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   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް  ނައިބު ލީހުެގރައްޔިތުންެގ މަޖި 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 

 މެންބަރުން 42އިންޓަވަލަށްފަހު ، މެންބަރުން 63އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 49ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاއީވާ ޢަބްދު ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ލޫފް ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދެކުނުަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއިރާ 



 III 

 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  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބް 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 



 IV 

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތި 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 މްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒި 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  ވިލުފުށި ދާއިރާެގ 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބް 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 



 V 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 މާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މުޙަންމަދު މަސީޙު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 ޢާދިލް  ޙަސަންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއި 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 - ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

   

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 ބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެން

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ހުޅަނގު ދާއިންޓަވަލަށްފަހު،    * މާފަންނު  މަޚްލޫފް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދެކުނު ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަބްދުގަލޮޅު  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ  هللا އިރާގެ  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

މަނިކު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ދު ޙުސައިން  ނިހާން  ވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު އަޙްމަދު 

މެން ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ  ޒުބައިރު،  އާދަމަ މުޙަންމަދު  ޒާހިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  އަދި  އަޙްމަދު ސަލީމް،  އަދި    ބަރު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާގައި 

ރު މާރިޔާ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަهللا، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު  އިންޓަވަލަށްފަހު،

އު ކުޅުދުއްފުިށ  ޢާރިފް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ދީދީ،  މެންބަރު  އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ  ތުރު 

ންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ޙަމީދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން  هللا ޢީސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މާމިގިލި ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަ

 ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ވިލުފުިށ ދާ

އަބޫބަކުރު، ޖަމާލް  މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ދާއިރާގެ  މާވަުށ  ޒަމީރު،  މެންބަރު މޫސާ  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާންދޫ    ކިނބިދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ، އަދި ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

ރަޝީދު،  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މެންބަރު   މާފަންނު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް  މުޖްާތޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ 

ރާގެ މެންބަރު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއި  މުޙަންމަދު ނަޝީދު،

ޙަމީދު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا ނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުމުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކެ

އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއް ޔާ މުޙަންމަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ  މޫސާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް 

މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު    ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު،هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ޒް ޖަމާލް  މާވަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު،  ިށ ދާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ވިލުފު  ސިޠާމް މުޙަންމަދު،

އަދި   ރިޔާޒްއަބޫބަކުރު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ދާންދޫ ދާއިރާގެ  އަދި  އަޙްމަދު    ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ގަލޮޅު 

މައްޗަ މުމަޚްލޫފް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކަނޑިީތމު  ޝިފާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބާރަުށ  ރަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ޙަންމަދު  ންގޮޅި 

ޙްމަދު މުޙަންމަދު، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

އްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، ފުވަ 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޝިފާޤް މުފީދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ، އަދި ހިަތ
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާތިންވަނަާއަހަރުެގާާާާާާންބަރުާ:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާބުދަާާބަރޑިސެމާްާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާ

 ދުޢ .ާާ .



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާފެށުނީާ.މަޖިލިސްާާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.23ާއަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާާވަުގތުާޖަލްސ ާމި

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢުލ ނުކުރުންާ.،ާއެޖެންޑ ާއ3.1ިއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ.24ާާާ/2010/03އޖާ/މިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީ،ާާ-3.1

3.2-ާާާާ 3.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް 80ާާާާާ/2010،ާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުން.ާޔަުއމިއްޔ ާނަންބަރު ށްާާއ82ާާާަާ/2010ިއން

ާާމިްއޔ ޖަލްސ ެގާޔައ3ާާު 2010ާާާާ.ާެއީއ 3ާާާާވަނަާއަހަރުެގ 16ާާާާަވނަާދައުރުެގ އިންާާވަނަާޖަލްސ ެގާޔައުމިްއޔ 

ޔައުމިްއޔ އާ 18ާާފެށިެގންާާ ޖަލްސ ެގާ މިާާހަމައަށްާާވަނަާ ވެބްސައިޓުަގިއާާ.ާ މަޖިލީހުެގާ ޔައުިމއްޔ ތައްާ

މަތިންާމިާ ވ ާޮގތުެގ ނުވ ތީާަގވ އިދުަގއި ޝ އިޢުކުރުމަށްފަހުާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުއްވ ފައި

ާކަމަށްާނިންމައިފިން. އުމިްއޔ ތަކެއްޔައުމިްއޔ ތަކަކީާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ..4ާާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

4.1-ާާާާ އައިޓަމް އަންގ ާާ،4ާއެޖެންޑ ާ ާާާާރިޔ ސަތުންާ ދަންނަވ ލަން. ކޮމިޓީތައްާ މިއަދުެގާ ަގިއ9:30ާާާާއެންުގން.ާ

ާާ،ާދީާކޮމިޓީޞ ތިޤުއި ާަގއ1ާާިކޮމިޓީާކޮޓަރި ާާއްަގިއާޢ 9:30ާާ. ާާ،ާކޮމިޓީމު ާަގއ3ާާިކޮމިޓީާކޮޓަރި ާަގއ10:00ާާި.

ާަގއ11:00ާާިަގއި.2ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީކޮމިޓީ،ާާާހޮއްެވވިާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާބިލުާދިވެހިރ އްޖޭެގ

11:15ާާަގއި.2ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީކޮމިޓީ،ާާާހޮއްެވވިާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާބިލުާކޮިމޝަންެގާސްއެންޓަރޕްރައިާާޕަބްލިކު

ާާަގ ާާއި މުައއްސަސ ތަކުެގ ާާާކަންތައްތަކ މިނިވަންާ ާކޮމިޓީބެހޭ ،ާާ ކޮޓަރި ާަގއ1ާާާިކޮމިޓީާ އިޖ11:15ާާު. ތިމ ޢީާަގއިާ

ާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީ ،ާާ ާަގއ2ާާިކޮމިޓީާކޮޓަރި .11:15ާާާާ ާކޮމިޓީާއުމީާތަރައްޤީާޤަާަގއި ،ާާ .ާަގއ3ާާިކޮމިޓީާކޮޓަރި

12:30ާާާާ ދިރ ސ ކުރެއްވުަގއި ބިލުާ ހުއްޓުވުުމެގާ އަނިޔ ާ ކޮމިޓީގެވެށިާ ހޮްއެވވިާ ާމަށްާ ،ާާ ކޮޓަރި .ާަގއ1ާާާިކޮމިޓީާ

ާހޮްއެވވިާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާބިލުާއުވ ލުުމެގާމ އްދ ތައްާބައެއްާޤ ނޫނުތަކުެގާޤ ނޫނުތަކ އިާބަެއއްާަގއ12:30ާާި

ދީާާޞ ތިޤުަގއިާއ14:30ާާި.ާަގއ3ާާިކޮމިޓީާކޮޓަރިާާ،ާަގއިާސުލޫކުާކޮިމޓ12:30ާާީަގިއ.2ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،ާާކޮމިޓީ

ާކޮމިޓީ ،ާާ ކޮޓަރި ާަގއ1ާާިކޮމިޓީާ ކޮމިޓ16:00ާާީ. މ ލިއްޔަތުާ ާަގއިާ ،ާާ ކޮޓަރި ާާގައ2ާާިކޮމިޓީާ އަދި ަގިއ16:00ާާާ.ާ

ާާ.ގައ3ާިކޮމިޓީާކޮޓަރިާ،ާޕެޓިޝަންާކޮމިޓީ

4.2-ާާާާ އަިއޓަމް ަގވ އިދުެގ4.2އެޖެންޑ ާ ރަްއޔިތުންެގާ ވ ާވަނ128ާަާ،ާ މަތިންާމ އްދ ަގއިާ ާމަޖިލީހުގެާާޮގތުެގާ

ާއަޅުަގނޑަށްާާކަނޑައަޅުއްަވއިާސުންަގޑިާނިންމަވ ނެާކޮމިޓީތަކުންާއެާސަލަތައްމައްާފޮނުވޭާކޮމިޓީތަކަށް

ވ ާވަނ128ާަާަގވ އިދުެގާމަޖިލީހުެގާސުންަގޑިތައްާއެާާކޮމިޓީތަކ އިާއަންަގވ ފަިއވ  މަތިންާާމ އްދ ަގއިާ ާޮގތުެގާ

ާާ ކޮމިޓީޞ ތިޤުއިއިޢުލ ނުކުރަން. ާދީާ ،ާާ ަގތުމ އި ތަކެތިާ ާާސަރުކ ރުންާ ާބިލުހޯދުމުެގ ،30ާާާާ .2011ާއޭޕްރީލް

ާދޫކުރުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލުާާާއެކައުންޓުަގއިާފައިސ ނެތިާޗެކު ،30ާާާާ ،96/10ާާނަންބަރުާ.ާޤ ނޫނ2011ުއޭޕްރީލް

ބެހޭާދިވެހިރ އްޖޭެގ ެގނައުމުެގާވަނ2ާަާޤ ނޫނަށްާކުންފުންޏ ާ ާާާއިޞްލ ޙުާ 30ާާާާބިލު، 2011ާާޖޫން ޤ ނޫނ4ު. ާ،ާ

ޤ ނޫނ2010/16ުާނަންބަރު ބްރޯޑްކ ސްޓްކުރުމުެގާ މަތިންާވ ާާމ އްދ ގައިާވަނ6ާަާެގ،ާ ާމޯލްޑިވްސްާާޮގތުެގާ

ާމަޖިލީހަށްާރައްޔިތުންެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާޢައްޔަންކުރެްއވުަމށްޓަކައިާމެންބަރުންާކޮމިޝަނަށްާބްރޯޑްކ ސްޓިން

ާާ.2010ާޑިސެމްބަރ20ާުމަްއސަލަ،ާާދިރ ސ ކުރެްއވުމުެގާނަންފުޅުތައްާފޮނުއްވ ފަިއވ 

މަތިން،ާޤައުީމާާާވ ާޮގތުގެާާެގާ)ނ(ާަގއ2ާާި-29ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ،4.3ާާމްާާއެޖެންޑ ާައއިޓަާާ-4.3

ްގރޫޕު ޕ ލިމެންޓްރީާ އިޕ ޓީެގާ ޮގތުަގއިާ މެންބަރެއްެގާ ދ އިރ ެގާާޞ ތިާޤުެގާ މަރަދޫާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ ދީާ

ާާ އިންނަވ ނީ، ކޮމިޓީަގއިާ ެއާ ބަދަލުަގިއާ މެންބަރުެގާ ރިޔ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާޟްާވިލުފުށިާ

ާާ.ކުރަންލ ނުއެކަންާއިޢުމަތިންާާވ ާޮގތުެގާަގވ އިދުަގއިށްާއަޅުަގނޑަށްާސިޓީއަކުންާއަންަގވ ފައިާވ ތީާާކަމަާރަޝީދު

ާ
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ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.އައިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާާ،ާސުވ ލު.ާމ5ިއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

 ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

6.1-ާާާާ އައިޓަމް ާާާާ،6އެޖެންޑ ާ ކަންކަން. ހުށަހަޅާ  މޭޒުންާ ރައީސްެގާ 6.1ާާމަޖިލީހުެގާ އަހަރަށ2011ާާާް، ާާވަނަާ

ބަޖެޓުާ ދައުލަތުެގާ ހުށަހެޅުއްވުންާާލަފ ކުރައްވ ާ އަމަޖިލީހަށްާ މިނިސް.ާ ހިންގެވުމ ޅުަގނޑުާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ ާާމިާާޓްރީާ
ވަުގތުާހަވ ލުެވވަޑައިެގންާހުންނެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާބަޖެޓުާހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް.ާާ

ާމަދު.ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްާ
ާ

ާާމައްސަލަާ()ނިޒ މީ

ާ
ާމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްާެގމަނަފުށި

ަވނަާމ އްދ ަގއިާކޮންމެާމީލ ދީާއަހަރެއްާފެށުމުެގާކުރިނ96ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ
ލިބޭ ދައުލަތަށްާ ޚަރަދ އި،ާ ލަފ ކުރ ާ ކަމަށްާ ހިނގ ނެާ ދައުލަތުންާ އަހަރެްއެގާ އ މްދަނީެގާއެާ ލަފ ކުރެވޭާ ކަމަށްާ ނެާ

ހިސ ބުާހިމެނޭާބަޖެޓެއްާވޭތުެވދިޔަާމ ލީާއަހަރުާދައުލަތުންާހިނިގާޚަރަދ އި،ާދައުލަތަށްާލިބުނުާއ މްދަނީެގާހިސ ބުާ
މިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންވ ނޭ.ާހަމަާއެއ އިެއކުާ)ށ(ާަގއިާވެސްާހަމަާއެބަާާ

މިނިސް ވަޑައިެގންާާބުނޭާ މިނިސްޓަރަކުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ ޓަރުެގާ
ނެތުމ ާއެއްކޮށްާމިކަންތައްާކުރެވޭނެާކަމަކަށްާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިވ ހަކަާތަކުރ ރުކޮށްާާ

ާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާ
ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިޔަާނެންެގވިާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކަމަށްާބަލައެއްނުަގންނަން.ާއިއްޔެާމިާމަޖިލީހުނާްާޢިއް
ވަނީާމިކަމުަގއިާޢަމަލުކުރަންީވާޮގތެއްާފ ސްކުރައްވ ފަ.ާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތުެގާމަތިންާކުރިއަށްާއަޅުަގނޑުާެގންދ ނީ.ާ

ާރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފު
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ާ
ާާޑިެވލޮޕްމަންޓުާއެންޑްާޓްރޭޑުާމިނިސްޓަރާއޮފްާއިކޮނޮމިކްާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާހިންުގމ ާހަވ ލުވެާހުންނެވި،ާާ

ާމޫދުާރ ޒީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފ ޟިލްާމަޙްއަލް

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ާއް،ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ
ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑުާވ ނެާކުއްލިާމަްއސަލަާއެއްާމިތަނަށްާހުށަހަޅ ފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިވދ ޅުވ ނެާމިާބަޖެޓުާހިނގ ާ
މަ ކުއްލިާ ާާވަުގތުަގއިާ ަގވ އިދުެގ ަމޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަލައެއްނުަގނެވޭނޭ.ާ އެއްާ 150ާާއްސަލަާ

ކުއްލިާ ވަުގތުާ ހިނގ ާ ޖަލްސ ާ ބަޖެޓުާ އޮންނަނީ،ާ ލިޔެފައިާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ބެއްލެީވމަާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ
މައް ބަޖެޓުެގާ މިތަނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަށް.ާ ހުށަނޭޅޭނެާ ިއއްޔެާާމައްސަލަާ ކުރިންާ އައުމުެގާ މިއަދުާ ސަލަާ

މަްއސަލަާ ކުއްލިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހުށަހަޅ ފަ.ާ މައްސަލަާ އެާ އޮންނ ނީާ އަޅުަގނޑުާ
ބަލައިަގނެވިފައިާެއއަށްާބަހުސްކުރެވިފައިާނޫނިްއޔ ާބަޖެޓުެގާކަންތައްތައްާފެށިެގނެއްނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާމިާމައްސަލަާ

ާހެޅީކީާބަޖެޓުާމިތަނުގައިާބަޖެޓުެގާޖަލްސ ާހިނަގމުންދަނިކޮންނެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާމިާހުށަ

ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަާއެއްާނޫން.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާެއވ ާމ އްދ ާމިހ ތަނަށްާމ ނަކުރެވެމުންާޮގސްފައިާ
ާާ ހުށަހެޅުމުެގާވަުގތުަގއިާއިތުރުާއެހެންާމައްސަލަާއެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހުށަނޭޅޭާޮގތަށް.ާއަޅުަގނޑުާާވަނީާބަޖެޓު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ
ާާ

ާާޑިެވލޮޕްމަންޓުާއެންޑްާޓްރޭޑުާމިނިސްޓަރާއޮފްާއިކޮނޮމިކްާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާހިންުގމ ާހަވ ލުވެާހުންނެވި،ާާ
ާމޫދުާރ ޒީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފ ޟިލްާމަޙްއަލް

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ`.ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާ
ވަނަާއަހަރަށްާހުށަހެޅޭާދައުލަތުެގާމެދުާރ ސްތ ެގާބަޖެޓަކ2011ާާާީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން،ާއަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާާ

ާރ ސްތ ެގާތަރައްޤީއަށްޓަކައިާކުރެވިފަިއވ ާޕްލޭންތަކުެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށް،ާދައުލަތުންާކުރ ނެާހޭދަާއ އި،ާލިބޭާާމެދު
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ހިފެހެއްޓުމަށްާ ދަރަނިާ ދައުލަތުެގާ ތެރޭަގިއާ މިންަގނޑެއްެގާ ދެމެހެއްޓެނިިވާ އެކުާ ބިނ ކުރުމ ާ މަްއޗަށްާ އ މްދަނީެގާ
ާާ ބަޖެޓެއް. ެއކުލަވ ލެވިފަިއވ ާ ކުރިންާއަމ ޒުކޮށްާ ބަލައިލުމުެގާ ބައިތަކަށްާ ތަފްސީލުާ ބަޖެޓުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބަޖެޓުާފަރުމ ކުރެވިފައިވ ާއިޤުތިޞ ދީާހ ލަތަށްާއަލިއަޅުވ ލުމަކީާމުހިއްމުކަމެއްާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާރިއަލްާ

ާކަަމށްާމިހ ރުާލަފ ކުރެވޭ.ާމިީއާާކުރިއަރ ނ4.8ާާެވަނަާއަހަރުާރ އްޖޭެގާއިޤުތިޞ ދުާ%2010ާާޖީ.ޑީ.ޕީާއަށްާބަލ އިރުާާ
2008ާާާާ 2009ާާވަނަާއަހަރުާދުނިޔޭެގާއިޤުތިޞ ދަށްާދިމ ވިާމައްސަލަތަކުެގާސަބަބުންާރ އްޖޭެގާއިޤުތިޞ ދުެގާދުވެލި

% އަހަރުާ ސިނ އަތ ިއ،2.3ާާާާވަނަާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ ސަބަބަކަށްީވާ މީެގާ ކުރިއެރުމެއް.ާ ލިބުނުާ ދަށްުވމަށްފަހުާ
ވަނަާއަހަރަށްާބަލ އިރުަގއިާމަސްވެރިކަމުެގ2011ާާާާނ އަތުާރަނަގޅުެވާކުރިއަށްާދިޔަާމިންަވރު.ާާއިމ ރ ތްކުރުމުެގާސި

% ާ%4.6ާާދ އިރ ާ ދ އިރ ާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ ވ އިރު،ާ ލަފ ކޮށްފައިާ ކަމަށްާ ދ ނެާ ކަމަށ7.8ާާާްދަށަށްާ ކުރިއަރ ނެާ
ދަތުރުފަތުރުެގ ިވޔަފ ރި،ާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނ އި،ާ އިތުރުންާ ީމެގާ މިންަގނޑަކަށްާާލަފ ކުރެވޭ.ާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ދ އިރ ާ ާ

ާާ ޮގތެްއަގއި ޖުމްލަާ އަދިާ ލަފ ކުރެވޭ.ާ ކަމަށްާ ދ ނެާ ާ%2011ާާކުރިއަރަމުންާ ދުވެލިާ ިއޤުތިޞ ދީެގާ އަހަރުާ 4ާާވަނަާ
ާާ ލަފ ކުރެވޭ. ކަމަށްާ 2009ާާާާއިތުރުވ ނޭާ ައޅ ބަލ އިރު އަހަރ ާ ބޭނުނުާމަހުެގ2010ާާާވަނަާ މިހ ތަނަށްާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ދަށްވެފަިއ.ާއަދިާމަސްވެރިކަމުެގާދ އިރ ެގާތަފ ސްހިސ ބުތަކަށްާބަލައިާވޭތުވެދިޔ28ާާާާަަގނޑަކަށްާާ%އަދަދުާވަނީާގ ތްާ
ލަފ ކުރެވޭ.4ާާާ ކަމަށްާ ދަށަށްދ ނެާ އުފެއްދުންތެރިކަންާ މަސްވެރިކަމުެގާ ވެސްާ މިއަހަރުާ ެއއްފަދަިއންާ ވެސްާ އަހަރެކޭާ

4.6ާާާާވަނަާއަހަރުާމިާސިނ އަތްާއިތުރުާ%2011ާާމިޮގތުންާާ ދ ނެާކަމަށްާބެލެވޭ.ާމަސްވެރިކަުމެގާސިނ އަތަށްާާދަށަށް
ާާ އަހަރުާވެސްާެއއްވެސްާކުރިއެރުމެއްާނުލިބިާދަށަށްާދިއުމ އިާއަދިާކުރިމަުގަގއިާވެސްާމިާސިނ އަތ7ާާާުވޭތުވެދިޔަ

ހަރުދަނ ކުރުަމކީާާ ވުރެާ މިހ ރަށްާ ބަދަލުކޮށްާ ސިޔ ސަތުތައްާ ސިނ އަތުެގާ މިާ ލަފ ކުރެވޭތީާ ކަމަށްާ ނ ރ ނެާ ކުރިއަށްާ
ސިނ އަތްާ އިމ ރ ތްކުރުމުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ކަެމްއާ މުހިއްމުާ ެވސްާ ވަރަށްާ

9.7ާާާާކުރިއަށްާއޮތްާއަހަރުާގ ތްަގނޑަކަށްާ% ވަނ2011ާާާާަކުރިއަރ ނެާކަަމށްާލަފ ކުރެވޭ.ާމީެގާމައިަގނޑުާސަބަބަކީ
ލަފ ކުރެ ކަމަށްާ ހުޅުވޭނެާ ރިޒޯޓްތަކެއްާ އިތުރުާ ޕަބްލިކުާާއަހަރުާ ތެރެއިންނ ިއާ ބަޖެޓުެގާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ އ އިާ ވޭތީާ

ކުރިައށްާެގންދިއުމަށްާރޭވިފަިއާާ ބޮޑެތިާމަޝްރޫޢުތަކެއްާ ޕްރައިވެޓްާޕ ޓްނަރޝިޕުެގާުއސޫލުންާޢުމުރ ނީާތަރައްޤީެގާ
ާާ ބަލ އިރު ސިނ އަތަށްާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ 2009ާާާާވ ތީވެ.ާ އަހަރަށްވުރެ ދ އ2010ާާިވަނަާ މިާ އަހަރުާ ރ ާާވަނަާ

ާާ 14ާާާާވަނަާއަހަރުާ%2010ާާކުރިއަރ ފަިއވޭ.ާމިޮގތުން ވަނަާއަހަރުާދުނިޔޭެގ2008ާާާާކުރިައރ ނެާކަމަށްާލަފ ކުރެވޭ.
އިޤުތިޞ ދަށްާދިމ ވިާމައްސަލަތަކުެގާސަބަބުންާފަތުރުވެރިންާދަތުރުކުރ ާމިންވަރުާމަދުވެ،ާރ އްޖެާއަށްާޒިޔ ރަތްކުރ ާާ

ދަށަށ5.2ާާާާްވަނަާއަހަރުާމިާދ އިރ ާ%2009ާާ.ާއަދިާމިކަމުެގާސަބަބުންާާފަތުރުވެރިންެގާއަދަދުާވެސްާަވނީާމަދުވެފަ
2009ާާާާދިޔަ.ާާ 9ާާާާވަނަާއަހަރުެގާފުރަތަމަ 2010ާާާާމަހަށްާއަޅ ބަލ އިރު މަހުާދިވެހިރ އްޖޭެގ9ާާާާވަނަާއަހަރުެގާފުރަތަމަ

ައދަދުާ% ޒިޔ ރަތްކުރިާ 13ާާާާފަތުރުވެރިންާ ޮގސްފައިވޭ. އަށ2010ާާްކުރިއަށްާ ރ އްޖެާ ނިޔަލަށްާ ޒިޔ ރަތްކުރ ނެާާާެގާ
% އަދަދުާ ސިނ އަތ20ާާާްފަތުރުވެރިންެގާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ މިޮގތުންާ އަދިާ އަންދ ޒ ކުރެވޭ.ާ ކަމަށްާ ކުރިއަރ ނެާ

%ާ މިންވަރަކީާ ލަފ ކުރެިވފައިވ ާ ކަމަށްާ 7.8ާާކުރިއަރ ނެާ .2012ާާާާ 2013ާާާާއ އި މި އަހަރަށްާ ދ އިރ ެގާާވަނަާ
%ާ ާ%5.5ާާކުރިއެރުންާ ދ ނ5.6ާާެއަދިާ ާާާާމަްއޗަށްާ ޖުމްލަކަމަށް ާާާާއަންދ ޒ ކުރެވޭ.ާ އަހަރ2010ާާުޮގތުަގއި ާވަނަާ

އަދަދުާާ ފަތުރުވެރިންެގާ އަންނ2009ާާާާަޒިޔ ރަތްކުރިާ ފަތުރުވެރިންާ ވ އިރު،ާ އިތުރުވެފަިއާ އަހަރަށްވުރެާ ވަނަާ
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އަހަރ ާާ ވޭތުވެދިޔަާ މިޮގތުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާ ވެސްާ ވ ކަންާ ައއިސްފައިާ ބަދަލުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ މ ރުކޭޓުތަކަށްާ
ފަތުރުވެރިންާާއަޅ  ޒިޔ ރަތްކުރ ާ މ ކެޓުތަކުންާ ޔޫރަޕުެގާ ޒިޔ ރަތްކުރ ާ ފަތުރުވެރިންާ ޢ ްއމުކޮށްާ އަށްާ ރ އްޖެާ ބަލ އިރުާ

މިންވަރުާާ އައިސްފަިއވ ާ އިންާ ޗައިނ ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަކިންާ މ ކެޓުތަކުންާ އަންނަާ ކުރިއަރަމުންާ ވ އިރު،ާ އިތުރުވެފައިާ

ޢިްއޒަތްތެރި އިތުރުވެފަިއވޭ.ާ ބޮޑުތަންާ ިއުގތިސ ދުާާވަރަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ާ ާ
ާާ 2004ާާހަމައެކަނިާފަތުރުވެރިކަމަށްާމިހ ާބޮޑަށްާބަރޯސ ވުމަކީާއިޤުތިޞ ދުެގާނ ޒުކުކަންާއިތުރުވ ނެާކަމެއްާކަމަށް

އ އިާާ ސުނ މީާ އަހަރުެގާ ސ ބިތުކޮށ2009ާާްވަނަާ ހީނަރުކަމުންާ އިޤުތިޞ ދީާ ދުނިޔޭެގާ އަހަރުެގާ ދޭ.ާވަނަާ
ފ ހަަގކޮށްާ ދ އިރ ތައްާ އެހެންާ ކުރިއެރުވޭނެާ ެއްއވަރަށްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދ އިރ އ ާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ
ާާ 5ާއެާދ އިރ ތަކަށްާއިތުރުާސަމ ލުކަމެއްާދޭންޖެހޭނެާކަމުަގއިާމިާފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާފ އިތުވި

އަށްާވުރ5ާާާާެ%ެގާޖީ.ޑީ.ޕީާއިންާބޮލަކަށްާޖެހޭާމިންވަރުާއެވްރެޖުާޮގތެްއަގިއާއަހަރަކުާާއަހަރަށްާބަލ އިރުާދިވެހިރ އްޖޭ
ވަނަާއަހަރުާއަންދ ޒ ކުރ ާޮގތުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާނޮމިނަލްާޖީ.ޑީ.ޕީާބޮލަކަށ2010ާާާްާމަތީާއަދަދަކަށްާއިތުރުވެފަިއވޭ.ާާ

ާާ 59ާާާާޖެހޭނީާއަހަރަކު 240ާާާާހ ސް 4ާާާާރުފިޔ ާނުވަތަ 628ާާާާހ ސް ާާޔޫ.އެސް ވަނަާއަހަރުާމިާއަދަދ2011ާާާާުޑޮލަރު.
65ާާާާ 457ާާާާހ ސް ނުަވތަ 5ާާާާރުފިޔ ާ ސަތޭކަ އެއްާ ޢިއްޒަތްތެރ14ާާާާިހ ސްާ ލަފ ކުރެވޭ.ާ ކަމަށްާ އިތުރުވ ނެާ ޑޮލަރުާ

ާާ ވަނަާއަހަަަރަށްާލަފ ކޮށްފަިއވ ާބެލެންސްާއޮފްާޕޭމަންޓްސ2011ާާާާްރައީސް.ާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީާއިން
ބަލ އިރު ާާާާހިސ ބުތަކަށްާ ދަރަނި އެކައުންޓުެގާ އަޅ ބަލ އިރުާ%2010ާާކަރަންޓުާ އަހަރ ާ ކަމަށ14ާާާްވަނަާ އިތުރުވ ނެާ

ާާ ،31ާާަވނަާއަހަރުާހުރިާ%2010ާާލަފ ކުރެވޭ.ާއަދިާޖީ.ޑީ.ޕީެގާނިސްބަތުންާބަލ އިރުާކަރަންޓުާއެކައުންޓުެގާދަރަނި
ާާައށްާއަރ ނެާކަމަށްާލަފ ކުރެވޭ.ާމީެގާމައިަގނޑުާސަބ39ާާަވަނަާއަހަރ2011ާާ%ާު ވަނަާއަހަރުާރ ްއޖ2011ާާާާެބަކީ

ުގޅިެގންާވިޔަފ ރިާއެކައުންޓުެގާާ އަށްާއިމްޕޯޓުކުރެވޭނެާކަމަށްާއަންދ ޒ ކުރ ާމިންވަރުާވަރަަަށްާބޮޑުތަންާއިތުރުވުމ ާ
ާާ އަންދ ޒ ކުރެވޭތީ. ކަމަށްާ ބޮޑުވ ނެާ 2010ާާާާފަރަުގާ އަޅ ބަލ އިރު އަހަރ ާ ރ އްޖެއިނ2011ާާާާްވަނަާ އަހަރުާ ވަނަާ

ތަކެއްާ %ބޭރުކުރެވޭާ އ ރނިންްގސްާ އެކްސްޕޯޓުާ އ މްދަނީ.ާ ލިބޭާ މީެގ4ާާާޗަށްާ ލަފ ކުރެވޭ.ާ ކަމަށްާ ދ ނެާ ދަށަށްާ
އިންާާ ރ އްޖެާ ލަފ ކުރެވޭތީ.ާ ކަމަށްާ ދ ނެާ ދަށަށްާ އިތުރަށްާ މަސްވެރިކަންާ ބެލެނީާ ކަމަށްާ ސަބަބެްއާ މައިަގނޑުާ

ާާ ާާއެކްސްޕޯޓުކުރެވޭާމަހުެގާބ ވަތްތަކަށްާލިބޭނެާއ މްދަނީާވެސްާދަށްވ ނެާކަމަށް ވަނ2009ާާާާަލަފ ކުރެވިފައިާވ ތީވެ.
ާާ 261ާާާާއަހަރުާނިމުނުއިރުާރަސްމީާރިޒަރްވެގާޮގތުަގއި ެގާނިޔަލަށްާހުންނ ނ2010ާާާެާމިލިޔަންާޑޮލަރުާހުރުމަށްފަހު

ާާ ލަފ ކުރެވެނީ މިހ ރުާ 314.3ާާާާކަމަށްާ އަދި ޑޮލަރު.ާ ރަސްީމ2011ާާާާމިލިޔަންާ ރ އްޖޭެގާ އިރު،ާ ނިމޭާ އަހަރުާ ވަނަާ
ާާ ޮގތުަގއި މިލިޔަންާޑޮލަރުާހުންނ ނެާކަމަށްާއަންދ ޒ ކުރެޭވ.ާރަސްމީާރިޒަރވުންާއިމްޕޯޓުކުރެޭވ299.4ާާާާރިޒަރްވެގާ
3.4ާާާާަވނަާއަހަރުާއެވްރެޖުކޮށ2011ާާާާްމިންވަރަށްާބަލ އިރުާާ 2.8ާާވަނަާއަހަރ2011ާާާާުމަސްާދުވަހުެގާއިމްޕޯޓު،ާއަދި

ޢިއްޒަ އަންދ ޒ ކުރެޭވ.ާ ކަމަށްާ ހިފެހެއްޓޭނެާ އިމްޕޯޓުަގއިާ ާާމަސްދުވަހުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރައީސް،ާ ަވނ96ާާާާަތްތެރިާ
ާާ ޮގތުން ވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ އެއްޗެްއެގ2009ާާާާމ އްދ ެގާ ލިބުނުާ ދައުލަތަށްާ ޚަރަދ އި،ާ ހިނިގާ ދަުއލަތަށްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާއަހަރަށ2010ާާާާްހިސ ބުާވ ނީާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާބަޖެޓ ާއެކުާތިޔަާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައި.
ާާ ާާބަލ އިރު ޖުމްލައަކީ ޚަރަދުެގާ ވ ާ އިޞްލ ޙުކުރެވިފަިއާ 11ާާާާމިއަހަރުެގާ 596ާާާާބިލިޔަން 938ާާާާމިލިޔަން 261ާާހ ސް

ާާ 2010ާާާާރުފިޔ .ާއަދި ބިލިޔަނ6ާާާާްވަނަާއަހަރުާދައުލަތުެގާއ މްދަނީާއަށްާހިލޭާއެހީާއަށްާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކުރެވެނީ
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894ާާާާ 638ާާާާމިލިޔަން 444ާާާާހ ސް ދު،ާއ މްދަނީއ ާހިލޭާއެހީއަށްވުރެާއިތުރުވ ނެާާވަނަާއަހަރުެގާޚަރ2010ާާަރުފިޔ .
ާާ 4ާާާާކަމަށްާލަފ ކުރެވެނީ 702ާާާާބިލިޔަން 299ާާާާމިލިޔަން ރުފިޔ ާދަރަނިވެރިވ ނެ.ާމިާދަރަނިާފޫބެއްދުމަށ817ާާާްާހ ސް

ކަމަށްާ ލިބޭނެާ ޮގތުަގއިާ އެހީެގާ ލޯނުާ ބޭރުެގާ ހިންުގމަށްާ މަޝްރޫޢުާ އެކިއެކިާ ހިމެނޭާ ބަޖެޓުަގއިާ ހަމަޖެހިފައިވަނީާ

ާާލަފ  1ާާާާކުރެވޭ 138ާާާާބިލިޔަން 822ާާާާމިލިޔަން ލިބޭނ745ާާާެހ ސް ޮގތުަގއިާ އެހީެގާ ލޯނުާ ބޭރުެގާ ރުފިޔ އިންނ އި،ާ
376ާާާާފައިސ ާކަމަށްާއަންދ ޒ ކުރެވޭާާ 935ާާާާމިލިޔަން ރުފިޔ ާއިން.ާއަދިާޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަންާއ މްދަނީެގ373ާާާާހ ސް

ޔ ާއިންނ ިއ،ާއެމް.އެމް.ޭއާމެދުވެރިކޮށްާޓްރެޜަރީާާރުފ824ާާިހ ސ778ާާާާްމިލިޔަނ202ާާާާްބިލިޔަނ1ާާާާްޮގތުަގއިާލިބުނުާާ
ާާ 1ާާާާބިލ އިާބޮންޑުާވިްއކަިއެގންާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކުރެވިފައިާވ  983ާާާާބިލިޔަން 762ާާާާމިލިޔަން ރުފިޔ .875ާާާާހ ސް

ާާ ރައީސް. ޖުމްލ2011ާާާަޢިއްޒަތްތެރިާ ބަޖެޓުެގާ ދައުލަތުެގާ ބަޖެޓުަގއިާ މެދުރ ސްތ ެގާ ހުށަހެޅޭާ މިާ އަހަރަށްާ ވަނަާ
ާާޚަ 13ާާާާރަދަކީ 689ާާާާބިލިޔަން 801ާާާާމިލިޔަން ލަފ ކުރެވުނ939ާާާުހ ސް ކަމަށްާ ލިބޭނެާ ދައުލަތަށްާ އަދިާ ރުފިޔ .ާ

ާާ އަކީ ޖުމްލަާ އެހީެގާ ހިލޭާ އ އިާ 9ާާާާއ މްދަނީާ 172ާާާާބިލިޔަން 711ާާާާމިލިޔަން އެހެންކަމުން،461ާާާހ ސް ރުފިޔ .ާ
ާާ ޮގތުަގއި 4ާާާާޑެފިސިޓުެގާ 517ާާާާބިލިޔަން 90ާާާާމިލިޔަން ފޫބެއްދުމަށްާާާރުފިޔ 478ާާހ ސް ޑެފިސިޓްާ މިާ ހިމެނޭ.ާ

ކަމަށްާ ލިބޭނެާ ޮގތުަގއިާ އެހީެގާ ލޯނުާ ބޭރުެގާ ހިންުގމަށްާ މަޝްރޫޢުާ އެކިއެކިާ ހިމެނޭާ ބަޖެޓުަގއިާ ވަނީާ ހުށަހެޅިފައިާ
ރުފިޔ އިންނ އި،ާބޭރުެގާލޯނުާއެހީެގާޮގތުަގއިާފައިސ ާއިނ541ާާާްހ ސ726ާާާްމިލިޔަނ327ާާާްބިލިޔަނ1ާާްލަފ ކުރެވޭާ
ކަމަ ލަފ ކުރެވޭާާލިބޭނެާ ކުންފުނިތަްއ757ާާާާހ ސ399ާާާާްމިލިޔަނ369ާާާާްށްާ ސަރުކ ރުެގާ ރުފިޔ އިންނ ިއ،ާ

ާާ 1ާާާާޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްެގންާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކުރެވޭ 474ާާާާބިލިޔަން 892ާާާާމިލިޔަން ރުފިޔ އިންނ އިާއަދ857ާާާާިހ ސް
ލަފ  ކަމަށްާ ލިބޭނެާ ވިއްކަިއެގންާ ބިލުާ ޓްރެޜަރީާ މެދުވެރިކޮށްާ ާާއެމް.އެމް.އޭާ 1ާާާާކުރެވޭ 345ާާާާބިލިޔަން 71ާާމިލިޔަން

ާާ 323ާާާާހ ސް 2011ާާރުފިޔ ާއިން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން،ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާބަލައިލަނީ
މިބައިަގިއާާ ކަމަކަށް.ާ ދެތިންާ މުހިއްމުާ ހިމެނިފައިވ ާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މެދުރ ސްތ ާ އަދިާ އަހަރ އިާ ވަނަާ

އަ މިންަގނޑުކަމުަގއިވ ާާހުށަހަޅ ާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ ރެކޯޑުކުރ ާ ހިސ ބުތައްާ ބަޖެޓުެގާ ވ ނީާ ބިނ ކޮށްފައިާ ދަދުތައްާ
ދައުލަތުެގާާ އަކީާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ މައްޗަށް.ާ މިންަގނޑުތަކުެގާ ފިނޭންސްާސެޓެޓިސްޓިކްސްެގާ ަގވަރމަންޓުާ

ާާ ެއްއ ވަސީލަތް.ާއަދިާމިާޮގތުންާދެމެހެއްޓެނިވިާޮގތެއްަގއިާާފިސްކަލްާސިޔ ސަތުާފަރުމ ކުރުމުަގއިާއެންމެާމުހިއްމުާ
އ މްދަނީާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާޓެކްސްެގާޮގތުަގއިާލިބޭާއ މްދަނީާއިތުރުކުރުމަކީާއެާޤައުމެްއެގާއިޤުތިޞ ދީާކުރިއެރުންާާ

ލ އިރުާމިއަހަރުާާވަނަާއަހަރަށްާބ2010ާާަބައްޓަންކުރުމުަގއިާބޭނުންކުރެޭވނެާއެންމެާރަނަގޅުާެއއްާސިޔ ސަތު.ާމީަގއިާާ
ާާ ލަފ ކުރެވެނީ ކަމަށްާ ލިބޭނެާ އ މްދަނ6840.3ާާާީފުރަތަމަާ ލިބުނުާ މިހ ތަނަށްާ އަހަރުެގާ ނަމަވެސްާ ރުފިޔ .ާ މިލިޔަންާ

ާާ 2010ާާާާއަށްާބަލައިާއަދި ޓެކްސްކަުމަގއިާވ ާވިޔަފ ރީެގާފައިދ ާއިންާނަގ ާޓެކްސ2ާާާާްއަހަރަށްާހުށަހެޅުންާމުހިއްމު
ވަނ2010ާާާާަންާނަގ ާޖީ.އެސް.ޓީާމިއަހަރުާތެރޭަގއިާތަންފީޛުކުރެވޭާވަރުާނުވުމ ާއެކުާާއ އިާފަތުރުވެރިކަމުެގާދ އިރ އިާ

ާާ ލަފ ކުރެވެނީ ކަމަށްާ ލިބޭނެާ މިހ ރުާ އަދަދަށ6087.9ާާާްއަހަރަށްާ ލަފ ކުރެވުނުާ ފުރަތަމަާ ިމއީާ ރުފިޔ .ާ ިމލިއަންާ
11ާާާާވުރެާާ% ާާވަނަާއަހަރުާދައުލަތުެގާޖުމުލަާއ މްދަނީެގާޮގތ2011ާާުދަށްާއަދަދެއް. މިލިއަންާރުފިޔ 8861.8ާާާާަގއި

44ާވަނަާއަހަރަށްާމިހ ރުާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކުރ ާއަދަދަށްާބަލ އިރުަގއިާާ%2010ާާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކުރެވޭ.ާިމީއާާ
ާާ ސަބަބަކީ މައިަގނޑުާ ީމެގާ ނަގ 2011ާާާާކުރިއެރުމެއް.ާ އިންާ ފައިދ ާ ިވޔަފ ރީެގާ ތެރޭަގއިާ އ މްދަނީެގާ އަހަރުާ ވަނަާ
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ވެރިކަުމެގާދ އިރ ާއިންާނަގ ާޖީ.އެސް.ޓީާއަދިާފަތުރުވެރިކަމަށްާދޫކޮށްފައިވ ާރަށްތަކުެގާކުލީެގާާޓެކްސްާއ އިާފަތުރު
ާާ ހިމެނިފައިވުން. ފައިސ ާ ދަްއކަންޖެހޭާ އިތުރުކުރުމަށްާ %2011ާާމުއްދަތުާ އ މްދަނީެގާ ލަފ ކުރ ާ އަހަރަށްާ 59ާާވަނަާ

ޮގ ާާހިއްސ ކުރަނީާޓެކްސްެގާޮގތުަގއިާލިބޭާއ މްދަނީާއިން.ާޓެކްސްެގާ ވަނ2010ާާާާަތުަގއިާލިބޭާއ މްދަނީެގާތެރެއިން

ާާ 20ާާަވނަާއަހަރުާއިޤުތިޞ ދީާކުރިެއރުމ އިާރ އްޖެާއަށްާޒިޔ ރަތްކުރ ާފަތުރުވެރިންާ%2011ާާއަހަރ ާއަޅ ބަލ އިރު
ާާ އިތުރު އ ިއާ ލަފ ކުރެޭވތީާ ކަމަށްާ 9ާާާާއިތުރުވ ނެާ ރ އްޖޭެގ ެއކުާ ލަފ ކުރެވުމ ާ ކަމަށްާ ހުޅުވޭނެާ 3ާާރިޒޯޓެއްާ

އިމްޕޯޓްކުރެޭވާާސަރަހައްދެއްާ އަށްާ ރ އްޖެާ ސަބަބުންާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ފަދަާ މަޝްރޫޢުާ ހައުސިންާ ގ އިކުރެވޭާ ަގއިާ
އިމްޕޯޓްާާރެވޭ.ާާތުރުވ ނެާކަމަށްާއަންދ ޒ ކުއި  19%ތަކެތިާއިތުރުވެާއިމްޕޯޓްާޑިއުޓީންާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކުރ ާފައިސ ާާ

ންާިއތުރުވ ނެާކަމަށްާއަންދ ޒ ކުރެޭވތީާޓުވަރިޒަމްާޓެކްސްެގާާޑިއުޓީެގާއިތުރުންާރ އްޖެާއަށްާޒިޔ ރަތްކުރ ާފަތުރުވެރި
9ާާާާޮގތުަގއިާލިބޭާފައިސ ާާ% 612.5ާާިއތުރުވ ނެާކަމަށްާލަފ ކުރެފޭ.ާިވޔަފ ރީެގާފައިދ ާއިންާނަގ ާޓެކްސްެގާޮގތުަގއި

ާާ ކަމަށް ފ ސްވެާވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާހިމެނިފައިވ ނެ.ާވީމ ،ާިމކަމ ާބ2011ާާެމިލިއަންާރުފިޔ ާލިބޭނެާ ހޭާބިލުާ
ާ ހިމެނިެގންވ ނީާ 2011ާތަންފީޛުކުރެްއވުންާ ޮގތަށްާާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބަޖެޓްާ އެކުލެވިފަިއވ ާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ތަންފީޛުކުރެްއވުމ އިާނުކުރެއްުވންާއޭެގާމަްއޗަށްާބިނ ެވެގންވ ނެާއެންމެާމުހިއްމުާއެއްާައސ ސްކަމުަގއި.ާޢިްއޒަތްތެރިާ
މެންބަރުންާާރައީސް، މަޖިލީހުންާޢިްއޒަތްތެރިާ ރައްޔިތުންެގާ ބިލުާ ބެހޭާ ޓެކްސްއ ާ ނަގ ާ ފައިދ އިންާ ވިޔަފ ރީެގާ ާ.

ފ ސްވުންާލަސްވުމަކީާއިންޓަނޭޝަނަލްާމަނިޓަރީާފަންޑ އިާވޯލްޑުާބޭންކުާއަދިާއޭ.ޑީ.ބީާއ އިާމިނޫންެވސްާބޭރުެގާާ
އިޤުތިޞ ދީ ކުރުމަށ އިާ ހަރުދަނ ާ މިހ ރަށްވުރެާ އިޤުތިޞ ދުާ ރ އްޖޭެގާ އިދ ރ ތަކުންާ ހީނަރުކަމުނާްާމ ލީާ ާ

އ މްދަނާީާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ އެއީާ ހުރަސް.ާ ބޮޑުާ އެންމެާ އެޅިފައިވ ާ ލިބުމަށްާ އެހީތެރިކަންާ ދޭާ އަރަިއަގތުމަށްޓަކައިާ
ދެމެހެއްޓެނިާޮގތެއްަގއިާހޯދައިާޤައުމީާތަރައްޤީެގާދުވެލިާބ ރުކޮށްާބޭރުާފައިސ ެގާދަތިކަންާފިލުވައިލެވޭނީާދައުލަތުެގާާ

ނުކޮށް އިތުރުާ މިޮގތުންާާާާދަރަނިާ އަދިާ ވ ތީ.ާ ކަަމށްާ އޮތުމުންާ ނިޒ މެއްާ ޓެކްސްެގާ ހަރުދަނ ާ ފަދަާ ޖެއްސޭާ ދެކޮޅުާ
ވިޔަފ ރީެގާފައިދ އިންާނަގ ާޓެކްސްާއ އިާފަތުރުވެރިކަމުެގާސިނ އަތުންާނަގ ާޓެކްސްާފަދަާޓެކްސްތައްާޭއެގާއެންެމާާ

ޮގ ކުޑަނުވ ނެާ ވުރެާ އަށްާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ މިހ ރުާ ޮގތެްއަގިއާ ވަރަށްާާފައިދ ހުރިާ ތަންފީޛުކުރެްއވުމަކީާ ައވަހަށްާ ތަކަށްާ
ާާ ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކޮށްފައިާވ ާއ މްދަނީެގ2011ާާާާވެސްާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމުަގިއާމިާފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކުރަން.

