަށް ާމިކަން ާިވސްނީ ން
ާފުރިހަމަކަމާ  ާރަނގަޅަށް ާތަންކޮޅެއް ާދުވަހަކުން ާޮކންމެވެސް ާކޮށްފިއްޔ  ާގެނެސްގެން ާދަށަށް ާކުންފުނީގެ ާއެ ހަދައިގެން

ާފޯރުކޮ ާާރައްޔިތުންނަށް ާފުރިހަމައަށް ާކަރަންޓު ާހަމަ ާވޯލްޓޭޖު ާސަުރކ ރުާއެކު ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން ށްދެވިދ ނެއޭ.
ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް.ާ ާޙައްޤުތައް ާއަސ ސީ ާޚިދުމަތްތައް، ާއަސ ީސ ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ ާވަޢުދެްއ ާއޮތް ާއިުރގައި އައި
ނޑުމެންާކުީރގައިާިމަކންތައްާކޮށްދޭާއުސޫލު ންާކަރަންެްޓު،ާބޯފެންާކަހަލަާކަންތައްތަކަީކާއަސ ީސާޚިދުމަތްތަްއ.ާއަުޅގަ

37ާާ ާރަށެްއ، ާމ32ާާިއަހަރުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން ާނުނިންމޭނެ. ާކޮެށއް ާދުވަހަކުން ާކޮށްދެމުން ާރަށެއް އަހަރުން
ާވޯކްސްާ ާތަނެއްތޯ. ާީކއްކުރ  ާކޯޕަރޭޝަނަކީ ާވޯކްސް ާތ ނަގ. ާމި ާވ ހަކަ ާކޯޕަޭރޝަނެއްގެ ާވޯކްސް ދަންނަވަނީ

ާރަ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާވެސް ާމަސައްކަތަކީ ާކުރ  ާމި ާޚިދުމަތްތަކެއްާކޯޕަރޭޝަނުން ާއަސ ސީ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާހަމަ ށްތަކަށް
ނުލިބިާއޮވެގެންާއެާކަންތައްަތއްާއަވަސްާކުެރވޭތޯާކުރެވެމުްނާދ ާމަސައްކަތްތަކެއްާެއއީ.ާދެންާމިހުރިާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީާ

ާމީހު ާއެ ާޫނނިއްޔ  ާނަގ  ާލޯނު ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ާކުންފުނިތަކުން ާހިއްސ ވ  ާރައްޔިތުން ާއެހެން ާއަދި ާމިާއ އި ންނަށް
ާތަކެްއާ ާކުންފުނި ާދީފައިވ ެ  ާބ ރު ާފުރިހަމަ ާކަމަށް ާއެ ާނުފެންނ ތީވެ، ާކަމަށް ާކުރެވޭނެ ާސްޕީޑުން ާައވަހަށް ކަންތައް
ާއެާ ާއުފެދިގެން ާޯކޕަރޭޝަން ާވޯކްސް ާފެންނ ނެ ާަރއްިޔތުންނަށް ާރ އްޖެތެރޭގެ ާވެސް ާމިހ ރު ާސަބަބުން ާޭއގެ އުފެއްދި.

ާދ އިރު ާމަސަްއކަތްކުރަމުން ާއަވަްސކަން.ާާތަނުގައި ާދ ލެއް ާމަސަްއކަތް ާބަނދަރުތަކުގެ ާނަރުދަމ ތަކ އި ފަޅުތަކ އި
ާމަސައްކަްތާ ާވަރަށް ާމިދ  ާމިހ ރު ާނޯންނ ނެ ާއެއް ާފެނިފަ ާރ އްޖެައކުން ާމި ާތެރޭގައި ާތ ރީުޚގެ ާވެސް ދުވަހަކު

ާބަ ާގޮސް ާފަހަތަށް ާބިލުގެ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމަންޒަރު. ާދ  ާކުެރވެމުން ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ވަަނ322ާާލައިލިއިރު
މ އްދ ގެާ)ށ(ގެާދަށަށްާ)ނ(ާއެއްާއިތުރުާކުރުންާވިދ ުޅވެފައިާއޮތް.ާދެންާމީާމިހ ރަކަށްާއައިސްާހުރިހ ާކަމެއްާވެްސާ

ާ ާއޮންނަނީ ާމި ާމީގައި ާގޮތް. ާދ  ާާ:4ކުރަމުން ާޤަރ ރަކުްނާާ:422އޮގަސްުޓ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާފަހުން ގެ
ާ ާވ  ާކުންފުނިތައުފައްދަވ ަފއި ާވެގެން ާގިނަ ާފަށ ތ  ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާމި ާމ8ާާިްއ ާތެރޭަގއި ާދުވަހުގެ މަސް

ާއަްށާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގޮތް. ާކުރ  ާވެސް ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމިހ ރު ާދެން ާމިއީ ާގެންނަންޖެހޭނޭ. ާދަށަށް ޤ ނޫނުގެ
ާއަށްާލިބޭާބ ރަކުންާކުރީގެާޤ ނޫނ ާގަވ އިދުތަކުގެ މަތިންާަހދ ފައިާއޮތްާުވޒ ރ ތަކ އި،ާާކުރީަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 
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ާ ާސަބަބުން ާބައެްއގެ ާތިބި ާތަންތަނުަގއި ާއެ ާހަމަޓަސްލ ފައި ާކުންފުނިތަކ އި ާމިހ ރ5ާާުއޮފީސްތަކ ިއ، ާކޮށްފައި އަހަރު
ާމިއީކީާ ާބަންދުކުރަންވީއޭ. ާކުންފުނިތަްއ ާބަންދުކުރަންވީއޭ، ާއޮފީސްތައް ާަބންދުކުރަންވީޭއ، ާުވޒ ރ ތައް ާހުއްޓ ލަންވީޭއ،
ާވ އިރުާ ާއަހަރު ާތިން ާއަހަރު ާދެ ާކުންފުނިތައް ާބޮޑެތި ާމިކަހަލަ ާނުވަތަ ާކޯޕަރޭޝަން ާނޫން.ާވޯރްކސް ާކަމެއް ކުރެވޭނެ

ާރައްޔިތުންާ ާހަމަ ާިކހިނެއްތޯ ާދ އިރުަގއި ާކުރަމުން ާރަެށއްަގއި ާއެަތއް ާމަަސއްކަތް ާރުިފޔ ގެ ާމިލިއަން ާސަތޭކަ އެތައް
ފުނިާހުއްޓ ލ ަފިއާއެާމަސައްކަތްަތއްާހުއްޓ ލ ީނ.ާކިތައްާކުންފުނިތޯާސަބްާމަޖިލީހުގެާމެންބަރަކުާވިދ ޅުެވގެންާއެާކުން

ކޮންޓްރެކްޓަށްާަނގަިއގެންާަމސައްކަތްކުރަނީ.ާކިހ ާފަިއސ ެއއްތޯާޚަރަދުވެަފއިާމިާހުރީ.ާެއހެންވީމ ،ާހަމަާޓަސްލ ފައިާ
ާކުރަ ާހުއްޓ ލ ފައި ާކުންފުނިތައް ާމި ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ާބޭފުޅަކު ާމިތ  ާހުއްޓ ލ ށޭ.ާެއާމިއަދު ާަމސައްކަތްަތއް ާދިޔަ މުން

ާސަރުކ ުރެގާ ާދަންނަވ ނީ ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުިވޔަސް ާެއއްެޗއް ާކޮންމެ ާދެން ާއެހެންނެއް. ާުނވ ނޭ ކަމެއް
ާ ާނުލ  ާއެކަީށގެންވ ާެސކިޔުރިީޓއަކ  ާެއއް ާކްރެޑިޓްާފެސިލިީޓ52ާ،62ާާކުންފުންޏަކުންާސެކިޔުރިޓީ ާރުފިޔ ގެ މިލިއަން

ާއޮންނަ ާވ ހަކަާއެއް ާތ އީދުނުކުރ  ާބިލަށް ާމި ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާނޫނޭ. ާއެްއޗެއް ާއެހެން ާކޮރަްޕޝަނޭ ާއެއީ ންޏ 
ދަންނަވަން.ާދެންާކުރީގެާކުންފުނިތަކުގެާވ ަހކަދައްކ އިރުާިމހ ރަކުާނޫންާކުންފުނިާބަނގުރޫޓުވަމުންާދިޔަީއކީ.ާކޮަބއިޯތާ

ކޮށް،ާކޮންބައެއްތޯާެއއީ.ާކޮންބަެއއްޯތާބޭންކުންާލޯނުާނަގ ފައިާމިލިއަންާޑޮލަރުާޚަރަދ422ާ،522ާުއެއަރާމޯލްޑިްވސްާ
ާވ ހަކަަދއްކ އިރުާ ާއެެހންވީމ ، ާރުފިޔ ގެ. ާމިލިއަން ާހ ސް ާދެ ާހ ސް، ާއެއް ާނުލ  ާގެރެންީޓއަކ  ާެއއްެވސް އޮތީ،

ާވިސްނަަވިއގެންާވ ހަކަެދއްެކުވންާއެއީާހަމަާބުއްދިވެިރކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
ާ

ާލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދައިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްގަލޮ

ާއިޞްލ ޙެްއާ ާވަނަ ާދެ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާހަ ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާކަމަށްޓަަކއި ާއަނެއްކ ެވްސާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި މަ

ާއަނެއްކ ެވްސާ ާހަމަ ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާއ ެދ،ާއަުޅގަ ާޖެހެނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު މިއަދު

ތަކުރ ރުކޮށްާމިފަދަާއިޞްލ ޙުތައްާހަމަާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ލަންާޖެހެނީާސަބަބުތަކެއްާހުރެގެންނޭ.ާއެއީާއެާއިރަކުާެއާ

ާކަން ާސަރުކ ަރކުން ާުކރ ާއޮންނަ ާއެ ާސަރުކ ރުން ާއެ ާނަމަ، ާނޫން ާގުިޅގެން ާުއސޫލ  ާގެންދ  ާކުރަމުން ަތއްތައް

ާމިއަުދާ ާިމގޮތަށް ާވ ތީއޭ ާކަމަކަށް ާކުރ  ާއުސޫލުން ާގެންދ  ާކަންތައްތައް ާަމގަުކން ާގޯސް ކަންތައްތަކަީކ

ާހުށަ ާިއްޞލ ޙުތައް ާހުށަހަޅައިގެން ާބިލުތައް ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ހަޅައިގެްނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވިދ ޅުެވއްެޖާ ާވަޙީދު ާުޙސައިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކޮމަންޑޫ ާދެންމެގައި ާޖެހެނީ. ާމި މަސައްކަތްކުރަން

ާވ ާ ާމަސައްކަްތކުރެވިަފއި ާުނކުރެވޭހ  ާތަރައްީޤާއަށް ާތ ރީުޚގަިއާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއަހަރަކީ ާދެ މިވޭތުދިޔަ

ދަްނނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާޙަޤީޤަަތކީާމިާވޭުތވެދިޔަާދެާއަހަރަކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާތ ރީުޚގަިއާދުވަސްތަކެޭކ.ާއަުޅަގނޑުާ

ާުދވަސްތަެކޭކ.ާ ާވ  ާދަްއކ ފައި ާމިންވަރަށް ާނުދައްކ  ާެވސް ާދުވަހަކު ާވ ހަކަ ާކޮށްދޭނެ ާމަސަްއކަތްތަްއ ާއަށް ތަރައްޤީ

ާައޅު ާއަބަުދވެސް ާނުވޭ. ާއެއް ާދިމަ ާެވސް ާހަމަގައިމު ާބަހ  ާދިވެހިރައްޔިތުންެގާޢަމަލ އި ާެއބަފެނޭ ަގނޑުމެންނަށް

ާނަރުދަމ ާ ާވ ހަކަ. ާއަުޅއްަވއިެދއްވ ނެ ާފްލެޓު ާރަށެއްަގއި ާކޮންމެ ާވަަޑއިގަންަނވ  ާތަކުރ ުރކޮްށ ތަރައްޤީއަށްޓަަކއި
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މުެވްސާގ އިމުކޮށްެދއްވ ނެާވ ހަކަ.ާއެަކހަލަާބައިވަރުާވަޢުދުަތއްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއެބަާައޑުިއވޭ.ާއެކަމަކުާހަމަާަގއި

ާއަށްާ ާތަރައްޤީ ާމިހ ރުތޯ ާނޫންނަމަ ާމީގެކުރިންތޯ ާމީހުންނަށް ާއެ ާވަޑަިއގަންނަވ ނެ ާހެކިެވ ާމިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުން

މަސައްކަތްކޮށްދެނީ،ާނޫންާނަމަާތަރައްޤީއަށްާކޮށްދީފައިާވަނީ.ާއެއީާޙަޤީޤަތެއް.ާއެާޙަޤީޤަެތއްާއޮުޅވ ލެވޭނެާކަަމކަްށާ

ބޫލެއްާނުކުރަން.ާުޔޓިލިޓީޒްާުކންފުނިތަކުގެާވ ަހކަދައްކ އިރުާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަްނާހަމަާގައިމުެވސްާައޅުަގނޑުާޤަާ

ާދިނުުމެގާ ާވަޒީފ  ާމެންބަރުންތަކަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާސީދ  ާކުންފުނިތަކަކީ ާޔުޓިލިޓީޒް ާވިދ ުޅވ  ާއެ ާވަނީ ބޭނުން

ާމ ނަކުެރވޭ ާއެީއާައޅުަގނޑަށް ާކުންފުނިތަކެކޭ. ާއުފައްދ ފަިއާވ  ާެއާާފުރުޞަތުގައި ާތަން. ނޑަްށާފެންނަ ާއަުޅގަ ގޮތް.

ާނުފެނޭ.ާ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާގައިުމެވސް ާހަމަ ާެއއް ާފައިދ  ާީވ ާރައްޔިތުންނަށް ާފަރ ތުން ާކުންފުނިތަކުެގ ާއެ ތަންތަނުން

ާކަންފަތަްށާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާގިަނއިން ާކަންނޭނގެ.ާެއކަމަކު ާވެދ ނެ ާަފއިދ  ާބަޔަކަށް ާކޮންެމވެސް ާދިމ އަކަށް ކޮންމެވެސް

ުދވަސްާވެއްޖޭ.ާއެހެްނާރަށަކުންާތިމަންނ މެންގ7ާާެޑަކީާތިމަންނ މެންގެާަރށުންާކަރަންޓުާޮގސްފައިާހުްނނަތ ާއިޭވާއަާ

ާއެެހންވީމ ،ާމައްސަލަަތެކްއާ ާމަދު. ާވަރަށް ާމީހަކު ާެދއްކި ާވ ހަކަ ާއެ ާެވގެން ާއެއް ާފަިއދ  ާބޮޑުެވއްޖޭ. ާބިލު ކަރަންޓު

ާމަސައްކަ ާރ އްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތްކޮށްީދާއެބައުޅޭ. ާވެސް ާދުވަސްަތކުަގިއ ާވޭތުވެިދޔަ ާދ ، ްތކުރަމުން

ާދައުލަުތެގާ ާސަރވަންޓުން ާސިވިްލ ާމަސައްކަތްކޮށްދިން ާތަރައްޤީކުރުމަްށ ާއ ރ ސްތުކޮށްދީ، ާޤައުމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަަސއްަކތުމީހުން ާވޮޗަރުންނ އި ާތިބި ާއެތ  ާވަިކކޮށް ާއިން ާވަޒީފ  ާނަމުގަިއ ާމަދުކުރުމުގެ ާނިކަމެތިާާޚަރަދު އެންމެ

ާމިދެންނެވިާ ާެއާމަޤ މުތަކަށް ާބަދަލުަގއި ާގެއްލުވ ަލއި،ާޭއގެ ާމުސ ރަތައް ާމީހުންގެ ާވަކިކޮްށ،ާއެ ާއިން ާވަޒީފ  މީހުން

ޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުނިތަކަށްާނޫންާނަމަާއަމިއްލަާނަންނަމުގަިއާކުންފުނިތަކެއްާއުފައްދަަވިއގެްނާއެާފަރ ތްތަކަށްާމިއަުދާ

ނޑުމެންާމިާަކންބޮޑުވ ާމައްސަލަާއަީކ.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިާފެންނަނީާބޮޑެތިާމުސ ރަާދެމުންާދ ތަން.ާމިއީާއަުޅގަ

ާކުންފުންޏެއްާ ާނަޝީދު ާރަީއސް ާނަމުގައި ާއެމް.އެން.ީބ.ސީގެ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާކަންބޮުޑވ  އަޅުަގނޑުމެން

ާޕް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާގޮތަކަްށ ާޚުދުމުޚުތ ރު ާމީޑިޔ  ާދައުލަތުގެ ާގޮތެްއާއުފައްދަަވިއގެން ާމެޝިނެއް ާފަތުރ  ރޮެޕގެންޑ 

ާ ާޖެހެނީ. ާމި ާފ ސްކުރަން ާއެއްޗެހި ާމި ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާދ ތީ. ާބޭނުންކުރަމުން ާމީޑިޔ  އޮގަސްުޓާާ:ދައުލަތުގެ

ާުކންފުނިތައްާާ:422 ާއުފެދުނު ާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންޖެހޭނ8ާާެެގާފަހުން ާަރއްޔިތުްނގެ ާމި ާތެރޭގައި ާުދވަސް މަސް

ނުގައިާބަޔ ންޮކށްފައިާއޮތްާއެންމެާބޮޑުާއެއްާސަބަބަކީާއެއީ.ާެއއީާދިވެހިރަްއޔިތުންގެާކިބައިންާމިއަދުާކަމަށްާމިާޤ ނޫ

ާވަރަށްާޮބޑުާޙައްެޤއް.ާަރއްޔިތުންނަށްާަމޢުލޫމ ތުާލިބުމަކީާއެާމީހުންނަށްާލިބިދޭންޖެހޭާޙައްޤެއްާ ާވ  ނިގުޅަިއގަނެފައި

.ާއެހެންކަމަްށވުމ ާއެުކާއިންޞ ފ ިއާހަމަހަމަކަމ ާއެކުާއެާމީހުންނަްށާކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިެޔދީފައިާއެބަާއޮތް

އެާމަޢުލޫމ ތުާލިބިދޭނެާގޮތެއްާމިއަދަކުާނެތް.ާސަރުކ ރުންާމިާވަނީާއެކަންާރައްޔިތުންގެާިކބައިންާނިނގުޅަިއގަނެފަ.ާ

ާ ާއިން ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާވޮިއސް ާނަމަ ާނޫން ާއެމުން ާޓީ.ވީ ާފަރ ތުން ާޚަބަރުތައްާއެމް.އެން.ބީ.ީސގެ ާގެނެސްދޭ މި

އަންނަާއިރުަގއިާވިދ ުޅވެދެްއަވާބައްލަވ ާެއއްވެސްާިދވެހިާރައްޔިތަކުާމިއަދުާއިިދކޮޅުާފަރ ތްތަކުގެާައޑުާގެނެސްދެީނާ

ާ ާޔަޤީން ާވަރަކަށްތޯ.ާހަމަ ާމ52ާާިކިހ  ާދ ނީ ާމިނެޓު ާއަށ ީވހަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާޚަބަެރއް މިނެޓުގެ
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ާވ  ާނަމަާސަރުކ ރުެގ ާނޫން ާވ ހަކަ، ާމިނިސްޓަުރންގެ ާކެބިނެޓު ާނަމަ ާނޫްނ ާވ ހަަކ، ާނަޝީދުގެ ާަރީއސް ހަކަަތކަށް.

ާަކނަޑއެިޅގެްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިހިރީ ާއެހެންވީމ ، ާދެްނ ާވ ހަކަ. ާޖަލްސ ގެ ާބ ްއވ  ާހަރުޭގގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ

ާމަޖިލީ ާރަްއޔިތުންގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާބަޔ ންކުެރވިފައި ާމަޖިލީހަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެ ާޙައްޤ އި ާލިބިފައިވ  ހަށް

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާދަށުން ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާމި ާކޮްށގެން ާބޭނުްނތައް ާބ ރުތަުކގެ ލިބިފައިވ 

ާހަދ ާ ާޤ ނޫނު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނަކަށްވެ ާަތޞްދީޤުކޮށް ާައޅުަގނޑުމެން ާބިލުތައް ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ސަރުކ ރުން

ާވ ާރައީސުލްޖު ާގޮތުން ާޢަމަުލނުކުރެއްވުުމގެ ާއެއަށް ާތަްޞދީޤުކުރައްވ ަފއި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުވީަމ މްހޫރިއްޔ 

ާގެންދަންާ ާނަމަ ާހެީދމަ،ާނޫން ާކަންކަްނާހިނގަން ާަމގުން ާނުބައި ާުއޅެނީ ާމި ާއެހެންވީމ ،ާދަްނނަވަން ކަންތައްތައް.

ާވ ހަާ ާކަެމއްެގ ާކުރ  ާމަޖުބޫުރވެެގން ާގޮތުން ާއެ ާމިކަންކަްނާހެދީމަ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާިމއަދު ާހެދިއޭ ާެއކަންކަމ  ކަ.

ކުރަންާމިާޖެހެނީ.ާއިރުއިރުކޮޅ ާބައެއްާބޭފުޅުންާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާހަމަލާ 

ާޢ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުކޑަހުވަދޫ ާޭއގެކުރިން ާވ ަހކަ. ާކްރެޑިެޓްއގެ ާދެްއވ  ާފ ހަގަކުރައްަވއިިފާއެބަ މިރު

ކީްއވެގެންހޭާމިާވޭތުވެދިޔަާދެާއަހަރުާއެކަންާއޯކޭކޮށްާޮއވެފަިއާއެއީާމައްސަލައަކަށްާނުވެަފިއާކުއްލިޔަކަށްާލީާވޯޓަކ ާ

ާގޮތަކަްށާ ާކަމެްއާދިމ ވީމ ،ާވަކި ާމައްސަލަ.ާވަކި ާވ ންވީ.ާއެއީ ާމައްސަލަައކަށް ާކްރެޑިޓަކީ ާއޮތް ާދީފައި ާއެ ގުިޅގެން

ާނުދި ާތިމަންނ މެންެގާވޯޓު ާހުއްޓުވ ނަމޭ، ާތިކަން ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާދިމ ލަށް ާއޭނ އ  ާތެރޭގައި ާމަޖިލީސް ާމި ނީމ 

ާކިޔ ،ާބިރުދައްކ ފައިާ ާނުދޭނަމޭ ާވޯެޓއް ާެއކު ާއެމް.ޑީ.ޕީއ  ާދެން ާތިމަންނ މެން ާނޫނިއްޔ  ާއޮތޭ ާއެބަ ާބ ރު ާއެ އަތުަގއި

ާިޚޔ ނ  ާެއއީ ާތިބެގެން ާފަހުން ާދެން ނޑ ލ ަފއި ާކަ ާމައްސަަލާައކީ.ާއެކަން ާވ ަހަކދެއްކީމަ ާކިަޔިއގެން ތޭ،ާކޮރަޕްޝަނޭ

ާޒިންމ ދ ރުކުރުވުމަްށާ ާފަރ ތްތައް ާއެ ާވެސް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންެގ ާޒިންމ ދ ރުކުރުވ  ާފަރ ތްތައް އެހެންވީމ ،ާއެފަދަ

ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނުޑ ާގޮތަށް ާމަަސއްކަެތއް ާކުރެވޭ ާހޯދުމަށް ާގޮތެއް ާމިާާބ ރުއެޅޭނެ މެންބަރުން

ާެއާ ާވ ަހކަ ާނުވ  ާފައިދ  ާތަންތަނަށް ާއެ ާއ އި ާވ ހަކަ ާދަރަނިވެިރވ  ާކުންފުނިތައް ާއެެހން ާމަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި

ދައްކަނީާޙަޤީޤަތަށް.ާއަޅުަގނުޑމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާބަޖެޓުާއައިސްގެންާބަޖެޓުާދިރ ސ ކޮށްާހަދ އިރުގަިއާ

ނަނީާއެާފަރ ތުންާވީާަފއިދ ެގާތަފްސީލުާފޮނުވީމަ.ާޭއގެާކުރީާއަަހރ އިާމިއަހަރ ާހުރިާފަިއދ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެން

ނުވަތަާެގއްލުންާއަޅ ކީމަ.ާާުކޑަހުވަދޫާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢ މިރުާވިދ ޅުވެދެއްވިާމިފްޯކގެާވ ހަކަ.ާެއީއާ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއޮްތކަން ާގެއްުލންވެފައި ާއިން ާމިފްކޯ ާޙަޤީޤަތް. ާބަޖެޓުގައިާާ;422މެންނަށް ާހުށަހެޅި ާއަަހރަށް ވަނަ

ާިމާ ާދަްއކަން ާމިތ  ާެއވ ހަކަ ނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާއޮތް. ާފެންނަން ާސ ފުކޮށް ާވަަރށް ާވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެ ާމުޒ ހަރ ކުރީމަ ާއަިއސް ާދޮށަށް ާމިތ  ާފަރ ތުން ާހުންނެިވ ާހިންގެވުމަށް ާއެތަން ާދެން ާޙަޤީޤަތް. ާއެއީ ތަްނާޖެހެނީ.

ާމިފްކޯގަިއާ ާދައްކަންޖެހެނީ ާވ ަހކަ ާމިފްކޯގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތިބެން ބަލަން

ާދިވެހިާ ާޤައުމަށްޓަކައި ާދިެވހި ާދިޔަ ާމަސައްކަތްކޮށްދެމުން ާވަންދެން ާދުވަހެއް ާއެތައް ާގެންދިޔަ މަސައްކަތްކުރަމުން

ާރައްޔިތު ާދިވެހި ާމަްސވެރިކަމ ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާވ  ާސިނ ޢަތްަކމުގައި ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާވ  ާގުޅިަފއި ންނ އި
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ާބަނގުރޫޓުވުމ ާ ާކުންފުނި ާެއ ާދިވެހިންނެއް ާބަިއވަރު ާއެަތއް ާދިޔަ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާދ އިރ ަގއި ާކަމުގެ ގުޅުންހުރި

ާވަާ ާތިބީ ާއެ ާމިހ ރު ާިދޔައިމަ ާހިސ ބަށް ާަވކިކުރ  ާއިން ާވަޒީފ  ާނުހިންގިގެން ާެއވ ހަަކާގުިޅގެން ާަވކިކޮށްފަ. ޒީފ އިން

ާތިބީތީާ ާވަދެ ާމިތަނަށް ާމިއަުދ ާގޮތުން ާމަންދޫބުންގެ ާރައްޔިތުްނެގ ާއެބަޖެހޭ. ާަދއްކަން ާދަްއކ ނަން. އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާމަޖުބޫރުވޭ ާއެބަ ާމީހުނ2ާާް:އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެ ާއެއްަލއިލައިފި. ާނަގ  ާހަމަ ާއެތަނުން ާމުވަްއޒަުފންނެއް އެަތއް

ާެދއްކޭެނާމަގުމަތިކޮށްލަ ާަފއިސ  ާއެއަށް ާެވއްޖިްއޔ  ާލޯނެްއ ާހުރި ާަނގ ަފއި ާމިއަދު ާމީހުން ާއެ ާބިަކކޮށްލަިއފި. އިފި.

ާހަމައެހެންމެާ ާޖެހެނީ. ާމި ާދައްކަން ާމިތ  ާވެސް ާވ ހަކަ ާމިފްކޯގެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއެހެްނވީމ ، ާނެތް. ގޮތެއް

ާދައްކަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާސްޓެލްކޯގެ ާސްޓެލްކޯ. ާސްޓެލްކޯގަިއާމިސ ލަކަށް، ާޖެހެނީ ާމި ާމިތ  ން

ާއެަތްއާ ާވެސް ާތެރެއިން ާއޭެގ ާިފއްތ ، ާބިރުދައްކ ، ާިދވެހިންތަކަަކށް ާަބއިވަރު ާއެތައް ާގެންދިޔަ މަސައްކަތްކުރަމުން

ާިތއްެބިވާ ާހަވ ުލވެ ާހިންގެވުމ  ާއެތަން ާބިރުދެއްކީމަ. ނޑ ަލން ާކަ ނޑ ލީމަ. ާކަ ާއިން ާވަޒީފ  ާިދވެހިންތަކެއް ބައިވަރު

ާައްށާާފަރ ތްތަކުން ާއަމިއްލަ ާކުރިން ާނެރުމުގެ ާލިސްޓެއް ާމީހުންގެ ާވަކިކުރ  ާމިތަނުން ާތިަމންނ މެން ވިދ ޅުވަނީ

ނޑިއްިޖްއޔ ާ ާނުކެ ާއެދޭށޭ. ނޑެން ާކެ ާނަމަ ާނޫން ާދޭށޭ، ާއަށް ާއަމިއްލަ ާނަންތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ާބޭނުންވ  ނޑެން ކެ

ފަދަާބިރުާދައްކައިެގންާއެާތަންތަނުގައިާތިިބާއޭާދެވޭނީ.ާމ4/3ާިތިމަންނ މެންާއެއްާފަހަރ ާދޭންާމިާބުނ ާފައިސ ގެާ

މުވަްއޒަފުންާއެާތަންތަނުންާަވކިކޮށް،ާއެާތަނުެގާަވޒީފ ާއަދ ކުރ ާރައްޔިތުންނަށްާގެއްލުްނެވ،ާއަދިާޖުމްލަގޮެތއްަގިއާ

ންާދިެވިހާމިސ ލަކަށް،ާސްޓެލްޯކާކަހަލަާތަނަކުންާއެކުެރވޭާމަަސއްކަތެްއގެާސަބަބުންާމަސަްއކަތުެގާފެންވަރުާދަށްެވގެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާގެއްލުްނވ ީތވެ، ާރައްޔިތުންނަށް ާމިދ  ާދިރިުއޅެމުން ާިމއަދު ާމ ލޭގައި ާޚ ްއޞަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

ާމިއަދުާ ާދިޔައިމަ ާއަތްނުފޯރ ފަށަށް ާދަރަޖައަށް ާއިންތިހ  ާބިލު ާކަރަންޓު ާޖެހެނީ. ާމި ާދައްކަން ާއެވ ހަކަ މިއަދު

ާދަ ާމިތ  ާެއވ ހަކަ ާމިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުތިބެވޭނެ. ާެއއް ާނުދަްއކަ ާއެވ ހަކަ ާމަޖުބޫރުވ ނެ. އްކަން

ާއިންާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާަވޢުދުވިން ާަރއްޔިތުންނަށް ާވެސް ާައޅުަގނޑުެމން ާއިރުަގއި ާކުިރމަތިލީ ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަާ ާހުރި ާމިހ ރު ާައގު ާސަުރކ ރެްއގަިއާކަރަންުޓެގ ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާފަަދއިން ާވ ހަަކާވަޢުދުވީ ގަްށވުެރާމައްޗަްށާނުދ ނެ

ވިދ ޅުވ ީތ،ާއެާގޮުތގައިާއަުޅަގނޑުމެންާއެާވަޢުދުާރައީސްާނަޝީދުގެާއެާވަޢުދުާހިފަހައްޓައިދިނުމަށްާކުރެވެންާހުރިާ

ނޑުމެންާކުރ ާމަަސއްކަތްާއެއީ.ާެއއްެވސްާހ ލެްއަގިއާ ހުރިހ ާމަސައްކަތެްއާކޮށްދޭނެާކަމަށް.ާއެާވިސްނުުމގައިާއަުޅގަ

ާރަީއްސާއަޅުގަާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަމަ ާނޫން ާބިލަކީ، ާހުށަހަޅ  ާމި ާމިތަނަށް ނޑުމެން

ާނުެބއްލެވުަމީކާ ާކަމެއްގޮތަށް ާކުރ  ާގޮތުން ާޖެްއސުންކުރުމުގެ ާސަުރކ ރަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާނަމަ ާނޫން ނަޝީދަށ އި

ާޤަ ނުޑާވެްސާހަމަ ާއެދުމެއް.ާއަުޅގަ ާވަރަްށާބޮޑު ާނަީޝުދާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާަރއީސް ާބައެްއާކަންަކމުގައި ބޫލުކުރަން

 ކޮންމެާކަމެއްާނިންމަވަނީާއެާމަނިކުފ ނުގެާވިސްނުންފުޅ ާެއއްގޮތަށްާކަމަށްާުނވެދ ނެ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 46 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާެދއްެކވުމަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަޚްލޫފުާމަދުާރުާއަޙްކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަގަލޮޅުާދެ

ާމަޖުބޫރުވަނީާ ާސަރުކ ރަށް ާމި ާކުރަން ާގޮތަށް ާއެ ާެއކަންކަން ާއަކީ، ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ އ ދެ،

ެއާއެމް.ޑީ.ޕީާތެޭރގަިއާތިބިާހަމަާހުރިާކޮރަޕްޓުާބަަޔކ ާހެދިއޭ.ާނުފޫޒުގަދަާބަަޔކ ާހެދިއޭ.ާބެޭގޖުާއޮތްާބަަޔކ ާހެދިއޭ.ާ

ާމަގުންާ ާގޯސް ާފަހުން ާއެްނމެ ާތެެރއިން ާމަސައްކަތެްއގެ ާކުރަންޖެހޭ ާސަލ މަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާއެކަންކަމުން މީހުން

ާޖީ.އެމް.އ ރ ާ ާފަހުން ާދ ދި ނޑުމެންނަށް ާޖެހެނީ.ާއަޅުގަ ާމި ާކުރަން ާމިކަންކަން ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާދ ތީއޭ އެކަންކަން

ާގުިޅގެން ާކަންތަކ  ާަހވ ލުކުރި ާއަިއާާއެއަރޕޯޓު ާލިބެމުން ާކުރިން ާއޭިވއޭޝަނަްށ ާައއިލެންޑު ާައޑަކީ ާއަޑުިއވޭ މިހ ރު

ނޑުމެންާމިތ ާތަކުރ ރުކޮށްާދައްކ ާވ ަހކަާއަކީާިމއީ.ާާ;ފައިދ ގެާ މިލިޔަންާރުފިޔ ާެގއްލުންެވގެންާދ ނެާވ ހަކަ.ާައުޅގަ

ާއިންޓަރނޭ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާޖީ.އެމް.އ ރަށް ާހިތްހަމައެއްނުޖެހެއޭ ާދޭކަށް،ާނޫންާނަމަާއަޅުަގނޑުމެން ޝަނަލްާއެއަރޕޯޓު

ާމެނޭޖަރާމިާ ާޖެނެރަލް ާޭއިވއޭޝަންެގ ާައއިލެންޑު ާއަމިއްލަުފޅަށް ާކުރީމަ ާގޮތަށް ާއެ ާެއކަްނ ާއެކަމަުކ، ވިްއކ ލ ކަށް.

މިލިޔަްނާރުފިޔ .ާއެހެންވީމ ،ާމިއަުދާާ;ވިދ ޅުވަނީާނޫންާނަމަާޗެއަރަމންާމިާވިދ ޅުވަނީާއެތަނަށްާެއބަާގެއްލުްނވެޭއާ

ާވ  ާދިަޔާއެ ާބަނގުރޫޓުވެގެން ާޭއިވއޭަޝން ާއައިލެންޑު ާކުރިން ާމީގެ ާދައްކަންޖެހޭ. ާއެބަ ާމިތ  ާައޅުަގނޑުމެން ހަކަ

ާދެްއކި. ާެވްސާާވ ހަކަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާއޮީތ ާހީކުެރވިފަިއ ާއަބަދުވެސް ާކުރިން ާއައުމުގެ ާމަޖިލީހަށް ާމި ނުޑ އަުޅގަ

އުުޅްއިވާފަރ ތްތަކަކުންާއެާކޮރަޕްަޝނުގައިާބަިއވެިރވެފައިާއޮތީާއެއީާމީގެާކުރީގެާސަުރކ ރުަގިއާއެކަމުަގއިާއިްސކޮށްާ

ާމަޖިލީހަްށާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަމަުކ،ާމި ާކަމަށް. ާއޮތީ ާއަެތއް ާޭއަގއި ނޑުކޮށްލުމަށް ނޑުފު ާފު ާއެކަން ކަމަށް.ާނޫންނަމަ

ާއި ާދެއްވި ާމަޢުލޫމ ތު ާވަަޑއިގެން ާޙުސްުނއްސުޢޫުދ ާކުރެއްވި ާޖެނެރަލްަކން ާއެޓަރނީ ނޑުމެްނާކުރީަގއި ާއަުޅގަ ރު

ސުވ ލުކުރީމޭާެއއިރުާއެާޯބޑުަގއިާތިއްެބވިާބޭފުޅުންާނޫންާނަމަާދިވެހިާސަރުކ ރުަގއިާއިްސކޮށްާތިބިާފަރ ތްތަކުންާެއާ

ާމިއަުދާ ާކިހިނެއްތޯ ާޖަވ ަބކީ،ާެނތޭ.ާދެން ާއޮތްތޯ.ާުޙސްނުއްސުޢޫދުގެ ާބަިއވެރިވެަފއި ާކަެމއްަގއި ާކަހަލަ ކޮރަޕްޝަނެއް

ާވ  ާއެ ާއެތަްއާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާކުރިމަތީގައި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާެއކަމަކު، ާަދއްކ ނީ. ހަކަ

ާކޯޕަރޭޝަންސްެގާ ާިޑވެލޮޕްމަންޓު ާތިލަފުށި ާއެހެންވެގެްނ ާހިނގަމުން. ާދަނީ ާމި ާކަންަތއްތައް ާކޮރަޕްޝަނުެގ ބައިވަރު

ާމަނި ާމޫސ  ާރީޯކ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާފަރ ތުން ާޕްރޮޖެކްޓެްއ43ާާކަށް ާޑޮލަރުގެ މިލިަޔން

ާފަރ ތްތަކަކުންާ ާއެހެން ާބައިވަުރ ާއެތައް ާޙަޤީޤަތް. ާއެއީ ާދެއްކެނީ. ާމި ާވ ހަކަ ާއެ ާކަންބޮޑުވެގެްނ ާއެކަމ  ދިނީމަ،

ާބޮސްކ ލިސްާއ އިާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއިންާއެާމަސަްއކަތަށްާުކރިމަތިލ ފައިާވަނިކޮށްާހަމައެަކނި.....

