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   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 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް  އަޙްމަދު މަޚްދާއިރާެގ މެންބަރު ދެކުނުަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 މްޞޫމަޢުهللا  މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާެގ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  މަނަދޫ ދާއިރާެގ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަ 

 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  

 ރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއި

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމި 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ  މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމް 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

  އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާ 

 ޢާދިލް  ޙަސަންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 - އުޅުއްވާ މެންބަރުން: ވަޑައިގެން 

 

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

  

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ރު ޢަލީ ޢާޒިމް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަ : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 VI 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ޢަބްދުއްރަޙީމް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ހަނިމާދޫ  هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  އިންޓަވަލަށްފަހު،  *

ޙީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަ

ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް،  ލީމް، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބައަލީ ސަ

ންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ފުވައްމުލަކު މެދު  ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެهللا، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އަސްލަމް މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހިަތދޫ  އަދި  މުފީދު،  މެންބަރު ޝިފާޤް  އިންޓަވަލަށްފަހު،   ދާއިރާގެ  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    ޖަލްސާގައި 

އު މައްޗަންގޮޅި  މަނިކު،  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު  ހުޅުހެންވޭރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  ދީދީ،  އަހްމަދު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތުރު 

ޢަބްދު އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  އަޙްމަދު ރަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުިށ  މުޙަންމަދު  هللا، ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު 

ގުރަ ޢަބްދުޞާލިޙު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  ރިޒާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  هللا އިދޫ  ޢާމިރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ  ޝާހިދު، 

އަލްހާން   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އަދި  ޤަސަމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތނަދޫ  ރާމިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ޖަލްސާއިން  ފަހުމީ  ދާއިރާގެ 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ރާގެ މެންބަރު  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއި  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ދާއިރާގެ   ރަޝީދު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ޙަމްދޫން    ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުهللا، އަޙްމަދު ޢަބްދު

هللا  މެންބަރު ޢަބްދުޙަމީދު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެهللا ބްދުޢަ

ރާމިޒް، ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް،    ޝާހިދު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ިތނަދޫ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާބުދާަާބަރޑިސެމ0ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.42ާތިއްެބވީާާމިާވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރވެަވޑަިއގެން

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/43އެޖެންޑ ގެާނަންބަރަކީާއޖ/މިއަދުގެާާ-5.3

5.4-ާާ ާއަިއޓަމް 5.4ާާއެޖެންޑ  ާފ ްސކުރުން. ާޔައުިމއްޔ  ާނަންބަރު 4232/99ާާަޔުއމިއްޔ  ާާ;4232/9އިން 5ާއަށް

ާަޔއުމިއްޔ .ާެއއީާ 4232ާާޖަލްސ ގެ ާއަހަރުގެ 5ާާވަނަ ާަދއުރުގެ ާަޔއުމިއްޔ 35ާވަނަ ާޖަލްސ ގެ ާފެށިގެާާވަނަ ްނާއިން

ާޔ37ާާަ ާޖަލްސ ެގ ާަޔއުމިްއޔ ތައްާއުމިްއޔ އ ވަނަ ާމި ާޝ އިޢުާާހަމައަށް. ާވެބްަސއިުޓަގއި ކުރުމަށްފަހުާމަޖިލީހުގެ

ާގަވ އިދުަގއި ާނުވ ީތ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާއިޞްލ ޙެއް ާމެންބަރަކު ާޔައުމިއްޔ ާއެްއވެސް ާމި ާަމތިން ާގޮތުގެ ތަކަީކާވ 

ާން.ތަެކއްާކަމަށްާނިންމައިފިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައުމިްއޔ މަޖިލީހުގެާރި

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާހަމަޖެހިފައިވ 6ާާއެޖެންޑ  ާއެންގުން.ާިމއަުދާކޮމިޓީތަކުެގާބައްދަުލވުންތަްއާބޭއްވުމަށް ާއަންގ  ރިޔ ަސތުން

އްޔަުތާަގއި.ާމ ލ3ާިކޮމިީޓ،ާކޮޓަރީާތިޞ ދީާކޮމިީޓ،ާކޮމިޓީާެއއްާއެަބާއޮތް.ާއިޤ5ާްަގއ52ާި>;ގޮތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ާ ާކޮޓަރީ ާކޮމިޓީ 4ާކޮމިޓީ، ާގަިއ. ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، 37ާ>33ާަގއި.5ޢ އްމު 5ާާަގއި ާއެއް. މިނިވަްނާކޮމިޓީ

ގައި.4ާގެާސަބްާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާގައި.ާިއޖުތިމ ޢިާކޮމިޓ3ީކޮމިޓީާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާބެހޭާާމުއައްސަސ ަތކ 

ާ ާތަރައްޤީޤައުމީ ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ،ާކޮިމޓީ 52ާ>4ގައި.5ާގެ ާކޮޓަިރާަގއި ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ މުިޅާގައ67ާި>4ަގއި.4ާސުލޫކު

ާަގއި.5ަގއިާޕެިޓޝަންާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރ22ާީ>6ގައި.3ާމަޖިލީހުގެާކުޑަާކޮމިޓީ،ާކޮމިީޓާކޮޓަރިާ

ާާ.6.4އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-6.4 ާގޮތުގެމަތިންާ:34ރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުގެ މަޖިލީހުެގާާވަނަާމ އްދ ގަިއވ 

ާއަންަގވ ފަިއވ ާ ނޑަށް ާައުޅގަ ާަކނަޑއަޅުްއވ  ާސުންގަޑި ާނިންމަވ ނެ ާއެކޮމިޓީތަކުން ާމައްސަލަަތއް ާފޮނުވޭ ކޮމިޓީތަކަށް

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާސުްނގަޑި ާއެ ާއިޢުާ:34ކޮމިޓީތަކ އި ާގޮތުގެމަތިްނ ާމ އްދ ގަިއވ  ާަވނަ ާކުރަން. ިށާގެވެލ ން

ާ.ާސުންަގިޑއާ 4233މ ރޗ53ާާްައނިޔ ާހުއްޓުވުމުގެާބިލުާާދިރ ސ ކުރަްއވ ާކޮމިޓީ.ާެގވެށިާއަނިޔ ާހުއްުޓވުމުގެާބިލު

ާދަންނަވ ލ ނަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމުަޤއްރިރުންގެ ާކޮމިޓީތަކުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާފ އިުތވެފަިއވ ާާ.ބެހޭ ުސންގަޑިތަްއ

ވެސްާދަންނަވ ފައި.ާާލުތަކުގެާމައްސަލަާއަޅުަގނުޑވ ނީާމިހ ރުާސިޓީއަކުންބިލުތަކ އިާސުންގަޑިާކަޑަނ ޅުްއވ ާހުރިާބި

ާފޮނުއްވުމުގަާާއެހެންވީމަ،ާއަނެްއކ  ާހަމައަށް ނޑ  ާއަުޅގަ ާެއާސުންގަޑިތައް ާވެސް ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ވަަނާާ:34އި

ާމަށްާެއދޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ވެސްާޢަމަލުކޮށްާދެްއވުާމ އްދ ގަިއވ ާގޮތުގެމަތިންާހުރިހ ާކޮމިޓީތަކުގެާމުޤައްރިރުން

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާުސވ ލު.ާއެާައއިޓަމްގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.7ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

8.3-ާާ ާައއިޓަމް ާމޭޒުާ.8އެޖެންޑ  ާރައީްސގެ ާެއާައއިޓަމުާމަޖިލީހުގެ ާކަންކަން ާހުށަހަޅ  ާދަށުންން ާާގެ ިމއަދަުކާވެސް

ާމަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ
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ާފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ9ު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

9.3-ާ9ާާ ާޤަރ ރު. ާބިލ އި ާކުރަންޖެހޭ ާތަޢ ރުފު 9.3ާާމަޖިލީހަށް ާމެންބަުރާފަރެސްމ ތޮޑ  ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ

ާޤ  ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމުއްތަލިބު ާޢިބްރ ހިމް ާނަންބަރު ާާކުންފުންޏ 8/32ާ;ނޫނު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާއިޞްލ ުޙާ.. ވަނަ

8/32ާ;ޤ ނޫނަންބަރުާާމަޖިލީހަށްާއިއްުވން.ާވުމުގެާގޮތުންާއެާބިލުގެާސުރުޚީގެނައުުމގެާބިލުގެާފުރަތަމަާކިޔުންާއިއްާ

 ވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބިުލ...ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާާކުންފުންޏ 

ާ

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާފްކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރުާާ.ާކުރިންާ:

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސާާކުރުން.ާއިރ ދަުކރެއްިވއްޔ ާމިއަދުފަިއވ ާބިެލއްެގާުކށެއްާިއޞްލ ޙުފުާކުރެވިކުރިންާަތޢ ރުާ:އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާއެފަދަާމަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.;

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

;.3-ާާ ާައއިޓަމް ާާ.;އެޖެންޑ  ާބަހުސް ާދުވަަހކުާާއީގަިޑއިރު.ާމ3ާިޢިބްތިދ ޢީ ާކޮންމެ ާއެްއަގޑިއިރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ

ާައއިޓަމްާ ާމަަސއްކަެތއް.ާއެޖެންޑ  ާކުރ  ާތ ވަލު ާފުރަތަަމ3ާާ.;ވެސް ާބިލުގެ ާބިލު.ާމި ާދޫކުރުމުގެ ާފައިސ  ަދރަންޏަށް

ާ ާިއއްވ ަފއިވަނީ ާާ;3ކިޔުން 4232ާއޮކްޓޫބަރ 5ާާގެ ާދައުރުގެ ާމަޖިލީހަށްާާ:ވަަނ ާބިލު ާމި ާޖަލްސ ގައި. ވަނަ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވ ނީ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާނިޒ މ އަންބަރު ބެޭހާާބޫބަކުރު.

ާއެއްާުތޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާނިޒ މ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމިާމައްސަލަބެޭހ ާާެއއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވަަނ32ާާނެގީ

ާދިވެހިރ އް ާިމވަނީ ާ)ށ(ގައި ާދަށުން. ާ)ށ(ގެ ާައސްލަކ މ އްދ ގެ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާޤ ނޫނެްއާާޖޭަގއި ާއެްއވެސް ޚިލ ފު

ާކަނެހެ ާދޭނެ ާއެޖެންޑ ގަިއ ާމިއަދުެގ ާއެހެންނަމަވެސް ާުހއްދ3ާާަ.;މަށް. ާރިބ  ާބިލަކީ ާޫދކުުރމުގެ ާފައިސ  ދަރަންޏަށް

ނޑުގެާިނޒ މީާނުކުތ ާމަޑުކޮށްލަންދެްނާކު ރުމަށްޓަކައިާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާހެދޭާބިލަކަށްާނޫނީާނުވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތު......ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ދާ ާނގަމުންހިއެއްާނެންގެވޭީނާމަޖިލީހުގައިާާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާކަމެއްާާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ 

ާައސްާވ ާކަމަށް ާއޮތީ.ާއެހެންނަމަ.ާިއސްލ މްދީނުގެ ާޤ ނޫނެްއާނެހެދޭނެ ާޚިލ ފު ާައސްލަކާ ، ވީމ ލަކ  ާއިސްލ މްދީނުގެ

ާނިޒ މ  ާދިޔުމުން ާހިސ ބަށް ާފ ސްކުރ  ާޤ ނޫނެއް ާނެންެގވޭނެ.ާާޚިލ ފު ާވ ހަކަ ާިތޔަ ާގޮތުަގއި ާމައްސަލައެްއގެ ބެހޭ

ާމަޖިލީހު ާދެއްކުމަށް ާމިވ ހަކަ ާކަމަގެ ާހުށަހެޅޭނެ ާބިލު ާއިށީތަޅުމަށް ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ދެވަަޑއިގަންަނވ .ާނށް

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަ ާށްާއަޅުގަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދަންަނވަ ާމިއުޭޅާވ ހަކައަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގައިާން ާަރއްޔިތުްނގެ ާކޮމިޓީާއަކީ ާލީގަލް ާއެބަާެވސް އޮވޭ.ާީލަގްލާާއެއް

ާއެޖެންޑ ކޮށްގެން ާބިލުތައް ާނޫނީ ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުގައި ާބޭކ ރުާކޮމިޓީން ާވަގުތު ނޑުމެންެގ ކުރުމަީކާއަުޅގަ

ާކަމެއްާއެްއގޮތަކަށް ާރަނގަުޅ ާނުފެންނ ތީާާެވސް ނޑަްށ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލީ.ާާއެވ ހަކަާކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ވެްސ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުގެ ާވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްެކިވ ާގޮތުން ާމައްސަލައެްއގެ ާމަޖިލީހުގެާބެހޭ ފުޅުަގއި

ާަކމަށްާދޭހަމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށް ާގެންދަނީ ނޑުާާވ ކުރަމުން ާއަުޅގަ ާެއއްެޗއްާވިދ ޅުެވވުނީތީ ގޮތަށް

ާގެންނަނީ ާމި ާބިލު ާހަމައަްށ ާތަޅުމ  ާމަޖިލީހުގެ ާައޅުަގނުޑ ާދެަރވަން. ާބޭފުޅުންނ ާާއެކަމ  ާޤ ނޫނީ މަޖިީލހުގެ
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ނޑުާމ ވަުށާާަގވ އިުދގައިާމިާބިލުާމަޖިލީހ ާކުރުމަށްފަހުާމަޖިލީހުގެމަޝްވަރ  ހަމައަށްާގެނައުމަށްާހުއްދަާދޭތީ.ާއަޅުގަ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޖަމ ލު ާއަބޫބަކުރައަލްޢަޒީޒު ާފުރުޞަތު ާމަޖިލީހަށްާށް ާބިލު ާމި ރުވަން

ާމަނިކު.އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ ާހުށަހަޅުއްވައިާެދއްވުމަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ ާިއސްލ މްދީނ އި ާރައީސް. ާއަސްލުތަކ ޢިއްޒަތްތެރި ާއިސްލ މްދީނުގެ ާމައްސަލަާއަދި ާެއީއާާއެއްާޚިލ ފު ެވއްޖިއްޔ 

ާ ާމި ާތެރޭގައި ާމަޖިލިސް ާނޫން. ާކަމެއް ާބަލަންޖެހޭ ާމީހުން ާފ ޅުޤ ނޫނީ ާހަަމ ާއައިސް ާމިކަހަަލާާފަހަކަށް ބޮޑުކޮށް

ާވޯޓަކ ކަންތައްތަ ާހިނގަމުންދ އިރުގައި ާބަފ ާާއް ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާަހމަ ާއުޅޭ ާއެބަ ާމިތަނުގައި ާިދއުަމށް ހަމައަށް

ާވ ަހކަާާކަށަވަރުުނވ  ާއެބަާދަރިންގެ ާމިތަނުަގއި ާއެކަމަށްާާވެސް ާނިމުނީމަ ާދައްކ  ާވޯާާދަްއކ . ާއަހ ފަިއާވެސް ޓެއް

ާކަށަވަރުމިތަނު ާމަނިކުން ާއެއީ ާއޮތީ. ާގޮތަްށތޯ ާެދކެވަަޑިއގަންނަވ ކުރ  ާައސްލުާފ ނު ާވަނީާާކަމަށްާއިސްލ މްދީނުގެ

ާދެވިއްާ ާައޅުަގނޑަށް ނޑައެިޅގެން ާކަ ާތިޔ  ާމަނިކުފ ނު ާހަމަނގޮާންނެވިދ ނެ ާކުފޫ ާއިންނ ކަށް ާނުވެޭއ.ާާޑީަގއި އެއް

ާއެހެންާދެންނެވިދ ނެާއަޅުަގނަޑށް.

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާއިށީ ާމެންބަރު ާނިޒ މ ނޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާދެވަަޑއިގަންަނވ . ާދ އިރ ެގާާބެޭހ ާމ ވަށު ނުޑ ާއަުޅގަ ާނޫން. ެއއް

ާހަޅުއްވައިާެދއްވުމަށް.އަރުވަންާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތު

ާާ

ާބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:އަމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާ

.ާިމާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާ.أجوعينوصحبه  وعلى آله هللاާرسول علىާوالسالمާوالصالة الحمد هلل`.ާ

ނުޑާާަކމަށްާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމެއްާވ ތީވެާފުރުޞަތުާއޮތްާބޮޑަށްާވެސްާވަރަށްާބިލުާހުށަހެޅުމުގެާކުރިން ވަންޏ ާއަޅުގަ

ާ ާޚިޔ ލުތަފ ތުުވން ާގޮތަށް ާެއިވދ ޅުވ  ާއެދެން ާބޮޑަށް ާގޮތުންވަރަށް ާއޮތްޯތާއެއްާާދީނީ ާކަމެއް ާފުށުއަރ  ވެްސ

ަކންތައްާހުށަހަޅ ފައިާމިޮއީތާާބެއްލެވުމަށްފަހުގަިއާއެހެންާުދވަހެްއގަިއާހުށަހަޅަންާފުރުޞަތުާދެއްވުން.ާައޅުަގނޑުާމި

ާއެއްަބޔަ ާއައިސް ާދެމިހ ރަކަށް ާކުރަމުންދ ތީ ާބަދަލު ާފައިސ  ާބަަޔކަށް ާއަނެއް ާހިމ ޔަތްާފަރ ތުގެާުކ ކުރުުމެގާޙައްޤު

ނޑަށްާއެާވ ާތްާކަމަށްދުގައި.ާއެހެންވީމ ،ާެއާފުރުޞަތުާއޮމަޤުޞަ ދެނީާމިާބިލުާދީނީާބޭފުޅުންާނުވަތަާނަމަާއަޅުގަ
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ާކޮމިޓީގެ ާޤ ނޫނީ ާމަޖިލިސްގެ ާޮއތީ ާހުށަހަޅ ފައި ާމި ާހޯދައިާއަޅުަގނޑު ާއެލަފ  ާމީގައިާގެން ެއްއާާމައްސަލަާބޭފުުޅން

ާއެެދްނާ ނޑުާވަރަްށާބޮޑަށް ާއަުޅގަ ާތަފ ތުވ ީތވެ ާމެންބަރުންެގާޚިޔ ލު ާބަެއއް ާވިދ ުޅވީމަ.ާއެހެންނަމަވެސް ާކަމަށް ނެތް

ާކަމަށް ާއޮތް ާއެާފުރުޞަތު ާގޮތުން ާދީނީ ާެޗކްާވ ަނމަ ާއޮތްތޯ ާފުށުއެރުމެއް ާމިާާްއވެްސ ކޮށްލެއްވުމަށްފަހުަގއި

ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ ހެހުށަހެޅު ާމެންބަރުން ާއޭރުން ާދެއްވަން. ާފުރުޞަތު ާޭބކ ރުމުގެ ާވަގުތު ާސަލ މަތްން ވުމުެގާނުވެ

ާާ.ފުރުޞަތުާާބޮޑުވ ނެތީވެ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ާހުށަހެޅުއްވި ާހުށަހަޅުއްވަމުންބިލު ާބިލު ާ،އަބޫބަކުރު

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދިޔައީ ާދޭހަވެގެން ާވ ހަކަފުޅުްނ ާދެއްކެވި ާއެރުވުމުން ާފުރުޞަތު ަވަނާާ;9ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ާކަމަށް.ާާވ ާްއވުމަށްާގެންދަވަންާޭބނުންފުޅުކުރެއެާބިލުާއަލުންާދިރ ސ ާމ އްދ ގެާދަށުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ނޑުާމިހ ރުާމި، ންވީމ އެހެާ-4.; އަްށ.4ާާ.;ދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާއެރުވުމަށްފަހުާައޅުގަ

ާޤ ނޫނުތަ ާއިޞްލ ޙުާބައެއް ާމ އްދ ތައް ާަބއެއް ާފުރަތަމަކުގެ ާބިލުގެ ާމި ާިބލު. ާއިއްވ ަފއިާކުރުމުގެ ާާކިޔުން ާ;3ވަނީ

ވަނަާޖަލްސ ގައި.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ ނީާހިތަދޫާދެކުނުާާ:ވަނަާދައުރުގ5ާާެގ4232ާެބަރާއޮކްޓޯ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފު.ާއަޅުގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާޢިއް ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންާ`. ާވަރަުޙމަތުއައްސަލ މްޢަާޒަތްތެރި ާބަެއްއާވަބަރަކ ތުހޫهللاާލައިކުމް .

ާއިޞްލ ޙުޤ ނޫނުތަ ާމ އްދ ަތްއ ާބަެއއް ާކުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާހުށަހަޅަނީ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާބިލެއް ވަަނާާ;;4ކުރުުމގެ

ާމި ާ)ށ(ަގއި ާޢަމަލުކުރަމުންާާމ އްދ ގެ ާފަށ އިރު ާޢަމަލުކުަރން ާއަށް ާޤ ނޫނުތަކުގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީ ވ ާާދ 

ާޤ  ާމި ާތެރެއިން ާތަޢ ކަންތައްތަުކގެ ާފ ރުޟުާނޫނުއަސ ސީއ  ާަކންކަން ާއިޞްލ ޙުވ  ާޤ ނޫނުތައް ާއެ ކުރުުމަގިއާހަގަކޮށް

ާމަޖިލީހު ާރައްޔިތުްނގެ ާުއވ ލުމަށް ާމަރުޙަލ ތަކެއްނުވަތަ ާފ ސްކުރުމަށް ާއިޞްާން ނަޑއަުޅްއވ ފަިއވ ތީ ކުރަްނާލ ޙުކަ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާޤ ނޫނުތަތަޢ ރުޟުާފެންނަ ާބަެއއް ާއިޞްލ ޙުާވ  ާމ އްދ ތައް ާބައެއް ާއެގޮތުްނާކުެގ ކުރުމަށްޓަކައި.

ާ ާދަންނަވ ނީ ާހިމެނޭާައކަށ47ާްއަޅުަގނޑު ާާމ އްދ  ާިއޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ޤ ނޫނަކަށްާާ:ގޮތަށް
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ވެސްާމިދެންނެވިާގޮތަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަްށާާަވނީާކުރިންާލ ޙުތަެކއް.ާެއާިއޞްލ ޙުތައްާގެެނވިފައިާމިގެނެވޭާއިޞް

ާތަޢ މިމ އް ާމ އްދ ތަކަްށާގެނައުމަށްފަހު.ާއެގޮތުންާރުޟުދ ތައް ާއެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާފެންނ ތީ ާއަޅުަގނޑަށް ާކަަމށް ާވ 

ާ ާދަންަނވ ނީ ާއޮފިޝަލ3ް/:8އަޅުަގނޑު ާޗެާޖ ާކަންތައްތައް ާވަޒީރުްނެގާާއެާ.އަށ3ާްޕްޓަރ ާގެނެވޭ ޤ ޫނނަށް

ާއިޚު ާއޭެގ 9ާާތިޔ ރު. ާއަދި ާމ ްއދ  ާހުށަހަޅ ފައިާާ;ވަނަ ާއިޞްލ ޙު ނުޑ ާއަުޅގަ ާމ އްދ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާވަނަ ވަނީ

ާރިޢ ޔަތްކޮށ464ާް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާާ.ވަނަ ާއެގޮތަށް ާޤ ނޫނަްށ4228/8ާާހަމަ ާކޮމިޝަންގެ ާރައިްޓސް ހިއުމަން

ާއިާއަޅުަގނޑު ާއޭގެ ާއިޞްލ ުޙާހުށަހަޅ ފައ7ާިޞްލ ޙު ާއަށް ާމ އްދ  ާާވަނަ ާާ،2;3ވަނީ ަވަނ2ާާ;3ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އ9ާާި;3ޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ،ވަނަާމ އްދ ާއަށ33ާްމ އްދ ގެާ)ށ(ގެާދަށުން.ާހަމަާއެޤ ނޫނުގެާ

ވަަނާމ އްދ ގެާ)ށ(ގެާދަށުްނ2ާާ;3ާ.)ނ(ގެާ.ާެއއީވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށ34ާް)ށ(ގެާދަށުން.ާއަދިާއެާޤ ޫނނުގެާ

ާެގ،ވެސް.ާއަދިާއެޤ ނޫނުެގާ)ޅ(ާވަނީާ)ނ(ާއ އިާ)ރ(ާއަށް.ާއަދިާ)ބ(ާއަށްާއަޅުަގނޑުާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައި

ާމ  ާދެންނެވި ާކުރީގެ ާ)ޅ(ގެ ާމަޢ 38ާއްދ ގެ ާމ އްދ . ާމ އްދ ގ38ާާެާ.ފުކުރަްއވ ވަނަ ާާ،ވަނަ ާޤ ނޫނުގެ ވަަނ38ާާއެ

ާއަ ާ)ހ(ާއަށް ާހުށަހަޅ ފައިާމ އްދ ގެ ނުޑާއިޞްލ ޙު ާވަީނާޤ ާުޅގަ ާދަށުން.ާވަަނާމ އްދ ެގާ)ހ(6ާ;3ނޫނުއަސ ީސގެ ގެ

ާ ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތގައ6ާިދެން ާއިޞްލ ެޙްއގެ ާާވަނަ ކުރުމުެގާސުވ ލުާާަވޒީރުންނ 4227/4ާިމއޮންނަނީ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާހުށަހަޅ ފައިާ;ޤ ނޫނު. ާިއޞްލ ޙު ާައޅުަގނޑު ާއަށް ާާވަަނާމ އްދ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވަނ323ާާަވަނީ

ާ ާދަށުން. ާމ7ާިމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙަކަށް ާާވަނަ ާސިވިލ4229/7ާްއޮތީ ާމ އްދ ތަކަށްާސަާދިވެހި ާޤ ނޫނުގެ ރވިސްެގ

ާ ާއެގޮުތން ާހުށަހެޅުން. ާެއީއ7ާާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅ ފައިވޭ. ާއިޞްލ ުޙ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގެާދަށުން.7ާ)ށ(ގެާވަނަާމ އްދ ގ3:4ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއް.ާުހޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުާމިާމީާމައްސަލަާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާނިޒ  ކުރުމުެގާނެީގާޤ ޫނނުތަކެއްާއިޞްލ ޙުާއެއްާއަުޅގަ

ާެއީއާ ާކޮބައިތޯ. ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުމަކީ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާނުފެނޭ. ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަްށ ާބޭްއވިދ ނެ ޤ ނޫނެއް

ާމަޑުކުރަްއވ ......ޤ ނޫނަށްާާކުރަން.ާމިއްާިއޞްލ ޙުކުރަނީާޤ ނޫނެނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުތަކުންާލ ޒިމުޤ ނޫ

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރުއ ދެ، ާާ،ޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާނިޒ މ ދެވަޑަިއގަންނަވ ނއިށީާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާ. ާނޫން.ާާެބހޭ ެއއް

ާމަރު ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާމި ާފުރުޞަތު ާދެއްެކވުުމގެ ާވ ހަކަފުޅުތައް ާތި ާމެންބަރު ޙަލ ގަިއާޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ. ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާލަތީފަހިތަދޫ ާޙަސަން ާމެންބަރު ށްާތްތެރި

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑާއަށްާއިޞްލާ 6ާއަދ5ާާިވަނަާމ ްއދ ގ38ާާެރިވސްގެާޤ ނޫނުގެާސަާއ ދެ،ާދިވެހިާިސވިލް ޙުާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ވަަނާާ:3ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއ އިާ)ށ(ގެާދަށުން.ާއަދިާހަމަާއެާޤ ނޫނުގ3:9ާާެހަޅ ފައިވަނީާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާހުށަ

ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާާހުށަހަޅ ފައިާމ އްދ  ާާ:3ާވަނީ ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ނޑު ާހުށަހަޅ ފައިއަުޅގަ ވަނީާާިއޞްލ ޙު

ާޤ ނޫނު 3:4ާާއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދަށުން. ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާއަށ73ާްވަނަ ާމ އްދ  ެވްސާާވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުށަހަޅ ފައިވަނީ ާއިމިގްޭރޝަްނެގ48ާާއިޞްލ ޙު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަށުން. ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާހުށަހަޅ ފައ4229/3ާިޤ ނޫނަށް ާިއޞްލ ޙު ާއެާއަށް ާާވަނީ ާމ އްދ 55ާޤ ނޫނުގެ ާއިޞްލ ުޙާވަނަ ާއެ ާ)ހ(ާއަށް. ެގ

ާާހުށަހަޅ ފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަނ ކުރުުމެގ83ާާވަނީ ާހުއްޓުވުމ ިއ ާކޮރަޕްޝަން ާދަށުން. ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާއެ ާއެގޮތުން ާހުށަހަޅ ފައިވޭ. ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅ ފައ5ާިޤ ނޫނަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަްށ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ

ާޤ ނޫނުއަސ  ާވަނީ 94ާާީސގެ ާޤ ނޫނު. ާމ ލިްއޔަތު ާދައުލަތުގެ ާދަށުން. ާ)ށ(ގެ ާއަދި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ 4228/5ާވަނަ

ާ ާހުށަހަޅ ފައިވަނީ ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަޅުގަ 53ާާމިޤ ނޫނަށް ާއަށް.ާެއއީ ާދަށުްނ8ާާ;ވަަނާމ އްދ  ާ)ހ(ގެ ވަަނާމ އްދ ގެ

ާއެޤ ނޫނުެގާ ާހަމަ 54ާާއަދި ާ)ރ(ާއ އި ާމ އްދ ގެ 55ާާަވނަ ާއަދި ާމ އްދ  ާ)ހ(ވ57ާަވަނަ ވަަނ57ާާާ،ަނާމ އްދ ގެ

ާ)ރ( ާހުށަހަޅ ފައ59ާިާ،މ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާމ އްދ  ާދެންާވަނަ ާކުރިން ާވަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ މ އްދ ެގާނެވި

ާއަދިާާ:6ދަށުން.ާދެންާއަދިާ ާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާވެސް ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަްށާވެސްާހަމަާއިޞްލ ުޙ73ާާވަނަ

ނުޑާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިާވަނީާމިވަނަާމ އްދާ ާ:6ހުށަހެޅިފައިވޭ.ާ ވަަނ82ާާނުއަސ ސީެގާޤ ނޫާގެާ)ށ(ާއަށްާއަުޅގަ

ަވަނ8ާާ;ނުއަސ ސީގެާޤ ނޫާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިާވަނީާމ73ާާިގެާދަށުން.ާމ އްދ ގެާ)ހ(

ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާދަށުން. 4232/32ާާގެ ާޤ ނޫުނގެ ާއިންތިޚ ބުގެ ާަކއުންސިލްތަުކގެ ާމ އްދ 34ާޯލކަލް ިމާާއަށްާާވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާވަީނ ާހުށަހަޅ ފައި ާހުށަހެޅ48ާިއިޞްލ ޙު ާިއޞްލ ޙު ާމި ާދަށުން. ާމ އްދ ގެ ާމިާާވަނަ ާއިރު،

ާ ާއިޞްލ ޙުތައް ާމި ާސިވިލްާޤ ނޫނުތަކަށް ާދިވެހި ާމ ްއދ ތަކަކީ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ނޑު ާައޅުގަ ާއުވ ލަން ހުށަހެޅިއިރު

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމ5ާިސަރވިްސގެ ާމ އްދ  ާވަނަ ާމ އްދ ަގއ37ާިޤ ނޫނުގެ ާގޮުތގެާވަނަ ކޮމިޝަންެގާާމަތިންާވ 
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ާވަކި ާމ އްދ މެންބަރުކަމުން ާއޮންނަ ާެއހެން ާއަިދާާކުރުމުން ާުނވަތަާާ.6މިޤ ނޫނުެގާާ.6އ އި ާދަށުން ޤ ނޫނުައސ ސީގެ

ާކު ާމަޤ މަކަށް ާސިޔ ސީ ާއިންތިޚ ބުުކރެވޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނެއްގެ ާުއވ ލަން ާމ އްދ  ާއެ ާިރމަތިލުން ހުށަހަޅ ަފިއާއަޅުަގނޑު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(73ާާާޤ ނޫުނގެާާގެާދަށުން.ާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްގެގެާ)ހ(ާއ އިާ)ށ(ވަނަާމ އްދާ 3:9ާވަނީާ

ާއުނި ާއެއީ ާހުށަހަޅ ފައިވޭ. ާކޮށްލަން ާހުށަހަޅ ފަިއވާ 48ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއުވ ލަން ާދަށުން. ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާޤ  ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއިގޮތަކީ ާޢ އްމު ާަބޔ ންކުރެވިަފއިވ  ާވ ަދކުރުމަްށާނޫނުއަސ ީސގައި ްނތިޚ ބެއްަގއި

ާސްތުގަ ާމީލ ދީ ާތ ރީުޚެގ ާބ ްއވ  ާއިންތިޚ ބެއް ާެއ ާމުަވއްޒަފުން ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާިދވެހި މަސްދުވަްސ8ާާކުރ 

ާ ާމުަވއްޒަފަކު ާއެ ާއިސްތިޢުކުރިން ާއިން ާވަޒީފ  ާއަދިާދޭންވ ނެފ ހުރި ާއިސްތިޢުފާ ާއެވެ. ާމަޤ މުން ާަވނީ ާަގއި )ށ(

ާ)ހ(ާނުދީ ާމ އްދ ގެ ާމި ާހުރެ ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ  ާކުގައި ާލައިފިއިންތިޚ ބަކަށް ާވަޒީފ ާރިމަތި ާވަިކކުރެވޭނެާާނަމަ ާއިން

ާކަ ާލޯކަލް ާއިންތިޚ ބުގެއެވެ. 4232/32ާާއުންސިްލގެ ާޤ ނޫނުގެ ާޤ 34ާއެްއގެ ާ)ހ(. ާމ އްދ ެގ ނޫނުއަސ ީސެގާވަނަ

ާއިންތި ާއުވ ލަްނާޚ ބުދަށުން ާވެސް ާމ އްދ  ާެއ ާއެހެްނވީމ ، ާުނވުން. ާކަމުގައި ާމީހަކު ާފުރަމުންދ  ާމަޤ މެއް ކުރެވޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަީނ ާހުށަހަޅ ފައި ާއަޅުގ48ާައަޅުަގނޑު ާއެދެން ނުޑ ާއަޅުގަ ާދަށުން. ާމ އްދ ގެ ާމިާވަަނ ނޑު

ާކުރެްއވުމަށްފަހުާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާއިޞްލ ޙުތަކާ ދޭތެރޭގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާމެންބަރުންާޚިޔ ލުފ ޅުާހުށަހެޅިާމ އްދ ތަކ 

ާކަމަކަށް ާއެދޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދިޔުމަކީ ާފ ސްެވގެން ާައވަސްކޮށް ާމިޤ ނޫނު ާހުށަހަޅަމުްނާާއެކު ާިއޞްލ ޙުތައް ާމި ވ ތީ

ާަވބަރަކ ތުހޫ.هللاާއަދ ކުރަން.ާވައްަސލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތުޝުކުރުއަޅުަގނޑަށްާެދއްވިާފުރުޞަަތށްާ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ާ ާބަހުސްގެ ާމިބިލުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުތަކުގެާާފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔ  ާބައެއް ހުޅުވ ލ ނަން.

ާއެާވ ާބައެއްާމ އްދ ތައްާއިޞްލ ޙުކުުރމުގެާބިލުާވަގުތުާހަމަޖެހިފައި .ީޕާ.ާޑީ.އ ރުމިނެޓް:ަގޑ3ާިމް.ޑީ.ޕީާއަށްާގޮތަކީ

ާ 3ާާއަށް 5ާާގަޑި ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޮކންމެ ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަިކ ާޕީ.ޭއާާމިނެޓ7ާްމިނެޓް. އިރު.

ާ 38ާާއަށް ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ 7ާާމިނެޓް. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާނިޒ މ 7ާމިނެޓްއިރު. ާމައްސަލަާމިނެޓް. އެއްާާބެހޭ

ާޝީދު.ާާާމަދުާރަމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްާޅިމައްޗަންގޮާ

ާވެްސާއެއްާ ާބިލުތަެކކޭ ާއެހެން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަޖެއްސެވީ ާތި ާަރއީސް ގަިޑއިުރ5ާާފަދައިން

ާ ާަބއިވަުރ ާވަރަށް ާޤ ނޫނީ ާއެބަހުިރ ާމީަގއި ާބެހޭކަމަށް. ާމ އްދ ތަކަކ  ާބަިއވަރު ާބަލަންޖެހޭ ގޮުތްނާާބެލުންތަކެއް
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ނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެންާމީތިާކޮންމެާބިލަކަށްާކޮންމެާއިޞްލ ޙަކަށްާވެސްާހަމަާާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިފައި ވ ތީާއަޅުގަ

ާހަމަ ާބިލުތަކެކޭ ާއެމަާއެްއފަދައިންާއެހެން ާޓޯޓަލް ާމި ާހަމަޖައްަސވ  ާޓޯޓަލްގަޑި ާނުވަތަ ތަެކްއާަގޑިާއުންޓެއް

ާބައިވަރުއިހަމަޖައްސަ ާަވރަށް ާއެއީ ާާދެްއވުން. ާއިޞްލ ޙުުކރުމަށްޓަކައި ާބިލުތަކެއް ާފުށުއަރ  ާހުށަހަޅ ފައިާޤ ނޫނުތަކަށް

ާވ ތީާއެކަންަތއްތައްާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސްާބައްަލވ ފައިާގޮތެްއާހަމަޖައްސަވައިާދެްއވުން.ާުޝކުރިއްޔ .

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ ދެ ާނިޒ މ ، ާނެންގެވީ ާތި ާމެންބަރު ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާގަވ ާބެހޭ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާގޮުތގެާާއިުދަގއިއެއް ވ 

ާއެންމެ ާާމަތިން ާއޮންނަނީ ާއެުރވެން ާބަހުސްަގއި ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލަކަށް ާަވގުތު 5ާާގިނަ ާއެހެންވީމ ، 5ާަގޑިއިރު.

ާ ާއަުރވަމުން ާވެސް ާބިލަކަށް ާކޮންމެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުާާމިގަިޑއިރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއަކން ާއެހެންވީމ ، ގެންދަނީ.

ާ ާއުސޫލަށް ާެއ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާހީކުަރން ާކަމަށް ާނިޒ މ ހުޤަބޫލުކުރައްވ ނެ ާހިތްތެވުމަށް. ބެހޭާާރުމަތްތެރިކޮށް

ާއެއްާމ ފަންނުާދެކުުނާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާމައްސަލަ

ާ

ާމައްސަލަ()ނިޒ މީާ

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޤ ނޫނުޢިއްޒަތްތެ ާބައެއް ާމިހ ރު ާފެނޭ ާވެސް ާއަުޅަގނޑަށް ާރަީއސް، ާމ އްދ ރި ާމިތަުކގެ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާަތަކށް

ާއަަވސްއަރުަވއި ާބިލުގައި ާދިހުށަހަޅ ފައިވ  ާއިންތިޚ ބ  ާމި ާެއާނުލ  ާގޮތަށް ާކުރިމަތިލެވޭނެ ާބަޔަކަށް ާވަކި މ ކޮށްފައި

ާ ާމި ާބަދަުލގައި ާހުޅުވ ލުމުގެ ާމުހިއްފުރުޞަތު ާވަރަށް ާީމގަިއ ާމިއަދުާވިސްަނވ ފައި ާއަދި ާއެބަހުރި. ާމ އްދ ތަެކްއ ާމު

ާބޭ ާއެ ާރިބ ވެސް ާގެންެދވީ ާއެ ާފުަޅކު ާބިެލއް ާހުއްދަުނކުރަން.ގެ ާލޯންޑްރިންާއެ ާމަނީ ާބިލެއްއެ ްސާވެާޭއގައިާ.ެގ

ާާވަރަށް ާފަދައިން ާގެންދެވި ާހަމަ ާގެންދެވީ. ާއެ ާބިލުވެސް ާއެ ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތައް ާގިނަ އިތުރަްށާމިވެސް

ާވ ނަމަ...ާވިސްނަިއގެންާއެާނޫންާކަމަށް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާާނޫން ާއަނބުރ  ާބިލު ާފުރުޞަުތާވ ނަމަ ގެންދެވުމުގެ

ާތި ާއެހެންވީމ ، ާމެންބަރަކަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާިމޮއންނަނީ ާގަވ އިދުަގއި ގޮތަްށާާމަޖިލީހުގެ
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ާެއާ ާއޮންނ ނެ. ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާއެދިަވޑަިއގަތުން އެދިަވޑަިއގަންނަވ 

ާހު ާބިލު ާމެންބަރު ާވ ހަކަފުުޅާޢިއްޒަތްތެރި ާލަޠީފ  ާހަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ށަހެޅުއްވީ

ނޑުާއެދެން.ާއެހެންވީމ ،ާނިޒ މ ކަަވިއގެންާއެކަުމގެާއިންިތޒ މުާދައް އެއްާާބެހޭާމައްސަލަާކުރިއަށްާގެންދެވުންާައުޅގަ

ނޑުާބަލަ ނޑުާފުުރޞަތުާއަުރވ ާކަމަށްާއަުޅގަ ނަންާމިހ ރުާބިލުގެާބަހުސްާފެށުމަށްާފުރަތަމަާއެްއާނުގަންނަން.ާއަުޅގަ

ާ.ޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުއެދިަވޑަިއގެންފައިާވަނީާހު

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑުާއެއްާޝުކުރިއްޔ  ާނެގީ. މެންނަށްާކަމަށް

ާ ާއުސޫލުތަކަށް ާގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާއިޞްލ ެޙްއާރައްޔިތުންެގ ާޤ ނޫނަކަށް ބަލ އިރުަގއި

ެއއްާއިޞްލ ެޙއްާހަދ ފަިއާމެންނަށްާހުށަހެޅިދ ނެ.ާއެކަމަުކ،ާމިހ ރުާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދ ާހުރިހ ާޤ ނޫނަށްާއަޅުަގނޑު

ނަޑކަށްާހިެއއްޤ ނޫނެއްާކައެއީާ އެއީާކޮންމެާނުވޭާކުރެިވގެންާވ ނެާކަމެއްާކަމަކަށް.ާާމަށްާގެންދިުއމަކީާއެއީާއަުޅގަ

ާޤ  ާއެ ާދަްއކ  ާވ ހަކަ ާވަކިން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަހުސްޤ ނޫނަކަށް ާވަކިްނ ާދޭތެރޭގައި ާފަހުގައިާނޫނަކ  ާކުރުމަށް

ާމެންބަރުާއަޅުަގނޑުމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިތަނުަގއި ާދެންމެަގއި ާނެންެގވިހަމަ ާއެ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާެއާާން ގޮތަށް

ާއިޞްލ ޙު ާޔަޤީންކަމ ޤ ނޫނަކަށް ާވަަރށް ާކަމުގެ ާނެހެދޭނެ ާމިޤ ނޫނަކަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެން އެީކގަިއާާގެންނަނީ.

ާދަންނަވ ލަފ ނަން ާޤ ނޫނުތަކުާ.މަނިކުފ ނަށް ާއިޞްލ ޙުބައެއް ާބަެއްއާމ އްދ ތައް ކުރުމަކީާ.ާއިޞްލ ޙުކުރުމުެގާބިލުގައި

ާނޫން.ާިއޞްާއެއީ ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީޤ ނޫނަކުން ާއެީއ.ާލ ޙުކުރުމަީކާރައްޔިތުްނގެ ާމަސަްއކަތެއް ާމިައދުގެ ހުގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީައކަށް ާައއު ާއިޞްލ ޙުކުރެިވ ާމި ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާއަޅުަގނޑުމެން ނުޑމެން ާފެށުމ ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުރަން

ާއޮންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއެީކގައި ާނިންމ ފައި ާާއަސ ސީއ ނ ނެ ާތަޢ ރުޟުވ  ާއެީއާޤ ނޫނުަތއް ބަދަލުކުރުމަކީ

ާޒިްނމ  ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަެއއ އެކީާާރައްޔިތުންެގ ާކަމަށް. ާގަވ އިދުާއަސ ީސއ ޤ ނޫނުާގައިާއެއް ެވްސާާތައްާތަޢ ުރޟުވ 

ާމަޖިލީހުއިޞްލ ޙު ާމި ާމަސަްއކަްތ ާވެކުރުމުެގ ާމަނިކުފ ނަށް ާގެންދ ކަން ާކުރިއަްށ ާވެސް ާއެކަން ާފަށައިގެން ްސާން

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހަމައެކަިނ ާމިއީ ާއެެހންވިއިުރގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާ ާމައްޗަށް ާގޮެތްއގެ ާާފެންނަފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ނޑުމެްނާކަމަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނުވ ެނ ގެނެވިގެން

ާ ާއެބަހުރި ާމީަގއި ާއެއީ ާޤ ނޫނުއަސ ދެކެނީ. ާބ ބުގައިާސީގައިސީދ  ާާދެވަނަ ާޙައްޤުތަކ އިާރަްއޔިތުންެގ ާއަސ ސީ

ާވަކިންާާމިނިވަންކަމ  ާޤ ނޫނަކަށް ާކޮންމެ ާހަމަ ާއެހެންވެއްޖިްއޔ  ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތަކެއް ާވަަރށްގިނަ ގުޅުންހުރި

ާމަންފ  ާލިބިދޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނަކުން ާއެ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއެާއިޞްލ ޙު ާބެލުމަށްފަހު ާފައިދ  ޤ ނޫނަކަށްާާއ އި

ާބިލެއް ާމ ދަމ  ާގެްނނަންވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިސ ލަކަށް ާހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާއިޞްލ ޙު ހަދައިގެން

ާބަދަލުކުރުމ ބޭރު ނޑު ާޤ ނޫބެާގަ ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާޤ ނޫނު. ާނޫންހޭ ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ނޑުާާ.ނަކުން ާބޭރުގަ ހަމަ
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ާކޮން ާއެގޮުތން ާއޮތިްއޔ . ާކުރެވެން ާއޭަގިއ ާނިމުނީ. ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ބަދަލުކުރީމަ ާޤ ނޫނެއްަގއި ތަޢ ރުުޟވ ާާމެ

ރުމުެގާބ ރުާރަްއިޔތުންގެާމަޖިލީހަށްާލިބިދޭ.ާްއޔ ާއެާމައްސަލަާެއއްާއިޞްލ ޙުކުވިާެއއްާއޮތްާކަމަށްާަވނީާމައްސަލަ

ާައޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި ާއޮތީ ާބިލުެގާދެން ާއުފެއްދުމ އި ާބިލު ާެއީއ ާގަވ އިދު. ާމިގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން

ާއެ ާާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާގަވ އިދުގެ ާަމޖިލީހުގެ ާރައީްސ،92ާާއޮތީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ .ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ތޯ ވަނަ

ާމައްސަލަާ ާިނޒ މީ ާާއަޅުަގނޑު ާަނގ  ާާއެއެއް ާދެްއކީ ާހަޅުތ ލުކުރުވ ހަަކ ާމިސ ލަކަށް ާއޮްތާުމގެ ާލިބިަފއި ޙައްޤު

ާގެންަނނީ ާއިޞްލ ޙު ާމަސަްއކަތްކުރުމުޖޭދިވެހިރ އްާ.ޤ ނޫނަކަށް ާމަސަްއކަތްަގއި ާއެ ާމިނިވަްނކަމ އި ކުރުމަްށާގެ

ާ ާއޮތް ާލިބިދީފައި ާއޮންނަ ާމުވަްއޒަފަކަށްބ ރެއް ާަސރވިްސގެ ާސިވިލް ާއެއީ ާމީހަކަށްާާޤ ނޫނެއް ާއެހެން ާއަދި ިވަޔސް

ާާ.ވިޔަސް ާއަމުދ  ާހޯދުމ އި ާއެއްކުރުމ އި ާމުދ  ާާމިހެންދި ާގޮސް ާމަްއސަލަތަކެއް އިރުަގިއާާހުރިވަރަށްގިނަ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮށްފައި ާޖުމްލަ ާޤ ނޫނުހަމަ ާހުރިހ  ާއޮތީީތވެ ާމެޖޯރިޓީ ާމިތަުނގައި ާބަޔަކަށް ާއެއްކޮްށާަވކި ތަކަށް

ާއިޞްލ ޙެއް ާޭއގެާޖުމްލަ ާކަމެއްގެންނައިރުގައި ާފަދަ ާކޮްނމެ ާކުރެވިދ ނެ ާނިގުަޅިއާާ.ވެސްާން ާޙައްޤުތައް ބައެްއގެ

ާމިސ  ާިއރުގައި ާކުެރވޭ ާމަސައްކަތް ާވަނީާގަތުމަށް ާކަމަށް ާގެންނަ ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް ާސަރވިްސގެ ާިސވިލް ާލަކަށް

ނުޑގެާަނޒަރުަގިއާވިްއޔ ާ ސިވިލްާސަރވިްސގެާޤ ނޫަނށްާވަކިްނާއިޞްލ ެޙއްާހުށަހަަޅންޖެހޭނީ.ާމުޅިންާމިހ ރުާއަުޅގަ

އީާދެްނާއަތުެވއްޖިްއޔ ާއެާާއިާޤ ނޫނުތަކަށްާއެްއކޮށްާއިޞްލ ޙެއްާެއއީާބިލެްއގެާސިަފއިގަާހުރިހ ާންދ ާޢަމަލުކުރަމުންާގެ

ާކޮންގޮތަކަށްތޯއޭާއެ ާކުރ ނީ ާމަސައްކަތް ާާ.ބިލު ާބިލު ާއިޞްލ ޙެއްާއެ ާޤ ނޫނުތަކަށް ާކޮބައިތޯއޭ. ާތ ރީޚަކީ ނިމޭނެ

ާމަސަްއކަތްކޮށް ާާގެނައުމަށް ާދައްަކއިފިްއޔ  ާވ ަހކަ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުަތކަށް ާނިމުނީމައެ ާެއާާގެނެސް ާމަސައްކަތް އެ

ާޤ ނޫނުތަ ާއެކަމަކު ާާކަށްނިމުނީ. ާބިުލ ާގެނައުމުގެ ާބިލެއްއިޞްލ ޙު ާާކިޔ ފައި ާދަންނަވ ީނާއަޅުގަާހަދައިފިއްޔ  ނޑު

ާމަލ މ ތް ނޑުމީހުން ާއަުޅގަ ާގެަނއުމެންނަށްކުރ ނެއޭ ާއިޞްލ ޙުތައް ާޤ ނޫނުތަކަށް .ާ މިތަނުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންމަކީ

ާކަމެއް ާލ ޒިމްކުރޭާ.ކުރަންޖެހޭ ާމިއޮތީާ.ޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަތުގައި ނުޑމެން ާާއަުޅގަ ާބ ރު ާހެދުމުގެ ވަަނ92ާާޤ ނޫުނ

ާއެންމެހައިދިވެހިރ އްމ އްދ .ާ ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާޖޭަގއި ާވަނީ ާލިބިގެން ބ ރުތައް

ާ ާރައްޔިތުާއެޤ ނޫނަކީ ާޢަމަލުމައްޗަށް ާމިކުރަންޖެން ާހަދަން ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއްޗެއް. އުޅެނީާާހޭ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމައްޗަށް ާލ ޒިމުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާއ އި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަމެއް ޤ ނޫނުާކުރ 

ާހަދައި ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޒިންމ އެްއެގާތެރޭގައި ާއެއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާދިަޔއިރުގަާދިނުން ިއާަބދަލުވެގެން

ކ ާއެާޤ ނޫެނއް.ާޤ ނޫނުތަކަށްާބަދަލުގެަނއުަމކީާއަެނއްާތ ރުާުއސޫލުތަކުގެާތެޭރަގއިާހުރިާބަެއއްމުޚްކުރީަގއާއޮތްާޚުދު

ާޤ ނޫނަްށާ ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާސީދ ާދެން ާހަމަ ނޑު ާޢަމަލުކުރެވިދ ނެތޯ.ާއެީއާއަުޅގަ ާއެްއފަހަރު ާހަފްތ އަކު ާކޮންމެ ހަމަ

ނޑުމެންާމިޤ ނޫނުާތަޞްދީޤުާރިމަތިކުރ ާުސވ ެލއް.ރައީސަށްާކު ރިއްޔ ާމިާފޮނުވ އިުރގަިއާރައީސުލްޖުމްހޫާކުރަންއަުޅގަ

ާވ ނެާފުރުޞަަތކީާކޮބައިތޯ.ާތަޞްދީޤުކުރައް

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ިޅާއުުތރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެިރާއެްއާމައްޗަްނގޮާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ 

ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމައްޗަންޯގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާފެ ާތަން ާނިކުންނަ ާދަތިތަކެއް ާނިޒ މްގެ ާމީަގއި ާވެސް ނޑަށް ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާނިމުނީމ ޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް ާނޭ.ާއެއީ

ާފޮނުވަންެޖހޭ ާއެ ާއެކަމ އަޅުަގނޑުމެން ާވ އިުރާފޮނުާކޮމިީޓއަކަށް.ާބެހޭާނީ ާހަމަޖެހިފައި ާއެިކާދ އިރ ތައް ވ އިުރާމީގެ

ިތޞ ދީާކޮމީޓިާއަށް.ާއަެނއްާކަމަށްާވަންޏ ާެއާދ ންާޖެހޭނީާބައެއްާބިލުތައްާއިޤުާހަމަާއޮޓެމެޓިކަލީާެއާބަލަިއެގންފި

ާ ާމަސްއޫބައި ާސަރުކ ރު ާދ ންބިލުތައް ާމިޮގތަށް ާއަށް. ާކޮމިޓީ ާބިލުހެންާލުވ  ާއެއް ާއެއްކޮށްފައި ާމިހެން ޖެހޭއިރު

ާވެސްާ ާިކޔ ފައި ާކޮމިޓީއެކޭ ާޚ އްޞަ ާެއއީ ާތަނެއް ާފޮނުވ ނެ ާދެން ާގަތީމަ ާބަލައި ާއެ ާގެނައީމަ ާއެ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަޅުަގނ ާއަސްލު ާއެކަމަކު ާއުސޫލ ހެދިދ ނެ. ާގެްނގުޅޭ ާއެ ާއިުރެވްސާޚިލ ފުާޑުމެން ާބަލައިގަންނަ ާބިލު ާއަދި ވޭ.

ާވެ ާކަންތައްތަކެއް ާރަނގަޅު ާކިތަންމެ ާހުރެދ ނެ ާޤަބޫލުމީގެތެރޭަގއި ާފަހަރަށް ާބައެއް ާއަދި ާކަންކަމެްއާސް. ނުކުރެވޭ

ާއަހ ކަމަްށާ ާޯވޓަށް ާައިއސްގެން ާވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާފަހުން ާއަދި ާއަހ  ާެއޮގތަށް ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ވެސް.

ާއެތެރެވ ާ ާގޮތަށްާޭބކ ރުާކަންތައް ާވެދ ނެ.ާއަދިާއެނޫން ާގޮތްާވެސް ވަންޏ ާވަރަށްާބޭނުންތެރިާކަްނތައްތަކެއްާބޭުރވ 

ާވެދ ނެ.ާއެހެންވީމާ  ާވެސް ާއެކަންާާ،ގޮތް ާގޮތަކަށް ާހަރުދަނ  ާމިއަށްވުރެ ާގޮތަކަށް ާނޫން ާމި ާނުހައްަދވ  ާނިޒ މެއް ާމިއީ

ާހަމަޖައްަސވައި ާިނޒ މެއް ާޤަބޫލުކުެރޭވާެދއްވުމަކުރެވޭނެ ާއަޅުަގނޑަްށ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާަގއިމު ާހަމަ ށް

ާގޮތުަގއިާެއކިާކަންކަމ ާބެހޭާބިލުާމިގޮތަށްާހުށަހެޅުމަކީާއެއީާނިޒ މ ާޚިލ ފުާކަމެއް.ާ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. ާއެްއ ާމަްއސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާެވްސާއ ދެ، ާކުރިން ާީމގެ ާެތރޭގައި މަސައްކަުތގެ

ާ ާމުޙައްމަދުާާ;;4ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާޤ ނޫނެްއާ ާވަނީ ާބެއްލެވުމަށްފަހު ާކޮމިޓީއަކުން ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ނަޝީދު

ާރަ ާތަޞްދީޤުއީސުލްފ ސްކުރަްއވ ފަ. ާއަރިހަށް ާމަޖިލީހަށްާޖުްމހޫރިއްޔ  ާއަނބުރ  ާޤ ޫނނު ާއަދި ާފޮނުއްވ ފަ. ުކރަން

ާހިމެނެނީާ ާވެްސ ާޤ ނޫުނގަިއ ާއެ ާފޮނުއްވ ފަ. ާމަޖިލީހުން ާއަލުން ާކޮމިޓީއަކަްށ ާވަީނ ާމިހ ރު ފޮނުއްވުމަށް
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ާ ާކުާ;;4ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާބ ޠިލު ާތެެރއިން ާކަންަތއްަތކުގެ ާބުނ  ާމ އްދ ަގއި ާލިސްުޓާވަަނ ާޤ ނޫނުތައް ާޖެހޭ ރަްނ

ކުރެވިާއެާލިސްުޓގެާމަަސއްަކތް.ާމިާބިލުާވެސްާހުށަހަޅުްއވ ާދެއްވިާމެންބަރުާވިދ ުޅވެފަިއާމިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ

ާފިޔަވަާ;; ާދެވަނަ ާބުނ  ާމ އްދ ގައި ާއިޞްލ ޙުވަނަ ާމަަސއްކަތްތަެކއް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެހީގެ މ އްދ ަތުކެގާާކުރަންޖެހޭ

ާކަމުަގއި.ާއެހެންީވމ ލ ޙުސަބަބުންާއިޞް ާމެންބަރަށްާާ،ކުރަންޖެހޭާމ އްދ ތަކެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތު ާއެ އަޅުަގނޑު

ާަމއްޗަްނޮގިޅާ ާއޮތީމަ. ާޢަމަލުކޮށްފައި ާއެގޮތަށް ާަމޖިލީހުން ާވެސް ާކުރިން ާމީގެ ާފުރުޞަތު. ާހުށަހެޅުމުެގ ާބިލު އެރުވީ

ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދު ނޑުާދަންަނވ ލަްނާާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅަްށާއަުޅގަ ދީދީާދެންމެާވިދ ޅުވި

ނަޑކަށްާ އޮތްާވ ހަކަާއަކީާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގައިާމަޖިލީހުގެާރައީސަްށާފުރުޞަތުދޭާބިލެއްާބަލައިެގންފިާނަމަާއަޅުގަ

ާބަލައިގަންނ ނެ ާމަޖިލީހަށް ާއަދި ާބިލު ާމި ާެއްއާކޮާކަމެއް.ާަބލައިގެންފިާނޭނގޭ ާބިލު ާއެ ާގިަނާނަމަ ާވުރެ ާއަށް މިޓީ

ާއެގޮ ާއެހެންވީމ  ާލިބިދީފައިވޭ. ާރައީަސށް ާމަޖިލީހުގެ ާިއޚްތިޔ ރު ާފޮނުވުމުގެ ާެއާކޮމިޓީތަކަށް ާވެސް ތަށް

ާދެކުުނާމަސައްކަތް ާހިތަދޫ ާއަރުވަން ާފުރުޞަުތ ާެއއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާިނޒ މ  ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދެވިދ ނެ. ކުރަމުން

ާލަޠީފަށް.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ާ ާދެން ާމިހ ރު ާމިދެންނެވީ ާފުރުޞަތަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާބޭފުޅުްނެގާމި ާދައްކަވ  ވ ހަކަފުޅު

ާ ާފ ހަގަ ާައޅުަގނޑަށް ާވ ހަކަފުޅުތަކުން ާގިނަ ާއެާކުރެވުނީ ާއެޤ ނޫުނތަކެްއގެ ާޤ ނޫނަކަށް ޤ ނޫނަކުްނާާއްއްކޮށްލަިއގެން

ާޮބޑަްށާ ާވަރަށް ާއެކަން ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާމައްސަލަ. ާއޮތުުމގެ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާގެނެވޭ އިޞްލ ޙެއް

ނޑުާވެސްާއިތުަރށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަީނާޙަޤީ މަސަްއކަތްާާޤަތަކީާމިސ ފުކޮށްދެއްަވއިފި.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާާއަޅުަގނޑު ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނަޝީދު، ާމުޙައްމަުދ ާއަްލއުސްތ ޛް ާިމވަނީ ާކޮށްފައި ވެސް

ާމަޖިލީހުގައިާ ާއަދި ާމަސަްއަކތްކޮށް ާކޮމިޓީގައި ާއެ ާެވސް ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ  ާމައްޗަށް ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ މެންބަރުގެ

ާއަސައްކަތްމަ ާދިަޔއިުރ ާދިއުމަކުްނާުޅގަކުރަމުން ާެއގޮތަށް ާޤ ނޫނުތަެކއް ާުއވ ެލވޭ ާފ ހަަގކުރެވުނީ ާވެސް ނޑަށް

ާނުފުދޭ ާއަހަމައެކަނި ާއިޞްލ ކަން. ާޤ ނޫނުޙުކުރަންދި ާއެބަޖެހޭ ާެވސް ާޤ ނޫނުލްތަކެއް ާެއބަހުރި ާއަދި ޤޫބ ތަށްާޢުުހއްޓޭ.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާއިޞްލ ޙު ާވިދާ ާގެނައުމަށްޓަަކއި ާބޭފުޅުން ާޤ ނޫނީ ާކަމަށް ާަބއިތަެކއްތަޢ ރުުޟވ  ވެސް.ާާޅުވ 

ާޤ ނޫނުލް ާޢުއެހެންނަމަވެސް ާހަމައެކަިނ ނޑު ާއަޅުގަ ާުނދަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބަޔަކަށް ާޤޫބ ތުގެ ާކުރީގަިއާބަލައިމި ލީ

ާމިދެންނެވިާބަޔަށްާއެކަނި.ާއެެހންވީމ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާުޝކުރިއްޔ .

ާ
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އެއްާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާދެއްެކވުމަށްާފުރުޞަތުގައިާއެާވ ހަކަަތްއާާބެހޭާމައްސަލަާއ ދެ،ާނިޒ މ 

ާކުިރއަްށާ ާވ ހަކަފުުޅ ާަމނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްކިދ ނެ. އެގޮތަްށ

ާގެންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

ާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާ

ާމަްއސަލަ ާއަނެއް ާނިުކންނަ ނޑަށް ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިާޝުކުރިއްޔ  ާމިގޮތަށް ާމިހ ރު ނޭގޯތާައކީ

ާބައެާ ާޤ ނޫނުތަުކގެ ާއިޞްލ ޙުާާއްބައެއް ާމ އްދ ތައް ާމީގައި ާހުށަހެިޅއްޖިްއޔ  ާކިޔ ފައި ާބިލެކޭ ޤ ނޫނެްއ33ާާކުރުމުގެ

ާ ާއިޞްލ ުޙާޤ ނޫނ44ާެނުވަތަ ާޤ ނޫނަކަށް ާމިހ ރު ާޤ ނޫނަކުންތޯ. ާކޮން ާބަަލނީ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާމި އް.

ާޤ ނޫނެއްގަާ ާއެ ާިއންނަނީ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނެްއގެ ާމަސައްކަތުަގިއާއެ ާކުރި ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ އި.ާހުށަހެޅުމަށް

ާއެހެންވެ ާބިލު ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާދެންމެގައި ާޤ ނޫނު ާމި ާމިހ ރު ާގެންދަވ އްިޖއްޔ  ާކުރިއަށް ާމިއެިތ ާމީތިާާމަނިކުފ ނު

ާތަޞްދީޤު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިބުނ  ާަކނޑަެއޅިގެން ާމީަގއި ާބަލަނ33ާާްކުރަްއވައިފިްއޔ  ާއިޞްލ ޙު ޤ ނޫނުގެ

ާއަންނަ ާމިންއަނެއްކ  ާދިމ ލަށް. ާޤ ނޫނ  ާމި ާަރއީސް.ާާއީޖެހޭނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާގޮތެްއ ާކުރ  ާކަންތައް މީހުން

ާކުރ  ާކަމެްއ ާމިވަުރެގ ާދުވ ުލ ާރޯމ  ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ. ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާމިކަން ާވެސް އިުރގަިއ.ާާމަނިކުފ ނަށް

ނޑުމެންާމިއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށްާމިާއޮންނަނީާމަޖިލީހުގައިާދެންާއޮތީާމިާތަޞްދީޤު ކުރ ނީާކިހިނެއްތޯ.ާއަޅުގަ

ާކިޔުން.ާ ާމ ްއދ .ާބިލެއްގައ97ާާިބިލުގެ ާއަންނަނީާާހިމެނިގެންވަނަ ާމި ާމިއަދު ާމިހ ރު ާކިޔުމެވެ.ާެއކަމަކު ާތިން ަވނީ

ާެއއ33ާާް ާކިޔުްނ ާތިްނ ާއެއްާބިލުގެ ާިކޔުން ާއެްއ ާނޫނީ ނަޑއެިޅގެންާާފަހަރ . ާކަ ާހަމަ ާނ ެދޭވނެ. ާއެހެނެއް ފަހަރ .

ޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ަފިއާބިލަކަްށާއ33ާިއޮތީާާ.ާއެއީާމިނަާމ އްދ އިާަކނަޑއެިޅގެންާޚިލ ފުވ44ާަމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާ

ާިހމެނިގެން ާބިެލްއގައި ާއިުރގައި ާބުނ ާއޮންނަ ާިކޔުމޭ ާތިން ާާވަނީ ާކިހިނެއްޯތ33ާާއިރުަގއި ާކިޔުން ާތިން ބިެލްއގެ

ާއެހެންވީމ  ާރައީސް. ާއަންނ ނީ ާބޭނުންާ،އެއްފަހަރ  ާދަންނަވަން ާސުވ ލު ާރައީސ  ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ވަނީާާދެން

ާމީ ާތަޞްދީޤުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސިވިލްާތި ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާއޮންނަ ާމި ާސިފައިަގއި ާބިލެްއގެ ކުރަްއވައިފިްއޔ 

ާއިޞްލ  ާއޮތް ާޤ ނޫނުަގއި ާއަންނަންސަރވިސް ާިމ ާބެލުމަށްޓަަކއި ާލަޠީފްާޙެއް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ޖެހެނީ

ާއަެނއްކ . ާބިލަށް ާއިޞްލ ޙުާާހުށަހެޅުއްވި ާބިލުަތއް ާއެހެންވީމ ާކުރުމ އެއީ ާބިލު. ނޑުމެންާާ،ބެހޭ ާއަުޅގަ ާނެތް ިމައކު

ނަޑކަށްާއެްއގޮަތކަށް ާކުރަމުންދ ާއުސޫލ ާގަިއާޢަމަލުވެސްާނުފެޭނާގަވ އިދުާމިހ ރުާމަޖިލީހުާނެއްޓެވޭނެާގޮތެއް.ާއަުޅގަ

ާކުރެވިދ ނެ ާމިކަން ާއެއްޗެކޭާާއެްއގޮތަށް ާކޮންމެ ާހަމަ ާމިތަނުގައި ާނޫން. ާއެހެން ާެއްއޗެިހާާކަމަކަށް. ާކިޔ ފައި ވެސް

ާއިންސ ނުްނާފ ސްކުރަމުން ާމަޖިލީހެއްގައި ާހަދ  ާޤ ނޫނު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާެއކަމަކު ާފ ސްކުރެވިދ ނެ. ާމި ާއުސޫލުން ދ 
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ާކަމަކަށް ނޑުާއެާވ ަހކަާމިާދަންނަވަނީ.ާމިހ ރުާމިތަނަށްާމިާވުރެާަތންކޮޅެއްާބޮުޑކޮށްާދިޔައިާކުރ ާވަރުގެ މަާައޅުގަ

ާވިޔަސް ާކަުމގައި ާއައި ާއެއްެޗއް ާފަދަ ާކޮންމެ ާގޮތަކީ ާނިާއޮންނަ ާތި ާކުރައްވަންރައީސް ާޓޭބަލް ާއެއީ ޖެހޭނެާންމަވަނީ

ާމިތަނު ާއެއީ ާވަރިހަމަ ާކަުމގައި. ާއަސްލުތަކ އެްއޗެއް ާިއސްލ މްދީނުގެ ާމަޖިލީހުެގާާޚިލ ފުާގައި ާވިޔަސް. އެއްަޗކަށް

ނަޑއެިޅގެން...ާގަވ އިދ އި ާކަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެ. ާމެންބަުރ،ާވަަޑިއގަންނަވ މެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި .

ާއިށީނދެ ާކުރަާވަަޑިއގަންނަވ . ާކަންަތއް ާރައީްސ ާޚިލ ފަށްމަޖިީލހުގެ ާަގވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާވިދ ުޅވުުމެގާާނީ ކަމަށް

ާމެންބަރަކަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޙައްޤެއް ާށް ާހުވެސް ާބިލަށް ާމަޖިލީހަށް ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ށަހެޅުމަށްާނޯންނ ނެ.

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާޓީމުން ާލީަގލް ާމަޖިލީހުގެ ާބެލުމަށްފަހު ާއުސޫލުތަކަްށ ާއެ ާހުންނ ނެ. ާއުސޫލުތަެކްއ ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާއެހެންވީާ ާހުށަހަޅަނީ. ާބިލު ާމަޖިލީހަށް ާލަފ ދެްއވީމަ ާައސްލުތަކ ، މ އެގޮތަށް ާކަންތައްަތްއާާއިސްލ މްދީނުގެ ޚިލ ފު

ނޑުާކުރ ާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުގައިާއިނެދގެން ކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވިދ ޅުވުމުގެާެއްއވެސްާޙައްެޤްއާާއަުޅގަ

ވ ަހކަާދަންނަވަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަފުޅުާކުރިައްށާާނޯންނ ނެތީވެާއެ

ނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާ ާގެންދެވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުްނ:ވ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާ

ާރައީސް ާކުޑައި، ާމަނިުކފ ނަށް ނޑަށް ާއިނގޭތޯ.ާއަުޅގަ ާއެދެން ާމަޢ ފަށް ާައޅުަގނޑު ާދެްނނެވިއްޖިްއޔ  މީސްބަހެއް

ާއުސޫެލއްގެާ ާމިާއެހެންނަމަވެސް، ާކަްނކަން ާބަލ އިރުގައި ާމިދެންނެވިާގޮތުން ާހަމަ ާއިނގޭތޯ ތަށް.ާގޮާކުރަނީ

ާމިތަ ާހަމަ ާއެނގޭ ާެއބަ ާވެސް ާއަސްލަކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިސްލ މްދީނުގެ ާބަަޔުކާާނުގައި ާވ ހަކަތަކެއް ިޚލ ފު

ާދެްނާާދައްކަމުން ާެއވަރަށް ާފަހަރެއްގައި ާމަނިކުފ ނަށް ާހުށަހަޅ އިުރަގއި ާބިލު ާުނވަތަ ދ އިުރގައި

ނުޑާކަމަށްާދެާއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވަންޏ ާެއނގިަވޑައިުނގަންނަވަނީ ނުޑާނިންމ ނަން.ާއެކަމަކުާދެންާއަުޅގަ ންާއަުޅގަ

ާމަޢ ފަށްާ ާއެބަާމި ާއަުޅަގނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަްސލަކ ާއެދެން. ާިއސްލ މްދީނުގެ ާވ ހަކަތަކެްއާާއެނގޭ ޚިލ ފު

ނަޑކީާިއސްލ ކަމަށްާވ ތީވެ.ާމިތަނަށްާެއވަރުެގާބިލުާހުށަހެޅޭއިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަ ާށްާއެބަާމިތަނަށްާދެއްކޭއިުރާއަުޅގަ

ނޑުާިމއީ.ާމިއިންާއެާއެނގޭ.ާއެކަމަކުާމަޖިލީހުންާޢ އް ނޑުމެންނ މުާކޮމިޓީގެާމެންބަރެއްާައުޅގަ ާއްެވްސާބިލެއްާއަުޅގަ

ާޢ އް ާމަޝްވަރ ކޮށްފަާހަމައަށް ާއޭގެ ާއައިސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާތިާމު ާދެން ާނެތް. ާމީހުންނ އޭ.ާާއެއް ާޤ ނޫނީ ވިދ ޅުވަނީ

ާމީހެއް ާާޤ ނޫނީ ާމިތަނުގައި ާކައުންސެލްއަުޅަގނކަމަށް ާހުރި ާނަގ ފަިއ ާމިާޑުމެން ާދެންާާޖެނެރަލެއް ާނެތް. ވަގުަތކު

ާކުރުމުަގިއާ ާކަންކަން ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާސުވ ލުކުރަން. ާބޭނުްނވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިޓީ. ާޤ ނޫނީ ާމަޖިލީހުގެ އޮތީ
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ާހޭދަވެގެންާމިާޑުެމންގެާވަގުތުާކޮންމެވެސްާކަހަލަާއުސޫލެއްާގެންގުުޅްއވަންާއެބަޖެހޭާބައްލަވަން.ާމިތަނުގައިާއަުޅގަނ

ނޑައެިޅގެންާއޮތްާބިލަކަށްާވ ހަކަދައްކަންާފެށުމުގައިާޮއތްާމައްސަލަާދަނީ.ާމައްސަލަ އެއްާނޫން.ާާއެއްާނޫން.ާހަމަާކަ

ާނުފެނޭާ ާހަމައަކުން ާގޮަތކުން،ާޤ ނޫނީ ާއެއްވެސް ާހަމަ ނަޑަކށް ާއަުޅގަ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާހަމަ އެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑު

33ާާ ާބިލަށް ާއިޞްލ ޙުކުރެވޭ ާވިދ ޅ3ާާުެއއްފަހަރ  ާއެކަމަުކާރަީއސް ާގެންދެވިދ ެނާގޮތެއް.ާހަމަ ވެދެްއވަންޖެހޭނެާބިލު

ާސިފައި ާބިލުގެ ާމި ާމި ާއޮންނ ނީ ާބަެއްއ33ާާގައި ާކުއްލިައކަށް ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ާބަލަން ާއިޞްލ ޙެއް ބިލުން

ާމ އްދ ތަާ ާެއއ ޤ ނޫނުތަކުގެ ާބިލު، ާިއްޞލ ޙުކުރުމުގެ ާޢަމަލުކުރެވޭީނާާއް ާބިލު ާމި ާއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާދ ނީ. ދިމ ލަށްތޯ

ާެއއް ާމ އްދ އަކަށްތޯ ާކޮން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާގޮުތގެާވ ާގޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެްއވެްސާާމަތީންތޯ. ޚިލ ފަކަށް

ނުޑާޤ ނޫނުާހެދުމުގެާބ ރުާމިާލިބިދެނީ.ާދެންާ، ްށާމިތަނަކުންާނުހެދޭ.ާއެހެންވީމ ޤ ނޫނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަ އަޅުގަ

ާއިާމިދެންނެވި ާބިލުތަކެްއގެ ާިމއޮތީ ާވެސް ާގަވ އިދުަގިއ ާެއއްގޮތަށް ާހުށައެާާޞްލ ޙަށް ާބިލެއް ާހަަމާފަހަރ  އްނޭޅޭނެ.

ާއެހެންވީމ  ާނުފެނޭ. ާބިލަކަށްާ، އަޅުަގނަޑކަށް ާއެ ާސީދ  ާހަމަ ާއެއީ ާހުށަހެޅިދ ނެ. ާިއޞްލ ޙެއް ާމަޖިލީހުގައި ބިލަކަށް

ާވ ހަަކދެކެ ާހުށަހެޅިގެން ާއަދިވެްސާެއއްއިޞްލ ޙު ނޑު ާދަންނަވ ލަންާރައީްސ،ާާިވގެންދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުގަ ފަަހރު

ާާއަބަދު ާބޮސް ާދަ ާނިންމަވަނީ ާތި ާއެހެންވީމ ވެސް ާރައިޓް. ާއޯލްވޭސް ާއިންނަވ .ާާއެ، އިޒް ާމަނިކުފ ނު ގޮުތަގއި

އްކަތްާެއގޮތަށްާކޮށްގެންާއެތަުނެގާމަސަާގޮތަށްާތިބޭކަށެއް.ާމިތަނުގައިާއެނޫންާއެާއެކަމަކުާައޅުަގނޑުމެނެއްާބޭނުމެއް

ނުޑމެންާބުނ ާކޮ ންމެާފަހަރަކުާކޮޅެްއގައިާަޖއްސ ކަެށއް.ާދެްނާވަރަށްާދެރަވޭާހަމަާމަނިކުފ ނަށްާއެއްެޗއްާހަމަާއަުޅގަ

ާއޭގެ ާހޮވީތީެވާމަނިކުފ ނު ާމިތަނުން ާއަޅުަގނުޑމެން ާއިންނަވަނީ ާތި ާަހމަ ާމަޤ މުގައި ާތި ާއެކަމަކު ާއެްއކިބ ވ ީތ. ން

ާއެީކގައިާތިާޮގނޑިާދެްއވ ފައިާައޅުަގނޑުމެންާމިާާވިޔަސްާޢިްއޒަތ ާކަުމގައިާކުޑަާއަޮތޅަކުންާަވޑަިއގެންނެވިާވަރަށް

ާއޮތީަމާ ާމެޖޯރިޓީ ާޕ ޓީގެ ާނިސްބަތްވ  ާމަނިކުފ ނު ާއެަކމަކު ާދެއްވ ފައި. ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ އިންނަނީ.

ާއިންނެވި ާރެނދަލިުކރައްަވއިގެން ާނިކަން ާމިާދ ނެތިތަނުގައި ާވިސްނ  ާމީގެާަކމަށް ާހަދަންޏ  ާޤ ނޫނުތައް ާންގޮތަށް

ާޤ ނޫނުެގާ ާއެ ާހަދަން. ާޤ ނޫުނ ާމިތިބީ ާހުވ ކޮށްގެން ާއަިއސް ާމިތަނަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާނިކުންނ ނެ. މައްސަލަ

މިތަުނގަިއާއެއްާެނގިޔަސްާާއުޅެނީ.ާއެާޤ ނޫނެއްާހަދަންާނުކުތަސްާމިތަނުގައިާިމވަރު.ާނިޒ މީާނުކުތ ާމަސައްކަތްާމި

ާގޮަވިއގެންާނޫެޅވޭ ާިމވަރު.ާއަނބިދަރިން ާމިތަުނަގިއާހިސ ބަށްާދިޔަޔަާމިވަރު.ާވަިރކަިއވެންޏެްއާވެްސާމިތަނުގައި ސް

ނަޑށްާމިާބިލުާމިގޮތަށްާބ އްވަިއެގންާކުރިއަށްާނުގެންދެވޭނެާ، މިވަރު.ާއެހެންވީމ  ާައޅުަގނުޑާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަުޅގަ

ާދައްކ ނަން.ާމިކަމުގެާޤ ނޫނީާހުރިހ ާކަމެ ނުޑާއަެނއްކ ާސުާއް ާޯކޓަށްާފޮނުވަންާމަނިކުފ ުނާހިސ ބުންާއަުޅގަ ޕްރީމް

ާނޫޅުއްވ ތި.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ނޑުާވ ހަކަަދއްކ  ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ ކޮްށާއެއްާސ ފުާާަލންާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީާދެތިންާނުކުތ ޝުކުރިއްޔ 

ާާއަރުވަން ާލ ޒިމުާގެ;;4ެވގެން. ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤ ނޫނުއަަދށުން ާތަސްދީޤުކުރޭ ާއެއާ ސ ސީ ާކުރުމަށްފަހު

ާޤ ނޫނު ާެއ ާއަދި ާުއވ ލުމ އި ާމ އްދ ަތއް ާޤ ނޫނުތަުކގެ ާޤ ނޫުނތަކ އި ާތަޢ ރުޟްވ  ާސަބަބުްނާޚިލ ފުވ ، އަސ ސީގެ

ާހުރިއިޞްލ ޙުގެންނަ ާބިލުތަެކއް ާަކނޑަާާކަމަށްާންޖެހޭ ާމުއްދަތެއް ާއިްޞލ ޙުކުރުމަށް ާއެކަންކުރަން.ާވ ނަމަ އަޅަިއގެން

ާބިެލއް.ާައޅުަގނޑުާޝައްކެތް ާހުށަހެއްނ ޅަްނާުއވ ލުމުގެ ާައޅުަގނެޑއް ާނެތް.ާެއކަމަކު ާެއާާވެސް ާޤަރ ރެއް. ހުށަހެޅި

ާލިސްއެުކގަާޤަރ ރ އި ާއެ ާލިސްޓެއް. ާއޮތީ ާވަންދެންާާޓަކީއި ާދިހަދުވ  ާދިހަރޭ ާޓީމަކުން ާޕްރޮފެޝަނަލް ސަރުކ ުރގެ

ާއޮތް ާިނޒ މު ާއޭރުގައި ާމަޖިލީހުން ާލިސްޓެްއ. ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާބަލ  ާހުރިާާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާމަސަްއކަތް ާގޮތުން،

ާެއކަން ާިދޔައިާގޮތުން ާއުވި ާއެަމޖިލިސް ާގޮތެނުކުރެިވ ާހިއްލ ލަދެޭވނެ ާމަސަްއކަތް ާއެ ާއަލުން ާެއާމަ ާނެިތގެން އް

ާހި ާލިސްޓުމައްސަލަ ާއެ ާހަމަ ާގޮތަްށާއްލ ލުމަށްޓަކަިއ ާޤަރ ރެއް ާއަށް ާއަމިްއލަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިނ ކޮށް ާަމއްޗަްށ ގެ

ާ ާދިރ ސ ކުިރ ާެވއްދީ. ާސިފައިާމައްސަލަ ާބިލެްއގެ ާނިންމީ ާއިން ާޤ ނޫނުތަުކެގާކޮމިޓީ ާއެ ާފޮނުވަިއގެން ާމިތަނަށް ަގއި

ާ ާނަމުގަިއ ާޤ ނޫނުގެ ާޖަުދވަލުަގއިލިސްއުވ ލުުމގެ ާއެކުަލވ ލައި ާމަާޓެއް ާޖަދުވަުލގެ ާއެ ާެއާލަިއގެން ާބިނ ކޮށް އްޗަށް

ާސިފައިާ ާހުށަހަޅަިއގެްނާބިލެއްގެ ާގޮތުަގއި ާބިެލްއގެ ާުއވ ލުމުގެ ާމ އްދ ތައް ާޤ ނޫނުތަކުެގ ާަބއެްއ ާބިލުގެ ާގެނެްސ ގައި

ާތަސްދީޤެއްާކުރިއަށް ާއަދި ާބިލު ާއެ ާފޮނުވުާގެންދަން. ާތަސްދީޤަށް ާޚިޔ ލުނުކުރަްއވ . ާވެސް ާއޭގަިއ ތަފ ތުވީ.ާާނީމަ

ާދެ ާވެސް ާމަޖިލީހުެގާާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުނުކުރެވިގެން. ާމަޖިލީހަށް ާއަނބުރ  ާފޮނުވަންޖެހުނު ާއަށް ާކޮމިޓީ ފަހަރަކަށް

ާމަޖިލީހު ާއައިސް ާމަޖިލީހަށް ާއަނބުރ  ާބެލުމަށްފަހު ާއިން ާކޮމިޓީ ާދިޔައިދެފަހަރަށް ާއަރިހަށް ާރައީސް ާފ ސްވެ މަާން

ާތަރަ ާފޮނުްއވ ފައީސް ާއޮީތ ާއެ ާމިސްދީޤުނުކުަރއްވ  ާދަންނަވަން ާައޅުަގނޑު ާވ ަހކަާ. ާެއއީާާއުޅޭ ާޤ ނޫނު ާއެ ައކީ

އުޅެނީާާގޮތުންާވެސްާމިާބެހޭާާޖިލީހަށްާފޮނުވިާއެއްެޗކޭ.ާއެއ ޕްރޮފެޝަނަލްާސަރުކ ރުގެާޓީމަކުންާތައްޔ ރުކޮށްފައިާމަ

ާއަޅުގަ ާރޫޙު ާމި ާބިލުގެ ާމި ާތަފ ތުވެގެންނޭ. ާޚިޔ ލު ާކޮންސީކުއެމިހ ރު ާމިުއޅެނީ ާޤަބޫލުކުރަން ާވެސް ޝަްލާންނޑު

ާމިންޓްސްއެމެންޑްމަ ާަކންތައްތަކެއް ާކިޔ  ާެއހެންވީމ ާއޭ ާބަެއްއާ، އުޅެނީ. ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ައޅުަގނޑު

ާމ އް ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާބައެއް ާތަސްދީޤުޤ ނޫނުތަކ އި ާބިލު ާުއވ ލުމުެގ ާނިމޭދ ތައް ާނޫީނާާވެ ާމައްޗަށް ގޮތެްއގެ

ާމ އްދ ަތްއާ ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއިްޞލ ޙުވ ންޖެހޭ ާުއވ ލަންޖެހޭ، ާނޭނޭގނެއޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާއަ ާވެސް. ާފަސޭހަގޮތެްއ ާނިދެނެގަންނ ނެ ާުއވި ާޤ ނޫނުތައް ާއުވެންޖެޭހ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެޭހާާމުނީމައޭދި

ާއެއްއިޤ ނޫނުތަކަ ާއުޅެންވ ނީ. ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާޓްރެކުާގެން ާދެ ާއުޅެންފަަހރ  ާމިކަންުކރަން ހަދައިގެްނާާަގއި

ާ ާމިއޮްތ ާބިލުަގއި ާމި ާއަދި ާއަރ ފ ނޭ. ާތ ށިތަެކްއ ާވ ހަކ33ާައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނޫންާާޤ ނޫނެްއގެ ާއެކަިނ ާއަކީ

ވަރެްއގެާޕްރޮެފޝަނަލްާމަސައްކަތެްއެގާާއަންނަންޖެހޭާޤ ނޫނުތަކެއްާހުންނ ނީކީާެވސް.ާމިއީާކިހ ކަންނޭނގެާއިޞްލ ޙުާ

ާކި ާނަތީޖ މައްޗަށް ާއޮތް ާިނންމ ފައި ާއެކުަލވ ލ ފައި ާދިރ ސ ަތކެއްކޮްށގެން ާަބޔަކު ާނޭނގެ.ާހަމަެއކަނިާާެއއްާހ  ާަކމެއް

ާއިްޞލ ޙ33ާު ާކަެމއް ާގޮތަކީާޤ ނޫނަކަށް ާހުރި ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙު ާމި ވެސްާާއަންނަންޖެހޭނީ.ާއަދި
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ާއެހެ ާނޭނގެ. ާެވސް ާގޮްތކަމެއް ާއެކަީށގެްނވ  ާއެންމެ ާވ ހަކަާމީގެ ާމިއުޅޭ ާމަސައްކަތަާާްނީވމަ،ާދަންނަވަން ާމި ީކާއަކީ

ާމަޢުޟޫ ާގިނަ ާތަފ ތު ާިސފައިަގއި ާބިލެްއގެ ާއެއް ާއެިކއެިކާހަމައެކަނި ާޤ ނޫނުތަކެއްގެ ާހިމެނޭ ާމަްއޗަށް ޢުތަކެއްގެ

ާވަިކވަ ާބަދަލުގައި ާައއުމުގެ ާގޮތުަގއި ާބިލެއްގެ ާބިލަކަށް،ާއެއް ާހުރި ާގެނަުއމަށް ާއިޞްލ ޙު ާބިލުތަެކްއެގާމ އްދ ތަކަށް ކި

ާލިސްޓުާގޮތުަގއޭ ާމި ާައދި ާއަންނަންވ ނީ. ާެވގެންާމި ާޤ ނޫނުތަކަށް ާުއވ ލަންޖެހޭ ާއެނގޭނީ ގޮތެްއެގާާދ ާފުރިހަމަވެ

ނޑުމެންާއަދިާވ ހަކަދެްއކުމަށް.ާއަދިާިމާާބެހޭާފުެކއްާައވަހޭާމިާބިލ ، ންީވމ މައްޗަށްާބިނ ކޮށްފައޭ.ާއެހެ ގޮތުންާއަުޅގަ

ާމިއޮތްގޮތަްށވުރެ ާދިޔަިއއްޔ .ާާބިލު ާކުރިއަްށ ާހުށަހެޅިެގން ާގޮތުަގއި ާިބލުތަކެއްެގ ާަވކިަވކި ާރަނަގޅުވ ޭނ ހ ސްަބއި

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެްއ،ާމައްޗަްނގޮޅިާދެުކނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާާާާާބެހޭާމައްސަލަާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާދެްއކެވުން:ވ ހަކަމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ

ާކު ާއަޑުިއިވއްޖެ ާހަމަ ާކަްނފަތަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ  ާދެކުނު ުޅދުއްފުށި

ާ ާމި ާވެސް ާވ ހަކަފުޅުްނ ާނަޝީދުގެ ާމުޙަްއމަދު ާމެންބަރު 38ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ މިާވަނަ

ާކުރެްއވި ާނަންގަަވއިގެން ާޓީމެއް ާިސންގ  ާބޮޑު ާމިދަންނަވ ާާއިޞްލ ޙުކުަރއްވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫންކަން. ގޮތަކަށް

ާީމގަ ނަޑކަށްާއެްއޗަކީ ާގ ްތގަ ާބަލައިާއި ނުޑ ާއެބަާއަުޅގަ ާާލިއިުރ ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާކޮންމ47ާާެއިނދޭ ާމ އްދ . ވަރަކަށް

ާ ާމައްސަލ5ާަމ އްދ އަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާބަޔަކުާާަގޑިއިުރ. ާދިރ ސ ކުރ  ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޭރު ާގަޑި. ައީކ

ނުޑގެާމައް ުދާެއއްާނެތްާޢީާސަލަދިރ ސ ކުރަްއވަިއގެންާެވސްާމިކަންތައްާހައްލުކުެރވޭނެާގޮތެްއާހަމަޖެއްސޭނެ.ާއަުޅގަ

ާމުގުރިހަ ނޑުހެން ާމަސްރިހައާ ާރިހަގަ ާއ އި ާރިހަ ާކުކުޅު ާާއ އި ާއެްއކޮށްލަިއގެން ާއެއްެޗއް ާވަންދެނ3ާާްހުރިހ  ހަފުތ 

ާބަލ އިުރގަިއާ ާމި ާއޭުރްނ7ާާ:ދެމިޔަސް. ާނިމުނީއޭ. ާއެ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާދެްއވައިިފއްޔ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަގޑިއިރު ވަރަކަށް

ނޑުާދި ާދުާރިހަަގނޑުާގެްނގުެޅވިދ ނެ.ާޝުކުިރއްޔ .ާގުދަންމަިއގެންާވެސްާއަުޅަގނޑުާޢީމުގުރިހަގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 20 

ާނިޒ މާ  ާމެންބަރު، ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާނިޒ މ ާބެހޭ ާނޫން. ާމައްސަލަާއެއް ާއުތުުރާާބެހޭ ާުކޅުދުއްފުށި އެއް،

ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާއްެކވުން:ވ ހަކަދެކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާ

ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާތިާޢިއްޒަތްތެރި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާރައީސް ގެންދަވަނީާާގޮުތގައި

ނުޑާވެސްާމަޖިލީހުގެާރޫޙުާކަންތައްތައް.ާދެން ނޑަށްާހީވަނީާއެާާހުރިާާއަުޅގަ މަނިކުފ ނުާމިހ ރުާބިލުާާގޮތުންާއަުޅގަ

ާރޫ ާގެންދެވުމުގެ ާބިލު ާމިހ ރު ާބޭފުޅ  ާމިކަްނާޙުހުށަހެޅުއްވި ާއޭރުން ާދެއްވ ފައި ާފުރުޞަތު ާހުންނެވީ. ާކަްނނޭނގެ ަގއި

ާނޫންތޯާމިހ ރުންާމިހ ރަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާނިމޭނެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާކަެދއްެކވުން:ވ ހަތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ާޢިއްޒަތްތެާ ާޝުކުރިްއޔ  ާބިލ އ ދެ، ާހުށަހެޅުނު ާމި ާރައީސް. ާފ ޅުކުރައްވ ާާރި ާމި ާމެންބަރުން ާބައެއް ގުޅިގެން

ގުޅިގެންާމަޖިލީހުގެާމަސަްއކަތަށްާބުރޫއަރ ާާމެންގެާތެޭރަގއިާމިފަދަާކަމަކ ިއރުާއަޅުަގނޑުާޝުޢޫރުތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރ 

ާއެކަށީެގންވ  ާއެންމެ ާމަޖިލީހަށް ާދިއުމަީކ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުމަށް ާތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނޫންާއަދި ާކަމަށްާާގޮެތއް

ނޑުާވެސްާަހމަާހުށަހަޅަންާމިާބިލުާއިހަށްާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުންާނަގ ާއެާ ވިދ ުޅވ ާވިދ ޅުވުންތަކަްށާާފެންނ ތީާއަޅުގަ

ގުިޅެގްނާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވަކިާމުއްދަތަކ އެއްކޮށް.ާމީގައިާމިއުޅެނީާާވ ާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާރުހުމ ރިޢ ޔަތްކުރައްާ

ފަދަާާއެކަންާކުރުމަށްާހުރަސްނޭޅޭ، ނޫނުތަކަށްާގެންނަން.ާއެހެންވީމ ޞްލ ޙުތަކެއްާޤ އަޅުަގނޑުމެންާގެންނަންޖެހޭާއި

ާއެހެން ާގޮާގޮތަކަށް، ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނުތަކަށް ާމި ާކުރިއަްށާތަކަށް ާމަޖިލިސް ާހުުޅވ ލައި ާފުރުޞަތު ގެނައުމަށް

ާޮގތަކަށްާގެންދެވުމަށްާައޅުަގނުޑމެންާވެސްާއެދޭާވ ހަކަާދަންަނވ ލަން.ާާގެންދެވުމަށްާެއއްބ ރުލެވޭނެ

ާ
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ާ

 ާކަދެއްެކވުން:ވ ހަާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހިތަދޫާދެކުނު

ާ ާމ އްދ ތަްއާوبركاتهާهللاާورحوتާعليكنާاسالم`. ާބަެއއް ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާބަެއއް ާމި ނޑު ާއަޅުގަ .

ޞަދަކަށްޓަކައި.ާޙަޤީޤަތުގައިާވެސްާައޅުަގނުޑާމުާއަދިާބޭނުންތެރިާމަޤުވަރަށްާމުހިއްމުގެާބިލުާހުށަހެޅީާއިޞްލ ޙުކުރު

ާވ ޖިބެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހުރިާާދަންނަވ ނީ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާދެކެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ކަމުަގއި

ާބެހޭ ާއެކަމ  ާއަދި ާރަނގަުޅކޮްށ ާމަާމައްސަލަތައް ާހުރިހ  ާކުރެވެންހުރި ކުރަްނާާސައްކަތްތަކެއްގޮތުން

ކުރުމަކީ.ާއެހެންވެާއެާއުސޫލުގެާމަްއޗަށްާރިޢ ޔަތްކޮށް،ާބިނ ކޮށްާއަޅުަގނޑުާމިުކރިާމަސައްކަތެއްާކޮށްަފިއާމަސައްކަތް

ާއަ ާބަލައިގެން ާމަޖިލީހަށް ާކުީރގައި ާބެލީ ާަމސައްކަތް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްކޮށްާމިވަނީ. ާމަޖިލީހުން ދި

އުވ ލުމުގެާއެާޤ ނޫނަށް.ާާމުންާއަނބުރ ާފޮނުއްވިާބައެއްާޤ ނޫނުތަކުގެާބައެއްާމ އްދ ަތއްާކުރެްއވުމަށްާފޮނުއްވުތަސްދީޤު

ާމ އްދ ާއެއ  ާއެްއވެސް ާނުހިމެނޭާގުޅޭ ާެއާާެއއް ނޑު ާއަޅުގަ ާބެުލމަށްފަހު ާކޮބައިތޯ ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާހުރި ާދެން ގޮތަށް

ާމި ާމިާމަސައްކަތްކޮށްަފއި ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަްށާމިހ ރު ާބަލ އިރު،ާމަޖިލީހުގެާާވަނީ. ާގެންދަން މަސައްކަތް

ާިމާ ާކަންޮބޑުެވވަަޑއިގަންަނވ ކަން. ާވ ހަކަފުޅުތަކުން ާބޭފުުޅންގެ ާގިނަ ާފ ހަގަކުރެވެނީ ާއަޅުަގނޑަްށ ާބަލ އިރު ރޫޙަށް

ާޤ ނޫނުތަކަށް،ާ ާާ:ޤ ނޫނު،ާގިނަ ާގެނެވެނީ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާެއއްޮކށ47ާާްޤ ނޫނަކަށް ާގެނެވޭއިރު ާމ އްދ އަކަށް.ާެއހެން

ނޑުާވެސްާަޤބޫލުކުރަންާމިއިންާކޮންމެާާބޮޑުވ ނެާަތއްާގެންނެވުމުަގއިާމަަސއްކަތް ކަމަށްާފެނިވަަޑިއަގންނަވަނީ.ާއަުޅގަ

ގުޅޭާޤ ނޫނެްއާބައްލަވަންާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީާާލ އިރުާެވްސާއެާމ އްދ އަކ މ އްދ އަކަށްާބަލައި

ާ ާރިޢ ޔަތްކުަރއްވަްނ ާއެހެންވީމ އަށް ާމަަސއްކަތްަތެކްއާ، ޖެހިވަޑަިއގަންނަވ ނެ. ފުދޭަވރެއްގެ

ާ ާއެހެންވީމަ، ާއެްއކޮށްާ:ކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވ ނެ. ާޤ ނޫނުތަކ ާޤ ނޫނު ާެއ ގޮތުްނާާގުޅޭާގެންނަަވިއގެން

ާސަ ާެއ ާވެދ ނެ. ާމަސައްކަަތކަށް ާފުދޭވަެރްއގެ ާޖެހިވަޑަިއގަންވ ީތވެ ާކުރަްއވަން ާކަމަށްާމަސައްކަތްތަެކއް ބަބަށްޓަކައި

ާތަފ ތުވެ ާޚިޔ ލުފުޅުތަްއ ާބޭފުޅުންގެ ާބަެއއް ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއެހެންވީމ އަޅުަގނޑު ާވަނީ. ާއައިސްަފއި ެއާ، ގެން

ާނުަވަތާ ާއުދަނގޫކުރަން ާހަމަ ާގެންދަން ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ާވެސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ސަބަބަށްޓަކައި

ާބޭނުމެއްދައް ާވ ކަށް ާގަސްތުާތީއ ނުވ ާޗަކަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަނބުރާ ެއއްކޮށް ާބިލު ާހުށަހެޅި ާމި ާައޅުަގނޑު ކުރަނީ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާހުށަހަޅ ނެ ާިއޞްލ ޙުތައް ާއެ ާއަޅުަގނޑު ާވަކިަވކިން ާގެނައުމަށްފަހު ާއަދި ގެންނަން.

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަ ނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަުތގައިާހުރިހ ާބޭފުޅުްނާވެސް ނޑުމެންާމިކުރ ާާމ އެދެނީާއަުޅގަ އެުކާއަުޅގަ

ާޤަބޫލުފުޅުކުރެއްުވމ  ާނޫންކަން ާމަަސއްކަެތއް ާކުރ  ާައމ ޒުކޮށްގެން ާކަމަކަށް ާވަކި ާއެންމެންާމަސައްކަތަކީ ވެްސާާއެކު

ާއެ ާބޭނުން ާފުރުޞަތުގެ ާހޯދ  ާލިބޭ، ާޚިޔ ލުފ ޅުކުުރމަށް ާއެމީހެއްގެ ާކަހަަލާާހަމަ ާގޮތަކަށް، ާކަހަލަ ާލިބޭ މީހަކަށް

ާއަ ާޤ އިމުމ ޙައުލެއް ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން ާއެވ ހަކަުޅގަ ާއެދޭތީ ާއޮތުން ާބިލުާާވެަފއި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަމުން ެވސް

ާއަނބުރ ާގެނައުމަށްާހުށަހަޅަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހެޅުއްިވާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާއެާފުރުޞަތުާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާބިލުާާ;9ޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުގެާގަވ ިއދުގެާ

އެާބިލުާއަނބުރ ާގެންެދވީަކމަށްާއަޅުަގނޑުާނިންމަން.ާައދިާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަްތާ، ލިބިވަޑަިއގަންަނވ .ާއެހެްނވީމ 

ާކުަރްއވ ާ ާއެްއބ ރުލެއްވުމަށް ާއެހީތެރިކަމ އި ާދެއްވ  ާތިޔަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެންދެވުމަށް ކުރިއަށް

ނުޑާޝުކުރުދަންނަވަން.ާިނޒ މ  ާމައްސަލަާމަސައްކަތްޕުޅުތަކަްށާއަުޅގަ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާާބެހޭ ެއއް،ާކުޑަުހަވދޫ

ާމެންބަރު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާެކުވން:ވ ހަކަދެއްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާ

ާނިޒ މ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަލަާއ ދެ، ާާބެހޭ ާނެގީ ާމި ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެއް ާވަރަށް ާވެސް ނޑު އެުކާާއަޅުގަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް، ާގެންދިޔަކަމަށްޓަކަިއ. ާބިލު ާމި ާއަނބުރ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެ ޝުކުރުދަންނަވަން

ާމިތަ ާޤ ނޫުނއަސ ީސއ ދަންނަވ ނީ ާހުށަހެޅުއްވި ާބޮަޑްށާތަޢ ރުޟުާނަށް ާވަރަށް ާަމސައްކަތަށް ާބިލުގެ ާޤ ނޫނުތަުކގެ ވ 

ާމިާ ާބިލު ާމި ާކޮންމެހެން ާައޅުަގނޑުމެްނ ާހުށަހެޅުމަކުންނެއް ާމިތަނަށް ާބިލެްއ ާމި ާބިެލކޭ. ާލިބިގެންދ  ފަސޭހަކަމެއް

ާއެހެންމި ާނުޖެހޭ. ާފ ސްކުރ ަކށް ާގޮތުަގއި ާއަށްޤ ނޫނެއް ާއެހީ ާޚ އްޞަ ާކަމަކީ ާބިލެްއާާދެންނެވި ާމީހުންގެ ޭބނުންވ 

ާ ާބިލެއް ާދެ ާހިނގައްޖެ ާފ ސްވެގެން ާމިތަނަށް ާއެވެސް ާއެހެންވީމަ، ާރިޢ ޔަތްކޮށް. ާބިލަށް ާދެ ާއެ ވ ަހކަާާހުށަހެޅި

ނޑުމެންާެއާބިލަށްާފަސޭއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާމިާބިލަކީާހަ ާހަކަމެއްާލިބިގެން....މަާއަޅުގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާނ4ާި.;ނިޒ މ ބެހޭ ާމެމި ާޢިއްޒަތްތެރި ންބަރުާމުނީ

ާގެންދެވުމ  ާއަނބުރ  ާައއިޓަމަށް.ާާބިލު ާއޮތް ާއެޖެންޑ ަގއި ާދެން ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ގުޅިގެން.

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާމިަދނީާ-5.; ާމިހ ރު ނޑު ާާއަުޅގަ ާއައިޓަމް ާފުރަތަަމާާއިޖުތިމ ޢީާ-5.;އެޖެންޑ  ާބިލުގެ ާމި ާިބލު. ރައްކ ތެރިކަުމގެ

ާިއއްާ ާކިޔުން ާވަނީ ާާ;3ވ ފައި 4232ާއޮކްޓޯބަރު 5ާާގެ ާދައުރުގެ ާމަޖިލީހަށްާާ:ވަަނ ާބިލު ާމި ާޖަލްސ ަގއި. ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވ ނީ،ާމަްއޗަންގޮޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާ
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ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާމައްޗަންޮގޅިާއުތު

ާވަރަްށާ ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާމަޖިލީހަްށ ާމި ާމިއަދު ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިުލ ާރައްކ ތެިރކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާއ ެދ، .`

ާވ ހަކަާހިތްހަމަޖެހުމ  ާއައި ާދައްަކމުން ާރ އްޖޭަގއި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ހިސ ބަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެްއ،ާާއެކީގައި.

ާމުއްސަނދިވަމުންދ  ާނިކަމެތިވަމުންާމުސަނދިން ާފަޤީރުން ާދެާކަމ އި،ާދ ާކަމ އި ާެއާާބައިާާއެ ާދޭތެރޭގައި މީހުންގެ

ނޑުމެްނގެާާވަންދެންާދައްކަމުންާއައިާވ ަހކަާހުންނަާތަފ ތުާބޮޑުވަމުންދ ާވ ހަކަ.ާމިއީާކިތަންމެާޒަމ ނެއް ެއއް.ާއަުޅގަ

ކަމަށްާބެލޭނެާާލ އިރުާހަމަާމުއްސަނދިންޔޭގެާފެންވަރުަގއިާެވސްާހަމަާބަލައިނިރ އްޖޭަގއިާއެބަތިބިާމުއްސަނިދންާދު

ާނިކަމެތި ާވަރަށް ާވެސް ާބަލަިއލ އިރު ާފެންވަރުަގއި ާހަމަ ާދުނިޔޭގެ ާނިކަމެތިން ާއަދި ާއެހެންވީމ ާމީހުން. ިމާ، މީހުން.

ރޭަގއިާނިކަެމތިންނަށްާހަމަާއުޅެލެވޭނެާމީހުންގެާތެާމީހުންގެާތެރޭގައިާއެާުހންނަާތަފ ތުާނައްތ ލުމ އިާއަދިާއެާދެބައި

ނޑުމެްނާާމުކުރުމަކީާމުހިއްާށްާވިސްނ ާކަންަތއްކަހަލަާގޮތަކަ ކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭގައިާމިޭދތެރެއިންާއަުޅގަ

ާމި ާޓެކްސްާހަމަގައިމުވެސް ާެވްސާާރ އްޖޭަގިއ ާކޮމިޓީަގއި ާބިލުތައް ާޓެކްސް ާއަދި ާފ ސްކޮށްފިން. ާެވސް ބިލުތަކެއް

ާނިކަމެާހިނގަ ާމުއްސަނދިންނ އި ާެވްސ ާއެީއ ާތަފ ތުމުންދޭ. ާހުންަނ ާދޭތެރޭަގއި ާގޮތުންާތިންގެ ކުޑަކުރުުމގެ

ާއެ ާެއއްެޗއް ާކޮންމެވެސް ާއަތުން ާފުރުޞަުތާާމުއްސަނދިންގެ ާނެގުމުގެ ާބަލައި ާއަށް ާއ މްދަނީ ާއެ ާލިބޭ މީހުންނަށް

މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބަލަނީާނިކަމެތިންނަށްާަކމެއް.ާާހޯދައިދިނުމުގެާގޮތުންާައޅުަގނޑުމެންާއެާކުރަމުންާގެންދ 

ާެއާ ާުނވަތަ ާރައްކ ތެރިކަން ާއިޖުތިމ ޢީ ާއެލިބޭ ާަވރަކަށް ާވީހ ވެްސ ާދަށުން ާޤ ޫނނެއްގެ ާުނވަތަ ާދަށުން ބިލެއްގެ

ާއ މްދަ ާއެލިބޭ ާމައިންނަށް ާއެކަނިވެރި ާއަދި ާއެހީވިޔަާލިބެމުންދ  ާއެދެްއވ  ާކަންކަްނާނީ،ާސަރުކ ރުން ާއެނޫން ާއަދި ސް

ާމިދަންނަވ ލިވި ާއެހެން ާއެއީ ާބެލުމަށް. ާހަމަޖެހޭތޯ ާއެކަން ާދަށުން ާޤ ނޫނެްއގެ ާއެާޔަސް ާމިހ ރު އޮތްގޮތަށްާާކަމަކީ

ވަންޏ ާއެާާކަމަށްާަވންޏ ާސަރުކ ރަށްާއަދިާޒަމ ނެއްގެާޮކޅުންާވެސްާބަދަލެއްާައއިއްސިާގެންދަވ ާކަމަށްާދެއްވަމުން

ގައިމުވެސްާޤ ނޫނެއްގެާދަށުްނާާވަންޏ ާއެަކންކަންާނުލިބޭނެތީާހަމަާއިކަމުގަާާސަރުކ ރަކުންާނުދެއްވަންާނިްނމަވައިފި

ާނ ންނަހ  ާބަދަލު ާޤ ނޫނަށް ާއަދި ާދ އިމަށް ާދިއައިމަ ާވ ހަަކކޮޅ ާާހަމަޖެހިގެން ާއ ދެ،ާމި ާލިބެމުންދ ނެ. ާއެކަން ހިނދު

ާރައްކ ތެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާއުއްމީދުކުރަން ނުޑ ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅަން. ާބިލު ާމި ާައޅުަގނޑު ާބިލަީކާއެީކގައި ރިކަމުގެ

ނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާއަދިާތަފ ތުާވ ހަކަތައްާަދއްކ ާާހަމަގައިމުވެސްާޕ ޓީަތކުންާތަފ ތުާނޯންނ ނެާބިލެއް ކަމަށްާައޅުގަ

ާއެ ާނިކަމެިތން ާރ އްޖޭގައި ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާބިލަކީ ާމި ާނަހަދ  ާބިލަކަށް ާހަމަާާސިޔ ސީ މީހުންނަށް

ކަމެއްެގާާދައްކަންޖެހޭާފެންާބިލުތަކ އި،ާއެާދައްކަންޖެހޭާކަރަންޓުާބިލ އިާއެާހުރިހ ާއުޅެލެޭވވަރުކޮށްާއެމީހުންނަށްާއެ

ާއެ ާމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެާތަކުލީފުން ާއެ ާއެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރުން ާހަދާ ާމީހުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގޮުތން

ާކޮމިޓީ ާައޅުަގނޑުމެން ާއަވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާބިލު ާމި ާހަދައި ާނިންމާ ާއިންާޤ ނޫނަކަށް ާކަންކަން ާކޮމިޓީގެ ބަލައި

ާމުހިއްމު ާވެސް ާހަމަގައިމު ާހެދުމަކީ ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާގެނެސް ނުޑާާމަޖިލީހަށް ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ކަމެއް
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ާމެންބަ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއަދި ާވެސްާދަންނަވ ލަން. ާލަޠީފަށް ާޙަސަން ރު

ާމީގެާޝުކުރު ާެއާދަންނަވަން.ާެއއީ ާވ ހަކަަދކަމުން ާެތރެއިން ާިނޒ މުގެ ާއެކި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބިލު ާހުށަހެޅުްއވި ކުރީަގއި

ާގެންަދވ ފައި ާއަނބުރ  ާވިސްާބިލު ާއެހެން ާރޫޙަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމަޞްލަޙަުތެގާވ ތީ ާއެ ާުކރައްވ  ާއެ ނ ަވޑަިއގެން

ާޝުކުރު ާއިޖުތިމ ޢީކަންކަމަށް ާބިލެްއ ާމިވަރު ާެވްސ ާސަުރކ ރަށް ާއަދި ާބިެލްއާާދަންނަވަން. ރައްކ ތެިރކަމުގެ

ާއެ ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ާސްޕޮންސަރކޮްށެގން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިތަނަށް ާވެްސާާފަރުމ ކުރައްވ  ާއެކަމ  ެގންނެވީތީ

ނުޑާޝުކުރު ާއަޅުގަ ާހެއްދެވުމަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާައވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމަޖިލީހުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ދަންނަވަމުން،

ާވެ ާމެންބަރުންނަށް ާޝުކުރިްއޔ ާހުރިހ  ާހުށަހަޅަނީ. ާިމ ާބިލު ާމި ާމިއަދު ާައޅުަގނޑު ާއިލްތިމ ސްކުރަމުން ސް

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާބަހުސް ާބިލު ާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާބިލުގެ، ާމި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  5ާވަނީ

ާގަިޑއިރު ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ .3ާާ ާާ:ގަޑި ާައށް 3ާާމިނިޓު.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާނިސްބަތްނުވ 5ާާގަޑި ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި މިނިޓު.

ާ ާމެންބަރަަކށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަްށ7ާާކޮންމެ 38ާާމިނިޓު.ާޕީ.އޭ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޕ ޓ7ާާިމިނިޓު.ާޤައުމީ މިނިޓު.ާޖުމްހޫރީ

ާ ާައރުވ7ާައަށް ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާތަރުތީބުން ާމި ާއެދިވަަޑިއގަންނަވ ާމިނިޓު. ާފުރުޞަތަށް ާގެންދ ނަން މުން

ާސަމ ލުކަމަށްާ ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާބަހުސް ާމެންބަރުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހު 68ާާދަންނަވ ލަން. ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއ ިއ، ާމ އްދ  ވަަނ68ާާވަނަ

ވަނަާމ އްދ ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާެގންނަން.ާއެއީާއިބްތިދ ޢ99ާާީއްދ ާއ އިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދާމ 

ާމަޖިލީހުގަާ ާއ އި، ާމ އްދ  ާއަްނަގިއދޭ ާކޮބަިއކަން ާއަދަބުތަކ ބަހުސަކީ ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާއެހެންވީމ ،ާާިއ ާމ އްދ . ބެހޭ

ާމ އްދ  ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާފުރަތަަމާޢިއްޒަތްތެރި ާައރުވަން.ާއެންމެ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާހަނދުމަފުޅުކޮށްދެމުން ތައް

ާމަދުާރަޝީދު.ރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްހޯރަފުށީާދ އި

ާ

 ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ފެށުމުގެާކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުގެާބިލުގެާބަހުސް

ދަންނަވަން.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާއިޖްތިމ ީޢާފަށްފަށުންާމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުާދެއްވިާައގުހުރިާނަޞޭޙަތްކޮަޅށްޓަކައި

،ާދަންނަވަްނ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާކަމަށްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާރައްކ ތެރިކަުމގެާބިލެއްާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވި

ލަތު،ާމިާޤައުމުގެާހ މިާބިލަކީާމިވަގުތުާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއް.ާމިާބިލުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމުހިއްމުވަނީާޤައުމުގެާ

ާވަރަށް ާވިސްނުން ާރައްިޔތުންގެ ާޤައުމުގެ ާމުސްތަޤުބަލު، ާޤައުމުގެ ާމި ާމިދަނީ.ާާމަޝަރަޙު، ާބަދަލުވަމުން ބޮޑަށް

ާރަާ ާިވއްޔ  ާކުީރގަިއ ާަރއީސް، ާސަުރކ ރުޢިއްޒަތްތެރި ާއެހީތެރިކަމެއް ާދިއްކުިރޔައްޔިަތކަށް ާފަރ ތުން ާދައުލަުތެގ ްސާެގ
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ާގިނަ ާވެފައި ާހެޔޮާއޮންނަނީ ާމީހަކު ާވަކި ާއެއީ ާއަމިއްލަާފަހަރަށް ާބޭފުޅ  ާއެ ާބޭފުޅަކު ާވަކި ާދެްއވ ާާމީސްކަމުން އަށް

ނޑުގެާއެްއޗެއް ތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަމ އިާއެހީތެރިކަންާއިޖުާގޮތަށްާތެެރއިންާމިާކަމަށް.ާއެހެންނަމަެވސްާޤ ނޫނީާއޮނިގަ

ާ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކޮންމެހެން ާބޭފުޅުންނަށް ާޤ ނޫނީާއިބޭނުންވ  ާއެހީތެރިކަން ނ ޔަތްތަކ އި

ާެދވޭނެ ާތެެރއިން ނޑެްއގެ ާއަުޅަގނުޑާާއޮނިގަ ާސަުރކ ރަށް ާިމއަދުގެ ާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި ާއިންތިޒ ުމކޮްށ ގޮތަްށ

ާޝުކުރުރިކައިޚުލ ޞްތެ ާެއއްކޮްށ ާބިލުންާމ  ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއިން ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ދަންނަވަން.

ާވެރިކަުމގަިއާހުންނަާބޭފުޅަކުާެއއީާެހޔޮާ ާވަިކާފަރުދަކުާނުވަތަ ާއެނިގގެންާދަނީާމިއަުދގެާަސރުކ ރުގެާވިސްނުމުަގއި

ާގޮތުންާޤ ނޫނުއަާއެމީސްވެގެންާ ސ ސީގެާދަށުންާލިބިދޭންޖެހޭާޢ އްމުާޙައްޤުތަކ ިއ،ާބޭފުޅ ގެާފަރ ުތންާދެވޭާއެްއޗެއް

ާ ާއެއިޢ އްމު ާބޭފުޅަކު ާަވކި ާހުންނެިވ ާވެިރކަމުގައި ާއެއީ ާރައްކ ތެރިކަމ އި، ާޢ އްމު ާދޭްނާާނ ޔަތްތަކ އި، ބޭފުަޅކު

ާއެންމެހައިާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާލ ޒިމުކުރ ތީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނޫންކަމ އި، ާއެއްެޗއް ާދޭ ާބޭނުންވެގެން

ާފަރ ތްާފެންނަާސިޔ ސަެތްއެގާ ާދެ ާލިބިދެނީކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއުސޫލުން ާލިބިދޭންޖެހޭާޙައްޤުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް

ާބޮޑު ާހ މަކަން ާމިކަން ާދިޔަކަމީާދަށުން ާހުށަހެޅިގެން ާބިލު ާމި ާތަނަވަސްކުރުމަށް ާަމގު ާކޮށްދެވޭނެ ެވސްާާގޮތެްއގައި

ާއުފ ކުރ ކަމެއް ާއަޅުގަާއަޅުަގނޑު ާހުންނަާަކމަށް ާތަނަވަސްކަން ާމ ީލ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ނޑު

މުއްސަނދިންާޤައުމުގެާާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާއެހީތެރިކަމ އި،ާހަމަާއެހެންމެާތަނަވަސްކަންާނެތްާފަރ ތްތަކަށްާފަރ ތްތަކުން

ާވަސީ ާހަމަހަމަާހުރިހ  ާވީހ ވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިާާލަތްތައް ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާބ ރުއަޅައިދީފަިއާާގޮތެއްަގއި ބިލުން

ާބިލުންާ ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާއެހީތެރިކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާނެތް ާތަނަވަސްކަން ާފުއްދުމުގެ ާބޭނުންތައް ާއަސ ސީ ވުމ އި،

ާހަމަާބ ރުއަޅައިދީފައި ާފ ހަގަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާވެްސ ާދަރިންާާވ ކަން ާެއކަނި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންމެ

ާގެންދ  ާާބަލަހައްޓަމުން ާމައިންނަށް ާތެރެިއްނާލިބިދޭންޖެހޭ، ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާބިލުގެ ާވެސް ާޙައްޤުތައް ލިބިމުންދ 

ނޑައެޅިަފއި އެހެންމެާާކަމަށްޓަަކއިާެއަކމަށްޓަކައިާވެސްާައޅުަގނޑުާުއފ ކުރަން.ާހަމަާވާ ާދެމުންދ ާއުސޫލެއްާެވސްާކަ

ާމީހުންާ ާުހންނަ ާނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ާވެސް ާމިނޫން ާބައްޔ އި، ާނަފުސ ނީ ާޙައްޤުތަކ އި ާލިބިދޭ ާމިާއިނަށް ނ ޔަތްަތއް

ާބިލަީކާ ާމި ާދިނުމަށްޓަކައި ާއުސޫަލކުން ާއެއް ާަކނޑަެއޅޭ ާމި ާދިޔަޔަްސ ާފ ަހގަކުެރވިގެްނ ާޤ ނޫނުތަކަކުން ވަިކވަިކ

ާބިލެއް ާާމުހިއްމު ާކަމަށް ާމިާއަުޅަގނޑު ާބިލު ާމި ާއުްއމީދުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ފ ހަަގކުރަން.

ާޤ ނޫނުތަކުންާޢިއްޒަ ާމިދެންނެވިފަދަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދިޔަ ާފ ސްވެގެން ާމީގެކުރިން ާއަދި ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހުން ތްތެރި

ާ ާރައްކ ތެރިކަމ ިއ ާލޮުބވެިތާއިލިބިދޭންޖެހޭ ާޤައުމުގެ ާމި ާރައްޔިތުންނަށް، ާޢ އްމު ާއެހީތެރިަކން ނ ޔަތްތަކ އި

ނެާމަގުާއަވަހަށްާތަަނވަސްެވެގންާދިއުން.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައްޔިތުންނަށްާވީހ ވެސްާައަވސްާފުރުޞަތެއްަގއިާލިބިގެންދާ 

ާެއީއާ ާލިބިގެންދ ނެ. ާޔަޤީންަކމެއް ާއެއް ާމިއަދު ާަރއްިޔތުންނަށް ާޤައުމުގެ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބިލުން ރައީސް،ާމި

ާނެ ާދެން ާތަފ ތުކުރުން ާއެ ާނުލިބި ާއެހީ ާބޭފުޅަކަށް ާނުރުހޭ ާހަދައި ާޚ އްޞަގޮތެއް ާވަކިން ާބޭފުޅަކަށް ާމިާރުހޭ ތިގެން

ާކަމެއްާދ ތީާމިއީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތްހަމަޖެހޭާަކމުގެާޔަޤީންކަންާމިާބިލުންާލިބިގެންާޤައުމުންާނައްތ ލެވިގެންދ ނެ
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ާފެނިފަިއާ ާލޮލުން ނޑު ާައުޅގަ ާތަޖުރިބ ކުެރވި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަީނ ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާބައްެޔއްަގއި ާއެއް ާހަމަ ާުކޑަުކޑަ، އެބަހުރި ާފަރުވ ކަމެާވަރަށް ާބަްއޔެްއަގއި ާބޭފުޅަކަްއގަިއާއެއް ާއެއް ާކުަރން 422ާށް

ާޓިކެޓާ  ާދެކޮޅު ާ، ޑޮލަރ އި ާބޭފުޅަކަށް 4722ާާއަނެްއ ާޓިކެޓާ 6ާޑޮލަރ އި ާ، ބޭފުޅުންގެ ާބޭފުޅުން.ާޢާ އެއީ ާހުރިހ  އިލ ގެ

ާހުރިާމިއީ ާޮގއްސަ ާފެނިގެން ާމ ޒީގައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާާވެސް ާާމިގޮތުންތަން. 52ާާގޮސް ހ ްސ72ާާހ ސް،

ާޤައުމުތަކަށް ާބޭރު ާރައްޔިތުން ާނިކަމެތި ާހަމައެހެންމެ ާއެބަހުރި. ާޚަރަދުކުރެވިފައި ާދަންދެން ާމިާޑޮލަރަށް ބުނާ ާގޮސް

ާޭއގ422ާެ ާޮގސް ާހިފައިގެން ާކަާޑޮލަރު ާއެެކއް ާނުކުރެިވގެން ާޭބސް ާނުފުދިގެން ާކައިރިްނާން ާއަނެެކއް އިރިން

ާމިހެސަލ ން ާޤައުޖަހަމުން ާމި ާދުވަންޖެހިފައި ާތަހަން ާދަތި ާވަރަށް ާރައްޔިތުން ާއުފުލަންާމުގެ ާތަކުލީފު އްމަލުކޮށް

ާމި ާފ ހަގަކުރަމުން ާފުރުޞަތުަގއި ާމި ާފ ސްވެގެންާޖެހިފައިވ ކަން ާޤ ނޫނެއް ާރައްޔިތުންނ ާބ ވަުތެގ ާހުރިހ  ާިދއުމުން

ާއެ ާއިން ާމިނަކުން ާެއއް ާއުސޫލަކުން ާެއއް ާހަމައަކުން ާެއއް ާއެހީތެރިކަންާދޭތެރޭގައި ާމަތިން ާހަމައެްއގެ ާެއއް ޅިގެން

ާދިާފޯރުކޮށްދެމުންދ ނޭ ާޔަޤީންކަން ާލޮބުވެިތާއެންމެހައިކަމުގެ ާމިާާވެހިރ އްޖޭގެ ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވަމުން ރައްޔިތުންނަށް

 ބިލަށްާދައްކ ާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

 ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ 

ާސަުރކ ރުންާ ާބިލެއް ާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާެވސް ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  އ ދެ،

ތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަމުގެާއަދ ކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާކަހަލަާއިޖުކަމަށްޓަކައިާސަރުކ ރަށްާޝުކުރުމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅި

ނޑުާހިތ މަކުރަން.ާމިާޢަހަމައިންާއައިއިރުާއިުޖތިމ ޢީާާބިލަކ  ދ ލަތުާގ އިމުނުކުރަްއވ ާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅީތީާއަޅުގަ

ާލެވޭނަމަާރަންާއިލޮށިންާކަދުރުާކ ާވަނީާކަމަށްާލައިފިެވސްާމިާބިލުގެާމ އްދ ތައްާބަލައިާބިލަކީާކޮންމެާރައްޔިތަކަށް

ާބިލެއް ާވ ަހކަތަކަށްާ.ފަދަ ާހުރި ާރަްއޔިތުންނަށްާާމީގައި ާވެސް ާތިެބެގން ާގޭަގއި ާނުނިކުމެ ާވަޒީފ އަކަށް ާދެން ބަލ އިރު

ާޯހދައިދެވޭާދިރިއުޅެވޭނެ ާއެބަ ާކުރިާގޮތެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަހުރި. ާވ ހަކަތަެކއް އ ިއާާކަހަލަ

ާއެބަ ާވެސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާރައްޔިތު ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ާވެސްއެާމިހ ރުގެ ާމިހ ރު ާިމާާނގޭ ާނަމުަގއި، އެންސްޕ ގެ

ާ ާމ 35ާބިލުގެ ާވަނަ ާބިލ  ާމި ާބަޔ ންކުރ  ާމި ާއްދ ަގއި ާހަދަން ާގަވ އިދުަތއް ާހަދަންޖެހޭ ާއެންސްޕ ެގާހަގުޅިެގން ވ ލުވ 

އެްއާާގޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނެޑއްާެއްއވެސްާވަަރަކށްާތ އީދެއްާނުކުރަންާބަޖެޓުެގާޓްރ ންސްޕޭރެންސީާލަތުާހުރިހ 

ާއެާާ،ނެތި ާނެތިާކައުންޓަބިލިޓީާއަދި ާާ،އެއް ާޤ ނޫނު ާއެންސްޕ އ ހަމަެއކަނި ާހަދ ފައި ާބޮޑެތިާާމަޖިލީހުން މިފަދަ

ާ ާވ ހަކަ ާކުރުމުގެ ާކުރީާާވ ލުކުރ ކަެށއް.ާއެހެންކަމަށްަވނީހަޚަރަދުތަކެއް ާދ ނީ ާއެއްޗެހި ާމި ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ނަމަ

ާރައްޔިުތން ާދިވެހި ާމަންފ  ާޙަޤީޤީ ާމީގެ ާޖީބަށް. ާފަހަތު ާިމާޖީބުން ާނުދ ނެ. ާބެހިގެންނެއް ާހަމަހަމަކޮށް ާތެރޭަގއި ގެ

ާ ާމ އްދ 5ާބިލުގެ ާބަލައިާވަނަ ާވަރަށްއަށް ާއެބަހުރި ާމީގެ ާލިބިދޭނެާާލ އިރު ާއެހީ ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތްގޮތަށް ގިނަ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެޭރގަިއ ާއަހަރުެގ ާހިނގ  ާމި ާހަނދ ންކުރަްނޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް މިާާވ ހަކަތަެކއް.
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ާޙަ ާއެ ާއޮިޑވެިރންނ އި،ާމަސްވެރިންނ އި،ާަދނޑުވެރިންނަށްާދޭންޖެހުނުާސަބްސިޑީާވެސް ޤީީޤާދިޔަާއަހަރުާފ ސްކުރި

ާތަހަާ ާބުރަ ާއެ ާއުޅޭ ާއަަޅއިެގްނާއެކަމުަގއި ާހޯސްޕަވަރުތައް ާބޮޑެތި ާުނވަތަ ާގެްނގުޅޭ ާޮއޑިފަހަރުތައް ާބޮޑެތި އްމަލުކުރ 

ާމަްސވެރިންގެ ާމީާއުޅޭ ާކިތަކަށް ާައޅުަގނޑުމެްނާތެެރއިން ާިލބުނީ.ާމިއީ ާކ ކަށްތޯ ާކުަލއެްއގެ ާލިބުނީ.ާކޮން ހުންނަށްތޯ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުެގ ާރަްއޔިތުންގެ ާޮގވ ލަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާެއހެންވީމ ، ާކަމެއް. ހަނދ ންކުރަންޖެހޭ

ާއަޅުގަ ާބިލަކަށް ާއަންނަ ާގޮތަކަށް ާފައިދ ހުރި ާރަްއިޔތުންނަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރަންޖެހޭނެ.ާވެސް ނުޑމެން

ނޑުމެްނާާގޮތުަގއިާބެހިގެންާދ ާއެްއޗެއްާާއެހެންނަމަވެސްާއެާއެްއޗަކީާުހރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާހަމަހަމަ ކަމުގައިާއަުޅގަ

ާމެންބަ ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުްނގެ ާކަށަވަރުާކޮންމެ ާޔަޤީންކޮްށ ާެއކަން ާގޮުތަގިއާރެއް ާއެހެންވީމ ،ާބިެލއްެގ ކުރަންޖެހޭނެ.

ާއެހީނުވަ ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮުތަގިއ ާޤ ނޫނެްއގެ ާލިބޭާތަ ނޑުމެންާާެއްއ ާއަުޅގަ ާވެއްެޖއްޔ  ާބިލެްއ ާއޮތް ގޮތަށް

ާަވިކާ ާކުލައިެގ ާރީނދޫ ާެއީއ ާޮފއްަޗކީ ާފައިސ  ާދޭ ާއެ ާމިދަންނަވ ހެން ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭނުންވޭ. ތ އީދުކޮށްލަން

ާއްާމިާބިލުގައިާލ ފައިާނޫނިްއޔާ ރެވޭނެާހުރިހ ާކޮޅުތަކެމީހަކަށްާދ ާއެއްޗެއްާނޫންކަްނާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަށަވަރުކުާ

ާއަޅުގަ ާނެހެދުމަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާސަރުކ ރ މީތި ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުްނނަށްާނޑު ާއ ެދ،ާިމާާއިިދކޮޅު ޮގވ ލަން.

ާބަލައި ާބިލަށް ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާކުލަވަރު ާސިޔ ސީ ާމިފަދަ ާއެބަޭދ ާފެނިގެން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ސިޔ ީސާލ އިުރގައި

ާ ާމިސ ލަކަށް ާމ އްދ ތައް. ާޖައްސ ނެކަމުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާމ7ާިދަންތުރަ ާމ އްދ ަގއި ާއިޖުތިމ ޢީާާވަނަ ބުނަނީ

ާަގއިާބުނޭާމިާމ އްދ ގެާ)ށ(ގައިާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާދ ގައިާއެބައަށްާެއދިާހުށަހެޅުމަށް.ާމިާމ އްާރައްކ ތެރިކަުމގެާއެހީ

ާރައްކ ތެރިާވ  ާއިޖުތިމ ޢީ ާމަތިން ާއެހީގޮުތގެ ާހުށަހަޅައިފިާކަމުގެ ާމީހަކު ާއެދި ާނިންމ ނީާާއަްށ ާއެހީދިނުމަށް ނަމަ

ާގަވ އިދުަގއި ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާނިންމ ނީާާއެކަމަށް ާދިނުމަށް ާެއހީ ާލިބޭ. ާނުެއއް ާއަދި ާއެހީ ާމަތިންނޭ. ާގޮުތގެ ވ 

ާަގވ އިދުަގއި ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާލިާއެކަމަށް ާއެހެން ާމަތިންނޭ. ާގޮތުގެ ާވ  ާ)ހ(ވ35ާައުމަށްފަހު ާމ އްދ ގެ ަގިއާނަ

ާމަތިންާ ާލަފ ެގ ާމިިނސްޓަރުގެ ާހިންގ ނީ ާހަދައި ާގަވ އިދު ާހަދަންޖެހޭ ާހިންގުމަށްޓަކަިއ ާޤ ނޫނު ާމި މިއޮންނަނީ

ނޭ.ާއެއީާމިދަންނަވ ާމަސ ޖުކުރ ާއެންސްޕ ގެާވ ހަކަ.ާއެހެްނވީމ ،ާންނޭޝަނަލްާސޯޝަލްާޕްރޮޓެކްޝަންާއޭޖެންސީާއި

ާއެާއެ ާކުލަ ާސިޔ ސީ ާމީގެ ާވަރަށްހިސ ބުން ާޓިކެްޓާާބަޖެހޭ ާމި ާނޫން ާނަޝީދެއް ާމުޙައްމަދު ާމުލިއ ގެ ބޮޑަށް.ާތެދެއް

ާދައުރެްއާ ާއެްއވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާމީހުން ާތިބޭ ާއައުވ ނުްނާގޮތުގައި ާނަޝީދުގެ ާމުޙައްމަދު ާއެހެންނަމަވެސް ދޫކުރަނީކީ.

ނޑުެމންާއެނގިކަމަށްާއަޅުާއިާއިންޞ ފުާނޯންނ ނެމ ނެތިާއަދިާރައްޔިތުންގެާތެޭރަގއިާހަމަހަމަކަ ތިބެާމިއޮތީާމިާާގަ

ނޑައެޅުން.ާ ާކަ ާލިބެންޖެހޭކަން ާއެހީ ާމީހަކަށް ާއަދި ާދޫކުރުމ އި ާމި ާއަދި ާހެދުމ އި ާަގވ އިދު ާތެރޭގައި ޤ ނޫނުގެ

ާޭއނަ ާވިޔަްސ ާމަެއއް ާމިާާއެކަނިވެިރ ާގޮސް. ާވަޙީދު ާއިބްރ ހީމް ާމި ާހޯދަންޖެހެނީ ާމި ާމަެއއްަކން ާއެކަިނވެރި ާއަކީ

ާގޯސްވަނީ ާމި ާދ ާހިސ ބުން ާކަންތައްތައް ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާެއއީ ާވަޒީފ ާއިނގޭތޯ. ާއޮފީހުގެ ާއޮީފސް ައްށާާގޮތުން

ާމައިންނ އި،ާ ާއެކަނިވެރި ާބިލުގައި ާމި ާނޭދެން ނެޑއް ާުސވ ލު.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާފ ޑުފ ޑުގެ ާއެަބއަހ  ާވެސް ދިޔައިމަ

ކަމެްއާާނުންނ އިާފިރިހެނުންގެާމައްޗަށްާވ ޖިބުވ އެކަނިވެރިާބަފައިންނ އިާމިާމީހުންާހޯދުމަކީާސަރުކ ރުގެާތިބިާއަންހެ
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ާހިނގަމުންދ  ާކަންަތއްތައް ާެއއީ ާހަދ ކަށް. ާމެންބަރުންނަށްާގޮތުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތުން.

ާއިންިޑޔ  ާއައީ ާހަފްތ ގައި ާއޮމިދިޔަ ާއެނދެއްގައި ރޑިުއެވގެްނ ާޯއވަ ާނުދެއްކިގެން ާލ ރި ާހޮސްޕިޓަލެްއގައި ާުކޑަގެ ާތް

ާއެންސްޕ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުރެވެނީ. ާކީއްތޯ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ. ާމީޑިޔ އ ާކުއްޖެްއގެ ސުވ ުލކުރީމަާާއިްނ

ާދެ ާކީކޭތޯ ާބެންޗ3ާުންނެވީ. ާރުފިޔ ގެ ާެނތޭ.ލަްއކަ ާކުރ ެނކަމެއް ާދެން ާހަމަވެފައޭ. ާހުރީ ާަރއްޔިތުްނާާމ ުކ އެކަމަކު

ާއެތަނުހޭލުންތެރި ާރައްޔިތުންަނށް ާކިހ ވަެރއްކުރުވ  ާދެވެނީ ާކިހ ވަެރއްާން ާނުދެވެނީ ާމަޢުލޫމ ތުާާކަމ އި ާއެ ކަމ ިއ،

ާދަނީާ ާމިތަނުން ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޭއގެިއތުރުން ާވ ންޖެހޭ. ާއެބަ ާވ ޖިަބކަށް ާއެންސްޕ ގެ ދިނުމަކީ

ާޕްލަސް ާމަދަނަ ާއޮންނަާމަދަނައަކ އި ާފައިސ ާއެއް ާސަރުކ ރުްނ ާބަިއވެިރވ ން ާމަދަނަިއގެ ާމަދަަނާާތަން. ދެްއކޭ.