ާާ 3579.8ާާާާޓެކްސްެގާޮގތުަގއިާނުހިމެނޭާއ މްދަނީެގާޮގތުަގއި ވަނަާއަހަރ 2010ާާާާިމލިއަންާރުފިޔ ާހިމެނިފައިވޭ.ާިމއީ
ވަނަާއަހަރުާމިހ ތަނަށ2010ާާާްއިތުރުވުމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދަުއލަތުެގާޚަރަދަށްާބަލ އިރ18ާާާާުއަޅ ބަލ އިރުާާ%

ާާ ނިޔަކަށް ައހަރުެގާ ބަލައިާ ޚަރަދަށްާ ިމީއ9976.1ާާާާކޮށްފައިވ ާ ލަފ ކުރެވޭ.ާ ކަމަށްާ ޚަރަދުކުރެވޭނެާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ
ލަފ ކޮށްފައިވ 2010ާާ ފުރަތަމަާ އަހަރުާ ވުރެާ%ާާވަނަާ 8ާާާާއަދަދަށްާ އަދަދެއް. ފުރަތަމ2010ާާާަާދަށްާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ާާ އިންސަްއތައިެގ ޖީ.ޑީ.ޕީެގާ ހިމެނިފައިވަނީާ ޮގތުަގއިާ ޑެފިސިޓުެގާ ބަޖެޓުެގާ ބަޖެޓުަގއިާ ނަމަވެސ14.8ާާްހުށަހެޅުނުާ ާ.
ޚަރަދުތަކެއް ކަނޑަނޭޅިާ ޮގތްތަކެއްާ އިތުރުާ ހޯދ ނެާ އ މްދަނީާ މަރުޙަލ ަގއިާ ފ ސްކުރެއްވިާ އިތުރުވުމުން،ާާބަޖެޓުާ ާ

% އަސަރ18.7ާާާުޑެފިސިޓްާ ނޭދެވޭާ ދިމ ވެދަނެާ މިކަމުންާ އަދިާ ލަފ ކުރެވުނު.ާ ކަމަށްާ އިތުރުވ ނެާ އަށްާ
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާޖެހުނީާއަހަރުތެރޭަގއިާޚަރަދުތައްާކޮންޓްރޯލްކުރަން.ާއަދިާމިާމަސައްކަތުެގާސަބަބުންާާ

ވަނަާއަހަރ2011ާާާުަގއިާހިފެހެއްޓޭނެާކަމަށްާމިހ ރުާއަންދ ޒ ކުރެވޭ.16.4ާާާާއަހަރުާނިމޭއިރުާބަޖެޓުެގާޑެފިސިޓްާ%
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ާާ ކުރީެގ މީެގާ ހުށަހެޅެނީާ އަލަށ2ާާާާްމިާ މިއީާ ނަމަވެސް،ާ ބަޖެޓެއް.ާ ރ ސްތ ާ މެދުާ ފަދަާ ހުށަހެޅުނުާ ވެސްާ އަހަރުާ
ފުރިހަމަޮގ އެންމެާ އޮނިަގނޑުާ މެދުރ ސްތ ެގާ ކަމުންާ މަސައްކަތެއްާ ކުރަމުންދ ާ ހިމެނިފަިއާތަޢ ރަފުކުރެވިެގންާ ތުަގިއާ

ާާ ކަމެއް. އެކަށީެގންވ ާ 2009ާާާާނުވުމަކީާ އަހަރ އި ވަނ2010ާާާީވަނަާ މަސައްކަތްކޮށްފައިާ ސަރުކ ރުންާ އަހަރުާ ވަނަާ

ވަނަާއަހަރުާހުށަހެޅޭާމިާބަޖެޓަކީާޕްރޮްގރ މްާބޭސްޑުާމެދ2011ާާާުބަޖެޓަށްާމެދުާރ ސްތ ެގާސިފަާެގނައުމަށް.ާއަދިާާ
އަށްާހުށަހެޅޭާބަޖެޓަކީާރޯލްޯއވަރކުރެވޭނެާބަޖެޓެއްާކަުމަގއިާހެދުން.2012ާާާާމ ޒަކީާާރ ސްތ ާބަޖެޓެއް.ާސަރުކ ރުެގާއަ

2012ާާާާމީެގާމ ނައަކީާާ އަށްާހުށަހެޅުނުާބަޖެޓުަގއިާހިމެނޭާޕްރޮްގރ މުތަކ އިާެއ2011ާާާާވަނަާައހަރުާހުށަހެޅޭާބަޖެޓަކީ
ާާ ނުެގނެސް ބަދަލުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ހޭދަތަކަށްާ ކުރެވޭާ ކަންތައްތަްއާާގ2012ާަޕްރޮަގރ މުތަކަށްާ ަގސްތުކުރެވޭާ ކުރަންާ އިާ

މެދުާރ ސްތ ަގއިާސަރުކ ރުންާާ މީެގާސަބަބުންާ ހެދުން.ާ ޮގތުަގއިާ ބަޖެޓެްއެގާ މެދުރ ސްތ ެގާ ހުށަހެޅޭނެާ ހިމަނައިެގންާ
ޭއެގާާ ހ މަވެާ ިވޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ޕްރޮްގރ ުމތައްާ މަޝްރޫޢުތަކ އިާ ހުށަހަޅ ާ ތަންފީޛުކުރަންާ ރ ވ ާ

ާާާާމައްޗަށް ބަޖެޓްާތައްޔ ރުކުރެވިފަިއ2011ާާާާމުސްތަޤުބަލުާބިނ ކުރަންާފަސޭހަވެެގންދ ނެ. ވަނަާއަހަރަށްާހުށަހެޅޭާމިާ
ކަންތައްތަްއާާ ެއާ ބަލައިާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންހުރިާ ނުވަތަާ ޮގތުަގއިާ ބަޖެޓެއްެގާ ބޭސްޑުާ ޕްރޮްގރ މުާ ވަނީާ

.ާބަޖެޓުަގއިާހިމެނޭާޕްރޮްގރ މުތަކަކީާޤައުމީާތަރައްޤީެގާާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާރ ވަިއެގންާހުށަހެޅޭާބަޖެޓެއްެގާޮގތުަގއި
ޕްރޮްގރ މުތަކެއް.ާމިާބަޖެޓުަގިއާޕްރޮްގރ މުތަކަށްާނުަވތަާާ ޕްލޭންެގާމައްޗަށްާއެކުލަވ ލެިވފައިވ ،ާތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ ާ

ދިނު ޮގތެްއަގއިާ ރަނަގޅުާ ފެންވަރުާ އަދިާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ ޚިދުމަތްާ ދެވޭާ ޚ އްޞަާާރައްޔިތުންނަށްާ މަށްާ
އެްއޮގތްކޮށްާާ ޚަރަދުތައްާ ހިމެނޭާ ބަޖެޓުަގއިާ ޕްލޭންާ ތަރައްޤީެގާ އަމ ޒަކީާ ސަރުކ ރުެގާ ވ ނެ.ާ ދެވިފައިާ ސަމ ލުކަމެއްާ
ހެދުން.ާ ކަުމަގިއާ ޚަރަދުތަކެއްާ ކުރެވޭާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ ނަތީޖ އެްއާ ކަނޑަެއޅޭާ ޚަރަދަކީާ އެންމެހައިާ ދައުލަތުެގާ

ާާ ބަޖެޓުަގއި މިޮގތުންާ ނަތީޖ ާއަދިާ ހ ސިލުކުރެވޭާ ބަޖެޓުާ މޮނިޓަރކޮށް،ާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުާ ޕްރޮްގރ މުތައްާ ހިމެނޭާ
ދެނެަގނެވޭނެާފަދަާނިޒ ެމއްާއެކުލަވ ލުމުެގާމަސައްކަތްާއޭ.ޑީ.ބީެގާއެހީެގާދަށުންާމިހ ރުާވަނީާފެށިފަ.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާާާރައީސް، މެންބަރުން. 2011ާާާާޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިފައިވ  އަހަރަށްާ ާާވަނަާ ޚަރަދަކީ ޖުމުލަާ 12370.8ާާބަޖެޓުެގާ
ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުެގާޚަރަދުެގާތަފުސީލަށްާބަލ އިރަުގއިާރިކަރެންޓުާޚަރަދުެގ2011ާާާާމިލިއަންާރުފިޔ .ާާ

49ާާ.2010ާާއެންމެާބޮޑުާބައެއްާހިއްސ ކުރަނީާމުވައްޒަފުންނަށްާހިނގ ާޚަރަދު.ާމިއީާޖުމުލަާރިކަރެންޓުާޚަރަދުެގާ%
އަހަ ާާވަނަާ ދަްއކަނީ. ކަމަށްާ އިތުރުވެފަިއވ ާ މިބައިާ އަޅ ބަލ އިރުާ ފެށިެގނ2011ާާާްރ ާ މަހުންާ ޖެނުއަރީާ އަހަރުާ ވަނަާ

ސިޔ ސ2010ާާާާީ އ އިާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ކުޑަކުރެވިފަިއވ ާ ސަބަބުންާ ހީނަރުކަމުެގާ އިޤުތިޞ ދީާ އަހަރުާ ވަނަާ
ކުރިއެރުން،ާާ މުސ ރަިއެގާ މުވައްޒަފުންެގާ ޔުނިފޯމްާ އަދިާ ިއޔ ދަކުރުމަށްާމަޤ މުތަކ އިާ ވަރަށްާ ހުރިާ ކުރިންާ

ޚަރަދާުާ ފެށުމުންާ ހިންުގމަށްާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ އިާ ވ ތީާ ކަނޑައެޅިފައިާ
ޚަރަދުެގާ ރިކަރަންޓުާ ވ ތީ.ާ ހިމެނިފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ ދުއިސައްތަާ ބަލައިާ ކަމަށްާ އިތުރުވ ނެާ

% ހިމެނޭާހިއ18ާާްޖުމުލައިެގާ ބައިަގއިާ މިާ ސަބްސިޑީޒް.ާ އަދިާ އިސްތިރ ކުާ އ ިއާ އެހީާ ދޭާ ސަރުކ ރުންާ ސ ކުރަނީާ
ާާ މުަވްއޒަފުންނ އި ޮގތްޮގތުނ65ާާާާްދައުލަތުެގާ އެހެނިހެންާ ެވސްާ އަދިާ ޕެންޝަނަރުންނ ާ މީހުންނ އިާ މަތީާ އަހަރުންާ

މީހުންެގ ދުވަސްވީާ އުމުރުންާ ޚަރަދ އިާ މީހުންާ ވ ާ ބަިއވެރިވެފައިާ އ އިާސްކޫލްާމަދަނައިަގއިާ ފައިސ ާ ޕެންޝަންެގާ ާ
އެހެނިހެންާ ެވސްާ އަދިާ އ އިާ ފީާ ދަްއކ ާ ސަރުކ ރުންާ ބައިވެރިވ ންާ ިއމްތިހ ނުތަކުަގއިާ ފޮތ އިާ ޓެކްސްާ ކުދިންނަށްާ
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% ޖުމުލަާ މިބައިަގއިާ މިޮގތުންާ ފައިސ .92ާާާާސަބްސިޑީޒްތައް.ާ ދެވޭާ ޮގތުަގއިާ އެހީެގާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެކިާ ައކީާ
2010ާާާާތެރޭެގާދަތުރުތަކަށްާކުރ ާހޭދަާާދައުލަތުންާރ އްޖޭެގާއެ ވަނަާއަހަރުާެވސ2011ާާާްވަނަާއަހަރެކޭާެއއްފަދައިން

ނިޒ މެްއާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ޢ އްމުާ މަޤުޞަދަކީާ މައިަގނޑުާ މީެގާ ކޮންޓްރޯލްކުރެިވެގން.ާ ވަނީާ ހަމަޖެހިފައިާ ކުރުމަށްާ

ހިފު ޮގތުަގއިާ ފުރިހަމަާ ބޭނުންާ ނިޒ މުެގާ ެއާ ހިނދެްއަގިއާ ެއކުާގ އިމުކުރެވޭާ އިސްކަންދިނުމ ާ ސަރުކ ރުންާ މަށްާ
ާާ މިޮގތުން ހޭދަާކުޑަކުރުން.ާ ހިފައިެގންާކުރ ާ މަުގނ2009ާާާްާވަކިވަކިންާއުޅަނދުފަހަރުާ ޖުމުލަާކަނޑުާ ވަނަާއަހަރުާ

ާާ ޚަރަދަށްވުރެ ދަތުރުާ ކުރ ާ މަކުންާ ަވއިެގާ %2011ާާއަދިާ ޚަރަދުާ ދަތުރުާ އަންދ ޒ ކުރެވޭާ ކުރުމަށްާ ވަނ12ާާާާީެގާ
ާާ ރައީސް،މަދުކުރެވިފައި. 2009ާާާާާާޢިްއޒަތްތެރިާ އަހަރ އި ޕަބްލިކ2010ާާާުވަނަާ ެވސްާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ާާ 2007ާާާާސެކްޓަރާއިންެވސްޓްމަންޓްާޕްރޮްގރ މުެގާދަށުންާހިންުގނީާމުޅިންާހެންާވެސް ވަނަާއަހަރުެގ2008ާާާާއ ިއ
ާާ ޚިލ ފަށް މިއ ާ ނަމަވެސްާ މަޝްރޫޢުތައް.ާ ފެށިފައިވ ާ އަހަރ2011ާާުތެރޭަގއިާ ކެޕިޓަލްާާވަނަާ ކުރެވިފައިވ ާ ބަޖެޓުާ ެގާ

މަޝްރޫޢުތަކުެގާތެރޭަގއިާއ ާަމޝްރޫޢުތައްާހިމެނިފައިާވ ނެ.ާއަދިާމިާމަޝްރޫޢުތައްާއަމ ޒުކުރެވިފައިާވަނީާހިންަގންާާ
ތަކުންާހ ސިލުކުރަންާބޭނުންވ ާނަތީޖ ތަކަށްާބަލައިެގން.ާދައުލަތަށްާކުރ ާސީދ ާހޭދައިެގާޕްރޮްގރ މުކަނޑައެޅިފައިާވ ާާ

ރުންާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާދެކޮޅުޖެހޭާމަސައްކަތްތައްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކަށްާދޫކޮށްލެވިފަިއާާއިތު
އުސޫލުންާާ ޕ ޓްނ ޝިޕްެގާ ޕަބްލިކުާ ޕްރަިއވެޓްާ ހިްއސ ެވެގންާ ވިޔަފ ރިތަކ ާ ސަރުކ ރ އިާ އިތުރުންާ ީމެގާ އަދިާ ވ ނެ.ާ

އިާހިންގ ާތަރައްޤީެގާބޮޑެތިާމަޝްރޫޢުތަކަށްާވިޔަފ ރިާކުންފުނިތަކުންާމަޝްރޫޢުތައްާހިންުގންާހުޅުވ ލުމުންާޤައުމުަގ
ހެޔޮާާ ހ ލަތަށްާ ޢ އްމުާ އިތުރުވެާ ވަޒީފ ތައްާ މަތިވެ،ާ އިންވެސްޓްމަންޓުތަްއާ ސަބަބުންާ މިކަުމެގާ ޝައުޤުވެރިވޭ.ާ

2011ާާާާބަދަލުތައްާެގނައުމަކީާމިާބަޖެޓުެގާމުހިއްމުާއެއްާއަމ ޒު.ާާ އަމ ޒަކީާދައުލަތުެގާާވަނަާއަހަރުާމެދުާރ ސްތ ެގ
ހިންުގންާހަމަާމަަގށްާއަޅުަވިއ،ާދައުލަތުެގާޚަރަދުާކުޑަކޮށްާއިޖުތިމ ޢީާއަދިާއިޤުތިޞ ދީާމަޝްރޫޢުތައްާހިންުގމަށާްާ
އޮނިަގނޑެްއާާ ބައްޓަންކުރެވިފަިއވ ާ ޮގތަށްާ ބޮޑުވ ނޭާ އިތުބ ރުާ އިދ ރ ތަކުެގާ މ ލީާ ބައިނަލްޢަޤުވ މީާ މަުގފަހިކޮށްާ

ާާ ހިންުގން. ާާއެކުލަވ ލ ާ މިހުރީ އަމ ޒުކުރެވިފަިއާ މިސްރ ބުާ %2011ާާދަޢުލަތުެގާ ޑެފިސިޓްާ ބަޖެޓުެގާ ަގިއ15.3ާާާާެގާ
ާާ އޮތް ކުރިއަށްާ %3ާާހިފެހެއްޓިާ ޑެފިސިޓްާ ބަޖެޓްާ ދައުލަތުެގާ ނިމޭއިރުާ ޮގތަށ5.3ާާާްއަހަރުާ މަތިނުވ ާ ވުރެާ

ާއޮނިަގނޑުާތަންފީޛުކުރެވޭނީ،ާާވަނަާއަހަރަށްާއަދިާމެދުާރ ސްތ ާއަށްާފަރުމ ކުރެވިފަިއވ ާބަޖެޓ2011ާާުހިފެހެއްޓުން.ާާ
ހުށަހެޅިފައިވ ާާ އިތުރުކުރުމަށްާ އ މްދަނީާ ދައުލަތުެގާ އިތުރުނުކޮށް،ާ ޚަރަދުތައްާ ވުރެާ އަދަދަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިހ ރުާ
މިޮގތުނާްާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ކަމުަގއިާ އަވަސްވެަގތުމުންާ ފުރިހަމަކުރުމަށްާ ކަންތައްތައްާ

2011ާާާާ ނެުގމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާވިޔަފ ރިާފައިދ ާއިންާނަގ ާޓެކްސްއ ާބެހޭާބިލުާފ ސްވެާމިާޓެކްސްާނެުގމުެގާާެގ
ަގއިާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާލ ޒިމުކުރ ާކަެމއް.ާިމ15.3ާާާޢަމަލީާމަސައްކަތްާފެށުމަކީާމިާދަނޑިވަޅުަގިއާޑެފިސިޓްާާ%

ާާ ކަން ާާާާނުހިގައިފިމަުގންާ ބަޖެޓ2010ުނަމަ ހުށަހެޅުނުާ ދިޔަާަގއިާ ގެއްލިފައިާ އަމ ޒުތައްާ ާާާާެގާ އަށ2011ާާާާްފަދައިން
ާާާާމަކީާެއއީާގ ތްވެސްާގެއްލިާދިޔުާާރ ސްތ ެގާއަމ ޒުތައްާާހުށަހެޅޭާމެދުާ ވަނަާއަހަރަށްާހުށަހެޅިފައިވ 2011ާާާާކަމެއް.

ކަށްާލިބޭާާވަނީާބޭރުލޯނުެގާއެހީެގާދަށުންާހިންގ ާމަޝްރޫޢުތަާާދައުލަތުެގާބަޖެޓްާޑެފިސިޓްާފޫބެއްދުމަށްާހުށަހެޅިފައި
ާާ ިމލިއަންާރުފިޔ ާއިންނ ިއ369ާާާާފައިސ އިންނ ިއާބޭރުާލޯނުާެއހީެގާޮގތުަގިއާލިބޭާފައިސ ެގާލިބޭނެާކަމަށްާބެލެވޭ

ޕްރައިެވޓަިއޒް ދަށުންާ ާާާާޕްރައިވެޓޭޒޭޝަންާސިޔ ސަތުެގާ ލިބޭނެ ތަންތަނުންާ ރުމ1475ާާިކުރެޭވާ ފިޔ އިންނ ިއާާލިއަންާ



11 

 

ާާންާޓްރެޜަލުާވިއްކަިއެގންާމިޮގތުރީާބިއަދިާޑޮމެސްޓިކްާމ ކެޓްަގއިާޓްރެޜަ ޮގތުަގއި ވަނަާއަހަރ2011ާާާުރީާބިލުެގާ
ރ1355.1ާާު ރައީސް،މިލިއަންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަންދ ޒ ކުރެވޭ.ާ ކަމަށްާ ހޯދަންޖެހޭާ މެންބަރުން.ާާާފިޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހުށަ މިހ ރުާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ ނެތިާ މަޑުޖެއްސެވުމެްއާ ސިޔ ސަތުތަްއާ ާާދައުލަތުެގާ ވަނ2011ާާާާަހެޅިފައިވ 

ބަޖެޓު ދައުލަތުެގާ މަޖިލީހުނާްާާާއަހަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނުެގންނަވ ާ ބަދަލެއްާ މަިއަގނޑުާ ޮގތަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ
ާފ ސްކޮށްދެއްވުންާއެދިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ްއވ ާކޮމިޓީާާކުރަމަތިންާބަޖެޓްާދިރ ސ ާާވ ާޮގތުެގާާމ އްދ ެގާ)ރ(ގައިާާވަނ179ާާަޝުކުރިއްޔ .ާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުެގާާ

ބަޖެޓު ޢިްއޒަތްތެރިާާާާއަށްާ އިއްޔެާ ގަވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ބަލައިަގންނަން.ާ އަޅުަުަގނޑުާ ކަމަށްާ ފޮނުވިއްޖެާ

ވަުގ ބަދަލ މެންބަރުންާ ެގނެސްދެްއވިާ ޮގތުންާ އަޅުަގާނާާތީާ ނިންމުމަށްފަހުުގޅިެގންާ މިއަިއޓަމްާ ޕ ލިމެންޓްރާީާޑުާ ާ

ލީޑަރުންނ  ބަޖެޓުާބައްދަލުާާްގރޫޕުތަކުެގާ ބޭނުންވޭ.ާ ބަކޮށްލަންާ ތ ވަލުކުރަމުންާެގާ ބަޖެޓުާ ދުވަހަކ އިާ ބ އްވ ނެާ ހުސްާ

ާާ ައޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާާތިއްާނިންމުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ޮގތެެގންދ ނެ ްގރޫޕުާާ،ާ ތަކުެގާާބޭފުޅުންާޕ ލިމެންޓްރީާ

ބައްދަލުކޮށްލެްއވުމަށްާާާކުތުމުންާއަޅުަގނޑ މިައއިޓަމްާނިންމުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާބޭރަށްާނުާާލީޑަރުންނަށްާދަޢުވަތުދެން

މެންބަރުން ާހުރިހ ާ ވަރަށްާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ވަޑަިއެގންދެްއވުމަށް.ާ ާވެސްާ ބޮޑަށްާާ

ާާާާހުށަހަޅުއްަވއިާދެއްވީތީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާނިޒ މ ާާޝުކުރުދަންނަވަންާބަޖެޓު އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާާާމައްސަލަބެހޭ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަ ބަޖެޓުޝުކުރިއްޔ ާ މަނިކުފ ނުާ ރަީއސް.ާ ރައީސްގެާާާތްތެރިާ ކުރީަގއިާ ދެްއުވމުެގާ ފުރުޞަތުާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

ާއެއްާމިާާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަާާވ ާވިދ ޅުވުމަކ ާާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަމުެގާކުރީަގއިާވިދ ޅުވެފައި

ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ަގއިާބުނަނީާއެްއވެސްާމެންބަކުާިގނ111ާާަނެީގ.ާެއއީާމަޖިލިސްާަގވ އިދުެގާާ ކޮމިޓ2ާާާާީެވެގން

ކުރުމުަގިއާާސަްއކަތްދުމަތްކޮށްެގންާނުވ ނޭ.ާއަދިާކުޑަާކޮމިޓީތަކުަގއިާމަޚިވަުގތެްއަގއިާާވުރެާިގނަާކޮމިޓީަގއިާެއއްާާއަށް

އަށްާާކުޑ4ާާަ ާާވުރެާާކޮމިޓީާ ކޮމިޓީަގއި ިގނަާ ބަލ އިރުަގިއާާއޮާާ ޮގތަށްާ އެކުލެވޭާ މެންބަރުންާ ޖުމްލަާ ނުވ ނޭ.ާ ވެެގންާ

ާާ އިޤުތިޞ އަޅުަގނޑު ބަދަލުަގއިާ ތިެގނައިާ ދެންމެާ ޕ ޓީއަކަށްާ ޤައުމީާ ކޮމިދަންނަވ ނީާ ކޮމިޓީާދީާ މ ލިއްޔަތުާ އ އިާ ޓީާ

ވަނީާއަދިާއެޕ ޓީެގާފަރ ތުންާާާާއްކަމުންާވިދ ޅުވެފައިްއޔެަގާހަމަާމިތަނުަގއިާވ ހަކަދަތަމްސީލެއްާނުކުރެވޭނޭ.ާދެންާއި
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ޕ ޓީތަކު ދެންާ ކަމަށް.ާ ނުވ ާ އަންގ ފައިާ ރަސްމީކޮށްާ ކަމަށްާ އައިސްފައިވ ާ ބަދަލެއްާ މެންބަރަކަށްާ ކޮމިޓީާއިތުރުާ ންާ

ވ ާކަމެއްާނޫން.ާއެމައްސަލަާދިއުމުންާާާާކުރުމަކީާސީދ ާރައީސްެގާޭމޒުންާމިހ ތަނަށްާކުރައްވ ފައިާބަދަލުތަކަށްާމީހުން

އެކަމ  ުގޅިެގންާ ވ ހަކަާާއެކަމ ާ ކޮމިޓީއ ާ މިހ ތަނަށްުގޅޭާ ރައީސްާ އެކަާާދައްކ ފައިާ އޮތީ.ާާވެސްާ ންކުރައްވ ފައިާ

ކަމުަގިއާާާާރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާކަމެއްާނޫން،ާއަޅުަގނޑުާއެކަންާހަމަާކަނޑަެއޅިެގންާފ ހަަގކުާއެހެންވީމ 

އިޤުތިޞ  އެހެންވީމ ،ާ އިއްޔެަގދަންނަވަން.ާ ކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާ އ އިާ ކޮމިޓީާ އެއްބަސްވެފަާާާއިދީާ ިއާާައޅުަގނޑުމެންާ

ބެޖެޓު މިާ ޮގސްާ ތެރޭަގއިާ ކޮމްޕޮޒިޝަނުެގާ އޮތްާ މިހ ރުާ މަސައޮންނ ނީާ އެހެންވީމ ެގާ ނިންމ ލުމަށް.ާ ،ާއްކަތްާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާއެކުާއެާމަނިކުފ ނަށްާވަރަށްާއަދަބުވެރިކަމ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ  ަމއްސަލަާާާއ ދެ،ާ ާާާާބެހޭާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ެއއީާ ނުަގނެވޭ.ާ ބަލައެއްާ ކަމުަގއިާ މ2.29ާާާިއެްއާ ާާަގއިާ
ށްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާކަނޑަައޅ ާމެންބަރުންާ)ނ(ަގއިާިމއޮންނަނީާމަޖިލީހުެގާދ އިމީާކޮމިޓީތަކ2.29ާާަާާ،އޮންނަނީ

ކޮިމޓީާާާާ.ާމިޮގތުންާެއއްާކޮިމޓީާއަށްާބަދަލުކުރުުމެގާއިޚްތިޔ ރުާޕ ޓީތަކަށްާލިބިެގންެވާެއވެކޮމިޓީައކުންާއަނެއްާާއެއް
އެ ނަމަާ ބޭނުންވ ާ ބަދަލުކުރަންާ މެންބަރުންާ ައކަށްާ ކޮމިޓީާ އަނެއްާ ނުވަާާއަކުންާ ހިމެމެންބަރަކުާ މެންބަރުންާ ނާޭާތަާ

އެެވ.ާއަދިާެއާާާާެގާލީޑަރުާމަޖިލީހުެގާރައީސްާއަށްާފޮނުވ ާލިޔުމަކުންާއެކަންާައންަގންވ ނެޕ ޓީެގާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕުާ
ސ އެްއަގިއާާވެ.ާއަދިާެއކަންާމަޖިލީހުެގާޖަލްއެާާާެގންނަންާބޭނުންވ ާޮގތުެގާތަފްސީލުާބަޔ ންކުރަންވ ނެލިޔުމުަގއިާބަދަލުާ

އިޢުލ ނު ރައީސްާ އެކުރުމަޖިލީހުެގާ ބަދަލުާ އެާ ބެލެވޭނެާާމުންާ ކަުމަގއިާ ެގނެވުނީާ ފެށިެގންާ ިމާާއެާާާވަުގތުންާ ވެ.ާ
 އެތައްާފަހަރެްއެގާމަތިންާޢަމަލުކުރެވިފަ.ަގވ އިދުެގާދަށުންާމީެގާކުރިންވަނީާ

ާ

ާފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ7ު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވ އެހެންވީމ  ެއވ ހަކަާ އަޅުަގ،ާ ާާލަންާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ާ ދަނީާ މިާ މިހ ރުާ މަޖިލީހަށ7ާާާްާނޑުާ އަށް.ާ

ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާއެާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިައދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާފްކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރުާާ.ާކުރިނ8ާް

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެންޑ ާއަާ 8ާާއިޓަމް ކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފަިއވ ާބިލެްއެގާކުށެއްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާމިައއިޓަމުެގާދަށުންާެވސް..ާާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވިލުފުށާީާ

ާރު.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ދ އިރ ެގާމަޑަވެލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

9.1-ާާާާ އައިޓަމް ބަހުސްާާ.9އެޖެންޑ ާ މެންބަރު.1ާާާާާ.އިބްތިދ ޢީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ފަންނުާދެކުނުާ ަގޑިިއރު.ާ

ާާ މެންބަރު 9.1ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންބަރު ދ އިރ ތައ7ާާްާ/2010ޤ ނޫނުާ އިދ ރީާ އުސޫލުންާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ލ މަރުކަޒީާ

ާާާާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިއްވ ފައިާާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލު.ާމި ނޮވެމްބަރ22ާާާާވަނީ

ވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިދެއްވ ނީާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގ15ާާާާވަނަާދައުރުެގ3ާާާާެގ2010ާާ

މެންބަރު ފުރުާާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މުފީދު.ާ ޕޯޑިއަމަޝިފ ޤުާ އަރުވަން.ާ ށްާޞަތުާ

ާވަޑައިެގންާބިލުާހުށަހަޅުްއވައިާދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދ އިރ ތަާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުޝުކުރިއްޔ ާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ާާާ،އްާ

ނިސްބަތްވ ާފުވައްމުލަކަށްާާާާދ އިރ ާއަކަށްާާޮގތަށްާބަލ އިރުާއެާޤ ނޫނުަގއިާއަޅުަގނޑުާއެާާމިހ ރުާއެކުލަވ ލެވިފައިާއޮތް

ތެްއެގާާޮގާާއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިހ ރުާޚ އްޞަޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާކަނޑައަޅުްއވ ފައި.ާޢިާާާވަނީާމިާާޮގތެއްާާޚ އްޞަ

އަތޮޅ ިއާާ އަދިާ ހިންުގމަށ އިާ ދައުލަތްާ ޮގތަކީާ ކަނޑަައޅ ފައިވ ާ ހިންުގމަށްާ ދ އިރ ާ އިދ ރީާ ފުަވއްމުލަކުެގާ ޮގތުަގއިާ

ބަޔެއްެގާޮގތުަގިއާާާާރަށެއްެގާޮގތުަގއިާއެއްާާއެއްާާ،ކުރިމަތިވެާާާޭއެގާިގނަުގނަާޮގންޖެހުންތަކ ދ އިރ ެގާއިދ ރީާހިންުގމަށް

އެ އައިާ ާާާާތަނުގެާާާދިރިއުޅެމުންާ ެއއްބަެއއްރައްޔިތުންެގ ނަގ ެއއްބައިވަންތަކަމ އިާ ޮގތަކަށްާވަންތަކަންާ ފަދަާ ާާލެވޭާ

މ އްދ ާިއޞްލ ޙުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާާޤ ނޫނުެގާއެާާ،ވ ތީާާއެކުލަވ ލެވިފަިއވ ާޤ ނޫނަކަށް

ހިންުގ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާާރައީސް.ާ ޤ ނޫނުެގ )ށ(25ާާާާމުެގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ާާޮގތަކީ،ާާމިހ ރުާއެކުލަވ ލެވިފައިވ  ާާބަރުންާހިމަނައިެގންާޖުމްލަާމެނ3ާާްޏ.ާއަތޮޅުާފުަވއްމުލަކުެގާކޮންމެާއަވަށަކުން

24ާާާާ ދ އިރ އަކުން އިންތިޚ ބީާ ކޮންެމާ އަދިާ ކައުންސިލަކ އިާ ރަށުާ ހިމެނޭާ ހިމަނައިެގނ2ާާާްމެންބަރުންާ މެންބަރުންާ

ާާ ޮގތަށ6ާާާްޖުމްލަ އޮންނަާ ކައުންސިލެއްާ އަތޮޅުާ އެކުލެވޭާ މައްޗަށްާ ާާާާ،މެންބަރުންެގާ ފުވައްމުލަކުން ޖުމްލަާ 30ާާމުޅިާ
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ާާ ާާކަންކަންާކުރ ާޮގތަށްާކަނޑައެޅިފައިާއެާާާާރަށުެގާއަތޮޅުެގާއެންމެހައިކައުންސިލަކުންާާހިމެނޭމެންބަރުންެގާމައްޗަށް

ވަނ25ާާާާަހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގމުެގާޤ ނޫނުެގާާވަނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާދިވެ

ޮގތަށްާއެާ ެއވ ާ ާާކަމަށްާަވނީާާާޮގތުެގާމަތީންާކައުންސިލުތައްާއުފެދިެގންާކައުންސިލުާހިންަގންާފަށައިފިާާމ އްދ ަގިއާ

ވަރަ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވެސްާ ެމންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ޮގންޖެހުންނަމަާ ުގނަާ ިގނަާ ާާތަކަކާ ށްާ

ހަމަ އަދިާ ރައްޔިތުންާއެާާކުރިމަތިވ ނެ.ާ ފުވައްމުލަކުާ އެާާާހެންމެާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ަމތީންާ ފަހަރެއްެގާ އެތައްާ ތަފ ތުާ

ޤަބޫލުކުަުރ  ރައްޔިތުންާ ތަނުެގާ އެާ ޚ ްއޞަކަމަކީާ އެާ ލިބިދީފައިވ ާ ޤ ނޫނުންާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަމެއެަްާާރަށުެގާ ާ

ާާ މަތީން ފަހަރުާ އެކިާ ތަފ ތުާ ޮގތްާނޫންކަން،ާ މީޑިޔ ަގއިއެކިއެކިާ އެކިއެކިާ އަދިޮގތުންާ އަތޮޅުާާާާ،ާ ފެންވަރުަގއިާ ރަށުާ

ފެންވަރުގައި ޤައުމީާ ވެސްާާާފެންވަރުަގއިާ އެންމެންނަށްާ ތިޔަާ އެކަންކަންާ އަޑުއުފުލ ފަ.ާ ަވނީާ ރައްޔިތުންާ އެާ ވެސްާ

އޮތުމ  މިހެންާ ސަބަބުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ މިާ މަޖިލީހަށާްާއެކުާ މިާ ލ ޙުާ

ހުށަހަޅ ފައި ާާާާއަޅުަގނޑުާ ނޮވެމްބަރުމަހު ބ އްވ 1ާާާާވަނީާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ރަްއޔިތުންާ އަދިާ އޭރުާ ދުވަހު.ާ ވަނަާ

ާނެތްާ.ާާެއއްާާބަންދުކުރެވިފަާާފުރުޞަތުާާހުޅުވިާާފުރުޞަތުާާލ ނުކޮށްއިޢުާާކޮމިޝަނުންާާއިލެކްޝަންސްާާކަންކަންާާޚ ބުެގއިންތި

ާޮގތަށްާާާހުރިާާކުރެވިފައިތަރުތީބުާާމަސަްއކަތްތައްާާކަމ އިބުރަާާމަސައްކަތްތައްަްާާމަޖިލީހުެގާާޒަތްތެރިާޢިއްާާމިާާއެހެންނަމަވެސް

ާާވަރަކަށްާާާކޮންމެވެސްާާބޭފުޅުންާާތިާާއިދޭތެރޭގަާާާބަދަލުެގނައުމ ާާމިާާއަޅުަގނޑުމެންާާމިހ ރުާާހީވަނީާާއަޅުަގނޑަށްާާބަލ އިރު

ާާފ ސްވުމަށްފަހުާާބިލުާާމިާާފަށ ނީާާާކުރަންޢަމަލުާާބިލަށްާާމިާާގައިއިޞްލ ޙުާާހުށަހެޅޭާާމިާާެއއީާާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވ ނެހެން.

ާދިރިުއޅޭާާާރައްޔިތުންާާހ ސ12ާާްާާއެހެންނަމަވެސްާާވ ތީ.ާާލިޔެފައިާާކަމަށްާާހިސ ބުންާާކުރ ޝ އިޢުާާެގޒެޓުގައިާާތަޞްދީޤުކޮށް،

ާާމަސައްކަތްތަކެއްާާާބޮޑުާާމ ާާކަމަށް،ާާއިޞްލ ޙެއްާާބޮޑުާާމ ާާއިޞްލ ޙަކީާާާމިާާއަދިާާބަލ އިރުާާޮގތަށްާާާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާާތަނަކަށް

ާާންނަށްމެންބަރުާާމަޖިލީހުެގާާޢިއްޒަތްތެރިާާމިާާކުރަނީޤަބޫލުާާއަޅުަގނޑުާާނުދެކޭތީާާަގނޑުއަޅުާާކަމަށްާާކަމެއްާާހިމެނޭާާއޭަގއި

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާަވކިންާޚ އްޞަާާާކަމަށް.ާާނިންމެވިދ ނެާާާޮގތެއްާާމިއަށްާާވިސްނ ވަޑައިެގންާާާދޭތެރޭާާާމިކަމ 

ޮގތެްއާާޮގތެްއަގއިާ ތަފ ތުާ ރަށަށްާ ިމާ ހަމަާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައްކަނީާ ިމާ ވ ހަކަާ ރަށެްއެގާ ާ

ެއހެންވީމ ާާ،އެކުލަވ ލެވިާ ވ ތީ.ާ ކުރަްއވ ފައިާ ޤަބޫލުފުޅުާ އެކަންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާާާާ،ތަފ ތުާ މިކަންާ

ކުރުމަށްޓަ ޮގތުަގއިާ ހުރިާ ފަިއދ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާޮގތުަގއިާ މިާ ހުށަހެޅުމަށްާ މިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ކައިާ

ކުރިާާމަޖިލީހުެގ ހުށަހެޅުމުެގާ ހުށަހެޅުންާ ފަރ ތްާާންމިާ ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ތަކ ިއާާވެސްާ

މެންބަރުންނ  ައޅުާާޕ ޓީތަކުެގާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޝްވަރ ކޮށްލިން.ާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ަގނޑަށްާައޅުަގނޑުާ

ކައުންސިލެްއާއެކުލަވ ލަިއެގންާރަށުެގާކަންކަން،ާއަތޮޅުެގާކަންކަންާާާމެންބަރުންެގ30ާާވުނުާމެންބަރުންާާމަޝްވަރ ކުރެާ

ާާއ އިާކުރިއެރުމަށްާާާވިދިެގންާއެތަނުެގާރަްއޔިތުންެގާތަރައްޤީާާކަމ އިާެއއ ާާމަކީާފަސޭހަކަމެއްާނޫންދިޔުކުރިއަށްާެގން

ކަމަށްާޤަބޫލުފުޅުާކުރެއްވި.ާއަޅުަގނޑުާއުފ ކުރަންާއަޅުަގނޑުާާާާހުރަސްއެޅިެގންާދ ނެާާހުރިހ ާކަމެއްެގާޮގތަކުންާވެސްާ

އަށްާއެންމެާބޮޑުާވ ދަވެރިާސިޔ ސީާޕ ޓީންާއަޅުަގނޑަށްާވަނީާިމާާާމިާބިލުާހުށަހަޅ ލުމަށްފަހުާއެންމެާބޮޑުާދެވަނަ



15 

 

ކަންާފުވައްމުލަކުެގާރަްއޔިތުންެގާތެރެިއންާާއެއ އެކުާއެާާބިލަށްާތ އީދުކޮށްދެްއވ ނެކަމުެގާއިޝ ރ ތެއްާކުރަްއވ ފަ.ާހަމަ

ބޭފުޅުންނަށް އެާ ސ ފުކޮށްދީފަ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ އެާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަޔަކަށްާ މަރުާާިގނަާ ހަމަވެސްާ ދަންނަވަން.ާ ާާޙަބ ާ

ދިޔަ ހުށަހެޅިެގންާ ކުރީންާ ދުވަސްކޮޅެްއާ މީެގާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދަށުނާްާާާ،އެއ އެކުާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ

ފުވައްމުލަކަކީާާާދިވެހިރ އް އިރުާ ދިޔަާ ހުށަހެޅިެގންާ ބިލުާ އެާ ބިލެއް.ާ ކަނޑައެޅުމުެގާ ރަށްރަށްާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ޖޭެގާ

ާާ ޮގތުން ޮގތުަގއިާކަނޑ8ާާަޤ ނޫނީާ ާާރަށުެގާ ެވސްާާާާކަންއްމުލަކުެގާރައްޔިތުންާއިހުތިޖ ޖުކުރިހުށަހެޅުމަށްާފުވަެއޅުމަށް

މެންބަރުންނަށްާއެނިގވަޑައިަގން ފުވައްމުލަތިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާމިއަދުާ ކުެގާރަްއޔިތުންެގާނަުމަގިއާާނަވ ނެ.ާ

ދަންނަަވންާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒަށް.ާއެާބޭފުޅ ާއެާބިލުާާއ އިާޝުކުރުާާޙަބ މަރު

ާާކުާފުަވއްމުލަކުެގާރަްއޔިތުންނ އިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަެއއ އެާާާއަނބުރ ާެގންދެވީތީ.ާހަމަ ާާޖިލީހުަގއި ހިމެނޭާހުރިހ ާމި

ކަމަށްާެވސްާާާާކަމަށް،ާިމއީާސިޔ ސީާބިލެއްާާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ އިާވަރަށްާބޮޑުާުގޅުެމއްާވ ތީ.ާިމއީާސިޔ ސީާކަމެއް

އިންާިމާާއ އިާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާާާާއ އިާވެރިކަންކުރ ާޕ ޓީާާއެންމެާވ ދަވެރިާސިޔ ސީާޕ ޓީާާލަވަިއ،ނުބައް

އެދޭާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާފުވައްމުލަކަށްާާާާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްވެާފުވައްމުލަކުާރައްޔިތުންާމިދެއްަވއި،ާާބިލަށްާތ އީދުކޮށް

ވ ތީ ކަމަކަށްާ އެދޭާ ރައްޔިތުންާ ފުަވއްމުލަކުެގާ އެއީާ ދިޔުމަކީާ ހުށަހަޅަނާީާާާ،ލިބިެގންާ މިާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ާތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާމިއީާާޔަޤީންާމިާޢިްއޒަރައްޔިތުންެގާފަރ ތުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑަށްާހަމަ

ނޫން ބިލެއްާ އާެާާާސިޔ ސީާ މެންބަރުންނަކީާ ިގނަާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަދިާ ކުރައްވ ނެ.ާ ޤަބޫލުފުޅުާ ކަމަށްާ

30ާާށްާވ ތީާާކަމަާާރަށަށްާވަޑައިެގން،ާއެާރަށްާޮއތްޮގތ އިާއެާރަށުަގިއާކަންާހިނގ ޮގތްާބައްލަވ ފައިާތިއްބެިވާބޭފުޅުން

ނަމަާދިމ ވެދ ނެާކަންކަންާތިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާާާާމެންބަރުންެގާމައްޗަށްާެއކުލެޭވާކައުންސިލަކުންާރަށްާހިންަގންާފަށައިފި

ާާބޭފުޅުންާާންނަވ ނެ.ާމިާސަބަބ ާހެދިާމިކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަނީާތިޔަާއެންމެހައިމެންބަރުންނަށްާއެނގިވަޑަިއގަާ

ކަމަށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާދެްއިވާާާާމިާބިލުާވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާފ ސްކޮށްދެްއވ ނެާާ،ވެސްާތ އީދުކޮށްދެއްަވއި

ާފުރުޞަތަށް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާހަމަޖެހިފައިާާރު.ާމިާބިލަށްާބަހުސްކުރުަމށްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ 3ާާާާވަނީ ާާާޕީ.ޑީ.އެމްަގޑިއިރު. 1ާާއަށް
ާާ މިނެޓް.5ާާާާކޮންެމާމެންބަރަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާއަކަށްޕ ޓީާަވކިމިނެޓް.3ާާާާަގޑ1ާާާާިާައށްާާޕީ.ރުއ .ާޑީާާމިނެޓް.8ާާަގޑި
ިމާާާާ.ާމިާބަހުސްެގާމަރްޙަލ ާއ އިމިނެޓ5ާްއަށްާާޕ ޓީާޖުމްހޫރީމިނެޓް.5ާާާއަށްާާޕ ޓީާޤައުމީާާމިނެޓް.16ާއަށްާާއޭ.ޕީ

ާާ ބަލަހަްއޓަަވއިދެއްވުދަންފަޅިއަށް ރިޔ ސަތުާ ަވުގތުެގާ އޮތްާ ޢަލީާބ ކީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ މަށްާ
)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވަޑައިެގންދެއްވުމަށްާ ރިޔ ސަތަށްާ ހަމަވެއްޖެ.ާމުޙައްމަދުާ ކޯރަމްާ

އެދިާ ދެްއވުމަށްާ ވަޑަިއެގންާ ރިޔ ސަތަށްާ މުޙައްމަދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ އަޅުަގނޑުާ
ާާދަ ައއިޓަމު އެޖެންޑ ާ ިމއޮތީާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ`.ާ ެގ9ާާންނަވަން.ާ
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،ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގ7/2010ާާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާޤަނޫނުާނަންބަރުާާ
މި ބިލުެގާ މިާ ބިލު.ާ އިޞްލ ޙުެގނައުުމެގާ ާާޤ ނޫނަށްާ އޮތް ކުރިއަށްާ މިާ ވަނ1ާާާާީހ ރުާ ޚ އްޞަކުރެވިފައިާ ަގޑިިއރުާ

ވ ހަކަފުޅުާ ބިލަށްާ މިާ ޢިއްޒަތްތެރި،ާ އެހެންކަމުންާ ެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާ ކުރިއަށްާ ކަންތަްއތައްާ ބަހުސްެގާ އިބްތިދ ޢީާ

އުމަށްާދަންނަވަން.ާާދައްކަންާބޭނުންފުޅުވ ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާހަމަާނަންާނޯޓުކުރައްވަމުންާެގންދި
މިހ ާހިސ ބަށްާއަދިާއަޅުަގނޑުާއަތުަގއިާނަމެއްާލިބިފައިާނެތްާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާބިލަށްާ
އެދެން.ާ ެގންދެވުންާ އަންަގމުންާ ރިޔ ސަތަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަންާ

،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާމިާފުރުޞަތެއްާއަރުވަނީާއިހަވަންދޫާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ
ޢަބްދު އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ ޢަބްދުهللا އަޙްމަދުާ ާއަށް.ާ ެގންދިއުމަށްާهللا ކުރިއަށްާ ވ ހަކަކޮޅުާ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ދެްއކެވުންާ:ވ ހަކަهللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެްއކުމަށްާބޭފުޅުންާ

މުފީދުާެއާާ އެދިަވޑައިނުެގންާއެާވަނީާވެސްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާމިާބިލުާއަވަސްކޮށްާސިޓީާއެްއެގާދަރަޖަާޝިފ ޤުާ

ބޮ ބޭނުންވ ލެއްާ ދޭންާ ހުށަހެޅުމަށްާ އެީއާާހުށަހެޅިާ ދިއުންާ ައވަސްވެެގންާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަުމގައި.ާ ޑުކަމުންާ

އަށާްާ ފުރިހަމަާ މިބިލަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތޭ.ާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ންނަވ ލަން.ާާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާދިނުމ ާމެދުާއަޅުަގނޑުެގާފުރިހަމަާތ އީދުާއޮތްާވ ހަކަާވެސްާދަ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބޭނުންާވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްތައްާވީހ ެވސްާފަސޭހަާ

ލ މަރުކަޒީާާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަސަްއކަތްކުރުމަށް.ާ މަޤުޞަދުަގއިާ ދިނުމުެގާ ލިބިާ ކައިރިންާ ޮގތެްއަގިއާ

ހިންުގމުެގާޤ ނޫނުާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްވެެގންާދިޔައިރުަގއިާެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައް

ޕ ޓީާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައދިާ ދެއްކެވި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ އިޝ ރ ތްކުރައްވ ާ ބ ރުއަޅުްއަވއި،ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެކަމަށްާ ވެސްާ

ހަނދ  އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެއްކެވިކަންާ ބ ރުއަޅައިާ ެއކަމަށްާ ވެސްާ ެއާާއިންާ ދުވަހުެގާ އެާ އެހެންނަމަވެސްާ އ ދޭ.ާ ނަށްާ

ކުރިމަތިލ ންާ އިންތިޚ ބަށްާ ދެންނެިވާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ ައދިާ ނުލިބިާ ފުރުޞަތުާ އެާ ޮގތުންާ ހުރިާ ފިކުރުާ ވިސްނުމ އިާ

ެއއަށްާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ ިމާ ނޫނީާ ފ ސްެވެގންާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ ވެސްާ ދިޔައިރުާ ހަމައަށްާ އިޢުލ ނުކުރެވުމ ާ

ނުކުރެވިާއޮތްކަންާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިައދުާކަންބޮޑުވ ާކަމެްއ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާާާާމަސައްކަތްތަކެއް

ދަރަޖާަާ ދެންނެވިާ މިާ އަވަސްކޮށްލުމަށްފަހުާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ މިާ ބަލައިަގނެާ ބިލުާ މިާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ އެދެނީާ

އ ެއކުާރ އްޖޭަގއިާބޮޑެތިކޮށްާހުރިާހުރިހ ާދިމ އަކަށްާވެސްާލިބޭނެާޮގތަކަށްާމަސައްކަތްކުރެވިެގންާދިޔުން.ާއަދިާހަމައެ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ކަމެއް.ާ ތ އީދުކުރ ާ ވެސްާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ދިޔުމަކީާ ފަހިވެެގންާ ފުރުޞަތުތައްާ މިފަދަާ ހަމަާ

ށްާޢަމަލުކުރުުމެގާާރައީސް،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވަމުންާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާމިާދެންނެވިާޮގތަ
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ފިތުނަާ ހުރަސްއެޅިާ ބައެްއވަންތަކަމަށްާ ެއއްާ ެއއްބަިއވަންތަކަމ އިާ އޮންނަންވ ާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ސަބަބުންާ

ޮގތަށްާާ އެދޭާ ރައްޔިތުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޖެހޭނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ހުޅުވިެގންދ ކަންާ މަުގާ ފަސ ދައަށްާ

ކޮށްދިނުމުަގއިާ މަސައްކަތްކުރަން.ާާާާކަންތައްތައްާ ޮގތަކަށްާ މަުގފަހިވ ނެާ ކަމަށްާ އެާ ބ ރުއަޅަިއާ ެއކަމަށްާ ދީާ ހިތްވަރުާ

ސިޓީާާ ެއާ ކުރަްއވ އިރުާ މަސައްކަތްާ އެކަމަށްާ ބޭނުންވެެގންާ ހަދަންާ ެއއްާ ސިޓީާ ރަްއޔަތުންާ ެއާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުެގާިވސްނުން.ާއަޅުަގނޑުމެންާާާާހެދުމަށްާހުރަސްއަޅ ާބަޔަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވެެގންާނުވ ނެާކަމުަގއި.ާމިއީ

މަންފ ާ ލ ބަޔ އިާ ކުރިއެރުމ އިާ ލިބެންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަދަިއެގންާ ެއއްާ ސިޓީާ އަދިާ ފައިދ ާ ލިބެންވ ާ ސިޓީއަކުންާ

ާާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ޓީއ އިާއަދިާއިދިކޮޅުާޑީ.އ ރު.ޕީާއ އިާ

ެއާ ކަމަށްާ ވ ާ ކަމަށްާއިޝ ރ ތްކުރައްވ ފައިާ ކޮށްދެއްވ ނެާ މަސައްކަތްާ އިންާވެސްާ ޕ ޓީާ ޖުމުހޫރީާ އަދިާ އ އިާ ޕީ.އޭާ

ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންާާ އެހީތެރިވެ،ާ ކަމުަގއިާ އެާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ެއކަމ ،ާ ފ ހަަގކުރައްަވއިފި.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާައޅުަގނޑުާއެދެނީާމިާބިލުާއަަވހަށްާބަލައިަގނެާމިާބިލުާދެއްވުމަށްާޮގވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަ

ާޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާދ ނެާޮގތެްއާފަހިވެެގންާދިޔުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ހަކަދެްއކުމަ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަންބަރުާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުާ ށްޓަކައި،ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިޞްލ ޙަށ7/2010ާާާާް

ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ ދެއްކެވުމަށްޓަކަިއާ ވ ހަކަފުޅުާ

ާާލަޠީފުާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާލަޠީފަށް.ާޙަސަން

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހިތަދޫާދެކުނު

ވަރަޙްމަތު ޢަލަިއކުމްާ އައްސަލ މްާ ދ އިރ ެގާهللاާ`،ާ މެދުާ ފުަވއްމުލަކުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ހުށަހަާ މެންބަރުާ ބިލެއްާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިާ ގ ތްކަމެއްާ ބިލ ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ އަޅުަގނޑުާ އިއްޔެާ ބިލަކީާ ޅުއްވ ފަިއވ ާ

ތަފ ތުާ މިކަމުަގއިާ މިއީ.ާ ވ ހަކަެއްއާ ދަންނަވ ާ އެކުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާ ކަމުަގއި.ާ

އަތޮ ައއްޑޫާ ވަުގތުާ މިާ ކަެމއް.ާ އެދޭާ ައޅުަގނޑުާ ނުނެންގެވުމަކީާ ސަރުކ ރުާާމ ނައެއްާ ސިޓީއަކަށްާ ޅުާ

ހުރިހ ާާ ހަމަާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ ހަމަާ އަނެއްކ ާ އަދިާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ވަނީާ އިޢުލ ނުކުރަްއވ ފައިާ

އިދ ރީާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަަަމަށްާ ޙަޤީޤަތެއްާ ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންޖެހޭނެާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކުންާ

އުާ ލ މަރުކަޒީާ ާާދ އިރ ތައްާ ޤ ނޫނުެގ ހިންުގމުެގާ ހިމެނ53ާާާޭސޫލުންާ ދ އިރ ަގއިާ ިއދ ރީާ ވަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އަވަށަަަކީާނުވަތަާރަށަކީާނުަވތަާއިދ ރީާދ އިރ ާައކީާނުވަތަާރަށްތަކެއްާުގޅިެގންާއުފައްދ ާސަރަހައްދަކީާމިާޤ ނޫނުެގާާ
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ާާ އ2ާާުޖަދުވަލު މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ޮގތްާ ެއއްާ ޝަރުތުތަކ އިާ ބުނެފަިއވ ާ ކައުންސިލަކަށްާާަގއިާ ސިޓީާ ފެްއދޭާ

ާާ ދެންނެވި ިމާ އެހެންވީމ ،ާ 53ާާާާވ ންޖެހޭކަން.ާ އަދި އ އިާ މ އްދ ާ ވ 54ާާާާވަނަާ ަގއިާ ޖަދުވަލުާ މިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ޝަރުތުތައްާފުރިހަމަނުވެ،ާައއްޑޫާއަތޮޅުާސިޓީައކަށްާވެފަިއާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާސަބަބަށްޓަކައިާޤ ނޫނީާޮގތުންާާ

މަސައްކަތްކުރަ އަދިާއަޅުަގނޑުާ ފުރިހަމަވެ،ާ މަތިންާ ހަމަތަކުެގާ ޤ ނޫނީާ ސީޓިއަކަށްާ އަތޮޅުާ އައްޑޫާ ދަނީާ މިާ މުންާ

އޮނިަގނޑުާާ ނިޒ މީާ ގ އިުމކުރެވޭާ ތ ނަގއިާ އެާ ދ އިރުާ ލިބިެގންާ ދަރަޖަާ ސިޓީެއއްެގާ ފުރިހަމަވ ާ ެއާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ

ބަބަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިމާއިތުރަށްާހަރުދަނ ވެެގންާދިއުަމށްކުރެވޭާމަސަްއކަތްތަކެއް.ާެއހެންވީމ ،ާއެާސަ

ޚ އްޞަާ ދެންނެވިާ މިާ ެވސްާ އަތޮޅަށްާ އަްއޑޫާ ބަލ އިރުާ މަްއޗަށްާ ޮގތުެގާ ހުށަހެޅުއްވުުމަގިއވ ާ މިާ މުފީދުެގާ ޝިފ ޤުާ

ާާ މި ޤ ނޫނުެގާ މިާ ނުވަތަާ ޖަދުވަލަށްާ އެާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ދެްއވަިއެގންާ ިމ25ާާާކަމެއްާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޤ ނޫނުެގާާއިޞްލ ޙުެގނެވުނީ އެާ އޭރުންާ ލިބިެގންދ ނޭ.ާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ އަތޮޅަށްާ ައއްޑޫާ ފުަވއްމުލަކ އިާ މ ާ

ޖަދުވަލުަގއިާވ ާޝަރުތުތައްާފުރިހަމަނުވެާއިސްތިސްނ އެްއެގާޮގތުަގއިާލެިވެގންާއެާކަންތަްއތައްާފުރިހަމަވެެގންދ ނީ.ާ

ތ އީދުކު ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަބަބަށްޓަކަިއާ އެާ ިމކަންާއެހެންވީމ ،ާ ކޮންމެއަކަސްާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ރެޭވާ

ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމުެގާބ ރުާޮއތީާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަތްޕުޅުމަތީަގއި.ާިމާދެާބިލު،ާއެއްާބިލެްއެގާާ

ާާ މައްސަލަ މިާ ފޮނުއްަވިއެގންާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ވަުގތީާ ކޮމިޓީާ މަރުޙަލ ެގާ ކޮމިޓީާ ހައްދަަވިއެގންާ އަވަސްާާޮގތުަގއިާ

މައްސަލަެއއްެގާޮގތުަގއިާެގންދެވިދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާބަެއއްާބޭފުޅުންެގާހިތްޕުޅުަގއިާސުވ ލުތަކެްއާާ

މިާ ބަލ އިރުާ ހ ލަތަށްާ ަވުގތުެގާ ނެތޭ.ާ ަވުގތުާ ފ އިތުވެފައޭ.ާ ވަުގތުާ އޮތީާ މިާ މިސ ލަކަށްާ ކަންނޭނެގ.ާ އުފެދިދ ނެާ

ށްވުރެާބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވ ާުމއްދަތަށްާފަސްކޮށްލަންޖެހޭ.ާއެކަމަކުާެއއަ

ރަްއޔިތުންނަށްާ އަވަސްައރައިެގންާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންެވއްޖިްއޔ ާ ނުކުރެިވއޭ.ާ އޮތީާ މިކަންާ ވެސްާ

ށްާފައިދ ހުރިާޮގތަކަށްާއެާކަންތައްތަްއާާެގއްލުންވ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާެއކަންތައްތަްއާކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާރަްއޔިތުންނަ

ެއާާ އެހެންވެާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދެކެވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނެާ ކަމަށްާ ބޮޑުާ މުހިއްމުކަންާ ކުރުމުެގާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރެވޭާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަބަބަށްޓަކައިާ

ތުަގއިާހުރިހ ާޕ ޓީތަކުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނ އިާއަދިާހަމަާވަކިންާޚ އްޞަކޮށްާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރާިާމަސައްކަ

ބިލެްއެގާާ އެއްާ ބިލުާ ދެާ ިމާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަމ ާ މެންބަރުންާ

ާާ މަރުޙަލ ާައށްާެގނެޭވާއިޞްލ ޙުތަކ ާއެްއާޮގތްާވ ާޮގތުެގާމަތިންާޮގތުަގއިާހައްދަަވއިދެްއވަިއ،ާައދިާެގނެޭވާކޮމިޓީ

ތަންތ ނަގިއާާ ބައިކުރެވޭާ ޮގތުަގއިާ އަވަށްތަކެްއެގާ ނުވަތަާ ރަށްތައްާ ދިއުމުަގއިާ ދ ާ ލިބިެގންާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ

މަކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭާކައުންސިލުާއޮންނަާޮގތަކަށްާފުރިހަމަވެެގންާދ ާކަހަލަާނިޒ ެމއްަގއިާމިާބިލުާފުރިހަމަވެެގންާދިޔު

ކަމަކަށްާވ ތީާއެާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑަށްާމިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.هللاާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާ
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތެއްާމިާއަރުވަނީާފަރެސްމ ތޮޑ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާމިާބިލަށް

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު،ާކުރިައށްާެގންދިއުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

رسو`ާ على  والسالم  الصالة  هلل  هللاالحمد  .ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާل 

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާވެސްާމިާބިލަށްާތ އީދުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާޝަރުތުތަކަކ ާެއކީަގއި.ާއަޅުަގނޑުާާ

ދޭންޖެހޭނީކީ ދަރަޖަާ ސިޓީާ ނޫންާ ފުަވއްމުލަކަށްާ އ ިއާ ައއްޑޫާ ހަމައެކަނިާ ޮގތުަގިއާ ކުޅުދުއްފުއްޓ ިއާޤަބޫލުކުރ ާ ާ.