ާ

 ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުގެާމައުޟޫަޢށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްެކވުމަށް.ާ
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ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮ

ާހު ާިލބިފައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދެެކވޭތީ ާެއއް ާވ ހަކަ ާބެހޭ ާކުންފުނިތަކަކ  ާމި ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާމަޢުލޫމ ތެއްާއ ދެ، ރި

ާބޮޑެިތާ ާފަދަ ާބޮސްކ ލިސް ާއ އި، ާއެމް.ޓީ.ސީ.ީސ ާުއޅެނީ ާމި ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާދަނީ. ާމި ހިއްސ ކުރަމުން

ކުންފުނިތަކުންާކުރިމަތިލ ފައިާވަނިކޮށްާކިހިނެއްތޯއޭާހެވީޯލަޑށްާއެާމަސައްކަތްާލިބޭނީ.ާއެާމަސައްކަތްާދިންާފަހުންާ

ާބޯުޑާބައްދަލުާ ާކޮންޓްެރކްޓަށްާއެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ ާމަިނކަށްާސަބް ާީރކޯާމޫސ  ާމިހ ރުާަމޝްވަރ ކޮށްފި ާފަރ ތުން ާއެ ކޮށް

ާކަންތައްަތްއާ ާގޮތަށް ާއެުކލެވޭ ާޭއގައި ާކޮރަޕްޝަން ާމިކިޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ،ާމިއީ ާމަސަްއކަތްކޮށްދޭން. އެ

އްާބަިއވަރުާކަމެއް.ާފައިދ ާެއއްާނުވެޭއ،ާހިނގ ތީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާވ ހަކަާދައްކަންާމިާޖެހެނީ.ާމިކަހަލަާއެތަ

ނޑުމެންާކަންބޮޑުެވއޭ.ާމިއީާދައުލަތަށްާލިބޭާފަިއދ ާނޫންާނަމަާދައުލަތަށްާ ގެއްލުމޭާމިާވަނީ.ާެއކަންކަމ ާމެދުާއަޅުގަ

ާވ ހަކަތައްާ ާމި ާމިތ ނގައި ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެން ާދައްކަނީ. ާމި ާމިތ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކައޭ ާއ މްދަނީގެ ާލިބޭ

ާމިހ ރުާ ާވަނީ ާބޭނުން ާޮގވ ަލން ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހެއޭ. ދައްކަން

ާއަްށާ ާރ އްޖެ ާމި ާއަނބުރ  ާއަލުން ާހެޔޮނުވ ނެއޭ ާރައްޔިތުްނ ާދިވެހި ާއެތިބަ ާތ ށިވެފަިއ ޕަޕޮއ ނިއުގިީނަގއި

ާހަލ ުކެވދަ ާތިބެގެން ާއެތ  ާފަކީރުްނތައް ާެއ ާބަލިވެފައޭ.ާގެނެސްދީބަލ ށޭ. ާމީހުންތައް ާޖެހިގެން ާމެލޭރިޔ  ނީއޭ.

ާ ާމަސައްކަތްޮކށްދެއްވ ށޭ. ާސަރުކ ރުން ާއިްސކަންދެްއވަިއގެން ާމަނިކަށ43ާާްއެކަންކަމަށް ާމޫސ  ާރީކޯ ާޑޮލަރު މިލިޔަން

ާވަ ާގެނެސްދޭށޭ. ާރ ްއޖެ ާއަވަހަށް ާފަރ ތްތައް ާއެ ާނަަމވެްސ ާޓިކެޓުދީގެން ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާބަދަލުގައި ަރްށާދިނުމުގެ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާބެހ8/32ާާޭ;`. ާކުންފުންޏ  ދިވެިހރ އްޖޭގެ

ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާސިފަިއަގއި ާބިލެއްގެ ާގެނައުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާދެވަނަ ާމީގެާާޤ ނޫނަށް ާދަނީ. ާމި ވަކ ލ ތުކުރަމުން

ާަބއިާ ާއަނެއް ާއިތުރު ާބިުލެގ ާމި ާބޯޑުތަކ ިއ، ާއުފައްދަންެޖހޭ ާމީަގއި ާވ ހަަކދެކެވުނީ ާދަންފަޅީގައި ހެނދުނު

ާދިަޔީއ.ާ ާވ ހަކަދެްއކެވެމުން ާހުށަހެޅިގެން ާބިެލއް ާޒ ތުގެ ާމި ާހަމަ ާމަސައްކަުތގެ ާކުރަންހުރި ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި

ބިލުތަުކގެާހުށަހެޅިގެންާއުޭޅއިރުާައޅުަގނޑުާވެްސާޤަބޫލުކުރަންާރ އްޭޖެގާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންނަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ާގޮ ާފ ަރވެރި ާކަންތައްތައް ާދ  ާހިނގަމުން ާއޮތަސް ާސަުރކ ރެއް ާކޮންމެ ާރަނގަުޅާސަރުކ ރަކުން ާބެލޭނެ ެތއްަގއި

ާމުހިއްމުކަމެއް.ާއެ ާއެއީ ާހެދުމަކީ ާމީަގިއާއިންތިޒ މުތަެކއް،ާޤ ނޫނުތަކަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބިލުންާވެސް ާމި ހެންނަމަވެސް

ާދ ތީ،ާ ާމިކަން ާގޮތަށް ާސިފަގެއްލޭ ާފުރިެިހަމަ ާހުރި ާނިޒ މެއްގެ ާރިޔ ސީ ާގޮތަށް ާގެްއލޭ ާބެލެންސް ާއެންޑު ޗެކް

ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާހަަމާ ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް ާދެރަވަރު ާފޭރ ން ާބިލުގެ ާމިއަްށާވެްސާއޭެގާދެރަވަރު،ާމި ާހަމަ އަޅުަގނޑު
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ނޑުމެންާޕ ޓީެގާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެްއވިާުނކުތ ާެއއްާއެީއާމިާޤ ނޫނަކަށްވުމުންާިމާާއޭގެާ އަުޅގަ

ާ ާޝައްކުއުފެދޭ. ާގޮތުން ާމިއިންނަ ާތ ރީޚު ާފެށޭ ާޢަމަލުކުރަން ާވުމުން ާޤ ނޫނަކަށް ާާ:ބިލު ާފަހުންާ:422ޮއގަސްޓު ގެ

ާވާ  ާއުފައްދ ފަިއ ާޤަރ ރަުކން ާހުިރާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއުފައްދ ަފއި ާކުީރގަިއ ާއޭެގ ާދެން ކުންުފނިތަކެއް.

ާމިާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮުތގަިއ ާރަނގަުޅ ާެއ ާނުވަތަ ާއެބަޖެހޭ. ާއުފެދެން ާސުވ ލު ާކިހިނެއްޯތ ާވަނީ ކުންފުނިތަކަށް

ާހ ލަތުގައިތޯ، ާރަނގަުޅ ާހުރީ ާކުންފުނިތައް ާެއ ާނިންމ ލެވެނީތޯ. ާތަްއަގނޑުޖަހ  ާމަޖިލީހުން ާއެާާޢިއްޒަތްތެރި ުނވަތަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނެހެދޭނެ. ާއެހެންނެއް ާކަމަށް. ާރަނގަޅަށް ާވެސް ާހިނގަމުންދަނީ ާނުވަތަ ާފަރުމ ކުރެވިފައި ކުންފުނިތައް

ާމިާ ާދަނީ. ާމި ާޮބޑުެވގެން ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާއަދި ާދިއްކުެރވެނީ ާމި ާއިނގިލި ާފަހަރު ާގިނަ މީހުންނަށް

ދެއްކެވެނީާމީގެާތެރެއިންާލ ފައިާގޮސްާމިާފަހަކަށްާއައިސްާހެދިފައިާހުރިާާވިސްނުމަށްާއަންނަންާއެބަޖެހޭ.ާދެންާމިާ

ާއަކ ،ާއެހެންޮގްއަސާ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާކުންފުނިތަކެްއާނޫނޭ.ާދެން ާރަނގަޅު ާއެްއވެސް ާއެއީ ާކުންފުންޏަކީ ހުރިހ 

ާމަދު ާމުަވްއޒިފުން ާސަރވިްސގެ ާިސވިލް ާވ ހަކަތަެކއް. ާގިނަ ާަވރަށް ާއ ދޭ ާއެބަ ާތެރޭަގއި ާވ ހަކަައކ ިއާމީގެ ވ 

ާއެސް.އެމް.އެްސާ ާފޯނުން ާައޅުަގނޑަްށ ާދެންމެ ާިއއްެޔގައި ާަބއްލަވ . ާރައީސް ާިޢްއޒަތްތެރި ާވ ހަަކއަކ  ޖީ.އެމް.އ ރުެގ

ާ ާކަމަށްާވަނީާނަމަާޖީ.އެމް.އ ރުންާއެއަރޕޯޓ ާަހވ ލުވިތ  52ާގަިޑއިރުާތެޭރގަިއ46ާާއައިްސާމިާއޮތީާޮދގަކަށްާުނވ 

ާ ާއަށް ާމެލޭޝިޔ  ާކުރިއަރުަވއިެގްނާމ5ާާަކުދިން ާވަސީލަތް ާއިންސ ނީ ާމިހިރީ ާވ ހަކަ. ާފުރުވި ާކޯހަކަށް ާބައިގެ ސް

ާެއކަމަށްާ ާބިނ ކުރެވޭނީާެވސް ާޤައުމު ާއަދި ާކުެރވޭކަށްާނެތް.ާެއއަރޕޯޓެއްާވެސް ާއެކަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނޫނިއްޔ 

ާއެހެންވީމ  ާުނކުރެވޭނެ. ާއެކަން ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއުަފއްދަިއގެން. ާބަޔަކު ާޤ ބިލު ާއަދިާ، ާކަންތައްތަކުން މިހިިރ

ާބަަލްނާ ާދައްކ އިުރގައި ާމިާވ ހަކަަތއް ާކުންފުނިތަްއާހަދ ާވ ހަކަދައްކ  ާދިނުމުގެާވ ހަކަަދއްކ  ާެއއަރޕޯޓު ޖީ.އެމް.އ ރަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާކުންފުނި ާނުވަތަ ާހަވ ލުކޮށްގެން ާކުންފުނިތަކ  ާޔުޓިލިޓީ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާދެކެވޭ ާމި އެބަޖެހޭ.ާދެން

ާކިހިނެއްތޯާޤަ ާއެބަޖެހޭ ާބައްލަަވން ާވ ަހކަ. ާކުރެވޭ ާޚަރަދުތައް ާބޮޑެތި ާނުހަނު ާތަންތަނަށް ާމި ާއުފައްދަިއގެން ރ ރަކުން

ާކަރަންޓަށްާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާބަލަން. ާހިސ ބުތައް ާތަފ ތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުީރަގއި ާއޮތީ. މިކަންކޮށްފައި

އިާހުރީާކޮންއަދަދެއްތޯާމިާސަރުކ ރުންާމިާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުނިތަކ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންނަށްާސަބްސިޑަިއޒްކޮށްފަާ

ހަވ ލުކޮށްގެންާކިހ ާވަަރކަށްޯތާމިކަންކޮށްފައިާއޮތީ.ާތެދެއްެމާކުރީގައިާއެކަންކޮށްަފއިާއޮީތާރަށުާއޮފީހުގައިާހުންނަވ ާ

ާކަހަ ާެއްއވެސް ާގޮަތކަށް ާކަހަލަ ާބޭނުންވ  ާއޭނ  ާމެދުވެިރކޮށްެގން ާނެތި،ާތަރުތީެބްއާކަތީބަކު،ާުނވަތަ ާއިންތިޒ މެއް ލަ

ާކުންފުިނާ ާއެ ާހަދ  ާކުންުފންޏެއް ާދައުލަތުން ާައއީާސަރުކ ރުން ާދިޔައީ.ާމިހ ރުާޝަކުވ ތަެކއް ާކުރަމުން ނެތި،ާމިކަން

ާނިޒ ެމއް.ާ ާވަރުގަދަ ާަވރަށް ާބެލޭނެ ާއެކަން ާނިންމ ފައި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާއޮތް ާއެބަ ާއޭގައި ހިންގަންފެށުނީމ 

ާއެ ާދައުލަުތެގާއެއީ ާމުދަލ އި ާަދއުލަުތގެ ާކަމެއްެް ާލ ިޒމުވެގެްނވ  ާއެޯބޑަށް ާޮއވޭ. ާއެބަ ާބޯުޑ ންޓިކޮރަޕްޝަން

ކުންފުނިތަކުގެާހިސ ބުަތއްާބެެލހެއްޓުމ ،ާޭއަގއިާކޮރަޕްޝަްނާއޮތްާކަމަށްާވަނީާނަމަާއެކަްނާތަޙުޤީޤުކޮށްާބަލ ާއަދިާ

ނ ާއަުޅގަ ާއެީއކީ ާހުްއޓުވުން. ާއެކަން ާފޮނުވ  ާރުހުމާ ކޯޓުތަކަށް ާމިމަޖިލީހުން ާއެއީ ާއެއީ ާކަމަކީ ާކުރެވޭނެ ޑުމެންނަށް
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އެީކގައިާމިާމަޖިލީހުންާއުފަްއދ ފައިާއޮތްާދައުލަތުގެާމިިނަވންާބޮޑީާއެއް.ާއެާތަނުންާއެަކންކުރަންޖެހެނީ.ާއެާތަނުންާ

ާަވއްކަންުކރަނީއޭ ާޔުޓިލިީޓ ާއޮޭތ ާއެބަ ާކޮރަޕްޝަން ާތަނުގަިއ ާމި ާަލއިގެްނ ާބިެލއް ާވަރަަކްށާާއެކަންނުކޮށް ކިތަންމެ

ނޑުމެންނަަކށްާނެތޭާތަޙުޤީޤުކުރުމުގެާ ާކުރެވޭނެާިނޒ މެއްާނެތޭ.ާއަުޅގަ ާއެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއކަންާކުިރޔަކަސް

ާޒިންމ ދ ރުކުރުވުން.ާ ާބޭފުޅުން ާއެ ާގެނެއްސަ ާބޭފުޅުން ާތިބި ާކޮރަޕްޝަނުގައި ާއެންޓި ާޮއތީ ނޑުމެންނަށް ބ ރެއް.ާއަުޅގަ

ާޔުޓިލިޓީ ާދ އިުރާާކީްއވެގެންތޯ ާކުރަމުން ާޚިޔ ނ ތްަތކެއް ާބޮޑެތި ާތިހ  ާގޮަތށް ާވިދ ުޅވ  ާތިޔަ ކުްނފުނިން

ާެއާ ާކަމަކީ ާއޮތް ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާކޮންކަމަކަިއގެންތޯ. ާތިއްަބވަނީ ާއަުޅއްަވއިނުލަްއވައި ބައްލަަވއިނުލަްއވަިއ،

ާއެ ާވޯޓުެނގުން. ާކޮންފިޑެންސް ާނޯ ާތަނުން ާމި ާނުކުރެެވންޏ  ާއެކަން ާނެތް.ާާބޭފުޅުންނަށް ާގޮތެއް ާއެހެން ޫނން

ާލަނީ.ާ ާމިތަނަށް ާބިލެއް ާނެތުނީމަ ާކަމެއް ާއަށް ާތިމ  ާކުއްލިއަކަްށ ާދ އިރު ާކުރަމުން ާފަރުމ  ާބިލުތައް އެހެންވީމ ،

ާސަރުކ ރުން،ާ ާސަރުކ ރުން، ާސަރުކ ރުން، ާބިލު. ާއުަފއްދ  ާސަރުކ ރުން ާސަރުކ ރު، ާއޮންނަނީ ާމި އަބަދުވެސް

ާހު ރިހ ާކަމެއްާބަންދުކުރުން.ާމީގެާމ ނައަީކާތިމ ާއަްށާމިެވނިާކަމެއްާުނކޮށްފިއްޔ ،ާސަރުކ ރުން،ާސަުރކ ރުންާކުރ 

ާއަށްާ ާތިމ  ާއަންނަނީ. ާމި ާއުސޫލު ާއެ ާވަރިކުރ ނަމޭ. ާއަނބިމީހ  ާމ ދަމ  ާ ާނުކޮށްފިއްޔ  ާކަމެއް ާމިވެނި ާއަށް ތިމ 

ާމިވެ ާއަށް ާތިމ  ާވަރިކުރ ަނމޭ. ާއަނބިމީހ  ާނުޮކށްފިއްޔ  ާކަެމއް ާގޮަތކަށް ާއަނބިމީހ ާބޭނުންވ  ިނާކަމެްއާނުކޮށްފިއްޔ 

ާގޮެތއްާ ާރަނގަޅު ާއެީއކީ ާނުކުރެވޭ، ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ާއައިމަކ  ާބިލުތައް ާއުސޫލުން ާއެ ވަރިކުރ ނަމޭ.

ާސަރުކ ުރާ ާގެނައުުމގަިއ ާބިލުތަްއ ާއަކީ، ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާނިންމ ލަމުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަ ކަމަށް.

ާސަރުކ ެރްއާޖަވ ބުދ ރީކުރު ާކޮންމެ ާއެއީ ާމަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭނޭ. ާއެީކގައި ާއިޚުލ ސްތެރިކަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވުުމގައި

ާކުރަންޖެހޭނެ.ާއެީއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެވއްޖިއްޔ  ާމަސަްއކަތްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާއަށް ާެހވ ިއާލ ބަ ާރަްއޔިތުންގެ އޮތަސް

ާސަރުކ ރު ާއަދި ާވެްސ. ާވ ޖިަބކީ ާމަޖިލީހުގެ ާބިުލަގިއާާރައްޔިތުންެގ ާމި ާކަމެކޭ. ާމުހިއްމު ާވެސް ަޖވ ބުދ ރީކުރުވުަމކީ

ާއައިަމާ ާބިލެއް ާފަރ ތްތަކުްނާމިކަހަލަ ާއިދިޮކޅު ާހަސަދަވެރިކަމ ިއާތަޢައްުޞބޭ.ާދެން ާޒ ތީ ާއޮތީ އަޅުަގނުޑާފެންނަން

ާއެހެންނަ ާދައްކ . ާއެބަ ާވ ހަކަ ާވެސް ާކިަޔިއެގން ާއުޅެީނއޭ ާމި ާހުށަހަޅައިގެން ާބިލު ާމި ާއެާތިމަންނ މެން ާމީ މަވެސް

ފަރ ތުންާހުށަހެޅިާބިލެއްާެވްސާނޫން.ާކޮންމެާމީހަކުާމިތަނަްށާއިދިކޮުޅާެއއްެޗއްާހުށަހެަޅއިފިއްޔ ާސަރުކ ރ ާއިދިކޮުޅާ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާވ ހަަކާއެަބާދައްކ .ާޝުކުރިްއޔ  ާވެސް ާިކޔަިއެގން ާބިލެކޭ ާހުށަހެޅި ާތިަމންނ  ާަދއްަކއިފިއްޔ  ވ ހަކަެއއް

ާރައީސް.ާ

ާ

ާއިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ 

ާހެނދުނުާ ާމިއަދު ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނުޑެވސް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

އަޅުަގނޑުމެންނ ާމިާބައްދަލުުކރީާޕަބްލިކުާއެންޓަރޕްރައިޒަްސާކޮމިޝަނުގެާބިލު.ާދެންާމިާބައްދަލުކުރީާކުންފުންޏ ާ

ާޤ ނޫނަ ާމެންބަރުްނާބެހޭ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއައިަމ ާބިލުތައް ާބިލުތަްއ،ާުގޅުންހުރި ާމިފަދަ ާބިލު. ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ށް
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ާއިނގޭތޯ.ާ ާނުލޫޓުވޭނެ ާލޫުޓވ ށޭ. ާޒަމ ނޭ، ާލޫޓުވަންވީ ާމީ ާލޫޓޭލޯ. ާޒަމ ނ ހޭ، ާލޫޓުޭނކ  ާޔޭ ާކަހަލަ ވިދ ޅުވ 

ާަރއްޔިތު ާއެކު ާޤަރީނ އ  ާހެއްކ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކިެއިކާނުލޫޓޫވޭނެތީ، ާކުންފުނިތައް ާމި ާދައްކަނީ ާމި ންނަށް

ނޑުމެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ ނަންނަމުގައިާހަދައިގެންާދިވެިހރައްޔިތުންގެާލޭާބުއިންާނޫންާކަމެއްާނުކުރޭ.ާއަުޅގަ

ާއެއްާ ާރައްެދއް ާޖަވ ެބއް، ާސީދ  ާވ ހަކަތަކަކަށް ާއެ ާގެންދޭ. ާއެބަ ާދައްކަމުން ާވ ހަކަތަެކްއ ާއެބަ ވެްސާތަކުރ ރުކޮށް

ާބައްަލވ ލެްއވިޔަްސާައއްުޑއަތޮުޅަގިއާ ާމަޖައްލ ތަކުން ާޫނސް ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާނުދެްއވ . އެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރަކު

ާޮކއްކޮާޙުަސއިންާޝ ހިުދާ ާއުޅުނުާބ ޣީާޑީީބާޝ ހިދުގެ މިާވިދ ޅުވ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާއުަފއްދ ާކުންފުނިތަުކގައި

ނުޑކޮްށ62ާާލައްަކ4ާާންްސކޮށްާއަހަރުާުދވަހުގެާމުސ ަރާެއޑްވ 4ާ ހ ސްާރުފިޔ ާރައްޔިތުންާއަުޑައއްސަވ ަލްއވ .ާގަ

ާ ާފެބްރުއަރީ ާއޮތީ ާމި ާކައުންސިލް ާލޯކަލް ާޑިރެކްޓަރުކަމުން. ާމެނޭޖިން ާދުރުކުރުވީ ާމީނ  ާއެމް.ޑީ.ީޕ7ާނެގީމ ، ަގއި.

ާރައީ ާބުނީމ ، ާދުރުކޮށްލަދޭށޭ ާހުރީމ . ާއެތ  ާއޭނަ ާވޯޓުލ ަކށް ާނެތް ާކިހިނެްއޯތާމެންބަރުންނެއް ސުްލޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެކިާ ާޤ ނޫނ އި ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާމިތަނަށް ާހިގ ތީ ާމިކަްނަކން ާކަމަށް. ާނައިބު ާމިނިސްްޓރީގެ ާހައުސިން ހެއްދެވީ.

ާމައިތިރިއަޅުވަން.ާ ާޖެހެނީ ާމި ާތ ގައި ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހިނގ ތީވެ ާމިކަންކަން ާލ ންެޖހި، ާޤ ނޫނުތައް ފ ޑުފ ޑުގެ

ާއެުޅވީމަ ާހުރަހެއް.ާާމިއެއްޗިހި ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރަހެއް ާރައްޔިތުންނަށް ާދުރުން ާމައުޟޫޢިން ާމުޅިން ާވިދ ުޅވަނީ ތި

ހ ސްާރުފިޔ ާަގނޑުކޮްށާނެގުން.ާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ ާޚިލ ފަށް.62ާާަލއްކ4ާާަރައްޔިތުންނަށްާހުރަސްެއޅުމެްއާނޫންތޯާ

ންނަށްާގެއްލުންާދިނުންާނޫންތޯ.ާމިާމައްސަލަާއަށްާއޭގެާއިނ މަކަށްާާމިނިސްޓަރުގެާނައިބުކަންާދިނުންާމީާރައްޔިތު

މިާވ ހަކަާއަްށާސީދ ާޖަވ ބުެދއްވ ާއެމް.ޑީ.ޕީާމެންބަރުން.ާޭއރުންާއަޅުަގނޑުމެންާބަިޑާބަހައްޓ ނަން.ާއެާވ ހަަކއަކަްށާ

ާައޅުަގނޑު ާހިންގ ތީއޭ ާޢަމަލުތައް ާޤ ނުނީ ާޣަިއރު ާމިފަދަ ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެންވީމ ، ާނުދެްއވ . ާމިާޖަވ ބެއް މެން

ކަންބޮޑުވަނީ.ާރަްއޔިތުންގެާމުަދލ އިާފައިސ ާރައްޔިތުްނގެާއިްނޖީނުގެތައްާހުރިާހިސ ބުާބައްލަވ ލަްއވ .ާދ ންދޫާކޯޓަށްާ

ާއިުރާ ާމިހ ރުާއިރުއަރ  ާތ ނގައި ާގޮތުން.ާމި ާބެހޭ ާކޮންމައްސަލަެއއްތޯ.ާއިންޖީނުެގތަކ  ާއޮތީ ވަަޑއިގަންަނވ .ާކޯޓުަގއި

ާ ާއިރު ާހުންނ ނެތޯ ާެއްއާކަރަންޓު ާފުޅިބައްިތ ާތެދެއް ާދ އިރު. ާަދއްކަމުން ާވ ހަކަ ާހުންނ ނެތޯ ާކަރަންޓު ޮއއްސޭއިުރ

ާައޅުަގނޑަްށާ ާމިދ ދިއުމުގައި ާނިއުޓްރިކަލްކުރަން ާކ ރބަން ާއެހެންނަމަވެސް ާރަށްތަކަކު. ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ނުދިއްލ 

ނޑަށްޖެހިގެންާކ ރބަންާނިއުޓްރިކަ ލްެވގެންާފުޅިބައްތީަގއިާރައްޔިތުންާުއޭޅާހީވަނީާމ ދަމ ާމިާޤައުމުާމަޑުޖެހިގެންާބަ

ާގޭތަކުެގާ ާނުހުންނ ނެކަން ާކަރަންޓު ާގައިމުވެސް ާހަމަ ާއެއީ ާދަންޏ . ާދިއުމަށް ާމިދ  ާއަންނ ނެހެން. ާވެސް ދުވަސް

މީހުންނަށްާއެބަާއެނގޭ.ާތިާިވދ ޅުވ ާވޯރކްާކޯޕަރޭޝަނ އިާތިާތަންތ ގެާއެމް.ޑީންނަށްާތިީބާކޮންާޕ ޓީއެްއގެާކ ުކގެާ

ާތެދުވ ނޭާކޮންދަ ާބޭފުޅުން ާމި ާދަންނަވަނީ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއިނޭގތޯ. ާއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއްކަން ނބިދަރި

ާވެްސާ ާޤ ނޫނުތަކެއް ާއެހެން ާވެސް ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާރަނގަޅު ާއެހެންނަމަވެސް ާދިފ ޢުކުރަން. މިއެއްޗިހި

ާޚިޔ  ާއަށް ާފައިސ  ާރައްޔިތުންެގާމުދަލ އި ާޤ ނޫނީކޮށް ާތަޅުއަޅުވަންޖެހޭނެ.ާއެީއާޣައިރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނ ތްތެރިވަންޏ 

ާމަްއޗަްށާ ާމެންބަރެއްގެ ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްިޔތުންގެ ާޤ ނޫނުތަކުން ާޤ ނޫނުައސ ީސންނ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ
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ނޑުާމިސ ލެއްާޖަހ ލަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާވަރަްށާމަޝްހޫރުާކުން ފުންޏެއްާވ ޖިބުެވގެންވ ާކަމެއް.ާަބއްލަވ ލައްވ .ާއަުޅގަ

ާައއިއްަސ.ާ ާކަމަށް ާވަޒީރު ާމިހ ރު ާއޮތް ާއެބަ ާބޭފުޅެއް ާއުސް ާފުންނ ބު ާވަރަށް ާއުުޅއްވި ާމިފްކޯަގއި ާއަކީ. މިފްކޯ

3422ާފިލްމުސްޓ ރެއްާއެާވެސް.ާއެެހންނަމަވެސްާބަލައިލަންކެރޭވަުރގެާފިލްމުސްޓ ރެއްާނޫން.ާާމިފްކޯގައިާއީރ ނަށްާ

ާ ާހުންނަ ާިވއްކ ލަްނ ާޑޮލަރަށް ާޔޫ.އެސް 22ާާ:ސިޕްމަންޓު ާ ާވިއްކ ލ ަފއި ާބެންކޮކަްށ ާޑޮލަރަށް ޓަުނ62ާާޔޫ.އެސް

ާ ާސަލީމް. ާޢ ދިލް ާއެބަހުރި ާވިޔަފ ިރކޮށްފައި ާ ާަތކުރ ރުކޮްށ ާޖީބަްށ62ާާރިޖެކްޓުކޮށްގެން ާރިޖެކްޓުވަނީ ަޓނު

ާކަޓު ާދަނީ.ާޖީބަށް ާބެންކޮކަށް ާއަގުހެޮޔކޮށް ާއެްއޗިހި ާހުރި ާައގުޮބޑުކޮށް ވަންނ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާކަޓުވަންނ ތީ.ާއީރ ނަށް

ާލޫުޓވ ާ ާމިހެން ާފައިސ އ  ާމުދަލ އި ާަރއްޔިތުްނގެ ާއޮްއވ  ާކަންަތއްތައް ާޤ ނޫނީ ާޣައިރު ާޚިޔ ނ ތ އި ާމިފަދަ މިދަންނަވަނީ

ާމައިތިރިކުރުމަށްޓަކަިއާ ާކުންފުނިތައް ާމިފަދަ ާޤ ނޫނުތަކަށ އި ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާނުތިބެވޭނެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ އިރަކު

ާހުށަ ާހަދަނީ.ާއިޞްލ ޙު ާމި ާުކންފުނިތަކަށް ާވެްސ ާރަށްތަްއ ާރ އްޖޭގެ ާމިއަދު ާބައްލަވ ަލްއވ . ާިނކަން ާެއއް. ނ ޅަ

ާއެބަޖެހޭާ ާމީހަކު ާއެ ާކުރިމަތިަލންޏ  ާސަރވަންަޓކު ާިސވިލް ާއިންތިޚ ބަށް ާއޮތް ާުކރިއަށް ާއޮފީހުަގއި ާރަށު ރަށްރަށުގެ

ނ ާކަ ާޤ ނޫނުަގއި ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ން. ާސަސްޕެންޑު ާއިން ާމަޤ މުންާވަޒީފ  ާކައުންސިލަރުން ާތިބި ާއެތ  ޑަެއޅިގެން

ާހަދާ  ާކުންފުންޏަށް ާވެސް ާރަށްރަށް ާދަންނަވަނީ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނުވޭ. ާވަިކވެގެެނއް ާއިުރ، ާއޮތް ާކަމަށް ވަިކވ ނެ

ާއެބަޖެހޭ ާމައިތިރިކުރަން ާމި.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަން ާހުސްކުރަނީއޭ ާހަދ  ާކުންފުންޏަށް ާެވސް .ާހުސްކުރަނީއޭ.ާޢ އިލ ތައް

ާހަމަހަމަކަންާ ާިއންތިޚ ބުގައި ާމިއޮތް ާކުިރއަށް ާޮގވ ލަން.ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާފުލުހުންނަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދަމ ބޭރުކުރަން.ާ ާކައުްނސިލަރުން ާތިބި ާޤ ނޫނީކޮށް ާޣައިރު ާއެްއާވަރަްށާކުޅުމަށްަޓކައި ާއެންމެން ނުޑގައި ާދަ މަތީގައި

ާނު ާރައްޔިތުން ާބެހޭާދަމ ބޭރުނުކުރެވެންޏ  ާރައީސް،ާކުންފުންޏ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖެހޭ. ާއެބަ ާބޭރުކުރަން ާމީހުން ާއެ ކުމެ

ާއޮްތާ ާކޮށްފައި ާސަރުކ ރުން ާރ އްޖޭގެ ާމި ާމެންބަރަކަށް ާއެ ާއިރަށް ާލައްވ  ާމެންބަރަކު ާއިޞްލ ޙެއް ޤ ނޫނަށް

ހ މަވެގެންާއެބަދޭ.ާމިއީާަވިކާއުނދަގޫތަުކގެާވ ހަކަާސަރުކ ުރާމެންބަރުންާދައްކ ކަމުންާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާޑީ.އ ރު.ީޕެގާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވެގެން ާއެހެން ާސަރުކ ރެއްކަން. ާހިންގ  ާބަޔަކަށް ާވޯުޓލ  ާގޮތަކަށް ާވަކި ޕ ޓީއަކަށް

ާތެރޭަގިއާ ާރައްޔިތުންގެ ާރ އްޭޖެގ ާނިސްބަތްވެގެން ާޕ ޓިައކަށް ާަވކި ާމަސައްކަތްކުރަނީ. ާމި ާގ އިމުކުރަން ސަރުކ ރެއް

ާ ާޑިރެކްޓަރުންާތަފ ތުވެގެނެއް ާމެނޭޖިން ާކުންފުނިތަުކެގ ާމި ާފިކުރުގައި ާޕ ީޓ ާބައްލަވ ލަްއވ . ާނިކަން ާއިނގޭތޯ. ނުޖެހޭ

ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާޕަޕުއ ގިނީަގއި ާވިދ ޅުވ ާާއުޅުްއވ އިރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާަގލޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި

މީހަކުާއޮތ5ާާީބޯޓެއް.ާއޭގެތެރޭަގއިާތިބިާދިވެހިންެގާތެރެއިންާާމަސްާވެއްޖެޭއާހ ލުގައިާޖެހިފައިާއޮތ5ާްވ ހަކަާެއއްާ

މިއަދުާމެލޭރިޔ ާޖެހިާމަރަށްާތެޅިތެޅި.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއެާއޮންނަނީާގުލްޒ ުރގ ާނަޔ ަމގޭަގއިާސެންކޯާޝަރީފުާެއާ

ާމުސ ރަ ާރައްޔިުތންގެ ާމިއީތޯ ާގޮތަީކ. ާހިންގ  ާކުންފުނި ާމިއީތޯ ާތެޭރގައި. ާހަރުގެ ާގޮސް ނަގަިއގެްނާާއިންނަނީ

ާހެންާހަޅޭއްލެވޭނެާއިނގޭތޯ.ާިމާ ާފެލޭރިޔ  ާޖެހުނީމ .ާއެހެންވީމ ،ާމި ާމެލޭރިޔ  ާޒިްނމ ވަނީ ާކަމަކީ.ާކ ކުތޯ ކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންގެާގަިއގަިއާވޭންއަޅ ނެ.ާކުީރގެާ 52ާހަޅޭއްލެވެނީާއެހެންާވެގެން.ާަރއްޔިތުންާަގިއގައިާވިންދުާއަަޅންޏ ާއަޅުގަ
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ާހަޭޅއް ާތ ނގައި ާމި ާމިއަުދާއަހަރު ާައޑުއެީހ،ާބަދަލުުކރީ.ާކޮންބަދަލެއްތޯ ާއަުޑއެހީމު.ާރައްޔިތުން ނޑުމެން ެލވީ.ާއަުޅގަ

ާމަހިބަދޫާ ާއަޚުތު، ާައޅުަގނޑުގެ ާފުރިހަމަވީ. ާއެްއޗެްއ ާކޮންރަށެްއގައިތޯ ާބަދަލުވީ. ާޯކއްެޗއްޯތ ާއުޅެނީ. ާމި ވެގެްނ

ާއަ ާއެކަމަނ  ާމުޙައްމަދު. ާރުޤިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތިން.ާދ އިރ ގެ ާބުނ ކަށް ާބަދުބަހެއް ނޑު ާއަޅުގަ ށް

ާނުދެއްިކގެްނާ ާސަރުކ ރުން ާިމ ާބިލަށް ާކަރަންޓު ާެއއް ާރުފިޔ  ާއެަތކެްއ ާލަްއކަ ާނުވަ ާމަހިބަދޫަގިއ އެހެންނަމަވެސް،

ާއެތައްާ ާރައްޔިތުން ާލ ފައި،ާގަަދބ ރުން ާއެހެންާރަށެއްެގާކައުންސިލަރެއް ާގަދަބ ރުން ނޑ ީލމަ ާކަ ާކަރަންޓު ރައްޔިތުން

ާމިީއާ ާޯއގ ތެިރވުމަކީ. ާިމއީތޯ ާކުރަނީ. ާކަންތައްތަްއ ާއެ ާފޭރިގަެނގެްނ ާއިންޖީނުގެ ާހޯދި ާމަސަްއކަތްކޮްށގެން ދުވަހަކު

ާކައުންސިުލާ ާލޯކަލް ާއޮތް ާކުރިއަްށ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޖެހެނީ ާމި ާފުހެލަން ާމިއެއްޗިހި ާޑަރޯގ . ާމިއީ ާއިނގޭތޯ؟ ޑަރޯގ 

ންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނ އި،ާއެހެންާޤ ނޫނުތައްާީލމަ،ާމައުޟޫޢިންާބޭރުންާއިންތިޚ ބުަގއި.ާއެހެްނވީމ ،ާިމދަންނަވަނީާކު

ާރައްޔިތުްނާ ާއޭތިމީތިކުޅެން ާގޮލްފުކުޅެްނ ާޚިޔ ނ ތްވެ، ާވ ހަކަދަްއކ ށޭ. ާކޮށްކޮގެ ާޝ ހިދުގެ ާޑީ.ބީ.ސީ ވ ހަކަނުދައްކ ށޭ.

ާވ ަހކަ ާކަންތަކުެގ ާކުރ  ާމި ާނުީދ ާމުސ ރަ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާޖައްސ ަފއި ާހ ލުަގއި ނޑުމެްނާބިކަ ާއަުޅގަ ދައްކ ށޭ.

