
 c 

 
 

 

 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
8/2011 

 

 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 

   ޖަލްސާ ވަނަ 8 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  އަންާގރަ،  2011 މާޗް 22 ތާރީޚް: 

 1432 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17 

   އިަގ 9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  11:05ން  10:291 އިންޓަވަލް: 

 ަގއި   :23013ން   12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި   313:47މެންދުރު   : ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ފެށި ގަޑި

 ަގއި  414:18މެންދުރުފަހު   މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 

 ަގއި  15:03މެންދުރުފަހު  މެދުކަނޑުއްވާލުމަށްފަހު އަލުން ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  15:29މެންދުރުފަހު  ނު ގަޑި: ނިމު 

 މިނެޓް 51ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު، ޖަލްސާކުރިއަށް ެގންދެޭވަވރަށް މެްނބަރުން ަވޑައިެގން ނެތުމާއި،   5  ޖަލްސާެގ ކޯރަމް ެގއްލުމުްނ، ރަނގަބީލު ޖަހައި  - 1

 ުގތުކޮޅު އެރުީވ.  ަވ އިންޓަަވލް ަގޑި ޖެހިފައިުވމުން، ހުސް އަދި ހަމަ ޖަލްސާެގ

 މިނެޓަށް ބެއްލެުވމަށްފަހު، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވީ  5ތީ،  ޖަލްސާެގ ކޯރަމް ހަމަާވަވރަށް މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ަވޑައިެގންފައިުނާވ - 2

 ަމިއްކ ިސްސަޓަމްށ ިދާމިވ ަމްއަސަލައާކުގިޅެގްނ ަޖްލާސ ެމުދަކނުޑްއވާަފިއ ައުލްނ ެފްއެޓިވ ަގިޑ.  - 3

، ެމްނަބަރުކ ިނާޒމީ ަމަސްއަލެއްއ ަންނަގަވިއ، ައިދ ިރާޔަސުތްނ ަތުކާރުރޮކްށ، ަނޭސަޙްތެތިރެވ ެއޮގަތްށ ވާޯޓުގިޅެގން  - 4

 ވީ.  ަޢަމުލުނެރްއުވުމްނ، ެއ ެމްނަބުރްނެގ ަންނ ިއްއަވިއ، ެއ ެމްނަބުރ ަޖްލާސިއްނ ިނުކެމަވަޑިއަގްނަނަވްނެދްނ ަޖްލާސ ެމުދަކނުޑްއވެާލއް 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައީސްނައިބު  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  

 

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    51އިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   56މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން.  75ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު   ،މެންބަރުން

 
 މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާ 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 ޢުޞޫމްމަهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ތާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  



 IV 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا ޢަބްދުމުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ތިމަރަ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 



 V 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 މް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

   

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު : މެންބަރު ހުންނެވި    ސަލާމުގައި 

 
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

ގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް 
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ވ�ނ�ާޖ�ލްސ .10ާދ�އުރުގެާާފުރ�ތ�މ�ވ�ނ�ާއ�ހ�ރުގ3122ާާެ

ާދުވ�ސް.ާާއ�ންގ ރ�3122ާާމ ރޗ33ާް

ާ

  



ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

���ާ�ާ������ާ����� �������ާ�ާ������ާ������ާ���ާ����ާ�ާ����ާ���ާ�����ާ���ާ

ާމ�ޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.����

ާ

 

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

އ�ށްާހ ޒިރުވެާވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވީާ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުން.�2ާމިވ�ގުތުާޖ�ލްސާ 

 

 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ.ާ�/�133/3/އެޖެންޑ ގެާނ�ންބ�ރ�ކީ،ާއޖމިއ�ދުގެާާ

އ�އިޓ�މްާާ ފ ސްކުރުން.ާމިާއ�އިޓ�މުގެާދ�ށުންާމިއ�ދ�ކުާމ�ސ�އްކ�ތެއްާނެތް.ާޔ�އުމިއްޔ ާ-�.2އެޖެންޑާ 

ާ

ާ

 ާސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ 

ާހ�މ�ޖެހިފ�އިވ ގ ާއެންގުން.ާރިޔ ސ�ތުންާއ�ންާާ-4ޑ ާއ�އިޓ�މްާއެޖެންާ ާބޭއްވުމ�ށް ާގ�އ��21ާިކޮމިޓީތ�އް.ާާމިއ�ދު

ާކޮމިޓ��21ީ.ާގ�އ3ިާކޮޓ�ރިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާއިޤްތިޞ ދީ ާމ ލިއްޔ�ތު ާ� ގ�އި ާކޮޓ�ރި ��21ާގ�އި.ާ�ކޮމިޓީ ޤ�އުމީާގ�އި

ާއިންޝުއ�ރެ ާދިރ ސ ޞިއްޙީ ާބިލު ާބެހޭ ާކޮމިޓީާންސ  ާހޮއްވެވި ާ� ކުރެއްވުމ�ށް ާކޮޓ�ރި 2ާކޮމިޓީ ާގ�އ33�3�ާިގ�އި.
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ާކޮމިޓީާއިޖުތިމ ޢީ ާކޮމިޓީ، ާސ�ބް 3ާާކޮޓ�ރިާކޮމިޓީގެ ާސ�ލ މ�ތ33�3�ުގ�އި. ާޤ�އުމީ ާކޮޓ�ރިާ� ކޮމިޓީާގެާގ�އި ކޮމިޓީ

�ާ ާކޮމިޓ33�3�ީގ�އި. ާގ�ވ�އިދު ާ� ގ�އި ާކޮޓ�ރި 2ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީާސުލޫކުާގ�އ3��21ިގ�އި. ގ�އި.3ާާކޮޓ�ރިާކޮމިޓީ،

ާޕްރ�3��21 ާތ�ންތ�ން ާވިޔ�ފ ރި ާދ�އުލ�ތުގެ ާދިރ ސ ގ�އި ާބިލު ާކޮމިޓީާއިވެޓ�އިޒްކުރުމުގެ ާކޮމިޓީ، ާހޮއްވެވި ކުރެއްވުމެއް

ާ ާ�ކޮޓ�ރި ާތ�ރ�އްޤީގެާގ�އ3��21ާިގ�އި. ާާޤ�އުމީ ާކޮމިޓީ 2ާސ�ބް ،ާ ާކޮޓ�ރި 3ާކޮމިޓީ ސ�ލ މ�ތީާާގ�އ34�21ިގ�އި.

ާމިނިވ�ނ34�21ްގ�އި.1ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓ�ރިާޚިދުމ�ތްތ�ކ ާބެހޭާ ތ�ކ ާބެހޭާކޮމިޓީ،ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުގެާކ�ންތ�އްާގ�އި

ާ ާކޮޓ�ރި 2ާކޮމިޓީ ާދިވެހިރ އްޖޭގ34�21ެގ�އި. ާދިރ ސ ާގ�އި ާބިލު ާހޮޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ ާކޮމިޓީ،ާކުރެއްވުމ�ށް އްވެވި

ާ ާކޮޓ�ރި 3ާކޮމިޓީ ާމުއ�30�11ގ�އި. ާމިނިވ�ން ާކ�ންތ�އްތ�ކ އްސ�ސ ތ�ގ�އި ާކޮމިޓީާާކުގެ ާކޮމިޓީ، ާސ�ބް ާކޮމިޓީގެ ބެހޭ

ާ 3ާކޮޓ�ރި ާޕެޓ30�3�ިގ�އި. ާކޮމިޓީގ�އި ާޝ�ން ާކޮޓ�ރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، ާސ�ބް 2ާގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެާާގ�އ�3�11ިގ�އި.

ާ ާލ މ�ރުކ ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާއިޞްލ ޙުާއުސޫލުއިދ ރީ ާހޮއްވެވިާމުގެާބިލުާދިރ ސ ގެނ�އުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނ�ށް ކުރެއްވުމ�ށް

ާގ�އި.1ާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓ�ރިާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ރ�ޝީދު،ާާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްސުވ ލުާމިއޮތީާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާާމިއ�ދުގެާސުވ ލު.ާ-�ންޑ ާއ�އިޓ�މްާއެޖެ

ާއެންޑު ާހ�އުސިން ާއޮފް ާމުޙ�އްާމ�ންޓުއެންވ�ޔ�ރާމިނިސްޓ�ރ ާސުވ ލެއް.ާއ�ލްފ ޟިލް ާކުރ�އްވ  ާއ�ސްލ�މ  މ�ދު

ނޑުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެން ާކުރެއްވުމ�ށް.ސުވ ލުބ�ރ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ންާއ�ޅުގ�

ާ

ާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާރިޔ ޟްާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާވިލުފުށި

ާރ�އީސް.ާއ�އްސ�ލ މްޢ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ޅ�މުންާާމ�ޑިފުށީގ�އިާ.ތާދ�ށުންާއެހީގެާލޯންާބީ.ޑީ.އ�އިލ�އިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ 

8�ާާާގެންދ  ާބ�ޔ�ކ  ާމ�ސ�އްކ�ތް ާހ�ާގޭގެ ާއެ ާވީނ�މ�ވެސް ާމިނެއްގ�އިާވ ލުކޮށްފ�އި ާހ�ލުވި ާއެކ�ށީގެންވ  މ�ސ�އްކ�ތް

ާނުދ ތީ ާފިޔ�ވ�ޅ�ކީާާ�ކުރިއ�ށް ާއ�ޅ ފ�އިވ  ާމިހ ތ�ނ�ށް ާމިނިސްޓްރީން ާމ�ނިކުފ ނުގެ ާއ�ވ�ސްކުރުމ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް މި

ާމ�ސ�ާ ާއެ ާއ�ދި ާޝެޑިއުލ ކޮބ�އިތޯ؟ ާދ�ނީ ާކުރިއ�ށް ާދީފ�އިވާ ާއްކ�ތް ާނިންމުމ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެ ާއ�ދި އެއްގޮތ�ށްތޯ؟

ާޚ�ކީާކޮބ�އިތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ތ ރީ

ާ

ާއެންވ�ޔ�ރމ�ންޓުާމުޙ�އްމ�ދުާއ�ސްލ�މުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑު
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ާތ.މ�ޑިފުށީގ�އިާ ާސުވ ލުގ�އި ާކުރެއްވި ާރ�ޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާގ8�ާެއ�ޅ ާ ާމ�ސ�ާލ�ސްވ�މުންާކޮންޓްރެކްޓުާއެއްގެ ާއެ ާހ�އުސިންދ ތީ ާހ�ލުވިކުރުމ�ށް ާކުރ�މުންާާންމިނިސްޓްރީާއްކ�ތް

ާއެކުރެާ ާކ�މެއްތޯ ާކޮން ާދ�ންވ�ގެންދ�ނީ ާޖ�ވ ބުގ�އި ާސުވ ލުގެ ާކޮންޓްރެކްޓުގ�އިއްވި ާއޮތީ،ާފުރ�ތ�މ� ާކުރެވިފ�އިާސޮއިާން

ާ ާމ ރޗް ާމ�ސ�އ�11�ްވ�ނީ ާފުރިހ�މ�ކުރުމ�ށް، ާކޮންޓްރެކްޓް ާގ�އި ާފުރިހ�މ�ކުރުމ�ށް ާކ�ތް ދެވިފ�އިވ ާކޮންޓްރެކްޓުގ�އި

ާ ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�3�ާމުއްދ�ތ�ކީ ާވެސް ާމެންބ�ރ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާދުވ�ސް. ާފ�ދ�އިންާވ މ�ސް ނެ

ާ ާފ�ރ ތްާއެއްގ8�ާާެމ�ޑިފުށީގ�އި ާހުރިހ  ާދިޔ� ާގެއްލިގެން ާގެދޮރު ާސުނ މީގ�އި ާމ�ޑިފުށީގ�އި ާއ�ދި ށްާތ�ކ�އ�ޅ�އިގެން

ާ ާފުރިހ�މ�ނުވ ތީ، ާގެދޮރު 4�ާާމ�ދުވ  ާއޮވެމ�އްސ�ލ�އިާގޭގެ ާހިތްހ�މ�ނުޖެހުމެއް ާބޮޑު ާވ�ރ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ އ�ދިާާ�ގ�އި

ާކޮންޓްރެކްޓ� ާމ�ސ�އްކ�ތް ާކޮންޓްރެކްޓު ާމި ާށް ާއިންހ�ވ ލުކުރެވިފ�އިވ  ާއެާާ.ާއެޖިނިއ�ރިންފ�ރ ތ�ކީ،ާއިސްރު ފ�ރ ތުން

ާމޮ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރުމ�ށް ާކުރި،ާބްލ�އިޒްރ�ށުގެ ާވ�ރ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެާާކޮންމެވެސް ާރ�ށުގ�އި ކުރިނ�މ�ވެސް

ނުފެއްޓިފ�އި.ާމިދެންނެވިާމ�އްސ�ލާ�ާކުރުމ�ށްާދ�ތިވެާމ�ސ�އްކ�ތްާއޮތީއެކީގ�އިާއެާމ�ސ�އްކ�ތްާހިތްހ�މ�ނުޖެހުންާހުރުމ 

ނޑ�ކ�ށްާއ�ހ�ރެއް މ�ތިންާމ�ޝްވ�ރ ކުރެވުނުާާފ�ހ�ރުާއެކިާާއެކީގ�އިާހ ާދުވ�ސްާދިޔ�ާރ�އްޔިތުންނ ހ�އްލުކުރުމ�ށްާގ ތްގ�

ާމިނިސްޓްރީގެާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާމެންބ�ރ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާސީދ  ާއ ދޭ. ާހ�ނދ ނ�ށް ނޑު އ�ޅުގ�

ާމި ާވެސް ާދެކެވިފ�އިާބ�އްދ�ލުވުމެއްގ�އި ާރ�އްޔިތުންކޮޅ�ކ ާވ ހ�ކ� ާމ�ޑިފުށީގެ ާއ�ދި ނޑުާވެސްާާވ ނީ. ާވ ހ�ކ�ާާއ�ޅުގ� ާމި

ާއ�ހ�ރުާދ�އްކ  ާާގެމިދިޔ� ާމިދެންނެވި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހޯދުމ�ށްކުރިާާގ4�ާެތެރޭގ�އި ާފ�އިސ  ާބޭނުންވ  އ�ށް

ާ ާމިދެންނެވި ާހޯދ  ާފ�އިސ  ާއެ ާގޮތ4�ާްމ�ސ�އްކ�ތުން ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއ�ށް ާވެސް ާމ�ސ�އްކ�ތް ކުރިންާާ�ވީމ ާގޭގެ

މ�ލީާގޮތުންާޢ�ަމަސްއަކްތ � މ ވީ.ާއެހެންވީާގޮތްާވީ،ާފެއްޓޭާގޭގެާމ�ސ�އްކ�ތްާކުރިއ�ށްާގެންދެވޭާގޮތ8�ާްދެންނެވިާ

ާ ާމ ރޗ�131ާްފެއްޓުނީާމ ރޗް ާކޮންޓްރެކްޓ�ރާމޮބިލ�އިޒ�131ްގ�އި. ާއޮންާސ�އިޓ�131ާުފ�އި،ާމެއިާކޮށްގ�އި ގެާގ�އި

ާކޮމެންސް ާވޯކް ާމިހ ރު ާދެން، ާޝެާލްޝެޑިއުކުރެވުނީ. ާމ�ސ�އްކ�ތް ާކުރެވިފ�އި ާޑިއުލްކުރެވިފ�އި އެާއެއްބ�ސްވުމުގ�އި

ާހ�މ�ޖެހިފ�އިާގ�އިޝެޑިއުލްާ ާނިންމުމ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާގޮތުން ާމިާއޮތް ާނިޔ�ލ�ށް.ާާވ�ނީ ާމ�ހުގެ ާނޮވެމްބ�ރު އ�ހ�ރުގެ

ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އިގ�އިާދެން، ާދެވ�ނ� ާސުވ ލުގެ ާއެއްގޮާކުރެއްވި ާޝެޑިއުލ  މިހ ރުާާމ�ސ�އްކ�ތްާތ�ށްތޯއޭވ 