ާއެހީ ާނުވަތަ ާނުކުމެ ާނަތީޖ  ާމީހުންނަކަށްާނުދެއްކޭ.ާޙަޤީޤަތުަގއި ާނެތް ާފެންވަރު ާއެ ާަބއިވެިރވ ކަށް ައްށާާޕްލަސްގައި

ލުާބޮޑުެވގެންާިދޔައިމަާއެއީާއިޖުތިމ ޢީާރައްޖ ތެރިކަންާދެވެނީކީާނޫން.ާހ އަށްާއެހީާނުލިބިާމީހ ގެާބަލިާާދ އިރުާމީހ 

ާާސިޔ ސީ ާެއީއ4222ާާގޮތުން ާބަހުސްކުރީމަކަ ާކިޔ ފައި ާސަރުކ ރުންނޭ ާސަރުކ ރުންޭނާމިހ ރުގެ ާކުރީގެ ާދިނީ ރުިފޔ 

ާަވިކާ ާސަރުކ ރަކުން، ާކޮންމެ ާމިއިން ާގޮތުގަިއ ާޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫްނ. ާެދވެނީކީ ރ އްކ ތެރިކަން

ާކަ ާއޮތް ާގުޅިފައި ާސަރުކ ރަކ އި ާދައުލަތ  ާދިވެހި ާމިއީ ާނޫން. ާލ ޒިމުވ މެއް ާދަުއލަތަށް ާދިވެހި ގޮތަްށާާގުޅިފަިއވ 

ާބިލުގަ ާމި ާއެދެނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާޤ ނޫނުތަކެއް. ާހަދަންޖެހޭ ާކަންތައްތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ާއެހީދޭ ާމިހިރަ ާއި

ާޖީބުތަކ އި ާފަރ ތްތަކ އި ާދ  ާއެހީ ާއޮތީ ނުޑގެާޝަުކވ  ާެއްއެވސްާޝަކުވ ާއެއްާނެތް.ާއަުޅގަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި

ާއޮތްިއުރާާގުޅޭ ާބަޖެޓު ާދައުަލތުގެ ާއަހަރުގެ ާމިއަންނަ ާކުރިމަތީަގިއ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެހެންވީމ ، ގޮތުން.

ާބަޖެޓުެގާ ާފ ސްކުރި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއަހަރުެގ ާމިދިޔަ ާނެތް ާފެންނ ކަށް ާކޮމިޓީއަކަްށ ާމ ލިްއޔަުތ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާކުރީ ާޚަރަދުތައް ާކިހިނެއްތޯ ާތަފުޞީލެއް. ާހެނދުނުާާއެްއވެސް ާއެހެންވީމ ، ާވީީކ. ާކިހިނެއްތޯ ާދިޔައީ ކޮންތ ކަށްތޯ

ާ ާލޯަޑށް ާހެވީ ާދެންނެވެނީ ާމިތ  ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި،44ާާހޭލައިގެން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާގޯހޭ. ދިނީމަ

ދިަޔއިމަާގޯހޭ.ާާއިންާގިނަާއަށްާމ ާއިލ ޢ އަޅުަގނުޑގެާއުޚުތުާމައްޗަްނޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުގެާ

ދައްކ ާވ ހަކަިއެގާާމި، ފިނިާދުވަހަކަށްާވ ތީ.ާއެހެންީވމ މިއަދުާއެހ ާހޫނުކޮށްާވ ހަކަދަްއކ ކަށްާނެތިން.ާެއއީާިމއަދަކީާ

ާ ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ާމެންަބރުން ާނިސްބަތްވ  ާަސރުކ ރަށް ާމަޤުޞަދު ާމަސަްއކަތްޙަޤީޤަތުގައި ކުރަްނ.ާހ ސިލުވޭތޯ

ާވ ހަކަ ާދަާއަޅުަގނުޑގެ ާހަމަހަމައަކީ ާފައިސ  ާނުބަލ ާާުއލަތުގެ ާނުފޫޒަކަށް ާނުބަލަިއާވަކި ާކުލަައކަށް ާވަކި ގޮތެއްގައި

ާހަމަހަމަާ،ޔަތީެމއްާ،ފަޤީރެއް ާއެންމެންނަށް ާނުބަލ  ާދ ާމުއްސަްނޖެއް ނޑުމެންާާގޮތެއްަގއި ާއަުޅގަ ާވެއްެޖއްޔ  ގޮތެްއ

ާމ ާބުނަން ާާއ ނބަސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެްސ ާތައްޔ ރަށޭ. ާބަޖެޓެިިތިބީ ާމަޢުލޫމ ތެްއާއްަގއިފ ްސކުރ  ވ 

ނޑުެމންނަށްާއެނގެޭއ.ާއެތ ނގެާއިބްރ ހ މިތަނަށްާއެނގެނީކީާނޫނޭ.ާެއންސްޕ ގެާ ހީމްާވަޙީދުާއިރުއިުރކޮޅ ާލަތުާއަުޅގަ

ާޚިދުމަތްާާއިންޑިޔ  ާއެތަނުން ާބޭނުމުަގއި، ާއެތަނުގެ ާއެނެގއޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައް ާކުރ  ާގޮސް އަށް

ާރ އްޖެހޯދުމަށްޓަކަ ާާއި ާބަލި ާނިކަމެތި ާޭބރަށްދ  ާތިހ އިން ާޓްރިެވންޑްރަމުލުގަިއ ާމިއަދު ާމީހުން ާގޮްތާބި ާތިިބ ގައި
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ާއެނ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮތް ާތިބި ާއަނެއްކާ ކޮލަމްބޯގައި ާބަޖެެޓްއާެގއޭ.ާމިކަްނާއެނގިތިބެ ާބޮޑު ާއަތަށް ާޭއނ ގެ ވެސް

ާއެގޮ ާކަމެކޭ. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއެއީ ާކުރެިވއްޖެާދިނުން ާކަންަތއް ާއެމް.ޑީ.ޕީާތަށް އަށްާާނަމަ

ާމަންދޫބުންގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއަދި ާމިާތ އީދުކުރަްއވ  ާބޭފުޅުންނަކަށް ާތިބި ާާގޮތުަގއި ާއެުބނ 6ާާބިލުގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ސަރުކ ުރެގާ ،އޭ.ާއެދަނީާސަރުކ ުރގެާބޮޑުންނ އެހީތަކެއްާަރއްޔިތުންނަކަށްާުނވަތަާއެބުނ ާރަްއޔިތުާމީހ އަަކށެއްާނުދެ

ާބަޔަކަށްތެރެ ާަވކި ާވެސް ާަބއެްއެގާއިން ާވަކި ާބަޔަކަށް ާަވކި ާނެތިން. ާގޯސްކުރ ކަށް ާއެންމެން ާނޫން. ާއެންމެންނެއް .

ާމިހަމަާ ާނައްތ ލަން. ާއެބަޖެހޭ ާހަމަ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާދަނީ. ާބަރުވަމުން ާފުޅ ވެ ާޖީބުތަްއ ާފުޅ ވެ ފައިކޭޓުތައް

ާ ާމިއޮންނަ ާމަޖިލީހުގައި ާނަނައްތ ލެވެންޏ  ާވެސް ާޒުވ ބު ާތަޢައްޞުއަރ ރުމ އި ާޒ ތީ ާދ ނެ. ާެވްސާއްތ ލަިއގެން ބު

ާދ  ާސަރުކ ރ ނައްތ ލައިގެން ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާާނެ. ާވެސް ާދ އިުރ4ާާއެްއކޮށް ާކުރިއަށް އަހަަރށްވުރެ

ާރަނގަޅުކުރ ނެ ާވުރެވެްސ ާސަރުކ ރަށް ާކުރީ ާމިފެންނަނީ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިތ ނގައި ާބުނެ ވަކ ލ ތުުކިރާކަމަށް

ާދިވެާހުރިހ  ާމިއީ ާދ ތަން. ާފަހަތަށް ާގިއަރުަގއި ާފަހަތު ާޖަހައި ާނުއަތުބުރަށް ާކަމެއް ާމިދިޔަ ާބަދަލުކުރަން 7ާހިރ އްޖެ

ނޑުމެންާބޭނުންވީކީ.ާރަްއޔިތުންާބޭނުންވިާބަދަަލީކާ އަހަރުާމިޤައުމަށްާދިންާވޭނުެގާނަތީޖ އަކަށްާމިެއއްާނޫނޭާައޅުގަ

ާހަމަހަމަކަމ  ާނޫނޭ. ާފަޤީރުންނ އިާމިއެއް ާމިއޮންނަ ާސެހެރީގަިއ ާވެސް ާފަށަމުން ާމި ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާއިންސ ފ  އި

ާޢަމަލުަގިއާ ާބަހ އި ާޙަޤީޤަތުގައި ާރީތީ. ާއޭތި ާއަށް ާސުރުޚީ ާއަށް ާސެހެރީ ާވ ހަކަ. ާނައްތ ލ  ާފަރަޤު މުއްސަނދިންގެ

ގޮަތކަްށާާވ ާމިކަންާކަށަވަރު، ހެންވީމ އެމަންޒަރުާއެހ ާރީއްެޗއްާނޫން.ާއެާތެރޭގައިާެއކަންާނުފެންނަންޏ މުޖުތަމަޢުގެާ

ާފަރުމ ކޮ ާބިލު ާކަށަވަރުނުވަންޏ މި ާމިކަން ާހަވ ލުނުކުރުމަށްާާށްދީ ާމީހަކ  ާެއއްވެްސ ާސަރުކ ރުގެ ާބަޖެޓުތައް މިފަދަ

ާެއއްކޮްށާ ާޓްރ ްނސްޕޭރަންސީއ  ާއ އި، ާެއކައުންޓެބިލިޓީ ާހަމަހަމަކަމ އި ާއެހެންނަމަވެސް، ާގޮވ ލަން. އަޅުަގނޑު

ާޚަރަދުވާ ާދައުލަތުގެ ާޮގވ ލަން.ާާވަންޏ ާކަމަށްާަފއިސ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާދިނުމަށް ާއެހީތައް ާމި ާަރއްިޔތުންނަށް ައވަހަށް

 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާވ ހަކަ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާާ ާމަޖިލީހުގެާއަށް ާމި ާމިއަދު ާކުރިްނ ިދއުމުގެ

މަތިންނޭާތިމަންާމަނިކުފ ނުާާގޮތުންާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވީާވަރަށްާބޮޑަށްާޤ ނޫނީާޓީމުގެާމަޝްވަރ ގެާބެހޭާއ އެޖެންޑ 

ާރިބ  ާވެސް ާެއކަމަކު ާމަގުފަހިާއެޖެންޑ ކުަރއްވަނީ. ާއަނބުރާ ާވ ާއަށް ާމެންބަރު ާއެ ާައދި ާވެސް ާބިލެއް ާއޮތް ގޮތަށް

ާލިިބގެން ާޮއވެގެން ާއެޖެންޑ ަގއި ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާނަމަެވސް ާހިތ މަުކރ ާާގެންދެވި ާައޅުަގނޑު ާެއއީ ދިަޔކަން

ާދަންާކަމެއް ާާޤ ނޫނީ، ން.ާއެހެންވީމ ނަވ ލަކަމަށް ާަލފ ދެއްވ  ާލަަފޔ ގޮތުން ާެދއްވ  ާކޮންެމވެްސާާބޭފުޅުން ދޭތެރޭަގއި

ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމިހ ރު ާވެާވަރަކަށް ާރައްކ ތެރިކަުމެގާކަމަށް ާއިުޖތިމ ޢީ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫުލކުރަން. ސް

ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާމިވަނީ ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާާބިލެއް ާމަޤުޞަގޮތުަގއި ާމ ތް ދެއްގައި.ާރަނގަުޅ
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ާ ާހ ލުގައި ާއިހުދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާދަތިކަން ާއަދި ާތިބި ާރައްޔިތުންތަާސ ސްކުރަމުންޖެހިފައި ާގިނަ ާތިބިކަންާދ  ެކއް

ާޤ ނޫނެއްެގާ ާތެރެއިން ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއެހީތެރިކަމެއް ާދައުލަތުން ާއެމީހުންނަށް ާވިސްިނަވޑަިއގެން މިއަދުގެާސަރުކ ރަށް

ާ ާމަގުޮކށައިތެރެއިން ާޢިއްޒަތްތެިރާާފޯރުކޮށްދެވޭނެ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާނިޔަތުަގއިކަމަށް އަލިކޮށްދިނުމުގެ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިނކަމެތިްނާރައީސް، ާމުއްސަނދިވެ ާުމއްސަނދިން ާމިދިޔައީ ާހިސ ބަްށ ާމިހ  ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ގެ

ާ ާނިކަމެތިންގެ ާދުވަހަކަްށ ާދުވަހެއް ާދަށަށްާހ ނިކަމެތިވެ ާކުރެިވގެން.ާާލު ާިއންތިޒ މުތައް ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ދ 

ާއިތުރަ ާމީހުން ާއުޅޭ ާހ ލުގައި ާސަބަބުން ާމިކަްނކަމުގެ ާރައީސް، ާމީސްމީހުންގެާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރަށް ާހ ލުޖެހި ށް

ާދ  ާކަންތަުކ ާމެދުވެިރވެފަކައިިރއަށް ާއޮތީ ާގޮތް ާމިންޖެހޭ ާމިއަުދ ާހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ ާެއކަން ާސަރުކ ރުންާާ. ދަނީ

ާބަޖެޓުަގިއާ ާދައުލަތުގެ ާފަރ ތުން ާދައުލަތުގެ ާމީހުންނަށް ާޖެހިފައިވ  ާބޭނުންތައް ާމިފަދަ ާމަަސއްކަތްތަެކއްކޮްށ ގިނަގުނަ

ާގޮތްަތްއާހިމަ ާކޮށަިއާއެހީތެރިވެދެވޭނެ ާމަގެއް ާމިކަމަށް ާތެރެއިން ާޤ ނޫނެއްގެ ާތެރެއިން ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއަދި ނައިގެން

ާއޮތް ާތ އީދު ާފުރިހަމަ ާމަސައްކަަތށް ާކުރައްވ  ާމި ާއެހެންަކމުން ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލަމުން. ާހޯދ 

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާވެސް ެއހީެތިރަކްނ ފުޯރޮކްށދްޭނ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ެޖެހީނީކ ، ކަމުގައި

ާމީހުންނަކަށްާވެސްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ.ަފިއާސ ުހިރ ީމުހްނަނަކްށ ޫނން  ާހުރި ާތަނަވަްސކަން ާއެފަދަ އަދި

ާެއއް ާފަދައިން ާވިދ ޅުވި ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށި ާމީހުންނަާދެންމެ ާއުޅުނު ާއެކަެމއްަގިއ ާށް

ނޑުމެންނަށްާނޫނީާއެހީތެރިވެގެްނާާނެތިާއެމީހ ާމީހ ގެާހ ލަތަށްާބެލުމެއް އަށްާއެހީތެރިވެދީފައިާހުރިާމަންޒަރުާއަޅުގަ

ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާާދިޔަތަން ާމި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާމިވަގުތު ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ދިޔަ.

ާމެ ާޢިްއޒަތްެތރި ާބައެއް ާމަޖިލީހުންާމަޖިލީހުގެ ާމި ާފަިއސ ދެވި ާއަދަދުތަކުން ާބޮޑެތި ާވެސް ންބަރުންނަށް

ާލިބެމުން ާޚިދުމަތް ާހޯދައިެދވިަފއިާާއިންޝުއަރެންްސގެ ާފަުރވ  ާއެިކއެކި ާފައިސ ެދވި ާގޮްތގޮތުން ާއެިކ ާވެސް ާދިޔައިރު

ާިސޔ ާ.ވ ކަން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ާހަނދ ންކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމއަދު ސީުނެވާމިއީ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާވެސް ާމެންބަރުން ާެއހެން ާކުރިން ާެއއީ ާފ ސްކުރުމަކީ ާބިލު ާމި ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ކަުމގައި.ާައޅުަގނޑުެމންާބަލަންޖެހެނީާމިާބިލުގެާާދެކެނީާވަރަށްާރަނގަުޅާމަަސއްކަތެްއާައޅުަގނޑުމެންނަށްާުކރެވުނީ

ާމ އްދ ގައ5ާި ާމިސ ލަާވަނަ ާފަދަިއން ާމުއްތިނުކުރެވޭވ  ާަބނޑުުފރ ނަ ާއެބަެއއްގެ ާއިން ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ފަަދާާކަށް،

ާތިބި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާދިާބަޔަކު ާއެނަމަ ާފަރ ުތން ާދައުލަތުގެ ާކޮާވެހި ާއެހީތެރިކަމެއްާވެންމެމީހުންނަށް ާކަހަލަ ްސ

ާ ާއެއީ ާއޮތުމަކީ ާގޮތެއް ާހެދޭނެ ާމުއްތިކޮށްދީ ާބަނޑުފުރ ނަ ާއެމީހުންނަށް ާރަނގަޅުކަމެއްާފޯރުކޮށްދީ ާއެންމެ ާހަމަ

ާއެކަނިވެިތާ ާނިޔ ވެފައި ާދެންނެވީ ާމި ާނެތް، ާބައްޕަ ާނޫނީ ާމަންމަ ާބައެއް ާެއގޮތުން ާރަީއްސ، ާިޢއްޒަތްތެރި ކަމުގައި.

ާއެހީތެރިކަެމްއާ ާކަހަލަ ާކޮންމެެވސް ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާއެކުދިްނ ާވެސް ާީމސްމީހުންނަށް ާބަލ  ާކުދިން ާއުޅޭ ހ ލުގައި

ާއޮާލިބޭނެ ާރަނގަޅުކަމެއްގޮތެއް ާހަމަ ާެއއީ ާހަމައެއާ ކަުމގަާތުމަކީ ާެދކެން. ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންަތއްާިއ ާއަސ ސީ ެއކު

ާކޮންމެވެސްާ ާނޫނީ ާއެހީތެރިކަމެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާފުއްދ ލެވޭނެ ާބޭނުންތައް ާއަސ ސީ ާއެ ާމީހުންނަށް ނުފުއްދޭ
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ާއެބަާ ާވެސް ާހަމަޔަޤީނުން ާެއއީ ާވެސް ާހަމަޖެހިގެންދިއުމަީކ ާހިތްވަރަކަްށާާއިމިންވަރެއް ާއިތުރު ާލިބޭ މީހުންނަށް

ާވީހ  ާބިލު ާމި ާއަޅުަގނޑުެމން ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން، ާެވެގންދ ނެ. ާލުޔަކަށް ާއަދި ވެސްާާވެގެންދ ނެ

ނޑުމެންނަށްާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާާއަވަްސކޮށްާބަޖެޓުާފ ްސވުމުެގާކުރިން ވެްސާމިާމަސަްއކަތްާކޮށްލެވިއްިޖއްޔ ާއަުޅގަ

ާލުިއވެގެންތެ ާގޮތަކުން ާެއތައް ާބަޔަކަށް ާއެތައް ާރައީސް،ާާރެއިން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްކައިެދވިދ ނެއޭ. ާމަގެއް ދ ނެ

ާވެްސާމ  ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑު ާައވަހަށްާާގިނަ ާބިލު ާމި ނުޑާއެދެނީ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ާނެތިން. އެްއާދައްކ ކަށް

ންމެާހެޮޔާފައިދ ާދިވެހިާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާއަދިާޚ އްޞަކޮްށާޤ ނޫނަކަށްވެާމިާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަނެާމިކަމުގެާއެ

ނޑުެގާޕ ީޓެގާވެގެންާިދޔުާވ ާރައްޔިުތންނަށްާލިބިގެންދ ނެާގޮތަކަށްާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްާމިާބޭނުންޖެހިފައި ން.ާއަުޅގަ

ާވ ހަކަަދއް ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާއޮތުމ  ާޭބނުންފުޅުވެފައި ާއަާަކވަން ާިދެގްއާއެކު ާވ ހަކަ ނޑުގެ ޅުގަ

ާއެއް ާއަދިވެސް ާނިންމ ލ ނީ ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާހެދުމަށްާާނުކުރ ނަން. ާޤ ނޫނަކަށް ާއަވަަހށް ާބިލު ާމި ފަހަރު

ާޢަލައިކުމް.ާާއަޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްކުަރމ ާހިނގ ށޭާދަންނަވަމުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވްއސަލ މް

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބްދުލްޢަޒީޒުދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަމ ވަށުާ

ާައއްސަލ މް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަޙުމަތުާ`. ާޢަލައިުކމް ާއިޖުތިމ ޢީާهللا ާއ ދެ، ވަބަރަކ ުތހޫ.

ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާއ ާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާއުފ ކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާބިުލެގާވ ތީ ާނަމ އި، ާބިލުގެ ާމި ދެ،

ާމަޤުޞަ ާއަދި ާރީތިދު ާވަރަށް ާޚުލ ޞ  ާއެކަމަށްާކަމަށްާބިލުގެ ާއަުޅަގނޑު ާއުފ ކޮށްާާވ ތީ ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާކަންބޮުޑވ ޝުކުރު ނޑު ާައޅުގަ ާއ ެދ، ާތަޞްދީޤުވ ނެޯތާާދަންނަވަން. ާޤ ނޫނުތައް ާފ ސްކުރ  ާއަޅުަގނޑުމެން ކަމަކީ

ނުޑގެާހިތުަގއިާއު ފެދޭާސުވ ލެއް.ާމިކަމުގެާއެްއވެްސާނުވަތަާތަޞްދީޤުކުރެވޭާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރެވޭނެތޯާމިއީާއަޅުގަ

އިރުބ ރެއްާނެްތާވ ހަަކާެވސްާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނެއްާފ ްސކުރިަޔސްާއަދިާކިތަންމެާރީިތާ

ނަމަާރައްޔިތުންނަށްާާނުވ ާކަމަށްާވިޔަސްާއެާތަޞްދީޤުކުރެިވާއަދިާތަންފީޛުކުރެވޭާކަަމށްާބ ރަތްތަކުންާލިޔެފައިވީއި

ާަފއިދ ކުރެވޭ ާމަފްހޫާެއއްާނޯންނ ނެ.ާނެ ާއެްއެވްސާއެހެންނަމަވެސް،ާެއާބިލުގެ ާފައިދ ކުރ ނެ ާރަްއޔިތުންނަށް މްތަކުން

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަަކާާކަަމށްާއެއްާދޭހަވ ާކަހަލަާމ ނަ ނުޑާތ އީދުކުރ ތީވެާމިާބިލަށްާއަުޅގަ ވަންޏ ާއެކަމަށްާއަުޅގަ

ނޑު ޮތއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވިދ ޅުިވާފަދައިްނާާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއެހެންނަމަެވސްާއަުޅގަ

ެއކުަގިއާކަންާޔަޤީންަކމ އިާކަށަވަުރކަމ ާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކަންާހޯދަންާބޭނުންާބިލުގެާތެރެއިންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމި

ނޑުމެންނަށްާހަމަހަމަ ާގ އިމުކުެރވުން.ާެއީއާއަޅުގަ ާއުސޫލެއް ާކުެރވޭނެ ާރީތިާާގޮތެއްގައި ާވަރަށް ާބަހުން ާފެންނަނީ މި

ތް.ާޚިލ ފު.ާއެއީާޙަޤީޤަާތަކެއްާފެންނަމުންާމިދަނީާއެއާ އޮމ ންާވ ހަކަތަަކކަށްފަހުާޢަމަލުންާވަރަށްާއަިނޔ ވެރިާކަންތައްާ

ާެވގެން ާއެހެން ާޢަމަލު.ާއެހެންވީމަ، ާހެޮޔ ާގިަނކުރަންވީ ާނޫން. ާބަހެއް ާގިނަުކރަންވީ ާައޅުަގނޑުމެން ުނވ ނެ.

ާކުއަޅުަގނޑުމެ ާބޭކ ުރާާިރއްސުރެން ާއެހެންވީމ ، ާގިނަކުރ ށޭ. ާޢަމަލު ާަބސްމަދުކުރ ށޭ ާެއްއޗެއް ާކިޔަްނއުޅޭ ވެސް
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ާގ އިމުކުރުަމީކާ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާގިަނކޮށް ާޢަމަލުތައް ާހެޮޔ ާއަދި ާމަދުކޮށް ާަބސްތައް ާފޮނި ާގިނަކޮށް ބަސްތައް

ާލިބޭނެާ ާފައިދ  ާއެާރައްޔިތުންނަށް ާއެހެންކަމުން، ާާކަމަކީ. ާަބއްޓަންވާ އުސޫލުެގ ާމަްއޗަށް ާނިޒ ުމގެ ާމި ާމައްޗަްށ

ކަމެއް.ާއ ެދ،ާމިާބިލުެގާާގޮތަކަށްާމިާބިލުާފަރުމ ވެގެްނާފ ސްވެގެންާއައުމަކީާއަުޅަގނޑުާެވސްާވަރަށްާޮބޑަށްާއެދޭާ

ާފ ހަގަކުރަްއވ  ާމެންބަުރން ާަބއެއް ާހިތަާވ ހަކަފުުޅގައި ާއަދި ާބިލަކ އި ާއުުޅނު ާހުށަހަޅަން ނުޑާމިއަދު ާއަުޅގަ ޫދާގޮތަށް

ާޢިއްާ ާދ އިރ ެގ ާލަޠީފުދެކުނު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާދެްނނެވިާޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާބިލެްއގެ ާދަންނަވ ލަންާާހުށަހެޅުއްިވ އިުރ

ާބިލެްއާ ާޚިލ ފުވ  ާއަސްލަކ  ާއެއްެވސް ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއެއީ ާބިލޭ. ާދެ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާދެ ާއެ ބޭނުންވަނީ،

ކަމަށްާވިދ ުޅވެފަިއާާެއްއާނެތްާނީާޓީމުންާބަްއލަވ ާެއްއވެސްާމައްސަލަނޫނޭ.ާއެހެންާމިާދެންނެވީާމަޖިލިސްގެާޤ ނޫ

ާވަަރްށާ ާމަސައްކަތްތައް ާމަޖިލިސްގެ ާބޭނުންވަނީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެްއޗެއް. ާއޮތް ހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާދ ން ާބެހޭާކަމަށްާރަނގަޅަށް ާބިލ  ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާހޫނުވ ާވ ީތވެ ާހަމަ ާވެސް ާިމާގޮތަާގޮތުން ާހަމަ ށް

ާކުރ ެނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާދެންެނވިދ ނެ. ާކިޔ ފައި ާޚިލ ފޭ ާދީނ  ާުނވަތަ ާއ އި ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ވ ީތާާކަމަށްާގޮތުންާައޅުަގނޑުާބޭނުްނވަނީާމަޖިލިސްގެާމަސައްކަްތާކުިރައށްާގެންދަންާކަމެއްާނޫން.ާއެީއާރޫޙުާހުރި

ނޑުާމިާ އެއްާނަގައިެގްނާާދައްކަނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާނިޒ މީާނުކުތ މިާބިލުގެާވ ހަކަާއަޅުގަ

ާ ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވ ލަން ާދ އިރ ެގާާބޭނުންނުވީމިވ ހަކަ ާހިތަދޫ ާކުރިން ާއ ެދ، ާެގއްލިދ ނެތީވެ. ާަވގުތު ެއވެސް

ާލަޠީފުޢިއް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާމުހިއްާޒަތްތެރި ާވަރަށް ާހަމަ ާބިލަކީ ާބިލުގަިއާހުށަހެޅުއްވި ާބިލެއް.ާއެ ާހުށަހަޅަންޖެހޭ މު

ާއަހަރެްއާ ާައވަހަކަށް ާުނވ ނެ ާއެކަެމއް ާވެއްިޖއްޔ  ާހުަށހަޅަން ާައޅުަގނޑުމެން ާިބލުތަކަކުން ާކަންތައްތަްއާަވކިަވކި ހުރި

ާއެާާއަހަރުާދެ ާކުރެްއވުމަށް ާއެކަންަތއް ާބިލަކުން ާއެްއ ާއެހެްނވީމަ، ާެއީއާާވ ނެ. ާނިންމެވުން ާނިންމެވި މަނިކުފ ނު

މަނިކުފ ނުާވެްސާާގޮތުންާއެާޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ ީއދުކުރ ާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމެންބަރުންގެާރޫޙުާހުރިއަ

ާމަ ާމަޖިލިސްގެ ާބޭނުންފުޅުވީ ާހަލުވިަކމ  ާވަރަށް ާކުރިއަށްސައްކަތްަތއް ާގެންދެވީ.ާާއެކު ާއަނބުރ  ާކަމަށްވ ތީވެ ދ ން

އެއްާނޫން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ިއާާއީާއިސްލ މްީދނ ާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުވ ތީއަޅުަގނުޑގެާބިލުާވެސްާއަނބުރ ާގެންދެވީ.ާއެާ

ާހުށަހެޅީ.ާއެެހންނަމަވެސް،ާމެންބަރުންާ ާލަފ ދެއްވީމަ ާމިތަނުަގއި ާޮއވެގެން ާޚިލ ފުނުވ ކަމުެގާޔަޤީންކަން އިސްލ މްދީނ 

ަގނުޑމެންާހުށަހެޅިާބިލުތަކަށްާމަށްޓަަކއިާބަެއއްާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުވީާއަޅުމިާބިލުާމިއަދުާތަޅުމަށްާގެނައުތިއްބެވީާ

ާނައްތ ލަން ާަވގުތު ާިއހުާބަހުސްކުރުމުގެ ާއަޅުަގނޑަށް ާފުރުޞަތުާކަމަށް ާބަހުސްކުރަން ާބިލަށް ާމި ސ ސްކުރެވޭތީ

ާވިސްނުންފުުޅާ ާޕ ޓީގެ ާހިްނގ  ާސަރުކ ރު ާއަސްލު ާއެއީ ާގެަނއީ. ާއަނބުރ  ާބިލުތައް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ އެރުވުމަށްޓަަކއި

ނޑުމެންާބިލުތައްާައނބުރ ާގެނައީާމިާބިލުާތަޅުމަށްގޮތަކީ.ާާމިއަދުާހުރި އައިސްާބަހުސްކުރުުމެގާާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާއެ ާބޭނުންފުޅުާފުރުޞަތު ާައޅުގަާާބޭފުޅުން ާއެހެންކަމުން، ާހުުޅވުމަށްޓަަކއި. ާދޮރު ާއެ ާމަސްލަޙަތަށްޓަަކއި ނުޑާވ ތީ

ާމަފްހޫާ ާބިލުގެ ާމި ާމަޤުޞަމަށ އި،ާދަންނަވ ލ ނީ ާބިލުގެ ާބިލުދަށ އި،ާމި ާޚުލ ޞ އަށ ިއ،ާމި ާބިލުގެ ނުޑާމި ާމައިގަ ގެ

ާދެންނެވިރޫހަ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާގޮްސ ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާމި ާތ އީދުކުރަޭމ. ނޑު ާއަޅުގަ ާާށް ާއިޖުތިމ ޢީ ދ ލަތުާޢަަފދަ
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ށްގެންާގޮަތކަްށާމިާބިލުާފަރުމ ކޮާދ ާެއކުާދައުލަތުެގާއެހީތައްާބެހިގެންތަކަށްާހަމަހަމަކަމ އިާއިންސ ފ ާގ އިމުކުެރވޭާގޮ

ާޤ ނޫނަކަށް ާގެނެސް ާމަޖިލީހަށް ާއެދޭާއެނބުރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވެސް ާއަޅުަގނުޑ ާމިގޮުތގެާާކަމަކަށްާވުމަކީ ާވ ތީވެ

ނުޑެގާ ނޑުާވެސްާތ އީުދކުރ ާވ ހަކަާަދންނަވަމުން،ާއަުޅގަ މަތިންާމިާބިލުާބަލައިގަނެާޮކމިޓީއަކަށްާފޮނުވުމަށްާއަުޅގަ

ާވަބަަރކ ތުހޫ.ާهللاާޝުކުރިްއޔ .ާަވއްސަލ ްމޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތުވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާެއޖެންޑ ާއައިޓަމްާ ާހިސ ބުންާމިާހަމަވީ.ާާގަިޑއިރުާމ3ާިށްާަކނަޑއެޅިފަިއވ ާއަާ;ޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.32

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

32.3-ާާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާދަށުންާއ32ާައަޅުގަ ާއެމަސައްކަުތގެ ާމަސައްކަތް. ާހުރި ށް.ާނުނިމި

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއޮތީ ާހަމަޖެހިފައި ާބަހުސްކުރަން ާއޮތީ، ާހަމަޖެހިފައި ާވ ހަކަދެއްކުމަށް 32.3ާމިއަދު ވިލުފުިށާ،

ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާާދ އިރ ގެ ާރަޝީދު ާޕަބްލިކުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިރިޔ ޟު ާކޮމިޝަނުެގާާވ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް

ާއެބަ ާއަދި ާބ ކީ ާބަހުްސގެ ާބިލުގެ ާމި ާގެްނދިއުން. ާކުިރއަށް ާބަހުސް ާާބިލުގެ 3ާާއޮތް އިުރ.ާާމިނެޓުާ;3ގަިޑއިރ އި

ާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާގޮތް ާހުރި ާބ ކީ ާާ;5ވަގުތު ާއަށް ާޕީ.49ާމިނެޓު.ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމިނެޓު. ާއަށް ާ:އޭ

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާހަމަވެފައި.ާޖުމްހޫރީ ާވަނީ ާަވުގތު ާއަށް ާޕ ޓީ ާއެބ7ާަމިނެޓު.ާޤައުމީ ާޕ ީޓއަކަްށާާމިނެޓު ާވަކި އޮްތ.ާއަދި

މިނެޓުެގ4ާާނިސްބަތްނުވ ާމިހ ތަނަށްާދެާމެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުާދައްަކވ ފައިާވަނީ.ާކޮންމެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރަކަށްާ

ާއަުރވާ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާދ އިރ ގެފުރުޞަތު ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަުރވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ޢިްއޒަތްތެިރާާނަން.

ާއިބްރ ހީ ާއެްނމެމެންބަރު ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާމުއްޠަލިބަށް. ނޑ ލިާމް ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ާބިލުެގާާފަހުން ާމި އިރު

ނޑ ލި ްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިައްށާޢި، ަކވަމުންާގެންދަވަނީ.ާއެހެންވީމ އިރުާވ ަހކަފުޅުާދައްާބަހުސްާމެދުކަ

ނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވ ނަން. ާގެންދެވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢަލ ާރަސޫލުވަާهللاާ`ާއަލްހަމްދު ާޢިްއޒަތްތެރިާާައއްސަލ މްهللا.ާްއޞަލ ތުާވައްސަލ މް ޢަލައިުކމް.ާޝުކުރިއްޔ 

ާޕަބްލިކުރައީސް ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާއެންޓަރޕްާ. ާވިލުފުށީ ާޤ އިމުކުރުަމށްޓަކައި ާކޮމިޝަނެއް ރަިއަޒސް

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމެންބަރު ާބިލެއްާޢިއްޒަތްތެރި ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާޤައުމަށް ާދިވެހި ާަވުގތު ާމި ާބިަލކީ ކަމުަގިއާާވ 
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ާރައީސް،ާައޅު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދެކެން. ާބަހުސްކުރެވެމުންާއަޅުަގނޑު ާިމާބިލަށް ާވ ހަކަެދއްކި ާމިތ ނގައި ަގނޑުމެންނަށް

ާިބލު ާމި ާމިއަދު ާވ ހަކަފުުޅގަިއ ާމެންބަރުންެގ ާިޢއްޒަތްތެރި ާަބއެއް ާވ ހަކަދެްއެކވި ާމަޤުޞަދިޔައިރުަގއި ދެކޮޅަްށާާދ ގެ

ާބޭނުމަކީ ާބިލުގެ ާިމ ާވިދ ުޅވީ ާސަރުާވ ހަކަދަްއކަމުން ާކުީރގެ ާގިނަ ާކުަރއްވ  ާުހއްުޓވުމޭ.ާކ ރުން ކަންތައްތައް

ާގެނެސް ާހިތްހަމަޖެހުން ާރައްޔިތުންނަށް ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ދޭނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަަތކުން ާިއވިގެންދެެކވެމުން، ާމަޤުޞަާއަޑު ާބިލުގެ ާމި ާފަދިޔަ ޅުފުންކުރުމ ިއާދަކީ

ާ....ބަނދަރުާހެދުމ 

ާ

 ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނުޑާއެދެން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާ ކޯރަމްާެގއްލިއްޖެ.ާއެހެންވީމަ،ާކޯރަމްާހަމަކޮށްދެްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންދެްއވުންާއެެދން.ާ

ާ

ާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މްާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

ާހޮޅިލުމ އި،ފ ޚ  ާހޮޅިާާނ  ާަރއީްސ،ާފެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަަސއްކަެތޭކ. ާކުރ  ާުހއްުޓވުމަށްޓަކަިއ ާކަންތައްަތއް ާމި ލުމ އި

ާމިާ ާނޫނީ ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާތެރޭގައި ާއަހަރު ާދެ ާވޭތުވެިދޔަ ާމި ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާއިސްަނގަ ާހުރިާސަރުކ ރުން ާދެން ާމަސައްކަތްތަެކކޭ. ާމަދު ާއޮންނ ނީ ާމަސައްކަަތކަށް ާހުރި ާކޮށްފައި ިއގެްނ

ާއުސޫުލްނާ ާއަންނަ ާބަދަލުވެގެން ާސަުރކ ރު ާބަދަުލވެގެްނާދައުލަތުގެ ާަދއުލަތްތައް ާގޮތެްއގައި ާޢ އްމު މަސައްކަތްތަަކކީ

ާހޯދިގެ ާފައިސ  ާއޭރު ާނޫނީ ާމަސައްކަތްތައް. ާއަންނަ ާކުރަމުން ާނޫނީާބަދަލުވިއިރު ާހަވ ލުކުރެިވގެން ާފައިސ  ން

ާބަޖެޓުންާ ާފެށި ާަސރުކ ރުން ާމި ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާޙަޤީޤަތް. ާމިއީ ާަމސައްކަތްަތއް. ާހުރި ާހެދިފައި ކޮންޓްރެކްޓު

ޚަރަދުކޮށްގެންާފެށިާމަަސއްކަަތކަށްާއޮންނ ނީާކުޅުފުއްފުީށގެާމަސައްކަތް.ާދެންާތިނަދޫާމަަސއްކަތަށްާވެސްާހުންނ ީނާ

ަގއިާފެންހޮޅިާއ ިއާނީ.ާދެންާގދ.ކުރަކަތްންޑުާހަމަޖެހިފައި.ާމަސައްކަތްާކުރ ނެާފަރ ތެއްާހޯދުމުގެާމަސައްކުރިންާފަ

ާައޑުިއވިގެންާ ާވ ހަަކ ާގ އިމުކުރ  ާނިޒ މު ާފެށިަފިއާާނަރުދަމ ގެ ާމަސައްކަތް ާމިހ ތަަނށް ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ދިޔަ.

ާރަށެްއގަ ާއެއްވެސް ާއެހެން ާއެކަނި. ާތިނަދޫގައި ާފެށިފައޮންނ ނީ ާމަސައްކަތް ާއެ ާވިލިނގިލީެގާާިއ ާނޯންނ ނެ. އެއް

ާިދޔަީއާއެ ާމަަސއްކަތް ާމަަސއްކަެތްއ.ާއެ ާަހވ ލުކޮށްފަިއާއޮތް ާބަަޔކު ާގޮސްފައިާނިމިފަާމަސައްކަތަީކާކުރިން .ާގޮތަށް

ާފ ޚ ާނިމުމަކަށް ާހޮމިއަދު ާނިމުމަކ ނ  ާވ ނީ ާމަސަްއކަތް ާރަީއސްާޅީގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮސްފައި. ، ހަމައަށް

ާވ ހަކަދެްއކެންާވަހަކަދްއާކިއރ ާޙަޤީޤަަތށް ާވ ހަކަދައްކ ިުަގއި ާއެާޖެހޭނެ. ާހިނގަމުާއިުރގައި ާގޮތަްށާކަންަތްއތައް ންދ 

ާވ ހަކަދަްއކަން ާއެހެންކަމ ވެސް ާބިަލީކާާ،ޖެހޭނެ. ާމި ާފ ސްވެ ާބިލު ާިމ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު އެީކގަިއ

ާސަ ާފައިސ  ާދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ާމަތިްނާދިވެހިރައްޔިތުންނ  ާއުސޫލެއްގެ ާހަމަހަމަ ާގޮތް ާބޭނުންކުރ  ރުކ ުރން
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ާެއްއާ ާމުއައްސަސ  ާފަދަ ާލިބިގެންދ ނެ ާގޮތުގައި ާހުރި ާމަންފ  ާއެންމެ ާފައިދ  ާއޭގެ ާދިވެހިރައްޔިތުްނނަށް ބޭނުންކުރެވި

ާހުށަ ާބަޖެޓު ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާބަޖެޓު، ާމިއަދު ާދިއުން. ާހަމަޖެހިގެން ާގޮތެއް ާބެލޭނެ ާއެކަންތައްަތއް ާދެާއުފެދި ހެޅިއިރު

ާބެޖެޓަށް.ާ ާޚ އްޞަ ާމިނިސްޓްރީގެ ާފިނޭންސް ާނޫނީ ާބަޖެޓަށް ާކޮންޓެންޖެންސީ ާއިން ނޑަައޅ ފަިއ ާކަ ާރުފިޔ  ބިލިއަން

ާައއިޓަމްތަަކަކްށާ ާަކނޑަނޭޅޭ ާބަޖެުޓގައި ާގޮތަކަށް ާެއއްެވސް ާދިަޔއީ. ާއެ ާބޭނުންކުރެވިގެން ާފައިސ  ާއެ ފަހުން

ކެއްާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންކުރެވިާދިޔައީ.ާައޅުަގނުޑާނީާވަކިާކަންތަބޭނުންކޮށްގެންާވަކިާބައެްއގެާމަޤުޞަދުާނޫ

ާ ާފ ސްކޮށ4233ާާްއުއްމީދުކުރަނީ ާމަޖިލީހުން ާމި ާބަޖެޓު ާކޮންޓެންޖެންސީ ާއެޮގތަށް ާފ ސްކުރ އިރު ާބަޖެޓު ާައހަރު ވަނަ

ާ ާނޫނީ ާރުފިޔ  ާބިލިއަން ާދެ ާއަަދދެއް، ާބޮޑު ާކަމަށް. ާޚ 5ާނުދެއްވ ނެ ާރުފިޔ  ާިމާބިލިއަން ާގޮތުަގއި ާބަޖެޓެއް އްޞަ

އަހަރު،ާމިާއަންނަާއަހަރުާަބޖެޓުާފ ސްކުރ އިރުާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްާނުދެްއވ ާމިާކޮިމޝަނުގެާބެލުމުގެާދަށުްނާ

ާރަްއޔިތުންނަްށާ ާކަންތައްތަކެއް ާބޭނުންވ  ާކޮންޓްރޯލުކުރެިވގެން ާބަޖެޓު ާއެ ާދަށުން ާމުއައްސަސ އެްއގެ ާމިފަދަ ނޫނީ

ާގޮުތގަ ާިޢއްޒަތްެތިރާފައިދ ހުރި ާކަމެއް. ާެއދޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާދިޔުމަކީ ާކުެރވިގެްނ ާމިކަްނ ާުއސޫލަކަށް ާބޭނުންކުެރވޭނެ އި

ާަޤއުމަްށާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކޮމިަޝނަކީ ާމި ާދަންނަވ ލ ނީ ާވެްސ ާނިންމ ލަމުން ރައީސް،

ާވެގެން ާކޮމިޝަނަކަށް ާހިތްހަމަޖެހޭ ާރައްޔިތުންަނށް ާވ ހަކަ.ާާދ ނެާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއުއްމީދުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއް ޠަފ ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާމްާރަޝީދު.ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީާދ އިރ ގެނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމ ފަންނުާދެކުނުާ

ާ

ާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާދެ

ާނެގީާއްޒަތްޢި ާއަޅުަގނުޑ ާގޮުތަގއި ާއެްއ ާމައްސަލަ ާނިޒ ީމ ާަރއީސް، ާޕަބްލިކުާާތެރި ާބިލު ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމި

ާރައްޔިތުންެގާ ާނުހިމެނޭ ާމ އްދ ތަުކގަިއ ާބަޔ ންކުރ  ާގޮުތގައި ާއެކުލެިވގެންވ  ާކޮމިޝަން ާބިލުގައި އެންޓަރޕްރައިަޒސް

ނޑައަޅ ާދެާމެންބަރުން.... ާމަޖިލީހުންާމިއަށްާކަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާޢިއްޒަތް ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާލިިބވަަޑިއގަންނަވ ާތެރި ާމަރުޙަލ ގައި ބަހުސްގެ

މަޖިލީހުގެާަގވ އިދަށްާނުވަތަާޤ ނޫނުއަސ ީސާާ.ފުރުޞަތުގައިާިތާޚިޔ ލުާފ ުޅުކރުމުގެާފުރުޞަތުާލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެ

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާނުދޭ. ާހިނގަމުންނެއް ާަކމެއް ާއެްއވެސް ާޚިލ ފަކަށް ޒަތްެތިރާއ އި

ނޑުާފުރުޞަތުާައރުވަން.ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞް އަށްާއަުޅގަ ާޠަފާ 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމިާބިލަކީ....

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާދ އިރ ގެޢިއްޒަތްތެރި ާދެކުނު ާއިބްރ ހީާމެންބަރު،ާމ ފަންނު ާމެންބަރު ާއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަްށާޢިއްޒަތްެތރި ާރަޝީދު މް

ޠަފ ާއަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއް

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މުޞްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުތިމަރަފުށީާ

ާމިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެްއޗެްއާަދންނަވ ލަން ާއޮތް ާަރއީސް،ާއަޅުަގނުޑާވެްސާައޅުަގނުޑެގާޚިޔ ލުަގއި އ ދެ،ާިޢއްޒަތްތެރި

ާ ާކޮިމޝަނުގެ ާއެންޓަރޕްރައިޒް ާޕަބްލިކް ާމި ާހޯދީ. ާމި ާމިީއާފުރުޞަތެއް ާބަޔ ންކުރަނީ ާމި ާތަޢ ރަފެއްގަިއ ބިލުގެ

ާބަޔ ން ާކުންފުނިކުތަޢ ރަފްގައި ާސަރުކ ރު ާމިއީ ާޒިންރަނީ ާހަތަްއ ާއަދި ާހިންގުމުެގާމ ދ ރު ާގޮތެއްަގއި ރުދަނ 

ާމަޤް ާޕަބްލިުކ ާބ ރުަތކ ިއާޞަދުގައި ާކޮމިޝަނުގެ ާެއ ާޤ އިުމކޮށް ާކޮމިޝަެނއް ާނަުމަގއި ާކޮމިޝަނުގެ އެންަޓރޕްރައިޒް

ާއެންމެހައިމަ ާޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ާޤ ާސްއޫލިއްޔަތުަތކ އި ާބަޔ ންކުރ  ާރައީސް،ާއުސޫލުތައް ާޢިއްޒަތްތެރި ނޫނެވެ.

ާތެ ާތ ރީޚުގެ ާރ އްޖޭގައި ާމި ާޕަބްލިކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮއްސި ާފެނިގެން ާކޮމިޝަނުތަްއާާރެއިން އެންަޓރޕްރައިޒް

ާބ އްވަާ ާކ މޭޒުމަތީ ާހަމައެކަނި ާނެތި ާހިނގަމުންޤ ނޫނެއް ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާސަާިއގެން ާމައި ާތަން. ރުކ ރުާދިޔަ

ާސްޓޭޓު ާއަދި ާޢ އްާެފންވަރުަގއިާފެންވަރުަގއި ާހަދ  ާކުންފުިނތައް ާސަރުކ ރު ާވިޔަފ ރީގެ ާވަެދާމު ާސަރުކ ރު ތެރެއަށް

ކުރ ނެާއުސޫލެއްާނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއުސޫލުންާމިއަުދގެާުދނިޔެާޤަބޫލުކުރުމަކީާމިިނވަންާިވަޔފ ރީގެާވިޔަފ ރި

އަްށާއީާދުނިޔެާ.ާމިާއިނަާޤަރުނުގެާމެދުެތރޭގަވ42ާައަޅުަގނޑަށްާފެިނގެންާހިނގަްއޖެާއެއީާއެކަންާކުރަމުންާދިަޔއީާ

ފަތެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާހިނގައްޖެާސަރުކ ރުާވަދެގަެނގެންާރައްޓެހިާސަގ މިއަދުާބީ
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ާހި ާއުފައްދަިއގެން ާކޮމިޝަންތައް ާމިކަހަލަ ާބަދިގެސަރުކ ރުން ާޮއެވގެން ާދަށުގައި ާޤ ނޫނުާާޔަނީގެ ާމި ތެރޭގައި

ާބ  ާނުހަދ  ާސިފަިއަގއި ާފެނިފަ.ާއްވަާޤ ނޫނެއްގެ ާތިބީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނަތީޖ  ާހިތި ާލިބުނު ާކުުރމުން ާއެކަންކަން އިގެން

ާވިޔަފ ރިާ::;3 ާހުރިހ  ާިވަޔފ ރި ާޤައުުމގެ ާމި ާއައިުރަގއި ާހަމައަްށ ާއަހަރ  ާސަާވަނަ ާޮއތީ ާބެލުުމެގާެއއް ރުކ ރުގެ

ާމޮނޮ ާކުެރވިދަށުގައި ާނަތީޖ އަކަށްޕޮލީ ާއޮތީ. ާސަރުކ ުރގެާފައި ާނުކުރެިވގެން ާކެތް ާވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ާތިބި ާމިތ  ާވީ

ާމޮނަޕޮލީ ާގެންގޮސް ާދަށަށް ާބަޔަުކާބ ރު ާކޮންމެވެސް ާއޮތުުމން ާއުސޫލު ާކުރ  ާކަމެއް ާހުރިހ  ާސަރުކ ރުން ކޮށްގެން

ާހަމަލ  ާއުުދވ ނީ ާބޮޑު ާމިތަނުަގއި ާއެތައްާއައިސް ާިމާރ އްޖޭގެ ާއައިސް ާމަރުވެާއެއް ސުންނ ފަތިެވާާަރއްޔިތުންަތކެއް

ާއިޤު ާޤައުުމގެ ާމިގޮސް ާތިމަންމެނަށް ާސަރުކ ރުން ާޭއރުގެ ާވެއްޓުނީ. ާތެރެއަށް ާަވބ އެްއގެ ާގޯހެއްކަންާާތިޞ ދު ހެދުނީ

ާމުށުސަރުކ  ާސަުރކ ރު ާއަތްދަށުަގއި ާއެްއވެްސާރުގެ ާއެއީ ާޭބއްވުމަކީ ާބަންދުކޮށްފައި ާެއއްޗެހި ާވިޔަފ ރިތަކ އި ތެރޭގައި

ާގޮޙ  ާަވގުތީ ާކަމަށްާސަރުކ ރަށްާވިސްނިގެން ާލިބޭނެާކަމެއްާނޫން ާހަމަޖެހުމެއް ާރަްއކ ތެިރކަން ާޤައުމުގެ ތުންާލެތްގައި

ާކޯޓ ތަކ  ާއޮތް ާަވގުތަށް ާމިނިަވްނާާއެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާފެށިގެން ާހިނދުން ާއެ ާދޫކޮށްލީމަ ާދޫކޮށްލީ. ެއއްޗެހި

ާއަޅުަގނޑުމެ ާދޫކޮށްީލމަ ާއުސޫލުން ާރ އްޖެވިޔަފ ީރގެ ާމި ާފެނުނު ާރ އްޖެާާންނަށް ާކުރިއެރުން.ާމި ާއައި ާލިބެމުން ާއަށް

ާތިިބާ ާހިންގަން ާސަރުކ ރު ާަބއެްއގެ ާތިބި ާއޭުރގައި ާނޫނިްއޔ  ާވެރިމީހެއްެގ ާހުރި ާއޭުރގައި ާލިބުނީކީ ާކުިރއެރުން އަށް

ާވިޔަފ ރި ާތިބީކީ ާހިންގަން ާސަރުކ ރު ާއޭރު ާޫނން. ާމޮޅުކަމަކުންނެއް ާާބައެްއގެ ާދަންނަ ާނޫން.ާއެއް ާވެސް ބައެއް

ާކޯޓ ާ ާމި ާތިބީ.ާނަމަވެސް ާހިންގަން ާަބޔަކުާއޭރުާސަުރކ ރު ާއުޅުނު ާކޮށްލައިގެން ާއަދ  ާވަޒީފ  ހަމައެކަނިާސަރުކ ރުގެ

ާދިޔަީއާިމާ ާފެނިގެން ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާދޫކޮށްލީމަ ާހިފެހެއްޓުންތައް ާސަރުކ ުރާހިފަހައްޓ ފައިވ  ާދޫކޮށްލ  ސިސްޓަމް

ާ ާއަހަރުނ2ާް;ރ އްޖެ ާާވަނަ 4222ާާެފށިގެން ާނޫިނއްޔ  ާތެރޭގައި ާއަހަރު ާައއ4227ާާިވަނަ ާހަމައަށް ާއަހަރ  ަވނަ

ާ ާލ37ާާޭއިރުަގއި ާދަލ އި ާވިަޔފ ރިވެރިންގެ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާދިޔައީ ާފެނިެގން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތެޭރަގއި އަހަރުގެ

ާރ އްޖެ ާމި ާމަސަްއަކތުން ާކުރި ާފެންާއޮހޮރުަވއިގެން ާކުިރއެރުން. ާގެނެސްފައިވ  ާއިމ ރ ތްތަކ އިާއަށް ާހުރި ނަން

ލިބިފައިވ ާކުިރއެރުމ އިާއަުޅަގނޑުމެންާމުންޑުާދޫކޮށްލ ފައިާފަޓްލޫންާލ ންާފެށީކީާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސްާމިާރ އްޭޖގެާ

ނޑުމެންާމުންޑުާދޫކޮށްލ ފައިާހުސްގަޔ ާތިބިާބަޔަކުާކޯޓުާފަޓްލޫންާލ ންާ ސަރުކ ރުންާކޮށްދިންާކަމަކުންާނޫން.ާއަޅުގަ

ާކުިރާމަސައްކަފެށީކީާއެާ ާރ އްޖޭެގާިވޔަފ ރިވެރިން ާގެނަީއާމި ާއޮހަުރވަިއގެްނާާތުން.ާއެތަަރއްޤީ ާލޭ މީހުންެގާދަލ އި

ނޑުމެންނަށްާއެނިގގެންާދިޔަާއަބަދުާ ާވެސްާެއާކިޔަނީާކުރީާސަުރކ ރު.ކުރިާމަސައްކަުތގެާނަތީޖ ެއއްެގާގޮތުން.ާއަުޅގަ

ާހިންގަ ާކުންފުނިތައް ާކަމެްއތޯ ާތަނެއްާކުރީާސަރުކ ރުންާކޮން ާކިޔ  ާއުފެއްިދ.ާސްޓެލްކޯ ާތަނެއް ާކިޔ  ާކުރީ.ާމިފްކޯ ން

ާ ާބޯޑު ާބޭބޭފުޅ އުފެއްދި. ާކޮއްޯކފުޅ އި ާސަރުކ ރެްއާާހަދ ފައި ާމިނިވަން ާއަިއސް ާއިންތިޚ ބަކަށް ާރިޔ ސީ ާލީ. އެންމެން

ާޑި ާއައިސް ާހަމައަށް ާޤ އިމުއަޅުަގނޑުމެންނ  ާމިތ  ާނިޒ ެމއް ާރައްޔިތުންމޮކްރެޓިކް ާއައިސް ާހަމަައްށާާކުރަން ވޯޓ 

ާފައިސ  ާހުރިހ  ާހުރި ާކުންފުނިތަުކަގއި ާއެ ާަނގ ާާދިޔައިރުަގއި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުސްކޮށްލ ފަ ާނަގ  ާވަނީ އެްއ

ހީެތރިވުމުގެާގޮތުންާފައިސ ާއްާކިޔަނީ.ާސަރުކ ުރާބައިވެިރވ ާކަންކަމުަގއިާއެލުމުންާވަރަށްާރީތީާޤ ނޫނީާބަހެހުސްކޮށް
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ާޔ ސީާއިންތިޚ ބުގައިާގަވ އިދެއްާއިންނަނީ.ާއެާަގވ އިުދެގާދަށުންާއެންމެާފަހުންާމިދިޔަާރިާޖެހޭނެއޭ.ާމިހެންާކިޔ ދޭން

ާއެކައުްނޓު ާހުރި ާތަންތ ނގައި ާތަންތ ނތައެ ާނަގ  ާފައިސ  ާހުރި ާތަންތ ނކުަގއި ާއެ ާހަމައެކަނި ާހުރި ާއޮީތާގައި ގައި

ާ ާދައްކ  ާއޮތީ ާއޮތީ.ާބޭރުން ާހަދ ލ ފައި ާހޮހަަޅއަކަށް ާބޮޑު ާާދަޅައެތެރޭަގއި އެންޓަރޕްރަިއްޒާާޕަބްލިކުއެއް.ާއެހެންވީމ 

ނޑުމެންާދައްކާ ކޮމިޝަންތައްާއުަފއްދަން،ާއުަފއް އިރުަގއިާމިއަދުާދުނިޭޔަގިއާމީާޤަބޫލުާކުރ ާެއއްެޗްއާދ ާވ ހަކަާއަުޅގަ

ާރައީސް.ާމިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ 722ާާއީނޫން ާރުފިޔ ގެ ާޤައުމިލިއަން ާލިބޭ ާއެއް ާމުދަނީ 722ާާމެްއ. ޑޮލަުރެގާމިލިއަން

ބިލިއަންާޔޫ.އެްސ422ާާބިލިއަންާމީހުންެގ3.4ާާއަކީާާލައްކަާމީހުން.ާއިންިޑޔ 6ާއެއްާލިބޭާޤައުމެއް.ާތިބީާާމުދަނީއ 

ާެއްކސްޕޯޓުާޑޮލަރަށް ާމައްޗަށް ާޕަބްލިކުކުވުރެ ާއިންިޑޔ ަގއި ާތަނެއް. ާެއާާރ  ާއުފައްދ  ާކޮމިޝަނުތައް އެންޓަރޕްރަިއޒް

އަށްާަވޔަބަްލާާއަށްާކުރެވޭނެާކަެމއްާނޫން.ާދިވެހިރ އްޖެާކަމަކުާދިވެހިރ އްޖެާޔެއްމީހުންާލ322ާިތަންތަނަށްާބޯޑަށްާ

ާމި ާނޫން ާވެސް ާސަރުކ ުރާާއީކަމެއް ާމިއަދުގެ ާބޭނުމަކީ ާހަމައެކަނި ާމީގެ ާއުަފއްދަިއގެން. ާބޯޑުތައް ކުރ ކަށެއް.

ާދަށަ ާބ ރުގެ ާކޮމިޝަނުގެ ާއެ ާ ާއުފައްދ  ާކޮމިޝަން ާިމ ާކުންފުނިތައް ާެއާއުފައްދ ފަިއވ  ާގެނެސް ާުކންފުނިތައް ށް

ކޮމިޝަނުންާބޭނުންވ ާބަޔަކުާނޫނިއްޔ ާމިާމަޖިލީހުންާބޭނުންވ ާބަޔަކުާއެާބޯުޑަގއިާބައިިތްއބައިގެންާއެާކުންފުނިތަްއާ

ާބ ރު ާސަރުކ ުރގެ ާގެނެސް ާބޯޑަށް ާމަޤުާއެ ާހަމައެކަނި ާނިގުަޅިއގަތުން. ާޞަދަކީ ާާއީމިާެއއީ. ލެތްގަިއާހ ެއއްެވސް

ާވިސްނު ާހެވެއް،ާލ ބަވިޔަފ ީރގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާމަކުންނެއް ާނޫން ާބިލެއް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއެިދގެން އެއް

ރައީސް.ާައޅުަގނޑުާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާއަުޅަގނޑުގެާއަޚްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަްށާ

ާއަާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދިއުމަށް ާއަނބުރ  ާބިލު ާދެކޮޅުޅުމި ާބިލުގައި ނޑުމެންނަށް ާކަންތައްތަްއާގަ ނުޖެހޭ

ާމީ ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިުރގައި ާޕަބްލިކުފ ހަގަކުރެވޭ ާއިންނަނީ ާމި ާިބުލާާގެތެޭރގަިއ ާކޮމިޝަނުގެ އެންޓަރްޕރައިޒް

ނަޑއަޅ ާިއރުގައިާމިާޤައުމުަގއިާރައްޔިުތންގެާހުރިހ ާކަމަކ ާހަވ ލުވެާސަރުކ ރުާހިންގު މުގެާހުރިހ ާކިޔ ފައިާބޯެޑއްާކަ

ާރޯލެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާަޤއުމުގެ ާލިބިފައިވ  ާއ ެރއް ާވިޔަފ ރިއ ާބ ރަކ އި ާޤައުމުގެ ާުވޒ ރ ެގާާނެތުމ އި ބެހޭ

ދެކޮޅުނުޖެހޭާކަމުްނާނުޖެހޭާކަމުގެާހަމަާެފންނަންާއޮތްާހަމަާޙަޤީޤަތެއް.ާމިާނެތުމަކީާވެސްާމިާބިުލގެާދެޮކޅުާރޯލެއް

ާހެއް ާޢިްއޒަތްތެދައްކ  ާއެނިގގެންާކެއް ނޑަށް ާއެބަހުރި.ާއަޅުގަ ާކަންތައްަތއް ާބައިވަރު ާމިފަދަ ާބިލުގައި ާރައީސް.ާމި ރި

ާ ާމީކީ 38ާާދިޔަ ާނޫނިްއޔ  ާޤަރުުނެގާތެރޭގައި ާއީސްޓ39ާުވަނަ ާތެރޭަގއި ާހިންގިާާވަަނާޤަރުނުގެ ާކޮމްޕެނީ އިންޑިޔ 

ާމި ާމިއަދަީކ. ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާޒަާއީޒަމ ނެއް ާކޮމިއެ ާތަޢ ރަފްމ ނުގައި ާއިުރަގިއާއުނިޒަމް ާައއި ވެގެން

ާބ ރުާ ާސަރުކ ރުގެ ާުއސޫލުން ާިވޔަފ ރީގެ ާމިނިވަން ާިމައކީ ާއޮތީ. ާއުފައްދ ަފއި ާކޮމިޝަްނތައް ާއެކަހަލަ ގިނައިން

ާކުރ ާ ާކުރ ހެން ާކަްނތައްތައް ާުދވަްސވަުރގައި ާއެ ާޒަމ ނަކީ ާމި ާރ ަވއިގެްނ ާގެންނަން ާދަށަށް ާމަޖިލީހުގެ ނުޑވ ލ  ކަ

ނޑުމެންނަށްާއިވިގެންާދިޔަާއިނގިޭރސީންނ ޒަމ ނެއްާނޫ ސަރުކ ރ ާދިވެހިާާއިން.ާކިހިނެއްތޯާވީ.ާމިާރ އްޖޭގައިާއަުޅގަ

ާކޮންޓްރެކްޓު ާފޯހަދަިއގެާދެމެދުގައި ާނޫނިްއޔ  ާވިަޔޯގގ ސިޔ  ާން 34ާާޅަވަހި ާދީގެން ާބޮލި ޒަންޖިބ ރުން،755ާާހ ސް

ާގެނެްސގެްނާއެތ ނ755ާ ާއަޅުން ާހަކަޅު ާކުފުރ  ާވިޔަފ ރީގެާވެާދަންއްގައި ާމިކަހަލަ ާެވސް ާސަރުކ ރުން ާއޭުރގެ ގެން
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ާސަރުކ ރ  ާއިނގިރޭސި ާއެންމެާއެއްބަްސވުމެއް ާކިހިނެއްތޯވީ. ާއެކަމަުކ ާހެދި. ާވީާއެކު ާދުވަސްަތްއާާފަހުން ގޮތަކީ

ާތަނަކަ ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާއިރުގައި ާދިޔަ ާތ ނފަހަނައަޅ  ާނުވި.ާއެ ާެއާތަނެއް ާވެސް ާދެހ ހެއްށް ާދިޔަ ާއުފެދިގެން ހާ ގައި

ާދުނިޔެ ާމީ ާަބޔަކަށްީވ. ާބައްރެްއގެ ާއެހެން ާަޤުއމެއްގެ، ާއެހެން ާދިަޔއީ ާވެގެން ާމީހުން ާހ ސް ާދެތިން އަްށާާމީހުން،

ާ ާމި ާދުނިޔޭަގއި ާމިއަދުގެ ާމިކޮމިޝަންނ ތަހުޒީބު ާއުާއީާތަކަކީ ާވިޔަފ ީރގެ ާމިނިވަން ާރައީސް. ސޫލުްނާޢިއްޒަތްތެރި

ާތަޢ ރަފް ާތަނަކަށް ާއޮންނަ ާމ  ާސިޔ ސީާކުރ ވަރުގެ ާބޭނުމަށްޓަކައި ާސިޔ ީސ ާހަމައެކަނި ާމީ ާއެްއެޗއް. ނ ތަހުޒީބީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމި ާދަންނަވަނީ ާމި ާތަކުރ ުރކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާބިލެއް. ާއުޅޭ ާހުށަހަޅައިގެން ާފުއްދުމަށްޓަކައި މަޤްޞަދެއް

ާމިހެާ ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހުށަނ ޅ ށޭ.ާއެަކމަކު ާބިލުތައް ާުދއްވ ލަްނާމި ާަވގުތުތައް ާބުނިކަމުގައަގުހުރި ިއާިވޔަްސާން

ާއެއް ާޤަތުލްނ މ  ާދޭެނ.ާާާމިތަނަށް ާވޯޓު ާެއއަށް ާބަޔަކު ާތިބި ާއިދިކޮޅަށް ާސަރުކ ރ  ާިވޔަސް ާހުށަހެޅިކަމުގައި މީހަކު

ާހުށަހެިޅއްޖެ.ާ ާވެސް ާިބލެއް ާުހއްދުކުރ  ާރިބ  ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާމިތަނަށް ާހިނގައްޖެ ާމިއަުދ ާފެިނގެން އަޅުަގނޑަށް

ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރިޔ ސަތުާރިޔ ސަތުން ާޕްރޮމޯޓުއެނގުނު ާބިލު ާއެ ާގެންދިަޔީއ ާފަށަމުންާން ާމަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމުެގ

ާއިދިކޮުޅާ ާސަރުކ ރ  ާިވަޔސް ާހުށަހެޅިކަމުަގއި ާއެްއޗެްއ ާކޮންމެފަދަ ާއެ ާބަލަން. ާިތބީ ާައޅުަގނޑުމެން ގެންދިޔައީ.

ާއިނގޭ. ާއެބަ ާއެަކން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޤަބޫލުކުރ ނެ. ާވެއްިޖއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެިރާާއެްއޗެއް ާބިލުަގއި ާދެންނެވި މި

ާހަރު ާބޯޑު ާކިޔ  ާލޭންޑަށް ާމަނީ ާއޮތޭ ާހުންނަންރައީސް ާފަާކޯއްެޗއް.ާރިބާ ާއީޖެހޭނެއޭ.ާމިކޮށްފަ ާދޫކުރުމުެގާއަށް އިސ 

ާހުންނަން ާބޯޑެއް ާހަރުކުރެވިފަ. ާިރޔ ސަުތްނާޖެހޭނެއޭ ާއެކަމަކު، ާމަޖިލީހަކީ. ާމި ާމިއީ ާތަނެއް ާހުށަހަޅ  ާބިލު ެއވަުރގެ

ނޑަށްާވަރަށްާރަނަގުޅާާއޭނަ އެާބިލުާނަގަންާހެދީމ ާއަޅުަގނޑަށްާފެނުނުާެއކަމ ާހިތ މަކޮށްާދެރަވިާމަންޒަރު.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިތިބީާވަަރށްާރަނގަޅަށްާއެ ރ އްޖޭެގާާދޭތެޭރާވިސްނަން.ާމިާބިލ ާމިއަދުާއެބިލުާހުށަހެޅިނަމަ.ާއެއީާއަުޅގަ

ާމި ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއެނގުނީސް ާސ ބިތުވެފައިރައްޔިތުންނަށް ާއޮންނ ނީ ާހުށަހަޅަނީާާދީނ ާހ ރު ާބިލުތައް ޚިލ ފު

ާޕަބްލިކު ާމިއީ ާހަމަ ާކޮންބަެއއްަކން. ާބިެލްއާާކޮންތަނަކުންކަން ާަވއްތަރުގެ ާއެ ާހަމަ ާެއވެސް ާކަހަލަ އެްނޓަރޕްރައިޒް

ނުދޭންވީ.ާކުރީދުވަުހާދަނަގ ަފއިާކީްއެވގެންތޯާޖުވ ކުޅުމުގެާުހއްާރިބ އ އަޅުަގނުޑގެާސުވ ަލކީ،ާރަލ ިއ،ާއޫރުާމަހ އި،ާ

ާޕަބްލިްކާ ާމި ާެއހެންވީމ ، ާއެްއޗޭ. ާހަތަރު ާއެއްބަފ  ނޑު ާެއއްބަ ާމިީއ ާދެއްކިން ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ވެސް

ާމި ާޮގވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަށުން ާތަޢ ރުފުާއެންޓަރޕްރައިްޒގެ ާމި ާތެބިލުގައި ާކަންތަްއތަކުގެ ާާއޫުރާކުރ  ރެއަށް

ާރިބ އ  ާރަލ ، ާހުއްާމަހ އި، ާމިާނެގުން ާދިނުމަށް ާވެސް ާހުއްދަ ާކެސީނޯ ާކުރ ގޮތަށް ާކޮންމެހެންާާދަ ރ އްޖޭގައި.