ާމެންބަރުންާ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާބައެްއ ާއެނގޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމެންބަރުންނަށް. ާބައެއް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަމްދަރުދީވޭ

ާހެނދުހެނދުނ ާ ާއަކީ ާމައްަސލަ ާއެބަުއޅުްއވ ކަން. ާެވސް ާމެންބަރުންކޮޅެއް ާއިްޚލ ސްތެރި ާަޤއުމަށް އެބަތިއްެބވިކަން

ާއަާ ާމި ާއައިސް، ާދ އިމަްށާމިތަނަށް ާބޭފުޅ  ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާސަބަބުން. ާމީހެއްގެ ންނަ

ާނިކަންާ ާމަޖިލީހަކު. ާމި ާނޫޅެވޭެނ ާގޮތަކަށް ާއެ ާއުފ ުކރަން. ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުރީމަ ވޯްކއައުުޓކުރަްއވ ފައި

ާމަ ާފުރިހަމައޭ. ާހ ދަހ  ާމަޖިލިސް ާމި ާއުފެއްދުންތެރިކަން،ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމޫނުާބައްލަވ  ާމެންބަރުންގެ ޖިލީހުގެ

ާ ާހިނތުންވުން. ާފެންނަނީ ާމި ާއެހެންވީމ ،38ާާމަތިން ާދަނީ. ާއިޞްލ ޙުކުރެވެމުން ާމި ާމަޖިލިސް ާމި ާފަހު ަދއުރަށް

ާޢަބްދު ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާެވސް ާރިޔ ސަތަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަނއިުބާهللاާމިދަންނަވަނީ ާވެސް ޝ ހިދަށް

ާއަޅު ާވެސް ާނ ޒިމަށް ާމަޖިލީހުންާރައީސް ާމި ާދ އިމަށް ާމެންބަރުން ާމިފަދަ ާޝުކުުރއަދ ުކރަން ަގނޑުމެން

ާވޯްކއައުުޓކުރަންާތިާކޮށްދެްއވ ާމަސައްކަތަށް.ާހަމަާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާޔ މީންާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިއޮްތާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  އީްސ،

ާކުންފުިނާ ާދައުލަތަށް ާެވއްޖިްއޔ  ާގޮތުން ާގަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާފުންކޮްށ ާދޭތެރޭަގއި އިޞްލ ޙ 

ާ ާކަމަކީ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާހަމަ ާއެކީ ާޖެހޭ.ާއެހެންނަމަެވސް،ާެއއ  ާވެސް ާއޮންަނން ާއެއް ާޖ ގަ ދައުލަތުެގާއުފެއްދުމުގެ

ާކޮންމެެވްސާ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާވެސް ާމިއީ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދ  ާފައިސ  ާކުންފުނިތަކަށް ބަޖެޓުން

ާިމާ ާއެދެވެނީ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށް ާހަމަާޝައްކެތްާެވސްާނެތް ާކަމަކީ ާގެންނަންޖެހޭ ާބެލެންސެއް ކަހަލަ

ތްާކޮންސެޕްޓައްާތ އީދުުކރިާކަމުގައިާވީާނަމަވެސްާީމެގތެރޭގައިާިއޞްލ ޙުތަކެްއާކޮންސެޕްޓަށްާމިާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮ
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ާއިޞްލ ުޙާ ާމި ާަގބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދ ންޖެހޭ ާއަކަށް ާކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ާއެބަޖެހޭ އަންނަން

ާހަދަ ާކުންފުނިތައް ާމި ާއަކީ ާމައްސަލަ ާނުކުންނަ ާމި ާމީަގިއ ާދެން ާގިަނާގެނައުމަށްޓަަކއި. ާއެހ  ާދައުލަތުން އިެގން

ާޖެހޭނެ.ާ ާވެސް ާހަދަން ާކުންފުނި ާބޭނުންތަކަށް ާހަދަންޖެހޭ ާނެތް،ާކުންފުނި ާެވސް ާޝަްއކެތް ާހެދީމ ،ާހަމަ ކުންފުނި

އެހެންނަމަވެސް،ާކުންފުނިާހަދ ފައިާކުންފުންޏަކީާދ އިމީާގޮަތށްާދައުލަތުެގާބަޖެޓުންާސަްބސިޑަިއޒްކުރަންޖެހޭާކަެމްއާ

ާއިންސި ާހުއްދަކުރ ާގޮތަށް ާވެސް ާއައި.އެމް.އެފުން ާމީކީ ާނުކުމޭ. ާމައްސަލަތަކެއް ާނުކުންނަ ާވީމަ ޓިޓިއުޝަނަަލިއޒް

ާކުރެވޭެނާ ާމިކަން ާނޫން. ާކަމެްއ ާހުއްަދކުރ  ާވެސް ާކޮންސެޕްުޓތައް ާވިޔަފ ީރގެ ާޒަމ ނީ ާމިހ ރުގެ ާއަދި ާނޫން. ކަމެއް

ާސަބްސިޑީ ާދޭތެރެދޭތެރެއިން ާަވންޏ  ާކަމަށް ާއޮތް ާމަގެއް ާދ އިމީކޮްށާާއެހެން ާބުއްދިވެރި. ާކުރުން،ާމ  ާމިކަން ދީގެން

ާމީަގިއާ ާކަންނޭނގެ ާމިއީ ާވުރެ. ާސަބްސިަޑއިްޒކުރުމަށް ާކުންފުންޏަކަށް ާބަިއވަރު ާެއތައް ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ބަޖެޓުން

ލީހުަގިއާޙަޤީޤަތުގައިާއުޅޭާވިސްނުމަކީ.ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްދީފައިާއޮންނ ނެ،ާމިދިަޔާރައްޔިތުްނގެާމަޖި

ާދ ތީ،ާ ާއިތުުރވަމުން ާމައްސަލަަތއް ާވެސް ާއެހެން ާނޫނިއްޔ  ާމައްސަލަ ާަކރަންޓުގެ ާރ އްޖެތެރޭަގއި އޮންނ ނެ،

ާހިނގ ާ ާއުސޫލު ާުކންފުނީގެ ާވެސް ާވީނަމަ ާކަމުގައި ާނުހެދި ާކުންފުނި ާެއއީ ާގޮތެއް. ާގެންދ ނެ ާމިކަން ކުންފުނިތައް

ާހެ ާކޯޕަރޭޓިވްސް ާއޮްނނަ ާބަިއވެރިވުން ާވަީނާރައްޔިތުން ާބޭނުމަކަށް ާމީގައި ާފ ސްކޮށްދީފަ. ާއޮންނ ނީ ާޤ ނޫނު ދޭނެ

ާރަށެްއގެާ ާއެ ާކަންަތއް ާކަރަންުޓގެ ާރަށެްއގެ ާއެ ާވަނީ ރައްޔިތުންެގާބަިއވެރިކުރުން،ާއިތުރުކުރުން،ާީމގަިއާބޭނުމަަކށް

ާދޭ ާފަިއސ  ާަދއުލަތުން ާއެއަށް ާހޯދަިއގެްނާއަދި ާފައިސ  ާއެއަށް ާައދި ާވެގެން ާހިއްސ  ާހ ލަތެއްގައިާރައްޔިތުން ންޖެހޭ

ނޑުާގަބޫލުކުރ ާ ދައުލަތުންާފައިސ ާދީގެންާމިކަންާކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޤ ނޫނުާހިންގައިފިާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުގަ

ާގޮތުަގިއާ ާނެތް ާވެސް ާޝައްެކތް ާމިހ ރަށްވުރެ ާހިންގުން ާކުންފުނިތައް ާޔޫޓިލިޓީ ާހިނގ  ާމި ާމިހ ރު ާވެއްިޖއްޔ  ގޮތުން

ާ ާދައުލަުތގެ ާދައުލަުތެގާވެއްިޖއްޔ  ާނޫނިއްޔ  ާަކމަކީ ާކޮންމެ ާލުއިވ  ާބަޖެޓަށް ާދައުލަތުެގ ާދ ނެ. ާލުއިެވގެން ބަޖެޓަްށ

ާކަމަށްާ ާކަމެއް ާވިސްަނންޖެހޭނެ ާދޭތެރޭގައި ާއެކަމ  ާމަންދޫބުން ާރައްޔިތުންގެ ާކަމަކީ ާކޮންމެ ާބުރަވ  ބަޖެޓަށް

ާވ ހަ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާކަންނޭނގެ ާގަބޫުލކުރެވޭ.ާެއާބީދައިން ާހުންނަނީާއަޅުަގނޑަށް ާމި ާއައިމަ ާމައްސަލަ ާމި ކަަތއް

ވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާަފއިދ ާނުވ ާކުންފުނިާނޫނިއްޔ ާރ އްޖެތެރޭގައިާނޫިނއްޔ ާރަށްރަުށގަިއާމިާއިކޮނޮމީާއޮފްާސްޭކްލާ

ާނުލިބޭާތަންތަނުގައިާކަރަންޓުާދޭންޖެހޭ.ާކަރަންޓުާދޭއިރުާަރއްޔިތުންެގާކަރަންޓުާޭދއިރުާޭދތެރެާދޭތެރެއިންާބޭނުންވާ 

ކޭބަލްާނޫނިއްޔ ާއެހެންާވެސްާކަންތަކަށްާދައުލަތުންާދޭތެރެދޭތެރެއިންާސަބްސިޑީާދޭނީތޯ،ާނޫނިއްޔ ާދ އިމީާގޮތަކަްށާ

ާމިއީާ ާދޭނީތޯ. ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާހިންގަން ާކުންފުނި ާގޮތަށް ާދ އިމީ ާހަދައިގެން ކުންފުނި

ާކުންފުނިތަކެ ާތަފ ތަކީ.ާޔޫިޓލިޓީ ާމި ާއޭަގއިާކަންނޭނގެ ާގޮތަކީ ާވ  ާމި ާެހދީމަ ާސިަފއިަގއި ާުކންފުނިތަކެއްގެ ާމިހ ރު އް

ާސިޔ ީސާ ާމީގައި ާނެތިން ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތަސް ާއެްއިކބައިަގއި ާމައްސަލަ ާމިްލކުވެރިކަުމގެ ާމައްސަލައ  ާޤ ނޫނީ އަދި

ާހަ ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާހަމަ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާނުކުންނަ ާދަްއކ ކަށް. ާެއއް މަާވ ހަކަ

ާއޮފީސްތަަކްށާ ާސަރުކ ރުެގ ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާފަހަރު ާެއއް ާއަހަރަުކ ާކޮންމެ ާެވެގން އިންސިޓިޓިއުޝަނަަލއިްޒ
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ވަރކިންާކެޕިޓަލްާދޭާގޮތަްށާނޫނިއްޔ ާމަސަްއކަތަށްާބަޖެޓަްށާލ ރިާދޭާގޮތަށްާހަމަާކުންުފނިތަކަށްާލ ރިާދޭންޖެހުން.ާ

އިާބޮޑުެވގެންާއ ޭދާމީގެާކުީރގައިާއޮންނަާގޮތަްށާކޯޕަރޭޓިވްސްާހަދަިއގެްނާއެކަެަމުާމިއަްށވުރެާދައުލަުތެގާބަޖެޓަށްާލު

ާމަދުވ ާ ާތަނަކަށް ާމަދުވ  ާކަރަންޓަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާއެ ާގެންގޮސްަފއި ާގޮތަށް ާއެ ާކަރަްނޓު ާރަްއޔިތުންގެ ނޫނިއްޔ 

ާރަ ާހަމަ ާޒ ުތގައި ާއޭގެ ާދިނުމަކީ ާސަބްސިޑީ ާދިނީމަ. ާސަްބސިޑީ ާދައުލަތުން ާމަޖިލީހުެގާފަހަރެއްގައި އްޔިތުންގެ

ާއެހެންާ ާބޭނުން، ާރަނގަޅު ާއެއަްށވުރެ ާައކީ ާފައިސ  ާހުްނނަ ާއަށް ާެއާސަބްސިީޑ ާކަެމއް. ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ މެންބަރު

ާދުވަހަުކާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދޭ ާސަބްިސޑީ ާއެކީ.ާއަނެްއކ  ާވ ީތއ  ާއަށް ާފައިސ  ާމިހުންނަ ާކަމަށް ާކުެރވިދ ނެ ކަމެއްަގއި

ާ ާޚަރަދެއް ާކުންފުނި ާކޯޕަރޭޓިވްސްާވެސް ާމި ާގޮތުން ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާމިސްރ ބުނުކުރ ނެތީ. ާދިމ ލަކަށް ދެކޮޅުޖެއްސޭނެ

ހެދެންާއޮއްވ ާކޯޕަރޭިޓވްސްާހެދުމުގެާބަދަލުގައިާޔުޓިލިޓީާުކންފުނިތަކެއްާހަދައިގެންާނޫނީާކުންފުނިތަކެއްާހެދުނީމަ،ާ

ާައޅު ާކަންނޭނގެ ާދޭތެރޭަގއި ާބުރައ  ާމިއަންަނ ާބަޖެޓަށް ާބުަރާދައުލަތުގެ ާއެ ާއެހެްނވީމ ، ާވިސްނަްނވީ. ަގނޑުމެން

އަންނަާކަމަށްާވަންޏ ާދޭތެރެދޭތެރެއިންާހަމަާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުން،ާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލިްސާމެންބަރުންާވިސްނ ަފިއާ

ާވަރަ ާމިއީ ާއަުޑައހައިފިން، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެން ާބަލަންވ ެނ. ާެއކަންކުރެވޭޯތ ާގޮަތކަށް ާކުޑަ ާޚަރަދު ާވުރެ ްށާއެއަށް

ާތަެނއްަގއިާ ާކޮންމެވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޮންނަން. ާޕަރޓްނަރޝިޕް ާޕްރަިއވެޓް ާޕަްބލިކު ާެއއް ާދ އިރ  ރަނގަޅު

ވ ހަކަދަްއކަމުންާބުނިންާމިކަހަލަާކަންކަމަށޭާދައުލަތުންާޕަބްލިކުާޕްރައިވެޓްާޕަރޓްނަރިޝޕްާކުރަންވީ.ާެއކަމަކުާޭއެގާ

ބޭނުންވ ާހުރިހ ާފައިސ ާއެއްާހިނގ ާކަމަްށާވަންޏ ާހަމަާޝައްކެތްާާބަދަލުގައިާހަމަާދައުލަތުގެާބަެޖޓުންާމިާތަނަށް

ާޤަބޫލުކުަރީނާ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާވިސްނަންޖެހޭނެ. ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާގޮތުަގއި ާނެތް ވެސް

ލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަކަްށާކުންފުނީގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ުޙތަކެއްާއަންނަންވ ނެާކަމަށް.ާެއކަމަކުާއަންނަާއިރުާވެސްާަރީއސު

ނުޑާ ހުންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާކޮންމެހެންާބޭނުންވ ާކުންފުނިތައްާއުފެްއދުމަށްާހުރަސްއެޅިގެންާވ ނެާަކމަކަށްާވެސްާއަުޅގަ

ޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާހަމަާއެއ ާއެކީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުްނފުނިާއުފައްދަވަމުންާގެންަދވ ާއިރުާމީގައިާކޮންމެވެްސާ

ާމިންގަ ާކަންނޭނެގާކަހަލަ ާދ ތީ ާނެތިގެން ނޑު ާމިންގަ ާއެ ާަޤބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއޮންނަްނޖެހޭ ނެޑއް

ާކޮމިޓީއަކަްށާ ާއިޞްލ ޙުގެނައުމަށް ާޤ ނޫނަށް ާއެހެންވީމ ،ާކުންފުނި ާއުޅެނީ. ާމި ާއަިއސްގެން ާބިލެއް ާވަރުގަދަ މިކަހަލަ

ާއަޅު ާދެން ާކުރެވިދ ނެ. ާމިކަން ާކޮމިޓީއަކުން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާވ ަހކަދައްކ ިއުރާދ  ާމައުޟޫޢުގައި ާމި ަގނޑުމެން

ާދެންމެާ ާވެސް ާމީގައި ާވ ަހަކ. ާކަންތައްތަުކގެ ާމިކަހަލަ ާކޮރަޕްޝަނ  ާވ ހަކަތަަކކީ ާދެެކޭވ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވ ހަކަފުެޅއް.ާ ާރަނގަޅު ާވަރަްށ ާހަމަ ާވިދ ުޅވީ ާއެ ާދަްއަކަވމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ މަޑަވެލި

ާކުރަންވީ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާ-އެންޓިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮތް.ާމިކަންކަްނާކަންނޭނގެ ާއެބަ ކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަންާވެސް

ާެއާ ާކަންނޭނގެ ާކުޑަވެގެންދ ނެ ާޓެންޝަން ާހަމަ ާވ ހަކަިއގައި ާސިޔ ސީ ާނޫނީ ާމަސަްއކަުތގައި ާސިޔ ސީ ތެރޭގައި

ާއެހެންވީމ ، ާވަންޏ . ާކަމަށް ާކުރ  ާއެކަްނ ާމަގަކުން ާދޭންީވ.ާާއޮންނަ ާހިްތވަރު ާވެސް ާަދއުލަތުން ާކުރަން އެކަންކަްނ

ާއެންޓިާ-އެންޓިާ ާވަންނ ނީ ާއެއް ާމައްސަލަ ާކޮމިޝަނަށް ާވަންަނާ-ކަރަޕްޝަން ާއެއް ާމައްސަލަ ާކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން
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އަްށވުެރާކަމުގެާމަޢުލޫމ ތުާކޮންމެވެސްާފަރ ތަކަށްާލިބިގެންާދިޔައިމަ.ާއެކަމަކުާމިކަންާމިހެންާކުރުުމގެާއިތުރުެުންާމި

ާއޮޑިޓުކުރުްނާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާތަންތަން ާހިމެނޭ ާފައިސ  ާދައުލަުތގެ ާގޮތަކީ ާއޮންނަ ާމިކަންކުރަން ާގޮތަކަށް ފުރިހަމަ

ާއޮޑިޓުގަިއާ ާފެންނ ނެ ނޑުމެންނަްށ ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާތަންތަން ާއޮޑިޓުކުެރވޭ ާއެހެންނަމަވެސް، އޮންނަނީ.

ާކަ ާނޫނީ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާުއޅޭ ާދ ންވ ާމައްސަލަތަކެއް ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއުޅޭ ާމައްސަލަތަކެއް ާލިބޭ ާޖ ގަ ރަޕްޝަނަށް

ާހިތްވަރުކުރައްަވިއގެންާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދ ންވ ނެ. ދިމ ލަކަށް

ވަކިވިާފަހުންާމިހ ރުާއަށެއްަކާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލެއްާއެބަާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ.ާއެންމެާފަހުންާހުރިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާ

ާޢައްޔަންކުރުްނާ ާއޮިޑޓަރާޖެނެރަލަކު ާއޮތްކަމެއް ާއަތްަމތީގައި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެހެްނވީމ ، ާދިަޔއީ. ާމި މަސްވެގެން

ާހިނގ ާ ާރަނގަޅަށް ާހެދިޔަސް ާކުންފުނި ާޔުޓިލިޓީ ާމި ާވަންޏ  ާކަމަށް ާަޢއްޔަންކުެރވިއްޖެ ާއޮޑިޓަރާނެޖެރަލަކު ވެސް.

ާތަނެްއާާކުންފުނިތަކ އި ާއަނެއް ާިވޔަސް،ާއެސް.ޓީ.ޯއާވިޔަސް ާއެމް.އެން.ެއސް.އެލް ާކުންފުނިތަކ  ާނުިހނގ  ރަނގަޅަށް

ާހެންާައޅުަގނޑަްށާ ނޑުމެންާވ ހަކަެދްއކިއްޔ  ާއޮްނނަާތަހުޒީބީާގޮަތކަށްާމިކަންުކރަންާއަުޅގަ ވިޔަްސާމިކަންާކުެރވެން

ާމިކަންާދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާގޮތަކަށް ހ ރުވެސްާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާހިމެނިަވޑަިއގަންަނވ ާހީވަނީާބިނ ކުރަނިވި

ާޕ ޓީައކަށްާ ާވަކި ާނޫނިއްޔ  ާއަމިއްލަ ާޕ ޓީތަކ އި ާއެހެން ާއަިދ ާޕީ.އޭ ާޑީ.އ ރު.ޕީ، ާމެންބަރުން، ާއެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން

ށްާނިންމައިދޭން.ާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންާމަސައްކަތްކުރަްނވަްނވީާކަންނޭނގެާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލުގެާމަްއސަލަާއަވަހަ

ާަބޔަކަްށާ ާއަނެއް ާބަޔަކު ާެއއް ާތިބެގެން ނޑުމެން ާައުޅގަ ާބަދަލުގައި ާޭއގެ ާކަންނޭނގެ ާނިންމައިދެވުނީމަ މި

ނުޑާ ާގޮތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާހައްލުވ ނެ ާމިކަން ާނުފެނޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާދެއްކިޔަސް ާވ ހަކަ ާމި އިނގިިދއްކޮްށގެން

ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާކުންފުިނާާދަންނަވ ލަން ާއަކަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވެއްޖިއްޔ  ާގޮތުން ޤަބޫލުކުރ 

ާައްށާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެރޭަގއި ާއިޚްތިޔ ރުެގ ާޮއންނަ ާދީފައި ާމިހ ރު ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާކުންފުނީގެ އުފައްދަން،

ާޭއގަާ ާއެހެންވީމަ، ާޤަޫބލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށޭ ާބޭނުންކުރަްއވ ނެ ާގޮުތގަިއ ާވެްސާހެޔޮ ާއޮންނަން ާޖ ަގ އި

އެބަޖެހޭ.ާއެކަމަކުާއެއ ާއެކީާއެއަށްާބެލެންސްާއެްއވެސްާެއބަާގެންނަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާކޯޕަރޭޓިވްސްާހެދެންާއެަބާ

އޮވޭ.ާއޮންނައިރުާދޭތެރެާދޭތެރެއިންާދޭންޖެހޭާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާދޭންޖެހޭާސަބްސިޑީާދިނުމުންާދައުލަތުގެާބަޖެޓަށްާ

ާކުންފުނިތަްއާހަމަގައިމުވެ ާޔުޓިލިޓީ ާބަޖެުޓން ާދައުލަުތގެ ާއަހަރަކު ާކޮްނމެ ާޮބޑުެވގެންދ ނެ.ާދ އިމީކޮށް ާލުއިކަން ްސާމ 

ާދޭތެޭރަގިއާ ާއިޞްލ ޙ  ާމި ާއިްނ ާކޮމިޓީ ާރިޢ ަޔތްކުރަްއވ ފައި ާމިކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާދިނުމަށްވުެރ. ާފައިސ  ހިންގަން

ާބަދަލެއް ާވަރެްއގެ ާކޮންމެެވސް ާހަމަާާވިސްނ ަވޑަިއގެންފައި ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ާކަމަށް ގެނެިވއްޖެ

ާއެހެންާ ާނޫން ާކަރަންޓު ާރަށްރަށުަގއި ާއަދި ާވެސް ާއުޫސލު ާހެދޭނެ ާކޯޕަރޭޓިވް ާއަދި ާވެސް ާކުންފުނިތައް ޔުޓިލިޓީ

މިކަންާޚަރަުދާއިޖުތިމ ޢީާޚިދުމަތްތައްާދޭއިރުާވެސްާޚަރަދުާދެޮކޅުނުޖެހޭާޮގތަކަށްާމިކަންކަންާކުެރވޭާކަަމށްާވަންޏ ާ

ާރަްއޔިތުންގެާ ާހަމަ ާއެހެްނވީމ ، ާވިސްނޭ. ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ާބައްޓަންކުރެވޭނެ ާިނޒ މު ާގޮތަކަށް ދެކޮޅުޖެއްސޭނެ

ނޑުާބޭނުންވީާމިާވ ހަކަަތއްާހިއްސ ކޮށްަލން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާމަޖިލީހުގައިާއަުޅގަ
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ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޞްޠަފ ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމު

ާގޮތަށްާނިްނމައިގެން.ާއަދިާމިާބިލަްށާ ާރަީއސް.ާއަުޅަގނޑުާހުރީާިމާބިލަށްާވ ހަކަނުދަްއކ  ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޕ ޓީަގިއާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާަވގުތުޮކެޅއް. ާުކޑަކުަޑ ާވަރަށް ާއިންނަނީ ާމި ވ ހަކަދެްއކިޔަސް

ާމި ާވަނީ ާނަންބަރު؛ާާއެދިފައި ާޤ ނޫނު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަދައްކަން. ާއިޞްލ ެޙްއ8/32ާާ;ބިލަށް ޤ ނޫނަށް

ާ ާއިޞްލ ުޙގެ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާގޮތުން ާބެހޭ ާއިޞްލ ޙ  ާމި ާހުށަހަޅ ފަިއވ  9ާާ;ގެނައުމަށް ާއ އި ާމ އްދ  ިމާާ:;ަވނަ

ނޑަށްާދެންނެވެންާއޮތީާެއްއވެސްާކުންފު ންޏަކީާޕެއިްޑއަޕްާކެޕިޓަލަކ ާނުލައިާނުވަަތާމ އްދ ތަކަށްާއަޅ ިކޔުމުންާއަުޅގަ

ރައުސްމ ލަކ ާނުލަިއާއުެފއްދޭނެާކުންފުންޏެއްާނޫނޭ.ާކުންުފންޏެއްާއުފެއްދޭނީ،ާއުަފއްދަނީާކޮންމެވެސްާަރއުސްމ ަލކ ާ

ާވުޖޫދަްށާ ާކުންފުނި ާއެ ާއެއް. ާނުލަ ާރައުސްމ ލަކ  ާވަރެްއގެ ާއެއްވެސް ާނ ންނ ނެ ާވުޖޫދަކަްށ ާކުންފުންޏެއް އެކު.

ާކުންފުންޏެްއާ ާދ  ާބޮުޑވެގެން ާރައުސްމ ލު ާއަދި ާވިޔަސް ާކަމުގައި ާޕޭޕަރާކުންފުންޏެއް ާކުންފުންޏަކީ ާއެ އައުމަށްފަހު

ާތިބޭާ ާހިންގަން ާތަނެއް ާއެ ާގެންދަނީ ާހަދަމުން ާމި ާިވަޔސް ާކަމުަގއި ާކުންފުންޏެއް ާވިޔަްސ،ާފައިދ ކުރަިނވި ކަމުގައި

ާޤ ބިލުކަ ާކުޅަދ ނަަކމ އި ާަބއެްއގެ ާމިާބައެއް.ާއެ ާއެއީ.ާދެން ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް ާކަމެއް ާިބނ ވެގެްނވ  ާމައްޗަށް މުގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމި ާބޭނުމަކީ ާއިޞްލ ޙުގެ ާމި ާވިސްނެނީ ާބޮޑަށް ާހަމަ ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަލ އިުރަގއި ާސިފަތަކަށް ބިލުގައި

ާހިން ާބަލަހައްޓ  ާކުންފުނިތައް ާސަރުކ ުރ ާދަށުން ާބޯޑެއްގެ ާގެންަނ ާދަށަށް ާމޮނިޓަރކުރުމުގަިއާބ ރުވެރިކަމުގެ ގ 

ާެއއަްށާ ާަފސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ާއެއަށް ާއެްއާހަދައި ާޕަބްލިުކާއެންޓަރްޕރައިސް ާފަސޭހަކުުރމަށްޓަކައި މ ނައިގަިއާެއއަށް

ާިމާ ާއެްއޗަކީ ާއެ ާއަދި ާެއކަމަުކ ާކަމަށް. ާއިޞްލ ޙެއް ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާމަގުފަިހކުރުމަށްޓަކައި ާެއއަށް ތައްޔ ުރވެގެން

ާއިާވ .....ވުޖޫދަށްާއުފެދިފަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާެގްއލިއްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާއ ދެ، ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާޢިއްޒަްތތެރި ފުޅުާވ ހަކަމެންބަރު

 ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ 

ނޑުގެާޕ ލިމެންޓްރީާުގރޫޕުގެާރައީސްާމަޖިލިސްާާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ާައޅުަގނޑުާމިވ ހަކަދައްކަމުންާދަނިކޮށްާއަޅުގަ

ނޑަްށާކުަޑކޮށްާހުރަސްާެވްސާ ނުޑާމިާބިލަށްާަދއްކަންހުރިާވ ހަކަެދއްކުމަށްާއަުޅގަ ދޫކޮށްާބޭރަށްާަވޑަިއގަތުމީާއަުޅގަ

ާކަުމގައި ާބޭފުެޅއް ާޕ ޓީގެ ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ާތިމ ެގާާއެޅިއްޖެ. ާިވޔަސް ާކަމުަގއި ާބޭފުޅެްއ ާޕ ީޓއެްއގެ ވިަޔްސ،ާއެހެން

ާއެީއާ ާނުކުމެވަަޑއިގަތުމަކީ ާގޮތަށް ާގެއްލޭ ާކޯރަމު ާމަޖިލީހުގެ ާދ އިރުަގއި ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމެންބަރަކު ާޕ ޓީގެ އަމިއްލަ
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ނޑުާއެާމައްސަަލއިަގއިާައޅުަގނޑުާވަރަށްާދެރަެވއްޖައިން.ާއަޅުާ ނޑުމެންާޕ ލިމެންޓްރީާރަނގަޅުކަމެއްާނޫން.ާއަުޅގަ ގަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާރަނަގޅުކުރަްއވ ށޭ. ާވުރެ ާތިއަށް ާޑިސިޕްލިން ާމަނިކުފ ނުގެ ާދަންނަވަން ާައޅުަގނޑު ާރައީސަށް ގުރޫޕް

ާއެްއވެްސާ ާކުންފުނިތަކަށް ާެއއް. ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާހަމަ ާވިދ ޅުވަނީ ާބޭފުޅުން ާވ ހަަކދެއްކެވި ާދެންމެ ާއ ދެ، ރައީސް،

ާކު ާެއއްވެސް ާައޅުަގނުޑާހ ލެއްގައި ާނޫން. ާހިންގެނީކީ ާކުންފުނި ާއެއީ ާިހންގުމަކީ، ާދީގެން ާސަބްސިޑީ ންފުންޏަކަށް

ާދަްއކ ާ ާއަނބުރ  ާއެ ާދީފައި ާކެޕިޓަެލއް ާމިއަށް ާއުފަްއދ ފައި ާކުންފުނިތައް ާޔުޓިލިޓީ ާިމ ާއެކަން. ާޤަބޫލުކުރަން ވެސް

ާބުއްދި ާހިންގުްނާމ  ާދީގެން ާަފއިސ  ާގޮުތގައި ާކެޕިޓަެލްއގެ ާދެވޭ ާވޮލިޔުެމްއާގޮތަށް ާގޮތުން ާިވޔަފ ރީގެ ވެރި.ާރަނގަޅު

ާދިނުމަކީާ ާސަބްސިޑީ ާތަންތަނަށް ާއޮތް ާވޮލިޔުމް ާގޮތުން ާިވޔަފ ރީެގ ާއެކަމަކު ާދެވިދ ނެ. ާސަބްސިޑީ ާތަންތަނަށް ނެތް

ާައީކާ ާހިތ މަ ާވ ަހކަ.ާއެކަމަކު ާއެ ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ނޑު ާނޫން.ާއަުޅގަ ާކަމެއް ާުކރެވޭނެ ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ީރގެ އެއި

ާޔުޓިލިީޓާއަ ާސަރުކ ރުން ާމި ާއިރުަގއި ާައއި ާވުޖޫދަށް ާސަުރކ ުރ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާވިސްނަންީވ ޅުަގނޑުމެން

ާ ާރަށްރަށަށް ާއިންޖީނުތަކަީކާބައެއް ާހުރި ާއިންޖީނުގެތަުކގައި ާރ އްޖޭގެ ާމި ާދުވަްސވަރުަގއި ާއުފެއްދި 522ާކުންފުނިތައް

ާ ާހުރީ ާވަންޏ  ާބޭނުން ާޖަނަރޭޓަެރއް ާވޯޓ72ާާުވޯޓުގެ ާެއާކިލޯ ާހ ލަތަކީ ާހުރި ާޖަނަރޭޓަރުތައް ާއެ ާޖަނަރޭޓަރެއް. ެގ

ނުހިނގ ާހ ލަތަށްާގޮސްފައިާހުރީ.ާއިންޖީނުތައްާހުރީާގޮވ ފައިާހުރީ.ާތެޔޮާލީކުވަނީ.ާވަށަިއެގންާއިންޖީނުތަކުގައިާވ ާ

ާއުފައްދައި ާކުންފުނިތައް ާޔުޓިލިޓީ ާމި ާވަނިކޮށް ާގޮސްފައި ާދަބަރަށް ާހަލ ކުެވ ާވަނީ ާއެއްޗެއް ާޔުޓިިލީޓާހުރިހ  ާމި ގެން

ާނިޒ މެއްާ ާހިނގ ނެ ާރަނގަޅަށް ާއެ ާގެންގޮްސ، ާޖަނެނޭޓަރުތައް ާބޮޑެތި ާއ  ާވަނީ ާމި ާރަށްރަށް ާބައެއް ކުންފުނިތަކުން

ާއިުރަގިއާ ާަދއްކ  ާޭދާވ ހަކަ ާޤަރ ރަކުން ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާކުންފުނީގެ ާއެނގޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ޤ އިމުކުރެވިފަ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާހަނދ ންާއެބަހުރިާދިވެހިރ އްޖޭގައިާކޭބަލްާއެންޑުާވަޔަލެސްާއ އިާދިރ ގ ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަްނވީާއަާ ޅުގަ

ާވ ހަކަދަްއކ އިުރގަިއާ ާޤަރ ރުގެ ާމި ާގޮތް. ާމިކަންކުރި ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއ ާހަދަންވެހެން ާކުންފުނި ާމި ބައިވެިރެވގެން

ވެސްާނެތް.ާކޮމްޕެނީާލޯާއެއްާވެސްާނެތް.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނގޭާއޭުރގައިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުންފުނީގެާލޯާއެއް

ާހަތަރުދަމުާ ާގެެނސްގެން،ާެއއްރޭ ާޕޫރޭ ާޕީ.އެޗް ާއެބަހުރި ާހަނދ ން ާައޅުަގނޑު ާއުފައްދަންވެގެން ާދިރ ގު ާފަހަށް އެންމެ

ންާބައިންދައިގެްނާއިނގިރޭސިާޤ ނޫނުާތަރުޖަމ ކޮށްގެންާމިާޤަރ ރެއްާއުަފއްދަިއގެންާކުންފުނިަތއްާރ އްޭޖގަިއާއުަފއްދަ

ާބ ރުލިބިދީފައިާ ާޤަރ ރަކުން ާއެ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާފަހަށް ާއެންމެ ާދުވަސް. ާއެ ާއެބަހުރި ާހަނދ ން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފެށީ.

ާިމާ ާއެނގޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާދިޔަީއ. ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާޤަރ ރު ާމި ާއޮތް ާލިބިދީފައި ާބ ރު ާއުފެއްދުުމގެ އޮތް،ާކުންފުނި

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާިމާއިންނެވި ާވަޑަިއގެން ާރ އްޖެ ާކިޔަވ ވިދ ުޅވެެގން ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ބަރު

ޤ ނޫނަކަށްާހަދަންޖެހޭާކަމަށްާލަފ ާދީގެންާމިކަންކަންާކުރެވިގެންާމިާޤ ނޫނަކަށްާދިވެހިރ އްޖޭގައިާމިާޤ ނޫނަކަށްާމިާ

ާހަނދ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަން. ާއެނޭގ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއައީ. ާެވެގން ާޤ ނޫނަކަށް ާލޯ ާުދވަްސ.ާކޮމްޕެނީ ާއެ ާއެބަހުރި ން

ާލިމިޓެްޑާ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާކުންފުނިތަކުގައި ާލަޔަބިލިޓީ ާލިމިޓެޑް ާހަނދ ންކުރަންވީ ާައޅުަގނޑުމެން އެކަމަކު

%ާ ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާކުންފުނިތަކަކީ ާއިނގިރޭިސވިލ ުތގ322ާާެލަޔަބިލިޓީ ާއެއީ ާނޫން. ާެއއްެޗއް ިދވެިހރ އްޖޭަގއި
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ާތަ ާދިވެހި ާޮއްތާކުންފުނިތަކުގެ ާއެބަ ާކުރިމަތީގައި ާމި ާއެކަން.ާައޅުަގނޑުމެން ާެއނގޭ ާއެބަ ާއެއް.ާއަުޅަގނޑަށް ރުޖަމ 

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާބިލުގައި ާއެ ާގެންދ ނީ ާކުިރއަށް ާވ ހަކަތައް ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެއް. ާކިޔ  ާބިލެއް ާޒިންމ ވ  ދަރަންޏަށް

ކުންނެއްާސަރުކ ރުގެާކުންފުނިތައްާބަލަހައްޓ ،ާރައީސް.ާއަުޅަގނޑުާމިދަންނަަވންާއުޅޭާއެްއޗަކީާސަުރކ ރަށްާމަޖިލީހަ

ާސަރުކ ުރާ ާއެ ާނޫނޭ. ާޮގތެއް ާކުރ  ާތަނެްއގައި ާއެްއވެސް ާދުނިޔޭގެ ާއެއީ ާނުކުރެވޭނޭ. ާކަމެއް ާމި ާހަދ  ާބޯޑު ހިންގ ،

ާހަދައި،ާކުންފުނި ާކުންފުނިތައް ާސަުރކ ރު ާދިނުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތްތައް ާބޭނުންވ  ާަރއްޔިތުންނަށް ަތްއާހިންގުމަށްޓަކައި

ާކޮްށގެންާ ާެއކަން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާލިބެންޖެހޭނެ. ާސަރުކ ރަށް ާއިޚްިތޔ ުރ ާބ ރ ިއ ހިންގުމުގެ

ާއަސ ީސާ ާބޭނުންވ  ާަރއްޔިތުްނނަށް ާެއއް، ާތަރައްޤީ ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާރ ްއޖޭގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާހަމަ ނޑު ާނުދެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާިމާާޚިދުމަތްތަކެއް ާޮގވ ލަން ާއަޚަށް ާޢިްއޒަތްތެރި،ާައޅުަގނޑުގެ ނުޑގެ އަޅުގަ

ާވ ހަކަދަްއކަްނާ ާމިއަށް ާޫނނޭ. ާއެްއޗެއް ާހުށަހަލ ފައިވ  ާމ ނަެއއްަގިއ ާރަނގަޅު ާމިއީ ާގެންދ ށޭ. ާއަނބުރ  އިޞްލ ޙު

ާވ  ނޑަށް ާއޮތީމަ.ާއެީއާއަުޅގަ ާހުަށހަޅ ފައި ާބިލު ާމި ާމަނިކުފ ނު ާތަްނކޮޅެްއާދަށްޭޗ.ާއެ ހަކަނުެދއްިކގެްނާއަޅުަގނޑަށް

ާބިލުތަްއާ ާމިފަދަ ާއެކު ާއިޚްލ ޞްތެިރަކމ  ާވަރަށް ާޮގވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާމައްސަަލއިަގއޭ. ާމި އުޅެނީ

ާއަމ ޒުކޮްށގެންާ ާގޮތަށް ާދަތިވ  ާހިންގުމަށް ާކުންފުނިތައް ާގޮތަްށ،ާސަރުކ ުރ ާދަތިވ  ާހިންގުަމށް ާސަރުކ ރު ހުށަނ ޅ ށޭ.

