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   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް  ނައިބު ޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ މަ 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 

 މެންބަރުން 40 އިންޓަވަލަށްފަހު، މެންބަރުން 53އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 64ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللا އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ލޫފް ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދެކުނުަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއި 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 



 

 IV 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއި 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅު 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 



 

 V 

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 އިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަހިބަދޫ ދާ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ  މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  ނިލަންދޫ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރި 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 



 

 VI 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 ޢާދިލް  ޙަސަންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާ 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 - ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

   

 ނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަ : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ޙަމީދު، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް  هللا ރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިންޓަވަލަށްފަހު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، އިނގުރައިދޫ ދާއި   *

މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަިތވެރި  ރިޒާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  މުޙަންމަދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނައިފަރު  މުޙަންމަދު،  ރަޝާދު،  ޙުސައިން   

މުޙަންމަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަލްސާގައި  ިތމަރަފުިށ  އާދަމް  ޒާހިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  އަދި  އަޙްމަދު،  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ  މުސްޠަފާ،  ދު 

 އަޙްމަދު ދީދީ،  މެންބަރު މާރިޔާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ

ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކުޅުދުއްފުިށ هللا، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ރިޒާ،   ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މިލަންދޫ  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މަޑުއްވަރި  ޒުބައިރު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު 

ޢަބްދުލް އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ޢަލީ،  ވިސާމް  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  މަހިބަދޫ  ޙަމީދު، 

ޔާމީން، هللا ޝާހިދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ 

ޢަބް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަުށ  ޙަމީދު،  ޢަބްދުލްމުޙުސިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  ޙަމްޒާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަބިލަްތދޫ  އަބޫބަކުރު، ދުލްއަޒީޒް  މާލް 

މަސީޙު މުޙަންމަދު،  هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް،  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް،  

  ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

މެންހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،   ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ފަހުމީ،  އިމްިތޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  މަނިކު،  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބަރު  ހުޅުހެންވޭރު 

ޢަބްދު އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ  ރަޝީދު،  މުޙަންމަދު  ، هللاއިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ޝިފާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބާރަުށ 

މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މިލަންދޫ ދާ ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ،  މުޖްާތޒް، ނޮޅިވަރަމް  އިރާގެ 

ރާގެ މެންބަރު  ންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެ

އިސްމާޢީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާިށދޫ  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ޢަލީ،  ަތސްމީން  ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު  މަހިބަދޫ  ލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، 

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  މުޙަންމަދު،  ރުޤިއްޔާ  އަޙްމަދު  هللا މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  ނާޒިމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  ޝާހިދު، 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް،  ޙަމްޒާ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކިނބިދޫ  

ދާއިރާގެ މެން ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާންދޫ  ރިޔާޒް، އަދި  މާވަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް  ބަރު މުޙަންމަދު 

އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާގައި  މަސީޙު މުޙަންމަދު  هللا ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދެކު

 ޙުސައިން ވަޙީދު، އަދި މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާތިންވަނަާއަހަރުެގާާާާާާންބަރުާ:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާހޯމަާާބަރޑިސެމާްާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާ

 ދުޢ .ާާ .



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.23ާއަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާ ވަުގތުާޖަލްސ ާމި

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.3ާ/22ާ/2010އޖ/ާއެޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީމިއަދުެގާާ-3.1

ާޔައމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާއައިޓަްމެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ-3.2އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-3.2

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ..4ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާާާ-4އެޖެންޑ ާއައިޓަމް އަންގ އެންުގން.ާމިއަދުެގާކޮމިޓީތަކުެގާބައްދަލުވުންތަްއާބޭއްވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާާރިޔ ސަތުން

ާާަގއިާއިޤ9:30ްއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާާާާޮގތް 11:15ާާަގއި.1ާާތިޞ ދީާކޮިމޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި ެއްއާާާާކޮމިޓ3ާާީަގއި

ގައި.2ާާޓީާކޮޓަރިާާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީ،ާކޮމިަގއި.ާޤައުމ1ާާީެގާސަބްާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާާއެބައޮތް.ާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީ
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ާާޤައުމީާތަ 3ާާރައްޤީާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި 11:15ާާަގއި.ާއެއީ ެގާސަބްާާަގއިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓ12:30ީެގާކޮމިޓީތައް.

ކޮޓަރިާާ ކޮމިޓީާ ބިލ12:30ާުަގއި.1ާާކޮމިޓީ،ާ ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުެގާ ތަންތަންާ ވިޔަފ ރިާ ދައުލަތުެގާ ަގއިާ

ކޮމިދިރ ސ ކުރެްއވުމަ ހޮއްވެވިާ ާާށްާ ކޮޓަރި ކޮމިޓީާ އައ2ިޓީ،ާ އެޖެންޑ ާ ާާަގިއ.ާ 7ާާޓަމް މަޢ ފްކުރައްވ ތި. ަގިއ12:30ާާ.ާ

ާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިމްތިޔ ޒުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮ 3ާާއްެވވިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި ަގިއ14:30ާާގައި.

ާަގއިާ.1ތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާާމުޢައްސަސ ާަގއިާމިނިަވނ16:00ްަގއި.3ާޓިޝަންާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާޕެ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާސުވ ލު.ާމިާއައިޓަމްެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.ާ-5އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާ މަޖިލީހުެގާރައީސްެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާއެާއަިއޓަމްެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެްއާާާާ-6އެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ާނެތް.

ާ

ާފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ7ު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާާާ-7އެޖެންޑ ާއައިޓަމް ައއިޓަމްެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާމަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާމިާ

ާނެތް.

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާފްކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރުާާ.ާކުރިނ8ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ެވސްާާާާ.ާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާިމއަދުކުރިންާތަޢ ރަފްކުރެވިފަިއވ ާބިލެްއެގާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާާ-8އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާ

ާއެފަދަާކަމެއްާނެތްާ.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

9.1-ާާާާ ؛ާސަށްާމިއަދުާއޮތްާބިލަކީާޤ ނޫނުާނަންބަރުއިބްތިދ ޢީާބަހުާާ-9.1ދ ޢީާބަޙުސް.ާާއިބްތިާާ-9އެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލު.ާިމާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާާާޤ ނޫނަށްާ...ދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްެގ2007/5ާާާާ

22ާާާާއިްއވ ފަިއާވަނީ،ާާ ވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ 15ާާާާވަނަާދައުރުެގ2010ާާ3ާާާާނޮވެމްބަރު

މަނިކު.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަ ތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތާުާދެއްވަނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސާ 

ާއެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާއަރުވަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުން:ވ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ާާ އެއްާމިާނެީގާކުރީެގާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާާާބެހޭާމައްސަލަާާނިޒ މ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު

ިގނަ ވަރަށްާ އޮންނަތ ާ ފޮނުއްވ ފައިާ ބަޖެޓްާ ެވސްާާާދުަވސްާާމިތަނަށްާ ބަލައިާ ވަނީާ ބަޖެޓްާ އެާ މަޖިލީހުންާ ވެއްޖެ.ާ

ހުށަހަޅ ނެ ބަޖެޓްާ މަޖިލީހަށްާ ދެންާ މިާާަގންފައި.ާ ވެސްާ ފަރ ތުންާ މަނިކުފ ނުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަނީާކަމަށްާ އަދުާ

ލިބި ބަދަލުވެފައިފަމަޢުލޫމ ތުާ މިއަދުާ އެޖެންޑ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަޖިލީހަށާްާާާ.ާ ޮގތެއްާ ހިނގ ފައިވ ާ އެކަންާ ވ ތީވެާ

އަ ުގރޫޕުސ ފުކޮށްލަދެއްވަފ ނަންތޯ.ާ ޕ ލިމެންޓްރީާ މިއަދުާާޅުަގނޑުމެންާ ބަޖެޓްާ ތިއްބެވީާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ެގާ

ާ؟ޮގތެްއާވިދ ޅުވެދެއްވަފ ނަންތޯާާއުޅޭާެއ ެވެގނ  ، އެހެންވީމ ތައްޔ ރީަގއިާމިާތިބެނީ.ާކަމަށް.ާެއކަމުެގާާހުށަހަޅުއްވ ނެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާތިކަުމަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާާާާބެހޭާމައްސަލަާާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ 

ާާ ޖެހޭޢިއްޒަތްތެރި އެބަާ ސ ފުވެވަޑައިަގންނަވަންާ މިކަންާ މަޤ މަށާްާާާމެންބަރުންނަށްާ މިނިސްޓަރުެގާ ފިނޭންސްާ ހެން.ާ

ފިނޭންސާްާ ހ ޝިމްާ ޢަލީާ އަލްފ ޟިލްާ ފޮނުއްވިާ ހޯދުމަށްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ ޢަްއޔަންކުރަްއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ
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އިސްތިޢުފ ދެއްވުމ މިނިސްޓަރުކަމު މަޤ މުންާ މަާާެގާ އެާ މިާާ،ޤ މުުގޅިެގންާ ވަުގތީއެާ ހިންުގމާ ާާނިސްޓްރީާ ާޮގތުންާ

އެނިގފައިވާ  އަޅުަގނޑަށްާ ވަނީާ އޮފްާާާހަވ ލުކުރަްއވ ފަިއާ މިނިސްޓަރާ ރ ޟީ،ާ މަޙްމޫދުާ އަލްފ ޟިލްާ ޮގތުަގއިާ

ާާ ާުގޅިެގންާރ އްޖެާާާމޫދުާރ ޟީާހަވ ލުެވވަޑައިަގތުމ އަލްފ ޟިލްާމަޙްާާއަޅުަގނޑުާއެާމަޤ މ އިކޮނޮމިކްާޑިވެލޮޕްމަންޓް.

އިންާބޭރުަގއިާހުންނަވަނިކޮށްާއަޅުަގނޑުާުގޅ ފައިާވ ނީާއަލްފ ޟިލްާމަޙުމޫދުާރ ޟީާއަރިހަުގއިާބަޖެޓްާހުށަހެޅުމުެގާާ

ކަމަށްާދަންނަވ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާކައިރީަގއިާމިނިސްޓަރުާވިދ ޅުވެފަިއާާާާމަރުޙަލ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިައށްާެގންދަންޖެހޭ

މި ތިމަންނަާ ރ އްޖެވަާާާއޮތީާ މިހުންނެވީާ ދަތުރުފުޅ ާާުގތުާ ބޭރުގައޭ.ާ ެއބަާާާާބެހޭާާއިންާ ޖަވ ބެްއާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުންާ

ާާ އަޅުަގނޑު މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހާުާަގސްތުާދެއްވަމޭ.ާ އިސްވެރިންނ ާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ މިއަދުެގާ މިހިރީާ ކޮށްެގންާ

ާާާާބަޖެޓްެގާމަރުޙަލ ާކުރިއަށް ހުންނަނީާާާމުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމަޑުކޮށްެގންާމިެގންދ ނެާޮގތެްއެގާކަންތަްއތައްާނިންދެން

ާާހަވ ލުެވވަޑައިެގންާހުންނެވިާއަލްފ ޟިލްާމަޙްމޫދުާރ ޟީާޖަވ ބެއްާދެއްވ ނެާާާޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާހިންގެވުމ މިނިސް

ޮގތުންާާާބެހޭާާފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަދިާމިކަމ ކަމަށް.ާއ ދިއްތަާދުވަހުާއަޅުަގނޑުާވ ނީާެއވ ހަކަާއެމަނިކުފ ނަށްާދަންނަވ 

މޭރުމުނާްާާާއިްއޔެާުގޅުއްވީމަާހަމަާމިާާއަމީންޢ އްމ ދަވަންާމަޖިލީހުެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއޮފީހުންާމަޢުލޫމ ތުާހޯއް

.ާެއހެންވީމަ،ާމިކަމުަގއިާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑަށްާއެްއޗެްއާދެންނެވޭނީާމިކަމުަގއިާއިތުރަށްާވ ނީާމިހ ރުާޖަވ ބުއަރުވ ފަ

ވ ހަކަާ ާާާާދަންނަވ ނެާ އައިޓަމްާެއއް އެޖެންޑ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިެގން.ާ ބިލުާާ،  9.1ާާ-9ާާއަޅުަގނޑަށްާ މިވ ާ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާކަދެއްކެވުން:ވ ހަހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ 2007/5ާ؛ާ`.ާ ސަރިވސްެގާާ، ސިވިލްާ ދިވެހިާ

އިންާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(115ާާާާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލެއްާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ދައުލަތުެގާމަިއަގނޑުާސިޔ ސަތުތައްާކަނޑައަޅ ާފަރ ތަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަމަށްާަވރަށްާޞަރީޙަާއިބ ރ ތުންާާ

އޮ ތަންފީޛުާއެނެގންާ ސިޔ ސަތުތައްާ އެާ އަދިާ ސަރވިސްާވޭ.ާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ ބަޔަކީާ ތިބޭާ ކޮމިޝަނ ިއާާާެގކުރުމަށްާ

މެާާސިވިލްާސަރވަންޓުން ކޮމިޝަނަށްާ އެާ ވ ތީާ ފުރިހަމާަާކަމަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރުމުަގއިާ ންބަރުންާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާިމާބިލުާފުރަތަމަާފަރުމ ކުރެވިާބައްޓަންކުރެިވެގންާައީއާާާާދައުރެއްާއޮންނަންޖެހޭ

ާާާާިގނަާޒަމ ންތަކެއް ނުތިބޭ.ާއެއިރެްއަގިއާާވަންދެންާމިރ އްޖޭަގިއާސިވިލްާސަރވަންޓުންެގާޮގތުަގއިާއެްއވެސްާބަޔަކު

ޮގތަކަށްާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުަގިއާތިބޭާބަޔަކުާމީހުންާއެކިާާާސަރުކ ރުެގާތެރޭަގއިާތިބޭާބަޔަކަށްާވެރިންނަށްާފެންނަ

ާާ 16ާާާާމަޤ މުތަކުންާބަދަލުކޮށް،ާމަޤ މުތަކުންާބޭރުކޮށް،ާއެއްލ ލ ާމިކަންތައްތައްާިގނަވަމުންާައއިސް ރައްޔިތުންެގާާވަނަ

އައިސްާމިރ އްޖޭގަާާާމަޖިލިސްާނިމުމަކ  އައިާދުވަސްވަރުެގާާއިާޑިމޮކްރަސީެގާއޮއިާހަމައަށްާ ވަރުާހިނަގިއަގނެެގންާމިާ

ޚ ްއޞަ ޕ ޓީތަކ އި،ާ ސިޔ ސީާ މީހުންާ އަދަދެއްެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޕ ޓީައކަށްާާާާތެރޭަގއިާ އެާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތެްއަގއިާ
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ެގ ސޮއިކުރަމުންާ ޮގތުަގިއާ މެންބަރެއްެގާ އެާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ސަރުކ ރުންާނިސްބަތްވ ާ މީހުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ންދިޔަާ

ކަނޑަމުން ެއކަމ ާާއެދުވަސްކޮޅުާ ެގންދިޔަ.ާ ިގނަާާާބޭރުކުރަމުންާ ވަރަށްާ ަމސައްކަތްކުރ ާ ސަރުކ ރުެގާ ުގޅިެގންާ

އަޅުަގނޑުމެން އެާާނާ ފަރ ތްތަކެއްާ ހަމަާ ދެކެވުނު.ާ އެވ ހަކަތައްާ އައިސްާ އަޅުަގނޑުާާާާހަމައަށްާ އޭރުަގއިާ ވަުގތުާ

ެގާޕީ.ޭއާައދިާއޭރުަގއިާހަމަާއަޅުަގނޑުެމންނ ާއެކީަގިއާމިތަނަށްާމަސައްކަތްކުރުުމަގިއާޚިޔ ލުަގިއާާދަންނަވ ނީާމިހ ރު

ބައިވެރިވުމ  ބޭފުޅުންެގާ ބައެއްާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މެންބަރުންެގާ ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ ޕީ.އޭާ މިހ ރުާ އެކީަގއިާާާތިއްބެވިާ

ބައްޓަންކޮށް ޤ ނޫނެއްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ މިާ ހުށަހަޅައިެގންާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހެޅީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ބޭފުޅުންނަކީާސަރުކ ރުންާާާސިވިލްާސަރވަންޓުންެގާހުރިހ ާކަމެއްާސަރުކ ރުެގާއިދ ރ ެގާތެރޭަގއިާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ

މ ކޮށްާމާިާޮގތަށްާހެދުމަށްޓަކައިާމިާޤ ނޫނުާފަރުާާބޭނުންވ ހ ާފަހަރަކުާކަނޑ ާަވކިކުރެވޭާޮގތަށްާއޮންނަާބަެއްއާނޫން

ވަނަާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާދުވަސްވަރު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސަރުކ ރ16ާާާާުޤ ނޫނުާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަންާފެށީާ

ބައްޓަންކުރި ޤ ނޫނުާ އެާ އޭރުަގިއާ ފަރ ތްތަކުންާ މިދެންނެވިާ ހަމަާ އަނެްއކ ާ ތެރޭަގއިާ ދުވަސްތަކުެގާ މިދިޔަާ ާބަދަލުވެާ

އެާާޮގތ  އަނެްއކ ާ ވެފައިާ ޮގތުަގއިާ ކޯލީޝަނެްއެގާ ޕީ.އޭާ އ ިއާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އަމިއްލަފުޅަށްާާާޚިލ ފަށްާ ހަމަާ ބޭފުޅުންާ

ކުރ ާާއިސްނަންަގވަިއެގންާމިާޤ ނޫނަުގއިާހުރިާބައެއްާކަންކަންާމިހ ރުާމިާ ާވަނީާއަނެއްކ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ

ާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތައްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެނެގންާާ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރައްޔިތުންެގޮގތަށްާބަދަލުވެފަ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާާއެބަ އަދިާ ޤ ނޫނުތަކަކ އިާ ިގނަާ ސަބަބުންާ އޮތުމުެގާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުަގއިާ ިމއަދުާ އެކަމަކުާ އޮތް.ާ

ނީ.ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިދީފައިވ ާބ ރުތަކެއްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފުރޮޅެމުންާމިދަ

މައްސަލަ ރުހުންދިނުމުެގާ ަވޒީރުންނަށްާ އަދިާ ޤ ނޫނ އިާ މ ލިްއޔަތުާ ިގނަާާާާފ ހަަގކުރެވޭާ ވަރަށްާ މިހެންޮގސްާ އ އިާ

ެގންދިޔަާ ދަންނަވަމުންާ ކުރީއްސުރެާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުވަމުން.ާ ތެރެއަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިދަނީާ ކަންތައްތަކެއްާ

ވިްއޔ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާލިޔެފައިާމިއޮތްާރައްޔިތުންާާާާކަމަށްާވަނީާާކަންާކުރ އެއްާއެހެންާއެާާާވ ހަކަ

ބަދަލުކޮށްލުމަކީާ ނިޒ މަކަށްާ ބަރުލަމ ނީާ ނިންމުންާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ނިޒ މަކަށްާ ރިޔ ސީާ އ ދެ،ާ ނިންމުންާ ނިންމިާ

ާާާާއަޅުަގނޑ އިާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީ ާކަމެއްާނޫންާާާއެއްާއޮތްާާއެްއވެސްާމަްއސަލައ އިާއަދިާސަރުކ ރުެގާވެސް

ންާޤައުމުާހިނަގމުންދ ާާބަޔަކުާމިާބުނަނީާބަރުލަމ ނީާއުސޫލަކުާާކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިައދުާއަޅުަގނޑުމެންާެއއް

ސު މިވ ހަކަ.ާ ވިދ ޅުވެފަިއާ ނިންމަވ ފައިާ ކަމެއްާ ކޯޓުންާ ހައިބްރިޑްވަާާޕްރީމްާ މިއޮތީާ މިތަނުަގއިާ ސިސްޓަެމްއާާާާނީާ

ނިޒ މެއްކަމަ މަސްހުނިާ އެީއާ އ ދެ،ާ މިާާށް.ާ ނިންމ ފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ރައްޔިތުންާ އެކަމަކުާ މިާާާކަމަށް.ާ ވަނީާ

.ާމިާއޮޅުމުެގާާިމަކުމަގިއ ޮއުޅނ  ަވަރށ  ޮބޑު ،  ކަމަށް.ާެއހެންވީމ ާާރ އްޖޭަގއިާއޮންނަންޖެހޭނީާހަމަާރިޔ ސީާނިޒ މެއް

؛ާއިޞްލ ޙުާެގންނަންާމިޖެހުނީާމިާޤ ނޫނުާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާތެރޭަގއިާައޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާދައްކ އިރުަގއިާމި

ރައްޔިތުންެގ2007/5ާާާާ ުގޅިެގންާ ބަދަލ ިއާ ެގނެވުނުާ ފަހުންާ އެންމެާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ އަށްާ

ވަކިކުރުމ ،މަޖި ޢައްޔަންކޮށްާ ބޭބޭފުޅުންާ ާާާާމިާާލީހުންާ މިއޮތީ ކަމެއްާ ބަދަލުވެފަހުރިހ ާ އެކަންމިހ ރުާ އެޮގތަށްާާާާ.ާ
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ޮގތަށްާާާވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވ13ާާިއެކީަގއިާމިާޤ ނޫނުެގާާާާއޮންނަންޖެހޭާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވުމ 

ވެ ހުށަހަޅ ފައިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ މިއޮތީާ ައޅުަގނޑުާ އަތްޕުޅުަގިއާާސްާ ތިބޭފުޅުންެގާ ތަފްސީލުާ މީެގާ އެއީާ އ ދެ،ާ ާ.

ހަ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާއޮންނ ނެ.ާ މަޝްވަރ ދެްއވުމަށްފަހުަގއިާ މަޖިލީހުންާ ިމާ މައެކަނިާ

އޮތް އެީއާ ޢައްޔަންކުރުމަކީާ ބޭފުޅުންާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ ސަރވިސްަގއިާ ސިިވލްާ ޮއވެެގންާ ކަމެކޭ.ާާާާބައިވެރިވުމެއްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ މިތަނަށްާ ފޮނުވަނީާ ނަންފުޅުތައްާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާމިއަދުވެސްާ ރިއްޔ .ާ

ކަމުަގއިާވިޔަސްާާާާއަށްާބ ރުާއޮެވެގންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިތަނަށްާފޮނުވ ާނަންފުޅުތައްާމިތަނުންާއަދިާބޭރުކޮށްލި

އެބަ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބ ރުާ ފޮނުްއުވމުެގާ ނަންފުޅުތައްާ އެާ ވެސްާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަާ އޮޭވ.ާާާހަމަާ

ާާ މި ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ސީދ  ދަނީާ ބައްޓަންވަމުންާ މިާ ައއިސްާ މިހ ރަކަށްާ މަޖިލީހުނާްާޤ ނޫނުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ

ޮގތަށް.ާާއިޢުލ ނު ކުރ ާ އެކަންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރިމަތިލައިެގންާ މީހުންާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ކޮށްެގންާ

115ާާާާާޤޫނުނައާސީސެގ  ،  ވީމ އެހެން ދައުލަތް މ އްދ ަގިއާ އަށްާާވަނަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

ނުދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ އެއީާ ވަކިެވެގންދޭ.ާ އެބަާ ބ ރުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާ

މުޙައްމަދު ނަޝީދަށްކެނެރީޭގާ ބ ރުތަކަށްާާާާ ލިބޭާ މީހަކަށްާ ހުރިާ އިސްކޮށްާ ސަރުކ ރުަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ނުވަތަާ

ވ ހަކަނިުގޅި އައިާާެގންދ ާ ވެރިކަމަށްާ ޕ ޓީއަކުންާ އެހެންާ މ ދަމ ާ މަސްހުނިވެެގންާާާާެއއް.ާ މިޮގތަށްާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ

ާޮގސްާމިާމައްސަލަތައްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާޢަބްދުާއެއް،ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނުގާ

ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔ  ރަީއސް،ާ ވ ހަކަދެއްކެވުުމަގިއާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ މެންބަރުާ ވ ހަކަދެްއކެިވާ ނިސްބަތްކޮށްާ އަށްާ

ރައީސުާާާބޭނުންކޮށްފައި ނޫންާާލްޖުމްހޫރިއްޔ ވަނީާ ބަސްފުޅެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ މަްއސަލަާާާކަމަށްާާއަށްާ އެާ ވ ތީވެާ

ާނޯޓްކޮށްލެއްވުމަށްާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މަނިކުާާާއެއްާނޫން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާާބެހޭާމައްސަލަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ 

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

މިދެންނެިވާ ނުވިސްނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އ ދެ،ާ

ރައީ ކަމަކަށް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ މިކަންކަންާ ދައުރެްއަގިއާާާާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އުސޫލުންާ ކޮންމެާ ބ ރުތަކެއްާ އޮންނަާ އަށްާ

އުސޫލުތަކ ާާ ެގންދ ާ ހިންަގމުންާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ިމާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ އިރެްއަގއިާ ކޮންމެާ ވެސްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ބ ރުތައްާ ފުރިހަމަާ އޮންނަާ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔ ސީާ ބޭާާއެްއޮގތަށްާ ހުންނަވ ާ ފުޅަކަށްާއަކަށްާ

އެކަމަށްޓަކަިއާާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ކުރ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ އެޮގތުަގއިާ އެކަންާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ

މަސަްއކަތްކުރަމުން ވެސްާ ްގރޫޕުންާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ އަދިާާާމަސައްކަތްކުރުމަކީާ ކަމެއް.ާ ދ ާ

ކުރީަގއި މީެގާ ާާާާމިއަދަކުނޫންާ މިކަން ނިމިފަވެސްާ ހިނގ ާ ިމާާއޮތީާ އުސޫލުތަކެއްާ ހަރުކަށިާ މ ާ މިއަށްވުރެާ އެއީާ ާ.

.ާާޞަތުތައްާވަނީާމިޮގތަށްާދެވިފަޤައުމުަގއިާވަރަށްާޚުދުމުހުތ ރުާއުސޫލުތަކެއްާހިނަގމުންާދިޔައިރުާެވސްާމިާފުރު

ެވެގން ތަފ ތަކަށްާ މިއަދުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއް.ާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ މަޖިލީހުންާ ހަމަާ މިާާާއުޅޭާާމިާާއެއީާ ޮގތަކީާ

ތެރޭަގއި.ާއެހެންވުމުންާޤ ނޫނުައސ ސީއ އިާޤ ނޫނުތަކުންާާާކަންކަންާބަދަލުވަމުންާމިދަނީާސިޔ ސީާބޮޑުާޮއއިވަރެްއެގ

އެއް ފިކުރ ާ ސިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިމޮގތްެވާ ެއޮގތްާ މަސްހުނިވެާ އޮޅިާ ބ ރުތައްާ ކަންކަންާާާާލިބިދޭާ ޮގތަކަށްާ

ަގނޑުމެންާދުނިޔޭެގާކުރިމަތީަގއިާމިާކަންކަންާކުރަމުންާެގންދ ާއުސޫލުތަކަށްާމީހުންެގާާވެއްޖިއްޔ ާއަޅުާާާބައްޓަންކުރަން

މަލ މ ތްާރައްދުވ ާހިސ ބަށްާމިކަންާހިނގައިދ ނެާމަޖިލިހ ާދިމ ލަށް.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާހަމަާމިާއިޞްލ ޙުތަްއާާ

އިޞްލ  މިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅަނީ.ާ ައދިާާމިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބަލައިަގނެާ ޙުތައްާ

އެ ޤ ނޫނަކުންާ ެއާ އެްއޗަކީާ ލިޔެވޭާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ޙައްޤުތަކަކ ިއާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ލިބިދޭންޖެހޭާ އެާ މީހަކަށްާ

ރަްއޔިތުންެގާާވުން.ާމިސ ލަކަށްާައޅުަގނޑުމެންާާާާކަމަށްާާމީހަކަށްާއޮންނަންޖެހޭާޮގތަކަށްާއޮންނަާއެްއޗެއްާާބ ރުތަކެއްާއެ

ބ ރަކ ިއާާ އޮންނަާ ލިބިފައިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިމްތިޔ ޒަކ އިާ އޮންނަާ ލިބިފައިާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ

އ އިާމިއިންާެއްއވެސްާކަެމއްާއުނިވުަމކީާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާއެދޭާކަެމއްާނޫން.ާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާމުސ ރަ

އިާާއެހެންކަމަށްވ  ރަްއޔިތުންާ ކަންކަމުއިރުަގއިާ ރަްއޔިތުންާ ދައުންތިޚ ބުކޮށްާ ދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ ލަތްާާަގއިާ

ޮގތަކަށްާއެާބ ރުތައްާލިބިދިނުމަކީާހަ ވ ލުކުރެވިފައިވ ާވެރިއަކަށްާއޮންނަާބ ރުތަކެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެާއޮންނަާ

ދުާއަޅުަގނޑުމެނަށްާއެނޭގާމިިއންާާޮގތުންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާމިއަާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޒިންމ ދ ރުާމަޖިލީހެއްެގ

ާާކަމަށްާާާއެްއވެސްާދ އިރ އެްއެގާއެްއެވސްާމީހަކ ާދޭތެރޭަގއިާނިކަެމތިކޮށްާނުވަތަާއިހ ނ ތްތެރިކޮށްާކަމެއްާކުރެވިއްޖެ

އެކީަގއިާކަންކަންާާާާވ ނެާމިކަންކަންާބަލ ނެާޓްރަިއބިއުނަލްާއުފެދިފައިާއެބަހުރި.ާއަދިާކޯޓުތަކުންާވެސްާމިނިަވންކަމ 
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އެކު މިައދުާާާާރަމުންާ ކޯޓަކީާ ބޮޑުކޮށްާ ފ ޅުާ ވަރަށްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ެވސްާ ރަނަގޅަށްާ ހަމަާ ެގންދަނީ.ާ

ިމނިވަންކަމ  ވަރަށްާ ނޫން.ާ އެްއޗެއްާ އޮތްާ މުށުތެރޭަގިއާ ޢަދުލުއިންސ ފުާާާސަރުކ ރުެގާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ެއކުާ

އެ ދ އިރ ާ އެންޓިާާޤ އިމުކުރ ާ އެއ ެއކީަގއިާ ހަމަާ އެބަހުރިާާކޮރަާ-ދަނީ.ާ ދ އިރ ތައްާ ބައެއްާ އަދިާ ކޮމިޝަނ އިާ ޕްޝަންާ

މުސްތަޤިއްލުކަމ  ބުާާވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ ހިނގ ާ ފ ޅުަގއިާ ދައުއެކީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލަތުެގާާނެވެންހުރި.ާ

ދ އިރާ  ެއއްާ މުހިއްމުާ މިާާއެންމެާ ަގބޫލުނުކުރެވިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ވެސްާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ކަމަކަށްވ ާ ާެއއްާ

ނުވެ ޖެނެރަލަކަށްާ އޮޑިޓަރާ ފެންަވރެއްެގާ ަގބޫލުކުރ ާ ހުރުމަޖިލިސްާ ނުލ ާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ެއީއާާެގންާ މަކީާ

ރިވސްާކޮމިޝަނަކީާވެސްާިމާސަާާިސިވލ  ،  ޮގތްާނުކުރުމެްއާނޫން.ާއެހެންވީމ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެކަންާކުރަންާއޮތް

ކަމަށްާާާސީާނުފޫޒުާއޮތްާފަރ ތަކަށްާއޭރެްއަގއިާދޭާއެްއޗެއްމަޖިލީހުެގާބ ރުެގދަށުަގއިާޮއެވެގންާމިާމަޖިލީހުެގާސިޔ 

ބަލުަގއިާއޭރެްއަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާކޮންޓްރޯލްާއޮތްާބައެްއެގާާޔ ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމުސްތަޤުހަދައިފިއް

އެކުލެިވެގން ހިންުގންާ އިދ ރީާ ސަރުކ ރުެގާ ބަާާއަތްދަށުަގއޭާ ވެސް.ާ މިހ ރުާ އެބަފެނޭާ އެކަންާ ސިޔ ސީާާދަނީ.ާ ެއއްާ

ާދ ާާވ ހަކަތަކުެގާތެރެއަށްާސިވިލްާސަރވިސްެގާއިސްާފަރ ތްތަކުންާވެދެވަޑަިއަގންނަވ ާއެކަހަލަާވ ހަކަތައްާދައްކަމުން

ކަމަކަށްާސިޔ ސީާވ ހަކަތަކެއްާދެްއކުމެްއާާާާތަންާވެސްާއެބަފެނޭ.ާދެންާމެީގާމިާފުރުޞަތުެގާބޭނުމަކީާކޮންމެހެންާމިާ

ސީަގިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުަގއިާހުންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާލިބެންޖެހޭާބ ރުތަކ ިއާާނޫން.ާއެކަމަކު،ާޤ ނޫނުއަސާ 

ވަރަށްާއެާހަނިކުރުންާހުއްޓުވަިއާާާދ ާާމަނިކުފ ނުާއެާބ ރުތައްާބޭނުންކުރުމުެގާފުރުޞަތުާޤ ނޫނުންާހަނިކުރަމުންާާާއެ

ކުރިންާ ހަމަާ ޤ ނޫނުަގިއާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ކަންތަާާދިވެހިާ ހުރިާ ކުރިއަށްާާވެސްާ އުސޫލުންާ އެާ އްތަްއާ

މެންބަރުންާ މިކަމުަގއިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ހުށަހަޅ ާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީ މިކަމުަގއިާ ކޮންމެާާާވިސްނ ަވޑަިއަގތުމަށްފަހުަގިއާ ޙައްޤުތައްާ ލިބިދޭާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަދިާ އ ިއާ

ލިބިދޭ ރައްޔިތަކަށްާ ބުނ ކަމަށްާާދިވެހިާ ބ ބުަގއިާ މިނިވަންކަމުެގާ ޙައްޤުތަކ ިއާ އަސ ސީާ ަވކިާާާާާ އޭަގއިާ ހިނދުާ

މެންބަރެއްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އަދިާ ވިޔަސްާ ސިވިލްާާކަމުަގިއާ އަދިާ ވިޔަސްާ ާާކަމުަގިއާ

މުަވއްޒިފެއް ބ ރުތައްާާާާސަރވިސްެގާ އެާ ޙައްޤުތަކ އިާ އެާ ވިޔަސްާ ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވ ާާކަމުަގއިާ ދައުލަތުންާ

ޙައްޤުތ18ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ެއވ ާ ބުނެފަިއާ މ އްދ ަގއިާ ދިމިޤްރ ތީާާވަނަާ މިނިވަންާ އެާ ކަށަވަރުކޮށްާ ްއާ

ާާމުޖުތަމަޢެ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަތިންާ އުސޫލުތަކެްއެގާ އޮންނ ނެާ އެކަންާ ބުނެފަިއވ 16ާާާއްަގއިާ މ އްދ ަގިއާ ަވނަާ

ވަންކަމުެގާބ ބުަގއިާނިއޮވޭ.ާހަމަާއެއ އެކީަގއިާހަމަާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ިއާމިާާާއެބައުސޫލުތަކުންާެއކަންކަންާކުރުން

އެންމެންާ ލިބުމުަގއިާ ހަމަހަމަކަންާ ޤ ނޫނުެގާ އަދިާ ލިބުމުަގއިާ ރައްކ ތެރިކަންާ ޤ ނޫނުެގާ ހިންުގމުގައްޔ އިާ ޤ ނޫނުާ

ެގނ  ަވިކ މީަހަކށ   ިސާޔީސ ުއޫސުލަތުކނ  ަކނ  ،  ހަމަހަމަވެެގންވ ކަމަށްާޤ ނޫނުައސ ސީާބުނ ހިނދު ަތއ  ޮކށ  ަތއ 

ެގނ  ވާނެ  ެއީއ ެވސ  ޮކށ  ފަާތާކިއ ާބުރަތއ  ަކނުޑވުާލަމީކ  ވ ތީވެާާާކަމަށްާާކަމެއްާނޫންާާާޤޫނުނނ  ިލިބދޭ ަމނ 
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މިާކަންކަންާހަމަމަުގންާެގންދިއުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭތީވެާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާާ

ާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާމިާބިލަށްާބަޙުސްކުރުމަށްާހަމަޖެހިފައި ސްެގާވަުގތުތައްާހަމަޖެހިފައިވ ާާަގޑިއިރު.ާބިލުެގާބަހ3ާާުވަނީ

ދަންނަވ ލަނީ.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާޮގތްާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލަނީ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާވަުގތުާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތްާމިާާ

1ާާާާ 8ާާާާަގޑި އަށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ 1ާާާާމިނެޓް،ާ 3ާާާާަގޑި މެންބަރަކަށް ކޮންމެާ ޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްނުވ ާ ވަކިާ 5ާާމިނެޓް.ާ

ާާ ާާމިނެޓްއިރު،ާޤައ16ާާުމިނެޓްާއިރު،ާޕީ.އޭާއަށް ާާމިނެޓްާއަދިާޖުމ5ާާްމީާޕ ޓީާައށް މިނެޓުއިރު.5ާާާާހޫރީާޕ ޓީާއަށް

ާޑުާފުރުޞަތުއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާާމިޮގތުެގމަތިންާއަޅުަގނ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ އިބެހޭާމައްސަލަާެއއްާިވލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

 

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާ

މި އެއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދަށުން.96ާާާނެީގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ަގއިާބުނަނީާމަޖިލީހަށްާކޮންމެާއަހަރަކުާއަހަރީާބަޖެޓުާމިނިސްޓަރާއޮފ96ާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ހުށަހަޅުއްވަންވ ނެާއެވެ.ާއެހެންނަމަވެސްާމަޖިލީހުެގާރައީސްާމިއަދުާއެއްޗެއްާިވދ ޅުވެފައިާއޮތީމަ،ާޤ ނޫނ ާފިނޭންސްާާ

ކަމެއް ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ެގނައުމަކީާާާާކަމަށްާާކޮށްފިާާޚިލ ފަށްާ އެކަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ވަންޏ ާ

މިނިސް އެއީާ އެކަމަކީާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އޮއަޅުަގނޑުާ ލިޔެވިފައިާ ސ ފުކޮށްާ ސީދ ާ ހަމަާ އޮފް،ާ ާ ންނ ނެާާޓްރީާ

ކަންާއެާހުށަހަޅަންޖެހެނީ.ާއޭނަެގާބަދަލުަގއިާމީހަކަށްާހުށަހެއްާނޭޅޭނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސް

ދަ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލެއްާ އޭެގާ ދިޔައިރުަގިއާ ޑްރ ފްޓުއިޞްލ ޙުކުރަމުންާ އޭރުަގއިާ އޮތީާާާާއިކުރެވިފަާންނަވ ލ ނަން.ާ

ާޕްރީމްާކޯޓުާހުވ ..ާ.ސު
ާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާމިހ ރުާމަޖިލީހުގައި...ާ.

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

 

 ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މި މިކަން،ާާއަޅުަގނޑުާ މަޢުލޫމ ތަކަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއްޗެއްާ އުޅޭާ ދަންނަވަންާ

ކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތުާާާާރައީސްެގާމަޢުލޫމ ތަކަށްާއަޅުަގނޑުާމިކަންާސ ފުކޮށްދިނުމަކީާކުރަންޖެހޭ

ލައިދޭނީާއުއްތަަމާާކުރަމުންާދިޔައިރުަގއިާއޮތީާހުވ ކުރ ނަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާިއޞްލ ޙުދެއްވ .ާއަޅުަގނޑުާދިެގއްާނުާ

ފަނޑިޔ ރޭ.ާއޮްއވަާައޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމަކުންާއޮންނ ނެާއުއްތަމަާފަނޑިޔ ރުާނުވަތަާުއްއތަމަާފަނޑިޔ ރުާހުށަހަޅ ާާ

ާފަރ ތެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާކޮށްފައިާއޮންނ ނެ..ާ.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއުޅެނީާތިޔައީ..ާ.ާރު،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

 

 ވިލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިާމ އްދ ަގއިާމިއޮތީާހަމަާވަރަށްާސ ފުކޮށްާލިޔެފައިާމިޮގތަށް.ާމިކަމެއްާނުކުރެވޭނެ...ާ.
ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނޫންާތިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާާާޮގތަކުންާާކަމަކ ާބެހޭާާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެޖެންޑ ަގއިާއޮތް

ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިއޮތް އިެގންާކުރިއަށްާދ ނަން.ާެގާބަހުސ9.1ާަާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

މަސައް މިާ ެގންޮގސްދެްއވުމަށްޓަކަމަޖިލީހުެގާ ކުރިއަށްާ އަޙްކަތްާ އަލްފ ޟިލްާ ރަީއސްާ ނައިބުާ ނ ޒިްމާާއިާ މަދުާ
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އެއްާމަްއޗަންޮގޅީާާާާބެހޭާމައްސަލަާާރިޔ ސަތަށްާވަޑައިެގންާދެްއުވމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ 

ާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

 

 މައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާތަންކޮޅެއްާފަހުންާައޅުަގނޑުާމިާވަދެވުނީ.ާމިާވ އެްއޗަކީާރައީސްެގާމަޤ މުަގިއާާ

ހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާވ ހަކަ،ާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރާުާާާނީވިފައިާއޮތީމަ.ާބަޖެޓުއްާއަޑުާާއިންނެވިާބޭފުޅަކުާދެންނެވިާެއއްޗެާ

އަނެއްކާ ހުންނަވައިެގ ވ ހަކަާ ހުށަހެޅުްއވިާ ރިޔ ޟްާާންާ އޭރުންާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންނެވުމަށްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވެސްާ

ާކަމަށް...ާރަޝީދަށްާވެސްާެއކަންތައްާޮއޅުންފިލ ފ ނެ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ށްާރިޔ ސަތުާާރައީސަާާމިހ ރުާމަޖިލީހުެގާނައިބުއެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާާާާބެހޭާމައްސަލަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މ 

އަރުވަނީާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާާވ ލުކޮށްލ ނަން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިހަ

ާށް.އްރަޙީމަޢަބްދުهللاާންބަރުާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

 ޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

މި ބިލެއްާ މުނ ސަބުާ ނުލ ހިކުާ ިއންނަވ ާ ރިޔ ސަތުަގއިާ މިއަދުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާާރައީސާ އޮތީ،

ޢިއްޒަ މިއީާ މިޖެހުނީާ ދަންނަވަންާ މިާ ެއހެންާ ބިލެއް.ާ ުގޅޭާ ވަރަށްާ ާާވެސްާ ރައީސް އަހަރުަގިއ2006ާާާާތްތެރިާ ވަނަާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ހުށަހަޅ16ާާަރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބިލަކ ވަނަާ ފ ސްކުރެވިފައިވ ާ ޮގތުންާާާބެހޭާާއިެގންާ

ފެނިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުަގއިާ ޤ ނޫނު.ާ ދިވެހިާސިވިލްާސަރިވސްެގާ އެއީާ މިޖެހެނީ.ާ ބަހުސްކުރަންާ ާމިއަދުާ

ާާ ާާާާދިވެހިާސިވިލްާސަރިވސްެގާޤ ނޫނުަގިއާކަންކަންާކުރަންވީދިޔަ ވަނަާއަހަރުެގާމެިއ2007ާާާާޮގތްތައްާބަޔ ންކޮށް

ހަމަ ދިޔަތަން.ާ ފ ސްކޮށްެގންާ ޤ ނޫނުާ އެާ ތެރޭަގއިާ ބޭނުންާާމަހުެގާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވަނީ،ާާާއެހެންމެާ

ވަނަާއަހަރުެގ2008ާާާާރެާތަންކޮޅެއްާފަހުންނޭ.ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާފ ސްވެެގންާައީއާއެއަށްވ179ާާުޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ179ާާިތެރޭަގއިާ ފ ސްކުރިއިރުަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ސަރވިސްާާާާވަނަާ ސިވިލްާ އޮންނަނީާ

ާ މުއައްސަސ އެކޭ.ާ މުސްތަޤިއްލުާ ބުރަނުވ ާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ ވ ޖިބުތަކ ިއާާކޮމިޝަނަކީާ ކޮމިޝަނުެގާ އެާ
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އަދ ކުރަންވ މަސްއޫ ފ ސްކުލިއްޔަތުތައްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޤ ނޫނ ނީާ ާާވާ ާާޮގތްާާއެއްާާރ ާ

މުސްތަޤިއްލުކަންާ މިާ ވުމ އި،ާ މުއައްސަސ އަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ މިއީާ އޮްއވ ާ މިކަންާ މިހެންާ މަތިންނޭ.ާ ޮގތުެގާ

ކުާމިތަނަށްާހުށަހަޅ ފައިވ ާބިލުާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާމިއަދުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނި

ދުވަހަކު،ާ މިދ ކަށްާ ދ ދިާ މިދަންނަވ ލީާ އެހެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭރުވ ން.ާ ހަފޮޅުންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެބަޖެހޭާ

ދ އިރ ެގާާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ ިމާ ތެރޭަގއިާ މަހުެގާ ޖުލައިާ

ާާމެންބަާާޢިއްޒަތްތެރި މުއްޠަލިބު އިބްރ ހީމްާ ފ ސްވެެގންރުާ އިޞްލ ޙެއްާ އިޞްލ ޙުާާާާހުށަހެޅުއްވިާ އެާ އަދިާ ޮގސްާ

ާާތަޞްދީޤުނުކޮށްާއަނބުރ ާރައް ާާޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ލުމ  ވޯޓުނ39ާާާާްއެއްކޮށް،ާއަނެއްކ ާެވސްާެއާއިޞްލ ޙަށް

ރައީސުލްޖު ކުރިންާ މިއޮތީާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިޔައީ.ާ ފޮނުވ ލުމާ މްހޫރިއްފ ސްވެެގންާ ތަޞްދީޤުނުކޮށްާ އެާ ާޔ ާ

ާާ ވޯޓުންާފ ސްކޮށްާެއާތަޞްދީޤުކޮށްާދިނުމަށްާމަޖުބޫރުކޮށްާއަދިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެކަންާބަލަިއަގނ39ާާާާެއެކު

ާހަށްާހަމަާއޭރުާޤ ނޫނުގައިާނުވިތ ކަށްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެއކަންަވނީާތަޞްދީޤުކޮށްދެއްވ ާއަދި

ފޮާާކަނޑައެޅިާ ނަންތައްާ ާާޮގތަށްާ 2010ާާާާނުވި އޮަގސްޓު އަހަރުެގާ ސަރިވސްވަނަާ ސިވިލްާ ވަނީާ ތެރޭަގިއާ ާާމަހުެގާ

ޢައްޔަންކުރެވިފަ މެންބަރުންާ މިއުޅެނީާކިހިނެއްކޮމިޝަނަށްާ ހިތަށްާއަރ .ާާާ.ާމިއަދުާއަނެއްކ ާ ވެެގންބ އޭާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ބިލު މިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ހިމެނިދ ނެމިއަދުާ ތެރޭަގއިާ ބޭނުންތަކުެގާ މިއޮތްާ ާހުށަހަޅ ފައިާ

ކަންނޭނެގާމިހ ރުާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާނުފޫޒުާނުފޯރުވޭތީވެާހަމަގައިމުާެވސްާއެއަށްާނުފޫޒުާފޯރުވުުމެގާާ

ޤ ނޫ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަހުރި.ާ ސަބަބުތަކެއްާ ދޭހަވ ާ މިާ އެކަންާ ކަން.ާ ނީާާބޭނުމެއްަގއިާ

އިޞްލ ޙުާާ ދެންނެވިާ މިާ އޭރުަގއިާ ނުހިނަގފ ނެތީވެާ ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ޮގސްދ ނެތީވެާ ހުސްކަމަކަށްާ

ާާ މިކަނ39ާާާްފ ސްވެެގން އަނެއްކ ާ މިއަދުާ ދިޔައީ.ާ ފ ސްެވެގންާ ިއޞްލ ޙުާ ެއާ ވޯޓުދެއްަވއިެގންާ މެންބަރުންާ

ޖެހިެގ އޮިއވަރެއްާ ައއުާ ކޮންމެވެސްާ މިއުޅެނީާ ވ ހަކަބަދަލުކުރަންވެެގންާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވަންާ ސިޔ ސީާާާާން.ާ އަކީ،ާ

އެއް.ާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާާާާއަކަށްާނެތޭާފޯރ ފަކަާާމުާެވސްާމިައދަކުާސިވިލްާސަރިވސްނުފޫޒެއްާހަމަގައި

ބަލައިފި ޮގތަށްާ މިއަިއާ ނެިގެގންާ ާާާާވަންޏ ާާކަމަށްާާމެންބަރުންާ ތިއްބެވި ކުރިންާ ނެިގފައިވަނީާ 3ާާމެންބަރުންާ

ނ އިާއަދިާހަމަާއެކަމަށްާޤ ބިލުާއަދިާދައުލަތުެގާމުއައްސަސ ތަކުަގއިާމަސަްއކަތްކޮށްފައިވ ،ާީމެގާކުރީަގިއާާމެންބަރުން

ހުންނެވި.ާާާާޮގތުަގިއާހުންނެވިާބޭފުޅެއްާެވސްާއެބަާެގާާަގވަރުނަރެއްެގާޮގތުަގިއާހުންނެވިާއަދިާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރެއް

ރައީސުލްޖު ޕ ހަމައެހެންމެާ އޮފީހުެގާ ހުންނެވިާާރމަނަންޓުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުަގއިާ ެވސްާާާާސެކެރެޓަރީެއއްެގާ ބޭފުޅެއްާ

ހޮވިފަ އެތަނަށްާއެބަހުރިާ މިއަދުާ ދިރ ސ ކުރެވިެގންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބެލިެގންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

ާާާާމެންބަރުންާނެިގފައިާމި އެާކޮމިޝަނުެގާާތިބީ.ާމިހ ރުާއެާމެންބަރުންެގާކަންފަތުަގއިާހިފައިާއަނބުރ ާނުލެވޭތީެވ،

115ާާމެންބަރުންެގާކަންފަތުަގއިާހިފައިާއަނބުރ ާނުލެވޭތީވެާމ މޮޅުާޤ ނޫނެކޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މިކަންާ ދަށުންނޭާ ބ ރެއްެގާ ދޭާ ކަނޑައަޅަންެވެގންާ މަިއަގނޑުާސިޔ ސަތުތައްާ ދައުލަތުެގާ އިންާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ
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ނޫން އެެއއްާ ދައުއެއީާާމިކުރަނީ.ާ ނޫން.ާ.ާ ެއކަންޏެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކަނޑައަޅ ނީާ ސިޔ ސަތުތައްާ ލަތުެގާ

ކަންތައްތަްއާާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭާ ޤ ނޫނުަގއިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ދައުލަތްާ ސިޔ ސަތުތަކ އިާ މައިަގނޑުާ ދައުލަތުެގާ

ިއވ ާނިޒ ެމއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާާބ ރުާަވކިވެފ3ާާާަކަނޑައެޅުުމެގާބ ރުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވެސްާލިބިެގންާއ ދޭ.ާމިއީާާ

ާާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނ ފަހުންާާާާރައީސް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާސިޔ ސަތުާކަނޑައަޅަންާލިބިާސްޕްރީމްާކޯޓުންާދ ދިާ

ެއއަާާބެހޭ ވަނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވެސްާ ޙުކުމްާ ކުރިާ ލަސްކުރަްއވ ފަޮގތުންާ ޢަމަލުކުރުންާ މިވެސްާާށްާ ާ.