ާމި ާޖ�ވ ބ�ކީ ާއެއްބ�ސްވެފ�ދ�ނީ. ާޝެޑިއުލ ާއިހ ރު ާމ�ސ�އްކ�ތްއެއްގޮާއޮތް ާއެ ާމ�ާތ�ށޭ ާބޮޑެތި ާއެާދ�ނީ އްސ�ލ�ތ�ކެއް

ާކޮންޓްރެކްޓު ާނެތް. ާކުރިއ�ށްފ ހ�ގ�ކުރެވިފ�އެއް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއ�ށްާާދ ާގެ ާޕްރޮގްރެސް ާއޯވ�ރޯލް ދިޔުމުގ�އި

%ާ ާއ2�ާެބ�ލ އިރު ާސިވިލްާޕްރޮގްރ�ސް ާފެށެންވ އިރ�ށް ާމ�ސް ާއޭޕްރީލް ާފ ހ�ގ�ކުރެވެނީ.ާއ�ދި ާމިހ ރު ާކ�މ�ށް ާއޮތް އް

ާތެރެއިކްސްާވޯ ާމ�ސ�އްކ�ގެ ާޕްލ ސްޓިކް ާން ާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާހުރިހ  ާނޫން ާކ�މ�ށްތް ާޕްލ ސްޓ�ރިންާނިމޭނެ ާފ�ހުން ާއޭގެ .ާ

ގެާމ�ސ�އްކ�ތްާކުރިއ�ށްާދ ނީ.ާމިހ ރުާމ�ސ�އްކ�ތްާޕްލ�މިންނ ާމިާޒ ތްޒ ތުާ� ރިންނ އިާއިލެކްޓްރިކ�ލްާވ�އިާ�މ�ސ�އްކ�ތ އިާ

ާއޮތްާ ާާގޮތުގެާގޮއްސ� ާދ�ންނ�ވ ލ އިރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާތ�ފްސީލެއް ާވ�ރެއްގެ ާސްލ�އެާގ80ާެކޮންމެވެސް ާފްލޯ ގެާބްާއްގެ

ާގެއެއްގ�އިާކުރިއ�ށްާގޮއްސ�.ާރޫފްާާ��ވ�ނީ.ާމޭޝ�ނ�ރީާމ�ސ�އްކ�ތްާާނިމިފ�އިއ�އިސްާނިމުމ�ކ ާހ�މ�އ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްާ
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ާގޮއްސ�އެާއްގެާއެާގ20ާެބީމްާ ާފުރ ޅުާއޭޕްރީލްާވ�ނީ.ާއ�ދިާމ�ސ�އްކ�ތްާކުރިއ�ށް މ�ސ�އްކ�ތްާއެޅުމުގެާމ�ހުގެާތެރޭގ�އި

ާހިނގ�މުންދ ނެ.ާއެާގެ ާތ�ކުގ�އި ާކޮާދެން ާމ�ސ�އްކ�ތްާނިމޭނީ ާސުވ ލުގެ ާދެންނެވި ނޮވެމްބ�ރާ 21ާޖ�ވ ބ�ކީާންއިރ�ކުތޯ

ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާކުރެވިފ�އިާނިމޭނެާކ�މ�ށްާމިހ ރުާޝެޑިއުލްާހ�މ�އ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތް ާވ�ނީ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުާހުޅުވ ކުރެއްވުޝުކުރިއްޔ .ާއިތުރުާސުވ ލުާ ލ�ން.ާއެންމެާފުރ�ތ�މ�ާމ�ޖިލީހުގެާގ�ވ އިދުގ�އިވާ މުގެާފުރުޞ�ތުާއ�ޅުގ�

ާމ�ތި ާޢިއްޒ�ތްތެގޮތުގެ ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށި ާބޭނުންފުޅުން ާކުރެއްވުމ�ށް ާސުވ ލެއް ާމެންބ�ރު ާފުރުޞ�ތުާާރި ާއެ ާނ�މ�

ާބޭނުންފުޅެއްއ�ރުވ ނ�ން.ާ ާާފުރުޞ�ތު ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ދުއ�ޙުާމެންބ�ރުާާޢިއްޒ�ތްތެރިާދ އިރ ގެާކުޑ�ހުވ�ދޫނުވޭ.

ާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ާޢ މިރ�ށް

ާ

ާއްކެވުން:މިރުާވ ހ�ކ�ދެޢ ާއ�ޙުމ�ދުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާކުޑ�ހުވ�ދޫ

ާޢިއް ާވިލުޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާސުވ ލ ާފުށި ާކުރެވިފ�އިވ  ާމެންބ�ރު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާކ�މ�ށް ާރ�ށެއް ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދިވެހިރ އްޖޭގެާާގުޅިގެން ާރ�އްޔިތުން ާދ.ވ ނީގެ ވ 

ާ ާތ�ނ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ާއެާބ�ދ�ލުކުރުމ�ށް ާވ ނ�މ� ާވިސްނ ފ�އިވޭތޯ؟ ާދ�ށުން ާޕްރޮގްރ މެއްގެ ާއެއްވެސް ާއީސ�ރުކ ރުން

ޕްރޮގްރ މެއްތޯ؟ާކޮންކ� ާހ�ލާ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާމިއ�ދުގެ ާއ�ރުވ�ން ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިނިސްޓ�ރ�ށް ާޖ�ވ ބުސުޢިއްޒ�ތްތެރި ާތެރެއިން ާދ އިރ ގެ އްވ�ންާދެާވ ލުގެ

ާބޭނުންފުޅުާނ�މ�.ާ

ާ

ާން:މިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑުާއެންވ�ޔ�ރމ�ންޓުާމުޙ�އްމ�ދުާއ�ސްލ�މުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވު

ާއެހެންނ�މ� ާނުފެނޭ. ާގުޅުމެއް ާސީދ  ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާސިޔ ސ�ޝުކުރިއްޔ  ާއެފ�ދ� ތެއްާވެސް،

ާނެތް.

ާ

ާޙ�މީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާއިނގުރ�އިދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�މްދޫންާޢ�ބްދު

ާޢި ާކ ރިސ ޝުކުރިއްޔ  ާރ�އީސް.ާސުނ މީ ާފ�އްޒ�ތްތެރި ާގެއްލުމުގެ ާލިބުނު ާއ ރ ސްތުކުރ ގ�އި ާއ�ލުން ގެތ�އްާާހ�ތުގ�އި

ާމިާތ�ކުބިނ ކުރުމު ާމިހ ރު ާދެއްވ�ފ ނ�ންތޯ ާވިދ ޅުވެ ާމިނިސްޓ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިހ ރު ާތެރޭގ�އި ާޕްރޮގްރ މުތ�ކުގެ ާގެ
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ާޢިމ ރ ތް ާނުފެށިގޮތުން ާމ�ސ�އްކ�ތްތޯ ާގޭގެ ާކިތ�އް ާތެރެއިން ާމ�ސ�އްކ�ތުގެ ާގޭގޭ ާހ�މ�ޖެހިފ�އިވ  ވ�ނީ؟ާާކުރުމ�ށް

ާއ�ދިާއެހެންކ� ާފެއްޓޭވ�ރުވ ނީ ާކުޑ�މިނުން ާއެންމެ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާގެއެއްގެ ާހުރިހ  ާކިހ ތ ކުތޯ މ�ށްވ�ންޏ 

ާނިންމ ލެވޭވ�ރުވ ނީ؟

ާ

ާމިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑުާއެންވ�ޔ�ރމ�ންޓުާމުޙ�އްމ�ދުާއ�ސްލ�މުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާތ�ންތ�ނުގ�އިާވ�ރ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާކުރެއްވިާ އެާސުވ ލުގ�އިާވ�ރ�ށްާގިނ�

ާ ާއެބ�އޮތް ާއ�ތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހިނގ�މުންދޭ.ާދެން، ާއެބ� ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާއ�ދިވެސް ާރ�ށްރ�ށުގ�އި ާލިސްޓެއްާގިނ� އެ

ާހިނގ�މުންދ ާރ�ށްރ�ށުގެާބ�އެއްާމ�ސ�ާ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމިހ ރު ާހިނގ�މުންދ  ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�ސ�އްކ�އެކި ތްާއްކ�ތްތ�އްާހުރީ

ާސ�އިޓުާފ�ށ  ާއ�އޮން ާހިނގ ، ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމޮބިލ�އިޒްގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާސްޓޭޖުކުރުމުާނެއްބ�އި އ�ނެއްބ�އިާާ�ގ�އިގެ

ާކޮންޓްރެކްޓުާ ާމޮބިމ�ސ�އްކ�ތް ާއ�ދި ާޢިއްޒ�ތްތެރިާކުރެވިފ�އި ާސުވ ލުގ�އި ާމިއ�ދުގެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުކުރެވި. ާވެސް ލ�އިޒް

ާމ� ާރިޔ ޟުާރ�ޝީދުާކުރެއްވިާސުވ ލުގެ ާދިމެންބ�ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގުޅިގެން ާދެންނެވީާޑިފުއްޓ  ާޖ�ވ ބުގ�އި ގޭގ4�ާާެން

ލ�އިޒޭޝ�ންާމ�ސ�އްކ�ތެއްާއ�ދިާއެާކޮންޓްރެކްޓެއްގެާވިޔ�ސްާއ�ދިާމޮބިާށްކުރެވިފ�އިާއޮތްާކ�މ�ންޓްރެކްޓުާމ�ސ�އްކ�ތްާކޮ

ާއ�ދި ާނުއެދ�ށުން ާމިއޮތީއެއް ާސޮއިކޮށްފ�އި ާކޮންޓްރެކްޓުގ�އި ާއެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހިނގ . ނޑުާާމިާއް ާއ�ޅުގ� އ�ހ�ރުގެ

ާމިދެންނެާހ�ނދ ނ�ށް ާތެރޭގ�އި ާމ�ހުގެ ާޖެނުއ�ރީ ާކޮންޓްރެކްޓުއ�ންނ�ނީ ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާވި ާއޮތީ. ާސޮއިކޮށްފ�އި ގ�އި

ާމޮބި ާއޭގެ ާކ ރިސ ާލ�އ�ދި ާސުނ މީ ާނުހިނގ . ާގެދޮރުާއިޒޭޝ�ނެއް ާވެސް ާފ�ރ ތެއްގެ ާހުރިހ  ާގެއްލުނު ާގެދޮރު ގ�އި

ާ ާއެޅުމ�ށް ާއޭއެ ާކ�ހ�މ�ޖެހިފ�އި ާއ�ދ�ދުކުރެވިފ�އި ާގެރު ާއ�ދ�ދުތ�ކ�ށް ާހުރި ާމިހ ާނޑ�އެޅިފ�އި ާއެއްވެސްާއެޅުމ�ށް ރު

ާމ�ސ�އްކ�ތް ާކޮންޓްރެކްާގެއެއްގެ ާތެރެއިާާނުކުރެވި،ޓުނޯންނ ނެ ާކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ާކޮންޓްރެކްޓުކުރެވިާކޮންމެވެސް ާއެ ން

ާސްޓޭޖު ާމ�ސ�އްކ�ތްާއެކި ާމ�އެ ާހުރީ.ާބ�އެއް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެކި ާމިތ�ކުގ�އި ާސ�އިޓުާސ�އްކ�ތް ާއޮން ގ�އިާދެންނެވިހެން

ާމ�ސ�އްކ�ާއެބ� ާބ�އެއް ާދެން، ާޕްރޮގްރެހިނގ . ާދ�ށްތުގެ ާތ�ންކޮޅެއް ާމ�ސ�އްކ�ތްާވެސްާސް ާއ�ނެއްބ�އި އޮންާާތ�އްމެ.

ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް. ހިނގ .ާޝުކުރިއްޔާ  ާޝެޑިއުލްގ�އިާއެބާ�

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ޙ�މްޒާ ާއ�ޙްމ�ދުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާބިލެތްދޫ

ާއެޅުމ�ށްާމިާހ�ާތާއީޝުކުރިއްޔ .ާމި އ�ށްާދިވެހިރ�އްޔިތުންާކިހ ާފ�އިސ އެއްާާގ3�1ާެވ ާާމ�ޖެހިފ�އިާ.މ�ޑިފުށީގ�އިާމި

ާގެާގޮތުންާކިހ ާރުފިޔ ާލޯނުާދެއްކުމ�ށްާއިންޓްރެސްޓުާމިާ�ޚ�ރ�ދުކުރ�ންޖެހޭތޯ؟ާއ�ދިާމިާއ�އި.ޑީ.ބީގެާލޯނެއްާނ�ގ ތީވެ

ރ�އްޔިތުންާމިާލޯނުާއ�ނބުރ ާދ�އްކ އިރުގ�އިާދ�އްކ�ންޖެހޭތޯ؟ާޝުކުރިއްޔ .އެއްާދ�އުލ�ތުންާ ާނުވ�ތާ�

ާ

ާއެންޑުާއެންވ�ޔ�ރމ�ންޓުާމުޙ�އްމ�ދުާއ�ސްލ�މުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއޮފްާހ�އުސިންމިނިސްޓ�ރާ
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ާޢިއްޒ�ތް ާމެންބ�ރުޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިއ�ދު ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް.ާތ.މ�ޑިފުށީގ�އި ާސުވ ލުގ�އިާާތެރި ާކުރެއްވި

ާ ާކޮންޓްރެކްޓުގ8�ާާޭވ  ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށް ާާކުރެވިފ�އިގެ ާއ�ދ�ދ�ކީ ާޖުމްލ� ާނުވ�އޮތް ާލ�އްކ�ާާސ ޅީސް ާހ�ތް މިލިއ�ން

ނޑުާވެލިއުާާގޭގެާކޮންޓްރެކްޓ4�ާުން،ާއ�ނެއްާސ�ތޭކ�ާފ�ންސ ސްާއ�ށްާރުފިޔ .ާދެާހ ސްާތިންާނުވ�ދިހ�ާއ�ށް އ�ޅުގ�

ާމިއ�ތ�ކު ާކިޔ ކ�ށްާއެއް ާރޭޓްާއ�ދ�ދެާވ�ގުތ�ކު ާއިންޓްރ�ސްޓް ާލޯނު ާދ�ށުން ާލޯނެއްގެ ާއ�އި.ޑީ.ބީގެ ާދެން، ާނެތް. އް

ާމިތ  ނޑ�ކ�ށް ާނޭނގެާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ކ�ށް ާމިނިހުރެ ާކ�ން. ާފ�އިނޭންސްގ�އި ާއޮފް ާއެާސްޓްރީ ނޭނގެ

ނޑުސުވ ލު ާއ�ޅުގ� ާދެން، ާރޭޓް. ާއިންޓްރ�ސްޓް ާހުމިނިސްޓްރީގ�ާގެކުރ�އްވ�ންވ ނީ ާމ�ޢުލޫމ ތު ާއެ ާވެސް .ާންނ ނެއި

ާ ާހ ޒިއެހެންނ�މ�ވެސް، ާމިއ�ދު ާމިތ�ނ�ށް ނޑު ާހުއ�ޅުގ� ާމި ާޝުކުރިއްޔާ ާރީރުވެ ާނޫން. ާހިފ�އިގެނެއް ާމ�ޢުލޫމ ތު އެ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމުނ�ޢީާޔޫސުފްާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާފެލިދޫ

ާ ާދ�ށުން`. ާއެހީގެ ާހިލޭ ާބޭރުގެ ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާސ�ރުކ ރުންާާޝުކުރިއްޔ  ާސީދ  ނުވ�ތ�

ާގޭގެާމުއްދ�ތ�ށްާއެޅިފ�އިނުވ ކ�މުގެާޝ�ކުވ ާޚ�ރ�ދު ާހިސ ބުތ�ކުގ�އިާއ�ޅ�ންޖެހޭ ާނ�މ�ވެސްާރ އްޖޭގެާއެކި ކުރ�އްވ�އިގެން

ާ ާވ�ރ�ށް ނޑުމެންނ�ށް ާއިންއ�ޅުގ� ާވީމ ާއެބ�ާގިނ� ަމިނުކފުާނ ިވާދުޅެވ ެދްއަވފަާންނޯތޭއ ިމާހުރ � އިވޭ.

ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އްާފ�ރ ތްތ�ކ�ށްާއްވ ފ�އިވ ޮކްންޓެރްކްޓ ަހާވުލުކރަ  ާާއެ ާއެހެންާާނުކުރެވިފ�އިމުއްދ�ތ�ށް ވ ތީވެ،

ާޝުކުރިއްޔ .ާފ�ރ ތްތ�ކ ާއެާމ�ސ�އްކ�ތްާހ�ވ ލުކުރުމުގެާވިސްނުންފުޅެއްާމ�ނިކުފ ނުާގެންގުޅުއްވ�ންތޯއޭ؟

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިންާއެންޑުާއެންވ�ޔ�ރމ�ންޓުާމުޙ�އްމ�ދުާއ�ސްލ�މުާ

ާ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނ�ޢީޝުކުރިއްޔ  ާޔޫސުފް ާމެންބ�ރު ާމ�ސ�އްކ�ތްާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެހެން ާސުވ ލުގ�އި ާކުރެއްވި މު

ާދިޔ�އިލ�ސްވެގެ ާފ�ރ ތ�ކ ން ާއެހެން ާއެބ�އޮތްތޯއޭ.ާާމ� ާގ�ސްތުކޮށްފ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�ވ ލުކުރ�ން ާމ�ސ�އްކ�ތް އެ

ާއެގްރިމެންޓެއްާއެގެާފ�ރ ތެއްާދެކޮންޓްރެކްޓެއްާކުރުމ�ށްފ�ހުާ ާ.ފ�ރ ތުގެާވެސްާރ�އިޓްސްާހުރޭާއީ.ާދެދޭތެރޭގ�އިާވެވޭ

ާކު ާއެކޮންޓްރެކްޓެއް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާދެން ާާރުމ�ށްފ�ހު ާވެސް ާނެގޭނީ ާފ�ރ ތުން ާއުސޫލެއްގެާާކޮންޓްރެކްޓުގ�އިހ�މ� ވ 

ނޑުާވ�ކިާގޮތެއްާގ�ސްތުކޮށްއ� މ�ތިން.ާއެހެންވީމ  އޮތްާގ�އިާއެއެއްާނޫން.ާކޮންޓްރެކްޓުާކީގެންާއެކ�މެއްާކުރ�ނީަ�ޅުގ�

ާކޮންޓްރެކްޓުާ ާކްލޯސްތ�ކުގ�އިއުސޫލުން ާހ ލ�ތެއްގ�އިާާވ ާާގެ ާބ ތިލުކުރ�ންޖެހޭ ާކޮންޓްރެކްޓެއް ާމ�ތިން ގޮތުގެ

ާއެއީ ާބ ތިލުކުރުން ާއެހެންވީާކޮންޓްރެކްޓެއް ާކ�މެއް. ާހިނގ ނެ ާލ�� މ ހ�މ� ާމ�ސ�އްކ�ތް ާގޮތުން ސްވީމާ�އުސޫލެއްގެ

ާއެއެއްހ�ވ ލުާކޮންޓްރެކްޓު ާބ ތިލުކުރުން ާފ�ރ ތުން ާާކުރި ާނޫން ާކޮންޓްރެކްޓުގ�އިާޕްރޮސީޖ�ރާއެ ާގޮތ�ކީ.ާހ�މ� ާއޮންނ�

ންާއޮންނ�ނީ.ާއެާމ�ސ�އްކ�ތްާކުރިއ�ށްާގެންދިޔުާއޮންނ�ާހ�މ�ތ�ކުގެާމ�ތިންާއެާކޮންޓްރެކްޓުގެާކްލޯސްތ�އްާފްލޯކޮށްގެން

ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް. ާޝުކުރިއްޔާ 
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ާ

ާލ�ބީބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާޔ ސްއިލިާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާހުޅުމީދޫ

ާހ ލު ާއެބ�އޮތްާސުނ މީގ�އި ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާސުވ ލ�ކީ ނޑުގެ ާރ�އީސް.ާއ�ޅުގ� ގ�އިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ ާޝ�ކުވ ތ�ކ އި ާމީހުންގެ ާކޮމިޓީާގެދޮރުގެޖެހުނު ާހޮއްވެވި ާހޯދ�އިދިނުމ�ށް ާހ�އްލެއް ާކޮމިއެއްމ�އްސ�ލ�ތ�ކ�ށް ާމި ޓީގެާ.

ާސުވ ލު ާމިއ�ދު ާވިލުކުރެމުޤ�އްރިރ�ކީ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރިޔ ޟުާއްވި ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފުށި

ނޑުގެާސުވ ލ�ކީާމި ާހ�އްލުާރ�ޝީދު.ާއ�ޅުގ� ޅިގެންާކިހ ވ�ރެއްގެާކުރެއްވުމ�ށްާމިނިސްޓްރީއ ާގުކޮމިޓީންާމިކ�ންތ�އްތ�އް

ާކޮމިމ�ސ�އްކ�ތް ާމި ާލިބިވ�ޑ�އިގެންފ�އިވޭތޯ؟ާކުރ�އްވ ތޯ؟ ާވ�ޒީރ�ށް ާތ�ފްސީލެއް ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކުގެ ާކުރ�އްވ  ޓީން

ާމި ާގުޅިގެންތޯ ާނޫނީ ާއެއްބ ރުލުމެއް ާއެއްބ ރުލުމެއްާާކިހ ވ�ރެއްގެ ާކ�ހ�ލ� ާއެއްވެސް ާމިކ�މ�ށް ާކުރ�ނީ. ކ�ންތ�އްތ�އް

ާކ�މެއް ާކުރ�ންޖެހޭ ާކޮމިޓީން ާމި ާސުވ�ލ�ކީ ާކުރެއްވި ާމި ާދެން،ާމިއ�ދު ާދެކޭތީވެާާދެއްވ ތޯ؟ ާވެސްާާ�ކ�މ�ށް ާވ ހ�ކ� އެ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްގެާއ�ރިހުގ�އިާދ�ންނ�ވ�ން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއެންވ�ޔ�ރމ�ންޓުާމުޙ�އްމ�ދުާއ�ސްލ�މުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއެންަުަްާމިނިސްޓ�ރާއޮފްާހ�އުސިން

ާ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާލ�ބީބު ާއިލިޔ ސް ާސުވ ލު، ނޑުކުރެއްވި ާވެސްާާއ�ޅުގ�

ާކޮމިޓީ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާގުޅިގެން ާސުނ މީއ  ާއޮންނ�ާދ�ންނ�ން ނޑުާހ�ނދ ނ�ށްއެއް ާކ�ން.ާދެން،ާއ�ޅުގ�

ާ ާފ�ހުކޮޅ�11�ާާުއ�ންނ�ނީ ާއ�ހ�ރުގެ ާފ�ހ�ާގ�އިާވ�ނ� ާދެ ނޑު ާކ�ންތ�އ�ޅުގ� ާސުނ މީ ާމި ާމ�ތިން ާާކޮމިޓީާރެއްގެ ާކުގ�އި

ާހ ޒި ާދެން،ާއެއްާރުވިންއ�ށް ާފޯރުކޮށްދިނުމ�ށް. ާމ�ޢުލޫމ ތު ާމ�ތިން ާފ�ހ�ރެއްގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާދެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ފ�ހ�ރ�ކު

ާރިޔ ޟުާމެންބ�ރު ާމުޤ�އްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާއޮފީހުގ�އިާއެ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދެން،ާާވެސްާބ�އްދ�ލުކުރިންާރ�ޝީދ  މެ.

ާދ�ން ާނުކެރޭނެ ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކޯޑިއެހެންނ�މ�ވެސް، ާއެހ  ާމިާާނޭޓެޑްނ�ވ ކ�ށެއް ާކ�މެއް ާގޮތ�ށް މ�ސ�އްކ�ތެއް

ނޑެއްާާއެއް.ާދެން،ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާއެާއޮންނ�ާކޮމިޓީާމ�ސ�އްކ�ތްާދ�ނީކީ އެއްާއޮތްާކ�މުގ�އިާވިޔ�ސްާއ�ޅުގ�

ާާޤ�ބޫލެއް ާކ�މ�ށް ާކޮމިޓީން ާއެ ާއިމްޕްލިމެންޓުނުކުރ�ން ާމ�ސ�އްކ�ތް ާވެސްމި ާކުރ�ންޖެހެނީ ާއެހެން ނ�މ�ވެސް،ާ.

ާާމ�ސ�އްކ�ތް ާޕްރޮގްރެކުރިއ�ށް ާއެ ާހުރިާސްދ އިރު ާދ�ތިތ�ކެއް ާއ�ދި ާގޮތ އި ާދ�ތިާވ  ާއެ ާހ�އްލުކުރުމ�ށްާނ�މ� ތ�ކެއް

ާމ�ސ�ާސ�ރުކ ރ  ާކ�ންއެކީގ�އި ާކުރެއްވުމ�ށް ާކޮމިޓީާނޭނގެއްކ�ތްތ�ކެއް ާއެފ�ދ� ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި އެއްާާމި

ާ ާއ�ޅުގ�� އެހެންވީމ އޮންނ ނީ. ާބޮޑ�ކ�ށް ާއެހ  ާފ ހ�ގ�ކުރެވިފ�ނޑ�ކ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއެކ�ން ާޝުކުރިއްޔ  ާނެތް. އެއް

ާރ�އީސް.

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމުއްޠ�ލިބުާއިބްރ ހީމްާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާފ�ރެސްމ ތޮޑ 
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.`ާާ ާސުވ ލ�ކީ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާސެޕްޓެމްބ�ރ�11�ާުޝުކުރިއްޔ  ާއ�ހ�ރު ާހ ާާވ�ނ�

ާހ�ވ ލުކުރެ ާހިސ ބުގ�އި ާއެާގ8�ާެއްވި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�133ާިއްގެ ާއ�ހ�ރުގެ ާއ�އިއިރުގ�އިާވ�ނ� ނިމިފ�އިާާހިސ ބ�ށް

ާ ާއ�ދިވެސް ާގެ ާގިނ� ާއެހ  ާއ�ދި ާވިދ ޅުވިނުވ އިރުގ�އި ާބޮޑުާމިނިސްޓ�ރު ާއެހެންވީމ ާގޮތުން ާނިމޭ. ާނުއެއް � ބ�އެއް

ާއ�ާިކިހެންއެވޯތ ިމާހ ިގނަ  ާދެން ާއޮއްވ  ާނުނިމި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެ ާވެގެންދ�ނީ.ާހ�މ� ާދުވ�ސް ާހ�މ�ޖެއްސެވި 4�ާޅ�ން

ާހ�ވ ލުކުރެއްާ ާކޮންޓްރެކްޓ�ރ  ާއެ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާޕ ގޭގެ ާކޮންޓްރެކްޓ�ރުގެ ާއެ ާހ�މ� ާރ�ނގ�ޅުވީމ�ތޯ.ާވީ ފޯމ�ންސް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:އ�ސްލ�މުާާމ�ންޓް،ާމުޙ�އްމ�ދުއެންވ�ޔ�ރާއެންޑުާހ�އުސިންާއޮފްާމިނިސްޓ�ރ

ާ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކިހިނެއްޝުކުރިއްޔ  ާދ�ންނ�ވ�އިފިން ނޑު ާކޮންޓްރެކްޓުގެާާއ�ޅުގ� ާދެންނެވީ ާމި ވެގެންކ�ން

ާއޮންާ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއ�އީ. ާލ�ސްވުމެކޭ ާއ�އި ާކޮމެންސްކުރެއްވުމ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެ ާއޮތީ. ާލ�ސްވެފ�އި މ�ސ�އްކ�ތް

ާދ  ާޕްރޮގްރެސް ާކޮމެންސްވުމ�ށްފ�ހު ާނުކުާސ�އިޓުގ�އި ާފ ހ�ގ�އެއް ނޑުމެންނ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާލ�ސްގޮތް ާއެ ާކ�މ�ކ�ށެއް.ރެވޭ

ާމ�އްސ�ލ�އެއްގ� ާއެހެންވީމ ކޮންޓްރެކްޓ�ރގެ ާއެއް. ާއޮތީކީ ާނުފެށި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާނޫން ެއީއ ޮކްންޓެރްކަޓރެގ � އެއް

ާއެކ�މ�ކ އޭނ�ނުވ ހިނދު،ާާަމްއަސަލައަކށް  ާޕ�ރފޯމ�ންސ�ކ އި ާދެންާާގެ ާޤ�ބޫލުކުރ�ނީ. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ނުގުޅުވޭނެ

ާ ާމ�ސ�އްކ�4�ާފ�ހުން ާއެާގޭގެ ާއޮތީމ� ާލިބިވ�ޑ�އިގެންފ�އި ާމ�ޢުލޫމ ތު ާމެންބ�ރ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދެން ާހ�މ� ާވެސް ތް

ާލިބިފ�އި ާކޮންޓްރެކްޓ�ރ�ށް ާމި ާހ�މ� ާކުރެއްވީ ާއެ ާގުޅުވ ފ�� .ާއެހެންނ�މ�ވެސްވ�ނީާާސުވ ލު ާކޮންޓްރެކްޓ  ާއެ އެއްާއެއީ

ާއ� ާޖެހިގެން ާދެން ާދެނީނޫން ާކޮންޓްރެކްޓެއް ާކޮންންނ� ާއެވޯޑުރެކްޓ�ރުންނ�ޓް. ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެށް މީހުންގެާާކުރުމުގ�އި

ާއިވެލުއޭޓުާ ާބޯޕ ފޯމ�ންސް ާއިވެލުއޭޝ�ން ާޓެންޑ�ރ ާއެހެންވީމ ކުރ�ނީ ެދްނ ަހަމ ިމ ެދްނެނިވ، ުކިރްނ � ޑުން.

ގޭގެާކޮންޓްރެކްޓުގ�އިާކޮންޓްރެކްޓ�ރާމ�ސ�އްކ�ތުގ�އިާލ�ސްވުމެއްާއޭނ�ގެާއިހުމ ލުންާލ�ސްވުމެއްާއުޅ8�ާާޭެދްނެނިވ 

ާއެހެންވީމ ކ�މ� ާނެތް. ާފ ހ�ގ�ކުރެވިފ�އެއް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ެއ ާވަހަކ ެއްއ ޯންނާނެނ ިމިންސްޓީރ ޮއްފ � ކ�ށް

ނޑު.ާއެހެންވީމ ،ާއެކ�މެއްާކޮންސިޑ�ރާަފިއޭންނަސްށ ެއ ަމުޢޫލާމުތ އެ  އެއްާގޮތ�ކ�ށްާފޯރުކޮށްދީފ�އެއްާވެސްާއ�ޅުގ�

ާއެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާގ�ގެާކޮންޓްރެކްޓުާއެވޯޑްކުރުމ4�ާާުމިާދެންނެވިާާނުކުރ�އްވ ނެ

ާ

ާތިނ�ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާޤ�ސ�މްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ�ޅުާ ާކ ރިސ ޝުކުރިއްޔ . ާސުނ މީ ާސުވ ލ�ކީ، ނޑުގެ ާގ� ާލިބުނު ާގެއްލުން ާނިމިދިޔާ�ޢ ގ�އި ާތެރެއިން އިލ ތ�ކުގެ

ާރުކޮށްދެވިފ�އިވޭތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާސ�ރުކ ރުންާކިތ�އްާޢ އިލ ާއ�ށްާގެދޮރުގެާތ�ނ�ވ�ސްކ�ންާފޯ

ާ

ާއ�ސްލ�މްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމ�ންޓް،ާމުޙ�އްމ�ދުއެންވ�ޔ�ރާއެންޑުާހ�އުސިންާއޮފްާމިނިސްޓ�ރ
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ާމެންބ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޢ ޝުކުރިއްޔ  ާކިތ�އް ާސުވ ލުގ�އި ާކުރެއްވި ނޑ�ށްާރު ާއ�ޅުގ� އިލ އ�ށްތޯއޭ.