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާމިފަދަާއެއްޗިހިާހުށަނ ޅ ށޭ.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު

ާކުންފުނިާ ާލިބިދޭ ާބ ރު ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައށ އި ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ ކުންފުންޏ 

ާކުންފުންޏެއް ާއޮތް ާހިއްސ  ާޤ ނޫނުގެާާއުފައްދަންާސަރުކ ރު ާއެ ާވ ާނަމަ.ާއެއީ ާމ އްދ .ާކުންފުންޏ 7ާާ;ކަމަށް ވަނަ

ާބެހޭާ ާކުންފުންޏ  ާކަމަށް ާއުފެއްދިދ ނެ ާކުންފުނި ާޤަރ ރަުކން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާހެދިއިރުގައި ާޤ ނޫނު ބެހޭ

ާ ާޭއގ7ާެ;ޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީތަުކގައި ާދިޔަ ާޢަމަލުކުަރމުން ާއޭރު ާއޮތީ ާއެ ާލިެޔފައި ާވެްސާާމ އްދ ަގއި ފަހުން

ާެއއްެޗއްާ ާވ  ާލިބިދީފައި ާބ ުރ ާޤ ނޫނީ ާޤަރ ރަކީ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤަރ ރަީކ، ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ޢަމަލުކުރެވެނު

ާ ާއޮންނ ީތ. ާބަޔ ންކޮށްފައި 8ާާ;ކަމަށް ާއިރު ާނުުކތް ާޤ ނޫނު ާމި ާއިްނ9ާާ;ގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތަސްދީޤުުކރި ަގއި

ާލިބި ާބ ރު ާޤ ނޫީނ ާޤަރ ރަކީ ާހަމަ ާމިހ ރުގެާވެސް ާެއހެންނަމަވެސް، ާޮއވޭ. ާގޮުތގަިއ ާެއއްެޗއްެގ ާއޮތް ދީފައި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާޤަރ ރުގެާވ ހަކަާއެއްާއައިސްފަާއެއްާުނވ ނެ....

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 59 

ާއެ ާއިށީނދެވަަޑއިގަތުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަެވއްޖެ. ާކޯރަމް ާއ ދެ، ާދ އިރ ެގާދެން. ާދެކުނު ކުޅުުދއްފުށީ

ާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު

ދ ެގާދަށުންާމ އ7ާް;ވަަނާމ އްދ ެގާދަށުން،ާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނުގ7ާާެ;އަޅުަގނުޑާދަންނަވަންާމިުއޅޭާވ ހަކަައކީާ

ާޭއުރާ ާއޮތީ ާއެ ާިލޔެފައި ާޤ ނޫނުަގއި ާއޭރުގެ ާޮގތަށް ާއުފެއްދޭ ާކުންފުނި ާޤަރ ަރކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާޫނާ ާދިޔަ ާަޢމަލުކުރެވެމުން ާއޭގެފަހުން ާއ ިއާއަދި ާޤ ނޫުނއަސ ސީގަ ާދިޔަ ާޢަމަލުކުރެވެމުން ާމަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ގެާބ ރުާލިބިދީގެްނވ ާެއއްެޗއްާކަމަށްާދޭހަވ ާގޮަތށްާއޮތުމުންނޭ.ާމިހ ރުގެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވެސްާޤަރ ރަކީާޤ ނޫނު

ާޙައިޞިްއޔަތެްއާ ާޤ ނޫނީ ާޭއެގ ާނޯންނ ނެ. ާއެްއ ާވ ހަކަ ާއެްއވެސް ާގޮތަކުން ާބެހޭ ާޤަރ ރ  ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ނޫނުާމިހ ރުާއޮތްާގޮތަށްާއްާނޯންނ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާކުންފުންޏ ާބެހޭާޤ ާބަޔ ންކޮށްދެވިފަާއެ

ާމައްސަަލާ ާޤ ނޫނީ ާއުފެދިދ ނެތޯ.ާޙަޤީޤަތުގަިއާވެސް ާކުންފުނި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާއެ ާޤ ނޫނުގެ ާބެހޭ އޮެވ،ާކުންފުންޏ 

ާހުރިލެްއާ ާއަލިއަުޅވ ެލވިފައި ާވ ހަކަަތކަށް ާމި ާބިލުގައި ާޮއތް ާމިހުށަޅިފައި ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާނުކުމޭ. ާއެބަ އެއް

ާމީގެއިްނާާކުޑަކަމުންނ އި ާކަމަކަށް. ާދ ނެ ާހައްލުެވގެން ާމައްސަލަ ާމިވަރަުކންނެއް ާނުފެނޭ ނޑަކަށް މަދުކަމުން،ާައޅުގަ

ާސަބަބުތަެކްއާ ާސިޔ ސީ ާއެުކ ާސަބަބުތަކަކ  ާޤ ނޫނީ ާައއުމުގެ ާބިލު ާމި ާދެން ާގޮތުަގއި ާހީވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ އެބަހީވޭ،

ާ ާކަންނޭނގެ. ާއެބަހުރި 33ާާވެސް ާުއވިދިޔަާ:422ނޮވެމްބަރު ާާަގއި ާއޮތީ ާރ އްޖޭގައި ާިއރު ާުއވިދިޔަ ާ;3ސަރުކ ރު

އަހަރުާތެރޭގައިާއިތުރުާސައްބީހަކަށްާހަތ ވީހަަކށްާކުންފުނިާއުފެދިއްޖެ.4ާާކުންފުނި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާވޭތުވެިދޔަާ

ާ 68ާާޖުމްލަ ާމަޤުޞަދެއްގައިތޯ،69ާާއަކަށް ާކޮން ާމިހިރީ ާއުފެދިފައި ާުކންފުނިތައް ާމި ާގޮއްސި. ާއަރައިގެން އަްށ

ާމުަވއްޒަފުންތަެކްއާހަ ާސަރިވސްގެ ާސިވިލް ާނުވަތަ ާއަމ ޒުކުެރިވގެންތޯ ާއަށް ާތަަރއްޤީ ާއިޤްތިޞ ދީ މައެކަނި

ާފަރޓްނަރޝިޕުެގާ ާޕްަރއިވެްޓ ާޕަބްލިުކ ާުނވަތަ ާގޮުތަގއިތޯ، ާދޮރޯއްޓެްއެގ ާއުފެދުނު ާނިސްބަތުަގއި މަދުކުރުމުގެ

ާ ާޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަންެގ ާޮގތުންތޯ. ާތ އީުދކުރުމުގެ ާގޮތުްނާސިޔ ސަތަށް ާސިޔ ސީ ާހަމަ ާމިީއ ާދަށުންތޯ. ސިޔ ސަުތގެ

ާވުެރާ ާމައްސަލައަށް ާޤ ނޫނީ ާދެންނެވި ާމި ާމިއައީ. ާބިލު ާމި ާކަންނޭނގެ ާއެހެންވެގެން ާސަބަބުތައް. ވިސްނ ލެވިދ ނެ

ާެއާ ާއިރުަގއި ާއުފައްދ  ާކުންފުންޏެއް ާކޮންމެ ާަވނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއކަމަކު ބޮޑަށް.

ާޤ ނޫނު،ާސަރުކ ރުެގާކުންފުންޏަކަށްޓަ ާއެއް ާނޫނޭ. ާލ ޒިމުކަމެއް ާއުފެއްދުމަކީ ާޤ ނޫނެއް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ކައި

ާކުންފުންޏަކަށްާ ާދައުރު ާޓްރ ންސްފަރކުރެޭވ ާކުންުފންޏަކަށް ާމަސައްކަތެއް ާކުަރމުންދ  ާއޮފީހެއް، ހިނގަމުންދ 

ާއޮ ާސަުރކ ުރގެ ާުނވަތަ ާބަޔ ްނކޮށްދެވިފައި ާގޮތް ާދ  ާއަލަްށާބަދަލުވެގެން ާމަސައްކަެތއް ާނުދ  ާކުރަމުން ފީހަކުން

ކުންފުންޏެއްާއުފައްަދއިގެންާައލަށްާފަށައިގަންނަާމަސައްކަެތްއގެާގޮުތަގއިާކުރ ާއިުރަގއިާއެާކުންފުނިާއުފެދިގެންދ ނެާ

ލުކުރެވިދ ެނާގޮތް،ާހިނގަމުންދ ާކުންފުންޏެއްާއޮފީހަކަށްާބަދަލުކުެރވިދ ނެާގޮތް،ާނުވަތަާޕަބްލިކުާކުންފުންޏަކަށްާބަދަ
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ގޮތް،ާިމކަހަލަާސަރުކ ރުާިހްއސ ވ ާުނވަތަާސަުރކ ރުެގާސަްއތަާއިންާަސއްތަާހިްއސ ާއޮތްާނުވަތަާސަރުކ ުރާއެހެްނާ

ފަރ ތަކ ާގުޅިގެންާކޮންޓްރޯލުުކރ ާކުންފުނިތަކ ާބެހޭާގޮތުންާޢ އްމުާއުސޫލުތައްާބަޔ ންކޮށްޭދާވަކިާޤ ނޫނެއްާއޮވެަފިއާ

ާޤ ނޫާ ާހުރިހ  ާހިނގަމުންދ  ާގޮަތްށާއެ ާކުންފުނިތަކެއް ާދ  ާއިތުރުކުރަމުން ާޝެޑިއުލަށް ާވަޒީރަށް ާބެހޭ ާކަމ  ނުތަކަކީ

ާހުރިހާ  ާހިނގަމުންދ  ާއޭުރ ާޝެޑިއުލްަގއި، ާހަދ ފައި ާޤ ނޫނު ާއެއް ާހުންނަނީ ާހަދ ފައި ާޢ އްމުކޮށް ހެދިދ ނެ.

ިޑއުަލށްާވަޒީުރާއިތުުރކުރަމުންާކުންފުނިތަކެއްެގާލިސްޓުާިލޔެފައިާއެާުއސޫލުންާއުަފއްދ ާހުިރހ ާކުންފުންޏެއްާެއާޝެ

ާގޮތަށް.ާކޮންމެާކުންފުންޏެއްާއުަފއްދަންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާ ދިޔައިމަާެއއަށްާޤ ނޫނީާހަިއސިއްޔަތުާލިބެމުންާދ 

ާބަޔ ންކުރ ާ ާއުސޫލުތައް ާޢ ްއމު ާއުފެއްދުމުގެ ާކުންފުނިތައް ާއޮންނަ ާހިއްސ  ާސަރުކ ރުގެ ާއެކަމަކު ާނުޖެހޭ. އަންނ ކަށް

ާތ އީދުކުރެވޭ.ާދެންާއަެނއްާޤ ނޫނަ ނޑުެމންާހަމަާކޮންމެހެންާވެސްާބޭނުން.ާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށް ކަށްާމިއަދުާއަޅުގަ

ކަމަކީާސަރުކ ރުގެާކުންފުންޏެއްާއުފައްދ އިުރަގއިާއެންމެާބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭާއެއްާކަމަީކާދައުލަތުގެާމ ލިއްޔ ާއ ިއާ

ާދައުލަތުާ ާކޮންގުޅުމެއްތޯ. ާހުރީ ާކުންފުންޏ  ާކެޕިޓަލްާއެ ާދަނީ، ާޚަރަދުކުރެވެމުން ާއެއަށް ާބަިއތުލްމ ލުން ގެ

ާހިއްސ ގެާ ާހުރި ާއެކަަށއެޅިފައި ާކުންފުންޏަށް ާއެ ާހަމައެކަނި ާދަނީ. ާހިނގަމުން ާކުންފުިނ ާއެ ވަކިކުެރިވގެންތޯ

ާއޮްތާގެރެ ާދީފައި ާކުންފުންޏަށް ާއެ ާދ ނީ.ާނުވަތަ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާަރުއސުލްމ ލު ާކުންފުނީގެ ާއެ ންީޓއެްއެގާތެރެއިންތޯ

ާކުރަންޖެޭހާ ާދުވަހަށް ާުދވަހުން ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ނޑައެިޅގެްނދ ނީ. ާކަ ާރައުސުލްމ ލު ާކުންފުނީގެ ާެއ މައްޗަށްތޯ

ާވިސްނ ލަންޖެހޭާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިއީ ާކުރަންޖެހެނީ. ާިއން ާމ ލިއްޔ  ާދައުލަތުގެ ާޚަަރދުތައް ާމުސ ރައިގެ ޚަރަދުތަކ އި

ާސަރުކ ރުގެ ާހަމައެގޮތަށް ާއަދި ާކިހ ވަރަކަށްޯތ.ާާކަމެއް. ާއޮތީ ާމައްޗަށް ާކުންފުންޏެއްގެ ާއެ ާބ ރު ާކޮންޓްރޯލ އި ސީދ 

ާމ ލޭާ ާމިހ ރު ާައއި.ޖީ.އެމް.އެަޗކީ ާވެއްޖެ ާވެސް ާދުވަހަކު ާއިހަކަްށ ާކަމެއް، ާއުފެދޭ ާުސވ ލު ާކުޑަކޮށް ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާމ  ާތަން. ާއެއް ާތެރެއިން ާފަސްތަނެއްގެ ާހަތަރު ާހުރި ާދަށުގައި ާކޯރޕަރޭޝަންގެ ާކޯރޕަރޭޝަނުގެާހެލްތު ާހެލްތް ލޭ

ާެއާ ާދުވަހަކު ާއިހަކަށް ާއެކަަމކު ާގެްނގޮއްސަ. ާައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ާމ ޭލގެ ާމަރުކަޒުތަކ އި ާޞިއްޙީ ާހުރިހ  ާއެހެރީ ދަށަށް

ާެވސް.ާ ާޗެއަރމަނެއް ާެވސް. ާެއއް ާއެމް.ޑީ ާހުރޭ ާކުންުފނީގައި ާއެ ާެވސް. ާބޯޑެއް ާޑިރެްކޓަުރންގެ ާޮއވޭ ކުންފުނީގައި

ާަމއް ާއޭގެ ާގޮަތްށާއެކަމަކު ާއަމުރުކުރ  ާސީދ  ާމަންދޫބެއް ާޚ އްޞަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިހ ރު ާއަެނއްކ  ޗަށް

ާަވިކާ ާޝަޚުޞަކަށްވެަފއި ާވަކި ާޤ ނޫނީ ާކުންފުނިތަކަީކާުއފެދުމަށްފަހުގައި ާކިހިނެއްތޯ ާއެބަހުރި.ާމި ޢައްޔަންކުެރވިފައި

ާ ާތޮރުފ ލަނީ ާފަރުދ  ާއެ ާއެްއޗެއް. ާއިންަނ ާލެވިަފއި ާއެއް ާމައްސަލަތަކެއް.ާފަރުދ  ާނިކުންނަ ާހަމަ ާމިއީ ކިހިނެއްތޯ.

ާެއާ ާޮކންޓްރޯލުކުރެވިފައިތޯ. ާނިސްބަތެއްަގއި ާކިހ  ާހުްނނަނީ ާގުޅުން ާކުންފުނިތަކ  ާއުެފދޭ ާސަުރކ ރ އި އެހެންވީމ ،

ާކުން ާސަރުކ ރަށް ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާޤ ނޫނެއްަގއި ާއުސޫލުތަކެއް ާޢ އްމު ާމިކަހަލަ ާކިހިެނއްތޯ. ފުިނާރެގިއުލޭުޓކުރެވެނީ

ާއިތުރުކުރަމުންާ ާޖަދުވަލަށް ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި ާެދކެނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާެދެވންވ ނެ ާފުރުޞަތު އުފެއްދުމުގެ

ާދެެކިވއްޖެހެން.ާ ާވ ހަކަ ާބިލެއްގެ ާއެހެން ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑަްށާހީވަނީ ާބައި ާގޮތަށް.ާޓެސްޓުކުރ ނެ ާދ  އިތުރުކުރަމުން

ާޮކމިޝަން،ާއެ ާއެންޓަރޕްރައިަޒސް ާގޮތުަގިއާޕަބްލިކު ާާހަރުދަނ  ާހިންގުން ާއެްއޗެއް.ާކުންފުނިތަކުގެ ާއޮންނަންޖެހޭ އީ
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ާއަދ ކުރ ޯތާ ާގޮުތގައި ާރަނގަޅު ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާމީހުންގެ ާެއ ާޑިރެކްޓަރުން ާކުންފުނިތަކުގެ ާބެލުމަށ އި، ާދޭތޯ ކުރިއަށް

ާސީ ާޢަމަލުތައް ާކުންފުނީގެ ާމަޤުޞަދ އި، ާހުރި ާއުފައްދ ފައި ާކުންފުނިތައް ާވަރަކަށްޯތާބެލުމަށ އި، ާކިހ  ާގުޅެނީ ދ 

ާއުފެއްދުުމެގާ ާކުންފުނި ާއެހެންނަމަވެްސ ާކަންނޭނގެ. ާބޭނުންޭވ ާބޮޑީައކަށް ާއެފަދަ ާކަށަވަުރކުރުމަށްޓަކަިއ ދެނެގަނެ

ނޑަކަށްާތ އީެދްއާ މަރުޙަލ ގައިާކޮންމެާކުންފުންޏެއްާއުފައްދަންާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާއަންނަންޖެހޭާގޮތަކަށްާއަޅުގަ

ާޝުކުިރއްޔ .ާނުކުރެވޭ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ ރުާ ާަވގުތު ާޕ ޓީތަކަށް ާބިލަށް ާދ  ާބަހުސްކުރެވެމުން ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

މިނިުޓ،38ާާހަމަޖެހިފައިވ ާގޮތްާައޅުަގނުޑާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެމް.ޑީ.ީޕގެާވަގުތުާމިާވަނީާހަމަވެފަ.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާ

މިނިޓ67ާާުމިނިޓުާައދިާއެބަާއޮތް.ާވަކިާޕ ީޓއަކަްށާނިސްބަތްވެވަަޑއިުނގަންނަވ ާމެންބަރުންނަށ39ާާްަގނޑަކަށްާގ ތް

ާ ާއަށް ާޕީ.އޭ ާއޮތް. 7ާާއެބަ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ 7ާާމިނިޓު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއ ެދ،7ާާމިނިޓު. މިނިޓު.

ނޑުާފުރުޞަުތާމިާއަރުވަނީާތުލުސްދޫާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ެދ،ާޤަުއމީާޕ ޓީގެާވަގުތުާވަނީާހަމަ ވެފަ.ާމިހ ރުާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށް.ާ

ާ

 ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުާދަންނަވ ނީާިވލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަ ރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާހަމަާ ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެސް ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަގުަތށް ާމި ާވަރަށް ާމިއީ ާިއޞްލ ޙަކީ ާމިވ  ހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާކުޅުދުއްުފީށާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާގޮތަަކށް ާޚ އްޞަ ާކަންތައްތަްއ، ާބައެއް ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުހިއްުމާދެކުނު ާވަރަށް ާވ ހަކަފުޅަކީ ާދެއްކެވި ާދެންމެ ާއެ ާހަމަ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު މެންބަރު

ާވ ހަކަފުޅެއްާކަމަށް.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާާާާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދަމް ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަމަވެއްޖެ.ާތުލުސްދޫ ާކޯރަމް ާވަގުތު،ާމިހ ރު ވ ހަކަުފުޅާާއ ދެ،ާމި

ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.

ާ
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 ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޑީ.އ ރު.ީޕާ ާހަމައެކަނި ާހަމަކުރުމަކީ ާކޯރަމް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

މިލިއަންާޑޮލަރުާދިނީމަާމިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާޕ ލަމެންޓްރ43ާާީއިޯތއޭާމެންބަރުންނ ާހަވ ލުކުރެވިފަިއާއޮތްާކަެމއްތޯއޭ.ާކޮބަ

ާިނކުމެގެްނާދަނީ.ާއެްއގޮތަކަްށވެްސާ ާހުންނެވިޔަސް ާވ ހަކަދަްއކަން ާބޭފުޅުން ާެއމް.ޑީ.ޕީގެ ާީލޑަރު.ާމިތަނުަގއި ގްރޫޕުގެ

ާހި ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ާައއުޓަކުން ާވަރކް ާމި ާނޫން. ާހަމަކޮށްދެނީކީ ާމީހުން ާތަނުގައި ާަޤއުުމާމި ާމި ާނުވޭ އެއް

ާހިންގޭނެހެނެއް.ާވަރކްާއައުޓުާކުރަންޏ ާމިާސަރުކ ރުާވެސްާއަވަހަށްާވަރކްާައއުޓުކޮްށގެންާމިކަންާހުއްޓ ލަންވީ.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު.

ާ

ާމައްސަލަ(ާ)ނިޒ މީ

ާ

 ގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާމިާ ާނަގަންޖެހިގެން. ާހަމަ ާެނގީ ާމި ާމައްސަލައެއް ާެބހޭ ާިނޒ މ  ާއަޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

އަށްާިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ ާއަިދާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާމިހ ރުާމިާވަގުތުާމިާތިއްބެވީާހުސްާޑީ.އ ރު.ޕީ،ާޕީ.އޭ

ާވަރަށްާ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާމެންބަރަކު ާއެއްެވސް ާއެމް.ޑީ.ީޕެގ ާކޮޅެއް. ާމެންބަރުން ާމަދު ާލޯބިވ  ާދެކެ ޤައުމު

ާނަމަާ ާވ  ާކަމަށް ާބޭނުން ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެްއ. ާމައްސަލަ ސީރިއަސް

ާޕ ލަ ާޢިއްޒަތްތެިރާއެމް.ޑީ.ޕީ ާގެންޮގސްދެއްވުމަށް ާކުރިއަށް ާމިކަން ާބަދަލުކޮށްގެން ާއަވަހަށް ާލީޑަރު ާގްރޫޕްގެ މެންޓްރީ

ާރައީސްާހިތްވަރުދެްއވުންާއެެދން.ާޝުކުރިއްޔ .
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަޖިލީ ާުނގަންނަން. ާބަލައެއް ާކަމަކަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާތިީއ ާމެންބަރު، ާކޯރަމްާޢިއްޒަތްތެރި ހުގެ

ނޑުާދެާޕ ޓީާއިންާވެސްާއެއްބަްސެވާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުގެާމެދުގައިާވަނީާެއްއބަސްވެވިފަ.ާމަިއގަ

ާ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުެގ ާވެސް ާވަގުެތްއގައި ާކޮންމެ ާވަނީ ާކަމަށް.ާާ;ވަަޑއިގެންަފއި ާަބއިތިއްަބއިދެްއވ ނެ މެންބަރުން

ާކޮމިޓީތަކު ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާހިންގެނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާަގޑިެއްއގައި ާއެއް ާވެސް ާބަލ އިރު ާޝެޑިއުލަށް 5ާގެ

ާ ާިތބެނީ ާމި ާކޮމިޓީެއްއގަިއ 33ާާކޮމިޓީ. ާއެީއ ާއެހެންވީމ ، ާއުުޅއްވ ނީ.55ާާމެންބަރުން. ާކޮމިޓީތަކުަގއި މެންބަރުން

ާ ާއ65ާެއަނެއް ާއެހެންވީމ ، ާިތއްބަވަްނވ ނެ. ާމ ލަމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާކަީމާާމެންބަރުން ާުނކުރެވޭ ާއެކަންތައް ގޮތަށް
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އަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮަޒއިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަްށާ

ާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

 ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ  ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއޮތީާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާހުށަހެޅިފައި ާވަގުތު ާމި ާބިލުން ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ދެ،

ކޮންމެހެންާވެސްާހުށަހަޅަންޖެހޭާބިލަކަށްާވ ތީއޭ.ާމިހ ރުާމިާރައީސްގެާޤަރ ރުގެާދަށުންާމިާއުފައްދ ާކުންފުނިތަކަކީާ

ާބިުރވެރިކަމަކަްށާވެއްޖެ.ާއިލެކްޓިިރސި ާޮބޑު ާއޮތް ާލައިގެންަފއި ާޤައުމަށް ާމި ާރަނގަޅުކުރަްނާމިހ ރު ޓީެގާަކންތައްތައް

ާއުެފއްދުމުެގާ ާކުންފުނިތައް ާމި ާފެންނަނީ ާމި ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާކުންފުނިތަކެކޯ. ާޔުޓިލިީޓޒް ާއުޅޭ އުފައްދަިއގެން

ާމީހުންާ ާކިތައް ާތިބެނީ ާތަންތ  ާއެ ާދިނުން. ާވަޒީފ  ާެއކްޓިިވސްޓުްނނަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވަނީ ާމަޤުޞަދަކަށް ނޑު މައިގަ

ާރައްޔިތުންނަކަްށާކަމެއް،ާމުސ  ާވެްސާދިވެހި ާކަމެއް ާތަނެއް ާއުޅޭ ާކޮންބަެއއް ާމިއީ ާކަމެއް، ާކިހ ަވރަކަށް ާލިބެނީ ރަ

ނޭނގެ.ާހަމައެކަނިާކުރ ާކަމަަކށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނގިަފއިާމިާއޮންނަާކަމަކީާރައްޔިުތންާހޯދ ފައިާހުންނަާމުދާ 

ކޮމިޓީގެާމުދ ތަެކއްާޔުޓިލިީޓޒްާުކންފުންޏަކަށްާއެާގޮަތކަްށާާފޭރިގަތުން.ާމިހ ރުާކޯޓުންާއަުމރުކޮށްފައިާއެާއޮީތާރކ.

ާމަޖިލީހަށްާ ާގަވ އިދު ާބެހޭ ާކޮމިޓީތަކ  ާރކ. ާއޮތީ ާއެ ާއަމުރުކޮށްފަިއ ާސަރުކ ރަށް ާކަމަށް. ާނުގަެނވޭނެ ދަމައެއް

ާތަނެ ާކިޔަމަންވ  ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާވެސް ާއަމުަރކަށް ާކޯޓުގެ ާއެކަމަކު ާބ ރުދިނުމަށް. ާޤ ނޫނީ ާނޫންާގެނެސްގެން އް

ާއަދިާސަރުކ ރުާޮގަވއިގެްނާ ނޑުމެންާއަދިާކޯޓަށްާގޮްސގެްނާމައްސަލަާއެއްާނިންމ ފައި މިއީކީ.ާމިާޤައުމުަގއިާއަުޅގަ

ާމުިޅާ ާއައުުޓކުރަންވީ ާވަރކް ާމި ާމިކަމުން، ާކިހިނެއްތޯ ާކޯޓަށް. ާއަނެްއކ  ާތަންފީޛުކުުރވަން ާމިކަން ާދ ންޖެހޭ އެބަ

އިންނަވ ާޕ ލަމެންޓްރީާގްރޫޕުގެާލީޑަރުާެއކަންޏެްއާނޫން.ާމިހ ރުާމިޤައުމަށްާާސަރުކ ރުާއިނގޭތޯ.ާމިާމަޖިލީހުގައިާމި

ނޑުާހަމަާދެންާދަންނަވ ލަންާ އެންމެާމުހިއްމުވެފައިާއޮތްާކަމަކީާމިާސަރުކ ރުާވަރކްއައުުޓުކރުން.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުގަ

ގައިާިތްއބެވިާބޭފުޅުންގެާލޮުލގަިއާބޭނުންާވަނީ،ާމިާހުރިހ ާކުންފުނިތަކެއްާހަދައިގެންާިސވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުާ

ާމުސ ަރާ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިސް ާިސވިލް ާގޮއްަސއޭ ާދަށަށް ާވަރަށް ާއޮތީ ާމި ާއިޮކނޮމީ ާމި ާއަުޅވަިއގެން އަނދުން

ާދެންާ ނޑ ަލއި ާކަ ާމުސ ރަ ާގެްނޮގްއސަާސިވިލްާސަރވަންޓުްނގެ ާިކޔަިއގެން ާއެބަޖެހެއޭ ާަކނޑ ލަން ާވެސް ކޮންމެހެން

.ާއެާބ ކީވީާފައިސ ާއިންާޔުޓިލިޓީޒްާުކންފުނިާހަދައިގެން،ާމިހުރިހ ާކުންފުނިތަކަށްާގ ތްތިމ ގެާކޮންކަމެއްތޯާމިާކުރީ

މީހުންާލައިގެންާެއާކުންފުނިތަކަށްާބޮޑެތިާމުސ ރަަތއްާދިނީ.ާސިވިލްާސަރވަންޓުންާހުރިހ ާވަޒީފ ާއިންާވަކިކޮްށާެއާ

ނަޑިއާއެާމީހުންާބިކަާހ ލުގައިާޖައްާ ސ ފައިާއެމް.ޑީ.ޕީާއެކްިޓވިސްުޓންނަށްާމުސ ރަާދިނުމަށްާމީހުންގެާމުސ ރަތައްާކަ

ާކޯރޕަރޭޝަްނެގާ ާވޯރކްްސ ާމިތަނުަގއި ާދައްކަނީ ާމި ާެދން ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކުންފުނިތަކެޭކ ާއުޅޭ ހަދައިގެން

އްޒަތްތެިރާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާިއހުތިރ މުކުރ ާމެންބަރެއްާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާޢިާ

ާވަރަށްގިަނާ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާަދއްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެަގިއ ާއެހެންނަމަވެސް ާވަޙީދަކީ. ާޙުސައިން މެންބަރު
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ާފުރަތަަމާ ާކުެރއޭ. ާއިން ާކޯރޕަރޭޝަްނ ާވޯރްކސް ާމި ާއެަބ ާތަނެއް ާމިހުރިހ  ާހިއްކުމ  ާތަންތަން ާެއކި ބަނދަރުތަކ އި

ހިންގުމ ާހަވ ލުވެގެންާހުންނަނީާކޮންާބޭފުޅެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަީނާާބަލައިލަންާއެބަޖެހޭާވޯރކްސްާކޯރޕަރޭޝަން

ހަމަާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާއެނގިަލްއވ ނެާކަންނޭނގެާކޮންާޕ ޓީެއްއގެާޕ ލަމެންޓްރީާގްރޫޕުެގާ

ާމި ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާމި. ާދަނބިދަރިއެއްކަން ާކޯރޕަރޭަޝްނާާލީޑަރެްއގެ ވޯރކްސް

ނުޑގެާދ އިރ ގެާެއްއވެސްާރަށަކަށްާހަމަގައިމުާވެސްާއެްއވެސްާކަެމއްާކޮށްދެވިފަާެއއްާނެތޭ.ާ އިންާމިހ ތަނަށްާއަޅުގަ

ާއެާ ާމިހ ރު ާއޮެވގެން. ާނުެލވި ާތޮށި ާބޭރު ާދަނީ ާހަލ ުކވެގެްނ ާއެއޮްތ ާމިހ ރު ާތޮށި ާއެތެެރ ާހުރ ގެ ބައްލަވ ަލއްވ 

ާސަ ާކުީރގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާމަސައްކަތަކީ ާއެހެންނަމަވެސް ާމަސައްކަތެއް. ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާކުރަން ރުކ ރުން

ާމިާ ާތުލުސްދޫ ާހުރ ، ާގޮުތން ާޒ ތީ ާބ ލ ލުމަށްޓަކައި ާުރޅިަގނޑު ާެއކަމުގެ ާނުދެއްވީމަ ާވޯޓު ާނަޝީދަށް މުޙައްމަދު

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުއްޓ ލ ފަިއ ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާކުރަން ާެހީވާާދެރަށުގައި ާވ ނީ ާކީއްތޯ ާފެންނަނީ، މި

މިިލއަންާޑޮލަރުާދީފައިާތިލަފުީށެގާބިންާހިއްކަންާމިާއުޅެީނ43ާާލޯޑ އިާތުލުސްޫދގެާބިންާހިއްަކންާހަވ ލުކޮށްލިއްޔ .ާ

ާގޯތިާ ާތިބެނީ ާއެ ާމީހުން ާތުލުސްދޫ ާޤައުމުގަިއ. ާމި ާތަނަީކ ާއޮތް ާނުހިއްކިފައި ާމިހ ރު ާތިލަފުށިތޯ ކޮންކަމަކުތޯ.

ާހިއްަކންާާނުލިބިފައި ާބިން ާތުލުސްދޫގެ ާހަމަގައިމުެވްސ43ާާއިނގޭތޯ.ާއެހެްނވެްއޖެއްޔ  ާދެްއވިާނަމަ މިލިއަންާޑޮލަރު

ާދަންނަވ ލަްނާ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާޮގވަން. ާއެްއޗެހި ާކުންފުންޏަށް ާހެވީލޯޑު ާމަދުވީްސނޫންތޯ ާއެަކކަށް އަޅުަގނޑު

ާހަލ ކުވެފަާ ާސުނ މީގައި ާބަނދަރު ާވަނީ،ާދިއްފުށީގެ ާވެްސާބޭނުން ާބަޖެޓުަގއި ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ާހެދުމަށްޓަކައި ިއާއޮތް

ާމިހ ތަނަށްާ ާނެތް ާއެއް ާކުރެވިފަ ާވެސް ާކަމެއް ާއޮތީ.ާއެއް ާކުރެވިަފއި ާކޮންކަމެއްތޯ ާވަނީ.ާއެަކމަކު ާހިމަނ ފައި އެކަން

ާފިލު ާަހސަދަ ާޒ ތީ ާަރއްޔިތުންނަށް ާއަކީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހުންނެވި ާމި ާދުނިޭޔެގާއަިއާއިުރގައި.ާމިހ ރު ވުމުަގއި

ާިމާ ާދެން ާއަދި ާފިުލވ ލައިގެން ާހަސަދަ ާޒ ތީ ާވެްސ ާކަެމއްަގިއ ާހުރިހ  ާބޭފުޅެއް. ާހުންނެިވ ާުމގުރ ލ ފައި ރެކޯޑު

ާދައްކ ލ ނަމޭާ ާނުލަފ ކަން ާއެަބ ާވިްއޔަ ާވިދ ުޅވޭ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާނޫން. ާކަމެއް ާހައިރ ންވ ންޖެހޭ ކޮންމެހެން

ާ ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާނޫޭނާރައްޔިތުންނަށް. ާކަމެއް ާހައިރ ންވ ންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމި ކުަރއްވ ީތވެ

ނޑުާހަމަާދެރަވަނީާމިާތަނުގައިާތިއްެބވިާއެމް.ޑީ.ީޕާމެންބަރުންާއިރުއިރުކޮޅ ާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާއެކަަމކުާއަުޅގަ

ާމި ާއަރ .ާދެން ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާނުގަނޭބ އޭ ާަލދެއް ާކިޔ ތީ ާހެޔޮވެިރކަމޭ ާހަދަިއގެން.ާާތެދުވެ ާއެްމ.އެން.ބީ.ސީ އޮތީ

ާދިވެހިރ އްޖޭާ ާޓީީވ.އެމ އި ާއެމް.ބީ.ސީއ  ާމި ާހަދައިގެން ާެއއް ާވެގެްނާއެމް.އެން.ބީ.ސީ ާހަވ ލުނުކުރަން ާއަުޑ ގެ

ާއެމް.ޑީ.ޕީާ ާހަމައެކަނި ާހިންގަނީ. ާމި ާކޮންކަމެއްތޯ ާހަދައިެގން ާކުންފުނި ާމި ާހެދީ. ާކުންފުނި ާއަެނއް އަނެއްކ ވެސް

ާމެ ާތަނުަގިއާޕްރޮޕެގެންޑ  ާނުވީ،ާއެ ާތަނަކަށް ާދޭންޖެހޭ ާއަށް ާއެމް.ބީ.ސީ ާއެއީ ާއެމް.އެން.ބީ.ސީ ާހަދައިގެން ޝިނަކަށް

ާބަލަިއގަންނަާ ާކުރީގައި ާއޭގެ ާހިސ ބުން. ާނުހޮވުނު ާބޯޑަށް ާތަނުގެ ާއެ ާމީހުން ާބޭނުންވީ ާހޮވަން ާއިން އެމް.ޑީ.ޕީ

ާފ ުޑފ ޑު ާއެކި ާއެކްިޓވިސްޓުންނ އި ާގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާެއާކުންފުންޏެއް. ާވެސް. ާކުރިމަތިލ ފައި ާމިތަނަށް ާއޮތް ާމީހުން ގެ

ބޭފުޅުންނަށްާއެތަނުގެާަވޒީފ ާނުލިބުނުާހިސ ބުންާއެާއޮތީާއެމް.ބީ.ސީާގޯސްވެފަ.ާދެންާމިހ ރުާއެމް.އެން.ބީ.ސީާައީކާ
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ާފ ސްކުރ ކަ ާުކންފުނި ާކޮންޤަރ ރަކުން ާކުްނފުންޏެއް. ާއުޅޭ ާފ ސްކޮށްގެން ާޤަރ ަރކުން ާމިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ށް

ާނުޖެހޭނެާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާމިއީކީ. ާނޫން ާެވސް ާކަމެއް ާވ  ާބައިންޑު ާލީަގލީ ާމިހ ރަުކ ާމިއީ ތ ނގަ.

ާއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށާ ާއުޭޅކަެށއް. ާމިތ ކު ާއަޅަިއގަެނގެން ާކުންފުންޏަކ  ާފ ސްކުރ  ާޤަރ ުރން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާމިހ ރު.ާދެން ާިމއީީކާެއއް ާނޫން ާކަމެއް ާދ އިރ ެގާާކުރަންޖެހޭ ާމަަޑވެލި ާބޭނުްނާވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ައޅުަގނޑު

ާކަމެްއާ ާއަށް ާތިމ  ާމީހ ެގާއަނބިމީހ  ާތިމ  ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާވ ހަކަަދއްަކވަމުން ާނ ޒިމް ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ން.ާރައީސްާނަޝީދުާމިާނުކޮށްދޭއިރަށްާއެާމީހ ާވަރިުކރަންވީހޭ.ާމިއީާމިތ ާކޮންމެހެންާދައްކަންޖެހޭާވ ހަކަާއެއްާނޫ

ނޑުމެންާމިާތަނުގައިާތެދުވެާސްރީލަންކ ގެާަރީއސަށްތޯާއެއްޗެހިާިކޔަންވީ.ާ ޤައުމަށްާކަންތައްތައްާނުކޮށްިދނީމަާއަޅުގަ

އަޖައިބެއްާވަރުާކަމެކޭާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާވެސް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަގަޮކށްލަންާބޭނުންާދެންމެގަިއާ

ާދެ ާއައި.ޖީ.އެމް.ެއްޗާކުޅުދުއްފުށި ާފ ހަގަކޮްށލިހެން، ާހަމަ ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކުނު

ކޯޕަރަޓައިްޒކޮށްފައިާމިހ ރުާމިާފެންނަނީާސްޕެޝަލްާއެންވޯީއާއެއްާލ ފައިާހުރިާތަން.ާސްޕެޝަލްާއެންވޯއީާއަށްާދޭާ

ާ ާމ ރަނގަޅު ާހީަވނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދިނިއްޔ  ާޑޮކްޓަަރކަްށ ާހޭނައްތ  ާމުސ ރަ ާޖެހިއްޖެ ާމިދޭތެރެއިން ރ ތ 36ާާހެން.