ާކޮ ާތެރެއިން ާހަތަރުާމީހުންގެ ާެއއްބަފ  ނޑު ާކުރ އެއްބަ ާއެކަހެރި ާއެކަކު ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާންމެހެން ކަށްާނުޖެހޭނެ

ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާޢ ްއމުންނ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަ ާއަޅުގަާބިލުތަކުގެ ާރަނގަޅަްށާހަމައަށް ާފިސ ރި ާއުޅުނީ ނޑު

ހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާއެނިގއްެޖާާލުަގއިާހުރިާވ ހަަކތައްާިކޔ ލަން.ާއ ދެ،ާބި.ާއެާބިލުބިލުގެާވ ހަކަާަދއްކ ލަންާމިއަދުާމި

ާއަށްާ ާރިބ  ާމިތ ނަގއި ާތިެބގެން ާއަީޑގައި ާބަަޔކު ާމިއީ ާބޭޒ ރެްއކަން ާތިމަންނަ ާބަަޔުކާާމިއީ ާދޫކުރ  ފައިސ 

ކަންާކަޓްާކުރެވޭކަެށއް.ާހެދިާޑީެލްއާންނ ާދިމ ލަށްާފޮނުވ ލިާއެްއޗެްއކަން.ާިމހ ރުާމިާދީންާނެތްތިމަާކޮށްފައިޑްރ ފްޓު
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ާމިކަހަަލާ ާއަންނަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށް ާމި ާަބއެއްކަން. ާކޮން ާތިބީ ާައޑީަގއި ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ އެއީ.

ާވިސް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާތިބެންވ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިބިލުތަކަށް ާރައްޔިތުްނާާަނއިގެން. ާޤައުމެްއގެ ާޤައުމެްއަގއި ކިޔަނީ

ާވ ހަކަ ާހަދައިދޭ ާޤ ނޫނެއް ާއަދ ލަތުާާ.ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ާއިޖުތިމ ޢީ ާވ ަހކަ. ާހޯދައިދޭ ާރައްކ ތެރިކަން އިޖުތިމ ޢީ

ާޤަ ާއިްސލ މީ ާޤައުމެއް ާމިއީާއިސްލ މީ ާދައްކަނީ.ާދައްކ އިރުަގއި ާވ ހަަކާމި ާހޯދައިދޭ އުމަކަށްާއެކަށޭނަާއަޅުަގނޑުމެން

ާެއއްަޗކީ ާޤަބޫލުކުެރވޭނެ ާޤައުެމްއގައި ާއިސްލ މީ ާޤ ނޫނުތަކަީކާާ،ބިލުތަކ އި ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ާކޮބަިއކަން އެއްިޗއްަސކީ

ާތިބޭނެ.ާ ާއެބަޖެހޭ.ާވިޔަފ ިރވެރިން ާދެނެގަންނަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮަބއިކަން ާޤ ނޫނުތަކަކީ ާޤަބޫލުނުކުެރވޭނެ ކޮބައިކަން

ާބިލުތަާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާަތފ ތު ާދ އިރުަގއި ާމަަސއްކަތްކުރަން ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެްއޗެިހާއިނގޭ ކ 

ާއެިކއެކިޑްރ ފްޓު ާއަތަށްާކޮށްފައި ާލައްވ  ާމ ހިރުން ާމަޖިލީހަށްާޤ ޫނނީ ާއެކަމަކު ާޖެހޭނެާާދިއްކޮށްލ ނެ. ހުށަހަޅ އިރު

ާމިއަދުޢިއްޒަތްތެ ާބިލުގައި ާމިއަދުގެ ާބައްލަވަން. ާރަނގަަޅށް ާރައީސް ާރައީްސ،ާާރި ާޢިއްޒަތްތްތެރި ާބިލުގަިއ ހުށަހެޅި

ނޑަށްާއެނގޭާިޢއްޒަތްތެކަ ރިާމެންބަރުާހުރީާއެާބިލުާހުށަހަޅ ާޚިޔ ލުަގއިާޢިއްޒަތްެތިރާނަޑއެިޅގެންާއަދިެވސްާއަުޅގަ

ނޑައެިޅގެންާއެބަާ އިންސެންޓުާއިްނާކަމަށ އިާާއިންޓްރަސްޓްާނެގޭނެާންޑުއުނެގޭނީާކޮމްޕަޮއތްާއިންޓްރަސްޓުރައީސް.ާކަ

ާ ާވ އިންޓްރަސްޓު ާމެންބަރަްށާެނގޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއ ާހިތަށްއެރީ ާައޅުަގނުޑ ާެއވިދ ޅުވ އިރު ާަރއީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ހަކަ

ާކޯ ާއެީއ ާމިއްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ތޯ ާލެންޑުާޗެއްކަން. ާމަނީ ާމީހުންނަކީރ އްޭޖގަިއ ާބަެއއްާާކުރ  ާނޯޓުގެްނގުޭޅ ވިހ 

ާރައީސް. ާއައެހެާޢިއްޒަތްތެރި ާޕަބްލިކުްނވީމ ، ާވ ހަކަދަްއަކނީ ނޑު ާބިލ އެާުޅގަ ާކޮމިޝަންގެ ާބެހޭާާންޓަރޕްރައިޒް

ާވެސްާއެާސިފަތައްާވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާިމވ ހަކަާދައްކަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާބިލުަގއިާގޮތުން.ާއެހެންވީމ ،ާމި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު... ާގޮތުންާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮންނަ ާހަމަޖެހިފައި ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ނުޑމެން ާއަޅުގަ މެންބަރު

ާ ާކަމަށްނެޓުމ52ާިމިހިސ ބުން ާބޭނުންފުޅުވ  ާމެންބަރު ާތަންދޭންޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަ ާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ވ ނަމަާާގެ

ާ ާއަލުން ާފެށިގެންއަޅުަގނޑުމެން ާާަމސައްކަތް ާމެންބ33.22ަދ އިުރ ާޢިްއޒަތްތެރި ނުޑާަގއި ާއަޅުގަ ރަށް

ާޢިއްޒަްތތެރި ާާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތެއް ނުޑ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުެގާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި އަރުވ ނަން.

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދާ 68ާވ ހަކަފުުޅގައި ާާވަނަ ާރިޢ ޔަތްކުރެްއވުމަށ99ާާްއ އި ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާމަ ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް ާާސަްއކަތް ާޮކޅަަކްށާމިނެޓ52ާުހިސ ބުން ާހުސްަވގުތު ެގ

ނޑ ލ ނަން.ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާމެދުކަ

ާ

 ]އަށ33:52ާާްއިނ52ާާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ރަނގަބީލުާޖެހިތ ާވެްސާހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހުާޖަލްސ ާފެށުމުގެާަވގުތުާޖެހުނުއިރުާޯކރަމްާނެތުމުގެާސަބަބުންާކޯަރމްާ

ކުރަީނާ)ނ(ގެާދަށުންާއަޅުަގނޑުާގަސްތުާވަނަާމ އްދ ގ59ާެމިނެޓުާހަމަވެއްޖެ.ާއެހެންަކމަށްވުމ ާއެކުާގަވ އިދުގ7ާާެ

ާލަސްކޮށްލަން.ާމިދަންފަޅި ާފެށުން ާފަސްކޮށްލަން.ާއެހެންވީމ ާޖަލްސ  ާފަށ ނީާ، ފެށުން ާދަންފަޅި ާމި ާދެން ައޅުަގނޑު

ާ)ަވގުތ52ާު>33 ާޖަލްސ ާވ އިރު. ާނެތިގެން ާޯކރަމް ާއަދި ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާހުސްވަގުުތކޮޅަށް ޮކަޅކަށްފަހު(

ާ ާގެންދަންާމިާފަށަނީ.ާއެޖެންޑ ާނަންބަރު ނުޑާކުރިއަށް ނޑ ލުމަށްފަހުާއަުޅގަ 3ާ.ާުނނިމިހުރިާމަސައްކަތް.32ާމެދުކަ

އެންަޓރޕްރައިޒަްސާކޮމިޝަނުެގާާބްލިކުޝީދުާހުަށހަޅުއްވ ަފއިވ ާޕަގަިޑއިރު.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާެމންބަރުާރިޔ ޟުާރަ

ޒަތްތެިރާބިލުގެާބަހުސްާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއް

އަށްާވ ހަކަފުޅުާފުރިހަމަާކުރެްއވުމަށް.ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞް ާޠަފާ 

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މުޞްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުތިމަރަފުށީާ

ާދި ާވ ހަކަދަްއކަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުްއޓ ލުމ އ ދެ، ާކުއްިލއަކަްށ ާމިހ ުރާާޔައިުރ ގުިޅގެން

ާނޭ ާމުޅިއަކުން ާހިސ ބެއް ާހިއްސ ވ ާނވ ހަކަދެްއކުނު ާސަރުކ ރު ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާނަމަވެސް ގެ.

ާިޒންމ ދ ރުކުރުވުމަށްާކުންފުނިތައް ާރ އްޭޖގަިއާާފ ރަވެރިކުުރވ  ާމި ާއޮތީކީ ާހަމައެަކނި ާވ ނަމަ ާކަމުަގއި ާިބލެއް ބ ރުއަޅ 

ާސަރުކ  ާނޫނީ ާފައިދ ވ  ާސަރުކ ރަށް ާހަމައެކަިނާޕަބްލިކު ާހިއްސ ވ  ާރ އްޖޭަގިއާރު ާނޫނޭ.ާމި ާެއކަްނޏެއް ކުންފުނިތައް

ާއަމި ާއިންެވސްޓުމަންޓުތައް. ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާއެހެންެވއްޖިްއޔ ާއެބަހުރި ާވެސް. ާއިްނވެސްޓުމަންޓުތަްއ ާފަރ ތްތަކުގެ އްލަ

އެފަދަާއިންވެސްޓުމަންޓުތައްާސަރުކ ރަށްާމަންފ ކުރުވަނިވިާމިފަދަާބޮޑެތިާއިންވެސްޓުމަންޓުތައްާވެސްާމިާރ އްޖޭަގިއާ

ާސަރުކ ރުާ ާބޭނުމަކީ ާުއފެއްދުމުގެ ާބޯޑެއް ާމިފަދަ ާއޮްނނަންޖެހޭނޭ. ާގޮެތއް ާކުންފުނިތަކ ާާހިމ ޔަތްކުރެވޭނެ ހިއްސ ވ 

ާޒިންމ ދ ރުކުރުވ ާ ާބަަލހައްޓ  ާހިމ ޔަތްކޮށް ާއިްނވެސްޓުަމންޓުތައް ާޮބޑެތި ާކޮށްަފއިވ  ާފަރ ތްތައް އަމިއްލަ

ާ ާނިޒ މަކަށް ާމަޤުޞަފ ރަވެރިކުރެވޭނެ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވެްސާވ ނަމަ ާއަޅުަގނޑު ާވ ނަމަ ާކޮމިޝަނަކަށް ާއުަފއްދ  ދުގައި

ާތ އީުދކުރ ނަން.ާސަބަ ާކުންފުންޏަށްތުރެއެއަށް ާޕަބްލިކް ާމާ ާބަކީ ާބޮޑުާސަރުކ ރަށް ާމ  ާނޫނިއްޔ  ާހިއްސ ވ  ާބޮޑެތި މ 

ާގޮްތާ ާއުޅޭ ާމިކަންކޮށް ާދުނިޭޔަގއި ާއެބަހުރި. ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާއިންެވސްޓުމަންޓުތައް ާޕްަރއިެވޓް ާޓެކްސްަދއްކ  ބޮޑެތި

ބަލަނީކީ.ާއެއީާސަރުކ ރަށްާޓެކްސްތަކ އިާާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާއެބަާއެނގޭ.ާހަމައެކަނިާޕަބްލިކްާކުންފުނިތަކެއްާނޫން

ާއަމިއްލަ ާމަންފ ކުރަނީ ާބޮޑެތި ާދައްކ  ާާއެްއޗެހި ާވ ނަމަ ާކުންފުނިތައް ާއަޑިފަރ ތްތަކުގެ ާދ ާއެތަންތަން ކަމަށްާާއަށް

ާވ ޖިބަކަށްާ ާކޮމިޝަުނެގާޒިންމ އަކަށް ާމި ާެއއީ ާބެލެހެއްޓުމަކީ ާެވސް ާއެކަންކަން ާަވންޏ  ާކަމަށް ާބަނގުރޫުޓވ  ާވަންޏ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެން ާމަޤުޞަ، ވީމ ވ ންޖެހޭނެ ާހަމައެަކނިާސިޔ ސީ ދެއްާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާނޫނިްއޔ ާމިއީ

ާމިާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޮގތުގައި ާަބއެްއގެ ާތިބޭ ާފ ރަވެރިވ ން ާުނވ ނެ. ާކޮމިޝަނަކަށް ާއުަފއްދ  ާބޭނުމަކަށްޓަަކއި ސިޔ ސީ
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ާތި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ނޑުމެންނަށްާބޯޑުަގއި ާއަޅުގަ ާކޮންބަެއްއތޯ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެން ބެގެން

ާހިެޔއް ާއަުޅަގނޑަކަށް ާއެހެންވީމަ، ާހަމަާާފ ރަލ ނީ. ާމިއީ ާއޮތީކީ. ާބިލު ާމި ާއަދި ާގޮތަށްކަން ާދެކޮޅުޖެހޭ ާމިއީ ނުވޭ

ާފުރިގެންވ  ާވަްސވ ސްތަކުްނ ާހަަމާޝައިތ ނީ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާިބލަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާމިާއަޅުަގނުޑ ީއާބިެލކޭ.

ާމަޤުޞަ ާސިޔ ސީ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާރައީްސ.ާހަމަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެްއ ާލ ފައިވ  ާހ ސިލުކުރުމަށް ދުތަކެއް

ާދ ދި ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާތިބުމުެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމީހުން ާމިކަހަލަާބޯޑުތަކުަގއިާކޮމިޝަންތަުކގަިއާސިޔ ސީ ފަހުން

ާއަޅުަގނޑުމެންނަ ާމިދަނީ ާވެސް ާމިހ ރު ާމިނަތީޖ  ާފެންނަމުން ާޝަރުޢީާގެންށް ާމިރ އްޖޭގެ ާެއނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ދަނީ.

ކޯޓުތަުކގެާމަްއސަލަތައްާާދ އިރ ާއެާއޮތީާހުްއޓިފައިާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޝަރުޢީާދ އިރ ާހުއްޓިަފއިާެއާއޮތީ.ާަހއިާ

ާމައް ާސަބަބުން. ާނެތުމުގެ ނޑިޔ ރުން ާފަ ނޑައަޅަންޖެހޭ ާކަ ާކޯޓަށް ާހައި ާފުނިޖެހިފައި. ާއޮތީ ާކޮބައިތޯ.ާއެ ާއަކީ ސަލަ

ާއެާ ނަޑއަޅ  ާކަ ާކޮމިޝަންތަކަށް ާމިކަހަލަ ާމީހުން ާސިޔ ީސ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިގޮަތށް ާހަމަ ާއަކީ ާމައްސަލަ

ނޑުމެންނަށްާމިާމައްސަލަާކުރިމަތިވެގެންާއުޅެނީ.ާކިަތއްާރައްޔިތުންތޯާއެ މީހުންެގާާތަންތަނަށްލުމުގެާސަބަބުންާއަުޅގަ

ާޝަޙައް ާއެކަމ  ާނުލިބިގެން ާވަރަކަށްާކުވާ ޤުތައް ާހަމަވ  ާބެންޗު ާނެތޭ ާތިމަންނަމެންގެ ާވިދ ޅުވަނީ ާކޯޓުން ކުރަނީ.ާހައި

ާ ާނެތޭ. ނޑިޔ ރުންނެއް ާަހމަޖައްސައިާޖޭ.އެސް.ސީފަ ނޑިޔ ރުންނެއް ާފަ ާތިމަންނަމެންނަކަށް ާނުދިނޭ.ާާން އެއް

ާރައީސްމިކަންކަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާާންކުރ އިރު ާއެފަދަ ާމީހުން ާސިޔ ސީ ާއެބަޖެހޭ. ާިވސްނަން ބޯޑުތަކަްށާއަޅުަގނޑުމެން

ާާލ ންޖެހޭނީ ާނޫނިއްޔ  ާބެލުމަށް ނޑިޔ ުރން ާފަ ާމައްސަލަ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ ާޤ ޟީންާޤ ނޫނިއްޔ  ާމައްސަލަ ޟީންގެ

ާނެތިާ ާގޮެތއް ާއެއްވެްސ ާލ ންޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިރ އްޖޭބެލުމަށް ާމީހުއްޔ . ާޤ ބިލު ާެއކަމަށް ާނެތިަގއި އްޔ ާން

ނޑުާކުރަންެޖހޭާކަންކަންާޢިއްޒަތްތެިރާާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަންތައްަތއްާކުރަންޖެހޭނީ.ާއެއީާއެންމެ ފަހުާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާމިާ ާމިހ ތަނަކަށް ާނަތީޖ  ާއުފެއްދުމުެގ ާކޮމިޝަންތައް ާމިފަދަ ާއެނގޭ ާއެބަ ާއަުޅަގނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާރައީސް.

ާދައްކ ފައި ާމިހ ތަނަށް ާނަތީޖ ާރ އްޖޭަގއި ާރަނގަޅު ާޭއގެ ާެއއްަޗކީ ާއެްއވެސް ާނޫން.ާާއޮތް ާެއްއޗެއް ާދައްކ ފައިވ  އެއް

ާފިލުވ ލަ ާހަސަދަ ާތެެރއިން ާކޯޅުންަގނޑުގެ ާސިޔ ސީ ާރޫޙެހަމައެކަނި ާބަދަލުހިފުމުގެ ާނޫނިއްޔ  ާބިެލްއާން އްަގއި

ާޢިއްޒަ ާވައްޓ ލަނީ ާމިތަނަށް ާޒިންމ ދ ރުތަރުޖަމ ކޮށްފައި ާމިއީ ާަރއީްސ. ާރައްޔިތުްނެގާކުރުމެތްތެރި ާމިއީ ާނޫން. އް

ާވ ހަކަާހަމަާމިާާދައްކަނީާމިާކަންކަމަށްާހަވ ލުެވގެންާރައްިޔތުންާތަމްސީލުކުރ ާގޮތެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާމި

ާބައެއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޮބޑުެވގެން ާކަންަތއްތަްއ ާމި ާވެްސާާރ އްޖޭަގއި ާމަްއޗަށް ާމަގު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ފަހަރު

ާ ާއެޅިފައި،ާއުނނުކުތުމަށް ާހުރަސް ާޒިންމ ވަނީ ާގޮތުަގއިާދަޫގވެފައި.ާަރއްޔިުތންގެ ާމަންދޫބުންގެ އުފުލަންާރައްޔިތުްނގެ

ާމަންފ ވ ެނާ ާރައްޔިަތކަށް ާސަުރކ ރަށް، ާނޫނިްއޔ  ާުނދައްކ  ާވ ހަކަ ާކަމެްއގެ ާއެްއވެސް ާމަންފ ވ ނެ ާރައްޔިަތކަށް ތިބެ

ާމަޤުޞަާކަމެއްެގާވ ހަކަާ ާިސޔ ސީ ާހަމައެކަނި ާފައިދ ހުށަނ ޅ  ާއަމިްއލަ ާތިމ މެންގެ ާނޫނިއްޔ  ާނޫނިްއޔ ާާދުތަަކށް އަށް

ާރައީސް،ާމިދައްކަީނާ ާިޢއްޒަތްެތރި ާިމވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅަނީ. ާމި ާޝަކުވ ަތކެއް ާބަރުނުެވގެން ާޖީބަށް އަމިއްލަ

ާފަހުރުވެރިކަމ  ނޑުާހަމަ ާޮއެވގެްނ.ާއަުޅގަ ާެދއްކެން ާއަޅުަގނޑަށް ާިމާަރއްޔިތުންެގާމަާމިާއެއްކޮށް ާގޮތުަގއި ންދޫބެއް
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ާދ އިރ  ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާިއރުގައި ާައއި ނޑު ާއަޅުގަ ާވަޢުއަާާމަޖިލީހަށް ާަހމަ ާއައީ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާވެގެްނ.ާށް ދުތަކެއް

ާވަކ ލ ުތކޮްށާ ާޙައްޤުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާއެ ާނޫންވިްއޔ  ާމެންބަރަކު ާމަދު ާވަރަށް ާއެނގޭ ާއެބަ އަޅުަގނޑަށް

ާފޯރުކޮށްދޭ ާއެްއޗެހި ާމަރައްޔިތުންނަށް ާމި ާމެންބަރެއް ާމަސައްކަތްކުރ  ާނެތްކަން.ާއެހެންވީމ ން ނުޑާ، ޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ާނަތީޖާ  ާމީގެ ާއުފައްަދއިގެްނ ާކޮމިޝަންތަްއ ާމި ާމީހުްނާާދަންނަވަނީ ާތިބި ާފ ރަވެރިވ ން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތޭ. އެްއ

ާރަީއސ އަޅު ާޢިއްޒަތްތެރި ާލ  ާބޯޑަށް ާމި ާމެންަގނޑުމެން ާއެހެން ާދެން ނޑ  ާއަުޅގަ ާބޯުޑާާބަރުންނ އި ާމި ލައިގެން

ާކ ކު ާދެން ާއުފެއްދީމ  ާފ ރަވެރި ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއެއްތޯއޭ ާނުޖެހޭ ާދެކޮޅު ާމިއީ ާޢިއްޒަތްތެިރާވ ނީ. ޗެހިތަެކއް

ާމިފަދަާާރައީސް. ާފުރިގެންވ  ާވަސްވ ްސތަކުން ާޝައިތ ނީ ާވަސްވ ްސތަކުން ާމި ާޮގވ ލަން ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ާއަނބުރ ާބިލުާގެންދިއުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާބިލުތައްާމިތަނަށްާހުށަނ ޅ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކަަމްށާ ާދޫކޮށްލީ ާުފރުޞަތު ާއ ދެ، ާވަޙީދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮްއޑޫ ޝުކުރިއްޔ .

ާދ އި ާމަތިވެރި ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއިޝ ރ ތްކުެރއްވީ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙުސަރ ެގ ާއ ދެ،ާމެންބަރު ާމުޙައްމަދު. އިން

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާކަމަށް. ާދޫކޮށްލެއްވީ ާފުރުޞަތު ާފުރުޞަުތާهللا. އ ދެ،

ާނެ ާމ ލަމަކު ާމި ާވަަޑިއެގން ާމެންބަރަކު ާއޮތް ާއެދިވަަޑއިގެންަފިއ ާފުރުޞަތަށް ާއ ދެ، ާކަމަށް. ތް.ާދޫކޮށްލެއްވީ

ާގަސްތުާާއެހެންވީމަ، ނޑު ާއެްއގަޑިއަުޅގަ ާމަސައްކަތުގެ ާހުރި ާނުނިމި ާަވގުުތާާކުރަނީ ނޑައެޅި ާކަ ާައޅުަގނުޑމެން އިރު

ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާަކންކަމަށްާދިޔުމަށް.ާާ-33މިހ ާހިސ ބުންާނިންމ ލަން.ާނިންމ ލ ފައިާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާ

ާ

ކަންކަން.33 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

33.3-ާާ ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްޓަަކިއ33.3ާާއ ދެ، ާކަމަށް ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ައކީ

ާމ ލިއްޔަުތާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުްނގެ ާނަންފުޅު. ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާދިރ ސ ކުރަްއވ  36ާާކޮމިޓީން ާރިޯޕުޓ4232ާޖުލައި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމަޖިލީހަށް ާނިންމަވ  ަގިއ

އިޞްލ ޙުކުެރއްވުމަށްފަހުާކޮމިީޓންާހުށަހަޅުއްވ ާރިޕޯޓު.ާމިާިރޕޯޓުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާދެއްވުމަށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިީޓެގާ

ާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާާމުޤައްރިރުގެާނައިބުާއަލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޝިޒަށްާއަޅުަގނޑު

ާ

ާއަލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޝިޒްާވ ހަކަެދއްެކުވން:
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ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ާކަމަށް ާޖެނެރަލް ާއޮިޑޓަރ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

36ާދިރ ސ ކުރައްވ ާާމަޖިލީހުގެާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާނަންފުޅުާރައްޔިުތންގެާ

ާ ާގެންނަވ 4232ާޖުލައި ާއަނބުރ  ާކޮމިޓީން ާރިޕޯޓު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމަޖިލީހަށް ާނިންމަވަން ގައި

ާ ާމެންބަރުން. ާހިމެނޭ ާކޮމިީޓަގއި ާރިޕޯޓު. ާހުށަހަޅުއްވ  ާދ އ3ިއިޞްލ ޙުކުެރއްވުމަށްފަހު ާދިއްަގރު ާޢިްއޒަތްތެިރާ. ރ ގެ

ާއަޙްާމެންބަރު ާނ ޒިމް. 4ާމަދު ާނ ޝިޒް، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާއަލިފުށީ .5ާ ާދ އިރ ެގާ. ާހުޅަނގު މ ފަންނު

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާهللا 6ާޢަބްދުއްރަޙީމް، .ާ ާނަޝީދު، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ .7ާނޮިޅވަރަމް

ާދ އިރާ  ާއުތުރު ާޢަބްދުލްާކުޅުދުއްފުށީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމޫސ .ާގެ ާއަޙްާ.8ޣަފޫރު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ މަުދާއޭދަފުށީ

ވިލުފުށީާ.ާ:މަދުާހަމްޒ .ާ.ާިބލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙ9ާްން.ާޔ މީهللاާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަބްދުާސަލީމް،ާމުލަކު

.32ާދު.ާމަސީޙްާމުޙައްމަهللاާފުަވއްމުލަކުާދެކުުނާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު.ާ;ދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު،ާ

ާރަޝީދުާ ާޢަލީ ާައލްފ ޟިލް ާގެންދިޔުމުގައި ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާމި ާލަބީބު. ާއިލިޔ ސް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ހުޅުމީދޫ

ާދިާ ނަޑކީ ާމިްނގަ ާިނންމަވ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ުކރެއްވުމަށްޓަަކއި ާނަންފުޅު ާމ އުމަރުގެ ާދޭްނާރ ސ ކޮށް ކްސް

ނ ާކަ ާމިންަގނަޑކީ، ާ%ާލީމީތަޢުާ-3ަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަމަށް ާޤ ބިލިްއޔަތު ާ%37ދ އިރ  ާތަޖުރިބ  ާއިސްނެގުމާ 37. އި،ާ.

%ާ ާވިޜަން ާެއންޑު ާލީޑަރޝިޕް ާއިންެޓގ32ްތަސައްވުުރ، .%ާ ާކަމުގ82ާެރިޓީ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމީެގއިތުރުން .

ާމަޖިލީހު ާރައްޔިތުްނގެ ާކުރެްއވުމަށް ާޢައްޔަން ާމަޤ މަށް ާއެ ާފަރ ތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާނަންފުޅު ާގަމަޤ މަށް ވ އިުދެގާގެ

ާ)ރ(393ާ ާމ އްދ ގެ ާދިނުމަށްާފެންނަާަގއިާވަނަ ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާކޮމިޓީންާާވ  ކަމަށް

ާރެކަމަން ާމ މަޖިލީހަށް ާއެވްރެޖު ާމ ކްސްެގ ާދެވޭ ާިއންޓަވިުއގަިއ ާޑުކުރ ނީ ާވުރ97ާެ%ްކސް ާހޯއްެދވުންާާއަްށ މަތިން

ދަށްކަުމގަިއާވ ނަމަާއެާމަޤ މަށްާއެބޭފުޅ ާޢަްއޔަންކުރުމަށްާރައްޔިތުްނެގާާއެއަްށވުރެދިާެއވްރެޖްާމ ރްކސްާކަމަށ އިާއަ

ާނިންމެވި ާބައްދަލުވުމުަގއި ާމި ާކޮމިޓީން ާރެކަމަންޑުކުރުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާކަމަށް ާނުފެންނަ ާދިނުމަށް ާރުހުން ާމަޖިލީހަށް

ާޚު ާދެން ާއޮޑިޓަރއެވެ. ާނިންމުމަކީ ާނިންމި ާކޮމިޓީން ާގޮެތްއަގއި ާނަންފުޅުާާލ ސ  ާމަޤ މަށް ާަކމުގެ ޖެނެރަލް

ާފަރ ތުގެހުށަހަ ާެއމަާޅުއްވ ފަިއވ  ާަގވ ިއދުގެ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ާމ އްދ ެގ393ާާޤ މަށް ވަނަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާފެންނަކަމުގައި ާރުހުންދިނުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާގޮތުގެމަތިން )ރ(ގަިއވ 

ކަމަްށާާއަްށވުރެާމަތިންާލިބިވަޑަިއގަތުމުނ97ާްޑްކުރ ނީާއިންޓަރވިުއުކރުމަށްފަހުާދެވޭާމ ކްސްގެާއެްވރެޖްާ%ރެކަމެން

ާކޮމިޓީގެ ާއެކަމ  ާއިޢުތިރ ޟްާހުށަހެޅުމުން ާމެންބަރަކު ާެއގޮުތގެއެއްެވސް ާރިޔ ސަތުންާާނުކުރައްވ ތީ މަތިން

ާ ާެއވެ. ާނިންމެިވ ާކޮމިޓީގެާ-4ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ާއަލްފ ޟިްލ53ާާާމ ލިއްޔަތު ާމ.އ ދިއްީލގޭ، ާބައްދަލުވުުމގަިއ ވަަނ

%ާ ާމ ކްސްެގާެއވްރެޖަކީ ާދެއްވި ާމެންބަރުން ާއިންޓަރވިުއކުރެްއވުމަށްފަހު ާޢުމަރ  ާރަޝީދު ެއވެ.ާމ ލިްއޔަުތ84ާާޢަލީ

ާ ާކޮމިޓީގ54ާާެކޮމިޓީގެ ރިޯޕްޓާރ ފްޓުާކޮށްާެއކުލަވ ލ ފައިވ ާޑްވަނަާބައްަދލުވުމަށްާރިޢ ޔަތ48ާްވަނަާބައްދަުލވުމުގައި

ާ ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާމިޮގތުން ާހުށަހެޅުނެވެ. ާއަށް 69ާާކޮމިޓީ ާމަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށްފަުހ72ާާއަދި ާޖަލްސ ަގއި ވަނަ
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ވ ާިމންވަރަށްާމ ކްސްާލިބިަފއިާާވަނަާޖަލްސ ަގއިާމަޝްވަރ ކުރެވިަފއ48ާިވަީނާކޮމިޓީެގާާކޮމިޓީާއިންާނިންމަވ ަފއި

ާރައީސުލްޖުމްހޫާނުވި ާޢައްޔަންކުރުމުެގާނަމަވެސް ާމަޤ މަށް ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާފަރ ތް ާފޮނުއްވި ާނަންފުޅު ރިއްޔ 

ާމަޖިލީހަށްާ ާވީމ ، ާހުށަހެޅުމަށެވެ. ާމަޖިލީހަށް ާނިްނމެވުމަށް ާގޮތަކަށް ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހަށް މައްސަލަ

ާިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާިމމައްސަލަާނިންމަވައިދެްއވުމަށްާއެދެމެވެ.ާޝުކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ގެާދަށުންާރުހުންދިނުުމެގ393ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާމައްސަލަާއަކީާަގވ ިއދުގެާ

ނަޑއެޅިފަމިނެޓުިއރަށ52ާާްނީާވަާވ ތީާިމާމައްސަލަިއގެާބަހުސްކުރުމުެގާވަގުތުާމިާކަމަށްާެއއްާމައްސަލަ .ާކޮންެމާކަ

ާ ާެވސް 7ާާޕ ޓީއަކަށް ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންަނވ  ާޕ ޓީައކަށް ާަވކި ާއަދި ާފުރުޞަތެއް 7ާމިނެޓުގެ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާޕ ޓީތަކުން ާދެްއކެވުމަށް ާއަރުވ ނަން.ާވ ަހކަފުޅު ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ާމަދުާޙަމްޒ .ާރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއަޙްއަުރވަން.ާބިލެތްދޫާދ އިއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާ

ާމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާމަޤ މެއްާ ާމުހިއްމު ާއުަފއްދ ފައިވ  ާދަށުން ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި .`ާ

ވ ީތވެާއަޅުަގނުޑާހިތ މަކުރަން.ާާދުވަްސވެފައިާާމަޤ މުަގއިާބޭފުޅަކުާނެތިާިމހ ާގިނަާވ ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާކަމުގައިާ

ާފޮނުއްވ ާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމިާނަންފުޅު ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާލޮބުވެތި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާކަާ ާބޭފުޅަކު ާމިކަމުަގއި ާކުެރވި ާބަހުސްތަކެއް ާގިނަގުނަ ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެްނާމި ާއަުޅގަ ާއޮތްކަމީ ނޑަނޭުޅއްިވ

ާއިއްތިފ ޤުންާމިއަދުާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާފ ހަގަކޮށް ާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑު ހިތ މަކުރަންޖެހޭ

ާދަންަނވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާމުޤައްރިރު. ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިްއޔަތު ާވެސް ާއިންނެވީ ާމި ާރިޔ ސަތުަގއި މަޖިލީހުގެ

ާައޅުަގނޑާ ބޭނުންވަ ާަރީއސްއޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެާއިނީ، ާކޮމިޓީާބޭފުޅުންާމަނިކުފ ނ  ާމި ާއެްއެވްސާހިމެނޭ ާގެންނަ ން

ާ ާމުހިއްމުކަމެއް. ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއީ ާނެތް. ާމައްސަލަނުޖެހިއެއް ާމިހ ތަނަށް މ ލިްއޔަުތާރިޕޯޓެއް

ާމަާކޮމިޓީ ާމި ާރިޕޯޓެއް ާއެްއވެސް ާފޮނުއްވ  ާނިންމަވ ފައި ާނިމިގެނެއްާން ާނުޖެހި ާމައްސަަލތަކެއް ާއެތަކެއް ޖިލީހުގައި

ނޑުމެންާކޮމިީޓގެާއެންމެހަިއާާއިމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމުޤައްރިރ މިކަމ ާ، އެހެންވީމ ނުދޭ.ާ މެންބަރުންނ އިާއަދިާމިާއަުޅގަ

ާ ާކަމެއް. ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާވެސް ާމަޖިލީހުން ާރައީސް،ާޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާޢުމަރަކީާކަމަށްާާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ،ާޢަީލާރަޝީދު ާހުށަހެޅިފައިވ ާމ.އ ދިއްީލގޭ މަޤ މަށް

ާަހއިސިްއޔަތުްނާ ާމެންބަރެއްގެ ާކޮމިޓީެގ ާދެންނެވި ާމި ާެވސް ާހަމަަގއިމު ނޑު ާައޅުގަ ާބޭފުެޅއްކަން އެކަީށގެންވ 

އިރުަގއިާިމާާމެންބަރުންާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 33ާަރީއސް،ާމަޖިލީހުގައިާއ ދެ،ާކޮމިީޓގައިާާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި
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ާއަޣްލަބިްއޔަތު ާާކަމަށްާކޮމިޓީގެ ާ%8ާވ  ާވަނީ ާދެއްވ ފ97ާަމެންބަރުން ާމ ކްސް ާމަތިން ާޢިއްޒަތްެތިރާއަށްވުރެ .

ާިދވެހިރ  ާމިއައީ ާކުރަުމން ާއަބަުދވެސް ާަމސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކަށޭަނާރައީސް، ާކަމަށް ާޤ ބިލު، ާއަްށ އްޖެ

ާވީހާ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިމަތިލ އިުރގަިއ ާމަޤ މުތަކަށް ާދުސްޫތރީ ާޚ އްޞަކޮށް ާަމޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބޭފުޅުން

ފަހުންާޕ ޓީތަކުގެާމެދުަގިއާާއެކުާއެކަންާކުެރވޭތޯާމަަސއްކަތްކުަރމުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދ ދިވެސްާއިންސ ފުވެރިކަމ ާ

ާމިދަނީމިއޮ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާައލީގައި ާވ ދަވެިރކަމުގެ ާމަޞްާންނަ ާޕ ީޓތަކުގެ ލަޙަތުތަްއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ކުރިއެުރވުމަށްޓަކަިއާމިާދެންނެވިާމުހިއްމުާނުކުތ ާހަނދ ންާނައްތ ލަން.ާކަމަށްާެއކަށޭނަާޤ ބިލުާމީހަކަށްާއެާމަޤ ުމާ

ާއަުޅގަ ާކިހިނެއްތޯ، ާަފއިދ ހުރީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފައިދިނުމަށްވުރެ ާއަށް ާޕ ޓީ ާނޑުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާިކހިނެއްތޯ، ާދޭާދ ހުރީ

ާމިދަނީާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާލެވޭތޯ ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާބެލުމަށްޓަކައި ާމިކަންކަން ާކ ކުތޯ ާނިންމަނީ ާކަންތައްަތއް ގޮތަށް

ާކޮ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާރޫޙުަގއޭ ާދެންނެވި ާމި ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާމަސައްކަތްކުރަމުން. ަގިއާމިޓީާމިހ ރު

ާޮގސްފަ ާމިއޮތީ ާމިގޮތުމަސައްކަތް ާއިންޓެ. ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާން ާ%ގްރިޓީކަުމގައި ާމިހ ތަނަްށ82ާާބުެނ މިއީ

ާމ އިންޓެ ާިގނަ ާއެންމެ ާދަުށގައި ާސުރުޚީގެ ާދެންނެވި ާމި ާޕޮއިންޓުާގްރިީޓ ާގިނަ ާއެންމެ ާނުވަތަ ގޮތަްށާާދޭާކްސް

ާނިންމަވ ފައި ާާކޮމިޓީއަކުން ާއ ދެ، ާފަހަރު. ާއެާާގަމީވ  ާބޭފުޅ  ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމި ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާބޭނުމަކީ

ކަމަށްާބައްލަަވިއގެްނާާބޭފުޅ ގެާތިމ ެގާބޭފުޅަކުާއެހެންާސަރުކ ރުެގާމަޤ މެއްަގއިާުހންނެވީތީާނުވަތަާއެކަންާނުބެޭލނެ

ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނުޑ ާއޮތް. ާމަސައްކަތްާާކުރަްއވ ފައި ާމި ާވަަރަކށް ާކޮންމެވެްސ ނުޑާކުރެވިފަިއ ާއަުޅގަ މިއޮތީ

ާމަޢ ފ ާޤަބޫލުކުރ  ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށްާާގޮތުަގއި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީަގއި ާއެ އެއްކޮށް

ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހިުތގެައޑިން ާއަޅުަގނޑު ާމަސައްކަުތަގިއާާދަންނަވ ލަން ާމި ާވަރަކަށް ާކޮންެމވެސް ގޮތުަގއި

ނޑުމެްނގެ ނޑުމެްނެގާާމިވަނީާއަުޅގަ ޒ ތީާތަޢައްޞުބުގެާކުލަާޖެހިފައޭ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންާވިސްަނންޖެހެނީާއަޅުގަ

ާމައްސަލަާ ާއޮތް ާާކުރިމަތީގައި ާއެކަށޭނަ ާކަމަށް ާރައީސް،ާާފަރ ތަކަށްއަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަވ ލުކުރެޭވތޯ. މިކަން

ާކޮމިީޓއަ ާމަސައްކަތްކުެރވުނުއިރު ާމި ާޭބނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ފަިއާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާއެްއޮގތަކަށް ކުން

ގޮތަށްާއޮތްކަމަށްާުނވ ތީެވާމިާމަޖިލީހަށްާމިާރިޕޯޓްާާލިބޭާބޭފުޅަކުާއެއީާމަޖިލީހަށްާނަންފުޅުާފޮނުވ 97ާނުވ ކަންާ%

ާމިވަ ާމިހ ރު ާފޮނުވިފައި ާއަނބުރ  ާހުށަހެޅުމުން ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑާނީ. ާއަުޅގަ ާބަލ އިރުގައި އެްއގޮތަކުްނ

ާމިދެންނެ ާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީގައި ާނަމަ ާގޮތުން ާބ8ާޭވި ާމ ާއިންސައްތ97ާާަފުޅުންވަނީ ާދެއްވ ފައިން .ާކްސް

ނޑުާަދންނަވ ނީާމިާރިޕޯޓުަގއިާމިާހުށަހެޅިފައިވ ާބޭފުޅ ާއެހެންކަމ  އަކީާކަމަްށާއެކަށޭނަާބޭފުެޅއްާކަމަްށާާއެުކާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތް ާވިސްނ މި ާފުންކޮށް ާމަޖިލީހުން ާތެރި ާނިންމަވައިަވޑަިއގެން ާމުހިއްާމިކަން ކަމެކޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާމުދެއްވުމަކީ

ާއެބަހު ާހިސ ބުތައް ާގިނަގުނަ ާއޮިޑޓްކުރަންޖެހިފަވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮންމެާއްޓޭ ާނެތިދ  ާބޭފުޅަކު ާމަޤ މުގައި ާއެ .

ާރައްޔިތުންާ ާހުރިހ  ާާރ ްއޖޭގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަާދުވަހަކީ ާހިތ މަކުރ  ާއަޅުަގނުޑާިމާާމެްއާަކމަށްވެްސާއެކަމ  ވ ތީ
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ާހެޔޮާ ާމަޖިލީހަށް ާދުޢ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެިދ ާެދއްވުމަށް ާނިންމ ލަން.ާވިސްނުން ާވ ހަަކކޮޅު ނޑުެގ ާއަުޅގަ ކުރަމުން

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެ ާހެޮޔވިސްނުމ ޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާރިޕޯުޓާާކޮށްެއއްާރި ާޖެނެރަލްގެ ާޮއޑިޓަރ ާމި ައޅުަގނޑުމެން

އިންސައްތަާލިބިފައިވ ާނަމެްއާދިވެހިރ އްޖޭގެާމިއަދުެގ84ާާައކުނ322ާާްބަލ ލިއިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާ

ާބަލައިގެ ާރ އްޖެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެށީަގއި ާމުހިއްމި ާއެންމެ ާދުްސތޫރުގެ ާޤަުއމަށްންފަިއވ  ާއެންާމު މެާދައުލަތަށް

ފުޅެއްގެާނަންާއައިތަްނ.ާއިންަސއްތަިއގެާައއިާބ84ާޭއެކުާވަކިާފަރ ތަކަށްާނުޖެހިާހުންނަާމަޤ މަށްާާކަމ އިޚުލ ސްތެރި

ާޮގވ ލީަމާާއައުމ  ާހެޔޮވިސްނުމަށް ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަކުރުމަށްޓަކައި ާޯވޓު ާެއކަމަށް ގުިޅގެން

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާދެޭކގޮތުން ާއަޅުަގނޑު ާެއީއ ާހިތ މަކުރަން. ާދިވެހ99ާިއަޅުަގނޑު ާއ ބ ީދާމެންބަރުންނަކީ ާމި ރ އްޖޭގެ

ާަރއްޔިތުންރިޕްރެޒެންޓު ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއަދުގެ ާއެންާކުރަން ާެއކަމަށް ާތިބި ާޮހވ ފައި ާޤ ބިލު ާއެެހްނ99ާާމެ މީހުން.

ާބަލައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެން ާ)ހ(ާ;42ލ އިރު ާމ އްދ ގެ ާމިއޮންނަީނާ، ވަނަ )ށ(ގައި

ާ)ހ( ާބުރަކީކޭތޯ. ާފަރ ތަކަށް ާެއއްވެްސ ާފަރ ތަކަށް ާވަކި ާފަރ ތަަކށް ާަވކި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމިއޮންނަނީ ާނުވ ާަގއި

ާކަމަށ ިއާ)ށ( ާވ ނެ ާހުންނަން ާއޮޑިޓަރާޖެނެަރލެއް ާއޮޑިަޓރާޖެނެރަލްމުސްތަޤިއްލު ާިމއޮންނަނީ ާވ ޖިބުތަކ ިއާގައި ގެ

ާއެއްމަސްއޫލިއްޔަތު ާޤ ނޫނ އި ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުންގެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަދ ކުރަްނވ ނީ ވ ާާގޮތްާަތއް

ާމިހި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހަގޮތުގެމަތީންކަން. ާދ އިރު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެންމެނސ ބަށް ާއަންނަންޖެހޭ ފަހުގެާާދ ނަށް

ާނިމިގެން ާހަާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާއެއްިޗއްސަށް ާނިންމ ލި ާގަނެ ާކ ޑުން ާކްރެޑިޓް ާއަށް. ާހ ދިސ  ާކުރ ާނދިޔަ ާއ  ދ ން

ާއޮ ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާޖެނެރަލެހ ލު ާގެންނަންިޑޓަރ ާމި ާވެްއޓަށް ާމި ާއެހެއް ންާޖެހެނީ.

ާޢަ ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއަޣުލަބިއްަޔުތާއްޔަންބަލ ލ އިރު ާމެންބަރުންގެ ާޖުމްލަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ކުރުމަށް

ެދވަނަާރިޕޯޓެއްާހ ލަތުގައިާޮއްއވ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީގެާާޮއވޭ.ާއެހެންާއެާވެސްާއެބަާބޭނުންވ ކަން

ާއައި ާއަާާއިރުާފަހަރަށް ާފޮނުއްވ ފަިއާވެސް ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޤ މަށް ާއެ ާމިދިޔައީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ާތެރިކަމެއްާހުރިާބޭފުަޅކާ ޚުލ ޞްނަމަާއެފަދަާއިާއިންަސްއތަާލިބިފައިާޮއްއވ .ާއެހެންކަމަށްާވަނ84ާީއޮތްާނަންފުޅަށްާ

ނޑުމެންގެާޖުްމލަާމުޅިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާވޯޓުާ ާދ ންެވއްޖިްއޔ ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރ އްޖޭގެާދިމ ލަށްާއަޅުގަ

ާކަިސޔ ރު ާވަރަށްބޮޑަށް ާޙަޤީޤަތުގަމިސްރ ބު ާދ ނީ. ާމިއަންނަންެވގެންނޭ ާމިހ ލަތަށް ާއި ާފްލޯރަގިއާޖެހެނީ ނުވަތަ

ެގާހުރިާބޭފުޅ ާކުރަންާމިއަދުާމިދައުލަތުގެާވެރިޔަކަށްހިމ ޔަތްާހަމައަށްާއަންނަންާމިާޖެހެނީާމިާދުސްތޫރުާދެބަސްވުމ ާ

ާޤ ބިލު ާމައުމޫްނާމިކަމަށް ާއަލްއުސްތ ޛު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާުކރީގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނެތުމުން. ކަމެއް

ާައއުޢަބްދުލް ާގެާޤައްޔޫމް ާކަންކަން ާގެަނުއމަށްފަހު ާވުޖޫދަށް ާމި ާޕ ޓީަތކ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ންދެވީ
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ާނަާއެްއކޮށް ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާމަތިން. ާހުރިހ ާމަޝްވަރ ގެ ާސިޔ ސީ ާރ އްޖޭގެ ާނިންމެވުމުގައި ންތައް

ާ ާއެހިާފަރ ތްތަކެއްގެ ާކުލަައކުންާާއްސ  ާވަކި ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާހޯއްދެވި. ަމނިކުފ ނު

ާމިާ ާވެށީަގއި ާރ އްޖޭގެ ާޕ ޓީތަކ ިއ ާސިޔ ސީ ާއެހެން ާމަްޝވަރ ކޮށްލ ފަިއ ާތެރޭގައި ާޖަމ ޢަތެްއެގ ާވަކި ހަމައެކަނި

ާމީޤ ނޫނު ާކޮޅަށްޖެހި ާނަގ  ާއަޑެާއަސ ސީ ާއެްއވެސް ާކަންަކންާއްހުންގެ ާވޯޓުން ާމިތަނުން ާމުކުރަނެތި ާން ތަން.ާގެންނަ

ނުޑާފ ހަގަކޮށްލަންާޭބނުންވޭާމަޖިލީހުގެާއެންެމާާއިޔ ލުތަފ ތުވުްނާއަންނަންޖެހެނީ.ާމީގަމިާޚި، އެހެންވީމ  ހަމަާއަުޅގަ

ދަނީާމިއަދުާާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީަގއިާކަންކަމަށްާފ ޑުކިޔަމުންއަކީާާރަނގަޅުާއެންމެާވަުރގަދަާކޮމިޓީ

ާޖެނެރަލެ ާމިޤައޮޑިޓަރ ާނެތި ާބައިތުލްއް ާމިތަނުން ާއެތަން ާނިސްބަތްވ ާއުމުގެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާހުސްކުރަމުން މ ލު

ާކޮމިޓީގެާފަރ ތްތައް ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެންވީމަ، ާފޮާދ ތީ. ާސުކުނެްއގެ ާރިޕޯޓެއްަގއި ާމައްސަލަާާފަލަމިނަށްންޓު ވެސް

ާހި ާފެނިގެން ާމީގެކުރިން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުރިތަން ާފުރުޞަތުގަިއާނޖައްސ ފައި ާމި ާއަޅުަގނޑު ގައްޖެ.

ާމުޤައްރިރަށް ާނައިބު ާމުަޤއްރިރ އި ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާބޭނުންވޭ ާހިމެނިަވޑަިއގަންަނވ ާާ،ދަންނަވ ލަން އެކޮމިީޓގައި

ެވސްާމިމަޖިލީހުގެާއެންމެާާކުރަންާބޭނުންވޭ.ާއަދިާއިދ ރީާގޮތުންރީފުއްކަތަްށާއަޅުަގނޑުާތަޢުއްވ ާމަސަާބޭފުޅުންާކުރަ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާައކީ ާކޮމިޓީ ާއެއް ާފުރިހަމަ ާދެްނާާފަޚުރުވެިރކަމާ ވަރަށް ާދަންނަވަން. އެކު

ާފ ހަަގޮކށް ާއެބަ ާައއިއަޅުަގނޑުމެން ާރިޕޯޓުތައް ާމި ާއެބަޖެހޭ ާރައްޔިލަން ާރިޕޯޓުމަ ާމި ާދައްަކއިގެން ތަްއާތުންނަށް

ާދޫދިނުންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް ާހުއްޓުވ ފަިއ. ާއެބަހުރި ާނެތި ާކަމެއް ާެއްއވެސް ާކޮންކަަމކަށްތޯ. ހުއްޓުވަނީ

ާމިތ  ާއެހެންނަމަވެސް ާދީފިން. ާފަހަރު ާއެތަކެްއ ާދޫ ާފަހަރު ާގަދަނދޭންޖެހޭ ާަވޒީރުންެގާާަގއި ާބުނެފައި ބަްސ

ހުރިާއެޖެންޑ އެޭކ.ާާދ ފައިޝ ހިދުާއެކޮޅުކޮޅުންާހަهللاާޢަބްދުނޫނޭާާެވސްާބުނިާލ ހިކުާކުޅަދ ނަާކަމެއްާއިސަލަިއގަމައް

ވެސްާމިާދަްއކ ާާމިފަދަާރިޕޯޓުތައް، މުނީމަާވޯރްކާއައުޓް.ާއެހެންވީމ ފ ރުތައްާވަްއޓ ނަމޭާއޭްއޗެކޭާމީއްޗެކޭ.ާކަންާނި

ާލަމަ ާހަމައެއް ާނެތްވ ހަކަިއގެ ާެއއް ާގެނައިާާއެނގުނީާމިކަން ާގެންގޮއްސަ ާފަހަރަށް ާމިާއިރުގައިާދެވަނަ ާއޮތީާާވެސް

ާއެހެްނާ ާރ އްޖޭގެ ާނޫން. ާމެންބަރުންނެއް ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާތިބެނީ ާހަމައެކަނި ާކޮމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަުތ ާއެއްގޮތަކަށް. ހަމަ

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާޕ ޓީތަުކގެ ާާސިޔ ސީ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާތިއްބަވ . އެނގިއްެޖާވެސް

ާވ ހަކަ ާބޭފުޅަކަށްާމިދައްކ  ާ ާއޮތް ާަވކިތަކެއް ާނުފޫޒ އި ާަވކިކަހަލަ ާސަރުކ ރުގެ ާނުޖެހޭކަން. ާދެކޮެޅްއ ވ ތީާާެއއް

ާއެ ާވިަޔސް ާފަޅ ފައި ާމީްއޗަށްމީާތަޅ ފުޑ  ާއޭތި ާހެވީލޯޑ އި ާމި ާއޭރުންތ  ާނަގަންޖެހޭ. ާއެބަ ާނުބަލ ާހަކު ާއެްއޗިހި ާދ 

ާކުިރން ާއައުުމގެ ާގޮެތއް.ާމިސަރުކ ރު ާރަނގަޅު ާަވކ ލ ތުާހުންނ ނީ.ާއެއީ ާިޚޔ ނ ތްތަްއާވެސް ާކުީރެގާސަރުކ ރުގެ ކުރީ

ާ ާޢަބްދ4ާުބަލ ނަމޭ. ާއަޙްމަދު ާފެނުނީ ާއަދި ނޑުމެންނަކަށް ާައޅުގަ ާވިއިރު ާهللاާއަހަރު ާިއބްރ ހީއ އި ާޒަީކާޙުސަމް އިން

ާޚިޔ ނ ތުގަ ާބޭފުޅުން ާހައްޔަރުފަދަ ާއެތަންއި ާއޮފީހ އި ާރައީސް ާގެްނގުޅޭާނމިތ ާކޮްށގެން ާއެއްޗެްއާާގައި ާހުރިހ  ތަން.

ާބަަލންޖެހޭ.ާމިާ ާެއކަންވެސް ާގޯްސކޮށްދިޔަިއއްޔ  ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާސަރުކ ރުން ާއެބަޖެހޭ.ާކުރީގެ ާސަރުކ ރުންާބަލަން

ާޮއޑިޓަރާޖެނެަރލެ ާދުވ ލު ާކަންތައްާރޯމ  ާކުރ  ާނެތި ާާއް ާބަލަން ާއިޚުލ ސްތެރިޖެއެބަެވސް ާރަްއޔިުތންނަށް ވުމަީކާހޭ.
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ާހަމަހަމަ ާނުބަލ  ާމިހ ރެއް ާހިފާ ާކަމ އޭރެއް ާމީހުން ާތިބި ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެަފއި ާއަށް ާފައިސ  ާރ އްޖޭގެ ާމި އެކު

ާބޭނުންވޭާ ާޮގވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ހައްޔަރުކުރުން.

ާރ  ާލަފަހުރިހ  ާޕ ޓީތަުކެގ ާސިޔ ސީ ާމިއުޅޭ ާވެށީަގއި ާމަޝްވަރާ ާއްޖޭގެ ާދުސްތޫރަާއ ިއ ާމި ާމަތިން ެގ

ނޑުމެންާމިހިމ ޔަތް މަޖިލީހުންނޭާދިވެހިރ އްޖޭގެާާކުރުމަށްޓަކައިާއެންމެްނާއިއްތިފ ޤުާެވވޭާނަންތަކެއްާެގންނ ށޭ.ާއަޅުގަ

ާމިވަާޕްރިމްސު ާީކއްވެތޯ ާނިންމީ. ާވެގެން ާއިއްތިފ ޤު ާއެންމެން ާޝުކުިރއްޔ ާކޯޓު ާނުިނންމެވެންވީ. ާކަމެއް ުރގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދިަވޑައިާ ާޕ ޓީތަކުން ާެއހެން ާބޭނުންވޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިންޯތާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރަކު ގަްނނަވ 

ާބަލައި ާނުގަންނަވ  ާނިސްބަތްވެަވޑަިއ ާޕ ޓީައކަށް ާަވކި ާފުުރޞަތުާމެންބަރުންނަށްލަން. ާއ ދެ،ާާއެބަާވެސް އޮތް.

ާهللا.ާންސްގެާފަރ ުތންާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުޕީޕަލްސްާއެލަޔަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާއަްއސަލ މްޢަ ާރައީސް.ާއ `. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިޕޯޓ ާދެ،ލައިުކމް.ާޝުކުރިއްޔ  ދޭތެރޭގަިއާާއޮޑިޓަރާޖެެނރަލްގެ

ާމ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަރ ތުން ާހިމެނޭާާޕީ.އޭގެ ާކޯލިޝަންގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާނެތިން. ާަދއްކ ަކށް ާވ ހަކަަތކެއް ގިނަ

ާ ާތޮއްޑޫ ާައދި ާލީޑަުރ ާނައިބު ާވަޙީޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާވ ަހކަދ އިރ ގެ ާއެދެއްެކވި ާެއީއާއަާާދު ކީ

ާއުފަލާ އަޅު ާވަރަށް ާއިހުާަގނޑުމެން ާވަރަށް ާބަަލއިގަނެ ާވ ީތާާތިރ މ އެކު ާވ ހަކަަތކަކަށް ާތ އީުދކުރ  ާއެއަށް އެކީަގއި

ާއެްއގޮތަކަށް ާދައްކ ކަާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަތަކެއް ާމ ގިނަ ާމޭރުމުން ާއެ ާބިލެތްވެްސ ާެއހެންނަމަވެސް ާނެތިން. ދޫާށް

ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިދ ޅުވިވެާމްޒ ޙަދ އިރ ގެ ާއެ ާދިވެާސް ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލަފަދައިން ކުާހިރ އްޭޖގައި

ާގިނަ ާމިހ  ނުޑމެންާނެތި ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދިއުމަކީ ާވެެގންދ  ާވަރަށްާދުަވސް ާއެކަަމކުާާވެސް ާކަމެއް. ާބޮޑަްށާަކންބޮޑުވ 

ާއެކަންބޮުޑުވން ާއެކަށޭާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެކަމަށް ާއޮތީ ާއަންނަން ާއެމަޤ މަށްާނިމުމަކަށް ާބޭފުޅަކު ާޤ ބިލު ނަ

ާމިހ ުރާޢަ ާނުކުރަން ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނުޑ ާފޮނުވީމަ. ާއަްށ ާމިމަޖިލިސް ާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  އްޔަންކުެރއްވުމަށް

ާމި ާޢަާފޮނުވ ފައި ާއ ދެ،ާމ.އ ިދއްލީގެ ާެވރިއަކީ ާނަންފުުޅގެ ާވ  ާރަޝީދު ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަްލާޢުލީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ މަރަކީ

ާއެކަ ާއެީށގެކަމަށް ާކަމަކަށް. ާބޭފުެޅްއ ާއެންވ  ާމިދެންނެވީ ާމިިނވަންާާހެން ާސަރުކ ރުގެ ާކުިރން ާީމގެ ާމަނިކުފ ނު

ާމަސަްއަކތް ާހިާކުރެްއވިމުއައްސަސ އެްއަގއި ާކަންތައްަތްއ ާކޮމިޓީެގާނއިރު ާދ ޚިލީ ާއޭރު ާގޮްތ ާޮގއްސަހުރި ގ 

ާ ާތަާވެްސާކޮންމެާއިިސއްޔަތުްނާއަޅުަގނޑަށްާހަމެންބަރެއްގެ ާވަަރކަށް ާލިބިފައިޖުރިބ ެވސް ާފުރުޞަތު ވ ތީ.ާާކުރުމުގެ

ނޑުާވ ހަކަާފަށައިގަންނަމުން ވެސްާދެންނެވިންާމ ދިގުކޮށްާވ ހަކަާދަްއކ ަކށެއްާނެތީމޭ.ާހަމައެކަނިާާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ
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ާ ާޢަތޮއްޑޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަޙީދ އިރ ގެ ާއެލީ ާފުރިހަމަާދު ާވ ހަކަފުޅަށް ާތ އީދުާދެއްކެވި ަގިއާއެކީާާކުރުމ އަށް

މަސަްއކަތަށ ިއާާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަކޮޅުާނިންމ ލ ނީ.ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކުރައްވ ަފއިވ ާބުރަ

ާމުޤައްރިރަށ  ާޢިއްޒަތްތެިރާޚ އްޞަކޮށް ާދ އިރ ގެ ާއަލިފުށީ ާގޮތުން ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމުގެ ާރިޕޯޓު ާމި ާމިއަދު ާައދި އި

ާނ ޝިޒުާ ާމުޙައްމަދު ާނ ޝިޒައެކުާމެންބަރު ާހިތްވަރަށްޓަަކިއ ާއިހުާށްރެްއވި ާލޯތްާއިތިރ މ ވަރަށް އެކީަގިއާބ 

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުިރްއޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ގަިއާބަޔ ންކުރަނީާކޮންެމ393ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުގެާ

ާ ާސިޔ ސީ ާނުގަންަނވ 7ާާޕ ޓީައކަށް ާނިސްބަތްވެަވޑައި ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި ާއެުރވުމަށް. ާފުރުޞަތެއް މިނެޓްގެ

ވެްސާާވަގުތުާއެހެންާެއއްެވސްާޕ ޓީއެްއގެާމެންބަރެއްާމިނެޓްގެާފުރުޞަތެއްާއެުރވުމަށް.ާމ7ާިވެސްާާމެންބަރުންނަށް

ާވަާ ާއަިމއްލަ ާޕ ީޓއެްއެގާނިސްބަތްެވވަަޑއިއަދި ާމެންކި ާފުރުޞަެތްއާއެދިަވޑަިއގެންފަިއާނެތް.ާާބަރަކުނުގަންނަވ  ވެސް

ނޑުާމިހ ާހިސ ބުންާކޮމިޓީ ންާހުށަހަޅ ފައިވ ާަމއްސަލަިއގެާބަހުްސާމިާނިންމ ލަނީ.ާމިއަދުގެާއިާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާވޯޓަށްާއެހުންާޮއންނ ނެ.ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާާހުމުގެާަވގުތުަގއިާމިމައްސަލަާއަށްވޯޓަށްާއެ

ާ

ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް..35ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިދަނީ ާައޅުަގނޑު ާހިސ ބުން ާއައިަޓމ35ާައ ދެ،ާމިހ  ާައޅުަގނުޑާވަނަ ާމަސައްކަތްތަކަށް. ާއެހެން ާއިތުރު ށް.ާއެއީ

ާަގސް ާގެންދަން ާރައްކ ތެރިތުކުރިއަށް ާއިޖުތިމ ޢީ ާކުަރނީ ާބަހުސް. ާބިލުެގ ާކަުމގެ ާޯކރަމް ާމިހ ރު.އ ދެ، ާގެއްިލއްޖެ

ާއިޖުތިމ ޢީާ ާފަށަނީ ާމި ާގެންަދން ާކުިރއަށް ާވުމ އެުކާމަސައްކަތް ާހަމަވެފައި ާމިހ ރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ެދ،ާކޯަރމް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެދިވަޑަިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާބިލުގެ ާކަމުގެ ރައްކ ތެރި

ނޑުާފުާ ރުޞަތުާއަުރވަމުންާގެންދ ނަން.ާފުރަތަމަާކެނދިކޮޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަުރާމެންބަރުންނަށްާއަޅުގަ

ާއަޙްމަދުާޢީސ .ާ

ާ

ާކެނދިކޮޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާފުރަތަމަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަށަިއގަންަނމުންާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ނާވެސް ާއަޅުގަ ުޑާވެސް

ާމި ާވަރަށްާދަންނަވ ނީ ާއަނެއްާމަޖިލީހުގައި ާއެްއބަޔަކު ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބަޔަަކްށާާގިނަ
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ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާދަްއކަވ ނަަމ ާވ ަހކަ ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާއިނގިލިދިްއކޮށް ާައނެކަކަށް ާއެަކކު ާިދއްކޮށް ެވްސާާއިނގިލި

ާދުސްާވިދ ޅުވ ނޭ ާޙަްއޤުގެ ާވ ހަކަާތޫރުރަްއޔިތުންގެ ާމިހުރިހ  ާކޮންމެއަުކވެާާހިމ ޔަތްކުރ ށޭ. ާދައްަކވ ނެ. ްސާއެއް

ާއެދިޔައީ ާފެނިގެން ާބަހުސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބިލަށް ާހުޅުވ ލަންާމި ާފުރުޞަތު ާހަމަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ުކރަން

ާކޯ ާމަޖިލީހުގެ ާަނއިުބާޒަޢީމު ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއިދިކޮޅު ާގެއުޅުްއވަނިކޮށް ާނިކުެމވަަޑއިގަތްާރަމް ާއްލުވ ލ 

ާއެހެންވީމ  ާމަޖިލީހުގަިއާ، ތަން. ާމި ާމިހ ރު ާދިވެހިަރއްޔިތުންނަށް ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ާެއބަ ާވ ހަކަތަްއާޤަބޫލުކުރަން ާދައްަކވ  ާމެންބަރުން ާބިުލ.ާނއުާޢިއްޒަތްތެރި ާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ދަޫގވޭ.ާދެން

ނޑުާތ އީދުކުރ ާިމާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވިާކަމަށްަޓކައިާސަުރކ ރަށްާސަރުކ ރަާއީމި ށްާނިސްބަތްވ ާއަުޅގަ

ާމަޢ  ާނަޝީދަށްމެންބަރުންނަށް، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާނިސްބަތްވ  ާސަރުކ ރަށް ާފުކުރައްވ 

ާބޮޑަށްާޝުކުރު ާވަރަށް ާބަލައިދ ކުރަން.ާައޅުއައަޅުަގނޑު ާބިލު ާމި ާޤައުމުާަގނޑު ާޙަޤީޤަތުގައި ާބިލުން ާމި ެގާލިއިރުގައި

ާޚ ްއޞަ ާރައްޔިތުންނަށް ާބޭާއެހީާނިކަމެތި ާޙ އްޞައަްށ ާއެިކއެކި ާވަރަށްާާނުންވ  ާފަރ ތްތަކަށް ާބޭުނންވ  ާއަށް ާއެހީ

އެއްާއެބަހުރި.ާއެީހާާހަކަބޮޑެތިާއިޖުތިމ ޢީާރައްކ ތެރިަކމެއްާމިާބިލުންާފޯރުކޮށްދެވޭ.ާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާހުރިހ ާވ 

ާކަންތައްތަކަށް ާކޮންކޮން ާލިބެނީ ާލިބޭ ާއެހީ ާކޮބައިކަން ާކޮބަިއކަްނާާ،އެހީތަކަކީާއްޞަޚ ކަން، ާބ ވަތްތަކަކީ އެީހެގ

ާ ާއެބަހުރި ާއެހީ ާމިހެންގޮސް ާހަމަ ާމައިންނ އި ާދަރިންބަލ  ާއެބަހުރި.ާއަޅ ލ ނެާއެކަނި ާއެހީ ާފައިސ ގެ ާދޭ ބަފައިންނަށް

ާމީހު ާނެތް ާމައިންބަފައިްނެގާމީހެއް ާއެބަހުރި. ާއެހީ ާދޭ ާމީހުންނަށް ާބަލި ާނަފްސ ނީ ާއެބަހުރި. ާއެހީ ާދޭ ންނަށް

ާބަލަހަ ާމީހަކު ާއެހެން ާދޭާއެހީތެރިކަންއެހީތެރިކަމެއްާނެތި ާކުދިންނަށް ބިލަށްާސަބްސިޑީްޒާާއޮތް.ާކަރަންޓުާއެބަާއްޓ 

ާއެބަ ާއެބަާދިނުން ާދިނުން ާސަބްސިޑީޒް ާބިލު،ފެާއޮތް.ާއޮތް.ާކ ބޯތަކެްއަޗށް ާހ ލަތެްއާާ،ގޯތިގެދޮރުެގާއެހީާން ކުއްލި

ާލިބުން، ާއެހީ ާބޮޑެތިާާދިމ ވެގެން ާލިބޭ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާވިޔަފ ރިވެރި ާކުދި ާދ އިރ ތަުކެގ ާސިނ ޢީ އެކިއެކި

ާޭދންޖެހިއްޖެގެ ާއަށް ާއެހީ ާއެބަާއްލުންތަުކަގއި ާއެހީެދވެން ާާހ ލަތެއްގައި ާގްޭރޑް 3ާާއޮތް. ާފެށިގެން ައްށ32ާާއިން

ާއެބަކިޔަާ ާިދނުން ާއެހީ ާކުދިންނަށް ާއެާވ  ާވައްތަުރގެ ާބަިއވަރު ާވަރަށް ާހަމަ ާމިހެންޮގސް ާނިކަމެިތާއޮތް. ހީ

ާ ނުޑާާއްޞަާޚ ރައްޔިތުންނަށް ާއަުޅގަ ާބިލެއް. ާއޮތް ާބައްޓަންކުެރވިފަިއ ާގޮތަށް ާދެވޭ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއަށް އެހީ

ބޮޑުާަފއިދ ާޭއގެާކުރެވެމުންާައއީާޙަޤީަޤތުގައިާޚަރަދުޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގައިާޒަމ ނުއްުސރެާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާަފއިސ ާ

ާފައިދ  ާޮބުޑ ާފައިސ ގެ ާދިން ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާގޮތުަގއި ާަޙއްޤުާާސަބްސިޑީްޒގެ ާއެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާައއީ ާލިބެމުން ެއއް

ާދަންނަވ ާވ ވަރަށް ާގޮތުން ާމިސ ެލއްގެ ާފަރ ތްތަކަށް. ާަތނަވަސް ާދިިރއުޅުން ާކުރީަގިއާާވުރެ ާމީގެ ާވަންޏ  ކަމަށް

ާލިބިފައި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާސަބްސިޑީޒް ާދިން ާބަެޖޓުން ާަދއުލަތުގެ ާއަށް ާްސޓެލްކޯ ާވެިރކަމުަގއި ހުިރާާނިމިގެންދިޔަ

ާލޫމ މަޢު ާގޯސް ާކަމަށްާތު ާއަހަރުާނޫން ާބައެއް ާވަންޏ  ާހުރ722ާިތަުކގަިއ ާދީފައި ާރުފިޔ  ސަބްސިޑީްޒެގާާމިލިއަން

ާއެންމެ ާހުރިހ  ާލިބެމުންންގޮތުަގއި. ާއެ ާއެއްވަަރކަށް ާވ ާނަށް ާދިނީމަ ާއަށް ާސްޓެލްކޯ ާސީދ  ާރ އްޭޖެގާާދިޔައީ ގޮތަކީ

ާވިޔަފ ރިތައް ާގެސްޓުާބޮޑެތި ާބޮޑެތި ާަފރ ތް ާހިކުރ  ާހޮޓ ތަހައުސް ާބޮޑެތި ާފަރ ތްތައް ާފަރ ތްތަކުެގާންގ  ާހިންގ  އް
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ދ އިރުަގއިާއެއަްށވެސްާހަމަާސަބްސިޑީޒްާލިބެމުންާދިޔައީާާލައްކަާތިންލައްކަާރުފިޔ ާއަރަިއގެންާބިލަށްާދެާާކަރަންޓު

ާވިޔަފ ރިތައް ާފަރ ތްތަކަށްާބޮޑެތި ާވަރަާކުރ  ާލިބެނީ ާއަށް ާމީހ  ާރައްޔިތު ާނިކަމެތި ާޙަޤީޤަތުަގއި ާކުޑަުކަޑާވެސް. ށް

ާކުރެވެމުންާދިޔަާއެްއޗެއް. ާެއއްެޗއްާޚަރަދު ާބޮޑުާސިންގ  ނުޑާާދައުލަުތގެާބަޖެޓުން އިުރގައި.ާޭއެގާބަދަލުގަިއާއަުޅގަ

ާވަިކވަިކާ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ ާފަރުދުންނަށް ާވަިކވަކި ާސިޔ ސަތު ާމިގެންގުޅޭ ާމިސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ޤަބޫލުކުރަނީ

ާއެފަރުދުންގެ ާސީދ  ާލިާފަރުދުންނަށް ާއެހީ ާއެ ާއޮތުމުންޖީބަށް ާހަމަޖެހިފައި ާގޮތަށް ާއެންމެާާބޭ ާލިބުމުގައި ާއެހީ މި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމިސަބަބަށްޓަކައި ާފ ަހގަކުެރވެނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާބޮޑު ާއެހީ ާލިބޭ ާއަށް ާމީހ  ާބޭނުންވ  ބޮޑަށް

ާވަރަށްާމުހިއްާޤަބޫލުކުރ  އްމުޮކށްާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާޢ އިާިލއިރުގަާމުާބިލެއް.ާއަުޅަގނޑުާބަލައިގޮުތގައިާމިާބިލަކީ

ާފ ހަގަާ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާަމއްސަލަތަެކއް ާގިނަ ާކަހަލަ ާފ ހަގަކުެރވޭ ާބިލުތަކުަގއި ާމިތަނުަގިއާާއެހެން ާނުކުެރވޭ. ެއއް

ާެދޭވާ ާއެހީ ާވަރަކަށް ާބޭުނން ާގޮތަކަށް ާބޭނުން ާަފރ ތުން ާހިންގ  ާސަރުކ ުރ ާފ ހަަގކުރެްއވި ާމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ފުުޅާދެްއކެވި.ާެއހެންނަމަވެސްާމިާބިލުގަިއާކުރެޭވާކަހަލަާޮގތަކަށްާވ ހަކަާބިލުާއޮްތާކަމަށްާމ ނަާގޮތަކަްށާމިާކަހަލަ

ާފަރ ތްތަކަށްާ ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާއެހީތެރިކަން ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާބިލުން ާމި ާބުނެފައި ާއެބައޮތް ާސ ފުކޮށް ވަރަށް

ނަޑއެޅުމ  ާކަ ާފަރ ތަށް ާފޯރުކޮށްދޭ ާދަށުްނާއެހީތެރިކަން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާފޯރުކޮށްދޭންވ ނީ ާއެހީތެރިކަން ާފަރ ތްަތކަށް އި

ާގޮތަްށާ ާބުރަވ  ާފަރ ތަކަށް ާވަކި ާގަވ އިދަީކާެއއީ ާެއާހެދޭ ާމެންބަރުންނަށް ާދަށުންނެވެ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާގަވ އިދެްއގެ ހެދޭ

ވަންޏ ާާކަމަށްާޝަްއކުކުރެވޭާކަމަށްވަކިާބަޔަކުާބޭނުންހ ާގޮތަކަށްާމިއެއްޗިހިާބެހިގެންދ ާގޮތަށްާހެދިދ ނެާގަވ އިެދއްާ

ާެއގޮތަށްާނިންމ ލަންާ ާލިޔެ ާަގވ އިުދާކޮމިޓީންާފ ސްކުރަންޖެހޭނޭ ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާަގވ އިދު ާއެ ާޤ ނޫނުގައި މި

ާޤަބޫލުކު ނުޑ ާއަުޅގަ ާފެނޭ. ާޙ އްޞައަޅުަގނޑަށް ާއެހީ ާމިހުިރހ  ާގޮުތގައި ާފަރ ތްތަކަްށާާރ  ާބޭނުންވ  އެހީތެިރކަން

ާޖެހިފަިއާމިފޯރުކޮ ާއަޅުވެިތކަމުަގއި ާފަރ ތުގެ ާވެރިކަންކުރ  ާއަުޅވެތިަކމުގައި ާސަރުކ ރުގެ ާަސބަބުން ާއެހީތަކުގެ ާމި ށްދޭ

ާފައިދ  ާބޮޑު ާެއންމެ ާޤ ނޫނުގެ ާގެނެސްދޭނެ.ާމި ާނިމުމަކަށް ާތިބުން ާޤަބޫުލކުރަީނާާރައްޔިތުން ނޑު ާކަމަްށާއަުޅގަ ެއއް

ާއަ ާސަލ މަތްުޅވެތިކައެ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާކަމަކަާރެވޭނެ،ކުމުން ާދެވަނަ ާލިބިގެންދ ނެ. ާފުރުޞަތު ްށާސަލ މަތްވ ނެ

ާޚުދުާ ާފ ހަގަކުރަނީ ާސަލ މައަޅުަގނޑު ާގެންދިއުމުން ާޤައުމު ާދިމ ލަށް ާވެރިކަމަކަށް ާބޮޑަށްާމުހުތ ރު ާވަރަށް ތްވުމަށް

ާވަރަށްމަގުފަހި ނޑަކީ ާމިހެންާމިދަންނަވަނީާއަޅުގަ ނޑު .ާހުރިާމީހެއްާކޮށްފައިބޮޑަްށާމިކަންާަތޖުރިބ ާކޮށްދޭނެ.ާއަުޅގަ

އަކީާރަްއޔިތުްނާާއްމުކޮށްާދަްއކ ާވ ހަކަށްާރައްޔިތުންނަްށާބިރުދައްކަންާޢ ދިމ ކޮށްާވޯޓަާބުތަކ މީގެާކުރީަގއިާއިންތިޚ 

ާ ާލިބޭނީ ާަޖނަރޭޓަރ ާއަށް ާއިންޖީނުގެ ާލައިދިނިްއޔ ހިންގ  ާވޯޓު ާއަށް ާސަރުކ ރުާއޭާތިމަންނަ ާތިމަންނައޭ .