ާ ާދ�ންނ�ޢ އެ ާއ�ދ�ދު ާކ ރިސ އިލ ގެ ާސުނ މީ ާދެން ާނޭނގެ. ާވ ކ�ށް ާމ�އްސ�ލ�ތ�އްާހ ގެ ާމީހުންގެ ާޖެހުނު ލުގ�އި

ނޑުމެންނ ާއްލުކުރުމ�ށްާނިމިދިޔ�ާސ�ރުކ ރުންހ� ާހ�މ�އ�ށްާއ�އިއިރުާއޭގެންާާވެސްާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއްާކުރ�އްވ�އި،ާއ�ޅުގ�

ހ�މ�އ�ށްާއ�އިސްފ�އިާއ�ނެއްބ�އިާމ�ސ�އްކ�ތްާކޮންމެވެސްާވ�ރ�ކ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްާނިމިފ�އިާާބ�އެއްާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އްާނިމުމ 

ާއެ ާދެން ާހުރި. ާާވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއޭގެކޮންޓިމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާގެންދ�ނީ. ާމި ާބ�އެއްާނިއުކުރ�މުން ތެރެއިން

ާ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއ�ނެއްބ�އި ާނިމިއްޖެ. ާގޮސް ާބ ރުމިނުގ�އި ާއެދިޔ� ާހ�މ� ާމ�ސ�އްކ�ތް.ާމ�ސ�އްކ�ތް ާހުރި ާނުފެށިފ�އި ހ�މ�

ނޑުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދުާމިއ�ދުާކުރެއްވިާސުވ ލުގ�އިާއެާ ގެާއ�ކީާވެސްާހ�މ�ާކުރީގ8�ާާެއ�ޅުގ�

ާނުޖެހިާ ާކޮޅެއްގ�އި ާތ�ނެއްގ�އި ާވ�ކި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާފ�އްޓ�ވ ފ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�ރުޙ�ލ ތ�ކުގ�އި ާއެކި ސ�ރުކ ރުން

ާމ�ސ�އް ާމ�ސ�އްކ�ހުރި ާއެ ާފެއްޓުމ ކ�ތެއް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާވެސް. ާވެސްާާތ�ކީ ާހ�މ�އ�ށް ާކޮންޓްރެކްޓ�ރ  ާއ�ދި ހ�މ�އ�ށް

ާމ�ސ�އްކ�ތްތ� ާނުދެވޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއެހެންވީމ ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތ�ކީ. ާއެ ުކެރްއިވ ުސވުާލެގ ީސާދ ަޖާވަބީކ � ކެއް

ާކ�ޢ ާައުޅަގނަޑަކްށ ަދްނަނާވަކްށ ޭނނެގޭއ ެއީއ ިކަތްއ  ާއ�ށް ާބޯހިއިލ  ާފޯރުކޮށްދެވުނީމެއް މިާާޔ ވ�ހިކ�ން

ާވޭތުވެދިޔ�ާސ�ރުކ ރުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާމ�އްޗ�ންގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާބޭނުން ާކޮށްލ�ން ާމިނިސްޓ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ޅުގ�ނޑުމެާޝުކުރިއްޔ  ާރ�އްޔިތުންގެާވ�ނީ ން

ާ ާސުނ މީގ�އި ާމިހ ރު ާބޭނުންވޭތޯ ާއެއްބ ރުލުމެއް ާކިހ ވ�ރެއްގެ ާފ�ރ ތުން ާހުރިހާ ހ ާމ�ޖިލިސްގެ ާޖެހިފ�އިވ  ލުގ�އި

ާނިންމުމ�ށްޓ�ކ� ާކ�މެއް ާހުރިހ  ާއ�ސ ސީ ާކ�މެއް، ާހުރިހ  ާކޮންއެންމެންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާކ�އި މެއްާކ�ހ�ލ�

ާއ�ވ�ހ�ކ�ށްާތިކ�ންާނިންމ ލެވޭނީ.ާާވެސްކޮށްދެއްވ�އިގެންތޯާވީހ 

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއ�ސްލ�މުާމުޙ�އްމ�ދުާމ�ންޓުއެންވ�ޔ�ރާއެންޑުާހ�އުސިންާއޮފްާމިނިސްޓ�ރ

ާތިއްބ�ވ ާ ާވ�ކ ލ ތުކުރ�އްވ�ން ާފ�ރ ތުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާމ�ޖިލީހ�ކީ ާރ�އްޔިތުންގެ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާާކ�މ�ށްާބޭފުޅުން ާއޮރިޖިނ�ލްާވ ހިނދު ާކުރެވުނު ނޑ  ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހުންނ�، ާތެރޭގ�އި ރ�އްޔިތުންގެ

ާދެންނެވިާ ާމ�ސ�އްކ�ތްާނުފެއްޓިާލ�ސްވެގެނ8�ާްސުވ ލުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެާހިތްހ�މ�ނުޖެދިޔ�ާދިޔުާގޭގެ ާހުމ ާމުގ�އިާއެ

ާ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެކ�ހ�ލ� ާއޮތުން ާއޮތް ާނުފެއްޓި ާއެކ�ން ާވ�ކ ލ ތުކުރ�އްވ ާއްލުކުރުމުހ�ހެދި ާފ�ރ ތުން ާރ�އްޔިތުންގެ ގ�އި

ާ ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ާއެ ާފ�ރ ތުން ާމ�ންދޫބުންގެ ާއެއްާހ�ރ�އްޔިތުންގެ ާއެއީ ާފޯރުކޮށްދިނުން ާއެހީތެރިކ�ން އްލުކޮށްދެއްވުމ�ށް

ާކ�ން ާއ�ނެއްބ�އި ާކުރިއ�ށްތ�އްތ�ކ�ކީާކޮންޓްރެކްޓުާކ�މެއް.ާދެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތް މިހ ރ�ކުާާދ އިރުާާކުރެވިގެން

ާއިތުރ�ކ�ށްާލޯނެއްާނ�ގ�ންޖެހޭާކ�މެއް.ާދެންާލޯނު ނޑުމެން ާއެކ�ހ�ލާ�ާދެންާނެތްާއ�ޅުގ� ާނ�ގ  ފ�ދ�ާކ�ންތ�އްތ�އްާލޯނު
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ާއ�ދ ކުރުމުގ�އިާ ާދ�އުރު ާއޮންނ� ާމ�ޖލީހުގ�އި ާތެރޭގ�އި،ާރ�އްޔިތުންގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާކުރުމުގ�އި ކ�ންތ�އްތ�އް

ާއެާކ�ންތ�އްތ�އް ާކޮށްދެވޭނީ.ާސ�ރުކ ރ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�އް ާޒ ތުގެ ާމިހ ރ�ކުާސުނ މީާކ ރިސ ގ�އިާާފ�ހިކޮށްދިނުންާއެ ދެން

ާމ�ރުޙ�ލ ތ�އްާ ާދެންނެވި ާމި ާގެންދިއުމުގ�އި ާކުރިއ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެ ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާގެއްލިފ�އިވ  ބޯހިޔ ވ�ހިކ�ން

ނޑުާރ�އްާާފ އިތުވެފ�އި ާއ�ޅުގ� ާދެން ާކުވ ތީ ާމެންބ�ރުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެާާރެޔިތުންގެ ާދެންނެވިހެން ާމި އެދޭނީ

ާ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއ�ންނ� ާއެ ާހިތްހ�މ�ނުޖެހިގެން ާއެާހ�ާތެރެއިން ާފޯރުކޮށްދީ ާއެއްބ ރުލުން ާއެ ާސ�ރުކ ރ�ށް އްލުކުރުމުގ�އި

ާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްދިނުމ�ށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާއްކެވުން:ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާސ�މީރުާވ ހ�ކ�ދެ

ާބޭނުން ާސުވ ލުކޮށްލ�ން ާއ�ރިހުން ާވ�ޒީރުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ވ�ނީ،ާާޝުކުރިއްޔ 

ާ ާސުނ މީގެ ާމިއޮތީ ާއ�މ ޒުވެފ�އި ާސުވ ލު ާހިތ މ�ވެރިާހ މިއ�ދުގެ ާސުނ މީގެ ާމ�އްސ�ލ�. ާގޯތިގެދޮރުގެ ާއ�ދި ާއ�ށް ދިސ 

ާހ  ާގުޅިގެން ާހ ދިސ އ  ާޖެހިފ�އިވ  ާހ�މ�އ�ށްދ އިރުާލުގ�އި ާނިމުމ�ކ  ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއ�ޅ�އިދިނުމުގެ ާގެދޮރު ރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާކިހާ  ާމިހ ރު ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއ�ޅ�އިދިނުމުގެ ާގެދޮރު ާއ އި ާއެހީ ާސުނ މީގެ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ހއ.ފިއްލ�ދޫގެ

ާގެދޮރުގެާމ�އްސ�ލ�ާދިމ ވެފ�އިވ ާހއ.ހ�ތި ާރ�އްޔިތުންހިސ ބ�ކ�ށްާގޮސްފ�އިވޭތޯާއ އި،ާއ�ދިާހ�މ� ހދ.ހ�ނިމ ދޫާާފުށީގެ

ާހިޖުރ�ކުރުމ  ާއ�ޅ�އިދޭނެާއ�ށް ާސ�ރުކ ރުން ާކުރީގެ ާވ�ޢުދުވެފ�އިާގުޅިގެން ާއ�އިއިރުާާކ�މ�ށް ާމިހ ތ�ނ�ށް ާގެދޮރުތ�އް ވ 

ާޢ�މ�ލީ ާއޭގ�އި ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާހިސ ބެއް ާގޮސްފ�އިވ  ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެކ�މުގ�އި ާއ�އިސްފ�އިވާ ާވެސް ާކ�މެއް ގޮތުން

ާއެ ާމ�ސ�އްކ�ތުގެާާނގިފ�އެއްކ�މ�ކ�ށް ާއެ ާކ�ންތ�އްތ�ކ އި ާއިމ ރ ތްކުރުމުގެ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެ ާއެހެންވީމ�، ނުވޭ.

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާރ�ނގ�ޅު. ާވ�ރ�ށް ާވިދ ޅުވެދެއްވ�އިފިއްޔ  ާވ�ޒީރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހިސ ބެއް ާގޮސްފ�އިވ  ކ�ންތ�އްތ�އް

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާާރިޔ ސ�ތުން

ާވ ލުގެާދ އިރ ާއިންާޢިއްޒ�ތްތެރިާމިނިސްޓ�ރުާޖ�ވ ބުދެއްވުމ�ށްާއ�ޅުގ�ނޑުާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ާމިއ�ދުގެާސުާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:އ�ސްލ�މުާާމ�ންޓް،ާމުޙ�އްމ�ދުއެންވ�ޔ�ރާއެންޑުާހ�އުސިންާއޮފްާމިނިސްޓ�ރ

ނޑ�ށްާއެާކ�މ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާމިއ�ދުގެާސުވ ލުގެާދ އިރ އ ާސީދ ާނުގުޅުނު ނގޭާވިޔ�ސްާއ�ޅުގ�

ާސު ާގުޅިގެންކ�ން ާފ�ރ ތްތ�ކ�ކ  ާގެއްލުނު ާބޯހިޔ ވ�ހިކ�ން ާގުޅިގެން ާސުނ މީއ  ާކުރެއްވީ ާމެންބ�ރު ވ ލުގެާޢިއްޒ�ތްތެރި

ައުޅަގނަޑްށ ެއެހްނަނަމެވްސ ައަދުދަތެކްއ ެއްއެސވަީމ ައުޅަގނަޑްށ ަވަރްށ ަދިތ ެއ � ބޮޑުބ�އިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ 

ާހުރިާައަދުދަތްއ ީސާދ  ާސުވ ލުގ�އި ާއެއްސެވި ާތި ާމެންބ�ރ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ދ�ންނ�ވ ލ�ދޭން.
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ނޑުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ށްާލިޔުމ�ކުންާއ�ރުވ ނެާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ މ�ޢުލޫމ ތުތ�އްާއ�ޅުގ�

ާރ�އީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއިތުރު ާސުވ ލުކުރ�އްާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނެތުމ  ާއެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އި ާމިވ�ން ހިސ ބުންާާއެކު

ނޑުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމިނިސްޓ�ރ�ށްާޝުކުރުާދ�ންނ�ވ�ން.ާ ާމިއ�ދުގެާސުވ ލުގެާއެޖެންޑ ާއ�އިޓ�މްާނިމުނީ.ާއ�ޅުގ�

ާ

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްާ

ނޑުާމި އ�ށް.ާމ�ޖިލީހުގެާރ�އީސްގެާމޭޒުންާހުށ�ހ�ޅ ާކ�ންކ�ން.ާމިާއ�އިޓ�މުގ0ާާެހ ރުާމިދ�ނީާއެޖެންޑ ާއ�އިޓ�މްާއ�ޅުގ�

ާދ�ށުންާމިއ�ދ�ކުާމ�ސ�އްކ�ތެއްާނެތް.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއެ ާއ�އިޓ�މް ާމ�8ޖެންޑ  ާތ�ޢ . ާމިއ�ދ�ކުާޖިލީހ�ށް ާވެސް ާދ�ށުން ާއ�އިޓ�މުގެ ާމި ާޤ�ރ ރު. ާބިލ އި ރ�ފްކުރ�ންޖެހޭ

ާމ�ސ�އްކ�ތެއްާނެތް.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

އިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ ާމިާއ�އިޓ�މުގެާާ.ާކުރިންާތ�ޢ ރ�ފްކުރެވިފ�އިވ ާބިލެއްގެާކުށެއް�އެޖެންޑ ާއ�އިޓ�މްާ

ާާދ�ށުންާވެސްާމިއ�ދ�ކުާމ�ސ�އްކ�ތެއްާނެތް.