ގދ.ތިނަދޫާއަށްާެވސްާސިޓީާދަރަޖަާދޭންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާއެއަރޕޯޓެއްާއެބަާއޮވޭާތިނަދޫާކައިރީަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ހ ސްާމީހުންެގާއ ބ ދީާވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަނަށްާެވސ10ާާާާްތިނަދޫާއ އިާކ ޑެއްދޫާއ އިާމަޑަވެްއޔ އިާހޯޑެއްދޫާލީމަާާ

ރަޖަާމިހ ރުާދޭން.ާހަމަާއެހެންމެާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާތިނަދޫެގާކޮންމެާައވަށަކަށްާާއެބަޖެހޭާސިޓީެއއްެގާދަ

ވެސްާއެބަޖެހޭާަވކިާކައުންސިލެއްާއޮންނަން.ާހަމަާއެހެންމެާފަރެސްމ ތޮޑ ާައކީާއެކީަގިއާއޮންނަާދެާރަށަކަށްވެފަިއާާ

ާދެާއަވަށަށްާދޭންާރަށުާކައުންސިލުާދޭން.ާހަމަާއިދ ރީާޮގތުންާެއއްކޮށްާއޮތްާނަމަވެސްާއެާރަށަށްާވެސްާެއބަޖެހޭ

އެހެންމެާރ އްޖޭެގާކޮންމެާރަށަކަށްާެވސްާައވަށުެގާކޮންމެާައވަށަކަށްާރަށުާކައުންސިލެއްާޮއންނަާޮގތަކަށްާއެބަޖެހޭާ

ލަރުންާާމިާޤ ނޫނުާބަދަލުކުރަން.ާއެހެންނޫނީާމިާވ ާޮގތަކީާެއއްާބަޔަކަށްާމ ާިގނަ،ާއެއްާރަށަކަށްާމ ާިގނަ،ާކައުންސި

އެހެންވީމ ،ާާ ދިމ ވޭ.ާ ެއބަާ ޮގތްާ ކަންތައްކުރެވޭާ ބޭއިންސ ފުންާ މީހުންނަށްާ ތިބޭާ ރަށްރަށުަގިއާ އަނެއްާ ލިބިފައިާ

މަރުޙަލ ަގިއާާ ކޮމިޓީާ ނޫނީާ އިރުަގއިާ ފ ސްކުރަްއވ ާ މަރުޙަލ ަގިއާ ކޮމިޓީާ ބިލުާ ިމާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

އިާވެސްާަވކިާއަވަށެއްާއޮތްާކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާެއއީާލ.އަތޮޅުެގާަގންާފުރިހަމަކުރައްވ އިރުާރ އްޖޭެގާކޮންމެާރަށެއްގަާ

އޮފީސ3ާާާްދ އިރ ާޮއވެެގންާވަކ3ާާިވެސްާއޭެގތެރޭަގއިާހިމެނޭނެ.ާއެޮގތަށްާހުރިާރަށްާލ.އަތޮޅުާަގމަކީާވެސްާއިދ ރީާާ

ވެ ރަށަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ޮގތުަގއިާ ރަށެްއެގާ އެއްާ މިހ ރުާ ރަށެއް.ާ ހިނގ ާ ާާހުރެެގންާ އެބަޖެހޭ ރަށ3ާާާުސްާ

ކައުންސިލުާހިމެނެން.ާއެހެންީވމ ،ާއިންސ ފުވެރިާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާމިޮގތަށްާހިނަގމުންާއަންނަާ

ހުރިހ ާާ މިހެންހުރިާ ލިބެންޖެހޭނެ.ާ ކައުންސިލުާ ރަށުާ ދެާ ހަމަާ ެވސްާ ރަށުަގއިާ އެާ ކެނދިކުޅުދޫާ ނ.އަތޮޅުާ ރަށްާ

ކޮމިާ ފ ހަަގކުރައްވ ާ މިާރަށްރަށެއްާ ކޮމިޓީންާ ިއޤުތިޞ ދީާ ދ ނީ.ާ ބިލުާ މިާ ކޮމިޓީއަށްާ އިޤުތިޞ ދީާ މަރުޙަލ ަގއިާ ޓީާ

ފަރުމ ކޮށްެގންާ ބިލުާ މިާ ޮގތަކަށްާ ވ ނެާ ކަންތައްާ ހަމައެްއަގިއާ އެއްާ ރަށްރަށަކަށްާ ހުރިހ ާ ބައްލަވ އިރުަގއިާ

މިދެންނެވީާޒަމ ނުއްސުރެާަވކިާާާާެގނެސްދެްއވުމަކީާައޅުަގނޑުާަވރަށްާބޮޑަށްާއެދޭކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހެން

އ ބ ދީާާ އ ިއާ ތަރައްޤީާ ޮގތުންާ އިދ ރީާ އައިސްފައިާ ފަހުންާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮވެފަިއާ ޮގތުަގއިާ ރަށްރަށުެގާ
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ދެާާ އެހެންނަމަވެސްާ ބަދަލުކުރެިވފައިާ ރަށަކަށްާ އެއްާ ައދިާ އެއްކޮށްލެވިފައިާ ދަށުންާ ސިޔ ސަތުެގާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ

ހިނަގމުން އޮފީސްާ ާާއަވަށުާ ހަމައެކަނި ފުވައްމުލަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ މިދެންނެވީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަށްރަށްާ ައަވށ8ާާާާުދ ާ

އަވަށުެގާޮގތުަގއިާއެާރަށަކަށްާބަލަިއެގންާދޭާކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާއެހެންާރަށްރަށަށްާވެސްާއެބ8ާާާައޮފީސްާހުރީމ ،ާާ

މުެގާކަންތަްއާމިުއޅެނީާއިންތިޚ ބ ާހަމައަށްާާދޭންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާމިހ ރުާމިާޤ ނޫނަށްާބަދަލުެގނައު

ާާ 4ާާާާއަންނަންވ އިރަށްާވެސްާނުނިިމެގން.ާކުޅުދުއްފުށީަގއިާވެސްާއޮވޭ 4ާާއަވަށްާކަންނޭނެގ.ާެއހެންކަމަށްާވެއްޖިްއޔ 

ާާ ވެސް ދިވެހ4ާާާިއަވަށަށްާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ ޚިޔ ލުކޮށްާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ދޭންޖެހޭ.ާ އެބަާ ކައުންސިލުާ ރަށުާ

ކަމަށްާރައްޔި ކުރަްއވ ާ ކަންތައްާ ެގނެސްެގންާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އެކީަގއިާ ހަމަހަމަކަމ ާ ތެރެއިންާ ތުންެގާ

ވެއްޖިއްޔ ާމިދެންނެވިާކަންތަްއތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރަްއވައިާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާބިލުާފުރިހަމަކޮށްެގންާެގނެސްދެްއވަިއ،ާާ

ޮގތެއްަގއި ހަމަހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފުރިހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ ހިްއސ ާ ރަށުކައުންސިލުތަކުެގާ ާ

ާކޮށްދެއްވުަމކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭާކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުޅު އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާ ބިލަށްާ މިާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދުއްފުށީާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ،ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މުެގާބިލަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގ

ވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެކުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މުފީދަށްާ ޝިފ ޤުާ ކަމަށްޓަކައިާ

ޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއަްއޑޫާއ އިާފުަވއްމުލައްާސިޓީއަކަށްާެވެގންާދ އިރުާކުޅުދުއްފުށްޓަށްާމިާދަރަޖަާނުލިބުންާއެއީާ

މަޖިލީހު ާާމިާ ފުވައްމުލަކަކީ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އިހުމ ލުވުންާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ ހ ސ12ާާާާްންާކުޅުދުއްފުށްޓ ާ

ހ ސްާމީހުންެގާއ ބ ދީާއެއްާއޮތްާރަށެއް.ާބިމުެގާޮގތުންނ އ10ާާާާިމީހުންެގާއ ބ ދީާއެއްާއޮތްާރަށެއް.ާކުޅުދުއްފުށްޓަކީާާ

ވެފައިވ ާރަށްތަކުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާއެއްާރަށް.ާއަދިާމ ލެާފިޔަވައިާހުރިހ ާޮގތަކަށްާބަލ އިރުާރ އްޖޭެގާހަމަާތަރައްޤީ

ސަރަހައްދީާާ ެއއަރޕޯޓަކ އިާ ކުޅުދުއްފުށި.ާ ރަށަކީާ ހ ސިލުކޮށްފައިވ ާ އެއްާ ތަރައްޤީާ ބޮޑުާ އެންމެާ ޮގތުންާ އުމްރ ނީާ

ާހިނދު،ާފުވައްމުލަަަކަށްާބަނދަރަކ ،ާއެހެނިހެންާވަސީލަތްތައްާއެންމެާފުރިހަމަާއަށްާމިއަދުާލިބެންހުރިާރަށަކަށްާވީ

ާާ ޤ ނޫނުެގ ކުޅުދުއްފުށީެގ25ާާާާމިާ ދ އިރުަގއިާ ދެިވެގންާ އިނ ޔަތެއްާ ޚ އްޞަާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ރައްޔިތުންނަށްާވެސްާހަމަާމިާއިނ ޔަތްާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާވީމ ،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ

ފަ ވިދ ޅުވިާ ލަތީފުާ ތިންތަނުެގާޙަސަންާ އެާ ތަނަކީާ ތިންާ މިާ ފުަވއްމުލަކ ާ އ އިާ ހިތަދޫާ ކުޅުދުއްފުށްޓ އިާ ދައިންާ
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ރައްޔިތުންާއެާތިންާތަނުންާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާދިނުމަށްާޚިޔ ލުާހޯދުމަށްާނެިގާވޯޓުންާއ ނ،ާބަސްާބުނެފައިާވ ާާ

ކަށްާޮގސްާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާެއާާތަންތަނަށްާވ ާހިނދު،ާމިާމަޖިލީހުންާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަނީާމިާބިލުާކޮމިޓީއަ

ާދަރަޖަާކުޅުދުއްފުށްޓަށްާވެސްާލިބޭނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދާ  އުތުރުާ ފުވަްއމުލަކުާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ ާ

ާޢިއްޒަތްަެތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރު ދ އިރ ތަްއާާދިވެހިރ އ7ާާްާ/2010`ާޝުކުރިއްޔ ާ އިދ ރީާ ޖޭެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވައްމުލަކުާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގުމެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ

މެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިާވ ާބިލަކީާމީަގއިާފުވައްމުލަކަށްާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާދިނުމަށްޓަކައިާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާާ

އ ދެ ެއއިރުާބިަިލެއް.ާ ނުކުރަން.ާ ތ އީދެއްާ ދިނުމުަގއިާ ފުވައްމުލަކަށްާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ާ،

މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަންނަވ ފައި.ާ ވ ނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ެއއިރުާ ސަބަބުތައްާ ތ އީދުނުކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވޭާކަންތައްތަކެއް.ާއެއީާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާލިބުމަކާީާބިލުަގއިާމިާއޮތްާޮގތުންާއެބަހުރިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާތ އީދުކުރެ

ޚިލ ފަށާްާ ރަށްތަކ ާ އެހެންާ ފުވައްމުލަކަކީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކަމެއް.ާ އައިާ ޤަބޫލުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ އެއިރުާ

ދެ،ާކޮންެމާއެހެންާބޭފުޅުންާވެސްާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާތަފ ތުާޮގތަކަށްާޒަމ ނުއްސުރެާހިނަގމުންާއައިާރަށެއް.ާއ 

އ ދެ،ާާ ރަށެއް.ާ ެގންދެވިާ މަސައްކަތްކުރަްއވަމުންާ ޮގތުަގިއާ ވެރިެއއްެގާ ައވަށުާ ހުންނަަވއިެގންާ ކަތީބަކުާ އަވަށެއްަގއިާ

ިމާ ފުވައްމުލަކުަގިއާ ނޫންާ ޮގތަކަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ެއާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ދެންމެާ

ށަކަށްާތިއްބެވިާނަމަެވސްާއެާބޭފުޅުންާމަސަްއކަތްކުރައްަވމުންާެގންދަވ ފައިާވަނީާާދެންނެވިހެންާވެރިންާކޮންމެާއަވަ

ހަމަާއެއްާއޮފީހެއްަގއި،ާެއއްާފުރ ޅެއްެގާދަށުަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާޮގތުަގިއާކޮންމެާައވަށަކަށްާރަށުާާ

ާާ އެ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ އޮތްާ ކަުއންސިލުތަކެއްާ ޮގތުަގއިާ އެްއާކައުންސިލެްއެގާ ހަމަާ ދ ނީާ ހިނަގމުންާ އިދ ރީޮގތުންާ

ލަޠީފާުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ އ ދެ،ާ ދަށުަގއި.ާ ފުރ ޅެްއެގާ ެއއްާ އޮފީހެއްެގ،ާ

ހިންުގމުެގާާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދެންނެިވާ މިާ ކުރިންާ ދެންނެވި،ާ މިާ ެއވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ލ ޙުެގންނެވުމަށްޓަކައިާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާބިލ ިއާމިާދެާބިލަކީާވަރަށްާުގޅުންހުރިާދެާބިލަށްާވ ތީެވ،ާާޤ ނޫނަށްާއިޞް

ކޮމިޓީއަކަށްާާ ެއއްާ ެއކުަގއިާ ބިލުާ ދެާ މިާ ފަދައިންާ ހުށަހެޅުްއވިާ އެާ ލަޠީފްާ ޙަސަންާ ތ އީދުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ައޅުަގނޑުމެންާމިާބޭނުންވ ާާޮގސްެގންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއ ދެ،ާއަވަ ބޯޑުތަކެއްާއޮތުމުންާއެއީާ ށުާ
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ޮގތަށްާމަސައްކަތްކުރެވޭނެާބޯޑުތަކެއްާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއެއީާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާކައުންސިލުތަކަށްާ

ބަެއއް ބޭނުންފުޅުވ ާ ބޭފުޅުންާ އެާ ޮގތަކުންާ އޮންނަާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ބޭފުޅުންެގާ ބޯޑުތަކަށްާާާާހޮވިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ޢައްޔަންކުރެވިެގންދ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޭއެގާބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއޮންނަންޖެހޭނީާއިންތިޚ ބުކުރެވޭާ

ބިލަކީާާ މިާ ކޮންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ ޮގތުަގއި.ާ ކައުންސިލުތަކެއްެގާ އިންތިޚ ބުކުރެވޭާ ނޫނީާ ޮގތުަގއިާ ބޯޑުތަކެްއެގާ

ތްާޮގތުންާތ އީދުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެވިހެންާމިާބިލަށާްާއަޅުަގނޑަށްާެވސްާމިހ ރުާމިއޮ

އަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަނީާމިާދެާބިލުާއެކުަގިއާމަސަްއކަތްކުރަންާއެއްާކޮމިޓީައކަށްާޮގސްެގންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާާ

ާެގންދިއުމަށް.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުން

މަޑަވެލިާާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ ބިލަށްާ މިާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިާ

އ ދެ، ހުށަހެޅުއްވިާ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޕ ޓީެގާާާާ`.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވެސްާާ އެއިރުަގއިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެކުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ މުފީދަށްާ ޝިފ ޤުާ އަޚް،ާ އަޅުަގނޑުެގާ

ނުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ލިމަންޓްރީާްގރޫޕުަގިއާވެސްާމިކަމުަގއިާވަރަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާޕ ޓީާތެރޭަގއިާވެސްާއެާމަނިކުފ 

ޚ އްޞަާ އަދިާ ދެކޭޮގތ އިާ ރައްޔިތުންާ މިކަމުަގއިާ ދިޔައީ.ާ ވިދ ޅުވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ިމާ އެކީަގއިާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ

ާީމެގާޝަކުވ ތައްާއަންނަމުންާޮގތެްއަގިއާފުަވއްމުލަކުެގާއެާދ އިރ ައކަށްާނިސްބަތްވ ާިގނަާފަރ ތްތައްާއެާމަނިކުފ ނަށް

ދ ާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުމެންާއެިއރުަގއިާހަމަާެއާވ ހަކަތައްާެއޮގތުަގއިާދައްކަމުންާދިޔައިމު.ާހަމަާއެހެންމެާއެމަނިކުފ ނ ާ

އެކީަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާތިބީާއެާމަނިކުފ ނުެގާފަހަތުަގިއާމިކަމަށްާތ އީދުކޮށްެގން.ާދ ދިާފަހަކުންާވެސްާމިކަމުެގާިމާާ

އަދަދެްއެގާާމަ ިގނަާ ވަރަށްާ ވެސްާ ޓީވީންާ ދުށިންާ އަޅުަގނޑުާ ރަށުަގއިާ އެާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ރަްއޔިތުންެގާ އްސަލަިއަގއިާ

ސިފައިަގިއާާ އެްއވުމެްއެގާ އަދިާ ދައްކަމުންދަނިކޮށް،ާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ކުރުމަށްާ މިޮގތުަގއިާ މިކަންާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ

ނަމަވެސް ުމޒ ހަރ އެްއެގާސިފައިަގއިާ އަދިާ ިމާާާނަމަވެސް،ާ ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔަ.ާ ކުރަމުންާ މިކަންާ

ބިލަށްާފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާއަދިާހެވ އި،ާލ ބަާސިޓީއެްއެގާާ

ވަާ ެއއީާ ބަލ އިރުަގއިާ އެކަންާ ވެސްާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ އަދިާ އިރުަގއިާ ކަނޑައަޅ ާ ދޭންާ ސަރުކ ރުންާ ކިާދަރަޖަާ

ާާ ދަރަޖަ ސިޓީއެްއެގާ އަތޮޅުތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ހުންނަންޖެހޭާ އޮތުމުނ25000ާާާްާޝަރުތުތަކެއްާ މީހުންނަށްާ

ެއއްާރ އްޖެާއަށްާލިބޭނީާވަރަށްާމަދުާތަނަކަށް.ާާ ޮގތުންާއެކަުމެގާހަމަހަމަކަމުެގާތަރައްޤީާ ރ އްޖޭެގާއ ބ ދީާމިއޮތްާ
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ޙަޤީޤަ ވެސް.ާ ދިޔައީާ އެާ ނިމިެގންާ އައްޑޫ.ާއެޮގތުންާ އޮތީާ ދެންާ އޮތީ.ާ އެކަނިާ މ ލެާ ދަންނަވަންޏ ާ ތަށްާ

ހުށަހެޅުނު.ާާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބަދަލުެގނައުމަށްޓަކައިާ އެާ ވިސްނުމުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާާ 5ާާާާއެއިރުަގއިާވެސްާބަދަލުވެެގންާއަންނ ނީާއެާޖެހިާހިސ ބުތަކުންާދައްކ ާޮގތުަގއި އިރ ައކަށްާާދާ 5ާާފަރ ތެްއާނުވަތަ

ދެނާްާ ނުލިބުނީމ ާ ތ އީދެއްާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެކަމަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަދަލުެގނެިވެގންދ ނީ.ާ އެާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާޤަބޫލުެވާރުހިެގންާމިާތިބީ.ާދެންާއޭެގާފަހުަގިއާވިސްނުންތެރިކަމ ާއެކީަގއިާމިާމަޖިލީހުަގިއާާ

ާާ އެންމެ އޮތްާ ދެންާ އަޚްާާއަޣްލަބިއްޔަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ވ ތީާ ކަމަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އަކީާ ޕ ޓީާ ބޮޑުާ

މިއަދާުާ ހޯދުން.ާ މަެގއްާ ކުރެވޭނެާ މިކަންާ އެކީަގއިާ ރުހުމ ާ ތ އީދ އި،ާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ެގންދިޔަީއާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ

މަާމިރަށުެގާރައްޔިތުންނަށްާއިރ ދަކުރެްއވީތީާއެަމުގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެގންދެވިާމިާިއޞްލ ޙުާބަދަލުކުރެވިއްޖެާނަ

ޤަބޫލުކުރަނީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދެވިދ ނެާ ޙަޤީޤަތަށްާ އޭެގާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ އުފެދިފައިވ ާ ސަބަބުންާ މިކަމުެގާ

ރ އްޖޭެގާާ ދ އިރުާ ވެެގންާ ކަންތައްތަްއާ ވެސްާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ މިާ އަދިާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވުމ ެއކީަގއިާ

ނެާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަންތައްތައްާކުރުމަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމުހިއްުމާރައްޔިތުންނަށްާހެެވއްާލިބޭ

ދެއްކެިވާާ މުއްޠަލިބުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ައޚުާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ކަމެއް.ާ

ކަށްާވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާއެއިރުަގއިާވެސްާާވ ހަކަފުޅަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާއުސޫލެްއެގާޮގތުންާތ އީދުކުރަން.ާސަބަބަ

ވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންާވެެގންާއުޅުނުާކަމެއްާތިނަދޫާސިޓީެއއްެގާދަރަޖަާލިބިެގންދިއުން.ާއެއީާައޅުަގނޑުާއިްއޔެަގިއާާ

4ާާާާވެސްާއެވ ހަކަާފ ހަަގކުރިން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަށްާއެކުލެިވފައިވ ާޮގތުންާއ ދެ،ާސަރުކ ރުންާއެއިރުަގއިާހުށަހެޅީ

ފުރުޞަތެްއާާ ކުރުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަންާ އެހެންނަމަެވސް،ާ އެްއކޮށްލުމަށް.ާ ރަށްތަްއާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މޭލުާ

ާާ ފުރަތަމަާވ ހަކަދެކެިވެގންާދިޔައިރުަގއި ެއކަންާ ޮގތަކަށްާނޫންާއޮތީކީ.ާ ލިބޭނެާ ދަށ1000ާާާްވެސްާ އ ބ ދީއަށްާވުރެާ

ޑީ.އ  ވެސްާ ުގޅ ލުމަށްާ އެޮގތަށްާ އެހެންނަމައީާރަށްތައްާ ނުދިން.ާ ފުރުޞަތެއްާ އެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަކުންާ ރު.ޕީާ

ތިނަދޫާ އަދިާ މަޑަވެލިާ ހޯޑެއްދޫ،ާ ވެސްާ ހަމަޔަޤީނުންާ ނަމަާ ލިބުނުާ ވޯޓުާ ދ ންާ ރިފެންޑަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ އ އި، ހުޅުމ ލެާ އ އި،ާ މ ލެާ މިާ ޮއވެެގންާ ެއއަރޕޯޓުާ ކ ޑެއްދޫާ މެދުަގއިާ އެދޭތެރޭާ މެދުަގިއާއެްއވެެގންާ ވިލިނިގލީެގާ

ސިޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތަށްާ އޮތްާ އެއަރޕޯޓުާ އަޅުަގނޑުާާހުޅުލޭާ އެހެންނަމަވެސްާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ދަރަޖަާ ެއްއެގާ

ހައިސިއްޔަތުންާާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދ އިރ އެްއެގާ އެާ އަދިާ ނިސްބަތްވ ާ އަތޮޅަކަށްާ އެާ މިއަދުާ

 އެކީަގއިާފ ހަަގކުރަން.ާާއަޅުަގނޑުާެއކަންާހިތ މައ ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އ ދެ،ާާމިހ ރުާމިާވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޯރަމްާލިބިފައި.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާކޯރަްމާ

މަޑަވެ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދެވިާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ހަމައަށްާ މެންބަރާުާެގއްލުމ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ލިާ

ާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންޮގސްާނިންމ ލުމުެގާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ެގންދިއުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްާ މަޖިލިސްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަސަްއކަތަށްާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ ކުރައްވ ާ ތިާ ާ

ނިހ ޔަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަންާއަތޮޅުތަކަށްާނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންާާ

އަތޮޅުތެރޭަގއިާވ ހަކަާދަްއކަުމންދ އިރުަގިއާޚ އްޞަާޮގތެއްަގއިާއަތޮޅުތަކުެގާމީހުންނަށްާހެވ އިާލ ބަާެއއްާލިބޭާޮގތަށްާާ

ާާވ ހަ މ ލޭެގ ވަނީާ އެކުލެވިފައިާ މަޖިލިސްާ މިާ އަތޮޅުތަްއ11ާާާާކަދަްއކ އިރުާ މުޅިންާ އޮތީާ ދެންާ ފިޔަވައިާ މެންބަރުންާ

ރަށްރަށަށްާ އެާ ކޮޅެއްާ ބޭފުޅުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކިތަންމެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލޭެގާ އަދިާ ވ ތީ،ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތަމްސީލުކުރ ާ

ލ ތުކުރަންޖެހޭނީާއެާއަތޮޅުތަކުެގާޙައްޤުގައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާަމއްސަލަާާހޮވިވަޑަިއެގންާތިއްބެވިާކަމަކުާއެާމީހުންާަވކ 

ރައްޔިތުންެގާާ ނޫނިއްޔ ާ ބޭފުޅަކުާ ދ އިރ އެްއެގާ އެާ ޮގވ ލަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުާ ދިމ ވަނީ.ާ

ޢި ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ އިންތިޚ ބުނުކުރުމަށް.ާ ެވސްާ އޮތްތ ނަގއިާ ކުރިއަށްާ އ ދެ،ާާމަޖިލީހަށްާ ރައީސް.ާ ްއޒަތްތެރިާ

ވަނީާ ސަބަބަކަށްާ ހ ސިލުެވެގންދ ނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ ވެސްާ ކިތަންމެހައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިބިލުންާ

ެއާާ ކަނޑައެޅިެގންާ ދެނީާ ދަރަޖަާ ސިޓީެއއްެގާ އުޅެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ

އްާފުރަތަމަާސ ފުވ ންޖެހޭ.ާސިޓީއަކަށްާދޭންޖެހޭާސިޓީއަކުންާޤ ނޫނަކުންާލ ޒިމުކުރީމ ާދ އިރ އަކަށްާދޭނެާަވސީލަތްތަ

ސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާލިބުނީމ ،ާއެާތަނުަގއިާފެނ އިާނަރުދަމ ާއަދިާޞިއްޙީާހ ލަތުާއަދިާތަުއލީމުާއަދިާމިާރ އްޖޭަގިއާާ

ޤ އިމުވ ންޖެހޭ ތަންތަނުަގިއާ އެާ ފެންވަރުަގއިާ ކެމްޕަސްާ ކޮލެޖުާ ޤ ނޫނުަގއިާާމިހިރަާ ދަރަޖަާ ސިޓީެއއްެގާ އަދިާ ނެ.ާ

މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޖުބޫރުވެެގންދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާ ލިޔުނީމ ާއެކަންކުރަންާކޮންމެާސަރުކ ރަކަށްާވެސްާ

ާާ މިއަންނަނީ ޮގތުންާ ބުނ ާ މިޤ ނޫނުާ ލިބެންާ ދަރަޖަާ ރައީސް.25ާާާާސިޓީއެްއެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މީހުން.ާ ހ ސްާ

ހ ސްާމީހުންާއެާތަނަކަށްާއ ބ ދުކުރެވޭނީާކިހ ާދުވަހަކުންތޯ.ާމީާމުހިންމުާސުވ ލަކީ.ާމީެގ25ާާާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަހަރުާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުެގާއުފަންާރަށްާހަވަރުާތިނަދޫަގއިާމީހުންާބޭލިއިރުަގއިާއެާިއރުަގއިާއެރަށުެގާއަދަދަކ50ާާާާީ

2000ާާއަހަރުާފަހުނ50ާާާްމީހުން.6912ާާާމިާނުކުތީާާައހަރުާފަހުންާމިހ ރުާހިސ ބުޖެހީމ 50ާހ ސްާމީހުން.ާއޭެގ4ާާާ

މިހިރާަާ ނަމަާ ވަނީާ ކަމަށްާ އެދޭާ ހެވެންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮބައިތޯާ އިތުރުވީ.ާ މީހުންާ

ާާ ނުދޭ ކުރިއަރަމުންނެއްާ އ ބ ދީާ ރ އްޖޭެގާ އެބަޖެހޭ.ާ ވިސްނަންާ ެއ25ާާާާކަންތައްތައްާ ދީެގން،ާ އަކަށްާ ސިޓީާ ހ ސްާ

ާާ ާާއެދަރަޖަ ނިސްބަތުނ50ާާާްލިބޭއިރު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޙަޤީޤަތް.ާ މީާ މިދެއްކީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ހިސ ބެއްެގާ ހ ހުެގާ

ރ އްޖޭެގާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނަންާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މިހިރީއޭ.ާ އުސޫލުތަކަކީާ ކުރިއަރަމުންދ ާ
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ާާާާރައްޔިތުންނަށްާއަތޮޅުތަކަށްާހެވެއްާދޭންާކަމަށްާބޭނުން ހ ސްާއ ބ ދީާއަށްާމިާެގނެވުނުާއިޞްލ ޙަކީާމ10ާާާީނަމަ

މިކަންާ ބަލައިަގންނަންޖެހޭނެ.ާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ނަމަާ މަސަްއކަތްކުރ ާ މިތަނުަގއިާ ބަޔަކުާ އެދޭާ ހެވެއްާ އަތޮޅުތަކަށްާ

އަދި ބިލުާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ނެތިން.ާ ވ ހަކަދައްކ ކަށްާ ިގނަާ މ ާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތް.ާ މީާ ާާޤަބޫލުކުރައްވ ށޭ.ާ

އަޅުަގނޑުެގާއަޚް،ާއަދިާދެކުނުެގާދ އިރ ާއަކަށްާނިސްބަތްވ ،ާއަދިާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ެގންދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާއެްއވެސްާކަހަލަާާ ޙަސަންާލަތީފުާއެާހުށަހެޅުއްވިާބިލ އިާއަދިާމިބިލުާއެއްާކޮމިޓީއަކަށްާ

ައޅުަގނޑުެގާމި ެއއްާނެތް.ާއަދިާ ާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދެާޕ ޓީާއެކުވެެގންާއަދިާވަުގތީާާމައްސަލަާ

ޮގތުަގިއާާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ހައްލުކުރެވިދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މައްސަލަާ މިާ ވެސްާ މިެގންޮގސްެގންާ އަކަށްާ ކޮމިޓީާ

ެގނަާ ތަރައްޤީާ އަތޮޅުތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑަކީާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ ެއީއާ ތ އީދުކުރަން.ާ އުމަށްޓަކަިއާވެސްާ

ފެންބޮވައިެގންފައިާހުރިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޢިއްޒަތްތެރިާއަތޮޅުތަކުަގއިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާހުވ ކޮށްފައިާހުރިާ

ޮގތުަގއިާއަތޮޅުާތެރެއިންާއަިއސްހުރިާކޮންމެާމެންބަރަކުާ މީހަކަށްާވ ތީާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިާއިޞްލ ޙުާމިާ

ޚަބަރެކޭ.ާޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ހިތ މަވެރިާ ދެރަާ ވަރަށްާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ާ.

ާާ ވަނަާއަށ2ާާާާްޑީ.އ ރު.ޕީެގާތެރޭަގއިާތަޅ ފޮޅުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާކަމެއްާނޫނޭ.ާެއއީާމިާރ ްއޖޭަގއިާއޮތް

ާއޮތްާއެންމެާވަރުަގދަާޕ ޓީއޭ.ާ.......ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅިފައިާވ ާމައްސަލަާއަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް،......

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

މޮކްރެސީއ ާާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލަާއަށްާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާޑިމޮކްރެސީާެގނައުމަށްޓަކައިާމުހިއްމުާކަމެއް.ާޑި

ވެސްާާ އެކަމަށްާ ނަމަާ ިވާ ެގއްލުމެއްާ ހަށިކޮޅަށްާ ޒަޢީމުެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އަންނަނީ.ާ ިމާ ކަންތައްތައްާ މިާ އެކީަގިއާ

ނުކުރުމަށްާ އެކަންާ އެކީަގއިާ ހިތ މަވެރިކަމ ާ ވަރަށްާ ެއކަންާ އޮތިއްޔ ާ ެގއްލުމެްއވެފައިާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ

ހަމަޖެހުމަކީާމިާޤައުމުެގާއެތެރޭެގާހަމަޖެހުން.ާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާތެރޭެގާހަމަޖެހުމަކީާޮގވ ލަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާއެތެރޭެގާާ

ާާ މި އެއީާ ހަމަޖެހުން.ާ އެތެރޭެގާ ޤައުމުެގާ މިާ ރަްއޔިތުނ2ާާާްވެސްާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތެއްަގއިާ މަިއަގނޑުާ ޕ ޓީއަކީާ

ާާ އިާއިންނެވިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާާޕ ޓީާއަށްާވ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާއިޚުލ ސްތެރިކަމ ާއެކީަގއިާތިޮގޑީގ2ާާާަތަމްސީލުކުރ 

އަށްާވެސްާޑީ.އ ރު.ޕީެގާމެންބަރެއްެގާހަިއސިްއޔަތުންާނަސޭހަތްތެރިވުމަށްާއެދެންާމިކަންާހުއްޓުވުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަަައް ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތެްއާާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ އެއްާ ސަލަާ

ާއަރުވ ނަންާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާއަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

145ާާމިާނަަގނީާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމަްއސަލަާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ެގާދަށުން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިއަދުާއަޅުަގނޑ150ާާާާުވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާދަށުންނ އިާއެާަގވ އިދުެގާާ

އްޤަކ ާމިތަނަށްާއިސްލ މީާއުސޫލުތަކ އިާދިމިޤުރ ތީާހަމަތަކ އިާއދ.ެގާޤަރ ރުތަކ ާޚިލ ފަށްާކަމަކ ނުލ ާއެއްެވސްާޙަ

ދިޔަ އަނިޔ ދެމުންާ ރައްޔިތަކަށްާ މުސްލިމުާ އެކުާ އަދ ވ ތްތެރިކަމ ާ ަގސްތުަގއިާ މީހުނާްާއިޒްާާާނުލައިާ އެާ މީހުން،ާ ރޭލުާ

މިތަނަށްާެގނެސްާއެާމީހުންގެާއެހީތެރިކަންާރ އްޖޭެގާމީހުންނަށްާދޭތީާއެާމައްސަލަާކުއްލިާމައްސަލައެްއެގާޮގތުަގިއާާ

ާހުށަހަޅ ފައި...

ާ

ާކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

މެންބަރު، މިއަދުާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނީާ ޮގތުންާ ބެހޭާ މަްއސަލައ ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ތިާ މިހ ރުާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ހެނދުނުާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާރޫލިންާއެއްާނެރުއްވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެާރޫލިންާއަޅުަގނޑަކަށްާބަދަލެްއާާ

މި އެހެންވީމ ،ާ އިށީދެވަޑައިަގތުމަށްާާާާނުކުރެއްވޭނެ.ާ އެހެންީވމ ،ާ ސ ފުެވއްޖެ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ މައްސަލަާ ތިންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެންބަރުާތިޔަާހުށަހެޅުްއވީާނިޒ ީމާމައްސަލަާެއއްާކަމަކަށްާާާާދަންނަވަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

ފުރުޞަތުއަރުވަ އިށީދެަވޑަިއަގތުމަށްާ އެހެންީވމ ،ާ ނުކުރެވޭ.ާ ހުރިހ ާަގބޫލެއްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އިނޭގތޯ.ާ ންާ

މިހ ރުާ އަދިާ ެއއްބ ރުލުމަށްޓަކައި.ާ ތިދެްއވ ާ ބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން،ާ ވަރަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ އަރުވަނީ.ާ ފުރުޞަތެއްާ މިާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ާޙްމަދުާސަމީރަށް.ާސަމީރުާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްާނިންމ ލެއްވުމަށްާދަންނަވަން.އަ

ާ

ާާ:ދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުން

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމ ޙައުލުާހޫނުނުވެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްކުރެވޭނެާާ

ށްާމ ޙައުލުާއޮތުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާޮގތަކަ
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ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށްާވަނަާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުެގ2010/7ާާާ

އަޅުަގނޑުެގ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޝިފ ޤާުާބިލުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވަްއމުލަކުާ އަޚް،ާ ާ

ޮގތުނާްާ ބެހޭާ ބިލާ  މިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ ކަމަށްޓަކައިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މުފީދުާ

ައޅު މަސައްކަތްތަކެއްާ ބިލުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަންނަނީާ ހަނދ ނަށްާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާާވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ަގނޑުާ

ވ ހަކަދައްކ ފަިއާާ މަްއސަލައިަގއިާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑ ާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ދިޔައިރުާ ކުރަުމންާ ކޮމިޓީއެއްަގއިާ ހިމެނޭާ

ވ ކަން.ާއަދިާއޭރުަގއިާވެސްާއެާޚިޔ ލުަގިއާއެާރަށުެގާރަްއޔިތުންނަށްާމިާޙައްޤުާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާެއާމަނިކުފ ނުާ

ދިޔަކަމަށް މިނިވަންާާާމަސައްކަތްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކޮމިޓީަގއިާ އެާ އެހެންކަމުންާ ހެކިވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ޮގތުންާނުވަތަާޚ ްއޞަާކޮމިޓީާއެްއާނަަގިއެގންާއެާކޮމިޓީެގާާ މުއައްސަސ ތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީަގއިާެވސްާމިކަމ ާބެހޭާ

ކ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާހ ލަތުަގިއ،ާާމަސައްކަތްކުރަމުންާދިޔައިރުާެވސްާއެކަމ ާބެހޭާޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދައް

ނުދިޔައީ.ާ ކުރިއަށްާ ެއކަންާ ނެތީމަާ މ ޙައުލުާ އެާ ޮގތަކަށްާ ނިންމޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަންކަންާ ަވުގތުަގއިާ އެާ

ޚ ްއޞަާ ޮގތުންާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ފުވައްމުލަކަކީާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެދުވެ ރަށުެގާާހ ލަތެއްާ އެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށުެގާ އެާ އެހެންކަމުންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ރަށެއްާ ރިވ ާ

ރައްޔިތުންާއެދޭޮގތުެގާމަތިންާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާލިބުމަކީާހަމަގައިމުެވސްާއަޅުަގނޑުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާާ

ޢިްއޒަތްތެ ދަންނަންވަން.ާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ތ އީދުކުރ ާ އިޖުތިމ ޢީާނުހަނުާ ރައްޔިތުންެގާ ފުވައްމުލަކުެގާ ރައީސް،ާ ރިާ

ހަމަޖެހުމ އިާރައްޔިތުންެގާެއްއބައިވަތަކަންާމިކަމުެގާސަބަބުންާއ ލ ވެާއިތުރުެވެގންދ ނެާކަުމަގިއާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާާ

ނޑުާހަމަާއެދެންާާހަމަާމިއ އެކުަގއިާފުވައްމުލަކުެގާރަްއޔިތުންނަށްާސިޓީެއްއެގާދަރަޖަާލިބުމަށްާއެދޭާފަދައިންާއަޅުަގ

ލިބުމަށާްާ ނުވަތަާއެފަދަާދަރަޖަާ ރ އްޖޭެގާއެހެނިހެންާދ އިރ ތަކުަގއިާެވސްާއެފަދަާދަރަޖަާލިބުމަށްާއެދޭާރަށްރަށަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ފަރ ތްތަކަށްާ ޤ ނޫނުެގ20ާާާާމަސައްކަތްކުރ ާ އުސޫލުންާ ހަމަހަމަކަމުެގާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ލިބޭ ޤައުުމެގާ އަދިާ ކަމެްއާާާާރައްކ ތެރިކަމ އިާ މުހިއްމުާ ވުމަކީާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ ހަމަހަމަކަންމަތީާ ޭއެގާ ފައިދ ތައްާ

ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ބިލަށްާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ

ވިާވ ހަކަފުޅުަގއިާހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށްާާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބުދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާދެއްކެ

މިާ އެއ އެކުަގިއާ ހަމަާ ައދިާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ ކަމުަގއިާ އެދުެމއްާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ލިބުމަކީާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ

ލިބުމ ާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ އެބަހުރި.ާ ތަންތަންތަކޮޅެއްާ ިވސްނ ލަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ލިބުމުަގއިާ ދަރަޖަާ ސިޓީެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާވ ންެއބަޖެހޭާއެާސިޓީެއއްަގއިާލިބޭާޚިދުމަތްތައްާސިޓީެއއްެގާދަރަޖަާނެތަސްާދިވެހިާއެހެންާާާއެކުގައި

ރައްޔިތުންާއެާތަންތަނަށްާޒިޔ ރަތްކުރުމުންާއެާމީހުންނަށްާއެާމެހުމ ންދ ރީާއ އިާއެާމީހުންނަށްާއެާތަނުންާލިބާޭާ

ރ މ އިާލޯތްބ ާއެކުަގއިާލިބޭނެާމަުގތައްާިމހުރިހ ާތަނެއްަގއިާވެސްާާޚިދުމަތްތައްާއޭެގާއެންމެާފުރިހަމަާޮގތުަގއިާއިހުތި

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ އަޅުަގނޑުާ މޭރުމުންާ މިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ހަމަޖެހުމަކީާ
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ށްާއޭެގާހެޔޮޮގތުަގިއާާހިތަށްއަރ ާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާމަތިން.ާހަމަގައިމުާވެސްާދިއްދޫާއޮތީާމިހ ރުާައޅުަގނޑުމެންނަ

ފުރުޞަތުާާ އެާ އ ބ ދުކުރުމަށްޓަކައިާ ރަްއޔިތުންާ ރަށްރަށުެގާ އެހެންާ ައވައްޓެރިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ބޭނުންކޮށްާ ބިންާ

އަޅުަގނޑުމެންާހުޅުވ ލައިފިާނަމަާނުވަތަާދިއްދޫެގާރައްޔިތުންާބޭނުންާނަމަާއެކަންާހެޔޮޮގތުަގިއާބޭނުންކޮށްފިާނަމަާ

އަ ދަރަޖަާ ދަންނަވ ލަންާާސިޓީއެްއެގާ އެއ އެކުަގއިާ ހަމަާ ކަމެކޭ.ާ ގ ތުަގިއވ ާ ވަރަށްާ ދިނުމަކީާ ވެސްާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހއ.ެގާ ވުރެާ ހދ.އަށްާ އިރުާ ޮއތްާ ޮގތުަގއިާ އެއަރޕޯޓެްއެގާ ހަނިމ ދޫާ ަގއިާ ހދ.ާ ބޭނުންވަނީާ

އަޅުަގނޑުމެން މިއީާ އޮތީމ ާ ފުރުޞަތުާ ހިފުމުެގާ ގ ތުަގއިާ ބޭނުންާ މެންބަރެްއެގާާއެއަރޕޯޓުެގާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ހައިސިއްޔަތުންާައޅުަގނޑުާދ ިއރ ެގާރައްޔިތުންެގާވިސްނުމަށްާމިާފުރުޞަތުަގއިާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާހަމަާމިއ ާ

ބަެއްއެގާާ ވިޔަސްާ ކަުމަގއިާ ދިޔަާ ކައިރިވެެގންާ މިހ ާ އިންތިޚ ބުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަަވންާ އަޅުަގނޑުާ އެކުަގއިާ

އަންނަންޖެ ދަނޑިވަޅެްއަގިއާާޙައްޤުތަކަށްާ މުހިއްމުާ މިފަދަާ ަގބޫލުކުރ ާ ކަމަށްާ ލިބެންޖެހޭާ ޙައްޤުތަކެއްާ ނުވަތަާ ހޭާ

ެއާާ އަވަހަށްާ މަޖިލީހުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ދީެގންާ އެއްބ ރުލުންާ ދޭންޖެހޭާ މިކަންކަމަށްާ ކުރެވިެގން،ާ މިކަންކަންާ

ރައްޔިތުން ފުވައްމުލަކުެގާ ެއކަންކަންާ ނިންމެވުމަށްފަހުަގއިާ ރަްއޔިތުންނަށްާމަސައްކަތްާ ެއނޫންވެސްާ އަދިާ ނަށ ިއާ

ވެސް ހަމަގައިމުާ ިމާާާާލިބުމަކީާ އެހެންކަމުންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަުމަގިއާ ޒިންމ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމާ

ކުރުާާ ވެސްާ ވީހ ާ ެގންޮގސްެގންާ ނަަމވެސްާ ކޮިމޓީއަކަށްާ ވަުގތީާ ނުވަތަާ ކޮިމޓީއަކަށްާ މައްސަލަާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

ެގނެސްާއެާޤ ނޫނަށާްާމުއްދަތެއްެގ ބަދަލުާ ެއާހިސ ބުންާޤ ނޫނަށްާއެާ ެއކަންާނިންމަވައިާއަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ ާ

ާާ މަހުަގއި ފެބުރުއަރީާ މިއޮތްާ ކުރިއަށްާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުަގއިާ މިާ ހަމަޖަްއސައިާ މަުގާ ދުވަހ5ާާާުޢަމަލުކުރެވޭނެާ ވަނަާ

ުމވައްމުލަކުގެާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ދ އިރ ެގާާނެުގމަށްާ އެހެނިހެންާ ރ ްއޖޭެގާ އަދިާ ރައްޔިތުންނަށ އިާ ާ

ރައްޔިތުންނަށްާވެސްާސިޓީއެްއެގާދަރަޖަާލިބުމަކީާހަމަގައިމުވެސްާމެންބަރެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާއަޅުަގނޑުާނުހަނުާ

ާއީސް.ާާއެދޭާކަމެއްާކަުމަގއިާދަންނަަވމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ހިންުގމުެގާާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

މުފީދުާ ޝީފ ޤުާ އަޚް،ާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ފުވައްމުލަކުާ ހުށަހެޅުއްިވާޤ ނޫނަށްާ އެާ ާ

ކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޒަމ ނުއްސުރެާއަޅުަގނޑުމެންާދެކެމުންާައީއާާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާނިހ ޔަތަށްާތ އީދު

އަވަށް،ާައވަށްތަކުެގާޮގތުަގއިާކޮންމެވެސްާމީހަކުާއެާއަވަށަކަށްާބ ރުަގދަކޮށްެގންާވެރިކަންާކުރ ާފަރ ތ އިާއެާމީހަކ ާާ

ތެއްެގާމަތިންާޤަބީލ ާވެރިކަންތަކެްއާކުރަމުންާއައިާޒަމ ން.ާއެާޒަމ ންާނިމުމަކަށްާެގނެސްާރަށުާާުގޅިެގންާެގންދ ާޮގ

ކައުންސިލުތަކެއްާއުފައްދައި،ާއެާކައުންސިލުެގާމަްއޗަށްާސީދ ާރައްޔިތުންެގާމަްއޗަށްާބ ރުތައްާފޯރުދީެގންާވެރިކަުމެގާާ
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ޢިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިޒ މެއްާ އެކުލަވ ލެވިފަިއވ ާ ތަނުަގއިާާނިޒ މުާ މިާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ އްޒަތްތެރިާ

ާތިބެެގންާމިާވަނީާނިންމ ފައި.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވީ..ާ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަ ކޯރަމްާ މިހ ރުާ ދަންނަވަން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުމަށްާ މެންބަރުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާ ެގއްލިފަ.ާ ނީާ

ިމާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާކުރިންާވެސްާވ ހަކަދައްކަވަމުންާ އަޅުަގނޑުާ އެްއކޮށްާ ހަަމވެފައިވުމ ާ ކޯރަމްާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަކޮޅުާ ޝިފ ޒުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދެވިާ

ާށްާދަންނަވަންާ.ެގންދިއުމަ

ާ

 ބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިްއދޫާ އަޚް،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޝުކުރިއްޔ ާ އެފަދައިންާ ހަމަާ އަދިާ ރައީސް.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އ  މަސަްއކަތަށް.ާ ކުރައްވ ާ ހަމަކުރެްއވުމަށްާ ކޯރަމްާ ސަމީރަށްާ އަޙްމަދުާ ދަންނަވ ލަންާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ދެ،ާ

ޚ އްޞަކޮށްާ ދ އިރ ،ާ ތަމްސީލުކުރައްވ ާ މުފީދުާ ޝިފ ޤުާ އިޞްލ ޙަކީާ ހުށަހެޅުއްވިާ ެއާ މުފީދުާ ޝިފ ޤުާ ބޭނުންވީ،ާ

މަނިކުފ ނަށްާ އެާ އ ދެ،ާ މަސައްކަތެކޭ.ާ ބޮޑުާ ައުގާ ކުރެއްވިާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ވިސްނ ާ މުސްތަޤުބަލަށްާ ފުވައްމުލަކުެގާ

ރަށުގަާ އެާ ތަނެްއާާއެނިގލައްވ ނީާ އޮތްާ ޮގތުަގއިާ ފަސްަގނޑެއްެގާ އެއްާ ދިޔައިމ ،ާ ކުރަމުންާ ވެރިކަންާ ބައިބަޔަށްާ އިާ

ހަމަޖެހާޭާ ނެތިކޮށްލ ާ ބައިބަިއވުންތައްާ އެާ ތެރޭަގއިާ ބައިބަިއވުންތަކުެގާ އެާ މިންވަރު.ާ ދ ނެާ ބައިބަިއެވެގންާ އިތުރަށްާ

އްކަތުެގާތެރެއިންާމިާއިޞްލ ޙުާެގނެސްފައިާިމާާފަސްަގނޑެްއެގާޮގތުަގއިާއެތަންާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާކުރަްއވ ާމަސަ

އެބަެއްއެގާާ ބައިބަިއކޮށްާ ޮގތްތަކަކަށްާ މިފަދަާ ވިސްނ ާ ސިޔ ސީޮގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވަނީ.ާ

ސިޔ ސީާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ވަނީ.ާ ކޮށްފައިާ ކުރީަގއިާ ީމެގާ ކަންތައްތަކެއްާ ބ ރުފޯރުވަންާ މައްޗަށްާ

ނުމަށްޓަކައިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންާނުވ ވަރުާކަންތަްއތައްާހުންނ ނޭ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންާމިއަދުާބޭނުންާވަނީާާބޭ

ސިޔ ސީާބައިބައިވުންތަކަކަށްާފުރުޞަތުާދޭކަށެއްާނޫން.ާޭއެގާބަދަލުަގއިާދެމެހެއްޓެނިވިާތަރައްޤީއަކަށްާއެާބޭފުޅުންާާ

ފުޅުންާބޭނުންާވަނީ.ާހަމަާއެއ ެއއްކޮށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންޭވ،ާާބޭނުންާވަނީ.ާރީތިާދިރިއުޅުަމކަށްާއެާބޭ

އަޅުަގނޑުާެއާސަރަހައްދަކަށްާނިސްބަތްވ ާތިލަދުންމައްޗަކީާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެންމެާވަރުަގދަކޮށްާއެންމެާބޮޑުާާ

ޮގތުަގއިާކުޅުދުއްފުށިާފެންނަންާއޮތީ.ާާާާއެއްާއ ބ ދީާއޮތްާސަރަހައްދު.ާއެާސަރަހައްދުަގއިާމިއަދުާމައިަގނޑުާހަބެއްެގ

ސަރަހައްދުަގއިާދިރިއުޅުްއވ ާއެންމެހައިާރަްއޔިތުންނަށްާލިބެމުންދ ާފަސޭހަތަކ އިާކުރަމުންދ ާމަދަދުާވަރަށްާގ ތުންާާ

ލިބި،ާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަހައްމަލުކުރަމުން.ާ ދަނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާޅުދުއްފުށްޓަށްާސިޓީ...ާ.ކު
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށްާދަންނަވަން،ާކޯރަމްާމިާވަުގތުާމިާވަނީާގެއްލިފައި.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

ވަނީ އެދިވަޑަިއެގންފައިާ އަދިާ ކުޑަ.ާ ވަރަށްާ ބިލުާ އ ދެ،ާ ހަމަވެފައި.ާ ވަނީާ ކޯރަމްާ މިހ ރުާ ަމދުާާާާއ ދެ،ާ ވަރަށްާ

ތިާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްާ ކޯރަމްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ކޮޅެްއ.ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދެއްވ ާޮގތަކުންާއަހައްިމއްޔަތުކަންާދެއްވ ާވަރަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާެގންޮގސްާނިންމ ލެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

މެން ހުރިހ ާ ސަމ ލުވެަވޑަިއެގންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މެދުާ ކޯރަމ ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ބަރުންާ

ކޯރަްމާ މިތަނުަގއިާ ވަރަށްާ ނިންމ ލެވޭާ ދަންފަޅިާ ހެނދުނުެގާ މިާ މިއަދުެގާ މަސައްކަތްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ މިއޮތް ކުރިއަށްާ ނިންމ ލުމަށްޓަކައ10ާާިބ އްަވއިދެްއވުމަށްާ މަސައްކަތްާ ޮގސްާ އަޅުަގނޑުާާމިނިޓުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ާ.

ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ މެންބަރަށް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދެވިާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ ކުރިންާ ހަމަާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާކުރިއަށްާެގންޮގސްާނިންމ ލެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

 ާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރުކޮށްލ ނަންާ ދެންާ ފ ހަަގކޮށްލ ފައިާ އެްއޗެއްާ އެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ެއއްާދ އިރ ާކަމަށްާވ ާދިވެހިރ އްޖެާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުން،ާމިފަދަާބިލުތަކަށްާނޫނިއްޔ ާ ވިސްނަންޖެހޭނީާމައިަގނޑުާ

ައންނ ނެާބަދަލުތަކ ާބެހާޭާޤ ނޫނެއްާއިޞްލ ޙުކޮށް ުގޅިެގންާދައުލަތަށްާކުރ ނެާ ެއއ ާ ޮގތުންާ ާނިޭމިއރުާއިޤްތިޞ ދީާ

ރަށެއްަގއިާާ މިފަދަާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ްއވ 8ާާާާޮގތަކުން.ާ ކައުންސިލުާ

ާާ ކައުންސ5ާާިކައުންސިލެްއަގއި އެާ މަސައްކަތ އި،ާ ކުރ ާ އެާ ތިބެެގންާ ޖުމުލާަާމެންބަރުންާ ޮގތަށްާ މިދަންނަވ ާ ލުަގއިާ

ާާ ހުރިހ 35ާާާާޮގތެްއަގިއ މިާ ހޭދަޔ ާ ކުރަންޖެހޭާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ތިބެެގންާ ބޭފުޅުންާ ވަރަކަށްާ

އެްއޗަކަށްާިވސްނ އިރުާއެާރަށެއްަގއިާއުފެދިދ ނެާބައިބަިއވުންތަކ ާމިާހުރިހ ާއެއްޗަކަށްާެވސްާރިޢ ޔަތްކުރ އިރުާެއީއާާ

ސިޓީއަކަށްާާއަޅުަގާނ ޑިވެލޮޕްކޮށްާ އެތަންާ ޮގތުަގއިާ ސިޓީއެއްާ ބަދަލުަގިއާ އޭެގާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ކުރަންވ ވަރުާ ޑުމެންާ

ާާ ދ އިރ އަކުން ޢިއްޒަތްތެރ2ާާާިކޮންމެާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ އޮތުންާ އޮންނަާ ޮގތަށްާ ތަމްސީލުކުރ ާ މެންބަރަކުާ

ންތަކެްއެގާހައިސިއްޔަތުންާކުރަންޖެހޭނެާޮގތަކީާެއީއއޭ.ާއެާމަޖިލީހުަގއިާޒިންމ ދ ރުކަމ ާެއކުާމަސަްއކަތްކުރ ާމެންބަރު

ވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވީ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާމަނިކުފ ނުާފ ހަަގކުރައްަވިއފިާމިާތަނުަގއިާމ ޙައުލުާ

ާާ އިރުާވ ހަކަާިމާާާާހ ިމނިޓެއ2ާާްއޮތްާޮގތް.ާވ ހަކަދެްއކުމުެގާފުރުޞަތުާކިތަންމެާވަރަކަށްާޮއތްާކަމުަގއިާވީނަމަވެސް

ެގއްލެމުން.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންތަކެއްާމިތ ާމިާތިއްބެވީ.ާއެާބޭފުޅުންނަށްާމުހިއްމާުާ ދެއްކެނީ.ާކޯރަމްާމިާދަނީާ
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އަޅުަގނޑުާާ ނުދޭތީާ ސަމ ލުކަމެއްާ ބޮޑުާ މ ާ މިކަމަށްާ މެންބަރުންާ އެއްވެސްާ އެހެންާ ވެދ ނެ.ާ ކަމަށްާ ވ ތީާ ކަމަކަށްާ

ާން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންނަމަވެސްާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ކަމަކަށްާ އުޅޭާ ތެރޭަގިއާ މަޖިލީހުެގާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ މިހ ރުާ

ށްާެގންދިއުަމށްާއަޅުަގނޑުާއަބަދުވެސްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަދައްކ އިރުަގއިާޙަޤީޤަތަށްާތެދަށްާވ ހަކަާކުރިއަ

ދ އިރ ެގާާ ވިލުފުށީާ ވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކައިާ ބިލަށްާ މިާ އަރުަވނީާ ފުރުޞަތެއްާ ައޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ

ފުރުޞަތުާ ދެންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ރަޝީދަށް.ާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ތަށްާމިާފުރުޞަތެްއާމިާއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާމިާބިލަށާްާދެއްވިާޮގ

ާމިނިޓުާއެބަާއޮތްާ.5ާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްާނިންމ ލުމަށްޓަކައިާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

علي ާާكمالسالم  ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުނ7ާ/2010ާާާް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ދ އިރ ެގާާ މެދުާ ފުަވއްމުލަކުާ ހުށަހެޅުއްވީތީވެާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބިލެއްާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ

ާާ ޝުކުރު އަޅުަގނޑުާ މުފީދަށްާ ޝިފ ޤުާ މެންބަރުާ މިފަދާަާޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ަަންނަވަން.ާ

އ ދެ،ާ ކަމަށް.ާ އޮތީތީާ ިމކަމުަގއިާ ކަންބޮޑުވުމެއްާ ރައްޔިތުންެގާ ފުވައްމުލަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވީާ އެާ ޝިފ ޤުާ ބިލެއްާ

ތިބޭާާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނީާ އަބަދުވެސްާ ތ ނަގިއާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރަށެއް.ާރައްޔިތު ބޮޑުާ އ ބ ދީާ ރަށެއް.ާ ބޮޑުާ ފުަވއްމުލަކަކީާ ރައްޔިތެްއެގ،ާ ޮގތުންާ އެާ އެދި.ާ ލ ބައަށްާ ހެވ އިާ ންނަށްާ

ވަރުެގާާ ހެދޭާ ކައުންސިލެއްާ ރަށުަގއިާސިޓީާ އެާ ޮގތުންާ ބުނ ާ ޤ ނޫނުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސްާ

ދަދަކަށްާއެަެާރަށުަގއިާމީހުންާދިރިއުޅެމުންާދ ތީވެާމިފަދާަާއ ބ ދީާނެތްާކަމުަގއިާވީނަމަެވސްާއެާއަދަދ ާގ ތްކުރ ާއަ

ފުރުޞަތެއްާދިނުމަކީާބޭނުންތެރިާމުހިއްމުާކަމެއް.ާމިާވ ހަކަާމިާޮގތަށްާދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުާއަބަދުވެސްާދައްކ ާާ

ދަލުކުރުމުނާްާވ ހަކަާއަކީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާސިޓީާކައުންސިލުތައްާހަދ ާއިރުަގއިާސިޓީާކައުންސިލަކަށްާނަންާބަ

ބަދަލުކުރަންާ ކަުއންސިލަކަށްާ ސިޓީާ ފުވައްމުލަކުާ މިސ ލަކަށްާ ކޮންހިތްހަމަޖެހުމެއްތޯ.ާ ލިބެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އެހެންނަމަވެސްާ ހުންނ ނެހެނެއް.ާ ވެސްާ މަޖިލީހުަގިއާ މިާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މީހަކުާ ދެކޮޅުހަދ ާ

އަ ވަނީާ މަްއސަލައަކަށްާ މިދެންނެިވާމީަގއިާ އުފެއްދޭއިރުާ ތަންތަންާ ނަންނަމުަގއިާ ކައުންސިލުާ ސިޓީާ ޅުަގނޑުމެންާ

ެއާާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަ.ާ ހުންނަންޖެހޭާ ތަފ ތުތަކެއްާ ތަންތަނ ާ އެހެންާ ެވއްޖިްއޔ ާ ކައުންސިލެއްާ ސިޓީާ ތަންތަނަށްާ

އެބަ ވ ންޖެހޭާ ތަންތަނަށްާ ހުރިާ ތަރައްޤީކުރެވިފައިާ އެއީާ ތަންތަނަކީާ އެާ ސިޓީާތަފ ތުތަކަކީާ ތަންތަނަށްާ އެާ ާ.