ދެނެާމިހެްނާިދވެހިާރަްއޔިތުންނަކަށްާެއއްާއެާބިރުދެްއކުމުގެާފުރުޞަެތއްާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމިއަދަކުކުރަނީ.ާތަމްސީލު

ާޤ ނޫނުތަ ާމިކަހަލަ ާހެދޭ ާނުދ ނެ. ާލިބިގެނެއް ާސަބަބުން ާފުކުގެ ާހަނިވެގެންއެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމީގެާރުޞަތު ދ ނެ.

ާބޮޑެ ާމީހ  ާނިކަމެތި ާޤަބޫލުކުރުމަކީ ާއޮްނނަ ާޤަބޫލުކުރެވިަފއި ާކުރީަގއި ާބޭސްކުަރން ާބަލިތަކަށް ާބޭރަށްާތި ާއިން ރ އްޖެ

ާމަޖުބޫރު ާމުލިޔ ގެދ ން ާއެހީތެރިކަން ާއެ ާތީމުާވީމަ ާއިން ާލިބިގެން ާއެހީތެރިކަން ާދޭ ާއިން ާސަރުކ ރުާގެ ާހަމަ ދ ނީ
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ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ާނުިލބޭނެ. ާގޮތަކަށް ާއެނޫން ާލަިއެގންނޭ. ާވޯުޓ ނިޑޑޭޓަށް ާކެ ާކުރިމަތިލ  ާފަރ ތުން ނިސްބަތްވ 

ާމި ާޤ ނޫނު ާބިރުވެރިކަން ާއެ ާދިޔައިމަ ާވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާކިބައިން ާއެީހާރަްއޔިތުންގެ ާޚ އްޞަ ާއަންނ ނެ. ނިމުމަކަށް

ާއެކިާ ާމީހުންނަށް ާެއކި ާެވސް ާއަށް ާމީހ  ާބޭނުންވ  ާރ އްޖެާއަށް ާމިހ ރު ާއަްށާބޭނުންވ ާޮގތަށް ާއެހީ ތެރޭގަިއާޚ އްޞަ

ާ ާކުާއެއް ާއެްއ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ ާޚ އްަޞ ާރަުށަގއި ާލިބޭ ާކިތަންމެާއިއްޖަކަްށ ާނުލިބޭ. ާުކްއޖަކަށް ާއަނެްއ ނ ޔ ތް

ާކު ާމިހ ރު ާއެބަތިބި ާނިމިގެންާދިންނެއް ާމި ާކުދިން ާނުލިބޭ ާެއއްެޗއް ާއެްއވެސް ާެއާާވެސް ާސަރުކ ރުގައި ދިޔަ

ާދެމުން ާކުާާއެހީތެރިކަން ާެއކަން ާނޫން ާއުސޫލަކުން ާއެްއވެސް ާކުދިންނަށް. ާބައެއް ާމިާދިޔަ ާއެއް. ާދަނީކީ ާރަމުން

ާ ާމި ާސަބަބުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ ާޚ އްޞަ ާފުުރޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާއެދި ާއަށް ފެތޭާާށްޤ ނޫނަާއެހީ

ާފަހިހުރި ާފުރުޞަތު ާއެ ާބޭފުޅުންނަށް ާޤަބޫލުކުރ ހ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދ ނެ. ާރައްޔިތެާވެގެން ާދެ ާދެމެދުގަިއާގޮުތަގއި ްއގެ

ާކުރުމެއް ާާތަފ ތު ާއ އި ާމީހ  ާރުހޭ ާސަރުކ ރު ާކުރުމެއްނެތި ާތަފ ތު ާމެދުގައި ާމީހ  ާތިިބާާނުރުހޭ ާވެރިކަމުގައި ނެތި

ވ ނޭ.ާެއކަމަކު،ާފ ތުާކުރުމެއްނެތިާދޭްނާމަޖުބޫރުނުވ ާމީހ ާމެުދގަިއާތަމީހ ާއ އިާދޭންާބޭނުންމީހުންާދޭންާބޭނުންވ ާ

ނޑުާމިދެންެނވިާކަންތަކުންާ މަތީާާގައިާމިިނވަންކަންަރއްޔިތުންާަސލ މަތްވެާރައްޔިތުންނަށްާޙަޤީަޤތުސަބަބުންާއަުޅގަ

ާއަޅުވެތިާތިބު ާބައެްއގެ ާފުރުޞަތު ާމިނިވަންކަންމުގެ ާުނގޮސް ާދަށަށް ާނުފޫޒުގެ ާބައެްއގެ ާނުޮގްސ ާދަށަށް މަތީާާކަމުގެ

ާފުރުޞަތުާ ާލިބިގަތުމުގެ ާގޮތެއްަގއި ާހަމަހަމަ ާއެހީ ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާނިކަމެތި ާބައިތުލްމ ލުން ާޤައުމުގެ ތިބެ

އެކުާިމާޢިއްޒަތްތެރިާާމަޖިލީހުގެާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއަޅުަގނުޑާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ ހުޅުވިގެންާދ ނެާ

ާއަރި ާވީހ މެންބަރުންގެ ާއެދެން ާހުން ާއަވަހަށް ާނިންމެވުމަށްފަހުާވެސް ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާބަލައިގަނެ ާމަޖިލީހަށް މިބިލު

ލުގައިާއުެޅމުންދ ާޚ އްޞަާއެހީާއަްށާހ ތިބިާވަރަށްާނިކަމެތިާާމިބިލުާޤ ނޫނެއްގެާގޮތުަގއިާނިންމަވ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާފަރ ތްތަކ އި ާއެހީތެރިާބޭނުންވ  ާކުދިންނ މައިންަބފައިންގެ ާަޔތީމު ާނެތް ާމިާމިހެންާކަން ާބޭނުންވ ާާގޮސް އެހީތަކަށް

ާ ާވީހ ކުދިންނ އި ާއެހީތެރިކަން ާމި ާމިާފަރ ތްތަކަށް ާގޮތަކަށް ާދ ނެ ާލިބިގެން ާައަވހަކަށް ާކަންތައްާބިާވެސް ލުގެ

ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓ4233ާާްގެންާދ އިުރގައިާފ ސްވެާމިއަހަރުގެާބަެޖޓުދެއްވުން.ާއަުޅަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާނިންމައި

ާއެހީ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާެވގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާމިޤ ނޫނު ާދ އިުރގައި ާފަރ ތްތަކަްށާާފ ސްވެގެން ާބޭނުންވ  އަްށ

ާފޯރުކޮށްފޯރު ާއެހީތެރިކަން ާކޮށްދޭނެ ާފައިސ  ާކަމަށް.ާޝުކުިރްއޔ 4233ާާދޭނެ ާހިމަނުްއވ ނެ ާބަޖެްޓގައި ވަަނާއަހަރުގެ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުވަިއކަރަ

ާ ާރަްއކ ތެރިކަުމގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޤުޝުކުރިއްޔ  ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާބިލަީކ މީަގިއާޞަދު

ނޑުާވެްސާތ އީދުކުރ  ާްނތައްތައްާހުރިާގޮތުންާމިާކަކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުގެާާބުނ ގޮތުންާެވއްޖިއްޔ ާއަުޅގަ

ާ ާއެބަިއގަބިލުގައި ާއެހެރީ ާބަޔ ންާއިެވސް ާސަބަބުތައް ާހުށަހަޅ  ާސަބަބުތައް ާގޮތަށްާމި ާރީތި ާމިއޮންނަ ކޮށްފައި
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ާހިތަށްޢަ ނޑު ާއަޅުގަ ާބ އޭ ާދ ނެ ާމިއޮތްގޮތަށްާފ ސްެވގެންާާމަލުތައް ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިބިލަކީ އެްއގޮތަްށާާމިއ އަރ .ާއެއީ

ާދިާ ާކުރެވިއްޖިއްޔ  ާވެސްޢަމަލު ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާބިލެއްާވެހި ާވ ނެ ާާފައިދ  ާހަމަ ާކަން ކަށަވަރު.ާމިބިލުާޔަޤީން

ާމައްަޗންހު ާދެްއވަމުން ާމެންބަރުގޮށަހަޅުއްވ  ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާވިދ ުޅިވާާޅި ާވެސް ާދީދީ ާއަޙްމަދު މ ރިޔ 

ވިދ ޅުިވ.ާމިީއާެވސްާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާސިޔ ސީާފިކުރުންާއެއްކިބ ވެާތިެބާމިބިލުާފ ސްކުރުމަށްާއެދޭާވ ަހކަާ

ާމުހިއް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހަމަ ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާެއގޮތުން ާބިލެއް. ާމިބުނ 57ާާމު ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ޅަފުަރއިގެންާުކދީންނ އިާއުމުރުންާދުވަސްވީާމީހުންނ އިާޚ އްޞަާއެހީާއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާލިބޭާކުޑަކުދީންނ އިާ

ާަރއް ާދެވޭނެޚ އްޞަ ާހޯދަ ާމިބިުލން ާމިކ ތެރިކަން ާތ އީުދކުރަން ާއަށް ާފުރިހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ުރާާތީވެ ބިލަށް.

ާމިހުންނަ ާއެންސްޕ ާކަންތައްތައް ާގޮތުްނ ާކަންަތއްތައް ާަވކިގެ ާަބޔަކަށް ާވަކި ާގޮތުން ާމިހުންނަ ާަވކިާާެވސް ގޮަތކަށް

ާއެހީ ާލިބޭ ާދައުލަތުން ާމަތިން ާއެބަާއުސޫލުތަެކއް ާދ އިރ ގައި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާލިބެނީ. ާމި ާެވސް ާަވއިކަރަޫދާާއެއް ތިބި

ތުންާލިބޭާންވ ާމީުހންނަށްާދައުލަވެސްާޚ އްޞަާއެހީާއަށްާބޭނުާއިޫދގަެވސްާއަދިާމައިވ ާންދޫާަގއިނޭކުރެާވެސްާގައި

ާއެާ ާބަަޔކު. ާކިތަންމެ ާނުލިބޭ ާކުރިމަިތާާފައިސ  ާއެބަ ާދަތިތަކެއް ާއެތަެކއް ާއެބަހުރި. ާދަތިތަކެއް ާއެތަކެްއ މީހުންނަށް

ާއެާ ާލިބިދޭންޖެހޭާކުރޭ. ާލިބުމުަގއިާ،މީހުންނަށް ާފައިސ  ާލިބިދޭންޖެހޭ ާިމއާ ާދައުލަތުން ާފ ސްވެގެން ާމިބިލު ާވެސް.

ާދުށު ާތަން ާޢަމަލުކުރ  ާުހވަފެންއެްއގޮތަށް ާވެސް ާއަޅުަގނުޑގެ ާހުވަފެނަކަށްާާ.މަކީ ާވެސް ާރައްިޔތެއްގެ ާދިވެހި ކޮންމެ

ވަނ6ާާަމިބިލުގެާކުެރވެންޏ .ާދެންާާ،ނަމަާގޮތަްށާޤ ނޫނަކަށްާބަދަލުވެާެއގޮތަށްާޢަމަލުކުރެވޭާވ ނެ.ާމިބިލުަގއިާމިބުނ 

ާބަލައި ާއަށް ާެއހީއަށްލ މ އްދ  ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާފަރ ތްތަކެއްއެާއިރުަގއި ާހުށަހެޅޭނެ ާއެބަާާދި ާމީަގއި ާވެސް

ބަލަދުވެރިޔ ާސަރުކ ރުގެާއިދ ރ އަކުްނާާމީހެްއ،ާއެހީާއަްށާބޭނުންވ ާމީހ ގެާއެހީާއަށްާބޭނުންވ ާމީހ ގެާޢ އިލ ގެާ.ބުނޭ

ާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާރަނގަޅު. ާއޮތުން ާމިހެން ާރަނގަުޅ ާމި ާމި ާއެހީތެރިއެއް. ާމީހ ގެ ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ ާމިާ)ރ(

ާ ާ)ރ( ާހޮާމިބުނ ާަގއިމ އްދ ގެ ާއިދ ރ އަކުންނޭ. ާއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުސަރުކ ރުގެ ާސްޕިޓަލަށް ާއެަބާން ޮޑކްޓަރުން

ޤައުމުންާާބުނޭާމިާޖެހޭާމީހެކޭާނޫނިއްޔ ާޭއނަާއެބައިންާބޭރުންާއެހީާހޯދަްނާދ ންާއަކީާރ އްޖެާޒުރުވެިރވޭާމިާމީހ ޢު

ާބޭސްކުރެވޭކަށެއް ާތިއަށް ާއެހެންނަމަވެސް،ނެތޭ ާލެޓައޭާ. ާރެފަރެންސް ާއުުޒރުވެރިވޭ ާރެފަރެންސްާނަ ާދޭން. ރާއެއް

ާދޭންާސިޓީ ާަމްއސަލަާ.އެއް ާރަާއެއީ ާިޢއްޒަްތތެރި ާއިނގޭތޯ. ާއެއް ާއޮންނައީސް، ާއިދ ރ އަކުންނޭ ާސަރުކ ރުްނ ާމި

ާއަުޅގަ ާހޮސްޕިޓަލްއިރުަގއި ާކުރެވެނީ ާމ ނަ ާމި ާބޮޑަްށ ާހެލްތުާާނޑަށް ާޕޯސްޓަކުން ާހެލްތު ާތަނަކުން ާކަހަލަ

ާ ާދިނުމުގެ ާރެފަރެންސް ާހޯދަންޖެހެނީ.ާއެ ާމި ާރިފަރެންސެއް ާޢުސެންޓަރަކުން ާަމއްސަލަ ާވަރަށްާާެއއީޒުރުވެިރވ  ހަމަ

ެއާާ،ނުވ ނެާާއްާއެއް.ާެއްއވެްސާމީހަކަށްާއެީއކީާކޮންާޕ ޓީެއްއތޯާކޮންާސިޔ ސީާފިކުެރއްތޯާބަލައިގެނެާބޮޑުާމައްސަލަ

ާލެޓ  ާާރިފަރެންސް ާދޭން ާއެއް ާއެާލަތެއްހ ޖެހިއްޖެ ާާވެއްޖިއްޔ  ާލެޓަރ ނޑަްށާރިފަރެންސް ާއަޅުގަ ާދޭންޖެހޭ. އެބަ

ާސަބަބަާ ާތ އީދުކުރެވޭ ާމަޤުާމިބިލަށް ާސަބަބުތަކ އި ާމީގެ ާބުނ ާޞަދ ކީ ާމީަގއި ާވަަރްށާާއެްއޗެހި ާެވއްޖިްއޔ  ގޮތުން

ާާ.ފުރިހަމަ ާވެއްޖިްއޔ  ާކަމަށް ާޢަމަލުކުރެޭވނެ ާއެގޮތަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެނިހެން ާހަދ  ާބައެއްާމިތަނުން ާޤ ނޫނުތަކަށް
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ފަހަރުާއެބަހުރިާޢަމަލުނުކުރެވޭާތަންާދިމ ވެފައިާއެބަހުރި.ާެއއީާއެަތކެއްާަބއިވަުރާޤ ނޫނެްއާމިހ ރުާއެބަހުރި.ާއެގޮތަްށާ

ނޑުމެންާާމީތިާނުގޮސްާމިބިލުާފ ސްވ  ގޮތަށްާމިާމަޖިލީހުގެާސިޔ ސީާފިކުރުންާއެއްކިބ ވެާއެންމެްނާތިބެގެންާއަޅުގަ

ާތިބެގެ ާފ ސްކުރ އެންމެން ާމީތި ާއަޅުާގޮތަށްާން ާވެއްިޖއްޔ  ާކަމަށް ާޢަމަުލކުރެވޭނެ ާމިއަްށާމިއަށް ާވެސް ަގނޑު

ާ ާއޮތްާމިހ ރުތ އީދުކުރަން. ާމީތި ާާވެސް ާގޮތަށް ނޑު ާބައެއްއަޅުގަ ާާތ އީދުކުރަން ާކަހަލަ އިޞްލ ޙުަތްއާކަްނތައްތައް

ާއަޅުަގނޑު ާފ ސްވުމަކީ ާމީތި ާގެނެްސެގން ާމަރުޙަލ ގައި ާހުާާވެސްާކޮމިޓީ ާުއއްމީދު ާހުވަފެނެއް. ާދެކޭ އެީއާވަފެން

ާކުރެްއވި ާޢަމަލު ާމިގޮތަށް ާޖިްއޔ  ާމީގެމިއަށް ާރަްއޔިތުންނަށް ނުޑާިދވެހި ާއަުޅގަ ާއިނގޭީތވެ ާފައިދ ކަްނ ާކުރ ީނ ން

ާ ާާމިދަންނަވަނީ.މިހެން ާފ ސްކޮށް ާމީތި ާތ އީދުކޮށްގެން ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުއްމީދަކީ ސަރުކ ރުެގާއެހެންވީމ ،

ާަގއިާގެޒަޓްާ ާުޓަގއިާޝ އިޢުގެޒެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަޞްދީޤުކުރައްވ  ާމިއަށް ާގޮތަްށާކުރަްއވ ާހިސ ބުން ާއޮތް މީގައި

ނޑުާވެސްާތ އީދުކުރ ާ ާލުާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ހ ޢަމަލުކުރަންާފެށޭނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމޫސ ޣަފޫރުާތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީާއު

ާަރއީާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަޤީުރންނ ޝުކުރިއްޔ  ާމުއްސަނދިންނ އި ާނިކަމެތިންނަްށާާސް، ާކުޑަކޮށް ާތަފ ތު ާއޮތް ދޭތެރޭގައި

ާިބނ ކުރު ާމުސްތަޤުބަލެއް ާކުރަމުންދުޅަހެޔޮ ާސަުރކ ރުްނ ާާމަށްޓަކައި ާިމާދ  ާމިއަދު ާތެރެއިްނ މަސަްއކަތުގެ

ޅިާކަމަށްޓަކަިއާޞަދެއްގަިއާހުށަހެޅިފައިވ ާބިެލއް.ާއެހެންކަމުން،ާިމބިލުާހުށަހެމ ތްާމަޤުާހުށަހެޅިގެންދ ާބިލަކީާވަރަށް

ނުޑާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިަކމާ ޅިާއުމައްޗަންގޮާ ާތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާއަށްާއަުޅގަ

ާުޝކުރު ާއެކު ާލިބެމުންދ  ާމި ާޚިދުމަތ އި ާދެވެމުންދ  ާމިހ ރު ާަޤއުމުަގއި ނޑުމެން ާައުޅގަ ނ ޔަތްތަކަީކާއިދަންނަވަން.

ާ ާއެބަޖެހޭ. ާވ ން ާކަންތައްތަކަށް ާލިބިފައިވ  ާހައިސިއްޔަތު 87ާާޤ ނޫނީ ާޕެންޝަނ އި، ާލިޭބ ާވެގެން މަދުރަސާ އަހަރު

ާފަންސޫރ ކުދި ާފޮތ އި ާދެވޭ ާާންނަށް ާއެހެނިހެން ާނ ޔަތްތައިއަދި ާދެވޭ ާމައިންނަ ާއެކަިނވެރި ނ ޔަތ ިއާއިކ އި

ާއެ ާގޮތުން ާޤ ނޫީނ ާލިބި ާހައިސިްއޔަތު ާޤ ނޫީނ ާއިނ ޔަތްތަަކކީ ާދެވޭ ާފަޤީރުންނަށް ބޭފުޅުންނަށްާާމިސްކީނުންނ އި

ާ ާކަމުަގިއ ާއެއްޗެއް ާދިއުމުގެއެކަށަލިބެންޖެހޭ ާއެާއެިޅގެން ާާސަބަބުން ާދ އިމީ އެކުާާބަލ މުސްތަޤުބޭފުޅުންނަށް

ާާއްތައްމިކަންތަ ާދ ނެ. ާއެާއެހެންކަމުން،ވެގެން ާދިއުމުން ާފ ސްެވގެން ާިމާާމިބިލު ާއަބަދުވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ާއަބަދުއި ާަސރުކ ރުން ާމި ާއޮންނ ނެ. ާަޔޤީންކަން ާލިބޭނެކަުމގެ ާމަސައްކަތްާނ ޔަތްތައް ާގެންެވސް ދ ީނާކުރަމުން

ާފަޤީރުންނ  ާމެާދޭތެރޭާނިކަމެތިންނ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާކުޑަކޮްށ ާތަފ ތު ާޤ އިމުދުަގއި ކުރުމަށްޓަަކއި.ާހަމަހަމަަކން

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާެއއް. ާނަމޫނ  ާިރވެތި ާވަރަށް ާޭއގެ ާބިލަކީ ާހުަށހެޅި ާމި ާމިއަދު އެހެންކަމުން،

ާމި ާއަންނަނީއަބަދުވެސް ާއެހީވަމުން ާވެސް ާނިަކމެތިންނަށް ާތިއްަބވ ާާ.ޤައުުމގައި ާމަޤ މުތަކުގައި އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުާންނ އިާހިސ ބަށްާފޯރުކޮޅުންާއެާއެހީާނިކަމެތިބޭފު ށްާދިނުމުަގއިާއިހްމ ލުތަކެްއާވެަފއިާއެބަުހރިާއިނގޭތޯ.ާއަުޅގަ

ާ ާއުފަންެވާބޮޑެތިވެ ާއަށް ާދުނިޔެ ާެއާކުދިން ާކުދިން ާބޭނުންވ  ާއަށް ާއެހީ ާޚ އްޞަ ާއެބަތިބި ާކުދިންނަްށާދ އިރ ަގއި އެ
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ާބަ ާސަރުކ ރުން ާއިރުެވސް ާދިޔަ ާލިބިގެން ާރުފިޔާ ދަރިން ާާއި ާއެ ާވެސް ާވެސްާޢާ އެއް ާމީހުން ާތިބި ާނުލިބި އިލ ތަކަށް

ާއެއްާާއިރުަގއިާމިހ ތަނަށްާއަދިާއެންމެާލ ރިާކުދިންާބޮޑެތިާކުރ 7ާކުދިން،6ާާއިނގޭތޯ.ާއެބަތިބިާއެކަިނވެރިާމައިންާ

ާކުރަމުން ާއެކަން ާނެތި ާފަރ ތްތައްާވެސް ާާދ  ާރަށްރަށުގައި ާބައެއް ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް ާހަަމާވެސް. ާއިނގޭތޯ ތިބި

ާލ ރި ާމި ާވެސް ާނިމެންދެން ާާފެށުނީއްސުރެ ާމި ާޤ ނޫނެއްާއިއ އި ާމިފަދަ ާފަރ ތްތައް. ާއަންނަ ާލިބެމުން ނ ޔަތްތައް

ާފަރ ތަކަށް ާކޮންމެ ާދިއުމުގެާސަބަބުންާމިއިން ާރަނަގޅަްށާާހެދިގެން ާވަރަށް ާލިބެންޖެހޭާއެްއޗެއް ާފަރ ތަކަށް ާއެ ވެސް

ހާ ކުރ ެނާފުރުޞަތުތައްާހުޅުވިގެންދ ނެ.ާއެހެންކަމުންާމިާހުރިހޯދުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްއްޤުާސ ފުވެާއެާފަރ ތެއްގެާޙަާ

ާއިޖުާ ާލިބެންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާޤ ނޫނަކީ ާމިފަދަ ާހޯދަދިނުމަށްޓަކައި ާރައްކ ތެރިކަން ާވަރަްށާތިމ ޢީ ާޤައުމަށް މިއަދު

ާާކަމ މުހިއްމު ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނެއް. ާބޭނުންވެފަިއވ  ާމަސައްކަތްާއަބަދުއެކު ާސަރުކ ރުން ކުރަމުންާވެސް

ާާހަމަހަމަކަމ ާގެންދަނީ ާކަންތައްތައް ާވަިކާއެކު ާއެ ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާވ ަހކަިއގަިއ ާބޭފުޅުްނގެ ާބައެއް ކުރުމަށްޓަަކއި.

ާލިބެމުން ާއެހީތެރިކަން ާފަރ ތްތަކަށޭ ާތިއްބެވި ާކުަލއެްއަގިއ ާވަކި ާޤަބޫެލްއާާފަރ ތަކުން ާެއއެއް ނޑު ާއަޅުގަ ދަނީ.

ނުކުރ ނަން.ާކުލައަކަށްާނަސްލަކަށްާބެލުމެއްާނެތިާމިާސަރުކ ރުންާޚިދުމަތްާދޭނެާއިނގޭތޯ.ާއެކަމުގެާހެްއކެއްާމިައުދާ

ާ ާދަށުގައި ާވަރަށ62ާާްމަދަނައިގެ ާހަމަ ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް ާހުރިހ  ާއެއީ. ާދ ކަން ާހޯދަމުން ާޚިދުމަތް ާމީހުން ހ ސް

ާއެދަާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާލިބެމުން ާޚިދުމަތް ާމުސްތަޤުެއކު ާއެހެންވީމ  ާއިނގޭތޯ. ާުއއްމީދުތަކެްއާނީ ާފޮނި ބަލަށްޓަކައި

ާއޮތްާއިނގޭތޯ.ާާރައްޔިތުންގެާހިުތގައިާމިއަދުާއެބަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމެންބަރުން، ާމަނ ކޮށްފައ66ާިޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގައި ާވ ހަކަދަްއކަވަމުްނާާވަނަ ާމެންބަރަކު ާކަމެއް ވ 

ާގޮތަށްާވ ަހކަދެއްެކވުން.ާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވ ހަކަޮކޅުާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށް.ާާދަނިކޮށްާދަތިފުޅުވ 

ާ

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިާއު

ާކުލަާ ާވަކި ާދިނުމުގައި ާޚިދުމަތްތައް ާސިފަސަރުކ ރުން ާބެލުންކައަްށ،ާަވކި ާދޭާތެރިކަމ އަކަށް ާޚިދުމަތް ާއެާެއކު ާނަމަ

ާ ާއިނގޭތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާހ ޒިރުކުރަންވީ ާކުރިމަްއޗަށް ާއިންސ ފުގެ ާއެއްާފަރ ތަށް ާއަންގ ފަ ާސަރުކ ރަކުްނާނޯންނ ނެ

ރ ތްތަކުންާފަދަާފައެާ،އިނގޭތޯ.ާއެހެްނީވމ ާލުކުރ ކަށް.ާނޯންނ ނެާއަންގ ފަާއެއްވަކިާމީހަކ ާދޭތެރޭާވަކިާގޮތަަކށްާޢަމަ

ާޢަމަލު ނުޑމެންއެކުރ  ާއަުޅގަ ާއެާތަކަކީ ާމިތިބީ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއިވެސް ާއެމް.ޑީ.ީޕާާކަން ާއަޅުަގނޑުމެން އިނގޭތޯ.

ާބޭފުޅުން ާޚިޔ ލުގެ ާތަފ ތު ާޤަބޫލުކުރަނީ ާމިނިވަންކަމ ާސަރުކ ރުން ާުއޅެވެންާެވސް ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި ާހޭނެޖެއެްއކޮށް

ާޝުާ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާެއހެންވީކަމަށް.ާއެއީ ާވެސް. ާވިސްނުމަކީ ާހަޅޭޢޫރ އި ާމި ާބިލު،ާރައީސް ާމި ާލަވ އްމ  ކަެމއްާވަރުން

ާމި ާއިނގޭތޯ. ާނޫނޭ ާބައްލަވ ާވ ވަެރއް ާދެްއަވ ާއިންޒ ެރއް ާދިޔުކުޑަކޮށް ާެވގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާމިާ. މުން
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ާބި ާމި ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާލިބިގެންދ ނެ. ާރަްއޔިތުންނަށް ާބޮަޑްށާރައްކ ތެރިކަން ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި ލ 

ާ ާމިއޮތް ާބިލުގައި ާމި ާވަރަށ37ާާްވިސްނ  ާލިބެންޖެހޭ ާމީގެން ާރައްޔިތުންނަށް ާދިއުމުން ާފ ސްެވގެން ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާލިބިގެންހިފުރިހަމަ ާޝުކުރުވެިރވަްނާާމ ޔަތް ާފުރުޞަތަށް ާދެްއވި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންަކމުން ދ ނެ.

ާރައީސް.

ާ

ާރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫާދ އި

ނޑު ވެސްާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާސަރުކ ރުންާމިާހުށަހަޅ ފައިވ ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާބިލުގަ ާމި ާބިލެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް ާވަރަްށާމުހިއްމު ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާިބލަކީ ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާމިއޮތްާއިޖްތިމ ޢީ އި

ާ ާމި ާތަންފީޛުމ އްދ ތައް ާގޮތަށް ާމިއޮތް ާކަބިލުގައި ާވަންޏ ނުކުރެވޭ ާބޭނުމެއްާނޯންނ ނެާމަށް ާކަަހލަ އޭ.ާމީގެާއެއްވެސް

ާސްޓެްލކޯެގާ ާހިނގައްޖެ. ާިއިވެގން ާއަުޑ ާދިޔަ ާދެކެިވގެން ާވ ހަކަތަެކއް ާގިނަ ާވަރަށް ާމިތަނުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވ ހަކަ ނާސަބްސިޑީގެ ާައޅުގަ ާވަނީާވެސް ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާިހނގައްޖެ. ާއިވިގެން ޑުމެންނަށް

ާުސވ ާސްޓެލްކޯ ާމި ާބ ވައޭ. ާުހރި ާއެބަ ާމީހަކު ާއެނގޭ ާކިހިެނއްތޯ ާކ ކަްށ ާލިބެނީ ާަސބްސިޑީ ާމިހ ރުދޭ ލުާއިން

ާކޮށްލަން ާއެބަ ާސްޓެލްކޯއަޅުަގނޑުމެން ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާމިާޖެހޭ. ާވ ހަކަ ާދޭ ާސަބްސިޑީ ާދިނީމާ ާއަށް ދައްކަނީ.

ާގައިމު ާހަމަ ާަރއްޔިތުންނަްށ ާއޭާއަޅުަގނޑުމެން ާދިޔައީ ާފެނިެގން ާކަރަންޓުވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ބިުލާާރުަގއި

ާެއއްެޗްއާ ާހުރި ާއަތުގައި ާވިޔަފ ިރވެރިންެގ ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާއަދަބު ާިވޔަފ ރިވެރިންނަށް ާމިހ ރަށްވުރެ. އަގުހެޮޔކަން

ނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަީނާވެސްާފޭރޭާިސޔ ސަތުާއަުޅަގނޑުމެ ންާގެްނގުެޅގެނެްއާމިކަމެއްާނުވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާ ާބިލަށް ާކަރަންޓު ާފިހ ރައެްއަގއި ާކުީރގައި ާތުލުސްދޫގައި ާދ އިރ  7222ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެިރ6222ާާ، ރުފިޔ 

ާ ާއަަރއޭ ާއެބަ ާމިހ ރު ާކިހިނެއ44222ާްތަންތަނުގައި ާރުފިޔ .ާރަށެއްަގއި ާހ ސް ާކަރަންޓުާާހ ސ44222ާްޯތއޭ ާރުފިޔ 

ާފިހ ރަ ާދައްކަިއގެން ާއެާބިލު ާހިންގ ނީ. ާސިޔ ސަެތޭކާާ،ހެްނވީމ އެއް ާރަނގަޅު ާސިޔ ސަތަކީ ާމިއޮތް މިހ ރު

ާހަމަާ ާވެސް ާމީހަކު ާކޮންމެ ާހަމަ ާފެންނަނީ ާމި ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާނެތް. ާދެންނެޭވކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާބޮޑުެވގެން ާބިލު ާކޮންމެާކަރަންޓު ާތަން. ާަވީނާާދ  ާއަގުެހޔޮ ާބިލު ާކަރަންޓް ާތި ާވެސް. ާބިލު ާކަަރންޓު މީހެއްގެ

ނޑަށްާކޮން ވެއްޖެހެން.ާދެންާހަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަްނާހީވަނީާރައްޔިތުންާނިކުމެާބަލަންބައެްއގެތޯާމިހ ރުާއަޅުގަ

ންާފޯރުކޮށްދޭާލިސްޓުގައިާބިލުންާއެހީތެރިކަާހަމަާއޮތީާއެންސްޕ ގެާވ ހަކަާއަުޅަގނޑުމެންާދައްކ އިުރަގއިާއަުޅަގނޑަށްާ

ާބޭނުްނވެފަާމި ާއެހީތެރިކަން ާވަރަށް ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކަކީ ާއެހީތެރިކަްނާާއިތިބަ ތިބި

ާގޮތުންާ ާމިހުންނަ ާމިހ ރު ާކަންތައްަތްއ ާއެންސްޕ ގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާފަރ ތްތަކެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ާމީހ އަކަށް ާނުލިބޭ ާނެތްާއެްއޗެއް ާލ ރި ާބައިެވރިވ ނެ ާއެންސްޕ ަގއި ާނޯވޭ. ާގޮތެްއ ާލިބޭނެ ާއެއްޗެއް ކަމަށްާާހަމަ

ާއެކަމެއް ާއެބަާާވަންޏ މުން ާައޅުަގނޑަށް ާދުވަހަކު ާއިހަކަށް ާދަންނަވ ނީ ނުޑާހަމަ ާއަުޅގަ ާއިން ާުނވޭ.ާތުލުސްދޫ ާވެސް
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ާކޮޕީ ބުގެ.ާމީގަިއާމިާއޮންނަނީާއެންސްޕ ގެާއެއްާޮފނުވ ފަާއެންސްޕ އިންާއެާމީުހންނަށްާދިންާޖަވ ާއޮތްާސިޓީެއއްގެ

މަދަނައިގައިާބައިވެިރވ ންާސަރުކ ރުންާފައިސ ާާކަމަށްާވަންޏ ާމިދޭާމަދަނައިގެާޚިދުމަތަށްާލ ރިދައްކ ނެާފައިސ ާނެތް

ާގޮތްާދޭާެއކަށަައޅ ލ ފައިއްކައިދަ ކުުރން.ާދެންާމިާއޮންނަނީާއީާރީނދޫާކުލައިގެާފޯމުގައިާޮސއިތަެކއްގެާމަތިން.ާއެވ 

ާރ އްޖެ ާއެއީ ާބައިވެިރވ ން ާޕްލަސްގައި ާހޯދަންާާމަދަނަ ާޚިދުމަތެއް ާނުލިބޭ ާނުކުރެވޭ، ާރ އްޖޭގައި ާދ ން ާބޭރަށް އިން

މީހ ާލ އިރުަގއިާއެށްާދ ން.ާދ ންާބަލައިވެއްިޖއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންާމިާޖެހެނީާރ އްޖެއިންާބޭރުގެާކޮންމެވެސްާޤައުމަކަ

ާމަދަނަާ ާމި ާނެތިގެން ާފައިސ ދ ނެ ާއެންސްޕ އަާއަތުަގއި ާއެހީތެރިކަމެއް ާމިާށް ާާއަށް ާމަދަނަާދަނީ. ދ އިރުގައި

އެއްާދައްކަެއްއާާއެއްާނެތްާބައިވެރިވ ކަށް.ާއެކަމަކުާސަރުކ ރަކުންެނއްާެއާފައިސ ާމީހ ާއަތުަގއިާލ ރިޕްލަސްގައިާއެ

ާރ އްޖެ ާދ ނީ ާ ާމީހުން ާއެ ާދަންނަވަނީ ާައޅުަގނުޑ ާހޯދައިގެންޯތއޭ ާފަިއސ  ާކޮންތ ކުން ާދެން ާބޭރަށް.ާާނުދޭ. އިން

.ާއިއެއްާނެތްާފެސިލިޓީޒްތަެކއްާލިބޭކަށް.ާދެންާއެާމީހަކުާމަރުވަންދެކަންާއޮންނަންވީތޯއޭާމިާތަނުގަާއެކަމަކުާމ ލޭގަ

ނުޑާ ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުގަ އެއީޯތއޭާސަރުކ ރުންާރައްޔިުތންނަށްާއަޅ ލ ާގޮތަކީ.ާމިާސުވ ލުާއެބަާމިއަދުާއަުޅގަ

ާމި ާކުރަން ާއުއްމީދު ާާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާމައްސަލަތަކަށް ާމިފަދަ ާދ އިރުަގިއ ާފ ސްވެގެން އްލެްއާހަބިލު

ާކުލަ ާކުލަ ާނުބަާލިބޭނެކަމަށް ާފ ހަގައަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާއިޖްތިމ ޢީާލ . ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުން ކޮށްލަން

އެއްާނޯންނ ނެޭއާާއްވެސްާކަމެްއެގާފައިދ ލ އިުރގައިާިމއިންާއެާކަމ ާހުރިހ ާކަންތަްއތަކެއްާހޯދައިދޭންާބަލައިރައްކ ތެރި

ާކަންތައްތަ ާއިންސ ފުވެިރކަމ މި ާނުކޮށްެދވޭާއް ާަރއްޔިތުންާއެްއކޮށް ާރަްއޔިތުންނަކީ ާވަންޏ . ާދެިކގެްނާާކަަމށް ކަމަށް

ާދެކިގެ ާކަމުަގއި ާރައްޔިެތއް ާމީހަކީ ާއެ ާމީހަކަސް ާހުރި ާޕ ޓީެއއްަގއި ާކޮންމެ ާކުިރއަްށާއެއީ ާއަޅުަގނޑުމެން ން

ާެއާޖެދ ން ާހަމަ ާބައިތިއްބަިއގެން ާމިާފެންނަނީާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާކައުންސިލަރުންތައް ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ހޭނީ.ާމިހ ރު

ާ ާމިއަންނަ ާމިކައުންސިލަރުންނަކީ ާތިބެ ނޑިޑޭޓުންނަށްވެ ާކެ ާކުރިމަތިލ  ާއިންތިޚ ބަށް ާކައުންސިލް ދަންނަވަީނާާލޯކަލް

ާއަޅުަގނުޑާ ާކޮށްދޭނަމޭ. ާކަމެއް ާިމވެނި ާވޯޓުދީފިއްޔ  ާތިމަންނަމެންނަށް ާވަދެއްޖިްއޔ ، ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ތިމަންނަމެން

ާގޮވަިއގެންާ ާމަންމަ ާއޭނަ ާމީހ  ާމަސައްކަްތކޮށްދޭ ާޑީ.އ ރު.ީޕާއަށް ާއިްސކޮށް ާއެންމެ ާދިއްފުށީގެ ާބޭނުން ފ ހަގަކޮށްލަން

ާއެހީއަ ާސަރުކ ރު ާދ ން ާތިމަންނަމެން.ާބޭރަށް ާބައިވެިރކޮށްދޭނަމޭ ާޕްލަސްގައި ާމަދަނަ ާކަލޭ ާމިބުނަނީ ާއެދުނީމަ ކަށް

ބައިވެިރކޮށްފައިާމ ދަމ ާއިންާމ ދަމަާއަށްާމަދަނަާޕްލަސްާިއންާއެހީލިބޭނެާގޮްތާހަދައިދޭނަމޭާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާފޯެމްއާ

ާޤ ނޫނުތަކުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއީތޯ ާއިންޞ ފަކީ. ާމިއީތޯ ާރައްކ ތެިރކަމަީކާާފުރ ލ ށޭ. ާމިއުޅޭ ހޯދައިދޭން

ާމީހެއް ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާކޮންމެ ާހޯދައިދޭންޖެހޭ ާރައްކ ތެރިަކން ނޑުމެން ާރައްޔިތުންނަށް.ާރައްޔިތުންނަްށާއަޅުގަ

ނޑުމެންާާކަމަށް ނޑުމެްނާމިއުޅެނީާނިކަމެތިންނަށްާއަޅ ލަން.ާއެމް.ޑީ.ޕީާޕްރޮމޯޓްކުރ ަކށްާނޫންާއަޅުގަ ާވިޔަސް.ާއަުޅގަ

ާރައްޔިތުންނަށްާޤ ނޫނުތައްާމިާމަޖިލީހުންާހަދައިދެނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާعليكنާاسالم ާމަޖިލީހަށްާ. ާމި ާބިލެއް ާރައްކ ތެރިކަމުެގ ާއިޖުތިމ ޢީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުިރއްޔ 

ާބިލުާ ާފޮނުވ  ާސަރުކ ރުން ާއެއީ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުަގނުޑ ާސަރުކ ރަށް ާމިައދުގެ ހުށަހަޅައިދިންކަމަށްޓަކައި

ާދަންނަވ ީނާ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުްނ ާފަރ ތުން. ާމެންބަރެއްގެ ާޕ ޓީގެ ާތަމްސީލުކުރ  ާސަރުކ ރު ާއެ ާމިހ ރު އަންނ ނީ

ނުޑާާރަނަގޅުާިބލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާރައްޔިތުންނަށްާހެވ އިާލ ބައަްށޓަކައިާމިފަދަާހެޔޮ ކަމަށްޓަކައިާއަޅގަ

ާއެ ާޝުކުުރދަންނަވަާއަދިވެސް ނުޑާސަރުކ ރ ފަރ ތަށް ާއަުޅގަ ާމިާން.ާމިއަދު ނޑަްށާާެއއްކޮޅަށް ާއަުޅގަ ވ ަހކަދައްކަނީ

ނޑަްށާރަނގަުޅާކަމެްއާަސރުކ ރުންާކޮށްފިްއޔ ާއަބަުދވެްސާއަާއެްއޗެްއާދީގެނެއްާ ނޑުާދަންނަވ ފަިއާނޫން.ާައުޅގަ ުޅގަ

ނޑުާއެކަަމކަށްާމަރުޙަބ ކިޔ ނަމޭ.ާއެގޮތުންާިމއަދުާމިާބިލަކީާމިއީާސަރުކ ރުާ ންާކޮށްދީފައިާއޮތްާެހޮޔާއޮންނ ނެާއަުޅގަ

ާރަނގަޅު ާބިލުގެ ާއ ދެ،ާމި ާޝުކުރުދަންނަވަނީ. ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާމިކަމަށްޓަކައި 4ާާކަމެްއ. ާމ އްދ ގެ )ށ(ާައްށާަވނަ

ާމުްއސަ ާފަޤީބަލައިލ އިރު ާގެަނއީާާރުންނ ނދިންނ ިއ ާމި ާބިލަށް ާމި ާގޮަތަކށް ާމިކަހަލަ ާފަަރޤުކުޑަކުރުން، ދެމެދުގައި

ާބައިންާ ާަކމެއް.ާމި ާއުފެދޭ ާއަޅުަގނުޑާުސވ ލު ާިމއީ ާމަޤްޞަދެްއގައިތޯ ާނުޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ދ ކަާކޮން ާކޮންމެހެން ، ށް

ާއެޭދކަމެއް.ާދެންާމިާމ އްދ ގެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުިނކުރުމަކ4ާާީއަޅުަގނޑުާމަޤްޞަދުާތެރޭަގިއާ ނޑު ާއަުޅގަ އެއީ

ާމ5ާި ާގޮސް ާ)ނ( ާ)ށ(، ާ)ހ(، ާމ އްދ ގެ ާއ ާވަނަ ާ)މ( ާގިަނާާއޮތީ ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ހަމައަށް

ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކިއާ ާއެހީތަކެއް ާމިފަދަ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީެއއް ާމިފަދަ ާއ ދެ، ާަރއްޔިތުންނަށް. ޙައްޤުތަކެއް

ާވި ާޕ ޓީެއއްެގާމިފަދަ ާވަކި ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާކުރިކަމީ ާކަމެއް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާވިސްނ  ސްނުމަކުން

ާއިސް ާމީހުންނަށް ާތ އީދުކުރ  ާކުަލއަކަށް ނޑުމެންނަްށާަކންދީ،ާއަހައްމީހުންނަށް،ާވަކި ާއަުޅގަ ާނުޭދނެކަން މިްއޔަތުކަން

ާކަމެއް ާއ ާރަމްޒުކޮށްދޭ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާައޅުގަ ާދަނީކަމަށް ާައޑުިއިވގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ާމިއަދުާެދ،

ާލިބިގެންާ ާވެސް ާތ އީދުކުރ ާާއެހީތެރިކަމެއް ާކުލައަށް ާރީނދޫ ާއ ެދ، ާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ދަނީ

ާޙަ ާފޯރުޮކށްދެނީ.ާއޭގެތެޭރގައި ާއެހީތެރިކަމެއް ާހުރިހ  ާމީހުންނަށޭާމިއަދުާސަރުކ ރުން ާވެސް ާހުރެދ ނެ.ާޙަޤީޤަތާ ޤީޤަތް

ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހުރެދ ނެ. ާވެސް ާކަންތައް ާމަޖިލިސްާާޚިލ ފު ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަ ާސަރުކ ރު ާމިއަުދގެ ޮގތުގައި

ާިގަނާ ާވަރަށް ާނުވ  ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާސަރުކ ރަށް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ މެންބަރުން

ނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާޚ އްޞަކަންތައްތައްާހުރިކަންާއަ ނޑުާވަރަްށާގޮެތއްަގއިާބަލިާމީހުންނަށްާހަމަާވަާުޅގަ ރަށް،ާއަުޅގަ

ާއަޚު ާއެބޭފުޅުގ ތް ާހަމަ ާމަޖިލީހުގައި. ާރައްޔިތުންެގ ާމިތ  ާތިބި ާއެބަ ާޕްރޮސީޖަރެން ާއޮންނަ ާެއ ާވެސް ްއެގާންނަށް

މިއަުދާ، ނޑުގެާލޮލަށްާހުރީާފެނިފަ.ާއެހެންވީމ އަުޅގަގޮތަކަށްާއެކަްނާނުކުރެިވގެންދ ާމަންޒަރުާެވސްާާތެރެއިންާނޫން

ާމީހުންނަށްާ ާބަެއއް ާނިްސބަތްވ  ާމީހުންނަށް،ާސަރުކ ރު ާަބއެްއ ާތެރޭަގއި ާއުސޫލުތަުކގެ ާަބއެްއ ާގެްނގުޅޭ ސަރުކ ރުން

ާފަސޭހަ ާތަންކޮޅެއް ާމީހުންނަކީ ާބަެއއް ާއޭގެތެޭރަގއި ާއެކަމަކު ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާވ ާާދަތި ާކަންކަން އިން

ާ ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާމިދަނީ ާފެިނގެން ާއަޅުަގނޑަށް ާމިހ ރު ާެއއީ ާވެދ ނެ. ާވެސް ާނޫންމީހުންނަށް ާމީހަކު ނަމަާާހުރި

ާޑީ.އ ރު.ޕީާ ާގެންދަންވީ ާމީހަކު ާހުންނަ ާއަްށ33ާާގައި ާޕ ޓީ ާއެ ާއެކަމަކު ާވެސް. ާދީގެން ާރުފިޔ  މިލިޔަން
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ާވެސް ާއެކަްއޗެްއ ާހަމަ ާމީހަކަށް ާދެމިހުންނަ ާާޚިދުމަތްކޮށްދިނުމުގައި ާމިއަދު ާމިއީ ާހުރިހ ނުލިބޭ. ގޮތަކީ.ާާލަތު

ގެާވ ހަކަާައޅުަގނޑުމެންާދައްކ އިރު،ާމަދަަނާއިުރާދެންާމަދަނައިާތުާވ ހަކަާދަްއކ ތަފ ތުާގޮްތގޮތަށްާތަފ ، އެހެންވީމ 

ާޕްރޮގްރ ެމްއާ ާގެނައި ާސަރުކ ުރން ާކުީރގެ ާއަދި ާޕްރޮގްރ ެމކޭ. ާރަނގަޅު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ޕްރޮގްރ މަކީ

ގްރ މަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާޕްރޮގްރ މްާއިތުރަށްާތ ޒ ކުރުމަށްޓަކައިާއިތުރަށްާއެާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާމިއަުދާޕްރޮ

ާއަޅުަގނ ާގެންދ ތަން ާކުރައްވަމުން ާމަސައްކަތްތަެކްއ ާއެހެންވީމ ސަރުކ ރުން ާއެބަ. ާފެނިގެންޭދ ެއީއާ، ޑަށް

ާޕްރޮ ާއެފަދަ ާކަމެއް. ާއުފ ކުރަންޖެހޭ ާއަިދާއަޅުަގނޑުމެން ާހިފަހައްޓ  ާއޭތި ާސަރުކ ރުްނ ާމިއަދުގެ ގްރ މެއް

ާެއީއ.ާ ާގެންދ ކަން ާކުަރްއވަމުން ާެއގޮތަށް ާެއކަންތައް ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތް ާެއއަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާވ ހަކަާ ާމިދެންނެވި ާކުރިްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާއުނަދގޫވެދ ނެ ާތަންކޮެޅއް ާމީހަކަށް ާނެްތ ާމަޢުލޫމ ތު ާެއއްާާއެހެންވީމަ،

ާއިތުރަްށާ ާެއކަން ާތަޢ ރަްފކޮށް ާއެ ާޕްރޮގްރ މް ާމަދަނަ ާސަުރކ ރުން ާކުރީގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކޮށްލަން.

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާއަުޅަގނޑު ާމަސަްއކަތަށް ާގެންދަވ  ާކުރައްވަމުން ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުެގ ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި

ާލުއިފަސޭަހޮގތަ ާމިއަށްވުރެ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާތަނަވަސްކޮށްެދއްވުަމީކާއަދިވެސް ާމަގެއް ާކުރެވޭނެ ާމިކަން ކަށް

ާވެްސ.ާ ާފަސޭހަކަން ާމިހ ރު ާކުރިއަްށވުރެ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމެކޭ. ާއެދޭ ާސަރުކ ރުން ާިމއަދުގެ އަޅުަގނޑު

ާެއއްާނުޭވ.ާރުފިޔ ާދީފައިާމަދަނަާޕްލަްސަގއިާބަިއވެރ5722ާިއެހެންނަމަވެސް،ާބަިލާވެދ ނެަކމަކަށްާގިނަާފަހަރަުކާ

ާމިއަދުާ ާވަސީލަތެއް ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ާއެހީތެރިކަމެއް ާސަރުކ ުރން ާކަންތައްތަުކަގއި ާދިމ ވ  އެހެންވީމަ،ާުކއްލިއަކަށް

ރުފިޔ ާއ ިއ7222ާާވެސްާއެހެންާދިމ ވ ާކުދިކުދިާކަންތަކުަގއިާާޤ އިމްކުރެވެންޖެހޭާއެބަ.ާއަުޅަގނޑަށްާއެނގޭާމިހ ރު

ާއެހެާޓިކެޓ  ާއެަބދޭ. ާވެްސ ާކަްނތަދެްއވަމުން ާބޮޑެތި ާމ  ާމިއަްށވުރެ ާމިދެންެނވީ ާދިމ ވޭ.ާންނަމަވެސް، ާއެބަ އްތަކެްއ

ާމިފަދަާ، އެހެންވީމ  ާފޯރުކޮށްދޭއިރު ާބަޔަކަށް ާޙައްޤުތަކެއް ާއިޖުތިމ ޢީ ާމިފަދަ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާކަންތައްަތކަށްވެސް އެފަދަ

ާކުރެވޭނެ ާަފސޭހަކޮށް ާތަްނކޮޅެއް ާދޭތެރޭގައި ާކަންަތއްތަކ  ާއެފަދަ ާއޮތުަމީކާާބިލެއްަގއި ާތަނަވަސްވެަފއި މަެގއް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާޕ ޓީގެ ާހިންގ  ާސަުރކ ރު ާއަދި ާޮގވ ލ ކަމެއް. ާސަރުކ ރަްށ ާިމއަދު އަޅުަގނޑު

ާކަމެއް.ާތި ާބޭނުންާގޮވ ލ  ާކަމެއްާބޭފުޅުން ާކޮންމެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާކޮށްެދވިދ ނެ.ާެއީއާާވެއްޖިްއޔ  ވެސް

ާތިއަޅުަގނޑުމެ ާއައިސްފިްއޔ  ާސަރުކ ރެްއ ާރަނގަޅަށް.ާާްނގެ ާވަރަށް ާގެންުގޭޅނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބޭފުޅުން

ާތި ާދޭތެރޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާައޅުަގނޑުާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާކުރ ގޮތަކަްށ ާކަންތައް ާނުކުރ ނަްނ.ާބޭފުޅުން މެންނެއް

ގައިާރަްއޔިތުންނަށްާހެވ އިާލ ބައަށްޓަަކއިާމިހެްނާމިދެންނެވިާކަންތަްއތަކ ާދޭތެރޭާފުންކޮށްާވިސްނުމަށްފަހު، އެހެންވީމ 

ާމ އްދ ތަކަްށާ ާބައެއް ާބިލުގެ ާމި ާގެންދ ނަން. ާކިޔަމުން ާމަރުޙަބ  ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާކަންތަކަށް ާހުރިހ  ކުރ 

ާތަފ ތު ާމުޖުތަމަޢުގައި ާމި ާއަދި ާމައިންނަށ އި ާއެކަނިވެރި ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމަ ާބަލައިލ އިުރގައި

ާމަސައްކަތްތަެކްއާ ާގިނަ ާތަފ ތު ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާއެހީތެރިކަން ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއެހީތެރިކަމަށް ގޮތްގޮތަށް

ާކުރަމުން ާމަޖިލީހުން ާއެހީާގެންދ ާރައްޔިތުންގެ ާޚ އްޞަ ާބައްލަވ ، ާމިާާތަން. ާބިލެއް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  އަށް
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ާފ ސްކޮށްފައި ާާމަޖިލީހުން ާޭއގެ ާއިނގޭތޯ. ާމިވެްއޖެ ާލިބިގެން ާއެހީތެރިކަން ާމީހުންނަށްތޯ ާކިތައް ާމިއަދު ާސަބަބުްނ

ާމިސަރުކ ރުންާ ާމިއަދު ާކަމެްއ. ާކުރަްއވ ނެ ާސަރުކ ރުން ާމި ާމިއަދު ާދެމެހެއްޓުމަކީ ާއެގޮަތށް ާއެކަންތައް ާއ ދެ، ދަނީ.

ާހުރިކަމުަގިއާ ާކަންތައްަތއް ާޤަބޫލުނުުކރެވޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންތައްތަުކަގއި ާބައެއް ާމީގެތެޭރަގއިާކުރ  ވީނަމަވެސް

ނޑުމެންާ، ރެވޭާކަންތައްތަެކއް.ާެއހެންވީމ އެބަހުރިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާކަންތައްތަަކކ އިާަޤބޫލުނުކު އަުޅގަ

ާކުރ ށޭ.ާ ާކަންތައްތައް ާޮގތަށް ާފެންނަ ާއެތެރެ ާކުރ ށޭ. ާމިކަންތައްަތއް ާޓްރ ންސްޕޭރެންސީކޮށް ާތަންކޮޅެއް މިދަންނަވަނީ

ާފެ ާތިއެތެރެ ާމިއަދު ާވެްސ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރީމަ ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ބޭފުޅުންނާ ާންނަ

ާސަުރކ ރަްށާ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާލިބިގެންދ ނެ.ާމިއަދު ާފުުރޞަތު ާވ ހަކަދަްއކ ލުމުގެ ާޚިޔ ެލއްަގއި ާެއއް ާމިހެން އެްއގޮތަށް

ާމި ާމިގޮތަށް ާމިއަދު ާުބނެފ ނެ ާމީހުން ާަބއެއް ާިމާާތ އީދުކުރ ތީ ާމިއަދު ާބިލަށް ާމި ާއެހެންނަމަވެްސ، ވ ހަކަދަްއކަނީ.

ާމިތަނަްށާ ާބިލެއް ާލިބޭނެ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާމިފަދަ ާރައްޔިުތންނަށް ާބަލ އިުރ ާުއސޫލުތަކަށް ާބިުލގެ ާމި ވ ހަކަދަްއކަނީ.

ނުޑާއުފ ވ ާއްޔަތުންާއަޅުާތަމްސީލުކުރ ާމެންބަރެއްެގާހައިސިާާއައުމަީކާމިއީާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާމިއަުދާރަްއޔިތުން ގަ

ާމި ާކޮށްދޭށޭ ާމިކަންތައް ާމިޮގތަށް ާއެހެްނވީމަ، ާމިއީ. ާމިތަނުންާާކަމެއް ާހަމަ ާތިއީ ާމިދަންނަަވނީ ނޑު ާއަޅުގަ ބުނަނީ.

ާ ާހަމަ ާވެސް ާބިލުތަކަށް ާހުނިމިގެންދ  ާމަޖިލީހުން ާހިތ  ާތަސްދީޤުރުމަތްތެރިކޮށް ާއެ ާެވސް ާބިލުތައް ކުރަްނާނިންމ 

ާތަސްމިއޮ ާމަތީން ާއުސޫލެްއގެ ާއޭގެންނަ ާލިދީޤުކޮށް ާއެހީތެރިކަމ އިން ާހުރިހާ ޭއގެާ،ބެންޖެހޭނެ ާމަންފ  ާލިބެންޖެހޭ ން

ާމިފަދަާ ާސަރުކ ރުން ާމިައދުގެ ާއެހެންކަމުން ާކަމެއް. ާެއދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާދިއުމަކީ ާލިބިގެން އެންމެންނަށް

ާމި ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު ާުޝުކރުދަންނަވަމުން ާހުށަހެޅުއްވީީތވެ ާާހިސ ބުންާބިލެއް .ާعليكنާسالمالوނިންމ ލަން.