ާ ާވަަރކީ. ާހުރި ާޤައުމުގަިއ ާހ ލަތު ާމިއީ ާއަިއ.ޖީ.އެމް.ެއްޗގައި. ާހޭނައްތަްނ ާވެސް ާޑޮލަރަްށ43ާާމަރުތޭލަކުން މިލިޔަން

ާ ާެއކަމަކު، ާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް. ާގެނެވޭނެތޯ ާސްޕެޝަިލސްޓުން ާތިލަފުިށ43ާާކިތައް ާދޭންވަނީ ާމި ާޑޮލަުރ މިލިޔަން

ާއެހެންާހިއްކަން ާކޮންެމވެސް ާއެތަނުގައި ާކުންފުންޏަށް ާހެވީލޯޑު ާދޭނެ ާއަނެްއކ  ާތަންކޮޅު ާހިްއކ  ާއެ ާހިއްކ ފައި .

ާައއިމަކ ާ ާއަންނ ނެ. ާވެސް ާޤ ނޫނުތައް ާމިކަހަލަ ާހުންނަންޏ  ާކަންތައްތައް ާއެހެންީވމ ،ާމިހެން ާކުރަން. މަސައްކަތެއް

ާހ ސްވެގެ ާމ  ާކަމަކ  ާމި ާކޮންމެހެންނަކުން ާތަނުގައި ާކުރެުވުނާމި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނެތް. ާކަމެއް ާއުޅޭނެ ން

ނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއިާކޮށްދޭނަްނ.ާދެންާމިާޤ ނޫނުާވެސްާމިތަނުންާފ ސްވިޔަކަސްާއަިދާ މަސައްކަތެއްާއަުޅގަ

ާނުކުރެާ ާކަންތައް ާގޮތަކަށް ާބޭނުންހ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ނީ. ާއެހެންނު ާނުކުރަްއވ ނެ. ާވެސް ޭވާތަޞްދީޤެއް

ާގޮތަްށާ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާލ ފަ. ާތަންދޮށަށް ާއެނދު ާބަހަްއޓ ނީ ާއެ ާނޯންނ ނެ. ާތަޞްދީުޤކުރުމެއް ާޤ ނޫނެއް އެްއވެސް

ާޙައްުޤގަިއާ ާރައްޔިތުންގެ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާކުރަންވީއޭ. ާކަމެްއ ާކުރ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރުމަށްޓަަކއި އެކަންތައް

ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސައްކަެތއް ާހުރިހ  ާވަގުތަްށާކުރަންޖެހޭ ާމި ާހަމަ ާވެސް ާޤ ނޫނަކީ ާމި ާކުރ ނަމޭ. ާތަނުން ާމި މެން

ާމިައްށާ ާބައްޓަންކޮށްގެން ާރަނގަޅަށް ާޤ ނޫނު ާމި ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާޤ ނޫނެއް. ާމުހިއްމު ކޮންމެހެން

ާދަންަނވ  ާވ ހަކަ ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާޤ ނޫނު ާމި ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާލައިގެން ާަބއިބަިއ ާއިތުރު ލަން.ާބޭނުންވ 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާާ
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ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 8/32ާ;ޝުކުރިއްޔ  ާދެވަނަާ، ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާމި ާހުށަހެޅުއްވީތީ، ާބިލެްއ ާގެނައުމުގެ ާޢިއްޒަތްެތިރާއިޞްލ ޙެއް ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުިށ ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅުއްވި ބިލު

ާބިލަ ާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަަވން.ާއ ދެ،ާމި ާވަރަށް ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟް ާކޮންމެހެންާމެންބަރު ާބަލ އިރުގައި ާމިހ ރަށް ކީ

ާހަމަ ާސަރުކ ރުާވެސް ާމިހ ރުގެ ާގެންދަނީ ާމި ާހުށަހަޅަމުން ާބިލުތައް ާމިފަދަ ާބިލެއް. ާކަންތައްަތްއާހުށަހެޅެންޖެހޭ ން

ާދުވ ކަށްާ ާފަހަތުން ާކަންތައްތައް ާކުރ  ާމި ާސަރުކ ރުން ާއަބަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫންނަމަ، ާގޮތުން. ކުރަްއވ 

ާދުވަން.ާ ާފަހަތުން ާސަރުކ ރުގެ ާހަދަމުން ާޤ ނޫނުތައް ާއަބަދުވެްސ ާޖެހެނީ ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނުޖެހޭނެ.

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާކަްނތައްތަުކގެާތެރެއިންާއެްއާއެހެންވީމ ،ާއެާގޮތުންާސަރުކ ރުގެާފަ ނޑުމެންާދުވުމަށްާކަ ހަތުންާއަޅުގަ

ާިމާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާކުންފުނިތަކ  ާއ ދެ، ާފ ސްކުރުމަކީ. ާވެސް ާބިލު ާމި ކަމެއް

ާއެާ ާހެދުމުގައި ާކުންފުނިތައް ާސަބަަބކީ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާއިޞްލ ޙުގެންނަންޖެހޭ ާއުސޫލެްއާޤ ނޫނަށް ާކަހަލަ އްވެސް

ގޮތެއްާފޮެތއްާނެތިާސަރުކ ުރންާމިހ ރުާކުންފުނިތައްާހަދަމުންާގެންދ ތީ.ާއ ދެ،ާސަުރކ ުރންާއެބަާވިދ ުޅވޭާޤައުުމެގާ

ާއަދަުދާ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާެއބައަންަގއޭ ާއައި.އެމް.އެފުން ާއެުޅްއުވމަށްޓަކައި ާހަމައަކަށް އިގުތިސ ދު

ާއަދަދަކަށްާާއުނިކުރުމަށް. ާއެކަީށގެންވ  ާއަދަުދ ާމުަވއްޒަފުންގެ ާސަރވިްސގެ ާިސވިލް ާގޮތަކީ ާަހއްދަވ  ާމި ެއކަމަކު،

ާއެާ ާއުފައްދަނީ. ާކުްނފުންޏެއް ާގޮތަށް ާލެވޭ ާމުަވއްޒަފުން ާއަދަދަކަށް ާގިނަ ާވުރެ ާެއއަށް އުނިކުރުމަށްފަހުގައި

ސިވިލްާސަރވިްސގެާމުަވއްޒަފުންނަކީާސަރުކ ރަްށާ،ާކުންފުނީގައިާމިާތިބެނީާއެމް.ީޑ.ޕީގެާއެކްިޓވިސްޓުން.ާއެހެންީވމ 

ާޚިދުމަތްތަްއާ ާބަެއއްގެ ާއެ ާަބޔަކަްށވެފައި ާއައި ާކުަރްއވަމުން ާޚިދުމަތްތަކެއް ާިގނަގުނަ ާވަންދެން ާުދވަހެއް އެތައް

ާގެންދަނީ. ާއުފަްއދަމުން ާކުންފުނިތައް ާިމ ާދިނުމަށްޓަކައި ާަވޒީފ  ާއެކްިޓިވސްޓުންނަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ މިއަުދާާއުނިކޮށް

ާކުންފުނިތަކުްނާ ާއެ ާއެްއޗެހި ާއިންޖީނުގެތަކ  ާރަށްރަށުގެ ާހަދައިގެން ާކުންފުނިތައް ާވިދ ުޅިވާމި ާބޭފުޅަކު ވ ހަކަދެްއކެވި

ހިންގަންފެށީމ ާރައްޔިތުންނަށްާއެކަމުެގާސަބަބުންާވަރަްށާބޮެޑތިާފައިދ ތަކެްއާއެބަާވަމުންދެއޭ.ާޚ ްއޞަކޮށްާކުރީަގިއާ

ާނަގަ ާއަގު ާބޮޑު ާމިހ ރުާނުލ ހިކު ާއަތުން ާމީސްމީހުންގެ ާއަންނަ ާދައްކަމުން ާބިލުތަކަށް ާއަގު ާބޮޑު ާނުލ ހިކު މުްނ

ނޑުމެންގެާދ ިއރ ާ ނަގަމުންާގެންދަނީާވަރަށްާކުޑަކުޑަާައގެކޭ.ާެއކަމަކު،ާއަުޅަގނޑުާވަރަށްާފަހުންާއަޑުއެހިންާއަޅުގަ

ންނ މެންގެާކަރަންޓުާބިލުާމިހ ރުާކުރިއަށްާވުރެާނައިފަރުގެާއެަތއްާއެަތއްާބަޔަުކާއަޅުަގނޑަށްާފޯނުކޮށްފައިާުބނިާތިމަ

ާެއާ ާދަށުން ާޔުޓިލިީޓގެ ާމިހ ރު ާތަނެްއ. ާހިންެގވި ާއިން ާސްޓެލްޯކ ާކުރިން ާެއއީ ާބޮުޑވެްއޖެއޭ. ާއަްށ ާގުނަ ތިންހަތަރު

ްއވ ާވެގެންާަވގުތުާހަމަވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލުމަށްާއެބަާއިޝ ރ ތްކުރ52ާަ>34ހިންގަވަމުންާއެާގެންދަނީ.ާ

ާއަމީންޢ އްމު.ާއެހެންވީމ ،ާވ ހަކަާކުރުކޮށްލީ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަޅުަގނޑު ާހިސ ބުން ާމިހ  ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެްނ52ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަރުވަން. ާހުސްަވުގތުކޮޅެއް މިނެޓުގެ

ާޖަހ އިރު.3ާާޖަލްސ ާފެށޭނީާ

ާ

 ]އަށްާާ;35:2އިނ53ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސައްކަތް.ާ ާނުނިމިހުރި ާފަށަނީ ާމި ާގެންދަން ާކުިރއަށް ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު .`

ާމުޙައްމަދަށް.ާ ާއަޙްމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަނއިފަރު ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުަޞތު ާފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު

ާމިނެޓް.8ާާާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާބ ކީާއޮތީ

ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާކަަމްށާ ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާއެުޅވުމަށް ާހަމައަކަށް ާއިްޤތިޞ ދު ާޤައުުމގެ ާމި ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވިދ ުޅވ ާކަމަށްާމިއަދުާސަުރކ ރުްނާމިާއަންގަނީާސިާ ވިލްާސަރިވސްގެާމުަވއްޒަފުންާމިހ ރުާމިއަދުާއައި.އެމް.އެފުން

މ ާގިނައޭ.ާއެާއަދަދުާއުިނކޮށްގެންާނޫނިއްަޔކ ާަޤއުމުގެާއިްޤތިޞ ދުާހަމައަކަށްާނޭުޅވޭނޭ.ާއެހެންާވިދ ުޅވ ާއިރުަގިއާ

ާކުންފުނިތަްއާ ާއެކިެއކި ާހަމަޖައްސައިދެނީ ާމި ާމީހުން ާއުނިކުރ  ާތެރެއިން ާމުވަްއަޒފުންގެ ާސަރިވސް ސިވިލް

ންާއެާއަދަދަށްާިސވިލްާސަރވިްސގެާމީހުންާއުނިކުރ ާއަދަދަށްާކުންފުނިތައްާއުފައްދައިގެންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާއުފައްދަިއގެ

އެކްިޓވިސްޓުންާއެާކުންފުނިތަކުގެާަވޒީފ ތަކަށްާމިާހަމަޖައްސައިދެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުމެންާމިފަދަާޤ ނޫނުތަްއާ

ާ ާވީހ  ާއަތް ާދިގު ާސަރުކ ރުގެ ާއެއީ ާހަދަންޖެހެނީ ާބޭފުޅުނވިދ ުޅވަީނާމި ާބައެއް ާއ ދެ، ާކުރުކުރުމަށްޓަކައި. ވެްސ

ާައުގާ ާކަރަންޓުގެ ާހިްނަގންފެށީމ  ާއިންޖީނުގެތައް ާދަށުން ާކުންފުނިތަކުގެ ާމި ާދެްނނެވިހެން ާވެސް ާކުރިން އަޅުަގނުޑ

ގެާދ އިރ ާއިންާވެސްާވަރަށްާެހވޭ.ާވަރަށްާައތްފޯރ ާހިސ ބުގަޭއާކަރަންުޓގެާއަގުަތއްާހުންނަނީ.ާެއކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުާ

ާ ާކުރީަގއި 622ާާމިދެންނެވީ ާއެބަޖެހޭ ާމިހ ރު ާގޭެގާއަށް ާޖެހޭ 3422ާާުރފިޔ  ރުފިޔ ެގ22ާާ:ރުފިޔ .3722ާާރުފިޔ 

ާ ާމިހ ރު ާއަށް ާފިހ ރަ ާފިހ ރަ ާއެިކއެިކ ާއަރ  ާބިލަށް 6222ާކަރަންޓު ާއަޅުަގނުޑ7222ާާ، ާއަރަމުންދޭ. ާއެބަ ރުިފޔ 

ރުފިޔ 22ާާ:އިާވިދ ޅުވީާތިމަންނ މެންގެާކަރަންޓުާބިލަށްާމިދިޔަާމަހުާއެރީާދެންމެާއޮޅުވެލިފުށީާބޭފުޅަކުާފޯނުކޮށްލ ފަ

ާ ާއޮތޭ ާއެބަ ާމަހު ާިމ ާހަވ ުލވެގެްނ3922ާާއެކޯ. ާކުންފުނިތަކ  ާމި ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާެއހެންވީމ ، ާވަެރއް. ކޮންމެވެްސ

ާ ާގެނެސްދެނީ. ާމި ާހެޔޮކޮށް ާހަމައަށް ާަރއްޔިތުންނ  ާައގު ާއަަރމ4422ާުކަރަންޓުގެ ާރުިފޔ  ާގެއަކަށް ާދ  ،6422ާން

ާހިސ ބަށ7222ާާް ާމިީއާރައްޔިތުންނ  ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާވެސް ާކޮށްަފއި ާކަމެއް ާކޮންމެ ާއަރަމުންޭދ.ާމިއިން ާއެބަ ރުފިޔ 

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާކަންަތއްތަކޭ. ާކުރ  ާވެގެން ާގެނެްސދޭން ާގޮެތއްަގއި ާހެޔޮ ާައުގ ާވީހ ވެްސ ޚިދުމަތްތައް
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ާވިދ  ާވިދ ުޅވ  ާއެ ާއަންަނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރަނގަޅުވަމުން ާޚިދުމަތްތައް ާއެ ާގޮތަކުން ާއެެހން ާފިޔަަވއި ުޅވުން

ާބިލުަތްއާ ާކަރަންޓުގެ ާތިމަންނ މެންގެ ާވިދ ުޅވި ާފޯުނކޮށްފައި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާތުލުސްދޫގެ ާނުފެނޭ. ކަމަކަށް

ާކޮންތ ކުން ާހިތަށްއަރަނީ ާައޅުަގނޑު ާބޮޑުވެަފއޭ.ާދެން ާދަރަޖަައށް ާއިންތިހ  ާވަނީ ާކަރަންޓުާމިހ ރު ބ ޭއާއަުގާހެޔޮކޮށް

ާނުވަަތާ ާނުވ  ާލިބިދީފައި ާމި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުވަަތ ާޚިލ ފަށް، ާގަވ އިދ  ާމި ާއެހެންވީމ ، ާދަނީ. ލިބެމުން

ާހަމައަކަށްާ ާވެއްޖެ ާމިހ ރު ާކުންފުނިތައް ާމިހަދ  ާިޚލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާބޭނުންކޮށްގެން ާޤަރ ރުތަެކްއގެ ާވ  ހަނިކުރެވިފައި

ާއެ ާގެނެސްފައިވ ާއަޅުވ ލަން. ާމިހ ރު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާމި ާއެުޅވުމަށްޓަަކއި ާހަމައަކަށް ހެްނވީމ ،

ާފ ސްކުރަންޖެހޭާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާކޮންމެހެން ާނަމަވެސް ާގެނެސްގެން ާބަދަލު ާއަދި ާމިއަްށ ާއެއީ އިޞްލ ޙުތަކަކީ

ާއޯގ  ާއިްނސ ނުންނަށް ާއ ދެ، ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ާކަމަށް ާކުރުމަްށާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާކަންތައްތައް ާއެުކ ތެރިކަމ 

ނޑުމެންނަކަްށާ ާއަުޅގަ ާޝައިޠ ނުންނަށްބ ؟ ާނޫންބ ؟ ާއިންސ ނުންނަަކށް ާވަނީ ާމި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއިުރގަިއ ވިދ ޅުވ 

ނޑުމެންެގާހ ލަތުާމިދަނީާދައްވަމުންާ ކުރެވޭާއޯގ ތެރިާކަންތަކެއްާަގއިމުވެސްާނުފެނޭ.ާދުވަހެއްާުދވަހަކަށްާވުރެާއަުޅގަ

ާމިާގޯްސވަ ާވިދ ޅުވިހެން ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްުފށި ާއ ދެ، މުން.

ާހުށަހަޅަންޖެހޭ.ާހުށަހަޅައިގެންާ ާއެބަ ާބޮޑެތިާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާމ  ާމިހ ރުާހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވުރެ ޤ ނޫނަށް

ާމައްާ ާރައްޔިތުންގެ ާސަރުކ ުރން ާބޮަޑކަށް ާކަަހަލާވީހ ވެސް ާކުަޑކުރެވޭނެ ާނުފޫުޒތައް ާފޯރުވަންއުޅޭ ާނުޙައްޤުން ޗަށް

ާ ާވ ހަަކ ާހެދުމުގެ ާބަނދަރު ާނައިފަރުގެ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާަބއްޓަންުކރަން ާޤ ނޫނުތައް ފަހަރެްއެގ4ާާގޮތަކަށް

މުންާއެާމަނިކުފ ނުެގާމަތިންާބަޖެޓަށްާއައި.ާެއކަމަުކ،ާނައިފަރުާރަްއޔިތުންާމިހ ރުގެާރައީސަށްާވޯޓުާދިންލެްއާމަދުކަ

ާރަނގަުޅކުރަްނާ ާތެރޭގައި ާބަނދަރުގެ ާސުނ މީ ާނައި. ާތަނެއް ާހެދޭ ާބަނދަރު ާއެ ާބޭނުމުގައި ާދައްކ ލުމުގެ ނުލަފ ކަން

ާފިޔަވަިއާ ާމީހުން ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާސަރުކ ރުން ާމި ާެއހެންވީމ ، ާވެސް. ާބަނދަރަކީ ާެއ ާބަނދަެރއް ާއޮތް ހަމަޖައްސ ފައި

އްާކޮށްދޭކަށްާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާއެާމީހުނަށްާވޯޓުާނުދޭާދ އިރ ތައްާއެާހުންނަނީާމުޅިންާއެހެންާބަޔަކަށްާއެްއވެސްާކަމެާ

ާޤ ނޫނުތައްާ ާމިފަދަ ާައޅުަގނުޑމެން ާހުއްޓުވޭނީ ާޢަމަލުތައް ާއަނިޔ ވެރި ާބ ވަތުގެ ާމި ާއެހެންވީމ ، އެކަހެރިކޮށްލ ފަ.

ާބަލައިާ ާކުުރކުރެވޭތޯ ާއަތް ާިދގު ާސަރުކ ރުގެ ާބޮަޑކަްށ ާވީހ ވެސް ާކަންކަްނާހަދައިގެން ާމި ާގޮތަކަށް ާނޫން ާއެ ގެން.

ާހަމައަކަށްާނޭޅުވޭނެ.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ެދާ ާވ ، ާއެިދވަަޑއިގަންަނވ ފައި ާފުރުޞަތަށް ާއ ދެ، ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޙަމީދު.ާބ ކީާމިހ ރުާއިނީާދޮޅުާމިނެޓް.ާهللاާރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދުާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު
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ނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާ `.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާދޮޅުާމިނެޓުާތެރޭގައިާެވސްާއަުޅގަ

ާއެއް.ާކު ާފ ހަަގކޮށްލަްނާނުކުތ  ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާތެެރއިން ާއިޞްލ ޙުގެ ާޮއތް ާގެންނަންވ ފައި ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ންފުންޏ 

ާދެއްެކިވާ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާމިއީ ާނުކުތ އަކީ ބޭނުންވ 

ާބޭނު ާފުރުޞަތުގަިއާދަންނަވ ަލން ާތ އީދުކުރަމުްނާމި ާމިާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ާފެނިގެން ާމިހ ރު ނޑުމެން ާވަނީ،ާއަުޅގަ ން

ާސަރުކ ުރެގާ ާފަރ ތުން ާސަރުކ ުރގެ ާއަދި ާތަނޭ. ާދ  ާހެދިެގން ާކުންފުނިތައް ާކަްނކަމުގަިއ ާގިނަ ާވަރަށް ާހަމަ ދަނީ

%ާ ާއަށް ާފުރިހަމަ ާހިއްސ  ާއަދި ާއ އި ާއެބަހުއްޭޓ.322ާާހިއްސ  ާކުންފުނިތައް ާހަދަމުންދ  ާއެ ާނަމަވެސް ނެތި

ާައޅު ާކުންފުންޏެއްެގާމީގެތެރެއަށް ާކޮންމެ ާަހދ  ާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާމަޢުލޫމ ތަކީ ާއެއް ާބޭނުންނ  ާލ ްނ ަގނޑު

ާހުރިހާ  ާކުންފުނީގެ ާހުރިހ  ާމި ާވެބްަސއިޓެްއަގއި ާގޮތަކަށް ާލިބޭފަދަ ާމަޢުލޫމ ތު ާފަސޭހައިން ާޢ އްމުންނަށް މަޢުލޫމ ތު

ާހަމަ ާއޭގެތެޭރަގއި ާއަދި ާޝ އިޢުކުރަންވ ނޭ. ާމަޢުލޫމ ތު ާފުރިހަމަާާޤ ނޫނީ ާހިއްސ ދ ރުންގެ ާކުންފުނީގެ ާއެ ާގޮތަށް އެ

ާއޭުރްނާ ާޙަޤީޤަތް ާވ ހަކަތަކުެގ ާދެެކވޭ ާޢ އްމުކޮށް ާމިހ ރު ާޙަޤީޤަތުަގއި ާޝ އިޢުުކރަންވ ނޭ. ާވެސް މަޢުލޫމ ތު

ާސަރުކ ރުެގާ ާނުވަތަ ާކުންފުްނޏެއް ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާވެސް ާރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ާހަމަ ާމިގޮތަށް. އެނގެމުންދ ނީ

ާހަމަާފަސޭހައިންާކުން ާމަޢުލޫމ ތު ާޢ އްމު ާކުންފުންޏެއްގެ ާއެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދައުލަތުެގާކުންފުންޏެއް ާނުވަތަ ފުންޏެއް

ާލިބޭާފަދަާގޮތަކަށްާހުރުމޭ.ާމިާނުކުތ ާފ ހަގަކޮށްލ ފައިާައޅުަގނޑުގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިްއޒަ ާހުށަހެޅުއްިވާޝުކުރިއްޔ  ާމިާބިލު ާމިާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުގަ ތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފަހުބަސްާބުނުމުގެާފުރުޞަތު.

ާ

ާ:ރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުންރިޔ ޟުާާމެންބަރުާދ އިރ ގެާވިލުފުށި

ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާަރއީސް. ާމިާިޢއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ދެ،

ާނިސްބަތްވ ާ ާސަރުކ ރަށް ާއަިދ ާދަްއކަަވއިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާއިޞްލ ޙަށް ހުށަހެޅި

ާބޭނުން ާވެސް ާަވގުތައް ާމި ާވަގުތުން ާމި ާބިލަކީ ާމިަފދަ ާދެއްކުުމގައި ާވެްސާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ތެރިާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހަށްާ މުހިއްމުާބިލެއްާކަމަށްާގިނަާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެއްވި.ާއެީއާޙަޤީޤަތުގައިާމިއަދު

ާމިހ ރުާސަރުކ ރުްނާ ާމެންބަރުާވެސްާގަބޫފުެޅއްާނުުކރައްވ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާހިތްހަމަޖެހުމެއް.ާއެއީ ާބޮޑު ާވަރަށް ލިބޭ

ާ ާމިދަނީ ާހަދަމުން ާމިާކުންފުނިތައް ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ާގޮތަްށ ާހ ސިލުކުރެވޭ ާމަޤުޞަދުތައް ާރަނގަޅު ާއެންމެ އޭގެ

ާގެންގުޭޅާ ާމިހ ރު ާކަންތައްތަކަށް ާމި ާހެދުމަށް ާުކންފުނި ާސަބަބުން، ާއިޞްލ ޙުގެ ާއަންނަ ާމި ާސަބަބުން، ބިލުގެ

ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާކުރިން ާހަމަ ާއަިއސްގެންދ ނެ. ާބަދަލުތަކެއް ާރަނގަޅު ާހެޔޮ ާފަދައިްނާާއުސޫލުތަކަށް ދެންނެވި
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ޤ ނޫނުއަސ ސީންާމިއަދުާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާޤަރ ަރުކންާކުންފުޏެއްާނުހެދޭނެާކަމަށްާޤ ނޫނީާހުރިހ ާމ ހިރުންާ

ވެސްާެއއްބަސްވޭ.ާއެާއަދިާެއއީާމިހ ރުގެާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާަކނަޑއެޅިފައިާއޮތްާގޮްތާއެއީ.ާއެހެންާކަމުންާމިާ

ކޮމިޓީްނާނިމިގެންާމިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނެއްގެާގޮތުަގއިާނިންމ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ ާހަމައަްށާބިލުާބަލައިގަނެާއަދިާ

ާދެންާ ާވެއްޖިްއޔ  ާކަމަށް ާއެހެންނޫން ާއުއްމީދުކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާތަސްދީޤުކުރ ނެ ާބިލުތައް ާމި ފޮނުވީމ ،

ާކުރިމަ ާކަންތައްތަުކގަިއ ާމިފަދަ ާއަެނއްކ ެވސް ާއެފަދަާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެން ާދަތިތަށް. ާބޮޑެިތ ާވަރަށް ތިވ ނެ

ާއަިއާ ާވުޖޫދަށް ާމި ާމިސަރުކ ރު ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާކޯޓަށް. ާދ ންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހައްލުކުރަން މައްސަލަތައް

ާ ާތެރޭގައި ާދުވަސްކޮުޅެގ ާކުޑަ ާމި 4ާާފަހުން ާތެރޭގައި ާދުވަުހެގ ާޤަރ ރުން.ާާ:4އަހަރު ާއުފައްދަވ ފަ. ާވަީނ ކުންފުނި

ނުޑާކަ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއަްނނ ނެ ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާބަދަލެްއ ާހެޔޮ ާމިކަމަށް ާއެހެންީވމ ، ާކުންފުނި. ރުދ ސް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާޝުޢޫރުތަކަށް ާެހޔޮ ާފ ޅުކުރެއްވި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެދުގައި ާބިލ  ާމި އުއްމީދުކުރަން.

ާމަޖިލީހުން ާމި ާބިލު ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާއަވަހަަކްށާާޝުކުރުދަންނަވަން. ާވީހ ވެސް ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައި

ާނިންމުމަށްފަހުާ ާގޮތެއް ާބިލަށް ާމި ާއައިސް ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއަނބުރ  ާއަލުން ާނިމި، ާމަރުޙަލ  ކޮމިޓީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާބިލުާތަސްދީޤުކުރެްއވުން.ާއ ދެ،ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާބިލުާތަސްދީޤުކުރ ނެާކަމ ާދެތެޭރާ

ާޝަާ ާއަރިހުަގިއާއަޅުަގނޑު ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ ާޤައުމަށް. ާމި ާބޭފުޅެއް ާއިޚުލ ސްެތރި ާމަނިކުފ ނަކީ ާއެ ާނުކުރަްނ. އްކެތް

ާެއކަމ ާ ާދ ތީ،ާއަޅުަގނޑު ާވ ރުތަެވގެން ާއެކަންކަން ާމަނިކުފ ނަށް ާއެ ާނުލަފ ކަމުން ާނުބައި ާޚުދުމުޚުތ ރު ާބައެއްގެ ތިބި

ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާމިައދު ނޑު ާއަމިްއަލާހިތ މަކުރަން.ާއަޅުގަ ާައމިއްލަާސަރުކ ރު ާސަުރކ ރު ާމިއަދުގެ ާވަނީ ނުން

އަހަރުންާނުހޯދޭ،ާހޯދިފައިނުވ ާކުރިއެރުނ52ާާްއަށްާހިންގުމުގެާފުރުޞަތުާއެާމަނިކުފ ނަންާލިބިއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާ

ާއަޅުަގނޑ4ާު ާތިބި ާއެ ާކައިރީަގއި ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަވެސް ާހޯދަފ ނޭ. ާމަިނކުފ ނު ާއެ ާދުވަހުން ކުރިްނާާއަހަރު

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަށް ާކުރިމަތިެވވަަޑއިގަންަނވ  ާޖެހިެގން ާމަނިކުފ ނު ާެއ ާއަަވއިެގ ާމީހުންގެ ާކަހަލަ މިދެންނެވި

ާމ ތް ާކަންތައްތަކުން ާއެ ާއަދި ާދުޢ .ާهللاާހިތ މަކުރަން. ާމިއަުދގެ ނޑުގެ ާައޅުގަ ާސަލ މަތްކޮށްދެއްވުމަކީ ާމަނިކުފ ނު އެ

ާވަބަަރކ ތުހޫ.هللاާއައްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙުަމތު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވޯަޓްށާ ާމިއަދުގެ ާނިމުނީ. ާބަހުސް ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާމި ާހިސ ބުން ާއ ދެ،ާމިހ  ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިސ ބުން ާއޮންނ ނެ.ާއ ދެ،ާމިހ  ާއެހުން ާވޯޓަށް ާފެނޭތޯ ާބަލައިގަތުމަށް ާބިލު ާމި ާަވގުުތގައި މިާއެހުމުގެ

ާމިހ ރުާ ާމ ފުކުރަްއވ  ާއ ދެ، ާކޮމިޝަްނގެ ާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިކު ާތެރެއިން ާމަސައްކަތުެގ ާނުނިމިހުރި ދަނީ

ާބިުލެގާ ާކޮމިޝަންގެ ާއެންޓަރޕްރަިއސަސް ާޕަބްލިކް ާޮގތުން ާމަސައްކަތްތަކަށް.ާާއެ ާއެހެން ާއިތުރު ާމިދަނީ އަޅުަގނޑު

ާ)ވަގުތުާ ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާަވގުުތާއިބްތިދ ޢީ ާބ ކީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާބަހުސް ާބިލަށް ާމި ާއ ދެ، ކޮޅަކަށްފަހު(
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މިނިޓް.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްުނވ 69ާާމިނިޓް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށ64ާާްއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާ

ާ 72ާާމެންބަރުންނަށް ާއަށް ާޕީ.އޭ 35ާާމިނިޓް. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްޙޫރީ ުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާމިނިޓް.ާާ)ވަގ7ާުމިނިޓް.

ާފަހުމީާ ާއިމްތިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ ފަންނު ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު

ާއަށް.ާ

ާ

ާމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމ ފަންނުާއުތުރުާ

ާޢަލައިކު ާަރީއސް.ާއަްއސަލ މް ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއަސ ސީގެ ާ)ނ(.ާދައުލަތ328ާާްމް.ާޤ ނޫނު ވަަނާމ އްދ ގެ

ާއަސ ސީާ ާޤ ނޫނު ާމި ާހިނދު، ާވީ ާކަމަށް ާޤ ނޫނުައސ ސީން ނަޑއަޅ ނީ ާކަ ާއުޫސލުތައް ާއެންމެހައި ހިންގުމުގެ

ާދެމިހުންނަންވ ެނާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހިތުންމަތީ ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިފ ޢުކޮށް ދަމަހައްޓައި

ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާއެ ާކޮަބއިތޯ. ާގޮތަކީ ާހިމ ޔަތްކުރ ނެ ާދަމަހައްޓ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވެ.

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ަގއިާވެރިކަންާހިންގުމުގެާބ ރުަތއްާލިބިގެންާވަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަެށވެ.ާއެހެްނވީމ ،328ާާ

ާލިބިވަޑައިާ ާައށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާ)ށ(ާސީދ  ާމ އްދ ގެ ާއެ ާއަދި ާބ ރު. ާހިންގުުމގެ ާވެރިކަން ާބ ރެްއ، ގެންފަިއވ 

ާވެރިަޔކީާ ާމަތީ ާއެންމެ ާސަުރކ ރުގެ ާއަދި ާވެރިޔަކީ ާއެންެމާމަތީ ާވެރިޔަީކ،ާދައުލަުތގެ ާމަތީ ާއެންމެ ާސަރުކ ރުގެ އަދި

ާނަަގހައް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާނޫނީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާ ާއ ދެ، ާެއވެ. ާކިހިނަކުންތޯޭއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޓ ނީ

އަޅުަގނޑުާހިުތގައިާއުފެދޭާުސވ ލަކީާމިހ ރުާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާފަދަާބިލުާހުށަހެޅުނީމ ާމިާޕަބްލިކުާއެންޓަރޕްރައިްސާ

ާ ާބިލުގެ ާމި ާބައްލަވ ، ާބިލުގެ ާމި ާބިލު. ާސަރުކ ރުެގ4ާާކޮމިޝަންގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާަގއި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާސަުރކ ުރގެ ާއަދި ާޢައްޔަންކުރުމުަގިއާާކުންފުނިތަކ އި ާމީހުން ާސަުރކ ރުން ާބޯޑަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާހިްއސ ވ  ސަރުކ ރު

ާސަރުކ ރުެގާ ާއޮންނަނީ ާމި ާ)ނ(ަގއި ާކުރަންވ ނޭ. ާމިނިވަްނ ާނުފޫޒުން ާސިޔ ސީ ާމިނިވަން ާނުފޫޒު ސިޔ ސީ

ާކުންފު ާސަރުކ ރު ާވެސް ާތަނެއްގައި ާކޮންމެ ާމިހެންގޮސް ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ުރ ާއަދި ާމިހެންާކުންފުނިތަކ އި ނިތައް

ާނޫނޭ.ާ ާބަޔެކޭ.ާސަރުކ ރަކުން ާއެހެން ާކޮންމެވެސް ާހިންގަންވ ނީ ާކުންފުނިތައް ާމި ާބުނަނީ ާމި ާދެން ާގޮއްސަ ކިޔަމުން

ނޑަށްާީމގެާމިސ ލަކީާމީގެާިލޔެފަިއާ ކޮންކަހަލަާދެކޮޅުނުޖެހޭާވ ހަަކތަކެއްތޯާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާމިާހުންނަނީ.ާއަޅުގަ

ާމިސ ލަކީ ާވ ހަކަތަުކގެ ާކަްނކަމަީކާާވ  ާމި ާވަރިކުރުމ  ާމީހަކު ާައޅުަގނޑު ާކަިއވެިނކުރުމ އި ނޑު ާއަުޅގަ ިމސ ލަކަށް

ާރިޔ ޟުާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާނޫނިއްޔ  ާމީހެއް ާއެހެން ކޮންމެވެސް

ނޑަކަ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއުެޅއުޅެ ާހަމަޖައްސަން ާބ ރެކޭ.ާދެކޮޅު ާލިބިގެންވ  ާނުޖެހުނު.ާމީާރަޝީދަށް ާކަމެްއާދެކޮޅެއް ާމި ށް

ާއިނގޭތޯ.ާ ާކަމެކޭ ާއުޅުންފަދަ ާކުރަން ާހަތަރެސްކަން ާއޮްތ ާއަޅ ފައި ާރޮނގެއް ާވަށްޮކށް ާފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާމަސަްއކަްތާ ާވަރަކަށް ާކިަތންމެ ާކުެރވޭނީ ާއުޅޭނީ ާުކރަން ާހަތަރެްސކަން ާއަޅ ފައި ާރޮނެގްއ ާވަްށކޮށް ކިހިނެއްތޯ

ާއެހެންވީމ  ާކުރިޔަސް. ާސީދ ާ، ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާމި ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަކީ ާބިލު ާދެކޮޅުނުޖެހޭ މިކަަހލަ
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ާއެނޭގީނާ ާގޮތްތައް ާހިންގަންވ  ާކުންފުނިތައް ާސަރުކ ރުން ާހަދައިގެން ާކުންފުނިތައް ާކަމެއް.ާސަުރކ ރުން ތަޢ ރުޟުވ 

ރުގެާބ ރުތަުކގެާތެރެއަށްާމަސްއޫލިްއޔަުތެގާހަމަާސަރުކ ރަށް.ާމީާއެހެންާފަރ ތަކަށްާލިބިގެންވ ާބ ރެއްާނޫން.ާސަރުކ 

ާދެންާ ާބޭނުންވީ. ާދަންނަވ ލަން ާވ ހަަކ ާމި ާހަމަ ާޮގތަކަށް ާކުރު ނޑު ާއަުޅގަ ާުނވަދެވޭނެ. ާފަރ ތަކަްށ ާއެހެން ތެރެއަށް

ާއިއްެޔާ ާހަމަ ާފެންނަނީ ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާވަރަކަށް ާދ  ާފ ޑުކިޔަުމން ާސަރުކ ރަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ިދވެހިރ އްޖޭެގާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާބައިނަލްއަޤުވ ީނާބޮޑުާެމގަޒިަނކުންާވަރަށްާޝަރަފުެވިރާާވެސް

މަޤ މެއްާލިބިވަަޑއިގެންާދިަޔއީ.ާހަމަާއެފަދައިންާދެންާއަުޅަގނޑަށްާހީވަނީާމިއަދުާމިތަުނެގާމަޖިލީހުގެާމިފަދަާވ ހަކަާ

ނޑަަކްށާމަާއެފަދަާޝަރަފުވެރިާިއނ މެއްާކަންނޭނގެާލިިބވަަޑއިަގންނަވ ނީ.ާއައެއްާަދއްކ އިރުާއަެނއްކ ާމ ަދންާހަ ުޅގަ

ާމިާދައްކަނީާކޮންާކަހަލަާވ ހަކަތަކެއް.ާމިާދިވެހިާަރއްޔިތުްނނ ާމުޅިާބައިނަލްއަޤުވ ީމާ ނޭނގެާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުން

ާވ ހަކަދައްކަނީ ާމި ާގޮތަކަށް ާަވކި ާކަންކަމެއް. ާވަކި ާކުރަނީ ާފ ހަގަ ާވަިކާދުނިޔެ ާފަރ ތްތަކުން ާިއދިކޮޅު ާއެކަަމކު .

ާއެކަނިތޯޭއާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއިިދކޮުޅ ާމިވ  ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަރަނީ ާހިތަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަދަްއކަނީ. ާމި ގޮތަކަށް

ނޑުާމިާބިލަކަށްާވޯޓެއްާނުދޭނަމޭ.ާތ އީދެްއާ ވިސްނުމެއްާދެްއވ ފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާދަންަނވ ނީާއަުޅގަ

 ތޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ނެ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޕަބްލިކުާއެންޓަރޕްރައިޒަސްާކޮމިޝަުނެގާ

ާިޢއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރަޝީދަށްާބިލެެެއް ާރިޔ ޟު ާމެންަބރު ތެރި

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާޝުކުރުދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކީަގއި ާއިޚްލ ޞްެތރިކަމ  ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ާމިާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަްއކ ަކށެއް. ާއެއް ާވ ހަކަ ާެއއްވެސް ާސިޔ ސީ ާނުކުރަމޭ ާގަސްތެއް ާމިއަދު ާބިލަކަށް ާމި ވަނީ

ނ ާއަުޅގަ ާހުރި ާމިާބިލުގައި ާފުރުޞަތެއް ާބޭނުންވ ތީ، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާަކންތައްތައް ާކަހަލަ ާބަެއއް ާކަންބޮޑުވ  ާހަަމ ޑު

ާއެކުލަވ ލަންާ ާބޯޑު ާމިއޮތް ާބިލުގަިއ ާމި ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާގޮތުން ާއެ ހޯދ ލީ.

ާ ާއެހެން ާނޫނޭ. ާގޮތެއް ާހިތްހަމަޖެހޭ ާެއހ  ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ާގޮތް ާބިލަށްާއޮތް ާމި ާކުރީގަިއ ާޖެހުނީ ާމި ދަންނަވ ލަން

ވ ހަކަާދައްަކވަމުންާފުވައްމުލަުކާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވިދ ޅުވިާފަދަިއްނާ

ާެވްސާ ާނޫން ާއެ ާއަދި ާމުއައްސަސ ަތކ  ާމިނިވަން ާޮއންނަ ާމި ާސަރުކ ަގއި ާކޮމިޝަނަކަށް ާކޮންމެ ާއުފެދޭ މިހެން

ާނަގ ނެ،ާއޮފީ ާޒިންމ  ާޙަޤީޤީ ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާބޭފުޅުންނަށް ާެއ ާގޮަތކީ ާމިވ  ާޢައްޔަންކުރީމ  ާބޭފުޅުން ާިއސް ސްތަުކގެ

ާސިވިްލާ ާއޮންނަނީ ާމި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވެސް ާމީގައި ާމިސ ލަކަށް ާނޯވޭ. ާވަގުެތއް ާއަދ ކުރ ކަށް މަސްއޫލިއްޔަތު

ާމަނިުކފ ނަ ާއެ ާވެސް ާމިހ ރު ާރަީއސް، ާކޮމިޝަުނގެ ާސަރވިްސާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާހައިސިއްޔަުތން ާމަޤ މުގެ ކީ

ާދޭންޖެހޭާ ާކޮމިޝަނަށް ާއެ ާަވގުތު ާގިނަ ާވަރަށް ާކޮމިޝަނަީކާވެސް ާބޭފުޅެއް.ާއެ ކޮމިޝަނުގަިއާހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވ 
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ާއެާ ާސަުރކ ރަކުން ާނޫނިއްޔ  ާމަޖިލީހުން ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާގޮަތީކ ާމިވ  ާކުރީމ  ާމިކަން ާމިެހން ާއެހެންވީމ ، ކޮމިޝަނެއް.

ާއެހެންވީމ ،ާބޭ ާނުގަންނަވ . ާލިބިވަަޑއެއް ާފުރުޞަތު ާބޭފުަޅކަށް ާއެ ާއަދ ކުރުމަށް ާމަްސއޫލިއްޔަތު ާހަވ ލުކުރ  ފުޅަކ 

ާމިާ ާގޮތަކަށް ާއެކަހަލަ ާމެންބަރަކު ާކޮމިޝަނުގެ ާއެ ާބަދަލުަގއި ާއޮތުމުގެ ާރައީސް ާކޮމިޝަުނގެ ާސަރވިސް ސިވިލް

ާއެންމެ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއޮތުން ާތެރޭަގިއާާބިލުގައި ާމެންބަރުންެގާޝަރުތުތަކުގެ ގޮތަކީ.ާހަމައެއ އެީކގައި

ާއޮންަނާ ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާބަލ  ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާކުންފުނިތައް ާޤަބޫލުކުރަީނާމި ާއަުޅަގނޑު ވެސް

ާދ  ާ ާމ ލީ ާނުވަތަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާބޭނުން ާއިތުރުކޮްށލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާަޝރުތުތައް ާމި ާވ ތީ، ާިއްނާކޮމިޝަނަކަށް އިރ 

ާމަަސއްކަްތާ ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާކޮމިޝަުނގެ ާހަމަ ާއެއީ ާއޮުތން ާކަުމގައި ާމީހެއް ާވ  ާހ ސިލުކޮށްަފއި ާޑިގުރީ ފުރަތަމަ

އިތުރަށްާހަރުދަނ ާވެގެންާދ ނެާކަމެއްާކަމުގައިާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާހަމައެއ އެުކަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާބޯޑުާ

ނޑަްށާއެކުަލވ ލުމުގަިއާމިހ ރުާމިާއޮން ނަނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާހުރިހ ާކަމެއްާކުރ ާގޮތަށް.ާއެީއކީާވެްސާއަުޅގަ

ާހޯއްދެވުމަްށާ ާމެންބަރުން ާކޮމިޝަނަށް ާމި ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާަކމެއް ާތ އީދުކުެރވޭ ާބޮޑަކަށް އެހ 

ާމަސްއޫ ާއޮފީހުގެ ާަރއީސް ާއެއީ ާކުރެްއވުން ާެއކަންކަްނ ާގޮތުްނާއިޢުލ ނުކުރަްއވަިއ، ާއެ ާހައްދަވ ފައި ިލއްޔަތަކަށް

ާނަންތައްާ ާއެ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާފޮނުއްވަިއގެން ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނަންތައް ާބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތިއްލަްއވ 

ާއެންެމާ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމީަގއި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހެން ާއެއީ ާއޮތުން ާޢައްޔަންކުރަން ާބޭފުޅުން ާބޯޑަށް އެ

ާކަންބޮުޑވ ާރަ ާއަޅުަގނޑަށް ާބިލުގައި ާމި ާކަންތައް ާބައެއް ާކަހަލަ ާދެންނެވި ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާގޮތަކީ. ނގަޅު

ާދަންނަވ ލަންާ ާހަމައެއ ެއކު ާދެން ާއެދުނީ. ާފުރުޞަތަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާވެގެން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހުރީމ  ކަންތައްތަެކއް

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންވެސް ާއަކީ ާޤައުމުަގއިާކަރަޕްޝަނ ިއާާބޭނުންވ ާއަނެއްާވ ހަކަ މިާދައްކަނީާއަޅުަގނޑުމެންގެ

ާވެސްާ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ. ާޖ ގަނުދޭ ާއަށް ފަސ ދަ

ާެވްސާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއިތުބ ރުކުރަްއވ ށޭ. ާމަނިކުފ ނަށް ާތިމަން ާރައްޔިތުން ާގެންަދވަނީ ވިދ ޅުވަމުން

ާއުޭޅާދަން ާބުނެ ާމުސްކުޅިން ާއިތުބ ރުކުަރއްވ ށޭ. ާަރްއޔިތުންނަށް ާވެސް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަނީ ާބޭނުން ނަވ ލަން

ާވެްސާ ާއިތުބ ރު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެްނވީމ ، ާއިހުތިރ މުކުރައްވ ށޭ. ާނަމަ ާބޭނުން އިހުތިރ މު

ާރަ ާއިތުބ ރުކުރަްއވަިއގެންނޭ. ާވޯޓުދީެގްނާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނީ ާރައްޔިތުން ާމުޅި ާރައްޔިތުން ާމަޖިލީހަކީ އްޔިތުްނެގ

ާ ާކަންކޮޅުން ާެއކި ާމަޖިލީހަށ99ާާްރ އްޖޭގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާވ އިރު ާތަނަކަށް ާތިބޭ ާއައިސް ާމިތަނަށް މެންބަރުން

ާރައީ ާއިތުބ ރު ާވިދ ުޅވ  ާެއ ާަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާ ާއިތުބ ރުކުރަްއވަިއގެންނޭ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޕ ީޓާ ާހިންަގވ  ާއަިދާސަރުކ ރު ާވިދ ޅުވަނީ ާމަނިކުފ ނުާވެސް ާއެ ާއެއ ެއކީަގއި ާވެްސާލިބިވަަޑިއގަންނަވ ނީ.ާހަމަ އަށް

ާގެންދަވަީނާ ާމި ާވިދ ޅުވަމުން ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއިދިކޮޅު ާއަދި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާވަަޑއިގަްނނަވ  ާނިސްބަތްވެ އަށް

ާކަންތަ ާއެީކގައި ާޖެހެޭއ.ާޒިންމ ދ ރުކަމ  ާއެބަ ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާފެންނަ ާެދފުށް ާއެބަޖެހެއޭ. ާކުރަން އްތައް

ާފަރިތަވުމަްށާ ާޑިޮމކްރަސީައކަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަދި ާދ ިއރު ާދައްކަމުން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވ ހަކަތައް ާމި އެހެންވީމ ،
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ނޑަށްާީހވަނީާވީހ ާބޮަޑކަްށާރައްޔިތުން ނަށްާމިާވ ނުވ ާެއނގޭާގޮތަށްާކަންަތއްތަްއާމަސައްކަތްކުރަމުންާދ އިރުާއަުޅގަ

ާހިންގުމަށްާ ާސަރުކ ރު ާެއއީ ާމަސައްކަތް ާކުރ  ާއެޅުވުމަށް ާކަންތައް ާމަެަގަށް ާހަމަ ާނުަވތަ ާމަސައްކަތްކުރުން ކުރަން

ާކަންތައްަތަކކ ާ ާމިކުރ  ާވ ހަކަައކ  ާދައްކަވ  ާއެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާމ ނަކުރީމަކ  ާގޮތުަގއި ާމަސައްކަތުެގ ާކުރ  ދަތިކުރަން

ާހިންގަްނާނޫ ާސަރުކ ރު ާެވސް ާފަހަރެއްަގއި ާއުޅެނީކީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާނުވޭ. ާދިމައެއް ާޢަމަލަކ  ާމި ނިއްޔަ

ާވެްސާ ާގެންނ ކަށް ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުންެގ ާބ ރުތަކަށް ާހުިރ ާއަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާުނވަތަ ާނޫން. ދަތިކުރ ކަށް

ާކުރިއަ ާދުނިޭޔގައި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާބ ވަތުެގާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ާމި ާވެސް ާޤައުމުަތކުަގއި ާއެހެން ާތަހުޒީބު ރ ަފއިވ 

ާފަސ ދަާ ާކަރަޕްޝަނ އި ާކަހަލަ ާމިދެންނެވި ާޤައުމުތަކުަގއި ާއެ ާެއއީ ާމަސައްކަތްކުރަނީ ާއުފައްަދއިގެން ކޮމިޝަންތައް

ާގެން ާމި ާމަސަްއަކތްކުރަމުން ާއެ ާމިއަދު ާވެސް ާއެންމެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުދިނުމަށްޓަކައި. ާތަން ދަނީާއަށް

ާދިރިއުޅުެމްއާ ާއުފ ވެިރ ާރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަޢ ރަފުކޮށް ާއެްއ ާޑިމޮކްރަސީ ާފުރިހަމަ ާއަްށ ދިވެހިރ އްޖެ

ާައިދާ ާދ އިރު ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާމަގުފަހިކޮށްދޭން ާދިރިއުުޅމަށް ާއެީކަގއި ާޞުލްޙަމަސަލަސްކަމ  ާރައްޔިތުން ހޯދައިދީ

އްޔިތުންާޢަްއޔަންކުރ ާބައެްއގެާރުހުންާހޯދަންާނޫނީާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުކުރ ާރައްޔިތުންެގާފައިސ ާޚަރަުދުކރަންާރަ

ާމ ނަކުރުަމީކާ ާކަމުަގއި ާދަތިުކރުން ާހިްނގުމަށް ާފަހަރެްއަގއިވެްސާސަރުކ ރު ާެއއީ ާއޮތުން ާބަހެްއާެއާކަުމގައި ބައެްއގެ

ާުނކު ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑު ާކަމުަގއި ާކަމެއް ާވ ނެ ާކޮށްގެން ާވެސް ާިމާއެްއގޮތަކަށް ާ ާވ ހަަކ ާއެ ާެއހެންވީމ  ރަން.

ާެއއްެވްސާ ާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާބިލަށް ާމި ނޑެއް ާއަުޅގަ ާެވސް ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާކުރިްނާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ދަންނަވ ލީ.

ާވ ަހަކާ ާކަންތައްތަކުގެ ާބައެްއ ާކަންބޮުޑވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރި ާބިލުގައި ާމި ާހަމައެކަނި ާނެތީމޭ. ާދަްއކ ކަށް ާއެއް ވ ހަކަ

ާ ާމިފަދަާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ާވަނީ.ާައޅުގަ ބޭނުން

ާބިލުތަްއާ ާމިފަދަ ާއިތުރަށް ާެވްސ ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮމެޓީ ާވިސްނ ވަަޑއިގެްނ ާފުންކޮށް ާދޭތެރޭގަިއ ާބިލުތަކ  މުހިއްމު

ާމިފަދަ ާދެއްވައިގެން ާއެއްބ ރުލުން ާބޭނުންވ  ާކުރަން ާމަސައްކަތްކޮށްދެްއވ ެނާާފުރިހަމަ ާހައްދަވަން ާޤ ނޫނަކަށް ބިލުތައް

ާމުނ ސަުބާ ާމިހ  ާބިލެއް ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ާކުރިން ާއިށީންނުމުެގ ނޑު ާއަުޅގަ ާފަަހރު ާއެއް ާއަިދވެސް ކަމަށް.

ާރަޝީދަށްާ ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާ ާހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވީތީ ނޑިވަެލއްަގއި ދަ

ާންނަވަން.ާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާޝުކުރުދަ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.34

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ވޯަޓްށ34ާާއައިޓަމު
ާ ާއެހުމަށް ާއެހުން. ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް 34.3ާާހުރި ާިމއޮތީ ާގައި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޢިްއޒަތްތެިރ ާމެންބަރު
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ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާޖަމ ލު ާަފއިސ ނެތިާއަބޫބަކުރު ާއެކަްނއުންޓުަގއި ާބިާޗެކުާވ ، ާމަނ ކުރުމުގެ ާގޮތުންާޫދކުރުން ާބެހޭ ލ 
އިވ ާބިެިލެއް.ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާއިށީންދެވަޑައިްނާވޯޓަށްާދެންނެވުން.ާއެއީާއިްއެޔާބަހުސްާނިމިފަ

ާމިާ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާޗެުކކޮށްލުމަށް ކ ޑުކޮޅުަތއް

ާ ާދަންނަވަނީ ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ާއަބޫބަކުާޖަމ ލުާމެންބަރު ރު
ާފައިސ ނެތިާ ާމަނ ކުރުމުގެާޗެކުާއެކަންއުންުޓަގއި ާޢިއްޒަތްތެިރާާދޫކުރުން ާމެދު ާބަެަލައިގަތުމ  ާމަޖިލީހުން ބިލު

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.
ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާ.އަބޫބަކުރުާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެންބަރުާގެދ އިރ ާމ ވަށުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

ާ

ާ;8ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

73ާާވޯޓުާދެްއވީ:

33ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

27ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
ާއަދަުދާ ާަބިއވެރިިވާމެންބަރުންގެ ާ.ާފ ްސވ84ުވޯޓުަގއިެި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  54ާމަށް ާމ ވަށު.ާއެހެންކަމުނ84ާް.ާޖުމްލަ

ާާދ އިރ ގެ ާާއަބޫބަކުރުާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ާނެތިާފައިސ ާއެކަްނއުންޓުަގއިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 
ާދޫކުރުން ާފ ސްވުމ ާޗެކު ާމިގޮތަށް ާފ ސްވެއްޖެ. ާބަެަލައިގަތުމަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމަޖިލީހުގެާާމަނ ކުރުމުގެ ގުިޅގެން

ނުޑާނިންމަން.ާ ގަވ އިދުަގއިާވ ާގޮތުެގާމަތީންާއިޤުތިޞ ދީާކަންކަމ ާބެހޭާކޮިމޓީއަށްާމިާބިލުާފޮނުިވއްޖެާކަަމށްާއަުޅގަ
ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާދަންނަވަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާދެން އަޅުަގނޑު

މަޖިލީހުންާބަލައިގަތުމ ާާގެނައުުމގެާބިލުާވަނަާއިޞްލ ޙުާ...ާށްޤ ނޫނަާކުންފުންޏ ބެހޭ،8/32ާ;ާބަރުނަންާޤ ނޫނުވ ،ާ
ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަްށާވޯޓުދެްއވުމަށް.

ާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

ާ

92ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:5ާވޯޓުާދެްއވީ:

52ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަކިާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
.ާއެހެންކަމުންާވިލުފުީށާ:8ާ.ާޖުމްލ57ަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދުާ:8ވޯޓުަގއިެިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނަންބަރު 8/32ާ;ޤ ނޫނު ބެހޭާާކުންފުންޏ ،
ާޤ ނޫނަ ާއިޞްލ ޙުާާ...ށް ާބިލުާވަނަ ާުގޅިގެްނާާގެނައުމުގެ ާފ ސްވުމ  ާމިގޮތަށް ާފ ސްެވއްޖެ. ާބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން

ދުަގއިާވ ާގޮުތގެާމަތީންާއިޤްތިޞ ދީާކަންަކމ ާބެހޭާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވިއްޖެާކަމަށްާނިންމަން.ާއެޖެންޑ ާމަޖިލީހުގެާގަވ އި
ާ ާެއްއ35ާާއައިޓަމު ާވ ހަކަ ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރިން ާދިއުމުގެ ާައޅުަގނުޑ އަށް

ާުދވަ ާއަންގ ރަ ާހަފްތ ގެ ާައންނަ ާއެއީ ާބޭނުން. ާދުވަްސާދަންނަވ ލަން ާފެށޭ ާއަހަރު ާައއު ާހިޖުރީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ހަކީ
ކަމަށްާވ ތީާއެާދުވަހަކީާބަްނދުާދުވަހެއް.ާޢ އްމުކޮށްާައޅުަގނޑުމެންގެާމަސަްއކަތްާއިންިތޒ މުކުރެވިަފއިާމިާއޮންނަނީާ

ނޑުާގަސްުތކުރަނީާދުވަހުަގއިާބ އްވ ާގޮތަށް.ާއެހެންކަމުންާއަޅ5ާުމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ތައްާހޯމަ،ާއަންގ ރަ،ާބުދަާމިާ ގަ
ާދުވަހު.ާ ާބުރ ސްފަތި ާހަފްތ ގެ ާއަންނަ ާބޭއްވުމަށް. ާދުވަހު ާބުރ ސްފަތި ާޖަލްސ  ާބ އްވ  ާހޯމަދުވަހުގަިއ ާހަފްތ ގެ އަންނަ

ާ ާއޮންނަ ާޖަލްސ  ާހަފްތ ެގ ާއަންނަ ާދ4ާާެއެހެންކަމުން ާބުރ ސްފަތި، ާއަދި ާބުދަ ާދ ނީ ާހިމެނިގެން ާކަމުގައި ދުވަެހްއ
ާދުވަސް.ާ

ާ

ާހެންާމަސައްކަތްތައް..ާއިތުރުާއ35ެ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
އެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުންގެާތެރެއިންާވަރަށްާގިަނާބޭފުޅުންާމިތ ާތިއްބެވުމ ާއެކުާއެާވ ހަކަާސަމ ލުކަމަށްާ

މިާމަސައްކަތުެގާާތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.އަށް.ާއ35ާިނޑުާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާދަންނަވ ލަމަށްފަހުާއަޅުގަ
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ާރިޔ ސަތަށްާ ާމުޙައްމަދު ާއަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ާދިނުމަށް ާގެންގޮްސ ާކުރިއަށް ދަންފަޅި
ނުޑާއެދިާދަންނަވަން.ާ)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރންާއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްާ ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ)ވަގުުތކޮޅަ ާމަޖިލީހުެގާދަންނަވަން. ާކުރިން ާއިުރކޮޅެއް ާކުޑަ ާމީގެ ާދ ނީ ާކުިރއަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ކަށްަފހު(

ާ ާނަންބަރުގެ ާއެޖެންޑ  ާމިއަދު ާވިދ ުޅިވހެން ާރައީސް 35ާާޢިއްޒަތްތެރި ާދަށުން. ާނަންބަރުގެ ެުާއ ދެ،ާވަނަ ާއިތުރު އެއީ
ނޑުމެްނގެާކުރިމަތީގައިާމި ހ ރުާމިާވަނީާހެނދުނުާދަންފަޅީގައިާވެސްާއެހެންާމަސައްކަތް.ާމިާއައިަޓމުގެާދަށުންާއަޅުގަ

ާ ާޕަބްލިކު ާވ  ާބަހުސްުކރެވިފައި ާވ  ާދެއްކެވުްނ.ާާކޮމިޝަުނގެާަޓރޕްރައިޒަސްއެންވ ހަކަދެެކވިފައި ާވ ހަކަފުޅު ބިލަށް
ާމެންބަރުންނަށްާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑު ާތަރުތީބުން ާނަންފުޅުތަުކގެ ާވ  ާލިބިފައި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިހ ރު އެހެންކަމުން

ާދ އިރ ގެާފު ާދެކުނު ާެހންވޭރު ާއޮތީ ާއަުރވަން ާުފރުޞަތެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާގެންދ ަނން. ރުޞަތުއަރުވަމުން
ާވ ހަކަދެއްެކވުމަށް.ާ ާބިލަށް ާކޮމިޝަުނގެ ާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިކު ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ާޙ މިދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރިއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.ާ
ާ

ާމިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޙ ދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާހެންވޭރުާދެކުނު

ާހަަމާ ާެދކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިޝަނަކީ ާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިކު ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ޢިްއޒަތްތެިރާާވަރަށްާރަނގަޅުާޚިޔ ެލއް.ާަރނގަޅުާމަފްހޫމެއްާވެސްާމެ.ާއަދިާމިާބަހުސްގައިާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެ

ާއަމ ޒުުކރ ާ ާއެކަނި ާކުންފުނިތަކަށް ާސަރުކ ރު ާމިއީ ާޤަބޫލުކުަރނީ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާގޮތަްށ ާފ ހަގަކުރެއްވި މެންބަރު

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާޤައުމުތަުކަގއި ާއެހެން ާބަލަމ ޯތާދުނިޔޭގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުވުން.ާމިސ ލަކަށް ާގޮުތަގއި ކަމެއް

ްއާބައެްއާޤައުމުތަުކަގއިާދުނިޭޔެގާބައެްއާޤައުމުތަކަްށާވުެރާބޮެޑތިާކުންފުނިތައްާހުރެއޭ.ާއަުޑއަހ ާމަޝްހޫރުާވ ހަަކާއެާ

ާނުޖެހޭ.ާ ާވ ކަށް ާކުންުފނިތަކަށް ާހުރި ާތަނެއްގައި ާހަމައެަކނި ާކުންފުންޏަކީ ާަސރުކ ރު ާކޮންމެހެން އެހެންވީމ ،

ނެާހަމަާކަންކަންާކޮންޓްރޯލުކޮށްާރަނގަޅަްށާޤައުމެްއގައިާސަުރކ ރުާކުންުފނިާނޫންާއެހެންާކުންފުންޏެއްާވެސްާޮއވެދ 

ާމަޝްހޫރުާ ާދުނިޔޭގެ ާހީަވނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވެދ ނެހެން ާމިސ ލަކަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާއޭގެ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ.

ާކޯޓުްނާ ާެއމެރިކ ގެާސުޕްރީމް ާއެުޅވުމަށްޓަަކއި ާހަމައަކަށް ާކުންފުނި ާއެ ާކުންފުނި.ާެއާކުންފުނިާވެސް މައިކްރޯސޮފްޓު

ކޮންޕެޓިޓިްވާ-ުޑާހަދ ންވަނީާއެާކުްނފުނިާވެސްާކުދިކުދިކޮށްލ ފަިއާވަކިާަބއިބަޔަްށާބަހ ލީާހެން.ާއެީއާއެންޓިާއަޅުަގނ

ނޑުާދަންނަވަންާމިާއުޅޭާވ ހަކަާއަީކާ މައްސަލަާއެއްާކަމަށްާއެާތ ނގެާސުޕްރީމްާކޯޓުންާދެކޭތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ނޫނޭާދަްއަކންވީކީ.ާދައުލަުތގެާކުންފުނިތަުކގެާވ ަހކައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާހަމައެކަނިާސަރުކ ރުާކުންފުިނތަކުގެާވ ހަކަާެއއް

ާރަނގަުޅާ ާއެންމެ ާނިޔަތް ާމީގެ ާގޮތުން ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލެއް މިފަދަ

ނުޑާސަމ ލުކަމަށްާގެންނ ނަންާ ވަަނ38ާާވަނަާމ އްދ .38ާާކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުެރވޭ.ާިމގޮތުންާމިސ ލަކަށްާއަުޅގަ

ާވ ާ ާހިއްސ  ާސައްތަ ާިއން ާަސއްތަ ާސަރުކ ރުގެ ާފަށ އިރު ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާމި ާއޮންނަނީ ާމި މ އްދ ގައި

ާިމާ ާމީހުން ާޢައްަޔންކޮށްފައިވ  ާބޯޑަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާހިއްސ ވ  ާއަޣުލަބިްއޔަތު ާސަރުކ ުރގެ ާއަދި ކުންފުނިތަކ އި

ުދވަސްާތެރޭގައިާއެބަަޔކުާޢަްއޔަންކުެރވިފައިާވ ާކުންފުންޏެްއެގ82ާާހުންާފެށިގެންާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާދުވަ
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ާވަކިާ ާމިއީ ާސ ފު، ާވަރަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއެވެ. ާނިންމަންވ ނެ ާގޮތެއް ާކޮމިޝަނުން ާމެދު ާބޭތިއްބުމ  ބޯޑުަގއި

މްާއެއީާޕަބްލިކުާއެންޓަރޕްރައިސަްސާމަގުސަދެްއގައިާހުށަހަޅ ފައިާޮއތްާބިލެއްކަން.ާއެހެންނަމަވެްސާމިާބިލުގެާމަފްހޫާ

ާމިކަމަްށާ ާޒ ުތގެ ާމި ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ނޑު ާައުޅގަ ާބޭނުންތެރިކަމެއް. ާވަރަށް ާހަމަ ާމަފްހޫމަކީ ކޮމިޝަނުގެ

ާމިގޮތަށްާ ާމިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤައުމެްއަގއި ާއަކީ ާވ ހަަކ ާދަންނަވ  ާއަޅުަގނޑު ާއެހެން ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ބިލެއް

ާވެ ާދ އިރ .ާވިސްނަން ާމަދަނީ ާއ އި ާދ ިއރ  ާވިޔަފ ރި ާއ އި ާދ އިރ  ާސަރުކ ރުގެ ާއޮންނަނީ ާމި ާބަހ ލެުވނީމަ އްިޖއްޔ 

ާފޯާ ާއުޅެނީ ާމި ާދ އިރ ަގއި ާވިޔަފ ރި ާއެން.ޖީ.އޯތައް. ާއުޅެީނ ާމި ާދ އިރ ގައި ާއަްށާ-މަދަނީ ާފައިދ  ާނުވަތަ ޕްރޮފިޓް

ސެކްޓަރގެާތެރޭަގިއ5ާާސަރުކ ރު.ާއެހެންވީމ ،ާމިާާމަސައްކަތްކުރަނީާއެާޕްރޮފިޓްާއޮރިއެންޓެްޑ.ާދެންާމިާއޮންނަނީ

ާވެލްފެއަރާ ާޝަޙްސްތަކުގެ ާހުރި ާދ އިރ ގައި ާއެ ާެރގިޔުލޭުޓކޮްށާނުވަތަ ާދ އިރ  ާވިޔަފ ރި ާސެކްޓަރާނުވަތަ ކޮމ ޝަލް

ާއެީއާ ާމުހިއްމު. ާވަރަށް ާއޮތުން ާއިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ާޒ ތުގެ ާމި ާހަމަ ާކޮންޓްރޯލުކުރަން ާނުވަތަ ާދަމަހައްޓ  އަށް

ާއަ ާެއއީ ާއަކީ. ާނުކުތ  ާފުރަތަމަ ާބޮޑަްށ38ާާޅުަގނުޑގެ ާވަރަށް ާނޫންކަން ާރަނގަޅު ާނިޔަތް ާމީގެ ާއިން ާމ އްދ  ވަނަ

ާދޭތެރޭާ ާމިކަމ  ާއަނެއްކ  ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅި ާމި ާބަލައިނުގަނެ ާމި ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ސ ފުވޭ.

ށްާހުށަހަޅަން.ާއެއީާމިހ ާސ ުފކޮށްާމިކަންާއެނގެންާއޮންަނާވިސްނ ާމިކަންކަންާއިޞްލ ޙުޮކށް،ާއަެނއްކ ާމިާމަޖިލީހަ

ާވަަނާ ާދެ ާބަލައިގަންނ ކަށް. ާމި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވ ނޭ ާކަމަަކށް ާބުއްދިވެރި ާމ ކަ ާނ ރ  ާހިތަކަށް ާައޅުަގނުޑގެ އިރު

ާެއކިއެާ ާމީގެ ާގޮތް.ާެދން ާއެކުެލވިގެްނވ  ާކޮމިޝަން ާވަނީ،ާމި ާބޭނުން ާފ ަހގަކޮްށލަން ާައޅުަގނޑު ާގޮތްޮގްތާކަމަކަށް ކި

އެބަހުރޭ.ާމިާބިލުާހުށަހަޅުްއަވމުންާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރުާިވދ ޅުވިާިސޔ ސީާނުފޫޒުްނާެއްއކިބ ެވވޭނެާގޮތެއްާހޯދަން.ާ

ާ ާއޮތޯރިޓީްނ9ާާމީގައި ާއެ ާނުވަތަ ާގަވަރނަރ ާއޮތޯރިޓީ ާމޮނިޓަރީ ާފ ހަގަކުެރވެނީ ާއަޅުަގނޑަްށ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާއެ ާމެންބަރެއް ާބޯޑު ނަޑއަުޅއްވ  ާމޯލްޑިވްްސާކަ ާދ އިރު ާހިސ ބަށް ާއ  ާ)ޅ( ާދ އިރު ާމިހެން ާމިހެން ބަހުރޭ.

ާދެންާ ާމެންބަރެއް. ާބޯޑުގެ ާޖަމުޢިއްޔ ެގ ާއެ ނަޑއަޅ  ާކަ ާބޯޑުްނ ާއިންޑަސްޓްީރގެ ާޓޫއަިރޒަމް ާއޮފް އެސޯިސއޭޝަން

ާޮކންޓްރޯލުކުރަން ާރެގިޔުލޭޓުކުރަން، ާކޮްނމެހެން ާކުންފުނިތައް ާސަރުކ ރު ާއަރަނީ ާހިތަށް ޕްރައިވެްޓާާއަޅުަގނޑު

ާމިާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާދޭތެރޭ ާމަފްހޫމ  ާއެހެންވީމ ،ާމީގައި ާގެނެސްގެން. ާމީހުން ާއަެންއކ  ާއިން އެންޓަރޕްރައިސް

ާނިޔަތްާ ާއޭެގ ާނުވަތަ ާބޭުފޅުން ާފަރުމ ކުރެްއވި ާބިލު ާމި ާީހވެ. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑަށް ާަކމަށް ާސ ފުނުވ  ާމުޅިން މަފްހޫމް

ާ ާވެދ ނެ ާވީމަ ާކަމަށް ާނޫން ާމަފްހޫްމާރަނގަޅު ާކަންކަން. ާައއިބު ާވަރަށް ާމިކަހަލަ ާެއހެންވީމ ، ާވަނީ. ާއެ އެހެން

ކިތަންމެާރަނގަޅުާނަމަވެސްާއައިބުާކަްނކަންާމީގައިާހުރީމ ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާލިބަރަލްާޑިމޮކްރަސީެއްއގެާތެރޭަގިއާ

ނޑު އަިދވެސްާހަމަާދަންނަވ ލަނީ،ާާމިކަންކަންާކުރަންވ ާގޮތަްށާމިކަންާކުރުންާމ ާރަނގަުޅވ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާއަނެއްކ ވެސްާިމއ ާދޭތެޭރާ އަޅުަގނޑުާދަންަނވ ލަންާބޭނުންާވަނީާމިާބިލުާހަމަާބަލަިއނުގަނެާއެާހުށަހެޅިާފަރ ތުން

ާއޮންަނާ ާމިކަްނކަން ާޑިމޮކްރަސީއެްއގައި ާލިބަރަލް ާޮގތަށް ާހެޔޮވަުރވ  ާރަހަ ާމީގެ ާެވސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ވިސްނ 

ާިވސް ާއެހ ާއުސޫލުތަކަށް ާއެހެން ާނުވޭ ާހިޔެއް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާފޮނުވ ލުން ާއެޖެސްޓުކޮށްލ ފައި ާޮގތަށް ާއެ ނ 
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ނޑުމެންގެާމިއޮތްާބޮޑުާމަޖިލީހަށްާމިކަހަލަާކަންކަންާޮއޅުވ ެލވޭނެެއކޭ.ާައދިާރައްޔިތުންނަށްާެވްސާ ފަސޭހައިންާއަުޅގަ

ާދެއްެކވި ާވ ހަކަ ާއެ ާރީތިކޮށް ާކިތަންމެ ާދެން ާހުށަހެޅުމަީކ.ާއޮޅުވ ެލވޭނެެއކޭ. ނޑުގެ ާައޅުގަ ާެއއީ ާއެހެންވީމ ، ޔަސް.

އަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިާބިލުާހުށަހެޅިާފަރ ތުންާއަނބުރ ާގެންގޮސްާމިާޒ ުތގެާކަްނަކންާމީގެާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާ

ާއީސް.ާވެސްާނިޔަތްާރަނަގޅުވ ާގޮތަްށާމިާބައްޓަންކޮށްފައިާއަެނއްކ ާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދެްއކެިވ ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ެދ، ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާާމިާ ާހަމަ ާމަޖިލީހުގައި ާވަގުތު ާމި ާބޭނުންވޭ ާގެންނަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްެެެތރި ނޑު އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާދަނީ ާވިްއޔ ާ، ާނޫނީ ާގޯތިތެރޭގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ، ާނުވަމުން. ާހަމަވަމުން ާކޯރަމް ާދަނީ ާމި ފްލޯގައި

ާކުރިއަްށާ ާޖަލްސ  ާައޅުަގނޑުމެން ާެދއްވުަމކީ ާވަަޑއިގެން ާމިތަނަށް ާމެންބަރުން ާޢިްއަޒތްތެރި ާތިއްެބވި ސައިކޮޓަީރގަިއ

ާއަާ ާއަދި ާމުހިއްމު، ާަވރަށް ާކޮށްެދވޭ ާިމާގެންދިޔުމަށްޓަަކއި ާއަޅުަގނޑު ާއެެހންކަމުން ާބ ރެއް. ާޮބޑު ާވަރަށް ާެދވޭ ޅ 

ާއ ެދ،ާ ާމަސައްކަަތއިގެން. ާިމއޮތް ާކުރިމަތީަގއި ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާދ ނަން. ާުކރިއަށް ާދެން ާދަންނަވ ފަިއ ގޮތަށް

ާއަރު ާފުރުޞަތެއް ާއަޅުަގނުޑ ާމިހ ރު ާވ ހަަކދެއްކުމަށް ާބިލަށް ާކޮމިޝަނުގެ ާއެންޓަރޕްރައިސަްސ ވ ަންނާޕަބްލިކު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެއަށްފަހު ާމަނިކަށް. ާޙުސައިން ާނިހ ނު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ފަންނު

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދެން ާމުއްޠަލިބަށް. ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެްސމ ތޮޑ  ާއަރުވ ނީ ފުރުޞަތެއް

ާިޢއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާއިަހވަްނދޫ ާއަުރވ ނީ ާޢަބްދުފުރުޞަތެއް ާއަޙްމަދު ާމެްނބަރު ާއެހެންވީމ ،ާމިބޭފުޅުްނާهللاާތްތެރި އަށް.