32 

 

ވަކިާާ އެބަ.ާ ކަނޑައެޅެންޖެހޭާ ސްޓޭންޑަޑުތަކެއްާ ވަކިާ ހުންނަންޖެހޭާ ތަންތަނުަގއިާ ެއާ އިރުަގއިާ ކިޔ ާ ކައުންސިލްާ

ެއާާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަމެއްާ ކަހަލަާ އެއްވެސްާ ދެންނެވިާ މިާ އެބަ.ާ ލިބެންޖެހޭާ ތަންތަނުންާ އެާ ޚިދުމަތްާ ފެންވަރަކަށްާ

ތަ އެާ ނުކުރެވިާ ރަނަގޅަށްާތަންތަނުންާ އެންމެާ މަޤުޞަދުާ މީެގާ ބަދަލުކުރުމަކީާ ކައުންސިލަށްާ ސިޓީާ ންތަންާ

ހ ސިލުވެެގންދ ނެާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާފަރ ތަކުންާސިޓީާކައުންސިލެްއެގާޮގތުަގއިާތަރައްޤީކުރަންާއެދޭާާ

ފެންވަރަ އެާ ކުރީަގއިާ ދިނުމުެގާ ދަރަޖަާ އެާ ކަުއންސިލެއްެގ،ާ ސިޓީާ ފަރ ތެއްާ ތަރައްޤީކުރުަމކީާާކޮންމެާ އެތަންާ ށްާ

ކުރީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކޮށްާ އެކަންާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ސަރުކ ރުންާ ދައުލަތުން،ާ

ާާ ކުރީެގ ދިޔައީާ މިާ މަރުކަޒަށ30ާާާާްދައްކަމުންާ ޞިއްޙީާ ބޯޑަކުންާ ނަންާ ޕޯސްޓުތައްާ ހެލްތުާ ވެރިކަމުަގއިާ އަހަރުެގާ

ކޮންތަނަކު ތަން.ާ މިއަދުާބަދަލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެހޭނީ.ާ އެތ ަގއިާ ހަމަާ ޖެހޭނީ.ާ ކުރީމަާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ތޯާ

ިމާާ ެއއްފަސްކުރުމުެގާ ދިއުޅޭއިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގިއާ ރަށްތަކެްއެގާ ަވކިވަކިާ ޙަޤީޤަތަކީާ ވިސްނަންޖެހޭާ

ދައްކ  ސަރުކ ރަކުންާ ޮއންނަާ އިރެއްަގއިާ އެާ އަބަދުވެސްާ ވ ހަކަާ ހިންގ ާ ބަޔަކުެވސްާާމަޝްރޫޢުާ ކޮންމެާ އަދިާ ާ.

ާާ ސަރަހައްދަކަށްާބަހ ލައިެގންާހިންގ ާވ ހަކަދަްއކ .ާމީެގާއަސްލ4ާާާާުވެރިކަމަށްާއަންނަާއިރުަގއިާތިމަންނަމެންާރ އްޖެ

4ާާާާމަޤުޞަދަކީާކޮބައިތޯ.ާެއާާ ސަރަހައްދެްއެގާތިބިާމީހުންާެއއްތަނަކަށްާެގނެސްެގންާެއ4ާާާާދ އިރ ާެއއްާނޫންާނަމަ

ލަތްތަކެްއާމ ލެާއިންާމިލިބޭާފެންވަރުަުެގާަވސީލަތްތައްާއެތަންތަނުންާޤ އިމުކޮށްދޭނެާވ ހަކަާެއާާތަނުންާހުރިހ ާވަސީ

ޙަޤީޤަތުަގއިާބުނަނީ.ާއެހެންީވމ ،ާމީާމީެގާޙަޤީޤީާމަޤުޞަދަކީ.ާމިކަންާނުކުރެވޭާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކަރުދ ހުންާ

ރަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަދަލުކުރުމަކުންނެއްާ ތަންތަންާ އުފަލެއްާމިޮގތަށްާ ހިތްހަމަޖެހުމެއްާ އޮތްާ މީަގއިާ އްޔިތުންނަކަށްާ

ސަރުކ ރެްއާާ އޮންނަާ އިރެްއަގއިާ ެއާ ހައްތަހ ެވސްާ ީމެގންާ ކުރުމުންާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ އަރ މެއްާ

ޢި ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މިތ ނަގއިާ އިްއޔެާ ދަނީ.ާ އިތުރުވެެގންާ ފ ޑުކިޔުންާ އެާސަރުކ ރަށްާ އްޒަތްތެރިާާބަލިކަށިވެާ

ޮގސްާ މިހެންާ ކަުއންސިލަރު،ާ އުކ ާ ކަރުޮގހޮރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ވިދ ޅުވި،ާ މެންބަރަކުާ

ވަރަށްާތަފ ތުާހަޑިާޮގތްޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖެތެރޭާމީހުންނަށްާވަރަށްާހަޑިވ ާޮގތަށްާވ ހަކަދަްއކަމުންާެގންދިޔަ.ާާ

ޢަމަ ބޭފުޅުންެގާ މ ލޭާ ވަރުވޭާާމީތޯާ ހަލ ކުވ ާ ލަދުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުަގއި.ާ މިާ ޮގތްާ ހުންނަންވީާ ލުތައްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާޮގތުަގއިާހުރެާައޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭެގާބޮޑުާއ ބ ދީާއެއްާދިރިއުޅޭާރ އްޖެތެރޭާާ

ބޭފުޅަކުާއެފަދަާވ ހަކަެއްއާދެއްކެވީ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާދައްކަންާނޭނެގނީތޯާމީހުންނަށްާނިސްބަތްކޮށްާއެފަދަާ ތީވެ.ާ

ާމިލިއަންާޑޮލަރުާކިހިލިފަތްދޮށަށްާޖަހ ލައިެގންާއުޅޭާވ ހަކަ.21ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބިލަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުަމށްާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކޮށްާއަރުވ ާވ ހަކަާދަންނަވަންާ.

ާ
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 ށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލުފު

މިާ އިއްޔެަގއިާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެނެގންޖެހޭނެ.ާ ގަވ އިދުާ މީހަކަށްާ އިންނަާ ރިޔ ސަތުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

ވ ހަކަތައް މިާ އ އިާ ވ ހަކަާ މީހ ެގާ އުކ ލ ާ ކަރުޮގހޮރުާ ތިބޭާ ކައުންސިލުަގއިާ ސިޓީާ ތިބޭ،ާ މިާާާކައުންސިލްތަކުަގއިާ

ތަނުަގއިާމެންބަރަކުާދެްއކިއޭ.ާކޯއްޗެއްތޯާމިާވ ހަކަދައްކަނީ.ާމިާނުދައްކަމޭާއެހެންާވ ހަކަާއެއް.ާހަމަާރިޔ ސަތަށްާާ

ެވެގންާާ ތިާއުޅެނީ.ާ މީާކިހިނެއްވެެގންާ ދިމ ލަށް.ާ ައޅުަގނޑ ާ މީހެއްެގާޒ ތީާކަންތައްތަކެއްާއެބައުޅޭާ އަންނަާކޮންމެާ

ވިދ ޅުވ ންވީނު. ޮގތްާސ ފުކޮށްާ އެބަދޭާާާއުޅޭާ ފުންމައިެގންާ ހަމަާ ތިބެާ ހަމަާ ތިތ ާ ވިދ ޅުވ އިރުާ ޕ ޓީއޭާ ޤައުމީާ ހަމަާ

ކަނޑ ލައިފި.ާާ މައިކުާ ދެްއކީމަާ ވ ހަކަެއއްާ ފ ޑެްއެގާ ވެސްާ އިއްޔެަގއިާ ހަމަާ ހަމަ.ާ ތިބެެގންާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ

ޅުަގނޑުާމިތ ާދައްކަންޖެހޭާއަޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަެއއްާދެނެއްާނުދަްއކ ނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދައްކަނީާއަ

ސިޓީާ މިތަންތަނުަގއިާ ވ ހަކަނުދައްކ ށޭ.ާ ޮގތަށްާ ހުތުރުވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތައް.ާ

ޮގތަށްާ ދޭާ މަޤ މުތައްާ ހުރިހ ާ ޢ އިލ ައކަށްާ ވަކިާ ހެދިާ ކުންފުނިާ ޔުޓިލިޓީޒްާ މިތަންތަނުަގިއާ ހެދި،ާ ކައުންސިލުާ

ާާ އަޅުަގނޑު ހުރިހ ާނުބ އްވ ށޭާ ޢ އިލ ައކުންާ އެްއާ ހިސ ބުތަކެްއަގިއާ ވަކިާ ހިސ ބުަގނޑުަގއިާ ައއްޑޫާ ދަންނަވަނީ.ާ މިާ

ކޮންބައެއްތޯ.ާ މީާ ބޭފުޅުން.ާ ނިސްބަތްވ ާ ޢ އިލ އަކަށްާ އެއްާ ދަނީ.ާ އެާ ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންާ ކައުންސިލުތަކެއްާ ސިޓީާ

އަޅުަގނޑު މެންާކުރ ނަން.ާކުއްލިއަކަށްާައޅުަގނޑުމެންާކޮބައިތޯާމިކަން.ާމީާމިއަށްވުރެާޓްރ ސްޕޭރަންސީކޮށްާމިކަންާ

ޑްރަުގާވ ހަކަެއއްާނޫންާމިތ ާމިާދައްކަނީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާދައްކަނީާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލަިއެގާވ ހަކަ.ާހަމަާ

ވ ހަކަާާ މީހުންެގާ އެާ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ ބަޔަކުާ ތިބެާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ ދައްކ އިރަށްާ ވ ހަކަެއއްާ މިތ ާ

އުފައްދ އިރުާާއަނބު ދަންނަވަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ކައުންސިލެއްާ ސިޓީާ އެހެންވީމ ާ ވ ހަކަދަްއކަނީ.ާ ރ ލުމަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެކަންާކުރަންޖެހޭނީާއޭެގާއެންމެާރަނަގޅަށްާއެާމަޤުޞަދުާހ ސިލުވ ާޮގތަށޭ.ާމަޤުޞަދުާހ ސިލުވ ނީާ

ތްތަކެއްާއެާތަންތަނުންާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާއެާފެންވަރަށާްާސިޓީާކައުންސިލަށްާކުރަންޖެހޭާހުރިހ ާއިނ ޔަތަކ އިާޚިދުމަ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކޮންކަމެއްތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުކުރުމުންާ ނަމަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަރައްޤީނުކޮށްާ ތަންތަންާ އެާ

ައޅުަގނޑުމެ އެކަމެއްާ ނުވޭ.ާ ހ ސިލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެކަެމއްާ ދަނީ.ާ ވެެގންާ ންނަށްާާރައްޔިތުންނަށްާ

އައުމަށްފަހުަގިއާާ މިތަނަށްާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެސްާ ނިންމ ލަމުންާ ނުދޭ.ާ ކުރެިވެގނެއްާ

ޑްރަުގާާ ނޫނޭ.ާ ިއންސ ފެއްާ ެއއީާ ެގންުގޅުމަކީާ އުސޫލުާ ބަދަލުކުރ ާ ޕ ޓީާ އޮތީމަާ އެއްާ މައްސަލަާ ފަހަތުަގއިާ ތިމ ެގާ

މަ ވިޔަސްާ ފޭރުންާ ިވޔަސް،ާ ވަްއކަންާ ޮގތެއްަގިއާާވިޔަސް،ާ ހުންނަާ މީހަކުާ ެއާ ވިޔަސްާ ހީލަތްާ ކަރ ިއާ

ދެމިހުންނަންޖެހޭނެ.ާއެާއައިާޕ ޓީއެްއަގިއާނިމެންދެންާހުންނަންޖެހޭނެ.ާޕ ޓީާބަދަލުކޮށްެގނެއްާނުވ ނެާދައްކ ާބިރަކަށް.ާ

ދޫކޮށްލ ފައި ރައްޔިތުންާ ތިމ ެގާ ސަލ މަތްވުަމށްޓަކައިާ ތިމ ާ ހެދިެގންާ ކުށަކ ާ އޮތްާ ކުރެވިފަިއާ ޕ ޓީާާއަދިާ ައއިސްާ ާ

ާާ ިމއަންނަ ރައްޔިތުންާ ފުރުޞަތުާ އެާ ނުވ ނެ.ާ ސިޓ5ާާާާީބަދަލުކޮށްެގނެއްާ މިކަހަލަާ ކަހަލަާ މިދެންނެިވާ އަހަރުަގއިާ

ބޭފުޅުންާާ އެާ އަޅުަގނޑަށްާ ޔަޤީންާ ހަމަާ ނޯންނ ނެ.ާ މީހުންނަކަށެއްާ އެާ ދެންާ ފުރުޞަތުާ އެާ ކައުންސިލުތަކުންާ
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ާާ މި ތިމަރަފުށީާާފުރުޞަތުާނުދޭނެކަން.ާއަދިެވސްާއިތުރަށްާ މިާނޫންާއެހެންާދުވަހެްއަގއި.ާ ބޭނުންާ ދަްއކަންާ ވ ހަކަާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާކަހަލަ،ާކިނބިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރާުާ

ތިއް ވަޑައިެގންާ މިތަނަށްާ އަތޮޅުންާ ތ.ާ ހޯދަން.ާ ނަމޫނ ާ ފަރ ތުންާ ބޭބޭފުޅުންެގާ މިާ ނަމޫނ ާކަހަލަާ ބޭފުޅުންެގާ ބެވިާ

ާހޯއްދަވަިއެގންާމަޖިލީހުަގއިާތިބޭާނަމަާޕ ޓީާބަދަލުކުރ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާތ.ާއަތޮޅު...

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެްއވެސްާާ މަޖިލީހުެގާ އަރުވަންާ ޔަޤީންކަންާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރަ މިހ ރާުާޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންކަމުންާ ކަމަށް.ާ ނުެގންުގޅޭނެާ ޮގތެއްާ ތަފ ތުާ ައޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ ކ ާ

ެއބަާއޮތްާނަންފުޅެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާނަމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާއަރުވައިފިާާ އަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާ

އެްއޗެ އެްއވެސްާ ހަމާ ވ ހަކަދެްއކުމަށްާ ެގންދެޭވ،ާ ކުރިއަށްާ ެއާ ވަންޏ ާ ނުވ ނެ.ާާކަމަށްާ ވަރެއްާ ބުނެވޭާ ްއާ

އަދިާ ެއއްކޮށްާ ކައިރިވެފަިއވުމ ާ ވަރަށްާ ހުސްވަުގތުކޮޅ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ދިވެހިރ ްއޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއ2010/7ާާާާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެިވާފަދައިންާމިާބިލަށްާއ ދެ.ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

އުސޫލު ާާލ މަރުކަޒީާ ހިންުގމުެގ ބަހުސްަގއިާންާ އިބްތިދ ޢީާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ ާ މިއަދަށްާ ވ ،ާ ކަނޑައެޅިފައިާ ބިލަށްާ

ާާ ަގޑިއިރުާމިާހިސ ބުންާނިމުނުާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާހަމަާއެއ އެއްކޮށްާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނ1ާާާީކަނޑައެޅިފަިއވ 

ާާ ތުކޮޅެްއާއަރުވ ާވ ހަކަ.ާދެންާޖަލްސ ާކުރިައށްާާމިނެޓުެގާހުސްވަުގ30ާާތިާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވެސް

ާާ ބޮޑަށ11ާާާާްދ ނީ ވަރަށްާ ަވޑަިއެގންދެއްވުމަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ މ ލަމުަގއި.ާ މިާ ޖަހ އިރުާ

 ދަންނަވަމުން،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާއަރުވަންާ.

 

 ]އަށ11:37ާާްއިނ10:30ާާާްާާ-އިންޓަވަލް:[

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގބީލުާާ ކޯރަމްާ ހަަމނުވ ތީާ ކޯރަމްާ ބެލިއިރުާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާ ާ.`

37ާާާާޖެހުމަށްފަހުާގަވ އިދުެގާާ އަދިވެސްާމަޖިލީހުެގާާާާ،މިނެޓުއިރުާބެލިިއރ5ާާުަވނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގިއވ ާޮގތުެގމަތިން

އަ ހަމަނުވ ތީވެާ ަގސްތުޅުކޯރަމްާ ޖަލްސ ާަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މެދުކަނޑ ލަން.ާ ހިސ ބުންާ މިހާ  ޖަލްސ ާ ކުރަނީާ

ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާވ އިރު.11:30ާާާފަށ ނީާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދަންާމިާފަށަނީ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްތައް. ،10.1ާާއ ދެ،ާެއޖެންޑ ާނަންބަރު

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މޫސ މަނިކުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިވެހ05ާާިާ/2007ހުޅުހެންވޭރުާ ާ،

އ ދެ،ާާ އަޅުަގނޑު...ާ ެގންދިއުން.ާ ކުރިއަށްާ ބަހުސްާ ބިލުެގާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ސިވިލްސަރވިސްެގާ

ާރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށް.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފު

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެ

ހެންވީމ ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާތަންކޮޅެއްާފަހުންާމިއަށްާވ ހަކަދަްއކ ާޮގތަށްާނިންމައިެގންާމިާހުރީ.ާއެ

ާކޮންމެވެސްާއެހެންާބޭފުޅަކަށްާމިާފުރުޞަތުާދެއްވުންާމައްސަލަާއެއްާނެތް.ާާ

ާ

ާމަޑުއްވަރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

އިޞްލ ޙުާ ފަހުންާ ެއންމެާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`

ަގއިާގެޒެޓުކުރެވިފައިާމިާވަނީާއެންމެާފަހުންާެގނައިާއިޞްލ ޙ2010ާާާުޖުލައ21ާާާާި.ާާެގނައިތ ާއަދިާފަސްމަސްާނުވޭ

ާާ ވަނަާމ އްދ ާއަށްާއެންމެާފަހުންާެގނެވުނުާއިޞްލ ޙުަގިއާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުނ13ާާާްވަނަާމ އްދ ާއަށް.13ާާާާހަމަ

ންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބަޔަކުާާއިޢުލ ނުކޮށްެގންާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާއެދެންާބޭނުންވ ާމީހުން،ާއެދިެގ

އޮންނަނީާ މިާ އިޞްލ ޙުަގއިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މިާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިޮއތީ.ާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ހޮވ ާ

ދެއިރުާާ ދުވ ލުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަށް.ާ ރުޖޫޢަކުރ ާ ބ ރުތައްާ އެާ އަލުންާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ސަރވި ސިވިލްާ މިާ މަޖިލިސާްާއަޅުަގނޑުމެންާ މިާ އުޅެނީ.ާ މިާ ކީއްެވެގންބ އޭާ ެގންނަންާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނަށްާ ސްާ

ޒިންމ ދ ރުކުރުވ ާވ ހަކަދައްކ ިއރުާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާކީްއވެެގންބ އޭާއަޅުަގނޑުމެންާނުދައްކަނީާތަޢުލީމުެގާވ ހަކަ.ާާ

ވަން ސްކޫލްތަކުެގާ މަޑުއްވަރީެގާ މީދޫާ މިސ ލަކަށް،ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަށްާކީްއވެެގންތޯާ ސްކޫލްސްާ ސެޝަންާ ާ

ނުހެދިެގންާމިާއުޅެނީާކީއްވެެގންތޯ.ާއެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑަށްާމ ާރަނަގޅުާދައްކަން.ާނޫނިއްޔ ާރަށުާބަންދުަގއިާތިބާިާ

މީހުންާރަށުާބަންދުންާފިލުވައިދޭާވ ހަކަާމިާސަރުކ ރުންާދަްއކަވ އިރުާށ.ނޫމަރ ާމީހުންާކީއްވެެގންތޯާއަދިވެސްާރަށުާާ

ާާބަންދުަގއިާމިާތި އަހަރުާވީިއރުާވެސް.ާމިކަހަލަާވ ހަކަތަްއާދެއްކިއްޔ ާއަޅުަގނޑަށ2ާާާާްބެންޖެހެނީާމިާސަރުކ ރަށް

ފ ހަަގކޮށްލެުވނުާާ ައޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙުަގއިާ މިާ އ ދެ،ާ ހިފޭނެހެން.ާ ބޮޑަށްާ މ ާ ބޭނުންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ހީވަނީާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ިމއޮންނަނީާ ކަމަކަށްާ އެްއާ ވޭ.ާ ކަމެއްާ ތިންާ ނަންތަްއާާމައިަގނޑުާ އިޢުލ ނުކުރައްަވިއެގންާ ރިއްޔ ާ

އިތުރުންާ ބޭފުޅުންެގާ އެޕްލައިކުރައްވ ާ އިޢުލ ނުކުރެއްވީމ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ފޮނުއްވ އިރުާ މަޖިލީހަށްާ
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ޙަްއޤުާާ ފޮނުވުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ ލ ފައިާ މީެގތެރެއަށްާ ައދިާ ނަންތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާއެބަާލިބިދެވޭ.ާކުރިންާއެންމެާފަހުންާކުރެވުނުާއިޞްލ ޙުަގއިާމަޖިލީހުންާއިޢުލ ނުކޮށްެގންާރައީސުލް

އެްއާނޯޭވ.ާާ ެއއަކުާ އެއްާ ޖ ަގާ ެއާ ފުރުޞަތެއްާ މަޖިލީހަށްާވެސްާލ ނެާ ބޭފުޅުންާ މަޖިލީހުންާއިޢުލ ނުކުރީމ ާއިތުރުާ

( އިޞްލ ޙުެގާ ކުރީެގާ މިއޮންނަނީ،ާ ކަމަކަށްާ ޖެހޭނޭާދެވަނަާ ނަންތައްާ ފ ސްކުރ ާ މަޖލީހުންާ ބުނަނީާ މިާ ަގިއާ ނ(ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާއެާބޭފުޅުންާޖެހޭނޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާމަޤ މުތަކަށްާޢައްޔަންކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާ

ާވެސްާބޭފުޅަކުާމިއީާވަރަށްާމުހިއްމުކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާހިނގައްޖެާއެންޓިާކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށް

ޢައްޔަންކުރެވިފައިާމިާމަޖިލީހުންާނަންފުޅުާފ ސްކުރީމަާެވސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެބޭފުޅ ާޢައްޔަންނުކޮށްާއެތަްއާާ

ދުވަހަކުާބަހައްޓަވ ފައިާހުރިާތަން.ާމިހ ރުާއަނެއްކ ވެސްާެއއަކުރުާުއވ ލަންާމިއޮތީާއަލަށްާހުށަހެޅުނުާއިޞްލ ޙުަގއިާ

ވީމ ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެދިަވޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅަކުާނޫންާބޭފުޅަކުާމިާހުށަހެޅިފައި.ާއެހެން

ބޭނުންފުޅުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނުޖެހޭނޭާ ޢަމަލުކުރ ކަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ ފ ސްކުރިޔަސްާ މަޖިލީހުންާ

ނަމެ ެއާ ފ ސްވެެގން،ާ މަޖިލީހުންާ އެާ އަންނަންދެންާ އަށްާާމީހަކުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަންނަންދެންާ އްާ

ިމާާ ކަމަކަށްާ ތިންވަނަާ ދެންާ ނުވ ނެ.ާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އަނެއްކ ވެސްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ މަޑުކުރެްއވިދ ނޭ.ާ

ާާމެންބަރުންެގާކޮމިޓީއަކަށްާމިާމަޖިލީހުންާމަޖިލީހަށ7ާާާްއޮންނަނީ،ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުަގއިާމިާއޮންނަނީ،ާާ

މައްސަލަާހުށަހެޅުނީމަާދ ާޮގތަށް.ާކުރިންާމިާއޮންނަނީާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކުެގާކޮމިޓީާއަށްާމިާމައްސަލަާދ ާާ

ާާ ކޮމިޓީަގއި މުއައްސަސ ާ މިނިވަންާ މިނިަވނ11ާާާާްޮގތަށް.ާ އަކީާ ކޮމިޓީާ އެާ އަނެްއކ ާ ތިއްބަވ ނެ.ާ މެންބަރުންާ

ެގާކަންތައްތަްއާވެސްާދ އިމީާޮގތަކަށްާބަލަހަްއޓަވަމުންާާމުއައްސަސ ތަކުެގާކަންތައްތަްއާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުާ

ެގންދަވ ާކޮމިޓީ.ާއެާކޮމިޓީާައށްާޙަޤީޤަތުަގިއާއެންމެާރަނަގޅަށްާމިކަންާކުރަންވީާޮގތްާެއނޭގނީާެއާކޮމިޓީާއަށް.ާާ

ރަ ވެސްާ ބޮޑަށްާ މ ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އިޞްލ ޙުާ އޮތްާ ެގނެވިފައިާ ކުރިންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނަގޅޭ.ާާއެހެންވީމ ،ާ

މިާާ ސަރުކ ރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ހިތަށްއަރަނީާ ހުށަހަޅުއްވަނ7ާާާާީއަޅުަގނޑުާ މިާ އެއްާ ކޮމިޓީާ 7ާާމެންބަރުންެގާ

މެންބަރުންނަށްާނުފޫޒުާފޯރުވަންާފަސޭހަވ ނެތީތޯއޭ.ާނޫނިއްޔ ާމިހ ރުާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކުެގާކޮމިޓީަގއިާތިއްބެިވާާ

ކީާ ކަމުނުދަނީތޯއޭ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ަގސްތުކުރަްއވަނީ.ާާބޭފުޅުންާ މިާ ހައްދަވަންާ އަލުންާ މިހެންާ އްެވެގންތޯޭއާ

ާާ ބަލައިލީމަ ބަޔަށްާ ިމއޮތްާ ލިޔުްއވ ފައިާ ކަުމަގިއާ ސަބަބެއްާ ހުށަހެޅިާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އަޅުަގނޑުާާާާޙަޤީޤަތުަގއިާ

ާާ ވަނ13ާާާާަހިތަށްއަރަނީާމިާސަރުކ ރަށްާބޭނުންާވ ނީާޙަޤީޤަތުަގއިާސިވިލްާސަރވިސްާޤ ނޫނުާުއވ ލ ށޭ.ާހަމައެކަނި

ހަދ ާާ އެކިޮގތްާ މީހުންނަށްާ އެކިާ މިާސަރުކ ރުންާ ނެތޭ.ާ ކުރެވޭކަށްާ މިކަމެއްާ ެގނެސްެގންނެއްާ ބަދަލެއްާ މ އްދ އަކަށްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނުދެވޭނެ.ާ ޚިދުމަތެްއާ އެާ ސަރިވސްއަކުންާ ސިވިލްާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ދަށުންާ ސިޔ ސަތުެގާ

ށްފަިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުރިހ ާމަޤ މަކުންާވެސްާމީހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހުރިހ ާމަޤ މަކަށްާވެސްާޢައްޔަންކޮ

ކަނޑ ާޮގތަށްާއޮތުމުންާނޫނިއްޔ ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާސަރުކ ރުންާދޭންާބޭނުންވ ާޚިދުމަތެއްާރައްޔިތުންނަކަށްާނުދެވޭނެ.ާާ
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ވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމަށްާ ފަރ ތަކީާ ކަނޑަައޅ ާ ސިޔ ސަތުާ މަިއަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ ެއާާއަޅުަގނޑުާ ފައިާ

ކަަމށްާާ ކޮމިޝަނ އިާސިވިލްސަރވަންޓުންާ ދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްާ ބަޔަކީާ ތިބޭާ ތަންފީޛުކުރުމަށްާ ސިޔ ސަތުތައްާ

ވ ތީާއެާކޮމިޝަނުެގާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރުމުަގއިާކޮންމެހެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާފުރިހަމަާދައުރެއްާއޮންނ ކަށްާ

ކޮ ސަރވަންޓުންނަކީާ ސިވިލްާ ސިިވލްާާނުޖެހެއޭ.ާ ނޫން.ާ ބައެއްާ ފޯރުވަންޖެހޭާ ނުފޫޒުާ ސިޔ ސީާ ންމެހެންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ އެހެންީވމ ،ާ ބައެއް.ާ ތިބެންޖެހޭާ އެއްކިބ ވެފައިާ ނުފޫޒުންާ ސިޔ ސީާ ސަރވަންޓުންނަކީާ

މަޖިލީހުން ނުޖެހޭނެ.ާ އަދ ކުރ ކަށްާ ދައުރެއްާ މުހިއްުމާ ޢައްޔަންކުރުުމެގާ ބޭފުޅުންާ މީެގތެރޭަގއިާ އެކަންާކޮންމެަެހެންާ ާ

ނުވަނީސާްާ ފަސްމަސްާ އެންމެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ރަނަގޅަށް.ާ އެންމެާ އޮންނ ނީާ ހަމަާ ކުރީމަާ

އަނެއްކ ވެސްާމިާޤ ނޫނުެގާހަމަާމިާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުެގންނަންާކީއްެވެގންބ ޭއ،ާކީްއވެެގންތޯއޭާމިާސަރުކ ރުންާ

ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މަސައްކަތްކުރައްވަނީ.ާ މިާ ބޮޑަށްާާމިހ ރުާ ތަންކޮޅެްއާ މިއަށްުވރެާ ެވސްާ ޕ ލިމަންޓޭރިއަނުންާ

ވ ހަކަާާ ތ އީދުނުކުރެޭވާ އިޞްލ ޙަކަށްާ މިާ ވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރު.ާ ޒިންމ ދ ރުވ ންެވއްޖެއޭާ

ާދަންނަވަމުން،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހ ންާފަހުާއަލްފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ބިލ 05ާާާ/2007`.ާ އިޞްލ ޙުެގނައުމުެގާ ޤ ނޫނަށްާ ދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްެގާ ާ،

ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބޭނުން.ާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ދެތިންާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ

ާާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙ ާބެާ ާާހޭާޮގތުންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ ހަނދ ންކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށް

އެބަޖެހެއޭާދިވެހިާދައުލަތުަގިއާމިހ ރުާއޮތްާދުސްތޫރީާނިޒ މަކީާެއއީާތިންާބ ރުާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާވަކިކުރެވިފަިއާާ

ަމއް ސަރވިސްެގާ ސިިވލްާ ސަރުކ ރުންާ ހ ލެއްަގއިާ ެއއްވެސްާ ނިޒ މެްއކަން.ާ ވިސްނުެމްއާާވ ާ ނުފޫޒުފޯރުވުމުެގާ ޗަށްާ

އިންާ ޕ ޓީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތް.ާ ެވސްާ އެމް.ޑީ.ޕީއަކުއެއްާ ޕ ޓީާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ އަދިާ ވެސް،ާ ސަރުކ ރަކުާ

މިހ ރަށްވުރާެާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ކަމަށ އިާ ޒިންމ ދ ރުވ ންޖެހޭނެާ

ަގއިާމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނެާކަމަށްާއިދިކޮޅުާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ އިރު،ާއެާބޭފުޅުންާޒިންމ ދ ރުާޮގތެއްާ

މ ބޮޑަށްާޒިންމ ދ ރުވ ންާއެބަޖެހޭ.ާވިސްނ ލަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީ،ާދައުލަތުެގާތިންާވ ރުާވަކިކުރެވިފައިާއޮތްާނިޒ މެްއެގާާ

ހު މުއައްސަސ ތަކެއްާ މުސްތަޤިްއލުާ މިނިވަންާ ބ ރުެގާާތެރޭަގއިާ ތިންާ ދައުލަތުެގާ ދަނީާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ރިިއރުާ

ތެރެއިންާކޮންާބ ރެއްެގާތެރެައށްތޯާމިއީާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއް.ާދައުލަތުެގާމިފަދަާތަންފީޛީާމުއައްސަސ ތަކަކީާޭއެގާ

ތެރޭަގއި ބ ރުެގާ ތަންފީޛީާ އެއީާ ވިޔަސްާ ކަމަށްާ ހުރިާ ޮގތުަގއިާ މުައްއސަސ ތަކެްއެގާ މުސްތަޤިއްލުާ ހިމެނޭާޒ ތުަގއިާ ާ

މުއައްސަސ ތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާސިވިލްާސަރވިސްާައކީާދަުއލަތުެގާތަންފީޛީާބ ރުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާމުސްތަޤިއްލުާާ

ބޮޑީާެއއް.ާެއއަށްާއިސްތިޤުލ ލުާދީފައިވ ާސަބަބަކީާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުަވއްޒަފުންނަކީާސިޔ ސީާބަދަލުތަކ ާހުރެާ
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ާާ ކުރ ާމަސައްކަތަށްާބަދަލުނައިސްާޤައުމުާއޭެގާހަމަާޮގތުަގއިާހިންުގމަށްޓަކައިާާއެާމީހުންެގާވަޒީފ އަށ އިާއެާމީހުން

އުފެދިފައިާއޮންނަާމުައއްސަސ ާއެއްާއެއީ.ާކޮންމެާސަރުކ ރެއްާކޮންމެާސިޔ ސަތަކަިއެގންާއައިާކަމަށްާވިޔަސްާެއާާ

މަސައްކަތްކުރަންޖެ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައިާ ސިޔ ސަތުާ މާިާސަރުކ ރެްއެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހޭނެ.ާ

ހުރިހ ާ ސަރވިސްެގާ ސިވލްާ ހަމައެކަނިާ މަޖިލީހަކަށްާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ބަލ އިރުާ އުސޫލުންާ

ކަންކަމެއްާނިންމުމުެގާބ ރުާއޮވެެގންނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާިއނޭގާމިާދިމ ވެެގންާއުޅޭާމައްސަލަާއަކީާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާާ

އެ އުޅޭާ ދިމ ވެެގންާ މިާ މަޖިލީހުަގިއާާމިއަދުާ ރައްޔިތުންެގާ ހިންަގންާ ވެރިކަންާ އަކީާ މައްސަލަާ އެއްާ ބޮޑުާ ންމެާ

ތިއްބަަވއިެގންާއެާޕ ޓީާއިންާބޭނުންފުޅުވ ާމައްސަލަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހިފައިާއޮތްާޙަޤީޤަތެއްާމިއީ.ާމާިާ

މިކަން ތ ކުާ އެއްވެސްާ ދުނިޔޭެގާ މިއީާ މިދަނީ.ާ ހިނގަމުންާ މިހެންާ އެއް.ާާާކަންތައްތައްާ މިއީކީާ ނޫންާ ޮގތެއްާ ކުރ ާ

ދައުލަތުެގާ ހައިސިްއޔަތުންާ ވެރިޔ ެގާ އިސްާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ދައުރުާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ތަންފީޛީާބ ރުެގާއެންމެާއިސްާވެރިޔ ެގާހައިސިއްޔަތުންާދައުލަތުެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާހުރިހ ާކަމެއްާދަމަހައްޓ ާ

ހަިއސިްއޔަތުންާބެލެހެއްޓުމުެގ ފަރ ތެއްެގާ އޮތްާ އެޅިފައިާ ވ ޖިބުާ ދުސްތޫރީާ އަދިާ ވ ޖިބުާ ޤައުމީާ ބޮޑުާ އެންމެާ ާ

ެގާާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ މިއަދުާ ނެތީތީ،ާ ވެރިކަމުަގއިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ މިއަދުާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ދައުރުާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މަޖިލީހުެގާސިޔ ސަތުާތަންފީޛުކުރ ނެާރައީސަކުާމިާޤައުމުަގއިާނެތީތީވެާއެ ްއވެސްާހ ލެއްަގއިާމިޮގތަށްާޤ ނޫނުާހަދާ 

ބޭނުންާނަހަމަޮގތުަގއިާހިއްޕަަވންާމަސައްކަތްކުރައްަވިއެގންާނުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާކޮންމެާކަމެއްާެވސްާރަްއޔިތުންެގާާ

ކަ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ދިއުމަކީާ ދ ާ ބަދަލުވެެގންާ ވިސްނުންާ ޮގތަށްާ ނިންމ ާ މެއް.ާމަޖިލީހުންާ

މުައއްސަސ އެްއެގާާ އެާ ެވސްާ މުއައްސަސ އަކަށްާ ކޮންމެާ ވަކިކޮށްެގންާ ބ ރުާ ތިންާ ދަްއކަނީާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އޮންނަންޖެހޭނެ.ާާ ފުރުޞަތުާ މިާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަން.ާ ދީެގންާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ ދައުރުާ

ކޮބައި ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ސަރވިސްެގާ މިތަނަށާްާސިވިލްާ ފަނޑިޔ ރުންާ ކޯޓުެގާ ސުޕްރީމްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދިވެހި،ާ ތޯާ

އަދި.ާާ ކޮންތަނެއްތޯާ ައކީާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ފޮނުވަންޖެހޭ.ާ ނަންތައްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެބަޖެހޭާ ފޮނުވަންާ

ސިވިލް ހަމައެކަނިާ ކީއްެވެގންތޯާ ހިންަގވ .ާ ވިސްނަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަަގކުންާ އެއްާ ހަމަާ ާސަރިވސްާާކޮންމެވެސްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާ ޢައްޔަންކުރަންވީ.ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ފ ސްކޮށްެގންާ ނަންތައްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

އަށްާކިހިނެއްތޯާވ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާސެކެޓްރީައކަށް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކިހިނެއްތޯއޭާވ ނީާރައްޔިތުންެގާާ

އެ ކ ތިބަކަށް.ާ ޒިންމ ދ ރާުާމަޖިލީހުެގާ ޮއންނަންޖެހޭނެާ ވެސްާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނޫންތޯ.ާ ހެންނެއްނުެވވޭނެާ

ަވކިާ މަުގސަދެއްަގއިާ ވަކިާ ހުންނަނީާ އިންތިޚ ބުކުރަްއވ ފައިާ ދިވެހިރައްޔިތުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ދައުރެއް.ާ

މަޖިލީ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭނުމުަގއި.ާ އަދ ކުރުމުެގާ މަސައްކަތްާާޒިންމ ތަކެއްާ ކ ތިބެއްެގާ ހުެގާ

ޮގތަކަށްާނިޒ މުާބައްޓަންކުރެވޭކަށްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާ ެއއްޮގތަކަށްާވެސްާކުރެވޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށްާ

ބޮޑަށްާފ ހަަގކުރަންާބޭނުންވޭާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދިކޮޅުާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާހ ލަތުާއޮތީާވަރަށްާދަށްާފަންތިއަކަށްާާ
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ވެރިކަންާވެއްޓިެގ އެތެރޭަގއިާ ނެތް.ާ ލީޑަރޝިޕެއްާ އެތެރޭަގއިާ ނަމުަގއިާ ޑިމޮކްރަސީއެްއެގާ އެތެރޭެގާ ޮގސްފަިއ.ާ ންާ

ޤައުުމެގާާ ވެރިކަމ އިާ ޤައުުމެގާ ނުވޭާ ހިޔެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބަޔަކަށްާ އުޅޭާ ނޭނިގެގންާ ވެސްާ ޮގތެއްާ ހިންގ ނެާ

ައމިއް ވިސްނިދ ނެހެނެއް.ާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ހިންުގމ ާ ރަނަގޅުނުކުރެވެނީސްާާކަންތައްތައްާ މައްސަލަތައްާ ޭގތެރޭަގއިާ ލަާ

އެްއާނޫން.ާމިއީާމިކަންތައްާ ބޭރުެގާމައްސަލަތައްާރަނަގޅުކުރެވޭނެާކަމަށްާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާފަލްސަފާ 

ދެކެފަ ތިބީާއަޅުަގނޑުމެންާ މިާ އަޑުއަހ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެނިެގންދ ނެާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިާ ދެންާ ޮގތް.ާ ިމާއޮތްާ އިާ

ތިބީ،ާމިާރ އްޖޭަގއިާކަންތައްތައްާމިހ ރުާހިނަގމުންާދ ާޮގތަކީާމިއަދުާއިދިކޮޅުާސިޔ ސީާޕ ޓީންާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާާ

ކޮބަިއތޯާާ މަޖިލީހުން.ާ ރައްޔިތުންެގާ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނީާ ެވސްާ ަވޒީރުންާ ޢަްއޔަންކުރަްއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަދުާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާއަޣުލަބިްއޔަތުާއޮތީާއިދިކޮޅުާސިޔ ސީާާސަބަބަކީ.ާޭއެގާސަބަބަކަށްާަވނީާމި

ވަޒީރުންާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއަދުާ ސަބަބަށްޓަކައިާ އެާ ވ ތީ.ާ ކަމަށްާ ޖަމ ޢަތަށްާ ުގޅިފައިވ ާ ޕ ޓީތައްާ

.ާމިހ ރުާއެއޮތީާއެންމެާފަހުންާޢައްޔަންކުރ ކަށްާނުޖެހޭ.ާަވޒީރުންާޢައްޔަންކުރަންާމިާޖެހެނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން

އެކަންެވސްާއެާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުވ ާޮގތަށްާނިމިެގންާޮގސްފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިކަންކަމަކީާމިރ އްޖޭެގާސިޔ ސީާާ

ސިޔ ސީާާ ރ އްޖޭަގއިާ ައޅުަގނޑުެމންެގާ މިއީާ މިކަންކަމަކީާ ނުރައްކަލެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ހުރިާ މުސްތަޤުބަލަށްާ

ރަނަގޅު ޑީ.އ ރު.ޕީންާާމުސްތަޤުބަލުާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރަހެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެޅޭާ ހިންުގމަށްޓަކަިއާ ކަންކަންާ ޮގތުަގއިާ ާ

ޑީ.އ ރު.ޕީެގާާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ ކަންތައްތަްއކުރަންާ އެކުާ ޒިންމ ދ ރުކަމ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ވެާަވޑަިއަގންނަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާލީޑަރޝިޕަށްާއަދިާމިާމަޖިލީހުގައިާތިއްބެވިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާނިސްބަތް

ޤައުުމެގާާ ރަނަގޅުކުރަްއވަިއ،ާ ެވސްާ ކަންތައްތައްާ ޕ ޓީެގާ ނަޞޭޙަތްތެރިވަންާ ެއކުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ވަރަށްާ

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ނިޒ މުާ މިާ ޮގތެއްަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ވިސްނަަވއިެގންާ ބޮޑަށްާ މެދުާ މުސްތަޤުބަލ ާ

ވަޒީރުންާާމަަަސައްކަތްކުރައް ޮގސްާ ނަަގމުންާ ނަަގމުންާ ބ ރުތައްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އެންމެފަހުންާ ވ ށޭ.ާ

ޢައްޔަންކުރުމުެގާބ ރުާނުސީދ ާޮގތަކަށްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނެގިއިރުާސުޕްރީމްާކޯޓުންާއިްއވެވިާޙުކުުމަގއިާހުރިާާ

އެ ހަނދ ންކޮށްލަންާ ަގޑީަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ސަރވިސްެގާާވ ހަކަތައްާ ސިވިލްާ ހަމައެކަނިާ ބަޖެހޭ.ާ

ހުރިހ ާ ދައުލަތުެގާ ދަނީކީ.ާ މިާ ހިނަގމުންާ ނޫންާ މަސައްކަތެއްާ ނެުގމުެގާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ކަންތައްތައްާ

ޑީ.އ ރު.ޕީންާާ ހިނުްގމަށްޓަކަިއާ މަޖިލީހުންާ މިާ ހަމަާ ވެސްާ ކަންތައްތައްާ ހިންުގމުެގާ ދައުލަތްާ މުޅިާ ބ ރުތަކެއްާ

ންާއެނޭގ.ާޝަރީޢަތުންާނިންމެވިާޙުކުމުަގއިާމިާފަހަރުާވަޒީރުންެގާމައްސަލައިަގއިާވިދ ޅުވެފައިާއެބަާާވިސްނަމުންދ ކަ

ާއޮވޭާވަރަށްާސ ފުކޮށްާވަރަށްާޞަރީޙަާއިބ ރ ތުން...ާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދެންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުެގާަމއުޟޫޢަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާއެ
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ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހު

އަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަދައްކަމުންާމިާެގންދަނީާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލަާތަފްސީލުކުރުމަށްޓަކައިާދަްއކަންޖެހޭާވ ހަކަތަްއ.ާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮވޭާ އެބަާ އިބ ރ ތުންާ ޞަރީޙަާ ވަރަށްާ ެއވެނިާއެހެންވީމ ،ާ މ އްދ އަކަށްާ މިވެނިާ

ރިޔ ސީާާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ނިޒ މެއްާ ރިޔ ސީާ އޮތީާ ރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ ހަވ ލ ދެއްވ ފައިާ މ އްދ އަކަށްާ

ނިޒ މެއްެގާސިފަަަތައްާދަމަހަްއޓ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންކުރަންޖެހެނީާދިވެހިރައްޔިތުންާރ އްޖޭެގާދުސްތޫރީާ

ޒ މުާއިޚުތިޔ ރުކުރިާއިރުާއޮތީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާރިޔ ސީާނިޒ މަކަށޭާވޯޓުދެްއވ ފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާާވެރިކަމުެގާނިާ

ަވުގތަްއާާ ވަުގތުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ ފުށުއަރ ާ ނިޒ މ ާ ރިޔ ސީާ ހުރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާދުސްތޫރީާހަމަތަކުެގާމަތިންާބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ.ާރިޔ ސީާނިޒ މެްއެގާއެންމެާއިސްދައުރެއްާރައީސުލް

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި.ާާ ނިޒ މުާ ރިޔ ސީާ ޖެހެނީާ މިާ ބަދަލުކުރަންާ މިކަންތައްތައްާ އެހެންވީަމ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ލިބިދޭންާ

ކޯޅުންަގނޑެްއެގާ ސިޔ ސީާ ބޮޑުާ ެގނެސްދިނުމަށްޓަކައި.ާ މީހުންނަށްާ ެއާ ނިޒ މުާ ވެރިކަުމެގާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ

ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާާތެރެ މިޮގތަށްާ ނިޒ މެކޭ،ާ ސަޓަނީާ ނިޒ ެމކޭ،ާ މަސްހުނިާ އޮޅުވ ލަިއެގންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އިންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ކުރެވޭކަށެއްާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަސަްއކަތްާ ޢަމަލީާ ަމސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިޒ މ ،ާާމިހ ރުާ ރިޔ ސީާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ވަރަކަށްާ ދ ާ ކުރަމުންާ

ފުށުއަރ ާމިާބ ވަތުެގާހުރިހ ާމ އްދ ތަކެއްާަވުގތުންާވަުގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެންމެާއިސްާާ

ޙުކުމަށްާާާވ ޖިބުާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންވީމ ،ާަވޒީރުންނަށްާރުހުންާދިނުމުެގާމ އްދ ާއަކީާޝަރުޢީާކޯޓުެގ

ޙަކީާވެސްާމިާެއއްކޮށްާމިހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ރިޢ ޔަތްކޮށްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާއުވ ލަންޖެހޭާމ އްދ އެއް.ާހަމައެއ 

ދައުލަތުެގާާ ބ ރުތަކ އިާ ލިބިދޭންޖެހޭާ އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދައުލަތުަގއިާ ނިޒ ެމއްަގއިާ ރިޔ ސީާ

ހިންުގ ވެރިކަންާ އަށްާ ކޮންމެހެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ފުރިހަމައަށްާ ދައުރުާ އޮންނަާ ުމަގއިާ

ފޮނުްއވ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިނޭގތޯާ ނެތޭާ އެއްާ މައްސަލަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ެގންނަންޖެހޭާ

ކަ ބައްލަވ ާ ބައްލަވަިއެގންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ވެޓުކުރައްަވިއެގންާ މަޖިލީހުންާ މިާ ތެރެއިންާ ންތައްތަކަށްާާނަންތަކެއްެގާ

ނެތް.ާ ެއއްާ މައްސަލަާ ެގންދިއުުމެގާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ އަދ ކުރަްއަވއިެގންާ ވެސްާ ދައުރުާ މަޖިލީހުެގާ ބެއްލެވުމަށްފަހުާ

މަޖިލީހަށްާދައުރުާއަންނަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލަާއަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާައށްާއޮންނަންޖެހޭާދައުރުާ

ރައްޔިތުން ހަމައެކަނިާ ޔަޤީންާނުދީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަސަްއކަތްކުރައްވ ކަން.ާ ހިންގަވަންާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހަށްާ ެގާ

ޮގތަށްާ ބަލ ާ މަޖިލީހުންާ ވެސްާ މައްސަލަތައްާ ބައެއްާ ބަލ ާ ޝަރީޢަތުަގއިާ ނަމަހީާ ވ ނެާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މިއަދުާ

މިާދެކެމުންާއަންނަާމަންޒަރަކީާއަދިާާާނިންމަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާތިހެންާނުހައްދަވ .ާއަޅުަގނޑުމެން

ރައްޔިތުންެގާާ ރ އްޖޭެގާ މިާ އޮެވ،ާ ނިޒ މެއްާ ޕ ޓީެގާ ސިޔ ސީާ މިރ އްޖޭެގާ ދުވަހަކީާ ބޭނުންވ ާ ދެކެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ޮގތެްއަގއިާމަސައްކަތްާާ ޮއވެ،ާމިއަށްވުރެާޒިންމ ދ ރުާ ޕ ޓީތަކުެގާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތައްާ މަޖިލީހުަގއިާވެސްާސިޔ ސީާ

ހަލ ކުވެާާާކުރިއަށް ބޮޑަށްާ މިހާ  ޕ ޓީާ އިދިކޮޅުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ެގންދެވުން.ާ

ފަނ ވަމުންދ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާެއާޕ ޓީެގާލީޑަރޝިޕަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޮގވ ލަންާޤައުމީާަމޞްލަޙަތަށްޓަކައިާވެސްާތިާާ

ައރ ވަޑައިެގ ަގލަކަށްާ އެއްާ އެކަތިަގނޑަކަށްެވެގންާ މިކަންކަުމަގިއާާބޭފުޅުންާ މަސަްއކަތްކުރައްވ ށޭ.ާ ންާ

ބޭފުޅުންެގާާ ތިާ ވެސްާ ވެރިކަެމްއަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ ތިާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ދެއްވ ށޭ.ާ އެއްބ ރުލުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދުވަސްާާ ފޮނުވ ާ މިތަނަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރަްއަވންާ ބޭފުޅުންާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ރައީސަކުާ

ެއާާއަޅުަގނޑުމެ ފެނިެގންާ ތ ރީޚުަގއިާ ދިވެހިާ ރައީސަކުާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ބޭނުންވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުން.ާ ދެކެންާ ންާ

ރައީސަކަށްާވެސްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިބިދޭާއެންމެހައިާބ ރުތައްާފުރިހަމައަށްާއެކްސަސައިޒުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާ

ހަމައެކަނިާމިއަދަށްާނުވިސްނަވ ތި.ާމ ދަމ ާއަކީާވެސްާހޯދައިދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަަމށްޓަކައިާމަސައްކަތްކުރަްއވ  ާ.