ވިސްނ ލަން އަޅުަގނޑުއަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ ާާޖެހޭާ ވ ނީ ވޯޓ 39ާާމެންާ ޤ ނޫނުާާާމެންބަރުންެގާ މ ލިއްޔަތުާ އެްއކޮށްާ

ލ ޒިމުކުރ  ތަޞްދީޤުކުރުމަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސުާާމިތަނުންާ އަދިާ ފ ސްކޮށްާ ކޯޓުެގާާޮގތަށްާ 7ާާޕްރީމްާ

ޙުކު އެާ ވަނީާ ިއއްތިފ ޤުންާ ެއްއވެސްާސަބަބަކ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ވަނީާ ނުވ ނެާާުމަގއިާ ލަސްކުރެވިެގންާ ކަމަށް،ާާާާހެދިާ

އޮތްާ އެހެންާ ހިނދަކު.ާ ނުފޯރ ހ ާ ަމއްޗަށްާ އޭެގާ ބ ރުާ ޤުދުރަތީާ ސަބަބަ،ާ އެްއވެސްާ ހިނގ ާ ބ ރުާ ާާއިންސ ނެްއެގާ

ކަމެއްަގއިާއަދިވެސްާއެާޤ ނޫނުާތަޞްދީޤުނުކޮށްާއަދިާނުވިތ ކަށްާއެހެނިހެންާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކަށްާާ

ދަންނަވ ލަންާާާާޢަމަލުނުކޮށް ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަޖެހޭ.ާ ކަންބޮޑުވ ންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިއުމުންާ ދ ާ މިާ

ާާދެންާކުރިމަތިވ ނީާކޮންފަދަާމުސީބ ތެއްާާާާމިާއިޞްލ ޙުާެގނެިވއްޖިްއޔ ބޭނުންވޭާމިާސިވިލްާސަރިވސްެގާޤ ނޫނަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަކަ ސަރވިސްއ ކަމެއްާ ސިވިލްާ މިއަދުާ ނޭނެގ.ާ އަރައިރުންވަނީާާާންމެއެާާށްާ ސަރުކ ރުންާ ބޮޑަށްާ

ސިވިލްާާ ޙައްޤުަގއިާ ުމވަްއޒަފުންެގާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ މަްއސަލަިއަގއިާ މުސ ރައިެގާ މަްއސަލަިއަގއި.ާ މުސ ރައިެގާ

ވ  ޤ ނޫނުަގިއާ އެބަޖެހޭާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނުެގާ އ އިާާާާސަރވިސްާ މުސ ރަާ ލިބިދޭންޖެހޭާ ބޭފުޅުންނަށްާ ެއާ ޮގތަށްާ

ާާއި ާާނ ޔަތްތައް ދ ން. ކޯޓުތަކަށްާ ވަނ658ާާީހޯދުމަށްޓަކައިާ މުސ ރަާ ރުފިޔ ެގާ އަތުންާާާމިލިއަންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

ާާމަޙުރޫމުކުރެވިފަ އެްއާާާާމިލިއަންާޑޮލަރަށްާަވނީާމީހަކުެގާއެންމެާކުންފުންޏަކަށްާބޮޑުާވިޔަފ ރ21ާާި.ާއޭެގާބަދަލުަގއި

ސަލަތައް.ާއަދިާމިއަދުާމިަވނީާސިވިލްާސަރވިސްެގާާދީފައިާނުޙައްޤުން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާމައް

ޙައްޤު މީހުންެގާ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ ވ ހަކަޙައްޤުަގއޭ،ާ އަނަގފުޅ ާ ކިޔ ފައިާ މ ާާަގއޭާ ދެއްކުމަކީާ

ާއެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސިވިލްާސަރވިސްެގާމައްޗަށްާނުފޫޒުާާާރީތިކަމެއްާނޫންާއެާމެންބަރުންނަކަށްާމިއަދަކު

ާާ ކޮންކަެމއްތޯ ޤަބޫލުކުރެޭވާހ ފޯރުވަިއެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަނޑަންތޯ.ާ މުސ ރަާ އަލުންާ މިއުޅެނީ.ާ ސިލުކުރަންާ

ކަންާާމުސ ރަތައް މިޮގތަށްާ ކަނޑ ނެކަންާ ހިނގައްޖެާާެވސްާ ފެނިެގންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ިމފަހަރުާ ކޮށްފައި.ާ

އަ މުސ ރަިއެގާ ތެރެއިންާ ބައިތަކުެގާ ބަެއއްާ މަދުވެފައިބަޖެޓުެގާ މައްސަލަތައް.ާާާާދަދުތަްއާ ބޮޑެތިާ ިމވެސްާ ވ ތަން.ާ

ދައުލަތުެގާވަޒީފ ާއަދ ކުރ ާސަރުކ ރުެގާމުަވްއޒަފުންެގާޮގތުަގއިާމިއަދުާތިބިާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުަވއްޒަފުންނަށްާ

ާާ ާާއިލިބިދޭންޖެހޭާމުސ ރަާއ އި ލިބިދޭންާއެބަޖެހޭ.ާއެނޫން މަތިންާ ޮގތުެގާ އެހެންާއެްއެވސްާާނ ޔަތްތައްާޤ ނޫނުަގިއވ ާ

ހައިާ ނުވިތ ކަށްާ އަދިާ ހިނގައްޖެ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ޙުކުމްތައްާ ކުރިާ ކޯޓުތަކުންާ ނެތް.ާ ާޮގތެްއާ

ކޯޓުާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާމަރުތަޅުާއެޅިފައިާއޮތްކަމުަގއިިވޔަސްާާާާކޯޓުންާއިސްތިޢުނ ފުެގާމަރުޙަލ ަގިއ،ާމިއަދުާހައި
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ާާޮގތުަގއިާމަދަނީާކޯޓުންާކުރިާޙުކުމަށްާތ އީދުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާވެސްާއެބަާާާލުކުރެވޭއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާޤަބޫ

ާނޫނިއްޔ ؟ާތުެގާފައިސ ާނެތީތޯދައުލަ؟ާއޮތް.ާއެހެންާއޮްއވ ާކީްއވެތޯާމިާމުސ ރަާނުދީާލަސްކުރަމުންާމިާެގންދަނީ

ާާ ބޭފުޅުންެގާސަބަބުންާސަރުކ ރަށްާާާާއެާާނޫނިއްޔ ؟ާދޭންާބޭނުންނުވަނީތޯސިވިލްާސަރިވސްާމުަވއްޒަފުންނަށްާފައިސ 

ކުރިމަތިވަނީތޯ ޮގންޖެހުމެއްާ ާކޮންފަދަާ ބަލަންޖެހޭ.ާސަރުކ ރަށާްާ؟ މިާކަންތައްތައްާއެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާމިާސުވ ލު،ާ

ޮގންޖެހުންތަކެއްާސިވިލްާސަރވިސްެގާފަރ ތުންނެއްާކުރިމަްއޗެއްާނުވ ނެާދައުލަތްާހިންަގންވެެގންާއެންމެާމައިަގނޑުާ

މީހ ސިޔ ސަތު ހުންނަާ ކަނޑަައޅަންާ ނޭާާތައްާ ކޮބަިއކަންާ މައިަގނޑުާސިޔ ސަތުތަކަކީާ އެާސިޔ ސަތުތަްއާާނއަށްާ ިގާ

ކަނޑައެޅުުމަގއިާއަިމއްލަާމަޞްލަޙަތަށްާބޮޑަށްާވިސްނިފައިާވ ތީާމިާހުރިހ ާކަމެއްާމިާދިމ ވަނީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

.ާާާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާނުލަފ ާމީހެއްެގާއަތްމައްޗަށްާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއިންާމ ާބައިވަރުާބ ރުތަކެއްާމިާދެވުނ115ާާީ

ޤައުމުގާެާދޭކަށް.ާދީފިާކަމަށްާވަންޏ ާާާާހެޔޮނުވ ނެާއޭނަެގާއަތްމަްއޗަށްާމިފަދަާބ ރުތަކެއްާާއުޑުބަޅުާކުރެއްވިާހިސ ބުަގއި

ހަކުާައޅުަގނޑުާސިޔ ސަތުތައްާހަލ ކުެވެގންާދ ނީ.ާއިޤްތިޞ ދީާސިޔ ސަތުާހަލ ކުެވެގންާއެާދަނީ.ާދ ދިާމިދ ކަށްާދުވަ

ޮގތުންާދެއްކިާވ ހަކަެއއްަގއިާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާމަސްާއިމްޕޯޓުކުރަންވީޭއ.ާާާޑުއެހިންާމަސްވެރިންެގާކަންކަމ އަ ބެހޭާ

ާމިއީާބޮޑެތިާމައްސަލަ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަަށްާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުންާއެދެން.ާާުހަށެހިޅަފިއވާ ިބުލެގ ަމުއޫޟޢ، ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(115ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާަމއްސަލައަކީާމިާހުރިހ ާކަންކަެމއްާޮއތްާއިރުަގއިާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

އަނަގާާ ކިޔ ފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއޭާ މައިަގނޑ115ާާާުހުޅުވ ލ އިރު،ާ ދެނީާ އިންާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ސިޔ ސަތުތަކެއް.ާއެީއާޤ ނޫނީާއިމުެގާތެރެއިންާދޭާސިޔ ސަތުތަކެއް.ާޤ ނޫނީާއިމުެގާބޭރަކުންނެއްާސިޔ ސަތުތަކެްއާާ

ާމިދ ކަށްާދުވަހުާފ ސްކުރިާމިހ ރުާޤ ނޫނުާއެކިާޮގތްޮގތަށްާފ ސްކޮށްާމިތ ާދ ދިާާ.ާއެހެންވެއްޖެާކަމަށްާަވންޏ ނުދޭ

ަވިކޮކށ   ؟  ޤ ނޫނަކަށްާމިއަދުާއިޞްލ ޙުާލައިެގންާިމއުޅެނީާކޮންކަެމއްާކުރަންތޯ ަކނޑާ  ަބުރނ   ެމނ  ެއ  ާކ  ައެނއ 

ތޯ  ަތެކއ  ުކަރނ  ަތއ  ެމެވސ  ަކަހަލ ުނފުޫޒަތެކއ  ފުޯރވާަފިއ ަކނ  ަނށ  ޮކނ  ަބުރނ  ާކ ެއ ެމނ  ިމަކަމށ   ؟ ައެނއ 

ވެސްާމިއީާސިިވލްާާަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާހަމަގައިމުާތެރިާރައީސް،ާއަޅުެއބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްާާަެންާވިސްނަންައުޅަގނުޑމ

ކަމުަގިއާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޭރުެގާ ނޫންކަން.ާ ޤ ނޫނެއްާ ައއިާ ތ އީދުކޮށްެގންާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ޤ ނޫނަކީާ ސަރވިސްާ

ާާ ވަނީ ވެސްާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ވެރިކަުމަގއިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫްމާ މައުމޫނުާ މއ.ކިނބިަގސްދޮށުޭގާ ސިވިލްާހުންނެވިާ

އުފެއްދުމ  ެއއްާ ޮގތުންާާސަރވިސްާ އެކަންާާާާބެހޭާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ދިރ ސ ތަްއާ ބޮޑެތިާ ކޮށްާ މަޝްވަރ ތައްާ ބޮޑެތިާ
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ކުރުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާހުރިހ ާޤ ނޫނުތަކެއްާހެދުމުެގާމަސައްކަތްތައްާކުރިއަށްާެގންދަން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޙަޤީޤަތެއް ހަމަގައިމުާފެނިެގންދިޔަާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައޑުއެހި.ާ އަޅުަގނޑުާ ާާެވސްާ އަހަރުެގ2003ާާާާން ވަނަާ

ސަރވިސްާއެްއާާާާވެސްާދިވެހިާސިވިލްމުޚ ތަބުކޮށްާދެްއކެވިާވ ހަކަިއަގިއާާާާވަނަާދުވަހުާޤައުމ 11ާާާމަހުެގާާނޮވެމްބަރު

މަށްާޤަބޫލުކުރ ާކަމަށްާވިދ ޅުވެާވ ހަކަތައް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެއާސިވިލްާސަރވިސްާިމއަދުާއުފައްދަންޖެހޭާކަ

އޮތް ައއިސްާ ެއާާވުޖޫދަށްާ މިުއޅެނީާ ނޭނިގެގންާ މަސަްއކަތްކުރަންާ ޮގަވިއެގންާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ެއާ އިރުަގއިާ ާ

އަކީާކޮބައިކަންާާާާމަސައްކަތްކުރ ާމީހުންނަށްާުއޖޫރަާނުދެވޭާބައެއް.ާއެާމަސައްކަތްކުރ ާމީހުންނަށްާދޭންޖެހޭާއުޖޫރަ

އުޖޫރަ ަމސައްކަތުެގާ ކުރ ާ އެާ ބައެއް.ާ ބަާާނުދަންނަާ ނޭނޭގާ ކޮބައިކަންާ ކަމެއްާައކީާ ހުރިހ ާ މިާ އެހެންވެެގންާ ެއއް.ާ

މެންބަރެއްެގާބޮލަށްާފިތަިއެގންާނޫނިއްޔ ާކަންފަތުަގިއ5ާާާާާާތިބިދިމ ވެެގންާމިުއޅެނީ.ާޭއެގާބަދަލުަގއިާމިާއުޅެނީާއެތ ާާ

ޙައްޤުތައްާއެްއކޮށްާާ ހުރިހ ާއެންމެންެގާ ހިފ ާއަނބުރައިެގންާއެާމުސ ރަތައްާކަނޑަންާވެެގން.ާސިވިލްާސަރވިސްާ

ާާދިރުވ  ެވެގންދިޔަކަ އެކަންާ އެހެންނެއްާ ާާލަންެވެގން.ާ ބިލެްއާއަޅުަގނޑުމެން ތ އީދުކުރ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދޭނަން.ާ

އެްއވެ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޔަޤީންކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުނޫން.ާ ބިލަށްާ މިާ މެންބަރެއްާ ކަމަށ ިއާާސްާ ނުކުރ ނެާ

ހަފޮޅުން މަޖިލީހުެގާ މިާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސިވިލްާއަދިާ ދިވެހިާ ޔަޤީންކަންާ ފުރިހަމަާ ކަމުެގާ ބޭރުކުރ ނެާ ާ

ާސަރވިސްާއަށްާދެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޙުާެގނައުުމެގާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާސިވިލްާސަރވިސްާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ 

ާާ މޫސ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ަމުގސަދ ބިލެއްާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިާ ާމަނިކުާ

ދޭތެރޭަގއިާެވސްާމިވަުގތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާސުވ ލުުއފެދޭ.ާއ ދެ،ާއެހެންާމިދަންނަވަންާޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެންާ

ރ ްއޖޭެގ ޮގތެއްަގއިާ ެގއްލޭާމުސްތަޤިއްލުާ މުސްތަޤިއްލުކަންާ މިާ ވަުގތެއްަގއިާ ބަދަލުކުރަމުންދ ާ ނިޒ މުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ާާާ

މަުގސަދެއްގަާ ކޮންާ ކުރަްއަވނީާ ކަންތައްތައްާ ކޯޓުާާާާއިޮގތަށްާ އަމިއްލައަށްާ އ ދެ،ާ އަރ .ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބ އޭާ

ނިންމުމަށް ނިންމ ާ ކޯޓުތަކުންާ މިއަހައްދަވަިއެގންާ މީހަކުާ ޤަބޫލުނުކުރ ާ ވެސްާ ކުރީމަާދުާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ާ

ފަދަާާާާއަޅުަގނޑުމެންާހިތަށްާސުވ ލުާއުފެދޭާއެބަ.ާައޅުަގނޑުާިމދަންނަވަނީާިއއްޔެަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާފަހުރުވެރިވ 

ިމއަދުާހަނދ ންކުރަންޖެހޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާޤައުުމަގިއާމިައދުާތިބިކަންާައޅުަގނޑުމެންާ ވަކީލުންނ ިއާފަނޑިޔ ރުންާ

ފަހުންާސުޕްރީމްާކޯޓުންާނިންމިާނިންމުމަކީާއެއީާހަމައެކަނިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނަކުރުމުެގާާާާއަދިާދ ދި

އެ ރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުަގއިާ އަށްާ ޑިމޮކްރަސީާ މުޅިާ އެއީާ ނޫން.ާ ނިންމުމެއްާ އައިާ ނިންމެވިާާާތެރެއިންާ ބޭފުޅުންާ

މްާކޯޓުންާއެާނިންމާިާޮގތުންާއެާމައްސަލަާއެާސުޕްރީާާބެހޭާާމަވެސްާއެާމައްސަލަާމިއަދުާއެއ ނިންމުމެއް.ާއެހެންނަ

ެއއީާާމައްސަލަިއގައި އ ދެ،ާ ކުރ ނެ.ާ މަސައްކަތެއްާ ބަޔަކުާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ ދ އިރ ެގާާާާިއސްތިޢުނ ފުާ ހުޅުހެންވޭރުާ
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ިމޮގަތށ   ،  މ މީހުންާއަމިއްލަާކޯޓު.ާއެހެންވީާާމީހުންާބުނ ާއެާާތެރިާމެންބަރ އިާއޭނަެގާބައިވެރިންާއުފެއްދިާއެޢިއްޒަތް

ޭބުނމ ސުޕްައުޅަގނުޑެމނ   އެކަންކުރ ކަށެއް.ާ ނުވޭާ ކޯޓުަެްއާ ާންރީމްާ ދެންާނިންާ އެމީހުންާ މުންާ

ނޯންނ ނެާއިސްތިޢުނ ފު ބ ރުތަކެއްާ މިާ ނޫން.ާ ބޭނުމެއްާ ހަދ ކަށްާ ޤ ނޫނުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށްާ މިާ ކުރަންވީ.ާ

ބ ރު ތިންާ މިާ ޮގތެްއަގއިާ މުސްތަޤިއްލުާ އޮތީާ މިާ ބ ރުެގާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަނެއްާ މައްޗަށްާ ބ ރުެގާ ެއއްާ ވަކިެވެގންާ

އިޞްލ ޙަށްާާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިާ މިއަދުާ ދެންާ ކަންތައްތައްކުރަން.ާ ޮގތަށްާ ނުފޯރުވޭާ ބ ރުާ ނުފޫޒ އިާ މައްޗަށްާ

ވެސްާާާާށްާބަލ އިރުަގއިލުމުންާމީެގާެއްއވެސްާތަރުތީބެއްާނެތިާމިއޮތީ.ާބަހުެގާހަަމތަކަލައިލ އިރުާމިާއިޞްލ ޙުާބަލައިބަ

ބައްދަލުކުރަންވ ނެ.ާމިތަނުަގއިާކަނޑައެޅިެގންާއޮންނ ނެާވަކިާުއސޫލުތަކެއްާޤ ނޫނުާއެްއޗެހިާހެދުމުަގިއ.ާާާާމީހުންނ 

އެފަދަާމީހުންނ ާއިންޓަވިުއކުރަންޖެހޭނެ.ާއެފަދަާފަރ ތްތަކަށް،ާއެކަމަކުާމުޅިންާތަފ ތުާޮގތްޮގތަށްާމިއޮތީާލިޔެފައި.ާިމާާ

ެއއްޮގތަ ހަމަތަކ އިާ ޢިއްާޤ ނޫނީާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މ ފަންނުާ ކަހަލަާ ބުނ ާ މިާ ނޫން.ާ ވެސްާ މެންބަރުާށްާ ޒަތްތެރިާ

މީާކޮންމެާެވސްާމީހަކ ާބައްދަލުކުރުން.ާއެހެންނަމަވެސްާޤ ނޫނުާހަދ އިރުާެއހެންނޫންާލިޔަންޖެހޭނީކީ.ާާއިމްތިޔ ޒުާފަހު

ާާ މިތ  ލިޔަންޖެހޭނީާ ހަދ އިރުާ ނިންމ ފަޤ ނޫނުާ އުސޫލުތަކެްއާ މަޖިއެބައޮތްާ މިފަދާަާ.ާ އެބައޮތްާ ަގވ އިދުެގާ ލީހުެގާ

ޖެހޭނީާކޮމިޓީއަކަށޭ.ާއެާކޮމިޓީންާއެފަދަާފަރ ތްތަކ އިާބައްދަލުކޮށްާެއއްކޮށްާފޮނުވަންާާމައްސަލަތައްާމަޖިލީހަށްާައއުމާ 

ހަށާްާއިންޓަިވއުކުރުމަށްފަހުަގއޭާމިކަންާކުރ ނީ.ާއަދިާއެާފެންނަާޮގތަކަށް،ާކޮމިޓީންާފެންނަާޮގތަކަށްާއެާރިޕޯޓުާމަޖިލީ

ޮގތެއް ނިންމ ާ މަޖިލީހުންާ އަޣުލަބިއްޔަތުންނޭާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމ ފޮނުވީމަާ ވެެގންދ ނީ.ާ މަތިންާ ަބުހެގ  ،  ެގާ

ޮގަތަކށ  ެވސ  ިދާމވާ ޮގތ ާާ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޅިާއުސޫލ ނޫންާމިއޮތީާާަަކަށްަހަމަތަކށ  ަބާލިއުރ ެވސ  ިމ ެއއ 

ރައްޔިތު މިތ ާ އަިއސްާ ފަހަކަށްާ ދެންާ މިތަނަށްާޚިލ ފަށް.ާ މެންބަރަކުާ ނިސްބަތްނުވ ާ ސަރުކ ރަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ންެގާ

މަދުާރަޝީދުމެންާކަހަލަާބޭބޭފުޅުނާްާރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްކަމަށްާވަންޏ ާމިާހޯރަފުށީާދ އިާާބިލެއްާލައިފި

ާާާާތެއްާނެތެއްާނޫންތޯާމިމަޖިލީހުެގާވަުގތުާނަގ ލައިފި.ާލަދުާހަޔ  ކޮންކަމެއްބޭފުޅުން. ތޯާމިާކުރައްވަނީ.ާމިއަދުާމިާ

އިތުރުކުރައްވަނީ.ާާ ނޫން.ާ ބޭކ ރުކުރަްއވަނީކީާ ވަުގތުާ ތި.ާ އިތުރުކުރަްއވަނީތޯާ ވަުގތުާ މިައދުާ ތިއްބަވަނީ.ާ ތިާ ކީްއވެތޯާ

ާކަމެއްާމިއީ.ާއެާކޮމިޝަންާއެާާާމަސައްކަތުެގާަވުގތު.ާއެހެންނެއްާނޫން.ާމިއީާކޮންާކަމެއްތޯ.ާއިްއޔެާމިތަނުންާނިންމިާ

ބޭފުޅުންނަކަށްާތިާާާާުއޅެނީ.ާތިާާއަހަރަށްާއަޅުަގނޑުެމންާޢައްޔަންކޮށްފައި.ާދެންާކޮންާސަކަރ ތެްއާޖަހަންތޯާތ5ާާިއޮތީާާ

ނުވޭ.ާާާާބޭނުންވ ާބ ރެއްާނުލިބޭނެާދެނެއް.ާެއއްެވސްާމުސްތަޤިއްލުާުމއައްސަސ އަކުންާނުލިބޭނެ.ާރައްޔިތުންާބޭނުމެއް

އިރ ދަކުރެއްާ ދަްއކ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލެްއާއެކަންާ މިތަނަށްާ ޭއެގފަހުންާ އިންތިޚ ބުގައި.ާ ލޯކަލްާ ިމޮއތްާ ިވއްޔ ާ

ވައްޓ ލ ފަިއާާ ދޮރުތައްާ ހުށަހަޅަންާ ވެސްާ ބަޖެޓުާ ހިތަށްއަރ .ާ އަޅުަގނޑުާ ހުންނ ނެބ އޭާ ދޮރެއްާ ވަންނ ނެާ ހިފައިެގންާ

ލައްވަާ ހ ޝިމްާ ޢަލީާ ވިދ ޅުނުވީ.ާ ެއއްޗެއްާ ކީއްވެތޯާ މިއަދުާ ބޭފުޅުންާ ވިދ ޅުވިާ ހުށަހަޅ ނީ.ާާވަންނ ނަމޭާ ބަޖެޓުާ އޭާ

ކޮބ  ކުރ ނަމޭ.ާ ެއކަންާ ވެސްާ ވައްޓ ލ ފައިާ ދޮރުާ ނުވަދެވިއްޖިއްޔ ާ އެހެންވީމ ޮދރު ،  ދޮރުންާ ިމަކަހަލ  ،  .ާ

ަކިއެގނ ަދއ  ވާަހަކަތއ   ާތުކުނެޖޭހ  ރ އްޖޭަގިއާާާތުކނ  ހައިރ ންވޭ.ާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ އިރުާ ކަންތައްތައްާ މިާ ާްަ
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ތަ ިމާމުސްތަޤިއްލުކޮށްާހިންަގންާހުރިާ ޮގތެއްަގއިާ ންތަންާމިބައިމީހުންެގާބ ރުެގާދަށަށްާެގންޮގސްެގންާޚުދުމުޚުތ ރުާ

ކަންތައްތައްާކުރުމުެގާވިސްނުމުަގއިާތިކުރ ާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާބަލައެއްާނުަގންނ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލައިަގންނަންޖެހޭވަރުާަވުގތަާާމި ،  ވަުގތުންާާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއވިހެންާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ޤަބޫލެއް ކަަމކަށްާއަޅުަގނޑުާ ާާާާއިޞްލ ޙެއްާ މިއޮތް ކުރިއަށްާ 3ާާާާނުކުރަން.ާއަދިާ ތިބިާއަހަރުާދުވަހު ވެރިކަންކުރަންާ

އަހަރުާފަހުންާވެރިކަމުަގއިާތިބޭނީާއެމް.ޑީ.ޕީާއެްއ3ާާާއެއްާވެސްާނެތް.ާމީެގާާާާައކަށްާމިއިންާވ ނެާފައިދ އެމް.ޑީ.ޕީ

ަޖަހނ  ތި ،  ކަންާބަދަލުކުރ ނަން.ާއެހެންވީމ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެهللاާނޫން.ާމ ތްާާ ާާޮކނ  ަސަކާރެތއ 

ފައިދ  ކޮންާ މީެގާާއުޅުްއވަނީ.ާ ނެޭގނެއެްއާ ތިާާާންާ އެހެންވީމ އުޅުއްވަނީާާކަމަށްާ އެކަެމއް.ާ ނުވ ނެާ ިމަކަހަލ  ،  .ާ

ަތއ  ިމޮގަތށ  ޮކށ  ިމ ަމިޖީލުހެގ ަވުގތު  ަތއ  ިޔުތނ     ަކނ  ަކތ  ައުޅަގނުޑ ިދެވިހ ަރއ  ަނާގަލނ  ިތުކާރ ަމަސއ 

ެވިރުކަރނ   ުކށ  ައުޅަގނުޑ  ަޔުތނ   ަހިއިސއ  ެގ  މީެހއ  ުހިރ  ަފިއ  ިތާޚުބޮކށ  ނުކުރ ށޭާިއނ  ކަންތައްާ މިކަހަލަާ ާ.

ބޭފުޅުންާާާާބޭފުޅުންާއުޅުއްވ ނެާތިާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާހަމަާމ ދަމ ާސުޕްރީމްާކޯޓުާފަނޑިޔ ރުންާބަދަލުކުރަންާތި

ދުވަހުާވެސްާދެންނެވީޭމާާާާޮގތަށްާއެކަންާނުވީަމ.ާމިާކޮންާުއސޫލެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާއެާާބޭނުންވ 

ާާ .ާއެހެނެއްާނޫނެއްނޫންތޯާއެކަންާާއ4،3،2ާާޭއޭ.2ާާާާ، 3، 3އެްއކަލަާދުވަހުާމިާފަނޑިޔ ރުންެގާކަންތައްާނިންމިާދުވަހު

އެ އަޅުަގނޑުާ ާާާާދިޔައީކީ.ާ އެދުަވހު ބައެއްތޯާ މުސްތަޤިއްލުާ ކިހ ާ ދިމައެއްނުވިނޫންތޯ.ާ ވ ހަކަާ ިމާާާދެއްކިާ ދުވަހުާ

އަބަދު ކުރ ނީާ މަޖިލީހުންާ މިާ ފައިދ ހުރިާާާާމަޖިލީހުން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންތައްތައް،ާ ރަނަގޅުާ އެކަހަލަާ ވެސްާ

އްކ ލ ފައި.ާނިކަންާއަމިއްލަާކަންތައްތައް.ާއިންސ ފުންާކަންތައްާކުރ ނީ.ާއެކަންާއެއޮތީާއިްއޔެާސުޕްރީމްާކޯޓުންާދަ

އަށްާއަރ ނޫންތޯާާާކޯޓުާހަދައިެގންާއުޅޭާމީހުންާއެާއިސްތިޢުނ ފުކޮށްފައިާއެނޫންާރަޢުޔެއްާނެރެބަލަ.ާބަލަާއަމިއްލަ

ާއިރު...ާ.ާާހުަގއިާވ ހަކަދެއްކިމީޑިޔ ަގއިާބުނީާޚ އްޞަާމަޖިލީ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙް

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ސިވިލ05ްާ/2007`.ާ ދިވެހިާ ސަރވިސްާާާާ،ާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ އެްއޮގތަށްާ ރޫޙ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހެޅިެގންމިދ ާ ޤ ނޫނަށްާ

.ާޢިްއޒަތްތެރިާާވަރަށްާމުނ ސަބުާވަުގތެްއގައޭވަރަށްާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙެކޭ.ާއަދިާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިފައިާމިވަނީ

މެދުާއަޅުަގނޑުާެއއްޗެއްާދަންނަވ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންޖެހޭާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާރައީސް،ާމިާބިލ ާާ

ާާ ބ ރ އި، މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިދަނީާ ބަހުސްކުރެވެމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއގްޒެކެޓިްވާާމިއަދުާ ދައުލަތުެގާ

ބޭއްވުމަށްާާ ތެރޭަގއިާ އިެމއްެގާ ހަމަެއއްަގއިާ ަވކިާ ަވކިކޮށްާ ބ ރުާ ދެާ މިާ ބ ރ އިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ޕަވަރާ

ާާާާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙެއް ސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާހިނގައްޖެާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީކަމަށް.

ކުާދައުލަތުެގ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާާތުެގާަމއްސަލަާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލަރިވިާބައެއްެގާޚިޔ ނ މަޖިލީހުންާޚިޔ ނ ތްތެ
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ޤައުމުެގާާ ދިވެހިާ ފެންމަތިކުރުވ ާ އެމައްސަލަތައްާ ބޭފުޅަކުާ ޢައްޔަންކުރެވިފައިވ ާ ޖެނެރަލަކުާ އޮޑިޓަރާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ

ެއނިގެގން ރަްއޔިތުންނަށްާ ޖެނެރަާާދިޔަާާލޮބުވެތިާ އޮޑިޓަރާ ރައީސް،ާާހިނދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމުނުދިޔައީ.ާ ލްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސް.ާާ ޙުކުމެއްާއިއްޭވނޭާޮގތެއްާނެތް.ާސަބަބަކީާމިާ މަރ ާމީހަކަށްާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ާމިއަދުާމީހުންާ

ާާ ިއްއވި ޙުކުމެއްާ ފަރ ތަކަށްާ އެތެރެކުރ ާ ެގނެސްާ އަދަދުާ ބޮޑެތިާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ ރަީއސް،ާ ދަބެްއާާއަޢިއްޒަތްތެރިާ

ބެހޭާޤ ނޫނު،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާާހެއްކ ވޭނެާޮގތެއްާނުވޭ.ާސަބަބަކަށްވަނީާހަދަންޖެހޭާކޮންމެވެސްާޤ ނޫނެއްާނެހެދިާާދެ

މެންބަރުން މެޖޯރިޓީާ ލޯބިވާ ާާމަޖިލީހުެގާ ޤައުމުދެކެާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާާާކަމަށްވ ާ ބޭފުޅުންާ އެބުނ ާ މިއަދުާ ކަމަށްާ

ދިޔައީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާވަޅިާހަރ ާމީހަކަށްާާާާވެެގންާާދުވަސްާާރެާިގނަކޮމިޓީއެްއެގާއެާކޮމިޓީަގއިާދޮޅުއަހަރަށްވު

ާާއަ މީހަކަށް މަރ ާ މީހަކުާ ދެވޭކަށްާނެތް.ާ އިްއޭވކަށްާއަދަބެއްާ ޙުކުމެއްާ މީހަކަށްާ ަވއްކަންކުރ ާ ދެޭވކަށްާނެތް.ާ ދަބެއްާ

ާނެތް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގއްލިފައި ކޯރަމްާ މިހ ރުާ ާާާާއ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ވަނީ. އެދެން.ާ ދ އިރ ގެާާާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާ ހޯރަފުށިާ

ެގންދެވުމަށް ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ މަޢުޟޫޢަޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލުެގާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދެްއކެވުންާ.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ށްާ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަދުާރަޝީދުާރ ެގާމެންބަރުާއަޙްހޯރަފުށިާދ އި

ރައީސްާ ަމުޢޫޟޢި ،  ޢިއްޒަތްތެރިާ ުމަކުމނ   ުމިހއ  ބޭރުނުވ ނެިބުލެގ  އަޅުަގނޑުާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާންާ ޔަޤީންކަންާ ކަުމެގާ

ާާ ާާރައީސްާއަށްާއަރުވަން. ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާާާހަމައިންާކަމެއްާކުރެވުނުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއިންސ ފ 

ާާހެދޭާހުރިހ ާޤ ނޫނެއް،ާއަޅުގަާ ާާނޑުާދަންނަވ ނީާހެދޭާހުރިހ  މްާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާާހެދެންޖެހޭނީާމެރީޑިޔަޤ ނޫނެއް

ލިބެމުންާާކުރިން ނ ޖ އިޒުާާވެސްާ ފަދައިންާ ލިބޭނޭާާާއައިާ ލޯނުާ މިލިޔަނުންާ ތިރީސްާ މިލިޔަނުން،ާ ވިހިާ ާާޮގތުަގިއާ

ނަކީާއެއްޮގތަކަށްާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާާޮގތަކަށްާއޮެވއްޖިއްޔ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާޤ ނޫާާޮގތަކަށޭ.ާމިނޫން

ާރައީސް،ާކަމުދ ާެއްއޗެއްާނޫން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުަގނޑު...ާ.

ާ

ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.....ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާށްާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެުވމަށް.ާާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުެގާމައުޟޫޢަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާދަންނަވައިފިން

ާ

ާދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަ

އެހެންާާ.. ހަމަާ މިތ ނަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިންނެވީ.ާ ވ ހަކައަޑުއައްސަވަންާ ވެސްާ ދެއްކެީވާާބޭފުޅުންާ

މައުޟޫޢަ މަޖިލިސްެގާހުށަހެޅިފައިވ ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބިލަށް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ށްާ

ާާ މ ތް ާމެންބަރުކަމަށްާ ހުވަهللا ަވޑައިަގންނަވ ާާަގންދީާ ކޮށްެގންާ ވ ހަކަާާާާއެއްާ ދައްކ ާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ އިރުަގއިާ

ާާލުޤ ބިާާއަޑުއެހުމުެގ އަހަރުަގއިާމ ޒ30ާާާީކަންާވެސްާހުންނަންޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސަބަބަކީާބޮޑުާޙަޤީޤަތަކީ

މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާރައްޔިތުންެގާހެޔޮކަމ އިާމިންނަތްާމަސައްކަތުންާވަދެާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ާނަުމަގިއާާ

ާރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާހުރިހ ާރައްޔިތުން......މިތ ނަގއިާތިބުން.ާމިއީާބޮޑުާޙަޤީޤަތަކީާމިއަދު.ާދވެހި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު....ާ.

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙް

ތްތެރިާރައީސް،ާާކަންާހުންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާޖެހޭނެާހަޖަމުކުރުމުެގާޤ ބިލުޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާޢިއްޒަ

ހުށަހެޅީ.ާ މިތ ާ އިޞްލ ޙަށްާ ޤ ނޫނެއްާ މަރުެގާ މަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެްއކެވީާ ެވސްާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ މިތ ނަގއިާ

ާތޯާމައްސަލަ.ާާާއިންާނަގ ާއެއްލ ލީނޫންތޯ.ާކޮބައިއެޖެންޑ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.......ާ.

ާ

ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށިާ

ާދަނީ.ާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިޤައުުމަގއިާކިތައްާރައްޔިތުންތޯާމަރުވެެގން

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާނަސޭޙަތްތެރިވަންާ.ހުށަހެޅިފައިވ ާމަޢުޟޫޢަ

ާ

ާދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙް

ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ޒިންމ ދ ރުވެިވފައި.ާ މަޖިލިސްާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެއްކީމ ާާާާކޮބައިތޯާ އަޅުަގނޑުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާހަޖަމު ބިލަށްތޯ.ާ ވ ހަކަދެއްކެީވާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ހަމަާ ކީްއވެެގންތޯ.ާ ތިއުޅެނީާ ނުކުރެވިެގންާ

ްގރޫޕުެގާާރައީސް،ާމިތ ނގަާ އިާހުޅުހެންޭވރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ަމނިކ ާދިމ ލަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ލިމަންޓްރީާ

ާލީޑަރ ..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތްތެރިވަން.ާށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާނަސޭހަމެންބަރުާހުށަހެޅިފައިވ ާމަޢުޟޫޢަޢިއްޒަތްތެރިާ
 

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުާއަޙްހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާ

އިރުަގއި.ާައޅުަގނޑުާމިާބިލުެގާާާާދިޔައީާއެހެންާބޭފުޅުންާވ ހަކަދެއްކެވިާާދިމ ލަށްާހަމަާހިތަށްއެރިހ ާއެއްޗެއްާޮގވިެގން

ނުކުރެވިެގންާާޒަތްތެރިާރައީސްާކީއްވެތޯާހަޖަމުިއރުަގއިާޢިއްާާާއިމުެގާތެރެއިންާޤ ނޫނީާހަމައެިގާތެރެއިންާވ ހަކަދައްކަވ 

ކުރީާާތި ބޭނުންފުޅުެވވަޑައިަގންނަވަންޏ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހެއްދެވިާާއުޅުްއވަނީ.ާ ވެސްާ ޮގތަށްާާާާދުވަހުާ

ނޫންތޯ.ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާާާާއަޅުަގނޑުެގާނަންާިއްއވ ފައިާމަޖިލީހުންާނެރެންވީ

ެއްއާާާާަގންދީާހުވަهللاާތެރިާމަޖިލިސްާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރުމުެގާނަމުަގއިާމ ތްާާމިއަދުާބޮޑުާޙަޤީޤަތަކީާމިާޢިއްޒަތް

ިމާާ ޙަޤީޤަތަކީ.ާ ބޮޑުާ މިޭއާ އަތުގައޭ.ާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ މިއޮތީާ މެޖޯރިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ވަދެާ ކޮށްެގންާ

ެއްއވެާާެއއްާލ ބަާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ  ސްާބިލެއްާފ ސްވެެގންނުދ ކަުމެގާާެއއްާކުރުވަނިވިާ

ާއަހަރުަގއިާވެރިކަންކުރިާބަޔަކު..ާ.30ާޙަޤީޤަތަކީާމިއަދުާޤައުމުެގާމ ޒީަގއިާވެރިކަންކުރިާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތްތެރިވަން.ާތެވުމަށްާނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްހުައށްާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(46ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާަގވ އިދުެގާ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރުާއަޙްހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަ
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ނޭގ.ާާތެރިާރައީސްާދަންނަވ ާެއއްޗެއްާއެމިާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާޢިއްޒަތް

ޢިްއޒަތްތެ ރައީސައަޅުަގނޑަކީާ އިހުތިރ މުރިާ ވަރަށްާ އެހެށްާ ބޭފުޅެއް.ާ ރައީސ ،  ންވީމ ކުރ ާ ދިމ ލަށާްާާާޢިްއޒަތްތެރިާ

ބޭނުމެއް ބުނ ކަށްާ އެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެާާކޮންމެހެންާ ރައީސަނުވޭ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޕީ.ޭއާާންނަމަވެސް،ާ ވެސްާ ކީާ

ާާތ ާއިންނަވާ ރައީސްާތިާާ،ވ ތީާާާޑީ.އ ރު.ޕީާކޯލިޝަންެގާބޭފުޅަކަށްާާ،ވ ތީާާކޯލިޝަންަގއިާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާބޭފުޅަކަށް

ޑީ.އ  މައްސަލަރު.ޕީއިރުަގއިާ އެީއކީާ ބުރަެވވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ކުޑަކޮށްާ ފަޅިއަށްާ ޙަޤީޤަތް.ާާާެގާ އެއީާ ނޫން.ާ ެއްއާ

ދުނިޔޭަގއިާކަންހިނަގމުންދ ޮގތަށްާބަލ އިރުަގއިާެއއީކީާމީހަކުާކަންތައްާެވެގންދ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާދައުލަތުެގާާ

ޢަ މަޖިލީހެއްާ ވަޒީރުންެގާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ ޢިއްޒަތްތެރިާބަޖެޓުާ މިާ ބޭފުޅުންާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ އްޔަންކުރި.ާ

ބ ރުެގާާ ލިބިެގންވ ާ އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަކުނުދިޔަ.ާ މަޖިލީހަކަށްާ

ާދަށުން.......

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުާހުއްޓ ލެްއވުމަށް..ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާމިާއަންަގނީާޢިއްޒަތް

ާ

ާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ިއއްވ ނެ.ާާ ނަންާ ައޅުަގނޑުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިސ ބަކުންާ ވަކިާ އިނޭގާ ައޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަދިއެއް.....ާ.ާހަޖަމްވެވަޑައެއްާނުަގންނަވ ނެ.ާއެއީާއަޅުަގނޑު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަންަގނީާަގވ އިދުެގާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުާހުއްޓ ލެްއވުންާއެދެން.ާައޅުަގނޑުާވ ހަކަފުޅުާހުްއޓ ލަންާމި

49ާާާާ މެންބަރާުާާާެގާދަށުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރ3ިމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާާވަނަ

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވަރަޙުމަތު ައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.`ާ ނަންބަރުާާهللا ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާހުށަހެޅިފައިސަރވިސްެގާާާާިސިވލ  ،  2007/05

ވަނީާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާވަރަށްާހައިރ ންކުރުވަނިވިާބިލެކޭ.ާސަބަބަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކޮންާބ ރެއްާާާބޭނުން

މަނިކުފ ނަކީާމިހ ރުާސުޕްރީމްާކޯޓުންާާާ.ާއެކަމެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާާލިބިވަޑައިނުަގންނަވ ތީާހުށަހެޅުއްިވާބިލެއް
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ބ ރުަގދަާބޭފުޅެއް ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާާވ ތީވެާއިތުރުާބ ރެއްާބޭނުމެއްާނުވ ނެާާކަމަށްާާކުރަްއވ ާޙުކުމަށްވުރެާވެސްާ

ެއްއވެސްާާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއެވސްާ ނޫނީާ ދިމ ވެެގންާ ސަބަބެއްާ ޤުދުރަތީާ ފަދައިންާ އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާ ފެންނަނީ.ާ

ތަންފީޛުކުރަްއވަންޖެހޭނެވަ ލަސްނުކުރަްއވ ާ އެާާރަކަށްާ ވެސްާ ޙުކުމްކުރެއްވީމަާ ކަނޑައަޅަިއެގންާ ތަނުންާާާކަމަށްާ

ތިމަންާާޙުކުމްކުރެްއވިކަުމގައި ވިދ ޅުެވާާާާވިޔަސްާ ފ ސްވަންދެންނޭާ ޤ ނޫނެއްާ މިވެނިާ މަޑުކުރައްވ ނީާ މަނިކުފ ނުާ

ޮގތަކަށްާހެއްދެވެންާއޮްއވ ާދެންާމިާޤ ނޫނު ޮއވެެގންނޭާކިޔ ފަިއާާާާަގިއާވަކިާމ އްދ ބޭނުންފުޅުާ އެއްާއިޞްލ ޙުނުވެާ

ާާބ ރުތައްާޖަމ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާމަސައްކަތްކުރައްވ ތީާއަޅުަގނޑުާހައިރ ންވޭ.ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާފަދައިންާސިވިލްާ

ސިވިލް ސަބަބުންާ އިޞްލ ޙެްއެގާ ެގނައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނަށްާ ާާާާސަރވިސްާ އެކުލަވ ލުންާސަރިވސް ކޮމިޝަންާ

ފެންނަ މަޖިލީހަށްާ ިގނަާާާާރައްޔިތުންެގާ އެކަށީެގންވ ާ ޮއފީހަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ހަމަޖެހިެގންދިޔައީާ ޮގތަކަށްާ

ތެރެއިންާާކުފ ނުާނަންފުޅުާފޮނުއްވަނީާއޭެގމަނިާާމަޖިލީހަށްާއެާާވިޔަސްާމިާާކަމަށްާާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތައްާހުށަހެޅުއްވިާ

ކަ އެންމެާ ބޭފުޅުންވެސްާ ނ ޤ ބިލުާ އެންމެާ ދ ދިާާކަމަށްާާާމުނުދ ާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ހިއުމަންާާާވ ތީ.ާ ާާފަހުންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ މެންބަރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންނަށްާ ކޮމިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ

ފޮނުއްވި ާާާާނަންފުޅުތައްާ ޕީ.އެޗް.ޑީ ބަިއވަރުާ އެތައްާ ވެސްާ ތަޖުރިބ ކ ރުާއިރުަގއިާ ޤ ބިލު،ާ ޢިލްމީ،ާ ހޯލްޑަރުންނަކ އިާ

އެ ތިއްބ ާ އަޅުަގނޑުމެންާާބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުންާ ަވއްތަރެއްެގާ ވަކިާ ތިބިާ އެހެންވީމ ތަނުަގއިާ ފޮނުއްވަނީ.ާ ނަންާ ،  ނަށްާ

ިސިވލ   ަޓަކިއ  ަސަބުބަތަކށ  ެއަތއ   ހަރުދަނ ާާާސަރވިސްާާާިމަފަދ  ކުރުމުެގާ މަސައްކަތްތައްާ ދައުލަތުެގާ އަކީާ

ވ ތީެވާެއާކޮމިޝަނުަގިއާާާާކަމަށްާާތައްާގ އިމުކޮށްާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާއޮންނަާޚިދުމަތެއްއުސޫލު

އިޞްލ ޙެއް.ާާ އޮތްާ ެގނެިވފައިާ މަުގސަދުަގއިާ ހެދުމުެގާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ ޤ ބިލުާ ބޭފުޅުންނަކީާ ތިއްބަވ ާ

ންާމިާހުރިހ ާބ ރެއްާޖަމ ކުރެއްވުުމެގާމަުގސަދުަގއިާސަރުކ ރުންާާވެސްާބ ރުތައްާއޮންނަވަރުާާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރު

ާތ އީދުނުކުރ ތީާހޯމްާމިނިސްޓްރީއ ާާސަރވިސްާމެންބަރުންާވަކިާކުލައަކަށްާާއުޅުްއވ ތީާއަޅުަގނޑުާހައިރ ންވޭ.ާސިވިލް

ަތަކށ   ،  ވީމ ތަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިފައިާއޮތީ.ާއެހެންާާއިންާވަކިކުރަމުންާެގންދިޔަާާުގޅިެގންާވަޒީފ  ަތއ  ެއަކނ 

ސިިވލްހަ ހޯދުމަށްޓަކައިާ އިޞްާާއްލެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ކޮމިޝަނުެގާ އެބަދަލ ާާސަރވިސްާ ެގނައީ.ާ އެކުަގިއާާލ ޙެއްާ

ސިވިލް މިހ ރުާ އޮާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ފޯރުވުންާ ނުފޫޒުާ ސަރުކ ރުންާ އަށްާ ހުއްޓިފައި.ާާސަރވިސްާ ކުޑަކޮށްާ ތީާ

ދިމ ކޮށްާނުވަތަާާާރުާއަނެއްކ ާމިއުޅެނީާވޯޓުތަކ ސަރުކ ރުާހިންަގވ ާފަރ ތްތަކުންާހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހިެގންާމިހ ާާމިކަމ 

ސިވިލް ދިމ ކޮށްާ ކަމަކ ިއާ އެހެންާ ާާާާކޮންމެވެސްާ ފޯރުވުމަށްޓަކައި ބ ރުާ ނުފޫޒ އިާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ ިމާާސަރވިސްެގާ

ަހަމގަ ،  އިޞްލ ޙުާެގންނަން.ާއެހެންީވމ  އެދޭާމީހެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާާާާެވސްާދިވެހިާޤައުމަށްާހެޔޮާާިއމު ައުޅަގނުޑ 

މީހެއް ވ ހަކަދަްއކ ާ ވަރަށްާސިޔ ސީާ ހަމަގައިމުާާއަޅުަގނޑަކީާ އަޅުަގނޑުާ ިމާާާާވެސްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ވެސްާ

ތ އީދުކުރެްއވި މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ މަޖިލިސްެގާ މިާ ނުކުރ ނަންާ ތ އީދެއްާ އަޅުާާާކަމުަގއިާާބިލަށްާ ަގނޑަށްާާވިޔަސް.ާ

ސިވިލްއެ މިއީާ ޮގތް.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ފޯރުާާނޭގނީާ ނުފޫޒުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޚިދުމަތްކުރައްވ ާ ވުމަށްޓަކައިާާސަރވިސްަގއިާ
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ވެސްާމިާބިލަށްާތ އީދުނުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާާވ ތީވެާައޅުަގނޑުާހަމަަގއިމުާާއިޞްލ ޙަކަށްާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތް

އެްއވެސްާބޭފުޅަކުާެވސްާމިާބިލަށްާތ އީދުނުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭނެާވ ހަކަާާއަދިާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީެގާާ

ނޫން އިޞްލ ޙެއްާ ތ ކުންތ ކުޖެހޭާ މިއީާ ނިންމ ލަނީާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާާާދަންނަވަމުން،ާ ފެންނ ތީ.ާ ކަމަށްާ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާ

ާ ާާهللاާرسولާعلىާوالسالم ާوالصالة ާهللާالحمد `. ޢިއްޒަތްތެރިާާ. ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ސަރވިސްެގާާާާސަރވިސްާައށް،ާސިވިލްާާރައީސް،ާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރިޔ ސީާނިޒ މ އި،ާސިވިލް

ާާ ސިވިލްާޤ ނޫނަށް ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހިތަށްއަރ .ާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅުމެއްބ ވަޭއާ ކޮންާ އޮތީާ އިޞްލ ޙ އިާ ާާެގނެވުނުާ

ސިވިލްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ެގނެވުނީާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނުެގާ ާާސަރވިސްާ

ސިވިލް އެީއާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ހ ސްާ އެތަްއާ ހިމެނޭާ ބިރަކަށްވެފައިާާސަރވިސްަގއިާ ބޮޑުާ ކޮމިޝަނަކީާ ާާސަރވިސްާ

ހަމަ ސިިވލްާާވ ތީ.ާ ނުފޫޒުންާ ސަރުކ ރުެގާ ިމާ އެއީާ ސިވިލްާާއެހެންމެާ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލ ާ ސަރވިސްާާާާސަރވިސްާ

ސަރވިސްާކޮމިޝަނަކީާމުސްތަޤިއްލުާމިނިވަންާާާވ ތީ.ާސިވިލްާާހަލ ކުކޮށްލުމުެގާމަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަާކޮމިޝަނަކަށް

ޮގތުގަާ ޮއެވެގންާނޫނީާސިވިލްބައެްއެގާ ކަާާއިާ ފުރިހަމަާދައުރުާއަދ ކުރެވޭނެާ ަމކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސަރިވސްެގާ

ޤަބޫލުކުރ ޤަބޫލު އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިހ ރުާާާނުކުރެވުނީތީ.ާ ާ އަދިާ ވެސްާ ޤ ނޫނަށްވުރެާ އެާ ޮގތުަގިއާ

ސަރިވސްާާާާނަށްާެގންނަންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާސިވިލްުވރެާވެސްާބޮޑުާއިޞްލ ޙެއްާެއާޤ ނޫާާެގނެވިފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙަށް

ސިވިލް ފަދައިންާ ބަޖެޓްާ ޖެނެރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ ބަޖެޓަކީާ ތައްޔ ރުކޮށްާާާާކޮމިޝަންެގާ ކޮމިޝަނުންާ ސަރވިސްާ

އެކީަގއިާއެާބަޖެޓްާމުސްތަޤިއްލުކޮށްާހަމައެކަނިާއެާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާރުހުމ ާާށްާފޮނުވ ާާޔިތުންެގާމަޖިލީހަރައް

ކުރ  ޚަރަދުތައްާ ބަޖެޓުެގާ އެާ އެނޫންާާކޮމިޝަނުންާ ހަމަޖެހިެގންދިއުން.ާ ސިވިލްާާޮގތަށްާ ސަރިވސްެގާާާާޮގތަކަށްާ

ބިރު އޮތްާ މިހ ރުާ ހަމަާާާމުވަްއޒަފުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދ ނެ.ާ ކުޑަވެެގންނެްއާ ވެސްާ

ރިކ ެގާހައުސްާާއެމެރިކ ަގއިާބޭްއވުނުާއިންތިޚ ބުަގއިާއެމެާާފަހުންާާދޭތެރޭަގއި.ާދ ދިާާކަވ ާވ ހަކައ ހައިރ ންވޭާމިާދައް

ރެޕްރެޒެންޓެ ާާއޮފްާ ރަީއސް އެމެރިކ ެގާ އަޣުލަބިއްޔަތުާ ލިބިވަޑައިނުެގންނެވީމ ،ޓިވްެގާ އިންތިޚ ބަށްާާާއަށްާ ނޫނީާ

ެގާރަްއޔިތުންނަށްާޓިްވެގާއަޣުލަބިއްޔަތުާނުލިބިއްޖިްއޔ ާއެމެރިކ ރުަގއިާހައުސްާއޮފްާރެޕްރެޒެންޓެދިޔައިާާތައްޔ ރުވަމުން

ދަްއކ ލ ނަމެކޭާވިދ ޅެއްާ ހުރިާނުލަފ ާނުބައިކަންާ އަޣުލަބިްއޔަތުާާތިމަންނަެގާ ނުލިބުނީމ ާދެންާކުރެއްވީާނުވޭ.ާއަދިާ ާާާ

ވެސްާމިހ ރުާމިތަނުންާފެންނަމުންާމިދ ާކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާނޫން.ާއެމެރިކ ެގާސެނެޓުންާފ ސްކުރ ާކަންތައްތަްއާާ

ާާ ވިދ ޅެއްާާވިދ ޅެއްާބަލައިނުަގންނ ނަމެކޭ ެވސްާ ކުރަްއވ ނަމެކޭާ ކަމެއްާ ބޭނުންވ ާ ތިމަންނަާ ނޫނީާ ދެންާާާނުވޭ.ާ ނުވޭ.ާ

އިާސެނެޓުެގާމެންބަރުންާެގންނަވ ާއެމެރިކ ެގާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާާހައުސްާއޮފްާރެޕްރެޒެންޓޭޓިވާ ކަަމކީާާކުރެްއވި
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އެާެގންދަވަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމާިާޮގތުަގއިާކުރިއަށްާެގންދެވޭތޯާބައްލަވަމުންާާާާކަންތައްތައްާރީތި

ކޯޓުެގާނިންމުންތަކަށ އި،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްެގާނިންމުންތަކަށްާޮގންޖައްސަވަމުންާެގންދަވ ާާ ފެންނަނީާސުޕްރީމްާ

މިއީ ޑިމޮކްރަާާސަރުކ ރެއް.ާ ހިތަށްއަރަނީާ ކޮންމެއަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސްާާވިޔަާާޮގތެއްާާސީބ ވައޭ.ާ

ސިިވލް ޤަބޫލުކުރަނީާ އެތައްާާއަޅުަގނޑުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ިއޞްލ ޙަކީާ ެގނެސްދެވުނުާ ޤ ނޫނަށްާ ހ ސްާާާާސަރވިސްާ

ލިބިެގން ހިތްހަމަޖެހުމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އިޞްލ ޙެއްާާރައްޔިތުންނަކަށްާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ނަތީޖ ާާދިޔަާ ައކީާާާާކަމަށް.ާ

ާާާާމިހ ރުާކުރިމަތިވަމުން ވެސްާނުފޫޒުާާާާވަރަށްާމިއަދުާާއިންތިޚ ބުތަކަށްާސަރުކ ރުންާބޭނުންވ މިދ ާލޯކަލްާކައުންސިލް

މިއަދުާސިވިލްާާނުފޯރުވިެގން ޤ ނޫނަށާްާާާދަނީ.ާ ސަރުކ ރުންާ ކޮމިޝަނުންާ އިލެކްޝަންސްާ ކޮމިޝަނ އި،ާ ސަރވިސްާ

ބޭނުންާާޢަމަލުނުކުރ  ތިަމންނަމެންާ ނޫނެކޭާ ވިދ ޅުވަނީާ ސަރުކ ރުންާ އަނެއްކ ވެސްާ ވިދ ޅުވ އިރުާ ތަކަށޭާޮގާާކަމަށްާ

ަމުދ ިޝހ،  ކަންތައްާކުރ ނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހޯމްާމިނިސްޓަރަކަށްާހުންނެވި ުމަޙއ  ެނިވ  ުހނ  ަ ބަށްާާުކިރނ  

ނުދިން އިތުބ ރުާ މިތަނުންާ އެާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ މެސެޖުަގއިާާާާކަމަށްާ ފޮނުވިާ މަނިކުފ ނުާ

ާނަމަެވސް....ާާޤ ނޫނުަގއިާއެހެންާއޮތް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުންާއެދެން.ާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުެގާމަޢުޟޫޢަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިއަދު

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ސިވިލްާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާާސަރވިާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ބިލުެގާ މިާ ހަމަާ ވ ހަކަ.ާ ބިރުެގާ އޮތްާ އަށްާ ސްާ

އޮތް އެހެންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ސިވިލްާާސިވިލްާ އަދިާ ނަމަެވސްާާާާނަމަވެސްާ އެންިގާ ެއހެންާ ކޮމިޝަނުންާ ސަރވިސްާ

ހަމަ ސަބަބުން.ާ މެސެޖުެގާ ފޮނުިވާ ވިދ ޅުެވާ ކައުންސިލަރުންނޭާ ހިނގ ނީާ ހޯްމާާާއެތަންތަންާ މިއަދުާ އެހެންމެާ

ސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާއެާއުސޫލުާެގންުގޅުްއވ ނެާބޭފުޅެކޭ.ާޭއނަާާޢައްޔަންކުރިާޢަފީފަކީާވެމިނިސްޓަރަކަށްާާ

ދެ ެއްއވައްތަރެއްެގާ އެއީާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ ޮގތެއްާ ތ އީދުކުރެވޭނެާ ވެސްާ އެހެންވީމ އަށްާ މީހުން.ާ ެއއ  ،  ާ

މީުހނ   ެދ  ވާ  ުގުޅއ  ެގނ  ާާުއޫސުލަތެކއ   ތ އީދެއްާ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާއެމީހުންނަކަށްާ ނުކުރެވޭނެ.ާ

މިއަދުާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަނެއްކާ ރައީސް،ާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހެޅުާ ތިބިާާމިާ ސަރވިސްަގއިާ ސިވިލްާ ވެސްާ

މީހުންާކަންބޮޑުވެާސިވިލްާސަރވިސްާމީހުންާސަ ރުކ ރުާާމުވަްއޒަފުންނަށްާބިރުދައްކ ާސިވިލްާސަރވިސްަގއިާތިބިާ

އެކީަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާމަންބަރުނާްާާާފަހަތުންާދުވ ނެާއުސޫލެއްާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅިާބިލެއް.ާއެހެންކަމ 

ހ ސްާާ އެތައްާ ތިބިާ ސަރިވސްަގއިާ ސިވިލްާ ދަންނަވ ނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ފަދަިއންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ވެސްާ

ެގނެސްދިނުމަ ހިތްހަމަޖެހުންާ މިާމަޖިލީހުނާްާރައްޔިތުންނަކަށްާ މިޖެހެނީާ ބިލުާމިއަދުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ށްޓަކައިާ
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ބޭރުކޮށްލ ށޭ.ާނޫނީާމިާބިލުާފ ސްވިޔަާނުދިނުމަށްޓަކައިާކުރެވެންާހުރިާހުރިހ ާމަސައްކަތެްއާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ށޭ.ާާ

އިށީންނ ނަން އަޅުަގނޑުާ ހަމަވަުމންދ ތީާ ވެސްާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް،ާ ފުރުޞަތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްވިާ ާ.

 ޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުެގާމަސަްއކަތުެގާތެރޭަގއިާމިާޤ ނޫނުާނަންބަރާުާ

ސިވިލ2007/5ާާް އިާާދިވެހިާ ޤ ނޫނަށްާ ބެހޭސަރވިސްެގާ ހުށަހެޅުމ ާ މިާ ބިލުެގާ ެގނައުުމެގާ ޮގތުންާާާޞްލ ޙުާ

ެވސްާާ އަޅުަގނޑުާ ހިންގ ލިއިރުާ ނަޒަރުާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކަށްާ ބައެއްާ އިވިެގންދިޔަާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އިޞްލ ޙެއްާާަގބޫލުކުރ  ބޭނުންާ ކޮންމެހެންާ މިވަުގތަކަށްާ މީކީއެއްާ ނުދެކެންާާޮގތުަގއިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެާކަމަށްާ ާ.

އިޞްލ ޙުތަކ  ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ބަޔ ންކުރައްވަމުންާ ސަބަބުާ ފޮނުްއވ ފަިއވ ާ ވަނ115ާާާާަާާއެކުަގއިާ

ެއާާވެފައިާާާާކަމަށްާކަނޑައަޅ ާފަރ ތަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތުތައްލަތުެގާމައިަގނޑުާސިޔ ސަމ އްދ ެގާ)ބ(ާއިންާދައު

ތަންފީޛު ާާސިޔ ސަތުާ ތިބޭ ދިވެހިާސިވިލްކުރުމަށްާ ކޮމިޝަނ އިާސިވިލްާާާބަޔަކީާ ކަމަށްާާސަރވިސްެގާ ާާސަރވަންޓުންާ

ކަމަށްާާާާއްޔަންކުރުމުަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާފުރިހަމަާދަުއރެއްާއޮންނަންޖެހޭބަރުންާޢަވ ތީާެއާކޮމިޝަނުެގާމެން

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ  ާާަގބޫލުކުރަްއވ ފައިާމިާކުރަްއވ ާކަންތައްތަކަށްާހަމަާމިާ ބ ރުާވަކިވެެގންާޮގސ3ާާާާްސީެގ

180ާާސަރވިސްާކޮިމޝަނުެގާނަމުަގއިާބަޔ ންކުރ ާޗެޕްޓަރުަގއިާބ ބުަގއިާާާއޮތްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާތެރެއިންާސިވިލް

މ އް )ށާ(ވަނަާ ތެރެއިންާާދ ެގާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ ިމާ އަދިާ ޮއވޭ.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ ބަޔ ންކޮށްާ ޮގތްތަކެއްާ ެވސްާ ަގއިާ

ާާ ާާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާވަކި އްޞަޮގތެްއަގިއާމިހ ާޮގތަށްާައދިާޚ ާާރެވޭފޮޅުވަތްާދޭތެރޭާމ ނަކ2ާާުޮގތެްއާހ މަނުވ ާޮގތަށް

މަޞް އެކަށީެގންދުސްތޫރީާ އެންމެާ ޮއތުންާ ޒަމ ނެްއަގއިާ ެގއްލިފަިއވ ާ ޮގތްތަކަކަށްާާާާނުވ ާާލަޙަތުތައްާ ކަހަލަާ

އިޞްާާފަރުމ ކުރެވިފައި މިާ މީެގތެރޭަގއިާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ާާވ ކަންާ 5ާާާާލ ޙުެގ ނުކުތ ަގިއވ  7ާާވަނަާ

ޮގތެއްާކަނޑައެޅުމޭާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާާ ފެންނަާ މެންބަރުންެގާވަުގތީާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓެއްެގާމަްއޗަށްާބިނ ކޮށްާމަޖިލީހަށްާ

ަގިއާާއޮތް.ާމ އްދ ާ)ށާ(ާާެއބައޮތްއިރުާވަރަށްާކަނޑައެޅިެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިކަންާވ ންވީާޮގތްާބަޔ ންކުރެވިފައިާާ

ާާމިދެން ސ180ާާާިނެވީ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވިދ ޅުވެލެއްވީމަާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ކޮމިޝަނުެގާާާާލްާވިވަނަާ ސަރވިސްާ

ޢަ ސިާމެންބަރުންާ ޤ ނޫނުގައިސަރވިސްާާލްވިއްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ ކޮިމޝަނުެގާ ޮގތުެގާާާ ރައްޔިތުންެގާާާާވ ާ މަތިންާ

މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ ތެރެއިންާ ނަންތަކުެގާ ހުށަހެޅޭާ ބައިވެރިާާާާމަޖިލީހަށްާ ވޯޓުަގއިާ ހ ޒިރުވެާ ޖަލްސ އެއްަގއިާ

ަކނަޑެއިޅެގނ   ،  ކަމަށް.ާއެހެންވީމ ާާީމހުންާވ ންޖެހޭނެާާމެންބަރުންެގާއަޣްލަބިްއޔަތުންާފ ސްކުރ ާބަޔަކުކަމުަގއިާމި

ޤ  ަކނަޑެއިޅަފިއ  ަތަކަކށ   ޮގތ  ަވިކ  ެޑިފޭނަޝެނއ   ޤ ނޫނަކުންާަވިކ  ޮއވެމެާ ތަރަހަިއެގތެރޭަގއިާ ަ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ންތައްތަކެއްާބަޔ ންކުރ ނެާޮގތްތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާހުރެާދެންާއެނޫންާޮގތްތަކަކަށްާއެާއިޞްލ ޙުތައްާކުރަްއވަންާާކަ
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ސ ފުެވެގން ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ނިޔަތްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާދިއުމުެގާ އެހެންާ ދ ނެ.ާ

ާާ އަދި ވިދ ޅުވިާ ވެސްާ ާާމެންބަރުންާ ދ އިރ ެގާހުށަހަޅުއްބިލު ހުޅުހެންވޭރުާ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަުމންާ ިއޞްލ ޙުާ ވ ،ާ

ާާ ާާާާޖުމުލ3ާާަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންކުރެއްވި ވަނަާމ އްދ ެގ115ާާާާއެއްާއަޅުަގނޑުާނޯޓުކޮށްލ ނަން.ާއޭެގތެރޭަގއި

ހުރަސްއަޅ  ކަންތައްތަކަށްާ ބަޔ ންކުރ ާ އަށްާ ސަާާ)ބ(ާ ެއކަންތައްތަކުންާ އަދިާ ވިދ ޅުވި.ާ ރުކ ރަށްާާކަމަށްާ

ޚ އްޞަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާާލިބިވަޑަިއެގންނެވިާ ހަނިވަމުންާާޮގތެއްަގއިާ ބ ރުތައްާ ލިބިަވޑަިއަގންނަވ ާ ދ ތީެވާާާާއަށްާ

މެންބަރެއްާ ދިފ ޢުކުރައްވ ާ ސަރުކ ރުާ ފ ޅުކުރެްއވި.ާ ކަންބޮޑުެވވަޑަިއަގންނަވ ކަންާ އެާސިާއިހަެގާާއެކަމ ާ ާާއްޔަތުންާ

ދ ާއެކިހަލަާއިނ ޔަތްތަކ ިއާާާާމަނިކުފ ނަށްާސަރުކ ރުެގާފަޅިންާލިބެމުންާާވިދ ޅުވެދެްއވޭނީާއެހެން.ާއަދިާއެމަނިކުފ ނަށްާާ

ލިބެމުންާާާއެ ކުންފުނިތަކަށްާ ުގޅުންހުރިާ އެާާާމަނިކުފ ނ ާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުާ ފަިއސ ތަކުންާ އެކިއެކިާ ާދ ާ

އެކަމަކަށް މަސައްކަތްކުރައްަވންޖެހޭނެ.ާ ހ ހެއްާާމަނިކުފ ނުާ އަޅުަގނޑުާާާާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާ އެކަމުަގއިާ ައދިާ ނުވަން.ާ

އޮތްާާމައްސަލަ ާާާާއެއްާ ވެސް. ޔަޤީނުންާ ހަމަާ އެކަމަކީާ ނޫންާ ނުކުތ 2ާާކަމެއްާ ފ ހަަގކުރެއްީވާާާާއެއްާާވަނަާ ކަމަށްާ

ބޭނުންހ  މިާާސަރުކ ރުންާ ިއޝ ރ ތްކުރަްއވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ކުރީެގާ ހުއްޓުުވމަށްާ ވަކިކުރުންާ މީހުންާ ބިލުެގާާާާއިރަކުާ

ބައެއް ދިޔަކަމަށްާ ފެށިެގންާ ިވދ ޅުވެމަސައްކަތްތައްާ ތ ރީޚްތައްާ އަޅުަގނާ މަސަްއކަތްކުރެއްވި.ާ ޑުމެންނަކަށްާާދެްއވޭތޯާ

ާާނޯޅޭާހަމަާޔަޤީނުން ތަމްސީލުކުރެއްވުމަށްޓަކަިއާާާާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާލ.އަތޮޅުެގާދ އިރ 16ާާވެސް ެއއްާ

މަނިކުާހުންނެވި.ާއަދިާމިާބިލުެގާމަސައްކަތްތަްއާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރީކޯާމޫސ މިހ ރުެގާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާ

ާާާާއެ އްނިފެއްެގާޮގތުަގއިާމަސަްއކަތްކުރެއްީވާާއަށްާެގންދިއުމަށްާމިާބިލުެގާމުސަވަނަާއަހަރުާކުރ2007ާާިވިދ ޅުވ ހެން

ތިާާމި ރިޔ ސަތުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައީސްކަންާާވަުގތުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެސްާާާއިންނެވިާ ހަނދ ންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ

ކޮންާާާާ،ތައްާމަނިކުފ ނަށްާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާކޮންމެާކަމެްއަގއިާންޖެހެނީ.ާމީެގާއެންމެާއަޑީެގާއިޚްތިޞ ޞްކޮށްލަ

މިާާާ،ވެެގންާާާކިހިނެއްާާ،ކޮންހެނެއްާާ،ވަުގތެްއަގއިާ އަދިާ މިއީ.ާ ޤ ނޫނެއްކަންާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަނިކުފ ނުާ ކޮންޮގތަކަށްާ

މިޤ ނޫނުެގ ތަޅުމުަގއިާ މެންބަރުާމިާމަޖިލީހުެގާ ިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރެއްވިާވަރަށްާ ވަުގތުާެވސްާާާާމަސައްކަތްތައްާ

ސަރުކ ރުެގާާާއެބަ މެ.ާ ވެސްާ ބޭފުޅެްއާ ތަމްސީލުކުރައްވ ާ ސަރުކ ރުާ ހަމަާ މަނިކުފ ނަކީާ އޭރުަގިއާ އަދިާ ތިއްބެވި.ާ

ދުވަސްވަރުާމަނިކުފ ނުާާާމަާއެނަާާތުާކުށްކަމުަގއިާނުވަނީވުޒ ރ އެްއެގާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރަކަށްާއަޅުަގނޑުެގާމަޢުލޫމ 

އެ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ ލެއްވުމަށްޓަކައިާ ދުރަށްާ ބ ރެްއާ ެއއޮތްާ ސަރުކ ރުެގާ ެގންދެީވ.ާ ޮގތަށްާާާާމަސައްކަތްކުރަމުންާ

ންާިމާރިޔ ސީާނިޒ މަކުބ ރުާވަކިވެފައިާއޮތ3ާާާާްސަރިވސްެގާކަންތައްތައްާބަދަލުކުރަންޖެހުނީާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިވިލް

ދައު އަދިާ ހިންގ އިރުާ ޚ އްޞަޤައުމުާ ފަރ ތުންާ ބ ރުެގާ މަތީާ އެންމެާ ހިންުގމުެގާ ސިިވލްާާާލަތްާ ާާޮގތެްއަގއިާ

ޢަމަލުކުރަމުން މެދުާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާސަރވަންޓުންނ ާ ދިވެހިާ މީަގއިާ ނަތީޖ .ާ ސިޔ ސީާ ނުކުމެދ ނެާ ޮގތަކުންާ ދ ާ

ބަޔ ން ހަމަހަމަކަޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނުކުމެެގންދ ނެާާމުެގކުރ ާ މައްސަލަތަކެއްާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާާާާމައްޗަށްާ ކަމަށްާ

ފަރެސް ދެންމެާ ހަމަާ އެއީާ ސަބަބުން.ާ އިޞްލ ޙުެގާ ާާމ ތޮފ ހަަގކުރެވޭާ ދ އިރ ެގ މުއްޠަލިބުޑ ާ މެންބަރުާ ާާޢިްއޒަތްތެރިާ
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ތެރޭަގއިާހަމަހަމަކަންާާާއިޝ ރ ތްކުރައްވަންާއެާމަސަްއކަތްާއެާކުރެްއވިާހިސ ބަށްާިމާހިނގައިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ކަމެއް ެއްއާ ވ ންޖެހޭާ ބޮޑަށްާ ވަކ ލ ތުކުާާއެންމެާ ޑިމޮކްރަސީަގއިާ އެންޑުކަުމަގިއާ ފްރީާ ކަމެއްާ ފެއަރާާާާރަްއވަންޖެހޭާ

މުސްތަޤިއްލު މިނިވަންާ ބޭއްިވެގންާާއިލެކްޝަން.ާ އިލެކްޝަންތައްާ މަދިޔުާާޮގތެްއަގއިާ ެއއީާ ހިންގަވަންާާން.ާ ޤ މުތައްާ

ާާ.ލަތުެގ..ތިއްބެވިާދައު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަންަގވ ފައި ފަރ ތުންާ ވިޕުންެގާ ޕ ޓީެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންެމާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ވަނީާ

ާާ ވެސް ެއޮގތުެގ4ާާމެންބަރަކަށްާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ އެާާމިނެޓުެގާ ކަނޑައެޅިެގންާ ވަުގތުާ އެާ ދަނީ.ާާާމަތިންާ

ާއަށް.هللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުާއަރުވަނީާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޞަތުާމިއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ސިވިލް ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުާާާާ`.ާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރިވސްެގާ

ޖެހޭ މިވަުގތުާ ކުރަންާ ފެނުމުަގއިާ ފެންނަާ ައޅުަގނޑަށްާ އެއީާ ހުށަހެޅުމަކީާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މެކޭ.ާާކަާާެގނައުމަށްާ

ކީްއެވެގންތޯ.ާ ބޭނުންވަނީާ ެގންނަންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ވިސްނ ލަންޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުއައްސަސ  އެާ ނޫނީާ އެތަނެއްާ ނޫާާބަލައިލ އިރުަގއިާ މަސައްކަތްތަްއާާާާވިލްނީާސަރުކ ރުެގާސިއެއްާ ސަރަވންޓުންެގާ

ެއއީާކުރަންޖެހޭނެާކަެމއް.ާާޮގތުަގއިާހިންާާއެންމެާރަނަގޅުާ ުގމަށްޓަކަިއާެގންނަންޖެހޭާބަދަލެއްާޤ ނޫނަށްާެގނައުމަކީާ

ސިވިލްާ ބައްދަލުކުރިން.ާ ބޭފުޅަކ ާ މިދ ކަށްދުވަހުާ ދ ދިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޕ މަާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންޓްާސަރވިސްެގާ

ޮގތުން.ާާސެކްރެޓަރީައކ .ާއެބޭފުޅ ާވިދ ޅުވިާމިހ ވަރުެގާމައްސަލަތައްާއެބަހުއްޓޭާތިމަންނ ާއަތުަގއިާމިވެނިާމީހަކ ާބެހޭ

ސިވިލް ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހުންނަނީ.ާ ނޭޅިފައޭާ ފިޔަވަޅެއްާ ސިވިލްާާާއެކަމަކުާ ލ ޒިމުކުރޭާ ޤ ނޫނުާ ާާސަރިސްެގާ

ކަން ހިނގ ާ ތެރޭަގއިާ އެސަރވަންޓުންެގާ ނޫނީާ މިދެންނެވާިާާާތައްތައްާ މެދުާ ކަންތައްތަކ ާ ކުރ ާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ާާޮގތުންާކުރަންޖެހޭާއެންމެހައިާކަންތައްތައްާކުރުން.ާއެހެންނަމަވެސްާސިވިލްާާާފަރ ތްތަކުންާފިޔަވަޅުައޅ ާެއކަމ ާބެހޭ

އެ ސުވ ލެއް.ާ އުފެދޭާ މިއީާ އެޮގތަށްތޯާ ހިނަގމުންދަނީާ އެކަންާ މިއަދުާ ތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކުންާާސަރވިސްެގާ

ވަންޏ ާއެާއިޞްލ ޙެއްާވެސްާެގންނަންޖެހޭނެާާާސަލ މަތްކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނަންޖެހޭާކަމަށް

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާކަމަށްާާއަދިާ އަޅަންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ ފިޔަވަޅުތައްާ އެާ ވަންޏ ާ

ބޭނު ދޭންާ ސަރުކ ރުންާ ޭއެގާާރައްޔިތުންނަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ އެާ ކަނޑައަޅ ހިނދުާ ޚިދުމަތްތައްާ ންވ ާ

ވިސް.ާާާރސަާޮގތުަގިއާމިއަދުާގ އިުމކުރެވިފައިާިމއޮތީާސިވިލްާާޮގތުަގއިާފޯރުކޮށްދިނުމުެގާވަސީލަތެްއެގާއެންމެާފުރިހަމަ

ާާާާސިވިލް ސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާާާާމިންަގނޑ އިާއަދިާސިވިލްާސަރވިސްަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާމުަވއްޒަފުންެގާއަޚްލ ޤީ
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ާާ އަޅުަގނޑަށްާަގބޫލުކުރެވޭ.ާާާާތަރުތީބުާމަތިންާކަމަށްމަސައްކަތްތައްާރޭވިފައިާހުންނަންވ ނީާމިާއުސޫލުެގާމަތިންާމި

މަސައްކަތްކުރަމުން ސެނެޓުަގިއާ އެމެރިކ ެގާ މިތަނުަގއިާ ރަީއސް،ާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ޮގތުެގާ ދ ާ

ލަދުަގންނަންޖެހޭނެއަ ވ ހަކަދެއްކުންާ އެާ މަޖިލީހުަގިއާ މިާ ަގބޫލުކުރަނީ.ާާާާޅުަގނޑުމެންާ ައޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ

ވަރަކަށްާކުރިއަށްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާމިާމަސައްކަތްކުރެވޭާޮގތ އިާއަދިާައޅުަގނޑުމެންާމިތ ާޒ ތީާތަޢައްސުބުާކިހ 

ކިހ  ކަންތައްތައްާ ޒ ތީާ ނޫނީާ އަޅުަގނޑުމެންާާވަރަކަށްކަންާާާާނެރެންާ މިއަދުާ މިއީާ ސްނ ާާވިއިސްކުރަނީާ

ޮގނޑިާާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގއްލުންތަކެއްާ ބޮޑެތިާ އެތައްާ ބަޔަކަށްާ ެއތައްާ ކަމެއް.ާ ފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭާ

ހިތ މަޔ ބޭނުންކޮށް އެއީާ ދ ކަންާ ދެމުންާ ރައީސްާ،ާާެގންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެްއ.ާ ފ ހަަގކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ާާއެކުާ

ާާ އެްއކޮޅުން ކަންތައްތައްާ މިދެންނެވިާ ޖެހޭނީާ ސެނެޓުރިއެމެާާމިދެންނެވިއަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދަްއކ ފަިއާާކ ެގާ ެގާ

ކުރީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާާާާޮގތ ާދިމ ާއިނދިކޮޅަށްާމިތ ާކަންތައްާާއަނެއްކޮޅުންާއެމެރިކ ެގާސެނެޓްަގއިާކަންތައްކުރ 

ވ ހަކަ ދެއްކޭާ މިާ އަޅުާާާވިސްނ ލަންޖެހޭާ ޮގތ އ އިާ ކަންކުރެވޭާ މިާ ުގޅުެމްއާާާާަގނޑުމެނަށްާ ގ ތްކަެމއްާ ކިހ ވަރެއްެގާ

ާާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއި އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ރުނ3ާާާްއެބަހުރިތޯ.ާ އެްއާ އޮތީކީާ ވަކިކޮށްފައިާ ބ ރުާ

ާާ މ ތްާމަތިވެރިާާާާރަށްބ ރުާވަކިކޮށްފައިާިމޮއތީާވ3ާާައަނެއްާބ ރުާކަތިލ ކަށްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

މިނިވަންކަމ މަްގސަ ފުރިހަމަާ ާާާާދެްއގައި.ާ އެްއ އެއެކުާ ބ ރަށްާ ައނެއްާ ޚިދުމަތުެގާާބ ރުާ ދޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހީތެރިވެާ

ންާދޭާރވިސްާއިސަާާސިވިލްާާޔަީގންކަންާބޮޑުކުރުމަށް.ާޢަދުލުއިންސ ފ ާދޭތެރޭާރައްޔިތުންެގާޔަޤީންކަންާބޮޑުކުރުމަށް.

މެދުާރައް ޮގތްާާޚިދުމަތްތަކ ާ ފ ޑުކިޔޭނެާ މެދުާރަްއޔިތުންނަށްާ ހިންގ ޮގތ ާ ބޮޑުކުރުމަށް.ާސަރުކ ރުާ ޔިތުންެގާއިތުބ ރުާ

ާާވެްއޖިއްޔ ާސަރުކ ރުންާކަމެއްާާބޮޑުކުރުމަށްޓަކަިއ.ާެއއްޮގތަށްކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުެގާއަތްާބަނދެާނޫނީ

ޚިދުމަތް ރަްއޔިތުންާ ހުއްޓުވ ލ ާ އެކަމެްއާ ހިނދުާ އުޅޭހ ާ ރައްޔިތުންނަށްާާކުރަންާ އަދިާ ނޫން.ާ މަޙްރޫމުކުރުމެއްާ ތަކުންާ

ާލިބޭނެާޙުކުމްތަކެއްާޝަރުޢީާދ އިރ ާާޚިދުމަތްާނުދެވޭނެާޤ ނޫނުތަކެއްާހެދުމެއްާވެސްާނޫން.ާރައްޔިތުންނަށްާެގއްލުން

ާާ ނޫން. ވެސްާ އައުެމއްާ މ3ާާައަށްާ ބ ރުެގާ އަނެއްާ ބ ރުާ އެއްާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ މިއޮތީާ ވަކިކޮށްފައިާ އްޗަށްާާބ ރުާ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ިމއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ މިކަންތައްތައްާ ރީތިކޮށްާ ތެރޭަގއިާާާއަރައިނުަގނެާ

ކަންތައްތައްާހިނަގމުންދަނީާމިޮގތަށްތޯާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަންތައްތަކ އިާައޅުަގނޑުމެންެގާޢަމަލުތަްއާާ

ވިސްނ ލަން ވެސްާ މަަގށްތޯާ މިާ އެންމެާހުރީާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ޖެހޭ.ާ

މާިާ ކުރަންޖެހެއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ ކުރަންހުރިާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ރަނަގޅުޮގތުަގއިާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ތިބިހިނދުާ އިށީދެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ވ75ާާަމަޖިލީހުަގއިާ އަށްާާާނަާ

ހުވައިހު ކޮށްާާާތިރ މުކުރުމަށްޓަކައިާ މަަގށްާާތިބިާާެގންއެއްާ މިާ ކުރަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ މިާ ާާހިނދުާ

ާާ މ ޔަތްކޮށްފައިާއަނެްއާާހިކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަކިާބައެްއެގާކަންތައްތައް

ޮގތަށްާމިާމަޖިލީހުަގިއާމަސައްކަތްކޮށްެގންާެވސްާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެބަފެނޭާާާާކަތިލެވޭާާހުރިހ ާދިވެހިާރައްޔިތުން
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ތެރޭާއަޅ ނުލެވޭާމިާމަޖިލީހަކުން.ާއަނެއްާބަޔަކަށްާހަމަާކުޑަކުޑަާާމީހުންނ ާދޭާާދ އިރުާއެާާއެއްާބަޔަކުާަމުގވެތިެވެގން

ބޮޑުާކަމަކަށްާާކަމެއް މ ާ ާާާާވ އިރަށްާ މި ާާާާމަޖިލީހުންާޮގސްާއެވެެގންާޮގސްާ މުޅާިާހިމީހުން މ ޔަތްކޮށްާއެމީހުންނަށްާ

ިމއީ ކުރެވޭ.ާ އެބަާ ވެސްާ ކަންތައްތަކެއްާ ހިމ ޔަތްދޭނެާ ހުރިހ ާާާާއުމުރަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ނޫން.ާ އިންޞ ފެއްާ ވެސްާ

ާާ ހަމައަކ އި އެްއާ އުސޫލަކ ިއާ އެއްާ ދެކެންޖެހޭނީާ ދޭތެރޭާ ރައްޔިތުންނ ާ ތެދިވެހިާ މިންަގނޑެްއެގާ ަވކިާާރެއިެއއްާ ން.ާ

ެއއްާއަދ ކުރ ތީ،ާވަކިާކުލަެއއްަގއިާހުރިާމީހަކަށްާވީތީ،ާވަކިާއ އިލ އަކަށްާނިސްބަތްީވތީާާާާމީހަކަށްާވީތީ،ާަވކިާަވޒީފ 

ވަކި ނޫން.ާާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހިެގންވ ާ މަޖިލީހުންާ މިާ އެއީާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ވަކިޮގތަކަށްާ ކަމެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭނީާމިދެންނެވިޮގތަށްާމިދެންނެިވާާކުރެވޭނެާކަމެއްާވެސްާނޫން.ާާ

ޮގތްތަކަށްާ ލިބޭނެާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ހަމައިެގތެރޭަގއިާ

ތަކުރ ރުކޮށްާާމަުގފަހިކުރުމަށް ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ސަރވިސްާާާާވެސްާާކަމަށްާ ސިވިލްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ާޤ ނޫނެއްާނޫންާއަދިާއެހެންާޤ ނޫނެއްަގއިާވެސްާއިޞްލ ޙުާެގނެސްެގންާރައްޔިތުންނަށްާފަހިކޮށްާކަމެއްާކޮށްދޭންޖެހޭ

ާއެބަާާާއީދުވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާކުރަންޖެހޭނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާބިލަށްާތ ާާކަމަށް

ޤ އޮތް މިނޫނަސްާ ެގންނަންޖެހޭ.ާއަދިާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ މިފަދަާ ށްާއެާއިޞްލ ޙެްއާާޮގތަކަާާވަންޏ ާއެާާކަމަށްާާާނޫނަށްާ

މަސައްކަތަކަށްާާ ހުރިހ ާ ކުރެޭވާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއާ ޮގތްތައްާ ރަނަގޅުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ވެސްާ ެގނެސްެގންާ

ާށްާޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާއޮތްާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާވަރަށްާބޮޑަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:މިރުާޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

މަ މަޖިލީހުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިޞްލ ޙުކުރުމަކީާ ޤ ނޫނުތައްާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އްޗަށްާޝުކުރިއްޔ ާ

ލ ޒިމު އިންާ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ހަމަ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަންާ ޤ ނޫނުތަްއާާާޔަޤީންކަމ ކުރ ާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އެކުާ

ކަމަށްާާާއަށްާވިސްނަިއެގންާާއ އިާމަންފ ާާއިޞްލ ޙުެވެގންާދ ންޖެހޭނީާވެސްާމުޅިާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާލ ބަ

އުސޫލަކަށްާ ތަބ ވ ންޖެހޭާ ފިކުރަކަށްާ ަވކިާ ިވސްނުމަކަށް،ާ ަވކިާ ކުލައަކަށް،ާ ވަކިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ާާވެސްާ

އިންާަވރަށްާިގނަާޢިްއޒަތްތެރިާާާާކަމަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާހަމަާމިާބީދަާާކަންތައްާކުރ ާުއސޫލަކުންާނޫން

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ވެސްާ ހުށަހަޅަމުންާ ބިލުާ މިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުންާ

ށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާނަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާމިފަދަާޤ ނޫނުތައްާިމޮގތަވިދ ޅުވެފައިާވަނީާނުފޫޒުންާެއއްކިބ ވެެގންވ ާތަ

މަްގސަކަމަާާކުރ މަސައްކަތް މ ތްާ ރަނަގޅުާ ވެސްާ ވަރަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާާށް.ާ ދަންނަވ ނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ދެއްާ

އްކަންާފުރުޞަތުާާޕޯޑިޔަމެްއެގާކުރިމަށްޗަށްާހުްއޓިފައިާނުވަތަާމިާމަޖިލީހުަގިއާވެސްާފުރުޞަތެއްާލިބިެގންާވ ހަކަދަ

ޮގތަކަށްާވ ހަކަދެއްކުަމކީާާާނަމަާވ ހަކަދައްކ ލެވޭާހަމަާކޮންމެާމީހަކުާދޫހެލުވޭާކޮންމެާމީހަކުާއެމީހަކުާބޭނުންާާލިބިއްޖެ

ބޭނުން އަދިާ މީހުންނަށްާ ކޮށިާ ދޫާ ފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމެކޭ.ާ ކުރެވިދ ނެާ ނޫނޭ.ާ އުނދަޫގކަމެއްާ ޮގތަކަށްާާާާހަމަާ
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ނަމަވެ އެްއވެސްާާވ ހަކަނުދެއްކުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއަކަށްާ ހެދުމަކުންާ ޤ ނޫނުާ މިދެންނެވިކަމަކީާ އެހެންާ ސް.ާ

ލ ބަ މަންފ ާާކަހަލަާ ކަންބޮޑުވ ާާާާއެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެފަދަިއންާ ހަމަާ ވެސްާ ޤ ނޫނަކީާ މިާ ނުފެނޭ.ާ ކުރ ތަނެްއާ ެއއްާ

އިޞްލ ޙުވެ މިޮގތަށްާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ސުވ ލަކީ،ާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ މިއަށްާޤ ނޫނެއް.ާ ދިއުމުންާ ެގންާ

އެހެން އޮތީާާާާމިދެންނެވިާާޢަމަލުކުރ ނެބ އޭ.ާ ހިތްާ ދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮމިޝަނަކީާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މިާ ކަމަކީާ

މުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަނަކޭ.ާވ ންޖެހޭނީާވެސްާމުސްތަޤިއްލޭ.ާއެހެންވީމަ،ާސިވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަންެގާޤ ނޫނުާމާިާ

ވަނީާސިވިލް ހަދ ފައިާ ޮގތަކަށް.ާާމަޖިލީހުންާ ފަދަާ ހިމ ޔަތްކުރެވޭނެާ ޙައްޤުތައްާ އޭެގާ މުަވއްޒަފުންނަށްާ ާސަރވިސްެގާ

ފަރިތަކުރަމުން މިާ ދަންނަވ ނީާ ސިވިލްާާާާއަޅުަގނޑުާ ެއއްކަމަކީާ އޮތްާ ކުރެވިފަިއާ ރަނަގޅަށްާ އެންމެާ ނިޒ މުަގއިާ ދ ާ

ސަރވި ސިވިލްާ އުފައްދ ާ ޤ ނޫނެއްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އުފައްދައިާ ކޮމިޝަނެއްާ މުަވްއޒަފުންާސަރވިސްާ ސްާ

ނަމަާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކިތައްާކިތަްއާާާާހިމ ޔަތްކުރ ނެާވަކިާއުސޫލުތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާއޮތުމޭ.ާއެހެންނޫން

ާާ ާާމީހުން މިހެންާާާނިކަމެތިވެެގންކަން ޤަބޫލުކުރ ނެ.ާ ރައްޔިތުންާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދ ނީާ

ައޅުަގ ކަންތައްތަކުެގާމިދެންނެވިކަމަކީާ ހުރިާ ކުރިމަތިެވފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ފަހުންާ މިއައިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ނޑުާ

މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަކަށްާ ބޮޑުާ އެންމެާ މިހ ރުާ އިންތިޚ ބ ތެރޭަގއިާ ކައުންސިލްާ ލޯކަލްާ މިވެސްާާާާާ ބެހޭ.ާ

ސިާ ކޮމިޝަނ އިާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މުވަްއޒަފުންއަޅުަގނޑުމެންާ ސަރވިސްެގާ ުގޅިފަިއވ ާާާާނ ވިލްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ބެހޭާޤ ނޫނުަގިއާާާާލޯކަލްާކައުންސިލްާިއންތިޚ ބ ކަމެއް.ާމިާމަޖިލީހުަގއިާޕ ޓީތަކުެގާދެމެދުަގއިާމެދުވެރިއަކަށްާވެެގން

ބަޔަކަށްާކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިާއޭރުަގިއާާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާދ އިރ ތަކުެގާއިސްާމަޤ މުެގާޮގތުަގއިާތިބެންޖެހޭނެާވަކ28ާާި

އިބ ރ ތެްއާާޤ ނޫ އިންާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެާ ވަނިކޮށްާ ގެއްލިފައިާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ހުށަހެޅިފައިާ މިތ ާ ނުާ

އި އެކަންާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ އެދުނީމ ،ބަޔަކުާ އެދުނު.ާ މެދުވެރިއަކަށްާާޞްލ ޙުކުރުމަށްާ އެކަންާ ެވެގންާާާއަޅުަގނޑުާ

ކޮށްދިނީ.ާާ ޢަމަލުކުރ އެކަންާ ެއއަކަށްާ މިައދަކުާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިައދުާާާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ނުފެނޭ.ާ ތަނެއްާ

ނުަވތަާާ ކޮމިޝަނުންބ އޭާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ޢަމަލުކުރަނީާ އެއަށްާ އުފެދިފައިާ ސުވ ލުާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންބ އޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ހިތްާއޮތީ ާާެގާއިންތިޚ ބުތަކާ 2008/11ާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުން

ާާ ބެހޭާޤ ނޫނެއްާހަދަންޖެހޭނީާކޮންމެވެސްާބޭނުމެއްާޮއވެެގންނޭ.ާާާާލޯކަލްާކައުންސިލްާއިންތިޚ ބ ބެހޭާޤ ނޫނެއްާއޮްއވ 

ވެާ އެޮގތަށްާ އެކަންކަންާ އެހެންވީމ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުފެނޭ.ާ ދ ތަނެއްާ ަމިޖީލުހެގ  ،  ެގންާ ިމ  ާޤޫނުނަތއ   ިމަފަދ 

މާ  ިނނ  ިއނ   ރަ   ެމޖިޯރީޓ  ަހަމ  ެއީއ  ަނވީާނ  ަދނ  ައުޅަގނުޑ  ުމަމީކ  އ ިއާާިނނ  ލ ބަާ އެންމެާ އްޔިތުންނަށްާ

ާާޮގތަކަށްާކަންތަްއާކުރ ާވ ހަކަާވަކިާކުލަާާާމަންފ ކުރަނިވިާޮގތަށްާނިންމ ާނިންމުންތަކޭ.ާވަކިާޕ ޓީއެްއެގާބޭފުޅުންާވަކި

ވަކި ޖެހުމުންާ ާާާާއެއްާ މިތ  ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ކަންތައްާ މިދެންނެވާީާޮގތަކަށްާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެވޭ.ާ

ޢިއް ދ އިރ ެގާ މީދޫާ މެންބަރުާ ައނެއްާ އަތޮޅުާނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުެގާ މިދޭތެރެއިންާ މެންބަރ ިއާއަޅުަގނޑުާ ޒަތްތެރިާ

މީހުންނަށްާސިވިލްާާާމީހުންާވެެގންާދ އިރ އަށްާޮގސްާދ އިރ ެގާިއސްާމީހުންނ ާބައްދަލުކުރުމުންާއެާާދެާާއަޅުަގނޑ 
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ކޮ ާާސަރވިސްާ ހޯމް މުވައްޒަފުންނ މިޝަނުންނ އިާ އެާ ފަރ ތަކުާާމިނިސްޓްރީެގާ އިސްާ ހުރިާ ވަނީާހަވ ލުވެފައިާ ންާ

އެއިންޒ ރުދީފަ ބަންދުާދުވަހެްއަގއިާ ލިބިެގނެްއާާާާ.ާ މީހުންނ ާމަޝްވަރ ކޮށްލުމުެގާޙައްޤުާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

އޮްއވ  އަންގ ފައިާ ހުޅުވަންާ ފޮއްޓެއްާ ފަންޑުާ ޕ ކިސްތ ނުާ އެާާނުވޭ.ާ ދިޔަީއތީވެާ ނުކޮށްާ ވަކީާާާާެއކަންާ މީހުންނަށްާ

މެދުާާާމީހުންެގާވަޒީފ އ ާާތެއްާނޫނޭ.ާއެާ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންާދަންނަވ ާހިތްާއޮތީާކަންތައްާެވެގންވ ނެާޮގބިރުދައްކ ފަ

އެާާާއެ ައޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހެއްަގއިާ ބަންދުާ ކީްއވެެވެގންތޯ.ާ އެާ ބިރުހީވެފައި.ާ އޮތީާ ބައްދަމީހުންާާމީހުންާ ލުކޮށްލ ާނާ 

ޙައްޤުާވ ހަކަދަްއކ ލީ ެއާ އެހެންީވމ ާާ.ާ ލިބިެގނެއްނުވޭ.ާ ިސިވލ   ،  ެވސްާ ެތޭރަގިއ  ެގ  ަކެމއ  ިބުރެވިރ  ިމަފަދ 

މި  ާޤޫނެނއ   ިމަކަހަލ  ެޖޭހީތެވ  ިތެބނ  ަޒުފނ   ުމަވއ  ެގ  އެހެންވީމ ާާަސރިވސ  އޮތީ.ާ ައުޅަގނުޑ  ،  ހަދަންޖެހިފައިާ

ެޖުހމަ  ަނނ  ެގނ  ާލުޙ  ިއޞ  ިމ  ިމޮގަތށ   ަނވާީނ  ެޖހަދނ  ޮބުޑވާނ  ަކނ  ިމައުދ  ައުޅަގނުޑެމނ   ިމާާީކ  ކަމެކޭ.ާ ާޭަ

މަޖިލީހުންާހަމަާނިންމ ނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާއޮތީާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންެގާމުވައްޒަފުންނަށްާއެންމެާ

ލ ބަ ކުރަނިވިާާރަނަގޅަށްާ މަންފ ާ ސިވިލްާާާާއ އިާ ކޮމިޝަންާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ މިހ ރުާ އެހެންީވމަ،ާ ޮގތަށޭ.ާ

ެއްއާާާާވިސްާޤ ނޫނުންާވަނީާވަރަށްާރަނަގޅަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއެކަންާކުރެިވފައޭ.ާޭއެގާމައްސަލަސަރ

ޤަބޫލުކުރާ ާާއޮތް އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އަންނަންޖެހޭނީާ މައްސަލަާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުސްތަޤިއްލުާާނަމަާ ާޮގތުަގއިާ

ންާކުރެވޭާާމަތިާާރ ތުންާއެާކޮމިޝަންެގާބޭފުޅުންެގާަމޝްވަރ ގެާ.ާއެާކޮމިޝަނުެގާފަކޮމިޝަނެއްާއެާއޮތީާއުފައްދ ފަ

ްއޔަތުންާެއކަންކުރ ާާތަމްސީލުކުރ ާމެންބަރެއްެގާހައިސިާާެއއްާާާެވސްާދ އިރާ ާާކަންތައްތަކުެގާމަްއޗަށްާއަޅުަގނޑުާަގއިމު

ާހިތްާއޮތީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޒިމްޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ

ާާ ޙަޤީޤަތުަގއި ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބިލ އ ދެ،ާ މިާ ވ ހަކަތަކެްއާާާބެހޭާާައޅުަގނޑުާ މ ިގނަާ ޮގތުންާ

ލ ޙުތަްއާާއިޞްއިާޤ ނޫނުާހެދުމ އިާޤ ނޫނަށްޮގތުގަާާާދައްކ ކަށްާނެތީމު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރ 

ޒިންމ އެއް އޮތްާ ެއޅިފައިާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންާާާެގނައުމަކީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ

ކަމެްއާހީނަރުކަމެއްާއަންނަާކޮންމެާކަަމކީާާާާޮގތުަގިއާރަްއޔިތުންނަށްާނިކަމެތިާާރ މިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކު

އެކުާމިާއިޞްލ ޙުާވެސްާާާއެކަމަކަށްާިއޞްލ ޙުާެގނެސްާއެކަންާކުރަންޖެހޭނެާކަންތައްތައް.ާއެހެންވުމ އަޅުަގނޑުމެންާާ

ާާކަމަށްާޤަބޫލުކުރައްަވއިެގންާމިާހުށަހެޅުއްވިާާާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާމިއީާކޮންމެހެންާެގންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙެއް

އްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވ ލަން.ާހަމަާއެާޝުކުރުާކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާހަމަާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢި

ެގނައި ބަދަލެއްާ އަޅަުގނޑުމެންާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލެްއާާާާދަންނަވ ލަމުންާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ

މިާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވީނަމަވެސްާ ވިސްނިކަމުަގއިާ ބަދަލާުާެގންނަންާ ާ

މިތަ ައޅުަގނޑުމެންާ މުސ ރަ،ާ ސަރވަންޓުންެގާ ސިވިލްާ އިރުަގިއާ ފުއްދައިެގންނަާ ެއާ ވަޢުދުާ އޮތްާ ވެފަާ ނުދީާާނުންާ
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ބ ަވޭއާާ ޮގތްާ ބުއްދިވެރިާ އެންމެާ ހަމަާ ދައްކ ލުމަކީާ ވ ހަކަެއއްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ސަރވިސްއ ާ ސިވިލްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިދަންނަވަ އެހެންާ އަރ .ާ ހިތަށްާ ހަމަާ ބަެއއްއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޕްރޮޖެކްޓުނީާ ބޮޑެތިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ތަްއާާާ

ާާ ނިކަމެތި ވަރަށްާ ވަނީާ މިއަދުާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވީނަމަވެސްާ ކަމުަގއިާ އޮތްާ ލަތުަގއި.ާާހ ލިބިފައިާ

ާާ ރައްޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ އަހ ޚ އްޞަކޮށްާ ކުރިއ ާ ވަނީާ މިއަދުާ ޅ ބަލ އިރުާާލަތުާ

ދޭާވ ހަކަ.ާފައިސ ާަގވ އިދ ާާާކުރީަގއިާހަމަާވަރަށްާބ ރުލ ފައިާބުނ ނެާތަންކޮޅެއްާކުރީަގިއާތިމ ެގާމީހުންނަށްާވަޒީފ 

އެކައުންޓުޚިލ ފަ ވ ހަކަ.ާ ނަަގމުންދ ާ ލަމުންށްާ ެވސްާާާާތަކަށްާ ދުވަސްވަރުަގއިާ ެއާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ހަކަ.ާ ދ ާ

ވަްއޒަފުންނަށްާދެމުންާދިޔަާމުސ ރަާއ އިާހަމަހަމަާމުސ ރައެއްާމިއަދުާވަނީާާއަޅުަގނޑުމެންެގާސިވިލްާސަރވިސްާމު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދޭންާނުކުޅެދިފަ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަންނަވ ާކުރީަގއިާއެްއކަލަާމަތިބަރުާސަރުކ ރުާމިހ ރާުާ

އަޅުަގނޑުމެާ މުސ ރަތަކެއްާ މިހ ރަކުާ އެހެންނަމަވެސްާ ސަރުކ ރު.ާ މަތިލުއިާ ސަރިވސްާާތަންކޮޅެއްާ ސިވިލްާ ންާ

ސްނ ާާމުވަްއޒަފުންނަށްާދެމުންާނުދ ާކަމީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާައޅުަގނޑުމެންާމިާކަންތައްތަކ ާދޭތެރޭާފުންކޮށްާވި

ޖެހިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާމިާިއޞްލ ޙަށްާސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންެގނައިާެއއްާސަބަބޭާވެާކުރިންާމިާޤ ނޫނަށްާބަދަލު

ާފަހު(ާތ އީދު...ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހެންޭވރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާވަނީާެގއްލިފަ.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާމެދުާާއ ދެ،ާޖަލްސ ެގާކޯރަްމާމިހ ރުާމި

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޒިމްާޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލީާ

ާާ މިާކުރިން ތ އީދުާނުކުރ ާދެާސަބަބެއްާއެބަުއޅޭ.ާއެއްާސަބަބަކީާ މިާއިޞްލ ޙަށްާ ވަނ2007ާާާާައ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާ

މި ެގނެސްފައިާ ތެރޭަގއިާ މިއަހަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުާ ޤ ނޫނަށްާ އޮތްާ ހެދިފައިާ ފުރަތަމަާާާއަހަރުާ އެއީާ ވަނީ.ާ

ެގނެއްސަާޮއްއވ ާާތަާކުރީަގއިާއޮތްާޤ ނޫނުާބަދަލުޑުމެންާމިާއިޞްލ ޙުާނުވަވަނަާޖަލްސ ަގިއާއަޅުަގާނ19ާާދައުރުެގާާ

ޕޭސްޓް އެންޑްާ ކަޓްާ ހަމަާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ޤ ނޫނުާ އެއޮތްާ ާާާާ،ހަމަާ މިއަދު ެގނެސްާ އަކުރަށްާ ވަނ13ާާާަައކުރުންާ

އެހެން ލ ފަ.ާ މިތަނަށްާ މިއޮތީާ އިޞްލ ޙެއްާ ޮގތުަގއިާ ިއޞްލ ޙ ާާ،ވީމ މ އްދ އެްއެގާ ާާާާއެާ ޮގތުން ިގނަާާާާމ ބެހޭާ

ކުރަމުންާޅުަގނޑުމެންާތަބ ވެާނުވަތަާފޮލޯސަބަބަކީާކުރިންާމިާޤ ނޫނަށްާއަާާދަްއކަންާައޅުަގނޑުާބޭނުންނުވަނީވ ހަކަ

ޮގތުންާމިއަދުާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ ހުރިާ ދިއުމަށްފަހުާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާކަންތަްއތައްާ

ނުޖެހޭތީވެާދ ާޮގތަށްާހިތްހަމަާާވަތަާސިވިލްާސރިވސްާކޮމިޝަންާހިނަގމުންސިވިލްާސަރވަންޓުންނ ާދޭތެރޭަގއިާނުާ

ެގ ހިސ ބަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ މައްސަލަތައްާ ތަފ ތުާ ފަރ ތްތަކުންާ މަޖުބައެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޫރުވަނާީާންނ ތީވެާ
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ވުމ  ެގންނަން.ާ ބަދަލުތައްާ މިފަދަާ އިޞްލ ޙުތައްާ ފަހުާާމިފަދަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލަކީާއެކުާ ެގނައިާ މިާ ންާ

ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާާާާނުވަތަާއިޞްލ ޙަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންނަށްާއެންމެާފައިދ ާހުރިާޮގތް

ދެކިެގންާމިތ ާތިބެެގންާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓުލީާއިޞްލ ޙެްއ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންާސިވިލްާސަރވިސްާމުަވއްޒަފުންެގާާ

ިމާާޖެހޭާބައެއްާކަންތައްތަްއާއެބައުޅޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިދަނީާއަޅުަގނޑުާކުރިންާާހަމަާދަންނަވ ލަންރައިެގާވ ހަކަާާމުސ 

ބައެއް އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޕްރޮޖެކްޓުދެންނެވިހެންާ ބޮޑެތިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ލިބެމުންާ ވީނަމަވެސްާާާާތައްާ ކަމުަގއިާ

ނިކަމެތިވަމުން ރަްއޔިތުންާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާާ މިާ ނުަވތަާާދ ާ ކ ބޯތަކެތީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަނޑިވަޅުަގިއާ

ދަނީާއުފުލެމުން.ާއެއްާދުވަހުންާއަނެއްާދުވަހުންާާާާމިންތައްތަކުެގާޚިދުމަތުެގާައުގތައްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަސ ސީާކަ

ާާމަތި ކަރަންޓު ނުވަތަާ ބިލުެގާ ކަރަންޓުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއްވަމުން.ާ ައުގާ ދުާާޔުނިޓެއްެގާ އަނެއްާ ވަހަށްާދުވަހުންާ

ލ އިރުާސިއްޚީާޚިދުމަތުެގާފެންވަރުާދަނީާދަށްވަމުން.ާނޑުމެންެގާސިއްޚީާޚިދުމަތަށްާބަލައިމިދަނީާއުފުލެމުން.ާއަޅުަގ

އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ މިދ ާ އެހެންާ އުފުލެމުން.ާ ދަނީާ އަުގތަށްާ

ންނަވ ލަންާހަމަާބޭނުންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާެއާެގންނަާވ ހަކަާދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާާބޭފުޅ  ބޭފުޅެއްއަކީާ އަރިސްާ ވަރަށްާ ޕޯޑިއަކަމަާާޔ ެގާ ތަފ ތުާ ދ ތީާމްށްާ ވިދ ޅުވަމުންާ ތަކުަގއިާ

ތުންާޚ އްޞަކޮށްާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާހުރިހ ާސިވިލްާސަރވިސްާމުަވްއޒަފުންެގާފަރ 

ދެމުންާާމެދު ކުރިންާ ފަރ ތުންާ ުމވަްއޒަފުންެގާ ދ އިރ ެގާސިިވލްާސަރވަންޓްާ ެއާާާާހެންވޭރުާ މުސ ރަާއަނބުރ ާ ދިޔަާ

ލިބޭ ހައްދަވައިފަރ ތްތަކަށްާ ޮގތްާ މިފަނޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭރުންާ މިދެއްވ ށޭ.ާ ެގނައުމަށްާ ބަދަލުތައްާ ހަމަ،ާާާާތިބީާާާދަާ

ާ.ާވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށް.ާ.ތިބީާތައްޔ ރަށްާދަންނަާޤ ނޫނަށްާެގނައުމަށްާމިާމިފަދަާއިޞްލ ޙުތައް