ނޑުާމިާތަރުތީބުންާފުރުޞަތުާދެމުންާގެންދ ނަން.ާދެންާމިހ ރުާވ ހަކަކޮުޅާ ފްލޯރގައިާތިއްެބވިާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުގަ

ާރުޞަތުާމިާއަރުވަނީ.ާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށްޓަކައިާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކަށްާފުާ

ާ

ާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާވިލި

ާެއީއާ ާގެންދެވޭނެހެނެއް. ާކުިރއަްށ ާވ ހަކަ ާނުވޭ ާހިއެއް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާކޯަރްމާާމައްޗަންޮގޅި ާހަމަ. ާަގސްތުގައި ާމިހ ރު ާނަގ ލަނީ ާއެ ާކޯރަމް މ ރިޔ 

ާއެބަާއޮތްތޯ.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާހަމަވެފަ. ާވަނީ ާމި ާކޯރަމް ާމަޖިލިސްގެ ާމިހ ރު ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  އ ދެ،
ާއެހެންީވމ  ާވަނީ. ާމި ާލިބިފައި ާައޅުަގނުޑާ، ާދިއުމުަގއި ާކުރިައށް ާމިގޮތުން ާދ ނަން. ާކުިރައށް މަސައްކަަތއިގެްނ

ދަންނަވ ނީާޕަބްލިކުާއެންޓަރޕްރައިސަސްާކޮމިޝަުނގެާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްެކވުމަށްޓަަކއިާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަުތާ

ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަރުވ ފަިއވ  ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން ާއަރުވަނީ ާޢިއްޒަތްތެިރާމި ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ފަންނު
ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގ ާޮތއްޑޫ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިސ ބުން ާިމހ  ާއ ދެ، ާމަނިކަށް. ާޙުސައިން ާނިހ ނު ާއަޙްމަދު މެންބަރު

ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅުމަށްަޓކައިާފުރުޞަތެއްާމިާއަުރވަނީ.ާ
ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އި

ާހަމަާ ާވެސް ާމ ލަމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާނެގީ ާމި ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ރައީސް،

ާަކނުޑެގާ ާެދކުނު ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާއޮތް ާއެބަ ާވެްސ ާނޫސްތަުކަގއި ާދިވެހި ާމިއަުދ ާުއޅެނީ ާމި ނޫޅެވިގެްނ

ކަމަށްާސޯމ ލިޔ ގެާމީހުން.ާެއހެންވީމ ،ާމިާމަޖިލީހުގަިއާާކުރިާދީާަސރަހައްދުންާބޯޓެއްާހައިޖެކްާއިޤުތިސ ާސަރަހައްދުން

ާއިުރާ ާޖަވ ބުދ ރީނުވ  ާސިފައިން ާފުލުހުންނ އި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވ އިރު، ާނުރައްކ ތެރިކަން ާސަރަހައްދަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ.ާރަީއސްާމީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައެކޭ.ާދެންާކޮންބިލެއްތޯާމިާކުރިއަށްާގެންދަނީާމިތ ނގައި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާތިާހުށަހެޅުއްވީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކަމަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާމިާމަޖިލީހުގެާފްލޯގެާ

ާދެއް ާވ ހަކަ ާތި ާނޫން ާގޮތުން ާގުޅޭ ާމައްސަލައަކ  ާިހގަމުންދ  ާވަގުތު ާމި ާމަޖިލިސްެގާތެރޭގައި ާއެހެންވީމ ، ެކވީީކ.

ާއ ދެ،ާމިހ ރުާ ާދަންނަވަން. ާއިށީދެވަަޑއިގަތުމަށް ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާފުރުޞަތު ާގެންދިުއމަށްޓަކައި ާކުރިއަށް މަސައްކަތް

ާއަރުވަީނާ ާމި ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަދެއްެކވުުމެގ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތް ާއަރުވ ަފއި ާފުރުޞަުތ ާކުރިން އަޅުަގނޑު

ާނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ވިލިމ ފަން

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަ

ާމިގެ ާކުިރައށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަހުސްކުުރމަށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާޕަބްލިުކާއ ދެ، ންދ 

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާބިލު ާމި ާަހމަ ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިލ  ާކޮމިޝަްނގެ އެންޓަރޕްރައިސަސް

ޢިއްޒަތްރިާމެންބަރަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާޝުކުރުދަންނަވ ލަން.ާމިާބިލަކީާ
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ާިސޔ ސީ ާބައެއް ާނުވެދ ނެ.ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބިލަކަށް ާކަހަލަ ާގަޔ ވ  ާއެންމެ ާފަހަރުގައި ާބަލައިލ އިުރ ފިކުރުތަކަށް

ާލިބިގެންދ ާ ާކިޔ ލަދިނުމަށް ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާމި ާފަރ ތްތަކަށް ާއިދިޮކޅު ާސަރުކ ރ  ާއަދި ާހިންގަން ާސަރުކ ރު ސަބަބަކީ

ނުޑާހަމަާހަދ ންކޮށްލަންާބޭނުންާއަޅުަގނޑުާ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާއަޚް،ާމ ފަންނުާއުުތުރާފުރުޞަތަކަށްާެވގެންދ ނެ.ާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީްނާ ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވިދ ޅުެވދެއްވި ާފަހުމީ ާއިމްތިޔ ޒް ާއުސްތ ުޛ ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ާދ ާ ާމަސައްކަތްކުެރިވގެން ާބިލުެގ ާމި ާކުަޑކުރުމަށް ާއެިފކުރު ާނުވަތަ ާހަނިކުރެއްވުމަށް ާބ ރުތައް ލިބިވަޑަިއގަންަނވ 

ާވަހަކަ.ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާވިދ ުޅވެދެްއވި ާގޮތުން ާހަމ328ާާައެ ާއަޅުަގނޑު ާ)ނ(ާތަކުރ ރުކޮްށލެއްވި. ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާމިާތަނުގައިާނޯޓުކޮށްލަންާބޭނުން...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްާޔަޤީންާމިާވަގުތުާމިޖަލް ސ ގައިާނިޒ މ ާބެހޭާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޑައިުރކޮޅަކަށްާމަޑުކޮށްލަދެްއވުން.ާައޅުގަ

ާޢިއްޒަތްެތިރާ ާއެހެންވީމ ، ާނުދ ކަން. ާހިނގަމުން ާއެއް ާމައްސަލަ ާޚިލ ފު ާގަވ އިދ  ާކަހަލަ ާެއއްެވސް ާއެއް މައްސަލަ

ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާވ ހަކަެދއްކުންާކުިރއަށްާގެންދިއުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ސަދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުާވިލިމ ފަންނު

ާވެްސާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަަކތަކަށް ާަބއެއް ާަމސައްކަތްކުެރްއވި ާދެްއވަން ާވިދ ުޅވެ ާއެ ާބޭުފޅުން ާއެ ާަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާސަލ މަތ ިއާ ާހިސ ބަށް ާދ  ާގެއްލިގެން ާހ ލަތު ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ނޑު ތ އީދުކުރަން.ާއަުޅގަ

ރިކަންާެގއްލިއްޖެާނަމަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރަކަށްާއެއަްށވުރެާބޮޑުާކަމެްއާނޯންނ ނެ.ާއެއަށްާވުރެާރައްކ ތެ

ބޮޑުާނިޒ މެއްާނޯންނ ނެާމިޤައުމުގެާސަލ މަތ އިާރައްކ ތެރިކަްނާގެއްލިއްޖެާކަމަށް.ާހިތ މަާއަކީާމިފަދަާކަންތައްތަކަށްާ

ނޑުމެންާ ގެާތެރޭަގއިާހަމަާބުއްދިފިލ ،ާހަމަާރޯފިލ ާދ ާކަމަށްާވިދ ޅުވ ާަބއެއްާކަހަަލާާބަހުސްާކުރެވެމުންާދ އިރުާއަުޅގަ

މެންބަރުންތައްާމިާމަޖިލިސްާދޫކުރަްއވ ާނުކުންަނވ ކަން.ާސަުރކ ރުާހިންަގވަންާތިއްެބވިާބޭުފޅުންާޚ އްޞަާގޮެތއްަގިއާ

ާއެއީާވަރަށްާހިތ މަހުރިާދެރަކަމެއް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢ މިރަށްާނިޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ މ 

ާފުރުޞަތެއްާމިާއަރުވަނީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި.

ާާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާެއްއާއ  ާމައްސަަލ ާޮބުޑާނިޒ މީ ާމިއަްށވުރެ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެްއާމިހުށަހެޅީ ާބެޭހާމައްސަލަ ނުޑާނިޒ މ  ދެ،ާއަުޅގަ

ާނުލައިގެންާ ާހަރު ާމީހުން ާތެރޭގައި ާޗެމްބަރ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް އޮވެދ ނެ

ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާސަބަބެއް ާެއއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާައޅުަގނޑުމެްނާމިެިއުޅޭ ާވަގުތަށް ާމި ާަވގުތުން ާމި ނޑަްށާޤަބޫލުކުރެވެނީ

ާނުރައްކ ތެިރާ ާތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބަޔަކު ާސޯމ ލިޔ ގެ ާއައިއްސަ. ާހ ލަތަކަށް ާނުރައްކ ތެރި ާއޮތީ ާމި ރ އްޖެ

ައޅުަގނޑުމެންާިމާާކަމެއްާކުރިމަިތވެދ ނެާކަހަލަާޢަމަލުތަކެއްާސޯމ ލިއ ާބަެއްއެގާފަރ ތުންާފެންނަމުންާދ ތީ،ާއެކަން

ާައވަދިނެިތާ ާެމންބަރުންތަކެއް ާމަޖިލީހުގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާއެކަން ާއެބަޖެހޭ. ާެގންނަން ާސަމ ލުކަމަށް މަޖިލީހުގެ

ާއަޅުަގނޑުާމިާމައްަސަލާ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކަުމގައި މަސައްކަތްތަެކއްާކުރަމުންާއެަބދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީާނިޒ މ 

ާމިާނެގީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެްއ ނޑެއް ާއަޅުގަ ާަކމަކަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާތީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަދެއްކެިވާ ާކުރިން ާއަރުަވނީ ާމި ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތައިގެން މަޖިލީހުގެ

ާށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަ

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސަާވިލިމ ފަންނު

ނޑުާބޭނުންާހަމަާނޯޓުކޮށްލަންާމީގެާމިހުރިހ ާމައްސަލަާއެއްާމިާނުކުންނަނީާމިާހިސ ބުންނޭ.ާވެރިކަންާ އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާ ާބ ރު 328ާހިންގުމުގެ ާގޮތު، ާވ  ާޤ ނޫނުގައި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބ ރުތަްއާ)ހ( ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން ާމަތިން ގެ

ާޤައުުމާ ާގޮތަކަށް ާފެނިވަަޑއިގަްނނަވ ހ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަެށވެ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ލިބިގެންވަނީ

ާޤ ނޫނުަގިއާ ާއ އި ާޤ ނޫނުާއަސ ސީ ާބަޔ ންކުރަނީ ާބަޔ ނެއްާނުކުރޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެއް ާޤ ނޫނުާއަސ ސީ ހިންގ ކަށް

ާގޮުތގެ ާއޮްތާާވ  ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާދެން ާތިބީ. ާމި ާތަނުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާއެ މަތިން.

ބިލަށްާއެާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަުމންާސަރުކ ރުާދިފ ޢުކުރައްވ ާމެންބަރަކުާމިހެންާވިދ ޅުވެދެްއވީމަާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާ

ާމިއަ ާއަދި ާމެންބަރަށ އި ާއެ ާބޭނުން ާފަރ ތްތަކަށްާހަނދުމަކޮށްދޭން ާއެންމެހައި ާގެންދަވ  ާއައްަސވަމުން ޑު

ާއެއްާ ާވ ހަކަ ާހިންގަވ  ާޤަުއމު ާގޮތަކަށް ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ހ  ާއަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޮތީކީ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

އްާކުރ ތީެވ،ާނޫނޭ.ާކަރުދ ހުންާކުންފުނިތައްާހައްދަވަިއގެންާމުޅިާޤައުމުާއެކިާސަރަހައްދުތަކަށްާބަހަިއެގންާކަންތައްތަ
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ާޤައުމަށްޓަަކިއާ ާިވސްނުމެއްަގއި ާސީރިއަސް ާތަންތަން. ާހ އަޅ  ާއެބަހުރި ާބިލުގައި ާއަންނަނީ. ާބިލުތައް މިކަހަލަ

ާކަހަލަާ ާބައެއް ާކަހަލަ ާފަހުމްނުވެދ ެނ ާތެރެއަށް ާކޮންސެްޕޓުގެ ާމި ާޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަްނގެ ާވ ނަމަ ވިސްނ ކަުމގައި

ާމަޤު ާބިުލގަިއާއެބަުހރި. ާމި ާކުރިްނާވ ހަކަތައް ާކުޑައިުރކޮެޅއް ާދ ދި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަހުރި. ާވެސް ާތެޭރގައި ސަދުތަކުގެ

ާެއންޓަޕްރައިސަސްާކޮމިޝަންތަކ އިާއަދިާމިކޮމިޝަންތަަކްށާ ާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާޕަބްލިކު ދިރ ސ ކޮށްލިންާދުނިޔޭގެ

ސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނ ާދ ދިާގ ތުގަިއާހިތްވަރުދިނުމަށްާއިތުރަށްާއުފެއްދިފައިާހުންނަާމުއައްސަސ ަތކ ާބެހޭާގޮތުންާވެ

ާ ާސްރީލަްނކ ގެ ާކޮޅުުބގަިއ ާޕަބްލިުކ33.33.4232ާމިއޮތް ާެއއީ ާަނމުގައި، ާޕީ.އީ.އ ރު.ސީ ާުއވ ލެވުނީ ގަިއ

ާއެބަިއާ ާއޮތަތީވެ ާބ ރު ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުގެ ާއޮންަނާކަމިޝަން. ާނަމުގައި ާކަމިޝަން ާރިފޯރްމ އެންޓަރޕްރައިސަސް

ާބަ ާއިތުރަށް ާޑިޕ ރޓްމެންެޓއްެގާއުވ ީލ،ާެއއީ ާުއވ ލުމުެގާގޮތުން. ާމިބައި ާނުދީ ާފުުރޞަތު ާވެސް ާމޮނިޓަރކުރުމަށް ލ 

ާއެާ ާބ ރު ާސަރުކ ުރގެ ާސްރީލަންކ ަގއި. ާއަަވއްޓެރި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހިންަގވަނީ ާއެ ާމިހ ރު ާބަދަލުކޮށްގެން ދަށަށް

ބ ރުާއެއްާބ ރަކަށްާބަދަލުވެެގްނ4ާާމުގެާމައިާތ ގައިާއަދިާމަޖިލީހުގެާބ ރުާއޮތަތީވެާއެްއގަިޑެއއްަގއިާވެރިަކންާހިންގު

ާތިއްބަަވއިގެންާސަރުކ ރ ާ ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމިާމަޖިލީހުގައި ާގޮތް.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާމިއަދުގެ ާދ  ާެވގެން ދިޔ ވަ

ވަަރްށާާއިދިކޮޅަށްާކުރ ާމަސަްއކަތެއްާނޫންާމީކީާޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަނެއްާކަމިޝަނެްއާއުފެއްދުމަީކ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއުފެއްދުމުެގާ ާސަރުކ ރު ާކުންފުިނ ާއެަތކެްއ ާކުންފުނީގެ ާކަރުދ ހުެގ ާއޮތް ާއެބަ ާފެްނނަން ާސ ފުކޮށް ތަފްސީލުކޮށް

ނުޑާއެަކއްަޗކީ،ާސަުރކ ރުެގާ ކުރީަގއިާމިާސަރުކ ރަށްާވަަޑިއގަތުމުގެާކުރީަގއިާަރއްޔިތުންަނށްާވިްއކެިވާއެންމެާމަިއގަ

ާއ މުދަނީތައް ާސަރުކ ުރގެ ާެއްއާާވެރިންނެއް، ާވިޔަފ ރި ާސަރުކ ރަކުން ާނުތިބޭނޭ. ާދޮށަކު ނޑުަތކުގެ ާވަތްގަ ލިބޭ

ާތަންތަްނާ ާފަދަ ާޓްރޭޑިްނާޯއގަނަިއޒޭޝަން ާސްޓޭޓު ާއަޑުބ ރުކޮްށާދަންނަަވން ާހަމަ ާދަންނަަވން ނޑު ނުކުރ ނެ.ާއަުޅގަ

ާވަޢުުދވެަވޑަ ާކަމަށް ާބަދަލުކޮށްެދއްވ ނެ ާރަނގަޅަށް ާކުންފުނިތަކަކަށް ާޕަބްލިކު ާނަތީޖ ާއުވ ަލއްވ  ާއ ޚިރުގެ ިއެގންނެވި.

ާޔުޓިލިޓީޒްާ ާހިމެނޭ ާސަރަހައްދު ާޕްރޮވިންސް ާ ާމެދު ާ ާހ ލު. ާތިބަ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާކޮބައިތޯ. އަކީ

ާނުކުމެ.ާ ާމަހަށް ާހުންނެވީ ާވެސް ާމިހ ރު ާޑިރެކްޓަރު ާޮއފް ާބޯޑު ާެއއް ާކުންފުނިތަކުގެ ާވ  ާމި ާގުޅިފައި ކުންފުނިތަކުގެ

ާނުކުމެ ާވަދ  ާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާާދޯންޏެއްގައި ާަކމެއް ާރައީްސ،ާކުރ ނެ ާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް ހުންނެވީ.ާކުރ ނެ

ާމިާ ާފިކުރު ާހެއްދެވުމުގެ ާގޮތުަގއި ާކަމެއްގެ ާރަނގަޅު ާބޭނުންކުރެޭވ ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާޒިންމ ދ ރު ާކަންތައްަތއް އެ

ާކުރަ ާއެބަ ާޤަބޫލު ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރިކަން ާގެންގުުޅްއވ ފައި ާދަންނަވ ނަްނާބިލުގައި ނޑު ާައޅުގަ ާނަމަވެސް ން.

ާއ މުދަީނާ ާދައުލަތަށް ާއޮތް. ާއެބަ ާތަންކޮޅު ާއެއް ާމަދު ާަގިއ ާ)ރ( ާ)ނ(، ާ)ށ(، ާ)ހ(، ާތެރޭަގއި މަޤުސަދުތަކުގެ

ާއަޅުަގނޑުެމްނާ ާކަމަކު ާއިދިކޮޅެްއ ާސަރުކ ރ  ާއަދި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިބެންޖެހޭ. ާއ މުދަނީ ާސަރުކ ރަށް ލިބެންޖެހޭ.

ާނުވ  ާބަރީޢަކުރ ކަށެއް.ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާޚިދުމަތްތަކުން ާރަްއޔިތުންގެ ާހުއްޓުވ ލ ކަށް. ާނުދީ ާއ މުދަނީ ާަސރުކ ރަށް ާއެ ނެ

ާައޅުަގނުޑާ ާބިލުގަިއ ާދެންެނިވ ާމި ާަބޔަކީ ާއެ ާހުންނަންޖެހޭނެ. ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާފިކުުރ ނޑު ާމައިގަ މި

ާ ާމަޤުސަދު ާބިލުގައި ާމިދ  ާތ4ާެބަހުސްކުރެވެމުން ާބައިތަކުގެ ާހިމެނޭ ާމި ާކަމެއްާަގއި ާފެންނަ ާއިުތރުކޮށްލަން ރެއަށް
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ާއުފެއްދެވުމަްށާ ާކަމިޝަންތައް ާޕްރަިއވެޓޭޭޒޝަން ާޤައުމުތަކުގައި ާއެހެން ާދަންނަވަނީ. ާމި ާައޅުަގނޑު ކަމުގައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއިތުރުކުރެވިފަ. ާމ އްދ  ާމި ާއެބަހުރި ާތެރޭގައި ާމަފްހޫމްތަކުގެ ާކަހަލަ ާެއކި ާފެނިފައިހުރި އަޅުަގނޑަށް

ާ ާކޮްށެގްނާއަޅުަގނޑު ާމިކަންތައްތައް ާނަމަވެސް ާބަޔެކޭ. ާއިތުރުކުރަންޖެހޭ ާމީވެސް ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ މިތަޅުމުަގއި

ާހަަމާ ާމަރުޙަލ ގައި ާިމބިލުގެ ާަމއްޗަށް ާމައްސަލަތަކުގެ ާދިމ ވ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުީރގައި ާދިއުުމގެ ކުރިއަށް

ާޤައުާ ާއެހެން ާމަޖުބޫރޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއުކާއަލިއަުޅވ ލަން ާދެްއވުމ  ާހައިސިްއޔަތު ާޤ ނޫނީ ާވެސް މުތަކުގައި

ާ ާަބޔ ންކޮށްދެނީ ާިބލުގައި ާމި ާގޮތް ާއެކުެލވިގެްނވ  ާއޮޭވާކޮމިޝަނެްއ.ާކޮމިަޝން ާކުންފުނީގަިއާެއބަ ާދ  ާ;އުފެދިގެން

ާއޮތޯރިޓީާ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްިޑްވސް ާރައީސ އި ާޮކމިޝަނުގެ ާސަރވިްސ ާސިވިލް ާޭއގެތެރޭގައި ާމައްޗަށް. ެގާމެންބަރުންގެ

ާބޭފުަޅކުާ ާއެހެން ާއައިްސ ާެއއް ާވ ހަަކ ާމެންބަރެއްގެ ނޑަައޅ  ާކަ ާެއ ާބޯޑުްނ ާއޮތޯިރޓީގެ ާއެ ާުނވަތަ ގަވަރުނަރު

ާއެކިެއިކާ ާއަދި ާފަދަ ާއިންޑަްސޓްރީ ާޓޫރިޒަމް ާއިން ާއެޯސސިއޭޝަްނ ާމޯލްޑިވްސް ާފަދައިން ހިއްސ ކޮށްލެްއވި

ޔ ތަކުންާރެޕްރެޒެންޓޭޝަންާއެްއާދިމ އަކުންާނަގައިފިްއޔ ާވަިކވަިކވެފައިާހުރިާއެހެންާވިަޔފ ރިާކުންފުނިާފަދަާޖަމުޢިއް

ާމިއަށްުވެރާ ާއަދި ާކަންތައްތަުކެގާތެރެއަށް ާއަންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާހ ލަތަށް ާަނގަންޖެހޭނެ.ާޖެހޭ ާދިމ އަކުން އަނެއް

ާކޮމި ާއަދި ާކޮމިޝަން ާމީގެ ާއަދި ާިވސްނަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސީރިއަސްކޮށް ާވުރެ ާމިއަށް ޝަނުގެާފުންކޮށް

ާހުިރާ ނޑަައޅ ފައި ާކަ ާބެލެހެއްުޓމަށް ާރިޔ ސަތު ާޭއގެ ާގޮތ އި ާޢައްޔަންކުރަްއވ ނެ ާޗެއަރމަން ާ ާވަިއސް ޗެއަރމަނ އި

ާ ާއުޖޫރަ ާއޭގެތެރޭގައި ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން ާސީރިއަސްކޮށް ާހަމަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ަގިއ32ާގޮތްތަކަށް

ާމެންބަރުން ާޗެއަރމަން ާަވިއސް ާރަްއޔިތުްނެގާކޮމިޝަނަރާޗެއަރމަނ ިއ ާަކނޑަައޅ ނީ ާއިނ ޔަތްަތއް ާއ އި ާމުސ ރަ ގެ

ާކަމަްށާ ާއެްއ ާަވޒީފ  ާަޓއިމް ާޕ ްޓ ާމެންބަރުކަމަކީ ާކޮމިޝަްނގެ ާ)ނ(ގަިއ ާޭއގެ ާބަޔ ންކޮށްދީފަ. މަޖިލީހުންނޭ

ާކޮށްލަން. ާރީވިޒިެޓއް ާފަަހތަށް ާމީގެ ާއަނެްއކ  ާއަދި ާއަުޅަގނޑުެމން ާއެބަޖެހޭ ާއަދި ާހިސ ބުން ާމި ނަޑއަަޅއިދީ. ާކަ

އަޅުަގނޑުމެންާހަފްތ ާއަކުާުނވަތަާމަހަކުާެއއްާފަހަރުާޖަމ ވެލ ނެާކަމިޝަނެއްާއުފައްދ ފަިއާއެާމީހުންނަށްާމުސ ރަާ

ނަޑއަޅ ަފއިާދޫކޮށްލުމަކުންާމީގެާފުރިހަމަާޒިންމ ާނޫފުލޭނެ.ާމިާކަމަކީާހަމަާ ގެާނަުމަގިއ9ާާުގނަކުރަނ49ާާްއެއްާކަ

ާޕްރަިއވެ ާޤައުމުގެ ާފުލްކޮށް ާހަމަ ާގުޅުންހުރިާއޮންނަން ާޕަބްލިކ  ާރައްޔިތުންނ އި ާބަލަހައްޓ  ާހ ލަތު ޓޭޒޭޝަްނގެ

ާަކނޑަްނާ ާއަޅ ، ާިމންވަރ އި ާދ  ާެގއްލުންވަމުން ާީމގެން ާމިންވަރ  ާވަމުންދ  ާަފއިދ  ާއުެފއްދުމ އި ކުންފުނިތައް

ށްާެވއްޖެާކަމަށްާވ ާއިނގެންޖެހޭާފަދަާޢިލްމީާބަޔަކުާތިބެގެންާޤައުުމގެާކުރިަމަގށްޓަކައިާަތއްޔ ރުކުެރވޭާކޮިމޝަނަކަ

ާެއާ ާޢައްޔަންކޮށްގެން ާބޭބޭފުުޅން ާިތއްބެވި ާވެރިކަމުގެ ާމިއަދުެގ ާދ ނެ. ާރަނގަޅުެވގެން ާއެންމެ ާކޮމިޝަން ާމި ނަމަ

ާއަދިާ ާނަމަ،ާގޮސް ާވ  ާކަމުގައި ާކުންފުންޏެއް ާކުރ  ާބީދައިން ާހަލ ކުރ  ާމިތަން ާއެތަން ާހިސ ރުކޮްށގެން ާލައްވ  ބަޔަކު

ާސިާ ާފަރ ތްތަކުން ާތިބި ާކުރަންެޖޭހާދެން ާއުނދަގޫވުމަށްަޓކައި ާރައްޔިތުންނަށް ާނުކުމެ ާއިނދިޮކޅަށް ާގޮތުން ޔ ސީ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާހ ލަތަކީ ާމިއަުދެގ ާނުކުރަން. ާތ އީދެއް ާިމއަށް ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާދިުއމަކީ ާެވގެން ާގޮުތގައި ކަމެއްގެ

ާައޑުައއް ާއެކު ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާއިރު ާވ ހަކަދައްަކންޖެހޭ ާބިލުތަކަށް ާިވސްނ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ،ާމިފަދަ ަސވ 
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ނުޑާ ާއަޅުގަ ާވެސް. ާމެންބަރުން ާދިފ ޢުކުރައްވ  ާކަންތައް.ާސަރުކ ރު ާމި ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޒިންމ ދ ރު ސަރުކ ރު

ާއެަބާ ާމެންބަރެއް ާދ އިރ ގެ ާއެ ާވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަިދ ާދަންނަ، ާގ ތުން ާފުދޭވަރަކަށް ާސަރަހައްދެއް ދިފ ޢުކުރ 

ާހިމެޭނާހިމެނިވަޑަ ާޒޯުނަގއި ާމުއްޠަލިބުގެ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ިއގަންނަވ 

ާމުދ ާ ާރައްޔިތުްނގެ ާޮފނުވަނީ ާމި ާިއއްޔެ ާސޮއިކުރ އްވ ަފއި ާެއއްަގއި ާސިޓީ ާަކއުންސިލަރު ާއަތޮުޅގެ ފަރެހުގައި.ާގދ.

ާތިމަންނައަ ާޗެކުލިސްެޓއް ާތަކެތީގެ ާސ މަނ އި ާހުރި ާއެާގޮތުަގއި ާހުންނެވި ާވެރިައކަށް ާޒިންމ ދ ރު ާފޮނުވައިދޭށޭ. ށް

ާއޮްތ.ާ ާއެބަ ާއިންތިޚ ބެއް ާކުރިމަގުގަިއ ާޖެހެނީ ާމި ާވ ހަކަދަްއކަން ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ފޮނުވަނީ.

ާވިދ ޅުވަީނާ ާކޮމިޝަނުން ާއިލެކްޝަންސް ާކޮިމޝަނުންނ އި ާސަރވިސް ާިސވިލް ާއިންތިޚ ބުގައި ާކައުންސިލު ލޯކަލް

ާވަުގުތާ ާމި ާމީގެތެރެއިން ާއެހެންވީމ ، ާހުންނ ނީ. ާަވގުތު ާމި ާވެރިއަކަްށ ާިއސް ާރަށްރަުށގެ ާވެރިެއކޭ ޒިންމ ދ ރު

ާމިތަނުންާ ާމީހުން.ާއެތައް ާތިބި ާކަމުަގއި ާކުރިއަްށާކައުންސިލަރު ާތިބި ާއެބަ ާެކނޑިޑޭޓުން ާބައެއް ާތިބި ކުރިމަތިލ ފައި

ާމި ާޒ ތުން ާމިދަންނަވ  ާައޅުަގނޑުމެން ާސަރުކ ރަކުްނާާހޮވަިއގެން، ާަކއުްނސިލަރުން. ާތިބި ާގެންނަވ ފައި ސަރުކ ުރން

ާތިމަންނ މެންާ ާގޮތަކަށްތޯ ާރަނގަޅު ާކޮންކަހަލަ ާޚިދުމަތުން ާދޭންމިޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާނުގަންނަވ  ވިސްނ ަވޑަެއއް

ާކައު ާއަތޮޅު ާގުޅުއްވ  ާއެބަ ާއަނބުރ  ާއަލުން ާދިޔައިމަ ާއަނބުރި ާއަލުން ާމިއެްއޗިހި ާއޮތީ. ންސިލަުރާވިސްނަން

ާބަޔ ްނކޮށްދެްއވ ަކްށާ ާކަެމއް ާލިސްެޓއް ާކޮން ާނޫނެ. ާލިސްެޓއް ާމި ާބޭނުންވީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަނެއްކ ވެްސ

ާަނގ ާ ާއެްއޗިހި ާއިންޖީނުގެތަކ  ާހަދަނީ. ާދީ ާެއއްޗިހި ާގޯތިތަކ  ާރައްޔިތުންެގ ާދިމަދިމ ލުން ާއެިކ ކެރިވަަޑެއއްނުގަނޭ.

ާ ާރޭިވގެން ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާސަރުކ ރުން ާބޭނުންކުރީމާ ހަދަނީ. ާބަޔަކު ާމިފަދަ ާފޯރުވުމަށްޓަކައި ާނުފޫޒު އިންތިޚ ބަށް

ާކަމަށްާ ާކޮމިޝަން ާއިލެކްަޝންސް ާކޮމިޝަނ އި ާސަރވިސް ާސިވިލް ާފަރ ތަކީ ާމިއޮތް ާހުށަހަޅަން ކޮމްޕްލެއިންކުރަން.

ާ ާކައިީރގައި ާއަނެއްހެން ާއޭނަ ާވިދ ޅުވަީނ ާެވސް ާބޭފުޅަުކ ާތަނުން ާއެ ާދެންެނވީމަ ާތަނަށް ާއެ އިނދެލުމަކުްނާވ ތީެވ

ާމައްސަލަާއެއްާެނއްތ އޭ.ާއެކަަމކުާއެކަންާމިާކުަރއްވަނީާއޭނައޭ.ާއެފަދަާކަންތައްަތއްާއެަބުއޅޭ..

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާބިލުގެާދ އިރ ާއިންާވ ހަކަެދއްެކވުންާއެދެން.

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޙުސަާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ 

އ ދެ،ާބިލުގެތެރެަގއިާހިމެނޭ،ާޕަބްލިކުާއެންޓަޕްރައިސަސްާޭއާމިާކިޔެނީާރައްޔިތުންާއުފައްދައިގެންާއުޅޭާޔޫޓިލިޓީްސާ

ާބޭފުޅުްނާ ާއެ ާދަންނަވަނީ. ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާވެރިްނގެ ާތިބި ާއިްސކޮށްފައި ާތަންތަނަްށ ާއެ ކުންފުނިތަކ އި

ނޑައަޅަންާއެނގޭނީ.ާހުިރާޢަމަލުކުރައްވަމު ާކަ ާމ ދަމ ގެާތަޞައްވުރެއް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާކިޔަިއގެންތ  ާދ ާގޮތެއް ން

ާރަނގަޅަްށާ ާވިސްނ  ާެއއްޗިހިަތކެއް ާވެްސ ާކޮންމެ ާމ ޒީ ާފަހަތުގެ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާދ ީނ ާކުިރއަށް ފިޔަވަޅުމަތިން
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ާވެގެންނޭ. ާމިހެން ާޖެހެނީ ާމި ާަދންނަވަން ާވ ހަކަ ާއެ ާބ ރުާާދިރ ސ ކޮށްތ . ާވަރަށް ާހިނގ  ާއެބަ ާކަންތައްަތްއ މި

ސްޕީޑެްއގައިާރ އްޖޭގެާހުރިހ ާދިމ ލެއްގައި.ާނޯތުާޔޫޓިލިޓީްސާކުންފުންޏ އި،ާސެންޓްރަލްާޔޫޓިލިޓީސްާކުންފުންޏ އި،ާ

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ސީގެ ާވިދ ުޅވ  ާެއ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާކުްނފުނިތަކަށް ާމި ާޔޫޓިލިޓީސް. ާމ އްދ ގ337ާާެސަދަން ވަނަ

ާ ާއިރުަގިއާ)ޅ( ާކުެރއްވި ާކަންތައްތައް ާމަތިން ާބ ރުގެ ާލިބިަވޑަިއގަންަނވ  ާއެއްކޮށް ާމ އްދ ތަްއ ާއަދި އ 

.328ާއަށްާވުެރާކުރިންާމިާއޮތ337ާާީވަނަާމ އްދ ގައިާއޮތީާޯކެޗއްކަންާވެސް.328ާާއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނޭާ

ާކ328ާު ާވުރެ ާއަށް ާ)ނ( ާ)ނ(. ާއޮތީ ާމި ާަފހަތުގައި ާވުރެ ާއަށް ާ)ހ( ާބުނަނީާގެ ާ)ހ(ގައި ާ)ހ(. ާއޮތީ ރީަގއި

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާވަނީ ާލިިބގެން ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާވެިރކަން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާވ  ާޤ ނޫނުަގިއ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާއަންނަންޖެހޭނީާ ާދެން ާމަތިން. ާގޮތުގެ ާވ  ާޤ ނޫނުގައި ާމިކަމ . ާވ ން ާެއއްބަްސވަން،ާިއއްތިފ ޤު ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަށޭ.

ާއަްށާާމ ލިއްޔަތުގެާ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުަތއް. ާގެނެޭވ ާކަންަތއްތަކަށް ާޒ ތުެގ ާިމ ޤ ނޫނ އި

ާެއާ ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާެއއް ާވ ަހކަ ާއޮންނަ ާލަްއަވއިގެން ާތަންދޮށަށް ާެއްއޗިހިާއެނދު ާއެ ގަބޫލުފުޅުނުކުރެްއވޭތީ

ާ ާައޚުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކުަރއްވ ީތވެ. ާއެހެން ާއެކަން ާވަުރގަަދާވިދ ޅުވަނީ ާވަރަށް ާިތްއބަވ ފައި ާމިތ  ާވިދ ޅުވަނީ މި

ާ ާވަދެ ާމަޖިލީހަށް ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާމި ާކަމަށް ާއެއް ާހުވ ކޮްށެގްނ99ާާވ ހަކަ ާއޮތް ާޖަދުވަލުގައި ާމި ާގޮތުަގއި މެންބަރުންގެ

ާތިމަން ާތީއްޗެއް ާނޫނޭ ާވ ހަކަދަްއކަމުން، ާހުށަހަޅައިގެން ާމީތި ާމެންބަރަކު ނޑުެމންގެ ާއަޅުގަ ާބުނަނީ ާމި ނ ާތިބެ

ތަސްދީގެއްާުނކުރ ނަމޭާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާދަންނަަވިއގެން.ާމިހެންާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާއެބަާވިދ ުޅވޭ.ާމިީއާ

ާތަދުވެތިާ ާމިއަްށވުރެ ާހަޔ ތެްއގައި ާވ ހަކައެއްތޯ.ާދުސްތޫރީ ާދެރަވަރު ާކިހ  ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާނެތް ާހުއްޖަތެއް ކޮންކަހަލަ

ާޤ  ާއެބަހުރިތޯ؟ ާއިޞްލ ުޙާކަންތައްތަެކއް ާތި ާިވދ ޅުވަނީ ާމި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާހަދ  ނޫނު

ާޖެއްސުންާ ާކ ކަށްތޯ ާނުދޭނަމޭ. ާފ ސްކުރިއަކަ ާތި ާދަންނަވަިއގެން ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތިމަންނ މެން ގެނެޔަސް

ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއޮތީ ާއަަޅނީ. ާމި ާހުރަސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކަށްތޯ ާކޮން ާކުރަނީ. ާރިޕީޓުކޮްށާާމި ނޑު ާއަުޅގަ އެ

ާއަްށާ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހީެވއޭ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާފަހަރު ާބައެއް ާދަންނަަވނީ ާމި ތަކުރ ރުކޮށް

ާއެމް.ޑީ.ީޕެގާ ާނެތޭ ާމިއަކު ާއޭ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހި ާއޮތީ ާމި ާމީގައި އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވ ހެން

ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމީކީ ާއިންސ ުފވެރިކަމ ިއާޤ ނޫނުއަސ ސީެއކޭ. ާރަްއޔިަތކަށް ާކޮންމެ ާދިވެހި ާމިއީ ާނޫނޭ. ާމެނިފެސްޯޓއެއް ގެ

ާގޮތަށްާ ާދ  ާކުރެިވގެން ާމި ާމަތިން ާުހވ ެގ ާހުރި ާކޮށްގެން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޚިދުމަތްދެްއވުމަށް ާއެކު ހަމަހަމަކަމ 

ާވަނީ ާމި ާމިހެން ާެޖހޭތީ ާމައްސަލަަތއް ާެއ ާނުވ ނެ. ާކޮްށގެން ާކަންތައްތަްއ ާޢިއްޒަތްތެރިާނޫނީ ާމަޖިލީހުގެ ާމި .