އަދިވެސްާ ވިސްނަންއެބަޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދުވަހެއް.ާ އޮތްާ އަންނަންާ

ޑީ.އ ރު.ޕީ އެންމެހައިާ ތިއްބެވިާ މަޖިލީހުަގިއާ އެކުާ ހިތ މަޔ ާ ވަރަށްާ ނިންމ ލަމުންާ ވ ހަކަކޮޅުާ ެގާާއަޅުަގނޑުެގާ

ާާ ދޭން ނަޞޭޙަތްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ފަށްފަށުންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ އެކަތިަގނޑަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ

މެނިފެސްޓޯާާ ސިޔ ސީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސައްކަތުަގއިާ ޤައުމީާ އެްއކޮށްާ އަޅުަގނޑުެމންނ ާ ވެަވޑަިއަގންނަވ ށޭާ

ދުސްތޫ އެދޭާ ރައްޔިތުންާ އިޞްލ ޙަށްާާހ ސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ މިާ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ނިޒ މުާ ރީާ

 ތ އީދުކޮށްދެްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާާ:ތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

ޭވރުާާވަބަރަކ ތުހޫ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއ ދެ،ާހުޅުހެންهللاާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތު

ާާާާދ އިރ ެގ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ސިވިލ2007/5ާާާްޢިއްޒަތްތެރިާ ދިވެހިާ

ެއއްޗެްއާާ ކޮންމެވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ވ ތީާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ިއޞްލ ޙެއްާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްެގާ

ާާ ޮގތުން ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ބޮޑަށްާާދަންނަވ ލަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލުުމެގާ އެްއޗެއްާ

ހިތ މަކުރަން.ާމިާބިލުެގާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާވޭތުވެދިޔަާދުވަސްތަކުަގއިާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ބަދަލުެގންނަން ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ެގންދިޔައީާ ވިދ ޅުވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ސިވިލްާމެންބަރުންާ ޖެހުނީާ

ވިދ ޅުިވާާ މިާ އ ދެ،ާ ކަަމށް.ާ ވެެގންާ ސިޔ ސީާ ބޮޑަށްާ މ ާ މެންބަރުންާ ތިއްބެވިާ ޭއރުާ ކޮމިޝަނުަގއިާ ސަރވިސްާ

މެންބަރުންނަށްާއޭރުާތިއްބެވި.ާެއއީާމިހ ރުާކޮމިޝަނުަގއިާވެސ2ާާާާްވިދ ޅުވުންތައްާއެާރައްދުެވެގންދަނީާހަމަާއެންމެާާ

ާާ 3ާާާާާާމެންބަރުންެގާތެރެއިނ5ާާްއޭރުާތިއްބެވި 2ާާާާމެންބަރުންާހިމެނިފައިާވ ތީ،ާއެ 2ާމެންބަރުންނ ާމުޚ ތަބުކޮށްާއެ

މެންބަރުންނަށްާނިސްބަތްވ ާޮގތަށްާވިދ ޅުވެފަިއވ ާބަސްފުޅުތަކަކ ާމެދުާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ
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ާާ މެންބަރުނ2ާާާްިއނުަގތީާެއާާމެންބަރުންާމިާކޮމިޝަނަށްާހޮިވވަޑ2ާާާައ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއެ

ާާ ބޮޑަށްާސިޔ ސީެވެގންާއެ ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާމާ  މެންބަރުންނަށްާއެާފުރުޞަތ2ާާާުާސިޔ ސީާެވެގންާނޫނޭ.ާމިާ

އެންމެާ ވ ހަކަދަްއކ ލ އިރުާ ބިލަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަުމަގއިާ ނުެގންނެވީާ ލިބިވަޑަިއާ

ބަ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޮޑުާާފުރަތަމަާ ވަރަށްާ މިއީާ ކޮންބައެއްތޯ.ާ އެޅީާ ބިންގ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޖެހެނީާ މިާ ލައިލަންާ

ރައްޔިތުންާާ މަސައްކަތްާ ެއާ މަޖިލީހަށްާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންެގާ އެޅުމަށްޓަކައިާ ބިންގ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ސުވ ލެއް.ާ

ބިންގ  ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ފަހުންާ އެންމެާ ނުކުރެވިެގންާ މަސައްކަތްާ އެާ ދިވެހިާާހަވ ލުކުރުމުންާ ވަނީާ ައޅުއްވ ފައިާ ާ

ލޮބުވެތިާރައްޔިތުން.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާބިންގ ާއެޅުމަށްޓަކައިާދިވެހިާރަްއޔިތުންާވިދ ޅުވެފަިއވަނީ،ާތިމަންމެންާ

ބޭނުންވަނީާރިޔ ސީާނިޒ މެކޭ.ާމިހ ރުާސިވިލްާސަރވިސްެގާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅިފައިާއަދިާފ ސްވެފައިާވ ާއިޞްލ ޙަކީާާ

މެ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ މުއްޠަލިބުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ންބަރު،ާ

ެގނެޭވާާ މިާ ވ ނެ،ާ ދަންނަވ ފައިާ ދުވަހުާ އެާ ައޅުަގނޑުާ ވެސްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަހުސްާ އިޞްލ ޙުެގާ މިާ އިޞްލ ޙެއް.ާ

އިޞް އެާ ައދިާ ކަމަށ އިާ ނޫންާ އިޞްލ ޙެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާއިޞްލ ޙަކީާ ެގނައުމުންާ ލ ޙުާ

އަތްފައިާބަނދެިވ،ާކަސްތޮޅުެއޅުންާފިޔަަވއިާއެހެންާކަމެއްާއެާިއޞްލ ޙުެގާސަބަބުންާނުވ ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވ ނީާާ

ާާ އެފަދައިން ހަމަާ ޢިއްޒަތްތެރ39ާާާާިދަންނަވ ފައި.ާ އެާ ވ ހަކަާ ފ ސްކުރުުމެގާ އިޞްލ ޙުާ އެާ އަޣްލަބިްއޔަތުންާ ވޯޓުެގާ

ކުރަން.ާާމެންބަ ކަމެކޭާ ހެޔޮނުވ ވަރުެގާ ހަމަާ ތިއީާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ދުވަހުާ ދެއްކެިވާ އަޅަަގނޑ ާ ރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަާ އަރަިއެގންދ ނެާ ބުރޫތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ނިޒ މަށްާ ރިޔ ސީާ ިމވ ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޤ ނޫނުައސ ސީ ަގބޫލުކުރަންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެާ ާާދެންނެވިން.ާ ދައުލަތުެގ4ާާާާެގ ދިވެހިާ މިވަނީާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ދެމިއޮންނ ނާީާ ބ ރުތައްާ މިާ އަދިާ ކަމަށް.ާ ކިބައިންާ ރައްޔިތުނެްގާ ދިވެހިާ އަންނަނީާ ފެށިެގންާ ބ ރުތައްާ އެންމެހައިާ

ސިވިލް މިހ ރުާ ެގންދޭާ އެބަާ ވިދ ޅުވަމުންާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކަމަށްވ އިރުާ ކިބައިަގއިާ ާރައްޔިތުންެގާ

ސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާހޮވުމުެގާކަންތައްާނިންމ ފައިާވަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެީއާ

ރަްއޔިތުންާ ވެސްާ އަކީާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސުވ ލަކީާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ނިންމުމެކޭ.ާ ރައްޔިތުންެގާ

އެހެންކަމަށްވ އިރުގައި މީހެކޭ.ާ ވ ާ ނިންމުމަކާީާާާހޮވ ފައިާ ނިންމ ާ ނެތިާ މިކަމުަގިއާ ދައުރެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

މިސ ލެްއާާ ކުޑަކުޑަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަގައިމުވެސްާ ކަމަށްާ ކަެމއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ

ޮގ އެާ ހަމަާ ކުންފުންޏެއް.ާ ވިޔަފ ރިާ ވ ދަެވރިާ ވަރަށްާ ައކީާ ވިލ ާމޯލްޑިވްސްާ އ ދެާ ލޯޑާްާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ހެވީާ ތަށްާ

އޮފްާޑައިރެކްޓަރސްާނިންމ ާ ބޯޑުާ މޯލްޑިވްސްެގާ ވިލ ،ާ ިވޔަފ ރިާކުންފުންޏެއް.ާ ވަރަށްާވ ދަވެރިާ އަކީާ މޯލްޑިވްސްާ

ނިންމުންތައްާތަންފީޒީާމަރުޙަލ ަގއިާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިާހެވީާލޯޑްާމޯލްޑިވްސްެގާފަރ ތުންާމުވައްޒަފުންާދިނީމ ،ާާ

ާާ ހިންުގމަށް ކުންފުނިާ ހިނގ .ާާމިާ ވިސްނ ލަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެދުާ ައސަރުތަކ ާ ކުރ ނެާ ބަދަލުތަކ އިާ އަންނ ނެާ

ާާ ކުންފުންޏެްއެގާވ ހަކަާމިާދައްކަނީ.ާއެއްާކުންފުންޏެއްެގާބޯޑްާއޮފްާޑައިރެކްޓަރސްާނިންމ ާނިންމުތައ2ާާާްވ ދަވެރި
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މި ތަންފީޒުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ އެާކަންތައްތައްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ވ ދަވެރިާއަނެއްާކުންފުނިންާާާާތަންފީޒީާ ެގންނަނީާ

މުވައްޒަފުންާާ ކުންފުންޏަށްާ އެާ ދޫކޮށްލަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުންފުންޏަށްާ އަނެްއާ ވ ދަވެރިާ ނުވަތަާ މުވަްއޒަފުން.ާ

ދަތިތަކެްއާާ ވެސްާ ހިންުގމަށްާ މޯލްޑިވްސްާ ވިލ ާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ ނަމަާ އެހެންކަމަށްވެއްޖެާ މަސައްކަތް.ާ ހޯދުމުެގާ

ކަންާކަށަވަރު.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަކީާދައުލަތުެގާބ ރުތަްއާމިވަނީާވަކިކުރެވިފައޭ.ާާއަންނ ނެ

ރައްޔިތުންާމަޖިލިސް.ާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހަކީާދައުލަތުެގާއެންމެހައިާޤ ނޫނުތައްާހިންުގމުެގާބ ރުާޤ ނޫނުތައްާހެދުމުެގާ

ޮގތަށްާާބ ރު.ާހަމަާއެފަދައިންާޢަދުލުއިންޞ ފުާޤ އި މުކުރުެގާބ ރުާވެސްާމިާވަނީާމުޅިންާވަކިކުރެވިފައި.ާހަމަާއެާ

ސިވިލްާ ބަލައިލަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ސަރުކ ރު.ާ އޮންނަނީާ މިާ ޮގތުަގއިާ ބ ރެއްެގާ ހިންުގމުެގާ ދައުލަތްާ

ޢިއްޒަތް ދެންމެއަކުާ ދ ދިާ ބ ރެއްަގއިތޯ.ާ ކޮންާ މިތަނުންާ މަސައްކަތްކުރަނީާ މުަވއްޒަފުންާ މެންބަރަކުާސަރވިސްާ ތެރިާ

ތަންފީޒީާ ސަރުކ ރުެގާ ދިޔަީއާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ހަމައެކަނިާ މުވައްޒަފުންާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ

ކަމަށް.ާ ބައެއްާ ދ ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އަށްާ މަރުޙަލ ާ ތަންފީޒީާ ނިންމުންތައްާ ސަރުކ ރުެގާ މަރުޙަލ ަގއޭ.ާ

ާާ ވ  މިާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ މިއަދުާ ރަްއޔިތުންެގާާއެހެންނަމަވެސްާ ބ ރުާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުާ ބ ރުތައްާ ހުރިހ ާ ޮގތަކީާ

މަޖިލީހަށްާއޮތަތީވެާހުރިހ ާބ ރުތައްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާޖަމ ކުރުެގާމަސަްއކަތްާައޅުަގނޑުމެނަށްާކުރެވެމުންާިމާ

ާާ މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ެވއްޖިްއޔ ާ ޮގތުންާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ހޯދުމަށާްާެގންދެވެނީ.ާ

މާިާ ހުށަހަޅަންާ ސިޓީާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ވެސްާ އިޢުލ ނުކުރަނީާ

އިންޓަވިުއކުރަނީާވެސްާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުން.ާހަމާަާ ޖެހެނީާވެސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށް.ާއެާއެންމެާބޭފުޅުންނާ 

ރައްޔިތުންެގ ެވސްާ މ ކުސްދެނީާ ޮގތަށްާ ހަމައެކަނިާއެާ މަޖިލީހުން.ާ ރައްޔިތުންެގާ ވެސްާ ފ ސްކުރަނީާ މަޖިލީހުންާ ާ

ރައްޔިތުންާ މިާ ނިންމ ފައިާ ބައެއްާ ވަކިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ދައުރަކީާ މިލިބޭާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިާއަންަގނީާމިވެނިާބަޔަކަށްާވަޒީފ ާދޭށޭާކަނޑައެޅިެގން.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގ ތުަގއިާމިއީާއެންެމާާމަޖިލީހުންާ

ޮގތަކީާ ދ ންޖެހޭނެާ ެވެގންާ މިކަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އަދިާ އިންސ ފުވެރިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާވެސްާދައުރެއްާޮއެވެގންާހަމަާއެާޮގތަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވެސްާދައުރެއްާޮއވެެގން.ާާ

އީސްައކީާއަޅުަގނޑުެމންާމިއަދުާމިާވ ހަކަދައްކަމުންާދ ާޤ ނޫނުެގާމުޞައްނިފް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،

ބަލ އިރުަގިއާާ ޮގތަށްާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ހަމަާ ޭއރުާ ވެސްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށްވ އިރުާ އެހެންާ

ޮއވެެގންާމިކަންކުރ ާޮގތަށްާމިވަނީާނިންމ ފައި.ާއަދި ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާދައުރެއްާވެސްާ 16ާާހަމަާއެާޮގތަށް

ެވސްާާ ދައުރެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޮގތަށްާ އެާ ވަނީާ ނިންމ ފައިާވެސްާ މިކަންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ވަނަާ

އޮންނަާޮގތަށް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާދައުރެއްާެވސްާއޮންނަާޮގތަށް.ާޗެކްާއެންޑުާބެލެންސޭާމިާކިޔ ާއެތިާވަރަށްާާ

ޮގތަށްާނިންމ ފައިވ ާނިންމުމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާސިޔ ސީާާހަމަހަމަކޮށްާހިފެހެއްޓޭާާ

ތިބީތީާ ވެރިކަުމަގއިާ ބަޔަކުާ ވަކިާ ވަދެާ ތެރެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންތައްތަކެއްާ ޒ ތީާ އައިސްާ ވ ދަވެރިކަންާ
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ދ ާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިީއާާާޖެއްސުންކުރުމުެގާޮގތުންާަވކިާޮގތަކަށްާޤ ނޫނުތައްާބައްޓަންކުރެވެމުން

ާއެންމެާރަނަގޅުާނިންމުންތަކެްއާނޫންާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ

ާޢަބަދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ނީާމިާބިލ ާމެދުާވ ހަކަދައްކ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމީެގާކުރިންާވެސްާައޅުަގނޑުާވ 

ދެކޭޮގތުަގއިާމިާބިލަކީާމިހ ރުާފ ސްކުރަންޖެހޭނެާބިލެއްާނޫން.ާމިހެންާމިާދަންނަވ ލަންާމިޖެހޭނީާމިާބިލުަގއިާމީެގާާ

އްާކުރިންާޖުލައިާމަހުެގތެރޭަގއިާފ ސްވެާއެދިޔަާިއޞްލ ޙަކ ާުގޅިެގންާސިވިލްާސަރވިސްާކޮިމޝަނަށްާމެންބަރުންތަކެ

އަްއޔަންކުރެވިފައިވ ާހިނދުަގިއާމިއަދުާމިާބިލުާފ ސްކުރަންާއުޅެެގންާެވސްާލިބޭނެާއެްއވެސްާމަންފ ާއެއްާވެސްާާ

ާނޯންނ ނެތީވެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ.އ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް

ާ

ާދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޢަބްهللاާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނުގ

ކެތްނުވ ނެކަންާާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ އިރުަގއިާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ބިލުެގާ މިާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރިއަ ބިލުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަށ އިރަށް.ާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ތެރޭަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަސްތަކުެގާ ޮއތްާ ށްާ

މިނިވަންކަމ ިއާާ މިއަދުާ ޮގތެއްަގިއާ ޚ އްޞަާ ބޭއިންސ ފެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވެވޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ފ ސްވުމަކީާ

ބޭއިންސ ފެްއ.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ެވވޭާ ވެސްާ އަށްާ ދ ާސިވިލްާސަރވިސްާ ހޫރުވަމުންާ ދިދަާ ެއއްކޮށްާ މުސްތަޤިއްލުކަމ ާ

ިއާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުވަްއޒަފުންާމަސައްކަތްކުރަމުންާއެބަދޭ.ާއެހެނަސްާސަރުކ ރުެގާާމިއަދުާމިނިވަންކަމުެގާތެރޭަގ

މިއަދުާާ ަމސައްކަތްކުރަްއވ .ާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ ސަރުކ ރުެގާ ފެންވަރުަގއިާ ެއކިއެކިާ ވެއްދުމަށްޓަކައިާ ނުފޫޒުާ

ޤ ނޫނުެގާތެރެއިންާއަނެއްކ ވެސްާއެާބ ރުާރައީސުލްޖުމް ހޫރިއްޔ ާއަށްާހޯދަންެވެގންާއަޅުަގނޑުމެނަށްާމިާފެންނަނީާ

ވިދ ޅުވެއްޖެާާ ދެންމެާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ ތަން.ާ މަސައްކަތްކުރ ާ

ޤ ނޫނާުާ މިާ ނޫން.ާ އެހެންނެއްާ ބ ރޭ.ާ ޢަްއޔަންކޮށްލުމުެގާ ހަމައެކަނިާ އޮންނަނީާ ިމާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ެއާާތަސްދީޤުކުރުމުެގާބ ރުާވެސްާރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިެގންވޭ.ާމީެގާކުރިންާވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ 39ާާާާޤ ނޫނުާތަސްދީޤުކޮށްދެއްވ ފަިއާވަނީ.ާއަދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވޯޓުނ39ާާާާްވޯޓުން،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ
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އެާ މަްއސަލަާ އިތުރުާ އޭެގާ ވަނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ެއކުާ ފ ސްކުރުމ ާ ޤ ނޫނުާ ސޮިއކޮށްފައި.ާާއެާ ނުޖައްސ ާ އްާ

އަޅުަގނޑަށްާފެނުނުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމައްސަލަާޖެއްސިާޤ ނޫނުތައްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާިމާ

އުޅެނީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބޭނުންނުވ ާބ ރުތަކެްއާމިއަދުާހޯދައިދޭންވެެގންާކަންނޭނެގ.ާާ

ރަ ެއާާމިއަދުެގާ ޢައްޔަންކުރުމުަގއިާ މެންބަރުންާ ކޮމިޝަނަށްާ ސިވިލްާސަރވިސްާ ނުވޭާ ބޭނުމެއްާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ފަސްޖެހިވަޑައިަގންނަވ ާާ ފަހަރަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކުރައްވަންާ ވެސްާ ހުވައިާ ޮއންނ ކަށް.ާ ވެސްާ ދައުރެއްާ މަނިކުފ ނުާ

މެދުަގ މެންބަރުންނ ާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ މައްސަލަތަްއާާމިނިވަންާ ކޯޓުތަކުންާ ބައެއްާ އެޮގތުންާ އި.ާ

މުއައްސަސ ތަކުގައި.ާާ މިނިވަންާ ތިބިާ އެބަާ މެންބަރުންާ ވެސްާ ނުކުރުވ ާ ހުވ ާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ އައިމަާ ނިމިެގންާ

ދ އިރ ެގާާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ެގންނަންެވެގންާ ބަދަލުތަކެއްާ މިާ ރޫޙަށްާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އެބަޖެހޭާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެންާޢިއްޒަތް ވެސް.ާ މެދުަގއިާ ސަބަބ ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ިއޞްލ ޙުތައްާ އެާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ކުރިންާ މީެގާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ހަމާަާ އަދިާ އުޅުމުން.ާ ލ ންާ މީސްމީހުންާ އުސޫލުންާ ލ ާ ެއކްޓިވިސްޓުންާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ މިނިވަންާ ދިމ ވީާ އެކަންާ

މީސްމީހު ހަދ ނެާ ޮގތްާ ބުނ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިއ ާއެހެންމެާ ހަމަާ ލ ންއުޅުމުން.ާ ކޮމިޝަންތަކަށްާ އެާ ންާ

ރައިޓްސް ހިއުމަންާ ަވނީާނަމަާ ކަމުަގއިާ ބުނަނީާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ޤ ނޫނެއްާ ާާއިމްެވެގންވ ާ އެާާކޮމިޝަނުެގ ޤ ނޫނަކީ.ާ

5ާާާޤ ނޫނުަގއިާކިހިނެއްތޯާއޮތީ.ާެއާޤ ނޫނުަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބ ރުތަކެއްާލިބިެގންާދިޔައީ.ާއޭރުެގާއެތ ާތިބި

މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނަންާ ރައީސްެގާ ނައިބުާ ހުރިާ އެތ ަގއިާ އޭރުާ ހުށަހެޅި.ާ އެދިާ އެކަމަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ

އެބަޖެހޭ.ާސުޕްރީމްކޯޓުަގިއާާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކިހިނެއްތޯާ ހިފެހެއްޓީާ ނުފޮނުވ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އަދިވެސްާއެހެންާާާާއްސަލަތަކެްއެގާތެރެއަށްާޕޮލިސްއ ާކޮމިޝަންެގާމަތަޅުއެޅުވިާހިސ ބުންާނޫނީާޖުޑީޝަލްާސަރވިސް

ހުންނެިވާާ ކަމުަގއިާ މެންބަރުާ ކޮމިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ހ ދިސ ަގއިާ ދިޔަާ ވަދެެގންާ އެތެރެއަށްާ އެތ ާ ބަޔަކުާ

މަނިކުފ ނަކީާސިޔ ސީާާާާއޭރުެގާނައިބުާރައީސްާއެތަނަށްާވަޑައިެގންނެވީމަާއެާމަނިކުފ ނަށްާދިންާއަދަބެއްެގާޮގތުންާއެ

ދަންނަަވންާާ އެހެންވީމ ،ާ ނުފޮނުވީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނަންާ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ބަލ ފައިާ ކަމަށްާ މީހެއްާ

ނަަމާާ ވަނީާ ކަމުަގއިާ އިސްކުރައްވ ާ މަޞްލަޙަތުާ ޤައުީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިއުޅެނީާ

ކުާހަމަާއެއްެވސްާިއންސ ފެއްާނެތިާބޭރުކޮށްލައިެގންާނުވ ނެ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރަމުންާދ ާބަޔަ

ނަންާ ފަނޑިޔ ރުެގާ ުއއްތަމަާ އިންތިޤ ލީާސުޕްރީމްކޯޓުެގާ ކަންީވ.ާ ކިހިނެއްތޯާ ފަނޑިޔ ރަށްާ އުއްތަމަާ ސުޕްރީމްކޯޓުެގާ

ށްާނައީ.ާހަމަާއެންމެާހ ދިސ ާއެއް.ާކީްއވެތޯާއުއްތަމަާފަނޑިޔ ރެްއެގާޮގތުަގއިާދެވަނަާބުރަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަ

އެންމެާދުވަހެއްެގާކަންތައް.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާޤ ނޫނުތަކުންާއެބަޖެހޭާއެާކޮމިޝަންތަކުަގއިާތިބިާ

މެންބަރުންނަށްާއެކޮމިޝަންަގިއާތިބެވުމުެގާފުރުޞަތުތައްާތަނަވަސްކޮށްދޭން.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާއެކޮމިޝަންަގއިާެއާާ

ފުޅުންާތިއްބަވ އިރުަގއިާމިނިވަންކަމ އިާއިންސ ފ އިާހަމަހަމަާކަމުެގާއުސޫލުެގާތެރެއިންާޢަމަލުކުރެވޭނެާޮގތްތަކަކަށްާާބޭ

އެާބޭފުޅުންެގާމިނިވަންކަންާދެވޭނެާޮގތަކަށްާމިާޤ ނޫނުތަްއާބައްޓަންވ ންޖެހެނީ.ާއެހެންެވ،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާާ
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ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންާާހުޅުހެންވޭރުާ ޤ ނޫނަކީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މަނިކުާ މޫސާ  މެންބަރުާ

115ާާހަމަގައިމުވެސްާބަލަިއަގންނ ނެާޤ ނޫނެއްާނޫނޭ.ާއެާޤ ނޫނުާބަލައިާނުަގތުމުެގާސަބަބުންނޭާޤ ނޫނުާއަސ ސީެގާާ

ރައީސުލްޖުމްހޫ ވ ާ ފަރ ތްކަމުަގިއާ ކަނޑައަޅ ާ ސިޔ ސަތުތައްާ މައިަގނޑުާ ވ ާ )ބ(ަގިއާ މ އްދ ެގާ އަށްާާވަނަާ ރިއްޔ ާ

ލިބިެގންވ ާބ ރުތަކެއްާއުނިެވެގންނެއްާނުދޭ.ާއެކަންާއުނިވެެގންދ ާކަމަށްާވަނީާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާއެކަންާ

މިކަންާާ ޤ ނޫނަކުންާ ިމއޮތީާ ބޭނުންވެފައިާ ކުރަންާ މިނިަވންާ މިއަދުާ މިސިޔ ސަތުތަކ ިއ،ާ ޤ ނޫނަކުންާ އެނޭގނެ.ާ

ޤަބޫލުކުރެވިެގ ކަމަށްާ މެންބަރުާާކުރަންޖެހޭނެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މިއަދުވެސްާ އެހެންެވެގންާ ންާ

ޤ ނޫނަކުންާއެބ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއަތްަމއްޗަށްާެގންދަންވެެގންާމަސަްއކަތްާމިާކުރަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ

ަގއިާވަނީާނަމަ.ާހަމަާގައިމުވެސްާމިއަދުާމީެގާފައިދ ތަކެއްާވެސްާއެބައޮތް.ާެއްއޮގތަކަށްާމިާބިލުާފ ސްވެއްޖެާކަމު

ޤައުމުެގ2013ާާާާ މިާ ޕ ޓީާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ބަލިކުރަްއވ ،ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ރިޔ ސީާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ވެރިކަމ ާހަވ ލުވ ނެ.ާއޭރުަގިއާއެާަވުގތުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާައކަށްާހުންނަާމީހަކަށްާއެބައޮތްާ

އަހަރުވ ނެތީވެާނަންާފޮނުވުމުެގާފުރުޞަތުާވެސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުމެއ5ާާާްރިވސްާކޮމިޝަންާމިހ ރުާާސިވިލްާސަ

އަބަދުމެާ ކޮމިޝަނަކީާ ސަބަބަކީާސިވިލްާސަރވިސްާ ބޭނުންނުވ ާ ދޭންާ އެހެންާ ދޭކަށް.ާ ވެސްާ ދުވަހަކުންާ އެާ ނުވޭާ

ރުާވެސްާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެބަފެނޭާހިއުމަނާްާސިޔ ސީާވ ންޖެހޭާތަނަކަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުނުކުރެޭވތީ.ާމިހ 

ނެތުމުެގާ ޤ ނޫނުތައްާ ކަހަލަާ ބައެއްާ މަންޒަރު.ާ އުޅޭާ ވެެގންާ ސިޔ ސީާ ތަންތަންާ ކަހަލަާ ކޮމިޝަންާ ރައިޓްސްާ

ސަބަބުންނޭާކިޔައިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހަޖޫޖަހ ާފ ޑުކިޔަމުންާދ ާމައްސަލަ.ާއެކަމަކުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ

ކުރިާއެންމެާޤ ނޫނެއްާެވސްާއެތ ަގއިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާބައްލަވ ލެއްވިތޯ.ާމީާައޅުަގނޑުމެންާސުވ ލުކުރަންޖެހޭާފ ސް

ރައްޔިތުންެގާާ ވެސްާ ކޮމިޝަނަކީާ އިންޓެްގރިޓީާ ޕޮލިސްާ ސިފައިން،ާ އެހެންމެާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއް.ާ މައްސަލަާ

ކޮމިޝަ ެއއް.ާ ކޮމިޓީާ ވ ާ ޢައްޔަންކޮށްފައިާ މައްސަލަތަކެއް.ާާމަޖިލީހުންާ ަ ބޮޑުާ މާ ނެތްާ ކޮމިޝަންަގއިާ އެާ ނެއް.ާ

އަބަދުވެސްާއުޅެންޖެހެނީާެއކޮިމޝަނ އިާސަރުކ ރ ާތަޅ ފޮޅ ާހިސ ބުގައި.ާނޫނިއްޔ ާރަްއޔިތުންަެެގާމަޖިލީހަށްާައއިސްާާ

އަދ ކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ބަޔަކަށްާ ައދ ކުރ ާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ެއހެންވީމ ،ާ މައްސަލަ.ާ ޤ ނޫނުާޖަވ ބުދ ރީނުވެވޭާ ނެ.ާ

ކޮންމެާޮގތަކަށްާއޮތްކަުމަގއިާވިޔަސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާބ ރުތައްާބޭނުންާނުވ ާކަމަށާްާ

ީމެގކުރިންާކަނޑައަޅ ފައި.ާވުމ އެކުާއަޅުަގނޑުާއެދެންާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނީާ

ރަްއވ ާމިާޤ ނޫނުާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުންާބޭރުކޮށްދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާވެސްާއެާކަމަށްާރިޢ ޔަތްކު

ާރައީސްާ.

ާ

ާފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އިރ ެގާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަހެންވޭރުާދެކުނުާދ 
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މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ ފައިާއޮތާްާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާމިާ

ާާ ތ އީދުކޮށް އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ އިޞްލ ޙުކުރުމުެގާ ޤ ނޫނުާ ސަރވިސްާ ވ ހަކަދެއްކުމުެގ2ާާާާސިވިލްާ ފަހަރަށްާ ވަނަާ

ތެރޭެގާާ ދ އިރ ެގާ މަުއޟޫޢުެގާ ނިޒ މުެގާ ވެރިކަމުެގާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ އަކީާ މައްސަލަާ މިާ ހޯދީ.ާ މިާ ފުރުޞަތެއްާ

ާ އެކަމަށްާ އެނަޒަރުންާ ވ ތީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލައަކަށްާ ވ ތީ.ާ ބޭނުންާ ބަލައިލަންާ ކުޑަކޮށްާ ހަމަާ

ރިޔ ސީާާ ުއޅެނީާ މިާ ވެސްާ ވޯޓުލަިއެގންާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ލިޔެެގންާ ވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

އެކަމާ  ފަހުންާ ދ ދިާ އެހެންނަމަވެސްާ ބަލައިެގން.ާ ކަމަށްާ އުޅޭާ ބައްޓަންކޮށްެގން،ާ ވެރިކަންާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ާނިޒ މަކަށްާ

ބަލަނާީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިވެސްާ އެހެންނަމަވެސްާ ައޑުިއވިއްޖެ.ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ކަހަލަާ ވެސްާޝައްކުވ ާ މެދުަގއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ މިކަންކަންާ އުސޫލުންާ އޮންނަާ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔ ސީާ

ޔ ސީާނިޒ މެއްެގާތެރޭަގއިާމިކަންާއޮންނަންޖެހޭނެާޮގތަށްާއެކަންާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއެާއޮތީާރިާ

ތަފ ތަކީާާ މަިއަގނޑުާ ނިޒ ެމއްެގާ ރިޔ ސީާ ނިޒ މަކ އިާ ބަރުލަމ ނީާ ތަފ ތަކީާ ަމއިަގނޑުާ އ ދެ،ާ ެގންނަން.ާ އަނބުރ ާ

ާއިންތިޚ ބުކުރ ާރިޔ ސީާނިޒ މެއްަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަކީާވަކިންާދަުއލަތުެގާމުއައްސަސ ާެއއްާޮގތަށްާވަކިން

އެޖެންޓުންާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގއިާތިބޭ،ާެއއްާއޭޖެންޓަކީާމިާމަޖިލިސް.ާއަނެްއާއޭޖެންޓަކ2ާާާާީއޭޖެންޓެއް.ާދައުލަތުެގާާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖެ ތިބެނީާ މިާ މަޖިލިސްަގއިާ މިާ ދ އިރ އަކުނ77ާާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ކޮންމެާ ބަހ ލައިެގންާ ދ އިރ ާ

ާާ މީ މިތަނަށްލ .ާ ެއއްކޮށްލަިއެގންާާމެންބަރެއްާ ދ އިރ ތައްާ ހުރިހ ާ މުޅިާ ެއއްާއޭޖެންޓު.ާދައުލަތުެގާއަނެއްާއޭޖެންޓަކީާ

އިންާާ މަޖިލިސްާ މުޅިާ ެއއީާ ތަފ ތު.ާ ނިޒ މެއްަގއިާ ބަރުލަމ ނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ެއީއާ އޭޖެންޓު.ާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ

ންާކަނޑަައޅަނީާހިންގ ާފަރ ތް.ާއެހެންވީމ ،ާާނަމަވެސްާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގިއާރައްޔިތުނަަގނީާހިންގ ާފަރ ތް.ާއެހެން

ވެރިކަންާހިންގ ާފަރ ތަށްާވެރިކަންާހިންުގމަށްާބޭނުންވ ާއެންމެާއަސ ސީާއެއްާކަމަކީާެއާކަމަށްާބޭނުންވ ާއިދ ރީާ

އޮތްާާ ކުރީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއިން.ާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ލިބެނީާ މިާ ަވސީލަތްާ އިދ ރީާ އެހެންވީމ ،ާ ބައި.ާ

ނޫންާާާނިޒ މުެގ ތެރެއަކުާ މަފްހޫމުެގާ އެާ ނުކުރަން،ާ ބޭނުމެއްާ ވެސްާ ނަންާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ތެރޭަގއިާ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބުރުަގއިާ އައިާ ވަކިވެެގންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރީކީ.ާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވެސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެބަާވޭހެން.ާާާާފަސޭހަާއޮޅެން.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއޮޅުވ ލަން.ާމިާދެޮގތުންާކުރެ،ާދެާޮގތް

އޮޅޭހެންާވެސްާހީވޭާއަދިާޮއޅުވ ލ ހެންާވެސްާހީވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޭއެގާރެކޯޑުާރަނަގޅަށްާސ ފުކޮށްލަންާވެއްޖިއްޔ ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާބަލަންޖެހެނީާރިޔ ސީާނިޒ ެމއްެގާތެރޭަގިއާސިވިލްާސަރވިސްާެއއްާޮއންނ ނެާޮގތްާޢިއްޒަތްތެރިާާ

މޫސ ާމަނިކުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއެާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްކުރަނީާއެާޮގތަށްާއެކަންާާާާމެންބަރު

ލިބިެގންވޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބ ރުާ ޯއވަރސައިޓުެގާ ވެސްާ އިރުާ އޮންނަާ ވަކިކޮށްފައިާ މިޮގތަށްާ އ ދެ،ާ އަނބުރ ލުމަށް.ާ

މުއަަައްސަސ ތަކާ  މިނިވަންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މަސައްކަތްާާާާމިސ ލަކަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ކޮމިޓީންާ ބެހޭާ

ހިނގ ނުހިނގ ާޮގތްާބަލ ާޭއެގާތަފްޞީލެއްާބެލިދ ނެ.ާއ ދެ،ާދެންާމިާއަންނަނީާވެރިކަމުެގާދެވަނަާމަފްހޫމް.ާއެީއާާ
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އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުެގާތެރޭަގއިާވެސްާވަރަށްާިގނަިއންާދިމ ވ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުންާކުރަންާ

ޮއތޭާާއުޅޭ އެބަާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަރަނީާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ ހުއްޓުވުން.ާ ކަންތައްތަްއާ ާ

ބެލުން.ާ ޮގތްާ ނުހިނގ ާ ހިނގ ާ ނުވަތަާ އޯވަރސައިޓްާ މެދުވެރިކޮށްާ ކޮމިޓީތައްާ ހަދ ފައިާ އެރޭންޖުމަންޓްސްތަކެއްާ

ހަޅުއްވ ފައިާއެާއޮތީާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނެްއާާއެހެންވީމ ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަ

ެއީއާާ ފ ސްކުރީމ ،ާ ނަންތައްާ އެާ މަޖިލީހުންާ މިާ ހުށަހެޅުއްވީމަާ ނަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތަކީ،ާ އޮންނަންވ ނެާ

އުސޫލަށްާާ އެާ ތ އީދުކުރަނީާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހައްދަވަން.ާ ކަމަށްާ ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ

ކޮށް،ާބަރުލަމ ނީާއުސޫލުންާއެކަންކުރ ާޮގތަށްާމިހ ރުާއޮތްާޮގތްާބަދަލުކޮށްާއ ދެ،ާފ ހަަގކޮށްލަންާމިހ ރުާއޮތްާއެކަން

ޮގތަކީ،ާދ ދިާފަހުންާއިހަކަށްާދުވަހަކުާއެކަންާމިާމަޖިލީހުންާއަނބުރ ލިާޮގތެއް.ާމިކަންާއޮތީާކުރިންާރަނަގޅަށް.ާާ

ާާ ރުޖޫޢަކޮށްދޭން ެއކަންާ ެއޮގތަށްާ އޮތްާއެހެންވީމ ،ާ ހުށަހަޅ ފައިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އެދިާ

ާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކޮށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ލ ޙ ާބެހޭާޮގތުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިާސިވިލްާސަރިވސްެގާޤ ނޫނަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިޞް

ައޅުަގނޑަށްާާ އިޞްލ ޙުާ މިާ މަޖިލީހުަގިއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމާ މިއަދުާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަނިކުފ ނަށާްާ އެާ ހުށަހެޅުމަަަކީާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ

ހެޅިފައިާއޮތްާިއޞްލ ޙެއް.ާސަބަބަކީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާމަޖިލީހުެގާވިސްނިަވޑައިނުެގންާވަރަށްާޯގސްކޮށްާހުށަ

ފިކުރުންާާ ސިޔ ސީާ ވިސްނުމ އިާ ސިޔ ސީާ ނިންމައިފިއްޔ ާ ކަމެއްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިއޮތީާ މިއަދުާ ރޫހުާ

ިވސްނުމުަގ ސިޔ ސީާ ނިންމަވައިފިްއޔ ާ ކަެމއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޮންނ ނީ.ާ ކަމެކޭ.ާާއެްއކިބ ވެފައޭާ ކުރ ާ އިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާދައުލަތުެގާހުރިހ 115ާާާއެހެންމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންާބަހައްޓަންޖެހޭާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ފަރ ތަކީާ އޮތްާ ހަވ ލުކުރެވިފައިާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މަސައްކަތްކުރެވޭތޯާ ުގޅިެގންާ މުއައްސަސ ތައްާ

ތެރިާރައީސްާއައިނުާއެޅީމަާމަނިކުފ ނުެގާމޫނުާއަޅުަގނޑަށްާރަނަގޅަށްާނުފެންނ ތީ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާޢިްއޒަތްާ

ހުށަހެޅުނީމ ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާއެްއޮގތަށް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫހ ާއެްއޮގތަށް،ާއިޞްލ ޙެއްާ

ާާ ޢިއްޒަތްރި މިާ މިއަދުާ ިއއްތިފ ޤުންާ އުޅެނީ.ާ މިާ ކަމުނުޮގސްެގންާ އިޞްލ ޙުާ މަޖިލީހުެގާމިާ ކޮންޓްރޯލް،ާ މަޖިލީހުެގާ

ލިބިފައި.ާާ އަށްާ ޕ ޓީާ އިދިކޮޅުާ ދިމ ާ ލިބިފައި.ާ އަށްާ ޕ ޓީާ ވ ދަވެރިާ ޕ ޓީއ ާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ މިއޮތީާ މެޖޯރިޓީާ

މަޖިލީހުަގިއާ ކަމަށްާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދ ންޖެހޭނީާ ނިމިެގންާ ވެސްާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ

ޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާވ ދަވެރިާޕ ޓީެގާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާމީަގއިާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާތިއްބެވިާއަދިާމަ

ޙަޤީޤަތަކީާހަމަާއެާބޭފުޅުންާމީެގާކުރީަގއިާތިއްބެވިާއެާވެރިކަމަށްާތ އީދުކޮށްެގންާދިޔަ،ާނެިގެގންާދިޔަާމައުމޫނިޒަްމާާ
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ހުރި އުފެދުނުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާވެރިކަމުަގއިާ ހަމަާ ހުރީާ އުފައްދ ފައިާ ކޮމިޝަނެއްާ ހ ާ

ހުންނެވިާ އޭރުަގއިާ އުފެއްދުނީާ ކަމިޝަންާ އުފެއްދިާ ތަޙުޤީޤުކުރަންާ މައްސަލަާ ފެނުނީ.ާ މިނިކަށިާ ތެރެއިންާ ތީމުޭގާ

އުފެދުާ ކަމިޝަނެއްާ ހުރިހ ާ އުފެދުނުާ ދިޔައީ.ާ ފެނިެގންާ މިނިކަށިާ ޖަލުތަކުންާ ނީާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ

ކަމިޝަންތައްާ އުފެދުނުާ ދިޔައީ.ާ މަރުވެެގންާ ޖަލުތަކުަގއިާ ދަރީންނެއްާ އެތައްާ ޤައުުމެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ

ހުރިހ ާކޮމިޝަނެްއާާ ުއފެއްދިާ ހުލިެވެގންާދިޔައީ.ާ ބޭންކުތައްާ ހުރިާ މިާޤައުުމަގއިާ އުފެަެއްދީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ

ޤައުުމަގ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ދިޔަީއ.ާާއުފެއްަްދީާ ހުލިެވެގންާ ކުންފުންޏެއްާ އޮތްާ އުފެދިފައިާ އުފެދުނިްއޔ ާ އިާ

ކުރ ާ ދަތުރުފަތުރުާ ވަިއެގާ ހުރިހ ާ ޤައުުމެގާ މިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ހަމަާ އުފެއްދީާ ކޮމިޝަނެއްާ ހުރިހ ާ އުފެއްދިާ

ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . އުފެއްަްދީާ ކުންފުނިތައްާ އިންާ އަިއއްސަާ ދަށަށްާ ބެލުމުެގާ ހުލިވެެގންާާބޯޓުތައްާ ބޯޓުތަްއާ އެާ

ދިޔައިރުާއެާމައްސަލަާބަލަންާއުފެއްދިާކޮމިޝަންތައްާއުފެއްަްދީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނާީާ

ޤައުމުަގއިާބޮޑެތިާހަމަނުޖެހުންތަކެއްާހިނގ ާދިޔައިމ ާއުފަްއދަންޖެހޭާވަުގތީާކަމިޝަންތަކ އިާދ އިމީާކަމިޝަންތަކ ާާ

ކަމިޝަންތައް އެކަންާާހުރިހ ާ ވިދ ޅުވީާ ބޭބޭފުޅުންާ މިާ ހަމަާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާ ހުންނެވިާ އޭރުަގއިާ އުފެދުނީާ ާ

މުއަަަްއސަސ ތަްއާާ ެއކިއެކިާ ދައުލަތުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ތަފ ތަކީާ މިއަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އޭ.ާ ކުރަންވ ނީާ

ރަާ ދެއްަވއި،ާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިޚްތިޔ ރުާ ބ ރ އިާ ހޮވޭާހިންުގމުެގާ ކޮމިޝަނަށްާ މިާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޢުލ ނުކޮށްެގން،ާ މިާ ފޮނުވ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގާ

އިޢުލ ނުކޮށްެގންާކުރިމަތިލ ންާބޭނުންވ ާބޭފުޅުންެގާހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާނަންތައްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިާމަޖިލީހަށާްާ

މ ،ާމަޖިލީހުންާމިއޮތީާމިކަންާފ ސްކޮށްާނިންމ ާޮގތަށް.ާމީަގއިާކޮބައިތޯާމައްސަލަާައކީ.ާެއއްވެސްާަމއްސަލަާާފޮނުއްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާ ޤައުމުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ވަނީާ މިާ މައްސަލަައކަށްާ ހަމައެކަނިާ މީެގންާ ނުފެނޭ.ާ މިައކުންާ އެއްާ

އޭރު ޮގސްެގންނުވ ނޭ.ާ ކަެމއްާ ޮގތަކަށްާ ވ ާ ކަމެއާްާބޭނުންފުޅުާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ވިްއޔޭ.ާ ސިޔ ސީާ ންާ

ނިންމައިފިއްޔ ާސިޔ ސީާެއއްާނުވެއޭ.ާކިހިނެއްތޯާމިާޙަޤީޤަތްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤަބޫލުކުރެވޭނީ.ާޤައުމުާމިާއޮތީާާ

ަގއިާހުރިާސިޔ ސީވެފައި.ާޤައުމުެގާއުތުރ އިާދެކުނުާސިޔ ސީވެފަިއ،ާޤައުމުެގާއަތޮޅުތައްާސިޔ ސީެވފައި،ާއެާއަތޮޅުާ

ސިޔ ސީވެފައި.ާާ އިންސ ނުންާ މިއުޅޭާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ސިޔ ސީވެފަިއ.ާ ަމުގތައްާ ރަށްތަކުެގާ ސިޔ ސީވެފަިއ.ާ ރަށްތައްާ

އޮތްާާ މިހެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސިޔ ސީވެފައި.ާ ދަންދެންާ ނ ރަށްާ ހިމަާ އެންމެާ ސިކުނޑީެގާ އިންސ ނ ެގާ

ވިސްނުމެާ ސިޔ ސީާ ފިކުރެއްަގއިާ ސިަިޔ ސީާ އޮޅުމަކުންާާހ ލަތުަގއިާ ވިސްނުމެްއަގއިާ ނުރަނަގޅުާ ސިޔ ސީާ ްއަގއިާ

ރައްޔިތުންނަށްާމިއޮތީާއިދިކޮޅުާޕ ޓީއަށްާމެޖޯރިޓީާދެވިފައި.ާއޭރުަގއިާވިދ ޅުވަމުންާައއީާިމާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުނާްާ

ސަރުކ ރުާ މަސައްކަތަކީާ ކުރ ނެާ މަޖިލީހުންާ އަދިާ ދ ނީާ ފ ސްވަމުންާ ނަންތައްާ ކަމިޝަންތަކ އިާ ާާހުށަހެޅޭާ

ތިމަންނ މެނާްާ ޢަމަލުކުރުމަށޭާ ޮގތަކަށްާ ލިބިދޭނޭާ ރ ހަތުާ އ އިާ މަންފ ާ ލ ބަޔ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމ އިާ

ާާ ަގންދީާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންެމާާާާސުބްޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ هللاާމ ތްތެދުވެރިވ ނީ.ާައޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހަށްާއިސްވިާދުވަހު
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ަވޔ ާއެްއޮގތަށްާޢަަމލުކުރުންާމަތީާދެމިހުންނ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުާާމެންބަރަކުާހުވަެއއްާކުރީމު.ާައދިާއެާހު

ވެސްާކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސިޔ ސީާފިކުރެްއަގިއާޤައުެމއްެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެކަނިާާ

ވ  ދެކެވެމުންދ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ހައްދަވަިއ،ާ ކަމަށްާ ބޭފުޅެއްާ ހަަމާާހުންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ އަކީާ ހަކަާ

ވެެގންާާ ސިޔ ސީާ ހ ލަތުާ ހުރިހ ާ މިދެންނެވިާ ޤައުމުެގާ ދަންނަވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ހިތ މަކުރ ާ އެކަމަށްޓަކައިާ

ސިޔ ސީެއްއާާ ނިންމައިފިއްޔ ާ ކަމެއްާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވިދ ޅުވަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔައިރުާ

އިންސ ފުވެރިކޮށޭ ލޮބުވެތާިާނުވ ނެއޭ،ާ ޤައުމުެގާ މިާ މިއަދުާ މެދުާ ޙަޤީޤަތ ާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮންނ ނީ.ާ ާ

ރައްޔިތުންާިވސްނ ާފިކުރުާހިންގ ނެ.ާއަބަދުވެސްާހިންގ ނެ.ާޤައުމ ާދޭތެރޭާހިންގ ނެ.ާމިާޤައުމުެގާކޮންމެާރައްޔިތަކީާާ

ޢިއްޒަތް މިާ ނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ ވަކިާ އެއް.ާ ދަރިާ ލޯބިވ ާ ނޫން.ާޤައުމުދެކެާ މެންބަރުންނެއްާ މަޖިލީހެުގާ ތެރިާ

ސިޔ ސީާޕ ޓީެގާވިސްނުމަކަށްާވީތީާއެްއާނޫން.ާމިާޤައުުމަގއިާއުފެދޭާހުރިހ ާކޮމިޝަންތައް،ާހުރިހ ާކަމިޝަންތަްއާާ

ސިޔ ސާީާ ދ ނީާ ދެންާ ކިޔަސް،ާ ކައުންސިލޭާ ސިޓީާ ައދިާ ކިޔަސް،ާ ކައުންސިލޭާ ައތޮޅުާ ކިޔަސް،ާ ކައުންސިލޭާ ރަށުާ

ސިޔ  ބިލަކީާާފިކުރެއްަގއި،ާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިާ މިހ ރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ވިސްނުމެއްގައި.ާ ސީާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހޭާސަބަބަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ކަމަަަށްާ ބިލެއްާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާސައްތައިންާސައްތަާ

މަސްއޫލިއްޔަތ އ115ާާި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ކަމެއްާވަނަާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ވ ޖިބުތަކުެގާ ާ

ޕ ޓީެއްއެގާ ބެލުން.ާއެހެންވީމ ،ާސިޔ ސީާއިދިކޮޅުާ ުގޅިެގންާމަސައްކަތްކުރެވޭތޯާ މުައއްސަސ ތައްާ ޤައުމުެގާއެކިއެކިާ

ކިހިނެއްތޯާާ ޤައުމުާ ކޮމިޝަނަކުންާ ހޮވ ާ އެއްޮގތަށްާ ވިސްނުމ ާ ފިކުރ އިާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ މަޖިލީހަކުންާ އޮތްާ މެޖޯރިޓީާ

ެއާާރައީ ސަބަބަކީާ ނުހިންޭގނެ.ާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސަބަބަކީާ ކަމެއް.ާ މިާ ނުވ ނެާ ހިންގ ނީ.ާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ލ ބަޔ ިއާާ ރައްޔިތުންެގާ ޤައުމެްއެގާ އެާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤައުމެއްެގާ ވިސްނުން.ާ އިދިކޮޅުާ ހުންނ ނީާ ބޭފުޅުންެގާ

ދަވެރިާއިދިކޮޅުާޕ ޓީއަށްާއެންމެާބޮޑުާސިޔ ސީާފައިދ ާކުރ ނޭާާމަންފ ާއަށްާކުރ ާކަންތައްތަްއާކޮށްނުދިނުންާއެއީާވ 

އަށްާާ ޕ ޓީާ ބޭފުޅެްއެގާ ެއާ ފައިދ ާ ސިޔ ސީާ ވިސްނަންވީާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތައް.ާ

އެާ ވިސްނުންފުޅ ާ ެގންުގޅުއްވ ާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހޯދައިދިނުމަށްާ ޤަުއމަށްާ ބަދަލުަގއިާ އްޮގތަށްާާހޯދައިދިނުމުެގާ

މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވ ނީ.ާ މިކަންާ ދީލ ލައިެގންާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ބެހޭާ ތަރައްޤީއ ާ ޤައުމީާ ވެސްާ މަޖިލީސްާ

ކޮމިޝަނެްއާ އުފައްދަންޖެހޭާ ނެހެދިެގން،ާ ޤ ނޫނެއްާ ހަދަންޖެހޭާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނުކުރެިވ،ާ ކަމެއްާ

ލުމެްއެގާޒިންމ ާމިއަދުާއުފުލަންޖެހޭނީާވ ދަވެރިާއިދިކޮޅުާޕ ޓީ.ާސަބަބަކީާނުއުފެއްދިެގން،ާޤައުމަށްާލިބޭާކޮންމެާގެއް

ދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއެާބޭފުޅުންާެއާދުަވހުާދެއްކިާއިތުބ ރ އި،ާދެްއވިާޔަޤީންކަމ ާެއއްކޮށްާިމއަދުާ

ޓީއ ާއެއްކޮށްާސ ބިތުކަންމަތީާސަރުކ ރުާމިއޮތީާމެޖޯރިޓީާއެާބޭފުޅުންނަށްާދެއްވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާެއާދިންާމެޖޯރި

މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނީާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ ދެމިހުރެެގންާ ޮގތުަގއިާ ޙައްޤުާ ހަލ ލުާ މަތީަގއިާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާވެސްާހަމައަކަށްާނޭޅޭނެ.ާއަދިާމިހެންާއުފެދޭާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންތަކ ިއާއަދިާިމާ
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ންާކޮމިޝަންތަްއާވެސްާމިާބުނ ާފިކުރުަގއިާއުފައްދަިއެގންާނޫނިްއޔ ާމިއެްއާކ މިޔ ބެއްާނުކުރެވޭނެ.ާާނޫނަސްާއެހެ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހޮވެންާ ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސްާ ސިިވލްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނަން ބޭނުންވ ާ ބޭފުޅުންާ ޕ ޓީެގާ ވ ދަވެރިާ ޤަބޫލުކުރެވޭނީާ މިހ ރުާމަޖިލީހުންާ ެއއީ،ާ ކަންތައްތަކެްއ.ާ ފުޅުތަކަކ އި،ާ

ކުރިމަތީަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދޭާ އެބަާ އަޑުިއވެމުންާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އިލެކްޝަނ ާބެހޭާބޮޑުާއިންތިޚ ބެއްާވެސްާއެބަާއޮތް.ާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންާމިާވިދ ޅުވަނީ،ާޤައުމުެގާދައުލަތުެގާާ

ބައެކޭ.ާމި ބުނ ާ ތިމަންނ މެންާ ތިބޭނީާ ފަހުންާ މީެގާ ވެރިންނަށްާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ ހުރިހ ާ އަދިާ ލްކިއްޔ ތު،ާ

ނުވ ނެ.ާާ ނައްތައިެގންާ ހަނދ ންާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަތިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެހެންނަމަވެސްާ

ޤ  މިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ވެރިއަކީާ މަތީާ އެންމެާ އޮތީާދައުލަތުެގާ މިާ ލިޔެފައިާ ހަމަާ ކަނޑައެޅިެގންާ ނޫނުަގއިާ

މަޖިލީހަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނަންތައްާ ބޭފުޅުންެގާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ކުރިމަތިލ ންާ އިޢުލ ނުކުރީމ ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ޚިޔ ލުާ އުޅެނީާ މިާ ހިސ ބުންާ ފޮނުވ ާ ނަންތައްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވ ހަކަ.ާ ފޮނުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މިއަދުާތަ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދަންނަވަން.ާ އެއްކޮށްާ ހިތ މަޔ ާ އެހެންނަމަވެސްާ ފ ތުވެެގން.ާ

ދައުލަތްާާ ބޭނުމަކީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ނެ،ާ ފ ހެއްާ ހުށަހެޅިޔަސްާ ސަރުކ ރުންާ ބިލެއްާ ރަނަގޅުާ ކިތަންމެާ

ފުރައްސ ރަާ ޖެްއސުންކޮށް،ާ އުނދަޫގކޮށް،ާ ފަިއދ ާާހިންުގމަށްާ ސިޔ ސީާ އެއީާ ނުހިންުގން.ާ ކުރިއަށްާ ޤައުމުާ ކޮށް،ާ

ރައްޔިތުންާދަތިާތަކުލީފުާތަހައްމަލުކުރިާމިންވަރަކުންާރައްޔިތުންާސަރުކ ރުާދެކެާރުޅިާައންނ ނެ.ާރުޅިއައިމަާއޭެގާާ

ާާ ބޭނުން ދަންނަވަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ ޕ ޓީއަށް.ާ އިދިކޮޅުާ ސީދ ާ ހަމަާ ޤައުމުެގާފައިދ ކުރ ނީާ

އަމިއްލަާ ތިމަންނަާ ވިސްނަންވ ނީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ނުވ ނޭ،ާ ބަހައްޓައިެގންާ ވިސްނުންާ ރަްއޔިތެްއެގާ އެްއވެސްާ