ާ

ާ
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ާތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ ސ�

ާބ�ހުސް.�އެޖެންޑ ާއ�އިޓ�މްާާ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމ ރިޔާ ާ-3.�ާ.ާއިބްތިދ ޢީ ާއުތުރުާދ އިރ ގެ މ�އްޗ�ންގޮޅި

ާދ އިރ ގެާ ާއުތުރު ާމ�އްޗ�ންގޮޅި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ރ ރު. ނޑުގެ ާއޮނިގ� ާމުސ ރ�އިގެ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާދީދީ އ�ޙުމ�ދު

ާމެ ާކިޔުޢިއްޒ�ތްތެރި ާފުރ�ތ�މ� ާއިއްވ ފ�އިންބ�ރު،ާމިާޤ�ރ ރުގެ ާފުރ��133މ ރޗ1�ާާްވ�ނީާާން ާދ�އުރުގެާގ�އި ާ�ތ�މ�

ާމެންބ�ރުާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ�އްޗ�ންގޮޅިާއުތުރު ާމ�ޖިލީހ�ށްާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިދެއްވ ނީ ާޤ�ރ ރު ާޖ�ލްސ ގ�އި.ާމި ވ�ނ�

ނޑުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ާ ާމ ރިޔ ާއ�ޙުމ�ދުާދީދީ.ާއ�ޅުގ�

ާ

ާއ�ޙުމ�ދުާދީދީާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މ�އްޗ�ންގޮޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމ ރިޔާ 

ނޑުމެންގެާ ާއ�ޅުގ� ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާކުރިން ާހުށ�ހ�ޅ ލުމުގެ ާޤ�ރ ރު ާމި ާހ�މ� ނޑު ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� .`

ނޑުމެންާޤ ނޫނުއ�ސ ސީންާސ�ރުކ ރުާއ ދެ،ާއިންތިޤ ލީާމ�ރުޙ�ލ ާނިމުމ�ށްފ�ހުާވ�ޒީރުންގެާމ�ޖިލީހ�ށްާއެކުލ�ވ ލާ  އ�ޅުގ�

ލިބިދޭާލ ބާ�ގުމުގެާބ ރުންާރ�އްޔިތުންނ�ށްާކ�މ�ށްވ ާސ�ރުކ ރުާހިންާތިންާބ ރުގެާއެއްާބ ރުވުނުާއެާބ�އިާކުރެާާލިބިދޭ

ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރުމުގ�އިާއިއްޔެާމިނިސްޓ�ރުންނ�ށްާރުހުން ގޮތުންނ އިާާދެއްވުމުގ�އިާސީދ ާއ އިާމ�ންފ ާގެނެސްދިނުމ�ށް

ާމ�ޖިލީހުގެާާނުސީދ  ާހުރިހ  ާބ�އިވެރިވެވ�ޑ�އިގެންދެއްވި ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށްާާގޮތުން ާސިޔ ސީ ާހުރިހ  ާއ�ދި މެންބ�ރުންނ�ށ އި

ާއ�ޅުގ�ާ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން. ާލ ބ�ޔ ޝުކުރު ާރ�އްޔިތުންގެ ާބ�ޔ�ކ�ށްނޑުމެންނ�ކީ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާއ�ށް ާމ�ންފ  ވ އިރުާާއި

ާއެއް ާކޯޅުން ާސިޔ ސީ ނޑުމެންގެ ާލ ބ�ޔ ފ�ރ ާއ�ޅުގ� ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާލ�އި ާގެނެސްދިނުމުގ�އިާތ�ށް ާމ�ންފ  އި

ާތިއްބ�ވ ނެާއްކ�ތްކުރުމުގ�އިާމިމ�ސ� ާދެމިވ�ޑ�އިގެން ާމެންބ�ރުންާވެސް ާހުރިހ  ާމ�ޖިލީހުގެ ނޑުާާގޮތ�ށް ާއ�ޅުގ� ކ�މުގ�އި

ާވ�ކިާ ާއެއްޗ�ކުން ާއޮތް ާލިޔެވިފ�އި ާއޭގ�އި ާހ�މ� ާޤ�ރ ރ�ކީ ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން. ާޤ�ރ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، އުއްމީދުކުރ�ން.

ާޤ�ރ ރެއް ާދ�އްކ�ންޖެހޭނެ ާވ ހ�ކ�ތ�ކެއް ނޑުާާއިތުރު ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ލ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުދެކެން. ނޑެއް ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ކ�ށް

ާ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާވ�ނީ ާޤ�ރ ރުގ�އި ާއ އ31�ާާިމި ާމުސ ރ� ާމެންބ�ރުންގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާމ އްދ ގ�އި ވ�ނ�

ާރ�އި ާހިނދު،ާއ�ދި ާކ�ނޑ�އ�ޅ ފ�އިވ  ާކ�މުގ�އި ާމ�ޖިލީހުން ނޑ�އ�ޅ ނީާރ�އްޔިތުންގެ އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާނ ޔ�ތްތ�އްާކ�

ވ�ނ�ާނ�ންބ�ރުގ�އިާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުންާކ�ނޑ�އ�ޅ�ންޖެހޭާމުސ ރ�ތ�އ31ާާްވ�ނ�ާމ އްދ ގެާ)ހ(ގ311ާާެގ�ވ އިދުގެާ

ާމ�ޖިލީހުގެާ ާރ�އްޔިތުންގެ ާހިނދު، ާބުނެފ�އިވ  ާކ�މުގ�އި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ނޑ�އ�ޅ ނީ ކ�

ާކޮމިޓީން ާޤ ނޫނުާމ ލިއްޔ�ތު ނޑުގ�އި ާއޮނިގ� ާމުސ ރ�އިގެ ާދިރ ސ ކުރި 31�ާާއ�ސ ސީގެ ާމ އްދ ގ�އި ާއެތ�އްާވ�ނ� ބުނ 

ާމ�ޖިލީހުގެާ ާރ�އްޔިތުންގެ ާހިނދު، ާހިމ�ނ ފ�އިވ  ާދިރ ސ ކޮށް ނޑު ާއޮނިގ� ާމުސ ރ�އިގެ ާމުސ ރ�ތ�ކެއްގެ މ�ޤ މުތ�ކ�ކ އި

ާ ާކޮމިޓީން �0ާާމ ލިއްޔ�ތު ާމ�ޖިލ�131ީއޮގ�ސްޓު ާރިޕޯޓުގ�އި ާހުށ�ހެޅި ާމުސ ރ�އިގެާގ�އި ނޑ�އ�ޅ�ންޖެހޭ ާކ� ހުން

ނޑުގެާރިޕޯޓުާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުންާހުށ�ހެޅުމުންާއެާރިޕޯޓުާފ ސްނުކޮށްާއ�ލުންާދިރ ސ ކުރުމ�ށްާމ ލިއްޔ�ތުާ އޮނިގ�

ާފޮނުވިާ ާއ�ނބުރ  ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔ�ތު ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާހިނދު، ާފޮނުވ ލ ފ�އިވ  ާއ�ނބުރ  ާއ�ށް ކޮމިޓީ
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ގ�އިާއ�ލުންާއ�ނބުރ ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހ�ށ�131ާްޑިސެމްބ�ރ3�ާާުކޮމިޓީންާއ�ލުންާދިރ ސ ކުރުމ�ށްފ�ހުާާރިޕޯޓުާއެ

ގ�އިާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުންާމ ލިއްޔ�ތުާކޮމިޓީންާހުށ�ހެޅިާމ�131ާިޑިސެމްބ�ރާާ��އ�ނބުރ ާފޮނުވ ފ�އިވ ާހިނދު،ާ

ާރ�އްޔިތު ާފ ސްކުރިއިރު ާރިޕޯޓު ާމި ާއ�ހ  ާވޯޓ�ށް ާރިޕޯޓ�ށް ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާކޮމިޓ�1111ާާީންގެ ރުފިޔ 

ާރިޕޯޓުގ�އިާ ާމި ާގޮތ�ށް ާދޭ ާމ�ތިން ާއުސޫލެއްގެ ނޑ�އ�ޅ  ާކ� ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔ�ތު ާގޮތުގ�އި އެލ�ވ�ންސެއްގެ

ާރިޕޯޓުގ�ާ ާއެ ާމ�ޖިލީހުންާފ ސްކުރިއިރު ާރ�އްޔިތުންގެ ާމިާރިޕޯޓު ާހުށ�ހެޅި ާކޮމިޓީން ާހިނދު،ާމ ލިއްޔ�ތު އިާހިމ�ނ ފ�އިވ 

ާދޭާ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާާރ�އްޔިތުންގެ ާމި ާހިމ�ނ ފ�އިވ  ާއެލ�ވ�ންސ�1111ާާްގޮތ�ށް ާކޮމިޓީ ރުފިޔ ގެ

ާމީގ�އިާ ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ރ ރ�ކީ. ާހުށ�ހ�ޅ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިއީ ާއިޤުރ ރުވ�މެވެ. ާމ�ޖިލީސް ާރ�އްޔިތުންގެ އުނިކުރުމ�ށް

ނޑުމެން،ާލިޔެފ�އިާއޮތްާއެއްޗ�ކުންާހ�މ�ާހުރިހ ާބޭފުޅުންނ� ށްާވެސްާވ�ރ�ށްާރ�ނގ�ޅ�ށްާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެާއ�ޅުގ�

ާނިސްބ�ތްވ ާ ާމި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއ އި ާދ އިރ  ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާނިސްބ�ތްވ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާއެދުން ާމި ނޑުގެ އ�ޅުގ�

ާއެ ާގޮތ�ކ�ށް ާމިކ�ހ�ލ� ާވެސް ާދިވެހިރ�އްޔިތުން ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާއ�ދި ާވެސް ާވިާޕ ޓީ ާވެސްާސްނުންހުރިމީހުންގެ ކ�ން

ާދެއްވިާ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެކީގ�އި ާހުށ�ހެޅުމ  ާޤ�ރ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވުމ އެކު ާއެނގޭ. ާވެސް ާއެންމެންނ�ށް ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ނޑުާވ�ކިވެލ ނ�ން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާފުރުޞ�ތ�ށްާޝުކުރުާދ�ންނ�ވ�މުންާއ�ޅުގ�

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާޤ�ރ ރ�ށް ާމި ާޝުކުރިއްޔ  ާދެއްާާއ ދެ، ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފުރުޞ�ތ2ާާުކެވުމ�ށް ގ�ޑިއިރުގެ

ނޑ�އެޅިފ�އިާމި ގޮތ�ކީާޑީ.އ ރު.ޕީާއ�ށްާާކ� ާ�ގ�ޑ3ާާިމިނެޓު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއ�ށ2ާާްގ�ޑ3ާާިވ�ނީ.ާވ�ގުތުާހ�މ�ޖެހިފ�އިވާ 

ނެޓު.ާޤ�އުމީާޕ ޓީާއ�ށްާާމ30ާިމިނެޓުއިރު.ާޕީ.އޭާއ�ށްާާ�މިނެޓު.ާވ�ކިާޕ ޓީއ�ކ�ށްާނިސްބ�ތްނުވ ާކޮންމެާމެންބ�ރ�ކ�ށްާ

�ާާ ާއ�ށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއ�ދި ާގެންދ ނ�ން.ާާ�މިނެޓު ާއ�ރުވ�މުން ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ތިން ާމިގޮތުގެ މިނެޓު.

ނޑުާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ ނ�ން.ާ ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާރިޔ ޟުާރ�ޝީދ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟުާރ�ޝީދުާ

ާމުސ ރާ� ާމެންބ�ރުންގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ ދެ، ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  އ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް.

ާ ާގެނ�އިއިނުވ�ތ� ާބ�ދ�ލުތ�ކެއް ނޑ�ށް ާއޮނިގ� ާމުސ ރ� ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުގެ ާއެކި ާދ�އުލ�ތުގެ ާއ�ދި އިރުގ�އިާާނ ޔ�ތްތ�އް

ާމ�ޖިލީހުގެާމެން ނޑ�އެރ�އްޔިތުންގެ ބޮޑުާއެލ�ވ�ންސެއްާާރުފިޔ ާއ�ށްާވުރ�1111ާެޅުމ�ށްާބ�ރުންނ�ށްާއެލ�ވ�ންސެއްާކ�

ާފ ސްކުރުމާ  ާފ ސްކުރި ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާގެންދިއުމ�ށް ާކުރިއ�ށް ާމ�ތިން ާއުސޫލެއްގެ ާހ�މ�ޖ�އްސ  ާކޮމިޓީން މ ލިއްޔ�ތު

ރޭވުމެއްގެާދ�ށުންާމިާމ�ޖިލީހުގެާއ�ގުާާގުޅިގެންާސިޔ ސީާގޮތުންާއ�ދިާމިާމ�ޖިލީހުގެާމ�އްޗ�ށްާހ�ސ�ދ�ވެރިވ ާބ�އެއްގެ

ާފެށުނީއްސުރެ ާކުރ�މުންާއެާވ�އްޓ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާޤ�ރ ރެއްާާބޭފުޅުން ާމިތ�ނ�ށް ާމިއ�ދު ާތެރެއިން ާމ�ސ�އްކ�ތުގެ ދ 
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ާޤ�ރ ރުާ ާމި ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ރ ރ�ކީ ާމި ާއ ދެ، ާހިތ މ�ކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިކ�މ  ާދިޔ�އީތީ ހުށ�ހެޅިގެން

ާ ާދެހުށ�ހެޅުއްވި ާހުށ�ހެޅުއްވި ާމި ާއ�ދި ާކ�މުގ�އިާފ�ރ ތްތ�ކުން ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާފ�ރ ތް ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ�އްޗ�ންގޮޅި ވ 

ާމޫސާ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާތ އީދުކުރެއްވި ާމިއ�ށް ާއ�ދި ާދީދީ ާއ�ޙުމ�ދު ާމ ރިޔ  މެންބ�ރު

ވީއިރުާމިާމ�ޖިލީހުގެާާއިާފ ސްކޮށްފ�އިާއޮތްާފ ސްކުރުމ�ކ�ށްމ�ނިކުާވެސްާއެާދެާބޭފުޅުންގެާވެސްާބ�އިވެރިވުމ ާއެކުގ�ާ

ާކުށްވެރިކުރ�ން.ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިކ�ން ާކުރީތީ ާކ�މެއް ާމިވ�ރު ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދެ ާމި ާނ�ގ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި އ�ބުރު

ާކުރ�މުން ާކ�ންތ�އްތ�އް ާާމިއ�ދުގެާސ�ރުކ ރުން ާތިބި ާމިއ�ދު ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާއ�ދި ާގޮތ އި ާލިބެމުންާދ  ާމެންބ�ރުންނ�ށް

ާނ ޔ�ތ އިާމުސ ރ�ާއ�ކީާބޮޑުާމުސ ރ�ާއެއްާނޫންާކ�މ�ށްާމިާމ�ޖިލީހުގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާވ�ކ ލ ތުކުރ�މުންއިދ ާ

ހިނދު ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ�ން.ާއ ދެ،ާާ�ދާ  ނޑުމެންާވިސްނ�ންޖެހޭާވިސްނުންތ�ކެއްާވެސްާހުރިކ�ންާއ�ޅުގ� މިކ�މުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާމ� ާދޭންާރ�އްޔިތުންގެ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާއެލ�ވ�ންސ�ާާޖިލީހުގެ ާމިވ  ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާވެސްާކ� ާއުސޫލެއް ާދޭނެ ާއ�ދި ކީ

ާ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމިކ�މ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާއ�ދި ާނޫން. ާކ�މެއް ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާމ�ޝްވ�ރ ކޮށްފ�ާކ� އެއްާއެއްވެސްވ�ރ�ކ�ށް

ާމ�ޖިލީސްާދޮށ�ށްާބ�އެއް ާގޮތުންާމި ގެނެސްގެންާމިއީާސ�ބ�ބެއްާކ�މ�ށްާބުނެާާވެސްާނުވޭ.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާސިޔ ސީ

،2ާމިރުމެންާކ�ންކ�ށިމ�ތީގ�އިާޢ ާމ�ޖިލީސްާދޮށ�ށްާބ�ޔ�ކުާގެނެސްާކުޑ�ހުވ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާ

ާފ�ރ ތްތ�ކ4ާު ާހުށ�ހެޅުއްވި ާހުށ�ހެޅުން ާމި ާވެސް ާއ�ޅ ލިއިރު ާއެހެންވީމ އެތިފ�ހ�ރު ާތިބެގެން. ާއ�ޑީގ�އި � ން

ާވެސްާައުޅގ ާހިންގިކ�ން ާވެސް ާމ ރ މ ރީ ާއޮއްވ  ާކުރެވެން ާމިކ�ން ާގޮތުގ�އި ާރީތި ާގޯނ ނުކޮށް ަ�ނޑުމެންނ�ށް

ާ ާމި ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން. ާފުރުޞ�ތުގ�އި ާމި ނޑު ާބޭނުމެއ�1111ާްއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާޔ�ޤީނުން ާހ�މ� ނޫން.ާާރުފިޔ 

ާއ�ދިާމ�ޖިލީހުގެ...