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް

ާމިއީާ ާފ ހަގަކުރ  ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާިބލަކީ ާމި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާގޮތުަގއި.ާމިާ ާބިލެއްގެ ާކަންތައްތަެކއްރަނގަޅު ާރަނގަޅު ާކަންތައްތަަކކީ ާގިނަ ާއެހެންނަމަވެސް،ާާބިލުގައިވ  ަކމަށ އި

ާމި ާވިސްނުމުގައި ާިމހުރި ާޚިޔ ލުފުޅުގައި ާތިމަންނ މެންާާމެންބަރުންގެ ާަކންތައްތައް ާބައެއް ާކަހަލަ ާއެހެން އަންަނނީ

ާވ ހަކަ ާަރނގަޅު ާވ ހަކަ. ާހުރި ާަކންތައްތަކެއް ާކަހަލަ ާކަންބޮޑުވ  ާގޮތެއްއެާާމީގައި ާކޮންމެ ާބިެލްއާާއް. ިވޔަސް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާހުށަހެޅިގެން ާހިނގައިދ ނެ. ާހުށަނޭޅި ާގޮތުަގއި ާރަނަގޅު ާއެންމެ ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ދ އިރު

ާގޮތުަގިއާ ާބިލެްއގެ ާަރނގަޅު ާެއއީ ާފ ހަގަކުރެވެންޏ  ާަކމަށް ާރަނަގޅު ާކަންތައްަތއް ާގިނަ ާގޮެތއްަގއި ނޑު ާމަިއގަ ބިލުގެ

ާވ ހަކައަޅުަގނޑު ާރަނގަޅު ާބަލައިގަެނވޭނީ. ާާމެންނަށް ާބިލު ާސަރުކ ރުން ާފަރ ތްތަކަކާ ެއއް. ާގިނަ ާހުށަހެޅުއްވީ

ާތައްޔ ުރވެގެންާމަޝްވަރ ކުރެްއވި ާހުށަހެޅުމަށް ާބިލު ާހުރީ.ާމި ާލިބިފައި ނޑަްށާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅގަ ިދޔައިުރަގިއާާކަމަށް

ނަޑއެޅުނުާމެންބަރުާމިާގޮތުންާމިާބިލުާާމިާބިލުާމިއަދުާކަންދިމ ކުރި ވަގުތުާާހުށަހަޅުއްވަންާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާކަ
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ާ،ޟަރޫރީާބޭނުމެއްގައިާމަޖިލީހަށްާވަޑައިުނގަނެވުނީ.ާނޮިޅވަަރމްާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު

ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާހުރީ ާަމޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމަްޝވަރ ުކރެއްިވކަމަށް ާމީގައި ާގްރޫޕްެގާާއެބޭފުޅ  ޕ ލިމެންޓްރީ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކ ާވެސް.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދ ާެވްސާ

ާމަޝްވަރ ކުެރްއވިާ ާބިލުގަިއ ާބިލުާާމި ާމި ާރައްކ ތެިރކަން ާއިޖުތިމ ީޢ ާއޮތީ. ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާައޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ާފޯ ާދިމ ވ ާރައްޔިތުންނަށް ާޭއގެ ާނެތިގެން ާޤ ނޫނެއް ާދެެކވެނީ ާމި ާމިތަނުގައި ާައޅުަގނޑުމެން ާދ އިރުަގއި ރުކޮށްދެމުން

ާވ ހަކަ. ާއައިސްފަާއުނދަގޫތަެކްއގެ ާޤ ނޫނު ާމިއޮތީ ާޤ ނޫނުާިމައދު ާމި ާލިޔަންވީ ާޤ ނޫނުގަިއ ާމި ާއެހެންވީމަ، .

ާމި ާކަްނތައްތައް ާގިނަ ާމިހިރަ ނީޑގަިއ ާސިކު ާމެންބަރުން ާޤ ނޫުނާާފަރުމ ކުރަންވީ ާލައްަވިއގެން ާތެރެައށް ޤ ނޫުނގެ

ާމައުނަ ާޙަޤީޤީ ާވ ހަކަ ާމިދައްކ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޭރުން ާފަރުމ ކުރެުވނީމަ ާގޮތުަގއި ާދޭހަވެގެްނާާރަނގަޅު ާމީގައި އެއް

ާގޮތަކަށޭާ ާގޮތަކަށޭ،ާެއވެނި ާމިވެނި ާތިބެގެން ާވަރަކަްށާމިތަނުގައި ާކިތަންމެ ާކުެރވެްނާއަންނަނީ ާދ ނީ.ާމިކަންތައްތައް

ާކުލައެއް ާޙަޤީޤީ ާބަސްފުުޅގެ ާއެވިދ ުޅވ  ާނެތިއޭ ާއެނގުމެއް ާމަޖިލީހަށް ާހިނގަނީ،ާަރއްިޔތުންގެ ޖެހިގެްނާާކަންތައްތައް

ާއޭގެ ާބިލުން. ާމި ާތަހަާދ ނެ ާއިޙްސ ސްތަކަށް ާތަހައްމަލުކުރެވޭނެމެންަބރުންގެ ާލުެޔއް ާވެސް ާޔަޤީނުން ކަމަްށާާްއމަލު

ނުޑާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުދ އިރ ގެާޢިއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުެރވެނީ.ާވަިއކަރަދޫާ ގެާވެސްާވ ހަކަފުުޅގައިާއަުޅގަ

އަކަށްާނަމަާއޭނ ާކަމަްށާވަނީާރައްޔިތެއްާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާރައްޔިތަކުާވެސްާރ ްއޖޭގެާލޮބުވެތި

ާއެހެންާކަަމށްާވަނީާލިބެންޖެހޭާޙައްޤެއްާއޮތް ާފަރ ތަކުންާނަމަވެސްާއެކަންާރަނގަޅުާާނަމަާއަދިާޮޑކްޓަރަުކާވިޔަސް

ާ ާބަލި ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަންޖެހޭީނ. ާއެކަން ާެއކަންާހާ ގޮތުަގއި ާސަރުކ ރުން ާަކނަޑއަޅ ނީ ާމީހަކު ާއޮތް ލު

ާބައްެޔްއާ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަރ ތަކީ ާަކނޑަެއޅެްނޖެހޭނެ ާވެސް ާބިލުގައި ާއަދި ާފަރ ތަކީ ކޮށްދެންޖެހޭނެ

ާރަނގަޅަށް ާއެއީާސިޔ ސީާއެންމެ ާކުުރވައިިފއްޔ  ާއެކަން ާނޫނިއްޔ  ާލަްއވ  ާޮޑކްޓަރަކަށް.ާޑޮކްޓަަރކު ގޮތުްނާާއެނގޭނީ

ާސިޔ ސީާގޮތުންާޑޮކްަޓރަކުާކަމެއްާކޮށްފ ނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނަޑކަށްާޤަބޫލެއްާ، ވުނުާކަމަކަށްާވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ކުރެ

ާމިހުން ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެނގެްނޏ ާނުކުރެވޭ.ާެއއީ ާޑޮކްޓަރެްއކަން ާވެސް ާމަތީގައި ާހަނގުރ މަ ނަނީ

ާދެ ާހަނގުރ މައިގެ ާނ ންނަާާއެ ާހަމަލ  ާއެ ާގަޔަށް ާމީހ  ާޑޮްކޓަރު ާވެސް ާހިންގ އިރު ާޖަރީމ  ާއަނިޔ ވެރި ާއެ ާފަރ ތުން

ާދެ ާއެހެންވީމަ، ާބަހައްޓ . ާވިސްނުން ާއެާގޮތަކަށް ާތިއްބަވ  ާއެަބ ާޑޮްކޓަރުން ާހަނގުރ މަތަކުަގއި މީހުންގެާާފަރ ތުގެ

ާއެނގޭ ާޑޮކްޓަރެްއކަން ާެއއީ ާއަޅުއްަވއިގެން ާާހެދުން ާއެއްވެސް ާޑޮކްޓަރުންނަީކ ާއެހެންވީމަ، ލެްއަގިއާހ ގޮތަށް.

ާޤަބޫލެއްާ ާސިޔ ީސާގޮަތކުްނާސިޔ ސީނުކުރަްނާއެާއަޅުަގނެޑއް ާަވކި ާއޮންނަާާއީ ާބަލިހ ލުގައި ާމީހަަކށް ާަވކި ވެގެން

ާބައެ ާުނކޮށްދޭނެ ާކަމެއް ާއެކަހަލަ ާފ ހަގަާމީހަކަށް ާއަޅުަގނަޑކަށް ާގޮުތގަިއ ާހަމަާއެއްާްއެގ އެހެންމެާާުނކުރެވޭ.

ާގޮތުަގިއާސްޕ އެން ާރަނގަޅު ާބިލު ާމި ާއަންނ ނެ ާމިއަށް ާހައްލެއް ާވެސް ާއެކަުމގެ ާދެކެވޭ. ާެއބަ ާވެސް ާވ ހަކަ ގެ

ހ ާމ އްދ ތަކެއްގަިއާައކީާމީގައިާއެަބހުރި،ާމިާބިލުގައިާއެބަހުރިާހަމަާހުރިާފަރުމ ކުރެވުނީމަާމިާދެކެވޭހ ާވެސްާވ ހަކަ

ާރައްޔިތުންަނށް ާއެބަހުރި ާމުހިއްާވެސް ާއަސ ސީ ާބޭނުންވ  ާފަރ ތުންާމިވަގުތު ާސަރުކ ރުގެ ާކަންތައްތަކެްއ މު
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ާދެ ާގޮުތގައި ާއެންާސަބްސިޑީްޒގެ ާއެބަހުރި. ާގޮތްތަކެއް ާރައްޔިތުންނަށްާޭވނެ ާލޮބުވެތި ާރ އްޖޭެގ ާވެސް ާއިން ސްޕަރ

ނޑަްށާ މިލިޔަނެއްހ ާރުފިޔ ާޚަރަދުާއެބަާކުރެވޭ.ާހަމަާޔަޤީނުންާވެސ45ާާްމަޢުލޫމ ތުާހުރިާމަހެއްގެާމައްޗަށްާއަުޅގަ

ާަވކިާ ާއެީއ ާނެތް ާއެނގިފަެއއް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާދަނީ. ާޚަރަދުކުެރވެުމން ާަފއިސ  ާއެ ާރަްއޔިތުންަނށް ާޤައުުމގެ އެީއާމި

ާކުށްކަމަ ާަމޢުލޫމ ތު ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެކަްނާދަނީ.ާއަދި ާަބޔަކަށްކަން ާނުވކުލައެްއގެ ާއަތޮުޅެގާާށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނަމަ

ާ ާހުރި ާމަދަނައިފްލެޓުޗ ޓްކޮށްފައި ާއަދި ާހަމަާތަކ ިއ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޚިދުމަތްތަކަކީ ާދޭ ާފަރ ތްތަކުން ާހުރި ާޖެހިފައި ގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާނޫނޭ ާބޭފުޅުންނަކަށް ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާއެއީ ާފަރ ތްތަކަކީ ާގިނަ ާެއއީ ާއެގޮތީ ާވެސް ޔަޤީނުން

ާިހތ މަ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާަޖވ ބުދ ރީާރައީސް. ާސަރުކ ރު ާެއގޮތަްށާއަކީ ާމިދައްކަނީ ާފަރ ތްތަކުން ާހުންނަ ކުރުވަން

ާބުނީަމާ ާފަރ ތެޭކ ާއިދިކޮޅު ާބޭނުންކުރަން. ާެއގޮތަށް ާއެަބސް ާފަރ ތްތަޭކ ާއިދިކޮޅު ާުނބުނޭ ާހިތެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ވ ހަކަ.

ާ ާކަމެއްގައި ާކޮންމެ ާވިސްނެނީ ާމި ާއިދިކޮޅުހަދަންރައްޔިތުންނަށް ާޖެހެނީ ާއެީމހުން ާނޫން.ާާވެސް ާއެހެނެއް ާ ކަމަށް.

ާހުންނަންޖެހޭނީ.ާއެހެނެއްާނޫންާ ާއިދިކޮޅަށް ާއަބަދު ާކަމަކ ާވެސް ާކޮންމެ ާދެން ާބޭނުންކުރީމ  ާއެބަސް ާއެހެން އިދިކޮޅު

ާހިތެ ާހަމަ ނޑެއް ާއަުޅގަ ާވެސް ާބޭނުންކުރ ަކށް ާބަސް ާއެ ާެއާވ ހަކަ ާއޮންނަނީ.ާއިިދކޮޅު ާއެކަން ނުބުނޭ.ާސަރުކ ުރާއް

ާޒިންމ ދ ރުކަމ ޖަވ ބުދ ރީ ާމިޖެހެނީ ާއޮންނަން ާފަރ ތްތަެކއް ާމިާކުރުވ  ާހެދިމ  ާއިދިކޮޅު ާކޮންމެާާވ ާއެީކގައި. ގޮތަކީ

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާބިލެއް ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާބިލުގައި ާމި ާހަދަނީ. ާއިދިކޮޅު ކަމެއް

ާ ާކުރީަގއި ާމީގެ ާޢާ ފ ސްކޮށްފި ާބިލެއް.ާއެއީ ާޒ ތުގެ ާމީގެ ާނޫނަސް ާނަމުގައި ާރައްކ ތެރިކަްނާމި ާއިޖުތިމ ޢީ ުމާއްެވސް

ނޑުތަކ  ާމިންގަ ާެއާާއިޖުތިމ ޢީ ާއެީއ ާމިދިޔައީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާބިލު ާއެ ާބިލެއް. ިޚލ ފު

ާކަންތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާމަޖިލީހުން ާމި ާވެސް ާބިލުގައި ާެއ ާތަން. ާފ ސްކޮށްަފިއާޢަމަލުނުކުރެވިގެންދ  ާހަމަ ަތކެއް

ާ ާެއހެންނަމަވެސް، ާހުރީ. ާގޮުތގައި ާހަޅެއްެލވުމ ރަނގަޅު ާމަގުމަތީގައި ާގިަނާާމ ލޭ ާވަރަށް ާމިޒ ތުގެ އަދިެވްސ

ާމިައުދާ ާވަގުުތ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނަޑށް ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާއެބަދޭ. ާޚިލ ފަށް ާއެބިުލގަިއ ކަންތައްތަްއ

ާގ ްތވުމ  ާަވނީާއެީކގައިާއައިސް ާއޮްތކަމަށް ާވަގުތު ާދެން ާބިލުގަިއ ާމި ާދެން ނޑަށް ާވަގުތުާާައޅުގަ ާފަހުން ނަމަ

  ގެންދަން.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާނަމަާއަޅުަގނޑުާިއތުރަށްާކުރިއަށްާދެއްަވއިފި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ ާ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމިނެޓ52ާުހިސ ބުން ާމެންބަރުންނަށްާގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ހުސްވަގުުތކޮޅެއް

ާއަރުވަން.

ާ

 ]އަށ28ާާް>35އިނ53ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަހުސްާ ާބިުލގެ ާރައްކ ެތރިކަމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާފަށަނީ ާމި ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ނުޑ ާއަުޅގަ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު

ާގެންދިއުމުން. ާޢިއްާކުރިއަށް ާދ އިރ ެގ ާގެމަނަފުށި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާމެންބަުރާއަުޅަގނޑު ޒަތްތެރި

ާމަދަށް.ާއިލްހ މްާއަޙް

ާ

ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާމަޖިލީ ާރަްއޔިތުންގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާރައްކ ތެރިކަމ ޝުކުރިއްޔ  ާއިޖުތިމ ޢީ ާނޮޅިވަރަމްާާހަށް ާބިލެއް ބެހޭ

ާއެ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަނިކުާދ އިރ ގެ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާނުހަނު ެއުކާފ ނަށް

ާދެއްވީތީ ާވިސްުނން ާކުަރއްވަން ާމަަސއްކަތެްއ ާމިފަދަ ާޚިޔ ލުފުޅަކަށް ާއަމިއްަލ ާދަންނަވަން. ާާޝުކުރު އަްށާهللا

ާ ާހަމައެއ  ާބިލެއްާއެޙަމްދުކުރަން. ާމިފަދަ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ުކ

ާއުސޫލަކުްނާ ާކޮންމެ ާނަމަވެސް ާޕްރެޝަރކޮށްގެން ާސަުރކ ރަށް ާމަސައްކަތްކުަރްއވ  ާވައްަދިއގެން ާތެރެއަށް ސަރުކ ރުގެ

ާއެމަނިކު ާވެއްެދވީތީ ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާއިޚުލ ޞްތެރިނަމަވެސް ާނުހަނު ާފ ނަށް ާެއއްކަމ  ާއަދި ފަހަުރާާއެކު

ނޑިވަުޅގަިއާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެކޭ.ާޝުކުރު ނުޑމެންާޤައުމަށްާމިދަ ނުޑާދަންނަވ ނީާބިލަކީާއަޅުގަ ދަންނަވަން.ާއަުޅގަ

ާއަބަދު ާކުރިންާވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާބިލަކުްނާާއެކަމަކު ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާބިލެއްގެ ާއެްއެޗއް ާއުޅޭ ާކިޔ  ެވސް

ނޑުމެންާހުރިހ ާއްލެއްާނުވ ނެއޭ.ާއެއީާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރާ ހަާހުރިހ ާކަމެއް ކަމެއްާާގޮތޭ.ާބިލެއްާނެތިގެނެއްާއަުޅގަ

ާމި ާމިާނުވެގެން ާނުެވގެން ާކަމެއް ާހުރިހ  ާނޫން ާފެނިގެންާާުއޅެނީ.ާޤ ނޫނެްއާނެތިގެނެއް ނޑުމެންނަށް ާއުޅެނީ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންފަހަކ ާޖެހެންާދިޔައީާކުރީަގއިާވެސްާމ ޒީަގިއާވެްސާދ ދި ދިަޔއީާބައްަޕޔަުކާާދެންާވެސްާއަުޅގަ

ާއެ ާކުދިންނަށް ާވިހ  ާޢަމަލުކުރައްވަމުްނާާނެތި ާސަރުކ ރުން ާފޯރުކޮށްދީ ާއަތްތައް ާއެހީތެރިކަމުެގ ާވެސް ުކދިންނަށް

ާމިާގެންދަވ  ާެއކަންތަްއ ާހިސ ަބކުން ާވަކި ާއައިްސ ާސަރުކ ރަށް ާިމއަދުގެ ާއެކަަމކު، ާހުއްޓ ލ ާތަން. .ާފަވަނީ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާއ5ާައެހެންވީމ ، ާހުރި ާމ އްދ ގެ ާގޮވަނަ ާއިން ާ)ހ(،)ށ(،)ނ( ާިމާކުރުތަކަށް ސްފައި

ާ ާއަކުރުަތކަށް ާކަންތައްތަްއ5ާާފަށ ފައިވ  ާދަރިންގެ ާެނތް ާބައްަޕއަކު ާއިތުރުކުރުން، ާމިބައި ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާހަމައެއ ާއިތުރުކުރުމަށް ާއަަދންނަވަން. ާެއކު ާއިޖުތިމ ޢީ ާބޭނުން ާބިލެއްަގިއާާރައްކ ތެރިކަމ ުޅަގނޑު ބެހޭ

ާ ާތެެރއިން ާރައްޔިތުންގެ ާރ އްޭޖގެ ާހީވަނީ ާސްކޫލުއަޅުަގނޑަށް ާބަޔަކީ ާގިނަ ާސްކޫލްާާވަރަށް ާނިމުމަށްފަހުގައި ބަންދު

ާަކންތައް ާލިސްުޓގެ ާފޮތް ާވަނީ ާބަަޔކަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާދަތިވެފަފެށޭއިރުަގއި ާހަވ ުލވެފަިއާ.ާމިއަުދެގާސަރުތަކަށް ކ ރަށް

ާލި ާފޮތް ާމިވަނީ ާފަހިނުވެފަމިއަދު ާމަގެއް ާލިބޭނެ ާފަރ ތްތަކުްނާސްޓު ާބޭނުންވ  ާލިސްޓު ާފޮތް ާވިދ ޅުވަނީ .ާއެބޭފުޅުން

އަންނ ށޭ.ާއެއިރުންާކުރީަގއިާކިެޔވިާލިސްޓެއްާކޮންމެވެސްާކުއްޖެްއގެާފޮތްާލިސްޓުާލިބޭެނއޭ.ާޙަޤީޤަތަކީާއެާލިސްުޓާ

ާ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލަާފޮތްތައްާހުްނނަނީާހަލ ކުވެފަ، ލިސްޓުތައްާހުންނަނީާހަލ ކުވެފައިވަނީާފޮތްާ
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ާއަޅުަގނުޑާ ާހަމަޖެއްސުމަކީ ާއުސޫލެއް ާފަހިވެގެންދ ނެ ާބިލުން ާމި ާވެސް ާކަންތައް ާލިސްޓުގެ ާއެހެންވީމ ،ާފޮތް އެއް.

ނޑުމެްނގެާތެރެއިންާވަރަށްާގިނަާމީހުންާޚ އްޞަކޮްށާކަުމގައިާދަންނަވަން.ާވިޔަފ ރިވެރިްނގެާާއެދޭކަމެއް ވ ހަކަާއަުޅގަ

ާނިކަމެތި ާބޭފުޅުން ާނިސްބަްތވ  ާއަށް ާދ އިާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވ ަހކަދައްކ ،ާކެނދިކުޅުދޫ ާމެންބަުރާގޮތަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާނިކަމެތިއަޙް ާޢީސ  ާއަޅުާާމަދު ާހިތ މަކުރަން. ާވަރަށް ނުޑ ާައުޅގަ ާވ ހަކަެދއްެކވީމ  ާދަންނަވ ީނާޮގތަކަށް ނުޑ ގަ

ނޑުމެންާޢ އްމުާރަްއޔިތުންނަށްާސަްބސިޑީާަކނޑ ލުމަީކާެއއެްއާ ވިޔަފ ިރވެރިންނަށްާސަބްސިީޑާލިބެއޭާިކޔ ފައިާއަުޅގަ

ާއަބަދު ާިވޔަފ ރިވެރިްނ ާކީއްވެޯތއޭ ާނުކުރަމޭ. ާޤަބޫލެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއުސޫލަކީ. ާހަމަޖެހޭ ޯގސްެވގެްނާާވެސްނޫނޭ

ޔަފ ިރވެރިންާކުދިކުދިާިވޔަފ ރިތައްާފައްޓަިއގެންާއުޅޭާކުިދކުދިާފިހ ރަތައްާހުޅުވަިއގެންާުއޅޭާމިއުޅެނީ.ާމެދުފަންތީގެާވި

ާނުލިބޭ ާސަބްިސޑީ ާކަރަންޓު ާެވސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއެާބޭފުޅުންނަކީ ާގޮެތްއާާނަމަ ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާެވސް ބޭފުޅުންނަށް

ާވ  ާިވޔަފ ިރވެރިންގެ ާބޮޑެތި ާދަންނަވަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ާހަކަނޯންނ ނެ. ާޫނން. އަބަދުާ، ެއއް

ާއެާ ާކިޔ ަފއި ާއަޅުަގނޑުމެްނާާވިޔަފ ިރވެރިންނޭ ާިވޔަފ ރިެވރިންނަށް ާމެދުފަންތީގެ ާއަދި ާކުދި ާެދއްކުމަކީ ވ ހަކަ

ާިނޒ މެ ާހަމަަގއިމުއުނދަގޫކުރ ނެ ާެއއީ ާފަިހކުރުމަކީ ާނޫންއް ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރ ނެ ނުޑ ާއަުޅގަ ިއާކަުމގަާވެްސ

ާމިއާ ދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ާމިނިސްޓަރުނޑު ާފިނޭންސް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެންމެާާެއކު ާކަމުަގއި

ވ ާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާާކަުމގައިާާފަހުންާމަސައްކަތްކުރެްއވިާއެްއާބޭފުޅެއް

ާ ާއަދަެދއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާއަޮތުޅތެރޭގެ ާވަނީ ާޖަނަހުންނަވައިގެން ާފޯރުކޮށްދެްއވ ފަރަށްރަށަށް .ާރޭޓަރުތަކެއް

ާއެ ާފ ހަގަކޮްށލަދިނީ ާނަން ާިގަނާާއެމަނިކުފ ނުގެ ާވަރަށް ާރ އްޖޭގެ ާަވނީ ާހުންނެިވާދުވަްސކޮޅު ާއެތ ނގައި މަނިކުފ ނު

ާއަޅުަގނުޑގެ ާމިދަނީ. ާހިންގަމުން ާެއއްޗެހި ާއެ ާމިއަުދ ާމަގުފަހިކޮށްދެްއވ  ާލިުބމުގެ ާޖަނަރޭޓަރު ާހިތ މަާކަންކޮޅުތަކަށް

ނޑުާހއ،ާއިހަަކްށާ އަކީާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާވަނީާއެާޖެނެރޭޓަރުތައްާވެްސާހިންގަންާވަނީާދަތިވެފައޭ.ާައޅުގަ

ާރޭާ ާދެ ާހޭދަކޮށް ާދެރޭ ނުޑގަިއ ާރޭގަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަށަފަުރގަިއ ާގޮސްފައި. ާވަަށފަރަށް ާމިައއީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދުވަހު

ާގަޑިާ ާމެންދުރު ާއަޅުަގނާއ ވެސް ާެއއްހ ހ ާެއއްޮކށް ާވެސް ާއ ބ ދީއަކީ ާވަށަފަރުގެ ާނުލިބިފައި. ާއަލިަކމެއް ާތިބީ ޑުމެން

ާއެ ާއ ބ ީދއަކަްށވެފަިއ ާާކައިރިކުރ  ާހ ލު ާއުޅުނު ާނެތިގެން ާކަރަންޓު ާއެދުވަހު ާވެސް ނޑުމެްނާބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑ ޢ ތެޭރގައިާަޢލީާމަލުކުރީ.ާއޭގެއްތަހަ ނޑުމެންގެާާނ ުމޙުސި، އިާރިފ އި،ާއަޅުގަ ތެރެއިންާގަލޮޅުާދެކުނުާާއަދިާއަޅުގަ

ާމަޚްދ އި ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެްނާރ ގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންީވމ ، ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ . ާވެސް ލޫފު

ާމުހިއްމުާ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާތެރެއިން ާކަމެއްގެ ާމިކަހަލަ ާނުވަތަ ާދޭން ނުޑމެންާސަބްސިޑީ ާއަުޅގަ ާދައްކ އިރު މިވ ހަކަ

ދެންާައޅުަގނުޑމެންގެާތެރެއިންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވ ހަކަދެްއކެިވާމަަޑވެލިާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާއަީކ.ާާނުކުތ 

ާފުލުހުން.ާހ ޒިރުކޮށްގެން ާހ ޒިުރކުރ ށޭ ާކީއްވެތޯއޭ ާހަމައެއާ ާމެންބަރު ާކުރަްއވ ށޭ. ާދ އިރ ގެާކަންތައް ާކެނދިކުޅުދޫ ެއކު

ާވިދ ޅު ާވެސް ާމެންބަރު ާހ ޒިުރކުޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެއާ ވި ާއުތުުރާރަްއވ ށޭ. ާދ އިރ ގެ، ާމެދު ާކުޅުުދއްފުށި ާވިދ ުޅވި އެކު

ާމަސަްއކަތްކުަރއްވ ޭށާ ާހ ޒިރުކުރައްވ  ާކޮމިޓީތަކަށް ާބޭބޭފުޅުން ާވިދ ޅުވި ާވެސް ާމޫސ  ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ
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ާހ ޒިރުކުރައްވ  ާތަންތަނަށް ާއުސޫލުން ާކުރަންޖެހޭ ާަކންކަން ާއުސޫލުން ާޤ ނޫނީ ާހިތ މަނުވަތަ ާއަޅުަގނުޑގެ ައކީާާށޭ.

ާޤ ނޫނުތަްއާ ާއެިކއެކި ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާހ ޒިރުކުުރމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާފޯާ ާޓޫ ާބޭނުންވެގެްނާއަޅުަގނޑުމެން ާފަހިކުރުމަށްޓަކައި ާކަންކަން ާއެކި ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުްނނަށް ފަރުމ ކުރުމަށްޓަކައި

ާކޮމިީޓއަ ާސަލ މަވަން ާޤައުމީ ާފުލުހުންނާ ާތ ށ ިއ، ާމިއަދު ާކޮމިޓީތަކަށް ާވެސް ާއެނޫން ާއަދި ާކޮމިޓީއަށ އި ިއާބެހޭ

ާ ާަރއްޔިތުންނ  ާގެސިފައިންނ އި ާެއއްޗެިހ ާތޫނު ާބިލުތަކުަގއި ާރަްއިޔތުންނ ުގޅޭ ާބިލުތަުކަގއިާާްނގުޅުމ އި،ާތަފ ތު ގުޅޭ

ާއެ ާެވސް ާއެދުނީމަ ާަވޑައިުނަގންނަވަާއަޅުަގނޑުމެން ާތިބޭފުޅުްނ ާކިހިނެއްތޯޭއ ާހ ޒިުރކުރ ޭށާާއޭ. ވިދ ޅުވަީނއޭ

ާހަމައަށް.ާ ާކޯޓަކ  ާމިޖެހެނީ ާދ ން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާކަމެއް ާކޮންމެ ާކުރެވޭނީ. ާހ ޒިރެއްޯތ ާކޮން ހ ޒިރުކުރ ށޭ.

ާޤަބޫލުކުރަންާ ާޙަޤީޤަތް ާމި ާނެތް. ާނިންމ ލެވޭކަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދަްއކ ފައި ާއެވ ހަަކ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،

ާއިްނާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާފެހިކުލަިއގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ އެބަޖެހޭ.

ާކަަށަވރުކޮށްދީފައި ާަޙއްޤުތަެކއް ާމ ާއަސ ސީ ާމިއަްށވުެރ ާޙައްޤުަތއް ާައސ ސީ ާއެ ާނޫންތޯޭއާާވ އިރު ރަނގަެޅއް

ާރަނގަެޅއް ާމ  ާދިާބިލަކަށްވުރެ ާަޙއްޤުތަްއ ާއަސ ސީ ާއަސ ސީާނޫންތޯ ާެއ ާވަނީ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަުދ ނިއްޔ .

ާޤ ނޫނުއަސ ީސއަށްާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާނުލިބިފައި. ާއެއަްށވުރެާޙައްޤުތައް ާނޯްނނ ނެ. ާއެްއޗެއް ާމަތީ މަތީަގިއާާވުރެ

ާޤުރުއ  ާކީރިތި ާޤުރުއ ން. ާކީރިތި ާއެއޮންނ ނީ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެންމެްނާާނަށްފަހުގަިއ ޤައުމެްއގެ

ާބަޔ ންކޮށްަފއިާޢަމަލުކުރަ ާޙައްޤުތައް ާއަސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއޭ. ާއޮންނ ނީ ާއެއްޗަކަށް ާންޖެހޭ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާފަރ ތަކީ ާޢަމަލުކުަރންޖެހޭ ާއެއަށް ާފަރ ތަކީ ާތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ާއެ ާކަމަށްާާވ އިރު

ާއަުޅގަާ ާނުފެނެއޭ. ާއެމަންޒަރެއް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސްާވީހިނދު ާޙައްޤުތަެކއް ާައސ ސީ ާމިއަދު ާހިތ މަކުރަން ނޑު

ނުދ ތީ.ާބައްޕައެއްާނެތްާކުދިންގެާވ ހަކަދަްއކ އިރުާައޅުަގނޑުާހިތުންާއެއީާވަަރްށާާރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންނަށްާލިބިގެން

ނޑުާބައްޕަަޔުކާނެތްާއުާބޮޑުާމައްސަލަ ފަންވ ާކުދިްނެގާެއއް.ާަބއްޕަޔަުކާނެތް،ާބައްޕަަޔކުާނެތޭާމިާދަންނަވަނީާއަުޅގަ

ާބަހަކަށް ާހަޑި ާބަހަކީ ާމި ާއަޅުަގނޑަށް ާދަންނަވަނީ ާމި ާއެދެން.ާާވ ހަކަ ާވެސް ާމަޢ ފަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ވަންޏ 

ާބޭނުންކުރެވޭނެާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާނޭނގެ. ާގޮތެއް ާބޭނުްނކުރެވޭނެ ާއެބަސް ާދަންނަވަނީ.ާާއަޅުަގނޑަށް ާމި ގޮތަށް

ާއެހީތެރި، އެހެންވީމ  ާވެްސާމީގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެާެއކުދިންނަށް ާވެސް ާކޮންމެހެން ާނިޒ މެްއާހަމަ ާފޯުރކޮށްދެވޭނެ ކަން

ާއަާ ާޤަބޫލުކުރަީނ.ާހަމައެއ ކަމެއް ާހަަމާޅުަގނޑު ާވެސް ާބޭބޭފުޅުން ާމުސްުކޅި ާއެބަދޭ ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ެއކު

ާ 87ާާތިވިދ ޅުވ  ާވެސް ާބޭފުޅުން ާުއޅުްއވ  ާބަލިތަކެއް ާބޮޑެތި ާަތފ ތު ާެއވެްސާަހރުއ87ާައަހަރުުނވ  ާބޭފުޅުން. ނުވ 

ާމުހިއްމުާމީގެ ާެދކޭގޮުތގައި ނޑު ާައުޅގަ ާހަމަޖެއްެސވުމަކީ ާގޮތެއް ާހިމެނިގެންދ ނެ ާހަމައެއާ ާތެރޭަގއި އެުކާކަމެއް.

ާނުކުތ  ާބޭނުންވ  ާފ ހަަގކޮށްލަން ާެއއްާާއަޅުަގނޑު ާއަދިވެސް ާހަމަ ާމި ާއަުޅަގނުޑ ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާބިެލއްެގ ާއަކީ،

ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރމް ާޚިޔ ލުފުާފަހަރު ާއަމިއްލަ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާލެއްވީތީެވާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލު ާމި ޅަށް

ާބޭނުންޝުކުރު ާގޮވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާއެކަމަުކ ވަީނާާދަންނަވަން.
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ާރަނގަޅުކުަރއްވަްނވީޖީ.އެމް.ެއޗްއައި. ާހ ލަތު ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ތޯާގެ ާޓެސްެޓްއާާނޫންތޯއޭ. ާނެތިގެން ކެމިކަލް

ާބ ލީހެއްާ ާއިތުރު ާބޭފުޅުންނަށް ާތަދުވ  ނޑަށް ާއުނަގަ ާބޭފުޅުންގެ ާބައެއް ާނެތިގެން ާޙަޤީޤަތޭ.ާބ ލީހެއް ނުކުރެވެޭއ.ާމިއީ

ާވ ހަކަ ާސަމ ސ  ާމިއީ ާވ ހަކަާނުދެއްަވއޭ. ާިސޔ ސީ ާމިއީ ާނޫނޭ. ާއ ދޭހާ ާއެއް ާނޫނޭ. ާދަންނަވަނީާާއެއް ާމި އެްއކޮށޭ

ާރ އްޖޭާޗްއައި.ޖީ.އެމް.އެާ ާރަނގަޅުކޮށްދޭށޭ. ާހ ލު ާކްލިނިކުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާގިނަ ާގެ ާގޮްސގޮސް ރުފިޔ ،422ާާތަކަށް

ާއ622ާެ ާއެއީ ާހޯދުމަކީ ާބޭސްފަރުވ  ާދަްއކަިއގެން ާާރުފިޔ  ާތަޙައްޭބފުޅުންނަށް ާވަަރްށާާމަލުކުރަންޖެހިފައިމިވަގުތު ވ 

ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާވޭނެކޭ. ާއެއީ ާއުނދަގުލެކޭ. ާއެކަންަތްއާބޮޑު ާނުކުޅެދިފައޭ. ާމިވަނީ ާމިއަދު ާކުރުމަށް ެއކަން

ާހަމަެއއ ހަ ާދެއްވ ާމަޖައްސަވައިެދއްވ ށޭ. ާމީހުންނަށް ާދުވަސްވީ ާއުމުރުން ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަުޅގަ ެއކު

ާޤަބޫލުކުރ 4222ާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއަުޑއަހަން. ާއަުޅަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާާރުފިޔ ގެ ާއެ އަީކާާރުފިޔ 4222ާގޮތުަގިއ

ާފަސޭހަ ާވަރަްށ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެއްޗެއްާދިވެހި ާލިބޭނެ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާާއިން ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާހަމަގައިމު ކަމަށް

ާ ާއެ ނޑަީކ،4222ާާއެކަމަުކ، ާއަޅުގަ ާފެނިފައި ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާލިބުމުގައި ރުފިޔ 

ާހޮނިހިރެއްގަ ާހުކުރު ާކޮންމެ ާޢ އްމުކޮށް ާއުޭޅާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާކޮށް ާދަތުރުތައް ާރަށްރަށުަގިއ ާއެކި ާއަތޮޅުތެރޭގެ އި

ާބޭބޭފުޅުންނ މީ ާަބއްދަލުވޭ.ާާހުން.ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާިޚޔ ލުތަކުެގާބޭފުޅުންނ ވެސް ނޑުމެންާާތަފ ތު ވެްސާަބއްދަލުވޭ.ާއަުޅގަ

ާއަުޑއިިވގެން ާހަދަމު.ާައޅުަގނޑުމެންަނށް ާވ ަހކަދައްކ  ާސަލ ންކޮށް ާާއެންމެން ާބ87ާޭދަނީ ާެވްސާައހަރުވީ ފުޅުންނަށް

ާވ ހަ ާނުލިބޭ ާފައިސ  ާބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންވީމ ބައެއް ާޙަޤީޤަތެއް. ާމިއީ ާނިމިގެން، ކަ. ާވެސް ާބިލުން ދ އިުރާާމި

ާޮއންނަންޖެހޭނެ ާަމގެްއ ާފަސޭހަ ާލިބުމުގައި ާފައިސ  ާފަރ ތްތަކަށް ާިލބެންޖެހޭ ާމި ާޤަބޫލުކުރަން ާމިާާއަޅުަގނުޑ ކަމަށް

ާއެހެންވީމަ، ާފަހިވެފައި. ާއެާބިލުން ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާއިތުރުކުރަން ާމ އްދ  ާއެ ާބިލަށް ބޭފުޅުންނަކީ،ާާމި

ާރަ ާކޮންމެ ާއެަކއުންޓު ާޙަޤީޤަތަކީ ާފައިށެއްގައި ާބޭންކު ާނެތް. ާނިޒ މެއް ާނެގޭނެ ާމޯލްޑިވްސްސ  ާނުވަަތާާއޮފް ެއއް

ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނުހުރޭ. ާބްރ ންެޗއް ާމީހެާއެްއވެސް ާޢ އިލ  ާެއބޭފުޅުންގެ ާކޮންމެވެްސާބޭފުޅުން ާބުނެގެން ާަކިއރި އް

ނުވ ތީާރަށުާއޮފީހެއްގެާސިސްޓަުމެގާާކައިރިާއޮންނަާރަށަކަށްާފުރަިއގެންާގޮސްާއެކަންާކުރުމަކީާަހމަޖެހޭާއުސޫލަކަށް

ާއެރަށްރަށުންާ ާނުވަތަ ާތެރެިއން ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާއުފެދޭ ާތެރެއިން ާއުސޫުލގެ ާލ މަރުކަޒީ ާމުސްތަޤުބަލުގައި ތެރެއިން

ިއންާރަށުއޮފީހަށްާދިޔައިމަާާނެާނިޒ މެއްާމިާބިލުާފަހިވެގެންދ އިރުާލިބެންޖެހޭާފައިސ ތައްާވެސްާފަސޭހަފައިސ ާނެގޭ

ާބިލުންާ ާމި ާފަހިކުރުމަކީ ާނިޒ މެއް ާހަމަޖެހޭނެ ާއެަކންތައް ާދިޔައިމަ ާއޮފީހަށް ާަކއުްނސިލު ާރަށު ާެއއޮންނަ ނުވަތަ

ާކަމެއް ާބޭނުންވ  ާޤ ނޫނުއަާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަަދއްކ އިުރާކަމުގައި ާޙަްއޤުތަކުގެ ާއަސ ސީ ސ ީސގަިއވ 

ާވ ހަކަ ާމި ާހިތުން ާޙައްޤުތަކަށްާއަޅުަގނޑު ާނޫން.ާައސ ސީ ާވ ހަކަަތކެއް ާދޫކޮްށލެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ވުެރާާއަކީ

ާބޭުނން. ާއަސ ސީ ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާއެއީ ާޙައްޤުަތކެްއ، ާޭބސިކުާއިތުރު ާއެއީ ާބޭނުން. ާޟަރޫރީ ާެއާާއެީއ ބޭނުން.

ާއ ދޭހ ާ ާހިތ މަކުރަމޭ. ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާުނކުރެވޭތީ ާކަންތައްަތއް ާސަރުކ ރުން ާިމ ާފުއްދުމަށްޓަކައި ާބޭނުންތައް

ާޤ ނޫނެްއާ ާނުކުރަމޭ. ާޤަޫބލެއް ނޑެއް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާކުރެޭވނެ ާކަންތައްތަެކއް ާޤ ނޫނަކުން ާދަންނަވަނީ ާމި އެްއކޮށޭ
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ާއެާ ާއެމް.ބީ.ސީ ާއެމް.އެން.ބީ.ސީ، ާއެމް.އެންާނެތިގެންތޯއޭ ާހަވ ލުނުކުެރވިފައޮތީ ާއެމް.ބީ.ސީއ  ާއޮތީ ާެއ .ާ.ބީ.ސީ

ނުކޮށްގެންާުއޅުނީ.ާޤ ނޫނެއްާނެތިގެންތޯޭއާމ ލަންާތެރޭގައިާމ ރ މ ރީާންތޯާމ ލިއްޔަުތާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުޤ ނޫނެއްާނެތިގެ

ާފުލުހުންނ ާހިންގަނީ ާކިޔ  ާނެތޭ ާާ.ާޤ ނޫނެއް ާމޯލްޑިވްސް ާޓެލެވިޜަން ާއަރ  ާބޭބޭފުޅުން ާައުޑާއެކި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ އ އި

ާބިލުާ ާބެހޭ ާމަނ ކުރުމ  ާކުށްަތއް ާގޭްނގު ާގެންގުޅުމ އި ާހަތިޔ ރު ާތޫނު ާއެއީ ާއަުޑއެހީމު. ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޑު ވ ހަކަދެްއކި

ނޑުާހިތ މަކުރަނީާއެާކަންތައްާވެސްާއެންމެ ފަހުންާާވެސްާފ ސްެވގެންދ އިރުާއެކަްނތައްާނިމިގެންދ ނެާކަމަށް.ާއަުޅގަ

ާކަންތަްއާނިމިގެންނެއްާނު ާއެ ާއެޅުމ އި ާަވއްކަމ އި،ާަކަޓރު ާއ އި ާހަމަާމ ރ މ ރީ ާފެންނަނީ ދިޔައޭ.ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް

އެުކާާއްެޗއްތޯއޭާމިާހަދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއ ދޭހ ހަމަާމ ލޭާމަގުތަކުަގއިާއެަބކުޭރއޭ.ާޤ ނޫނުާވަނީާތަޞްދީުޤކޮްށފައޭ.ާކޯާ

ނުކުރ ހާ ކުރަންޖެހޭާމީހ ާތަންފީޛުތަންފީޛު.ާޢަމަލުުކރަންޖެހޭާމީހ ާމިދަންނަވަނީާޤ ނޫނަކުންާހުރިހ ާކަމެއްާނުނިމޭނެއޭ

ާގޮތުންާ ާމިސ ލެއް ާފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާވެސް ާނޯންނ ނޭ.ާމިހ ރު ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާކުރ ނެ ާޤ ނޫނަކުން ހިނދަކު

ނޑުާިކަޔންާ ޖެހޭނީ.ާސިނގިރޭޓުާސައިކަލުތަުކަގއިާސިނގިރޭޓުާބޯާބޭފުޅުންާސިނގިރޭޓުާބައްލަވ ާކަންނޭނގެާއަުޅގަ

ާއެ ާއެކަމަުކ ާއެދަނީ. ާބޮމުން ާއެ ާބޭފުޅުން ާއެހެާާބޯ ާމަނ ނުކުރެޭވ. ާވެސް ކުެރޭވާތަންފީޛު، ންވީމ ކަންތައްަތެކއް

އެއްާނޯންނ ނެާކަމަށްާާނުކުރ ހ ާހިނދަކުާޤ ނޫނަކުންާލިބިދޭނެާއެއްވެސްާަމންފ ބޭފުޅުންާތަންފީޛުމަރުޙަލ ގައިާތިބޭާ

ާއެ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާވެސްާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާބިލެކޭ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ަކމަކު

ާއެކު ާއިޚުލ ްޞތެރިކަމ  ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮިޅވަރަމް ޝުކުުރާާއެއްފަހަރު

ާލަިއުކމް.ާދަންނަވަން.ާވައްސަލ މްޢަ

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާދެ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާއެްއޗެއް ާދެތިން ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާަރީއސް.ާއިޖުތިމ ޢީ ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ލަތްތައްާގ އިމުކޮށްާމިާބިލުާހުށަހަޅ ާސަބަބުގައިާޖެންސީއަކ އިާއަދިާއެހެނިހެންާވަސީއ ދެ،ާސޯޝަލްާޕްރޮެޓކްސްާއެާ

ާ ާހުށަހަޅ ސަރުކ ރުން ާބިލު ާމި ާސަރުކ ރުން ާވަނީ ާބިލުގަިއާމި ާވަސީާހުށަހެޅި ާހުރިހ  ާޤައުމުގައި ލަތްތަކ ިއާސަބަބަކީ

މުއްސަނދިކަމަކީާަރއްޔިތުންެގާމިލްކެއްާކަމުަގއިާވީާހިނދުާއޭެގާފައިދ ާހުރިހ ާރަްއޔިތުްނނަށްާވީހ ާވެސްާހަމަހަމަާ

ގީރުކަުމގެާސިޔ ސަތުގެާދަށުްނާރައްޔިތުންާފައެކުާއެާާމަްށވުމާ ގޮތެްއގައިާފޯރުކޮށްދިނުމަކީާަސރުކ ރުގެާސިޔ ސަތެއްކަ

ފަދަާއިޖުތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަެމއްާގ އިމުކޮްށާާލޮޅުންތަކުންާރައްކ ތެރިކޮށްދީާމުޖުތަމަޢުގެާހ ލަތުާހެޔޮގޮތަށްާބަދަލުކޮށްދޭ

ާސަރުކ ރުގެ ާޚަރަާހިންގުމަށް ާބަޖެުޓން ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާެއަބާދުކުރުން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ސަރުކ ުރ،

ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމިސ ލަކަށް ާއެންސްޕ ަގިއާާވިސްނަންޖެހޭ. ާތިލަކޮށް ާވަރަށް ާވިދ ޅުޭވ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ދ އިުރ

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާޕ ޓީ ާިއދިކޮޅު ާވ ހަކަަދއްކ . ާއެބަ ާނިސްަބތްކޮށް ާދ އިރ އަކަށް ާއެހެން ާނުވަަތ ާމުވައްޒަފުންނަށް ތިބި

ކުރ ާޚިދުމަތްތަުކގެާޔިތުންނަށްާސަރުކ ރުންާދޭންާގަސްތުބޮޑަށް.ާއެއީާަރއްާާޒިންމ ދ ރުވ ންޖެޭހާމިއަށްވުރެާހީވަނިާއެބަ
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ާއަޅ ލ ެނާ ާއެހީ، ާފައިސ ގެ ާދޭ ާބަފައިންނަށް ާނުވަތަ ާމައިން ާބަލަހައްޓ  ާދަރިން ާއެކަނިވެރި ާހިމެނެނީ ާމި ތެރޭގައި

ާމީ ާބަލީގެ ާނަފްސ ނީ ާއެހީ، ާދޭ ާމީހުންނަށް ާނެތް ާނެިތާފަރ ތެއް ާއެހީތެރިކަން ާމައިންބަފައިންގެ ާއެހީ، ާދޭ ހުންނަށް

ދޭާއެހީ،ާކަރަންޓުާބިލުާދެއްކުމަށްާދޭާއެހީ،ާާކުދިންނަށްާބަލަހައްޓ ާފަރ ތަށްާއެހެންާމީހަކުާބަލަހައްޓ ާކުދިންނަށްާއެ

ާއުފެދޭ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެހީ. ާގެދޮރުގެ ާގޯތި ާއެހީ، ާދޭ ާދެއްކުމަށް ާފެންބިލު ާއެހީ، ާދޭ ސުވ ަލީކާާކ ބޯތަކެްއޗަށް

ާ ާޮއވެ ާގޮތުގައި ާމަޖިލީހެއް ާހަދ  ާޤ ނޫނު ނޑުެމްނާާ:422އަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއައިސް ާވެރިކަމަްށ ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާދިަޔީއާާމަޖިލިސްއޭރުަގއި ާވަކ ލ ތުކުރަމުން ާއަިދ ާދިޔަ ާވ ހަކަދަްއކަމުން ނޑިޑޭޓުްނ ާކެ ާިއންތިޚ ބުތަކުގައި ގިނަ

ާސަާ ާޕ ީޓއެްއާގޮުތަގއި ާތިމައިދިކޮޅު ާޖަވ ބުދ ރީރުކ ރު ާދިަޔާންނަމެން ާހުށަހެޅިގެން ާމިއަދު ކުރުވ ނަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސް

ބިލުަގިއާާއެންޓަރޕްރަިއޒަސްާކޮމިޝަނުގެާވުުމގެާބަދަލުގަިއާއެއީާޕަބްލިކުބިލުތަކުގައިާވެސްާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރު

ާޖަވ ބުދ ރީ ާވަނީ ާހަދައިގެްނާމަސައްކަތްކުރުން.ވެސް ާބޯޑެއް ާބަޔަކު ާތިބޭ ާބޯޑެއްާާކުރަން ާބަޔަކު ާތިބޭ ޖަވ ބުދ ރީކުރަން

ނޑަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާދެންާހުށަހެޅުނުާބިލުގައިާވަނީާފަޓ ސްާ ހަދައިގެންާކުންފުނިތަކަށްާއަްތގަދަކުރުމަކުންާއަުޅގަ

ނޑުމެންާދެާއަހަރުާދުވަހުާމިތަނުންކުރިާމަސައްކަތްާރޯކޮށްލ ފައިާހު ރިހ ާފައްޗެްއަގއިާފީތ ގައިާރޯކޮށްީލމަހެންާއަޅުގަ

ާ ާޖައްސ ލުން. ާބަޑި ާވެްސ ާބިލެއް ާހުރި ާވެފަިއ ާޤ ނޫނުތަަކށް ާބިލެއް ާހުރިހ  ާފ ސްުކރި ާހުރިހ  33ާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާވަކ ލ ތުކުރަމުން ނޑުމެންނަީކ ާއަޅުގަ ާިވސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިޔަ. ާހުށަހެޅިގެން ާެއްއޗެހިތައް ދިަޔާާބިލެއްގެ

ާނި ާރިޔ ސީ ާނިޒ މު.ާއެެމރިކ ގެ ާރިޔ ސީ ާއެކުެލިވގެންއެމެރިކ  ާޮކންގްރެސް ާޤ ނޫނުާާޒ ުމގައި ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަނީ

ާގޮ ާއެކުލެިވގެންވ  ާމަޖިލީސް ާބައިާތަކަށްހަދ  ާނިޒ މަކީ ާއެމެރިކ ގެ ނޑުމެންނަީކާނޫން. ާއަުޅގަ ާސިސްަޓމެއް. ކެމަރަލް

ާ ާޤ ނޫނުތައް ާތަނެއް. ާއޮންނަ ާހައުސް ާެދ ާސިސްޓަމަކީ ާބައިކެމަރަލް ާސިސްޓަމެއް. ހެދޭއިރުގަިއާޔުނިކެމަރަލް

ސ ުފކޮށްާާއެާދެާަހއުސްާޮއތީމ ާއެއަްށވުރެއެއަްށވުރެްއާސ ފުކޮށްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާބެލޭާވަރަްށވުެރްއާއެބޭފުޅުންާ

އެންމެާގެާއެއްާލަިއގެންާއެންމެންެގާާހެންނަމަވެސްާޔުނިކެމަރަލްާސިސްޓަމެއްަގއިކުރެވޭ.ާއެނޫނުތައްާބަލ ާމުރ ޖަޢ ޤ 

ާގޮ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެމެިރކާ ތެރޭގައި ާގޮތުަގއި ާޤަޫބލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުތަކަކީ ާހަދ  ާވަދެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާްސފައި

ާނުވޭ.ާ ާވެސް ާއެއްަޗކަށް ާހެދޭ ާދިރ ސ ކުރެިވގެން ާއަދި ާނުވ ނެ. ާޤ ނޫނުތަކަކަށް ާސ ފު ާއެފަދަ ާފަދަ ާހެދޭ އިން

ާދިވެ ާނިޒ މު ާިދވެހިރ އްޖޭެގާމަނިޓަރީ ާއަދި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާައއިާއެހެންކަމުން ާވެިރކަމަށް ާސަރުކ ރު ާހިރ އްޖޭ

ެއއްާނެތް.ާބޭންކުތަކުަގއިާހުރިާހުރިހ ާފައިސ ާއެއްާވަނީާދަރަންޏަށްާާއިރުަގއިާދިވެހިރ އްޭޖގެާބޭންުކތަކުަގއިާފައިސ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާގޭސް ާރިބ ގެ ާސިސްޓަމުގައި ާމަނިޓަރީ ާމުޅި ާނަގައިގެން ާދަރަނި ާދަރަނިން ާއެ ާދެވިފައި. މީހުންނަށް

ފަހުންާާމަނިޓަރީާސިސްަޓމުގައިާދަރަނިންާދަރަނިާަނގަިއގެންާެއާގިަނވ ާއިންޓްރަސްުޓތައްާބޮުޑވެާއެންމެާދަންނަވ ނީ

ާއެ ާމުޢ މަލ ތުކޮށް ާބޭންކުތަކ  ާސަރުކ ރުން ާވިއްކ  ާބިލު ާބިލުތަކުގެާާޓްރެޜަރީ ާޓްރެޜަރީ ާބިޑުުކރ  ާއެ ދުވަހަށް

ާައޅުަގނޑުމެން ާސަބަބުން ާކަންތަކުގެ ާއެހެނިހެން ާަގސްތުާމިާސަބަބުންނ އި ާމަޤުޞަސަރުކ ރުން ުދާކޮށްފައިވ 

ާ ާއެ ާދަތިވ ނޭ.ާސަބަބަކީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާިނޒ މ52ާާުހ ސިލުކުރަން ާމ ލީ ާދައުލަތުގެ ާކޮށްަފިއ ާވެރިކަެމއް އަހަރު
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ާދަތިތަކެއް ާއުނދަގޫ ާނެތް ާހަރުދަނ ކަމެއް ާއެއްެވސް ާމަނިޓަރީ ާއަދި ނުޑކޮށް ނޑުފު ާގޮތަކަށްާާ،ފު ާދަތި ާވެސް ީވހ 

ާމިސ ލެްއާމަނިޓަ ާދަންނަވ ލ ނަން ާސަބަބުން،ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑު ާހިންގުމުގެ ާއެ ާއޭގެާސަބަބުން ާހިންގ  ރީާސިސްޓަމު

ާޢީ ާޮބޑު ާފ އިތުވި ާއިރުަގިއާދަންނަވ ލަފ ނަން ާބަންދުކޮށްލި ާބޭންކުަތއް ާބަންދުކޮށްލި. ާބޭްނކުތައް ާވެސް ާތެރޭަގއި ދު

ާއެމް. ާނެތް. ާވިސްނުމެއް ާއެްއވެްސ ާވެރިންނަށް ާމިނިވަންާވިޔަފ ރި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނެގ ާަގވަރުނަރަކީ އެމް.އޭ

ާހުންނަމުސް ާަކނަޑައޅ ފައި ާގޮތުން ާވ ޖިބެއް،ާާތަޤިއްލު ާހަމަ ާަގވަުރނަރަށް ާއެމް.އެމް.ޭއގެ ާހަމަ ާައދި މެންބަރެއް.

ާތަބ ވ  ާެވރިކަމަކަށް ާޤ ނޫނީ ާވެރިކަމެއް. ާޤ ޫނނީ ާވެިރކަމަކީ ާތަބ ވުން. ާޤ ނޫނުތަކަްށ ންޖެހޭ.ާމަސްއޫލިއްޔަެތއް

ާޤ ނޫުނާ ާގަނެިވއްކުުމގެ ާފަިއސ  ާބަޔ ންކޮށްފައި ާަޞރީޙަކޮށް ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާއެބަހުރޭ ާޤ ނޫނުތަުކގައި އެމް.އެމް.ޭއގެ

ނޑަައޅ ފައި ވ އިުރާާއޮންނަންވ ާގޮތް.ާއެހެންނަމަެވސްާދޫކޮށްލ ާތަންތަނުގައިާަސރުކ ރުންާފައިސ ާވަކިާއަެގްއަގއިާކަ

ނޑައަާ ާކަ ާައެގއް ާވަކި ާޑޮލަރު ާާޅ ފައިވެސް ާވެސް 36ާާވ އިރު ާއަށް ާގަންނަނ37ާާްރުފިޔ  ާޑޮލަރު ާއަށް ރުފިޔ 

ނޑުާދަންނަވ ީނާްނނަނީާބޮއްސުންލ ފަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއޮާއޭގެާމ ލީާމުޅިާނިޒ މުޖަހ ާންތ ނގައިާިއސްތިހ ރުތަ އަުޅގަ

ާމަޖިލީހު ާހަދ  ާޒިންޤ ނޫނު ާތިބެގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖެހެއޭ.ާގައި ާއެބަ ާވ ން ާމިއަްށާމ ދ ރު ާވެސް ާޤ ނޫނު މ ލިއްަޔތު

ާޤ ނޫނުތައް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާބަލީެގާާވެސްާހުރަސްއަޅ . ާނަފްސ ނީ ާއަދި ާސަރުކ ަރކުން ާއެބަ. ާުހރަސްއަޅ  މިއަށް

އ ިއާމިާެއހީތައްާފޯރުނުކޮށްދެވޭނެާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާާމީހުންނަށްާދޭާއެހީާއ އިާކ ޯބތަކެއްޗަްށާދޭާއެހީ

ާމިއޮ ާދަތިަވމުކުރިއަށް ާދަތިވަމުން ާތެރޭގައި ާދުަވސްތަުކެގ ާޒިންތް ާއިދިކޮޅު ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާގޮސް ާބައެްއެގާން މ ދ ރު

ާދަރަޖަ ނޑިގެންދ  ާކެ ާހަމަ ާއެހީތައް ާފޯރުކޮށްދޭ ާސަރުކ ރުން ާވިސްނ ނުލާ ާސަބަބުން ާމިތ  ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާދ ނެ އަށް

ނޑުާދަްނނަާ،ޤ ނޫނުތައްާހަދަންާފަށައިފިއްޔ .ާއެހެންވީމ  އަީކާމިާޤ ނޫނުތައްާހެދުމުގައިާއަިދާާވަންާއޮތްާވ ހަކައަުޅގަ

ާދޭ ާރައްޔިުތންނ  ާޤައުުމގެ ާވިްސނ ލައިގެން ާކުޑަކޮށް ާފަރ ތްތަކުން ާއިދިކޮުޅ ާވެސް ާކޮންމެވެްސާހުށަހެޅުމުގައި ތެރޭ

ާވިސްނަ ާދިވަރަކަށް ާސަރުކ ރ  ާރަނގަުޅވ ނީ ާކޮށްިފއްޔ  ާމިކަްނތައްތައް ާކިޔުިއގެން ާއެްއޗެހި ާއަބަުދ ުނވަތަާާމ މ އަށް

ނުޑާމ ކުރުމ އިާމިގޮތަށްާކަންތައްތައެހެންާވުޒ ރ ތަުކގައިާތިބިާމީހުންނ ާދި އްާކޮށްފިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާދެކޭނީާމީާއަޅުގަ

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާތެރެއަށް ާމުސީބ ތެްއެގ ާބޮޑު ާނުދެކޭފަދަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާުދވަހަުކ ާގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރ 

ާއެހެންވީމ  ާކަންާ،ވަދެގެންދ ނެ. ާދެއްިވާިމ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދޭކަމެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނުމަީކ ތައްތަކަށް

 ފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 

ާ ާދެވަނަ ާބިލަށް ާމި ާއ ދެ، ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް. ާރައީސް. ާއަުޅގަޢިއްޒަތްތެރި ާވެސް ާެއއްެޗްއާފަހަރަށް ނޑު

ާގަސްތު ާޕ ޓީދަންނަވ ލަން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާކަމުން ާމުހިއްމު ާބިލުގެ ާލިބިފައިާކުރީ ާއެންމެާާއޮތްާއަށް ާހަމަ ވަގުތުކޮޅު

ާވެްސާ ާކުރިްނ ނޑު ާައޅުގަ ާއ ެދ، ާނުކުރަްއވ ތީެވ. ާބޭނުންފުޅު ާބޭފުޅަުކ ާއެހެން ާކުރުމަްށޓަކައި ާބޭނުން ާގޮުތގަިއ ހެޔޮ
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ާ ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާފަދައިން ާމަޤުދަންނަވ ލި ާބިލުގެ ާމި ާއަދި ާމަފްހޫމަށް ާބިލުގެ ާމި ާބިލެއް. ާޞަދުތަކަށްާމުހިއްމު

ާބޮޑަ ާވަރަށް ާތ އީދުއަޅުަގނޑު ާދޭނަްނ.ާށް ާވެސް ާވޯޓު ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާބަލައިަގތުމަށް ާބިލު ާމި ކުރަން.

ާވިދ ުޅވ ާ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާމ ނަކޮށް ާރައްޔިތުންކަމަށް ާިދެވހި ާވަނީ ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް

ާ ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަޙއްޤުަތކ ވިދ ޅުވުން ާރަްއޔިތުންގެ ާއެހެްނވީމައަާާދޭތެރޭަގއޭާނޭނގޭ. ާވިސްނަނީ. ޭއާޅުަގނޑުމެން

ާތ  ާބިލަށް ާއެާމި ާރަްއޔިތުން ާެވސް. ާކުރަީނ ާވ ނަަމާާއީދު ާކަމަށް ާބަަޔކަށް ާފިކުެރްއގެ ާސިޔ ީސ ާވަިކ ާުކރަނީ މ ނަ

ާސިޔ ީސާ ާކޮންމެ ާއަދި ނުޑ ާއަުޅގަ ާރަްއޔިތެއް. ާވެސް ނޑަކީ ާއަޅުގަ ާހަމަ ާނުކުރަން. ާތ އީދެއް ނޑު ާއަުޅގަ އެައކަށް

ާކަ ާހުރި ާީވނަމަފިކުރެއް ާޙައްަޤކުމުަގއި ާރަްއޔިތެްއގެ ާދިވެހި ާއެހެްނވީމާ ވެސް ާނުކުރެވޭނެ. ާމަޙްރޫމެއް ާ،ން

ާރައްޔިތުާ ާމިހ ރު ާމަފްހޫއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާމީހ  ާރައްޔިތު ާނުވަތަ ާކޮންކަހަަލާން ާމ ނަކުރަން.ާމިއީ ާއެބަޖެހޭ ާވެސް މް

ނޑުމެންާތަނަކަށްާޚިުދމަތްާލިބިގެންާދ އިރުަގއިާއަޅުާާ،ަބޔަކަށްތޯާަރްއޔިތުންނަށްާމިވަނީ.ާއެހެންވީމާ ާބައެއްތޯ.ާވަކި ގަ

ާބޯލެ ާފިކުރަކަށް ާިސޔ ސީ ާވަކި ާމީހަކު ާއެ ާދ އިރުަގއި ާކުރަމުން ާަވއްކަމެއް ާކުރެވެމުންނނުވަތަ ާމަޖްބޫރު ާދ ާބުމަށް

ާހަމަހަމަ ާވަންޏ  ާކިތަންމެާކަމ ކަމަށް ނޑުމެން ާނުވ ނެ.ާއަުޅގަ ާދެވޭކަމަކަެށއް ާޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ކަށްާވަރަާއެކު

ާވ ހަކަެދއްކިޔަާ ާތިބެގެން ނޑިޭނިޅާމިތ  ާކެ ާކަންތައްތައް. ާއެނގޭނެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާކަންތައްތަަކކީ ާހިނގަމުންދ  ސް

ާމު ާދައުލަތުގެ ާހަމަ ާބަޔަކު ާފެނިގެންދަނީ ާމައްޗަްށ ާލޯ ާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނަންަގވަިއގެން ކުރަްއވ ާސ ރަ

ާމީހު ާފިުކރަކަށް ާަވކި ނޑިނޭިޅ ާކެ ާލެބަޔަކު ާގޮތަާންން ާަވކި ާމަސަްއކަތްކޮށް ާރަބުމަށްޓަކައި ކުރުމަްށާޖިސްޓްރީކަށް

ާފަރ ތްތަކަްށާ ާއެނގޭ ާޙަޤީޤަްތތައް ާމި ާއުޅުނަސް ާޮއުޅވ ލަން ާއަދި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ ކަން.ާމިކަން ާކުރަމުން މަޖުބޫރު

ާއެހެންވީމ  ާާ،އެނގޭނެ. ާރަްއޔިތުންނޭ ާމިއުޅެނީ ާެވގެން ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާކޮންބަޔަކަށްާާމިއަުޅަގނޑު ކަންާކިޔަނީ

ާދެންާ ާބ ވައޭ. ާނޫން ާގޮތަކުން ާބެހޭ ާރައްޔިތުންނ  ާވ ހަކަދައްކަނީ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއޮިޅއްޖެއޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޚިޔ  ާކަމަކ ސަރުކ ރުގެ ާކޮންމެ ާހ މަކުރަްއވ  ާެއއީކީާލު ާވ ހަކަދެއްކުން ާސަރުކ ރުާާއެއްާާއެްއކޮޅަްށ ާއަދި ނޫން

ާޖަވ ބުދ ރީޖަވ ބުދ ރީކުރުމަކީ.ާ ާހަމަާސަރުކ ރު ާކަންތައްތަްއާފ ހަގަކޮށް ާނުރަނގަޅު ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ށްާމަގަާކުރުމަކީ

ާމަަސއްކަތްާ ާމިއެޅުވުމަށްަޓކައި ާައޅުަގނޑުމެން ާމަސަްއކަތް ާއެ ާބިލުަގއިާކުުރން. ާމި ާައޅުަގނޑުމެންާާކުރަނީ. ެވސް

ާލިޭބާސަލ  ާބިލުާފ ސްެވގެންާމީގެން ާކަންތައްަތކަީކާމި ާރަްއޔިތުންނަށްާކަންބޮޑުވ  ާވިދ ޅުވ  ާަރއްކ ތެރިކަްނާއެ މަތ އި

ާ ާތެރޭގައި ާކޮމ ކޯޅިެއްއގެ ާރައްޔިތުންނަށް"ހަމައެކަނި. ާިވދ ޅުވ  ާއެ ާއެއީާާ"ހަމައެކަނި ާވަންޏ  ާކަމަށް ލިޭބ

ާރަށްވެްއސަކަްށވެފައި ާޤަުއމުގެ ާދިވެހި ާމިކިޔަނީ ާރަްއޔިތުންނޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެންމެާމައްސަލައެކޭ. ާނަށް.ާއެންމެންންވ 

ާގޮތެްއގަާ ާދ އިޢ ންމުވ  ާހަމަހަމަވެގެން ާެއޮގތަށް ާއެހެންވީމ  ާަރއްޔިތުންނަކީ. ާެއއީ ާވެްސާާ. ާބިލުން ާމި ގޮަތކަށް

ާުނގެންގުޅުނަސްާ ާފިކުރެއް ާސިޔ ީސ ާމީހެްއގެ ާއެ ާޖެހޭނެ. ާލިބިގެންދ ން ާފިކުަރކަށްާާފަސޭހަކަން ާސިޔ ސީ ަވކި

ނޑުމެންާއެހީތެރިކަންާދޭނަމަާެއއީާަމއްސަލައިގެންާމެުދާވިސްނަާާރިޔަްސާމިކަންކަމ ކުތ އީދު ާ،ެއއް.ާއެހެންވީމ ާއަުޅގަ

ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިުލާާމިއީ ާމި ާފަދައިން ާދަންނަވ ލި ާެވސް ާކުރިން ާއަނެްއކަމަކީ ާދެން ައކީ.
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ނުޑމެންނަށްާމިހ ރުާއެއްވެސްާއި ވެްސާާނެާކަމެއްކުރަްއވ ުތބ ރެއްާނެތޭާމިާބިލުާތަޞްދީޤުާޤ ނޫނަކަށްާވިޔަސްާއަުޅގަ

ާތަޞްދީޤު ާތަންއަދި ާކަމެއްފީޛުކުރެްއވުމަށްފަހު ާޢިްއޒަތްތެިރާާކުރަްއވ ނެ ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާއެހެްނވީމ  ވެސް.