ކައިރިންނޭ.ާފުރަތަމަާވިސްނަންޖެހޭނީާތިމ ެގާއަމިއްލަާނަފުސަށޭ.ާެއއަށްފަހުަގިއާތިމ ެގާދަރިންނަށޭ.ާއެއަށްފަހުަގއިާާ

ންާތިމ ެގާއަމިއްލަާނަފުސަށްާނޭދުނުާއެދުމެއްާސިޔ ސީާޕ ޓީއަކަށްާއެދޭކަށްާާތިމ ެގާދަރިންނ އިާދަރިންނަށޭ.ާތިމ މެ

ެއއްބ ރުލުންާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ލޯބިވ ާ ދެކެާ ޤައުުމާ ހުންނެވިާ ިމއަދުާ ޤައުުމަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުޖެހެއޭ.ާ

ސިވިލްާސަރވިސްާޤ ނޫނަށްާމިއަދުާދީެގންާޤައުމަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާދެވޭތޯާމަސައްކަތްާބަހައްޓަންވީއޭ.ާާ

ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާރީކޯާޫމސ ާމަނިކުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާިމވ ާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުެގާހިތ އިާރޫހުންާތ އީދުކުރ ާ

ވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދަންނަވަންޖެހޭާއެންމެާބޮޑުާއެއްާސަބަބަކީާމ ޒީަގއިާއުފެދުނުާހުރިހ ާކޮމިޝަންތަކ އި،ާ

އިާމިާބ ވަތުެގާއުފެއްދިާހުރިހ ާބައިތަކެއްާއުފެއްދިފައިާމިާވަނީާހަމަާއޭރުަގއިާހުންނެވިާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާމ ޒީގަާ

ޕަރުމަރ ާ އަރުވ ޖަހައިާ ބޭފުޅުންާ ވިދ ޅުވިާ ނުދޭންާ ބ ރެްއާ އަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުާ އޭރުަގއިާ އެކޭ.ާ

މިކަންާކޮށްެގންނުވ ނޭ.ާއެާމަނިކުފ ނޭާއެންމެާމޮޅުާބޭފުޅަކީ.ާެއާާާވިދ ޅުވަމުންާެގންދެވީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނޫނީ

އިޢުލ ނެްއާ ހަމައެކަނިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤައުމުެގާ މިއަދުާ އޮންނަންޖެހޭނީ.ާ ބ ރެއްާ ހުރިހ ާ އަތުަގއޭާ މަނިކުފ ނުާ

ޒަތްތެރިާރައީސް،ާވަރަށްާާކޮށްލ ާނަންތަކެއްާހޯދ ލަންާޖެހުނީމަާވެސްާމިާއޮތީާޯގސްވެފައިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއް
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ހަމަާ ވިދ ޅުނުވެާ މަނިކުފ ނުާ ކަމަށްާ ބޭރުނުވ ާ މަުއޟޫޢިންާ ބިލުތަކުެގާ މިާ ައޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ

މައުޟޫޢިންާާ ބިލެއްެގާ ެގންދ އިރުަގިއާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ައޅުަގނޑުާ ކިހިނެއްތޯާ އިނޭގތޯ.ާ އިންނެވީ،ާ ހަމަހިމޭނުންާ

ާާ ރައީސް،ާމިހިރީާހުރިހ ާބިލު.ާދުނިޔެއިންާބޭރުާވިޔަސްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާމައުޟޫޢިންާބޭރުވ ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރި

 ބޭރެއްާނުވ ނެ.ާމަނިކުފ ނަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްދިނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

 

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާާާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އ ދެ،ާ ޤ ނޫނަށ5/2007ާާާާްރައީސް.ާ ސިވިލްެގާ ދިވެހިާ

އިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާހުށަހެޅުއްވީމ ،ާައޅުަގނޑުާިމާ

އެދުނީާވަރަށްާރަނަގޅަށްާމާިާާާބިލަށްާއޮންނ ނީާމިހ ރުާއެއްާފަހަރުާވ ހަކަދައްކ ފައި.ާޭއެގފަހުންާދެވަނަާފުރުޞަތަކަށް

ޮގތުންާ ކަންދިމ ވިާ އެކަމަކުާ ލިބުނު.ާ ވެސްާ ފުރުޞަތުާ އިއްޔެަގއި.ާ ދައްކަންެވެގންާ ވ ހަކަާ ތައްޔ ރުެވެގންާ ބިލަށްާ

ނުަގތޭާާ ބޭނުންފުޅުވެވަޑަެއއްާ ވ ހަކަދަްއކ ކަށްާ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެްއާ ެއކުވެރިާ އަޅުަގނޑުެގާ

ހިތްާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާިއއްޔެާައކުާައޅުަގނޑަކަށްާވ ހަކަެއއްާދަްއކަެއްއާނުލެވުނު.ާޙަޤީޤަތުަގިއާާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވާ 

އެހެންނަމަވެސްާާ ނޫން.ާ އެްއާ މޫޑެްއަގާ ވ ހަކަދެއްކުމުެގާ ބިލަށްާ މިާ މިހިރީކީާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑަށްާ އެހ ާ މިއަދުާ

އެ ހުށަހަޅ ާ ސަރުކ ރުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަނީާ ބޭނުންާ ވ ހަކަާާދަންނަވ ލަންާ ފ ސްނުކުރ ާ މިތަނުންާ ބިލެއްާ ްއވެސްާ

ދެންެމަގިއާާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވިދ ޅުވީމަ،ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވިދ ޅުވެްއޖެާސަރުކ ރުންާކިތަންމެާ ާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވިާހޯރަފުށީާ

ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ެއކަމަކުާ ނުަގނެއޭ.ާ ބަލަެއްއާ ޕ ޓީތަކުންާ އިދިކޮޅުާ ހުށަހެޅިޔަސްާ ބިލެއްާ ރަނަގޅުާ

ވަނީ،ާއެހ ާބޮޑަށްާކަނޑައެޅިެގންާރައްޔިތުންނަށްާޮއޅުވ ލުމަށްޓަކައިާމ ތްާެވެގންވ ާއިސްލ ްމދީނަށ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ާހުވ ކުރަްއވަިއެގންާހުންނަވައި،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުަގއިާއިތުރުފުޅުާާޤ ނޫނަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށް

މާިާ ދަންނަވ ލަންޖެހުނީާ އެހެންާ ކަމެކޭ.ާ ކަންބޮޑުވ ާ ދެރަވެާ ަްބޮޑަށްާ ވަރަށާ އަޅުަގނޑުާ ހައްދަވަމުންެގންދަވ ކަމީާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާސަރުކ ރުންާެވސްާާމަޖިލީހުންާމިހ ތަނަށްާފ ސްކޮށްފައިާހުރިާިގނަާބިލުތަކަށްާބައްލަވ ލެްއވީމަާާ

ރަނަގޅުާބިލެްއާހުށަހަޅުްއވަިއފިއްޔ ާއެާބިލެްއާއޮތީާމިހ ތަނަށްާމިާމަޖިލީހުންާބަލައިަގނެ،ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިެގންާ

ބިލުތަކަށްާ ހުށަހެޅޭާ މިތަނަށްާ އޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ ޙަޤީޤަތްތައްާ އެާ ެއހެންވީމ ،ާ ފ ސްކޮށްދީފައި.ާ އައިމަާ

ކުރައްވ އިރުާވ ހަކަދައްކަވ ކަންާެއއީާވަރަށްާދެރަކަމެއް.ާދެންާހަމަާއެއ އެކީަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީ،ާބަހުސް

މިާސިވިލްާސަރިވސްާޤ ނޫނަށްާމިފަދަާއިޞްލ ޙެއްާެގންނަވަންާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާ

ނޑުާހަމަާކުރިންާމިާބިލަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާވެސްާދެންނެވިާފަދައިންާމަނިކުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަކީާއަޅުަގ

ޮގތަކަށްާެއާކޮމިޝަނުެގާކަންތަްއތައްާބައްޓަންކުރެްއވުުމެގާާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާއެާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުވ ާ
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މަނިކު އެާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ިއއްޔެަގިއާ ކަމެކޭ.ާ އޮތްާ ކުރަްއވ ފައިާ ކުރީެގާާމަޤުޞަދުަގއިާ ވިދ ޅުވިާ ފ ނުާ

ގެއަށްާފޮނުވ ލ ާވ ހަކަާއ އިާަވޒީފ ާިއންާވަކިާކުރ ވ ހަކައ ،ާމިާ ސަރުކ ރުންާއިންތިޚ ބުތަކ ާދިމ ކޮށްާމީސްމީހުންާ

ވ ހަކަތައްާދައްކަވ އިރުާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިއަދުާއެާބޭފުޅުންާކަންތައްތައްާކުރަްއވ ާޮގތުެގާމަތިންާކުޑަކޮށްާާ

ހަނދުމަފުޅު އިންތިޚ ބުާާވެސްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބެހޭާ ިއންތިޚ ބ ާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ ނެތީބ ވައޭ.ާ ާ

ތިއްބަވ ނީާސިވިލްާސަރވިސްާާ ހިންގަވަންާ އޮފީސްތައްާ އަތޮޅުާ އޮފީސްތަކ އިާ ރަށުާ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ އިޢުލ ނުކުރ ާ

އޮތް އެހެންާ ޤ ނޫނުަގިއާ އޮްއވ ާ ބުނެފައިާ ބައެކޭާ ކަނޑައަޅ ާ މެސެޖުތަްއާާާާކޮމިޝަނުންާ ވިދ ޅުވެފައިާ ޭއާ ނަމަވެސްާ

ފޮނުއްވަމުންާެގންދަވ އިރުާމިީއާކޮންއުސޫލަކުންާކުރެވޭާކަެމއްކަންާއެާމަނިކުފ ނަށްާއެނިގވަޑައިނުަގތީބ ވައޭ.ާނޫނީާާ

ނަާޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާމީެގާއެއްާހަފްތ ާކުރިންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާވަރަށްާިގވިްއޔ ާބައެއްާރަށްރަށުަގއިާއަޅުަގނ

ވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެތިން.ާ ދަންނަވ ކަށެއްާ ބޭފުޅުންނޭާ ހުރިހ ާ ބޭފުޅުން،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެބަހުރިާ އަންގ ފައިާ ރަށްރަށަށްާ ބައެްއާ ދަތުރުފުޅެއްަގއިާ ކުރެްއވިާ ހައްދުންމައްޗަށްާ ޮގތަށްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ާާ ޖަލްސ  މިރޭާ ބޭނުމިއްޔ ާ ތިބެންާ ހައްދުންމަތީާވަޒީފ ަގިއާ ސޮއިކޮށްެގންނޭ.ާ ފޯމުަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދ ންވ ނީާ އަށްާ

މ މެންދޫާކައުންސިލަރުާމ މެންދޫަގއިާތިބިާސަރުކ ރުެގާމުަވްއޒަފުންާެއއްކުރަްއަވއިެގންާމިާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވި.ާސީދ ާާ

އެހެންވީމ  ވިދ ޅުެވެގން.ާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޯރުވަންާހުޅުހެންވޭރުާ ނުފޫޒުާ މިފަދަާ ާ،

ބޭނުންފުޅުވ ،ާޤ ނޫނ ިއާަގވ ިއދުާއެްއާފަރ ތުަގއިާބ އްވ ފައިާކަންތައްތަްއާކުރަންާބޭނުންފުޅުވ ާބައެްއެގާއަތްމަްއޗަށްާ

ކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާމަސަްއކަތްކުރަންާމިތ ާތިބޭާބަޔަކަށްާބ ރުތައްާދޫކޮށްލެވޭނީ.ާއެާާ

ތަކަށްޓަކައިާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާސިވިލްާސަރވިސްާޤ ނޫނަށްާާސަބަބު

އެާމުހިއްމުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވީ.ާއެާިއޞްލ ޙ ާމެދުާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާއެާއިޞްލ ޙަށްާ

އީާެއއީކީާއަޅުަގނޑުމެންަެެގާއަިމއްލަާފައިދ އަކަށްާނޫން.ާދިވެހިާާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓުދީ،ާޤ ނޫނަށްާއެާއިޞްލ ޙުާެގނަާ

ލ ބަޔ ިއާާ ރައްޔިތުންެގާ ދިެވހިާ ޙައްޤުަގއިާ ޤައުުމެގާ ދިވެހިާ މުަވއްޒަފުންނ އިާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ

ާާ ޮގތަށާްާމަންފ އަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާފުންކޮށްާވިސްނ ފައިާކުރިާކަމެއްާއެއީ.ާދެންާވިދ ޅު މިާވަނީާއެާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ނުެގނެވެއޭ.ާ ބޭފުޅުންާ ޤ ބިލުާ އެކަށީެގންވ ާ ކޮމިޝަނަށްާ ބަދަލުކުރީމަ،ާ ޤ ނޫނުާ

ޤ ބިލުާ އެކަށީެގންވ ާ ަވރަށްާ ކަމަށްާ ެއާ ތިއްބެީވާ އެާ ކޮމިޝަނުަގިއާ ސަރވިސްާ ސިިވލްާ ދިވެހިާ މިއަދުާ ބޭނުން.ާ

ާާ ބޭފުޅުންނަށް ޕީ.އެޗް.ޑީާ އެކަަމކުާާބޭފުޅުން.ާ ވިދ ޅުވި.ާ ބޭފުޅުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ވ ހަކަ،ާ ނުލިބުނުާ ފުރުޞަތުާ

ބޭފުޅުންާކުރިމަތިލެއްވީމަ،30ާާ،40ާާާާބޭފުޅުންާޢަްއޔަންކުރަންޖެހޭާތަނަކަށ5ާާާާްއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާާ

އެ އަނެއްކ ،ާ ލިބިވަޑައެއްނުަގންނަވ ނޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ބޭފުޅުންނަކަށްާ ހުރިހ ާ ޕީ.އެޗް.ޑީާާާާއެާ ކޮންމެހެންާ ޝަރުތުަގިއާ

އޮންނ ކަށްާނުޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންާވަނީާައޅުަގނޑަކީާެއާއިންޓަވިުއކުރިާކޮމިޓީަގިއާހިމެނޭާމީހަކަށްާ

ވ ތީާއަޅުަގނޑުމެންާބެލީާމީހ ެގާތަޢުލީމީާފެންވަރަށްާއެކަންޏެއްާނޫނޭ.ާއެމީހ ެގާތަޖުރިބ ާއަށްާވެސްާބެލީމޭ.ާައދިާާ
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ނޫ ތިބީ.ާާއެާ އެާ ކޮމިޝަނުަގއިާ އެާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންނޭާ ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ އެކަމަށްާ ބަލ ފައިާ ެވސްާ ކަންތައްތަކަަަށްާ ންާ

މީހުންާ ކޮމިޝަންތަކަށްާ އޮންނަާ ޮގތަށްާ ފޮނުވ ާ ނަންާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ާާ މިތަނުން ހ ލު.ާ އުޅެންޖެހުނުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަނެއްކ ާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާ ނުދިނީމަ،ާ ރުހުންާ ބޭފުޅަކަށްާ އެއްާ

ާާ ނުދިނީމ ، ރުހުންާ ފަހަރަަަށްާ ވަނަާ ދެާ އަދިާ ފޮނުއްަވިއެގންާ ބޭފުޅަކުާ އެާ ފަހަރުާވެސްާ ފަހަރަށ3ާާާްއަނެއްާ ވަނަާ

ނުދޭނާްާ ފުރުޞަތުާ އެާ ނޫނީާ މީހަކަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ބޭފުޅ ާ އެާ ހަމަާ ފޮނުްއަވއިެގންާ ބޭފުޅަކުާ އެާ ވެސްާ

އަށްާވުރެާިގނަާބޭފުޅުންާކުރިމަތިލައްވ ފަިއާޮއްއވ ާވެސްާއެާބޭފުޅ ާބޭނުންފުޅުވ ާހަެއއްކ150ާާާާަާާމަސައްކަތްކުރެއްީވ.

މިީއާ ޮގތް.ާ ހުރިާ ކަންތައްާ މިއަދުާ މިއީާ އިޢުލ ނުކުރެއްީވ.ާ ފަހަރަށްާ އަނެއްާ އަނެއްކ ާ ނުނެުގނީމަާ ބޭފުޅުންާ

ބިލަށްާސިޔ ސީ މިާ ޙަޤީޤަތް.ާއަޅަުގނޑުާކޮންމެހެންާ އުޅެނީކީ.ާާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ޮގތުންާވ ހަކަދައްކ ކަށްާނޫންާމިާ

މިއުޅެނީކީާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ެވެގންާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އެކަމަކުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިފައިވ ާބ ރުތަކެއްާނޫނީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައިާވ ާާ

ޤައުުމެގާާ ދިވެހިާ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި،ާ ޤައުމުެގާ މިާ އުޅެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ހަނިކުރ ކަށެއްާ ބ ރުތަކެއްާ

މުއައްސަސ ތަކޭާާ އެާ މުއައްސަސ ތައްާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިަވންާ އަދިާ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ

ކަމ ާއެކީަގއިާމަސައްކަތްކުރެވޭނެާޮގތެއްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކިޔ ،ާމިނިވަންކަމ އިާމުސްތަޤިއްލު

ދެންާ ނޫން.ާ ެގންދ ކަށެއްާ ފަރ ތަކަށްާ އަނެއްާ ބ ރުާ އޮތްާ ފަރ ތެްއަގއިާ ވަކިާ މަސައްކަތްކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބޭފުޅު އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހަމަާ މަޖިލީހުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަނީާ މިާ ފެނިެގންާ މިއަދުާ ެވސްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ންާ

ތަޞްދީޤުނުކުރަްއވ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤ ނޫނުތައްާ ފ ސްކުރ ާ މިތަނުންާ ޯވޓުދެްއވަިއެގންާ އެއްބަސްެވވަޑައިެގންާ

މަންޒަރު.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާމިކަމ ާދޭތެރޭަގއިާއިދިކޮޅަށްާކިތަންމެާވަރަކަށްާވ ހަކަދެއްކިޔަސްާއެާބޭފުޅުންާވެސްާެއާ

ފަދައިންާދިވެހިާރަްއޔި ޙައްޤުަގިއާާވިދ ޅުިވާ ޮގތްާއެނޭގ.ާރައްޔިތުންެގާ ދ ާ ހިނަގމުންާ މިކަންކަންާ ތުންނަށްާމިއަދުާ

މަސައްކަތްކުރަނީާކޮންބަެއއްކަންާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަންާއޮޅުވ ލަނީ،ާކޮންބައެްއކަންާެއއީާމިއަދުާދިވެހިރައްޔިތުންާާ

ދި ހިނަގމުންާ މިހ ތަނަށްާ ތެދުވެވަޑައިެގންާ މިތަނަށްާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ސަރުކ ރުެގާާދަންނަާ ކުރީެގާ ކަންތައްތައްާ ޔަާ

ާާ ދަންނަވ ނ30ާާާާީކަންތައްތަކޭ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ޚުދުމުޚްތ ރުކަންާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ކިޔައިެގންާ ޚުދުމުޚްތ ރޭާ އަހަރޭާ

ޤައުމުަގއިާާ މިާ މިއަދުާ ވެރިކަމެކޭާ ޚުދުމުޚްތ ރުާ ފަދަާ ނުވ ާ ދެކިފައިާ މިހ ތަނަށްާ ައދިާ ޤައުމުާ މިާ ެވސްާ ދުވަހަކުާ

މި ޕ ލިމެންޓްރީާހިނަގމުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ކަނޑަެއޅިެގންާ އެކަން.ާ ފެންނަނީާ ދިމ ލަކުންާ ކޮންމެާ ބަލައިލިާ ދަނީ.ާ ާ

އެާވިދ ޅުވަނީާތިމަންނަމެނެްގާޕ ޓީެގާމެންބަރުންާނެތްާތަންތަނަކަށްާތިމަންނަމެނާްާ ުގރޫޕުެގާރަީއސްާމޫސ ާމަނިކުާ

ިމއަށް ދެންާ ނުލ ނަމޭ.ާ ޚުދުމުޚުތ ރުވުާާއަޅަެއއްާ ކޮބައިތޯާ މެންބަރުާވުރެާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ މަކީ.ާ

ވަޑަިއަގތީަމާ ހައްދުންމައްޗަށްާ ތިމަންނަާ ވިދ ޅުވި،ާ ވ ހަކަފުޅުދައެަްކަަވމުންާ ދުވަހެްއަގއިާ ކުރީާ މުޞްޠަފ ާ މުޙައްމަދުާ
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ވަ މެންބަރުންާ ތިމަންނަމެންެގާ ޮގތަކަށްާ އެދޭާ ތިމަންނަމެންާ ވިދ ޅުިވއޭާ ބޭފުޅުންާ ހައްދުންމަތީެގާ ކ ލ ތުކޮށެްއާާބައެއްާ

ާނުދެއޭ.ާއެއީާހަމަާވެދ ނެާކަެމއް.ާއަޅުަގނޑުާއެކަންާޤަބޫލުކުރަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާ

ާމިނެޓުާ.2ާބ ކީާއޮތީާ

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަދ އިތިމަރަފުށީާ

ާ؟ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޑެއްާނީވުނޭ.ާކިތައްާމިނެޓުތޯާބ ކީާއޮތީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިނެޓު.2ާާ

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާ

ާކޮށްލީާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.އ ދެ،ާފުރުޞަތުދޫ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރު.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާާ މެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު.ާާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި

ާދެވަނަާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެއްވީ.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ެގާކުރިމައްޗަށްާއަިއސްފަިއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެން

މަނިކާުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ެގންނަންާ އަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މިއޮތްާ

ެއީއާާ ިއޞްލ ޙެކޭ.ާ ނުވ ނެާ ވެސްާ ހެޔޮާ ހަމަާ ބަލައިަގންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޞްލ ޙަކީާ މިއޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ

ސިވި އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރެވެމުންާޙަޤީޤަތުަގއިާ ކަންތައްާ ވެސްާ މިހ ތަނަށްާ ދޭތެރެާ މުވަްއޒަފުންނ ާ ސަރވިސްެގާ ލްާ

ޮގސްފައިާމިާވަނީާވަރަށްާއިހ ނެތިާޮގތަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާހަމަާއިވިެގންާދިޔަާާ
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ާާ ިއންާބޮޑުކުރީއޭ.ާއަދިާހަަމާާާާބިލިޔަންާރުފިޔ 1ާާއަޑަކީާެއއްާދުވަސްވަރެްއަގއިާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުސ ރަތައްާމި

ާާ ޖަހ އިރަށްާބަދަލުކުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،4ާާާއެއ އެކީާސިވިލްާސަރވިސްެގާމަސައްކަތްކުރ ާަގޑިތައްާެވސްާދިުގކޮށް

މުސ ރަތަްއާާ އަނެއްކ ވެސްާ ފެނުނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އައިސްެގންާ ހ ލަތެއްާ ޚ ްއޞަާ އިުގތިސ ދީާ އެއަށްފަހުާ

އެހެާ ތަން.ާ ދިޔަާ ސަރވިސްާާކުޑަެވެގންާ ސިވިލްާ ނ ދޭ.ާ ބަދަލެއްާ އެްއވެސްާ ހަމަާ ަގޑިއަކަށްާ ންނަމަވެސް،ާ

ބައެއް.ާާ ދިރިއުޅެމުންދ ާ ފައިސ އަކުންާ ލިބޭާ ހަމަާ ފަދައިންާ އެއްާ މީހުންނެކޭާ އެހެންާ ހަމަާ ވެސްާ މުވަްއޒަފުންނަކީާ

ކުރާ  މަސައްކަތެއްާ އިތުރުާ ކުޑަނުކުރީމަާ ަވުގތުާ ކުޑަކޮށްފައިާ މުސ ރަާ ެއާާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ވެސްާ ވަުގތެއްާ ނެާ

ދ ންާ ކުރަމުންާ މަސަްއކަތްތައްާ ބުރަާ އެާ ުމސ ރައިަގއިާ ކުޑަާ ެއާ ހަމަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުލިބޭ.ާ ބޭފުޅުންނަކަށްާ

އަމުރުކޮށްފައި.ާާ ރުޖޫޢަކުރުމަށްާ އަނބުރ ާ އަލުންާ މުސ ރަތައްާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ އޮތީާ އެާ ކޯޓުންާ އެބަޖެހޭ.ާ

ބޭފުޅު އެާ މިހ ތަނަކަށްާ ހަަމާއެހެންނަމަވެސް،ާ ދައުލަތުަގއިާ ނޫން.ާ ރުޖޫޢަކޮށްދެވުނީކީާ އަނބުރ ާ މުސ ރަތަކެްއާ ންެގާ

ފައިސ ާނެތިެގން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކަށްާހަމަާކޮންމެާދުވަހަކުާއިތުރުާީމހަކުާއެބަާލ .ާވަޒީރުންެގާާ

ނުލިބޭ ރުހުންާ ބަޔަކަށްާ ހައިސިްއޔަތުންާާމަޖިލީހުންާ ފޮނުވ ލ ާ ޝޮޕަށްާ ރިޖެކްޓުާ ިމާއިރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ

ރަީއސްާާ ރ އްޖޭަގިއާ މީހަކީާ ކޮންމެާ ނުލިބޭާ ރުހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ދޭތަން.ާ އެޑްވަިއޒަރުކަންާ އަބަދުވެސްާ ފެންނަނީާ

އިންާ ފައިސ ާ ރަްއޔިތުންެގާ ތަންތަނަށްާ އެާ ނަމުަގއިާ އެޑްަވިއޒަރުންެގާ ހަދ ފައިާ ޝޮޕްާ ރިޖެކްޓުާ އޮފީހުަގއިާ

ޅުަގނޑުމެންާދެނަހުރިާކަމެއްާނޫން.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެނިެގންާދިޔަީއާާމުސ ރަދީެގންާލ ންޖެހޭާކަމެްއާއަ

މީސްމީހުނާްާ ވޮޗަރުންނ އިާ ތިބިާ ެއއިރުާ ޮގތުަގއިާ މުަވއްޒަފުންެގާ ސަރވިސްެގާ ސިިވލްާ ރަށްރަށުަގއިާ ރ އްޖެތެރޭާ

އެކްޓިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ކިޔ ފަިއާ ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްެގންނޭާ އެތަންތަންާ ވަޒީފ ތަްއާާކަނޑ ލުމަށްފަހުާ އެާ ހަމަާ ވިސްޓުންނަށްާ

މުސ ރަތައާްާ ދޭންޖެހޭާ މީހުންނަށްާ ދައުލަތުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ތަން.ާ ދ ާ ދެމުންާ

މަޤ މާުާ ތިންާ ސިޔ ސީާ އިތުރުާ ސިވިލްސަރވަންޓަކަށްާ ކަނޑ ލ ާ ކޮންމެާ ވެސް.ާ ތަންކޮޅެއްާ އެންމެާ މަދުވެއްޖެތޯއޭާ

ޤަ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ދިނުމަށާްާއުފައްދަވ ާ މުސ ރަާ ދައުލަތުންާ ވިދ ޅުވ ާ މިާ އިންާ ައއި.އެމް.ެއފްާ ހ ލަތުަގއިާ އުމުެގާ

އިއްޔެަގިއާާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭާފައިސ ާމަދުވެެގންާދ ާތަނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާދުވަހަކުާވެސްާނުފެންނ ނެ.ާދެންާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިތަނުަގއިާައޑުިއވެމުންާދިޔަީއާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވޒީރުންނަށ7ާާާްބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑުމެން

މެންބަރަކުާާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިތަނުަގއިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދިޔަ.ާ ދައްކަމުންާ މިޮގތަށްާ އެޮގތްާ ވ ހަކަާ ރުހުންނުދިންާ

އެންމެާވަޒީރަކަށްާެވސްާރުހުންާދިންތޯއޭ.ާރުހުންާދިންާބަޔަކަށްާރުހުންާދިނީާވެސްާހަމަާމިާތަނުގައިާތިބިާއިދިކޮޅުާާ

ޕ ޓީތަކުެގާމެންބަރުންނޭ.ާހުރިހ ާއެމް.ޑީ.ޕީާމީހުންާމިތަނުންާވ ރކްއައުޓްާކިޔ ފައިާނުކުމެެގންާދިޔައިމަާމިތަނުަގިއާާ

ކޮންވ ހަކަެއްއާާ ދެންާ އެހެންީވމ ،ާ ދުވަހަކު.ާ އެާ ނެތްާ މެންބަރެއްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ވޯޓުދޭނެާ ވަޒީރަކަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ވަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެދުވަނީ.ާ މިާ އިނޭގތޯ.ާާދައްކަންތޯާ ނެތްާ ެއއްާ ޖ ަގާ ވ ހަކަދައްކ ނެާ ނުދިންާ ރުހުންާ ޒީރުންނަށްާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާދަންނަވަންާމިާޖެހޭާވ ހަކަާއަކީާމީެގާކުރިންާސިވިލްާސަރިވސްާޤ ނޫނުާއޮތްާޮގތަށްާ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާއިޞްލ ޙެއްާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ ިއރ ެގާިއއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާެގންނަވަންޖެހުނީާމިހ ރުާހުންނެވިާާ

ކަންތަްއާާ އަނިޔ ވެރިކޮށްާ ޮގތަކަށްާ ހިތުހުރިާ ދޭތެރެާ ރަްއޔިތުންނ ާ ނެތީމަ.ާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމެއްާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ

ސްޓޭމްޕުޖަހަނާްާ ރަބަރާ މިތ ާ ބަލ ފައި،ާ އެކުޅިާ މެންބަރުންނަކީާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ެގންދަވަންޏ ާ ކުރަްއވަމުންާ

އަ ނޫން.ާ ބައެއްާ ވެސްާާތިބިާ ބޭފުޅުންނަކީާ ތިާ ބޭނުން.ާ ޮގވ ލަންާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހަމަާ ޅުަގނޑުާ

ޙައްޤުަގއިާާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫނޭ.ާ ބައެއްާ ތިއްބެވިާ ވަޑަިއެގންާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިފ ޢުކުރ ކަށްާ ސަރުކ ރުާ

ބައެކޭ ތިްއބެވިާ ވަޑައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ވެސްާމަސައްކަތްކުރަންާ ބޭފުޅުންާ ތިާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ާ.

ބަތަކަށާްާ އެޅިހ ާ ހަމަާ ސަރުކ ރުންާ ކުރަންޖެހެއޭ.ާ އެބަާ މިތ ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ

ރިހައަޅ ކަށްާމިތ ކުާތިބޭކަށްނުޖެހެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެއްޮގތަކަށްާވެސްާމިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުނުކުރ ާ

ދުވަހުާާ އަނެއްާ ވަޒީރަކަށްާ ރުހުންނުދިންާ މަޖިލީހުންާ ހިތ މަކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުން،ާ ވ ހަކަާ

ފައްކަނޑ ާ މިހ ރުާ ތަން.ާ ދިންާ މަޤ މުާ އެާ ހަމަާ ފެނުނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހަރުާ އަނެއްާ އިސްތިޢުފ ދީފައިާ

ާާ އަޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ މަްއސަލަާ އެާ ޮގސްފިާ ކުރަްއވަންޏ ާާހިސ ބަށްާ ކަންތައްާ ިމޮގތަށްާ ދަންނަވ ނީާ

ރައްޔިތުންނަށްާފެނިެގންާއެބަދެއޭާސަރުކ ރުެގާއިޚުލ ޞްތެރިކަމެއްާނެތްކަން.ާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތަށްާޮގންޖަހަންކަންާާ

ާކުރ ާހުރިހ ާކަމެއްާކުރަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢި ާާޝުކުރިއްޔ ާ ހިސ ބުން މިހާ  މެންބަރު.ާ މެންބަރުންނަށ30ާާާްާްއޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ މިނެޓުެގާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ]އަށ13:32ާްއިނ12:31ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

37ާާާާ ދަށުން މ އްދ ެގާ)ނ(ެގާ ހަމަނުވ ާވަނަާ ކޯރަމްާ ބެލިއިރުާ ޖަލްސ ާފެށުމަށްާ ާާމަޖިލީހުެގާ ަގވ އިދުެގ ަވނ37ާާާަތީާ

މ އްދ ެގާ)ނ(ަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާރަނަގބީލުާޖެހުމަށްފަހުާކޯރަމްާހަމަނުވ ތީާއަޅުަގނޑުާމިާހިސ ބުންާމިޖަލްސ ާާ

ާާ 1:30ާާމެދުކަނޑ ލ ނީ. އެހެންވީމަ، ފެށުމަށް.ާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑ1:30ާާުަގއިާ ޖެހުމަށްފަހުާ ރަނަގބީލުާ އަލުންާ ަގއިާ

ާމަސައްކަތްކުރ ނީ.ާަވއްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދެވޭތޯ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގއިާޮއންނަނީާކޮންމެާދުވަހަކ1:30ާާު`.ާައޅުަގނޑުމެންާމިައދުެގާމަސަްއކަތްާއިންތިޒ މުކޮށްފައިާވ ާޮގތުން

ާާވެސްާއިންތި 1:30ާާޒ ުމކޮށްފައިާއޮންނަާޮގތުންާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސް ާާަގއިާއޮންނަނީ ާާ.ާވޯޓަށ12ާްއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

އެހުމަށްހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.ާއެކަމަކުާމިއަދުެގާަމސައްކަތުެގާތެރެއިންާވޯޓަށްާއެހުމަށްާއެްއވެސްާކަމެްއާާ

ާާާާ،ނިމިފައިާނުވ ތީ ނިމުނީާކަމަށްާބަލ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާާާާމިާހިސ ބުނ12ާާްއެޖެންޑ ާައއިޓަމް

ާާާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާކުރުން.13ާާއައިޓަމްާާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ެގންދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަށުންާ ައއިޓަމުެގާ އެޖެންޑ ާ އިދ ރީާާދ7ާާިާ/2010މިާ ވެހިރ އްޖޭެގާ

ބަހުސާްާ ބިލުެގާ މިާ ބިލު.ާ އިޞްލ ޙުެގނައުުމެގާ ވަަަނަާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ

ދައްކަވ ާާ ވ ހަަަކަފުޅުާ ކުރިންާ ެގންދިއުުމެގާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އެރުވުމުެގާކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަންާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާާ

ތ ވަލުކުރަނާީާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ބަހުސްާ ބަޖެޓްާ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާ މިއަދުާ ލީޑަރުންނ ާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ

ދުވަހުެގާތެރޭަގިއ2ާާާާޖެޓުާބަހުސްާާއަންނަާއ ދީއްތަާއަދިާހޯމަާދުވަހުާބަޖެޓުާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއަދިާބަ

ާާ 9:00ާާާާނިންމުމަށްޓަކައިާކޮންމެާދުވަހަކުާެވސްާހެނދުނު ޖަހަންދެންާމަޖިލީހުެގ6:00ާާާިއންާފެށިެގންާއިރުއޮއްސި

ާާ ިއނ10:30ާާާާްޖަލްސ ތައްާކުރިއަށްާެގންދިުއމަށްާއަޅުަގނޑުާަގސްތުކުރަން.ާމިހ ރުާވެސްާޢ އްމުކޮށްާއޮންނަާޮގތަށް

ާާއަށްާހުސ11:00ާާާް 12:30ާާާާވަުގތުކޮޅެްއާއޮންނ ނެ.ާއަދި އަށްާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެ.1:00ާާާާިއން

ާާ 3:00ާާާާއަދިާއެއަށްފަހު އަށްާހުސްވަުގތުާލިބިަވޑައިަގންނަވ ނެ.ާއެޮގތުެގާމަތިންާއަޅުަގނޑުާމަސައްކަތ4:00ާާާާްއިން

ާާ ެގންދ ނީ. ކުރިއަށްާ އަޅ2ާާާުއިންތިޒ މުކޮށްެގންާ ތެރޭަގއިާ ނިންމަންޖެހޭ.ާާދުވަހުެގާ އެބަާ ބަހުސްާ ބަޖެޓުާ ަގނޑުމެންާ

ާާ ވެސް މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑ15ާާާާުކޮންމެާ ޕ ޓީތަކަށްާ މަތިންާ ޮގތެއްެގާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ މިނެޓްާ

ާާ ވެސް މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިސްބަތްނުވ ާ އަކަށްާ ޕ ޓީާ ވަކިާ އަދިާ އަރުވ ނީ.ާ ަވުގތ15ާާާާުވަުގތުާ މިނެޓުެގާ

ޓަށްާބަހުސްކުރުމަށްާއަރުވަންާމިހ ރުާހަމަޖެހިފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ހަކަތައްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާބަޖެ

ާާ މިރޭ ބައްދަލުވުމެއްާ ކޮމިޓީެގާ ދިރ ސ ކުރ ާ ބަޖެޓުާ އަދިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ނ8:30ާާާީސަމ ލުކަމަށްާ މިހ ރުާ އަށްާ

އިާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނަށްާސަމ ލުކަމަށާްާއަޅުަގނޑުާހަމަޖައްސ ފައި.ާެއާވ ހަކަވެސްާކޮމިޓީަގ
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ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އިދ ރ7ާާާާީާ/2010ދަންނަވ ލަން.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ވ ހަކަ ދަށުންާ ބިލުެގާ އިޞްލ ޙުެގނައުުމެގާ ވަނަާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ފުޅުާާދ އިރ ތައްާ

ދެއްކެވުމަށްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށް.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ާާޝުކުރިއް ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ލ މަރުކަޒ7ާާާީާ/2010ޔ ާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އަޅުަގނޑުާ މެދުާ ިއޞްލ ޙ ާ މިާ ވ ާ ހުށަހަޅ ފައިާ ބިލަށްާ އިޞްލ ޙުެގނައުުމެގާ ވަނަާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ

އުންސިލްތަކެްއާހެދުމެއްާނޫނޭ،ާސިޓީާކައުންސިލުެގާާދަންނަވަންާއޮތީާީމެގާހައްލަކީާައވަށުާފެންވަރުަގިއާާކުދިކުދިާކަ

ތެރޭަގއި.ާީމެގާހަމަާހައްލަކީާސިޓީާކައުންސިލްތަކަށްާބ ރ ިއާއިޚްތިޔ ރުާދެވެންާއޮތްާވަރަކަށްާދީާމިނިވަންކަމުަގިއާ

ާހީކޮށްެގންާާވިޔަފ ރީެގާއުސޫލުންާއެާމީހުންނަށްާހިންޭގނޭާމަުގާތަނަވަސްކޮށްދިނުމޭ.ާއެއްޮގތަކަށްވެސްާއަޅުަގނޑުމެން

ކުދިކުދިާާ ނޫނިްއޔ ާ ަމުގސަދުަގއިާ އިތުރުކުރުމުެގާ ަވޒީފ ތައްާ އިތުރުކުރުންާ ނޫނިއްޔ ާ ވަޒީފ ތަކެއްާ މީާ ނުވ ނެ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަދަލުަގއިާ އުފެއްދުުމެގާ ކައުންސިލްތަކެއް،ާ ައވަށުާ ކައުންސިލްތަކެއް،ާ ރަށުާ ކައުންސިލްތަކެއްާ

މިފަދަާކަުއންސި ިގނަާާކ މިޔ ބުެވެގންދ ނެާ ކުދިާކުދިާކައުންސިލުތައްާ ތަނެްއަގއިާ ެއއްާ ރަށެްއަގއިާ ެއއްާ ލުތައްާކުދިާ

ލ މަރުކަޒީާާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރ އްޖެތެރޭާ ޮގތަކީާ ވ ންީވާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަސްލުާ މީެގާ ކުރުމުން.ާ

ޙަ މީހުންެގާ އެާ މީހުންނަށްާ އެާ ބޭނުމަކީާ ެއއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ހިންުގުމެގާ ޤައުމުާ ޙައްޤުތަްއާާއުސޫލުންާ ދީ،ާ އްޤުތައްާ

ވ ނަަމާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދިނުން.ާ ބ ރުެވރިކަންާ މުދަލުެގާ މީހުންެގާ އެާ މީހުންނަށްާ އެާ ހިމ ޔަތްކޮށް،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާޤ ނޫނުެގ،ާމީެގާރަހަާކެނޑި،ާޤ ނޫނުެގާކުލަދ ނީާކެނޑިެގން.ާއިރުކޮޅަކުންާއިރުކޮޅަކުންާާ

ާާ ހަދ ފައި، ލިބިދޭންޖެހާޭާޑެއްނުވޭމަޤ ނޫނެއްާ ޤ ނޫނަކުންާ އިޞްލ ޙު.ާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހުާ އަނެއްާ ާ،

އޮންނަނީާާ މ ނަާ މުޅިާ ޤ ނޫނުެގާ އިރުކޮޅަކުންާ ނުލިބޭ.ާ މަންފ އެްއާ ލިބެންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަންފ ޔ އި،ާ ލިބެންޖެހޭާ

ކީ.ާޤ ނޫނުހަދަންާތިބޭާބަޔަކުާޒިންމ ދ ރުކޮށްާާެގއްލިފަިއ.ާމިހ ރުާވަރަށްާބޮޑުާވެއްޖެާމައްސަލަާއެއްާމިާމައްސަލަާއަ

މެންބަރުންނަށްާވެސްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުަގއިާ ހުތުރުާ ހަދިޔ އިާ މިކަމުެގާ މީާ ހަދައިދިނުމަކީާ ރައްޔިތުންނަށްާޤ ނޫނުތައްާ

ހަ ދެކޭޮގތުަގއިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ މީަގއިާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތައްާ އަންނ ނެާ ަމާމުސްތަޤުބަލުަގއިާ

ސިޓީާާ ބ ރުދީފައި،ާ ކައުންސިލްތަކަށްާ މިާ ހިގ ށޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ފަށްފަށުންާ

ކައުންސިލްތަކަށްާބ ރުދީފައިާިވޔަފ ރިާއުސޫލުންާމިކަންކަންާެގންދެވޭނެާޮގތެއްާރ ވަން.ާމީހ ވެސްާބޮޑަށްާސަރުކ ރުެގާާ

ެއާއޮފީހެއްެގާކުލަާކެނޑި،ާވިޔަފ ރީެގާއުސޫލު ޮގތަކަށްާ މ ލުާބެލެހެއްޓޭނެާ މުދަލ އިާރައްޔިތުންެގާ ންާރައްޔިތުންެގާ

މީހުންނަށްާމަންފ ވ ނެާާޮގތަށްާމިކަންާހިންޭގނޭާޮގތެްއާނިޒ މެއްާއަޅުަގނޑުމެންާޤ އިމުކޮށްެގންާައޅުަގނޑުމެންާެއާާ
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އެހެންޏ ާމިއޮތީާމީެގާކުރީަގިއާާާާތަޢ ރަފުކޮށްެގންާނޫނިއްޔ ާރަްއޔިތުންނަށްާމީެގާމަންފ ާެއއްާނުލިބޭނެ.ާމިހ ރުާވެސް

ާާ އަތޮޅުާއޮތްާޮގތަށްާއަދިވެސްާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމީާހަމ21ާާާަާއޮތްާއެޓޯލްސްާމިނިސްޓްރީެގާދަށުަގއިާހަމަާއޮތް

ޮގތަށްާ މިާ ޤ ނޫނުާ މިާ ޮއއްވ ާ ޮގވަޮގވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ ވެެގންވ ނެާ މިކަންާ ހ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ

ޢިއްޒަތްތެ ބަލ އިރުާފ ސްކުރީާ އުނިސިފަތައްާ ހުރިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ޮގވ ލަންާ މޭރުމުންާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ރިާ

އެއްފަޅުާާ މިސ ލަކަށްާ އެބަހުރި.ާ ިއޞްލ ހުކުރަންާ ކަންތަްއތަކެއްާ މުހިއްމުާ މ ާ މިއަށްވުރެާ ބަލ އިރު،ާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ

ާާ 3ާާާާތެރޭަގއިާހުރި ންސިލަރުންާދޭއިރުަގއިާހަމަާއެފަޅުާތެރޭަގިއާާކައ5ާާުހ ސްާމީހުންެގާއ ބ ދީާެއއްާއޮތްާރަށެްއަގއި

ާާ 200ާާާާއޮތް ކައުންސިލަރުން.ާމިކަހަލަާހަމަނުޖެހޭ،ާދެކޮޅުނުޖެހޭާބައިވަރ5ާާާުމީހުންެގާއ ބ ދީާއަށްާވެސްާމިާދެނީ

ކަންތައްތަްއ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާޤ ނޫނުަގއިާއެބަހުރި.ާމިއީާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާތިބެފައިާބުނަންވީާމިވެސްާ

ބުއްދީެގާާއި ހަމަޖެހޭ،ާ މ ާ ރަނަގޅުާ މ ާ ބޮޑުވެފައިާ ައއުލ ކަންާ މ ާ އެއަށްވުރެާ މިާ އެހެންީވމ ،ާ ޮގތެކޭ.ާ ންސ ފުވެރިާ

ނޫންތޯާ ރަނަގޅެއްާ މ ާ ވެސް.ާ ޮގތަކުންާ ހުރިހ ާ ެވސް.ާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ ވެސްާ ޮގތުންާ ޝަރުޢީާ ވެސްާ ޮގތުންާ

ިމސ ލަކަ ދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކޮށްފިްއޔ .ާ ާާމިކަންކަންާ ަގންފޮނަދޫ. ލ.އަތޮޅުާ ނަގ ނީާ އަޅުަގނޑުާ 3ާާށްާ

ާާ މީހުން.200ާާާހ ސްާމީހުންެގާއ ބ ދީާއެއް.ާކައިރިާޖެހިެގންާއޮތްާމުންޑޫާއެއީާހަމަާއެއްާފަޅުތެރޭަގއިާއެާއޮތީާ

ާާ 5ާާާާމުންޑޫާއަށްާެވސް ަގންފޮނަދޫާއަށްާވެސް ެއއަށ5ާާާްކައުންސިލަރުން.ާ މިކަހަލަާ ެއހެންވީމ ،ާ ކައުންސިލަރުން.ާ

ޅުަގނޑުމެންާދަންނަަވންާމިއުޅޭާެއއްޗަކީާމިާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުލ ާވ ހަކަާދެްއކީމަާމިހެންހުރިާއުނިސިފަތައްާވުރެާއަާ

މިކަންކަންާާ މިކަންކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާތައްޔ ރުވެެގންާ މ ާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ވ ނޭ،ާ މ ާރަނަގޅުވ ނޭ،ާ ބަލ ފައިާ

ރީ ތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ މިކިޔ ާއިޞްލ ޙުކޮށްފިްއޔ .ާ ބެހިެގންދ ނެ.ާ ރަށްތައްާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ބަލަން.ާ އްޗަށްާ

ރަށ ިއާާާާސޯލައިން އެއްާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ދެންވަނީާ ތިބެމ .ާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ނަތީޖ ާ މީެގާ ދެންާ ބެހިެގންދިޔައިމ ާ

ާާ ބުނ ނީ ކައިރިކޮށްލީމ ާ މަސްވެރިކަމުަގއިާ ރަށަށްާ އަނެއްާ ދޯންޏެއްާ ރަށުެގާ ެއއްާ ކައިރި.ާ ތިމަންނަމެންގާެާއަނެއްރަށ ާ

ސަރަހައްދަށޭާތިާވަނީ.ާއެހ ތަނުންާފެށިެގންާތަޅ ފޮޅުންާއުފެދޭނީ.ާމިކަހަލަާއެތައްާއުނިސިފަތަކެއްާމިާޤ ނޫނުަގއިާާ

ނޫނިްއޔ ާ ަމޤުސަދަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ ނޫނިްއޔ ާ ބޭނުންތަކަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ ހަމަާ އެބަހުރި.ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އޮން ދޭތެރޭަގއިާ އަނެކަކ ާ މިާއެކަކުާ ހެދީމ ާ ޤ ނޫނުާ ބ އްަވިއެގންާ ތަޢައްޞަބުާ ޒ ތީާ ހަސަދަވެރިކަމަށްޓަކަިއާ ނަާ

ނަތީޖ ތައްާނުކުންނ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާޤ ނޫނ ާބެހޭާޮގތުންާމީެގާކުރީަގއިާމ ާިގނަާވ ހަކަާއެއްާނުދައްކަން.ާއެކަމަކުާާ

ވަރަށް މިާ ވ ހަކަާ މިާ މިހިރީާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައިމ ާ ހައްދުފަހަނައަޅ ާ ހުރީާާާމިކަންކަންާ ނުދައްކ ާ ދެއްކީ.ާ މިާ ވެސްާ

އެނޭގ،ާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާެވސްާވ ނެާކަމެްއާނޯންނ ނެކަން.ާބަެއއްެގާއަތުަގިއާތަނެްއެގާމެޖޯރިޓީާއޮތިއްޔ ާކޮންެމާާ

މިޮގތަށްާާ ޕ ރލިމެންޓުަގއިާވެސްާ ހޮންކޮންުގާ ދެއްކިންާ ތަންކޮޅެއްާކުރިންާ ފަދަާކަމެއްާވެސްާނިމިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާ

ންނަާތަނެއްަގއިާނިމުނުާމައްސަލައެްއެގާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމެޖޯރިޓީާއޮންނަާބަޔަކުާނިންމަފ ނެާކޮންމެާމެޖޯރިޓީާއޮ

ފަދަާކަމެއްާވެސް.ާެއކަމަކުާެއއީކީާނިންމުމެއްާނޫން.ާެއއީާޒިންމ ދ ރުކޮށްާނިންމ ާނިންމުމެއްާނޫން.ާރަްއޔިތުންނަށްާ
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ޮގތަ ލ ބަހުރިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޮގތަކަށްާ ެއއީ.ާާމަންފ ހުރިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫންާ ނިންމުމެއްާ ނިންމ ާ ކަށްާ

އެހެންވީމ ،ާމިތަނަށްާއައިސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުާއަދ ކުރ ށޭ،ާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުާދޭށޭ،ާ

ޯގ ޯގހުންާ ހަމަާ ދ ނީާ ނަތީޖ ާ މުސްތަޤުބަލުެގާ ކުރީމ ާ މިކަންާ ބަޔަކުާ ތިބިާ އައިސްާ މިތިބީ.ާ ދ ނީ.ާާކިޔަިއެގންާ ހަށްާ

އަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިހެންާމިާރ އްޖޭެގާޮގޑުދޮށުންާފެށިެގންާރަށްރަށްާބަހ ލީމ ާއެރަށަކަށްާލިބިެގންވ ާއިމުެގާތެރޭަގިއާާ

މަންޒަރު.ާ ފެންނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ ދިޔައިމ ާ އޮްއވ ާ މިޮގތަށްާ މީހުންާ ރަށްރަށުެގާ އެހެންާ އޮތީމ ާ ރަށްާ

މަންޒަ ެއާ ވެސްާ މިހ ރުާ ތިއެރީ.ާާއަޅުަގނޑަށްާ ނުނަަގއޭާ ހުއްދަާ ސަރަހައްދަށްާ ތިމަންނަމެންެގާ ފަދަ.ާ ފެންނަާ ރުާ

ބ ވަތެްއާާ އެހެންާ މަސްެވރިކަމުެގާ ނޫނިްއޔ ާ ނަަގނީއޭާ މިޔަރިާ ނޫނިްއޔ ާ ހުއިފިލަނޑައޭ،ާ މިތަނުންާ ތިމަންނަމެންެގާ

ާާ ހިފައިެގން. ދަނޑިބުރިތައްާ ނިކުންނ ނެާ ރައްޔިތުންާ ރަށުާ ފެށިެގންާ އެހ ތަނުންާ މީހުންނ ާކުރަނީއޭ.ާ ރަށުެގާ ކައިރީާ

ދެބައިާމީހުންާތަޅ ފޮޅ ާަގންނަާހިސ ބަށްާދ ނީ.ާމިާޤ ނޫނުަގއިާމިދަންނަވ ާކަހަލަާެއްއެވސްާސިފައެއްާީމެގާތަފ ތުާާ

ޤ ނޫނުތައްާމީެގާބައިބައިތަކެްއާއުފެދިެގންާއައިަިއިރުާމިކަންކަމަކަށްާނެތްާވިސްނ ފަާއެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާނުޖެހާޭާ

ކުރިއަރ  ބަލ ކަށެއް.ާާދުނިޔޭަގއިާ އުސޫލުާ ހިންގ ާ ޤައުމުތައްާ ބައިބައިކޮށްލަިއެގންާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބޮޑެތިާ ހުރިާ ފައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާޤައުމަކީާކެޕިޓަލްާނިޒ މުަގއިާއޮންނަާއެާޤައުމުތަކަށްާވުރެާމ ާކުޑަކުޑަާޤައުމެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާާ

މިާރ އްޖޭެގާސައިޒ އިާމީހުންެގާއަދަދ ާދިރިުއޅެމުންާާާވިސްނަންވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަގ ފަތ އިާއަޅުަގނޑުމެންގެާ

ޤ ނޫނެއާްާ މިާ ހަދަންޖެހޭނީ.ާ ޤ ނޫނުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ފައިާ ކަންކަމަށްާ މިާ ބަލ ނީ.ާ ިމކަންކަމަށްާ ޮގތ އިާ އައިާ

ތިބީާފަޚްރުވެރިވެފައި މިާ ެވެގންާ މޮޅުާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަކަށްާ މ ާ ހަދައިެގންާ މިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެއްާ .ާާހަދައިެގންާ

ފުޅ ާާ އެންނެާ ދ ާ ތަންފީޒުކުރަމުންާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބޮޑެތިާ އެންމެާ އ ބ ދީތަކުަގއިާ ބޮޑެތިާ އެންމެާ ދުނިޔޭެގާ މިާ މިއީާ

ދ އިރ ެއއްަގއިާައއިާޤ ނޫނުައސ ސީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއީާޤައުމަށްާކުޅަދ ނެާކަމެްއާނޫން،ާމިާތަންފީޒުކުރުނާްާ

ނދިާޤައުމުތަކުަގިއާއޮންނަންޖެހޭާއެްއޗެްއާމިާެއއްޗަކީ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމީކީ.ާެއއަށްވުރެާމ ާައުގާބޮޑުާމ ާމުއްސަ

ނުކަތ ވަރުެގާެއއްޗެްއަގއިާހިފައިެގންާމިާތިބީ.ާމިއީާހުރިހ ާވެސްާއެްއޗަކީ،ާއެހެންެވެގންާއަޅުަގނޑުާބުނީާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީާ މިާ މީެގންާ ބަލައިލީަމާ އައިނަކުންާ ފެންނ2ާާަތްރީޑީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާދަޅޭާ މިާ ނީ.ާ

އަޅުަގނޑަށްާފެނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންެވެގންާައޅުަގނޑުާހަދަންވީާފަދަާފުރުޞަތުއަރުވަންވީާކަމަކީާރައްޔިތުންނަށްާާ

ލ ބަހުރިާޮގތަށްާރައްޔިތުންާެއއްކުރަންެވއްޖިްއޔ ާރަްއޔިތުންެގާޞުލްޙަވެރިކަންާއަޅުަގނޑުެމންާބޭނުންމިއްޔ ާހަދަންވީާ

މަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުަގއިާއިށީދެފައިާައޅުަގނޑުމެންާކުރަންވީާކަމަކީާއެންމެންާެއއްެވެގންާާޮގތަކީާފުރަތަ

މިާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަދަލުކުރަންވީ.ާމިާރ އްޖެާހިންޭގނެާޮގތަށްާސަރުކ ރުަގއިާކޮންމެާބައެއްާތިބިާކަމުަގއިާވިޔަސްާާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ޮގވަިއެގންާ ރައްޔިތުންާ މިާ ރ އްޖޭެގާ ކަހަލަާާާމިާ އެްއކުރެވޭނެާ ރަްއޔިތުންާ ކަހަލަާ ެގންުގޅެވޭނެާ

ާާ ނުޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދަންވީ.ާ ެއއްާ މިކްސްޗަރަކަށ180ާާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބޮޑުާ ެއއްކޮށްެގންާ ޤ ނޫނުާ ޤައުމުެގާ

ާިމާހަދައިެގންާމިތަނަށްާލައިެގންާފަޚުރުވެރިވެފައިާތިބެެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާކިޔ ކަށެއް.ާއަޅުަގނޑު
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ޤ ނޫނުއަސ ސިާނުވެސްާބަލަން.ާއަޅުަގނޑުާމިއަށްާރިފަރާވެސްާނުކުރަންާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަދައްކ ާއިރުަގއި.ާދެންާާ

މިއީާކޯއްޗެއްތޯ.ާ؟ާހަމަާއެއްޗެކޭާބުނ އިރަށްާބުނ ނެާމަނ ކަމެކޭާތިއީާވަރަށްާބޮޑުާޯގހެކޭ.ާމިއީާުގރުއ ންާޚަތިމުތަ

ނޫނު.ާމ ާމޮޅުާއެއްޗަކަށްާހަދ ފައިާހަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާބުނ އިރަށްާޭއާާއެއަށްތުރެ،ާމ ާމޮޅެއްާނޫންތޯާދުސްތޫރީާޤ 

ާސުބުޙ ނަ މިީއާާهللا ބިރުދައްކައިެގން.ާ ވ ހައަކަށްާ ކަހަލަާ ހައްދުޖަހ ާ މީހ ާ ވ ހެންާ ކުފުރެއްާ ބޮޑުާ ނުކިޔ ށޭ.ާ ތިހެންާ

ތަކުރ ރު ފަށްފަށުންާ ހިނގ ށޭާ ރައީސްއޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބުނަނީާ މިާ ވެެގންާ އެހެންާ ިމާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްާ

ިމާާ ދަރިންނަށްޓަކައިާ ދަރިންެގާ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކަިއާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ރ އްޖޭެގާ މިާ ޮގވ ލަނީާ

އަވަހަށްާބަދަލުކުރަމ ާހިނގ ށޭ،ާއެްއާތ ކުާއިށީދެެގން.ާމިއޮތީާބަޖެޓުާކުރިމަތީަގއި.ާބަޖެޓްާޖަލްސ ާއަށްާއަޅުަގނޑަށްާާ

ނޑިާހަމަވ ނެހެން.ާހަމަާއެާަގޑީަގއިާމިެވސްާބަދަލުކުރަންާހުށަހަޅަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާޮގވ ލަންާާޮގ77ާާހީވަނީާހަމަާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެާނޫންާޮގތަކަށްާމިާޤައުމުެގާސަރުކ ރެއްާމުސްތަޤުބަލަކުާނުހިންޭގާކޮންމެާވެރިެއއްާެގނަިއާާ

ރައެއް.ާދުނިޔޭަގއިާތިބިާެއންމެާޤ ބިލުާއެންމެާބޮޅާުާކަމުަގއިާވިޔަސްާއަޅުަގނޑުެމންާކިޔ ނެާކަމެއްާނެތްާމޮޅެްއާދެ

ވެރިންާމިާޤައުމަށްާތިބިާކަުމަގިއާވީނަަމވެސްާމިާބ އްަވިއެގންާމިާޤައުމުަގއިާނުހިންޭގނެ.ާރަނަގޅުާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ވ ހަކަދައްކަިއެގން ކުރ ާ ކަމެއްާ މިހުރިހ ާ ވ ހަކަދަްއކ ފައިާ ހިންގ ާ ޤައުމުާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ މިާއޭރުަގއިާ ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއެއްާމިާހެދީާމިާހުރިހ ާސިފަތަކެއްާމިއަށްާލައި،ާމިއަށްާއުނދަޫގާޮގތްތަކެއްާލީާއޭރުާހުރިާމީހަކާުާ

ދުރުކުރަންވެެގން.ާމިހ ރުާެއކަންާމިއޮތީާވެފައި.ާއެކަންާިމއޮތީާވަރަށްާފުރިހަމައަށްާވެފައި.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ތަޅ ފޮ ބަލަންވ ނީާނުޖެހޭާޤައުމުެގާމުޒ ހަރ ކޮށް،ާ އެހެންވީމ ،ާދެންާ ހަދ ކަށެއް.ާރައްޔިތުންެގާވެރިކަެމއްާމިއޮތީ.ާ ޅ ާ

ބ ްއވަިއެގންާާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ސަލ މަތ އިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވެރިކަންކުރެވޭނެާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ގ އި ނިޒ މެއްާ ހިންޭގނެާ މިާސަރުކ ރުާ ޮގތަށްާ ފޯރުވެދޭނެާ އެހީތެރިކަންާ ައޅުަގނޑުެގާާރައްޔިތުންނަށްާ ެއއީާ މުކުރަން.ާ

މަސްއޫލިއްޔަތެއްާއަޅުަގނޑުެގާވ ޖިބެއްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައްޔިތުންެގާވެރިކަމެއްާމިއީ.ާރައްޔިތުންާވެރިކަެމއް.ާާ

އެކަމަކު،ާރަްއޔިތުންެގާވެރިކަެމއްެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާހުރިާޕ ޓިަގއިާހުރެެގންާއަޅުަގނޑަކަށްާތިާވ ހަކަާެއއްާނެތްާާ

ފުޅ ާދެއްކިާކަމުަގއިާިވޔަސްާދެއްކޭކަށެއް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާމިާދަންނަވަނީާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާާތިާބޭ

ާާ ބަދަލުކުރަންވީ. މިާ އަވަހަށްާ އެދެންޏ ާ ހެޔޮާ ާރައްޔިތަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާާهللا ބުނަނީާ މިާ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައިާ

ކަންކުރަންވީާ މިާ އަޅުާާޙައްޤުަގއިާ ރައީސް.ާ ޙަޤީޤަތުަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނެީގާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިާ ަގނޑުާ

މިވ ހަކަދައްކަންެވެގން.ާމިާވ ހަކަާހަމަާޙަޤީޤަތުަގިއާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާހުރިާމިކަހަލަާސިފަތައްާވެސްާހިސ ބަކަށްާާ

އަޚް،ާާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެން،ާ ނެތް.ާ ެގންދެވޭކަށްާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަާ ދެންާ ެގނުވަންެވެގން.ާ ތެރެއިންާ މައުޟޫޢުެގާ މިާ

ާކައިރީަގއިާމިކަމަށްާުއނދަޫގކުރަންފެށީމ ާއަޅުަގނޑުާމިހ ތަނުންާފުރުޞަތު،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާާއައިސް

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ



63 

 

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާهللاާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ޤ ނޫ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާާ ނަންބަރު ދ އިރ ތަްއ2010/7ާާާާނުާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ލަތީފާްާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ޤ ނޫނަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ

ެއާާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބޭނުންވީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އިޞްލ ޙ ާ ހުށަހެޅުއްވ ފަިއވ ާ

ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެކަމަކުާާއިޞް ތ އީދުކުރ ާ އެކަަމށްާއަޅުަގނޑުާ ެގންނަވ ފައިާވ ތީާ މަފްހޫމްާ ައވަށުާ މިާ ލ ޙުަގއިާ

ިމާ އަވަށްތަކަށްާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގިއާ ދ އިރ ެގާ އެާ ތެރޭަގއިާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ސިޓީާ ތ އީދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ އޭަގއިާ

ާހިމެނޭާރަށުާކައުންސިލުތަކުެގާދަށުންާހުންނަާވަކިވަކިާައވަށްތަްއާާއިޞްލ ޙުާހިމެނުމަށް.ާއެީއާހުރިހ ާދ އިރ އެްއަގއި

ކޮންމެާރަށެއްަގއިާަވކިާައވަށްތައްާއަދިާއަޅުަގނޑުާހިތުންާތަންކޮޅެއްާއ ބ ދީާވެސްާތަންކޮޅެންާކުޑަވ ނެ.ާއެކަމަކުާާ

ހި ވެސްާ ރަށްރަށްާ އެހެންާ އަދިާ ފިޔަވައިާ މ ލެާ ެގންދެވޭާ އަށްާ ދަރަޖަާ ކައުންސިލެްއެގާ ެގންދެޭވާސިޓީާ މަނައިެގންާ

ައވަށުާކަުއންސިލުާހިމެނުމަކީާވަރަށްާ ރަށްރަށްާއަސްލުަގއިާމީަގއިާރަށުާއަދިާއަތޮޅުާކައުންސިލުތައްާހިމެނުމަކީ،ާ

މަސައްކަތްކުރުރުމަށްޓަކަިއާާ އިޞްލ ޙަށްާ މިާ ބިލުާ މިާ ތ އީދުކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ މުހިއްމުާ

ކަނޑަައޅުއްާ އެއްާ ކޮމިޓީެގާާކޮމިޓީާ އެކު،ާ ވެސްާ އިޞްލ ޙުތަކ ާ އެހެންާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މޭރުމުންާ މިާ އަދިާ ަވިއާ

ކުރިައށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންނެވުމަށް.ާ މަޖިލީހަށްާ މިާ އަލުންާ މަޝްވަރ ކުރަްއވަިއ،ާ ބަހުސްކުރުްއވަިއާ މަރުޙަލ ަގއިާ

ބޭނުންވ ާއަނެއްާނުކުތ ާއަކީާރަ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ ާާދިއުމުެގާކުރިންާ މަޖިލީހުެގާރައީސަށް 9ާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާ ެއއްޗެްއ2010ާާާާނޮވެމްބަރު އަޅުަގނޑުާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ އިބ ރ ތްކޮޅަކަށްާ ވ ާ ސިޓީއެްއަގއިާ ވ ާ ފޮނުއްވ ފައިާ ަގއިާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާއެބަާބޭނުންވޭ.ާއެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވިދ ޅުވެފައިާމިާވަނީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާޚަބަރުާފަތުރ ާާ

ތިޔަާ އަޅުަގނޑުާ ސަމ ލުވެވަޑަިއަގތުމަށްާ ދެއްވުމަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ އެއްޮގތަށްާ ޙަޤީޤަތ ާ ޢ އްމުންނަށްާ ވަސީލަތްތަކަށ އިާ

ރަށުާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަލީަގއިާ ނުކުތ ެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އިލްތިމ ސްކުރައްވަމޭ.ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަންެގާމަސައްކަތްާފެށިެގންާއައިާޮގތ ާދޭތެރޭަގިއާާާާކައުންސިލުތަކ އިާއަދިާކައުންސިލުާނުވަތަާމި

ނެތީމާަާ ހަނދުމަފުޅުާ ވެސްާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ައދިާ ރަްއޔިތުންާ ބައެްއާ ރ އްޖޭެގާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ބައެއްާ

މްާއައިސްފައިާިމާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާކުރީެގާކުރެވުނުާމަސައްކަތްތަކެއްެގާތެރެއިންާމިާމަފްހޫ

ާާ 2006ާާާާއޮތީ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިހ ރުާމިާދަންނަވ ލަނީާކުރީަގއި އަށްާހަދ ފައިާއޮތްާޤައުމީާތަރައްޤީެގ2010ާާާން

ާާ މ197ާާިމަޝްރޫޢުެގ ސަފުހ ަގއިާ ކަނޑައެޅިެގންާާވަނަާ ހަމަާ މަސަްއކަތްކުރުމަށްާ ރީސެންޓްރަލައިޒޭޝަންެގާ އޮތީާ ާ

ބަހުންާދަންނަވ ާކަމަށްާވަންޏ ާސްޓްރެންތެންާލޯކަލްާަގވަރމަންޓްސްާބައިާސިޔ ސަތެްއާކަނޑައަޅ ފަިއާިއނިގރޭސިާާ

ޕްރޮމޯޓިންާޑީސެންޓްރަލައިޒްޑުާަގވަރމަންޓްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްާރިފޯމް.ާމީަގއިާމިއޮތީާހަމަާއެސްޓެބްލިޝްާލޯކަލްާ

ާާކައުސިލްސް.ާހަމަާެއޮގތަށްާކައުންސިލަރުންާހޮވުމުެގާވ ހަކަާވެސްާއެބަާއޮތް.ާިމާމަސަ 90ާާްއކަތަކީާގ ތްަގނޑަކަށް

ތަޖުރިބ ތަކެއްާ ހަމަާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަންެގާ މިާ ފެށިެގންާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުތަކުެގާ ކުރީާ ެގާ
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ކަމެއް.ާ ކުރެވުނުާ ދަށުންާ އިސްނެންުގުމެގާ މިނިސްޓްރީެގާ އެޓޯލްސްާ ކުރެިވެގންާ ބަހުސްތަކެއްާ ހަމަާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ރަނަގޅު ހަމަާ އެޓޯލްސްާާއަޅުަގނޑުާ ކުރީެގާ ުއސޫލުންާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރެއްާ ކުރީެގާ ބޭނުންވޭ،ާ ކޮށްލަންާ

މަސައްކަތްތަކެްއާާ ެގންދެވިާ ނަންަގަވއިެގންާ އިސްާ މިކަމުަގއިާ ވަޙީދުއްދީންާ ޮއނަރަބަލްާ ކުރެްއވިާ މިނިސްޓަރުކަންާ

ނ ނީާމިާސިޔ ސަތުާނިންމ ާއަދިާރިޕޯޓުާއެބަހުރި.ާއެކަމަކުާވަޙީދުއްދީންާއެާމަޤ މ ާހަވ ލުވެަވޑަިއެގންނެވިާއިރުާއޮން

ވެސްާމޭޒުކޮޅުާމައްޗަށްާެގންޮގސް،ާފ ސްކޮށްފައިާެގންޮގއްސަާއޮންނ ނީ.ާއެހ ާހިސ ބުންާއެާމަސައްކަތެއްާފެށިެގންާ

އައީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާމަސަްއކަތްތައްާކުރުމުަގއިާފުރަތަމަާނ.އަތޮޅުަގިއާާ

ލުާތަޖުރިބ ތަކެއްާެވސްާކުރެވުނު.ާދެންާއޭެގާއަލީަގއިާއެކިއެކިާއަތޮޅުތަކަށްާއަސްލުާއައިލެންޑުާޑިވެލޮޕްމެންޓުާާއަސް

އުފެއްދުމުެގާާ ވެސްާ ކައުންސިލުތައްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ދިޔައީާ ހެދެމުންާ ޕްލޭންތައްާ ޑިވެލޮޕްެމންޓުާ އެޓޯލްާ ޕްލޭންތަކ އިާ

ންާމައްޗަށްާއަސްލުަގއިާއެާރަށްރަށުެގާތަރަްއޤީެގާއެކިއެކިާކަންތައްތަްއާާމަފުހޫމުެގާދަށުން.ާއެާްގރ ސްރޫޓުންާފެށިެގ

ާާ މަސަްއކަތެއް. ކުރެވުނުާ ގ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާ ނިޒ ެމއްާ އޭެގާ ނުވަތަާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ެގާސުނ މީއ 2004ާާރޭވެމުެގާ

މަސަްއކަތް މިާ ހަޤީޤަތުަގއިާ ޭއެގފަހުންާ ދިޔަ.ާ ކުރެވެމުންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ައއިސްެގންާހަމައަށްާ ހުއްޓުމެއްާ ތަކަށްާ

އެހެންާކަންތައްތަކަށްާއިސްކަންާދެވިެގންާޮގސްފައިާމިާވަނީ.ާހަމަާއެޮގތުންާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނުާބިލުެގާއޮރިޖިނަލްާާ

ޑްރ ފްޓުާވެސްާއަސްލުާޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާތަްއޔ ރުކުރަްއވ ފައިާހަމަާމުސ ރަތަކަށްާދަންދެންާގ ތްަގނޑަކަށްާ

މަވ ފައިާއޮތްާމަސައްކަތެއްާމިއީާކުރީެގ.ާދެންާއެކަުމަގއިާދ އިރ ަގއިާހަމަާއިސްވެާުއޅުއްވިާބޭފުޅ ާައޅުަގނޑުާނިން

ހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާވެސްާބޭނުން.ާއެއީާކުރީެގާހިއުމަންާރައިޓްސްާކޮމިޝަނުަގއިާހަމަާޑެޕިއުޓީާމަޤ މުއަދ ކުރެްއިވާާ

އަޅުަގނޑު މިކަމުަގއިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހިންަގަވންާާޒ ހިދަކީާ އިސްވެާ ހަމަާ ދަށުންާ ޕްރޮޖެކްޓުެގާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީެގާ މެން،ާ

އުޅުްއވިާއެއްާބޭފުޅެއް.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުން،ާދެންާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާނުކުތ ާއަކީާރ އްޖޭަގިއާާ

އިޤުތި އަދިާ އިޖުތިމ ޢީާ ތަރައްޤީެގާ މ ލޭެގާވެސްާ އަދިާ ތަރައްޤީާ ރަށްރަށުެގާ ތަރައްޤީެގާތަރައްޤީެގ،ާ އުމްރ ނީާ ޞ ދީާ

މ ލެާސަރަހައްދުެގާާ އަދިާ ެވސްާ މ ލޭެގާ ފަރ ތުން.ާ ައވަށްތަކުެގާ އެބަވެއޭާ އަދ ކޮށްފައިާ ދައުރެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވެސްާ

ައވަށްޓަކުެގާާ ިގނަާކުރިއެރުންތައްާއަިއސްާހުންނ ނީާޙަޤީޤަތުަގއިާ ިގނަާރަށްރަށުެގާވެސްާހަމަާވަރަށްާ ވެސްާއަދިާ

.ާއެހެންީވމ ،ާމިާރައުސުލްމ ލުާދެމެހެއްޓޭނެާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއިޞްލ ޙުާެގނައުމަކީާާނިޒ މުެގާތެރެއިންނޭ

ވަރަށްާމުހިއްމުކަމެކޭ.ާމިހ ރުާއޮތްާމުއްދަތުެގާތެރޭަގއިާވެސްާސިޓީާކައުންސިލަކަށްާދ ާރަށްރަށަށް،ާމ ލެާފިޔަަވިއާާ

ވިޔަސްާސިޓީާކައުންސިލަށްާދ އިރުާރަށުާފެންވަރަށްާާާއަދިާއެހެންާރަށްރަށްާިވޔަސްާއަދިާމ ލެާއ އިާއެހެންާރަށްރަށް

އަދިާއަވަށުާފެންވަރަށްާއަސްލުާކައުންސިލުާެގންދަންވ ނެ.ާައދިާމިާކައުންސިލުތަކަކީާހަމަާއިންތިޚ ބުެވެގންާއަންނަާ

އަޅުާ ދަންނަވ ލ ފައިާ ވ ހަކަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ މުހިއްމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ހެދުމަކީާ ކަމުަގއިާ ަގނޑުެގާކައުންސިލުތަކެއްާ

 ވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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 ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

`.ާޝުކުރިްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިއްޒަތްތެރިާލޮބުެވތިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާބިލުާއަޅުަގނޑުާާ

ާބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަެވސްާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާާމިާބިލުެގާމަޤުޞަދ އިާބިލުެގާމަފުހޫމަށްާހަމަާވަރަށް

މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެބައޮތް.ާ ސުވ ލުތަކެއްާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބަހުސްކުރ އިރުާ

ާާ ހިނގައްޖެ. ފ ސްކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނެއްާ އިންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލުާ މިާ ސަރވިސް،ާ ދިޔަާސިވިލްާ

އިދިކޮޅަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާފުވައްމުލަކުަގިއާާ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވޭާމިާބިލާ 

ހަމަާސިޓީާކައުންސިލެއްާހެދުންާއެއީާހަމަާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރ ާކަމެކޭ.ާސަބަބަކީާމިާބިލުަގއިާމިހ ރުާމިާއޮންނަާ

ކައުންސި ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ވިސްނ ލަންޖެހާޭާޮގތަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިރުަގއިާ އޮތްާ ގޮއްސަާ އުފެދެމުންާ ލެއްާ

ރަށްތަކުަގއިާކައުންސިލުާއުފެދުމުެގާޚިޔ ލ އިާފިކުރުާައޅުަގނޑުމެންެގާމިާޤައުމުެގާރަްއޔިތުންެގާހިތުަގއިާއުފެދިެގންާާ

ާާ އިރުަގއި އައިާ ހިސ ބަށްާ ިމާ އައިސްާ އުފެދިެގންާ ކުރިންނޭ.ާ ދުވަސްކޮޅެއްާ މީެގާ އުފެދޭާާއައީާ ރަށްތަކުަގއިާ މިހ ރުާ

ިމީއާާ ނުވަތަާ ބ އޭ.ާ ކައުންސިލުތަކެއްާ އުފެދޭާ ލޯބީަގއިާ ޤައުީމާ ލޯބީަގިއ،ާ އަތޮޅުާ ލޯބީގައި،ާ ރަށުާ ކައުންސިލުތަކަކީާ

އުފެދޭާ މަސައްކަތްކުރަންާ އެޮގތަށްާ ތަބ ވެ،ާ ފިކުރަށްާ ވިސްނުމ ިއާ ޕ ޓީތަކެއްެގާ ސިޔ ސީާ ފިކުރެްއަގއިާ ސިޔ ސީާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާޔަޤީންކަމ ާއެއްކޮށްާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާވަުގތުާމުޅިާޤައުުމާާާކައުންސިލުތަކެއްތޯއޭ.

ޖަމ ޢަތްތަްއާ ސިޔ ސީާ ސިޔ ސީވެ،ާ ރަްއޔިތުންާ ޤައުމުެގާ ސިޔ ސީެވ،ާ ރަށްތައްާ ޤަުއމުެގާ ވެފައި.ާ ސިޔ ސީާ މިއޮތީާ

ވ ދަވެރި ޕ ޓީތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތައް،ާާއުފެއްދިާ ޤައުމީާ ތެރެިއންާ ރޫހުެގާ ާ

ކައުންސިލުތަކަށްާާ އެާ ކައުންސިލުތަކަކީާ އުފެދޭާ ރަށްތަކުަގއިާ މިހެންކަމުންާ ދ ނީ.ާ ނިމިެގންާ ކަންތައްތައްާ ޤައުމުެގާ

އެާާ ވީނަމަވެސްާ ކަމުަގއިާ ރަނަގޅުާ ކިތަންމެާ ރޫޙުާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ މަޤުޞަދ އިާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ބޭފުޅުންާ ކުރިމަތިލ ާ

ެއާާބޭފުޅަ ތަބ ެވ،ާ ކަންތައްތަކަށްާ ޕ ޓީެގާ ެއާ ބ ރުވެރިކަމ ިއ،ާ ޕ ޓީެއއްެގާ އެާ އ ިއާ ޕ ޓީާ ސިޔ ސީާ ނިސްބަތްވ ާ ކުާ

ފިކުރަށްާމަސައްކަތްކުރަންޖޭހެނެާބައެއްާކައުންސިލުތަކަށްާހޮވިެގންާދ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމާާ

ާއިޞްލ ޙުަގއިާވ ާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުނުކުރެވޭާސަބަބަކީާާބިލަށްާމިާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިޞްލ ޙަށްާބަލ އިރުާމި

އަޅުަގނޑަށްާހަމަާނުވިސްނެނީާކޮންމެާރަށެއްަގއިާރަށުާކަުއންސިލެއް،ާކޮންމެާއަވަށެއްަގިއާއަވަށުާކައުންސިލެއް،ާާ

އިާއުފެދޭާކޮންެމާއަނޮގޅިއެްއެގާކަންމަތީަގިއާހަތަރުާައނޮގޅިާކައުންސިލެއް،ާކޮންމެާރަށެއްގ4ާާާަކޮންމެާައވަށެްއެގާާ

ޖަމ ޢަތަކަށްާކައުންސިލެްއ،ާިމާނިސްބަތުންާކައުންސިލުތަކެްއާއުފައްދައިެގންާމިކަންާކުރެޭވނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާާ

ެވސްާާ ބަލ އިރުާ ނިސްބަތްވ ާސަރަހައްދަށްާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުްއވިާ ބިލުާ މިާ ޚ އްޞަކުރެވިފައިާ މިާ އެއީާ ނުފެންނަނީާ

ދިވެ ދެންނެވޭނީާ ނުވިކަމުަގިއާާއަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ އަދަދުތަކެއްާ ޤ ނޫނުަގއިާ ދޭންާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ ހިރ އްޖޭަގއިާ

ވަކިންާ މުޅިންާ ޮގތުންާ އޮންނަާ އުފެދިފައިާ ޖިޮއްގރަފިކަލީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެާ ރަށަކީާ އެާ ފުަވއްމުލަކަކީާ ވިޔަސްާ

އޮންނަ ވަކިންާ ޚިލ ފަށްާ މުޅިންާ ރަށްތަކ ާ އެހެންާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ރަށުެގާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެާ ވުމުންާ ރަށަކަށްާ
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މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދިއްކުރަން.ާ އަތެއްާ ހަމްދަރުދީެގާ ބަލައިާ ނަޒަރަކުންާ ޚ އްޞަާ ޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާހަމަާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާއިޒުނައ ާެއއްކޮށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާފުވައްމުލަކުެގާއަނެްއާާ

ޝި ފުރުޞަތުަގިއާާމެންބަރުާ މިާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރެޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ ބިލަށް،ާ ހުށަހެޅުއްވިާ މުފީދުާ ފ ޤުާ

ލިބިެގންދ ނެާ ރަށަކަށްާ އެާ ދެވެމުންާ ދަރަޖަާ ސިޓީއެްއެގާ ސަބަބަކީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

އެހެން ހަމަާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ އިތުރުާ އަދިާތަރައްޤީެގާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ެވސްާ ބ ރުތަކެއްާ އިޚްތިޔ ރ އިާ މެާ

މިނިސްޓްރީތަކ ާމިާކަންތައްތައްާއެހެންާއޮންނ ނެެއކޭާާ އަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީކީާމ ލޭާސިޓީަގއިާހުންނަހެންާހުރިހާ 

ވަރަ އެއީާ އުފެދިެގންދ ނެ.ާ ރަށުަގއިާ އެާ ހަމަަގިއމުވެސްާ ބައެއްާ މިނިސްޓްރީތަކުެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ބޮޑުާާނޫން.ާ ށްާ

ިމާާ ައޅުަގނޑު،ާ ޮގތެއްަގއިާ ޖުމްލަާ ބިލަށްާ މިާ އެހެންނަަމވެސްާ ވުމުން.ާ ސަރަހައްދަކަށްާ އެކުލެވިެގންވ ާ ކަނޑެއްާ

އޮތާްާ މިހ ރުާ ހ ލަތުާ ޤައުމުެގާ މިާ އ މްދަނީއަކ ިއ،ާ ލިބޭާ ޤައުމަށްާ މިއީާ ތ އީދުނުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނުމަށްާ

ކަމަށް ކުރެވޭނެާ މިހެންާ މިކަންާ ކޮންމާެާާާމިންވަރުންާ އުފެދޭާ މިއިންާ ސަބަބަކީާ ނުފެންނ ތީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކައުންސިލެްއަގއިާވެސްާތިބޭނީާހަމަާއިންސ ނުންެގާބަޔަކުާމަސައްކަތްކުރަން.ާއެާބޭފުޅުންނަށްާއުޖޫރަާއ އިާމުސ ރާަާ

ޅުަގނޑުމެންނަށްާާބޭނުންވ ނެ.ާކައުންސިލުތައްާމިހ ރުާވެސްާލ މަރުކަޒީާބިލުަގއިާކަނޑައެޅިފައިާއޮތްާޮގތުންާމިއޮތީާއަ

ކައުންސިލެްއާާ ކޮންމެާ މިއިންާ އިތުރަށްާ އަދިާ މިހެންކަމަށްވުމުންާ މިއިނީ.ާ ިގނަކޮށްާ އަދަދުާ ވަރަށްާ އެކަށީެގންނުވ ާ

ބިލުާާ މިާ ކައުންސިލެއް.ާ ވެސްާ ހިންުގމަށްޓަކަިއާ ކައުންސިލުާ ެއާ ކައުންސިލެްއ،ާ އަނެްއކ ާ ވެސްާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

އިން މިާ ޮގތުންާ ދ ާ އުސޫލަކުންާމ ނަކުރެވިެގންާ ދ ކަހަލަާ އުފެދިެގންާ ކައުންސިލެއްާ ކުރުމަށްާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ނަނީާ

މިކަންާކުރެވިފައިާމިާއޮތީ.ާެއހެންނަމަވެސްާމިާވަުގތުާހަމަާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންާއަޅުަގނޑުާދައްކ ާާ

ައޑުއަހ ނެ.ާދެންާއެާބޭފުޅެްއެގާވިސްނުމުންާއެާބޭފުޅަކުާޑިސައިޑުާ ކުރ ނީާއަޅުަގނޑަށްާމިާދެއްކެނީާާވ ހަކަާެވސްާ

ވިސްނުންާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ިވސްނުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ހަކަތޯ.ާ ނުބައިާ ވ ހަކަތޯ،ާ ރަނަގޅުާ

ދެންނެވޭނެ.ާއެއީާކޮންމެާއިންސ ނެއްެގާެވސްާފިކުރ އިާިވސްނުންާތަފ ތުވ ނެ.ާކޮންމެާދެާބޭފުޅަކުާއުފެދިފައިާމާިާ

ވަކިވަކި ހޮޭވާާހުންނަނީާ މިާ މިވަުގތުާ ދެންނެޭވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިސްނުމުަގއިާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ން.ާ

ޢަމަލުކުރުމުެގާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ މިންވަރަށްާ އޮތްާ ތެރެިއންާ ޤ ނޫނުާ ބ ރުާ އިޚުތިޔ ރ އިާ ވެސްާ ކައުންސިލުތަކަށްާ

ިމޮގތުންާތަޢ ރުޟުވެެގންާދިއުމުން.ާާާާފުރުޞަތުާލިބިެގންނެއްާނުދެޭއާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްާޤ ނޫނ ިއާއަނެއްާޤ ނޫނ އި

ސަބަބަކީާސަރުކ ރުންާސިޔ ސަތުާކަނޑައަޅަނީ.ާސިޔ ސަތުާތަންފީޒުކުރ ާފަރ ތަކަށްާވެސްާމިާއޮންނަނީާސަރުކ ރު.ާ

އެާސަރުކ ރުންާއެދޭޮގތަކަށްާކައުންސިލުތަކުންާތަންފީޒުކުރަުމންާދެމުންާދ އިރުަގއިާސިޔ ސީާފިކުރެއްަގއިާއުފެދިެގންާާ

ކައުން ފިކުރުާާދ ާ ވިސްނުމ އިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ހޮވޭާ އެާ ވުމުންާ ސިލުތަކަކަށްާ

ކ މިޔ ބުކުރުމަށްޓަކަިއ.ާާ މަޤުޞަދުާ ހޮވޭާ އެާ ބޭފުޅަކުާ ދިނުމ ،ާއެާ ރަށަށްާއިސްކަންާ ބޭފުޅެއްެގާ އެާ ބަހައްޓަންޖެހޭނެާ

ހަ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިހެންވީމ ،ާ ރައީސް،ާ އުފެދޭާޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ބޭނުންވޭާ މަާ
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ކައުންސިލުތަްއާެވެގންާމިދަނީކީާރަށުާކައުންސިލަކަށްާވެސްާނޫނޭ.ާއަތޮޅުާކައުންސިލަކަށްާވެސްާނޫނޭ.ާއަދިާސިޓީާާ

ވ ދަކުރެޭވާާ ޙަޤީޤަތަކީ.ާ މިީއާ ކައުންސިލަށޭ.ާ ޕ ޓީތަކެްއެގާ ސިޔ ސީާ މިދަނީާ ވެެގންާ ނޫނޭ.ާ ވެސްާ ކައުންސިލަކަށްާ

ޮގތަށްާސިޓީާކައުންސިލ އި،ާާސިޔ ސީާޕ ޓީ ތަކެްއެގާމެދުންާހޮވޭާބޭފުޅުންާހޮވިެގންާމިާދަނީ.ާމިާބިލުަގއިާމިާވ ާ

ކައުންސިލ ިއ،ާާ ހިންގ ނެާ ކޮމިޓީތަްއާ އެާ އަދިާ ކައުންސިލ އި،ާ ހިންގ ނެާ ކޮމިޓީތައްާ ައވަށުާ ކައުންސިލ އި،ާ އަވަށުާ

ުގތުާޤައުުމެގާއ ބ ދީާއަށްާބަލ އިރުާމިކަންާކުރެވޭނެާާސްކޫލްތައްާހިންގ ނެާކައުންސިލ ،ާމިއީާޤައުމުެގާހ ލަތ ިއާމިާވަާ

ދެކޮޅުާ ކިތަންމެާ އަދިާ ބިލުަގއިާ މިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ފ ސްވެެގންދ ނެާ ބިލުާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ

ހުށަހެޅާިާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ވެސް،ާ ހުރިކަމުަގިއވީނަމަާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަމުނުދ ާ ނުޖެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކީާސިޔ ސީާފިކުރުާވަރަށްާނުެގންުގޅުއްވ ،ާއަޚުލ ޤީާމިންަގނޑެއްާހިފަހައްޓ ާމ ތްާބޭފުޅަކަށްާ

ވ ތީާއެާމަނިކުފ ނަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިހުތިރ މްކުރަން.ާެއހެންނަމަވެސްާމިާވިސްނުންާއައިސްާމިއިނީާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ އަމިއްލަ މަނިކުފ ނުެގާ އެާ ސިޔ ސީާނުދަންނަވ ނަންާ މިއީާ ިވސްނުމެކޭ.ާ އޮތްާ އަިއއްސަާ ތެރެއިންާ ވިސްނުުމެގާ

ދ ތީާމަޝްރަޙުާ ކުރިމަތިވެެގންާ އިންތިޚ ބެއްާ ކައުންސިލުތަކުެގާ މިާމަޝްރަޙުަގއިާ ވަުގތުާސިޔ ސީާ މިާ ފިކުރެއްަގއިާ

އަޅުަގ އެކުާ ހުރުމ ާ މ އްދ ތައްާ ބައެއްާ ީމެގާ ޮގތަކަށްާ ޙަޤީޤަތްއޮޅޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަންނަވ ލަންާާހަލަބޮލިކޮށްާ ނޑުާ

ބޭނުންވޭ،ާއުފެދޭާކައުންސިލުތަކުެގާބޭފުޅުންާއަދިާިމޮގތުންާއުފައްދ ާކައުންސިލުތަކުެގާބޭފުޅުންާކޮންމެާވ ހަކަާެއްއާާ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާާ ސިޔ ސީ،ާ ހިެމނިވަޑައިަގންނަވ ާ ބޭފުޅަކުާ އެާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ ދެްއކިާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ

ވިސްނު ޕ ޓީއެްއެގާ ިމވ ާާސިޔ ސީާ ބިލުަގއިާ މިާ މިހެންކަމުންާ ދ ނީ.ާ ކުރެިވެގންާ ޢަމަލުާ ޮގތަކަށޭާ ހުރިާ ފިކުރުާ މ އިާ

ޮގތަށްާައވަށުާކައުންސިލ އިާރަށްތަކުެގާމެދުަގއިާދެންާއުފެދޭާވ ދަވެރިާޖަމ ޢަތަތްތަކުެގާމެދުަގއިާކައުންސިލުތަކެްއާާ

ހައްތަ ެވއްޖިއްޔ ާ ކުރަންާ ކަންތައްތައްާ އޭެގތެރެއިންާ ހެޔޮވެރިކަުމެގާާއުފައްދަިއެގންާ މިކިޔ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވެސްާ ހ ާ

ތެރެއިންާރައްޔިތުންާބ ރުވެރިކުރުމުެގާތެރެއިންާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދޭާބ ރުާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާކޮންޓްރޯލަށްާއަންނ ނީ.ާ

މިނިވަ ންކޮށްާސަބަބަކީާޕ ޓީާނިސްބަތްވެާޕ ޓީންާޓިކެޓްާދީެގންާކުރިމަތިލައިެގންާހޮިވެގންާދިޔައިމ .ާހަމަާއެހެންމެާ

ހޮވޭާބޭފުޅުންނަށްާހަމަާވަރަށްާމިނިވަންކޮށްާވެސްާކައުންސިލުތަކަށްާބޭބޭފުޅުންާހޮވިވަޑަިއެގންާދ ނެ.ާއޭެގތެރެއިންާާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ލިބިަވޑަެއއްާނުަގންނަވ ނެ.ާ ހަމަާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާފުރުޞަތެއްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހޮވޭާ މިނިވަންކޮށްާ

ނިވެރިާހ ލަތެއްަގއިާއެާބޭފުޅެއްެގާސިޔ ސަތ އިާއެާބޭފުޅެއްެގާޢަޒުމ އިާރޫހ އިާއަދިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހެންާވަރަށްާެއކަ

މަސައްކަތްކުރަންާބޭނުންވ ާަމޤުޞަދަށްާބަލ އިރުަގއިާއެކަންާނުކުރެވޭނެާމިހ ރުާޤައުުމަގިއާސިޔ ސީާމަސްރަޙުާއޮތްާާ

ވިސްނ  ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މީަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ިމާޮގތުން.ާ މ އްދ ،ާ މިާ ަވޑަިއަގންނަަވންޖެހޭާ

ބިލުގައިާމިވ ާމ އްދ ތައްާކޮމިޓީާމަރްޙަލ ާއަށްާެގންޮގސްާކޮިމޓީަގއިާމަސައްކަތްކުރަމުންާދ ިއރުގައިާޤައުމުެގާހ ލަތ ިއާާ

ދ ންޖެހޭނީ ބައިބައިކުރެވެމުންާ އުފެދިާ ކައުންސިލުތައްާ މިންވަރަކުންާ ހުރިާ ފޯރުންތެރިކަންާ ހ ލަތ އިާ މ ލީާ .ާާޤައުމުެގާ

ޮގތަކަށްާާ ކަންހުރިާ ރަށުަގއިާ ތަހުޒީބީާ މިާ މ ލޭަގއިާ ހުރުމުންާ ައވަށްތަކެްއާ މ ލޭަގއިާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ނޫންާރ އްޖެތެރޭާރަށްރަށުަގއިާޢ އްމުާޮގތެއްަގއިާކަންތައްތަްއާހުންނަނަކީ.ާމިހެންވުމުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާބިލަށާްާ

ކ ރުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާސަތޭކަާއިންާސަތޭކަާާޖުމްލަާޮގތެްއަގއިާމުޅިާބިލަށްާއިން

މިާ އޮތަސްާ އެއްޗެއްާ ރަނަގޅުާ ކިތަންމެާ އަދިާ ބިލެއްާ ހުށަހެޅިާ ސަރުކ ރުންާ އެއީާ އޮތް.ާ އެބަާ މީަގއިާ ޔަޤީންކަންާ

ލިބިފަ މެޖޯރިޓީާ ޕ ޓީެގާ އިދިކޮޅުާވ ދަވެރިާ ފ ހެއްާނުވ ނެ.ާ މަޖިލީހަކުންާ ެއާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހެންވުމުންާ ިމާއިނީ.ާ އިާ

ފަހަރަށްާ ބައެއްާ ވެސްާ ައޅުަގނޑަށްާ ޚުދު،ާ ތިއްބަވ ނީ.ާ ބޭފުޅުންާ ވޯޓުދެްއވ ާ ެއއްޮގތަށްާ ވިސްނުމ ާ ޕ ޓީެގާ ވ ދަވެރިާ

ވޯޓުދެވެންާމިާޖެހެނީާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީންާބުނ ާގޮތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާހ ލަތުާހުރާީާ

ޮގ ދެކެާާމިކަހަލަާ ރައްޔިތުންާ ަމޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދަންނަވަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތްާ އެހެންވީމ ،ާ ތަކަށް.ާ

ކިތަންމެާލޯބިވެއޭާކިޔަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާމެންބަރަކުާވ ހަކަދެއްކިާކަުމަގއިާިވޔަސްާެއއްެވސްާބޭފުޅަކަށްާާ

މަސައް ޚިލ ފަށްާ ޕ ޓީއ ާ ނިސްބަތްވ ާ ބޭފުޅަކުާ އެާ ވެސް.ާނޯވޭާ ތިއްބަވަންޖެހޭނީާ ރޫހުަގިއާ އެާ ކަތްކުރެޭވކަށް.ާ

ވިދ ޅުވިާއަޅުަގނޑުމެންާއަދިާ ދެްއވިާބަސްދީަގތުމެްއަގއިާވެސްާ މީޑިޔ ާއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ކަމަށް.ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލިބިދީފައިާމިވ ާޙައްޤުތަކ ާއެްއވަރަށްާައޅުަގނޑުމެންެގާސިކުނޑިތައްާހުޅުވިެގންާނުދަނީ

ެއާާ ވ ހަކަފުޅެއްާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ދަންނަވަންާ ހަމަާ އިހުތިރ މުކޮށްާ ވިސްނުންފުޅަށްާ މަނިކުފ ނުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ހުރިހ ާާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ތ ނަގިއާ މިއޮތްާ ކުރިއަށްާ ޤަބޫލުކޮށް،ާ ނަޞޭޙަތްާ މަނިކުފ ނުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެއްކެީވ.ާ

ކުފ ނުާތިާދެއްވ ާނަޞޭޙަތްޕުޅުާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކޮށްެގންާކުރިއަށްާމެންބަރުންާވެސްާމަނިކުފ ނ ާުގޅިެގންާމަނި

ކަށަވަރުކަންއަރުވަން.ާާ ޔަޤީންކަމ އިާ މަނިކުފ ނަށްާ ފަރ ތުންާ އަޅުަގނޑުާ އުްއމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދ ނޭާ

ާާ ދަންނަވ ލަންޖެހުނީާމިާބިލ ާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާމަސަްއކަތްކުރިއަށްާެގންދަން.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންާމިހެންާމި

ހުރިހ ާާ މިހިރީާ ުގޅޭހެންާވެސް.ާދެންާމައުޟޫޢަކުންާނުވެސްާނައްޓ ނެތ .ާ ބިލާ  މިާ ހީޭވާ ނުުގޅުނަސްާއަޅުަގނޑަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ރައީސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެއްތޯ،ާ ވިއްޔ ާ ބިލުާ

ޮގ މިއޮތްާ ފިކުރުާ ވ ހަކަތަކުަގިއާާމަޖިލީހުެގާ ދެކެވޭާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އަދިާ މީޑިޔ އިންނ އިާ އަދިާ ތުންާ

ބ ރުންާކުރެާއެއްާބ ރުާމިއަދ3ާާާުވަރަށްާބޮޑަށްާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފުާވ ހަކަތައްާދެކެވެމުން،ާފެތުރެމުންާޮގސްާދައުލަތުެގާާ

ޮގތެއްަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާހިތ މަކޮށާްާާާނެތިެގންާއޭެގާައެގއްާނެތްާެއއްޗަކަށްާެވެގންާމިާދަނީ.ާހަމަާޖުމްލަ

ދެރަވަމޭ.ާސަބަބަކީާހަމަާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާވ ދަެވރިާސަރުކ ރ ާއިދިކޮޅުާޕ ޓީައކަށްާމަޖިލީހުެގާކޮންޓްރޯލްާ

ޝުކުރި ޑީ.އ ރު.ޕީން.ާ ނަަގންޖެހޭނީާ ޒިންމ ާ ނުކުރެިވްއޖިއްޔ ާ ކަމެއްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޙަޤީޤަތަކީ.ާ މީާ ްއޔ ާާދިއުމޭ.ާ

 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 
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ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމައްޗަށްާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާާ

ޤ ނޫނަ ހިންުގުމެގާ ުއސޫލުންާ މިއަދުާާލ މަރުކަޒީާ ވ ހަކަދައްކ ފައި.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނީާ ވެސްާ ިއއްޔެާ ިއޞްލ ޙަށްާ ށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ވަނީާ ބޭނުންާ ހުށަހަޅައިދޭންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ފުރުޞަތުަގއިާ ދެވަނަާ

ާާ ހިންުގމުެގާޤ ނޫނުަގިއާާމެންބަރުާމިާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިއޮތީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައް

ހުރިާމަފްހޫމްތަކުެގާތެރެއަށްާމ އްދ ތަކަކަށްާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅުއްަވއިެގންނޭ،ާއެާމަނިކުފ ނުެގާދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާ

އަްއޑުާއަތޮޅުާސިޓީާކައުންސިލުެގާނަމުަގއިާއުފެއްދުމަށްާސަރުކ ރުންާނިންމެވުމ ާުގޅިެގންާވަކިވަކިންާހުރިާރަށްތަކ ާ

ާާާާއެކުާޖުމްލަ ކައުންސިލަރުންނަށްާމުޅިާއަތޮޅުެގާއިޚްތިޞ ޞްތަކ ާއެކީަގިއާއަްއޑުާއަތޮޅުާހިތަދޫަގިއ6ާާާާޮގތެްއަގިއ

ރައްޔިތުންެގާާ ވ ތީާ ޔަޤީންާ މަނިކުފ ނަށްާ އެާ ނުހިންގެވޭނެކަންާ ތިއްބަަވިއެގންާ ކައުންސިލުަގއިާ ސިޓީާ ޤ އިމުކުރެވޭާ

ނ މެންާރައްޔިތުންނަށްާކޮށްދޭންާނިންމިާނިންމުމެއްާކަމަށާްާޙައްޤުަގއޭ،ާކިތަންމެާއަޑަށްާބ ރުލ ފައިާމިާކަމަކީާތިމަން

ޙަމްދޫނާްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިނުގރައިދޫާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ބަދަލެއްާ ތ ރީޚުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވިދ ޅުވުަމކުންާ

ންުގމުެގާމައިަގނޑުާާޙަމީދުާވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާއެާވިދ ޅުވެދެްއވީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާދިވެހިރ ްއޖޭެގާހިهللاާޢަބްދު

ކުރީެގާާ ދަންނަވަންާ ހަރުކޮށްާ އަޑުާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންކޮންބޭފުޅުންނެއްކަން.ާ ެގންނެވީާ ވިސްނުންާ ފިކުރ އިާ

އެޓޯލްސްާމިނިސްޓަރުކަންާކުރެއްވިާއޮނަރަބަލްާވަޙީދުއްދީންާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަްއވައިާމިާމަސައްކަތްާާ

ާާ ފެއްޓެވި ިމާާރ އްޖޭަގއިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެވސްާ ތެރޭަގއިާ ސަރުކ ރުާ އޭރުެގާ އަދިާ ވ ނެ.ާ ޮގތުަގިއާ ބޭފުޅެއްެގާ ެއއްާ

ކަންތައްތަކ ާމެދުާދިރ ސ ކުރެވި،ާމީެގާކަރުދ ސްތައްާލިޔެިވާވަރަށްާބޮޑަށްާދިރ ސ ކުރެވިފައިާއޮތްާކަމެއްާކަމުަގިއާާ

ދި މަފްހޫމްާ މިާ ސަބަބަށްޓަކައިާ މިާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ވެސްާ ބ ރުދިނުމ އާިާއަޅުަގނޑުާ ގ ތުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވެހިާ

ރަށްތަކުެގާރައްޔިތުންނަށްާއެާމީހުންާބޭނުންވ ާބ ރުތައްާއަމިއްލަާއަށްާކޮންޓްރޯލްކޮށްެގންާސަރުކ ރުެގާއެހީތެރިކަމ ާާ

ކަމ ާާއެކުާހިންުގމުެގާައއިޑިއ ާރަްއޔިތުންނ ާހަމައަށްާެގނެސްދެއްވިާއޮނަރަބަލްާވަޙީދުއްދީނަށްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރި

އެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދިާމިާމަފްހޫމްެގާމައްޗަށްާދެންމެާވ ހަކަދެއްކެވިާއަޅުަގނޑުެގާއަޚް،ާއަޙްމަދުާރަޝީދު،ާާ

ކަެމްއާ ކޮންާހިސ ބަކުންާ މަނިކުފ ނުާނިންމަވ ނީާ ދެްއކެިވާވ ހަކަާއެާ މެންބަރުާއެާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ

ެގ.ާއެްއާފަހަރުާިވދ ޅުވިާއެބަޭވާސިޔ ސީާޕ ޓީާއޮންނަޖެހޭާތަނެއްާނޫންާއަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާނޭާނ

ކަމަށް.ާހޮވިވަޑައިެގންާަވޑަިއެގންާމިާހުންނެވީާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރެއްެގާޮގތުަގއިާހޯރަފުށީާދ އިރ ާއިން.ާސިޔ ސީާ

ނގިވަޑައިނުަގންނަވ ާކަމީާހިތ މާަާޕ ޓީއަކުން.ާމަލްޓިާޕ ޓީާޑިމޮކްރަސީާހުއްދަކުރެވިފައިާއޮތްކަންާއެާމަނިކުފ ނަށްާއެ

ހުރިާކަމެއް.ާއަދިާާސިޔ ސީާޮގތުންާދިވެހިރ އްޖެާކުރިއަރަންާމިދ ާމިންވަރަށްާކުރިއަށްާިމާދަނީާކިހިނެއްކަންާެވސްާާ

ރަނަގޅާުާ ފަހުންާ މީެގާ ކަންކަންާ އެފަދަާ ަމނިކުފ ނަށްާ އެާ އުއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އެނިގވަޑައިނުަގންނަވ .ާ

.ާއެއީާވަރަށްާދޫާހަލުވި،ާވަރަށްާވިސްނުންތެރިާއަދިާވަރަށްާިގނަާބިލުބިލުާެގންުގޅުއްވ ާބޭފުޅެއްާކުރަްއވ ނެާކަމަށް

ާާ މިދިޔަ ފ އިތުވެާ އެކުާ ސަރުކ ރ ާ އައުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ 2ާާާާވެސްމެ.ާ ދ1ާާުއަހަރ އި ހިނިގާާމަސްާ ވަސްާ
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ރޭާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާާއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާކަނޑަެއޅިެގންާބަޔ ންާއެބަކު

ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެްއވުމަށްޓަކަިއާާ ކަންތައްތައްާ މިާ އަދިާ ވަުގތަކ ިއާ ތ ރީޚަކ އިާ ބ އްވ ނެާ އިންތިޚ ބުތައްާ ހިންުގމުެގާ

މިާާާސަރުކ ރުެގާހުރިހ ާއިދ ރ ތަްއާުގޅިެގންާކުރަްއވަންޖެހޭާމަސައްކަތްތަކެއް.ާނަމަވެސް،ާަވރަށްާބޮޑަށްާލަސްވެފައި

އޮތީ.ާމިާލަސްވުުމަގއިާޒިންމ ާއުފުލ ނީާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާމެޖޯރިޓީާމަޖިލީހުަގއިާލިބުންތޯާެއއީާއުފެދެންޖެހޭާސުވ ލެއް.ާާ

ާާ ައއީ 2008ާާސަރުކ ރެއްާ މަހު ނޮވެމްބަރުާ ބޭއްވ11ާާާިެގާ މަހުާ އޮކްޓޯބަރުާ ހުވ ކުރައްަވއިެގން،ާ ދުވަހުާ ވަނަާ

ރީާބައިވަރު.ާެއިއރުަގިއާކޮބައިތޯއޭާޑީ.އ ރު.ޕީ.ާޑީ.އ ރު.ޕީެގާރައްޔިތުންެގާާއިންތިޚ ބެްއަގއި.ާސަރުކ ރުެގާވަޢުދުތައްާހު

މަޖިލީހުަގއިާމެޖޯރިޓީާއެއްާނެތްކަންާއެއީާދިވެހިާރަްއޔިތުންާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމެއްާއޭރުަގިއާވެސް.ާއަދިާމިއަދުާމިތ ާ

މި ކިރިޔަކިރިޔ ާ ހަމަާ ނޫން.ާ އެއްާ މެޖޯރިޓީާ ރަސްމީާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ެވސްާ ކަންތައްތައްާާާއޮތީކީާ މަޖިލީހުެގާ

ހިންގ ލެވޭވަރުެގާމެޖޯރިޓީާއެްއާއޮތީ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާައުގހުރިާމުދ ތަކ އި،ާދިވެހިާާ

ހުއްޓޭތޯާ އެކަންތައްތައްާ ދިޔުމުންާ ވިއްކަމުންާ ސަރުކ ރުންާ އ ާ ދަންދެންާ މުދަލަށްާ ފިކުރީާ ރައްޔިތުންެގާ

ވެއްޖިްއޔ ާާާާމަސައްކަތްކުރިކުރުން ކަމުަގއިާ ކުރިކަމެއްާ އިދިކޮޅަށްާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ދިވެހިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ެއއީާ

ހިސ ބެއްަގިއާާ އެްއވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިސ ލެއްާ އެހެންާ ފަްއކ ާ ވުރެާ އެއަށްާ ދެންާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ސަބަ ހުށަހެޅުއްވިާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ އިޞްލ ޙުތަކުަގއިާ މިާ ޮގތްތަކެްއެގާާނެޭގނެހެން.ާ އެއްާ ބަޔ ންކުރަްއވަމުންާ ބުާ

އ ާ ތެރެއަށްާ ނުކުތ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެއްވުމަށްޓަކައިާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަތިންާ

ަގިއާާކަމެއްެގާޮގތުަގިއާފ ހަަގާމިާކުރެވެނީާއަޅުަގނޑުމެންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނު

ކައުންސިލުތަކެްއާާ ައވަށުާ މެދަށްާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ސިޓީާ އަދިާ ކައުންސިލ އިާ އަތޮޅުާ ކައުންސިލ ިއ،ާ ރަށުާ ހިމެނޭާ

އިޞްލ ޙުތަްއާާ މ ްއދ ތަކަށްާ ހުރިާ ޤ ނޫނުަގއިާ ތެރެއަށްާ މަފްހޫމުެގާ އެާ މަފްހޫމް.ާ ހިމަނުއްވ ފައިވ ާ ޮގތަށްާ އުފެދޭާ

ޞްލ ޙުަގއިާައކުރުތަކަށްާދެންާބަދަލުއަންނ ނީާމިހެންނޭ،ާމިވެނިާބަޔަކީާެގންނަވ ފައިާިމވެނިާމ އްދ ެއްއެގާމިވެނިާއިާ

ކުރިއަށްާއަންނ ނެާކަމަށްާވިދ ޅުވެދެްއވަންާމަސައްކަތްކޮށްފަިއާމިއޮތީާއަޅުަގނޑުާކުރިންާއިޝ ރ ތްކުރިާފަދައިންާއެާ

އެކުާއަދި ހުރުމާ  މިހެންާ މަްއސަލަާ ދ އިރ ެގާވެސްާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ިއއްޔެަގއިާެވސްާާމަނިކުފ ނުާ ާއަޅުަގނޑުާ

އަވަށްާއޮންނަާއިރުަގިއ6ާާާާތަފްސީލުކޮށްާއެާވ ހަކަާހުށަހަޅައިދިންާހެންާމ ލޭެގާިމއޮްއާބޮޑުސިންގ ާއ ބ ދީަގއިާމ ލޭެގާާ