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާާ ާާައއްސަލ މް`. އ ދެ، ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާދިވެހ2007/5ާާިާނަންބަރުާޤ ނޫނުޢަލައިކުމް.ާ

މިފަދަާދަނޑިވަޅެކޭާިމާ،  ްއާމިފަދަާދަނޑިވަޅެްއަގއިާއ ދެބިލެާެގނައުމުެގާއިޞްލ ޙުާށްޤ ނޫނަާސަރވިސްެގާސިވިލް

ކޮމިޝަންާވަރަށްާރަނަގޅަށްާމިނިވަންކަމ އިާމުސްތަޤިއްލުކަމ ާއެކީަގއިާހިނަގމުންދ ާާާސަރިވސްާާސިވިލްދަންނަވ ލީާާ

ާާ އެތަނަށް ޮގތުންާ ކަނޑުވ ލުމުެގާ ބ ރުާ ެއާ މިފަދަާދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ ފޯރުވޭނެާ ނުފޫޒުާ

ައޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ހުށަހެޅުްއވީތީާ އިޞްލ ޙެއްާ

ބޮ ހިތ މަވަރަށްާ މިޑަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ވ ހަކަާ ހ ރުާކުރ ާ

ެގާދ އިރ ަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާހުރިހ ާމުވައްޒަފުންނަށްާސަރިވސްާސިވިލްެގާޤ ނޫނުާއެއޮތީާދިވެހިާާސަރވިސްާާސިވިލް

ޮގތްާ ހިނަގމުންދ ާ މިހ ރުާ ކަންތައްތައްާ ޤައުމުެގާ މިާ ޮގތަށްކަންާ ހުރިާ ފައިދ ާ އެންމެާ ބޭނުންތެރިާ އެންމެާ ވެސްާ

އެހެންމެާދިެވހިރ އްޖޭެގާކަންާހިނގ ާާާާބޫލުފުޅުާކުރަްއވ ނެ.ާއަދިާހަމަދިރ ސ ކުރަްއވ ާދިވެހިާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންާޤަ
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ާާާާދިފަިއާމިއޮތްާސަރުކ ރުެގާނުފޫޒުވެސްާމިައދުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއުފެާާއުސޫލަށްާބަލ އިރުާ ާސިވިލްާފޯރ ާފަދަާޮގތަކަށް

ެގނެިވއްޖެސަރވިސްާ އިޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ސަާާެގާ ސިިވލްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ އެކަމ ާާނަމަާ ރވަންޓުންާ

ހިތ މަ ކަމ ދޭތެރޭާ ކަމެއްާ ާާާާކުރަންޖެހޭނެާ ދިވެހި އ ދެ،ާ ނެތް.ާ ެވސްާ ނުވަތަާާސަރވިސަާސިވިލްމެދުާޝައްކެތްާ ށްާ

ވ ނަަމާާސަރިވސްާސިވިލް ކަމުަގއިާ ިއޞްލ ޙެއްާ ހުށަހެޅުްއވިާ ހެޔޮއެދިެގންާ މުަވްއޒަފުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ ަގއިާ

ާާާާމެދުާާއިދެންމެަގ ދ އިރ ެގ ޢަހެންވޭރުާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެޢ ލީ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ބޭފުޅުންެގާާާޒިމްާ

އެއ ެއކީާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާވ ނުވ ާާާމުސ ރަތަކަށްާހިތުާހުރިާޮގތެއްާހައްދަވަމުންާނުެގންދެވީސް.ާއަދިާހަމަ

އެއެނިގވަޑައިނުަގ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އަދިާ މ ނަންނަވ ާ އެްއޗެއްާ އެނިގވަޑައިނުަގންނަވ ކުބުނ ާ ކަންާާރަްއވަންާ

ހިނަގމުންދ ާއުސޫލަށްާތަބ ެވާވަޑައިނުަގންނަވ ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަކީާމިފަދަާާ

ބޭފުޅެއް ލިބިެގންވ ާ ޤ ބިލުކަންާ ހުށަހެޅުމެުގާ މަޖިލީހަށްާ އެހެންާާާބިލުތައްާ ނުކުރަމޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑެއްާ ކަމަށްާ

ްއާާވެސްާދިމަލެާާއ އިާއެާމަނިކުފ ނުެގާޢަމަލ ާއެއްޮގތަކަށްާާދަންނަވ ލަންާމިާޖެހުނީާއެާމަނިކުފ ނުާދައްކަވ ާވ ހަކަ

ތިަމންނަ ނުިވޔަސްާ ފ ސްވިޔަސްާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނުާ މިާ ވިދ ޅުވެދ ނެާ ދެންާ ކަންނުވޭ.ާ މާިާމެންާ ކުރ ނީާ

މަާާއިޞްލ ޙުަގއި ޮގތުެގާ މަނިކުފ ވ ާ އެާ އެއީާ ޢ އްތީންނޭ.ާ އެނގިވަޑައިާނުެގާ ބަހެއް.ާ ަވޒީރުންނަށްާމުާ ަގންނަވ ނެާ

މީހުންާާާނަށްާރުހުންާދިނަސްާނުދިނަސްާއެދިނުމުެގާމައްސަލައިަގިއާވެސްާއެާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވިާަވޒީރުންރުހުން

ާާ މަޤ މުަގޭއ.ތިބޭނީ ާާާާވަޒީރުކަމުެގާ މިނިސްޓަރު ފިނޭންސްާ ހުށަހަޅުްއވ ނީާ ބަޖެޓްާ އޭރުަގއަދިާ ެއާާާާއިހަިއސިއްޔަތުންާ

ޢަާާމަޤ މުގައި ާާހުންނެވިާ ަވއްޓ ލ ފައިހާ ލީ ދޮރުާ ނުދިނިއްޔ ާ ވަނަާ ދޮރުންާ މަނިކުފ ާާޝިމޭ.ާ އެާ މިތަނަށްާވެސްާ ނުާ

ކޯޓުންާެއާާާާެއކީަގއިާމިއަދުާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާސުޕްރީމްާާށަހަޅުއްވ ނެއޭ.ާއެކަމަކުާހިތ މަޔ ހުާާވަޑައިެގންާެއާބަޖެޓު

ުގ ލީާޙ ޝިމްާވަނީާާންސްާމިނިސްޓަރުކަމަށްާހުންނެވިާޢަޅިެގންާއެާަމނިކުފ ނުާއ ދެ،ާއޭރުަގއިާފިނޭާއިްއވިާޙުކުމ ާ

ާއަމިއްލަފުޅަށްާއިސްތިޢުފ ދެްއވ ފަ.ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާށްާވ ހަކަދެއްކެވުންާއެދެން.ާާޢަޟޫބަރު،ާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުެގާަމއުޢިއްޒަތްތެރިާމެން
ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެ

ެގާޤ ނޫނަށްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާސަރވިސްާާސިވިލްއުޅެނީާދިވެހިާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާވ ހަކަދައްކަންާމި

އިޞްލ ޙަށް ހުށަހެޅުއްވިާ ެއާ މަނިކުާ މޫސ ާ ައޅުަގނޑުމެންާާާ.މެންބަރުާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ފަހުން އެންމެާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުންާ އެރައްޔިތުންެގާ ޤައުމަށްޓަކަިއާާާާާ ދިވެހިާ ެއއީާ އިޞްލ ޙަކީާ ެގނައިާ އެާ ޤ ނޫނަށްާ

ތިބިާސިވިލްާސަރވަންޓުންެގާޙައް ޤުަގިއާާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާމިާޤައުމުަގއިާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްާދޭންާ
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ވިސްނުންތެރިކަމ  މުައއްސަސ ،ާާާާވަރަށްާ އެއިންާ ެގނެސްާ އިޞްލ ޙެއްާ އެފަދަާ އިޞްލ ޙެކޭ.ާ ެގނެސްފަިއވ ާ ެއކީަގއިާ

މުސްތަޤިއްލުކަމ  އަދިާާާާމިނިވަންާ ފޯރުވ ާ ނުފޫޒުާ ސަރުކ ރުެގާ އެތަނަށްާ ދަނޑިަވޅެއްަގއިާ ހިނަގމުންދ ާ ެއކީަގއިާ

ާާ ކުރުމަށްޓަކައިާމިފަދަާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅުއްވީތީާއަޅުަގނޑުާާއްޓަންާބަމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާބޭނުންވ ާޮގތުަގިއާެއކަން

އެކީަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާމިހ ރުންާމިހ ރަށާްާާާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

ާާމުެގާޙައްޤުަގއޭ.ާއ ދެ،ާކުރިންާމިާއިޞްލ ޙުާއަނބުރ ާެގންދަވ ށޭ.ާއެއީާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގއޭ.ާދިވެހިާޤައު

ިމާާތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަކީާޢ އްވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް މުާޮގތެްއަގއިާ

މަނިކުފ ނުާ އެާ ކަނޑުވ ލ ،ާ ބ ރުާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ހުރިާ އުފެދިފައިާ މިހ ރުާ ޤައުމުަގއިާ

ޮގތަ ޮގތަބޭނުންފުޅުވ ާ ފޯރުވޭނެާ ނުފޫޒުާ ބ ރ އިާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ބައްޓަންކަށްާ މުއަްއސަސ ތައްާ އެާ ކުރަމުންާކަށްާ

މަސައްކަތްާކުރަމުންާެގންދަވ ާބޭފުޅެއްކަންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާޚ އްޞަކޮށްާމިާމަޖިލިސްާ

ކަންާހިނަގމުންދ ާާާބޭފުޅުންާވެސްާމިާމަޖިލީހުގައިރިހ ދުރ އިާގ ތުންާބައްލަވަމުންާައދިާއަޑުއައްސަވަމުންާެގންދަވ ާހު

ކަމ ިއާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާެގއްލުންާލިބޭާާާކުރަނީާކޮންާބައެއްާޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާމަސައްކަތްޮގތ ިއާދިވެހިާރައް

އެހެންވީމ  ދެނެވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ބައެްއކަންާ ކޮންާ ެގންދަނީާ ކަންކުރަމުންާ ވެސްާާައޅުަގާާ،ޮގތަށްާ ނޑުާ

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާޢަމެދުހެންވޭރުާ މ ދިުގކޮށްާޢ ލީ އިޞްލ ޙަށްާ ިމާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުިވާ އެާ ޒިމްާ

ާާ ސަބަަގސްތެާވ ހަކަދަްއކ ކަށް ނުކުރަން.ާ ެއއްޮގތަކަށްއްާ އިޞްލ ޙަކީާ މިާ ކަމުދ ާބަކީާ ެގންނަންާ މިަވުގތަށްާ ވެސްާ

ޤަބޫލުއި އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ނުކުރ ތީޞްލ ޙެްއކަމަށްާ ެއއްާާ،.ާ މިާާާައދިވެސްާ ހުށަހަޅައިެގންާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ފަހަރުާ

މުހި ނަގ މަޖިލީހުެގާ ވަުގތުތައްާ ބޮޑުާ އަުގާ މަސައްކަތްއްމުާ އިޞްލ ޙުާލެްއވުމަށްާ މިާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ނުކުރަްއވ ާ

މެދު ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ރައްޔިތުންނ އިާ ދިވެހިާ އެއީާ ެގންދެވުންާ ދ އިރ ެގާާހެާާއަނބުރ ާ ންވޭރުާ

މަނިކުފ ނަށްާ އެާ ކަމުަގއިާ މަސައްކަތެއްާ އަުގހުރިާ ވަރަށްާ ކޮށްދެވޭނެާ މަނިކަށްާ މޫސާ  މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މުވައްާ ސަރިވސްާ ސަވިލްާ ދިވެހިާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ މަސައްކަތްދަންނަވ ލަންާ ޙައްޤުަގިއާ ކަމަށްާާާާކުރާ ޒަފުންެގާ

ާާ އިދިކޮޅަށް ސަރުކ ރ ާ މިއަދުާ އިވިދ ޅުވ އިރުާ މަސަްއކަތްނުވަތަާ ވިސްނުމުަގއިާ މީހުންާާދިކޮޅުާ ެގންދަވ ާ ކުރަްއވަމުންާ

އިާއަދިާއެާޕ ޓީތަކުެގާއެކިއެކިާާޔ މަާޕ ޓީތަކުެގާޖަލްސ ތަކަށްާދިޔައިއ ދެ،ާސަރުކ ރުާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީާނޫންާއެހެންާ

ާާ ދައްކަވަމުން ބިރުާ މީހުންނަށްާ ހަރަކ ތްތަރިވ ާ އެާާެގންދެވުުމގައިކަންކަމުަގއިާ އަރ ވެސްާ މަނިކުފ ނަކީާ ހުންނެިވާާާ

ެއާާ ހައްދުންމައްޗަށްާ ދުވަހުާ މިދ ކަށްާ ދ ދިާ ދެންނެވީާ މިާ މިހެންާ ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅެއްކަންާ

ވަމުންާވެސްާާހައްދުންމަތީަގއިާބޭއްިވާޚ އްޞަާޖަލްސ އެްއަގިއާވ ހަކަފުޅުާދައްކަާކުފ ނުާކުރެއްިވާދަތުރުފުޅެއްަގއިާާމަނި

ާާ މިއަދު ޮގތަށްާ ދެންނެވިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑަށްާ މަސައްކަތްގަާސަރވިސްާާސިވިލްވަރަށްާ ެގންދަވ ާާކުރައްާއިާ ވަމުންާ

ވ ހަކަ މަނިކުފ ނުާ އެާ ޮގތުންާ ދެއްކެވުމުެގާ ބިރުާ ފ ހަަގކޮށްލަންބޭފުޅުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާާފުޅުދައްކަވ ކަންާ ޖެހޭ.ާ

ދެާ ފެށުމުަގއިާ ާާވ ހަކަދަްއކަންާ ދެކެވޭންނެވިން މަނިކުފ ނަކީާ ކަންތަކ ާާޔ ވ ހަކަާާާއެާ ކުރެވޭާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ އިާ
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ބޭފު ދަންނަވ ލަންއެނިގވަޑައިަގންނަވ ާ އެހެންާ ނޫނޭ.ާ ޖަލްސ ގައި،ާާޅެްއާ ދެންނެވިާ މިާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ޖެހުނީާ

ޮގތުގަާ މެންބަރެއްެގާ އިދިކޮޅުާ ތިަމންނަާ ވިދ ޅުވިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ަގމުަގއިާ އިރުާހައްދުންމަތީާ ހުންނެވިާ ާާއިާ

ދަންނަވ ލަންާާދެއްިވއޭ.ާާބަނދަރެއްާހައްދަވައ4ާާާިންމަތީަގއިާާވެސްާދިވެހިާސަރުކ ރު،ާއޭރުަގއިާއޮތްާސަރުކ ރުންާހައްދު

ާ..ާ.ަމނިކުފ ނަކަށްާނޭނުގނޭާވެެގންާމިއުޅެނީާއެާބޭނުން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާށްާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުންާއެދެންާ.ޢަޟޫހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުެގާަމއުބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާވެސް.ާާާއެާމަނިކުފ ނުާއަމިއްލަާބަިއކޮޅަށްާޯގލެއްާޖެހުނުާއިރު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދެވަޑަިއަގންނަވ ާ.ށީނާއިފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

އެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާހައްދުންމަތީެގާމިހ ރުާތިއްބެވިާމެންބަރުންނަށްާވަރަށާްާ

ހައް ވިދ ޅުވީާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ ފ ޑުވިދ ޅުވެާ މިބޮޑަށްާ ސަބަބުންާާާދުންމަތީަގއިާ މެންބަރުންެގާ ތިއްބެިވާ ަވުގތުާ

ތަރައްޤީ ނުލިބެއޭާާހައްދުންމައްޗަށްާ ކުރިއެރުމެްއާ ާާެއއްާ ހުރިހ  އިދިކޮޅ4ާާާާު.ާ ސަރުކ ރ ާ ތިބީާ ެވސްާ މެންބަރުންާ

ހައްދުންމަ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންާ ހައްދުންމަތީެގާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާާވިސްނުމުަގއޭ.ާ 4ާާތީ

ކަށްާއެްއވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ޑުވިދ ޅުވ ާާ،ކުރީާެއއީާއިދިކޮޅުާވިސްނުުމަގއޭ.ާެއހެންވީމ އަށްާއިންތިޚ ބުާާޑިނޮގ

ާާހައިސިއްޔަތެއްާއެ މެންބަރުންނަކ4ާާާީާމަނިކުފ ނަކަށްާނޯންނ ނެ.ާހައްދުންމަތީެގާފަރ ތުންާމިތަނަށްާއައިްއސަާމިތިބަ

ެމޖޯރި ރައްޔިތުންެގާ ޤަބޫލުވ ހައްދުންމަތީާ ރައްޔިތުންާ ހައްދުންމަތީާ ބޭނު،  ޮގތަށްާާާޓީ.ާ ރައްޔިތުންާ ންވ ާާހައްދުންމަތީާ

މިތ ނ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ޮގތަށްާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ަވޑަިއެގންާާާާ،ަގއިާ ހައްދުންމައްޗަށްާ

ޤަބޫ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ޖެްއސެވުންާ ވައްބަހުންާ ފ ޑުފ ޑުެގާ މެންބަރުންނަށްާ ނޫން.ާހައްދުންމަތީެގާ ޮގތެއްާ ލުކުރ ާ

ދައްކ ކަށްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާހައްދުންމަތީާރައްޔިތުންާބޭނުންވ ާާތުންެގާވ ހަކަދިވެހިާރައްޔިއެހެންވީމ ،ާާ

އަ ފުރައްސ ރަކޮށްާޮގތަށޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފ ޑުކިޔ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަދައްކަނީ.ާ މިާ މިތ ާ ޅުަގނޑުމެންާ

މޫސ ާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ހައިސިއްޔަތެްއާ ެއްއވެސްާ ޤ ބިލުކަެމއް،ާ އެްއވެސްާ ހެދުމުެގާ
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ވިާާޮގތުންާެވއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާމިާމަޤ މަށްާއިންތިޚ ބުވިދ ޅުވ ާާމަނިކަށްާލިބިވަޑަިއެގންާނުވޭ.ާއެާމަނިކުފ ނުާއެ

ާ..ފަހުންާއެއްާމަސްވިއިރުާއޮންނ ނީާބަނދަރުާހަދަންާފަށ ފައޭ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާށްާވ ހަކަދެއްކެވުންާއެދެންާ.ހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުެގާަމއުޟޫޢަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ހަމައެއ ެއކީަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާއިންތިޚ ބ ާދިމ ކޮށްާހައްދުންމައްޗަށްާާ

ާކަމެއްާނެތޭ.ާއެކަމަކުންާއެާާާވ ނެކުރައްާލަށްާޗިޕްާޖައްސަވަންާމަސައްކަތްވަޑައިެގންާހައްދުންމަތީެގާރަްއޔިތުންެގާބޮ

ާމަނިކުފ ނަށްާކ މިޔ ބެއްާނުހޯްއދެވޭނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާކެރިހުރެާވެސްާމިާދަންނަވަނީާހައްދުންމަތީަގއިާމިފަހަރު

ާއިާވެސްާމެޖޯރިޓީާނަގ ނީާއިދިކޮޅުާވިސްނުމުެގާމީހުން.ާއ ދެ،ާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލ ފަާާވެސްާއަންނަާއިންތިޚ ބުގައި

ާާ ނަންބަރު ާާދ2007/5ާިޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނަވެހި ސަރިވސްެގާ ބިލަާާށްސިވިލްާ ެގނައުމުެގާ އިތުރަށްާއިޞްލ ޙުާ ށްާ

ާވ ހަކަދަްއކަންާބޭނުންާނުވ ތީާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރ ެގާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އި

މަޖިލީހުެގ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނިސްބަތްވ ާާޝުކުރިއްޔ ާ މަނިކުފ ނުާ އިންނަވަިއެގންާ މަނިކުފ ނުާ ރިޔ ސަތުަގިއާ ާ

ންާބޭރުންާވ ހަކަދަްއކަވ އިރުާމަނިކުފ ނުާހަމާަާއިާާޟޫޢުވ ާބިލުެގާމައުާާާޕ ޓީެގާބޭފުޅުންާބިލުެގ،ާމިއަދުާހުށަހެޅިފައި

ދިއް ހެވިާ އެކަމާ ބައްލަަވއިެގންާ އަޅުަގނޑުާ ހުންނ ތީާ ާާހިތ މަާާލިފަާ ޕ ޓީެގާާކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ

ހަމަހަމަާާާ،ކަނޑުްއވ ލަްއވ ފަ.ާއެހެންވީމާ ާާންާފެށީމ ާމަނިކުފ ނުާވަނީާމަިއކުމެންބަރަކުާބިލުންާބޭރުންާވ ހަކަދައްކަ

ާާ އ ދެ، ޮގވ ލަން.ާ ރިޔ ސަތަށްާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްާ އިންސ ފުންާ ނަންބަރާުާއުސޫލުންާ ޤ ނޫނުާ

ޤ ނޫނަދ2007/5ާާި ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ާާާާށްވެހިާ ހުށަހަޅުއްވައިބިލުާާހުށަހެޅުމުެގއިޞްލ ޙު ކަމަށްޓަކަިއާާާާދެއްވިާ

މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޝުކުރުާާހުޅުހެންވޭރުާ އަޅުަގނޑުާ މަނިކަށްާ ާާމޫސ ާ އ ދެ، ވަނ2008ާާާާަދަންނަަވން.ާ

މުާވޯޓެއް.ާހުރިހ ާލުމަށްޓަކައިާވޯޓެއްާނެުގނު.ާޢ އްބެއަހަރުާކުރީކޮޅުާރ އްޖޭަގއިާޮއންނަންވީާކޮންާކަހަލަާނިޒ ެމްއތޯާާ

ވޯޓެއްާ. ބަިއވެރިވ ާ ތ އީދުާާރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓުންާ ނިޒ މެކޭ.ާމިާ ބަރުލަމ ނީާ އޮންނަންވީާ ރ އްޖޭަގއިާ ކުރީާ

ސ  ވަރަށްާ ވޯޓުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ބ ްއވަން.ާ ނިޒ މެއްާ ރިޔ ސީާ ރ އްޖޭަގިއާ ބޭނުންވީާ ޑީ.އ ރު.ޕީންާ ފުކޮށްާާއިދިކޮޅުާ

ރިޔ ސީާ ނިޒ މެކޭ.ާ ރިޔ ސީާ ވަނީާ ބޭނުންާ ތިމަންނަމެންާ އޮންނަންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ބުނީާ ނިންމ ފައިާ ރައްޔިތުންާ

ވަކިާާ ޮއވޭ.ާ އުސޫލުތަކެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ކަންތައްތައްާ ތެރެިއންާ ނިޒ މެްއެގާ ރިޔ ސީާ ވ އިރަށްާ އޮންނަންާ ނިޒ މެއްާ



38 

 

ޢަމަލު ކައުސޫލުތަކަށްާ ޮގތްތަކަށްާ ަވކިާ ނިޒ މަށްާކުރ ތީާ ރިޔ ސީާ ނިޒ މެކޭ.ާ ރިޔ ސީާ ކިޔަނީާ މިާ ކުރ ތީާ ންތައްތައްާ

ޖެހޭާހުރިހ ާާދީާއެކަންާނިންމީމަާދެންާޢަމަލުކުރަންރައްޔިތުންާބޭނުންާވެެގންާރިޔ ސީާނިޒ މަކަށްާރައްޔިތުންާވޯޓުލ 

ކުރަން.ާރިޔ ސީާާޤަބޫލުާާސޫލުތަކަށްކަންާއަޅުަގނޑުޖެހޭނީާރިޔ ސީާނިޒ މ ާެއްއޮގތަށް.ާއެާއުންާޢަމަލުކުރަންފަރ ތްތަކު

ކީާެއީއާކަމަށްާރައްޔިތުންާބުނީމ ާބަރުލަމ ނީާސިފަތައްާޖެހޭާޮގތަށްާރ އްޖޭަގިއާއުފެދޭާޤ ނޫނުތައްާހެދުމަާާނިޒ މެއް

ނިންމުމ  ރައްޔިތުންާާާރައްޔިތުންެގާ ތިަމންނަމެންނަކީާ ދެކެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަުމަގިއާ ކުރުންާ ކަންތައްތައްާ ދެކޮޅަށްާ

ތިބި ނިންމުންމ މަންދޫބުންނޭާާޢައްޔަނުކޮށްފަާ ރައްޔިތުންެގާ ބުނެާ ާާާާާ ެއއީ ކުރުމަކީާ ކަންތައްތައްާ ނ ޖ އިޒްާާޚިލ ފަށްާ

ބޭނުން ނުފޫޒުެގާ ބޭނުންކުރުން.ާ ބ ރުެގާ އެނިގެގންާޮގތުަގއިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ެއކަންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރުން.ާ

ލީޑަރު ނ އިބުާ ޕ ޓީތަކުެގާ އިދިކޮޅުާ ފަރ ތްތަކުން،ާ އިދިކޮޅުާ ކޮމިއެބަދޭ.ާ ޮގތަށްާ ބޭނުންވ ާ ތިމަންނަމެންާ ޓީތަކުެގާާންާ

ާާޓީެގާމަންދޫބުންާޢައްޔަނުކޮށްފައިާހުންނަާނައިބު،ާއެާޕ މެޖޯރިޓީާއޮތީމ ާހަމަާނަ މީހަކ4ާާާުއިބުާލީޑަރުާވެސްާހަމަ

ާާ ވެސްާއެާއުސޫލުާއެާބޭފުޅުންާެގންުގޅުްއވ ާޮގތް.ާާާާގައިާނމީހަކުާވެެގންާބޭރުކޮށްލަނީ.ާމިއީާހަމަާމިތ 3ާާވެެގން،

އެއްާމަޖިލީހުަގއިާއޮތީތީވެާތިމަންނަމެންާބޭނުންހ ާޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާކުރުން.ާހަމަާެއާާާާތިމަންނަމެންެގާމެޖޯރިޓީ

ަގވ އިދަކަށްާބެލުމެއްާނެތް.ާހަމާަާާާބޭފުޅުންެގާޕ ޓީތެރޭގައި ވެސްާކަންތައްތައްާހިނަގނީާއެހެން.ާޕ ޓީަގއިާއަސ ސީާ

ތިމަން ާާޕ ޓީަގއިާ އޮތީތީވެ ބ ރުާ ާާނަމެންެގާ ަވކިކޮށްފައި ޕ ޓީންާ ލީޑަރުާ ނައިބުާ ިމީއާާާާގެާޕ ޓީެގާ ފޮނުވ ލަނީ.ާ އަށްާ

ނިޒ ެމއްގަާ ރިޔ ސީާ ބޭނުންވ ާާޢަމަލުާާއިޑިމޮކްރަސީއެްއގަާާާއިއަޅުަގނޑުމެންާ ދެކެންާ ނޫން.ާ ޮގތެްއާ ބޭނުންވ ާ ކުރަމުންާ

މި ނޫން.ާ ހިތ މަކުރަންދުވަސްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާާީއާ ޑިމޮކްރަސީާާާާއަޅުަގނޑުމެންޖެހޭާ ޤައުމުަގއިާ

ޑިމޮކްރަސީތަޢ ރަފު ޢަމަލުާާވެެގންާ ޢަމަލުކުރަމުންާާކުރަމުންައށްާ ޕ ޓީާ އިދިކޮޅުާ ޮގތެްއަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ދ ާާާދ އިރުާ

ޮގތެއްަގިއާޢަމަލުކުރަމުންާނުދ  ނަމަާއޭެގާއަސަރުާފޯރ ނީާހަމަާާާތަނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުފެނޭ.ާޒިންމ ދ ރުާ

ާާ ރިޔ ސީާާދިވެހި ނިންމ ފައިވ ާ ރައްޔިތުންާ އެބަޖެހޭާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ޮގތެްއަގިއާ ޒިންމ ދ ރުާ ރަްއޔިތުންނަށް.ާ

ބައްޓަންެވެގން ޤ ނޫނުތައްާ ޤައުމުެގާ މިާ ެގނެސްާާާާނިޒ މަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ދ ން.ާ

ދެންާިމާާާ.ސްާކޮމިޝަނެއްާއެކުލަވ ލެވިފަވިާބަރުލަމ ނީާސިފަތައްާެގނެސްާއޭެގާދަށުންާމިހ ރުާވަނީާސިވިލްާސަރ

ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާނުފެނޭ.ާާާސްާއަލުންާއެބޭފުޅުންާޢައްޔަންކުރ ކަށްާޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ނެޤ ނޫނަށްާމިާބަދަލުެގނަޔަ

އެހެންނޫ ހަމަވީމަ،ާ ޓ ރމްާ އެބޭފުޅުންެގާ ހަމަާ އިސްތިޢުފ ދެންާ ބޭފުޅަކުާ ެއިއންާ ބޭފުޅަކުާނީާ އެއިންާ ނޫނީާ ާާދެްއީވމަާ

މަކަށްާނުފެނޭ.ާާންާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެާކަމިާޤ ނޫނެުގާދަށުންާއަލުާާންާވަކިކުރެވުނީމަާނޫނިއްޔ އިން،ާމަޤ މުާާވަޒީފ 

ސިވިލްާާ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔ ސީާ އޮތީާ ހުށަހެޅިފައިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުާ މިާ

ތައްާނޫނީާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުއަްއސަސ އަކަށްާމެންބަރަކު،ާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާޢަްއޔަންކުރަންޖެހޭާއުސޫލު

ޮގތަާ އޮންނަންޖެހޭާ އުސޫލުތައްާ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާ ާާބޭފުޅަކުާ މިޮގތަށް ވ ތީާ ކަމަށްާ މިއީާ ވަނީ.ާާާާކަނޑައެޅިފައިކީާ

ވެާއެއްާބ ރުންާކުރ ާާބ ރުާވަކިވެފަިއވ ާނިޒ މެްއަގއިާެއއްާބ ރުންާއަނެއްާބ ރަށްާބަލ ާފ ރަވެރ3ާާިރ އްޖޭަގއިާމިއޮތްާާ
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މިނިވަންާާ ޮގތް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އެކަންާ ކުރުމަކީާ ކަންތައްތައްާ ޒިންމ ދ ރުވެާ ބ ރުންާ އަނެއްާ ކަންތައްތަކ އިާ

ާާ މެންބަރަކު ބެާާޢައްޔަންކުރ މުއައްސަސ އަކަށްާ އެންޑްާ ޗެކްާ ެއްއާާއިރުާ ެގންުގޅެންޖެހޭ.ާ ެއބަާ ސިސްޓަމެއްާ ލެންސްާ

ާމަޖެހޭާނަމެއްާހުށަހެޅީމ ...ާފަރ ތަކަށްާހިތްހަާފަރ ތުންާނަން،ާއެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޖަލްސ ެގާާ،  އ ދެ މިހ ރުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާ ެގއްލިއްޖެ.ާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާ ކޯރަމްާ ޖަލްސ ެގާ

ާއެކުާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުަމށް.ާާާކޯރަމްާހަމަވުމ 

ާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ހަކަާ ދިޔަާ ދަންނަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ނިޒ ެމއްަގިއ3ާާާާައކީ ވަކިވެފަިއވ ާ ބ ރުާ

ާުގޅެންާއެބަޖެހޭ.ާމިާޗެކްާއެންޑުާބެލެންސްާސިސްޓަމެއްާެގންާާތްތަކެއްާއެބަހުއްޓޭ.ާޗެކްާއެންޑުންޖެހޭާޮގޢަމަލުކުރަ

ާާ ބޭފުޅުންނަށް ޑީ.އ ރު.ޕީާ ފަހަރެއްަގއިާ ކޮބަިއކަންާ ސިސްޓަމަކީާ ކޯލިޝަނަާބެލެންސްާ ޕީ.އޭާ ޑީ.އ ރު.ޕީ،ާ ށްާާނޫނީާ

ާާާާިގދ ނެ.ާއެނނޭ ާާޚުދުމުޚުބޭފުޅުންނަކީ އަހަރ30ާާާާުކަށްާހުރެެގންާހުރިހ ާބ ރެއްާހިންަގމުންާާމީހަކުާެވރިޔަތ ރުާއެންމެ

އެހެންކަ ބައެްއ.ާ ހިންގ ފައިވ ާ އެންޑުވަންދެންާ ޗެކްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ކޮބަިއކަންާާާާމުންާ ސިސްޓަމަކީާ ބެލެންސްާ

ސްާމަސައްކަތްކުރަމުންާދ ތަންާމީހުންާތިބޭާތަނަކަށްާހުރިހ ާބ ރެއްާއެއްކުރުމަށްާއެމީހުންާއަބަދުާވެާާިގދ ނެ.ާއެނނޭ

ޢައްޔަންކުރުވުމަށްޓަކަިއާާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އެޮގތުންާ ފެންނަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެއް މެޖޯރިޓީާ އެބޭފުޅުންެގާ މިއޮތީާ އެބޭފުޅުންާ މަޖިލީހުންާރަްއޔިތުންާާވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ އޮތީތީެވާ މަޖިލީހުަގއިާ ެގާ

ބޭފުޅުންާވޯޓުދީެގންާހޮވ ާާާާ،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއިންޓަވިުއކޮށްެގން،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެާއިޢުލ ނުކޮށްެގން

އެ ޮގތަށްާ ކުރެވޭާ މެންބަރުކަންާ ކޮމިޝަނުަގއިާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ބަދަލުކޮށްފަ.ާާާާބަޔަކަށްާ ޤ ނޫނުާ ޮއތީާ

އެންޑު ެއއްބ ރުންާބެލްންސްާސިސްޓަމެއްަގއިާރިޔ ސީާނިޒ މެާާއެހެންނަމަވެސްާޗެކްާ އޮންނަންޖެހޭާއުސޫލަކީާ ްއަގއިާ

ދޭތެރާޭާ މަޖިލީހުންާއެާނަންތަކ ާ ފޮނުވ ާރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހަށްާ ބ ރުންާނަންތަކެއްާރަްއޔިތުންެގާ ހިންގ ާ ވެރިކަންާ

ންާާހިތްހަމަާޖެހޭތޯާނޫންތޯާބަލ ާހިތްހަމަޖެހޭާބޭފުޅުންނަށްާވޯޓުދީެގންާއެާހިތްހަމަޖެހޭާބަޔަކުާވެރިކަންާހިންގ ާބ ރު

ނޫނީާާ ތިއްބެވިާ ޑީ.އ ރު.ޕީަގއިާ މިއަދުާ އެހެންކަމުންާ ޢައްޔަންކުރުން.ާ ކޮމިޝަނަކަށްާ އެާ އެކަމަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ

ވަކިވެފައިވ ާާ ތިންބ ރުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެވިާ ކޯލިޝަންަގއިާ ޕީ.ޭއެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީ،ާ

ދަސްކުރުމަށްޓަ ޮގތްާ ހިންގ ާ ނިޒ މެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީރިޔ ސީާ ތިބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާާާކައިާ ަވޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާ އަށްާ

ބޭފުޅުންނަށްާއެބައިާާާތިއްބޭާތިާާބޭފުޅުންނަށްާމިބައިާދަސްކޮށްދޭންާވެސްާތައްޔ ރަށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެބަާާމިތިބީާތި

ޤ ބި ފެންވަރުެގާ ދުނިޔޭެގާ އެހެންވީމ ދަސްކޮށްދެވޭނެާ އިނޭގތޯ.ާ ބޭފުޅުންާ އެ   ައުޅަގނޑު ،  ލުާ ަދުއަވުތ  ެއ  ާިމައުދ 
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ބޭފުޅުންނަށްާދެން.ާއަޅުަގނޑުާހައިރ ންވެއްޖެާބަެއއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވީާސިވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަންާރައްޔިތުންެގާާ

އްބަވ ާބޭފުޅުންނަށްާމުސ ރައަކ ާާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ާޮގތަށްާއޮތީމަާއެާކޮމިޝަން،ާެއާސިވިލްާސަރވިސްަގިއާތި

ާާށްާނުޖެހޭނޭ.ާސިވިލްާސަރވިސްާކޮިމޝަންެގާމުސ ރަާކޮންމެވެސްާޕަސަންޓެއްާމަދުކުރެވިފައިާކުޅޭކަާާއެްއވެސްާކަމަކ 

އޮތީމައޭ.ާާ ޮގތަށްާ ޢައްޔަންކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ފޮނުވަިއެގންާ ނަންާ ސަރުކ ރުންާ ޢަްއޔަންކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ އެއީާ ވަނީާ

ރައްޔިތުންެގ އިޢުލ ނުކޮށްެގންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އޮތީާ އެާ އޮތްާސިިވލްާާާާމިހ ރުާ ޢައްޔަންކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ

މިހ ރުާއޮންނ ނީާއެކަންާެވފައިާނޫންތޯ.ާކީއްެވެގންތޯާާާާށްާއެކަންވ ާކަުމަގިއާވަންޏާ ސަރވިސްާކޮމިޝަނެއް.ާެއޮގތަ

އޮތީ ާނުވެާ ޢައްޔަންކުރި؟ ތަނަކުންާ ކޮންމެާ ކޮމިޝަންާ ސަރިވސްާ ޮގތަކަށްާާާސިވިލްާ ކޮންމެާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ

ވިއައިާ ސަރުކ ރ ކަމުަގއިާ އެއީާ ސިވިލްާާާޔަސްާ އޮތްާ މިހ ރުާ އެހެންކަމުންާ ބައެއް.ާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ ުގޅިެގންާ

ާ ކޮމިޝަނުންާ ސަރުކ ރ ސަރވިސްާ މަސަްއކަތްކުރަނީާ ާވެސްާ ސިޔ ސަތުތަްއާާާ ސަރުކ ރުެގާ ުގޅިެގންާ

ދަތިތަންފީޛު ދިމ ވ ާ ޤައުމަށްާ އެާާކުރުމަށްޓަކައި.ާ ހަމަާ އެާާހ ލަތްތަކުަގއިާ ވެސްާ ހ ލަތުަގިއާާބޭފުޅުންާ ދަތިާ ާ

ކުރީަގއިާއޮތްާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންާވެސްާާާާ.ކުރޭާލ ަމތްކުރުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްބައިވެރިެވެގންާޤައުމުާސަ

މަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ާ ެއހެންކަމުންާއެއީާރަްއޔިތުންެގާ މިހ ރުާއޮތްާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންާވެސް.ާ އަދިާ

ހަދ  ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ވީތީާ ކިތަންމާެާބަޔަކަށްާ ފޯރުވަންާ ނުފޫޒުާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫން.ާ ބައެއްާ ނެާ

އެާ ވެސްާާާާމަސައްކަތްކުރިޔަސްާ ސަރުކ ރަކަށްާ ނުފޯރުޭވނެ.ާ ނުފޫޒެއްާ މަޖިލީހަކުންާ ރައްޔިތުންެގާ މީހުންނަކަށްާ

މުއަ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ އެއީާ ނުފޯރުވޭނެ.ާ ބ ރަކަށްާވެސްާ ޢަދުލުއިންޞ ފުެގާ އަދިާ އެއް.ާާާާއްސަސ ނުފޯރުވޭނެ.ާ

ވާަހކަ ،  އެހެންވީމ  ާކ  ަދއ  އަކީާހަމަޖެހޭާޤަބޫލުކުރެވޭާތ ކުންތ ކުާާާއަކީ،ާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާމިދައްކ ާވ ހަކަާާިމ 

ވ ހަކަ މެންބަރުންެގާާާނުޖެހޭާ ބައެއްާ ފަރ ތުެގާ އިދިކޮޅުާ މެންބަރުންެގާ ބައެްއާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުފެނޭ.ާ ކަމަށްާ އެއްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އުޅޭތަން.ާ ެގންނަންާ ޤައުމަށްާ މިާ ސިފަާ ބަރުލަމ ނީާ ފެންނަނީާ މިާ ވ ހަކަފުޅުތަކުންާ

ހ ރުާޤ ނޫނުާމިއޮތާީާވޯޓަކުންާރައްޔިތުންާބުނެފައިާމިއޮތީާތިމަންނަމެންާރ އްޖޭަގިއާބޭނުންވަނީާރިޔ ސީާނިޒ މެކޭ.ާމި

އެއް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމެންބަރުންާހޮވ ާއިޢުލ ނުކޮށް،ާާާާމ ނީާސިފަ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބަރުލަބަދަލުވެފަ

ސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާއިޢުލ ނުކޮށްާޢައްޔަންކޮށްާވޯޓުާނަގ ާހުރިހ ާކަމެއްާކުރުމަށް.ާމިއަދުާ

މި އަދިާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުންާ ޭއެގބައެއްާ އޮންނަންވީ.ާ ނޫނޭާ ވެޮގތަކަށްާ ބަޖެޓުާ ޖެހޭނާީާއިތުރަށްާ ފުރަތަމަާ ސްާ

ބަޖެޓާުާެގާމަޖިލީހުންނޭާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާދޭލީހަށްާހުށަހަޅަންށޭ.ާރައްޔިތުންރައްޔިތުންެގާމަޖި ންޖެހޭާ

ޖެހޭނީ.ާއޭރުންނޭާއިންސ ފުކޮށްާރަނަގޅަށްާމިކަންާކުރެވޭނީ.ާމިއީތޯާއަޅުަގނޑުމެންާދުނިޔޭަގއިާިމާާވެސްާކަނޑަައޅަން

އޮން ނިޒ މުާ ރިޔ ސީާ ރައްޔިތުންާދެކޭާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ހިތ މަކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކީ.ާ ނަންޖެހޭާ

ވަދެ މިތަނަށްާ ައއިސްާ ކިޔ ފަިއާ މަންދޫބުންނޭާ ތިބިާ ނިންމުންތަކ ާާފޮނުވ ފައިާ މިތ ނަގިއާާާާރައްޔިތުންެގާ ޚިލ ފަށްާ

އެ ދ ތީ.ާ ވ ންޖެހޭނެާާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ޖަވ ބުދ ރީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަންނަވ ނީ.ާާބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގިއާ ާ
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މުހިއްމުާާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ ނިޒ މެއްާ ރިޔ ސީާ ރަނަގޅުާ ޤައުމަށްާ މިާ އިޞްލ ޙަކީާ މިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ބަދަލުކުރަންާ ނޫން.ާ އުިވެގންދަނީކީާ ކޮމިޝަންާ މިއޮތްާސިވިލްާސަރވިސްާ މިހ ރުާ އިޞްލ ޙަކުންާ މިާ އިޞްލ ޙެއް.ާ

ބަދަލުވ ން ނޫން.ާ އިޖެހެނީކީާ މިާ ބަލައިަގނެާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އެހެންކަމުންާ ނޫން.ާ ޖެހެނީކީާ ޞްލ ޙުާާ

ކުންާެވސްާއެދެނީާމިާއިޞްލ ޙުާާތް.ާއަޅުަގނޑުާހުރިހ ާފަރ ތްތަަމކީާައޅުަގނޑުާއެދޭޮގފ ސްކޮށްާކުރިއަށްާެގންދިޔު

ކަންތައްތައްާ އުސޫލަށްާ ޢަމަލުކުރ ާ ނިޒ ެމއްެގާ ރިޔ ސީާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ވަރަށްބަލައިަގނެާ ކުރުަމށްޓަކައި.ާ ބޮޑަށްާާާާާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

1ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްެގާާ ިމާަގޑިއިރުެގާަވުގތު

ާނިމުމަކަށްާއައީ.ާާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައްާ.10

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތ10ާުއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތަށް.ާއެީއާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާ

ރިޟ  ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ބިލަށްާާާާމިއަރުވަނީާ ރައްކ ތެރިކަުމެގާ އިޖްތިމ ޢީާ އަށް،ާ

ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެގންފައިާއޮތީމަ.ާއ ދެ،ާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައްވަނީ.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަންާއެދިވަޑައިާ

ާމަދުާމަޚްލޫފްާ.މެންބަރުާއަޙް

ާ

 މަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްަގލޮ

ންާއިންނަތ ާވަރަށްާިގނައިރުާވެސްާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިބިލަށްާވ ހަކަދައްކަ

ދެްއވ ނެ ަވުގތުކޮޅެއްާ އަދިާ ފަހުންާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާ އުއްމީދުކުރަންާއިންޓޯލުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާއ ދެ،ާާާާވެއްޖެ.ާ

އޮތްާއ އިލ ެގާފަރ ތުންނ އިާޖަމ ޢަތުެގާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކޮށްދީފައިާއެބ35ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ކުޑަކުދިންނ ިއާފަރ ތު ލިބުމަކީާ ރައްކ ތެރިކަންާ ޚ އްޞަާ އެހީތެރިކަމ އިާ ޚ އްޞަާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ންނ އި،ާ

ާއެހެންމެ....ާކަމަށް.ާހަމަާޅަފުރައިެގާކުދިންނަށްާލިބިެގންވ ާޙައްޤެއް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ެގްއލިއްޖެ. ކޯރަމްާ ޖަލްސ ެގާ މެންބަރުާއ ދެ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުަގލޮ

ާާ ވަނީާއެާވަުގތުކޮޅުތެރޭާާސިކުންތުާބަރ ބަރުާބ ކީ.ާއަޅުަގނޑަށްާހ30ާާީއ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެާއިނދީާހަމަ

ޮގތަކަށްާާާާއްލެއްާއަންނ ނެހައަށްާާާާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުމީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމިާކޯރަމްާމައްސަލަ

ރައްޔިތުންެގާާ މިާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ކަމެކޭ.ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ެގންދެވުމަކީާ ކުރިައށްާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ

މުސ ރަާދެއްވ މަޖިލީހުެގާމެންބަރު އިރުަގއިާމަޖިލީހުެގާތެރޭަގއިާފްލޯރަގއިާތިްއބަވ ާބޭފުޅުންނަށްާޚ އްޞަާާާންނަށްާ

މުސ ރަ ބޭފުޅުންެގާ ވަޑައިނުަގންނަވ ާ ދެއްވ ފައިާ މުސ ރަާ ިގނައިންާ މެންބަރުންނަށްާ ެއާ ދެއްަވިއެގންާ ާސަމ ލުކަމެއްާ

ށްާމިތ ާމިާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތައްާއެންެމާާއިންާކަނޑ ކަހަލަާއުސޫލަކުންާމިކަންާނުކުރަނީސްާއަޅުަގނޑުމެންނަ

ފެށުމުެގ ހަމަާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުެގާ އ ދެ،ާ ނުކުރަމޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ކުރެވޭނެކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާރަނަގޅަށްާ ޮގތުންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ 35ާާާާދަންނަވ ލީާ ސ ފުކޮށް. ވަރަށްާ ވ ހަކަާ މ އްދ ެގާ ޖަމ ޢަތުގާެާޢ ވަނަާ ފަރ ތުންނ އިާ އިލ ެގާ

ކުޑަކުދިންފަރ ތުންނ  ރައްކ ތެރިކަންާ ޚ އްޞަާ އެހީތެރިކަމ އި،ާ ޚ އްޞަާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ލިބިދޭންއި،ާ ާާވ ނެާނަށްާ

އެބަ ބަޔ ންކޮށްދީފައިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ ހަމަޮއތްާާކަމަށްާ )ށ(ާާ.ާ މ އްދ ެގާ އެާ ާާއެހެންމެާ އިލ ެގާާޢ ަގއި

ޚ  ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ފަރ ތުންނ އި،ާ ޖަމ ޢަތުެގާ ލިބުމަކީާފަރ ތުންނ އި،ާ ރައްކ ތެރިކަންާ އެހީތެރިކަމ ިއާ އްޞަާ

އުމުރުންާދުވަސްވީާމީހުންނ އި،ާޚ އްޞަާއެހީތެރިކަންާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާލިބިެގންވ ާޙަްއޤެއްާކަމަށްާވެސްާވަރަށްާާ

ލަތުެގާާދަނީާމިއަދުާދައުާއިންާެވސްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެނިގެގންާއޮތް.ާމިާދެާމ އްދ ާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކޮށްދީފައިާއެބަާ

އެހެންމެާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާކޮށްދޭންޖެހޭނެާކަމެއްކަން.ާހަމަާާ.މައްޗަށްާވެސްާމިކަންކަންާކުރުމަކީާމަޖުބޫރުކަމެއްކަން

ޙައްޤުތަކެއ23ާާް ލިބިެގންވ ާ ރައްޔިތަކަށްމެާ ކޮންމެާ ޙައްޤުތަތަކީާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ަގއިާ ިމާާާާވަނަާ ކަމަށްާ

ތަްއާާންާހުރިާމިންވަރަކަށްާއެާޙައްޤުދައުލަތުެގާތަނަވަސްކަމ އިާކުޅަދ ނަކަހިނދު،ާާާާއިންާކަނޑަައޅ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީ

ރަނަގޅުާކ ނ ާއ ިއާާާާ-ންވ ނެާެއވެ.ާ)ހ(ކުރަދިނުމަށްާދައުލަތުންާމަސައްކަތްރައްޔިތުންނަށްާހޯދޭނެާމަުގާތަނަވަސްކޮށް

ހިޔ ވަހިކަާ ފޭރ މ އިާ ލިބުން.ާ މިންވަރަށްާ ފުދޭާ ފެންާ ފެންސ ފުާ ރަނަގޅުާ ލިބުން.ާ ޞިންާ ޚިދުމަތްތައްާަވރުެގާ ާާއްޙީާ

ައދިާޞި ދިރިއުޅޭނެާސ ފުާ މުއްސަނދިލިބުން.ާ ޠަބީޢީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ލިބުން.ާ މ ޙައުލެއްާ ރަނަގޅުާ ކަމ ިއާާއްޙަތަށްާ

ވަސީ ފަތުރުކުރުމުެގާ ވަސީލަތްތަކ ދަތުރުާ ފަތުރ ާ ޚަބަރުާ ދައުލަތުެގާ މުވ ސައި،ާ ބ ވަތެްއެގާ ހުރިހ ާ ލ ތީާާލަތްތަކ އި،ާ

ހަމަ އެާާާހަމަކަމ ޚިދުމަތްތައްާ ވެސްާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ލިބުން.ާ ފުރުޞަތުާ ބޭނުންކުރުމުެގާ ާާއެކުާ

އެކަށީެގންވ ާމިންވަރުެގާނަރުދަމ ެގާނިޒ މެއްާގ އިުމެވފައިާއޮތުން.ާމީހުންާދިރިއުޅޭާކޮންމެާރަށެއްަގއިާވެސްާާާާރަށަކ 

ާާ ޚިދުމަތް ކަރަންޓުެގާ ިމންވަރަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ރަށަކ އިާ މިއުޅޭާއެާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުން.ާ ގ އިުމވެފައިާ
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ވަރަށްާާާާވ ހަކަ މިވަނީާ ޙައްޤުތައްާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އައުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އަކީާ

ކަށަވަރު އެހެންކަމަށްވުމ ާާސ ފުކޮށްާ ކޮށްދީފައޭ.ާ އެހެނިހެނާްާާ އެހެންމެާ ައދިާ މަްއޗަށްާ ދައުލަތުެގާ އެކުާ

އްސަސ ތަކުެގާމަްއޗަށްާެވސްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާދަމަހައްޓ ާމިާޙައްޤުތައްާރައްޔިތުންނަށްާކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީާމުއަ

ޒިންމ އެއް އެންމެންެގާ ބިލުާާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިާ ފިކުރުަގއިާ އެާ ވިސްނުމ އި،ާ އެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާާށްޓަކައިާމަްއޗަންޮގޅީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްަވއިާދެްއވިކަމަ

ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،....ާާާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުމަދުާދީދީާއަށްއަޙް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރަނީާމިހ ާަގސްތުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމިހ ރުާހުސްވަުގތުކޮޅުެގާވަުގތުާައިއސްާޖެހިއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ 30ާާާާހިސ ބުން ފެށޭނީ ޖަލްސ ާ ދެންާ އަރުވަން.ާ ހުސްަވުގތުކޮޅެއްާ ފުރުޞަތ11ާާާުާމިނިޓުެގާ ފުރަތަމަާ ޖަހ އިރު.ާ

ާންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަރުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަ

ާ

 ]އަށ11:34ާްއިނ10:31ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކަންދިމ ވި މިާާ`.ާ ފެށުންާ މަސައްކަތްާ ދަންފަޅެީގާ މިާ މައްސަލައިަގއިާ ކޯރަމްެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާާޮގތުންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ެގ37ާާާގަވ އިދުެގާާ.ާއެހެންާކަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމަޖިލިސްެގާާއްާދަތިވެފަވަނީާތަންކޮޅެ

ަގޑި ފަށ ނެާ ދެންާ ޖަލްސ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނިންާ ދަށުންާ މިާ ކަމަށްާ ާާއެްއާ އެހެންވީމ 11:00ާާމަނީ ،  ޖަހ އިރު.ާ

ތެ  ަޒތ  ަބުރނ  ،  ަގއި.ާއެހެންވީމ 11:30ާާރިާހުރިހ ާާިޢއ  ެތިރ ުހިރާހ ެމނ  ަޒތ  ވަޑަިއެގނ11:30ާާާްވެސްާމ ލަމަށްާާ ިޢއ 

ާާބޮާާދެއްވުމަކީާވަރަށް ަގއިާހަމައަށްާއަޅުަގނޑުާމ11:30ާާާާިޑުާއެދުެމއްާކަމުަގއިާދަންނަވަމުންާމިައދުެގާމެންދުރުކުރީ

ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަން.ާ)ލޫޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާމަޢުޖަލްސ ާފަސްކޮށްލިާވ ހަކަާޢިއް

އެހެންކަ ހަމަވެފަިއ.ާ ކޯރަމްާ ަމޖިލިސްެގާ މިވަނީާ މިހ ރުާ ކަންތައްތަްއާާ`.ާ ޖަލްސ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުންާ

ދަށުންާއަޅުަގނޑުމެންާާާެގ10.1ކުރިއަށްާެގންދެވޭާކުރިއަށްާެގންދެވިދ ނެާކަމަށްާބެލެވޭ.ާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާ

ވ ހަކަ މިމިާ ބިލަށް.ާ ރައްކ ތެރިކަމުެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ެގންދަނީާ ސިޔާ ާާދަްއކަމުންާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާ ސީާާބިލަށްާ

ޮގ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ވަުގތުާ މަޢުޕ ޓީތަކަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާތްާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ލޫމ ތަށްޓަކައިާ

ާާ އޮތީ މިހ ރުާ އަށްާ 27ާާާާޑީ.އ ރު.ޕީާ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީާ ބ ކީ.ާ ނިސްބަތްނުވ 36ާާާާމިނެޓްާ ޕ ޓީއަކަށްާ ަވކިާ މިނެޓް.ާ

ާާ ާާމިނެޓް.ާޕީ.އޭާއ55ާާަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް ާާާާމިނެޓް.ާޤައުމީާޕ ޓީންާމިހ ރ7ާާުށް ވަުގތުާބޭނުންކުރައްވ ާާވަނީ
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ާާނިންމ ފަ އަށް ޕ ޓީާ ޖުމްޙޫރީާ އިޖުތިމ ޢ5ާާާީ.ާ ވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކަިއާ މިބިލަށްާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ އޮތްާ މިނެޓްާ

ެމންދުރުކުރީ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާ ބިލަށްާ ދަންފަޅީަގިއާާރައްކ ތެރިކަުމެގާ ެގާ

މިހ ރުާާާހުސްވަުގތުކޮޅ  ވ ހަކަކޮޅަށް.ާ މެންބަރުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދެވިާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ ައިއއިރުަގއިާ ހަމައަށްާ

އިރުާވ ހަކަާދައްކަވަމުންާެގންދެިވާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާހުސްވަުގތުކޮޅަށްާހުއްޓ ލިާާާ، އަޅުަގނޑަށް

ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ ނަމަާ ބޭނުންފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިޮއތީާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަރުަވން.ާ ާ

ޞަތާުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާއެހެންނޫންނަމަާއަޅުަގނޑުާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރު

އެހެންވީމ  އ ދެ،ާ ަގސްތުކުރަން.ާ މި ،  އަރުވަންާ ައުޅަގނުޑ  ދ އިރ ެގާާުފުރަޞުތ    ިމާހުރ  ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ އަރުވަނީާ

ާެގާވ ހަކަކޮޅުާމިހ ރުާނިންމ ލުމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިްއޔ .ާއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުޢި

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުަގލޮޅުާދެކުނު

ާާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މިއ ދެ،ާ ހަމަާ އ ދެ،ާާާާއަޅުަގނޑުާ އެބަވޭ.ާ ހިތްާ ވ ހަކަދައްކ ާ ވަރަށްާ ބިލަށްާ

ާާާާެވސްާހަމަާވ ހަކަާފެށުމުެގާޮގތުންާާއަޅުަގނޑުާކުރިން ވަނ35ާާާާަެވސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލިންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ާާ އެހީާއަށްާާާާއްޞަޚ މ އްދ ެގާ)ހ(ާއ އިާ)ށ(ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަާބަޔ ންކޮށްދޭކަންާކުޑަކުދިންނ އިާއަދިާއެހެންމެ

ާާ ވެސްާާާއިލ ެގާފަރ ތުންޢ ބޭނުންވ ާމީހުންނ އިާއުމުރުންާދުވަސްވީާމީހުންނަށްާދައުލަތުންނ އިާޖަމ ޢަތުންނ އިާއަދި

ސަމ ލުކަމެއް އެާާޚ އްސަާ ޚިާާދީެގންާ އެދޭންޖެހޭާ ހަމަމީހުންނަށްާ ކަމަށް.ާ ވ ނެާ ފޯރުކޮށްދޭންާ އެހެންމާެާާާދުމަތްތައްާ

ާާ މ އްދ 23ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެކިާާަގއިާވަނަާ ރ އްޖޭެގާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ެއކިާާާވެސްާ ރ އްޖޭެގާ ާާކަންކޮޅުތަކުަގއިާ

ސ ފު އ އިާ ކ ނ ާ ރަނަގޅުާ ވީވަރަކުންާ ތަނަވަސްކަންާ ސަރުކ ރަށްާ ފޭރ މ އި،ާާާހަމަާާފެނ ާާރައްޔިތުންނަށްާ އެހެންމެާ

ޙިދުމަތްތަކ އި ސިއްޙީާ މ ޙަހިޔ ވަހިކަމ ިއ،ާ ރަނަގޅުާ ޞިއްޙަތުާ އަދިާ ސ ފުާ ދިރިއުޅޭނެާ މިކަހަލާަާއު،ާ ލިބުމަށްާ ލެއްާ

ކަށަވަ އެބަާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ކަންތައްތަކެއްާ ާާތަފ ތުާ އެހެންކަމަށްވުމ  މިއަދުާާރުކޮށްދޭކަން.ާ އެކުާ

ކަމެއްާާާވެސްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަސްދީޤުވުމަށްފަހުާމިކަންކަންާޙަޤީޤަތަކަށްާހެދުމަށްާކުރެވެންހުރިާހުރިހ ާާހަމަގައިމު

ހުށަހަޅުއްވަާ ބިލުާ މިާ ސަރުކ ރުންާ އެޮގތުންާ މައްޗަންޮގކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކަމަށްޓަކައިާ ދ އިރ ެގާާއިދެްއވިާ އުތުރުާ ޅިާ

ައޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްފ ޟިލ ާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާއަށްާ

ވަނީާާާމް.ޑީ.ޕީާވެރިކަަމށްާއައުުމެގާކުރިންޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާއެާާންާވެސްާހަމަދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމީެގާއިތުރު

މިކަ ާާރައްޔިތުންނަށްާ ކަންތައްތަކ  އިޖުތިމ ޢީާ އެތައްހަލަާ ވަޢުާާުގޅުންހުރިާ ާާބަިއވަރުާ ާާދުތަކެއް ެވވަޑައިެގންފަިއ.ާވެސް

ޤުތަްއާާމިވ ާޙައްާާރުާކޮށްދީފައިދުތަްއާފުއްދަިއދިނުމަށ އިާއަދިާހަމަާއެހެންމެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކަށަވައެޮގތުންާެއވައު

ފޯރުކޮށްދި އަޅުަގނޑުމެންރައްޔިތުންނަށްާ އިންތިޚ ާާނުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާބުވިރަްއޔިތުންެގާ ވެސްާާާާިއރުާ

އެކަމަ ގައިމުވ ނީާ ހަމަާ ެއޮގތުންާ ވެފައި.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެއވަޢުދުާ ކެންޕޭމުަގއިާ މިބިލުަގިއާާާާށްކުރިާ ވެސްާ
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ކަން ހަހިމެނިފައިމިވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އިންސ ފުވެރިކަމ ތައްތަކަކީާ ކަންތައްތަކަށްާާާމަހަމަކަމ އިާ ލިބެންޖެހޭނެާ ެއކުާ

އެހެންމެާއެމް.ޑީ.ޕީންާމިާާާވ ހިނދުާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިުމވެސްާމިާބިލަށްާތ އިދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއަދިާހަމަ

ެއކަށީެގންވ ާވަރުާރަނަގޅުާބޯހިޔ ވަހިކަމެއްާރައްޔިތުންނަށްާާދުތައްާއަތްފޯރ ާފަށަށްާތަކެތީެގާައުގާެގނައުމ ިއާާވީާވަޢު

އެހެ ހަމަާ ސަލ ންޖެހުާހޯދައިދިނުމ އިާ އަށްާ ބޭސްފަރުވ ާ ވަޢުދުންމެާ ވީާ ނައްތ ލުމަށްާ ފުއްދައިދިނުމަށްންާ ވެސްާާާތައްާ

ކަމަކަށް ުގޅުންހުރިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ތެރެއިންާ މަޖިލިސްާ ާާާާރައްޔިތުންެގާ އޭެގ ރަްއޔިތުންނަށްާ ސަބަބުންާާވ ތީާ

ެއއްބ ރުލުންާާާކަމަށްާކުރަންޖެހޭާކަމަކަށްާާވ ތީާއެކަންކަންާކުރުމަށްާބ ރުއަޅ ާއެާާފައިދ ތަކެއްާވ ނެާކަމަކަށް ވެސްާ

ވ ހަކަ ދަންނަވ ލަާާދޭނެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ބަލައިވެސްާ ބިލަށްާ މިާ އ ދެ،ާ ބޭނުން.ާ ާާންާ ބިލުެގ ވަނ3ާާާަލ ިއރުަގއިާ

ަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވ އިރުާއަޅުާާާެގާޮގތުންާދެޭވާއެހީތައްާފ ހަަގކޮށްފައިމ އްދ ަގިއާއިޖުތިމ ޢީާރަްއކ ތެރިކުރުމު

ކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރެވޭތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން.ާމިހ ރުާާާކަންކަންާނުހިެމނިާވ ާއިާބައެއްާއޭގަާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ ވެރިކަންކުރ30ާާިމިާ ރ އްޖޭަގއިާ މައުމޫންާާއަހަރުާ ފައްޓަަވއިއަލްއުސްތ ޛުާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ ދެްއިވާާާ

މ ތުާސ ފުނުވެާލޫކަންނޭނެގާވަރަށްާމަޢުާާށްާހީވަނީާމިތ ާއެބަާތިއްބެވިމަދަނައިެގާތެރެއިންާމީަގއި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަ

މަދަނަ އ ދެ،ާ މެންބަރުން.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދުވަސްތަކުާާތިއްބެވިާ ވޭތިވެދިޔަާ ވެރިކަންކޮށްއަކީާ މިޤަުއމުަގއިާ ާާދެްއވިާަގއިާ

ދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާާާާފައްޓަވ ާދެްއވިާޕްރޮްގރ މެއް.ާއޭތިާމިހ ރުާކުރިއަށްާމިާާލްއުސްތ ޛުާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުއަ

ބޭނުން އެބައިާާދަންނަވ ލަންާ ޮގތުންާ އެހީވުުމެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނިކަމެތިާ ބަިއވެރިނުވެވޭާ މަދަނައިެގާ ވެސްާާާާވަނީާ

ބަާބައްދަލުޭވ.ާާޮގތްޮގތުންާއެާާވެސްާއެކިމެކޭ.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާމުހިންމުާކަމީަގއިާހިމެނިފައިާއޮތުމަކީާހަމަާާ

ފަރ ތްތަކަށްާއެކަށީެގންވ ާފައިސ ެގާތަނަވަސްކަެމްއާާާާއެބަާބައްދަލުކުރޭާމަދަނައިެގާބައިވެރިވުމަށްާއެާާއަޅުަގނޑުމެންނ 

ާާނެތް މައިންނ އިާބަފައިންނަށްާމިދެވޭާއެހީެގާޮގތުަގިއާާާާއެކުާއެކަނިާދަރިންާބަލަހައްޓ ާފަރ ތްތައް.ާއެހެންކަމަށްވުމ 

ސްާވުަމކީާހަމަާވެާާދެވޭާފައިސ ާއ އިާއެްއޮގތަށްާމަދަނައިެގާބައިވެރިވުމަށްާދަތިވ ާފަރ ތްތަކަށްާއެއެހީާލިބޭނެާޮގތެއްާ

މީހުންނަށްާދޭާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ށ(ަގއިާއަޅ ލ ނެާފަރ ތްތައްާނެތ3ާާާާްއެހެންމެާާާާކަމެއްާކަުމަގިއާދެކެން.ާހަމަާާމުމުހިއް

ހަމަާއެ މީހުންާާއެހީާއ އިާއަދިާ ބަލީެގާ ބަޔަކީާޚ އްޞަމ އްދ ެގާ)ނ(ަގއިާނަފްސ ނީާ ދެާ އެހީ.ާމިާ ާއެހީާނަށްާދޭާ

ާާބޭނުންވ ާމީހުންެގާޮގތުަގއިާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަ އެހީާާާއްޞަޚ ނީާައޅުަގނޑުމެންާމިތަނުން

ާާ ާާާާއިރުަގއިާމިބައިާއޭަގއިާހިމެނިފައިާާނިންމިއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނ ާުގޅޭާބިލު އެކުާާވ ނެާކަމަށް.ާއެހެންކަމަށްވުމ 

ލިބޭާމިފަދަާއިނ ޔަތްތަކ ިއާާާާނ ރ ނެާޮގތަކަށްާއެހެންާޤ ނޫނަކުންާއެޑުމެންާފ ސްކުރުމުެގާކުރިންާފުށުމިބިލުާއަޅުަގާނ

ާާ ލިބޭާއިނ ޔްތަކ އިާފުށުމި ޮގތަކަށްނ ޤ ނޫނުންާ ޑްރ ފްޓުރ ނެާ މުާކަމެއް.ާއ ދެ،ާދިއުމަކީާހަމަާމުހިއްާާވެެގންާމިބިލުާ

ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަާ މިދަންނަވ ލިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާދެންމެާ ވޭތުވެދިޔަ މިާ ޤައުުމެގ30ާާާާެވސްާ މިާ އަހަރުތެރޭަގއިާ

އެތައްރައްޔިތުން ޚިާާނަށްާ އެބަިއަވރުާ އެހެންމެާ އަދިާ މައުމޫނ އިާ ރަީއސްާ ސަރުާާދުމަތްތަކެއްާ ކ ރުަވނީާާމަނިކުފ ނުާ

ޕްލަސްކޮށްދެއްވ ފަ މަދަނަާ މިދެންނެވިހެންާ ހަމަާ އެޮގތުންާ ފައްޓަވައިާާ.ާ މިބިލުގައިވެސްާ މަދަނަާާާާދެްއވި.ާ ވެސްާ
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މިބިލުގައިފައްޓަަވއި ހަމަާ އެހެންމެާ އަދިާ ފ ހަަގކުރަްއވާ ާާދެްއވި.ާ މިާ މިހ ރުވެސްާ ކަރަންޓުާާވެސްާ ބިލުާާާާޮގތުންާ

ލި ފައިސ ާ އަތަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ސީދ ާ އޭރުަގިއާ އެހީާ ދޭާ ނޫންދެއްކުމަށްާ ޮގތެއްާ ކަރަންޓުާާބޭނެާ ކޮންމެާ ާނަމަާ

ދެމުން ސަބްސިޑީާ އޭރުާސީދ ާ ބަދަލުަގއިާ ހިމެނުމުެގާ އެބައިާ އަށް.ާާާާބިލެއްަގއިާ ނަމަާސްޓެލްކޯާ މ ލޭެގާ ެގންދިޔައީާ

ާާާާެއަކނ  ،  ތަކަށް.ާއެހެންވީމ ގެާކަރަންޓުތައްާހިންގ ާއިންޖީނުރަށްރަށުަގއިާނަމަާއެރަށެއްެގާާ ކުރެވިފަިއާާެވސްާއެޮގތަށް

ވެސްާމީެގާކުރިންާާާާއަކީާާރުފިޔާ 2000ާާެގންދ ާާާާމިާާާއަހަރުންާމަތީެގާމީހުންނަށްާދެމުނ65ާާްއެބަހުރި.ާހަމަާއެހެންމެާާ

ފައްޓަވ ފަ ނިމިދިޔަާސަރުކ ރުންާ ާާމިާ އެހެންކަމަށްވުމ  ކަމެއް.ާ ކުރީެގާާިއވ ާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެކުާ

އަލްއުސް ޢަބްރައީސްާ މައުޫމންާ އަދިާލްޤައްޔޫމަދުތ ޛުާ ަވޒީރުންނަށ އިާ އިސްކޮށްުއޅުްއިވާ މިަމސައްކަތުަގިއާ ށ އިާ

މުވައްޒިފުންނަށް ހުރިހ ާ މިާާއެހެންމެާ ޚ އްޞަާާާވެސްާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ލަންާާފުރުޞަތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރެްއާ ާ

ާާވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލައ6ާާިޤ ނޫނުެގާާއެހެންމެާމިާާބޭނުން.ާހަމަ ުގޅޭާާާާލިބޭާމީހުންނ މ އްދ ަގިއާއެހީާާވަނ6ާާަލ އިރު

އެާމަޢު ބަޔ ންކޮށްދޭާ އެބަާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ )ނ(ަގއިާ ޭއެގާ އޮތްއިރުާ ވ ހަކަާ ހުށަހަޅަންޖެހޭާ ސ ފުކުރުމަށްާ ާާލޫމ ތުާ

ފޯރުކޮށްދޭން މަޢުލޫމ ތުާ އ މުދަނީެގާ ލިބޭާ މިާާވ ނެމީހަކަށްާ މިހ ރުއީކަމަށް.ާ ވަރަށްާާާ ހުންނަާ މިހެންާ ިގނާަާާާވެސްާ

މަޢު ހުކަންކަމުަގއިާ ާާލޫމ ތުާ މައްސަލަހިމަނަށަހަޅ އިރު މިދިމ ވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަމަވެސްާ ބައެއް.ާ ކީާާއަާާންޖެހޭާ

ާާ ލިބެންޖެހޭާއިނ ޔަތްތައްާނުލިބިާއެބަހުރި.ާާާމީހ ާއަށްާމިާާއިރަށްާއެާާއެއްާލިބޭާާމުދަނީހ ސްާރުފިޔ ެގާއާ 15ާާބައެއް

އަށްާހަމަާއެާލިބޭާއ ާާއަށްމުދަނީާާތަކީާބޮޑުާއަދަދެއްެގާއިންކަމެއްާއ ޮގާާވ ާާމިސ ލަކަށްާމީަގއިާމި މުދަނީގާެާލިބޭާމީހާ 

ާާ ދިމ ވ ާާާބައެއްާފަހަރުާމިނިސްބަތަށްާބަލ ފައިާދޭންޖެހޭާއެހީތައްާކަނޑ ލެވެނީ.ާެއކަމަކުާއެހެންާހެދުމުެގާސަބަބުން

ާާކަމައްސަލަތަ ާާާާހ ސްާރުފިޔ ާލިބޭާމީހެްއެގާހުރެދ ނެާއެންމެާދަރ5ާާިކީާފަހަރެްއަގއި 15ާާާާެއއް. ލިބޭާހ ސްާރުފިޔ 

ާާ ވެސް.ާާާާމީހ ާވެދ ނެާމ ލޭަގއިާކުްއޔަށްާކޮޓަރިާހިފައިެގންާއުޅޭާމީހަކަށްާާވެސް.ާއެާާދަރިނ10ާާާްމީހެއްެގާހުރެދ ނެ

ާާ ވ ހަކައެހެންކަމަށްވުމ  މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ާާެއކުާ އެލިބޭާ ހަމަާ އަދިާއަކީާ ބަލ ފައިާ އަށްާ ުމދަނީާ

ކަންތައްތަކަށް މުހިާާއެހެނިހެންާ ބެލުމަކީާ އެއްެވސްާ ތިބިވަރ އިާ ދަރިންާ އޭނަެގާ ކަމެކޭ.ާ ކޮޓަރިާާާާމުާ ކުއްޔަށްާ މީހަކީާ

ކަހިފައިެގ އޭނަެގާ އ އިާ މީހެއްތޯާ ުއޅޭާ ދައްކަންޖެހެާާރަންޓުންާ މަޢުބިލަށްާ ހުރިހ ާ އ އިާ ކިހ ވަރެއްތޯާ ލޫމ ތެއްާާނީާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއ13ާާާާެގާާކަމުަގއިާދެކެން.ާހަމަާއެހެންމެާބިލުާާމުާކަމެއްާސ ފުވެފައިާއޮތުމަކީާހަމަާމުހިއްރަނަގޅަށް

އެޖެންސީންާ ޕްރޮޓެކްޝަންާ އޮފްާސޯޝަލްާ މިނިސްޓްރީާ މަތިންާ ލަފ ެގާ މިނިސްޓްރީެގާ ހިންަގންވ ނީާ ހަދ ާ ަގވ އިދުާ

ވ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާބަެއއްާއެހެންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވެސްާފ ހަަގކުރެްއިވާާާާކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައި

ހިތުހު ޮގތަކަށްާ މަންފ ވ ނެބޭނުންހ ާ އެއްބަޔަކަށްާ ޮގތަކަށްާ ޮގސްދ ނެާާރިހާ  ހެދިެގންާ ަގވ އިދުާ ކަމަށް.ާާާޮގތަކަށްާ

ާާިވޔަސްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާާާަގއިާނޫންނަމަާހެދުމުެގާމަުގމަތީެއކު،ާމިާަގވ އިދުާހަދ ާނިމިެގންއެހެންކަމަށްވުމ ާާ

ިމާާާއްސ ޮގތުަގއިާމުހިއްމުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުާކޮމިޓީެގާހި ޮގތަކަށްާ ޮއވެެގންާމިކަންާކުރެވޭނެާ އެއްާ

ދެވުނީ ޖަވ ބުާ ެވސްާ ސުވ ލުތަކަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ހަމަގައިުމވެސްާ އެއިރުންާ ކަމަށްާާާާނިމުން.ާ
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ެގންާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާރަށްރަށުެގާރައްޔިތުންނަށް،ާމ ލޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާތަފ ތުާވަޢުދުތަކެއްާެވވަޑައި

ކޮށްދެއްވ ނެ ކަންތައްތަކެއްާ ާތަފ ތުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަމަާ ވަޢުދުެވވަޑައިެގންާ ާކަުމަގއިާ ިމއަާ ދުާއަޅުަގނޑުާ

ާާނުިވއޭ.ާމިއަދުާއެާާާއެކުާެއާރަްއޔިތުންާެއާުއއްމީދުކުރިާފޮނިާުއއްމީދުތައްާޙަޤީޤަތަކަށްދަންނަވ ލަންޖެހެނީާހިތ މަޔ ާާ

ރަށްާހިތްދަތިާދުވަސްތަކެކޭ.ާމިސ ލެްއެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާވަނީާވަާާކުރިމަތިލ ންޖެހިފައިާމިާާމީހުންނ 

އަޑުއިވެމުންާާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެކެވޭއިރުަގއިާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ ކަރަންޓުެގާ ބޭނުންާ ހަމަާ

ރައްޔިތު ކޮޅުފުށީެގާ ާާމިދަނީާ ހަވީރު ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ނުލިބ4ޭންނަށްާ ކަރަންޓުާ ފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާެގާ ވ ހަކަ.ާ ާ

ޮގތަށްާާާާއިހަކަށްދުވަހުާމިައއީާވަށަފަރުަގއިާއުޅެފައި.ާވަށަފަރުަގއިާަމޑުކުރިާކޮންމެާރެޔަކުާހަވީރުކޮޅުަގއިާކަރަންޓުާދ 

ޖަހ އިރު.ާމިއީާހަމަާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާހިތ މަކުރަންޖެހ1،2ާާާޭއެރަށުެގާރައްޔިތުންނަށްާކަރަންޓުާމިާލިބެނީާދަންވަރުާާ

ކ މިޔ ބުތަކެްއާާކަންކަ ބައިވަރުާ އެތަްއާ މަސަްއކަތުންާ އެކުރެއްވިާ ސަރުކ ރުންާ މިދިޔަާ މީެގކުރިންާ އެީއކީާ ން.ާ

ާާހޯދ ފައިވަނިކޮށްާމިއަދުާޙަޤީޤަތުަގއިާވެސްާއެމީހުންނަށްާދިމ ވެފަިއވ ާވަރަށްާބޮޑުާހިތްދަތިކަމެއް،ާވަރަށްާާބޮޑުާދެރަާ

ާާ އެހެންކަމަށްވުމ  ކައެއް.ާ އެފަދަާ އަޅުަގނޑުާ ވީހ އެކު،ާ ރައްޔިތުންނަށްާާާާންކަންާ ރަނަގޅުކޮށްާ އަވަހަށްާ ވެސްާ

ހަމަާ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހިންުގމަށްާ ރ ވ ާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ޮގތަކަށްާ އެހެންމާެާާާެގއްލުންނުވ ނެާ

މިހ ރު ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާއަޅުަގނޑުާ ދަތުރުތަކުންާ މިކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ

ާާފ  2000ާާާާހަެގެވެގންދަނީ 65ާާާާރުފިޔ ، ލިބޭ މިާ ފަރ ތްތަކަށްާ މަތީެގާ އ2000ާާާެއަހަރުންާ އ ިއ،ާ ކަނިެވރިާާރުފިޔ ާ

ފައިސ އ  މިދޭާ ހަމަާާާމައިންނަށްާ ބެހޭއިރުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ފުރިހަމަވ ާ ޝަރުތުާ ެއކަމަށްާ ރަށްރަށުަގއިާ އެއްޗެހިާ މިާ

ނޫކުލަާތަފ ތުކުރެވޭތީ.ާމިާާާއ އިާާތަފ ތުކުރެވޭތީ.ާރީނދޫކުލަާާއ ިއ،ާޑީ.އ ރު.ޕީއ ާާޙަޤީޤަތުަގއިާެވސްާމިއަދުާއެްމ.ޑީ.ޕީ

އެތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެތައްާާޝަކުވ ތައްާ ބަެއްއާާާާފަހަރަކުާ އެބަދޭ.ާ އަޑުއިވެމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތަކަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރި މިާ މެންބަރުންާ ނިސްބަތްެވވަޑަިއަގންނަވ ާ އަށްާ އެްމ.ޑީ.ޕީާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުަގިއާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ތިމަންނ މެންާއެކަންާއެޮގތަށްާކުރަންާއަންގ ފައި ައޑު.ާއަޅުަގނޑުާާާާއަޅުަގނޑުާއަޑުއެހިންާ ނުވ ނެާވ ހަކަާވިދ ޅުވިާ

ވިދ ޅުނުވި އެހެންާ ބޭނުންވަނީާ ހިންާާކަމުގައިާާދަންނަވ ލަންާ ސަރުކ ރުާ މިއަދުާ ނޫންވިޔަސްާ ފަރ ތުންާ ނަމާަާާާގާ 

ޒިންމ އެމް.ޑީ.ޕީ ެވސްާ މެންބަރުންާ ކުރަްއަވނީާާެގާ އެކަންާ ފަރ ތްތަކުންާ އެކުރަްއވ ާ އެކަންާ ެވވަޑަިއެގންދެއްވ ށޭާ

ނަމަާއެކަންާރަނަގޅުމަަގށްާއެޅުވުަމކީާހަމަގައިމުވެސްާާާާރަނަގޅަށްތޯާބެއްލެވުމަށް.ާެއޮގތުންާޯގސްކޮށްާކުރައްވ ާކަެމއްާ

ާާދެކެން.ާައދިާޯގސްާފަރ ތްތައްާއެާާާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާާއެއްާާބޭފުޅުންެގާޒިންމ ާާޮގތުަގިއާއެާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 

ތަންތަނަށްާކަމަށްާޤ ބިލުާރަނަގޅުާފަރ ތްތައްާޢަްއޔަންކުރުމަކީާވެސްާހަަމާާާފަރ ތްތަކުެގާވަޒީފ ާއިންާދުރުކޮށްާއެ

ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލަށްާވ ހަކަދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުެގާހިތަށްާާާކަމެއްާާމުހިއްމު

ތަޞްދީޤުއަންނަާާމިހ ރު ޤ ނޫނުާ މ ލިއްޔަތުެގާ ާާނީާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުންާާހުނުކުރެއްވުމަށް ބިލުާ މިާ ޮގތުަގއިާ އްޖަތެއްެގާ

އެާ އެީއކީާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ސ ފުކޮށްާާާދެއްކެވީމަ.ާ ވަރަށްާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ކުރެްއވޭނެާ ޮގތަށްާ
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ކަމަށްާާާާހިނދަކުާވަުގތުންާއެާބިލެއްާތަޞްދީޤުކުރައްވ ނެާާނުވ ހ ސުޕްރީމްާކޯޓުެގާޙުކުމުަގއިާޤުދުރަތީާކަމެއްާކުރިމަތި

މުހިއްމުާާާޙުކުމްކުރަްއވ ފައި ތަބ ވެަވޑަިއަގތުމަކީާ ެވސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ެއައށްާ އެކަންާާާާވ އިރުާ އެހެންާ ކަމެއް.ާ

ާޮގތުަގއިާޤައުުމެގ...ާާާާކުރަްއވަންާވެސްާޖެހޭނެ.ާއެހެންނޫނީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ކުރިއަށް ވ ހަކަފުޅުާ ދ އިރ ަގއިާ ބިލުެގާ މިާ މެންބަރުާ ސަމ ލުވެަވޑަިއެގންނެވުމަށްާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދެވުމަށްާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާަގލޮ

ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާިވދ ޅުވިާމިާއިޖުތިމ ޢީާރަްއކ ތެރިކަމުެގާބިލުާފ ސްވީމަޭއާާއ ދެ،ާއެއީާހަމަާމިާދެންނެިވހެން

ޤ ނޫނުާާތިމަންނަ މ ލިއްޔަތުާ އެހެންވީމ އަށްާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވޭނީ.ާ ަނވާލީ ،  ާ ަދނ  ިމ  ައޅުަގނޑުާާައުޅަގނުޑ  ާ.

ވަހަކުންތޯާމިއީާހަމަގައިމުވެސްާވ ނީާކިހ ާދުާާއަކީ،ާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނަކަށްާާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަ

މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއިނޭގނެާކަމެއް.ާޢ އްމުކޮށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ

ފ ސްވެެގންދިޔަ ިމތަނުންާ ައވަހަށްާ އެންމެާ ާާާާކަމުަގއިާާޤ ނޫނެއްާ އަދ3ާާާިިވޔަސް ނަގ .ާ އެބަާ ދުަވސްާ ާާމަހެއްހ ާ

ކު މިއޮތްއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޗުއްޓީރިއަށްާ ބޮޑުާ އަންނަނީާ ިމާާާާ އަިއސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމ ފައިާ ޗުްއޓީާ އެާ އެއް.ާ

ކަމަށްާާާވ ނަމަާސުޕްރީމްާކޯޓުންާވަުގތުންާތަޞްދީޤުކުރަންވ ނެާާކަމަށްާާާމަސައްކަތްާމިތަނުަގއިާކޮށްެގންާނިންމައިފި

ަސލަ ،  އެހެންވީމ މަސްާފަހަށް.5ާާާާާމީެގާާދ ނީާާއެކުރެއްވިާޙުކުމްާނިމިެގން ާާެއއްާާާިމީއ ަހަމ ަވަރށ  ީސިރަޔސ  ަމއ 

އި އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ ވ ހަކަކަމުަގިއާ ކަންތައްތަކުެގާ އ ދެ،ޖުތިމ ޢީާ ެއކުާާާދެކެޭވއިރުާ އުފަލ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ބޭނުން ޝުކުރުއަދ ކޮށްލަންާ ވެސްާާއަޅުަގނޑުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހެދިާ ފިލްމުާ މުޖުތަ"ނިޢުމ "ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާމަޢާ .ާ

ކިޔ ފައި "ނިޢުމ "ާ އަމ ޒުކުރަްއވަިއެގންާ މައްސަލައަކަށްާ އިޖުތިމ ޢީާ ުގޅުންހުރިާ އުފައްދަަވއިދެްއިވާާާާވަރަށްާ ފިލްމެއްާ

ހަމަާާއްމ މެންމުހަ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޝުކުރުާާފަދަާ ެއކުާ ފަޚުރުވެރިކަމ ާ ބޭނުން.ާާއަދ މިފުރުޞަތުަގއިާ ކުރަންާ

ެއކްޓު އެާ ނިޢުމ މެއޭަގއިާ މުޢ ޒުާާންކޮށްދެްއވިާ ޔޫއްޕެމެންާާމެންާފަދަ،ާ ބޭފުޅުންނަާާފަދަ،ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާާފަދަާ ށްާ

ޝުކުރު ސީރިފަށްފަށުންާ މިފަދަާ ހުރިާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސަބަބަކީާ މަްއސަލަތަްއާާދަންނަވަން.ާ ޔަސްާ

ފުރިހަމަާާރައްޔިތުންނ  އެހ ާ ފޯރުކޮށްދީާާހަމައަށްާ ާާާާޮގތެއްަގއިާ ެއކަންކަމަށް ޮގތުންާހޭލުންރައްޔިތުންާ ތެރިކުރުވުމުެގާ

ކޮށްދެްއވި ކަމެއްާ އެފަާާއެފަދަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބޮޑަށްާކަމަށްޓަކައި.ާ ވަރަށްާ ރ ތްތަކަށްާ

ކިބައިންާާޝުކުރު މީހުންެގާ ނުބަިއނުލަފ ާ އެފަދަާ ހ ސިލުކޮށްާ ޢިބުރަތްާ ރައްޔިތުންާ އެކަންކަމުންާ އަދިާ އަދ ކޮށްާ

އަޅުަގނޑުމެ ވެސްާސަލ މަތްކޮށް،ާ ތެދުވުމަށްާ ދެކޮޅަށްާ އެކަމ ާ ހޭލުންތެރިވެާ އެކަންކަމަށްާ ސަލ މަތްކޮށްާ ޤައުމުާ ންެގާ



49 

 

ައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން ޮގވ ލަން.ާއ ދެ،ާ ވަނީާާާއަޅުަގނޑުާ

ޞްދީޤުވެާރައްޔިތުންނަށްާމީތިާފޯރުކޮށްދެވޭާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރަމޭ.ާެއކަމަކު،ާމިާބިލުާތަ

ހަ ރައްޔިތުންނަށްާ މިކަމަކީާ އިންސ ފުވެރިކަމ ާާހިސ ބުންާ ކަމަކަށްާާމަހަމަކަމ އިާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ އެކުާ

ާހައްދަވައިދެއްވުންާއެދެމޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

އެާވަޢުދުާެއީއާާާާ.ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާސަރުކ ރ ާހަވ ލުީވާމަިއަގނޑުާއެްއާަވޢުދެއްވެ

ބިންަގލެއްާ ހިންުގމުެގާ ސަރުކ ރުާ އުއްމީދުކޮށްެގންާ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހަދަންާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާކަމަށްާ ާއަމ ޒުކޮށްެގން.ާ

އެމް ވަޢުދަކީާ އެާ އޯގ ތެރި.ޑީ.ޕީރައީސް،ާ ސަރުކ ރަކަށޭ.ާ އޯގ ތެރިާ ވ ނީާ ސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ،ާާެގާ ާާސަރުކ ރޭާ

ހުރިހ ާ މުއްސަނދިކަމ އިާ ހުރިހ ާ ޤައުުމެގާ މިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެއީާ މ ނަކުރީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރޭާ އޯގ ތެރިާ

އެކީާފެތުރިެގންދ ނެ،ާބެހިެގންދ ނެާާާމ ވަސީލަތްތަކަކީާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާތެރޭަގއިާކޮންމެެވސްާަވރަކަށްާހަމަހަމަކަ

ާާާާވަސީލަތްތަކަށް ކަންތަކަށް މުއްސަނދިާ ވަޢުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ތެރޭަގިއާާހަދަން.ާ ރައްޔިތުންެގާ ދަކަށްީވ.ާ

ދުވަހެ ފަރަޤުާ ފުއްދުންތެރިކަމުެގާ ބޮޑުވަމުންމުއްސަނދިކަމ އިާ ދުވަހަކަށްާ ާާާާއްާ ފަރަގުާދ ތީވެ. އެާ ެގާާއެހެންނަމަވެސް،ާ

މަސައްކަތްކުރ ނަން އަޅުަގނޑުމެންާ ކުޑަކުރަންާ ސަރުާާއަސަރުާ ދިވެހިާ ފަރަގުާކަމަށްާ އެާ އެއީާ ޒިންމ އެކޭާ ާާކ ރުެގާ

ކަމަށްާބަލަން.ާާާއެއްާާނައްތ ލ ާއެާފަރަޤުެގާއަސަރުާރައްޔިތުންެގާތެރޭަގއިާކުޑަކުރުންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒިންމ 

ާާ ޮގތެއްަގއި މަިއަގނޑުާ ދެކަެމއްާ ތަޢ މިކަމަށްޓަކައިާ ެއއްކަމަކީާޓެކްސްެގާނިޒ ެމއްާ އަމ ޒުކުރީ.ާ ކޮށްާާރަފުސަރުކ ރުންާ

ފައިދ  އިޖުތިމ ޢީ..ާާވިޔަފ ރީެގާ ދައުލަތުެގާ ބޭނުންކުރ ނީާ އެާ ދެންާ މަންފ ާ ލިބޭާ އިންާ ޓެކްސްާ ލިބޭާ ކީކޭތޯާާާާ.އިންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއިޝ ރ ތްކުރަްއވ ތީ.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާެގންދަވ ާއިނޭގތޯ.ާާނޫން.ާކުރިއަށް

 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާهللاމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުއްާ

ފައިދ  ވިޔަފ ރީެގާ ނިޒ މުންާ ޓެކްސްެގާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާާާޝުކުރިއްޔ ާ ދެންާ އެއީާ ަމންފ ާ ލިބޭާ އިންާ

ާާ އިޖުތިމ ޢީ ތެރޭަގއިާ މަންފ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުންކުރެވޭނެާ ޮގތުަގއިާ ނެޓެއްެގާ ނުވަތަާސޭފްޓީާ ާއެއްާާާރައްކ ތެރިކަމަށްާ

އެއްާެއއީާއެާސޭފްޓީާނެޓުންާއެްއވެސްާރަްއޔިތަކުާނައްޓ ލަިއެގންާވެއްޓިެގންާާާާކަމަށްާހަދަން.ާސަރުކ ރުެގާޒިންމ 

ޒިންމ  ސަރުކ ރުެގާ އެއީާ ނުދިނުންާ އަާާދިޔަާ ދުަވސްވީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މ މައިންނ ިއާާެއއް.ާ ޅުަގނޑުމެންެގާ
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މީހުންާާ، ކ ފައިން ބަފައިންާާ، ދުވަސްވީާ މައިންނ ިއާ އެކަނިވެރިާ ތިބިާ ތެރޭަގއިާ އިންާާާާބައްޕަާާ،އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބޮޑުވަމުން އެހީއެއްނެތިާ މައިންބަފައިންެގާ ތިބިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ ކުދިންާ ތުއްތުާ ދ ާ

ސްވ ނެާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާތިބިާއެންމެާނިކަމެތިާމީހުން.ާއެންމެާބޮޑަށްާސަރުކ ރުެގާއެންމެންާވެސްާއެއްބަ

އެހީ ސަރުކ ރުންާާާފަރ ތުންާ މިހ ރުާ ހައްތަހ ވެސްާ މިއީާ މީހުންނަށް.ާ ނިކަމެތިާ އެންމެާ މިާ ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭނީާ އެއްާ

ދައުލަތުެގ އެހީާ ިމާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހީތައް.ާ ފަރ ތުންާާފޯރުކޮށްދެމުންދ ާ ސަރުކ ރުެގާ ފަރ ތުން،ާ ާ

ޞައްޙަާާެގާހަމަައކުންާލިބޭާމަޢުލޫމ ތަށް،ާާއެހީފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިާކޮންމެެވސްާވަރެއްެގާުއސޫލަކުންާކޮންމެވެސްާވަރެއްާ

ާާމަޢު ކަމަށްާމިއަދުެގާާާމުާކަމެއްހިއްލަތަށްާބަލ ފައިާއެހީފޯރުކޮށްދިނުމަކީާކޮންމެހެންވެސްާމުހ ާލޫމ ތަށްާމީހ ެގާއަސްލު

ާާ މީހ ެގ ބަލައިާ މަޢުލޫމ ތަށްާ އުސޫލަކުންާ ދެކޭ.ާ އަޅުަގނޑުާާހ ސަރުކ ރުންާ އެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށްާ ބަލައިެގންާ ލަތަށްާ

ާާ ޮގތުންާދަންނަވ ލ ނަން. 2009ާާާާމިސ ލެއްެގާ 53000ާާާާވަނަާއަހަރު މިލިޔަންާރުފިޔ ާސަރުކ ރުެގ80ާާާާމީހުންނަށް

ާާާާފަރ ތުންާއެހީެގ ހަމައަށްާާާާހުންާފެށިެގންާމިއަދުެގާނިޔަލ ރުާޖެނުއަރީާމަވަނަާއަހ2010ާާަޮގތުަގއިާހޭދަކުރެވުނު.

56000ާާާާ ާާާާމިލިޔަންާރުފިޔ ާހޭދަކުރެވިފައިާއެބ106ާާަމީހުންނަށް ލ އިރުާރަީއސް،ާހަމަާމިާބަލައިއޮތް.ާޢިްއޒަތްތެރި

ާާ 2008ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅ ކިޔ ލަންާހަމަާރަނަގޅު ފިޔ ާާމިލިޔަންާރ48ާާުވަނަާައހަރުާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުެގާއަހަރު

ާާ 7000ާާާާހޭދަކުރެވިފައިާވަނީާވެލްފެއަރާފަންޑުންާއެންމެ 8ާާމީހުންނަށް.ާއުސޫލަކުންާހަމަހަމަކަމުންާކަމެއްާކުރީމަ

އަށްާއިތުރަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެހީާފޯރުކޮށްދެޭވކަންާމިއޮތީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަންާއޮތްާހެއްކެއް.ާާާުގނަ

ރީކޮޅުާޖުލައިމަހުާމ ލިްއޔަތުާޤ ނޫނަށްާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއިޞްލ ޙެްއާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާިމއަހަރުެގާކު

ާާ އިޞްލ ޙުެގ ެގނެވުނުާ މިާ މުދަލެއ7ާާާްެގނައި.ާ ދައުލަތުެގާ ވަނީާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ވަނީ،ާ ބުނެފައިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ޮގތުަގއިާނުވަތަާނުސީ ާޔެއްާނުވަތަާމަންފާ އްެވސްާލުދ ޮގތުަގއިާނަމަވެސްާއެާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާދޭންވ ނީާސީދ ާ

ެވސްާފަރ ތަކަށްާދޭންވ ނީާނުވަތަާދިނުމަށްާއެއްބަސްވ ންވ ނީާއެއްާެއއްާާެއއްާނުވަތަާސަބްސިޑީާާއެއްާނުވަތަާއެހީ

ޮގތުގެާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ޤ ނޫނެްއަގިއާ ކަމ ބެހޭާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ިމާާާާރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ އަދިާ މަތީންނެވެ.ާ

ާާ ކުރުމުެގާޮގތުންާާނީ،ާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތުާތަންފީޛުވަނަާމ އްދ ަގިއާބުނެފައިާއޮންނ10ާާައިޞްލ ޙުެގާމިާބިލުެގ

އެހީ ެއއްވެސްާ ރަްއޔިތަކަށްާާާާފައިސ ެގާ ފަންތިއެްއެގާ ނުވަތަާ ރައްޔިތަކަށްާ ދިވެހިާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ އެްއާ

ާާކަމ ާުގޅޭާާ، ޔިތުންެގާބަޔަކަށްާދޭންވ ނީާނުވަތަާދެމުންާެގންދަންވ ނީލަތެްއާދިމ ވެފައިވ ާރައްާހ ނުވަތަާަވކިާޚ އްޞަާާ

ޮގތުެގ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ޤ ނޫނުަގިއާ އެާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މަތީންނެެވ.ާާާޮގތުންާ

ން،ާއެހީާދެމުންާދިއުނާްާަގއިާހިމަނައިެގންާސަބްސިޑީާދެމުޮގތަށްާބަޖެޓުާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކަންކުރަމުންާދިޔަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދިވެހިާސަރުކ ރަށްާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާތ އްޓެްއާއެރި.ާއެާތ ށިާފޫބަްއދަންވެެގންާރައްޔިތުންނަށްާާ

ނުެގންނަން ހުްއޓުވުމަކަށްާ އެހީތައްާ އައިާ އަޅުާާލިބެމުންާ ުގރޫޕުެވެގންާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ޢިްއޒަތްތެރިާާަގނޑުމެންެގާ ެގާ

މައްޗަ ޢިމެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ އަޙްންޮގޅިާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ މިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ބިލުާ މިާ ދީދީާ ާމަދުާ
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އޮތީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާސަރުކ ރުެގ،ާޯއގ ތެރިާސަރުކ ރެްއކަމުެގާސިޔ ސަތުތައްާޤ ނޫނީާފުރިހަމަކަމެްއާ

ނިންމ ލަ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލުން.ާ މިާ ހަަމާެގނެސްދެވޭނެާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އެއްފަހަރުާ އަދިާ މުންާ

މަދުާދީދީ،ާމައްޗަންޮގޅިާުއތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ.ޑީ.ޕީެގާޗެއަރޕ ސަންާމ ރިޔ ާައޙްއަޅުަގނޑުމެންާޕ ޓީެގާއެމް

ާމެންބަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަމުންާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

 

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާލިބުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގ

ާ هللاالحمدهلل  `. رسول  على  والسالم  ހުށަހެޅިފަިއވ ާާوالصالة  އަިއސްާ ފަހަކަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.

ބިލަކީާމިާމަދުާދީދީާހުށަހެޅުއްވިާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްބިލުތަކުެގާތެރެއިންާމަްއޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢި

ބިލެއް ބިލުާާާފުރިހަމަާ މިާ ނަމަވެސްާ ބިލެއްާ ފުރިހަމަާ ބިލަކީާ މިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާ ކަމުަގއިާ

ފުރިހަމަކުރައް ބިލުާ މަރުޙަލ ަގއިާ އެންކޮމިޓީާ ހިނގަމުންދ ާ މިހ ރުާ މިާާސްޕ ވ އިރުާ މިހ ރުާ ދަށުނާްާާާއަކީާ ޤ ނޫނުެގާ

އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ސޯޝަލްާ ތަނަކަށްވެާ ާާާާހިނަގމުންދ ާ ކައުންސިލަކުން،ާއަކީ ޕްރޮޓެކްޝަންާ ނެޝަނަލްާ

ނެޝަނަލްާސޯޝަންާޕްރޮޓެކްޝަންާކައުންސިލަކުންާހިނގ ާތަނެއްެގާޮގތުަގއިާެވެގންާދިއުމަކީާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާ

ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންކަމުންާާާޮގތެއްަގއިާައދިާހަމަހަމަާޮގތެއްަގއިާލިބިެގންދ ނެާކަމެއްާާމަންފ ާފުރިހަމަ

މިާޤ ނޫނަކީާމިފަދަާކައުންސިލެްއެގާދަށުންާހިނަގމުންދ ާޤ ނޫނެއްެގާޮގތުަގިއާާާާ،ޤ ނޫނަށްާމިފަދަާކައުންސިލެއްާާމި

ހަމަޖެހިާމިާރައްޔިތުންނަށްާދެވޭާޚިދުމަތްތައްާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތުަގއިާލިބިެގންދ ނެާޮގތަށްާޤ ނޫނުާފަރުމ ކުރުމަކާީާ

ޅުާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުައސ ސީެގާޚިދުމަތެއްާދޭއިރުާާޮގތުަގިއާއެންމެާރަނަގާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 

ކަމަށްާވ އިރުާމިހ ރުާކަންތައްާކުރެވެމުންާދަނީާއެޮގތަށްތޯާާާާނުވ ނެާާއެްއވެސްާރައްޔިތަކަށްާތަފ ތުކުރުމެއްާޮއވެެގން

ކަމެއް ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަރަންޓުއެއީާ އެނިގަވޑައިަގންނަވ ނެާ ާ.ާާާާ ތެލުެގާާާާފައިސ ބިލުެގ އިންާ

ޗ ޖުާމިހ ރުާންަގވ .ާއެހެންނަމަެވސް،ާއެާސަާރސަބްސިޑީޒްެގާޮގތުަގއިާމިާނަގ ާސަރާޗ ޖުާވަރަށްާބޮޑުކޮށްާއެބަާނަ

ޢ އްކަނޑުއްާ ދިވެހިާާވ ލަދެްއވަނީާ ރައްޔިތުން.ާ ދިވެހިާ ހަމަާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަކީާ ވިޔަފ ރިކުރ ާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ މުާ

އެާާާރައްޔިތުންނަށް ޗ ޖެއްމީާާވ އިރުަގއިާ ސަރާ ެއާ ތަފ ތުކޮށްެގންާ ޮގތެއްާާހުންާ އަާާނެޭގނެާ ޅުަގނޑަކަށްާާވެސްާ

އެހެންވީމ  ަކެމއ  ،  ނުވިސްނޭ.ާ ެޖޭހ  ާނަލނ  ިވސ  ައުޅަގނުޑެމނ   ެވސ   ޤ ނޫނުތައްާިމީއ  ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.