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެ ާގ�ވ އިދުގ�އިޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާންބ�ރު، ާއެހެން ާމ�ޖިލީހުގެ ާވ ހ�ކ�ފުޅުދ�އްކ�ވ އިރު ާގޮތުން ވ 

ާހ�ނދުމ�ފުޅުކޮށްާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ފުޅުދެއްކެވުމ�ށް ާގޮތ�ކ�ށް ާނ ންނ ނެ ާއުނިކ�ން ާވެސް ާކ�ރ މ�ތ�ށް މެންބ�ރުންގެ

ާއ�ރުވ�ން.ާ

ާ

ާހ�ކ�ދެއްކެވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟުާރ�ޝީދުާވ 

ާވ ހ�ކ� ާއޮތް ާދެއްކިފ�އި ާގޮތ�ށް ާއ ދެވޭ ާއުނިކ�ން ާކ�ރ މ ތ�ށް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާރިޔ ސ�ތުންާާޢިއްޒ�ތްތެރި އެއް

ާއެފ ހ�ގ�ކޮށްދިނި ާތ ނގ�އި ާއޮތް ާކުރިއ�ށް ާފ�ސޭހ�ވ ނެ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެާާއްޔ  ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާކުރ�ން. ާކ�ންތ�އް

ނޑ�ށްާއެނގޭާބ�އެއްގޮތ�ށްާބ�އްޓ�ންކޮށްގެންާ ފ�ހ�ރުާރިޔ ސ�ތ�ށްާވެސްާސީދ ާހ�މ�ލ ދ އިރުާާކުރިއ�ށްާގެންދ�ން.ާއ�ޅުގ�

ާބޭރުކޮ ާމިތ�ނުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ�ގުތުން ާއެހެންވީމ ހ�މ� ާއެބ�ހުރި. ާވެސް .ާެއީއ ެވްސ ަސަބެބްއ ޮއެވެގން � ށްފ�އި



 15

ާއެ ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާއެާމިއ�ދު ާގޮއްސިއްޔ  ާއެގޮތ�ށް ާސ�ބ�ބު ާދިޔ� ާޢިއްޒ�ތްތެރިާގޮތ�ށް ާރ�ނގ�ޅުކުރުމ�ކީ ކ�ން

ާތެރެއިންާ ާހ�ދ ފ�އިާކުރިއ�ށްދ ނ�ން.ާއ ދެ،ާމިއ�ދުގެާސ�ރުކ ރު ނޑުާމިއ�ދު ާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ� ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތެއް ރ�އީސްގެ

ާ ާބ�އިވ�ރު ާކިތ�ންމެ ާލިބިގެންއިބ�ޔ�ކ�ށް ާހިމެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާާނ ޔ�ތެއް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާވިޔ�ސް ާކ�މުގ�އި ދިޔ�

ާހ�މ�އެކ�ނިާލިބޭާރ�އްޔިތު ާމ�ޖިލީހުގެާސ�ރުކ ރ�ށްާނިސްބ�ތްނުވ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާއ މްދ�ނީާއ�ކީާއިންގެ ނ ޔ�ތ�ކީ،ާލިބޭ

ބޭރުާބޭފުޅުންާމ ލެާވ�ޑ�އިގެންާމި ާތ�ނުގ�އި....ާލިބޭާމުސ ރ�.ާރ އްޖެތެރޭގ�އިާދިރިއުޅުއްވާ 

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

 ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ ޒިމް. އިރ ގެނިޒ މ ާބެހޭާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާމ�ޑ�ވެލިާދ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

 ާން:ވ ހ�ކ�ދެއްކެވުާނ ޒިމްާާމުޙ�ންމ�ދުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާމ�ޑ�ވެލި

ާޢިއްޒ�ތ އިާކ�ރ މ�ތ�ށްާއ�ރ�އިފި ާވިދ ޅުވިާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރެއްގެ ާއެ ާވ ހ�ކ�ފުޅުގ�އި ނ�މާ�ާކ�މ�ށްާވ�ނީާާއ ދެ،ާދެންމެ

ާރ�އްޔިތުންގެާ ާނިސްބ�ތްވ  ާސ�ރުކ ރ�ށް ާވެސް ނޑ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާކ�މެއް. ާރ�އީސްގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާހުއްޓުވުމ�ކީ އެކ�ން

ާ ާކ�ހ�ލ� ާއެއްވެސް ާބުނ  ާއެ ާނުލިބޭ ނޑ�ކ�ށް ާމެންބ�ރެއް.ާއ�ޅުގ� ނޑުގެާއިނ ޔ�ތެއް.ާއެހެންވެއްޖެމ�ޖިލީހުގެ ާއ�ޅުގ� އްޔ 

ާ ާދެކެވޭ ާމިތ  ާއޮންނ�ންޖެހޭނެ. ާވެސް ާނުވ ނެ.ާއ�ބުރެއް ާވެއްޓިގެން ާވެސް ާއ�ގު ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާސ�ބ�ބުން ވ ހ�ކ�އެއްގެ

ާއެހެންވެާއެކ�ންާފ ހ�ގ�ކޮށްލީ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޖ�ވ ބުދެއްވ ާ ާވ ހ�ކ�ފުޅ�ށް ާގެންދ�ވ  ާދ�އްކ�ވ�މުން ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނޫން. ާއެއް ާމ�އްސ�ލ� ާބެހޭ އ ދެ،ާނިޒ މ 

ާނިޒ މ  ާބޭނުމެާރ�އްދުދެއްވުމ�ށް ާފުރުޞ�ތު ާމ�އްސ�ލ�އެއްގެ ާވިލުބެހޭ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުކުރެއްވޭނެ. ާދ އިރ ގެާއް ފުށި

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދެވުމ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.

ާ

ާފުށިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ވިލު

ނޑުާދެން ނެވީާމ�ޑ�ވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ ޒިމްާއޭނ�ގެާއ ދެ،ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާއ�ޅުގ�

ނޑުާކ ރުާތެރެއިންާއެކިާބޯޑުތ�ކުންާވ�ާއިލ ާއެންމެންނ�ށްާއޭނ�ާއެހެރީާމިާސ�ރުާޢ މުޅިާ ޒީފ ާދީފ�އި.ާމިާވ ހ�ކ�ާއ�ޅުގ�
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އ�ށްާކިހިނެއްތޯއޭާމިާޢ ާުމިޅ � ތިބިާއެންމެންނ�ކ�ށް.ާއެހެންވީމ ާއެއްާނުލިބޭނެއޭާމިތ ދ�ންނ�ވ�ނީ.ާއެާއ މްދ�ނީާމި އިލާ 

ާމ�ޖިލީހުގެާތެރޭގ�އިާތިބިާއެންމެންާއެކ�ންާކުރ ނީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ބެހޭާމ�އްސ�ލ� ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ ޒިމް.ާއެއްާމ�ޑ�ވެލިާދ އިރ ގެނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

ާމުޙ�އްމ�ދުާނ ޒިމްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މ�ޑ�ވެލިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާ

ނޑުގެާއެއް ާމީހ�ކުއ ދެ،ާއ�ޅުގ� ާއެއްބ�ފ ާއެއްވެސް ނޑު ާވެސްާދ�ންނ�ވ�ން.ާާބ� ާވ ހ�ކ� ާބޯޑެއްގ�އިާނީންނ ނެ އެއްވެސް

ާ ާތެާ��އ�ދި ާރުފިޔ ގެ ާމިލިއ�ން ާދީފ�އެއް ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާކ�އިރިންާނޯލެއް ާހޮސްޕިޓ�ލް ާމ ލޭގ�އި ންނ ނެ.ާއ�ދި

ާ ާދ�އުތެޔޮ ާރުފިޔ އެއް ާމިލިއ�ން ާއެތ�އް ާކޮންމެވެސްާވިއްކ�ން ާނުހ�މ�ގޮތުގ�އި ާވެސް ާފ�އިސ  ާއެ ާހިނދު ާލިބޭ ލ�ތ�ށް

ާމީހ�ކ ...

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާނޫން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާނިޒ މ ާބެހޭާ

ާއ�ބުރ�ށްާމ�އްސ� ާމެންބ�ރެއްގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއްވެސް ާވ ހ�ކ�ފުޅުގ�އި ާމެންބ�ރުންގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނޫން. ާއެއް ލ�

ނޑުާވިލުގޮތ�ށްާވ ހ�ކ�ފުޅުާނުދެއްކެވުމ�ށްާާއުނިކ�ންާއ�ންނ ނެާގޮތ�ށްާޙ�ޤީޤ�ތެއްާނެތް ނޑުާއެދެން.ާއ�ޅުގ� ފުށިާއ�ޅުގ�

ާކުރިއ�ށްާގެންދެވުމ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާވ ހ�ކ�ފުޅުާ

ާ

ާފުށިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟްާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ވިލު

ނޑުާމިތ ާމިާ ނޑުާދެންމެާދެންނެވިާވ ހ�ކ�އެއްގެާޙ�ޤީޤ�ތ�ކީާއެމް.ޕީ.އެލްގެާބޯޑުާބ�ލ�އިލީމ�ާއެނގޭނެާއ�ޅުގ� މިާއ�ޅުގ�

ކޮށްލީމ�ާއެކ�ންާއެނގޭނެ.ާޒ�ފުންގެާނ�ންތ�އްާބ�ލ ާޗެކުާއިާތިބިާމުވ�އްދެއްކީާކޮންާވ ހ�ކ�އެއްކ�ން.ާނޫނީާއެތ ާއެތެރޭގ�

ާމިތ ާމި ނޑު ާއެއްގޮތ�ށްާވ ހ�ކ�.ާއ�ޅުގ� ައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ � ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއެހެންވީމ ާދެއްކީާޙ�ޤީޤ�ތ 

ާމ�ޖިލީހ�ށްާގޮާިމުއެޅީނ ައުޅަގނުޑެމްނ ުމާސަރ ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލުހެގ ެމްނަބުރްނެގ ުމާސަރާއ ެބހޭ  ތުން

ާމިާ ާއ�އިސް ާހިތްހ�މ�ނުޖެހޭތީވެ ާބ�އެއްާމީހުންގެ ާޕ ޓީގެ ާވ�ޑ�އިގެން ާދެން ާވޯޓުދެއްވ ފ�އި ާއެއ�ށް ާހުށ�ހެޅުނީމ� އެއްޗެއް
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ާމިާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކޮބ�އިތޯއޭ. ާބޭނުމ�ކީ ާކޮބ�އިހޭ. ާއ�ކީ ާމ ނ� ާވ�އްޓ ލުމުގެ ާއ�ގު މ�ޖިލީހުގެ

ާޢިއްޒ�ތްތެ ާމ�ޝްވ�ރ ކުރުމ�ށްފ�ހުގ�އިާމ�ޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީގ�އި ާމ ލިއްޔ�ތު ާއެއީ ާޙ�އްޤެއް ާލިބިގެންވ  ާމެންބ�ރުންނ�ށް ރި

ާކުރ�ންާ ާމިކ�ން ާމިއ�ދު ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާނިންމުން. ާގޮތެއް ާފޮނުވ�އިގެން ާމިތ�ނ�ށް ާމ�އްސ�ލ� ާއެ ާއ�ނބުރ  އ�ލުން

ާމެން ާއ�ޅ  ާބ�އި ާސ�ރުކ ރުން ާމި ާފ�ރ ތްތ�އް ާއިނދިކޮޅު ާކ�މ�ކީ ާއ�ގުާމިއުޅޭ ާމީހުންގެ ާތިބި ާދެން ާފިޔ�ވ�އި ބ�ރުން

ާގެންދ  ާހިންގ�މުން ާރ ވ�އިގެން ާބޭފުޅުން ާމި ާއެހެންވީމ ާވ�އްޓ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމިއީ. ިމ ަކްނަތްއަތްއ � ކ�ންތ�އްތ�ކެއް

ާސ�ރުކ ރުގެާިމެހްނ ުކުރަމީކ ިމީއ ިހާތަމުހިރ ަކެމއް  ާމިއ�ދުގެ ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކީ ާގ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާ.ާމިއ�ދު

ާއެތ�އްާ ާފ�ހިވ  ާމ�ގު ާކ�ރ�ޕްޝ�ނ�ށް ާބޭބޭފުޅުންގެ ާބ�އެއް ާނިސްބ�ތްވ  ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިތިބި ާބޭބޭފުޅުން ާމި ތެރެއިން

އީާބ�އިވ�ރުާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއްާއެންޓިާކ�ރ�ޕްޝ�ނުގެާބޯޑުންާބ�ލ�މުންާއެދ�ނީ.ާކޮންކ�މ ތޯާކ ކުތޯާމިކ�މ ާދެބ�ސްވ ނީ.ާމި

ާއޮޅުވ� ާޙ�ޤީޤ�ތް ާމި ާނުހ�ޤީޤ�ތް. ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ައުޅަގނުޑެމްނ ިމަތުނަގިއ ިމ � މ ާލެވޭނެ.ާއެހެންވީއެއް

ާހުއްޓ�ަސުރާކުރ ަޖާވުބާދީރުކުރަވްނ ުކާރ ަމަސއް  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުރިއ�ށްާކ�ތްތ�ކެއް ާއެކ�މުގ�އި ާނުލ ނ�މޭ. އެއް

ާމި ާވިދ ޅުވި ާވެސް ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުށ�ހެޅުއްވި ާމ�އްސ�ލ� ާމި ާމިއ�ދު ާދ ނ�މޭ. ާސ�ރުކ ރުާާވެސް މ�ޖިލީހުން

ާކ�ންތ�އްތ�ކުގ�އިާ ާދޭންޖެހޭ ާއެއްބ ރުލުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވެސް. ާވ ހ�ކ� ާދޭ ާއެއްބ ރުލުން ހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި

ނޑުމެންާއެއްބ ރުލުމެއްާ ނޑުމެންާކ�ރ�ޕްޝ�ނ�ކ�ށްާއ�ޅުގ� ނޑުމެންާއެއްބ ރުލުންާދޭންޖެހޭނެ.ާއެކ�މުވެސް،ާއ�ޅުގ� އ�ޅުގ�

ާމ�ޖިލީހު ާމި ާއ�ދި ާއެމް.ޑީ.ޕީާނުދޭނ�ން. ާނިސްބ�ތްވ  ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިކުރ  ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާވ�އްޓ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއ�ގު ގެ

ާއ�ޅުގ�ނޑުމެ ާވެސް ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާކުރ  ާބ�ޔ�ކު ާތ އީދުކުރ  ާއެހެންވީމ އ�ށް ާތ އީދުނުކުރ ނ�ން. ައުޅަގނުޑ � ން

ނޑުތ�ކ�ށްާަދްނަނާވީނ ިމައުދ ައުޅަގނުޑެމްނ ިވްސަންނެޖޭހ ެއްނެމ ޮބުޑ ަކަމީކ ިމައދ ާއޮނިގ� ާމުސ ރ�އިގެ ުަ

ނޑުމެންާވިސްނ�ންޖެހޭާވ�ރ�ށްާގިނ�ާކ�ންތ�އްތ�ކެއްާއެބ�ހުއްޓޭ.ާމިާ ނ ޔ�ތްާދިނުމ�ކީާއިބ�ދ�ލުތ�ކެއްާގެންނ�އިރުާއ�ޅުގ�

ާޢިއްޒ�ތްާނ�ގ ލުމ�ށްާ ާއ�ބުރ އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާބ�ދ�ލުގ�އި ާކ�މެއްާނޫން.ާއެކ�މ�ކު،ާއޭގެ ާފެންނ� ާވެސް ނޑ�ށް އ�ޅުގ�

ާމެންބ�ރުން،ާމިާމ�ޖިލީ ާނިސްބ�ތްވ  ާމ�ޖިލީހ�ށް ާނ�ގ ލުމ�ށްޓ�ކ�އިާމި ާކ�ރ މ ތް ާއެާާ�ހުގެ ާކުރީތީވެ ާމިކ�ން މެންބ�ރ�ކު

ާހ�ރުއ�ާާ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އް ާކުރި ާއެ ާއެހެންވީމ ާމެބްނ�ރުން ާކުށްވެރިކުރ�ން. ިމައުދ ައުޅަގނުޑ ދޭްނ � ޑުން

ާމިއީ.ާޭބުންނާވ ެމެސަޖީކ ޫނން  ާޚިޔ ލ�ކީ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާމިާާނ�މ� ާމިއުޅެނީކީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް އެއްގޮތ�ކ�ށް

ާދ އިރ ާ ާނ ޒިމުމ�ޑ�ވެލި ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިތ ާގެ ާވ ހ�ކ� ާބ�އިވ�ރުތ�ކުގެ ާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާމިއ�ދު މެންނ�ށް

ާއެކ�މ� ާނޫން. ާހިއްލ�އިދ�އްކ ކ�ށެއް ާކޮޅު ާވ ހ�ކ�ތ�ކުގެ ާއެ ާހ މ�ކޮށްދިނުމ�ކު، ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޙ�ޤީޤ�ތް ާއޭގެ ކީާލީމ�

ާކުރުން ާއެކ�ން ާކ�މެއް. ާކުރ�ންޖެހޭ ނޑުމެން ާާއ�ޅުގ� ާމ ތް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެމިހުންނ ނ�ން. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� هللاާމ�ތީގ�އި

ާމިާ ނޑުމެން ާއ�ދ ކުރުމ�ށް.ާާބޮޑުާހުވ�ާއެއްާކޮށްގެންާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ ާހ�ވ ލުވެފ�އިާއޮތްާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތު ތިބީ.ާއ�ޅުގ�

ާމިއ�ދު ާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތ�ކީ ނޑުމެންގެ ާޖ�ވ ބުދ ރީާއ�ޅުގ� ާޖ�ވ ބުދ ރީސ�ރުކ ރު ާސ�ރުކ ރު ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާކުރުވ�ން.