ރަށެއްާ ވަކިާ އަކީާ ހުޅުމ ލެާ އަދިާ ވެފައިާ ރަށަކަށްާ ޮއތްާ ޮގތުަގއިާ ރަށެްއެގާ ވަކިާ އޮންނަ،ާ ވަކިންާ މ ލެވިލިނިގލިާ

އޮތްާ ެއްއާާޮގތުަގއިާ އަދިވެސްާ މިސ ލުާ މީެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާ ދިމ ވެދ ނެކަންާ ދަތިތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތުމަށްާ

ދ އިރ ތަްއާާ އިންތިޚ ބުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ނަމަުގއިާ ދ އިރ ާ ވިލިމ ފަންނުާ ތަކުރ ރުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފަހަރުާ

ދެކުނުކޮޅު ހުޅަނުގާ ެއންމެާ މ ފަންނުެގާ ަައިރުަގިއާާބެހިފައިވ އިރުާ އޮންނާ ވިލިނިގލިާ އެކުަގިއާ ތަންކޮޅަކ ާ ންާ

ހަރަކ ތްތެރިވ ާާ ކައުންސިލުަގއިާ ސިޓީާ އޮންނަާ މ ލޭަގއިާ ރިޕޯޓުކޮށް،ާ އަށްާ މ ލެާ ކައުންސިލަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލިނިގލިާ

ރަސްމީ ތެރޭަގއިާ ވިލިނިގލިާ ނުަގންނަވ ނެާ އެނިގަވޑަެއއްާ ބޭފުޅަކަށްާ އެާ ދުވަހަކުާ ހުންނަވ ހ ާ ޮގތުަގއިާ ކޮށްާމީހެއްާ
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ރައްޔިތުންނަށްާހުރިާދަތިާކަންތައްތައްާހުރީާކޮންާމިންަގނޑަކަށްތޯާއެތ ާއުޅުއްަވއިެގން،ާދިރިއުޅުްއަވއިެގންާބައްލަވ ާާ

ބަދަލުަގިއާާ ބޭއްވުުމެގާ ބޯޑެއްާ އަވަށުާ އެދެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދިޔައިމަާ ހ ލަތަށްާ މިާ ނަމަ.ާ ނޫންާ ކަމުަގއިާ

ވޭާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާސިޔ ސީާވ ދަވެރިކަމުެގާމ ޙައުލެއްެގާތެރެިއންާާރައްޔިތުންެގާފުރިހަމަާމެންޑޭޓުާއެކުލެ

ބަޔަކުާާ ބޯޑެއްެގާ ބޮޑުވ ނެާ ބ ރުވެރިކަންާ ޤ ނޫނީާ ޮއންނަާ މީހ އަށްާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ ދީެގންާ ވޯޓެއްާ ރަްއޔިތުންާ ވެސްާ

ބަާދިމ ވޭާައޅުަގނޑުމެންެގާިމއަދުެގާާޢައްޔަންކޮށްފައިާބައިތިއްބ ާބަޔަކަށްވުރެ.ާއެާހ ލަތުާވެސްާީމަގއިާމުހިއްމުކޮށްާއެ

އަވަށުާބޯޑުތަކުެގާހ ލަތ ާތަފ ތުާރައްޔިތުންތަކެއްާއިތުރުާކައުންސިލެއްާނުވަތަާއަވަށުާކައުންސިލެއްާބޭއްވުަމކީާއ ާާ

ލ މަރުކަޒީކުރެިވާާ މިޮގތަށްާ ޤައުމުތަކުަގިއާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ އޮތޯރިޓީތަކުަގއިާ ަގވަރނަންސްާ ލޯކަލްާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ

ތުންނަށްާސިޓީެގާދަރަޖަތަކ އިާއަދިާސިޓީެގާކައުންޓީާދަރަޖަތައްާދެވިފައިާހުރިާޤަުއމުތަކުަގއިާބައްލަވ ލެްއވީަމާރައްޔި

ެއއަށްާާ ކޮށްފައި.ާ ެއކަންާ ވެސްާ ސަރަހައްދުތަކަށްާ ވަކިާ އަދިާ ވެސްާ އަވަށްތަކަށްާ ހަމަާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ހަތަރު ކައުންސިލަރޭ،ާ ކުނިއުކ ާ އެއީ،ާ ިމާާމަލ މ ތްކޮށްާ ބޭފުޅުންނަކީާ ވިދ ޅުވ ާ އެާ ކައުންސިލަރޭާ ކަންމަތީާ އަނޮގޅިާ

އުސޫލުންާާ ލ މަރުކަޒީާ މިޮގތަށްާ ނުވަތަާ ހިންުގމަށްާ ަގވަރމެންޓުާ ލޯކަލްާ މިޮގތަށްާ އަދިާ މަފްހޫމްާ

ޑީސެންޓްރަލަިއޒްކުރުމުެގާމ ނަާދެާބަހުންާވެސްާދެނެވަޑަިއނުަގންނަވ ާބޭފުޅުން.ާކޮންމެެވސްާވަރަކަށްާދިރ ސ ާެއްއާާ

އުޅުއްވަނީ.ާާ މިާ ބޭފުޅުންާ ތޫނުފިލިާ އޮޅުންފިލ ވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ މަޢުލޫމ ތުާ މިކަމުެގާ ކޮށްލީމަާ

އެއްޗެއްާވިދ ޅުވެލަްއވަންާބޭނުންފުޅުާވ ތީވެ،ާއަދިާދިވެހިާާ ނަމަވެސް،ާބައެއްާކަހަލަާކަންތައްތަކުަގއިާހަމަާހިތުހުރިހާ 

ކަނޑައެޅިެގން ބަދުބަސްާ ކުނިުއކ ާާރައްޔިތުންނަށްާ ހުންނ ތީވެ،ާ ބޭބޭފުޅުންެގާ އެފަދަާ އ ދަާ ވިދ ޅުވުުމެގާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީ.ާ ކަމެއްާ ހިތ މަހުރިާ ވިދ ޅުވެދެްއވަނީ.ާ އެާ ކަމުަގއިާ ކައުންސިލަރުާ ޮގހޮރުއުކ ާ ކައުންސިލަރ ިއ،ާ

ހި ކަރ މ ތްާ މަތީާ އެންމެާ ރަްއޔިތުންެގާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ބައެއްާރައްޔިތުންެގާ ފަހައްޓަންޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާ ބޭނުންނުކުރުމަކީާ ޖުމްލަތައްާ ތިބެާއަޅުަގނޑުމެންާއެފަދަާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ޮގތުަގއިާ

ިމާ އެކުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ހިތުެގާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަ.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ވިސްނަންޖެހޭނެާ ވެސްާ މީހަކުާ

އީދުކުރަން.ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާއެާމަނިކުފ ނަށާްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާތ 

އެދިަވޑަިއަގންނަވ ކަންާ ރައްޔިތުންާ އެތަކެއްާ އެތަކެްއާ ދ އިރ ެގާ ެއާ ަމސައްކަތްކުރަްއވަންާ މިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަރަށްާ

އް.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާހުރިާއެތައްާމަޖިލީހެއްަގއިާިމާއެއީާއަޅުަގނޑުާެވސްާހަމަާޙަޤީޤަތުަގއިާޤަބޫލުކުރ ާއެއްާކަންތަ

ދައްޗަކީާާ ެއއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުެގާ ވަރަށް.ާ ހިއްސ ކުރެވިފައިާ ރައްޔިތުންނ ާ ދ އިރ ެގާ އެާ ވަނީާ ވ ހަކަތަްއާ

ާހަމަާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާެއއްާސަރަހައްދުަގއިާވެސްާމިާކަންތައްތައްާމިހެންާއޮތަތީވެާއެކަމ ާުގޅިެގންާައޅުަގނޑު

ދަންނަވަމުންާެގންދ ާވ ހަކަާއެއްާއެއީާމ ލެވިލިިގލީަގއިާއޮންނަންޖެހޭނީާވިލިިގލީެގާރަްއޔިތުންެގާއިހުސ ސްތައްާޭއެގާާ

އޮތޯރިޓީާާ ަގވަރނަންސްާ ލޯކަލްާ އަދަދުތައްާ އޭެގާ ކައުންސިލޭ.ާ އިންތިޚ ބުކުރ ާ ރަްއޔިތުންާ ވ ާ ުގޅިފައިާ ފުރިހަމައަށްާ

ެގންދެވީ ކުރިއަށްާ ކަނޑައަޅ ާ ބިލަށްާއިންާ މިާ އިއްޔެަގއިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ރަނަގޅުވ ނެާ މަާ
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ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާއިދިކޮޅުާހެއްދެވިާބަެއއްާމެންބަރުން،ާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާސަރުކ ރުާދިފ ޢުކުރަންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާ

ަގއިާލަސްުވންާވެސްާެއއީާތެދަކަށްާާވިދ ޅުވެދެްއވިާމިހ ރުާމ ާލަސްވެއްޖެއޭާމިކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާފަހަރު

ޮއތްާާ ކުރިއަށްާ އަދިާ ނަމަެވސްާ ނުކުރިާ މިކަންާ ަވުގތަށްާ ަވުގތުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނަމަވެސް،ާ ވެދ ނެ.ާ

ނިމުމަށްފަހުަގއިާ ކަންތައްތައްާ އިންތިޚ ބުެގާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ތެރޭަގއިާ މަރުޙަލ ާ

ށްާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާފުރުޞަތުާދެވިދ ނެ.ާއެްއޮގތަކަށްާެވސްާލަހެއްާނޫނޭ.ާލަސްކަމުަގއިާވެއްޖިްއޔ ާާވެސްާމިާކަމަ

ސަރުކ ރުންާާ ޒިންމ ާ ނުކުރެުވނުާ ޮއވެފައިާ ކުރަންާ މިކަންާ ޑޭޓަކަށްާ ވަކިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ކަ ނުވެއޭ.ާ ލަހެއްާ ވެއްޖިްއޔ ާ އެހެންާ އުފުއްލަވަންޖެހޭނެ.ާ މިކަމުަގިއާާވެސްާ ކުރުމަކަށްާ ެއކުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ މެއްާ

އެްއވެސްާލަހެއްާއޮތްާކަމަށްާހުއްޖަތްާދެއްކެވުމަކީާހަމަަގިއމުވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމެއްާނޫނޭ.ާމ ލޭަގިއާާ

އިނދެ ޮއފީހެއްާ އަވަށުާ ހެންވޭރުާ ބަލ އިރުަގއިާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ބެހިފައިާ ކަންތަްއތައްާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ހަމާަާމ ލޭެގާ ފައި،ާ

ަގލޮޅުާއަވަށުާއޮފީހެްއާއިނދެފައި،ާމަްއޗަންޮގޅިާއަވަށުާޮއފީހެއްާއިނދެފައި،ާމ ފަންނުާއަވަށުާއޮފީހެއްާއިންނަނީާ

ކުޑަކުޑަާާ ހަމަާ ޚިދުމަތްދިނުމުެގާ ގ ތުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހަމަާ ހުއްޓ ާ މުނިސްޕަލްޓީާ މ ލޭާ މ ލޭަގއިާ ކީއްކުރަންހެްއޔޭ.ާ

މިސ  އެާ ހަމަާ އެއީާ ެއކަންތައްތަްއާާމިސ ލެއް.ާ ބަޔަކުާ ހޮވޭާ އިންތިޚ ބަކުންާ ރައްޔިތުންެގާ ފުޅ ކޮށްާ ވުރެާ އެއަށްާ ލުާ

އުފެދޭާ ެއއީާ ވ ހަކައެއްތޯ،ާ ނޭނޭގާ ކޯްއޗެއްާ ކ ކަށްާ އޮތީާ މިތ ާ ދައްކަނީ.ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކައޭާ ކުރުމުެގާ

އެބަ ވެސްާ މިހ ރުާ އޮފީހެއްާ ައވަށުާ ވިލިިގލީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ މިހ ރާުާސުވ ލެކޭާ މ ލޭަގއިާ އަދިާ ހުރިމެ.ާ

ެއބަާާ ވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ ފޮނުއްވ ފައިާ އެތަނަށްާ ފަރ ތުންާ މުނިސްޕަލްޓީެގާ މ ލޭެގާ ޮގތުންާ ދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ

ނެތްާާ ކަރަންޓުާ ރޭަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ ވިލިިގލިާ އަށް.ާ މ ލެާ ަވޑަިއަގންނަވަނީާ ނިންމަވ ލަްއވ ފައިާ ަވޒީފ ާ ހުންނެވި.ާ

ންދ ާކަންތައްތަކެްއާއެާބޭފުޅަކަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވަނީކީާނޫން.ާނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާިމާހިސ ބ އިާދަތިެވެގ

އެތަްއާރައްޔިތުންނަކ އިާއަދ5000ާާާިހުށަހަޅ ާޮގތަށްާކަންތައްތައްާކޮށްފިާކަމުަގިއާވ ނަމަާވިލިިގލީެގާއ ބ ދީަގއިާތިބިާާ

އްާބޭނުންތަކެއްަގއިާމ ލޭަގއިާވަޑަިއެގންާއެރަށުެގާރަށްވެހިންާވިލިނިގލީަގއިާދިރިުއޅެމުންާެގންދަވ ާއަތޮޅުތަކުެގާއެތަާ

ފަސޭހަތަްއާާ މިާ ބަޔަކަށްާ ހ ސްާ އެތައްާ ބަޔަކަށްާ އެތައްސަތޭކަާ ެގންދަވ ާ ދިރިުއޅުއްވަމުންާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ޮގތުަގއިާ

މަސައްކަ މަރުޙަލ ެގާ ބަޖެޓުާ މިއަދުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ ދުރުާ އަދިާ މިޮއތީާާވެެގންދ ނެ.ާ ތްތަްއާ

ހުށަހެޅިފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާސޭފްޓީާނެޓެއްެގާދަށުަގއިާމުޅިާޤައުމުާބ އްަވންާތައްޔ ރުވެފައިާޮއްއވ ާާ

ބަިއވަރު.ާާ ރައްޔިތުންތަްއާ ދަތިކަންހުރިާ ޯގތިެގދޮރުެގާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ތިބިާ ދ އިރ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އިާޞިއްޙީާޚިދުމަތުެގާކަންތައްތަްއާނުހަނުާކަންތައްާބޮޑު.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމާިާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ަގ

އެކިާ ތަފ ތުާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ބ ރުާ އަށްާ ޕ ޓީާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ކެމްޕޭނުތަކަށްާ މިފަދަާ ދަނީާ

މިވެނިާާ ކެމްޕޭނުކުރުމަށްޓަކައިާ ޮއޅުވ ލުމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަމެްއާާޮގތްޮގތަށްާ މިވެނިާ ކޮށްދެްއވ ނަމޭާ ކަެމއްާ

ކޮށްދެއްވ ނަމޭާވިދ ޅުވޭ.ާރޭަގިއާވެސްާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ަގއިާކެމްޕޭނުާބައްދަލުވުެމއްާބ އްވަންާއޮތް.ާެއއަށްާވުރެާ
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ވަޑަިއަގންނަަވިއެގންާ އެތަނަށްާ އައިމަާ ހިފައިެގންާ ތަށިާ ޓީމުާ ކްރިކެޓުާ ޖެހުމަށްޓަކައިާ ޯގލެއްާ ސިޔ ސީާ ބޮޑުާ

ޔަށްާނުދެވުނީ.ާއެއީާސިޔ ސީާޮގތުންާވ ާކަންތައްތަކުަގއިާިވއްކަންާބޭނުންފުޅު.ާަވރިހަމަާސަރުކ ރުންާެވސްާވިލިިގއް

ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށްޓަކަިއާާ ޕ ޓީތަްއާ ސިޔ ސީާ ޕ ޓީތަކުންާ ސިޔ ސީާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އ ާ މިއީކީާ ކަމެްއ.ާ ކުރަްއވ ާ

ރ  ހަމަާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ބ ރުާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ރަށަކަށްާމަސައްކަތްކުރ ނެ.ާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ އްޖޭަގއިާ

ދަތުރުކުރަމުންދ ނެ.ާއެާކަންތައްތަކަށްާައޅުަގނޑުމެންާހަޖޫޖެހުމަކަށްާފުރުޞަތުާހޯދައިެގނެއްާނުވ ނެ.ާނަމަވެސް،ާެއާާ

ހަަމާާާެގާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުަގއ2008ާާިވަޑައިަގންނަވ ފައިާވިދ ޅުވ ާކަންތައްތައްާހަނދުމަފުޅުާނުހުންނ ތީާހިތ މަޔަކީ.ާާ

ގ.ކެނެރީޭގާާ ހުންނެވިާ ކުރިމަތިލައްވ ފަިއާ އޭރުާ ކަމަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރ ްއޖޭެގާ ަވޑަިއެގންާ ވިލިިގއްޔަށްާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ އަނެއްާ ފަސްަގނޑެއްާ ެއްއވެސްާ ރަށެއްާ ެއްއވެސްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވިދ ޅުިވާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ

ާާ ޮގތަށް.ާާތަރައްޤީތަކުެގާތެރެއަށްާފުރަތަމަާފުރޭނިެގން އަންނ ނީާމ ލެ،ާވިލިިގއްޔޭ.ާއަދިވެސްާވިލިިގލިާއެާއޮތީާއެާ

އެއިރުާއޮތްާގ ަގނޑެއްާއޮތްާތ ނަގއިާއޮތީ.ާއޭރުާއޮތްާފަތެއްާއޮތްާތ ނަގިއާއޮތީ.ާއޭރުާހުރިާފ ރެއްާހުރިތ ާހުރީ.ާ

ާާ ފެންނަން މިއަދުާ ެއއީާ ނެތްކަންާ ވިލިިގްއޔަކަށްާ ކަމެއްާ އެްއވެސްާ ކޮށްދެްއވިާ ކުރީެގާާސަރުކ ރަކުންާ ޙަޤީޤަތް.ާ އޮތްާ

ކަނޑ ލުމަކުނާްާ ރިބަންފަށްާ ތަނުަގއިާ އެާ ޖަހ ފައިާ ރީނދޫކުލަާ އިމ ރ ތެއްަގއިާ ހުރިާ އިމ ރ ތްކުރަްއވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ

ައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާ ކޮށްދެވުނުާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާއަދިާވިލިިގލީެގާ އެއީާއ ާސަރުކ ރުންާވިލިިގްއޔަށްާކަމެއްާ

ބުއްދިސަލ  ކެމްޕޭނަކަށްާޮގތުަގއިާ ކޮންމެާ ައދިާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ ރަްއޔިތަކުާ އެްއވެސްާ ހުރިާ މަތުންާ

ތިމަންނ ެގާ ވިދ ޅުވެާ ކުރަްއވ ނަމޭާ ކަމެއްާ އެވެނިާ ކުރައްވ ނަމޭާ ކަމެއްާ މިވެނިާ ވަޢުދުެވވަޑައިެގންނެވުމަށްޓަކަިއާ

އަ ކަމެއް.ާ އުފ ކުރ ާ އެއީާ ވިދ ޅުވޭ.ާ ހޮްއވަަވއިދެްއވ ށޭ،ާ ދީޖ ބ ާކެނޑިޑޭޓުންާ މިާ ބަޖެޓުަގއިާ އުފ ވިާ ވަރަށްާ ޅުަގނޑުާ

ެއީއާާ އޮތީމަ.ާ ވ ހަކަދައްކަވ ފައިާ އަޅުއްވ ނެކަމުެގާ ހޮސްޕިޓަލެއްާ އަންހެނުންެގާ ކުޑަކުދިންނ އިާ ވިލިިގލީަގއިާ ތެރޭަގއިާ

ާާ މިނިސްޓަރަށް ހެލްތުާ އެކުަގއިާ ފަޚުރުވެރިކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަށްޓަކައިާ އެާ ފ ލެއް.ާ ހެޔޮާ ރަނަގޅުާ ވޯޓާުާވަރަށްާ

އިޚުލ ޞްތެރިާ ވަރަށްާ ެއީއާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ވޯޓުދިނީާ އަޅުަގނޑުާ ޖަމީލަށްާ އ މިނަތުާ އޮނަރަބަލްާ ދިނީ.ާ

ވެސްާާ ބޭފުޅަކުާ ައންހެންާ ެއއިރުާ ކެބިނެޓުަގއިާ އަދިާ ބޭފުޅެއްކަން.ާ މަސައްކަތްކުރައްވ ނެާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ

ންހެނުންނ އިާފިރިހެނުންެގާހަމަހަމަކަމަށްާމަސައްކަތްކުރ ާާހިމެނިވަޑައިނުަގންނަވ ތީާއެންމެާބޭފުޅެއްާހުރީތީެވާެއއީާއަާ

އަޅުަގނޑުާާ ވެސްާ ޮގތުންާ ދުސްތޫރީާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަރަށްާ އިނުމަކީާ ވޯޓުނުދެއްވ ާ ބޭފުޅަކަށްާ އެފަދަާ ޒަމ ނެއްަގއިާ

ވޯޓުދިނީ .ާބ ކީާއެންމެާދެކޭޮގތުަގއިާދަށްާކަމަކަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާވޯޓުދީާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާއޮތްާކެބިނެޓަށްާ

މެންބަރެއްާހުރިާނަމަވެސްާތެދުފުޅެއްމެާމިއަދުާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވިދ ޅުިވާާ

ކެބިނެޓެއް.ާމިާތަނުަގިއާމިާތިއްބެވިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާާ ައޅުަގނޑުމެންާބޭތިއްބިާ ފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓުދީފައިާ

ެގާފަޅީެގާެއއްވެސްާމެންބަރަކަށްާކެރިވަޑައެއްާނުަގތްާމިާމަޖިލީހަުގއިާބައވެރިވެަވޑަިއެގންާާތ އީދުކުރަްއވ ާސަރުކ ރުާ

ކެބިނެޓަށްާާ ހުރިވަރުާ ފިކުރުާ ިވސްނުމ އިާ ބޭފުޅުންެގާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ތިއްބަވ ކަށްާ ވޯޓުދެްއވުމުަގއިާ
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ާސަރުކ ރުެގާމަސައްކަތަިއެގންާކުރިައށްާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމިހ ރު.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެދެނީާއ ާސަރުކ ރަށްާވެސް

ފުރުޞަތުާ ދިއުމުެގާ ކުރިައށްާ ވ ނަމަާ ހޯއްދަވ ކަުމަގއިާ ސަރުކ ރުންާ ވެސްާ ދައުރުތަކެއްާ އިތުރުާ އަދިާ ޮގސްާ

އ ދެ،ާާ އަތުކުރިޮއޅ ލުން.ާ ހިންުގމަށްާ މިޤައުމުާ ޮގތުަގއިާ އެކަްއޗެްއެގާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބިެގންދިއުން.ާ

ހަމަ ފަހަރުާާއަޅުަގނޑުެގާ އެއްާ އަދިވެސްާ ދެމުންާ ފުރުޞަތުާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްާ ވެސްާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ ޕ ޓީެގާ ާ

ވަރަށްާާާާ،ވަރަށްާތޮށްޖެހިފައިާއޮތްާާ،އަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާޢިްއޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނޭާމ ލޭެގާވަރަށްާއ ބ ދީާބޮޑު

ާާ ތިބޭާސަރަހައްދެކޭ ރައްޔިތުންތަކެއްާ އުޅޭާ ހ ލުަގއިާ ދ އިރ ެގާސަރަހައްދަކީ.ާާދަތިާ ވިލިމ ފަންނުާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ ްއޞަާ

ށްާމިާފުރުޞަތުާދެްއވުމަށްޓަކަިއ،ާތިާބޭފުޅުން،ާާމ ލޭެގާހުޅަނުގާދެކުނުކޮޅުެގާސަރަހައްދުތަކަކީ.ާއަދިާމިާބޭފުޅުންނަ

ތ އީދު ބިލަށްާ މިާ މެންބަރުންާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ތިއްބެވިާ ތަނުަގއިާ މިާ ޮގތެއްަގއިާ ކުރައްަވިއ،ާާޚ އްޞަާ

މ ލޭަގއިާއަވަށުާކައުންސިލުތަކެއްާއަދިާމިއ ާވިދިެގންާައއްޑޫާއަތޮޅުަގއިާޖެހިެގންާމިއުޅޭާަމްއސަލަާހައްލުކުރެްއވުމަށްާާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ ވޯޓުދެއްވުމަށް.ާ މިއަށްާ ޤަބޫލުކޮށްާ ކަމަށްާ ފުރުޞަތުާ މިާ ވ ނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާމިނެޓުއިރުާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާބ ކީާއެބަަައޮތް.21ާާާ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙް

ޝު އެްއޗެްއާާ`ާ ކުޑަާ އަށްާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ ކުރިންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރިއްޔ ާ

ކައުންސިލުާާ ވ ާ ފ ސްކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ދަށުންާ ބިލުެގާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރުކޮށްލަންާ

ާާ އުމުރަކީ ކައުންސިލުެގާ ދ ާ ހޮވިެގންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ރައީސް،ާާއަހ3ާާައިންތިޚ ބުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދުވަސް.ާ ރުާ

އުމުރަކީާާ ކައުންސިލުެގާ ހޮިވެގންދ ާ ރަށްތަކުންާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވަނީާ މިާ ދުވަހޭ.3ާާާާއަޅުަގނޑުާ އަހަރުާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ެވސްާ ބ ކީާ އުމުރުެގާ ެވރިކަމުެގާ މިހ ރުެގާ ވީމ 3ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހެންާ އެބައޮތް.ާ އަހަރުާ

އެހީތެރިވެ ކަނޑައަޅ ާ ޕ ޓީއަކަށްާާސިޔ ސަތުާ ވ ދަވެރިާ އިދިކޮޅުާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނަނީާސަރުކ ރު.ާ މިާ ފަރ ތަކަށްާ ދޭާ

ބޭފުޅެްއެގާާ އެާ ރޫހ އި،ާ ބޭފުޅެްއެގާ އެާ ުއއްމީދ އި،ާ ބޭފުޅެްއެގާ އެާ އަދިާ މެންބަރަކަށްާ ހޮވޭާ ކައުންސިލަކަށްާ ހޮވޭާ

ޅުާކަުމަގިއާވިަިޔަސްާސަރުކ ރުންާޢަޒުމ އި،ާއެާބޭފުޅެްއެގާމަސައްކަތްކުރުމަށްާކަނޑައެޅިާނިޔަތްާކިތަންމެާރަނަގ

ރޫހުަގިއާާ ތަރައްޤީކުަުރުމުެގާ ރަށެއްާ އެާ އަދިާ ކައުންސިލަކަށް.ާ ވެެގންދ ނީާ ކަމެއްާ މިންވަރަކުން،ާ އެހީތެރިވެދިންާ

ކިތަންމެާބުރަކޮށްާމަސައްކަތްކުރެއްވިާކަމުަގއިާިވޔަސްާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބުަގއިާރަށެއްާތަރައްޤީކުރެވޭނީާއޭރެްއެގާާ
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ކަށްާތ އީދުކޮށްެގންާތަރައްޤީާއެއްާހ ސިލުކުރުމުެގާވިސްނުމ އިާފިކުރުާހޮވޭާކައުންސިލެްއެގާމެންބަރުންެގާސަރުކ ރަ

ެއާއަތޮޅެްއ،ާއެާރަށެއްެގާާ ހ ލެއްަގއިާއެާރަށެއްާތަރައްޤީާއެއްާނުވ ނެާއެާރަށެއް،ާ ެއްއވެސްާ ކިބަިއގ ާހުރެެގން.ާ

ެއއްާނުވ ނެާމިހ ރުާމިާޢިއްޒަތް ތެރިާމަޖިލީހުންާމިާފެންނަާނަމޫނ އ ާއެްއޮގތަށްާސިޔ ސީާާބައެއްާވެސްާތަރައްޤީާ

އެއް.ާާ ތެރޭަގާ އުނދަޫގކުރުމުެގާ ފުރައްސ ރަކުރުމ ިއ،ާ ޖެއްސުންކުރުމ އި،ާ ސަރުކ ރަށްާ ތެރޭަގއިާ ވ ދަވެރިކަމެްއެގާ

ވެސްާމާިާއަޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެވީާކައުންސިލުތަކަށްާހޮވޭާބޭފުޅުންާތަބ ވ ންޖެހޭނީާސިޔ ސީާފިކުރަށޭ.ާއެހެންނަމަ

ކައުންސިލުތަކަށްާބޭފުޅުންާޢަްއޔަންކުރުމުަގއިާފިކުރު،ާވިސްނުންާއައިާޮގތުންާރައްޔިތުންާބ ރަވެރިކުރުމުެގާނަުމަގިއާާ

ކުރީަގއިާއިންތިޚ ބުކުރެޭވާކަތީބުންާތިބީތީ،ާެއާކަތީބުންާދުރަށްލ ާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުާކުރ ،ާރަްއޔިތުންެގާރޫހ ިއ،ާާ

އިހުސ ސ އި ައށްާާރައްޔިތުންެގާ އަިމއްލަާ ރައްޔިތުންާ ބަޔަކުާ މަސައްކަތްކުރ ާ ދެނެަގނެެގންާ ވިންދ ާ ރައްޔިތުންެގާ ާ،

ިއއްތިފ ޤުންާދިމ ވެފަިއާމިާއޮތީާޤައުމުެގާހ ލަތުާބަދަލުވެާމަސްރަޙުާބަދަލުވެާ އިންތިޚ ބުކުރ ނީއޭ.ާއެހެންނަަމވެސްާ

ޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވަންާބޭނުންާއަޅުަގނޑުާާސިޔ ސީާދެާފަޅިއަށްާޤައުމުާމިާއޮތީާބައިބައިވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަ

އަޑަށްާލެވުނުހ ާބ ރެއްލ ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާހަމަާޙަޤީޤަތ ާއެްއޮގތަށްާމިާބިލުަގއިާމިވ ާޮގތަށްާައވަށްތަްއާާ

ރަށެްއާާ އެާ ސަބަބަކީާ ވ ހަކަ.ާ ތ އީދުނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިސްނުމަށްާ ބައިބައިކުރުމުެގާ ރަށްތައްާ ހިންުގމަށ އިާ

ރައްޤީކުރެވޭނީާއެާރަށެްއަގިއާހޮވޭާކައުންސިލުާއޮތްާސަރުކ ރުެގާތަރައްޤީެގާމަޝްރޫޢުަގއިާެގންުގޅޭާިވސްނުމ ިއާާތަ

ނޫންާާ މިހެންާ ވެެގންާ ބަޔަކަށްާ ތަންފީޒުކުރެވޭާ ިވސްނުންާ ސަރުކ ރުެގާ ބަޔަކަށްވެާ ޢަމަލުކުރެވޭާ ެއްއޮގތަށްާ ފިކުރ އިާ

ީވާާވެއްޖިއްޔ ާއެާބޭފުޅެްއެގާފަރުދީާއަމިއްލަާވިސް ނުންާކިތަންމެާރޫހުާވަރުަގދަވެފައި،ާޢަޒުމުާކިތަންމެާވަރުަގދަާ

ކަމުަގިއާިވޔަސް،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެާރަށެއްާކިހިނެންހޭާތަރައްޤީކުރ ނީ.ާވ ދަވެރިާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާރޫހަށްާ

ޢަ މިއަދުާ ޚިދުމަތްކުރަންާ މުައއްސަސ ތަކަށްާ ޤައުމުަގއިާ ޮގތުންާ އެއްާ ނަތީޖ ާ ޭއެގާ އްޔަންކުރެވުނުާތަބ ވެެގންާ

ވަޒީރުންނަށްާމިާދިޔައީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާރުހުންާނުލިބިާކުށްވެރިންނ އިާޭގންުގާކުށްާމަނ ކުރުމުެގާޤ ނޫނުާިމާާ

އޮތީާއަޅުަގނޑުމެންާފޭލްވެފައި.ާހެއްކ ާބެހޭާޤ ނޫނުާމިާމަޖިލީހުަގއިާބަންދުވެފައިާއޮންނަތ ާމިހ ރުާދޮޅުާއަހަރެއްހާ 

ދިޔައީާ އަޅުަގނޑުާާދުވަސްެވެގންާ ޚުދުާ ވެސްާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ައޅުަގނޑުާާ އިންާ ދ އިރ ާ އަޅުަގނޑުެގާ ކަމަށްާ މެންބަރުާ މަޖިލީހުެގާ ފިކުރުކުރަންޖެހިއްޖެޔޭާ ވިސްނ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

އަދ ނުކުރެިވެގންާމިާދަނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާއިންތިޚ ބުކުރިާދުވަހުންާފެށިެގންާއަޅުަގނޑުެގާމަސްއޫލިްއޔަތ އިާވ ޖިބުާާ

މިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާސިޔ ސީާރޫހ އިާފިކުރުާވަރަށްާބޮޑަށްާއިތުރުެވެގންާޮގސްާޤައުމީާމަޞްލަޙަތަށްާވުރެާ

ދަންނަވ ލަނާްާ ވ ހަކަާ މިާ ހަމައެކަނިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދ ތީއޭ.ާ އިތުރުެވެގންާ މަޞްލަޙަތުާ ޕ ޓީެގާ

ންސިލުެގާއުމުރ އިާވެރިކަމުެގާޓ ރމުެގާއުމުރ އިާބ ރުެވރިކުރުވަނީާކޮންފަރ ތަކުންާކަމ އިާއަދިާއެާބޭފުޅުންނަށްާކައު

ިމީއާާ ވަުގތުާ މިާ ކަމ އިާ ކޮންފަރ ތަކުންާ ދެނީާ ަވސީލަތްތައްާ އެހެނިހެންާ އ އިާ ފަިއސ ާ އެހީތެރިކަމ އިާ މަދަދ އިާ

އަހަރޭ.ާވެރިކަުމެގާއުމުރުަގިއ3ާާާސަބަބަކީާކައުންސިލުެގާއުމުރަކީާރައްޔިތުންާވިސްނަންާވަރަށްާމުހިއްމުާނުކުތ އެކޭ.ާާ
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ާާ ތަރައްޤީކުރ ނ3ާާާާެބ ކީ ރަށްާ ވަނީާ ބޭނުންާ ތެރޭަގއިާ ޓ ރމުެގާ ވެރިކަމުެގާ މިާ އެްއކޮށްާ އޮތުމ ާ ދުވަސްާ އަހަރެއްހ ާ

ސިޔ  ވ ދަވެރިާ އުފައްދަިއ،ާ ފިތުނަފަސ ދަާ އ ިއާ ހަސަދަާ ރަށެްއަގއިާ ފިކުރެްއަގއިާ ސިޔ ސީާ ޕ ޓީެގާާބައެއްހޭާ ސީާ

ވިސްނުމަށްާތަބ ވެާއެއަށްާަމސައްކަތްކުރ ނެާބަެއއްތޯާމިއަދުާމިާޤައުމުަގިއާރަްއޔިތުންާިވސްނަންޖެހޭނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައް ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރިޔ ސަތ ާޝުކުރިއްޔ ާ މަދުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ`ާ ދަންނަވަން.ާ ދެއްވުމަށްާ ވަޑައިެގންާ ހަވ ލުވެދެްއވުމަށްާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގ7ާާާާ/2010ކުރިމަތީަގއިާމިއޮތީާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ލު.ާމިާބިލަށްާވ ހަކަދެްއކުމަށްާއެދިވަަަޑައިަގންނަވ ފަިއވ ާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުެގާބި

އަޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާފުރުޞަތެއްާއަރުވަންާއެންމެާކުރީަގއިާމިއޮތީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަންނުާދެމ 

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާއެްއޗެްއާދަންނަވ ލަންާމިާތެދުވީާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާ

ޢަބްދު ޙަމްދޫންާ ދ އިރ ެގ.ާއަދިާ ުގޅިާهللاާމަނިކު،ާވިލިމ ފ ންނުާ ެއއްޗަކ ާ ެގންާކޮންމެވެސްާއެްއޗެްއާޙަމީދުާވިދ ޅުވިާ

ާދަންނަވ ލަންާޖެހޭތީ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާޙަމްދޫންާވެސްާވިދ ޅުވި..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އ ދެ،ާާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދަންނަވަން.ާ އިށީނދެވަޑައިަގތުމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ެގްއލިފައި.ާ ވަނީާ ވަުގތުާ މިާ ކޯރަމްާ

ދެ ފުރުޞަތުާާމ ފަންނުާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަކޮޅުާ އިބްރ ހީްމާރަޝީދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުނުާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާދެ

ކަ ަގސްތުކުރިާ ކުރަންާ ތިމަންނަމެންާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ޑީ.އ ރު.ޕީންާ ބޭފުޅުންާ އެާ މާިާއ ދެ،ާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ މިހ ރުާ ެމކޭާ

ކުރަނީ.ާތިމަންނަމެންނޭާުގރ ސްރޫޓްާޑިމޮކްރަސީާމިާޤައުމުަގއިާއަހުލުވެރިކުރަންާރައްޔިތުންާތެރޭަގއިާއަށަަގންނުވަންާާ
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ށުާކޮމިޓީތަކ ާެއއްޗެހިާވެސް،ާރަށުާކައުންސިލުތަކ ާއެްއޗިހިާއުފައްދަިއެގންާާމަސައްކަތްކުރީ.ާއަދިާތިމަންނަމެންނޭާރަ

 ތުންެގާވެރިކަެމއް...ާާރައްޔި

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާދަނީާހަމަާވަރަށްާކޯރަމާްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތަކަށް.ާ އެކަހަލަާ ލިބެމުންާ ެގއްލެމުންާ ހުރިހ ާާާވަރަށްާ ެގންދަވ ާ ައޑުައއްސަވަމުންާ

ވަންނަވަމުން.ާާ ކަމުަގއިާ އެދުމެްއާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެއީާ ދެްއވުމަކީާ ވަޑަިއެގންާ ހޯލަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާއަނެއްކ ެވސްާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމާްާ

ާެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާާރަޝީދު

ާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކައިެގންާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އިޞްލ ޙުާދިވެހިރ އްޖ7ާާޭާ/2010ދ ނަން.ާ ހިންުގންާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ެގާ

ރަށުާާ ކައުންސިލުތަކ އި،ާ އަތޮޅުާ ެގންދިޔައީާ ވެސްާ ދަންނަވަމުންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ބިލު.ާ ެގނައުުމެގާ

ގ އިމުކުރުމަށްޓަކަ ނިޒ މެއްާ ހެދޭާ ކައުންސިލުތައްާ ސިޓީާ އަދިާ ކައުންސިލުތަކ ިއާ އަތޮޅުާ ިއާާކައުންސިލުތަކ އިާ

ސަރުކ ރުންާމިހ ރުާކުރަްއވަުމންާެގންދ ާމަސަްއކަތްާވަކިާހިސ ބަކަށްާެގންދެވީމ ،ާއެާބޭފުޅުންާތެދުވެާއެބަާވިދ ޅުޭވާާ

ތިމަންމެނޭާމިކަންާކުރީ.ާތިމަންމެނޭ،ާޙަމްދޫނުާވެސްާވިދ ޅުވޭާއެބަ،ާއަދިާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވެސްާާ

ާާ ާާއެބަާވިދ ޅުވޭާޑީ.އ ރު.ޕީންާަވކ ލ ތު 30ާާއެބަކުރޭާތިމަންމެންނޭާމިކަންާކުރީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާަގބޫލުކުރަން

ާާ ނިޒ މެްއ، ކުރަްއވަން.30ާާާއަހަރުެގާ ވެރިކަންާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްާ މައުމޫންާ އަލްއުސްތ ޛުާ ލިބިވަޑަިއަގތްާ އަހަރުާ

ނެާއިނޭގތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެހެންނަމަވެސްާޤުދުރަތްތެރިކަމ އިާޤުދުރަތީާނިޒ މ ިއާޤުދުރަތީާޤ ނޫނަކ ާނުކުޅެވޭ

އަދިާާ ކުނިކަްއސަވ ާ ބައިތިއްބަަވިއެގންާ ރަށުަގއިާ ބަންދުކޮށްެގންާ ރަށުާ ައޅުވެތިކޮށްެގންާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ރުފިޔ ާދީެގންާުގޅ20ާާާާަހިތުހުރިާޮގތެއްާހަދަިއެގންާައދިާއެާއޮންނަާކައުންސިލެްއަގއިާނުވަތަާރަށުާކޮމިޓީއެްއަގިއާާ

ިއެގންާހެދިކ ާހަދ ،ާމަސައްކަތްކުރުވ ާުގލ ނުކުރުްއވީ.ާެއއެއްނޫންާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިހ ރުާމިާއޮތީާއަދިާާތެއްލަ

އޭެގއިތުރުން،ާއިތުރުންާހައްދަވ ފައިާމިއޮތީާސަރުކ ރުންާމިާކަންތައްތައްާކުރެއްވުމަށް.ާފުރިހަމަާރިޔ ސީާނިޒ މ ކަށްާާ
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މަާރިޔ ސީާނިޒ ެމކޭާވިދ ޅުވެފައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަންކަންާކުރެްއވީ.ާާވަކ ލ ތުކުރެްއވީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފުރިހަ

ާކުރަްއވަންާފެށީމަާއަދިާދައުލަތްާރަނަގޅަށްާހިންގަވަންާފެށީމ ާއެކަމ ...ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއް ެގންދަވ ާ ވ ހަކަދަްއކަމުންާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ވަުގތަކުާ މިާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުާއ ދެ،ާ ޒަތްތެރިާ

ލިބިފައި.ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޯރަމްާ މިވަނީާ މިހ ރުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދަންނަވަން..ާ އިށީދެވަޑަިއަގތުމަށްާ

ދ އިރ ެގާާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ ނިންމަވައިދެްއވުމަށްާ ެގންޮގސްާ ކުރިައށްާ ވ ހަކަކޮޅުާ އެހެންވީމ ،ާ

ާހީމްާރަޝީދު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ 

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާރޭަގއިާފެނިެގންާއެާދިޔައީާޢިއްޒަތްތެރިާުގދުރަތީާމިސ ލެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާބ ރުވެރިކަންާާ

ހިފަހައްޓައި ބ ރުވެރިކަންާ ތެރޭަގިއާ ރައްޔިތުންެގާ ބ ރެްއާހިފަހައްޓައިެގންާ އުފުލަންޖެހޭާ މައްޗަށްާ ތިރިންާ ެގންާ

ާހިފަހައްޓައިެގން..ާ.

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީދެަވޑަިއަގތުމަށްާދަންނަވަން.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިާއަރުވަނީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއްއާާ

ާޙަސަންާމަނިކަށް.ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާ

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙަސަންާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

54ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެްއާމިާނެީގާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ދ ެގާދަށުން.ާމިާތަނުަގއިާދެންމެާއިންނަވ ފައިާެއމް.ޑީ.ޕީެގާއަޙްމަދުާރަޝީދުާރައްޔިތުންނޭާއެމް.ޑީ.ޕީ.ޭއ،ާވަނަާމ އް

އެމް.ޑީ.ޕީާާ ވަުގތަށްާ ަވުގތުންާ ެގއްލުވ ލީ.ާ ކޯރަމްާ މަޖިލީހެުގާ މިާ ެގއްލުވ ލީ.ާ ކޯރަމްާ މިތ ާ ކިޔ ފައިާ ޑީ.އ ރު.ޕީއޭާ

އެމް. އިޚްލ ސްތެރިކަމަކީ.ާ މިާ މިއީާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމެންބަރުން.ާ ހަލ ކުވުން،ާ ޤައުމުާ މިާ ދިނުމަކީާ ވޯޓެއްާ އަށްާ ޑީ.ޕީާ

ާރައީސް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް.ާ.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިޔަާިވދ ޅުވީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ާާ މިާއަރުވަނީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުެގާާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު

ވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުަމށް.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދަންފަޅީެގާމަސައްކަތްާނިންމުމ ާވެސްާވަރަށް،ާނިންމ ާ

މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ކައިރިވެފައިާ ވަރަށްާ ވެސްާ ެގންޮގސްާާަގޑިއ ާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަކޮޅުާ ރުެގާ

ާނިންމ ލެއްވުމަށްާދަންނަވަން.

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ެގންދަނީާާ ަވކ ލ ތުކުރައްވަމުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީންާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

އުސޫލަކީ ލ މަރުކަޒީާާލ މަރުކަޒީާ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންާ ެއާ އުސޫލެކޭ.ާ ެގންނެވިާ ބޭފުޅުންާ އެާ ާ

ެއޮގތްާާ ުގޅަާތެލުލަިއެގންާބިޑިާހަދަިއެގންާ ެގންުގޅުނީ،ާރަށުާކޮމިޓީތަކުަގިއާ އުސޫލުންާރަްއޔިތުންާއަޅުވެތިކޮށްެގންާ

ލ ރިާއެއްާއިންޖީނުެގާހިންުގމ  ކަމަކަށްާދުއްވ ލީ.ާރައްޔިތުންނަށްާނޭނގޭާާާމިޮގތްާހަދައިެގން.ާލިބޭާހުރިހާ  އެާހުރިހާ 

ކިހިނެއްާވ ާކަމެްއކަން.ާއެންެމާފަހުންާހަޖަމުނުވެެގންާސަރުކ ރުާހިންަގންފެށީމ ާހަޖަމުނުވެެގންާލޯކަލްާަގވަރމަންޓުާާ

ވ ހަކަދައްކަނީާ. ެއާ ހަޖަމުނުވެެގންާ މިހ ރުާ ހަދައިެގން.ާ ކޮމިޓީތައްާ ރަށުާ ބުނ ާ ރަީއސް،ާާޢިއްޒަތްތެާާއޮތޯރިޓީއޭާ ރިާ

އަދިާ ކައުންސިލ ާ ސިޓީާ ކައުންސިލުތަކ އިާ ރަށުާ ކައުންސިލުތަކ އިާ އަތޮޅުާ ނުެގންުގޅެވޭނެ.ާ އަޅުވެތިކޮށްެގނެއްާ

އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޮގތުންާ އިޤުތިޞ ދީާ ވައްދަިއެގންާ އޭެގތެރެައށްާ ހަދައިެގންާ ައވަށުަގިއާވެސްާ އަވަށްާ އޭެގއިތުރަށްާ

ކަންތައްތައް ވަރަށްާ ވ ާ މިހ ރު.ާާނުކުޅަދ ނަާ ވަްއޓ ލަންާ ސަރުކ ރުާ ރަށުާާާާކޮށްެގންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކެއްާވެސްާހެދޭނެ.ާސިޓީާކައުންސިލ ާއެްއކޮށް،ާއަދިާޭއެގންާލޯކަލްާއަތޮޅުާކައުންސިލުތަާާ.ކައުންސިލުތަކެއްާހެދޭނެ

ރޭވުމުންާކޮން ހީލަތްތެރިާ މިާއޮންނަނީާ މިާބިލުަގއިާ ހެދޭ.ާ ެއއްާެވސްާ މެާކަމެއްަގއިާެވސްާާަގވަރމެންޓުާއޮތޯރިޓީާ

މިއޮންނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއުފައްދަންވ ނޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެއްާނޫނޭ.ާމިތަނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އިޢުލ ނުކުރެްއވީމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެއީާއިޢުލ ނުކުރ ާފަރ ތް.ާފުރިހަމަާރިޔ ސީާނިޒ މެއްަގއިާއޮންނަނީާމިހ ރާުާ

ޮގތަށް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ހޮވ ާ ބޭފުޅުންާ މިާ ފޮނުވީމ ،ާ މިކޮޅަށްާ ނަންތައްާ އިޢުލ ނުކޮށްފައިާ އިޢުލ ނުކުރުން.ާ އްޔ ާ

އެހެންވީމ ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހޮވިާކަަމކަށްާނުބެލެވޭނެާލޯކަލްާަގވަރމެންޓުާއޮތޯރިޓީާެވސް.ާލޯކަލްާަގވަރމެންޓުާާ

ާާ ޭއެގ ޮގތަކީާ ހިމެނިެގންވ ާ އ9ާާާެއޮތޯރިޓީަގއިާ ާާމެންބަރުންާ އެ ތިބޭ.ާ ހުންނ ނ9ާާާެބަާ ރަޝިޔ ަގއިާ މެންބަރުންާ

ފެންނ ނެާ ހިނގ ލީމަާ ކެރޭަގއިާ ޕިރަމިލިންާ ބުދު.ާ ފެންނ ނެާ ހިނގ ލީމަާ ބ ޒ ރުެގާ ރައީސްާރަޝިޔ ެގާ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޑާަާބުދު.ާއޭެގާބުދުާބޮޑުާބުދެއްާހުޅުވ ލީމަާފެންނ ނެ،ާއޭެގތެރޭަގއިާކުޑަާބުދެއް.ާއަނެްއކ ާެއާހުޅުވ ލީމަާފެންނ ނެާކު
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ތިމަންނަމެން ސިސްޓަމެއްާ ުގޑްަގވަރނަންސްާ ނަމުަގއިާ އޮތޯރިޓީެގާ ަގވަރމަންޓުާ ލޯކަލްާ ޮގސްާ ޮގތަށްާ އެާ ާބުދެއް.ާ

އަނެްއކ ެވސްާާާްގރ ސްރޫޓް ތަޅުއަޅުވަންާ ރަްއޔިތުންާ ޖެއްސުންކުރުމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރަށްާ ކިޔަިއެގންާ ޑިމޮކްރެސީއޭާ

ށްލ ފަިއާބަންދުކުރުވަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ާވ ހަކަާާއެްއޗެއްާހުށަހަޅ ފަިއާމިާއޮތީ.ާތޯލ ާފުޅިއަކަ

ދ ނީ.ާާ މައްޗަށްާ ތިރިންާ ނ ންނ ނެ.ާ ތިރިއަކަށްާ މަތިންާ މިސ ލެކޭ.ާ ހަމަާ ޤުދުރަތްތެރިކަމުެގާ ދިޔައީާ ެއާ ރޭަގއިާ އަކީާ

ރޭަގއި. ދިޔައީާ އެާ ފަނ ވެެގންާ ހެންާ ަގނޑުވަރެއްާ ބިއްލޫރިާ އެތިާ ހެއްދެވިާ ތިރިއަށްާ ރަީއސް.ާާާމަތިންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ހުންނާަާ ހިފަހައްޓަންާ އެލުވަިއެގންާ މަތިންާ ބ ރުަގއިާ މީހެއްެގާ ަވކިާ އެއީާ ހަމަ.ާ ފަނ ވެެގންާ ދިޔައީާ އެާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ

އެހެނެ ެވއްޓޭނީ.ާ ކަނޑަިއެގންާ އެްއޗިހިާ އަރަނަގބީލުާ އަކީާ ޑިމޮކްރެސީާ ްގރ ސްރޫޓްާ ނޫން.ާ މިާއާ ޅުަގނޑުމެންާ

ެގންނަނީ.ާކައުންސެލަރުންނަކީާހަމަާޔަޤީނުންވެސްާކައުންސިލަރުންނަކީާކުނި،ާރަށުާާާާއުފައްދަނީާތިރިންާމަްއޗަށްާމިާ

އަވަށްތަކުަގއިާހުންނަާކުނިާމެނޭޖުކުރަންޖެހޭާބައެއް.ާޞިއްޙީާއަވަށްތަކުަގއިާހުންނަާއަދިާހޮސްޕިޓަލްތަކ ާއެހެނިހެންާ

ހުރިހ  އެާ ކައުންސިލަރުންނަކީ.ާ ބައެއްާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ހަދ ާާާާޚިދުމަތްތައްާ ޤ ނޫނުާ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާ ވެސްާ ކަމެއްާ

ާމަޖިލިސްާމެންބަރުންާކައިރިާއަކުާނޫންާޖެހޭނީާއެާކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަދަްއކ ކަށް..ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިބްރ  މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދަވ ާ ހީމާްާވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ

ރަޝީދުެގާވ ހަކަކޮޅުާައޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިއޮތްާަމއުޟޫޢަށް،ާބިލުެގާމައުޟޫޢުަގއިާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާާ

ާދަންނަވަންާއިނޭގތޯާ.

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އިބްރ ހީމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާ ދައްކަނީ.ާމިާދައްކަނީާްގރ ސްރޫޓްާޑިމޮކްރެސީާޙަމްދޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމައުޟޫޢުަގއިާމި

އެވިދ ޅުވިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޕްލޭނުަގއިާހުންނަވ ނީާތިމަންނަމެންނޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަމޭާްގރ ސްރޫޓްާޑިޮމކްރެސީާާ

ރަށު ެގންުގޅުނީ.ާ ބަންދުކޮށްެގންާ އަތޮޅުާ މީހުން.ާ ބަންދުކޮށްެގންކަންާ ރަށުާ ެގންުގޅެނީާ ބޭފުޅުންާ ބޭރަށްާއެާ ންާ

ފުރައިފިއްޔ ާޭގަގއިާބަންދު.ާތޯލ ާފުޅިއަކަށްާލައިެގންާެގންުގޅުނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާ

ދަންނަވަނީާމިފަހަރުެގާއިންތިޚ ބުާވެސްާކ މިޔ ބުކުރ ނަމޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިފައިާއޮތްާކަނޑައެޅިެގންާމިާއޮތީާާ

ބަންދު ލ ާ ފުޅިއަކަށްާ ެގންުގޅުނުހެންާނުެގންުގޅެވޭނެ.ާާާާތޯލ ާ ރައްޔިތުންނެއްާކުރިންާ މިާރ އްޖޭެގާ ދެނެއްާ ކުރިޔަސްާ

ރޭަގއިާއެާއޮތީާެއކަންާއެނިގފައި.ާއެާއޮތީާޑިމޮކްރެސީ.ާބިއްލޫރިާަގނޑުވަރެއްާހެންާޕިރަމިޑެއްހެންާމިާހެދިއެތިާ

އިންތިޚ ބުެގާހުރިހ ާރަށުާކައުންސިލުތަްއާާާފަނ ވެާނިމިފައިާއެާއޮތީ.ާދެންާއިތުރަކަށްާނުކުރެވޭނެާއަޅުަގނޑުމެންާމި
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ާާ ވެސް، ކައުންސިލުާ ސިޓީާ ކ ިމޔ ބުކުރ ނަން.ާ ވެސްާ ކައުންސިލުތައްާ އަތޮޅުާ ކ މިޔ ބުކުރ ނަން.ާ ާމޭޔަރުންނަށްވެސްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާާޑީ.ޕީެގާމޭޔަރުން.ވެސްާތިބޭނީާއެމް.

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ވަނާީާއ ދެ، މިާ ހަމައަށްާ ނިމުމަކ ާ މަސައްކަތްާ މިއަދުެގާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާޝުކުރިްއޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންކަމުންާ ނެތް.ާ ތަނެއްާ ަގޑިއަކުާ ވަރަކަށްާ ފުރުޞަތުދެވޭާ މެންބަރަކަށްާ ެއއްެވސްާ އިތުރުާ އަިއއްސަ.ާ

ެގންާކުރިއަށްާދ ނީ.ާދެންާމަޖިލީހެުގާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާާދެންާމަޖިލިސްާމިއަދުެގާޖަލްސ ާނިމުމުެގާމަސައްކަތައިާ

ާޖަހ އިރުާ.9:00ާވ ާއ ދީއްތަާދުވަހުެގާހެނދުނ2010ާާުޑިސެމްބަރ19ާާާ

ާ

ާމަޖިލިސްާނިމުނީ.ާމިއަދުެގ.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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