ހިނަގމުންދ  ުމޢައްސަސ ތައްާ ޮގތ ިއާސަރުކ ރުންާ މިާާހިންގ ާ ޖަވ ބުދ ރީޮގތ އިާ ބަލައިާ އެންމެާކަންތައްތައްާ ކުރެވޭނެާ

ހ ޒިރުކު ފަރ ތެއްާ މިއިންާ މަޖިލީހަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނެތް.ާ މިއަދަކުާ ނެތް.ާާފުރިހަމަޮގތެއްާ ޮގތެއްާ ރެވޭނެާ

ެވސްާާާާެވސްާނެތް.ާއަދިާހ ޒިރުކުރެވޭނެާޮގތެއްާާޕްޝަންާކޮމިޝަނަށްާމިއިންާފަރ ތެއްާހ ޒިރުވ ނެާޮގތެއްކޮރައެންޓި

އޮތުމ ނެތް މިހެންާ ކަންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މުސްތަޤުާާ.ާ މިނޫންާއެކީަގއިާ ސަރުކ ރުންާާާާބަލުަގއިާ ޮގތްތަކެއްާ

ވެސްާއެބަާހޯދަންޖެހޭ.ާާާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަންާއެބަޖެހޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުތަކަށްާބޯލަނބ ނެާޮގތްތަކެއްާ
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ކަމަކީާސު ކަާކޮންމެާ ކޯޓަކުންާ އެހެންާ ނޫނީާ ކޯޓުންާ ައުގެވއްޓޭޕްރީމްާ ނިންމަިއެގންާސަރުކ ރުެގާ ޮގތަށްާާާާންތައްތައްާ

ދޭތެރޭަގއިާސަރުކ ރުންާވިސްނަން،ާޚ އްޞަކޮށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާާާޔ ޮގތަށްާމިާދޭާލަފަާާދ ާާކަންތައްތައްާެވެގން

އަޅުަގާާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެާ ސުކަމަށްާ ފަހުންާ ދ ދިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ނިންނޑުާ އެާ ކޯޓުންާ ދެާޕްރީމްާ މިާ

ކުާޤ ނޫނުާމ ނަކޮށްާޤ ނޫނީާނިކުފ ނުެގާކައިރީަގއިާތިބިާިއޚްލ ޞްތެރިކަމެއްާނެތްާބަޔަާމަާާާނިންމުމަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާއެ

އެލަފ  ސަބަބުންާ ސަރުކ ރުެގާާާާއެރުވުމުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނ ކ މިޔ ބެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ލިބިވަޑަިއެގންނެިވާ މަނިކުފ ނަށްާ

މަނިކުފ ނުެގާކައިރީަގއިާތިބިާސިޔ ސީާމުޝީރުންނ އިާއަދިާއެހެންާޤ ނޫނީާާާރަކީާއެމޫނުމަތީަގއިާއެާޖެހުނުާއެތިފަހަ

ާާމަނިކުފ ނެުގާކަންކަށިމަތީަގއިާޖެހިާއެތިފަހަރެކޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާމިއީާޙަޤީޤަތުަގއިާއެާާދޭާމީހުންާއެާާލަފ 

މަުގއޮޅުވ ލަންާކުރ ާކަންތައްތަކުެގާނަތީޖ .ާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާމަނިކުފ ނަށްާމަުގާދަްއކަންތިބިާމީހުންާއެމަނިކުފ ނުާާ

ކަމެއް. އިސްތިޤުާާހިތ މަކުރަންޖެހޭާ ޤައުުމެގާ ކުރިމައަޅުަގނޑުމެންާ މީހުންެގާ ބޭރުާ ގެއްލިާ ެވސްާާލ ލުާ ތީަގއިާ

ފަޟީޙަ ނުވަތައަޅުަގނޑުމެންާ ތިބިާ ދިނުމަށްާ އިރުޝ ދުާ ސަރުކ ރަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަނީާ ާތްވަުމންާ

ކަމެއް.ާާ ވިސްނަންޖެހޭާ ދޭތެރޭާ އެކަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމީއާ ސަބަބުން.ާ މުޝީރުންެގާ ތިބިާ މަޝްވަރ ދިނުމަށްާ

ދ ތީާއެކަމަށްާއުފ ކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާާާޚިދުމަތްތަްއާލިބެމުންސްޕ ގެާތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންޢިއްޒަތް

ޢިއްޒަތް މިތަނުންާ ފ ހަަގކުދެންމެާ މެންބަރަކުާ މެންބަރާުާރެއްިވ،ާާތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ

ާާ 102ާާާާފ ހަަގކުރެްއވި ވ ހަކަ. ޚަރަދުކުރެްއވިާ ރުފިޔ ާ 56000ާާާާމިލިޔަންާ ރުފިޔ 102ާާާާމީހުންނަށް މިލިޔަންާ

ާާާާޚަރަދުކުރެވުނު 56000ާާާާއިރުަގއި 112ާާާާމީހުންެގާއަތުން ާާއެންމިލިޔަންާރުފިޔ  ލިބިފައިާހުންނ ނެ.ާއެއީާއަށްާާސްޕ 

ާާމީހެ އަތުން މީހ2000ާާައްެގާ ކޮންމެާ ހޯދ ާ ޚިދުމަތްާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ދެއްކިޔަސް.ާ ކުާރުފިޔ ާ

ވ ހަކަާދެއްކުންާާާާއެ ،  ަަދުންާޚަރަދުކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމ ިމ ިއުތަރށ  ައުތާލަފިއ މ،  ދައްކަންޖެހޭ.ާއެހެންީވމ 3500ާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާެއބަޖެހޭާބޭރަށްާޮގސްފައިާިމާާނޫން.ާާާއެއީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތެއް

ހަމަޖެހިފައި މިާ އެހީ.ާ ދިޔައިާާލިބޭާ މިހ ރުާ ހޮސްޕިޓަލަށްާ ފުރަތަމަހުރިާ އެންމެާ އޮޕަރޭޝަން.ާވެސްާާާމަާ ކުރ ނީާ ާ

އެ ،  އެހެންވީމ  ަސުރާކަރށ   މިފަދަާާާާބަިމ  ރ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭާ ބޭރުންާާާާއްޖެޚިދުމަތްތައްާ އިންާ

ޮގތަކަށްާާާާހޯދައިދިނުމުަގއިާމިހ ރަށްާވުރެާރަނަގޅުާޮގތްތަކަށްާއަދިާރަނަގޅުާޚިދުމަތެއްާލިބޭނެާޮގތަކަށްާޚަރަދުާކުޑަާ

އެކަންާކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާވެސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާއ ދެ،ާދެންާައޅުަގނޑަށްާއަޑުިއވިެގންާާ

ާކުރ ާާއަކީާސަރުކ ރުންާާވަނަާމ އްދ 10ާާވަނަާމ އްދ ެގާވ ހަކަ.ާމ ލިްއޔަތުާޤ ނޫނުެގ10ާާާާމ ލިްއޔަތުާޤ ނޫނުެގާާދިޔައީާާ

ުގޅިެގންާރައްޔިތަކަށްާނުވަތަާރައްޔިތަކަށްާނޫންާމީހަކަށްާެވސްާެއއްވެސްާކަހަލަާއިނ ޔަތެްއާާާާވިޔަފ ރިާމުޢ މަލ ތްތަކ 

ާާ އެއީ ވ ހަކަ.ާ ދިނުމުެގާ ެއއްާ ސަބްސިޑީޒްާ ވ ހަކަނޫނީާ ސަބްސިޑީޒްެގާ ދޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނޫން.ާާާާޢ އްމުާ އެއްާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާާާާއެހެންވީމަ،ާމިއީާވެސްާޤ ނޫނުާއޮޅުވަލ ާޤ ނޫނުާމ ނަކޮށްދިނުމުަގއިާހުރިާމައްސަލަެއއް

ސަ ބޭނުމަކީާ ޤ ނޫނުެގާ އައިލެންޑުޙަޤީޤަތުަގއިާ ުގޅިެގންާ މުޢ މަލ ތްތަކ ާ މިކުރ ާ ދޭންާއޭިވއޭޝަނަާާރުކ ރުންާ ށްާ
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ރުފިޔ  މިލިައންާ ސަތޭކަާ ކުންފުނިތަާާހަމަޖެއްސެވިާ އެހެންާ ނޫނީާ ާާއ އިާ ޮގތުަގއި ސަބްސިޑީޒްެގާ ޔޫޓިލިޓީޒްާާކަށްާ

ަގިއާނުހިމަނ ާނޫނީާޤ ނޫނީާއިމެުގާތެރެއިންާނޫނީާއެކަންާާކުންފުނިތަކަށްާމިދޭާސަބްސިޑީޒްާެއޮގތަށްާދިނުންާބަޖެޓު

ހަމަޖެއްސުން އެކަންާ ޮގތަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިނުކުރެވޭނެާ ރަނަގބީލު.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ އެނޭގާާާާޖެހުމ ާ އެކީާ

ދިވެހިާާ ފ ސްވެާ ޮގތެއްަގއިާ ފުރިހަމަާ ބިލުާ މިާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަވަނީކަން.ާ ވަުގތުާ އަޅުަގނޑުެގާ

ބިލެއް ހިތްހަމަޖެހޭާ ާާާާރައްޔިތުންނަށްާ މި މިހ ތަނަށްާ އެހެންމެާ ހަމަާ ވެެގންދިއުން.ާ ބިލުާ މިާ މަޖިލީހުނާްާކަމުަގއިާ

ކަމަށްާާާާކަމެއްާާާމަކީާެވސްާމުހިއްމުފ ސްކޮށްފައިާސަރުކ ރުންާޢަމަލުނުކޮށްާހުރިާޤ ނޫނުތަކަށްާސަރުކ ރުންާޢަމަލުކުރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ ބިލަށްާާ މިާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެްއާ

އިރުަގއިާއެާޖަލްސ ާނިމެމުންާދިޔައިރުާާާާވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކަިއާއެންމެާފަހުންާދުވަހުާއަޅުަގނޑުމެންާޖަލްސ ާބޭއްވިާ

ދާުާމަރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްވ ހަކަދަްއކަވަންާހުންނެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާެއީއާވިލިމ ފަންނުާދ އި

ާއަރުވަން.ާާާއިންާމަނުކުެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްާނިންމ ލެއްވުމަށްާމިާފުރުޞަތުހ ންާޙުސަނި

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާއެާދުވަހުެގާވ ހަކަިއަގއިާކުރިއަށް ާާެގންދެވީާމި ވަނަާމ އްދ ެގާބަެއްއ5ާާާާބިލުެގ

1ާާާާާާޮގތުން.ާޭއެގތެރޭަގއިާްގރޭޑުާާާއަކުރުތަކ ާބެހޭ ާާއިން ެގާކަންތަކުެގާވ ހަކަ.ާިމާާކުދިންެގާފޮތްާލިސްޓ10ާާާުފެށިެގން

ބޭފުޅުންެގާތުއްޕުޅުާާާާހ ލަތުަގއިާމިހ ރުާވެސްާރ އްޖެތެރޭެގާއެތައްާރަށެްއަގިއާއެބަތިބިާރައްޔިތުންާވ ނުވ ާނޭނިގާއެ

ޮގތުންާދަރިންނަ ޢަމަލުކުރެއްވިާ ިމާ ސަރުކ ރުންާ ޮގތެއްާ ހޯދޭނެާ ފޮތްާ ބޭނުންވ ނެާ އަހަރަށްޓަކައިާ މިއަންނަާ ށްާ

ޔަކަސްާާނީ.ާޤ ނޫނެއްާއަދިާެގނައޮޅުންއަރައިެގންާވަރަށްާބޮޑެތިާޯގސްތަކެއް.ާިމއީާއިޖުތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަންާނަގ ލަ

ާާ ެއއްބަސްވުން ޤައުމުާ މުޅިާ ައދިާ އޮތަސްާ ނޫނީާާާހުރިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އިޚްލ ސްތެރިކަންާ އެބަެއްއެގާ ނަމަވެސްާ

އެާދެއްކެވީާމިސ ލަށްާއައްސަރިބަހ ިއާާ ނުވ ނެކަމުެގާނަތީޖ .ާދެންމެާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

އެާ ނަާާާސ ބަސް.ާ ފޭރިެގންާ އަތުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ޙަޤީޤަތް.ާ މަދަނައިެގާ މިއަދުެގާ ވިދ ޅުވެދެްއވީާ ެއާ ގ ާާމަނިކުފ ނުާ

އުސޫލުންާރަްއޔިތުންާއަތުންާފައިސ ާހޯދ ފައިާފައިސ ތަކެްއާތިމަންނ މެންާރައްޔިތުންނަށްާދީފީމޭ.ާމިއީާމަިއަގނޑުާާ

ކަމުަގިއާާާާސިފައެްއަގއިާލަދުަގންނަޖެހޭނެާކަމެއްާާވަޢުދޭާވިދ ޅުވެާވ ހަކަދެއްކެވުންާެއއީާިމއަދުެގާސަރުކ ރުާރަސްމ5ާާީ

ކުރިންާދުވަހުާވެސްާއަޅުަގނޑުާވ ނީާދަންނަވ ފައި.ާާާ.އްމުާބިލެއްެގާވ ހަކައަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާމިާބިލަކީާމުހި

ެއާާ ރަނަގޅޭ.ާ ޢަމަލުކޮށްފިއްޔ ާ އައުމުންެވސްާ ީމތިާ ސިފަިއަގއިާ ޤ ނޫނެއްެގާ ތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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ހިތްވަރ  ޚ ްއޞަާާމަސައްކަތްކުރުމަށްާ ތެރެއިންާ މީެގާ އ ދެ،ާ ޮގވ ލަން.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާާޮގތެްއަގާާއެކުާ ވަނ5ާާާައި

މ އްދ ެގާކޮންމެާމީލ ދީާމަހެއްެގާއެހީެގާޮގތުަގއިާކޮންމެާީމހަކަށްާލިބިދޭނެާއެންމެާމަތީާއަދަދު.ާވަކިާއަދަދެއްާބަލިާ

ައދެދެކޭާދެވޭނީާދަންނަވައިާވަކިާ ަވކިާ ފިއްތުމަކަށްާޤ ނޫނަކުންާާާމީހަކަށްާކަނޑައަޅައިާ ޮގތަކަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންާ

އަާާާބ ރުއެޅިދ ނެ ާާކަމަކަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ެއީއާ ަގބޫލެއްނުކުރަން.ާ ވެސ35ާާާާްޅުަގނޑުާ އެނޫންާ މ އްދ ،ާ ވަނަާ

އެހެން ކޮންމެެވސްާ ެއކަންތައްާ ވެދ ނެތީވެާ ޢަމަލަކަށްާ ޚިލ ފުާ މ އްދ ތަކ ާ ހުރިާ ކޮމިޓީެގާާާާހަމަހަމަކަންާ ޮގތަކަށްާ

އަހަރެ މީލަދީާ ކޮންމެާ ައދިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ހުކުރުމަށްާ ލިބޭނެާާމަރުޙަލ ަގއިާ ޮގތުަގއިާ އެހީެގާ އްެގާ

އަދަދެއްާވެސްާވަކިާބަޔަކަށްާކަނޑައެޅުަމކީާެއއީާސަރުކ ރަކަށްާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާޤ ނޫނަކުންާކްލޯޒްކޮށްލަންޖެހޭާ

ކަމެއް ނުދެާާވަރުާ ައޅުަގނޑުާ )ށާ(ކަމުަގއިާ މ އްދ ެގާ މިާ ހަމަާ އަދިާ ޮގތުންާާކެން.ާ ރައްކ ތެރިކަުމެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ަގއިާ

އެ ބިނ ކޮށްފަިއވ ާާކަނޑައަޅ ާ ަގވ އިދުާ ހަދަފައިވ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ހުށަހެޅުންާ އެހީދޭާ ތެރެިއންާ ހީތަކުެގާ

ވ ންޖެހޭނެ މީހަކަށްާ ފުރިހަމަވ ާ ޝަރުރުތަްއާ ކަނޑަައޅ ާ އެހީދިނުމަށްާ މަތިންާ ބަޔ ންކުރ އިރުާާާާއުސޫލުތަކުެގާ ކަމަށްާ

މ އްދ  އިތުރުާ ހުށަހަޅަންޖެާާމީެގާ ލ ންާ ސަރުކ ރުންާ ިމއަދުާ އެީއާާާާހޭެއއްާ އެބަކުރަން.ާ ަގބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ހުށަހެޅުމުންާއެާ އެދިާ ޕ ޓީަގިއާރަމީާާއެހީއަށްާ ޭއެގާާހަކީާވެރިކަންކުރ ާ ީމހަކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާ ޖިސްޓްރީވެފަިއާއޮންނަާ

ެވސ   ،  ޔަކ ާމިކަމެްއާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ރަޖިސްޓްރީާކޮޕީާހުށަހަޅަންޖެހޭނެ.ާއެާނޫނިއް ވާަހަކ  ަލނ   ެއ  ފަާހަގޮކށ 

ލީ  ފަާހަގޮކށ  ަމުޖޫބުރެވެގނ   .ާއަދިާއަސ ސީާއެހެންާބޭބޭފުޅުންނަށްާވ ހަކަދެއްކުމަށްާފުރުޞަތުާދިނުމަށްޓަކަިއާަހަމ 

ޮގތެއްަގިއާާާާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރުކޮށްލަމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަކ އިާމިފަދަާޚ އްޞަ

ރައްކ ތެރިކަ ވ ހަކައިޖުތިމ ޢީާ ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންާާާމުެގާ ރީޖ ބ ަގއިާ ބިލުެގާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ ބިލުާ މިާ އަށްާ

މުއްސަނދިންނ  ރަްއކ ތެރިކޮށްދިނުމ އިާ ރައްޔިތުންާ ލޮޅުންތަކުންާ ތަފ ތުާާާާއިފަީގރުކަމުެގާ ދެމެދުަގިއވ ާ ފަީގރުންެގާ

ހަ ވެސްާ ވީހ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވަޞީލަތެއްާ ހުރިހ ާ ޤައުމުެގާ ފޯރުކޮށްދިނުުމެގާާާާމަހަމަކުޑަކުރުމ އިާ ޮގތުަގއިާ

މި ާާާާވ ހަކަދަްއކަވ ،ާ ފ އިތުވިދިޔަ ަވޑަިއަގންނަވ އިރުަގއިާ 24ާާާާވަުގތުާ އިތުރު އަދިާ ފ އިތުެވެގނ30ާާާާްމަހ އިާ ދުވަސްާ

ާާ ބައްލަަވއިލެްއވިންތޯޭއާށ.އަތޮޅުާނަރުދޫެގާރައްޔިތުންާތިއްބެވީާކޮން ލަތެއްަގިއތޯ.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާހ ދިޔައިރުާ

އަރ ފުރުމުއަޅު ެވސް.ާ ހިސ ބުާ ބޭސްކޮޅެއްހ ާ ނެތޭާ އެރަށުަގިއާ ބައްލަވ ށޭާ ަވޑަިއެގންާ ޮގވ ލަންާ ެއްއވެސްާާަގނޑުާ ެގާ

ރަށެކޭ. ނެތްާ އިހުާާޮގތެއްާ ޒަމ ނެއްެގާ އިހުމ ލަކުންާ ބައެްއެގާ ވެސްާ އެކޮންމެާ ނަމަވެސް.ާ ެއާާާާމ ލަކުންާ ތ ނަގއިާ

ާާ ާާހ ތިއްބެވިާދިވެހިާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންެގ ިއޖުތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަމ ިއާލަތަށްޓަކައި މިއަދުެގާސަރުކ ރުންާމިދެންނެވިާ

ކޮންއިޖުތިމ  ތެރެއިންާ ކަންތައްތަކުެގާ ށ.ޢީާ އ ދެ،ާ ވިސްނ ވަޑައިަގތީ.ާ ނަރުދޫޭއާާާާކަމެއްތޯާ އިނޭގތޯ،ާ ނޫމަރ ާ

ާާ އޮޅުމަކުން.ާށ.ނޫމަރ ެގާރަްއޔިތުންެގ ރަކުތޯއޭާާޮގތުންާމިާސަރުކ ރުާކޮންއިާާބެހޭާާހ ލ އަޅުަގނޑަށްާދަންނަވ ލެވުނީާ

ވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަނީ.ާއެއީާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާހަމަާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާލ ޒިމުވޭާމިާވ ހަކަދައްކަން.ާިމާ

ޤ ނޫނު މިާ ހުވ ކޮށްާ ދަށުންާ އިހުޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ރައްޔިތުންާ ދަށުންާ ޙައްޤުތަްއާާއަސ ސީެގާ ރައްޔިތުންެގާ ތިރ މުކޮށްާ
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ވ ހަކަދަްއކަވ  ސަރުކ ރުެގާާާާރައްކ ތެރިކޮށްާ ވެސްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ހުށަހެޅުއްވުުމެގާ ބިލުތައްާ މިފަދަާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ

ފަރ ތުންނައިާސަރުކ ރ އިާއިނދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާވެސްާހަމަާމިާވ ހަކަާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވަންާއެބަޖެހޭ.ާނޫމަރ ެގާ

އްާނެތް.ާއެާވ ހަކަތައްާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާރައްޔިތުންާއަތަކުާބޭހެއްާނެތް.ާކ ޑެއްާނެތް.ާރަށަށްާއަރ ާފުރޭނެާޮގތެ

މިާާދައްކ ނެ ވ ހަކަާ އެާ އުއްމީދުކުރަުމންާ ދ އިރ ެގާާާާކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިތަނުަގއިާ އަޅ ލައިާ ސުރުޚީާ ތަނުަގއިާ

ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދެންާ ނިންމ ލަންާ ގޮވަލ ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ މިާ ލަފ ެގމަތިންާ މެންބަރުެގާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާ.

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ހުށަހެޅިެގންާ މިާ ބިލަށްާ ރައްކ ތެރިކަމުެގާ އިޖުތިމ ޢީާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

ވަުގތެއްާާވ ހަކަދަްއކަމުން މުނ ސަބުާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ދަނޑިވަޅަކީާ ާާާާދ ާ ފ ހަަގކުރަމޭ.ާސަބަބަކަށްާާކަމަށް އަޅުަގނޑުާ

ވަނީާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނަށްާެގނެވުނުާިއޞްލ ޙުެގާސަބަބުންާމިާބިލުާއެާބިލުާތަސްދީުގާނުކޮށްާލަސްވަމުންދަނީާިމާ

ދައުކަންތަ ކަމުަގއިާ ނުކުރެވުމުންާ އެބަާާއްތައްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވެރިޔ ާ މަތީާ އެންމެާ ލަތުެގާ

އިޞްލ ޙުަގިއާާވިދ ޅުވަމުންދޭ ެގނެވުނުާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ާ.

ޮގތުންާހެދެންޖެހޭާޤ ނޫނެއްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާހެދިެގންާނޫނިއްޔ ާާާާބުނޭާކަމ ާބެހޭާާއެބަާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަ

ންެވްއޖިއްޔ ާމިާބިލުަގއިާއެބައޮތްާސަބްސިޑީޒްތަކަށްާމިހ ރުާކަމަށް.ާއެހެާާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާސަބްސިޑީޒްާނުދެވޭނެ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިއޮތްާޮގތުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާކަށަވަރުކޮށްދޭާޙައްޤުތަކުެގާބ ބުތެރޭަގއިާފެނ އި،ާނަރުދަމ ާ

ދިމ ވ  ރަްއޔިތުންނަށްާ ވެސްާ ޮގތްޮގތުންާ އެނޫންާ އަދިާ ޮގތުންނ އިާ ޞިއްޙީާ އަދިާ ކަރަންޓ އިާ ދަތިާއ ިއ،ާ ާ

ބަޔަކު ކޮންމެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ޮގތަށްާ ސަލ މަތްކުރެޭވނެާ އެކަންާާވެރިާާއުނދަޫގތަކުންާ ތިއްބަސްާ ކަުމަގއިާ

މުހިްއމު ައވަސްކުރުމަކީާ ބިލުާ ިމާ އެހެންވީމ ،ާ ތަފުޞީލުތަކެއްާާާާކުރަންޖެހޭނެ.ާ ހުރިހ ާ ެއވ ާ ބިލުަގއިާ މިާ ކަމެއް.ާ

އަޅުަގާނ އޮތީމ ާ ެއކަންާ ޮގތުަގއިާ އެހުރިާ ބިލެއްާއެބަހުރި.ާ ރަނަގޅުާ ކިތަންމެާ ތެދެއްމެާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ޑުމެންާ

ައޑުާާ ކަންފަތުންާ ބަޔަކަށް،ާ ނުފެންނަާ ލޮލުންާ ދިޔަޔަސްާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްާ ކިތަންމެާ ހުށަހެޅުނަސް،ާ

ޮއޅުވަ މިއަދުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ރ އްޖޭެގާ ނީވޭނެ.ާ އަޑުތަކެއްާ އެާ ބަޔަކަށްާ ނުާާނީވޭާ ރ އްޖޭެގާއެއްާ ލެވޭނެ.ާ

ާާ ނިކަމެތި ދަތިާ ދިމ ިވާ ރައްޔިތުންނަށްާ ާާހ ލޮބުވެތިާ އެ ާާހ ލަތު،ާ އެހެން ދިވެހިރ އްޖޭެގާާހ ލަތުންާ ބަދަލުކުރީާ ލަތަކަށްާ

ލީމ ާމިއަދުާނަގ ާވެރިކަމުންާއެއްލައިއެކީަގއި.ާެއއީާާާާތިާރައްޔިތުންާވިސްނުންތެރިކަމ ާއެކީަގއި.ާޙިކުމަތްތެރިކަމ ލޮބުވެ

ތިމަންނ މެާ ކަންތައްތައްދެންާ ރަނަގޅުާ އެއީާ ކަންތައްތަކަކީާ ކުރިާ މިތ ނގައިާާންާ ވަރަކަށްާާާާކަމަށްާ ކިތަންމެާ

ޮގތެްއާހޯދަންާާޮގތެްއ،ާރަްއޔިތުންާނިންމީާއެާޮގތްާރަނަގޅެއްާނޫނޭ.ާއެހެންާސްާރައްޔިތުންާނިންމައިފިވ ހަކަދެްއކިޔަ

ޮގތްާޯގސްެވެގންާާާެގންދ ާާރުކ ރުންާޚިދުމަތްާދެމުންެއއް.ާމަދަނައިެގާތެރެއިންާމިއަދުާސަާާއެބަޖެހެއޭ.ާރަނަގޅުާވ ހަކަާ
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ާާ އެ އެބަތިއްބޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ުގނަވަންތަްއ6000ާާާާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާ ނ ޒުކުާ ތެރޭަގއިާ މީހުންެގާ

ާާ ދުާެއާާހ ސްާޑޮލަރުާތީުމެގާއިންާހިތްޕަވަިއެގންާތިއްބެިވާބޭފުޅުން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއ25ާާަމަސ ޖުކުރުމަށްޓަކައި

މި ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ ވެސްާ ރައްޔިތުންެގާާާާބޭފުޅުންާ ދައްކަނީާ ވ ހަކަާ މިާ ވެސްާ ތިމަންނ މެންާ ެގންދަވަނީާ

ޙައްޤަށްޓަކައޭ.ާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައޭ.ާކ ކުތޯާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ނީ.ާކ ކުތޯާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާ

އެކަމެ ނުަގންނ ނެ.ާ ބަލަެއއްާ ރިވެތިއެކަމެއްާ މިއުޅެނީާ ނުކުރައްވ .ާ ޤަބޫލުފުޅެއްާ ރަނަގޅުޮގތުަގިއ،ާާާާޮގތުގައިާާއްާ

ާާާާއޯގ ތެރިކަމ  6ާާާާއެކީަގއި އެހީ ދިންާ މީހުންނަށްާ ބަދަލ56ާާުހ ސްާ މީހުންނަށްާ ވިދ ޅުީވާާހ ސްާ މިާ ދިޔައިމަާ ވެެގންާ

ާާާާބޭފުޅުންާއަތުންާލ ރިާނަންަގަވިއެގންާސަރުކ ރުންާކުރަްއވ ާކަމެކޭ.ާރަނަގޅުާވ ހަކައެ ކޮންާާާާ،ބަޔަކަށްާެއއް.ާކޮން

ދުނިޔޭެގ ހަމަތައް،ާ މިންަގނޑުތަކ އިާ އުސޫލުތަކ އިާ ކުރ ނެާ ކަންތައްތަްއާ އޮތީާ އެކަންާާާާޤައުމަކަށްތޯާ ޤައުމުތަކުންާ

ނުކުރެވިެގންާޕްރެކްޓިސް މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ފަހަތުަގއި.ާ އެންމެާ އައިސްާ ފަހަތުންާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކޮށްފި.ާ

ކު ެއކަންާ އެބަޖެހޭ.ާމިއުޅެނީ.ާ ހަމަޖައްސަންާ އިންތިޒ މުތަކެްއާ ސަރުކ ރަކުންާ ނުވަތަާ ދައުލަތުންާ ރުމަށްޓަކައިާ

ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބޭނުމަކީާ އޮތުމުެގާ ލ ބައަށްޓަކައި.ާސަރުކ ރެއްާ ހެވ އިާ ރައްޔިތުންެގާ އަންނަނީާ ސަރުކ ރެއްާ

ެގނައު ރަްއޔިތުންާ ސަރުކ ރެްއާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ މ ނަާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.ާ އެްއވެސްާ ޭއެގާާާާުމެގާ އަދިާ ނެތް.ާ އެްއާ

ވ ހަކަ ރަނަގޅުާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ އޮތްކަަމކަށްާ ވެސްާ ކަންތައްތަްއާާާާބޭނުންތެރިކަންާ މިއަދުާ ެއއް.ާ

ޮގތުންާހިތްހަމަާނުޖެހިދ ނެ.ާހިތްހަމަޖެހޭކަށްާކޮންމެހެންާނުވެސްާޖެހޭާހުރިހ ާއެންމެންނެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާާާހިނގ 

ހައިސިްއޔަތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މަތީާވެރިޔ ެގާ މަޤ މަށްާެގނުވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާދައުލަތުެގާއެންމެާ އަކުާއެާ

ނަތީޖ އަކަށްާ އ ޚިރުާ ސަބަބުންާ ކަންތައްތައްތަކުެގާ މިކުރ ާ މިއަދުާ ޮގތް.ާ ނިމުނުާ ެއކަންާ އެއީާ ރައްޔިތުން.ާ ލޮބުވެތިާ

ޖެ ދަންތުރައިަގއިާ މީެގާ މ ދަމ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާވެެގންދ ނީާ މިާ އޭރުަގއިާ އެއީާ މީހުން.ާ މިާ ހަމަާ ވެސްާ ހޭނީާ

ޮގވަމުން އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔައިރުަގިއާ ވެާާއިޞްލ ޙުކުރަމުންާ މައްސަލައިަގއިާ ދިނުމުެގާ ރުހުންާ ކަންތަްއާާދިޔަާ ސްާ

ސު އެކުރިާކުރަންޖެހޭޮގތަކީާ ޙުކުމްާ މިއަދުާ ކޯޓުންާ ވަކިވަކިންާާޕްރީމްާ ެއއީާ ޮގތެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ މީހަކުާާޮގތަކީާ ާ

ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އޭރުަގއިާ އެހެންނަމަެވސްާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ ދޭންޖެހޭނެާ ރުހުންާ މައްޗަށްާ މީހެއްެގާ ކޮންމެާ ފޮނުވަިއެގންާ

އެއްާމިތ ާއޮތީމަާޤ ނޫނުއަސ ސީާވަކިާމީހަކަށްާތައްޔ ރުކުރިާކޯޓުާއެހެންާމީހަކަށްާލ ންާއެާތުރުކުރައްވަންާާާާމެޖޯރިޓީ

އުޅެނީާމިާމަޖިލީހުެގާތެރެއިންާާާުއޅެނީ.ާމިއަދުާދިމ ވެެގންާމިާާސަލަާދިމ ެވެގންާމިބޭނުންާޖެހުނީމަާމިއަދުާމިާމައް

ލިބުނީމ  ބ ރެއްާ މީހުންނަށްާ މިާާ،މިާ ބޭނުންވެެގންާ ތެރެއަށްާާމިހ ރުާ މަޖިލީހުެގާ އެއްޮގތަކަށްާާާާއުޅެނީާ ބ ރެއްާ ހުރިހ ާ

ޑީ.އ ޖަމު މިއަދުާ ލަދުަގންނަންޖެހޭނެާ މިތަޢުކުރުމަށް.ާ ެމންބަރުންާ ޞިރު.ޕީެގާ ކިޔަިއެގންާާނުަގއިާ ޯގހޭާ ދ އިރ ާ އްޙީާ

ާާ ލަދެއް ކޮބައިހޭާ ދަްއކަން.ާ ހިނގ ޮގތްާާހަވ ހަކަާ އެކަންާ އެއީާ ކޮންބައެއްތޯ.ާ ދިނީާ ރުހުންާ ަވޒީރަށްާ އެާ ޔ ތަކީ.ާ

ޞިާރަނަގޅު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަލީލު.ާ ވަޒީރުންާާވުުމެގާ މިދިޔަާ ޖެހީާ ސިްއކަާ ބަރ ބަރުކަމަށްާ ހިނަގނީާ ދ އިރ ާ އްޙީާ

ާާވ ާވ ހަކަާއަށްާނަަމާއެާވިދ ޅުާާއަށްާތިބިާބަެއއްާާހުންާދިނުމުެގާަމއްސަލަިއަގިއާމިާޤައުމަށްާހެވ އިާލ ބަމިތަނުގައިާރު
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ޢި ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ރަްއޔިތުންާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދޭނަމޭ.ާ ރައްދުާ މިއަދުާ މެންބަރުންާއަޅުަގނޑުމެންާ އްޒަތްތެރިާ

ޖަވ ބުދ ރީާާކުރަމުންވަކ ލ ތު ސަރުކ ރުާ މިކުރުވ ދިޔައީާ އައިްއސަާ މަޖިލީހަށްާ ތިމަންނަމެންާ ކޮންާާާާށޭާ ތިއްބެވީ.ާ

އެއްާނެތޭ.ާނޯންނ ނެާާާާކުނބުރުދޫަގއިާއިންޖިކްޝަނެްއާނެތޭ.ާއަނެއްާރަށުގައިާބޭސްުގޅަާާ.ވ ހަކަެއއްތޯާމިއޮތްާދައްކަނީ

ފި.ާއަޅުަގނޑުމެންާާކަމަށްާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާނިންމައިާާއެާވ ހަކަާދެްއކޭކަށް.ާހެލްތްާދ އިރ ާހިނަގމުންދަނީާބަރ ބަރަށް

ސ ބަސްާޑޮކްޓަރާާާާމިތިބީާތ އީދުކޮށްެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިނިސްޓަރެއްާވިްއޔ .ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާައއްސަރިބަހ އި

ށް.ާމިތަނުންާރުހުންާދެއްވ ފައިާއޮތީ.ާައޅުަގނޑުމެންާތިބީާބޭރުަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަމ އިާޒިންމ ާއައިންތުާޖަމީލަ

ާާ ާންޖެހޭނެ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާހެލްތުާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާޑީ.އ ރު.ޕީެގާމެންބަރުންާޒިންމ ާވ ނަގ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާމި

ދ އިރ ާހިނަގމުންދަނީާބަރ ބަރަށޭ.ާޑޮކްޓަރާއައިންތުާޖަމީލަށްާސ ބަހޭާއަޅުަގނޑުމެންާބުނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާރުހުނާްާ

ޤައުަމކުން ކޮންާ ދުނިޔޭެގާ ބައްލަވ ާ ތެރޭަގއި،ާ ަވޒީރުންެގާ މަސައްކަތްކުރަމުންާދެއްވިާ ޤައުމުެގާއިޞްލ ޙަށްޓަކައިާ ތޯާ

ށްާާއ16ާާަދަށްކޮށްާއޮްއވ ާ%35ާާދިޔަާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާމިާޤައުމުެގާދަރަނިވެރިާބަޖެޓުާއަނިޔ ވެރިާބަޖެޓު،ާ%

ޤައުމެއްެގ ކޮންާ ވަޒީރެއްތޯ.ާ ކޮންާ އުފުއްލީާ އެާާނަަގއިާ ކިހިނެއްތޯާ ވަޒީރެއްތޯ.ާ ކުރެއްާާމ ލީާ ކަންތައްާ ީވ.ާާބޭފުޅ ެގާ

ނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގިއާާކައިާކުރިާއަނިޔ ވެރިާޢަމަލެއްާއިނަގ ފައިާެއއްލ ލީ.ާެއއީާޤައުަމށްޓަ

ާާ ވ ހަކަދައްކަމުންާާޔ ތެއްހަލަދެއް މިތަނުަގއިާ ތައްޔ ރަށް.ާާާާނެތިާ މިތިބީާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރުާ

ާާ ބޭފުޅުން ދަންނަވ ާ ތިާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ކޮބައިތޯ.ާ މީހުންާ ސަލ ންޖެހިާ ވަށަިއެގންާ އެބަހުްއޓޭާތީމުެގާ އަދިވެސްާ ޮގސްާ

ާާ ާހަކަާދަްއކަމުންާމީހުންާއަތުގައި.ާރިޔ ސީާނިޒ މުަގއިާމިާބޭފުޅުންާއަރ ާތިބެެގންާވ ާާއެއިންޑިޔ ެގާދެކޮޅުާޓިކެޓު

އެއްާނުޮގވ ނެއޭާކިޔ ފައި.ާބަންިގާނުގޮވ ތޯ.ާބަންިގާވެސްާޮގވ ނެ.ާބަންިގާާާދިޔައީާމިާރ އްޖޭެގާމިސްކިތަކުންާބަންިގ

ެވސްާާ ކަންތައްތައްާ މަދަނައިެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ނީ.ާ ވެސްާ ރަނަގޅަށްާ ކަންތައްތައްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ގޮވ ނެ.ާ ވެސްާ

ތަ މަތީަގއިރަނަގޅުާ ފެނ އިާއިންތިޒ މުާާރުތީބެއްެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނިކަމެތިާ ހުރިހ ާ ތިބިާ ޤައުމުެގާ މިާ ކޮށްެގންާ

ވަސީކަރަ ހުރިހ ާ ދޭންޖެހޭާ އަދިާ ނުހިންގ ނެ.ާންޓ އި،ާ ކުރިއަކަށްާ ޤައުމުާ މިާ ނޫނިއްޔ ާ ދީެގންާ ލަތްތަކެއްާ

މި ސުއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ ެގނުވ ނެ.ާ މަންފ ާ ލ ބަޔ ިއާ ތަނަވަސްކަމ އިާ ޤައުމަށްާ ކޯޓުާ ޙުކުމާްާޕްރީމްާ ނިންމިާ ެގާ

ޤ  މިާ ފ ސްކުރީމަ.ާ ޤ ނޫނުާ މިާ އަންނ ނީާ ސުނިމުމަކަށްާ އެބަހުރިާ ާާނޫނުަގއިާ އެ ކޯޓުންާ ޙުކުމްާޕްރީމްާ ނިންމިާ

މަތާީާތަންފީޛު އެންމެާ ދައުލަތުެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސިފައިަގއި،ާ ބިލެއްެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ބެލެނިވެ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެބަވެރިޔ އޭާ ލިޔެފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކ ކުތޯ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާރިޔަކީ.ާ މިާ އޮތޭ.ާ

އެްއާާާާނަގައްހަޓައިާދަމަހައްޓަންޖެހޭާފަރ ތަކީާދައުލަތުެގާއެންމެާމަތީާވެރިޔ އޭ.ާއެކަމެއްާެއްއެވސްާފަރ ތަކަށްާނިުގޅަ

ރައްާ ލޮބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފަރ ތަކީާ އޮތްާ ބެލެނިެވރިކަންާ މީެގާ އިންތިޚ ބުކުރެްއިވާނުަގނެވޭނެ.ާ ޔިތުންާ

ހަމައަށާްާ މަޖިލިސްާ މިާ ވެރިޔ .ާ މަތީާ އެންމެާ ޤައުމުެގާ މިާ ވެރިޔ .ާ މަތީާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ

އިންޞ ފުާދ އިރ ަގއިާވެސްާޯގސްވެއްޖެއްޔ ާއެކަންާާައދުލުއަޅުވަންޖެހެނީާވެސްާދައުލަތުެގާއެންމެާމަތީާވެރިޔ .ާއަދިާާ
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އަޅުާ ނަޝީދު.ާހަމައަކަށްާ މުޙައްމަދުާ ކެނެރީެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވެރިޔ ާ މަތީާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ ވަންޖެހޭނީާ

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާކެންޑިޑޭޓް.ާސ ބަހޭާމަރުޙަބ ާމަނިކުފ ނަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 މަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙް

ާާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިޝުކުރިއްޔ ާ ބިލެްއާ ރައްކ ތެރިކަުމެގާ އިޖްތިމ ޢީާ ބިލުާާާާއ ދެ،ާ މިާ ވ ތީާ

ެމން ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރުހުށަހެޅުއްވިާ ނަޝީދަށްާ މުޙައްމަދުާ މިކަހަލާަާބަރުާ ބިލަކީާ މިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ

އިޖް މިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލެއްކަމުަގއިާ ހުށަހެޅެންޖެހޭާ ކޮންމެހެންެވސްާ ރައްކ ތެރިކަންާާދުވަސްވަރެްއަގއިާ ތިމ ޢީާ

ާިގނަ...ާ.ާާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާމިާބިލުަގއިާވަރަށް

ާާާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިވަ މިހ ރުާ އެހެންވީމ އ ދެ،ާ ހަމަވެފައި.ާ ކޯރަމްާ ަކުމނ  ،  ނީާ ވ ހަކަފުޅުާާާވާަހަކަދއ  މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިޔަާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްނައި

ވ ހަ ބިލަކަށްާ ދެންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދޭތެރެާާކަދަްއކ އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާ މިހެންާ ާާާާދޭތެރެއިރުަގއިާ ކޯރަްމާއިން

ކަމުަގއިާވަނީާިވއްޔ ާއެާދަްއކަންާހުންނަާވ ހަކަާެވސްާވަރަށްާބޮޑަށްާހަނދ ންާނެތޭާޮގތްާވ ނެ،ާއޮޅޭާޮގތްާާާާެގއްލޭ

ކަ މަުގސަދެްއާ ަމއިަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ އޮންނަނީ،ވ ނެ.ާ ވިދ ޅުވެފައިާ މިާ ޤ ނޫނުެގާާާމުަގއިާ މިާ

ލޮޅުން ފަނީގރުކަމުެގާ ަމުގސަދަކީާ ުމއްސަނދިންނ ިއާާމައިަގނޑުާ ކޮށްދިނުމ އި،ާ ރައްކ ތެރިާ ރަްއޔިތުންާ ތަކުންާ

ފަރަުގ ދެމެދުަގއިވ ާ ވަސީކުޑަކުރުފަނީގރުންެގާ ހުރިހ ާ ޤައުުމެގާ ވީހ މ ިއ،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަހަމަާާާލަތްތައްާ ވެސްާ

ންނަށްާއެހީތެރިކަންާޮގތެްއަގއިާފޯރުކޮށްދިނުމ އިާައދިާއަސ ސީާބޭނުންތައްާފުއްދުމުަގއިާތަނަވަސްކަންާނެތްާރައްޔިތު

ާާ އެބަާާފޯރުކޮށްދިނުމޭ.ާއ ދެ،ާބިލުެގާމަުގސަދުާއަޅުަގނޑުާހިތުންާވަރަށްާސ ފު.ާވަރަށްާރަނަގޅަށްާއެާބުނ ާއެއްޗެއް

ތަފ ތުާާ އެޮގތަށްާ މެދުަގއިާ މީހުންެގާ އެކިާ ވަނީާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ބިލުާ މިާ ައރަނިާ ހިތަންާ އަޅުަގނޑުާ އެނޭގ.ާ

ދެ ޚިދުމަތްތައްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާާާ،ދ ތީާާމުންޮގތްޮގތަށްާ ބިރަށްޓަކައިާ އެކަުމެގާ ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާ އެކަންކަންާ

ބިލެއްާކަމުަގއިާމިާބިލުންާއެބަާދޭހަކޮށްދޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމިހ ރުާއެާބުނ ާތަފ ތުކުރުންތަކެއްާނެތްބ އޭ.ާާ

އެކިެއކި އެބަާ ޮގތްޮގތުންާ ެއކިާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރުެގާ ވެސްާ އެބަާާާމިހ ރުާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެކިއެކިާ މީސްމީހުންނަށްާ
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އުމުރުންާާ މީހުންނަށް،ާ ނުކުޅެދޭާ ަމއިންނަށް،ާ އެކަނިވެރިާ މީހުންނަށ65ާާާްޚަރަދުކުރެވޭ.ާ ތިބޭާ އަހަރުވެފައިާ

ހިޔެއް އަޅުަގނޑަކަށްާ ފައިސ ާ މިާ ެގންދޭ.ާ އެބަާ ކަމަށްާާާާޚަރަދުކުރަމުންާ ޮގތަކަށްާ ހަމަހަމަާ ވިދ ޅުވ ާ އެާ ނުވޭާ

ދަނީޚަރަދުކުރެވެމު ތިބިާންާ ޖެހިފައިާ ކުލަެއއްާ ަވކިާ ޮގތްތަކަާާާކީ.ާ ވަކިާ ފައިސ ާާބަޔަކަށް،ާ ބަޔަކަށްާ އުޅޭާ ކަށްާ

ދޫކުރެޭވާާާދަކުރަމުންޚަރަ މިާ މިހެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ދަނީ.ާ ފެންނަމުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދ ތަންާ

ެއއްާކަމަށްާާާާއިންާދޭާސަބްސިޑީާާތުންެގާފައިސ ައކީާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާެމންބަރުންާއިތުރުާކޮށްދިނުމަށްާރައްޔިާާފައިސ 

ޚަރަދުކުރެވެމުން ފަިއސ ާ ޮގތަކަށްާ އެކަހަލަާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އެހެންވީމ އަޅުަގނޑަށްާ ފެންނަނީ.ާ މިާ ދ ތަންާ ާ ،

ާޔ ެއީއ   ެޖ ަކުމަގިއ ަވީނ ިވއ  ިމަފަދ ިބެލއ  ެއުކަލވަާލިއެގނ  ެވސ  ަރނަގުޅ ޮގަތަކށ  ިމަކނ  ުކެރވޮޭގތ  ެވއ 

ހަމަހަމާަާާާުޅަގނޑު އަ  ޚިދުމަތްތައްާ އަސ ސީާ އަދިާ ކަމުަގއިާ ޚިދުމަތެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ދެވޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހިތުންާ

މަތިންާކުރެވޭނެާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާާާޮގތެްއަގިއާދިނުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުއަސ ސީާެއާބުނ ާއެާމ ނަކުރ ާޮގތުެގ

ާާ މިހ ރުާދައުލަތުެގާރަްއޔިތުންެގާާދެކެން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެކަން ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ކުރެވެމުންދަނީކީާއެޮގތަށްާނޫންކަންާ

ާާާާފައިސ ާމިާޚަރަދުކުރެވެމުންދަނީާވަކިާބަެއްއެގާމެދުަގއިާއެާ އަޅަިއެގން.ާއ ދެ،ާއަިމއްލަާޯގންޏަށްާާމީހުންނަށްާބައި

ޚަ މިޮގތަށްާ އެޮގތްާ ފައިސ ތައްާ ސަރުކ ރުެގާ ަގންނަވ ހެންާ ކަފަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާބަންޑ ރަާ ދ ތަންާ ރަދުކުރަމުންާ

މީހުންނަށްާތ އީދުކުރ ާމީހުންނަށްާވަޒީފ ތައްާާާމީހުންނަށްާތ އީދުކުރ ާމީހުންނަށްާމަސައްކަތްތަްއާދީ،ާއެާާއެބަފެނޭ.ާއެ

އަށްާާާާވަނަާމ އްދ 3ާާލ އިރުާމިާބިލުެގާާ.ާއ ދެ،ާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާބަލައިދީާއެކަހަލަާޮގތްޮގތަށްާޢަމަލުކުރަމުންދަނީ

އެބަހުރި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާާާާބަލ އިރުާ ހަމަހަމަކަންާ އިޖުތިމ ޢީާ އަށްާ )ވ(ާ ފެށިެގންާ އިންާ )ހ(ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ

،  ހަމައަށްތްތަކެއްާ)ހ(ާއިންާފެށިެގންާ)ވ(އ ާާޚަރަދުކުރެވޭނެާޮގތްތަކެއްާއަދިާއެމީހުންނަށްާފައިސ ާޚަރަދުކުރެވޭނެާޮގ

ތެރޭަގއިާހިމެނިދ ނެއޭާއެްއާާންާައޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާމީެގކުލަވ ލ ފައި.ާދެހަމައަށްާއެބަހުރިާއެާާ(ާއިންާ)ފ(ާއ މ)

ާދ ،  ލިބޭާމީހުންާވެސްާީމެގތެރޭަގއިާހިމެނިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ާާކަމަކުންާއެތައްާއެހީާލިބޭާއެތައްާކަމަކުންާއެހީ ިމ ާމއ 

ދުވެރިެވެގންާހަމަާއެފަދަާއެފަދަާހ ލަތެއްާއިރުަގއިާއެްއާކަމަކުންާއެހީާލިބޭާމީހެއްާެއހެންާކަމެއްާމެާިމޮގަތށ  ެގެނވޭ 

ކަމުަގއިާވަނީާނަމަާއެކަމަކުންާއެމީހަކަށްާއެހީާނުލިބޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާމިާމ އްދ ާބައްޓަންކުރެވެންޖެހޭނެ.ާާާާހުރެއްޖެ

ފައިާހުރާިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިސ ލަކަށްާހުރެދ ނެާނުކުޅެދޭާމީހެއް.ާހަމަާއޭނ ެގާހުރެދ ނެާއެޮގތަށްާބަލަހައްޓަންޖެހި

ޮގތަކަށްާާާދަރި ކަހަލަާ ހިމެނޭާ ކަންތައްތަްއާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހިމެނިފައިވ ާ ތެރޭަގއިާ މީެގާ ޮގސްާ އެހެންާ ދެންާ އެއް.ާ

ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނާެާ ބިލުާ މިާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ޑަބަލްނުވ ާ އެކަންކަންާ ވިްއޔ ާ ވަނީާ ކަުމަގއިާ ޮއވެއްޖެާ އޮވެދ ނެ.ާ

ާާކަމުަގިއާައޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެހެންކަމު 10ާާަގއިާވަނީާިވއްޔ ާގ ތްަގނޑަކަށްާއެންމެާމީހެްއެގާމައްޗަށް ހ ސ12ާާާާް،

20ާާ އެީއ30ާާާާ، ވިްއޔ ާ ވަނީާ ކަމުަގއިާ އެހެންވެއްޖެާ ވެދ ނެ.ާ މެދުެވރިާ ޮގތްާ ޚަރަދުކުރެވޭާ ެވސްާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ހިޔެއް އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ މިންވަރެއްާ ކުޅަދ ނަެވެގންވ ނެާ ބަޖެޓަށްާ އެހެާާދައުލަތުެގާ އެކަހަލަާާނުވޭ.ާ ންވީމަ،ާ

ދަނޑުވެރިންނަށްޓަކަިއާާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ މިާ އަހަރު،ާ މިދިޔަާ ވެސްާ މިހ ރުާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ އެކަންާ ޮގތަކަށްާ
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ާާ ކަނޑައެޅިފަިއވ  ދިނުމަށްާ އެބ50ާާަދަނޑުވެރިންނަށްާ އެއްާ ސަބްސިޑީާ އަހަރުާާާާމިލިއަންާ އަދިާ އެކަމަކުާ އޮޭވ.ާ

ޚަރަ ވެސްާ ފައިސ ާ ެއާ ވެސްާ އެހެންވީމ ނިމޭއިރުަގއިާ ނުވޭ.ާ ޮގތެއްާ ަސުރާކުރނ   ،  ދުކުރެވޭާ

ަނވާ  ުފުޅަވަޑިއަގނ  ވެއްޖެާާޭބުނނ  ބޭނުންފުޅުާ ކަމުަގިއާާކަންކަމަށްާ ކަމެއްާ ބޭނުންނުވ ާ ޚަރަދުކުރަނީ.ާ އެކަމަކަށްާ އްޔ ާ

އޮންނަނާީާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާމ7ާާިއެއްާނުވޭ.ާދެންާމިާބިލުެގާާާާކަމަކަށްާޚަރަދުކުރެވޭާޮގތެއްާމެދުވެރިާާވަނީާވިްއޔ ާއެ

.ާއެހީާލިބޭާފަރ ތްތަކަށްާފަރ ތްތަކުެގާމަޢުލޫމ ތުާފޮނުވަންޖެހޭނީާތަފ ތު،ާވ ާކަންކަންއެހީާލިބިދޭާފަރ ތްތަކަށްާލ ޒިމު

ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭނެ މަޢުލޫމ ތުތައްާ އެމީހުންެގާ އަހަރަށްާ އަނެއްާ އަހަރުންާ ެއއްާ ޖެހޭއިރު،ާ ެއާާާާޖެހޭނީ،ާ ކަމަށ އިާ

އިރުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާާާކަމަށްާކަނޑައަޅ ފައިާއޮންނަާާޢުލޫމ ތުތައްތޯާބަލަންޖެހޭނެމަޢުލޫމ ތުތައްާއެއީާތެދުާމަ

އެއް މަހަކުާ ސ ފުކުރަމުންާާކޮންމެާ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ އެއްފަހަރުާ މަހަކުާ ކޮންމެާ މަޢުލޫމ ތުތައްާާާފަހަރުާ އެާ ދިއުމަށް،ާ

އެހީތަ އެާ އެންމެންނަށްާ ވެސްާ މަހަކުާ ކޮންމެާ އެއިރުންާ ެއާާހުށަހެޅުމަށް.ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިބޭއިރުަގއިާ އްާ

އިރުާނުވަތަާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ަގއިާއެހީާލިބިަގތުމަށްާެއދިާހުށަހަޅ 7ާާއަޕްޑޭޓްވެފައިާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާމިާމ އްދ ެގާާ

މަޢުލޫމ ތެއްާ ދޮުގާ ނުވަތަާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ނޫންާ ޞައްޙަާ މަޢުލޫމ ތަކީާ އެއްެވސްާ ހުށަހަޅ ާ ލިބެމުންދ އިރުާ އެހީާ

ކަމަށްާބަލައިާއެާހުށަހެޅުންާާނަމަާމިާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުވީާލުުމެގާޮގތުންާދީފައިވ ާަމޢުލޫމ ތެއްކަންާފ ހަަގކުރެވިއްޖެާއޮޅުވ 

ބ  މިާޤ ނޫނުެގާމާިާޠިލުކުރިއަށްާނުެގންޮގސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިބިެގންވެއޭ.ާ ކުރުމުެގާއިޚުތިޔ ރުާމިނިސްޓަރަށްާ

ާާ އެކުލެވިެގންވަނީ މ އްދ ތައްާ ިގނަާ ލިބިެގންވާ ބިލުެގާ އިޚުތިޔ ރުތަކެއްާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމާ ާާމިނިސްޓަރަށްާ ،  ޮގތަކަށް.ާ

ަސާސައުކނ    ުމައއ  ިމިނަވނ   ޮކިމަޝަނުކނ   ެއ  ާދ  ުއަފއ  ޮކިމަޝެނއ   ިމިނަވނ   ަބަދުލަގިއ  ޮއުތުމެގ  ިމޮގަތށ  

ުކރާ  ެގންދިޔައިްއޔ ާމ ާރަނަގޅުވ ނެާާެއަކނ   ސްާމިނިސްޓަރަށްާާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާމިހ ރުާވެާާޮގތަށްާ

ލިބެމުންދ ތާީާ ޝަކުވ ތައްާ އެކަމުެގާ ދެމުންދ ތީވެާ އެހީތައްާ އޭެގާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ ދީެގންާ އިޚުތިޔ ރުތައްާ މިކަމުެގާ

ތަނެއްާ ބަލަހައްޓ ާ ޮގތުންާ މުައއްސަސ ެއއްެގާ ވަކިާ ިމޮގތަށްާާާާއެީއވެސްާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަޖައްސަންާ ކަމުަގއިާ

ކޮންމެާސިޔ  ބޭނުންހަމަޖައްސ އިރުަގއިާ ކޮންމެހެންާ ހިމެނުމަކީާ މުއައްސަސ ަގިއާ މިާ މީހަކުާ ޕ ޓީައކުންާ ާާކަމެއްާާސީާ

ކަމުަގއިާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވ.ާާާޮގތެއްަގއިާމިކަންާދ ނެާާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާެއއިރުންާވަރަށްާހަމަހަމަ

ާާޚިލ ފަށްާމަޢުލޫމ ތެއްާހ މަކޮށްފިާާާޔ ވަނަާމ އްދާ 9ާާނީާމިާޤ ނޫނުެގާާަގއިާމިާއޮންނަ)ނ(އެފަދައިންާމިާބިލުެގާާާާހަމަ

ާާ ކުށުެގ މީހެއްެގާ ސ ބިތުެވއްޖެާ ޝަރީޢަތަށްާ 5000ާާާާާާދަބަކީއަކަމަށްާ އ އި، ދެމެދުެގާާާާރުފިޔ އާ 10000ާާރުފިޔ ާ

ޮގތަކީާމާިާާާމަނ ކުރުމޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާމިާއަކުރުާިއޞްލ ޙުކޮށްލަންާފެނޭ.ާއިޞްލ ޙުކުރަންާފެންނަރުއަދަދަކުންާޖު

ާާ ާާއަކުށުެގ 5000ާާާާދަބަކީ އ ިއ، ާާާާރުފިޔ އާ 10000ާާރުފިޔ ާ އަދަދަކުން ތިޖުރުދެމެދުެގާ ނުވަތަާ ންާމަނ ކުރުންާ

ދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުން.ާމިޮގތަށްާމިާއިޞްލ ޙުާެގންނަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާާާާމަސްދުވަހ 9ާާމަސްދުވަހ އި،ާާ

ާާެގާދައެފަދައިންާމިާމ އްދ ެގާ)ނ(ާާހަމަާާއަދި ނަމާަާާާދަބުާކަނޑައެޅޭާކޮންމެާމީހަކުާވަޒީފ ަގއިާހުރިާމީހެއްއަށުން

ާާ ަވކިކުރުމ  އިންާ ެއީއާާވަޒީފ ާ ފެނޭ.ާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިމަނަންާ ވަކިކުރުންާ އިންާ ަވޒީފ ާ އެކު،ާ
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އަސްލުާމިާކޮމިޝަނުަގއިާނުވަތަާމިާމިނިސްޓްރީަގއިާތިބޭާމީހުންާވެސްާމި ބ ވަތުެގާާާާވަޒީފ ތަކުަގއިާތިބިާމީހުންާ

ކުރަމުން މިކަާާކަންތައްާ ހުރެެގންާ ވަޒީފ ަގއިާ ޖުރުދ ތީާ ހަމައެކަނިާ ކުރުންާ އެކަންާާާާމަނ ންާ ކޮށްލައިެގންާ އެއްާ

ރަނަގޅު ހުރެއްޖެާާފޫބެއްދުމަކީާ ވަޒީފ ަގއިާ މީހަކުާ އެފަދަާ ނޫން.ާ ވަޒީފ ާާވަނީާާކަުމގައިާާކަމެއްާ ވެސްާާާާނަމަާ އިންާ

ކޮން ބޭްއވުމަކީާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ބޭނުންވަކިކުރ ާ ބިލުަގިއާާާާމެހެންާ މިާ ބަލ އިރުަގއިާ ޖުމްލަޮގތެްއަގއިާ ދެންާ ކަމެއް.ާ