ާފައިދ  ާލިބެންވ  ާޤ ނޫނަކުން ާެއ ާއޮތަސް ާލިޔެަފއި ާެއއްެޗއް ާޤ ނޫނެއްަގއި ާފަަދއިން ާވިދ ޅުވި ާމަންފ ާާމެންބަރު އ ިއ

ާޤ ރައްޔިތު ާމި ާލިބޭނީ ާތަންފީޛުންނަށް ާނެތަްސާނޫނު ާޤ ނޫނެްއ ާޮއެވގެން. ާއިޚްލ ޞްތެރިކަްނ ާފަރ ތްތަކުގެ ކުރ 

ކަމަށްާވަންޏ ާއެަކމ ާއިދިކޮޅުާހަދ ނެާަބޔަުކާާލ ބަާުހރިާކަންތައްތަެކއްާސަުރކ ރުްނާކުރަްއވ ާއިރައްޔިތުންނަށްާހެވާ 

ާނުލި ާަރްއޔިތުންނަށް ާކަންކަން ާއަދި ާކަންކަްނާނުވަނީކީ ާނޫާބެނީކީނުތިބޭނެ.ާއެހެންވީމ  ާނެތިގެން ާޤ ނޫނެއް ންާވެސް

ނގޭ.ާއެހެންވީމ ާކޮންމެާގޮތެްއާވިޔަސްާމިާބިލަކީާވެސްާރައްޔިތުންނަށްާމަންފ ތަކެްއާކަންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަާއެާ

ާމަގުފަ ާމަޤުލިބުމަށް ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާބިލަަކްށާހިވެފައިވ  ާލިޔެވިަފއިވ  ާެވސް ާޚުލ ސ  ާޭއގެ ާއަދި ނަޑއެޅި ާކަ ޞަދު

ނޑުވ ތީވެާ ނޑުމެންނަށްާސްނަާޙަލ ަގއިާިމދެންނެވިާނުކުތ ތަކަށްާވިކުރަން.ާކޮމިޓީާމަރުހަމަާތ އީދުާާއަުޅގަ އިގެންާއަުޅގަ

ބަާލިބޭާގޮތަކަްށާރައްޔިތުންނަށްާއަުޅަގނޑުމެްނާމިކިޔ ާމުޅިާއެންމެންާޖ މިނުވ ާގޮެތްއގައިާަރއްޔިތުންނަށްާހެވ އިާލ 

ާފަރުމ  ާބިލު ާމުހިާމި ާވަރަށް ާދިއުަމކީ ާވ ަހކަވެގެން ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަްނ ާއަުޅަގނޑު ާއަދި ާކަމެއް. ެއްއާާއްމު

ާގިނަ ާވަަރށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެންާއެބައޮތް. ާއ ދެ، ާވ ަހކަދެއްކީމު. ާއެންސްޕ ގެ ާމިތަނުގައި ާއިްސާއިން ސްޕ ގެ

ާަބއްދަލު ާތަޖުާކުރުމަކީބޭފުޅަކ އި ާައމިއްލަ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއޮތީ. ާއުނދަގޫކަަމށްވެފަ ާވަރަށް ާހަމަ ާމީ.ާާރިބ ެވސް އެްއ

ާގޮސް ާހަމަ ާބައްދަލުާއަޅުަގނޑު ާއިްސވެރިޔ އި ާަންނާއެތަނުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެންނެވީމ  ާކައުންޓަރުގައި ާހަމަ ކުަރން

ާދެްނނެވީމ  ާދެންނެވިން. ާހަމަ ާއެޕޮިއންޓްމަންޓުާވެސް ާވިދ ުޅވީ ާވަީނާާހަމަ ާބޭނުން ާއަޅުަގނުޑ ާޖެހޭނީ. ހައްދ ށޭ

ާ ާމުހިއްމު ާހުިރ ާދަންނަވަން ާނަންބަރަކ ާއަޅުަގނޑު ާވިދ ުޅވި ާއެ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާދަްނނަވ ލަން. ވ ހަކަތަކެއް

ާއެޮޕއިންޓްމަންޓު ާއެާާގުޅަިއގެން ާނޫން ާބޭނުމެއް ާވިދ ުޅވ ށޭ.ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަ ާދަްއކ ނެ ާވިދ ޅުވީ ާއެދުނީމ  ހައްދަން

ާއަ ާބައްދަލުވ ހަކަދަްއކ ކަށް. ާހަމަ ާދެންނެވީ ނޑު ާއެާުޅގަ ާއެކަމަުކ ާވަނީ. ާބޭނުން ާއެހެްނާކުރ ޭށ ާވިދ ޅުީވ ކޮޅުން

ާއެހެންީވމ  ާނުބުނަނީހެއް. ާކަެމްއކަން ާކޮން ާނުހެއްދޭނެއޭ ާއެޕޮއިންޓްމަންޓެްއ ާއުނދަގޫތަެކްއާާ،ވެއްިޖއްޔ  މި

ާދ އިރ  ާވަކި ާމެންބަރެއްާާއަޅުަގނަޑކީ ާތަމްސީލުކުރ  ާދެކޭކަާެއއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ އިރުަގއި ާައޅުަގނުޑާމަށް ގޮުތގަިއ

ާރިާދައްކަން ާވ ހަކަތައް ނޑ ކައިީރގައިާނުުބންާެސޕްޝަނިސްޓުހުރި ާއަޅުގަ ާ،ޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ބައްދަލުުކރެވެންާޏަސް

ާމަްއސަލަ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާއެންސްޕ ާއެއީ ާއެއީ ާދަންނަވ ލަން ާތަފްޞީލުކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެ ާދޭާާއެއް. އިން

ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ާމަންދޫބުންނަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާހ މަކުރުމަށްޓަކައި ާވެސް ާއިނގެން.ާާޚިދުމަތްތައް ާމަޢުލޫމ ތުތައް ބަެއއް

ާަމގުފަހިވެގެްނާއަންނ ނެ.ާއެހެންކަމުްނާ ާއެ ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާބިލުން ާފަހިވުމަށްޓަކަިއާމި ާެވސް ާމިކަން އެހެންވީމ 

ާދޭނެާ ާއެއްބ ރުލުން ާފުރިހަމަ ާއަުޅަގނުޑގެ ާމަސައްކަތްތަކެްއގައި ާހުރިހ  ާކުރަންޖެހޭ ާޤ ނޫނަކަށްވުމަށްޓަކަިއ ާބިލު މި

ާ ާވަރަްށާވ ހަކަ ާނިންމ ލަން. ާވ ހަަކޮކޅު ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވަމުން ާޔަޤީންކަން ާތ އީދުކުރ ކަުމގެ ާބިލަށް ާމި ދަންނަވަމުން

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާޝު

ާ

ާއެހުން..ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށ34ާް

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

34.3-ާާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއެހުން.34ާާއަޅުގަ ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާހުރި ާއެހުމަށް 34.3ާވޯޓަށް

ާާދުވަހުގެ ާވޯޓަްށާާޯވަޓށްާކަމަށްާގޮސްފަިއވ ކަންާާހިސ ބަށްާނިންމ ާވޯޓުންާތެރެިއންމަަސއްކަުތގެ ާމިއަދު އެހުން.

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާމިއޮތީ ާޮއޑ4229/26ާިދަންނަވަން ާޤ ނޫނުގެ ާ)ށ(4ާޓް ާމ އްދ ގެ ާގޮުތގެވަނަ މަތިްނާާގަިއވ 

ާވާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމަިޖލީހަށްާރައްޔިތުްނގެާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ާަޢއްަޔންކުރެއްވުމަށްަޓކައިާާޖެނެރަލްކަމަށްާއޮޑިޓަރ

ާމ. ާއ ދިއްލީގޭ ާއަލްފ ޟިލް ާޢުމަރު ާރަޝީދު ާޢަލީ ާޢައްޔަންކުރެްއވުމ  ާމަޤ މަށް ާމެންބަރުންނަށްާއެ ާޢިްއޒަތްތެރި މެދު

ާނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށް.ފެނިވަޑަިއގަން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

92ާާާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ާ

57ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާވޯޓުާދެްއވީ:ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ

56ާާާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާާާާާ--ާާާާާްއވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެ

 

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ.ާއެހެންކަމުން،ާއޮޑިޓަރ;8.ާޖުމްލަާ;5ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދުާ.ާފ ;8ރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާވޯޓުަގއިާބަިއވެ

މ.ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާމަޖިލީހަށްާރަްއޔިތުންގެާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްޓަކައިާޖެނެރަލްކަމަށް

ާނުވި.ާކުރެްއވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ހެއްޢަލީާރަޝީދުާޢުމަރުާއެާމަޤ މަށްާޢައްޔަންާއަލްފ ޟިލްާއ ދިއްީލގޭ

ާ

ާމަސައްކަތްތައް.ާއެހެންާާ.ާއިތުރ35ާު
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
މަސައްކަތްތައް.ާމިާމަަސއްކަުތގެާދަށުންާކުިރއަްށާާެއހެންާ.ާއިތުރ35ުއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާއަޅުަގނުޑާމިހ ރުާމިދަނީާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާމިވަނީ ާހަމަޖެހިފައިވ  ގެންދިއުމަށް

ާކުރިާބިލުާކޮމިޝަންގެާއެންޓަރޕްރަިއޒަސްާޕަބްލިކް ާމަރުޙަލ  ާާއަށްބަހުސްެގ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ގެންިދުއން.

ާނުވ ނެާ ާދަތި ާއަށް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާނިުކމެވަޑަިއގަތުމުަގއި ާމެންބަރުން ާުނގެއްލޭެނާާޢިއްޒަތްތެރި ާކޯރަމް ގޮތަށް

ާއަުޅަގނުޑާ ާކުރިްނ ާނިކުމެވަަޑިއގަތުމުގެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާއެ ާއަދި ާެއދެން. ާނިކުެމވަަޑއިގަތުން ގޮތަށް

ާމަޢުލޫޢިއްޒަތް ާމެންބަރުންެގ ާމ ދަމ ތެރި ާދަންނަވ ލަން ާއިންިތޒ މުއަާމ ތަށްޓަކައި ނުޑ ާައުޅގަ ކުރަންާށް

ާެއާގަސްތު ކޮށްފަިއވ ާޖަލްސ ާކޮިމޓީތަކަށ އިާއެހެނިހެންާމަސައްަކތްތަކަށްާފުރުޞަތުާދިނުމުގެާބޭނުމުގައިާައޅުަގނޑު

ާ ާބ އްވަން ާމިހ ރު ާތެރޭގަގަްސތުޖަލްސ  ާހަފްތ ގެ ާއަންނަ ާކުރަނީ ާފަސްކުރެވިފަިއވ ާއި. ާޖަލްސ  އެހެންވީމ ،ާމ ދަމ ގެ

ާދަންނަވ ލަން.ާ ނޑު ާައޅުގަ ާކުރިން ާނިކުމެވަަޑއިގަތުުމގެ ާމ ލަމުން ާޖަލްސ ގެ ާމެންބަުރން ާޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަ

ާދެއްާ ާގެންޮގސް ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާދަންފަޅީގެ ާމި ާޖަލްސ ެގ ާދ އިރ ެގާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާވެލިދޫ ވުަމށްޓަކައި

ާމުޙައްއްޢި ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދަންނަވަން.ާޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާދެްއވުމަށް ާވަޑަިއގެން ާރިޔ ސަތަށް މަދު

ާކުިރއަްށާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާމަސައްކަތް ާދަންފަޅީެގ ާމި ާފަހުގައި ާވޯަޓށް ާމެންދުރުފަހުގެ ާއ ދެ، .`

ާއަުޅަގނޑުމެ ާޕަބްލިކުގެންދ އިުރގައި ާމިއޮތީ ާކުރިމަތީގައި ާބިލަށްާާްނ ާއެ ާބިލު. ާކޮމިޝަނުގެ އެންޓަރޕްރައިަޒސް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާގޮތް ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާވަގުތު ާޕ ޓީތަކަށް ާމިހ ރު ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއި ާބިލަށް ާމި ވ ހަކަދެްއކުން.

ނުވ ާމިނެޓު.ާަވިކާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތ44ާްމިނެޓު.ާެއމް.ޑީ.ޕީާއަށ49ާާްދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީާައށްާބ ކީާއޮތީާ

ނޑައެިޅފައިވ ާަވގުތުާހަމަވެފަިއ.ާާ:މިނެޓު.ާޕީ.އޭާއަށ67ާާްބޭފުޅުންނަށްާ މިނެޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށްާމިހ ރުާވަނީާކަ

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާބިލަށ7ާާްޖުމްހޫރީ ާމި ާފުރުޞަތެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގޮތުން ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާއޮތް މިނެޓު

ާއެދިވަަޑިއގަންނަ ާފުރުަޞތަށް ާމ ލަުމެގާވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވ ލ ިއރުގައި ާނަންތަކަށް ާބޭފުުޅންގެ ވ 

ާދ އި ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތެއް ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާތެރެއިން ާޭބފުޅުންގެ ާތިއްބެވި ާމިހ ރު ރ ެގާތެރޭގައި

ާމަޚް ާއަޙްަމދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ާލޫފް. ާިމ ާޕަްބލިކު ާއެުރވީ ާމި ރަިއޒަްސާއެންޓަރޕްފުރުޞަތު

ާކޮމިޝަނުގެާބިލަށްާވ ހަކަެދއްުކމަށްޓަކައި.ާ
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ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްގަލޮ

ނޑުާމަސަްއަކތްާއަވަްސކުރުމުގެާގޮތުންާމިާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާ ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

މިހ ރުާޕަބްލިކްާއެންޓަރޕްރަިއޒަސްާކޮމިޝަުނގެާބިލަށްާވ ަހކަދެއްކުމަށްޓަަކއިާފުރުޞަެތއްާއަރުވ ނަން،ާމައްޗަްނގޮިޅާ

ާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާމ ރިޔ ާއަޙްއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިާ ާވ ހަަކފުޅުާކުރިއަްށާގެންެދވުްނާއްޒަތްތެރި މަދުާދީދީ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމައްޗަންޮގޅިާއުތު

ާއެންޓަރޕްރައިަޒސް ާޕަބްލިކް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަަހޅުއްަވއިާޝުކުރިއްޔ  ާބިެލްއެގާކޮމިޝަނުެގާބިލެއް ދެްއވީތީ

ާމި ާބިލެއް ާއަދި ާކޮށްދެާމަސައްކަތްކޮށް ާމަސައްކަތް ާގެންނެވުމުގެ ާރިޔ ުޟާހިސ ބަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީވެ ްއވ ފައި

ާވިލު ާޝުކުރުރަޝީދު، ާމެންބަރަށް ާދ އިރ ެގ ާމިހ ރުާފުށީ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއެަބ ާއަުޅަގނޑުމެން ދަންނަވަން.

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކަމެއްތޯ. ާކޮން ާބޭނުންަވނީ ާކުރަން ާނުވަތަ ާުއޅެނީ ާކުރަން ާމި އަޅުަގނޑުމެން

މީހުންާާބ ރުތައްާވަިކވެފަިއވ ާނިޒ މަަކށްާރައްޔިތުންާތ އީދުކޮށްާރިޔ ސީާނިޒ މަކަށްާއެާދިޔައިރުާއިޞްލ ޙުކުެރވެމުން

ާމިާ ާވިޔަްސާމިހ ރު ާއޮންނަނީާސަރުކ ރ .ާެއހެން ާމި ާަހވ ލުވެަފއި ާމ ިލއްޔަތު ނިންމި.ާއ ދެ،ާއޭގެތެޭރގަިއާަދއުލަތުގެ

ާޢަްއޔަންކޮ ާެއކަމަށް ާެރގިުޔލޭޓަރ އި ާއެ ާއެކަމުގެ ާއެކަންާފެންނަނީ ާމީހުންނ ްށ ާހިންގ  ާެއްއާާކަން ާކަމެއް ާހުރިހ  މި

ާޒ ުތގަިއާ ާޭއގެ ާޮކމިޝަނެއް ާއެންޓަރޕްރަިއޒަސް ާޕަބްލިކް ާއ ދެ، ާދ ތަން. ާހުށަހެޅެމުން ާގޮަތކަށް ާކަހަލަ ާވ  ތަނަކަށް

ާޕަބްލިކުާބ އްަވއިގެން ާބޭނުމަކީ ާކޮމިޝަނުގެ ާކުންފުނިތަްއާާއެ ާހިއްސ ވ  ާެއ ާސަރުކ ރު ާނުވަތަ އެންޓަރޕްރައިޒަސް

ާބެ ާމި ާމީގަ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާސަރުކ ުރެގ37ާާލެހެއްޓުން ާފެށުމުން ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާ"މި ާބުނ  ވަަނާމ އްދ ަގއި

ސައްތައިންާަސއްތައިންާހިްއސ ވ ާކުންފުނިތަކ އިާއަދިާަސރުކ ރުގެާއަޣުލަިބއްޔަތުާހިއްސ ވ ާކުންފުނިތަކުގެާޯބޑަށ ިއާ

ާތެރެ ާުކންފުނިތަކުގެ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާހިންގ ާއަދި ާކުންފުންޏެއް ާއެ ާޤ ނޫނު ާއެ ާނުވަތަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ އިން

އެންޓަރްޕރައިޒަސްާކޮމިޝަނުންނޭ"ާާންބަރުންާޢައްޔަންކުރ ނީާޕަބްލިކުގަވ އިދުގެާދަށުންާއެާކުންފުްނޏެއްގެާބޯޑަށްާމެ

ާެރގިޔުލޭޓުުކރަން ާކަންކަން ާހިންގ  ާއެ ާއެމީހުން ާވަނީ ާޭބނުމަކަށް ާކޮމިޝަންގެ ާދެން ާޭއެގާާކަމަށްާބުނެފައި ވަންޏ 

ާމަޤުޞަ ާރަނގަޅު ާހ ސިލެއްއެންމެ ާޖަސްޓިސްއ ާދު ާނެުޗރަލް ާއެއީ ާއެހެންނެއްނޫްނާާނުވ ނެ. ާޚިލ ފުކަމެއް. ވެސް
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ޕަބްލިކްާއެންޓަރޕްރަިއޒަްސާޮކމިޝަނެއްާހަދ ާސަރުކ ުރގެާެއާއޮންނަާސަުރކ ރުާހިއްސ ވ ާކުންފުނިތައްާެއާހިނގ ާ

ާރެގިއު ާގޮތުން ާބެހޭ ާގޮތ  ާކުރ ލޭޓުޮކށް ާކަންކަން ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާޭއެގާާއެކަންކަން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ ނަމަ

ާކޮންމެާ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާނުވެދ ނޭ. ާކަމަކަްށ ާގޯސް ާއެހ  ޒ ތުަގއި

ާސަ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާަހދަން. ާކޮމިޝަނެއް ާއެބަ ާމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއާކަމަކަށް ާއޮންނަ ާއެ ރުކ ރުގެ

ފަންކުޝަނެއްަގއިާއެާކޮމިަޝނެއްާހަދ ފައިާއެބަާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ާމީހުންާނަގައިގެްނާއޭގެތެރޭަގއިާތިބެންވ ނީާ

ވެސްާއެމީހުންނަށްާއެބަާދޭންޖެހޭ.ާޙަޤީޤަތުގައިާާއ އިާއުޖޫރައ ާއެބަޔެކޭާއެބަާބުނޭ.ާބުނެފައިާދެންާއަނެއްކ ާމުސ ރަ

ާހުރިހ ާމުސ  ާއުޖޫަރއަކ ރަމި ާެއާާއަކ އި ާއަށްާމުސ ރަ ާއެ ާމީހ  ާަރއްޔިތު ާއެާކޮމިޝަނެއްގެާވެސް ާކޮންމެ ާލ  އެހެން

ާ ާދައްކަނީ ާއެ ާބިލު ާއޭގެ ާނުވަތަ ާއެހެންވީމ ފުޓްކުރަނީ. ާމީހ . ާރައްިޔތު ާއަޅުަގނޑުމެްނާ، ޢ އްމު ާކޮމިޝަނެއް ކިހ 

ނޑުމެ ާއެއީާަދތެއްާނެތްާސަރުކ ރަކަށްާކޮްށފަންާމިހ ރުާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުހަދ އިގެންތޯާއަުޅގަ އިާއޮތްާސަރުކ ރަކީ

ާމިާ ާދެން ާވެސް ާމިއަދު ާމިސ ލަކަށް ާކަމެއް. ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާމަޖިލީހުން. ހަދ ލެވޭނެ

ްނެގާބޭފުޅ ާހުށަހެޅުއްވިާޤ ނޫނުަގއިާެވސްާއެބަާޮއވޭާަވޒީރުާއަނބުރ ާގެންދެވިާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރު،ާއެ

ާ ާކިޔ ފަިއ ާކަންކަމާ ާވަނ9ާައިޚުތިޔ ރު ާއެކި ާކިޔ ަފއި ާިސޔ ސަތުތަކ ިއާާމ އްދ  ާަކނޑަައޅ  ާސަުރކ ރުން ާގޮތުން ބެހޭ

ާއެއް ާކޮންާގޮތްާއުސޫލުތައް ާމަތިން ާޮގތުގެ ާވަޒީަރކ ވ  ާއެ ާވެސް ާވަޒީރަަކށް ާނުަވަތާާމެ ާއިދ ރ  ހަވ ުލވެފަިއވ 

ާ ާދ އިރ ެއއްގެ ާއެ ާކަންތައްަތކ އި ާހިމުއައްސަސ ގެ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާހިންގަންޖެހޭ ާމުައއްސަސ އަކުން ންގުމުގެާނުވަތަ

ނޑުމެންާމިާމަޖިލީހަށްާއިޚުތިޔ ރުާލިިބގެންވެާެއވެ .ާިމހެންާއޮންނައިރުާމިާމ އްދ ާުއވ ލަންާލިޔުނީމަ،ާއެކަމަކުާއަުޅގަ

ާކަމަށް ާނެތް ާއިތުބ ރު ާަވޒީރަކ .ާައޅުަގނޑުމެން ާއެ ާވެސް ާުސވ ލުކުރަންޖެހެނީ ާަވޒީރަށް.ާާގެނެސްގެން ާވެސް ނަގަނީ

ާ ާއިްޚތިޔ ރެއް ާވެްސާއެތަުނގެ ާކަމަްށާލިިބގެންއެކަމަުކ ާމިނިސްޓަރަށް ާޮއތީ ާއިޚްިތޔ ރު ާެއކަމުެގ ާނުވަތަ ާކަމަށް ނުވ 

ާ ާބުނަނީ. ާމި ާއުވ ލަން ާމ އްދ  ނޑުމެންާބުނ  ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ އެކަހަލަ ާހުންނަނީ. ާމި ާވިސްނުން ، ގެ

ާތި ާމިތ ނގައި ާއެަބާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތަކަށް ާހަމަޖެހޭ ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާެވސް ާމަސައްކަތަކީ ާމިކުރ  ެބގެން

ާ ާމިތ ނގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި ާހަލަބޮލިކަުމގެ ާސިޔ ސީ ާއުޅޭ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެޭހާވ ންޖެހޭ.

ާރޫޙ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމަޤުޞަދ އި ާއޭގެ ާނެާާމަސައްކަތ އި ާހަނދ ން ާކަމެއް ާހުރިހ  ާހަނދ ންާމި ާނުވަތަ ތިގެން

ާކަނައްތ ލައި ާކުރ  ާވަރަށްާގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެއީ ާވަންޏ  ާކަމެކޭ.ާހިތ މަާމަށް ކުރަންޖެހޭ

ެވްސާއެާބިލުގެާމިތ ނގައިާެވސްާމިހ ރުޕަބްލިކްާއެންޓަރޕްރައިޒަސްާޮކމިޝަނެއްގެާބިލެއްާހަދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާކޮމި ާވެސް ާއެމަޖިލީހުގައި ާއެްއޗެހީަގއި ާކުންފުނިތަކ  ާހިްއސ ވ  ާެއްއާއޮވޭ.ާސަރުކ ރު ާގޮްތާާޓީ ާހިނގ  ކަންތައްތައް

ާވެސްާ ާގެނެްސގެން ާރިޕޯޓު ާއަަހރީ ާއެމީހުންގެ ާނުބަލ  ާޕަްބލިކުާބަލ ، ާއަދި ާބަލަން. ްސާއެންޓަރޕްރަިއޒަާާކަންކަން

ހެންވީަމ،ާކިހ ާވަރަކަށްތޯާައޅުަގނޑުމެްނާކަމެްއާކުރަންވީ.ާއެާމީހުންާވެސްާހަމަާއެއްކޮމިޝަނެއްާހަދ ފައިާހަމަާއެ

ާނަގަިއގެްނާ ާކަންކަން ާކުރަންެޖހޭ ާސަރުކ ރުގެ ާބޭނުމަކަށް ާޙަޤީޤީ ާނަަގިއގެން ާބައެއް ާކިތަންމެ ާކުރުމަށް ާކަެމއް އެއް
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ާމަޤުޞަމަޖިލީ ާއެއީ ާގެަނއުން ާތެރެއަށް ާވެްސާހުގެ ާަގއިމު ާހަމަ ާއެީއާއަުޅަގނޑު ާކުރަންޖެހުމީ ާިމކަން ދަކަްށާެވގެން

ނޑުމެންާދެކެންާކަ ނޑުމެްނގެާރައްޔިުތންާއަޅުގަ ނޑުެމންާވިސްނަންާވެސްާޖެހޭާކަމެއް.ާއަުޅގަ ންބޮޑުވ ާކަމެްއ.ާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހެއް ާމަސަްއކަްތާާމިހ ރު ާކުރ  ާމި ާމިތ  ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެކަން ާވެސް ާދަނީ ާމި ާފޫހިވަމުން ހެން

ާމަސައްކަތްއަ ާއެހެން ާމަސައްކަތްނުކޮށް ާޙަޤީޤީ ާއެހެންވީމ ޅުަގނޑުމެްނގެ ާދ ތީ. ާިވސްނާ ާކަންކަމ އެ، ކުރަމުން

ާެއކަންތައްތަކާ  ާކޮްށގެާާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަން ާމިގޮތަށް ާބޭނުންވަނީ ާފިކުރުކޮށް، ާއަްށާދޭތެރޭ ާމީހ  ާރައްޔިތު ން

ާމަސައްކަތ ިއާއަނެއްކާ  ާކުރ  ާވެސް ާދެން ާހަދ  ާމަސައްކަތް ާކުރ  ާވެސް ާމިތަނުން ާހަދ  ާކޮމިަޝނެއް ާއެހެން ވެސް

ާއެ ާއަނެްއކ ންހުރިހ  ާމަސައްކަތުން ާކުރ  ާަރއްޔިުތާމީހ މެން ާފޮނުވުންތޯ،ާެއއ ާވެސް ާބިލެއް ާެވްސާާއަށް ދޭތެރޭގައި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާއިށީނދެލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަމުން ާކަމުަގއި ާރަނގަުޅަކމެއް ާެއއީ ވިސްނ ލަން

ާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ުޙސަމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާކުރި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާޕަބްލިކުާއ ދެ، ާބިލަކީ ާމިވ  ާމަތީގައި

ާވަީނާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބިލެއް.ާބިލު ާލިބިފައިވ  ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނަމުގައި ާމި ާބިލު ާކޮމިޝަން އެންޓަރޕްރައިަޒސް

ާ ާދ އިރ ގެ ާމ އްދ ވިލުފުށީ ާވަނަ ާދެ ާބިލުގެ ާމި ާރަޝީދު. ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާމަޤުޞަޢިްއޒަތްތެިރ ާއޭނ ގެ ުދާގަިއ

ލަންާއެބަޖެހޭހެންާއެީއާދުތަކަށްާބަލައިޑަށްާހީވަނީާައޅުަގނުޑމެންާމިާމަޤުޞައޮތް.ާއަޅުަގނާބަޔ ންކުރަްއވ ފައިާއެބަ

ދެެކވޭ.ާއ ދެ،ާެދާާށްާވިސްިނގެންާއެބަާވ ަހކަާއެބަތަފ ތުާގޮތްގޮތަށްާައޅުަގނޑުެމންނަށްާޚިޔ ލުކުރެވިާތަފ ތުާޮގތްގޮތަ

ާ ާިމ ާބުނަނީ ާމ އްދ ގައި ާމަޤުޞަވަނަ ާއަންަނނިވި ާބޭނުމަކީ ާ)ހ(ޤ ނޫނުގެ ާހ ސިލުުކރުމޭ. ސަރުކ ުރާާ-ދުތައް

ާތަނަވަސްކޮށްދިނުްނ.ާ ާމަގު ާހަރުދަނ ކުރުމަށް ާއިތުރަށް ާހިންގުްނ ާކުންފުނިތައް ާހިްއސ ވ  ާސަރުކ ރު ކުންފުނިތަކ އި

ާޢައްޔަންކުރުމުަގިއާސަާ-)ށ( ާމީހުން ާސަރުކ ރުން ާބޯޑަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާކުންފުނިތަކ އި ރުކ ރު

ާ)ނ( ާމިނިވަންުކރުން. ާނުފޫޒުން ާޯބޑަްށާާ-ސިޔ ސީ ާކުންފުނިތަކުގެ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާކުންފުނިތަކ އި ސަރުކ ރު

ވ ާޤ ބިލުާފަރ ތްތައްާކަންާކަށަވަރުކުރުން.ާއ ދެ،ާދެންާިމާއެކަމަށްާެއކަށީގެންާރުންާޢައްޔަންކުރ ާފަރ ތްތަކަކީާސަރުކ 

ާ)ރ( ާސަރުކ ރުްނާާ-އޮންނަނީ ާބޯޑަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާހިއްސ ވ  ާސަރުކ ރު ާއަދި ާކުންފުނިތަކ އި ސަރުކ ރު

ނުޑާހިތަށްއަރަނީޢައްޔަންކުރުމ އިާަވކިކުރުމުަގިއާޢަމަލުކުރެވޭާހަރުދަނ ާއުސޫުލތައްާބަޔ  ނޑުާއަޅުާާންކުރުން.ާއަުޅގަ ގަ

ާހަރުދަނ ކުރުމ ިއާ ާއިތުރަށް ާހިންގުން ާކުންފުނިތައް ާއ ދެ،ާސަުރކ ރު ާއަކުރަށް. ާއަކުރުން ާބިލުން ާހަމަ ާދަންނަވ ލީ މި

ާއ ދެ، ާމިކަންކަން ާހޯދުމ އި ާމީހުން ާޤ ބިލު ާަމޤުޞަާމިކަމަށް ާައޅުަގނޑުމެންަނށްމި ާނުވަަތާާދުތަކަކީ ބަލައިގަެނވޭ

ާމަޤުޞަ ާކަމުދ  ާބެލެވޭ ާކަމަށް ާގިނަދުތަކެއް ނޑުމެންނަށް ާނުވަތަާާބ ވައޭ.ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިހ ރުާބިލަކ  ފަހަރަށް

ތަނުަގއިާކުރީާާމިވެނިާގޮތަކަށޭ.ާއެާޮގްތާާމެދުާވ ހަކަދެކެޭވއިރުާައޑުިއވެީނާފ އިތުވެދިޔަާމިތަނަށްާހުށަހެޅޭާކަންކަމ 



 78 

ާއ  ާރަނގަޅޭ. ާަވރަށް ާރަނގަުޅވެފައޭ. ާވަނީ ާމިކަންކަން ާމިހ ރު ާނުދެއޭ. ާފ އިުތވެކަމަކު ާާދެ، ާތަނުަގއި 52ާދިަޔ

ނަމަ،ާއެހެންެވާާވ ނަމަާއަިދާކުރެވުނުާކަންތައްާކަމުނުދ ާކަމަށްާވ ާއަހަރުގެާތެޭރގައިާގޯްސކޮށްާަކންކަންާކުރެވިަފއި

ާ ާވަކި ާބ ރުތައް ާއެ ާސަރުކ ރަށް ާބެހެއްޓުަމށް ާކަންކަން ނޑުމެންނަްށާހައެގޮތަށް ާއަޅުގަ ާބެހެއްޓުމަށް ާނެތި އްދެއް

ާކީްއވެތޯ ާމިވަނީ ާގޮތް ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ.ވަކ ލ ތުކުެރވޭ ާކަންނޭނގެ ާސުވ ލެއް ާކުރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނ މިއީ

ނޑުމެންާކޮންމެާމީހަކުާެވސް.ާއަދިާހަމަ އެފަދައިންާމިހ ރުާކަްނކަންާރަނގަުޅކަމަށްާނުަވަތާާއަމިއްލަާނަފްސ ާއަުޅގަ

ާަގދަާކަާދާ ާކަމަްށާނުވަތަާރަނގަޅުވަމުންާރަނގަޅުެވއްޖެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށް ާވަކ ލ ތުކުރިާައޑުާއެަބިއވޭ ާމަށް

ާއެ ާައޅުަގނޑު ާހިނގަމުންާއަށް. ާރަނގަޅަށް ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާރަނަގޅުާބޭފުުޅންނަށް ާކަމެއް ގޮުތަގއިާާދ 

ާނެތް ާކުރުމަކީ ާކަމެްއ ާގޮތުން ާބެލުމުގެ ާރަނގަުޅކުެރވޭތޯ ާއިތުރަށް ާރަނަގޅުކަމެއް ާނުވަތަ ކަމެއްޯތއޭ.ާދެމެހެއްޓުމަށް

ާބިލުާ ާމި ާމިކަމުގައި ާދެން ާއެބަޖެހޭހެން. ާކުރިމަތިލ ން ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާވެސް ާސުވ ލަށް ާމި ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާ ާމިވަނީ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާމެންބަރު ާމަުޤޞަހުށަހެޅުއްވި ާބަުހްސާިސޔ ސީ ާއެ ާނޫންތޯ ާނުވަތަ ާހ ސިލުކުރުމަށްތޯ ދެއް

ާނެތިން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވަންނ ކަށް ާމިހ ރުާާތެރެއަށް ާިވސްނ ކަށްނުޖެހޭތޯއޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު އަޅުގަ

ާގެންދަވަމުން ާކަންތައްތައް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާސަރުކ ރުން ާެވްސާާއޮތް ާސަރުކ ރަށްފަހުގައި ާމި ާއަދި ދ އިރުގައި

ާރަނގަޅު ާެއއީ ާއިތުާއެކަންކަން ާކަންކަން ާރަނގަޅު ާއެކަންކަން ާނުވަތަ ާދެމެހެއްޓުމަށް ާރަނގަޅުކުެރވޭޯތާގޮތަކަށް ރަށް

ާމަސައްކަތްކުުރމަކީ ާގޮތުން ާލ ޒިމުާބެލުމުގެ ާމަްއޗަށް ާއެިކާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބިލުގެ ާމި ާނޫންތޯ.ާދެން ާނުވަތަ ކަމެއްތޯ

ާޤަބޫލުކުރާ  ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާބަލައިލ އިުރަގއި ާކުްނފުނިތަާބައިތަކަށް ާދައުލަތުގެ ާސްޓޭްޓާގޮތުަގއި ާނުވަތަ އް

ާއެންޓަރޕްރައިޒަާ ާދައުރެއްސްތަުކގެ ާއެްއވެސް ާސަރުކ ރުގެ ާހިންގުމުަގއި ާއޮތުމަކީާާނެިތާއޮންނަާކަންތައްތައް ގޮތަކަށް

ާރަނގަޅު ާވ ނެާމުޅިން ާކަންކަންާާގޮތަކަށް ާތަންފީޛީ ާަދުއލަތުގެ ާއެއީ ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ކަމަކަށް

ާ ާތަންފީޛީ ާފަރ ތަކީ ާއެހެްނވީމ ހިންގ  ާސަރުކ ރު. ާވެސް ާކޮމިޝަނުގެާސަުރކ ރު، ބ ރަކީ ާމި ާރޯލެއް ާއެްއވެސް ގެ

ާ ާނެތ9ާާްޢައްޔަންކުރަން ާދައުެރއް ާސަރުކ ރުގެ ާުނވަތަ ާރޯލެއް ާސަރުކ ރުގެ ާވިސްނ ލ އިުރގައި ާއަށް ާމ ްއދ  ާވަނަ

ާލަފަ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާަކމަކަށް ާގެންެދވޭނެ ާގޮތެްއގައި ާެއކަޭށނަ ާމިކަންކަން ާމިާާގޮތެްއގަިއ ާއަދި ާނުކުެރވޭ. އެއް

ާޢައްޔަ ާފަރ ތްތަކަކޮމިޝަނަށް ާަބއެއް ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާމެނޭޖުންކުރަން ާކުންފުނިތައް ާިވޔަފ ރި ާނުވަަތާކީ ކުރުމަށް

ާފަރ ތްތަކެއްާ ާދެވިދ ނެ ާއިމްޕުޓް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާގެންދިުއމަށް ާކުރިއަށް ާއުސޫލުން ާިވޔަފ ރި ާކުންފުނިތައް ާވިޔަފ ރި

ާއަޅުާ ާވެސް ާސްކަމަށް ާއެހެންވީމ ،ާޮކމިޓީ ާޝައްކުކުެރވޭ. ނޑަށް ާގަ ާމިކަމ  ނުޑާޓޭޖުގައި ާއަުޅގަ ާވިސްނ ނެކަމަށް މެދު

ނޑަށްާފެ އެކުާމިާދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާމިާބިލަށްާންނަާއެއްެޗއްާިއޚުލ ޞްތެރިކަމ ާވަރަށްާބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާައޅުގަ

ާގިނަ ާުކންފުނިތައް ާކުީރަގއި ާވަކ ލ ުތކުރެްއވި ާބޭފުޅުްނ ާބަެއއް ާހިންގުާވ ހަކަދެްއކެިވ ާުކންފުނިތައް ާމ ާވެގެްނ، ން

ާވިޔަފ ރި ާމިނިވަން ާޯގސްެވގެންާފުޅ ވެގެްނ، ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތައް ާހުރަސްއެޅިގެން ާވ ހަކަ.ާާއަށް ދިޔަ

ާހަމަޔަޤީނުންާ ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ާއަދަދުތައް ާކުންފުނީގެ ާސަރުކ ރުގެ ާހުރި ާމިހ ރު ާމަދުވެއްޖެތޯ. ާކުންފުނިތައް
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ޑުމެންާދައްކ ާވ ހަކައިގެާެއކޮޅުާމިކޮޅުާކޮންމެެވސްާވަރަކަށްާބަލައިލަންާައޅުަގނ، ވެސްާމިހ ރަކުާނޭނގެ.ާއެހެންވީމ 

ާވިޔަފ ރި ާމިނިވަން ާތެދެްއ ާކަންނޭނގެ. ާކަންަތއްތަކަްށާާއެބަޖެހޭ ާވިޔަފ ރިވެރިންގެ ާއެބަޖެހޭ. ާޖ ގަދޭން އަްށ

ނޑުމެންާއެާރަނަގޅުާ ކަމަށްާޤަބޫލުކުރަންާވެްސާހުރަސްއަޅ ކަށްނުޖެހޭ.ާއަނެްއކ ާރަނގަޅަށްާދ ކަމަށްާެވއްޖިްއޔ ާއަުޅގަ

ާރަނގަޅަށް ާދަންނަވަނީ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުަވަތާާއެބަޖެހޭ. ާރަނގަޅުކުރުމަށް ާއިތުރަްށ ާކަމެއް ދ 

ނޑުމެންާބަލ ކަށްނުޖެހެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަީނާާއެގޮުތގައިާދެމެހެއްޓުމަށްާމަަސއްކަތްކުރުމަކީާގޯހެއް ކަމަށްާައޅުގަ

ާހުށަހެޅުއް ާބަޔ ންކުބިލު ާމެންބަރު ާއެވި ާމިވަނީ ާމަޤުޞަާރަްއވ ފައި ާކޮމިޓީއެްއެގާާދުތައްބޭފުޅ ގެ ާދ  ާބިލު ާމި ކަމަށް.

ާ ާމަޤުޞަާބޭފުޅުންގެ ާމި ާއިތުރަްށާކަމެއް ާކަންތައްތައް ާދ  ާރަނގަޅަްށ ާމި ާމިހ ރު ާނުވަތަ ާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައި ދުތައް

ާ ާކަންތައްތަކެްއ ާހުރި ާކުެރެވން ާފަދަިއްނާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާދެންނެވި ާކުރިންވެސް ާއަޅުަގނޑު ާދެން ކުުރން.

ާަދއުެރްއާ ާއެްއވެސް ާސަުރކ ރުގެ ާހިންގުމުަގއި ާމިކަންކަން ާނުވަަތ ާކޮމިޝަނުަގއި ާމި ާނުކުރަްނ ާޤަބޫލެއް އަޅުަގނުޑ

ާކަމެއްާކަމަކަށް.ާޝުުކރިއްޔ .ާާގޮތަށްާހަމަޖެއްސުމަކީާރަނގަޅުާނެތް

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޟ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިމިލަ

ާޕަ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހަށްާއެންޓަރޕްރައިޒަާބްލިކުޝުކުރިއްޔ  ާއެކުލަވ ލ  ާބިުލ ާކޮމިޝަުނގެ ސް

ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާވިލުުފށި ާވެސްާާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ާއަޅުަގނޑު ރަޝީދަށް

ާމިއޮތްދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުާޝުކުރު ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާއޮތީ ާހިތް ާދަންނަވ  ނޑު ގޮަތކަްށާާގަ

ާބައެާ ާނުުކރެވެއޭ. ާތ އީދެއް ާބޮޑަކަށް ާޭއގެއެހ  ާއެބަހުއްޓޭ. ާސަބަބުތައް ނުޑާއް ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ާއެްނމެ ތެރޭަގއި

ާ ާބިލުގައި ާއެންޓަރޕްރައިޒަފ ހަގަކޮށްލ ނަން ާއޮތްިމ ާއެކުލަވ ލ ފައި ާމެްނބަރުން ާާްސގެ ާހަމަާގޮތް ނޑަކަށް އަުޅގަ

ާޮއތްގޮތުންާކޮމިޝަންާއެކުލެިވެގންވ  ާބިލުގައި ާހިތްހަމައެްއނުޖެހޭ.ާމިހ ރުާމި ާބަލ އިުރގަިއާާއެްއގޮތަކަށްާެވސް ގޮތަށް

ާއެާމިހ ރު ާބޭފުޅުން ާތިބި ާމަޤ މުގައި ާޤަބޫލުކުރ ާާވެސް ާއޮތްއޮތުން.ާއަޅުަގނޑު ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާގެންނަ މަޤ މުތަކަށް

ާ ާއޮތީ ާއެކަށީގެްނވ ހިތް ާއެންމެ ާމަސައްކަތް ާމި ާޢައްޔަންކޮށްގެްނނެއް ާމެންބަރުންތައް ާމި ގޮުތަގިއާާމިގޮތަށް

ާބަ ާކުންުފނިތައް ާއުފައްދ ަފއިވ  ާސަުރކ ރުން ާއ ދެ، ާިއވެލުޭއޓުކުރެވިދ ނެބ އޭ. ާހޯދުމަކީާލ  ާގޮތްތަެކއް ކުެރޭވނެ

ާޤަބޫލުކުރ  ާވެްސ ާޖުމްާއަޅުަގނުޑ ާރަނގަުޅކަމެްއ. ާއެންމެ ާމަފްހޫާލަގޮތުަގއި ާބިލުެގ ާތ އީދުކުރެވޭ.ާގޮތެްއަގއި މަށް

ާހަރުދަނ  ާމިއަށްވުރެ ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާވޮޗަރުްނާާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރެވެންޖެހޭނެހެން. ާމިކަން ގޮތެއްަގއި

ާލ  ާވޮޗަރުން ާޢަްއޔަންކުރ ާބަލަހައްޓ ނެ ާފަރ ތެއް ާއެހެން ާބަަލހައްޓ ނެ ނޑޭރިން ާބަ ާނުވަތަ ާއެކަހަަލާާޮގތަށް ގޮތަށް

ާރަނގަޅުާ ާއޮތުމަކީ ާވެސް ާކޮމިޝަެނއް ާމިފަދަ ާަޒމ ނެއްގައި ާދ  ާކަންަތއްތައް ާއެހެންނަމަވެްސ،ާާގޮތަކަށް ކަމެކޭ.

ާހަރުދަނ ާ ާމ  ާމިއަށްވުރެ ާއޮތީ ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ާފަރުމ ކުރެވެންޖެހޭނެއޭ.ާމެންބަރުންގެާާއަޅުަގނޑު ާބިލު ާމި ގޮތެއްަގއި

ާހުރިާޝަރުތު ާމި ާެވސް ާބަލ އިރުަގއި ާއަންނަންޖެހޭނެޝަރުތުތަކަށް ާއިތުރުާޝަރުތުަތއް ާއަދި ާެތރެއަށް ކަމަށްާާތަކުގެ



 80 

އަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެންމެާބޮޑަށްާފ ހަގަކޮށްލ ާހިތްާއޮތީާިމާކޮމިޝަނަކީާއަމިއްލަާނަުމަގއިާދަޢުވ ކުރުމ އި،ާދަޢުވ ާ

ާލިބިފަ ާހައިިސއްޔަތު ާމުޢ މަލ ތުކުރުމުގެ ާނަމުަގއި ާއަމިއްލަ ާލިބިފަިއވ  ާބ ރު ާސިްއކަެއްއާލިބިގަތުމުގެ ާވަކި ާއަދި ިއވ 

ާއެކުލެިވގެންާ ާކޮމިޝަން ާިމ ާގޮތުަގއި ާޝަޚްޞެއްގެ ާޤ ނޫނީ ާމިނިވަން ާޝަޚްޞެކޭ. ާޤ ނޫނީ ާމިނިވަން ާއޮންނަ

ާވަރަށްާ ާހަމަ ާިތބެންޖެހޭނީ ާކޮމިޝަންަގއި ާމި ާނުވަތަ ާތިބެންޖެހޭނީ ާމިތ ނގައި ާީހަވނީ ާައޅުަގނޑަށް ދ އިރުަގއި

ވަނަާމ އްދ ާއަްށ33ާާވަޒީފ ތައްާއަދ ނުކުރ ާުމސްތަޤިއްލުާމެންބަރުންނޭ.ާދެންާމުސްތަޤިއްލުާމިނިވަންާއަދިާެއހެންާ

ާޮއތް ާގޮްތާބަޔ ންކޮށްަފއި ާަވކިުކރެވޭނެ ާމަޤ މުން ާއޭނ ގެ ާމެްނބަރަކު ާކޮމިޝަނުގެ ނޑަްށާާބަލައިލ އިރު ާއަުޅގަ އިރުަގއި

ާމެންބަރު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަ ާވެްއޖިއްޔ  ާއޮތްގޮތުން ާމިހ ރު ާޕ ޓީާހީވަނީ ާމެޖޯރިޓީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާނުވަތަ ން

ާޕ ޓީާދެކެާ ާމެޖޯރިޓީ ާގޮތަަކށްާނުވަތަ ާކަހަލަ ާބިރުގަންނަ ާއަށް ާފަރުމ ބިރުގަންނަ ާމިާބިލު ާއޮތްާއުސޫލަކަށް ކުރެވިފައި

ާފ ހަގަކު ާއެހެންީވމ ކަމަށް ާ، ރެވޭ. ާވެސް ާކޮންމެހެން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓގެ ާެއއީ ޖެހޭނެާހައްލުކުރަންއެަބއިެވސް

ނޑަށްާމައް ާއަޅުގަ ާލަފ ކުރެވޭތީ ާކަމަށް ާފެންނަ ާގެންނަން ާބަދަލުތައް ާކަހަލަ ާބައެއް ާފެންނ ތީ ާކަމަށް ާއެއް ސަލަ

ވ ހަކަތައްާަދންނަވ ލަންވެގެްނާފުރުޞަތަކަްށާއެދުނީ.ާޝުކުިރއްޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޢިއްޒަތްތެިރާާޤަބޫލުކުރެވޭތީާއެ

ާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެިލ ާއަުރވ ނަން ާފުުރޞަތެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާފުރުަޞތެއްާއަރުވ ނަންާހެންވޭރުާދެުކނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާދުާނ ޒިމަމެންބަރުާމުޙައްމަ ށް.ާއެއަށްފަހުާއަުޅގަ

ާށް.ާފޫރަާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަމެންބަރުާ

ާ

ާލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެ

ާއެންޓަރ ާޕަބްިލކް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބިލެްއާޕްަރއިޒަ`. ާއުފެއްދުމަށް ާކޮިމޝަން ސް

ވެސްާާހ ދުާކިތަންމެެވސްާހުށަހެޅިފައިވ ާމަޤުޞަާހުށަހެޅިގެންާމިއަދުާބަހުސްާކުރެވިގެންާމިދަނީ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގައި

ާއެބަ ާލިޔެފައި ާޢިއްޒަތްތެރިާރަނގަޅަށް ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާއަދި ާހުސަާޮއތް. ާއަޚް ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާއިންާމެންބަރު

ާތ އީދު ާއަޅުަގނޑު ާޝުޢޫރަށް ާފ ޅުކުރެްއވި ާއެ ާސަބަބަކަށްމުޙައްމަދު ާއެއީ ާާުކރަން. ާމިމ އްދ  ާމ އްދ 9ާާވަީނ ވަނަ

ާބަލ އިރުާކޮ ާގޮތަށް ާއެކުަލވ ެލވިފަިއވ  ާމުހިއްާމިޝަން ާއެންމެަހއިާމިއީ ާމިތިބި ާޕ ލިމެންޓުގަިއ ާައޅުަގނޑުމެން ާުމކޮށް

ާވިސްނަންާާމެންބަރުން ާއެވެސް ާމިކޮމިަޝން ާެއއީ ާކަމެއް. ާއޮީތާާވ ާކުެލވިގެންޖެހޭ ާފުރަތަމަ ާބުނ އިރު ގޮތަށް

ާ)ހ(ާސިވިލްާނުކުތ ގައި ާއޮތީ ާސަާވެސް ާއެބަޖެހޭ ާިވސްނަން ނޑުމެން ާރައީްސ.ާއަުޅގަ ާކޮމިޝަްނގެ ާސިވިލްާރވިސް

ބޭފުޅ ެގާާވެސްާއެާކުެރވޭނީ.ާެއީއާމިހ ރުއިތޯާއެބޭފުޅ ާއަށްާމަޤ މުާއަދ ރވިސްާކޮމިޝަްނގެާރަީއސްާކިތައްތަުނގަސަ
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިމަސްއޫލިއްޔަތު ާުޖޑީޝަލްާަތކުެގާތެރޭަގއި ާިލެޔފައިވ  ާެއާސަާވެސް ާަރއީސް ާކޮމިޝަންގެ ރވިސް

ާއެބައިާބޯޑުަގއި ާނަން ާއެބޭފުޅ ގެ ާނވެސް ާހަމަދޭ ާއަދި ާއެހެންވ އިރުަގއި ާގޮތުން. ާބުނ  ާމިާާޤ ނޫނުއަސ ސީ އެހެންމެ

ާފިނޭންސްގެ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއައިއްސަ ާއެކުލެވެމުން ާމީހުން ާސިވިލްާބޯޑަށް ާއެަތނުގެ ާމިއޮތީ ސަރވިްސގެާާވެސް

މ ާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމިހިރަާކަންތައްަތަކށްާބެލީ، އޮތީ.ާއެހެންވީމ ާވެސްާއަިއއްސަާމިާސެކެޓްރީާއެތަނުގެާނަންޓުޕ ރމަ

ނޑުާަވރަށްާކަންބޮޑުވޭ.ާއެާސަރުކ ަރކީާކޮންމެާގޮތެއް ވިޔަްސާާމެންބަރުާއެާފ ހަގަކުރެްއވިާޮގތަށްާއެާނުކުތ ާއަޅުގަ

ާއެާ،އަދިާކޮންމެާބަޔަކުާޤަބޫުލކުރިޔަސް ، އެްއޗެްއާސަރުކ ރަކީ.ާއެހެންވީމާ ާބުކުރ އީާަރްއޔިތުންާއިންތިޚ ނުކުިރޔަސް

ާ ާބަހެއް ާއޮންނަސަރުކ ރުގެ ާބޯޑެއް ާއެއްގޮަތކަށްާމިކަހަލަ ާހަމަ ާއެއީާާއިރުަގއި ާނެތުމަކީ ާބަހެއް ާސަރުކ ުރގެ ވެސް

ާ ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ާމިއަދު ާއެއީ ާކަމެއް. ާކަނ52ާްހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާނުރަނގަޅު ާރަނގަުޅކުަރްނާއަހަރުގަިއވީ ތައްތައް

ާޢަ ާކަންތަްއތައްބޯޑެއް ާސަރުކ ުރގެ ާދައްކ އިރު ާވ ަހކަ ާެއބަޖެހޭާްއޔަންކުރ  ާރަނގަޅުކުރަން ވެްސާާސަރުކ ރުާ.ވެސް

ާކި ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާއެބަޖެހޭ. ާރަނގަޅުބަލައިގަންނަން ާއެކަްނތައްތައް ާވ ހަކަަދއްކ އިުރާހިނެއްތޯ ާެއހެންވީމަ، ކުެރވޭނީ.

ާއެ ާބޯޑުތައް ާގޮތަަކށް ާމިފަދަ ާމީގަިއ ާއެބަހުރި ާކަންތައްަތކެއް ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާއެ ާަރއީސް ކުެލިވގެްނ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމިއޮތީ ާކޮމިޝަނުގަިއ ާމި ާމުޅި ާމީހުނ4ާާްދެން ާެއއީ ާބެލުނުއިރުަގއި. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގޮތެްއގައި ާަމއިަގނުޑ ކަމެއް

ާެއހެންވީމ ލުމ  ާވަކިކުރުން. ާމީހުން ާބައެއްތޯ، އި ާޤ ބިލު ާކިހ  ާމީހުންނަކީ ާމި ާއެއްެވްސާާއަދި ާދެނެގަންނ ނެ ވެްސ

ނަަމާާވަނީާދެއްަގއިާރަނގަޅުާގޮތަކަށްާކުރެްއވޭާކަމަށްކަހަލަާރަނގަޅުާމަޤުޞަށްާނެތް.ާމިގޮތެއްާމިާބިލުންާފެންނ ކަ

ފަންނީާޮގތުންާއެކަމަށްާތަމްރީނުވެފައިާތިބިާކޮންމެވެސްާގޮަތކަްށާލީމ އިާއަދިާބޯޑުގައިާތިބޭާމެންބަރުންނަކީާތަޢުމިާ

ނޑަްށާެއއްާއިންނަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުާއ ބޭފުޅުންގެާކްރައިޓީރިާނުވަތަާއެާަކނަޑއެޅޭެނާކަމަށްާތައްމިާކެޓަގަރީޒް ގަ

ާއެހެންވީމާ  ާ، ޤަބޫލުކުރެވޭ. ާކޮމިޓީ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުަގިއާއެ ާހުށަހެޅުމެއްގެ ާމި ާއަޅުަގނޑު މަރުޙަލ ގައި

ާދިރ ސ ކުރަމުން ާކޮމިީޓެގާާކޮމިޓީން ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރުަގއި

ާއެހެންވީމ ތަކަން ާގެންދަވަނީ. ާވ ހަކަާ، އްތައް ާމި ނޑު ާކޮމިޓީއަކަްށާާމިާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ހުށަހެޅީމަ

ްއޔަންކުެރވޭާމެންބަރުންނަކީާއެކަމުަގއިާކޮންމެވެސްާކަހަލަާޤ ބިުލާކަންާމިާނުކުތ ާފ ހަގަކޮށްާޯބޑުާޢަމިދ އިރުގަިއާމި

ނޑަށްާފެންނަާކަމެއްާެއީއ.ާޅުންާެއއީާއަާބަޔަކަށްާެވވޭނެާކަހަލަާޝަުރތުތަކެއްާަކނަޑއެ އެހެންމެާމިހުރިހާ ާހަމަޅުގަ

ާރަނގަ ާމޮނިޓަރކޮށް ާމިގޮތަށް ާބެލެމުންކަމެއް ާޢަާޅުގޮުތަގއި ާބޯޑު ާނުވަަތާއެާދ ިއރު ާތިެބގެން ާޯބުޑގައި ާއްޔަްނކޮށްގެން

ނަޑއަޅ ާގޮތްތަެކއް ކޮމިޝަންގެާާ.ުއޖޫރަާ)ހ(ާވަނަާމ އްދ ަގއ32ާިވެސްާެއބައޮވޭާާމީހުންާއަމިއްލަާއަށްާމުސ ރަާކަ

ާެޗއ ރަމނ އި ާވައިސް ާމަޖިލީހުންނެވެ.ާާޗެއ ރމަނ އި ާރަްއޔިތުންގެ ނޑައަޅ ނީ ާކަ ާއިނ ޔަތްތައް ާމުސ ރަ މެންބަރުންގެ

ާެއބަ ާވީގޮތް ނޑަެއޅުނީމ  ާކަ ާމުސ ރަ ާމަޖިލީހުން ާމަޖިލީހުންާއެާރައްޔިތުންގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ ާޤައުމަށް. ނގޭ

ާ ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާމިނިވަންމުސ ރަތައް ނޑައެޅުނީމ ާާވަރަށްާ.މުއައްސަސ ތަކަށްާދިޔައީ ާކަ ާމުސ ރަތަކެއް ބޮޑެތި

ވެސްާމުސ ރަާބޮޑުކުރަންާާރވިްސާމުވައްޒިފުންގެާޝަުކވ ތައްާައންނަންފެށީމ ާއެބޭފުޅުންނަށްސަާސަރުކ ރުގެާިސވިލް
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ެވސްާމީހުންެގާާކުރަންާުއުޅނުާޚިޔ ލުގައިާމަަސއްކަތްާނމަޖުބޫރުވީ.ާއެހެންވުުމގެާސަަބބުންާކުރީަގއިާޕްރަިއވެްޓާތަންތ 

ާވިސްނުމެއް ާއެހެން ާނޫން ާުއޅުން ާވަޒީފ އެްއގައި ާސަރުކ ރުގެ ާގޮއްސި. ާމިހ ރު ާެއާާސިނކުޑިން ާނެތް. ާމީހ ގެ ވެސް

ނޑުމެްނނަކީ ާއަުޅގަ ާއުޅުުނާާސަބަބަކަށްވަނީ ާމަސައްކަތްތަުކގަިއ ާއަިމއްލަ ާއަދި ާބަެޔއް. ާގެްނގުޅޭ ާުމވަްއޒިފުން ވެސް

ާއުޅޭކަށް.ާެއާބަޔެއް.ާކުރީ ާސަރުކ ރުަގއި ާނުވޭ ާބޭނުމެއް ާމީހ  ާބޭނުންވ  ާއަދ ކުރަން ާވަޒީފ  ާގ ތު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ަގއި

ާއެހެންނަމަވެްސާ ާއަދ ކުރުމުން. ާަވޒީފ  ާގ ުތގައި ާމީހުންގެ ާއަމިއްލަ ާއެްއޗެްއާލިބޭ ާރަނގަޅު ާހަމަ ާއެ ސަބަބަކަށްވަނީ

ނޑަައޅައިގެންާދިަޔއިމަޖިލީހުންާާމިހ ރުާމުސ ރަތައްާމިގޮތުންާރައްޔިތުންގެ ވެްސާާމ ާާއ ދައިގެާޮވޗަރެްއގެާމުސ ރަކަ

37،ާ ާވަޒީފ 42ާާާ ާގ ތުަގއި ާީމހެއްގެ ާއަމިއްލަ ާނުވޭ ާބޭނުމެއް ާމީހަުކ ާއެްއވެސް ާއެރީމ  ާއަށް ާރުފިޔ  ހ ސް

ާމީގައިއަދ ކުރ  ާަސބަބުން ާއެހެންވުމުގެ ާާކަށް. ާމިއޮތީާޕަބްލިކު ާޤައުމު ާމުޅި ނޑު ާއަުޅގަ ާކިހިނެއްތޯ ާސެްކޓަރވަނީ

ާސަރުކ ރުެގާ ާފަހަތުގައި ާއެމީހުންގެ ާތިއްބަސް ާބަޔަކު ާކޮްނމެ ާބައެްއަގއި ާސިޔ ސީ ާެވއްޓިފައި.ާއަދި ާތެރެއަށް ހަލ ކުގެ

ާސަ ާމިވީހެްނ ާއަގަށް ާޑޮލަރުގެ ާބ ޒ ރަކަށްެވ ާކަޅު ާބ ޒ ރު ާއެ ާހޯދުމަށް ާވަޒީފ ަތއް ާަވޒީފ ތަކަްށާއޮތް ރުކ ރުގެ

ާއެެހންވީމ  ާއެބަފަށ . ާއެހެންވީަމ،ާާިމވެސް، ޑިމ ންޑުކުރަން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާކަމެއް ާބަހައްޓަންޖެހޭ ިވސްނުން

ާމި ާކުރަމުން ާކަމެއް ާާމިކަހަލަ ާމުސ ރަ ާަކއުްނސިލަރުންގެ ާއަނެއްކ  ާމިއޮތީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު އ ިއާދަނީ.

ާއެ ާވެސް ނަޑއެޅިފަާއިނ ޔަތްތައް ާކަ ާޭއރުގައޮތީ ާސަރުކ ރުން ާިމއޮތީ ާައއިއްސަ ާމިމަޖިލީހަށް .ާ ާވިސްއި ނ ފަިއާވެސް

ާމަްޝވަރ  ާސަރުކ ރ އި ާއަޅުާާުކރިއޮތީ ާއިޤުތިޞ އިރުަގއި ާއެކޮމިީޓ ާއޭުރގައި ނޑު ާވަްނާގަ ާއަުޑއަހ ލަން ާޮކމިޓީ ދީ

ާވިދ ޅުވަމުންާއިރުަގއި ާސަރުކ ރުން ާާވެސް ާަމއްސަލ322ާަދިަޔއީ ާއިތުރުކުރިޔަސް ާބަޖެޓުގައި ާރުފިޔ  ާިމލިއަނެންހ 

ާކަން ާއެހެންނަމަވެސް ާނެތޭ. ާނިއެއް ާދިޔަީއ ާއެހެންވީމ ާރުފިޔ ާމިލިއަންާ:;3މިގެން ާދިޔައީ. ިމާ، އިތުުރެވގެން

ާކިހިނަކުންތޯ ާމިކުެރވެނީ ާމިކަންތައްަތއް ާއ އި ާފައިސ ތޯ ާހޯދ  ާސަރުކ ރުދެކެާާއ ކޮންތ ކަށް ާދެން ާބަލަންެޖހޭ. މިކަން

ނޑުގެާއަތުަގއިާހުންނަާލީމ ާދެންާއެާދެކޮޅެއްާނުޖެހޭނެ.ާއެާހުންނ ނީާމިގޮާރުޅިއަންނަހ ާވަގުަތކުާބިލެއް ތަށް.ާއަޅުގަ

ނޑ ލީމ ާއެއަށްާޮކމިޓީ ނޑުމެްނގެާީމގެާަސއްޙަކުރީއެާއެއްާހަދަިއގެންާއެގޮތަްށާާތެޔޮކޮޅުާކަ ދޭތެރޭަގއިާާކަމ މ ާއަުޅގަ

ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުރ ނެކަން. ާކަންތައްތައް ާމިހުރިހ  ާއެަބއިނގޭ ނޑަށް ާައޅުގަ ާދެން ާއުފެދޭ. ާއެބަ ތިބެނީާާޝައްކު

ާިމކަންތައްާމިކަން ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާބަލައިގަެނގެން. ާކޮެޅްއގައިޖެހޭނެތަްއ ާުޝކުރިްއޔާ ާ.ވެސް ާރަނގަޅުވ ނެ.

ާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާ

ާފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދުާޢަބްދުލްޣަާމިޙ ހެންވޭރުާދެކުނުދ އިރ ގެާމެންަބރުާ

ާބިލަށްާ ާމި ނޑު ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާފުރަތަމ4ާާަާއީވ ހަކަދައްކަންާމިޝުކުރިއްޔ  ާަފހަރު.ާއަޅުަގނޑު ވަނަ

ވެސްާވ ހަކަދައްކަމުންާއަޅުަގނޑުާއެދިަފއިވ ނެާމިާބިލުާމިމަޖިލީހަށްާބަލައިނުގަންނަން.ާއަދިާމިބިލުގެާބައެއްާާފަހަރު

ާއުސޫލެްއގެ ާުހށަހަޅަން.ާއެއީ ާއިޞްލ ުޙކޮށްފައި ާޕަބްލިކުާކަންކަން ާއެންޓަރޕްރަިއޒަާާޮގތުން ާބިލަކީާސްގެ ކޮމިޝަްނގެ
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ާ ާބިލުގެ ާއެ ާއަދި ާރަނގަުޅކަމެއް. ާޒ ތުަގއި ާމ5ާިއޭގެ ާމިއިންނަނީ ާމ އްދ ގައި ާމިނިަވްނާާއީވަަނ ދައުލަތުގެ

ވަނަާމ އްދ ެގާއެހެރީާހަމަާދައުލަތުެގ7ާާވަަނާމ އްދ ާއ އ6ާާިވަނަާމ އްދ ާއ އ5ާާިވ ނެާކަމަށް.ާާމުއައްސަސ އަކަށް

ާނަންޖެހޭނެާކަމަށްާފ ހަގަކޮށްފަ.ާއެހެންވީމ ،ންޖެހޭާހުރިހ ާސިފަތައްާއޭަގއިާހުންމިނިވަންާމުއައްސަސ އެްއަގއިާހުންނަ

ާމިާ ާެދކޭގޮުތގައި ާބިލުާއީއަޅުަގނޑު ާމި ާކޮމިޝަނެއް.ާއެހެންނަމަވެސް ާރަނަގޅު ާވަރަށް ާވަުރގަދަ ާޕަބްލިްކާވަރަށް ގައި

އިާއެބައުޅޭާވިަޔފ ރިާސެކްޓަރަކ އިާމަދަީނާއޮތީ.ާއެއީާދައުލަތެްއގަާސްގެާމ ނަާމުޅިންާއޮޅުވ ލ ަފއިާމިއެންޓަރޕްރައިޒަާ

ތެރެއިްނާައކީާޭއގެާސްގެާމިދަްއކ ާވ ހަކައެންޓަރޕްރައިޒަާާކްޓަރަކ އިާސަރުކ ރުާެސްކޓަރަކ .ާމީގެތެރެއިންާޕަބްލިކުސެ

، ވީމާ ނުވަތަާބެލެހެއްޓުން.ާއެހެންާކުރުންންާިވޔަފ ރިާސެްކޓަރާރެގިއުލޭޓުާވިޔަފ ރިާސެްކޓަރާނުވަތަާއުފެއްދުންތެރިކަ

ާކުންފުިނތަކަ ާސަރުކ ރު ާހަމައެކަނި ާހުރި ާތެޭރގައި ާޓ ެގޓުއެސެކްޓަރގެ ާޓ ގެުޓކުރ  ާއެށް ާމީެގާ، ހެންވީމ ކުރުްނ ެއއީ

ާކުރުމަާމައްސަލަ ާހަރުދަނ  ާބެލެހެއްުޓމަށް ާސެކްޓަރ ާިވޔަފ ރީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުންފުނިތަކަށް ާހުރިހ  ާމީ ށްާއަކީ.