ާއެކ�ންާ ާހުއްޓުވުން. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމ�ގުފ�ހިވެގެންދ  ާކ�ރ�ޕްޝ�ނ�ށް ާމިއ�ދު ާކ�މ�ކީ ާކުރ�ންޖެހޭ ނޑުމެން އ�ޅުގ�
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ނޑުމެންާކުރ ނ�ން.ާއެކ�މ ާދޭތެރޭާކ�ންބޮޑުވ ާކ�މ�ށް ާއުޅެންޏާ ާބޭފުޅުންާއެކ�ހ�ލ�ާކ�މެއްގެާވ�ންޏ ާތިާއ�ޅުގ� ތެރޭގ�އި

މ�ގުގ�އިާމ�ސ�އްކ�ތްކުރުމ�ކީާއެއީާއެންމެާފ�އިދ ާހުރިާގޮތް. ާއެކ�ހ�ލ�ާކ�ންތ�އްތ�ކުންާއެއްކިބ ވެާތިބެާހ�މާ�

ާ

ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރިޔ ޟްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާމިއ�ދު ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށ�ހެޅި`. ާތ�ޅުމ�ށް ގެންާމ�ޖިލީހުގެ

ާދީދީާބ�ހު ާއ�ޙްމ�ދު ާމ ރިޔ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ�އްޗ�ންގޮޅި ާއ�ކީ ާމ�އްސ�ލ� ާމިދ  ސްކުރެވެމުން

ާބ�ހުސްކުރ�މުން ާމިކ�މ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުރުާހުށ�ހ�ޅުއްވ  ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއް. ާމ�އްސ�ލ� ގޮތ�ކ�ށްާާދ 

ނޑުާމިާޤ�ރ ރ�ށްާާނ�މ�ާދ�ންނ�ވ  ނޑުާތ އީދުކުރ�ން.ާއ�ޅުގ� ާޤ�ރ ރ�ށްާއ�ޅުގ� ާހ�ތ�ރުާނުކުތ މި ާދެތިން އެއްާތ އީދުކުރ 

ނޑުމެންާކުރ ާ ާއ�ޅުގ� ާކުރ އިރުގ�އި ާކ�މެއް ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާހެޔޮ ާއެންމެ ާފ�އިދ  ާއޭގެ ާޖީލުތ�ކ�ށް ާއޮތް ާއ�ންނ�ން ާވެގެންކ�މ�ކީ ާކ�މ�ކ�ށް ާކުރެވޭނެ ާމިާާގޮތުގ�އި ދ ންޖެހޭނެ.

ާމިތ�ނުގ�އިާ ާބޭފުޅުން ާތެއްބެވި ާގޮތުގ�އި ާމ�ންދޫބުންގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާވެސް ާކުރީގ�އި ާމީގެ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާއ� ާއިންތިހ  ާއ�ކީ ާމުސ ރ� ާލިބޭ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާދުވ�ސްވ�ރު ާނުކުރެވޭ ާބޮޑުާމ�ސ�އްކ�ތް ށް

ާމިފ�ދާ�ާމުސ ރ�އެއް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ�އްކ�މުންާދޭ.ާއ�ދިާމި ާގޮތެއްގ�އި ާބޮޑު ާފ ޅުކ�ން ާވ�ރ�ށް ާވ ހ�ކ� ކ�މުގެ

ާމިާ ާވެސް ާފ ޅުކުރުމ�ށްފ�ހު ާޚިޔ ލު ާމެންބ�ރުންގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާއެކ�މ  ާހުށ�ހެޅުނުއިރު ބިލުތ�ކެއް

ާމެންބ�ރުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާއެއ�ށްފ�ހުާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނުކުރެވުނު. ާފ ހެއް ާޤ ނޫނ�ކުން ާބިލ�ކުން ާކުޑ�ކުރުމ�ކ�ށް ާމުސ ރ� ގެ

ާ ާބޮޑުކުރުމ�ށް ާމުސ ރ� ާލިބޭ ާމި �1111ާާމިހ ރު ާމ�ޖިލީހުންާއިރުފިޔ ގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާދިނުމ�ށް ނ ޔ�ތެއް

ާޤ  ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާމިއުޅެނީ ާދ�ންނ�ވ�ން ނޑު ާދިޔ�އީ.ާއ�ޅުގ� ާފ ސްކުރ އިރުގ�އިާފ ސްކުރ�އްވ�މުން ނޫނެއް

ާއ�ޅު ާފ�ހުން ާކުރ�ންވ ނީ ާއެކ�ން ނޑުމެން ާގެންނ�ންއ�ޅުގ� ާބ�ދ�ލެއް ނޑުމެންނ�ށް ާނުވ�ތާ�ގ� ޖެހިދ ނެތީ

ާއ�ޅުގ�ާ ާކުރ�ންވ ނީ ާއެކ�ން ނޑުމެންނ�ށް ާމުސްތ�ޤުއ�ޅުގ� ާއޮތް ާއޮންނ�ން ނޑުާނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާވިސްނ ފ�އޭ. ބ�ލ�ށް

ާސ�ރުާ ާކުރީގެ ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން. ާހ�މާ�މިސ ލެއް ާ)ހ( ާޤ ނޫނުގެ ާރ�އިޓްސް ާހިއުމ�ން ާފ ސްކުރެވުނު ކ ރުގ�އި

ާލިޔުނުއިރުގ�އިާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއް ާމ އްދ  ާޚިލ ފު ާޙ�އްޤުތ�ކ  ާއިންސ ނީ ނޑ�އެޅިގެން ާއިދިކޮޅުާާކ� ާއޭރު ތ ނގ�އި

ާމ  ާތިޔ� ާއ ދޭސްކުރި ާބޭފުޅުން ާތިބި ާވިސްނުމުގ�އި ާއިދިކޮޅުގެ ާއޭރު ާއ�ދި ާއޮތް ާގޮތުގ�އި ާތިޕ ޓީއެއްގެ ގޮތ�ށްާާއްދ 

ާމ  ާލިޔެގެނުލިޔ ށޭ.ާތިޔ� ާގޮތ�ށް ާތިޔ� ާތިޔ�އްދ  ާތ�ންފީޛެއްާނުކުރެވޭނޭާނެއް ާއޮތްާޤ ނޫނު ާއ�ޣްލ�ބިއްޔ�ތު ާދުވ�ހު .ާއެ

ާބިރެއް ާއޮތް ާފ�ރ ތ�ށް ާހިންގ  ާސ�ރުކ ރު ާއެއީ ާފ�ރ ތުން ާހިންގ  ާސ�ރުކ ރު ާއެކ�މެއްާާފ�ރ ތުން ާއެނގިހުރެ ކ�މ�ށް

ާނ�ތީޖ އ�ކ�ށް ާކިހިނެާނުކުރި. ާއެކިއެކިާވީ ާބެހޭ ާޙ�އްޤުތ�ކ  ާއިންސ ނީ ާޤ�އުމުތ�ކުގ�އި ާބޭރުގެ ާއެކިއެކި އްތޯ.

ާޖެހު ާޤ ނޫނު ާއެ ާގިނ�ާދުވ�ހެއްާނުވެ ާމ  ާއ�ނބުރ  ާއ�ލުން ާއެކ�މ�ށްާޕްރެޝ�ރކޮށް ާބ�ދ�ލުކޮށްާއ�ދިާޖ�މ ޢ�ތްތ�ކުން ނީ

ާޢިއްާއެއ�ށްވުރެ ާކުރ�ން. ާއެކ�ން ާބ�ހުފުރިހ�މ�ކޮށް ާމިކ�މުގ�އި ާރ�އީސް، ނޑުާސްކުޒ�ތްތެރި ާއ�ޅުގ� ރެވުނުއިރުގ�އި
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ާދެއްކިންާ ާވެސް ާވ ހ�ކ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބ އްވ�ން. ާއިހ�ށް ާއ�ދި ާނުކޮށް ާބޮޑު ާއޮތްގޮތ�ށް ާމި ާމިކ�ން ވ�ކ ލ ތުކުރިން

ާމ�ޢ ފުކުރ� ާދިނިން. ާވޯޓު ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާނުކުރުމ�ށް ާބޮޑު ާއ�ދި ނޑު ނޑުގެާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ާއެއީ އްވ ތި!

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާއެކިއެކިާޚިޔ ލު، ާސ�ރުކ ރުގެ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއްޗެއް. ާތ�ފ ތު ާޚިޔ ލ�ކީ ާވިސްނުން. ގެ

ާ ާޚ އްޞ� ާއިޤްތިޞ ދީ ާޤ�އުމުގެ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޮނިހ ކ�ންކ�މުގ�އި ާރ�ނގ�ޅުވުމ�ށް ާމުޅިާލ�ތު ާރ ވ�އި ނޑެއް ގ�

ާމުޚ ޠ� ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާސ�ރުކ ޤ�އުމ  ާކުޑ�ކުރ�ން. ާމުސ ރ� ާވިދ ޅުވީ ާނ�އިބުާބުކޮށް ާއ އި ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރުގެ

ާމިނިސްޓ�ރުންނ އިާ ާހުރިހ  ާސ�ރުކ ރުގެ ާޢ�ބްދުލްޤ�އްޔޫމ އި ާމ�އުމޫނު ާކުރެއްވި ާރ�އީސްކ�ން ާކުރީގެ ާއ�ދި ރ�އީސ އި

%ާ ާމުސ ރ� ާމިނިސްޓ�ރުންގެ ާސްޓޭޓް ާ%�1ާނ�އިބުން ާއިނދިކޮޅ3�ާާުއިން ާމިކ�މ  ާއެހެންނ�މ�ވެސް ކުޑ�ކުރެވުނު.

ާދެ ާމިކ�މ�ށް ާވެސްާހ�ދ  ާމުސ ރ� ާމުވ�އްޒ�ފުންގެ ާސ�ރވިސްގެ ާސިވިލް ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުން. ާމިނިވ�ން ކޮޅުހެއްދެވީ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާމި ާކުޑ�ކުރ�ން. ާއ�ށް ާއ�މިއްލ� ާމުސ ރ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާވިސްނީ ާއ�ށް ާއ�މިއްލ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ކުޑ�ކުރެވުނު.

ނޑުގެާމުސ ރ�ާ% ނޑ�1ާުމ�ޖިލީހ�ށްާސިޓީާއެއްާފޮނުވ�އިގެންާއ�ޅުގ� މ�ސްވެގެނ3�ާ،30ާާްނުނ�ގ ތ ާމިހ ރުާާއ�ޅުގ�

ާމ�ޖިލީހ�ކުާމި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާއެއ�ށްވުރެދ�ނީ. ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�އިފިއްޔ  ާކުޑ�ކުރ  ާމުސ ރ� ާނެތް.ާާން ާކ�މެއް ބޮޑު

ާމިތ�ނުންާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކުރ�ންޖެހޭނީ ާކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވ ންޖެހޭނީ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ކ�މ� ނޑުމެންގެާމުސްތ�ޤުކީާކުރާ  ކ�މެއްގެާގޮތުގ�އި.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއެއީާއ�ޅުގ� ނޑުމެންގެާދ�ރިންނ�ށްާކުރާ  ބ�ލ�ށްާއ�ޅުގ�

ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް ާމިާާރ�އީސް، ާވ ހ�ކ�. ާލިބޭ ާމ�ދ�ދު ާސ�ރުކ ރުގ�އި ާމި ދ�އްކ�ވ އިރުގ�އި

ާވ�ާ ާނުތިއްބ�ވ ނެ ާބޭފުޅުންސ�ރުކ ރުގ�އި ާކުރ  ާާޒީރުކ�ން ާޑިރެކްޓ�ރުޗެއ�ރމ�ން ާބޯޑެއްގެާާކ�މުގ�އި، ާއ�ދި ކ�މުގ�އި،

އެތ�އްާމ�ޤ މުތ�ކެއްގ�އިާތިބިގެންާތިން،ާހ�ތ�ރު،ާފ�ސްާވ�ޒީފ ާއ�ދ ކޮށްގެންާމުސ ރ�ާއެއްާނުނ�ގ ނެ.ާއ ދެ،ާސ�ރުކ ރުާ

ާމި ާބ�ނދެވޭާޖ�ވ ބުދ ރީކުރުން ނޑި ާބޮ ާއ�ށް ާތިމ  ާވެއްޖިއްޔ ާއޮންނ�ނީ ާޖ�ވ ބުދ ރީކުާގޮތ�ށް ރުވުމެއްާސ�ރުކ ރު

ާހުއްޓުމ�ކ�ށްާ ާފ�އިދ ތ�އް ާދިޔ� ާނ�ގ�މުން ާގޮތުގ�އި ާނ ޖ އިޒު ާތިމ  ާގޮތ�ށްވެ ާނުލިބޭ ާއެއްޗެއް ާއ�ށް ާތިމ  ނޯންނ ނެ.

ާޖ�ވ ބުދ ރީއ�އި ާސ�ރުކ ރު ާއެ ާއިއްޔެާސްފިނ�މ� ާމިއީ ާދ�އްކ ނެ. ާއ�ޑުގ�ދ�ކޮށް ާވ�ރ�ށް ާވ ހ�ކ� ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ކުރުމ�ށް

ާވެގެން ާކ�ންތ�އްތ�އްާމެންދުރު ާހިނގ ދިޔ� ާމިކ�ން ާކުރީގެާާ. ާކުރީގ�ހެން ާމިއީ. ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގޮތ�ކީ ދ 

ާއެންޓިާ ާއެއީ ާބޭފުޅ�ކު ާއ�ދިާ-ރ�އީސްކ�ންކުރެއްވި ާވެސް ާޖެނެރ�ލް ާއޮޑިޓ�ރ ާއ�ދި ާވެސް ާކޮމިޝ�ން ކޮރ�ޕްޝ�ން

ާއ�ދިާ ާވެސް ާވެރިޔ  ާފ�ހުާސިފ�އިންގެ ާއެންމެ ާދ�އުލ�ތުން ާއ�ދި ާވެސް ާވެރިޔ  ާފުލުހުންގެ ާބުނ  ާވެސްާބ�ސް ފ�ރ ތ�ކީ

ާދ�ށުންާ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާބެލުމުގެ ާއެއީާސީދ  ާކ�މެއް ާހުރިހ  ާނިޒ މެއްގެ ާބ�ލ�އި ާކ�ންކ�ން ާގޮސް އެއީ.ާމިހެން

ާހުރިހާ  ާމިއ�ދު ާނެތް. ާބެލޭކ�ށެއް ާސީދ  ާއެކ�ންކ�ން ާއޭރުގ�އި ާހުންނ�ވ�ން. ާގޮތުގ�އި ާބޭފުޅުންގެ ކ�ންކުރ 

ދީާތިޔ�އިންާކޮންމެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރ�ކ�ށްާވެސްާާތުންގެާމ�ޖިލީހުންާވޯޓުމުއ�އްސ�ސ ތ�ކެއްާމިނިވ�ންވެާމިާރ�އްޔި

ާހިނގ  ާކ�މެއް ާވެސް ާރ�އްޔިތ�ކ�ށް ާކޮންމެ ާރ އްޖޭގެ ާއެންޓިާކ�މ�ށްާމި ާއެހެންާ-ވ ނ�މ� ާއެނޫން ާނުވ�ތ� ކޮރ�ޕްޝ�ނުން

ާބެލުމު ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ާކ�ންކ�ން ާވެސް ާއެބ�އޮތް.ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާފުރުޞ�ތު ާވެސްާާަކްނަކްނ ެބލޭ � އެހެންވީމ ާގެ ގޮތް
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ާސ�ރުކ ރުންާ ާމި ާނޫން. ާސ�ރުކ ރެއް ާކ�ންކުރ  ާއުސޫލުން ާކ�ންކުރ  ާކުރީގ�އި ާސ�ރުކ ރ�ކީ ާމި ާއ ދެ، ގިނ�ވ ނެ.