ިގ ވަރަށްާ ފަިއދ ކުރަނިވިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ާާއެބަހުރިާ އެހެންކަމ  ކަންތައްތަކެްއ.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާާނަާ ބިލުާ މިާ ެއކުަގއިާ

ާާ ރަނަގޅަށް ބިލުާ މިާ އަދިވެސްާ މިައށްކޮށ ޮގސްެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ ރަނަގޅުާ ބިލުާާމަށަިއެގންާ މިާ ެގނެިވެގންާ ާ

ފެންނާަާ ެގނައުމަކީާ މަޖިލީހަށްާ އަލުންާ ބިލުާ މިާ މެދުވެރިކޮށްެގންާ ޮގތްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ އިންާ ކޮމިޓީާ އެާ ބަލައިަގނެާ

އަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާާާާދަންނަވަމުންކަުމަގިއާާާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރ ާކަމެއްާާއަދިާބިލުާބަލަިއަގތުމަކީާާ.ކަމެއް

ާރިއްޔ .ާާާނިންމ ލަން.ާޝުކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށިާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އަށް.ާމުޙައްމަދުާމުޞްމެންބަރުާމުޙައްމަ ާާއާ 12:30ދަންނަވަން.ާާދެވުަމށްާާޠަފ ގެާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންދުާމުޞްޠަފާ 

ާހަމައަށްާވ ހަކަދެއްކެވުންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާއިނޭގތޯ.ާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ

އަޅުަގނޑު ދެންާ އެކަމަކުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދައްކަާޝުކުރިއްޔ ާ ބިލަށްާ މިާ ަގސްތުާ ވަރަށްާާންާ ކުރީާ

ދެރަވެއްޖައިމު.ާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޖ ަގނެތީމ ާ އެހ ާ ަގޑިާ އެކަމަކު،ާ ދެންާ މަޑުމަޑުން.ާ ވަރަށްާ ލަސްލަހުންާ

ރައްކ ތެރިކަންާ އިޖުތިމ ޢީާ ނުވަތަާ ސެކިއުރިޓީާ ސޯޝިއަލްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ ްއޖޭެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފުރިހަ މިފަދަާ ހުށަހެޅީތީހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބިލެއްާ ރ އްޖޭެގާާމަާ ާ

ސަރުކ ރަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިއަދުެގާ އ އި،ާ ޕ ޓީާ ވެރިކަންކުރ ާ ފަށްފަށުންާއަށ އި،ާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ

ާާޝުކުރު ޤައުމުަގއިވ ، ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެހައިދަންނަވަން.ާ ވަށައިެގންވ ާ މުއްސަނދިކަމަކީާާާާޤައުމުަގއިާ

މިލްކަކަށްރަ ސަރުކ ރަކަށްާާއްޔިތުންެގާ ދައުލަތަކަށްާާވީހިނދުާ ދ އިމީާާާ،ވީތީާާވީތީ،ާ ޤައުމެްއަގިއާާާާމިއީާ ޮގތަކަށްާ

ދެމެދުގައި ފަޤީރުންނ އިާ މުއްސަނދިންނ އިާ އެހެންކަމުން،ާ ޤ ނޫނެއް.ާ ފަާާއޮންނަންޖެހޭނެާ ކުޑަކުރަންާާރަުގވ ާ ތައްާ

ސަރުކ ރ  ކުރުމަކީާ ާާ،  އިމަސައްކަތްކުރ ާ ޢިއްޒަތްތެރި މިާ އަދިާ އ އިާ ޕ ޓީާ ވެރިކަންކުރ ާ މަޖިލީހުެގާދައުލަތ އި،ާ

ލ ޒިމު މިާމެންބަރުންނަށްާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ މަުގސަދުަގއިާ މަތިވެރިާ މ ތްާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ކަމެއް.ާ ކުރ ާ

ހުރަސްއެޅޭ ތަންފީޛުކުރުމަށްާ ޤ ނޫނުަގއިާާޤ ނޫނުާ މ ލިއްޔަތުެގާ ކަމެްއާ ެއއްެވސްާ ޤ ނޫނުގައިވާ ާާފަދަާ އެާ ވ ާާާނަމަާ
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ާާއެފަދަާމ އްދ ތައްާބ ޠިލު ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރިާާާާހުރިހ ކޮށްާމިާޤ ނޫނަށްާޖ ަގދިނުމަކީާމިާ

ވ ޖިބެއް އެޅިފަިއވ ާ ބޮލުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާމެންބަރުންެގާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކަމަށްާ

އަޅުަގނ ދެނެަގންނަންވ ާާރައީސް،ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހިނަގއްޖެ.ާ އަޑުއިިވެގންާ ވ ހަކަތައްާ ތަފ ތުާ މިތަނުންާ ޑުމެންާ

ާާ ހިނގައްޖެ އަޑުިއވިެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ 2008ާާާާޙަޤީޤަތަކީާ އަހަރު 7000ާާާާަވނަާ ރުފިޔ 44ާާާާމީހުންނަށް މިލިޔަންާ

ާާ 50ާާޚަރަދުކުރިާވ ހަކަ. ބަދަލުަގއި ޭއެގާ ާ،156ާާާާ މީހުންނަށް، މީހ56ާާުހ ސްާ ާާހ ސްާ މިލިޔަންާރުފިޔ 100ާާާާންނަށް

ެއބަާާޚަރަދުކުރެވުނު އަޅުަގނޑަށްާ މީަގއިާ ވިދ ޅުވިންތޯ.ާ ެއއްޗެއްާ ފަިއސ ަގިއ،ާ މިާ ާާ، އެހެންވީމ ާާ،ނޭގއެާާއިރުާ

ާާ ރައްޔިތުންނަށް ބަެއއްކަން.ާާާާއަމ ނ ތްތެރިާާތެދުވެރިޮގތުަގއިާކޮބައިކަންާ ކޮންާ އިޚުލ ޞްތެރީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޮގތުަގއިާ

އަކީާމިރ އްޖޭެގާކުޑަކުއްޖ ާވެސް،ާއެންމެާާާސް،ާމިއަދުެގާމިާދައުލަތުެގާވެރިޔ ،ާސަރުކ ރުެގާވެރިޔ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީާ

ލޯާލ ރިއަކަށްާެވސް،ާބައިާާާ.ައށްާއެންމެާނަފްރަތުކުރ ާމީހ ާވެސްާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެއްާާާއިދިކޮޅުާމީހ ާވެސް،ާއޭނަ

ނުވ ނެކަންާމިއަދުާމިޤައުުމަގއިާހުރިާވެރިމީހ .ާމިީއާާާާރުފިޔ އަކަށްާވެސް،ާދަަގނޑުާރުފިޔ އަކަށްާވެސްާޚިޔ ނ ތެއްާ

މިރ އްޖޭެގާއެންމެންާެވސްާޤަބޫލުކުރ ާކަމެއް.ާއެކަމަކު،ާެއހެންތޯާމިކަންކަންާވެފައިާހުރީ.ާރައްޔިތުންެގާބަޖެޓުންާ

ފައިސ  ާާާާރައްޔިތުންެގާ ަބެޖުޓނ  500،600ާާއިން ެފައރ  ެވލ  ުރިފާޔ  ޖަހައިެގންާާާިމިލަޔނ   ޖީބަށްާ ާނަަގިއެގންާ

ިމާާާާކިާއަރ މުކޮށްލަންާބޮޑެތިާރިޒޯޓުތަކ ފަހަރ އި،ާއެކިއެާކޮށްފައިާކުރީ.ާައުގބޮޑެތިާޔޮޓުަގނެފައިާހުރީާކޮންކަމެއްތޯާ

މަހަށް ހުރީ.ާ ހަދ ފައިާ މަހަށްާާއެްއޗެހިާ ރަށަކަށްާ އޮތްާ ކައިރީަގިއާ ހަމައެކަނިާ މަހަށްާާދ ންާ ވ.އަތޮޅަށްާ ދ ންާާާދ ންާ

ާާ 25ާާާާއެބަހުރި ޚަރަދުކޮށްފައިާލޯންޗުަގއި.ާެއޮގތަކަށްާމިއަދުެގާވެރިމީހ ާކަންކަމެްއާނުކުރ ނެާޢިއްޒަތްތެރިާާފީފ ާތެޔޮ

ާއިރުަގއިާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވެއްޖެާބަންޑ ރަާކަފައަޅ ާވ ހަކަާާރައީސް.ާތިމ މެންާލަދުަގންނަންޖެހޭނެ.ާދެންމެާވ ހަކަދެއްކި

ާާެގާސަރުކ ރުންތޯާއަޅ ފައިާއޮތީ.ާތިޔަާކިޔަނީކީާުގދޯުގދޯާއެއް.ާބަންޑ ރަާކަފަާބ ލީހަށްާއަޅަނީާމިާސަރުކ ރުތޯ،ާކުރީާ

އެއްާެވސްާނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާތިމ މެންާލަދުަގންނަންޖެހޭނެާވ ހަކަާއެާދައްކަނީ.ާމިއަދުާމިާޢިއްޒަތްތެރާިާ

މީހުންނަށްާާާއީާމިމަޖިލީހަށްާއައިސްާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާފ ޑުާރަްއޔިތުންނަށްާދޭާއެހީތެރިކަމަށްޓަކައިާފ ޑުކިޔުންާއެާ

ާާކުރެވޭނެާކަެމއްާނޫން.ާތިމ މެންާއަމިއްލަާޒ ތްާލަދުަގންނަާކަހަލަާވ ހަކަާެއއީ.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާކިތައްާ

އެްއޗެހިާކޮށްެގންާރައްޔިތުންާކައިރިާވަޢުދުެވެގންާައއިސް.ާރައްޔިތެްއަގއިާޙައްޤުަގިއާާާާމެންބަރުންތޯާއެތިބީާހުވ ތަކ 

އްޗެއްާވެސްާބުނެލ ފައި.ާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާަވކ ލ ތުކުރަންާމިތިބީާއައިސް.ާކޮންކަމެއްތޯާކުރީ.ާާނެތްާހަމަާއެކަ

ާާ މީހުންތޯ ކިތައްާ އެތިބީާ ރައްޔިތުންާ އެހ އެާ މީހުންތޯާ ކިތައްާ ތިބީ.ާ ތިބީ.ާާާލުަގއިާ ނުލިބިެގންާ ޙަްއޤުތައްާ މީހުންެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނޭާކިޔައިެގންާމިތ ާމިތިބޭާމެންބަރުން.ާާމިތިބީާވަކ ލ ތުކުރަންާއައިސްާމަޖިލީހުަގއި.ާމިއީާމިާާ

ލަދުަގންނަންޖެހޭނެާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑަކީާމިާމެންބަރުންާކަހަލަާނުކެރާޭާ

ވަކ ލ ާާފިނޑި ހޯދައިދޭންާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ައޅުަގނޑުެގާ އަޅުަގނޑަކީާ ނޫނޭ.ާ ވަކ ލ ތުކުރަންާއެއްާ ތުކުރ ާ

ދަންނަާއެާރައްޔިތުންނަށްާޙައްޤުާހޯދައިދެވޭނެާމީހެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑަށްާއެބަފެނޭާތ.އަތޮޅުާއެއްާ
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ކަންތައްތައްާާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެާ ތިބީާ އެާ ރަްއޔިތުންާ އެާ ެއބައިންނަވ .ާ މިތ ާ މެންބަރަކުާ ދ އިރ ެގާ

ެއއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާމިާާާށްާއެާތިބީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާކިޔަނީކީާވިލުފުށިާދ އިރ ެގާވ ހަކަނުކުރެިވެގންާޝަކުވ ކޮށްކޮ

ާއެއްާވެސްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިާކިޔަނީ..ާ.ާާކިޔަނީކީާއަދިާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާވ ހަކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދެވުމަށްާދަންނަވަންާއިނޭގތޯ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބިލުެގާދ އިރ ަގއިާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގން

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ

ވ ހަކަދަްއކާ  މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ދ އިރ ެގާ އޮތްާ މިާާދެންާ ފުޅުންާބޭާާއިރުަގއިާ

ާާ، ހޭާކުރިާހުވ ތަްއ،ާކޮބ ތޯާވީާވަޢުދުތައް.ާމައިކުަގއިާނެީގމ ޙައްޤު،ާކޮބައިލަދުަގންނަންޖެހޭނެ.ާކޮބައިހޭާރައްޔިތުންެގާާ

ބިންދައިެގން މިހ ރުާ މިާާދ ާާމައިކުާ ެއއީާމައިކުވަރަށްާ ހުރީާވެފައި.ާ ޙައްޤުަގިއާާާާތ ނަގއިާ ރައްޔިތެްއެގާ ހިއްލ ލ ފައިާ

މައިކުގައި ހުރީާ ދަބަރުޖަހ ފައިާ ނުބުނ ތީވެާ އެާާއެްއޗެކޭާ ރައީސް.ާ ވާެނ  ،  ހެންީވމ ޢިއްޒަތްތެރިާ ަނނ  ަލުދަގނ 

ާކިއރު  ވާަހަކަދއ  ޯހަދިއދޭނ   ުޤަތއ   ަޙއ  ެގ  ިޔުތނ  އިހަށްދުވަހު.ާަރއ  ޮގސްފައިާ ލ.އަތޮޅަށްާ މިައއީާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ޙައްޤުާ ތިމަންނަމެންެގާ ރައްޔިތުންާ ތިމަންނަމެންެގާ އެދުނީާ ކައިރިާ އަޅުަގނޑުާ ރަްއޔިތުންާ މީހުން،ާ ލ.އަތޮޅުެގާ

ތި މުސްޠަފ ާ އެހެންވީމ ާާކުރ ހެންހޯދައިދޭކަށްާ ނުކުރެއޭ.ާ ެއ  ،  ވަކ ލ ތެއްާ ެގ  ެމނ  ިތަމނ  ެއެދމޭ  ަނެމނ   ިތަމނ 

ބަ  ބައެްއާާެމނ  މިއީާ ހޯދައިދޭން.ާ ޙައްޤުތައްާ ތިމަންމެންެގާ ވަކ ލ ތުކޮށްދިނުމަށްާ ތިަމންމެންނަށްާ ބަދަލުަގއިާ ރުެގާ

ހުރިާ ވ ހަކަާ ާާާާހިސ ބުަގނޑުަގއިާ މެންބަރުންތައް ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމައެކަނިާސަރުކ ރަށްޮގތަކީާ ކަމަކީާ ާމިކުރ ާ

ން.ާެއއީާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާެއއީކީާޒިންމ ދ ރުވުމެްއާނޫން.ާއެއީާރައްޔިތުންެގާާބެވުން.ާސަރުކ ރަށްާެއއްޗެހިކިޔު

ިމާާ އެތެރޭަގއިާ މިތ ާ ެއއީ.ާ ހަޅޭްއާ ލަވ ާ ަމންފ ާނުލިބޭތީާ ޖީބަށްާ ތިމ މެންެގާއަމިއްލަާ ހޯދައިދިނުމެއްާނޫން.ާ ޙައްޤުާ

ށްާތ އީދުކުރަމޭ،ާރަނަގޅުާބިލެކޭ،ާމ ތްާބިލެކޭ،ާމޮޅުާބިލެކޭާކިޔ ފައިާއަނެއްކޮޅުންާމިކިޔަނީާކީކޭތޯ.ާމަޖިލީހުެގާބިލަ

ާއްދަކުރ ާމީހަކަށޭާއެހީާދޭނީ.ާާހުދަށަށްާމިާބިލުެގާވެސްާބ ރުާެގންނ ށޭ.ާމަޖިލީހުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު....

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ

ާމިއަށްާދިވެހިބަހުންާކިޔ އުޅެނީ...
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޑައިރުކޮޅަކަށްާމަޑުކޮށްލަދެއްވުންާދަންނަވަންާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޠަދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ

ާދެފުށްކެހެރިވުމޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޖެހުނީ.ާ މިާ އަިއސްާ ހަމަައށްާ ހުސްވަުގތުކޮޅ ާ ދަންފަޅީެގާ މިާ ހަމައަށްާ ހުސްވަުގތުކޮޅ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ

ާާ ނަމަާމިާބިލަށްާވ ހަކަދައްކ ާއެންމެާއަވަހަށްާއޮންނަާާާާބޭނުންފުޅުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދަވަން

ފުރުޞަތެއްަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރިާ

މި މެންބަރުންނަށްާ ާާާާހުރިހ ާ ކުރިއަށ30ާާްއަރުވަނީ މަޖިލިސްާ ދެންާ ހުސްަވުގތުކޮޅެއް.ާ ާާާާމިނެޓުެގާ މިއަދުެގ 1ާދ ނީާ

ެވސ   ،  ހ އިރުާމިާމ ލަމުަގއި.ާއެހެންވީމ ޖަ ަބުރނ   ެމނ  ެތިރ  ަޒތ  ިޢއ  ޖަހ ިއރަށްާވަޑައިެގންދެްއވުމަށ1ާާާާްުހިރާހ 

ާވަރަށްާބޮޑަށްާދަންނަވަމުން،ާމިާދަންފަޅިާއަޅުަގނޑުާމިާނިންމ ލަނީ.ާާ

ާ

 ]އަށ13:34ާްއިނ12:30ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

37ާާާާަގވ އިދުެގާާ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ެގާދަށުންާމަޖިލީހުެގާކޯރަމްާހަމަވޭތޯ މިނެޓްާވީިއރ5ާާާާުރަނަގބީލުާޖެހުމަށްފަހު

ާާ ަގއިާފަށ ޮގތަށްާއަލުންާމިާމެދުކަނޑ ލަނީ.ާއަޅުަގނޑ1:30ާާުވެސްާކޯރަމްާހަމަނުވ ތީާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާއަޅުަގނޑު

ހަމަވ 1:30ޔަޤީންކުރަންާާ ކޯރަމްާ ފަށަންވ އިރަށްާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުަގިއާާާާަގއިާ މެންބަރުންާ ވަރަށްާ

ާަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ)ކަމަށް.ާވައްާއިަގންނަވ ނެބައިވެރިވެޑަާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އޮންނަ ހަމަޖެހިފައިާ ތ ވަލުާ މަޖިލީހުެގާ ާ.`ާާާާ އަޅުަގނޑުމ1:30ެޮގތުން ާާަގއިާ ައއިޓަމު އެޖެންޑ ާ އަށ12ާާާާްންާ

ާާދިޔު މަޖިލީހުެގާން ެއހުމަށްޓަކައިާ ވޯޓަށްާ އެހުން.ާ ވޯޓަށްާ ކަންކަމަށްާ ހުރިާ އެހުމަށްާ ވޯޓަށްާ އެއީާ އޮންނ ނީ.ާ

އެދެން.ާާާަގވ އިދުަގއި އަރިހުންާ އަމީންޢ އްމުާ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށްާ ރަނަގބީލުާ ޖަހަންޖެހޭާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ

މެންބަރުންާވެސްާކ ޑުކޮޅުތަްއާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާދަންނަވ ލ ނަންާމިހ ރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހާ  ާ.

ފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހ ރުާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީާވިލުޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާމި

ރަ ޕަބްލިކުރިޔ ޟްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ބަލައިަގާާޝީދުާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ކޮމިޝަނުެގާ މެދާުާާާތުމ އެންޓަޕްރައިޒަޒްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ވިލުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

62ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

36ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ާާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 59ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާވިލިފުށ59ާާި.ާޖުމްލަ

ރަ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާދ އިރ ެގާ ޕަބްލިކުޝީދު ބިލުާާާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ކޮމިޝަނުެގާ އެންޓަޕްރައިޒަޒްާ

ބެހޭ ކޮމިޓީއަކ ާ ފޮނުވ ނެާ ބިލުާ މިާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ ބަލައިަގތުމަށްާ ވިލުާާާމަޖިލީހުންާ ދ އިރ ެގޮގތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާފުށިާ

އެބަާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ކޮމިޓީއަާާމެންބަރުާ ވަުގތީާ ވިލުއޮތްާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވުމަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާފުށިކަށްާ ދ އިރ ެގާ

ާއަރުވަން.ާމެންބަރަށްާފުރުޞަތު

ާ

ާފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ލުވި
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ާމެންބަރުންެގާވަުގތީާކޮމިޓީއަކަށްާމިާބިލުާފޮނުވަން.7ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާމެންބަރުާއަރުވަން.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާ.ބުއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލި

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާވިލިފުށިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމަނިކުާ.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ އެއް.ާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ހުޅު

އެއްސެވޭނީ.ާާ ފުރަތަމަާ ކަންނޭނެގާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ެގންދ ނެާ ނުވަތަާ ޮގތެއްާ ދަންވ ާ ކޮމިޓީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާާާޮގތުންާކޮމިޓީާާއަޅުަގނޑުާއެ އެހެންނަމަވެސް،ާާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީމަ.ާެއދުނީމ ،ާާއެއްާހުށަހަޅަންެވެގންާައޅުަގނޑު

ނޫން.ާއަޅުަގނޑުާާާާތިޔަދެއްވީާހަމަެއކަނިާތ އީދުކުރ ާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތު.ާމިހ ތަނަށްާމަޖިލީހުަގއިާކަންކުރ ާޮގތެއް

އެ ފޮނުވަންާ މައްސަލަާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ދ އިމީާ ހުށަހަޅަންާާާބޭނުންވީާ ޮގތުންާާާާޮގތަށްާ އުސޫލެްއެގާ އެކަމަކު،ާ ވެެގން.ާ

ތ އިދު ހުށަހެޅިާ ކުރިންާ އައްސަވަނީާ މިާ ވޯޓަށްާ ހުށަހަޅ ާ އެހެންވީމ ބަލ އިރުާ ޮގތަކަށް.ާ ުފުރަޞުތ  ،  ލިބިފައިވ ާ ެއ 

ުތަގއި  ވޯީތ ަގސ  ކަމަށްާާާނުކުރެވޭަގޫބލު ،  އެހެންވީމާ ާއެކަންާތިާކުރެއްީވ.ާާ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަތްާނަގ ފައިާއޮްއވ ެދއ 

ާން.ާދަންނަވަ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ަގވާ  ާާޮގތުންާމަޖިލީހުންާބަލައިަގންނަާކޮންމެާބިލެއްާވެސްާމިާދަނީާމަޖިލީހުންާއެހެންާާާއިދުަގއިާއޮންނަާމަޖިލީހުެގާ

ާާ ަގވާިއުދަގިއ މި ،  ދ އިމީާކޮމިޓީއަކަށް.ާއެހެންވީމާ ާާއޮންނަޮގތަކަށްާކަނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކުާއެާބިލެއްާދ ން ާަމިޖީލުހެގ 

ޮގތަކަށްާކަނޑައަޅުއްވަންާމެންބަރަކުާާާާެއޫނނ  ،  ވީމ ޮގތަކަށްާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅައިފިއްޔ .ާއެހެންާާއޮންނަނީާއެނޫން

މެންބަރުާާވ ާާބޭނުންފުޅު ދަންނަވ ފައިާ ކުރީއްސުރެާ އޮންނ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނަމަާ ޕ ޓީތަކުެގާާކަމަށްާ ންނަށް،ާ

ކޮމިޓީއަކަށްާާ ަވކިާ ެގންދިުއމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ބިލެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ ސިޓީއަކުންާ ޮއންނ ނީާ ދަންނަވ ފައިާ ލީޑަރުންނަށްާ

ވ ނަމަާއެކަންާއަޅުަގނޑަށްާއަންަގވައިދެއްވުމަށް.ާއެޮގތުންާޤައުމީާޕ ޓީެގާާާާވަުގތީާކޮމިޓީއަކަށްާެގންދަވަންާބޭނުންފުޅު

އަޅުަގނޑުާާާާމަށްާއިޝ ރ ތްކުރަްއވ ފައިާއޮތީމ ،ކަާާވ ާާވަުގތީާކޮމިޓީއަކަށްާެގންދެވުމަށްާބޭނުންފުޅުާާފަރ ތުންާމިާބިލު

މިާބިލުާދ ނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާ، ނަމަާާއެާފުރުޞަތުާމިާއެރުވީ.ާެއޮގތަށްާފ ސްނުވެއްޖެ

އެދިވަޑަިއަގންނަވ މޫސ  ތިާ ާާާާޮގތުެގާާމަނިކުާ ކަނޑައެޅިފައިމަތީން ކޮމިޓީާާމަޖިލީހަުގއިާ ދ ިއމީާ ނިޒ މީާާާވ ާ އަށް.ާ

ާމަދުާރަޝީދުާ.ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙްއެްއ،ާހޯރަފުށީާދ އިާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާކަދެއްކެވުން:ވ ހަމަދުާރަޝީދުާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙް

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެއއްވެސްާޮގތެއްާހަމަާމިާމަޖިލީހުަގއިާހަމަާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާވެސްާއެނޭގނެާތިޮގތަކަށްާނޫންާޢަމަލުކުރައްވ ފައިާހުރީކީ.ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާވިދ ޅުވ ނީާާ

އޭާ މައްސަލަ.ާ ދަނީާ ކޮމިޓީއަކަށޭާ ނަަގިއެގންާމިވެނިާ ވޯޓެއްާ މަޖިލީހުންާ ފ ސްނުވެއްޖިއްޔ ާ ޮގތެއްާ ފަހުަގއިާ ެގާ

ާާ ޑީ.އ ރު.ޕީާާާރިޔ ޟުފ ސްކުރަނީ. މިއަދުާ ޕ ޓީރަޝީދުާ މަނިކުފ ނުެގާ ރިޔ ޟުާާއަށ އިާ ތ އީދުކުރ ތީާ ރަޝީދުެގާާާާއަށްާ

ަަޖިލީހުަގއިާޢަމަލުކުރ ާާިމ މ،  އީާޙަޤީޤަތަކީާރައީސް.ާއެހެންވީމ ފިކުރަށްާމަނިކުފ ނަށްާޢަމަލުކުރަންާމަޖުބޫރުވަނީ.ާމި

އޮތް.ާދެންާހަމަާރައީސްާދުވ ލަކުާޮގތެްއާާާާއޮތް.ާީމެގކުރިންާޢަމަލުކުރަމުންާއައިާުއސޫލެއްާއެބަާާއުސޫލުތަކެއްާއެބަ

މަޖިލީހުގެާ މިއީާ ކިޔ ާ،ނިންމަވ ފައިާ އުސޫލޭާ ކުރ ާ ކަންތައްާ އިހުވަރަށްާާާ ވަރަށްާ ލޯބިކޮށްާ އްކޮށްާާއެާާާތިރ މ ާ

ވ ކަމުވޮ ބަހަކުންާ ނޫން.ާށިެގންވ ާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާއުސޫލެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ އެއީާ ެގންދަވަނީާ ދައްކަވަމުންާ ހަކަފުޅުާ

ަގވ އިދުަގިއާއިންނަ ޮގތެއްާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސަށްާލިޔެފައިާއޮތްާ ަރީއސ  ،  ެއއް.ާއެހެންވީމ ާާނޫންާއެީއކީާާވެސްާ

ަވކި  ވާ  ުކަރއ  ުދަވަހުކ  ެމ  ޮކނ  ޮގތްޮގތެއްާއެއީާމަޖިލީހުަގއިާޢަމަާާަޢަމުލ  ާނިންމެވުންާކަމަށްާނިންމަވ ާާލުކުރައްވ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާ.ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާތ ރުާސިފައެއްތިއީާވަރަށްާޚުދުމުޚް

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ތިާދެއްކެވި މެންބަރުާދެންމެާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޙަޤީޤަތ އ ދެ،ާ މަޖިލީހުެގާާާާވ ހަކަފުޅަކީާ ޚިލ ފަށްާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅެއް.ާ

ޮގތުެގާާަގވ އިދުަގއި މިާާވ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މަޖިލީހުންާ ޕ ޓީތަކުެގާާާމަތީންާ ހިމެނޭާސިޔ ސީާ މަޖިލީހުަގއިާ ެގންދަނީ.ާ

ހޯރަފުށީ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ފައި.ާ ސިޓީއަކުންާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ާލީޑަރުންނަށްާ

ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަދުާރަޝީދުާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްދ އި

ދ އިރ ެގާާއަޙް ހޯރަފުށީާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިށީނދެަވޑަިއަގންނަވ .ާ ރަޝީދުާ މަދުާ

އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ  މެންބަރުާ ނިޒ މ ޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލަާާ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާބެހޭާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންޭވރުާ އެްއ،ާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާދެއްކެވުން:ވ ހަކަހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ބެއްާނުދެްއވ .ާރަީއސަށްާެއއްާނަގ ފައިާދެންނެވިާވ ހަކައިެގާއަދިާޖަވާ ާާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާާާާތޯާއެނިގވަޑަިއަގންނަަވނީާއަޅުަގނޑުާއެާއުޅެނީާދ ިއމީާކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވަންކިހިނެއް ފުރަތަމަާތިޔާަާކަމެއް.ާދެން

ެގާާޕުާއެާސިޓީާފޮނުްއވީާތިޔަާވިދ ޅުވ ާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫާާ، އަށްާހުށަހެޅުްއވީާާމެންބަރުންެގާކޮމިޓ7ާާީުގޅިެގންާާާާސިޓީއ 

ފޮނުއް މައްސަލަލީޑަރުާ މަނިކުފ ނަށާްާާާވީ.ާ ހުށަހެޅުމެއްާ ހުށަހަޅ ނެާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމަކުާ އެީއއަކީ.ާ ނޫންާ ެއއްާ

ވިްއޔ ާާާާކަމަށްާވަނީާާއެނިގވަޑައިނުެގންާއިންނަަވއިެގންާކުއްލިައކަށްާއެާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާދެްއވި

ޅަންާާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަާާންތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވީާއެނޫާާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމަށްާތ ީއދުލިބޭނީާމ ާފަހުން

ަތއ  ،  އުޅުނީާމިޮގތަށޭ.ާއެހެންވީމާ  ަކނ  ަރީއސ   ިއނެދ  ެއނިގަވަޑިއުނެގނ   ުހަށެހުޅނ   ކުރެްއިވާާާާައުޅަގނުޑެގ 

ބޭފުޅ ާާާާނުވަތަާއެާާ،އަށްާޖަވ ބުާާބޭފުޅ ާާއަށްާއެާާވެސްާފޮނުވ ފައިާޮއވެފައިާއަނެއްކ ާއެާސިޓީާާެއއްާާޮގތަކީާސިޓީ

ިނާޒމީ  ،  ވެސްާފުރުޞަތުދެއްވީ.ާއެހެންވީމ ާާއަށްާފުރުޞަތުާދެއްވ ފައިާެއއަށްާތ އީދުކުރަން ައުޅަގނުޑެގ  ަރީއސ  

ާވަނީ.ާާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންާދެއްވިާޖަވ ބުާދިމައެއްނުވޭ.ާއެތިާުނުކާތަގިއ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމ ނަކުރެވުނީާތިމަންނަާބޭނުންފުޅުވީާދ އިމީާކޮމިޓީައކަށްާާއ ދެ،ާާ

ފޮނުވ ށޭ.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާފުރުޞަތުާދޭންާއުޅެނިކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާއަތްޕުޅުެގާިއޝ ރ ތުންާ
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ައޅުަގނޑުާެއާފުރުޞަތުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާާާ،ކަމަށްާވިދ ޅުވީމަާާާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެއްވީ

ނަމަ އެދިވަޑަިއެގންނެވިާ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާ،އެރުވީ.ާ ފުރުޞަތުާ ެއާ އަޅުަގނޑުާ

ާއްމަދުާޝިފ ޒުާ.އެްއ،ާބ ރަށުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަާމެންބަރަށްާއެރުވުނީސް.ާނިޒ ީމާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާދެއްކެވުން:ވ ހަކަބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާ

މި ސ ފުނުވެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މަނިކުފ ނުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އުޅެނީ.ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ

ުގރޫޕު އެކަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ްގރޫވުރެާާާާކިޔަނީާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ވިދ ޅުެވާާިގނަީވމަ.ާ އެކޭާ ރައީސްާ ޕުެގާ

ުގރޫޕެްއެގމުޚ  ޕ ލިެމންޓްރީާ މިތަނުަގއިާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރައީސޭ،ޠަބުކުރައްވ ތީާ ާާާާާ ރަޝީދަށް އެާާރިޔ ޟްާ

އޭނަހައިސި މުޚ ާާއްޔަތުާ ޮގތަޠަބުއަށްާ ުގރޫޕެއްެގާ އިނިްއޔ ާ ބޭފުޅެއްާ އެންމެާ ކަމަކަށެއް.ާ ދެންނެވިދ ނެާ ކަށްާާކޮށްާ

ާނުކިޔ ނެ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެްއޗެްއާާ އޮތްާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ބެއްލެވީމަާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ާާ ަގވ އިދު މަޖިލީހުާ މެންބަރަށް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާސ ފުވެަވޑަިއަގންނަވ ނެާ އެކަމ ާ ސ ފުވެަވޑައިނުަގންނަވަންޏ ާ

ަވނީާއެއްާ ތ އީދުލިބިފައިާ ހުށަހެޅިާ މިހ ރުާ ާާާާކުރ ނެާކަމެްއާނޯންނ ނެ.ާ އެީއ މެންބަރުންެގާކޮމިޓީައކަށ7ާާާްޮގތަކަށް.ާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ މިދަންނަވަނީާ ވޯޓަކަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ާާފޮނުވުމަށް.ާ ރިޔ ޟް ރަޝީދާުާބަރުާ

މު ،  ހުށަހަޅުއްވައިާ ާރހީމ   ިއބ  ަބުރ  ެމނ  ެތިރ  ަޒތ  ިޢއ  ާދިއާރެގ  ާމޮތޑާ  ާވ ާޮގތުެގާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާާލިބުއްޠަަފެރސ 

ާާ މެންބަރުންެގާކޮމިޓީއަކަށްާމިާބިލުާފޮނުވުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށ7ާާާާްމަތީން

ޅަކަށްފަހު(ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާ)ަވުގތުކޮާ

މަޖިލީހުެގ ޮގތުެގއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ އޮންނަާ ަގވ އިދުަގއިާ ނެގުާމަތިާާާ ވޯޓެއްާ ނަތީޖ ާާންާ ވޯޓުެގާ މަށްފަހުާ

ާޞަތެއްާނޭރުވޭނެ.ާދައްކަންާފުރުޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާވ ހަކަާކުރުމުެގާކުރިއަކުންާޢިއްއިޢުލ ނު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ
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ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާ

ާ

63ާާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާ

36ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 58ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާވިލުފުށ58ާާީ.ާޖުމްލަ

ާާ މެންބަރުާދ އިރ ެގ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ހުށަހަޅުއްަވއި،ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ޮގތަށް ވ ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިާ މުއްޠަލިބުާ ފޮނުވުމަށ7ާާާްާއިބްރ ޙިމްާ ބިލުާ މިާ ކޮމިޓީައކަށްާ ަވުގތީާ މެންބަރުންެގާ

ާއޮންނ ނީާނަންާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތު.ާއަޅުަގނޑުާެއާާފ ސްވެއްޖެ.ާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުަގިއވ ާޮގތުެގާމަތީންާދެންާ

ާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒް.

ާ

ާތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާ

މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ހުށަހަޅ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

މުޞްޠަފ ،ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤު،ާއަލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަްއމަދުާނ ޝިޒް،ާދިއްަގރުާާ

ާާ މ މިިގލީ މެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޒިމް،ާ މެންބަރާުާދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް،ާވިލުފުށީާ ދ އިރ ެގާ

ާރިޔ ޟުާރަޝީދުާއަދިާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާާ

ާ

ާޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންގޮާ

ކުރީންާ އެތިާ ހުރިާ ބުނަންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާާޝުކުރިއްޔ .ާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ހަނދ ންނެތިއްޖެ.ާ ާ

ހުރީ.ާ ފިތައިެގންާ ައޅުަގނޑުާ ދެްއކިއިރުާ ވ ހަކަާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ފިތިން.ާ ހަމަާ ކުރީަގއިާވެސްާ މީެގާ ފިތ ލ ފައިާ މީަގއިާ

ެއާާ އޮންނަންޏ ާ ހަސަދައެއްާ ޒ ތީާ ދޭތެރޭާ އަޅުަގނޑ ާ މަނިކުފ ނަށްާ އިންނަތީާ މަޑުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ
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ވެސްާާކަ ފިތަިއެގންާ އަޅުަގނޑުާ ހ މަކޮށްދިނުމަށް.ާ ތެރޭަގއިާ ޗެމްބަރާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ންތައްތައްާ

މައްސަަަލަާ މެޝިނުެގާ އިންނަނީ.ާ މިާ މަޑުމަޑުންާ ވަރަށްާ ވަނީ.ާ މިާ ކިހިނެއްތޯާ ނުދެްއވ .ާ ަވުގތެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކޮށްލ  ރަނަގޅުާ ވެސްާ މެޝިނުާ މިާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެދުނީާއުޅެންޏ ާ އޭރުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެާ ބޭންދުން.ާ ފައިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭފުޅ ާ ތިާ ކުރިންވެސްާ މީެގާ އެހެންާ ެގންދަން.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ދ އިމީާ ނެތީތޯއޭ.ާ އެއްާ ކޮމިޓީާ ދ އިމީާ

ކުރީެގާާ މީެގާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދަވަނީ.ާ ވަުގތުންާ ހަމަާ ކޮމީޓީައކަށްާ ޮގތަކީާ އޮންނަާ ކުރަްއވ ފަިއާ ކަންތައްާ ރައީސްާ

ދަންނަވ ލަންާާ ވ ހަކަާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ މިެގންދަނީ.ާ ބަލަމުންާ ކުޑަކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޔައުމިްއޔ ތައްާ

މިހ ރުާ ކަމަށްާ އޮންނަާ ހަސަދަެއއްާ ޒ ތީާ ދޭތެރޭާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ބޭފުޅ ާ ތިާ ެއކަމަކުާ ުއޅުނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ފިލުވައިދިނު ކަންތައްތައްާ އެހެންވީމ ،ާއެާ ެއާާޔަޤީންވެއްޖެ.ާ ކޮށްދެްއވަންވީ.ާ އަޅުަގނޑުާ މަށް،ާކޮންާކަންތައްތަކެއްތޯާ

ާވ ހަކަާދެންނެވިްއޔ ާރަނަގޅު.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޒ ތީކަމެްއާ ކަހަލަާ އެްއެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭާ މެންބަރ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޔަޤީންކުރަްއވ ،ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޮއންނ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކީާއަޅުަގނޑުާޒ ތީކަެމއްާބ ްއވަންާަގސްތުކުރ ާބޭފުޅެްއާާނުބ އްވަން.ާއަދިާނުެވސް

ވެސްާނޫން.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފިއްތެވިާކަމަށްާވ ނަމަާއެާފިއްތެވިާފިއްތެވުންާމިާތަނަކަށްާފެނިފަާއެްއާ

މްާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދާުާނެތް.ާހަމަާފެނުމ އެކީާމިާފުރުޞަތުާމިާއެރުވީ.ާއަޅުަގނޑުާނޮރިވަރަ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަެއއް،ާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ޭއެގކުރިންާ އަރުަވން.ާ ފުރުޞަތުާ ނަޝީދަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާ

ރައީސް،ާބަެއއްާކަންތައްތަކުަގއިާއެބަާވިދ ޅުވޭާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުެގާލީޑަރުންނ ާުގޅަިއެގންނޭާމިކަންކަންާކުރަނީ.ާާ

ދެންމެވެސްާހުށަހެޅުމުަގއިާތިާވިދ ޅުވީާތިމަންނަާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުެގާލީޑަރުންނ ާބައްދަލުކޮށްާއަންގ ފައޭާއޮންނ ނީާާ

ސިޓީއަކުންާނުވަތަާއެހެންާޮގތަކަށްވެސްާކޮމިޓީއަކަށްާވަުގތީާކޮމިޓީއެއްާބޭނުންާނުވަތަާދ އިމީާކޮމިޓީއަކަށްާދަންޏ ާާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާާ އަދިާ ހުންނަނީާ މިާ ޔަޤީންކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުާ ވެއްޖެއްޔ ާ ޮގތުަގއިާ ހީވ ާ އަޅުަގނޑުާ އަންގ ށޭ.ާ

ލީޑަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާކަ ްގރޫޕުެގާ ލިބިފަާއެއްާނެތް.ާާޕ ލިމެންޓްރީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޚަބަރެއްާ ހުންނަނީ.ާއެާ މިާ މަށްާ

މިތ ާ ތަނަށްާ މިވީހ ާ ެވސްާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ ކޮމިޓީތައްާ ދެންާ އެދެން.ާ ދަްއކަވ ލަދެްއވުންާ އޮތިއްޔ ާ ލިޔެކިޔުމެއްާ
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ާާ ުގޅިެގންާއެާހުށަހެޅުނުާއެތެރޭަގއިާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުންާވ ހަކަދައްކަިއެގންާއެާކުރަނީ.ާދެންމެަގއިާމިތަނަށްާތިކަމ 

ކޮމިޓީަގއިާއަޅުަގނޑުެގާނިސްބަތްވ ާޕ ލިމެންޓްާްގރޫޕުެގާދެާބޭފުޅުންާތިބިާއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާކައިރީަގއިާތިާކަމަކ ާާ

ހަދަނީ.ާާ ކިހިނެއްތޯާ ދެންާ ަވޑަިއެގންފިްއޔ ާ ތަނ ޒުލުވެާ ބޭފުޅުންާ އެާ އަނެއްކ ާ ދެންާ ނެތް.ާ އަހ ކަށްާ ެއއްާ ވ ހަކަާ

އު އެާ އެކަންާާއެހެންވީމ ،ާ ކުރެްއވީމ ާ އެކަންާ ދައްކަިއެގންާ ވ ހަކަދައްކަންޏ ާ ރީއްޗަށްާ ދެންާ ނުެގންުގޅުްއވ ާ ސޫލުާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ނޫނިއްޔ ާ ވ ހަކަދެކެވިފަިއާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިމުނީ.ާ

ާނަަގއިެގންާކަންކަންާކުރެިވދ ނެާކަމަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުެގާމީހުންާލައިެގންާމިާތަނުަގއިާކޮމިޓީެއއް

ާލީާހަމަ.ާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލެއްާނޫންާެއީއކީާއެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ބެހޭ ނިޒ މ ާ ނެންެގވިާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ މައްސަލަެއއްަގާ ދެާ ެއްއާާއ ދެ،ާ ޮގތުަގ.ާ މައްސަލަެއއްެގާ

ބޭނުންފުޅުވ ާާ ެއކަށައަޅުްއވަންާ ކޮމިޓީއެއްާ ވަުގތީާ ބަހުސްކުރުމަށްފަހުާ ބިލަކަށްާ ކޮމިޓީއެއްާ ވަުގތީާ މަޖިލީހުންާ ކަމަކީާ

ކަމަށްާވ ނަމަާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުެގާފަރ ތުންާއަންަގަވއިދެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފަާނުވ ކަމަށް.ާެއއީކީާޙަޤީޤީާާ

ވ ހަކަާާވ ހަ މިާ ސިޓީއަކުންާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ްގރޫޕަށް،ާ ޕ ލިމެންޓްރީާ މެންބަރަށް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ެއއްާ ކަާ

ެއީއ57ާާާާާ/ޑީ.އެމް.ައއި.އެސްާ/2010ާ/96ދަންނަވ ފަ.ާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުެގާލީޑަރުންނަށް.ާމަޖިލީހުެގާސިޓީާނަންބަރުާާ

25ާާާާ ްގރޫޕުތ2010ާާާަމ ޗް ޕ ލިމެންޓްރީާ ަގއިާ ތ ރީޚުާ ެއާާެގާ ސިޓީ.ާ އެާ އޮންނ ނެާ ފޮނުވ ފަިއާ ލީޑަރުންނަށްާ ކުެގާ

ސިޓީަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތީންާޢަމަލުކުރެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާދެަވނަާކަމަަަކަށްާތިާވިދ ޅުިވާާ

ޮގތު ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ޮގތް.ާ ޢަމަލުކުރަންވ ާ އެކުލަވ ލުމުަގއިާ ކޮމިޓީތަްއާ ަވުގތީާ ަވުގތީާާވ ހަކަައކީާ ަގއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއކުލަވ ލުމުަގިއާ ކޮމިޓީތައްާ ަވުގތީާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަުަގނޑުވެސްާ އެކުލަވ ލުމުަގިއާ ކޮމިޓީތައްާ

މެންބަރުންެގާތެރޭަގިއާވ ހަކަދެކެިވެގންާޕ ލިމެންޓްާްގރޫޕުތަކުަގއިާވ ހަކަދެކެިވެގންާކޮމިޓީާއެކުލަވ ލުންާެއއީާއެންެމާާ

ެއކަމަ ޮގތް.ާ މިހ ތަނަށްވެސްާރަނަގޅުާ ނޫން.ާ ކަމެްއާ ރިޔ ސަތުންކުރ ާ މަޖިލީހުެގާ އެަެއީކީާ ަމސައްކަތްކުރުންާ ށްާ

އެަެކަންާާ މަތީންާ ޮގތުެގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ކުރަްއވ ފައިާ މަސައްކަތްާ އެާ ލީޑަރުންާ ްގރޫޕުތަކުެގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ

ޮގ ެއދެވިެގންވ ާ އެންމެާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދ އިރ ެގާކުރެްއވުމަކީާ ކުޑަހުވަދޫާ ދެކެން.ާ ކަުމަގއިާ ތްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މީާމައްސަލަާއެްއާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ
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ފުކޮށްލުމަށްޓަކަިއާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިތަނުަގއިާވަރަށްާބޮޑުާނިޒ މީާމަްއސަލަާއެްއާހިނަގމުންދ ތީާެއކަންާސ 

ޮގތުަގއިާޤައުމީާޕ ޓީެގާމެންބަރުންެގާޮގތުަގއިާދެާާ އަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތަށްާެއދުނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެަެނިގފައިވ ާ

ގައިމުެވސްާާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ކަމެއްާ އުނިވިާ މެންބަރަކުާ ފ ހަަގކުރެވިފަވޭ.ާ ވ ކަންާ މިތަނުަގއިާ މެންބަރުންާ

އެ ހައިސިއްޔަތުންާ ރައީސާްާމެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ ެއއްާ ނިިގފަާ

ާސ ފުކޮށްލަާދިނުންާއެދެން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެންުގމުންާާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހެުގާ ބަދަލުތައްާ އަންނަާ މެންބަރުންނަށްާ މަތީންާ ޮގތުެގާ ަގވ އިދުަގއިވ ާ މަޖިލީހުެގާ

ކަންާއިޢުލ ނުކުރ ނެ.ާމިހ ތަނަށްާއެާއިޢުލ ނުކޮށްާއެާނުވަނީާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާއެކަމ ާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާއެ

ބެހޭާޮގތުންާމަޢުލޫމ ތުާރަސްމީާޮގތުންާަގވ އިދުަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތީންާލިބިފައިނުވ ތީ.ާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ދޫކޮށްލައްަވއި ފުރުޞަތުާ މައްސަލައެއް.ާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ މެންބަރުާމެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ފި.ާ

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާ އަޅުަގނޑު އަދިާ ނެތް.ާ އެއްާ ލިބިފަާ ސިޓީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަނިކުފ ނަށްާޝުކުރިއްޔ ާ

ފޮނުވ ފައިވ ނެާސިޓީއެއް.ާއެީއާޢ އްމުާކޮމިޓީއަށްާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި.ާއެާސިޓީާޢ އްމުާކޮމިޓީާއަށްާޮގސްާމަޖިލީހުެގާ

ަގވ އިދަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުަމށްޓަކައިާޢ އްމުާކޮމިޓީންާއެކަންާނިންމ ފައި،ާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާއެކަންާހުށަހެޅިތ ާާ

ާާ 3ާާާާމިހ ރުާމިާވަނީ ދުަވސް.ާމަނިކުފ ނަށްާއެާހުށަހެޅުންާލިބިަިވަޑަިއެގންފައިާއެބަާއޮތްތޯާއަޅުަގނޑުާވެސްާާމަސް

އެބަާބޭނުންވޭާސުވ ލުކޮށްލަން.ާމިހ ރުާމިތަނުަގއިާމިާސިޓީބިޓީާހިނުގމުަގއިާވެސްާަމއްސަލައެއްާއުޅޭހެންާހީވ ތީެވާ

ތިކަންާއަޅުްއވ އިރުަގއި.ާއަޅުަގނޑަކަށްާހިެއްއާާާާމަނިކުފ ނަށްާއެާލިބިވަޑަިއެގންފައިާއެބައޮތްތޯާއަޅުަގނޑުެގާބޮލުގައި

ެއކަންާ ބޭނުންވޭާ ައޅުަގނޑުާ ސޮއިކުރެވިފަ.ާ އޮންނ ނެާ އޭަގިއާ އޮތިްއޔ ާ ލިބިފައިާ ސިޓީާ ތިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނުވޭ.ާ

ާތަޙްޤީޤުކުރަންާމިއަދު.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ހުޅުހެންވޭާ ބައްލަވ ފައިާ މަްއސަލަާ އެާ އަމީންޢ އްމުާ އެމް.ޑީ.ޕީާއ ދެ،ާ އަދިާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ރުާ

ެއްއާާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކޮށްދެްއވުމަށްާ އެކަންާ ލީޑަރަށްާ ްގރޫޕްެގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުޅިާމައްޗަންގޮާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާއަނެްއކ ވެސްާޔަޤީންކޮށްާމިާއަރުވަނީާައޅުަގނޑުާމިާވަުގތުާބޭނުންާާ

މްޕުކޮށްލަންާެއާއިދ ރީާމޭޒުންާައޅުަގނޑުާފިތ ލ ާފިތުންާއިދ ރީާމޭޒުަގއިާިއންނަާޮގޑިންާއަނެއްކ ާތިާހިސ ބަށްާޖަ

އެތިާލައިޓްާނުދިއްލެނީތޯ.ާައޅުަގނޑުާހަމަާޔަޤީންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާހަމަ،ާހުވ ކުރަންާވެސްާމިހުރީާތައްޔ ރަށް.ާާ

އޭރުާއަޅުަގނޑުާފިތިން.ާއެކަަމކުާމަނިކުފ ނުާތިާވިދ ޅުވަނީާއެނިގފަކ ނެތޭ.ާއެހެންވީމ ،ާަމނިކުފ ނުާތިާެގންުގޅެނީާާ

ީމެގތެރެ ތަޞަްއވުރުާ އިދ ރީާާޒ ތީާ ދަންނަވަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކުރެވޭތީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްކަންާ ވަދެފައިާ އަށްާ

ާމޭޒުންާއޭތިާސ ފުކޮށްދެްއވުންާއަޅުަގނޑުާއެދެންާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީންދެވަޑައިަގންނަވ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެއއްާނޫން،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

މެންބަރުާފުރުޞަތަކަށްާއެދިަވޑަިއަގތީމ ާނުދިނުން،ާކޮބައިތޯާއޭަގއިާއަޅުަގނޑުާނުދޭންީވާއެްއވެސްާސަބަބެއްާނެތޭ.ާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރެކޭ،ާއެހެންާމެންބަރުންނެކޭާހަމަާއެއްާހަމައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ.އެއްާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާ

މާިާ ދަސްކޮށްދޭންާ މިކަންކަންާ މީހުންނަށް،ާ ފިތ ާ މީހުންނ އިާ ނޭނޭގާ ލިޔަންކިޔަންާ މިތ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޖިލިސްާހުއްޓ ލަންވީާނޫންތޯ.ާކިހ ާަވުގތެއްތޯ.ާބަިއަގޑިއިރުާވަނީޭއާމިތ .ާލިޔަންކިޔަންާދަސްކޮށްދޭށ އި،ާތަންތަނަށްާ

ާންތޯ.ާފިތަންާދަސްކޮށްދޭންާމިާމީހުންާފޮނުވަންވީާނޫ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ އިށީންދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ހާޭާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާޢިއްޒަތްތެރި..ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ާބެ

ާާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެއް.ާ ާާމައްސަލަާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާތޮއްޑޫާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ފ ާމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތި

ހިނދުާއާެާ އެދުނުާ ހުށަހަޅަންާ ކޮމިޓީައކަށްާ ޕ ޓީންާ އަޅުަގނޑުެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ލިސްޓުންާ އެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޕ ޓީަގއިާއެާލިސްޓުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާނަންާއޮތުމަކީާއަޅުަގނޑުާޕ ޓީެގާހިތްހަމަޖެހޭާކަމަކަށްާނުވ ތީވެ،ާައޅުަގނޑުާާ

ާންާތަނ ޒުލުވެއްޖައިން.ާއެާނަންާއަނބުރ ާެގނެްއސިން.ާއަޅުަގނޑުާެއކަމު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އަރުަވން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

މެން ދ އިރ ެގާ ނޮޅިަވރަމްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ވ ތީ.ާ ެގންދަވ ފައިާ އަނބުރ ާ ނަންާ މެންބަރުާ ބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމުޙައްމަދުާނަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މެންބަރުންެގާކޮމިޓީއަށްާހުށަހަޅ ލުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގ7ާާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާާ

މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު،ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު،ާމިލަންދާޫާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ 

މަޑަވެލި ރިޟ ،ާ އަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނ ޒިމް،ާާާާދ އިރ ެގާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ހުޅު މުފީދު،ާ ޝިފ ޤުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ މެންބަރުާފުވައްމުލަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މީދޫާ

އިލިޔ ސްާލަބީބުާއަދިާހިަިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާލީާސަލީމް.ާޢަޝުކުރިއްޔ .ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢަފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޖުތ ޒްާހުށަހެޅުއްވިާލިސްޓަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުާއޮތްާވ ހަަަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާހުށަހެޅުއްވިާލިސްޓުންާއެއްާނަންާމިހ ރުާވަނީާއެްއާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ބޭފުޅަކުާވަނީާނަންާއަނބުރ ާެގންދަވ ފަ.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާ

ާޢީސ .