ާ ާބިލެއް ާއޮތް ާއެާމިާއެކުަލވ ލ ފައި ާއެހެންނަމަވެސް ާބިލެއް. ާެއކުލަވ ލަންޖެހޭނެ ާމިބުނަީނާާބިލަކީ. ާމީަގއި ނަމުގައި

ސަރުކ ުރގެާކުންފުނިތަްއާޒިންމ ދ ރުާހަރުދަނ ާގޮތެއްަގއިާހިންގުމަށް.ާދެންާމީެގާާއީފުރަތަމަާމ އްދ ގައިާއިނގޭތޯ.ާމި

ާެއައށްވުރ38ާެ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާސަރުކ ުރެގާެވސްާރަނަގޅުކޮށްލ ފަިއާއޮތީ.ާމިޤ ާވަނަާމ އްދ ަގއިާއަދި

ާާއިންާސައްތަ ާހިސައްތަ ާއަޣުލަބިްއޔަތު ާސަުރކ ރުގެ ާއަދި ާކުންފުނިތަކ އި ާބޯޑަށްާއްސ ވ  ާކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސ ވ 

ާފެށިގެންޢަ ާދުވަހުން ާޢަމަލުކުރަންފަށ  ާމިޤ ނޫނަށް ާމީހުން ާއެބަަޔުކ82ާާާއްޔަންކޮށްފަިއވ  ާތެރޭަގއި ުދވަހުގެ

ާބޭތިއްބުމ އްޔަންޢަ ާބޯުޑގައި ާކުންފުންޏެއްގެ ާގޮތެއްާކުެރވިފަިއވ  ާކޮމިޝަނުން މީެގއިްނާ، ވީމ ނިންމުމަށް.ާއެހެންާމެދު

ާއެ ނަޑއެިޅގެން ާނަގަކަ ާޮކންޓްރޯލް ާކުންފުނިތަެކއްެގ ާސަރުކ ރު ާއެންޓަރޕްަރއިޒަާާންަބއިނގޭ ާޕަބްލިކް ްސާވެގެްނ

ާހުށަހަޅ ފައި ާމިތަނަށް ާނަމުގަިއ ާބިލެްއގެ ާކަރުދ ސްގަާކޮމިޝަންގެ ާއެޑެއްާނއޮތް ާވަރަށްާ، ހެްނވީމ ކަން. ނޑު ާއަުޅގަ

ާއެއް ާއަިދވެސް ާއަާބޮޑަށް ާބިލު ާމި ާއެދެން ާމިނފަހަރު ާބިލު ާމި ާގެންދަވ ފައި ާސެްކޓަާއީާބުރ  ާިވޔަފ ރި ރާދައުަލތުގެ

ާއެންޓަރޕްަރއިޒަ ާޕަބްލިކް ާއެއ ދެ، ާގޮތަށް ާހަރުދަނ ކުރ  ާކަްނކަން ާާމެންޑޭޓ ާްސގެ ާބިލަކައެކު ްށާހުށަހަޅ 

ނޑުެމްނާހައްދަވައި ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާލަދުވެތިވ ންޖެހޭ.ާެއއީ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ެދއްވުމަށް.ާއެހެންނޫނިއްޔ 

ބެހޭާގޮުތްނާާސޫލުންާކަންތައްތަްއާކުރ ާގޮތ ކުރަީނާލިބަރަލްާޑިމޮކްރެީސއެްއގެާތެޭރގައިާިވޔަފ ރިާއުާމަސައްކަތްާމި

ާިމއު ާދަްއކަންެވގެން ާމިވ ހަކަތަެކއް ާކުްނފުނިތަކ ާއީޅެނީ. ާވ ހަކަާބެހޭާސަރުކ ރު ާދައްކ  ާއަިދާާގޮތުން ާނޫން. އެއް

ާއެހެންކަމެއް ާހަިއރ ންވ  ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާެއބަާމީގައި ާބައްލަވ ލަްއވައިިފްއޔ 9ާާދޭ.ާނއިާވެސް ާައށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާއަންނަނިވި ާއެކުލެވިގެްނވަނީ ާކޮމިޝަން ާާ;ފެންނ ނެ. ާމައްޗަށެވެ. ާރަނގަޅުމެންބަރުންގެ ރަނަގުޅާާ،ދެން

ާމީގެާވެސްާމެންބަރުންތަކެއް ާއެހެންނަމަވެސް ާއެަބއިންއެބަުހރި. ާއެންުޑާާތެރޭގައި ާއެސޯިސއޭޝަން މޯލްޑިވްސް

ާއިންަޑސްޓްރީސް ާކުްނފުނިތަާޓޫރިޒަމް ާސަރުކ ުރ ާއިނގޭތޯ. ާެއހެންވީމ ެވސް ާކޮންޓްރޯލްކުރަން. ާވަރަްށާ، އް މީގަިއ
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ާހުން ާވ ހަކަތަކެއް ާވަރަށްދެކޮޅުނުޖެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންނަން.ާާނ ތީ ާމިތަނަށް ާރަނގަޅުކޮށްލ ފައި ާމިކަން ބޮޑަްށާއެދެން

ާތިބީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާެއކުާމިާބިލުާފ ސްކޮށްލަދޭންާމިާރުވެރިކަމ ވެސްާވަރަށްާފަޚުާއަޅުަގނޑު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާހިސ ބުން ާއެންޓަރޕްރައ ދެ،ާމިހ  ާޕަބްލިކް ާވ ހަކަދެއްކުމަށްަޓކަިއާއިޒަމިބިލަށް ާބިަލށް ާކޮމިޝަްނގެ ސް

ާބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާމި ާމެންބަރުންނަށްާމިވަނީާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާޢިްއޒަތްެތރި ާހުރިހ  ާތިއްެބވި ވަގުުތާމ ލަމުަގއި

ާނި ާއަރުވ  ާެއހެންމިފަފުރުޞަތު ާމި. ނުޑ ާއަޅުގަ ާދެން ާާކަމުން ާބިލ  ާބަހުސް ާބިލުގެ ާގޮތުން ިއާމަރުޙަލ ގަާބެހޭ

ާކުރެ ާމެންބަރުން ާސ ޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާސުވ ލުަތކަށ ިއ ާހުރިހ  ާމަޢުއްވި ާހުރިހ  ާބޭނުންފުޅުވި ލޫމ ތެއްާފުކުރަން

ބަސްގެާގޮތުަގއިާެއއްެޗއްާވިދ ުޅވުމަށްޓަަކއިާމިާފުރުޞަތެއްާއަރުވަީނާާސ ފުކޮށްދެއްވުމަށ އިާއަދިާޭއެގާއިތުރަށްާފަހު

ާދ އި ާޢިްއޒަތްތެވިލުފުށީ ާރިޔ ޟުރ ގެ ާމެންބަރު ާއެހެންވީމ ާިރ ާހިއްޕެވުމަށްާ، ރަޝީދަށް. ާބޭނުން ާފުރުޞަުތގެ މި

ާދަންނަވަން.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާލެއްާމިާސްާކޮމިޝަންގެާބިއެންޓަރޕްރަިއޒަާާ.ާއ ދެ،ާޕަބްލިކުލަިއކުމް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްޝުކުރިއްޔ .ާައއްސަލ މްޢަ

ގޮތުންާވަރަށްާތަފ ތުާޚިޔ ލުތަކެްއާފ ޅުކުރަމުންާާބެހޭއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިާިބލ ާގުޅިގެންާޢިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމ 

ާބިލެއްާ ާއެއްެވސް ާމަިޖލީހަށް ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާެއކަްނ ާއަދި ާޤަބޫލުކޮށް ާއުފަލ ެއކު ނޑު ާއަުޅގަ ދިޔަކަން

ާއެއް ާހުންނ ނީ ާއެބިުލގައި ާނޫންކަްނާހުށަހެޅޭއިރުގަިއ ާކުރެވިފަިއ ާފުރިަހމަ ާއެންމެ ާކަންތައްތަެކއް ާހުރިހ  ވެްސ

ނޑުާއެކަންާަޤބޫލުކުރަން.ާއަދިާމިތަނަށްާސަރުކ ރުންާފޮނުވ ާބިލުތައްާހުރިހ ާވަގުތެްއަގއިާާ،އަޅުަގނޑުާ ާވެސްާއަުޅގަ

ާބިލުތައްާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަިމއްލަ ާއެހެން ާއަދި ާާވެސް ނޑަކީާވެްސ ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހުގައި

ާކޮމިޓީަތކުަގއި ާއެހެން ާއަދި ާއ އި ާކޮމިޓީ ާޢިޖުތިމ އީ ާާވެސް ާމީހެއްގެ ާމަަސއްކަްތކުރ  އިިސއްޔަުތްނާހަވެސް

ާބައިވަުރާ ާއެަތއް ާބަލ ިއރުގައި ާކަންތައްތަކަށް ާކުރިމަތިވެފަިއވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަދި ާމައުލޫމ ތު އަޅުަގނުޑގެ

ާބި ާކޮންމެ ާމިފަދަާމަސައްކަތްތަެކއް ާއެހެންކަމުން ާކުރަންޖެހޭ. ާކޮމިޓީތަކުން ާމިމަޖިލީހުގެ ާފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ލެއް

ާމިބިލުގައި ާހުށަހެޅޭއިރު ާއިޞްލ ޙުާާބިލެއް ާކަމަށްާވެސް ާހުރެދ ނެ ާކަންތައްތަކެއް ާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކުރަންޖެހޭ

އްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެއްވިާގޮތަްށާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެެހންކަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާބައެ

ާކުރ ނެާބިލުގައިާމި ާކޮމިޓީއަކުން ާދ  ާމިބިލު ާރަނގަޅުކުރުަމކީ ާކަންތައްތައް ާއެމަާހުރި ާއަދި ސަްއަކްތާކަމެއް.

ާޢަމަލުކުރަމުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާގަވ އިުދގައިާކުރުމަށްޓަކައި ާބުނ ާދ  ާމަރުޙަލ ގައިާާވެސް ާބަހުސް ގޮުތން

ާމިމެންބަ ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާޚިޔ ލުތަކުގެ ާފ ޅުކުރައްވ  ާދިރ ސ ާރުން ާބިލުދާ ބިލު ާމި ާކޮމިޓީ ާމަސައްކަތް ކުރުމުގެ
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ާއެހެންވީމ ކޮމިޓީ ާގެންދ ނެ. ާކުރަމުން ާމެންބަރުންާ، ން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިއުމަށްޓަަކިއ ާފުރިހަމަވެގެން ާއިތުރަްށ ާބިލު މި

ާބޭނުން ާމިކޮމިޓީން ާޚިޔ ލުތަަކކީ ާބިުލާފ ހަގަކުރެްއވި ާމިބިލުަގއި ާމަޝްވަރ ތަކެއް. ާއަދި ާޚިޔ ލުތަކެއް. ކުރ ނެ

ާއޮްތގޮ ާމުސްތަޤިއްލުކަމ އެކުަލވ ލެވިފަިއ ާދޭެތރޭގަިއ ާގޮތ  ާއުފެއްޭދ ާިމކޮމިޝަން ާޝަްއުކާާތުން ާބަޔަކަްށ ދޭެތރޭގަިއ

ނުޑާއުފެދިދ ނެާކަމަށްާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާސަބަބުަތއްާވިދ ުޅވި.ާއެާ ހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ނަޑއެޅޭާބޯަޑކީާމިހ ރުާރ ްއޖޭގައިާާއިޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގައިާީމގަ މަޖިލީހުންާހަދ ާކޮންމެާާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދިާމިާކަ

ާއެޤ ނޫނ ޤ ނޫނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަިދާާއްގައި ާއެކުަލވ ލ . ާއެބަ ާބޯޑެއް ާމުސްތަޤިއްލު ާއެބަ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ގުޅިގެން

ާކޮމިޝަންތަ ާަވރަށްއެފަދަ ާއެހެންނަމަާކުގައި ާމިގެންގުޅެނީ. ާމީހުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމުސ ރަދީގެން ވެސްާބޮޑެތި

ާމަޤުޞަ ާމިބިލުގެ ާއެހ އަޅުަގނުޑގެ ާފުލްޓައިމް ާމުސ ރަާދަކީ ާކޮންމެހެންާާބޮޑު ާއޮތުމުން ާބޯޑެއް ާމިފަދަ ާދީގެން އެއް

ބިުލާގެާތަޖުރިބ ހުރިާބަޔަކުާނޫނީާއެކަންކުރެވޭާޤ މެއްާނޫނޭ.ާވިޔަފ ރިާދ އިރ ގައިާހަރަކ ތްތެރިވ ާބަަޔކަށްާއެކަމުމުހިއް

ނަީކާޓައިމްާމަޤ މެއްގެާގޮުތަގއިާއ ދެ،ާއެބޭފުޅުންާކުރުމަށްފަހުާއެބޭފުޅުންނަކީާޕ ރޓްއްަޔންބަޔަކަށްާމިފަދަާބޯޑަކަށްާޢަ

ާއެއް ާދުވަހަކު ާނޫންާފަހަރަށްާކޮންމެ ާބައެއް ާވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ާާއޮފީހަށް ާމިކޮިމޝަން ާގޮތަށްާގޮތުގައި ހިންގޭނެ

ާޤ ބިުލާ ާކުރެޭވވަރުގެ ާމިކަން ާމިބޯޑަކީ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާމިއޮތީ. ާއެކުލަވ ެލވިފައި ބިލު

ާބޭފު ާބަެއއް ާތިއްބަވ  ާބޯޑުަގއި ާމި ާބައެއް ާމީގެ ާބަލ އިރު ާއެގޮތުން ާއ ދެ، ާއެމް.އެމް.ޭއެގާބަޔެއް. ާތެރޭގައި ޅުންެގ

ާމޯލްޑިވްސްާވަރނަރުގަ ާފިނޭންްސާާއިންލެންޑުާއަދި ާއޮފް ާކޮމިޝަނަރާޖެނެރަލް،ާމިނިސްޓްރީ ާއޮތޯރިީޓގެ ރެވެިނއު

ާ ާޕ ރމަނަާއެންޑް ާސެކެޓްރީޓްރެޜަރީގެ ާމިނިވަންާާންޓް ާކަހަލަ ާބޯޑު ާޕްރޮމޯޝަން ާޓޫރިޒަމް ާމޯލްޑިވްސް އަދި

ާ ާތިބިބޭދިމަދިމ ލުން ާމިއަށްލ ފައި ާއެާާބޭފުޅުން ާމިހ ރުާއިރު ާިވޔަފ ރީާބޭފުޅުންނަކީ ާމުހިއްެވސް ުމާަގއި

ާކުރަ ާއިޤުތިޞ ާމުންާމަސައްކަތްތަެކއް ާރ އްޖޭެގ ާބަޔެއް. ާއެދ  ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ބޭފުޅުންނަްށާާދު

މުާދައުރެއްާއަދ ކުރ ާމިފަދަާކުންފުނިތަކެއްގަިއާ.ާއެހެްނކަމުންާރ އްޖޭގެާއިޤުތިޞ ުދަގއިާމުހިއްއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

މީހުންގެާޤ ބިލުކަްނާާިއަގއިާހުންނަންޖެހޭނީާކިހ ވަރެްއގެާފެންވަެރއްކަމ ިއާއެއެފަދަާމަޤ މުތަކެއްަގއިާތިބޭާމީހުންގެާގަ

ާމި ނަޑއެޅުމުަގއި ާކަ ާޝަރުތުަތއް ާބަޔެއްގެ ާއެފަދަ ާކޮންގޮތަކަށް ާކުރެވޭވަުރެގާާހުންނަންޖެހޭނީ ާމިކަން ބޭފުޅުންނަކީ

ފަހަރުާމިމަޖިލީހަށްާާހަގަކުރެއްވިާބައެއްޤ ބިލުާބަޔެއްކަމަށްާައޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރަނީ.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ 

ާާބައެއް ާނޫން ާކަމަށްާޢާ ފަހަރު ާހުށަހަޅައިފި ާބިލެއް ާމިމަޖިލީހަށް ާސަުރކ ރަށްާާްއމުގޮތެްއގަިއ ވަންޏ 

ާ ާވިދ ޅުވަމުން ާހަމަ ާމެންބަރުން ާމަސައްކަތްާާއަބަދުާާދަނީނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާމިމަޖިލީހުގެ ވެސް

ާމިފަދަ ާދެއްިކއްޔ ާާހުއްޓުވ ލުމަށްޓަަކއޭ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނޫންތޯ ާރަނގަޅު ާމ  ާމިއަްށވުެރން ާހުށަހަޅުއްވަނީ. ބިލު

ާައއިއްސި ާމިތަނަށް ާބިލެއް ާބޭނުންނުވ  ާސަރުކ ރުން ާަނގަިއގެްނާާކަމަށްާމިމަޖިލީހުގައި ާމައްސަލަތައް ާނިޒ ީމ ވަންޏ 

ތ ޙިރުާނޫންތޯ.ާމިތަނުގައިާމީހަކުާބިލެްއާާއެެހންާކަންތައްތައްާކުރ ާެއވ ހަަކާދެއްކިްއޔ ާމ ާުޓކުރުމ މިތ ާވޯރކްާއައު

ާ ާބިލެއްހަމަ ާއޮންނަ ާޖެއްސުންކުރަްނ ާސަރުކ ރަށް ާމީ ާބަދަލުގައިާާހުށަހަޅ އިރަށް ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާ.ކަމަށް
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ާމި ާސަރުކ ރެއް ާެގނައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖެއްސުންކުރަންވީ، ާމިސަރުކ ރަށް ާކީްއކުރަންޯތ .ާއީއަޅުަގނޑުމެން

ާަރއްޔި ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާސަރުކ ެރއް ާެގނައި ާއީތުން ާޕ ީޓ، ާނިސްބަްތވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާޑޮްކޓަރާ. ާޕ ޓީްނ ޤައުމީ

ާސަޢީ ާޙަސަން ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާއިބްރ ހީމުދ އި ާޤ ސިމް ާމަސަމެންބަރު ާބުރަ ާހަދިޔ އަކަްށާގެ އްކަތުން

ާކު ނޑުވެދުން ާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރެއް ާޖެއްސުންާާމެންރި ާނެްތާކީއްކުރަންތޯ ކުރަންވީ.ާއަޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެްނާައޅުގަާާދެމެހެއްޓުމަކީމިާސަރުކ ރަށްާޖެއްސުންކުރުމުގެާެއއްެވސްާވިސްނުމެްއ.ާމިާސަރުކ ރުާހިފެހެއްޓުމަކީާ

ާ ާެއއީ. ާކަމެއް ާއަޚުާކުރަންޖެހޭ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދެްނ ާގެ ާއަބަދުފަރ ތުން ނޑަށް ާބަސްާާއަުޅގަ ާހިތްވަރުގެ ލިބޭ.ާާވެްސ

ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްާއިނގޭ ާކަރަޕްޓުނުވ ނެމިޤައުުމގެ ާަކމަކަށް ާއެްއވެސް ާ ާމިފަަދާޔ  ާއެހެންނަމަވެސް، ކަން.

ާ ާފެންނ ތީ ާޢަމަލުތައް ާމިކަހަލަ ާފަރ ތުން ާބޭބޭފުުޅންގެ ާތިބޭ ާއެކުންފުނިތަކުގައި ނޑު ާާއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނާވ ހަކަ

ާއެއްަގއިާނަޝީދުާދިވެހިާދައުލަތުގެާލޯލ ރިމަދުާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމުޙައްރުގެާރަދައްކަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާޔަީޤންާމިހ މި

ާވ ހަކަާވެސް ާދަންނަވ  ނޑު ާައޅުގަ ާއަޑިން ާހިތުގެ ާމިއީ ާނުޖެހޭނެ. ާމަނިކުފ ނު ާާއެ ާމަލ މ ތަކަށްާއެއް. ިމއީ

ާވ ހަކަކައަސަމ ސ  ާދަްއކ  ާާށް ާނޫން. ާކުންފުނިއެއް ާމިހިރަ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާކޮންތަކުގައި މިހ ރުާާބައެއްތޯ؟ާތިބީ

ާކުންފުނިމިހި ާހުރިާރި ާސ ބިތުވެފައި ާމައްސަލަތަެކއް ާބަިއވަރު ާއެތައް ާހީލަތުން ާމަކަރ  ނޑައެިޅގެން ާކަ ތަކުގައި

ާބަިއވަރު ާއެތަްއ ާކަހަަލާާކަންތައްތަެކއްާމީހުންނ އި ާއެިކ ާއެތިބީ. ާމީހުން ާތިިބ ާކޮށްފައި ާގޮތުަގއި ާނޫން ަޙއްޤު

ާއެހެން ާއެބަތިބި. ާޚިޔ ނ ތްތެރިން ާވީމ ، ާތަންތަން ާމުސްތަޤިއްލުމި ާމަޖިލީހުގެާކުރުމަކީ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ާާމެންބަރުންގެ ާާވ ލ ޒިމު ާއެއީ. ާނޫންތޯ ާދެކޮޅުކަެމއް ާކ ކުތޯ ާވިލުފުީށާއެކަަމކު ާމިއުޅެނީކީ ާދ ން ާމިތަނަށް ހަދަނީ.

ާނޫން ާމެންބަރެއް ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާނޫން. ާމެންބަރެއް ނޑުއަާ.ދ އިރ ގެ ާކޮމިޝަނުާޅުގަ ާމި ގައިާމިދަންނަވަނީ

ާމުސްތަޤިއްލު ާަބޔަަކށްާތިބެންޖެހޭނީ ާމުސްތަޤިއްލު ާއެ ާއެާބައެކޭ. ާއެމީހުން ާޢައްޔަންުކރާ ާހަވ ލުކުރީމަ ާމަޤ މުތަކަށް

ާީމހުނަކީ ާލ  ާބޯޑުތަކަށް ާއެ ާއެާއެކަމަށްާމީހުން ާމިދަންނަވަނީ. ާައޅުަގނޑު ާވ ނޭ ާބަަޔަކށް ާއެކަްނާާޤ ބިލު ގޮތަށް

ނޑައަޅ ާބަޔަަކްށާބަދަލުާކުރެވިދ ނެާމިއީާހަމަާއެާމިއުޅެނީ.ާދެންާމިާކުރަންެވގެން މް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމަންޓްރީާގްރޫޕުންާކަ

ާާވެސް ާއެކަމަކު، ާވެސް. ާއެހެން ާއެއްހެދިދ ނެ ާއެބަ ާހެދީމަ ާނުހަދަންާއެހެން ާއެހެން ާޖެހެވޭ. ވެގެންާާފަރ ތަކަށް

ނޑުމެންާމިދަންނަވަނީާމިކަންާކުރަންވ ނީ ުމސްތަޤިއްލުާބައެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށްާއެކަންާކުރަްނާާމިއުޅެނީ.ާއަުޅގަ

ާގޮވ ލަނީ.ާމިވ ހަކަތަކ އަޅުަގނޑު ާމި ާމިހެންާާމެން ާެއއްޗެހި ނޑުމެންމި ާއަުޅގަ ާމިދަނީާާނަށްދައްކ އިރު ހަމަާފެނިގެން

ާ ާދުވަހު ާއިހަށް ާކޯޕަރޭޝަނުން ާތިލަފުށި ާވ ހަކަވެސް ާބިޑެއްެގ ާކުރި ާޑޮލަރުމ43ާި. ާވ ހަކަލިޔަން ާކ ކުޯތާގެ ާމި .

ާމެންަބރަކު ާއެްއވެސް ާއެާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާެއގޮތަށް ާނުކުރޭ ާގްރޫޕުާޤަބޫލެއް ާޕ ލިމަންޓްރީ ާެއވަުރާމީހުންގެ ާަރއީސަށް ގެ

ާ ާއަްޚ ނޑުެގ ާައޅުގަ ާއަެނއްކ  ާހަދ . ާއިދިކޮުޅ ާއެކަމަްށ ާބޭފުޅުން ާމިހުރިހ  ާކަަމކަށް. ާވ ނެ ާދީގެން ވިދ ުޅިވާއެްއޗެްއ

ާަކއިރީގަާ ާސަާއިއަޅުަގނުޑގެ ާއެންމި ާކަންތައްަތްއ ާކުރ  ާގެންދިއުަމީކާރުކ ރުން ާކުރިއަށް ާގޮތަަކށް ާމުސްތަޤިއްލު މެ

ާބ  ާތިމަންނަވެސް ާއެއީ. ާކަމެކޭ ާވެްސާއެޭދ ާތިމަންނަ ާޖަވ ބުދ ރީއެވެްސ ާސަރުކ ުރ ާމި ާމަޖިލީހުންާރުއަޅަމޭ ކުރުމަށް
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ނޫންާމިއީީކ.ާިމީއާމ ތަކަށްާކުރ ާަކމެއްާމަލ ާމަސައްކަތްތަްއާކުރުމަީކާެއއީ.ާއެހެންވީމ ،ާިމއީކީާެޖއްސުމުެގާގޮތަކުންާ

ާސީރިއަސް ާާކަމ ހަމަ ާގަދައަްށާާކުރަމުންއެކުަގިއ ާމ  ާއަޅުަގނޑު ާމ ދަމ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމަސައްކަތެއް. ދ 

ާ ާިމތަނުން ާައޅުަގނޑަށް ާހަޅޭއްލަވ ީތވެ ނޑު.ފަޅުާރަށެއް ާައޅުގަ ނުޑާބޭނުމެްއާާމިގޮތް ާއަުޅގަ ބޭނުމެއްާނުވޭ.ާދިަނސް

ާ ާކުރ  ާދ އިނުވެސް ާތިމަރަފުށީ ާއަޚް ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާމުޙައްނަން. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުރ ގެ ާައްށާޞްމަދު ޠަފ 

ާހިނގ  ާބަލަމ  ާވަރަާ.އަޅުަގނޑު ާމަނިކުފ ނު ާއުޅުްއވަނީއެ ާދަތިކޮށް ާމިާ.ށް ާރުއެތައް ާާފިޔ ލިަޔން ޚަރަދުާއެއް

ާކޯ ާވަަޑއިގެންެނވީ. ާއަށް ނޑި ާގޮ ާއްާކުރަްއވަިއގެން ާސަރުކ ރުން ނުޑާޗެއްތޯ ާއަުޅގަ ާނުދެއްވަންވީ. ާކީްއވެޯތ ދެއްވީ.

ާއެާޤަބޫލުކުރ  ާސަރުކ ރުން ާމި ާމިއަދުގެ ާގޮތުން ާލ ޒިމު ާދޭން ާއެއްެޗއް ާބޮޑު ާދ އިންމެ ާތިމަރަފުށީ ާމީހަކީ ރ ގެާވ 

ާމުޙައް ާމެންބަރު ާމުޞްޢިއްޒަތްތެރި ާއޮމަދު ާގ ތްގުޅުން ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާނުދިނީ. ާކީއްވެތޯ ާދެންާޠަފ . ތީމަތޯ.

ާއެއަރޕޯޓެއްދެމިއަޅައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދުވަހުާ.ނީ ާކުރީ ނޑު ާާއަުޅގަ ާވެސް ާފުފްލައިޓުދެންނެވިްނާއެ ާދެ ރޮުޅާގެ

ާ ާޮގނޑިާތަންކޮެޅއްޖެއްސޭވަުރގެ ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ާއެހ  ާެއއީތޯ ާހިއްކަނީ. ާާމި ާތ.އަތޮޅުން ާައްށާއެްއ އެމް.ޑީ.ޕީ

ގޮތަްށާާއެއް.ާައޅުަގނޑުާޤަބޫެލއްާނުކުރަންާއެާންެޖހޭނީކީއަކީ.ާއެހެނެއްާނޫންާއެކަންާކުރަާދިނީމަާދޭންޖެހޭާހަދިޔ 

ާއެ ާއެއަރޕޯޓެއް ާޕްލޭނެއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާއޮންނ ނެ ާސަުރކ ރުން ާކުރީގެ ާެއއް. ާކުރަންޖެހޭނީކީ ާހަދ ާާއެކަން ތ ނގައި

ާކުުރމަށްޓަކައި ާމިކަންތައްތައް ާފޯރުކޮށްދީ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާރަްއޔިތުންނަށް ާތިމަރަފުށީގެ ާާ.އެތަނުަގއި ާެއއިމްއޭރު

ާމަސަާކުންފުނި ާކުންފުންޏަކ  ާއެކިޔ  ާހަވ ލުކުރި. ާވެސް ާއެއްކަތް ާގޮުތަގިއާާހެންވީމ ، ާރަނގަޅު ާވެސް ކުންފުނި

ނޑުމެންާމިއުޅެނީާމިކަހަލަާކުންފުނިތަކަށްާމުސްތަޤިއްލުާމީހުންާލ ންާވެގެން.ާމިއީާވަކިާމީހަކަށްާ ނުހިނގީމަާއަޅުގަ

ާދައްެޗއްާއަނިޔ  ާދިނުމަށްޓަަކއި ާާެއއް ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ. ާނޫން ާަކމެއް ާކުރ  ާކުރ ކުރުމަށްޓަަކއި ާނޫންތޯ.ާނުވެސް ނެ

ނޑުގެާާއަކީާައޅުަގނޑުާދެންާމިހ ތަނަށްާނުދަންނަވ ާވ ހަކަާއަނެއްކ ާމިހ ރުގެާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ  ހަމަާއެއްާއަުޅގަ

ާެއއީ ާބޭފުެޅއް ާގ ތް ާނޫންވަރަށް ާމ .ާިމއަދަކު ާވަަޑއިގެންެނވީ ާވަަރްށާފަހުާ.ާވެިރކަމަށް ާއަޅުަގނުޑގެ ން.ާއޭގެުކރިން

ާ ާވެރިކަން ާހީވެދ ނެ ާބޭފުޅުންނަށް ާެއއީ.ާފަހަރެއްަގިއާމިތ  ާއަޚެއް ާބޭފުޅެްއާގ ތް ާުއޅުްއވ  ާގ ތްވެގެން ާވަރަށް ލިބުނީމަ

ނ ާއަުޅގަ ާމ ކުރިން ާުއޅުްއވ . ާަރއްިޓއްސެއެބަ ާކީއްކުރަންާއްާުޑގެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ. ާއެްއ ެއާާތޯރަޙްމަތްތެރި

ާދަތިކުރަންވީ؟މަނިކު ާކަެމއް.ާފ ނަށް ާއެ ާެއްއެވްސާާނުކުރ ނަން ާކުރ  ާުދއްވ ލަން ާުދވަސް ާމަނިކުފ ނުގެ ާއެ މިތަނުން

ާބަިއވެރި ާމެދުަގިއާާކަމެއްަގއި ާމަގު ާދ އިރުަގއި ާކައްސ ލަިއގެން ާމަގުން ާމަނިކުފ ނު ާއެ ާއެކަމަކު ާުނވ ނަން. ވެސް

ާއަޅުގަާ ާކުރުމަކީ ާެއކަން ާބަހައްޓ ފައި ާމަްއޗަށް ާލ ޒިމުނުޑގެ ާަބެއއްާަކމެއް. ާއެހެންވީމ ، ާކުރ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަން

ާވ ހަކަ ާދައްކަވ  ާމި ާބޭފުޅުން ާނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވ  ާސަރުކ ރަށް ާމި ާލީމަ ާބިލެއް ާމިތަނަށް ާވަރަްށާާފަހަރު އިން

ާތަންާއިހިތުގަ ާާޖެހޭ ާކަމެއް ާހެޮޔާނިޔަތުަގއި ާެއއީ ނޑުމެން. ާއަުޅގަ ާއ ދޭ ާވުރެާކުރިޔަްސާވެްސާއަުޅގަވެސް ާނޑަށް

ނުޑގެާނިޔަތްާމިާ ާބިލ ާމ ،ާމިކަަމކީ.ާއެހެންވީާނގޭ.ާިމއީާމީގެާއެންމެާބޮޑުާދެރަބޭފުޅުންނަށްާއެބަާއެާބޮޑަށްާއަުޅގަ

ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާޝުޢޫރަކީ ާފ ޅުކުރި ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާާދޭތެރޭގައި ާމިބިލުގެ ޞަދޭާމަޤުވެސް
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ާއެ ާއައެއީ. ާއެގޮަތކަށް ާހެންވީމ ، ާދެންާާއެޅުަގނެޑއް ާއަދި ާކަންތައްތައް ާކުރ  ާސަރުކ ރުން ާމި ާނުުކރ ނަމޭ. ކަމެއް

ާދަ ާެވސް ާސަރުކ ަރކުން ާއަންނަ ާމުދ ، ާރައްކ އުލަތުގެ ާއަމ ނ ތްތެރިކަމ ިއ ާއެ ާމުދ  ާމަތީަގިއާސަރުކ ުރެގ ތެިރކަން

ާޤަބޫދެމެހެއްޓެން ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާއެއަރޕޯޓުޖެހޭނެ. ާމިއަދު ާނުކުރަން ާހަރުާާވިއްކ ލިާލެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ގޮތަްށ

ާ ާކުންފުނިތަކުގެ ާއޮންނަ ާަތންތ  ާއެ ާކަމަކަށް.ާއަދި ާދ ންޖެހޭނެ ާބެިހގެން ާއެގޮތަށް ާމުދ ތައް ާއެޮއންނަ ކަމަްށާާބޯޑުން

ާބޭުނންވ  ާސަރުކ ރުން ާލަިއގެން ާއެތަނަްށ ާޯބޑެއް ާައއު ާބަދަލުޮކށްފައި ާބޯުޑ ާކަންަތއްތަްއާާއެއްބަސްުނވީމަ ގޮތަށް

ާކަ ާމަކަށް.ާކުރަންޖެހޭނެ ާމިހަރުދަނ މިކަންތައްތައް ާދައްކަމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ަހކަ ގެންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާކުރުމުގެ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާޝުޢޫރުތަކަްށ ާފ ޅުކުރެްއވި ާމިބިލަށް ާގޮތެއްަގއި ނޑުާޖުމްލަ ާއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

މިާއިާމިބިލުާދ ާކޮމިޓީއަކުންާފުރިހަމަާކުރުމަށްފަހުާދަންނަވަން.ާއަދިާމިބިލުާއެންމެާފުރިހަމަާބިލެއްގެާޮގތުގަޝުކުރު

ާ ާދޭނެކަމ  ާގެނެސް ާޝައްމަޖިލީހަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާފުރިހަމަކެތްމެދު ާއެންމެ ާއެަކްނާާނުކުރަން. ގޮތުގައި

ާއިލްތިމ ސް ާމިކޮށްދިނުމަށް ާފުުރޞަތު ާެދއްވި ާއަޅުަގނޑަށް ާވަރަްށާާކުރަމުން ާނިންމ ލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ހިސ ބުން

ާޢަލަިއކުމް.ާާާށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާވައްސަލ މްބޮޑަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވަހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާމެންާމިާއ ދެ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ނޑު ާއަޅުގަ ބަރުާހިސ ބުން

ާހުށަހަޅުްއވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާާއެންޓަރޕްަރިއޒަސްާޕަބްލިކުާާރިޔ ޟް ާަބހުސްގެ ާބިލުެގ ާނިމުނީާކޮމިޝަްނގެ މަރުޙަލ 

ާއިޢުލ ނު ާމިކަމަށް ާދެން ާކުރަން. ާބިލު ާއޮންނ ނީ ާކަންތައް ާއެަކްނާބިލުގެ ާނެގުން. ާވޯޓަށް ާފެނޭތޯ ބަލައިގަތުމަށް

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަގޑީަގއި.ާދެން ާހަމަޖެހިފައިވ  ާަނގަން ާވޯޓު ާއޮންނަާދުވަހެއްގެ ާޖަލްސ  ާދެން ާއެނބުއޮންނ ނީ ރިލަނީާމި

ވަނަާނަންބަރުގެާދަށުންާއެީއާއިތުރުާއެހެންާމަަސއްކަުތގެާދަށުން.ާމިާމަސައްކަުތެގ35ާާާ.35އެޖެންޑ ގެާައއިޓަމްގެާ

ާނޮޅިވަރަމް ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާކުރިަމތީގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާާދ އިރ ގެާދަށުން ނަޝީދުާާމަދުމުޙައްާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާބައެްއާާރައްކ ތެރިކަުމގެާތިމ ޢީއިޖުހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާއެބައޮތް ާމިހ ރު ާދެއްކުމަށްޓަކައި ާވ ހަކަ ާބިލަށް ާއެ ބިލު.

ާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދިަވޑަިއގެންފައި. ާމިދެންނެިވާއ ދެ،ާާގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަފުރުޞަތަށް ާއަޅުަގނޑު ދެްނމެ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާރައްކ ތެރިކުރުމުެގ ާއިޖުތިމ ޢީ ާވަނީ ޢިްއޒަތްތެިރާާދ އިރ ގެާނޮިޅވަަރމްދެްއވ ފައި

ާކަމަށްާމެންބަރު ާކުެށއް ާިލުޔމުގަިއވ  ާެއއީ ާދެންނެވުނީ ާކަމަށް ާނަޝީދު ާއެާއަުޅަގނޑަށްާއަޙްމަދު ނގެނީ.ާމިހ ރު

ާހުށަހަ ާަމޖިލީހަށް ާބިލު ާއެ ާމައްޗަްނގޮއެހެންނަމަވެސް، ާވަނީ ާދެްއވަަފއި ާޢިއްޒަތްތެރިާޅުއްވ  ާދ އިރ ެގ ާއުތުުރ ާިޅ

ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާއަދި ާއަރިހުންނ އި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމިކަމަށްޓަކައި ާދީދީ. ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  މެންބަރު

ާއެ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާެއދެމުން ާމަޢ ފަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަރިހުން ާދީދީގެ ާއަޙްމަދު ާނަންބަުރާމ ރިޔ  ާއެޖެންޑ  ނުބރިލަނީ

ާދެންނެވިާގ35ެ ާައޅުަގނޑު ާކުރިން ާފުރުޞަުތާާދަށުން ާދެއްކުމަށް ާވ ަހކަ ާބިލަށް ާރައްކ ތެރިކުރުުމގެ އިޖުތިމ ޢީ
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ާއަުތަގއިާއެރުމަށްޓަކައި.ާއ ދެ، ާއަުޅަގނޑު ާފުރުޞަތުާއެރުވުމަށް ާއެންމެާލިސްޓުާާއޮތްާިމގޮތަށް ާަގއި ިމއޮީތާކުީރގައި

ާދ އި ާމުޙަތިމަރަފުށީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާމުޞްރ ގެ ާމުޞްޠަފ .ާމުޙައްއްމަދު ާރައްކ ތެރިކަމުެގާާޠަފ މަދު ިއޖުތިމ ޢީ

ާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްެކވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މަދުާމުޞްމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްތި

ާ ާއަޅުަގނޑު ާރައީްސ، ާފަަގސްތުޢިއްޒަތްތެރި ާތަްނޮކޅެއް ާދައްކަން ާވ ހަކަ ާިމބިލަށް ާއޮތީ ާހަމަޖައްސ ާކޮށްފައި ހުން

ނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅުާޮކންމެވެސްާއެހެންާބޭފުޅަކަށްާފުރުޞަތުާދެވިއްޔ .ާގޮތަކަށް.ާާކަހަލަ ާއެހެްނވީމ ،ާައޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާބަލ ނަން.ާދެންާއަުޅަގނަޑށްާފުރުޞަޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާތިކަންާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ  ތެއްާއަރުވަްނާވޭތޯާއަުޅގަ

ާލިސްޓުާ ާމިާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާގައި...އަޅުަގނުޑގެ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިހ ރު ާލިބިފަ.ާާއ ެދ، ާކޯރަމު ވަނީ

ާދަންނަވ ލ ީނާާކޯރަމު ާއަޅުަގނޑު ާގެންދަމުން ާކުިރއަށް ާަވގުތުކޮޅު ާއޮތް ާކުރިއަށް ާޖަލްސ ގެ ާއެހެންކަމުން ހަމަވެފަ.

ނޑުމެންާކުރިމަ ާހަމަޖެހިފައިވ ާގޮތްާޕ ޓީަތކަށް.ރިކަމުގެާބިލަށްާަވގުތުާތިމ ޢީާރައްކ ތެތީގައިާިމއޮތްާއިޖުމިހ ރުާއަޅުގަ

ާޑީ ާއޮތީާއަށްާާޕީ.އ ރު.މިގޮތުން ާއެމ59ާްާމި ާއަށް.ޑީ.މިނެޓް. ާވަކ58ާިާޕީ ާޕ ޓީއަަކށްާާމިނެޓް.

ާޭބފުޅުންނަށް 77ާާާނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވ  ާާއޭާ.ޕީމިނެޓް. ާޤައުމ7ާީއަށް ާވަނީާާަވގުތުާޕ ޓީގެާމިނެޓް. މިހ ރު

ާކުރަްއވ ާނިންމަވ ފަ.ާ ާބޭނުން ާވަރަށް ާމިހ ރ5ާާުއަށްާާޕ ޓީާޖުމްހޫރީހަމަޖެހިފައިވ  ާއަޅުަގނޑު މިނެޓް.ާއެހެންކަމުން

ާޢިްއަޒތްތެ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާވ ހަކަދެއްކުމަށްަޓކައި ާބިލަށް ާމި ާއަުރވ ނަން ާއަޙްމަދުާފުރުޞަތެއް ާމެންބަރު ރި

ާހަކަކޮޅުާކުިރއަށްާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަން.އިންާމަނިކަށް.ާވ ނިހ ންާޙުސަ

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

ާމަ ާބިލު ާރަްއކ ތެރިކަމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާރައިސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާމަްއޗަންގޮާއ ދެ، ާހުށަހެޅުއްވި ޅިާޖިލީހަށް

ާ ާދ އިރ ގެ ނޑުއުތުރު ާއަޅުގަ ާއަށް ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ާޢިްއޒަތްތެިރ އެކުާާެވސް

ާފަށައިގަުތމުގައިޝުކުރު ާަދންނަވަންާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ނުޑާވެސް ާމަިއގަ ާރައްކ ތެރިކަމަކީ ާއިޖްތިމ ޢީ ޖެހެނީ

ާބަލައިފިކަމުގައި ާނިސްބަތުން ާއިޖުާޤައުމެްއގެ ާމުޅި ާޢަދުވ ނަމަ ާއިންސައްތަތިމ ޢީ ާބޮޑު ާވަރަށް ާނިޒ މުގެ ެއްއާާލުގެ

ާހިމެނިގެން ާތިއްެބިވާއޭަގއި ާބ ރުވެރިކަމުަގއި ާހިންގުުމގެ ާވެރިކަން ާފަރ ުތންނ އި ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން ާކަމެކޭ. ދ ނެ

ާކޮން ާރައްޔިުތންނ  ާފަރ ތަކުންމެ ާއިންސ ފުވެިރކަމ މެ ާޢަދުލުވެރިކަމ  ާކަމެާާމެދުގައި ާކޮންމެ ާުކރެވޭ އްަގިއާއެުކ

ާޢަމަލުކުރުމ ާމު ާމުސްލިުމާާޢ މަލ ތުކުރުމ އި ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއި ާދިނުމަކީ ާފުރުޞަތުތައް ާފަހިކޮށް ާެއގޮތަށް އަދި
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ެވގެންވ ާކަމެއްކަންާައޅުަގނޑަްށާާކަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންމ ޢަތަޖަާލިމުމުސް، މުޖްތަމަޢަކަށްާމުސްލިމުާ،ޤައުމަކަށް

ާއަ ާަނަޒރިއްޔ ުތގެ ާއެ ާައޅުަގނޑު ާތ އީދުޔަޤީން. ާވަރަށް ާބިލަްށ ާމި ާލީަގއި ާކުރަން. ާނަމަށް ާޚ އްަޞާބިުލެގ ވެްސ

ާގޮތެ ާއިޖުްއގައި ާއައިސް ާރައްކ ތެރިކަން ާާއޮތަީތވެ.ތިމ ޢީ ާބިހ މި ާފަރުމ ލަތުގައި ާޮގތެއްަގއި ނޑު ާމައިގަ ކުރެވިަފިއާލު

ާމީހ  ާރައްޔިތު ާާމިއޮތީ ާދަތި ާޖެހޭ ާއޭނައަށް ާއެހ އަށް ާފަރ ތުން ާސަރުކ ުރގެ ާއޮނިަގނެޑްއާލުތަކުަގއި ހީތެރިވެދޭނެ

ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެނެސްދިނުން. ާގޮތުން ާފިޔަވަޅުމަތީގައިާޤ ނޫނީ ާމިތިބެ ާވިސްނ ލ ކަމުަގއިާވަގުތު ވ ނަމަާާެވްސ

ާވަޢުދަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާގެނެސްދެއްވި ާހަމައަށް ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާސަުރކ ރުން ާކަންތައްތަްއާސަލ ްނޖަހަންާއައު ދ ނެ

ާކަމެއްާާގޮތަށްާރައްޔިތުންާބައްޓަްނުކރުން.ާއެއީާވަރަށްާމުހިއްމުާިފކުރެްއގައިާކުެރްއވިާންާނުދ ާހުއްޓުަވއިާސަލ ންޖަހަ

އިރުަގިއާާގޮތުންާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުަގއިާއަުޅަގނޑުމެންާތިބޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރަން.ާދެންާސިޔ ސީ

ސަރުކ ރުންާާނޫން.ާއަދިާއިދިކޮޅަށްާތިބުމަކީާކޮްނމެާފަހަރަކުއިދިކޮުޅވ ާކޮންމެާފަހަރަކީާއިދިކީލަާވ ންޖެހޭާފަހަރެއްާ

ނޑުާިވސްނުމަީކާކުރ ކަމަކަށްާފ ޑުިކޔު ންާކަމަަކށްާވެސްާައޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއަދިާެއއެއްނޫންާައޅުަގނުޑެގާމައިގަ

ނޑުމެންާވެސް.ާނަމަެވސްާބިލެްއާރަްއިޔތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންެގާހައިސިްއޔަތުންާބަހުސްެގާމަރުޙަލ  ގައިާއަުޅގަ

ާމަްއޗަށް،ާާކަޑައްުތކުރަމުން ާގޮތްތަުކގެ ާވެިދޔަ ާކަންަތއްތައް ާމ ޒީަގއި ާވެިދޔަ ާއަދި ާއ އި ާމ ޒީގަ ާހިނަގމުންދ  ދ އިރު

ާވ މީާމުޖުތަމަޢުގައިާއަދިާައޅުަގނޑު...ޢަޤުއަދިާރ އްޖެާއ އިާރ އްޖެާފަދަާއެހެންާޤައުމުތަކ ިއ،ާއަދިާމުިޅާބައިނަލް

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާލިބިފަޢިއްޒަތްތެރި ާކޯރަމް ާމިހ ރުވަނީ ާނިންމ ލަދެއްުވްނާބަރު ާެގންގޮސް ާކުިރއަށް ާވ ހަކަޮކޅު ާއެހެންވީމ ، .

ާއެދެން.

ާ

 ޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލި

ާޝުކު ާބޭބޭފުޅުންއ ދެ، ާަބއެްއ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާވ ހަކަިރއްޔ  ާކަންތަކުގެ ާމިކަހަލަ ދަްއކަްނާނަށް

ާ ާެފއްޓީމަކަ ާނުވ ނެ.އަޅުަގނޑުމެން ާކަމެއް.ާާނެެތއް ާުނކުމެވަަޑިއގަންނަވަނީ.ާއެީއާހިތ މަހުރި ާދޫކޮށްަލްއވ ފައި ކޯރަމް

ާނި ާޢަދުލުގެ ާކޮށްދޭްނާއިޖުތިމ ޢީ ާކަެމއް ާބިލުެގާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުަގނުޑާހަމަ ާވ ހަކަ. ާގެންދިއުުމގެ ާކުރިއަށް ޒ ުމ

ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ާރައްިޔތުންނަށް ާއަދ ލަތު، ާއިޖުތިމ ޢީ ާރައްކ ތެރިކަން ާއިޖުތިމ ޢީ ާމި ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ތެރޭގައި

ާމި ާދައްކަމުްނ ާވ ހަަކ ާއަޅުަގނޑުމެންާާޚިދުމަތުގެ ާދިަޔއީ ާއިޝ ރ ތްކުރަމުން ާއޭުރ ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮންެމާދަނީ. ގެ

ާސަރުކ ރަކުންާނަމަވެސް....ާ
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ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާސަތުންރިޔ 

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާއަޅުާބެހޭ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާވިލުއެއް ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތެއް ާޢިއްޒަތްތެިރާަގނޑު ާދ އިރ ގެ ުފށީ

ާށް.މެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާ

ާދ ާ ާމީހުން ާބޭރަށް ާމިތަނަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާދައްަކވަމުްނާގެންދަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާމިހ ރު

ާވިދ ުޅވ  ާއެހެން ާވެސްާާވ ހަކަ ާބޭރަށް ާމިތަނުން ާވެްސ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވިދ ުޅވ ންެޖހޭނެ. ާކ ކުކަން ާއެއީ އިުރ

ާނުދެވިފައި...
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާތިއީ ާމެންބަރު، ާއެހެންވީމ ،ާާއެއްާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫެލްއ ކަމަކަށް

ާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ 

ާިޢއްޒަ ާިވސްނުމެއްޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާމަިއގަ ާއެއީ ާހުއްޓުވުން ާދިއުން ާސަލ ންޖަހަން ާރަީއސް. ާައުއާާތްތެރި ކަމުަގއި

ާއެ ާައދި ާގެްނގުުޅއްިވ ާައޅުބޭާސަރުކ ރުން ާެވސް ާމެނިފެސްޓޯގަިއ ާމިތަނުަގިއާފުޅުްނގެ ާޔަޤީންކުރަން ަގނުޑ

ާމަސައްކަތްާވަަޑއިގެން ާމެންބަރުންިތއްބެިވާސަރުކ ރަްށ ާޢިްއޒަްތތެރި ާއިްއތިފ ޤުވެވަަޑިއގަންނަވ ނެ.ާާކޮށްދެްއވ  މިކަމަށް

ާއެ ާކުެރއްިވކާދެން ާމަސައްކަތްތަެކއް ާވެސް ާވަގުތ ިއާާބޭފުޅުން ާެއއްބަސްވ ްނޖެހޭ.ާނަމަވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ިަމަށް

ާވ ހަކަދަްއކާ ހ  ާގޮތުން ާމެންބަރަކުާާކަމުަގއިާލަތުގެ ާކޮންމެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާދަންނަވަންޖެހެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ވ ނަމަ

ާ ާއިއްތިފ ޤުވެ ާވިދ ޅުވެެދްއވ ށޭ ާއަިއްއސިކަމުަގއ32ާިތެދު ާފޯނަށް ާާކޯލު ާޭއގެތެރެިއން ާކޮންމެެވްސ6ާާވ ނަމަ ކޯލަކީ

ާ ާދަތި ާކޮންމެވެސް ާހޯދަން ާއަެތއް ާފަހަރެއް.ާރަްއޔިތުްނެގާހ އެހީތެރިކަމުގެ ާގުޅަންޖެހޭ ާމެދުެވރިވެގެްނާރަްއޔިތަކު ެލއް

ާވެލްފެއަ ާމިވަނީ ާމެންބަރުން ާއަޅުާމަޖިލީހުގެ ާމަޖުބޫރުވެަފއި. ާވ ން ާއޮފިސަރުންނަްށ ާުދވ ލުދ ރ ނޑުމެންނަށް ާގަ

ޕިޓަލުތަުކަގިއާބޭރުާޤައުުމތަކުގެާހޮސް، އ އިާބޭރުންނ ާހަތަރުދަމުާހަމަާކޮންމެާދުވަހެއްަގއިާމިކަންާތަކުރ ުރވޭ.ާއެެތރެ

ާފެށިގެންާކުެރވިފައިއެޑްމިޓު ާރައްިޔތުންނަށް ާއެއަޅުގަާ.ތިބި ާގުޅ ފައި ާދަންނަވ ނުޑމެންނަށް ާާބަ ާ،4:52ދަންވަރު
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ާގޮތެްއާހޯދައިާއިރުާވެސްާތިނެއްޖަހ  ާރެާދޭށޭ.ާދ ދިތިމަްނނަމެންނަށްާކޮންމެވެސް ާކުރިންާާގެއެއްފަހުންާމީގެާދެތިން

ާ ާރައްކ ތެރިަކމަށްވެސް ާމިާއިޖުތިމ ޢީ ާހޮސްޕިޓަލުަގިއާާވީމަ ާއެޕޯލޯ ާހުްނނަ ާކޮލަމްބޯގައި ާދަްއކަންޖެހެނީ. ާމި ވ ހަަކ

ާބަލި ާމިހ ާވަރަށް ާގުޅ ަފއި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާަބޔަކު ާތިބި ާނުކުމެވޭނެާާލުގައި ާމިތަނުން ާތިމަންނ މެން ދަންނަވަނީ

ާޢަދުލު ާއިޖުތިމ ޢީ ާނެތޭ. ާެވސް ާއެގޮތެއް ާތެރެއިން ާނިޒ މުގެ ާރައްކ ތެރިކަމެއްާާކަންތައްތައްާގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ނިމި

ާދެޭވކަމުަގއި ާމީހ ާރައްޔިތުންނަށް ާރައްޔިތު ާކޮާާވ ނަމަ ާމީހެއްާައކީ ާހުރި ާޕ ޓީއެްއގައި ާއަިދާާންމެ ާިވޔަސް ކަމުަގއި

ާމީހަކަށް ާތަބ ވ  ާިފކުރަކަްށ ާސިޔ ސީ ާާކޮންމެ ާއޭނަ ާވެސް ާރ އްޖޭަގއި ާއޭަނެގާހ ވިަޔސް ާޖެހިއްޖިއްޔ  ލުގަިއ

ސަރުކ ުރ.ާައކީާާލުގައިާޖެހިއްޖިްއޔ ާއޭނަގެާަބލަދުވެރިހ އިންާބޭރުަގއިާވެސްާއޭނަާާބަލަދުވެރިއަީކާސަރުކ ރު.ާރ ްއޖެ

ާނިޒ މުގެ ާރައްޔިތުްނގެާާދުސްތޫރީ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާތެެރިއން ާުއސޫލުގެ ާޤ ނޫނުގެ ތެެރއިްނ

ަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްގެާަދއުރުާއަދ ކުރުމަށް.ާާބަޔ ްނކުރ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައިާމިމަޖިލީހަށްާމިއަންނަނީާ

ާރަްއޔިތުންނަށްޓަަކއި ާވ ހަކަތަާވަކ ލ ތުކޮްށ ާަދއްކަންޖެހޭ ާއެ ާފ ސްކުރުަމށްޓަކައި. ާބަޖެޓު ާއަޅުަގނޑުމެްނާވޯޓުދީ އް

ާއަށް ާވ ހަކަ ާއެ ާދ އިރ ަތކަށްާާދައްކަންޖެހެނީ. ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނަމަވެސް ާދ ނީ. ާކުރިައށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ާޤަބޫލުފު ާނުަވތަ ާމިއޮންނަނީ ާވިސްނިވަަޑއިގެން ާމެންބަރުންނަށް ޅުކުރައްަވީނާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާނަގައިދޭންޖެހޭނެ ާތަކެތި ާފޮތްފަދަ ާކަމަށ އި،ާސްކޫުލަގއި ާނަގައިދޭންޖެހޭނެ ާސިޓީ ާބޭސް ާބަލިވީމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބޭނުންާ ާގޮވ ލަން ާހަމަ ާައޅުަގނުޑ ާކަންތައްތައް. ާމިކަހަލަ ާކަމަށ އި ާބަދަުލކޮށްދޭންޖެހޭނެ ާޓިނު ާގޭގެ ކަމަށ އި،

ނުޑާާރ ތްތަކުންާވެސްާައދިާސަރުކ ރ ކުރ ާފަތްރުކ ރ އިާެއއްކޮޅަށްާމަސަްއކަސަ ދެކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާވެސްާމިާމައިގަ

ތަުކެގާއިޖުތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަންާތައްވިސްނުމަށްާތ އީދުކުަރއްަވިއެގންާކުރިއަށްާގެންެދވީމަާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމިާކަން

ކަނިާއެންސްޕ ާނަމުަގއިާތަނެއްާއުފައްަދވ ފަިއާގެނެވުުމގައިާަރއްޔިތުންނަށްާިވސްނުވައިެދވޭާވަރުާބޮުޑވ ނެޭއ.ާހުސްއެ

ާމީެގާ ާނުނިމޭ. ާއަދި ާދޫކޮށްލުމަުކން ާރައްޔިތުްނ ާބުނެ ާނުޖެހޭނެއޭ ާސަލ ންޖަން ާއިުތރަކަށް ާދެން ާަވޑަިއގެން އެތަނަށް

ާމި ާގޮތެްއަގއި ނޑު ނޑުމެންނަހ ާާމައިގަ ާއަުޅގަ ާމިކަމ ލަތުގައި ާމިއުޅެނީ ާމަދުވެގެން ާކޮށްދޭންޖެހޭާާބެހޭާށް ާގޮތުން

ާޤަބޫުލކުރ  ާައޅުަގނޑު ާއޮތުން. ާނުެދވި ާވަރަށް ާއެކަީށގެންވ  ާފަރ ުތން ާސަރުކ ރުގެ ާޤ ނޫނެްއާާމަޢުލޫމ ތު ގޮުތަގއި

ގޮތެްއަގއިާމަދަނައިގެާގޮުތގައިާޕްޮރގްރ މެއްާފެްއޓެިވާާމިގޮތަށްާނެތްާނަމަވެސްާވޭުތެވދިޔަާސަރުކ ރުންާވެސްާޚ ްއޞަ

ާއިން ާމިނިސްޓްރީ ާެސކިއުިރީޓ ާސޯޝަލް ާކުރިއަްށާއޭރުގެ ާެއކަން ާވެސް ާސަރުކ ުރ ާއައި ާފަހަށް ާަފހުގައި ާއޭގެ .

ާފެން ާމިއަށްވުރެ ާެއންސްޕ  ާއިތުރުކުރުމަށްފަހުގައި ާޕްލަސް ާމަދަނަ ާއަދި ާދަމަހައްޓަވަމުން ާވެސް ާމަދަނަ ވަރުާގެންދަވ 

ާމަސަްއކަތް ާހިނަގއިރަނގަޅުކުެރވޭތޯ ާކަން ާެތރެއިން ާކުރެްއވުމުގެ ާއެ ނުޑާކަމަާގޮތްާދިޔަާާުކރެއްވި. ާއަުޅގަ ށް

ާމީހ  ާރައްޔިތު ާޢ އްމު ާސަލ ންޖަހަންާާޤަބޫލުކުރަނީ ާިމއޮންނަނީ ާއެނގިފައި ާނުލިބޭ. ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެކަށީގެްނވ  އަށް

ާގޮތެއް ާހަދ ނެ ާދެން ާނެތިއްޖިއްޔ  ާއިތުރުގޮެތއް ާނަމަވެސް ާވ ހަކަ. ާނުބަހައްޓ ނެ ާތަނެއް ާހުންނަވ ާދ ނެ ާމަދަނައިގެ .

ާގަިޑއެްއަގއިާާބޭފުޅަކ  ާމީހ ާކޮންމެ ާރަްއޔަުތ ާގުޅެންޖެހޭ. ާނެތް.ާާވެސް ާނަންބަރެއް ާމުހިއްމު ާމިއަށްވުރެ އަށް
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ާއެކަށީގެްނވ  ާމިޖެހެނީ ާގުޅުްއވަން ާދ ިއރ ތަކުން ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރަށް ާމަޖިލީހުގެ ގޮތަްށާާރައްޔިތުންގެ

ާމ ނަ ާފަރ ތް. ާގެންނަންޖެހޭ ާއެކަާބެލެނިވެރިކަން ާސަރުކ ުރން ާބަހައަކީ ާކުރެްއވުމަށް ާހުރިން ާއެާާްއޓ ފައި އޮފީހުން

ވ ންޖެހޭާމިންވަރަށްާޖަވ ބުދ ރީާނުވ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަްނާވަތަާަރްއޔިތުންނަށްާޖަވ ބުދ ރީފޯނުތައްާނުނަގައިާނު

ާ ާހަމަ ާމިކަން ާމެންބަރުން ާފަޅީގެ ާސަރުކ ރު ާތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގެ ާހަމަމި ނޑ  ާއަޅުގަ އެއްާާޤަބޫލުކުރައްވ ނެަކން

ާއެ ާތަކުލީފުާހަމައެއްަގއި. ާމި ާނޫން ާއެކަްނޏަކު ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާއަންނ ނެ. ާތަކުލީފު ާމި ާވެސް ބޭފުޅުންނަށް

އްޒަތްތެރިާމެންބަުރާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއަންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުާއެތުރިފައިާއޮތްގޮތްާރަނގަޅު.ާޢިާއަންނ ނީކީ.ާއެ

ާއަޙް ާދީދީމ ރިޔ  ާއަތްމަސައްކަާމިާމަދު ާމިއޮީތ ނޑުކުަރއްވ ަފއި ާާުޅގަ ާިމވަގުތ އި ާއެންެމާހ ދަންނަވ ނީ ލަތަށް

ްއ.ާއަުޅަގނޑުާެވސްާޭއގެާޒ ުތަގިއާކެބޭނުންވ ާގޮތަށޭ.ާނަމަވެސްާއެބަހުރިާބަެއއްާކަހަލަާމ އްދ ތަާމިކަންމުހިއްމުކޮށްާ

ާ ާބޭބޭފުޅުން ާބަެއްއ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާފ ހަގަކޮށްަލން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިގޮތުން ާހަމަކޮށްލަންޖެހޭ. ވ ހަކަފުޅުާމީގެ

ާދެއްކުމަށްާ ާބިލު ާވ ހަކަަތކަކ އި،ާކަރަންޓު ާސަބްސިޑީްޒގެ ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ދައްކަވަމުން،ާޢިްއޒަތްތެރި

ާމަޑުކަމ އި ާބަލި ާއެހީތަކަކ ިއ،ާނަފުސ ނީ ާމީހުންނ ާދޭ ާފަރ ތްާނެތް ގޮެތްއގައިާސޯަޝްލާމިއީާމައިަގނޑުާ، ައޅ ލ ނެ

ާ ާރަޕްރޮޓެކްޝަން. ާައގުާއިޖުތިމ ޢީ ާބިލު ާކަރަންޓު ާމިއީ. ާވ ަހކަ ނޑު ާމަިއގަ ާވ ހަކަާއްކ ތެރިކަުމގެ ައީކާާހެޔޮކަމުގެ

ާވަ ާސަރުކ ުރގެ ާވިދ ުޅވެެދްއވީޢުވެސް ާސަރުކ ރުން ާއައު ާވަރަށްވުރެާާދެއް. ާމިހިރަ ާމިހ ރު ާައގު ާޔުނިޓެްއގެ ކަރަންޓު

ާއިޤްިތޞ ދީ ާނަަމވެސް ާދެއްވި. ާޔަޤީންަކން ާނުދ ނެކަމުގެ ާދިާމައްޗަށް ާސަރުކ ަރްށާގޮތުން ާސަބަބުން ާދަތިކަުމގެ މ ވ 

ވެސްާމަޖުބޫރުވެދ ނެާފަހަރުގަިއާބޮޑުކޮށްލަންާޖެހޭާފަހަރެއްަގއިާބޮޑުކޮށްލަން.ާއެއަށްާވިިދެގންާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުްނާ

ާދަންނަވ ލަފ ނަްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް ާހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވަން. ާސަރުކ ރަށް ާކުރަްއވަންޖެހޭނެ މަސައްކަތް

ާކުޑަ ާމެދުގައި ާމަޖީދީމަގު ާމ ލޭގެ ާހުންނަވ ތ 34ާާުކޑަ، ާރައީސް ާމުނިސިޕަލްޓީގެ ާމ ލޭ ާއަތުރަިއގެން ާފީފ  ވަރަކަށް

ާ ާމެދ4ާުވެއްޖެ ާމަގު ާވ  ާހިނގ ބިގ  ާރައްޔިތުން ާމިދަނީ. ާބައެއް ާިއޖްތިމ ޢީ ާދުވަސް. ާދެތިންާގައިއަހަރު .ާައޅުަގނޑު

އަަހރުާތެރޭގައިާމަނިކުފ ނަްށ4ާާޢިްއޒަތްތެރިާމަނިކުފ ނުއޭާމިއީތޯއޭާށްާައރ ާދަންނަވައިފިންާކަފަހަރެއްގައިާޕްޮރގްރ މަ

ާއްާކުރެ ާކަމަކީ. 34ާާވުނު ާޭއގެ ާގެނެސް ާއިން ާއެސް.ޓީ.އޯ ާފީފ  ާސަރަހަވަަރކަށް ާއިއްެޔގައި އްުދާދަވ ދުލަިއގެން.

ާރަ ާމުނިސިަޕލްޓީގެ ާޚުދު ާގުޅިން ާއަުޅަގނޑު ާނިންމައިފި. ާއަތުރައިދީ ާބުރު ާއަލުން ާއަށް.ާހުއްޓުަވއިގެން ީއސް

ާމަނިކުފ ނަާ ާމެންބަރަކު ާެއހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގުުޅްއވިދެންނެވިން ާދަތިެވގެން ާތީގެ ާއ ދޭހޭ.ާށް ާދެންނެވި ތޯއޭ.

ާމޫސ  ާރީކޯ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާޕ ޓީެގާާހުޅުހެންވޭރު ާއެ ާނުގުޅުްއވައޭ ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާނޫން މަނިކު

ނުޑާވެްސާހިނގ ާާފަރ ތުން.ާއަޅުަގނޑުާއުފ ކުިރންާއިނގޭތޯ ނޑަށްާދަތިިވާއަުޅގަ މޫސ ާމަނިކުާުގޅުއްވީީތވެ.ާއަުޅގަ

ާ ާތަން.މަގު. ާރައްިޔތުންގެ ނޑުމެްނގެ ާވަކ ލ ތުކުރީަމާާއަުޅގަ ާވެސް ާފަރ ތްތަްއ ާއިިދކޮޅު ާކަންތައްތަުކގައި މިކަހަލަ

ާ ާއަންނަކަްނ ާފަހަރު ާޤަބޫލުކުރަންރަނގަޅުވ  ނޑުމެން ާކަންތަާއަުޅގަ ާބިލު ާކަރަންޓު ާރަާކ ޖެހޭނެ. ތަްށާައޅުަގނޑުމެން

ާމުޒ ހަރ  ާއަރަިއގެން ާއަނެއްކ  ާކުަޑކޮށްދެްއވި. ާސަރުކ ރުން ާކުރީމު. ާއަނެްއކާ މިހ ރު ާޮބޑުކޮށްފައި. ވެްސާއެއޮީތ
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ާފިޔަ ާމި ާމިޮގވ ލަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާއެބަާވަޅުމަތީަގއި ާވެސް ާއިންތިޚ ބު ާކުރިމަތީަގއި ާސަރުކ ރަށް ާއެކު

ާނިއޮތޭ ާއެހެްނވީމ  ާއެހެްނނޫާކަން. ާައގަށް. ާކުރީގެ ާކުޑަކޮށްެދއްވ ށޭ ާބިލު ާކަރަންޓު ާތިންައަވހަށް ބޭފުޅުންގެާާނަމަ

ނ ާކެ ާއިޖުތިމ ޢީާއެްއވެސް ާކުރަންޖެހިއްޖެ. ާވެސް ާކެމްޕޭނު ާމިތ  ާމިހ ރު ާނުދޭނަމޭ. ާވޯެޓއް ނޑުމެން ާައުޅގަ ޑިޑޭޓަކަްށ

ާ ާތެރެއިން ާއަދުލުގެ ާިމއީ ާކެމްޕޭނުކުރަންޖެޭހނެތ  ނޑުމެން ާައުޅގަ ާލުިއވ ނެާާވ ހަކަތަކުަގއި.މިކަހަލަ ރައްޔިތުންނަށް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ފ(.ާގްރޭޑ5ާާްގޮތެްއަގއިާމީގެާާޖެހެނީ.ާދެންާޚ އްޞަާފަސޭހަވ ނެާކަންތަކުގައިާވ ހަަކާދައްކަންާމި

ާއ3ާި ާފެށިގެން 32ާާން ާގަތުމުއެްއގެ ާތަކެތި ާބޭނުންވ  ާކިަޔވަން ާއ އި ާފީ ާސްކޫލް ާކުދިން ާިކޔަވ  ށ ިއާކްލ ސްތަކުަގއި

އިރުއިރުކޮޅ ާހަމަާވެއްޖެާކަެމއް.ާރަްއޔިތުންާާއިމްތިހ ނުާފީާދެއްކުމަށްާދޭާެއހީ.ާމިއީާމިާޙ ލަތުގައިާވަރަްށާމުހިއްމު

ާ ާއެބަ ާގުޅ ަފއި ާާދަންނަވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފޮތްތައްތިމަންނ މެންނަށް ާބައު ާމިއަހަރުެގ ާފޮތްތައް، އަނެއްކ ާާބައު

ާއަހަރަށް ާމައްސަލަާމިއަންނަ ާެވްސާާގެނެސްދޭންޖެހޭތީ ާއަންގ ަފއި ާސްކޫުލތަކަށް ާރަށްރަށުަގއި ާބައެއް އެބަޖެހެއޭ.

ާވެސް....ާއެބަހުރިާކުއްޖ ާފ ސްވެާއަނެްއާކްލ ހަށްާޕްރޮމޯޓު

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާމެންބަރު، ާާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން ާއެބަޖެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެީއާިހސ ބުން ނޑ ލަދެްއވުމަށް. ާމެުދކަ ވ ހަކަޮކޅު

ާހަމައަށް ާވަގުުތާނިމުމަކ  ާޖަލްސ ގެ ާމިއަުދގެ ާަކއިިރވެފަިއވުމ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވަރަށް އެްއކޮށް.ާޢިްއޒަތްެތިރާާދ ން

ާބޭނުންފުޅު ާއެާކަމަށްާމެންބަރު ާޖަލްސ  ާދެން ާވ ހަކަދެއްކުމަށްަޓކައި ާބިލަށް ާރައްކ ތެރިަކމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ އްާވަންޏ 

ާދެންާ ާމިއަދު ާެއހެންވީމ ، ާއަުރވަފ ނަން. ާފުރުޞަތެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާބިލަށް ާމި ާދުވަހު އޮންނަ

ާމިހިސ ބު ާކަންތައްތަކަާއަޅުަގނޑު ާނިމުމުގެ ާޖަލްސ  ާއެްއާން ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާދ ނަން. ާކުރިއަށް އިެގން

ާމިާމ ލަމުގައި.ާގައ22ި:;ޑިސެމްބަރުވ ާޯހމަާދުވަހުާހެނދުނ35ާާުއޮންނ ނީާ

ާ

ާމަޖިލިސްާނިމުނީ.ާމިއަދުގެ.ާالعالوينާربާهللوالحود
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