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއެބަާވިދ ުޅވޭާެއކަމެއްާނުކުރަނަމޭާތިމަންނ މެން.ާއެސް.ޓީ.އޯާއަށްާިވޔަސްާހަދަނީާާމެންބަރުން

ނޑުމެްނގެާޤައުމުަގިއާ މިހެން.ާއަދިާދެންާހުރިާކުންފުނިތަކަށްާވެސްާހަދަނީާމިހެން.ާނުވެގެންާދ ާހިސ ބުގައިާއަުޅގަ

ާފެން ާސަުރކ ރުަގިއާާއޮތް ާވިޔަފ ރިވެރިޔަކު ާދިވެހި ާހަމަ ާދިެވްއސަކު ާގަތުމަށްޓަކައި ާޝެއަރ ކުންފުނީގެ

ާވިއްކ ެލއްވީ.ާހިޓ ީޗާ ާއެ،ާޭބރަށް ާއޮތަތީސްތ  ާޝެއަރާވިއްަކވ ށޭ.ާރ އްޖޭަގއި ާތި ާއަށް ާތިމަންނ  އިލްތިމ ސްކުރެްއވީ
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ގެވޭާފަދަާގ ބިލުކަންާތިބިާދިވެހިާރައްޔިތުންާމިާކުންފުންޏަށްާޖަޕ ނަށް.ާމ ލޭާއިންޓަނޭޝަނަލްާއެއަރޕޯޓުާވެސްާހިން

ާބަަޔުކާ ާއެފަދަ ާތިބޭނެ. ާވެްސ ާފަރ ތްތަކުަގއި ާުގޅިފައިވ  ާސަރުކ ރ  ާފަރ ތްތަކ އި ާއިނދިކޮުޅ ާތިބޭނެ. ޤައުމުަގއި

ާނަ ާރިޕޯޓެްއާދެްއވި ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާރަނގަޅަށް ާކޮމިޝަންތަަކކުން ާޤ ނޫނުތަކ އި ާރަނަގޅު ާމިކަހަލަ ަމާހޮއްަވވަިއގެން

ާމިނިސްޓަރަކުާ ާޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަނަށް ާނަމުގައި ާޮކމިޓީގެ ާޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަން ާނުދިަޔއީސް. ާބުރައިގެން އެހަނަކުން

ާމ ްތާ ާއޮތީ. ާއޮްތާހިސ ބުގައި ާކޯޕަރޭޝަން ާވޯކްސް ާހައްދަަވނީ. ާއެްއެޗއް ާހައްދަވ  ާމަނިކުފ ނު ާއެ ނަޑއަުޅއްވ ަފއި ކަ

ާކުިރއަ ާދެނެވޮިޑގަްނނަވ ނީ ާމޮޅަްށ ާދ ާކަލ ނގެ ާުކޅެމުން ާކޯޕަރޭޝަން ާވޯކްްސ ާމި ާެވސް ާކެމްޭޕނުތަކުގަިއ ާމިދ  ށް

ދައުރު.ާއަޅުަގނޑުާއެާދ އިރ ެއއްަގއިާހިމެނޭާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ާއިންާއެމް.ޑީ.ޕީންާކައުްނސިލަރުާކަމުގައިާގޮިޑއަްށާ

ާކޯ ާވޯކްްސ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާފެއްޓި ާދަްއކަން ާވެސް ާފުރަތަމަ ާުކއްޖ އ  ާއެ ާނެރެފައި ާވަޒީފ ަތްއާކުއްޖަކު ޕަރޭޝަން

ާގޮފިާ ާހަތަރު ާދެތިން ާބައިވެިރވެ ާކަމުގައި ާމި ާދީ ާވޯޓު ާއަށް ާތިމަންނ  ާއަވަހަށް ާނިކަން ާދޭނަމޭ. ކަލޭމެންނަށް

ާކޯޕަރޭޝަްނެގާ ާވޯްކސް ާމިީއތޯ ާވެްސާދިޔަ. ާއަށް ާކޮންްގރެސް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހަދައިގެން ާގޮފި ާހަތަރު ާތިން ހަދ ލަދޭށޭ.

ާއަޅުަގނޑުެމން ާއަކީ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިކަހަލަާާބޭނުމަކީ.ާމިއީތޯ ާވ ހަކަ ާއިންޞ ފުގެ ާއ އި ާހަމަ ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާދައްކ  މި

ާގެންގުުޅއްވ ީނާ ާވިްސނުންފުޅު ާއެންޓަޕްރައިސަސްަތކުގެ ާމިފަދަ ާކޮމިޝަންތަކުން ާމިފަދަ ާއަންނަންޖެހެނީ. ޤ ނޫނު

ާޔޫ ާމި ާއަދި ާުއފެއްދޭނީ. ާކޯޕަރޭޝަން ާކޯޕަޭރޝަން،ާރޯޑު ާވޯކްސް ާތެެރއަށްާކޮންގޮތަކަށްޯތއޭ ާކުންފުނިތަކުގެ ޓިލިީޓްޒ

ާކުޅުަމކަްށާ ާއޮތް ާކުޅެން ާގޮތުން ާެޝއަރތަކެއްތޯ.ާމީީކާސިޔ ސީ ާހިއްސ ތަކ އި ާަރއްޔިތުންެގާޮކންކަހަލަ ވަދެގެންދ ނީ

ނެޑްއާނޫންާބޭނުންާވަރަކަށްާކޮށ ާތިރިކޮށްލ ކަށް.ާބޭނުންާބަޔަކަށްާދީާހަދ ކަށް.ާއަނެއްކ ާ ދޫކޮށްލ ފައިާއޮތްާމަސްގަ

ާފަ ާއަެނއްގިނަ ާމަްއޗަށް ާވަޢުދުގެ ާެއއް ާޮދގު. ާވެސް ާހަދަނީ ާމިކަމުގަިއ ާަމއްަޗްށާާހަރަށް ާަވއުދުގެ ާއެްއ ވަޢުދުެވ

ާދެންާ ާަތޞައްވުުރކުރަްއވަނީ. ާދޮގު ާއަނެްއކ  ާހަމަ ާވެސް ާދ އިރު ާއުްސެވގެން ާވަރަށް ާފަރުބަދަައކަްށ ާބޮޑު ވަޢުދުތައް

ާކުރެއްވު ާެއަކންާޖަސްޓިފައި ާގޮތަކީ ާކުރަްއވ  ާގޮުތްނާކަންތައް ާމިކަންާހ މަކޮށްދެއްވުމުގެ ާޮގތުން،ާރައްޔިތުންނަށް މުގެ

ާމ ލެަގިއާ ާމިސ ލަކަށް ާކަންތައްަތކަށް، ާމި ާއަރ  ާތިބެ ާގަނެނުލ  ާވެސް ާގަޑި ާސަރުކ ރުން ާއަށް ާީޓވީ ދައުލަތުގެ

ާމިހ  ާއުުޅްއވ  ާކުރިމަތިލައްަވިއގެން ާއަްށ ާދ އިރ  ާދެކުނު ާމައްޗަްނގޮޅި ާކުރިމަތިލުމަށް ާމުނިސިޕަލްޓީގެާމޭޔަރުކަމަށް ރު

ރައީސްާސަރަނގުާއ ދަމްާމަނިކުާރޭގައިާވެސްާކުރަްއވަނީާެކމްޕެއިން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަދިާރުހުންާވެސްާނުދީާއޮތްާ

ނޑެއްާަފއްޓ ފައިާމިާއޮތީ.... ާވަޒީެރއް.ާބަޖެޓްާތަޞަްއވަރުެގާނަމުގައި.ާއަެނއްކ ާއަނެއްާުކޅިގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު،ާއަިދެވސްާދަންނަވ ލަންާޕަބްލިކުާއެންޓަރޕްރައިސަސްާބިލަށްާވ ހަަކދެއްކުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާ
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ާއަ ާިއނގޭތޯ. ާމިއީއޭ ާބޭނުމަކީ ާއެންޓަރޕްރަިއސަސްގެ ާޕަބްލިކު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނޑުމެްނާމިއީ ުޅގަ

ާކަމަކ ތޯއޭާ ާކޮން ާޮގތް. ާވ ްނވީ ާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިކު ާަރއްޔިތުންނަށް ާވ ހަކައެކޭ ދައްކަންޖެހޭ

އެންޓަރޕްރައިސަސްާވ ާގޮތްާމިދަންނަވަނީ.ާދައުލަތުގެާފަިއސ ާނަހަމަާގޮތުަގއިާބޭނުންކުަރއްަވއިގެންާަރއްޔިތުންނަްށާ

ާވަރު ާދޭންވ  ާޚިދުމަތަކަށް ާދޭންހުރި ާެއތ ާާއޭގެން ާިވއްކ ަލިއގެން ާއަށް ާމޯލްިޑވްސް ާޓެލެވިޜަން ާގެންޮގސް އިތުރަށް

ާ ާކުރަނީ ާމި ާކެމްެޕއިން ާތިބެގެން 7ާާއަރ  ާަކއުންސިލު.4233ާާފެބުރުއަރީ ާސިޓީ ާމ ލޭގެ ާއިންތިޚ ބަށް. ާއޮންނަ ގައި

ނޑުމެންާދައްކަން.ާެއއްކޮޅުންާދެންާމި ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާާމިއަށްވުރެާބޮޑުާކަންަތއްާަގނޑެއްާއެަބއޮތްތޯާއަުޅގަ

ާކިހ ބޮޑެތިާ ާދެން ާކަމަށް. ާގޮސްފި ާއަތްދަށަށް ާމީހުންގެ ާސޯމ ލިޔ  ާމިހ ރު ާަބއި ާބައިކުޅަ ާދެ ާޤައުުމގެ ާވިދ ޅުވަނީ މި

ާިމާ ާެއއް ާވ ހަކަ ާޮކންމެ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާޖެހެނީ. ާމި ާތިބެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ބިރުވެރިކަމެްއަގއިތޯ

ނޑީަގއި.ާއެންޓަރޕްރައިސަސްާއ އިާޕަްބލި ކ އި،ާކޮމިޝަނ އި،ާބިލ ާހިމެނެންޏ ާއަންނ ނެ.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގޮ

ާފ ސްކުރިޔަްސާ ާތި ާކަޭލމެން ާވަަރކަށް ާކިތަންމެ ާވިދ ުޅަވނީ ާވެސް ާއަޚުން ާޢިްއޒަްތތެރި ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަކަށްާލަްއވ ީނާއިންާފ ްސކޮށްފައިާފޮނުވިއްޔ ާަރއީސުލްޖުމްާ;5ކުޅަދ ނަކަމެއްާނޫނޭާފ ސްކުރ ކަށް.ާ ހޫރިްއޔ ާވަިށގަ

ާސަރުކ ރެޭކާ ާއޮތް ާހެން ާބ ލިދީއެއް ާހަމަ ާދަންނަވަނީ ާމި ާފަހަރު ާބައެއް ނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ ނަޑއެިޅގެން. ކަ

ާކަންތައްތަކުަގިއާ ާމުހިއްމު ާމިކަހަލަ ާމިހ  ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާވިސްނެނީ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާމީގައި ާހަމަ. މިއީ

ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކިއާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާގޮތްދޫކޮށްލަްއވ ފައި ާފަހަރު ާއެއް ާއަޅެ ާފަރ ތްތައް ާދިފ ޢުކުރައްވ  ސަރުކ ރު

ާނުކުމެވަޑަިއގަންނަވަީނ.ާ ާބޭރަްށ ާގެއްލުވ ލ  ާކޯރަމް ާގެންދިޔަނުދީ ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް ާބައްަލވ ށޭ. ވިސްނ ަވޑަިއގެން

ާވ ހަކަ ާފަރ ތުން ާއިދިކޮޅު ާހަމަ ާކުރަްއވ ނެ ާވެސް ާއޮންަނާއެކަން ާގުޅިލ މެހިފައި ާއިރަްށ ާފައްޓ  ދައްަކވަން

ނެޑއްާހެންާވަދެފައިާނުކުންނ ނެ.ާއިއްޔެާވެސްާހީީވާހޮވ ާކ ންއުޅޭާމިތ ނަގއި.... ާއައިްނގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަ ާގުޅޭ ާބިލ  ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދައްކަވަނީ ާތި ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާނޫން.ާާޢިއްޒަތްތެރި ެއއް

ާއެހެންވީމ ،ާބިލުގެާދ އިރ ާއަްށާވ ހަކަާކުިރއަށްާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަންާވަރަށްާބޮޑަށް.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާ

ާއެަބވޭ.ާއަުޅގަ ާއެއް ާވ ހަކަ ާއެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާރައީސް،ާމީަގއި ާމީގަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން ާހިއްސ ކޮށްލަން ނޑު

ާބޯޑުތަކަށްާމީހުންާޢައްޔަންކުުރމ ާބެހޭާމ އްދ ގައިާމިާއޮތްާވ ހަކަ.ާއަދިާޭއގެާކުރިންާޚ ްއޞަާގޮތެްއގަިއ....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާކެނދިކުޅު ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތެއް ާހުށަހެޅުމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދ އިރ ެގާމިހ ރު ދޫ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާއަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާހަކަދެއްެކުވން:ވ މަދުާޢީސ ާކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކެނދި

ާބިުލެގާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެންދަވ  ާވ ހަކަަދއްަކވަމުން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބޭރުންާވ ހަކަދައްކަވ ާމިާތަނުަގއިާތިއްެބވި....މަޢުޟޫޢިންާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަންނަވ ފަ.ާ ާވ ަހކަ ާއެ ާނިސްބަތްކޮށް ާމެންބަރަށް ާަވނީ ާތަކުރ ރުކޮށް ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަަޑއިގެންެނވުންާއެދެން.އެހެންވީމ ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަާއެއްާކަަމކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއިށީނދެާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާ

ާޕަބްލިކުާ ާދަންނަވ ލަން ާއެުކ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާަވރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ާބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލު ާކޮމިަޝންގެ ާބަލައިގަނެފަިއާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާއިން ާކޮމިޓީ ާމި ާއެބަޖެހޭ. ލައިގަންނަން

ާގުޅުންހުރިާ ާސީދ  ާަރއްޔިުތންނ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާައދި ާނަމަވެސް ާއިން ާކޮމިޓީ ާއިޤުތިޞ ީދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާތިިބާ ާޤައުުމގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާމި ާމަސައްކަތްކުެރްއވުމަށްފަހުގައި ާނަމަެވސް ާކޮމިޓީން މ ލިއްޔަތު

ނޑުމެންާބޭނުންވ ނެާކަމަށ އިާއަިދާފަ ންނުވެރިންގެާިވޔަފ ރީގެާއިުޤތިޞ ދީާފަންނުވެރިންގެާލަފަޔ އިާއިރުޝ ދުާއަުޅގަ

ނޑުމެންާއެނބުރި.... ާމަސައްކަތަށްާފަހުގައިާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން. ާމެންބަރު،ާވ ހަަކާމަޑުކޮށްލަދެްއވުން ާމަޑުކޮށްލަދެއްވުްނާއެދެން.ާިޢއްޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،ާވ ހަކަ

ާކެނދިކުޅުޫދާ ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު އ ދެ،

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާއަށް.ާ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާކަދެއްެކުވން:ވ ހަޢީސ ާމަދުާނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކެ

ާަރއީްސާ ާފ ހަގަކުރެްއވީމަ، ާނުކުތ  ާައޅުަގނުޑގެ ާމަޑުކުރަްއވ . ާފ ހަގަކުރަްއވަންދެން ާނުކުތ  ާނިޒ މީ އަޅުަގނުޑގެ

ނިންމަވ ނީާއެއީާނިޒ މީާނުކުތ އެއްތޯާނުވަތަާނޫންތޯ.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާބުނަނީާއެހެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަޅުާ ނުޑެގާރައީސަކަށް ާއަުޅގަ ާކޮބައިކަެމއް. ާއަކީ ނުޑެގާނުކުތ  ާއަުޅގަ ާނޭނޭގނެ ާފަށ ތަނަކުން ާވ ހަަކދައްކަން ނޑު ގަ

ާޚިލ ފަށްާ ާމަޢުޟޫޢ  ާބިލުގެ ާއޮންނަ ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާމެންބަރުން ާތަކުރ ރުކޮށް ާތަނުގައި ާމި ާއަކީ، ާމައްސަލަ ނިޒ މީ

ާޢިއްާ ާެއކަން ާދ އިރުަގއި ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަެއއް ާައީކާހިތަށްއެރިހ  ާވ ހަކަ ާހުއްުޓވަންޖެހޭނެ.ާދެވަނަ ާރައީސް ޒަތްތެރި

ާއެމް.ޑީ.ީޕާ ާތިބީ ާިމތަނުގައި ާއިރު ާވިދ ޅުވި ާދެފަހަރު ާތަކުރ ރުޮކށް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާކޯރަުމގެ މިތަނުގައި

ާ ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާތަނުގައި ާމި ާހަމަކ5ާޮމެންބަރުން. ާކޯރަމް ާތަނުގައި ާމި ާމުޅިންހެން ާތިބީ. ާތިބީާމެންބަރުން ާމި ށްގެން

ާއަްށާ ާޒިންމ  ާމަޤ މުގެ ާމެންބަރުންެގ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާގޮަތށް ާއޮޅޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިެވހި ާމެންބަރުން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ާމަލ މ ތްރައްދުވ ާގޮތަށްާވ ަހކަދައްކ ތީ...

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއުުޅއްވި ާވިދ ޅުވަން ާމިހ ރު ާމެންބަރު، ާޤަބޫލުކުރަން.ާާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް ާވިދ ޅުެވވިްއޖެ މައްސަލަ

ާޕަބްލިުކާ ާވަނީ ާމި ާކުރިމަީތގައި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާމިހ ރު ާފަދައިން ާދެންނެވި ާވެސް ާކުރިން އަޅުަގނޑު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާގެންިދއުމަށްޓަކަިއ ާވ ހަަކކުރިއަްށ ާދ ިއރ ގަިއ ާބިުލގެ ާއެ ާބިލު. ާކޮމިަޝންގެ އެންޓަރޕްރައިސަްސ

ާތިން ާއެހެންވީމ ،ާެއގޮުތެގާާމެންބަރަށް ާދަންނަވ ފަ. ާވ ނީ ާމަތިން ާފަހަރެއްގެ ާތިން ާމަތީން،ާތަކުރ ރުކޮށް ފަހަރެއްގެ

ާމަތީންާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާައރުވަނީާކުރިންާވ ހަކަެދއްެކވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:އިންާމަނިކުާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސަ

ާއަދިާ ާމަރުޙަލ ަގއި ާޮކމިޓީގެ ާބިލު ާމި ާދިޔަީއ ާދަްނނަވަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  އ ދެ،

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާއެ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާމައްސަލަތައް ާހޯދުމުގެ ާއެކްސްޕަަޓއިޒް ާފައިނަލް ާބޭނުންވ  ާމިއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ވަަޑއިގެންާގެްނދެވޭާކޮމިޓީައކުންާެއާމަސަްއަކތްާއެާގޮތަށްާކުރުމަށްފަހުގަިއާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާދަންނަވ ލަމޭ.ާ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާފެނިގެންދ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮތްތަެކއް ާރަނގަޅު ާގެންދެވޭނެ ާކުިރއަށް ާއެނބުރި އައުމުން

ާވަ ާއޮީތ ާއުފައްަދވ ފައި ާމި ާިބލު ާމި ާއަދި ާކަމަްށާއުއްމީދުކުރަމޭ. ާހ ސިލުކުރުމަށް ާމަޤްޞަެދއް ާމުހިއްމު ރަށް
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ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާކުރިން ާވަިކވެލުމުެގ ާއެއްެޗއް ާެއންމެ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ާޔަޤީންކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ާެއީއާ ާބިެލއް ާއެއް ާދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާފަހުން ާދ ދި ާގޮތަަކށް ާގުޅުންހުރި ާމިއ  ާހަމަ ާތަޅުމަށް ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑ ާއެުކެއުކާރި ސޯޓުތަކުަގއިާހަޅުތ ލުނުކުރުމ ާބެހޭާބިލު.ާއެާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާއަދިާއެާބިލަށްާހަމަާއަޅުގަ

ާޢީސާ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނިދކުޅުދޫ ާވ  ާކަމުގައި ާމެންބަރެއް ާޢިްއޒަތްތެރި ާވޯޓުދެއްވި ހެން

ާވ ހަކަ ާބިުލެގ ާމި ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާއެންޓަރޕްރައިަސސްާދެންމެ ާޕަްބލިކު ާޢީސ އޭ ާއަޙްމަދު ާޮގވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު .

ާއަްށާ ާބޭފުޅ  ާއެ ާދިއުމޭ. ާލިބިގެން ާފުރުޞަތު ާުއފެދެން ާއުފެދުމޭ، ާޔޫިނއަނެއް ާޓްޭރޑު ާއަކީ ާމ ނަ ކޮމިޝަނުގެ

ާޙަޤީޤީާމަފްހޫމަކީާޓްރޭޑްާޔޫނިއަ ާއުފެދިގެންާދިއުޭމ.ާހިތްވަރެއްާހުރިްއޔ ާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރަްއވ ށޭ.ާމިާބިލުގެ ނެއް

ާއެނގިވަޑައިުނގަީތާهللاާ ާވިދ ުޅވެފަިއާދެންމެ ާމަސައްކަތްކުރ ނަމޭ ާހޯދުމަށް ާޔޫނިއަން ާޓްރޭޑް ާތިމަންނަ ާހުވައޭ ގަންދީ

ާޓްރޭޑްާޔޫނިއަނަކީާކޯެޗއްކަންާޕަބްލިކްާއެންޓަރޕްރައިސަސްާގައި.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހުަށހެޅުމަށްޓަކައި ާެއއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  އ ދެ،

ފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން....)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ ާބެހޭާަމްއސަލަާެއއްާހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއާމިާފުރުޞަތެއްާއަުރވަނީާ

ާގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ މަދުާރަޝީދުާޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމައްޗަންގޮާ

ާިމާ ާމިހ ރު ާތަނުގައި ާމި ާނެގީ ާމި ާެއއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމީސްމީހުން ާއިތިއޯިޕޔ  ާކަޅުބަބުރުްނެގާާރ އްޖޭަގއި ާކުރީގެ ާއެްއަޗކީ ާވ  ާމި ާބަލ އިރު ާއިރުގައި ާއުޅޭ އައިސްގެން

ތެރެއިންާބަޔަކުާވެރިކަްނކޮށްފައިާއޮީތ،ާއެާމީހުންެގާޢ އިލ ެގާމީހުންާއަންނަާކަމަށްާޚަބަރުާލިބެނީ.ާއެހެންވެާކޮްނެމާ

ނޑުާބޭނުންާލެއްގިާބަބުރުގެާމީހުންާމިތަނުންާސަލ މަތްކު ާރެވޭތޯާބެލުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާގޮތެއްާވިޔަސްާއަުޅގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނުކުރަްނާ ާޤަބޫލެއް ާކަމަކަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާތިއީ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާފަދައި ާވ  ާއިޢުލ ނުކޮށްފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާއަރުވަީނ ާފުރުޞަތެއް ާމި ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ންާއިނގޭތޯ.
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ނުޑާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަްނާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުްއޠަލިބަށް.ާއެއަށްފަހުާއަުޅގަ

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮްއޫޑާهللاާއިހަވަންދޫ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތެއް ނޑު ާއަޅުގަ އަށް.ާދެން

ނުޑާފުރުޞަތުާއަުރަވމުންާގެންދ ނަން.ާކުރިއަްށާާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާޢަލީ ވަޙީދަށް.ާމިާތަރުތީބުންާއަުޅގަ

ާގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ

....ާ.`ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއް، ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާވަުގުތާނިޒ މ  ާމި ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ާގެންދަނީ ާހުށަހަޅަމުން ން

މަޖިލީހުގެާގަވ އިދ ިއާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާއެްއެވސްާކަމެއްާމިާހޯލުތެޭރގައިާިހނގަމުންާނުދޭ.ާއެހެންކަމުްނާ

ާޢިއްޒަތްތެ ާހުރިހ  ާދެއްވުމަށް ާުފރުޞަތު ާދިއުމަށްަޓކައި ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތަިއެގން ާމެންބަރުންނަްށާއަޅުަގނޑުމެން ރި

ާކަމެއްާ ާކަހަލަ ާހުށަހެޅޭ ާއެްއ ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވަގުުތ ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ޢިލްތިމ ސްކުރަން.

ާކުރިންާ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުަޞތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއެހެންކަމުން ާނުދޭ. ާހިނގަމަކުން ާހޯލުތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ

ާވ  ާއަުރވ ފައި ާފުރިޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާދީފައިވ ، ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަެދްއކުމުގެ ާދ އިރ ެގާާމިހ ރު ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށް.ާާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާ ާިޢއްޒަތްތެިރާާ،الحمد هلل الصالة والسالم على رسول هللا`. ާދ އިރ ގެ ާވިލުުފށީ ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާެއާ ާކަމަށްޓަަކއި ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ާބިލެއް ާޮކމިޝަންގެ ާއެންޓަރޕްރައިސަސް ާޕަބްލިކު ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު މެންބަރު

ާބަލ އިރުާ ާމަޤްޞަދުތަކަށް ާބިލުގެ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާރައީސް،ާޕަބްލިުކާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް. ާބިލެއް ާބޭނުންތެރި ާއެހ  ާއަދި ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ދަންނަވަންޖެހެނީ

ާކޮމިޝަްނާ ާެއ ާފުޅ ކޮށް ާވުރެ ާމިހ ރަށް ާކޮމިޝަނަށް ާިމ ާދ އިރުަގއި ާެއކުލެިވގެން ާކޮމިޝަެނއް އެންޓަރޕްރައިސަްސ

ނޑުާެދކެން... ާ.އެކުަލވ ލަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާެއްއާ ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާމިހ ރު ާއެދެން. ާމަޑުކޮށްލަދެްއވުން ާއިހަްށ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަށް.ާهللاާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތުާައރުވ ނަން،ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާސަލަ()ނިޒ މީާމައް

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާވަރަްށާ ާދެްއވީތީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއުެޅގެން ާހ ލުގައި ާވަރަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާައޅުގަ ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާއެއްާބޮޑަށް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ނީ

ދެއްވުުމގައިާމަނިކުފ ނުާގެންުގޅުއްވ ާުއސޫލަކީާުނވަތަާމިންަގނޑަކީާކޮބައިޯތއޭ.ާދެންާއެއަްށާޖަވ ބެއްާނުެދއްިވަޔްސާ

ާބޮުޑާ ާއެންމެ ާއިޤުތިޞ ދުގެ ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާމި ާއަުޅަގނުޑމެން ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާރަނގަޅު. އެންމެ

ނޑުމެންގެާަކނުޑގެާސަރަހައްދުަގއި.ާދިވެހިރ އްޭޖެގާއިޤްތިޞ ދީާސަރަހައްދުާބައެއްާހިއްސ ކުރަ މުންާގެންދަނީާއަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވ ހަކަ ާއެ ާދ އިރު ާބަދަލުވެގެން ާބިރުވެރިތަނަކަށް ާނުރައްކ ތެރި ނ މ ން

ާދެްއކޭނީ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންތ ކުތޯ ާދެން ާމިތަނަށްާނުދެއްކެންޏ  ާނޫނޭ ާއަނބުރ ކަށް ާފަންކ  ާމީހުން .ާހޯރަފުށީ

ާއައިްސގެންާމިާއުޅެނީީކ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް....

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކަމަކަްށާ ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވިދ ޅުވި ާތި ާދަންނަވަން. ާއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ާމެންބަރު އ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރި

ާނުކުރަ ާތިއީ.ާޤަބޫލެއް ާމައްސަލަެއއް ާވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަރުން ާހަތަރު ާތިން ާވެސް ާކުރީގައި ާމީގެ ން.

ާއިށީނދެަވޑަިއގަތުމަްށާ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާކަމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާެބހޭ ާނިޒ މ  ާިތއީ އެހެންވީމ ،

ާމަޑުމައިތިރިކަ ާވަރަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއަށްާދަންނަވަން. ާމަސައްކަތް ާމި ާއެކު މ 

ާވ ހަކަަދއްކަމުްނާ ާކުރިން ާހަމަ ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރު ާދަންނަވަން. ާތަކުރ ރުކޮށް ާދިނުމަށް ާފުރުޞަތު ގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ގެންދިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާއެހެންީވމ ،ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާހަމަާވަގުުތާ

ާމިއިންާދެއް ާނިންމ ލަން. ާޖަްލސ  ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއޮތީ ާެއ ާވަގުުތކޮޅަކަްށވެފައި ާކުޑަ ާހަމަ ާމިއަދު ަވއިގެްނ،

ާވަގުުތކޮުޅގެާތެރޭަގއިާވެސްާަރނގަޅުާމަސަްއކަތްތަކެއްާކުރެޭވތޯާއެއްބ ރުލުންާދެްއވުމަށްާެއދިާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ
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ާައޅުަގނުޑާ ާދ އިރު ާެއކުެލވިގެން ާކޮމިޝަެނއް ާއެންޓަރޕްަރއިސަސް ާޕަބްލިކު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާކަމަށް. ާއެކުލެިވގެންދ ންޖެހޭނެ ާކޮމިޝަން ާމި ާފުޅ ކޮށް ާމިހ ރަށްވުރެ ާވަނީ ާހިތް ޤަބޫލުކުރ 

ާއަ ާމެންބަރުންގެ ާމިހ ރުގެ ާކޮމިޝަންގެ ާާ;ދަދަކީ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާކޮމިޝަންގެ ާމި ާވ ިއރު، އަްށ33ާާކަމަށް

ާމޯލްޑިްވްސާ ާއަދި ާމެންަބރަކ އި ާޢައްޔަންކުަރއްވ  ާސަރުކ ރުން ާތެރޭގަިއ ާމެންބަރުންގެ ާކޮމިޝަންގެ ާމި ބަދަލުކޮށް

ާ ާބޭފުޅަކު ާޢައްޔަންކުރަްއވ  ާއިން ާމަސީ ާއިންޑަސްޓްރީ، ާކޮންސްޓްރަކްޝަން ާއޮފް ހިމެނެންޖެހޭނެާއެސޯިސއޭޝަން

ާއަިދާ ާއ ިއ ާމަސީ ާއ ިއ ާމަޓީ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާމިާ ާވ ންޖެހޭނީ ާެމންބަރަކު ާޢައްޔަންކުެރވޭ ާތެރެއިން ާޢ އްމުންެގ ާސަރުކ ރ އި ާއ އި އެމް.އެން.ސީ.ސީ.ައއި.ައއި

ާއަުޅގަާ ާވެސް ާކަމުގައި ާމެންބަރުންނަށް ާފ ސްކުރ  ނޑައަޅ ާމަޖިލީހުން ާކަ ާތަންތަނުން ާއެ ާސަބަބަކީ ާދެކެން. ނޑު

ާމެންބަރުންނަކީާވަކި....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުރިހާ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެްނ. ާމަޑުކޮށްލަދެްއވުން ާކުޑައިުރޮކޅަކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންަދވ  ވ ހަކަދަްއކަވަމުން

ކުރިއަށްާިމއޮތްާަވގުތުކޮޅުާރަނގަޅުާގޮުތގައިާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާ،ާމެންބަރުންާވެސްާމިއަދުގެާިމާކުޑަާަވގުތުޮކޅު

ާތަނަށް.ާ ާމި ާހުށަހެޅިއްޖެ ާމައްސަލަަތއް ާގިނަ ާވަރަށް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއެދެން. ާދެއްވުން ފުރުޞަތު

ާކަމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއަކީ ާމަްއސަލަ ާއެއްެވސް ާތަނުން ާއެ ާައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލެްއާާއެހެންނަމަވެސް،

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ާއަދި ާގަވ އިދ ިއ ާމަޖިލީހު ާހޯލުތެރޭގައި ާމި ާަވގުތު ާމި ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ާއަުޅގަ ނުކުރެވޭ.

ާޤަބޫލެއްާ ާކަމަކަށް ާއޮތް ާމައްސަލައެްއ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއެހެންވީމ ، ާނުގެންދޭ. ާކުަރމުން ާކަމެއް ާއެއްވެސް ޚިލ ފު

ާއަޅުަގނޑު ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރަން. ާމިއޮތް ާގެންިދއުމަްށ32ާާމެން ާކުރިއަށް ާމަސަްއަކތް ާތެރޭގައި މިނެޓު

ނޑަށްާޖެހޭނީާޖަލްސ ާވަގުތީާގޮތުންާނަމަވެސްާހުއްޓ ލަންޖެހޭނީާއިނގޭތޯ.ާ ފުރުޞަތުާދެއްވ .ާއެހެންނޫނިްއޔ ާއަުޅގަ

ާ ާފުރުޞަތު ާހުށަހަޅަން ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާގަސްެތްއާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަރުވ ކަށް

ާގެންޮގސްާ ާކުިރއަށް ާވ ަހކަކޮޅު ާމެންބަރުގެ ާގެންދެވި ާވ ހަކަދައްކަމުްނ ާކުރިން ާމިހ ރު ާއެހެންކަމުން ނުކުރަން.

ާނިންމ ލުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާހަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާސިވިްލާޝުކުރިއްޔ  ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢައްޔަންކުރެވޭ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާއެހެންމެ މަ

ާކޮމިޝަންތަކުންާ ާބައެއް ާއެހެން ާއަދި ާކޮމިޝަނ އި ާސަރވިްސ ާސިވިލް ާމެްނބަރ އި، ާކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް

ާޢި ާމި ާވ ންޖެހޭނީ ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާއެހެްނ ާފިޔަވައި، ާމެންބަރުން ާޢައްޔަންކުެރވޭ އްޒަތްތެރިާއޮޓަމެޓިކުން



 95 

މަޖިލީހުންާފ ސްކުރެވިގެންާޢައްޔަންކުެރވޭާމެންބަރުންނަށްާކަމުގައިާވެސްާައޅުަގނޑުާދެެކން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާކަީމާ ާރަނގަުޅވ ނެ ާހިްނގުން ާކުންފުނިތަކުގެ ާހަރުދަނ ވެ ާބޯޑުަތއް ާކުންފުނިތަުކގެ ާދައުލަުތގެ ާސަބަބުން ާބިލުގެ މި

ާކަ ާދެބަްސވ ނެ ާމީހަކު ާބޯޑުތަކަްށާއެްއވެސް ާމަޤ މުތަކަށ އި ާއިސް ާކުންފުނިތަކުގެ ާސަުރކ ރުގެ ާސަބަބަކީ ާނޫން. މެއް

ޢައްޔަންކުެރވޭާމީހުންގެާސަބަުބންާއެާކުންފުނިތަކަށްާބޮޑެތިާގެއްލުންތަެކްއވެާކަރަޕްޝަނަްށާމަގުފަހިވަމުންާދ ާވ ހަަކާ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޑުިއވެމުން. ާމިދަނީ ާއަބަދު ާއަބަދ އި ާދައުލަުތެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންމެ ާަހމަ ަރއީްސ،

ކުންފުނިތައްާހިންގުންާހަރުދަނ ވެާއެާކުންފުނިތަުކގެާަފއިދ ާދިވެހިާދައުލަތަށ ިއާދިވެހިާަރއްޔިތުންނަށްާލިބިގެންދ ެނާ

ނޑުާދެކެްނ. ާގޮތަކަށްާެވގެންާދ ނީާވެސްާމިފަދަާކޮމިޝަނެއްގެާބެލުމުގެާދަށުންާއެކަންކަންާކުރެވިގެންާަކމަށްާއަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާކުންފުނިތައްާއުފައްދ ،ާކުންފުނިތަކުގެާމަޤުޞަދ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަދައްކ ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާބަަލއިލަންޖެހޭނެ ާވެސް ާކަންތައްތަކަށް ާބައެްއ ާހިނގަމުންދ  އިރުަގއި

ާދި ާއަުޑއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުންފުނިތަކުެގާރައީސް، ާޔުޓިލިޓީ ާމަޤުޞަދަީކ ާބިލުގެ ާމި ާައޅުަގނުޑމެން ަޔ

ާއަޮތުޅާ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާުހވަދު ާނޫން. ާއެހެނެއް ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް. ާހުއްޓުވުން ހިނގުން

ާަމސައް ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާނިޒ މު ާނަރުަދމ ގެ ާފެނ އި ާރަށްރަށުގެ ާގދ.އަތޮުޅގެ ާނުވަތަ ާެއީއާދެކުނުބުރީ ާވ ހަކަ ކަތްކުރ 

ާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފުާވ ހަކަާއެއް.

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެންދެިވާ ާވ ހަކަދައްަކވަމުން ާކުރިން ާއެހެންކަމުން ާލިބިފައި. ާކޯރަމް ާވަނީ ާމި ނޑުމެްނނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު އ ނ،

ާގެންގޮސް ާކުރިއަށް ާވ ހަކަކޮޅު ާމެންބަރު ާގަިޑާާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ  ާޖަލްސ  ާމިައދު ާއ ދެ، ާއެދެން. ނިންމ ލެއްވުން

ާގެންދެވުްނާ ާކުރިއަށް ާއެހެްނީވމ ، ާއިނީ. ާވަގުތުޮކޅެއް ާކުަޑ ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާިއނީ. ާަކއިރިވެަފއި ާވަރަށް ވެސް

ާވަގުތުކޮެޅއް ާކުަޑ ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާހަމަވެފަ. ާވަނީ ާކޯރަމް ާމިހ ރު ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާ ާއިނީ.ާާއެދެން. މި

ާއެހެންވީމ ،ާކުރިންާވ ހަކަދެްއެކވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ަހކަފުޅުާފެއްޓެވުމަށްާމިާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވ ހަ ާއަޅުަގނޑު ާތެރޭގައި ާމިނިޓު ާމިއޮތް ާދެން ާރަީއސް،ާމިއަދު ނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާއެއީ ާނުފަށ ނަން. ާއެއް ކަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާގެއްލޭނެ. ާކޮންސެންޓްރޭޝަްނ ާއަޅުަގނޑު ާނުދެއްކޭނެ. ާެވސް ާެއއް ާވ ަހކަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ފަށައިފިއްޔ 

ާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްާނޫންާވ ަހކަާދައްކ ކަށް.
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ާ

ާނިންމުންާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްާ ާޝުކުިރއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާދެްނާއ ދެ، ާއަޅުަގނޑު ާހިސ ބުން ާމި ާވެސް. ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ޒަތްތެރި

އެއްާއޮންނ ނީާ ާގައި.22ާ>;ވ ާބުދަާދުވަުހގެާހެނދުނ4232ާާުޑިސެމްބަރާާ:ދަންނަވ ނީާމަޖިލީހުގެާޖަލްސާ 

ާ

ާމަޖިލިސްާނިމުނީ.ާ.العالوينާربާهللوالحود
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