ާ

ާސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢީކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ހުށަހެޅުއްިވާާޝުކުރި އެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަްމާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އްޔ ާ

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކޮށްލަންާވެެގން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ވަުގތުާާ މިާ ެއއްާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ޮގތުންާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވެސްާާ އިސްތަށިފުޅުަގއިާ އަދިާ ކަމެއް.ާ އޮންނަާ އެޅިފައިާ ކޮނޑުފުޅުަގއިާ ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަނީ.ާ ހިނަގމުންާ

ޅުަގނޑުާމިާދެންނެވީ.ާމިތަންާރަނަގޅުާޮގތުަގއިާހިންުގމަކީ،ާާއެޅިފައިާއޮންނަާކަމެްއ.ާއިސްތަށިާނެތީމ ާކޮނޑޭާއަ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ ނަންގަވ ފަ.ާ ކޮމިޓީތައްާ ނޫނަސްާ މިާ އެބަހުރިާ ތަނުަގއިާ މިާ ޢިއްޒަތ ،ާ ކަރ މ ތ އިާ މަޖިލީހުެގާ

ނިކުފ ނަކީާރައީސަށްާވެސްާހަމަާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާދެާޕ ޓީެގާދެާލީޑަރުންާއެބަާތިއްބެވި.ާމަ

ފެކްޝަނެްއާ ދެާ މިހ ރުާ މިތަނުަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ބޭފުޅެއް.ާ ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާ ޕ ޓީއަށްާ އެއްާ ވެސްާ

ބަޔަކުާވ ހަކަދައްކ ތަން.ާާ ކިޔ ފައިާވަކިާ ދިމ ކުރ ށޭާ މަނިކުފ ނ ާ ިއވެމުންާއެބަދޭާ އެބަާ އަޑުާ އުފެދިެގންާއަޅުަގނޑަށްާ

ޮގތު މިކަންާރަނަގޅުާ ޕ ޓީެގާދެާއެހެންނަމަވެސްާ ދެާ މަނިކުފ ނުެގާޒިންމ ާއެްއާއެބައޮތޭ.ާ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާ ަގއިާ

ލީޑަރުންާމިތިބީާއިއްތިފ ޤުންާދެކޮޅުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދެާބޭފުޅުންނ ާވ ހަކަދަްއކަަވިއެގންާމިކަންާނިންމައިދޭންީވާާ
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ދުމ ާއެކިާޮގތްޮގތަށްާވ ހަކަދެްއކުމުެގާބޭނުމެްއާާނޫންތޯ.ާދެންާމިތަނުަގއިާބޮޑިބަތްާކެއްކުމ އިާހަޅޭއްލެވުމ އިާކަރ ާހެއް

ާނެތް.ާއަލީާހ ޝިމެކޭާއަނެކަްއޗެކޭާކިޔ ނެާކަމެއްާނެތް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ބެހޭާ މުޙައްމަދާުާނިޒ މ ާ ރުާ

ހައްލެްއާާ މިކަމުަގއިާ އެދެންާ އަރިހުންާ ލީޑަރުންެގާ ދެާ ޕ ޓީެގާ ދެާ ތ އީދުކޮށް،ާ ރޫޙަށްާ ވ ހަކަފުޅުެގާ ދެއްކެވިާ ނ ޒިމްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ އެއްާ މަްއސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ކުރެއްވުމަށް.ާ މަސައްކަތްާ ހޯއްދެވުމަށްާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމައްޗަންގޮާ

ރައީސްާއަޅުަގނޑުާހަމަާއ ދޭހ ާއެކުާމިާދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑަށްާކުށެއްާނުކުރެވޭތީާމިާދަންނަވަނީާރައީސްާހަމާަާ

ާާ ފިތިފައި ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މީާ ވިދ ޅުވ ށޭ.ާ ރައީސައެޮގތަށްާ ނެތްާ އެއްާ މައްސަލަާ ދެންާ ހަނދުމަފުޅުާއިންނަނީ.ާ ށްާ

ނެތިެގންާަވުގތުާނުދެވުނުކަމުަގއިާވިޔަސްާއެާކަންތަްއާދަންނަވައިދެއްވ ށޭ.ާނުދަންނަވ ހ ާހިނދަކުާއަޅުަގނޑުާހަަމާާ

ާމިާމައްސަލަާނެޭގނެާއިނޭގތޯ.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލައެއްާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާފިތިފައިާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫ

ާއިނީ.ާއަޅުަގނޑުާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލީާވަޙީދަށްާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މަޖިލީހަށާްާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ މީހުންނާ  ވަޅުލ ާ މީހުންާ މީހުންނ އިާ ބޮޑުބެރުޖަހ ާ މީހުންނ އިާ ދ ާ ކަންނެްއޔަށްާ ރައީސް،ާ

އަކީާާ މައްސަލަާ ނަގ ލަނީ.ާ ަވުގތުާ ކީއްކުރަންތޯާ ބަލަންާ ޗަރުކޭސްާ މިތ ާ ދެންާ ވަނީ.ާ މިާ ހަތަރެތިާ ވ ނެާ ފޮނުވީމ ާ

ާންމެާކ މިޔ ބުާރައީސްކަންާލިބުނީމަާހަޖަމުނުކުރެިވެގންާމިާއުޅެނީާ.ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާމަޖިލީހުަގއިާމިހ ތަނަށްާއެ
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ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީންދެވަޑައިަގންނަވ .ާނިޒ މީާަމއްސަލަާއެއްާނޫން.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާމައްސަލަާއެއްާ.މުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒްާނިޒ މ ާބެހޭާ

ާ

ާތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގ

ނޫން ޫނނ  ،  އ ދެ،ާ ެއއ   ަސަލ  ަމއ  ެބޭހ  ބަދަލުކޮށްލަނާްާިނާޒާމ  ނަންާ ދެާ ލިސްޓުަގއިާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ހުށަހަޅަނީާ ައޅުަގނޑުާ ބަދަލުަގއިާ މުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ެގާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ބޭނުންވ ތީވެ.ާ

މު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ވަޙީދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޠ ރިޤުެގާާތޮއްޑޫާ ޙައްމަދުާ

ާބަދަލުަގއިާައޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާކިނބިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރު.ާ

ާ

ާ)ވަުގަުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގވ އިދުެގ ަވުގތީާކޮމިޓީތަކުަގއިާތިބުމަށްާއެދޭާމެންބަރުންެގ116ާާމަޖިލީހުެގާ ަގއިާ ާއަދަދ ިއާަވނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާ

ކަނޑައަޅ ނީާާ ފުރަތަމަާ ޮގތުންާ އެާ މެންބަރުންނެވެ.ާ ޖަލްސ އެްއަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ހުށަހަޅ ނީާ ނަންާ މެންބަރުންެގާ

ކޮމިޓީަގއިާހިމެނެންވ ާމެންބަރުންެގާއަދަދެެވ.ާެއއަށްފަހުާއެާއަދަދަށްާކޮމިޓީަގއިާހިމެނެންވ ނެާމެންބަރުންެގާނަމެވެ.ާ

އެ ހުށަހަޅ ނީާ ނަންާ އަދަދުކަމަށްާމެންބަރުންެގާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޓީެގާ އެާ ޮގތުަގއިާ ފެންނަާ މެންބަރަކަށްާ ހުށަހަޅ ާ ާ

ިމޮގތުންާާ އުސޫލުންނެވެ.ާ ހުށަހަޅ ާ ލިސްޓެްއާ މެންބަރުންެގާ ެއވެ.ާ ތިބެންވ ނެާ ައދަދަށްާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ މަޖިލީހުންާ

އަމިއް ޕ ޓީތަކ އިާ ސިޔ ސީާ ހުރިހާ  ހިމެނޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ ހިމެނުމަށާްާނަގ ާ މެންބަރުންާ ލަާ

ސަމ ލުކަމަށްާާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތް.ާ އޮންނަާ ކޮމިޓީތައްާ ވަުގތީާ ެއއީ،ާ ެއވެ.ާ އިސްކަންދޭންވ ނެާ

ޮގތުންާ ބެހޭާ އެކަމ ާ ނުހިމެނިެގންާ ޕ ޓީއެއްާ ހުރިހ ާ ނެުގމުަގއިާ ކޮމިޓީެއއްާ ަވުގތީާ ދުވަހަކުާ ކުރީާ އަދިާ ދެންނެވިން.ާ

އިާހިނިގާބަހުސްާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާެގންނަން.ާނިޒ މ ާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުަގ

ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންޭވރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(
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ާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާ

އަޅުަގ ޕ ޓީތަކުެގާާއ ދެ،ާ ހުރިހ ާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުާ މިކަމުަގއިާ އިނޭގތޯ.ާ އެނޭގ،ާ ރަނަގޅަށްާ ހަމަާ ނޑަށްާ

މީަގއިާާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އުޅެފިއްޔ ާ ކުރަންާ މިކަންާ ބައިވެރިކޮށްެގންާ މެންބަރުންާ މިނިވަންާ އަދިާ ފަރ ތުންނ އިާ

ާާ ނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާމީޑިޔ ާއިންާރަނަގޅުވ ނެހެން.ާއެހެންވީމ ާމިވަުގތުާމ ޙައުލުާމިއޮތީާއެާޮގތަކަށް

ވ ހަކަދައްކ ލުމަށްާާ ލީޑަރ ާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އެދެންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދިމ ެވދ ނެކަން.ާ އެހެންާ އެކަންާ ވެސްާ

ާއަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތުާދެްއުވމަށްފަހުާމ ދަމ ާމިާކޮމިޓީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުށަހެޅިދ ނެާކަމަށްާފެންނ ތީާއެާވ ހަކަާ

ރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާދެންާމިކަންާޤަބޫލުނުކުރ ާކަމަށްާަވނީާވިްއޔ ާދެންާވެރިކަންާާ

ކުރ ާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާފަޚުރުެވރިކަމ ާއެކީަގއިާދެންނެވެންާޮއތްާއެންމެާލުއިކޮށްާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލީ.ާއެާވ ހަކަާާ

ާއްޔ ާ.މަނިކުފ ނަށްާއަރިސްކޮށްލަން.ާޝުކުރި

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާުމޖްތ ޒް.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާ

ާާ ޮގތަށްާކަންތައްތައްާހިނގ ފައިާއޮތީ.ާާއ ދެާޝުކުރިއްޔ  ތިާވިދ ޅުވިާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާ

ފަހަރެއްަގއިާކޮމިޓީއެއްާވ ނީާާާާވ ލެއްާިގނަާކަމުންާއެއްާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާތަނ ޒުލުާާނަމަވެސްާމިާމަޖިލީހުަގއިާހަމަާ

ވ ހަކަވެސްާމަނިކުފ ނުެގާސަމ ލުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާެގނައިން.ާާާާއެމް.ޑީ.ޕީާމީހުންާނުހިމެނޭާޮގތަށްާވެސްާހުށަހަޅ ފަ.ާއެ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސަްއކަތްތައްާެގންދިއުުމެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާހަމަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށްާ

ާާތަކުަގއިާދުވެސްާއަދިާީމެގާކުރީެގާދުވަސްމަސައްކަތްތައްާކުރިއަށްާެގންދިއުމުަގއިާމިއަދަންނަވ ލ ނަން.ާމިާމަޖިލީހުެގާާ

ހަމަވަމުން ކޯރަމްާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އައިސްާ މިފަހަކަށްާ މަސައްކަތްތަްއާާާާ،ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުވަމުން.ާ

ނެުގމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއއްާާާާކޮމިޓީވަނީާާާާދަނީާވަރަށްާދެރަވަރުކޮށް.ާމިހ ރުާމިާާރައްޔިތުންެގާކުރިމަތީަގއިާމި
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މާިާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ހޭދަކުރަމުންާ ވަުގތުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމުަގއިާ މިާ ނުވެިވެގން.ާ އެއްބަސްާ މިއުޅެނީާ

ހިސ ބަށްާކަންތައްތައްާާާމި ،  ރެވޭނެާކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމ އްލުކުހަކަންތައްތަކަކީާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާމިާކަންތައްތައްާާ

ކޮންމެވެސްެގ ބަދަލުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާންދެވުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ އިސްކަންދެްއވުމަށްާ ވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާ ވަރަކަށްާ

ާާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމެންބަރުންެގާއަރިހުންާއެދެން.ާކުޑަހުވަދޫާދ އި ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާޢ މަދު މިރުާ

ާއެއް.ާާ

ާ

ާާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ނައިސްެގންނޭ.ާ ެއއްބަސްވުަމކަށްާ މިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ިވދ ޅުވަނީާ ތިާ ރައީސް.ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ށަހަޅ ާއެާދެާޮގތަށާްާދެާޮގތެއްާހުޓީންާވަނީާދެާޮގތެއްާހުށަހަޅ ފަ.ާާނުކުރެވޭާެއއްބަސްވުަމކަށްާނ ދެވޭާކަމަކަށް.ާދެާޕ 

ތ އީދުލިބިފަ ކަަމކަށް.ާާވަނީާ އެއްބަސްނުވެވޭާ ޮގތަކަށްާ ޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާ .ާއެހެންވެްއޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ިއާމަޖިލީހުަގއިާބޭނުންފުޅުާާއެހެންވީމަ،ާވޯޓަކަށްާއަހ ާއެކަންާނިންމ ލައްވ ާއިނޭގތޯ.ާމިތަނުަގއިާއަސްލުާޙަޤީޤަތުަގ

ާާ ކުރެވޭނީ. ެއކަންާ ޔުނިޓުންބަޔަކަށްާ ދުރަށްާފެށިާާައއިޕީާ ނުދީާ ވޯޓުާ މީހުންާ ބޭނުންފުޅުނުވ ާ ހަމަާ މިތަނުންާ ެގންާ

ާވަޑައިަގންނަވ ާތަންާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާފެނޭ.ާއެބޭފުޅުންާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާޭއގައިާބައިވެރިކުރ ނީ.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެއްާނޫން.ާމަޖިލީހުެގާގަވ ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ ވ ާޮގތަކަށްާނޫންާކޮމިޓީާާާަގއިވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(116ާާއިދުަގއި

އެހެންީވމ ހު އޮތީކީ.ާ ެތިރޮކށ  ،  ށަހެޅިފައިާ ުހުރަމތ  ަގވާިއަދށ   ަމިޖީލުހެގ  ެވސ   ެމނ   ެއނ  ައުޅަގނުޑެމނ  

ެޖޭހނެ  ާާިހަތނ  ނިޒ މ  ޢަބްދު.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ެއއްާ މައްސަލަާ هللاާބެހޭާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ

ާ

ާާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު
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ލުވީ.ާެއއަށްފަހުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީންާާށްާތަނ ޒުޓީާހުށަހަޅ ފައިާވަނިކޮވ ާޮގތުެގާމަތިންާކޮމިާާަގއިވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(116ާާ

ތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާކޮމިޓީަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީެގާެއްއވެސްާމެންބަރަކުާނުހިމެނޭ.ާއަދާިާާޢިއްޒަތްނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގ

މެން މިނިވަންާ ނުވިތ ކަށްާ އަދިާ ނުހިމެނޭ.ާ ވެސްާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅިާ ާާބިލުާ ނުހިމެނޭ. ވެސްާ ެއ ،  އެހެންވީމ ބަރަކުާ

ނަންތަ އަނެއްކ ާ އަިއސްާ މުޖުތ ޒުާ އޮްއވ ާ ކުރިމަތިވެފައިާ މިކަށްމައްސަލަާ ބަދަލުާ ޢިްއޒަތްެގނަާާާާ ހަނިމ ދޫާއީ.ާ ތެރިާ

އީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާދަލުތައްާމިާެގނަާބަދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާމިާނަންތަކަށްާމިާާ

ބޭ ދަންނަވަންާ ހުށަހެާއަޅުަގނޑުާ ދެާ އޮތީާ މިހ ރުާ ހަމަގައިމުނުންވަނީާ ހުށަހެޅިފައޭ.ާ އެޅުމެއްާ މް.ޑީ.ޕީައކުންާާވެސްާ

ތަނ ޒު ވެސްާސ ބިތެއްމިކަމުަގއިާ ހަމަަގިއމުާ މިހ ރަކުާ ކަެމއްާ ބޭނުންވ ާ ެއހެންވީމ ާާލުވ ންާ ދެާާެއމ  ،  ނުވޭ.ާ .ޑީ.ޕީެގާ

ާާ ކުރިއަށް މިކަންާ ެވސްާ ނަންލަިއެގންާ އެމް.ޑީާމެންބަރެއްެގާ ަގއިމުެގންދެވޭނޭ.ާ ާާ.ޕީންާ ނ7ާާާަވެސް ންާާމެންބަރެއްެގާ

އެހެންވީމާ  ވަނީ.ާ ތަނ ޒުާާއެާާ،ހުށަހަޅ ފައިާ ދެންާާބޭފުޅުންާ ނުވޭ.ާ ސ ބިތެއްާ މިކަަމކުންނެްއާ ކަމެއްާ އުޅޭާ ލުވ ންާ

ރަނަގޅު ހަމަާ ޖައްސަންާ ައއުޓްާ ވޯކްާ ހަމަާ މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ިމއަދުާ ދުވަހެކޭާ ވެސް.ާާާ

ާނަގއިާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތް..ާ.މަސައްކަތްާމިތ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ އިރ ެގާާ މަޑަވެލިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ވަ ަގވ އިދުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުޝުކުރިއްޔ ާ މަނިކުފ ނުާ ސ ފުކޮށްާ މ އްދ ައކާ ރަށްާ ގަވ އިދުެގާ ާާވެްއޖެ.ާ

އޮތް.ާދެންާހަމަާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާާާހަވ ލ ދީާއެކަންާކުރަންވ ނެާޮގތެއްާަގވ އިދުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަންާއެބަ

ޮގތުންާވ ހަކަދެއްކެވެން އޮތްާ ަގވ އިދުަގއިާ އެދެމޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސޭާ ޕ ޓީތަކ ިއާާއ ދޭހ ާއެކީަގއިާ ޏ ާއެާސިޔ ސީާ

ވ ހަކަދަްއކަިއެގންނޭާއެކަންާކުރެވޭނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީެގާލީޑަރުާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެާވިދ ޅުވަނީާތިމަންނ ައކަށްާ

އަދިާާާާުގރޫޕުަގއިާތިބޭއެކީަގއިާމަސައްކަތެއްާކުރެވޭނީާއެާާާާއެނުގމެއްާނެތޭާއަދިާމިކަހަލަާކޮމިޓީއަކަށްާޒިންމ ދ ރުކަމ 

ވަތުާނިކުފ ނަށްާދަޢުމައެކީާާާާމިޓީަގއިާހިމެނިެގން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއ ދޭހ ާފަންނީާބަޔަކުާއެާކޮާއެކަމަށް

އަނެ ތިާއްކާ ދެންާ މީހުންނ ާ އަމިއްލަާ އަދިާ އެންމެންާ ޕ ޓީތަކ އިާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާސިޔ ސީާ ފުރުޞަތުާ އެާ ވެސްާ

އެކަންކުރުމުާ އޮތްޮގތަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ އެާމަޖިލީހުެގާ ވެސްާ މަނިކުފ ނުާ ދެއްވ ށޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުރުޞަތުާ ާާެގާ

ޚިލ ފަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާދެކޮޅުންާހުށަހެޅިފަިއާއޮތްާއަދިާދެާެއއްޗަކީާާާންނަމަވެސްާެއއ ޮގތަށްާވިދ ޅުާއެބަވޭ.ާއެހެ
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ކޮމިޓީތަކަކަ ޞައްޙަާ ގަވ ިއދ އަދިާ މަޖިލީހުެގާ ނުވ ނޭ.ާ ާާާާށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްާާާމަޖިލީސްާއެއްޮގތަށްާ

ުވަމީކ ަމިނުކފުާނެގ ވާިޖެބކޭ ، ެގންދެވޭނީ.ާއެހެންވީމ  ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާަމިނުކފުާނ ެއަކނ  ުކެރއ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަމސައްކަތްއެކަން އަޅުަގނޑުާ ކުރެވޭތޯާ ާާާ އެބަދޭ ބަހުސްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދަނީ.ާ މިާ 3ާާާާކުރަމުންާ 3ާާަގޑިއިރު.

ވެސްާާ ހަމަވ އިރުާ ހަަގޑިއިރުާ ވ ހަކަދައްކަވަިއެގންާ އެކުލަވ ލުމަށްާޕ ޓީތަކުންާ ކޮމިޓީާ ހޯއްދެވުމަށްާ އްލެއްާ

ޢިއް ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ ޔަޤީންކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ެގންދަވ ނެާ މެންބަރުާމަސައްކަތްކުރައްވަމުންާ ޒަތްތެރިާ

ާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު.ާ

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާއަރިހުންާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިޮގތަށްާވަކިާޕ ޓީއަކަށް،ާާ

ކަމަ ހަމަނުވ ާ ބޭފުޅުންާ ޕ ޓީއެއްެގާ ވަންޏ ހުރިހ ާ ނ އްސަވަނީތޯށްާ ޯވޓަށްާ ާާ އަޅުަގނޑުާާއެހެންކަ؟ ވ ނަމަާ މަށްާ

ބިލެއްާާ ޤ އިމުކުރުމުެގާ ތަންތަންާ އަޅުކަންކުރ ާ މީހުންާ ދީންތަކުެގާ ޣައިރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ

ށްާާއަާާށްާވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީމްާމުއްޠަލިބުާހުށަހެޅުއްވިއޭ.ާއެާބިލަޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގ

ތަނ ޒު މެންބަރުންާ ކޮމިނިސްބަތްވ ާ މިާ ނުލ ާ މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ފ ސްކޮށްފަޭއ.ާާލުކުރެްއވުމުންާ ވަނީާ ޓީާ

ާވ ހަކަާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާާއެ ، އެހެންވީމ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނެާފަދައިންާއެާބިލަށްާކޮމިޓީާއެްއާެއކުލަވ ލ ފައިާވަނީ،ާމިާަގވ އިދަށްާާ

ާއިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާޢަމަލުކުރަންާފެށުމުެގާކުރިން.ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ 

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ކަނޑައެޅިެގންާހަމަާދޮުގތަކެްއާހަދައިެގންާމިތަނުަގިއާއޮންާއެއަރާބޭނުންކޮށްެގން.ާއަޅުަގނޑަކީާކޮމިޓީަގއިާހިމެނުނުާ

އެ މުއްޠަލިބުާ ކޮމިޓީަގިއާާާާމީހެއް.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ައއްސަވ ބައްލަވ ާ ކައިރީަގއިާ މުއްޠަލިބުާ ކުރިމަތީަގއި.ާ އިންނަނީާ

އުޅެނީ.ާތަނެއްާދޮރެްއާާާާނުހިމެނޭތޯ.ާހަމަާހެއްދެވިހ ާދުޮގތަކެއްާހަދައިެގންާމިތަނުަގިއާކޮންާސަކަރ ތެްއާަގންނަންާމި

ވެސްާ ރަީއސްާ ހަދަިއެގން،ާ ދޮުގތަކެްއާ ނުތަޅ ނީ.ާ އަނަގާ އެނޭެގންޏ ާ ދޮުގ.ާ ހައްދަވަނީާ ހަމަާ ވެސްާާާާާ މީހުންާ
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އަޅުަވންާާ އަނދުންތަކެްއާ ކޮންމެހެންާ ތެރޭަގިއާ ރަްއޔިތުންެގާ ހަދަިއެގންާ ދޮުގތަކެއްާ ހުރިހ ާ މިާ ދޮުގ.ާ ހައްދަވަނީާ

ާއުޅޭނެކަމެއްާނެތް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ.ނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ރައީސް.ާމިާބިލަކީާވަރަށްާެއހެންާޮގތަކަށްާބައްޓަންކޮށްފަިއާއޮތްާބިލެއް.ާމިާބިލުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާެވސްާހަމަާ

ާާ މި ޕ ޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއާާބޭނުންވ ނެާ ލ ން.ާ ބަޔަކުާ މަސައްކަތްކުރެވޭނެާ ޮގތަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ބިލަށްާ

ކަމުަގިއާވަުގތުާބޭނުންވޭ.ާބަެއްއާާާަަށްާދެންނެވިއްޖެާމިިމާހުރ ަރީއސ ،  ހިރީ.ާއެހެންވީމ ވިސްނުމުަގއިާައޅުަގނޑުާމި

ެގންދ ނެ.ާއެާއުސޫލަށްާާދުވަސްާދުވަހުާދެންާމިތަނުަގިއާހަމަާއަޑުަގދަކޮށްާަގތީމަާރަީއސްާހަމަާތިހިރަާދޮރުންާނިކުމެ

ޮގ މިކަންކުރެވޭނެާ ހަމަާ މިތަނުަގއިާ ނުދީާ ެގންދިޔަާ އެކަންާ ވ ހަކަދަކޮންމެހެންާ ޕ ޓީންާ ދެާ ހަމަާ އްކަިއެގންާތަކަށްާ

ނޫނިއްޔ ާޕ ޓީތަކުެގާމީހުންނ ާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދިޔުމަށްާފުރުޞަތުާނުދެއްވަންާތިާއުޅުްއވަނީާ

ާާ ކޮންކަމަކ  ާާއެއީާ ބޭނުންވ . ައޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ބޭނުންވޭ.ާ އެބަާ ައހަންާ އަނެއްކ ުގޅިެގންތޯާ ހަމަާ މިާާދެންާ ވެސްާ

ާާ ާާދަންނަވ ނީ ރުވެރިާވެރިކަންކުރ ާޕ ޓީެގާފަރ ތުންނޭާމިާދަންނަވަނީ.ާމިޮގތަށްާމިކަންާދިވެހިރ އްޖޭެގާހަމަާފަޚުހަމަ

ކަންތައްތަކަ ިގނަާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ދެއްވ ށޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ިގނަާާކޮށްލަންާ ވަރަށްާ އޮތްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކ އިާ

،  ފަރ ތުންނޭާމިާއެދެނީ.ާއެހެންވީމާ ފުރުޞަތުތަކެއްާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ ެއއްަގއިާއޮތްާޕ ޓީެއްއެގާޕ ލިމެންޓުާުގރޫޕުެގާާ

ވާށޭ  ެދއ  ުފުރަޞުތ  ވޯކްާެއަކަމށ   ހަމަާ ކަމެއްާ ކުރ ާ ހަމަާ ވެސްާ ޕ ލިމެންޓުތަކެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭަގއިާ ދެންާ ާ.

ނުޖައްސަވ ށޭާ.އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތިކަންާ ިމއަދުާ އަނެްއކ ާ ކުރުން.ާ އެހެންވީމ ާާއުޓްާ ނަހައްދަވ ށޭ.ާ ،  އެހެންާ

ަރއީ  ެދނ   ހަމަާއަދަބުވެރިކަމ ިމަކުމަގިއ  ދެންނެވޭނެާއެންމެާ މިކަމުަގއިާފުރުޞަތުާާާސަށްާ މިދަންނަވަނީ.ާ އެކީަގއިާ

ަވުގތުާލިބިއްޖެްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާމިާޓެކްނިކަލްާބިލަށްާެގންނަންާބޭނުންވ ާމީހުންާލ ނަމާޭާ ދެއްވ ށޭ.ާ

ާއަޅުަގނޑުާހަމަގައިމުާވެސް.ާައޅުަގނޑުާއޭެގާއެންމެާތަޖުރިބ ކ ރުާއެކަކަށްާހުންނ ނީާވެސް.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާތިާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅުަގއިާައޅުަގނޑުާހަމަާވަުގތުާއަރުަވއިެގންާމިާއިންނަނީާއ ދެ،

ބައްދަލުކުރަްއވ ާާ ލީޑަރުންާ ޕ ޓީެގާ ދެާ ވެސްާ ވަުގތުާ ހިނަގމުންދ ާ ބަހުސްާ ހަމަާ އެބަހުރިާ ެވސްާ މީެގކުރިންާ

ޒަ ،  ހެންވީމ ހައްލުހޯއްދަވ ފައި.ާއެ ާތްތެރިާމެންބަރު.ާާަހިނާމޫދ ާދިއާރެގ ިޢއ 

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާައޅުަގނޑަށްާދެންނެވުނުާެއއްޗެއްާރަނަގޅުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުން.ާއ ދެ،ާއެއީާމުޙައްމަދުާ

އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއެާބިލެްއާނޫންާއިނޭގތޯ.ާެއއީާިމާާރަޝީދުާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ 

ަގވ އިދުެގާދަށުންާހުށަހެޅުނުާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާބިލަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލު.ާސިވިލްާސަރވިސްާާ

ށަހެޅުނުާބިލެއް.ާެއާކޮމިޓީެގާވ ހަކަާާކޮމިޝަނުެގާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާބިލު.ާެއއީާމިާަގވ އިދުެގާދަށުންާހު

ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަުގފަހިކޮ ކަންތައްތަކަށްާ އެާ ެގންދިޔުމ އިާ ހަލުވިކޮށްާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުގާެާއ ދެ،ާ އެއީާ ށްދިނުންާ

ކުާރައީސަ މީހަކުާ އިންނަާ އެކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ މަސައްކަތްޮގތުާާާރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުާ މަތިންާ ކުރެވޭތޯާާެގާ

މި ދެންާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާބަލ ނީ.ާ މިކަންތައް ަގސްތުހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްާާމަޑުޖައްސ ލ ފައިާ ކުރަނީާ

ދ އިރުާޢިއްޒަތްތެރިާާާހަމައަށްާމ ދަމ .ާމ ދަމަޔ މިޓީާނަގ ނީާވ ާކޮާާަގއިާމ12ިއަޅުަގނޑުާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާާެގންދަން.

ާއްލަކަށްާެގންނަވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާހަމެންބަރުންެގާމެދުަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަިއެގންާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާިއތުރުާއެހެންާމަސައްކަތުެގާާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައ13ްއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާބުންާމިދަނީާާހިސ ާާއަޅުަގނޑުާމި

މާިާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންެމާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ވ ހަކަދެއްކުމުެގާ މިހ ރުާ ދަށުންާ

ދ އިރ ެގ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ދަށުންާ ބިލުެގާ ރައްކ ތެރިކަމުެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ޢަބްދުއަރުވަނީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ هللاާާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު
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ާާ ޤ ނޫނުެގ މ ލިއްޔަތުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ އްދ ގައ10ާާިޝުކުރިއްޔ ާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާާާާވަނަާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ

މިައދުާާސަބްސި ސަރުކ ރުންާ ރައްޔިތުންާ ެއއް.ާ ސަބްސިޑީާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ދޭންޖެހޭާ ައށްާ ިވޔަފ ރިާ އަކީާ ޑީާ

ިމާ މެދުވެރިކުރަްއވ ާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނޮޅިވަރަމްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ކޮރަޕްޝަނުން ބިލަކީާ ރަްއކ ތެރިކަމުެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ިމއީާހުށަހަޅ ފައިވ ާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލެކޭ.ާ ފުރިެގންވ ާ ާ

އިންާކޮރަޕްޝަންާނައްތ ލެވެންާހުރިާހުރިހ ާާާއިރުަގިއާވ ނީާދިވެހިރ އްޖެާާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުާއަޅުަގނޑުެމންާފ ސްކުރި

ފައިާއޮްއވ ާާަގނޑުތަކެއްާވ ނީާބައްދ ފައި.ާއެާބައްދ ނުވިތ ކަށްާއެާހުރިހ ާބ ާާދިމ ލެއްާއެއްކޮށްާމަލަންާއަޅ ާއަދިމަާދި

ާއަނެއްކ ާމިތަނަށްާމިއަދުާމިޮއތީާޤ ނޫނެއްާފޮނުވ ފައިާމިކަންާއިތުރަށްކުރުމަށްޓަކަިއ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ން.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުންާއެދެވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް

ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތް ވިލުފުށީާ އެދެން.ާ ހިތްތެވުންާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުާ ތެރިާާޢިއްޒަތްާާތެރިާ

ރު،ާާތެރިާމެންބަން.ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތްތެރިވަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާނަސޭހަމެންބަރު،ާއަޅުަގނޑުާމިހ 

ާާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް ފަހަރުާާާމެންބަރު،ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަދިވެސްާެއއްތެރި

ނަސޭހަ ދ އަޅުަގނޑުާ ވިލުފުށީާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ޢިއްޒަތްތްތެރިވަން.ާ ރަޝީދަށްާއިރ ެގާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ތެރިާމެންބަރުާއިރ ެގާޢިއްޒަތްހު(ާވިލުފުށީާދ އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއިށީނދެވަޑައިަގތުމަށް.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ

ހުރުމަތްތެރިކޮ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރަޝީދުާ ނަސޭހަރިޔ ޟުާ އަޅުަގނޑުާ ހިތްތެވުމަށްާ ވިލުފުށީާާށްާ ތްތެރިވަން.ާ

ާާތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަދިވެސްާެއއްާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތް

ނަސޭހަ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާފަހަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ އިްއވަނީާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ތްތެރިވަން.ާ

ދަންނަވަން.ާާ ނުކުެމަވޑަިއަގތުމަށްާ ދޫކުރަްއވ ާ ަމޖިލީސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންފުޅު.ާ ރަޝީދުެގާ ރިޔ ޟުާ

ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާާޑަިއަގތުމަށްާދަންނަވަން.ާ)ވަބަރުާމަޖިލީސްާދޫކުރައްވ ާނުކުެމވަޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާވިލުދޫކުރައްވ ާނުކުމެަވޑަިއަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަ

ދަންނަ ނުކުމެަވޑަިއަގތުމަށްާ ދޫކުރައްވ ާ މަޖިލިސްާ ރަޝީދުާ )ަވުގތުކޮރިޔ ޟްާ ވިލުވަން.ާ ދ އިރ ެގާާޅަކަށްފަހު(ާ ފުށީާ

ދަންނަވަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުމެަވޑަިއަގތުމަށްާ ދޫކުރަްއވ ާ މަޖިލިސްާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވިލު ދޫކުރައްވ ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މަޖިލިސްާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުށީާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާންނަވަން.ާާނުކުމެވަޑައިަގތުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަ

ާޢަބްދު ދ އިރ ެގާާهللا ވެލިދޫާ ައރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ
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އެދެމު ވަޑަިއެގންދެްއވުމަށްާ ރިޔ ސަތަށްާ މުޙައްމަދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ ން.ާ

ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޑުކުރައްވ ތި.

ާ

 ޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމިނިޓޭާދީފައިާވެސްާމިއަދު.3ާާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާއިނީާެއންމެާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރިޔ ސަތަށާްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަ ދަންނަވަން.ާ އެދިާ ފަށަިއަގތުމ ވަޑައިެގންދެއްވުންާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާާާހު(ާ`.ާ އެއްކޮށްާ

އި އަރުވަނީާ ފުރުޞަތެއްާ މިާ ބިޖުމިހ ރުާ ރައްކ ތެރިކަމުެގާ ހުޅަނުގާތިމ ޢީާ މ ފަންނުާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާ ލަށްާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ މިހ ރުهللا އ ދެ،ާ ާާާާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ އިނީ ބ ކީާ މެންބަރަށްާ 3ާޢިއްޒަތްތެރިާ

3ާާާާމިނިޓު.ާއެހެންވީމ ،ާާ ާާަމތިންާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާާާޮގތުެގާާމިނިޓުާބ ކީާިއނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއ3ާާެމިނިޓުތެރޭަގިއ،

ާދެނީާ.ާެގންޮގސްާނިންމ ލެްއވުމަށްާފުރުޞަތުާމި

ާ

 ޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

މި މިީއާ ކިޔ ފައިާ ބިލޭާ ރައްކ ތެރިކަުމެގާ އިޖްތިމ ޢީާ ރައީސް،ާ އަނެްއކ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފައިސ ާ ޮއތްާ ޤައުުމެގާ ސްާާވެާ

ާާބަނ ބިލެއްކ ލަންާާނޫނިްއޔ ޑުއަޅ ލުން ެގންދ ާ ރ ަވއިެގންާ ާާވެެގންާ މިހެން ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވަންޖެހެނާީާ.ާ

މަުގފަހިވ  ކޮރަޕްޝަނަށްާ ބައްދ ފައިާ ތަންތަނެއްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ޮގތަށްާާާާމ ލިއްޔަތުާ

ޮއއްާ ހުއްޓުވ ފައި.ާ ހުރިހ ާކަންކަމެއްާވ ނީާ ހުށަހަޅަނީާއެއ ވ ާއަނެއްާހުރިހ ާ މިާ ހުށަހަޅައިެގންާާާކ ާ ބިލެއްާ ުގޅިެގންާ

މ ލިއްޔ  ދައުލަތުެގާ ބަޖެޓުންނ އިާ ދައުލަތުެގާ ޤައުމުެގާ މިާ ނަަގންާާމިއުޅެނީާ ލ ރިތަކެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާއިންާ ވެެގން.ާ

ންބަޔަކަށްާކަމ އި،ާޓ ރެގޓެޑްާސަބްސިޑީާދޭންޖެހޭނީާކޮާާއަކީާކޯްއޗެއްާާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއނޭގާސަބްސިޑީ

ޤ ނޫނުެގ މިާ 3ާާާާާާކަން.ާ މ އްދ ަގއި ފ ހަަގކުރެވިފައ10ާާިވަނަާ ދަންނަވަންާާާކަމެއްާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ ވ އިރުަގއިާ

ާބޭނުންވަނީ....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު، މަޑުކޮށްލައްވާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަކޮޅުާ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ވަުގތުާާާާ.ާ

ވަުގތުާމަޖިލިސްަގިއާާާއުޅެނީާމިާާމަޖިލީހުަގއި..ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމި
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މައްސަލަާާނިޒ މ  އެހެންވީމ ާާއެއްާާާބެހޭާ ނުދެއޭ.ާ ިނާޒމީ  ،  ހިަގމުންނެއްާ ަބަރަކށ   ެމނ  ެވސ   ެއއ  ެތިރ  ަޒތ  ިޢއ 

ެގ   ަސަލެއއ  ައރަމއ  ދަންނަވަންާމިއުޅެނީ.ާާާާވ ހަކަާާއްާނުކުރަމޭ.ާއެާަުވ ކަށްާއަޅުަގނޑުާިމވަުގތުާަގސްތެާުފުރަޞުތ 

ާއަރުވަނީާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންދަވ ާނިންމ ލުމަށްާފުރުޞަތުާމިާ، އެހެންވީމ 

ާ

ާްއކެވުންާ:ޢަބުދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެهللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ 10ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މި ފ ހަަގކުރެިވފައިވ ާ ޓ ކަނ10ާާްކަމެއްާ އެބަހުރިާ ތެރޭަގއިާ ެގޓެޑްާާތަކުެގާ

ާާާާއިާއަދިާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންާދެވޭނެާސަބްސިޑީޒްެގާވ ހަކަ.ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންސަބްސިޑީޒާ  ވަނ2010ާާާާަވަނީ

ފ ސްކުރި ބަޖެޓްާ ދައުލަތުެގާ ބަެއއްާާރުަގއިާއިާާއަހަރުެގާ މީހުންތަކަކަށްާ ދޭނެާ އެހީާ ދައުލަތުންާ ވ ނީާ ކަހަލަާާާާވެސްާ

ާާ އުޅެނީާާާާސަރުކ ރުންާދިނީ.ާޭއެގާބަދަލުަގއިާމިހ ރުާމިާާވޭ.ާކޮންބަޔަކަށްތޯާކޮންާއެހީެއއްތޯާމިކަނޑައަޅ ފައިކަންކަން

ނޫންާާއެންސްޕ  ހަމަހަމަާ ފައިސ ތަްއާ މިއެހީެގާ ެގންޮގސްެގންާ ތަނަކަށްާ ާާާާކިޔ ާ ފެންނާަާާާދ ާާބެހެމުންޮގތަކަށް ތަންާ

މަޖިލީހަށާްާާާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާޤ ނޫނުާމިޮގތަށްާމިތަނަށްާމިާއީނޫނެއްާމިވ ާޤ ާާކުރެވިފައިޮގތަށްާބަްއޓަންޮގތް

ވ ހަކަ ބޭނުންވ ާ ދަންނަަވންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ނެ.ާ ބަލައިަގނެެގންނެއްާ މިމަޖިލީހުންާ ައކީާާާާވައްދައިެގންާ

ވެސްާމިާބިލުާމެދުަގިއާާާާނުކޮށްދީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުންނަވ ާދުވަހަކުާައޅުަގނޑުމެންމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުާތަސްދީޤު

ހުންާޤ ނޫނުާހަދަންޖެހާޭާނުކުރެވޭނެާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީާާބ ެގއިންާވިސްނަންާއެބަޖެހެއޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަކަށްާާ

މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޮގތަކ ާ ކަމަށްަގއި.ާ ކުރެވޭާ އެކަންާ އަށްާ އެާާޔ ާ ވަޑަިއަގންާާވަންޏ ާ ނަވަންީވާާމަނިކުފ ނުާ

ދޫކުރައްވ ފަ ހުރިހ ވެރިކަންާ މީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މައްސަލަާާ.ާ ކީްއވެތޯާާާާވެސްާ ޤ ނޫނަށްާ މ ލިްއޔަތުާ އަކީ.ާ

ެގާމައްސަލަތަްއާާރަޕްޝަނުއޭެގާސަބަބުންާޤައުމުާކޮާާޢަމަލުކުރަންާފަސްޖެހިވަޑައިަގންނަވަނީ.ާކީއްވެތޯާބިރުަގންނަނީ.

ގައްޖެާބޮޑުާކެނބިނެޓެއްާެއއްކޮށްާއަޑިޔަށްާާނނައްތ ލެވޭނީތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާހި

މިހެން ވ ހަކަާާދިޔަތަން.ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވަންާ ހެދި.ާ ޤ ނޫނ ާ މ ލިއްޔަތުާ މޮޅުާ އެއްކަލަާ މިވ ންޖެހުނީާ ައކީާާާާވެސްާ

ޤ ނޫނުެގ ަވޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާާމ ލިއްޔަތުާ ދޫކުރައްވ ާ ވެރިކަންާ މިޤައުމުެގާ އުޅެންޏ ާ ސަލ މަތްނުވެެގންާ ކަންތަކުންާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާީމެގާާާާސް،މިޤައުމުަގއިާއެބަތިއްބޭާވެރިކަންާކުރެވޭނެާމީހުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީާ

އިލ ާއަށްތޯާކިތަްއާޢ ންާސަބްސިޑީޒްާއިންާކިތައްާާެވސްާމިާޤައުުމެގާސަރުކ ރެއްާއޮތް.ާސްޓެލްކޯާައށްާދިާާކުރީަގއި

ލިބިެގން ފައިސ ާ އަށްތޯާ ބޮޑުެވެގންާާޭގބީސީާ ބިލުތަކެއްތޯާ ކޮންބައެްއެގާ މިާދިާާދިޔައީ.ާ ނުދޭ.ާ ކުރީަގިއ.ާ ޭއެގާ ާޔައީާ

ާާފަ ސަބްސިޑީޒް ޓާ ހަރުާ މ ޑީާސަބްސިާާެގޓެޑްދޭާ ާާާާއަކ އިާ އުފައްދައިެގން ތަނަކުންާ ބަހެއްާ ާާޮމޅުާ މިދިންާާެގނެސް

ތައްާދިޔައީާމައްޗަށޭ.ާރައްޔިތުންާއެރީާރަތަށޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެހެންވެ،ާާބްސިޑީެގާސަބަބުންާކަރަންޓްާބިލުސަ

އުސޫލަކުންާ ހަމަހަމަާ ކުރުމުަގިއާ ކަންކަންާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ދިނުމުަގޔ އިާ ސަބްސިޑީާ މިދަންނަވަނީާ

ާާާާމިސަރުކ ރަކުންނެއްާނެތޭާކަންތައްކޮށްފަ އެްއާާާާނަމަާާވ ާާއެކަންތައްާރަނަގޅަށްާކަންތައްކޮށްފައިއެއް.ާމިސަރުކ ރުން
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އުާާއަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ސަރުކ ރަކަށްާ ނެތީޭމާ މިނވެސްާ އެކަމަކުާ ކުރ ކަށް.ާ ސަރުކ ރުންާާާދަުގލެއްާ

އިާާޖެހެނީާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުގަާާާކުރަންާމިާމިހެންާއަޅުަގނޑުެމންާވަކ ލ ތުހަމަހަމަާއުސޫލުންާކަންކަންާނުކުރ ތީއޭ

މިލިއަންާރުފިޔ 658ާާާޑުާދިނީ.ާާނނިކުމެެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކީްއވެތޯާމަޑުމަޑުންާތިބެވޭނީ.ާކޮންާބަޔަކަށްތޯާލ ރިަގ

ޤައުމުެގާާާއަކީާމިާާމިލިއަންާޑޮލަރުާހެވީާލޯޑަށޭާދިނީ.ާމިއޭާބޮޑުާމައްސަލ21ާާަރވިސްާއަތުންާނަގ ފައިާާސަާާސިވިލް

ާުއޅެނީ....ާ.ާޖެހިެގންާއުޅޭ.ާއަނެއްކ ާއެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީ އިނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިްއޔ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މެންބަރުާ ބޮޑަށްާާނޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަށްާ ދަންނަވަން.ާ ދެވަޑަިއަގތުމަށްާ

ޮބަޑށ   ،  ހ ރުވަނީާހަމަވެފައި.ާއެހެންވީމ ޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާއެރުވިާވަުގތުާމި ަވަރށ  

ިޢއ   ާޔ  ަބަރށ  ުޝުކިރއ  ެމނ  ެތިރ  ވ ހަކަާަޒތ  ބިލަށްާ ރައްކ ތެރިކަމުެގާ އިޖުތިމ ޢީާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ާ.

ޢިއް ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ ާ އަށް.ާދެއްކުމަށްޓަކައިާ މުޞްޠަފ ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

ާާާާފ މުޙައްމަދުާމުޞްޠަ ާާއަޅުަގނޑުމެންާހުސްވަުގތުަގއިާމެންދުރުާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ލިއަކީާމީެގާކުރީަގއި

އަނެްއކ ާާ...އިރު އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ކުރިންާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ

ހުއްޓ ލި ދަންފަޅިާ ެމންދުރުކުރީާ ޖަލްސ ެގާ ޭއރުާާމެންދުރުކުރީަގއިާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއިރުަގއިާ ެގންދެވިާ ާ

ޢިއްާާާ.މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ެއއީާ މުޞްޠައ ދެ،ާ މުޙައްމަދުާ މުޞްޠަފ .ާ މުޙައްމަދުާ ެމންބަރުާ ފ ެގާޒަތްތެރިާ

ާދެއްވުމަށްާމިާފުރުޞަތުާައރުވަން.ާެގންޮގސްާނިންމައިާވ ހަކަާކުރިއަށް

ާ

ާކެވުންާ:ފ ާވ ހަކަދެއްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ކެ މުއ ލ ތްާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުނޝުކުރިއްޔ ާ ވަރަށްާ ދިނީމަާ ފުރުޞަތުާ ސިނކުޑީަގިއާާނޑޭފަހުންާ ދަގޫވ ނެާ

ތަފ ތުާާ މުއްސަނދިންެގާ ފަޤީރުންނ ިއާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބިލުތަކަށް.ާ މިކަހަލަާ ދައްކަންާ ވ ހަކަތައްާ ހުންނަާ

ހިނދުާމިާބިލަކީާވަރަށްާމޮޅުާބިލެއްާކަަމށްާރަނަގޅުާބިލެއްާކަމަށްާާާާކުޑަކުރުމަށްާހުށަހަޅ ފައިވ ާބިލެއްާކަމަށްާވީ

އިއްތި މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ ކަމަށްާ ބިލެއްާ ފަރުމ ކުރެިވފައިވ ާ މޮޅަށްާ ހުޝ މަދުރަނަގޅަށްާ ވ ހަކަދައްކ ާ މިާ ާާކުރާ ފ ޤުންާ

ވަފ ތެރިކަމ  ތެދުވެރިކަމ އިާ މަޖިލީހަށްާ ޮގވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޙައްޤުދޭނާްާރައްޔިތުއެކުާާާާއިރުަގއިާ މިާ ންނަށްާ

ާާމަސައްކަތް ހުރި ޤ ނޫނަުގއިާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިޮގތުންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކަންތައްތަްއާާކުރ ށޭ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާތަންފީޛު ކަމެއްާ ހުރިހ ާ ހުރަސްއެޅޭާ މިޤ ނޫނަށްާ ހުރިހ ާ ޤ ނޫނުަގއިވ ާ މ ލިްއޔަތުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ހި ދައުލަތެްއާާާާގ ށޭނއެންމެންވެެގންާ ނޫނިްއޔ ާ ސިފައިަގއިާ ޤައުމެްއެގާ މީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ސަބަބަކީާ ނަްއތ ލަމ .ާ

އޮ ދ އިމަށްާ ޤައުމެއްަގއިާ ކޮންމެާ މަޖުބޫރުއޮންނަާ ޤ ނޫނެއްންނަންާ އެހެންވީމ ކުރ ާ ަހަމ  ،  .ާ ޮގވާާލީނ  ައުޅަގނުޑ 
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ާޤޫނނު ،  .ާއެހެންވީމ ގ ށޭނހި  ަޔުތ  ވ ާހުރަސްތަްއާާިއާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނުަގއިާކުރުމަށްޓަކަމިާޤ ނޫނުާތަންފީޛު،  ާމިލއ 

ކުރަމ .ާއެްއޮގތަކަށްެވސްާާގ ށެާއެާއިޞްލ ޙުނކަމަށްާހަދައިާއަޅުަގނޑުމެންާހިާާފިލުވ ލުމަކީާމުޅިާމަޖިލީހުެގާޒިންމ އެއް

ފ ސްވިކަމުަގއި ޤ ނޫނުާ އެާާމިާ ޤ ނޫނުާ މ ލިއްޔަތުާ ތަންފީޛެވިޔަސްާ ޤ ނޫނުާ މިާ ޮއއްވ ާ ނުކުރެވޭނެ.ާާޮގތަށްާ އްާ

ަވީނ އެ ،  މ އެހެންވީ ަލނ  ޭބުނނ  ނުލަިއާާާކ ޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާއިތުރުާބަހުސަވ ހަކަ.ާވީމ ،ާއަާައުޅަގނުޑ ފަާހަގޮކށ 

މި ނުލައިާ ބަހުސްތަކ ާ އެހީތެރިކަންާާާއިތުރުާ ދޭންޖެހޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ފ ސްކޮށްާ މިހިނދަށްާ މިހިނދުންާ ބިލުާ

މިއަދުާ ބަހުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ާ އިތުރުާ ހަމަާ މިއަދަށްާ ނިންމ ލުމަށް.ާާާކ ސަންާ ފ ސްކޮށްާ ބިލުާ މިާ ނުލައިާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއިޖުތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަމުެގާބިލު.ާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާމިހ ރުާ

ާާ ފުރުޞަތެއް ޢިްއޒައަޅުަގނޑުާ ދ ިއރ ެގާ މެދުާ ފުަވއްމުލަކުާ މުފީދު.މިއަރުވަނީާ ޝިފ ޤުާ މެންބަރުާ ޝިފ ޤާުާާާތްތެރިާ

ވިްއޔ ާައޅުަގނޑުާދެންާާާހަމައަށްާކުރިއަށްާެގންދަވ ާނުނިމޭާކަމަށްާވަނ2:30ާާާީންޮގސްާާމުފީދުާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގ

ާާރިއަށްާެގންދަވ .ހަކަާދަންނަވަން.ާކުާބިލަށްާވ ހަކަާދައްކ ާދުވަހަކުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާައރުވ ނެާވ ާމި
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ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާއެާބިލ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިޖުތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަމުެގާބިލެއްާމިާޢިއްޒަތްތެ

މިއަދުާާ ކުރެވެމުންާ ބަހުސްާ އަމެދުާ ކަމީާ އުފާ ދ ާ އެކަމަށްާ ރަީއސް.ާާޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ކުރ ާ

ާާާއަދިާރައްޔިތުންނަށްާއަޅ ލުމ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާރައްޔިތުންނަށްާކަށަވަރުކޮށްދޭާއަސ ސީާޙަްއޤުތަކ އިާމިނިވަންކަމ އި

ފަރ ތު ދައުލަތުެގާ ފޯރުކޮށްދޭންއޯގ ތެރިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަންާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާޖެހޭނެާ ބަޔ ންކުރުމަށްާާމަށްާ ވ ާ

ކަމެއްާކަމަށްާވީާހިނދުާމިފަދ ާޤ ނޫނެއްާނެތާިާތަސްާދައުލަތުެގާމައްޗަށްާލ ޒިމުކުރުމަކީާޤ ނޫނެއްާއޮތަސްާނެޢަމަލު

ދުމަތްތަކެއްާލިބިދެމުންާދ ާކަމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާމިއަދުާށްާއިޖުތިމ ޢީާރަްއކ ތެރިކަމުެގާޚިރައްޔިތުންނަ

ާކުރ ާކަމެއް.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާެއކަމަށްާއުފ ވ ކަމީާާއިއްތިފ ޤު

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ބޮ ވަރަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ ހަމައެއާ ވަޑައިެގންާ އަދިާ ޝުކުރިްއޔ .ާ އެކުާާޑަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާނިންމ ލަންާމިޖެހެނީާކޯރަމްާހަމަނުވެާއޮތްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަންާމިއަދުެގާމަސައްކަތް

ާާ އޮންނ ނީ އެއްާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ ހަމަވެފައި.ާ ކޯރަމްާ މިހ ރުވަނީާ ދަންނަވ ިއރުާ މިހެންާ 14ާހ ލުަގއި.ާ
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