ާމި ާފ�އިދާ ާކ�ންކުރ�މުން ާގޮތެއްގ�އި ާނ�ޖ އިޒު ާވިސްނުމުގ�އި ާކުރީގެ ާގޮތ�ކ�ށް. ާތ�ފ ތު ާގޮތ�ކ�ށް. ާއެހެން ާމުޅިން ދ�ނީ

ާާނ�ގ�މުން ާލިބެމުންދިޔ� ާމ�ންފ  ާއެކ�މުގެ ާނުވ�ތ� ާހިނގ�މުންާބ�ޔ�ކ�ށް ާސިސްޓ�މް ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ާގޮތެއްާާދިޔ� ދ 

ވ ނެ.ާއ ދެ،ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާާކ�މ�ކ�ށްނ�މ�ާއެއީާވ�ރ�ށްާއުނދ�ގޫާނގޭނެ.ާއ�ދިާދ�ސްކުރ�ންާއުޅެއްޖެނުވެސްާއެ

ާއޮ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާވ ހ�ކ�ާނިންމ ލ�މުންާއ�ޅުގ� ނޑުގެ ާއ�ޅުއ�ޅުގ� ާތ އީދުތީ ާޤ�ރ ރ�ށް ާމި ނޑު ނޑުާގ� ކުރ�މޭ.ާއ�ޅުގ�

ާކ�މެއް ާދެތިން ާމުހިއްމު ާތ އީދުކުރ  ާޤ�ރ ރ�ށް ާސ�ާމި ާއ ދެ،ާސިވިލް ާފ ހ�ގ�ކުރީ. ާމުސ ރ�ާމި ާމުވ�އްޒިފުންގެ ރވިސް

ނޑުމެންާވ�ކ ލ ތުާމުވ�އްޒިފުންގެާމުސ ރ�ާކުޑ�ާކުޑ�ކުރެވިާއ�ދިާއެާ ނޑުމެންނ�ކީާބޮކުރުމުންާއ�ޅުގ� ޑުާކުރިއިރުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާމީޑިޔ ތ�ކުގ�އިާއެ ާއެކިއެކި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތިބެގެން ާބ�އެއްގެާގޮތުގ�އި ާލިބޭ ާމިދެއްކީ.ާކޮބ�އިތޯާމީގެާާމުސ ރ� ވ ހ�ކ�

ާގިނ� ާތިބި ާދިނުމުގ�އި ާޚިދުމ�ތް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޤ�އުމުގެާާއިންސ ފ�ކީ. ާޕ�ސެންޓެއް ާބޮޑު ާމުސ ރ�އިގެ ބ�ޔެއްގެ

ހ ލ�ތުާރ�ނގ�ޅުކުރުމ�ށް ނޑުމެންނ�ށްާއެކ�މ އިޤުތިޞ ދީާޚ އްޞާ� ދޭތެރޭގ�އިާާޓ�ކ�އިާކ�ންކުރެވިގެންާދިޔ�އިރުގ�އިާއ�ޅުގ�

ނޑުާމިާ ނޑުާކުރުކޮށްާދ�ންނ�ވ ލ ނީާއ�ޅުގ� ވިސްނ ނުލ ާވ ހ�ކ�ދެއްކޭާކ�މީާއެއީާހިތ މ�ހުރިާކ�މެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ�

ާާޤ�ރ ރ�ށްާތ އީދުކުރ ާވ ހ�ކ�.ާއ�ޅުގ�ނޑުާއިށީންނ�ން.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާލިބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މްާމުއްޠ�އިބްރ ހީއިރ ގެާމެންބ�ރުާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ 

`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާމ�އްޗ�ންގޮޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާ

ާފޮނުވ�އިގެންާމުޅި ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔ�ތު ނޑުާއިޞްލ ޙުާޤ�ރ ރު ނޑުާހުށ�ހ�ޅ�ން.ާމުސ ރ�އިގެާއޮނިގ� ކުރުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ިމާހުރ � މެންބ�ރުންނެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލިސްގެާނިާމުސ ރ�ާބޮޑުވެގެންާމިއުޅެނީސ�ބ�ބ�ކީާހ�މ�އެކ�

ުމާސަރިއެގ ޮއިނަގނަޑްށ ަބަދުލެގްނަނިއުރ ަދުއަލުތެގ ުހިރާހ ުމައްއަސާސ ެއްއ، ަޝުރީޢ ާދިއާރ ިފަޔަވިއ، 

ާދ ާަޝުރީޢ ާދިއާރގެ  ާޝ�ރުޢީ ާސ�ބ�ބ�ކީ ާއެބ�ޖެހޭ. ާބޮޑުކުރ�ން ާލޯޑުާމުސ ރ� ާވޯރކް ާއެާއިރ ގެ މީހުންނ�ށްާާބޮޑުވެ

ާމި ާޖެހިފ�އި ާހިންގ�ން ާޤ�އުމު ާމުޅި ާއިތުރުވެފ�އި. ާމިވ�ނީ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާވ�ރ�ށް ާނުކުރެވޭ ާމިއ�ދުާާމިހ ރު ވ�ނީ

ާދ އިރ ގ�އިާހިމެނޭާޝ�ރުޢީާދ އިރ ާއ�ށް.ާއެހެންކ�މ  މްާކޯޓ އި،ާކޮށްާމ ލޭގެާކޯޓުތ�ކުގެާސުޕްރީޚ އްޞ�ާއެކީާޝ�ރުޢީ

ާކޯޓ  ާކޯޓ ހ�އި ާސިވިލް ާކޯާއި، ާއިންތިހ މިފ�ދ� ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާބޮޑުވެފ�އިާޓުތ�ކުގެ ތ�ންތ�ނުގެާާއެާ�ވ ތީާއ�ށް

ާއެ ާއިތުރުކޮށް ާމުވ�އްޒިފުން ާއެހެން ާއ�ދި ާމިާޤ ޟީންނ އި ާމިއ�ދު ާބޮޑުކުރ�ން ާމުސ ރ� ާޖެހިފ�އި.ާާމީހުންގެ ވ�ނީ

ާއެންޓިާޢިއްޒ�ތްތެ ާރ�އީސް، ާމި-ރި ާވ ހ�ކ� ާދ�އްކ�ވ އިރުާާކޮރ�ޕްޝ�ންގެ ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް މ�ޖިލިސްގ�އި

ާކޯޕ�ރޭޝ�ންގެާ-އެންޓިާ ާތިލ�ފުށި ާނުލ�ނބ . ާބޮލެއް ާސ�ރުކ ރުން ާމި ާއެންގުމ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ާއ�ންގ  ކޮރ�ޕްޝ�ނުން

ާ ާހުއްޓ ލުމ�ށް ާހ�3ާުމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާޑޮލ�ރުގެ ާއެންޓިމިލިއ�ން ާއެންގީމާ�-އްޓ ލުމ�ށް ކޮރ�ޕްޝ�ންާކޮމިޝ�ނުން

ާ ާސްޕީޑ�ކ އެ ާއިތުރު ާމ�ސ�އްާާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެ ާއެކީގ�އި ާއެހެންކ�މ  ާކުރ�މުން. ާއެންޓިާއެކީކ�ތްދ�ނީ ކޮރ�ޕްޝ�ންގެާ-ގ�އި
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ާޢިއްޒ�ތްތެވ ހ�ކ� ާނެތް. ާވެސް ާބ�ޔ�ކ�ށް ާނިސްބ�ތްވ  ާމިސ�ރުކ ރ�ށް ާނެތް. ާސ�ރުކ ރ�ކ�ށް ާމި ާޙ�އްޤު ރިާދެއްކުމުގެ

ާރ�އީސް...ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

އެއް.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދު. ބެހޭާމ�އްސ�ލާ� ާނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާކިޔުމ�ށްގޮތ�ށްާސ�ރުކ ރ�ށްާާއ ދެ،ާއެއްވެސްާޙ�ޤީޤ�ތެއްާނެތިާތި ނުލެވޭާރެާރ�އްޔިތުންގެާޙ�އްޤުގ�އިާވޯޓުވުާއެއްޗެހި

ާވ ހ�ކ�ާމެންބ�ރުން ާޙ�ސ�ން ާއިނގޭތޯ. ާރ�ނގ�ޅުވ ނެ ާމ  ާވ ހ�ކ�ާޢ�ނުދެއްކީމ� ާސ�ރުކ ރުގެ ާދީފ�އި. ާރުހުން ފީފ�ށް

ރ�ނގ�ޅުވ ނެ.ާ ާދ�އްކ ނެާކ�މެއްާނެތޭާއ�މިއްލ�ާނ�ފްސ�ށްާވޯޓުދެވޭާގޮތ�ށްާވިސްނ ލިއްޔ ާމާ 

ާ

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާރިޔ ސ�ތުން

ާމެންބ�ރު. ާއެއްާާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�އްސ�ލ� ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބ�ރު.ާތޮއްޑޫ ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ާކުރިއ�ށްާއިބްރ ހީނޫން. ާވ ހ�ކ� ާމުއްޠ�ލިބު މް

ާގެންގޮސްދެއްވ .

ާ

ާލިބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މްާމުއްޠ�އިބްރ ހީމެންބ�ރުާާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ނޑ�ކީާޙ�ސ�ންާ ާމެންބ�ރުާވިދ ޅުވިާފ�ދ�އިންާއ�ޅުގ� ޢ�ފީފ�ށްާވޯޓުާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ ާހ�ސ�ން ާނޫން. ާމީހެއް ާމ�އްޢ�ދިން ާއެހެންވީމ ، ާމީހެއް. ާދިން ާވޯޓު ާދެކޮޅ�ށް ާބ�އްލ�ވ�އިގެންާފީފ  ާރ�ނގ�ޅ�ށް ސ�ލ�

ާމިާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާރ�ނގ�ޅުވ ނެ. ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވިއްޔ  ާއިންނ�ވ�އިގެން ާއެނގިވ�ޑ�އިގެން ޙ�ޤީޤ�ތް

ާވ ހ�ކ�ދ�އް ާތެރޭގ�އި ާމ�އުޟޫޢުގެ ާމިއ�ދުގެ ާމ�އުޟޫޢ�ށް. ާމިއ�ދުގެ ާއ�ޅުވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ނީ ާމިކ�މުން ނޑު ފުރުޞ�ތު...ާާގ�

ާރ�އީސް،ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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އެއް.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދު. ބެހޭާމ�އްސ�ލާ� ާނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާދެންނެވީާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޙ�ާއ ދެ، ާމިޓްރ ންާާޢ ދިލުާދިލ�ށް.ާޢ ސ�ން ާޖުމްހޫސްޕޯޓު ާޙ�ސ�ންާނިސްޓ�ރ�ށް.ާދެން ާޕ ޓީން ރީ

ާސިލ�ރުކ�ން...ފީފ�ށް.ާރ�އްޔިތުންގެާކ�އުންޢ�

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާދ އިރ ގެާ ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާނޫން. ާއެއް ާމ�އްސ�ލ� ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ާމެންބ�ރު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާމެންބ�ރުާ ާދ އިރ ގެ ާއ�ރުވ�ން.ާތޮއްޑޫ ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެންދެވުމ�ށް ާކުރިއ�ށް ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމެންބ�ރު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާ

ާ

ާލިބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މްާމުއްޠ�އިބްރ ހީންބ�ރުާއިރ ގެާމެފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ 

ާކ�މ  ާއެހެން ާރ�އީސް، ާއެންޓިާާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިއ�ދު ާއެން-އެކީގ�އި ާވ ހ�ކ�، ާކޮމިޝ�ންގެ ކޮރ�ޕްޝ�ންާ-ޓިާކޮރ�ޕްޝ�ން

ާވ ހ�ކ� ާމިކޮމިޝ�ންގެ ާޤ�އުމު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާނޫން. ާރ�ނގ�ޅެއް ާމ  ާކ�ރ�ޕްޝ�ންާދެއްކުން ާގޮތުންާާވ�ނީ ގެ

ާދ�ށުގ�އި.ާލިސްޓު ާޤ�އުމެއްާާޒިމްބ ބުވޭއ�ށްވުރެ ާއ�ކީާކިހ ވ�ރެއްގެ ާޒިމްބ ބުވޭ ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ. ާބ�އްލ�ވ ލެއްވީމ�

ާހ ލ�ތުާ ާޤ�އުމުގެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއޮތުމުން ާހ ލ�ތު ާކ�ރ�ޕްޝ�ންގެ ާދިވެހިރ އްޖެ ާދ�ށުގ�އި ާޤ�އުމ�ށްވުރެ ާއެ ކ�މ އި

ާޢިއް ާދ ނެ. ާފެނިގެން ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާރ�އީސް،ވ�ރ�ށް ާާޒ�ތްތެރި ާލިސްޓު ާމި ާމިދެންނެވީ ނޑު ާއިނގޭތޯ.ާއ�ޅުގ� ބ�ލ ފ�އި

ފ�ހ�ތުގ�އިާދިވެހިރ އްޖެާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާާތުންާޝ އިރުކޮށްފ�އިާއޮތްާލިސްޓުގެާޒިމްބ ބުވޭއ�ށްވުރެބ�އިނ�ލްއ�ޤުވ މީާގޮ

ށްާމިާމުސ ރ�އިގެާއުނދ�ގޫާވ�ރ�ށްާޤ�އުމ�ާއެކީގ�އިާމިއ�ދުާމިާމިދެންނެވީ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާކ�ންާއެހެންާހުރުމ ާ

ާރ�އްޔިތުންގެާ ާބޮޑުވުމ އި، ާމުސ ރ� ާމުއ�އްސ�ސ ގެ ާގިނ� ާޤ�ބޫލުކުރ�ން. ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮތްކ�ން ާޖެހިފ�އި ބޮޑ�ށް

ާކުޑ� ާމުސ ރ� ާއެ ާދެކެވެމުންދ ތީ ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާތެރޭގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާވ ހ�ކ� ާމުސ ރ�އިގެ ާވެސްާމ�ޖިލިސްގެ ކުރުމ�ށް

ާތ  ނޑު ާއީދުއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާކުޑ�ކޮށްާާ��ކުރ�ން. ާމުސ ރ� ާމެންބ�ރުންގެ ާމ�ޖިލިސް ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�ށް ާރުފިޔ  ހ ސް

ާ ާމުސ ރ� ާކުޑ�ކޮށ3�ާްވ�ޒީރުންގެ ާއ�ށް ާރުފިޔ  ާާ�ހ ސް ާއެހެން ާކ ރ އި ާދެއްވ ފ�އިހުރި ނ ޔ�ތްތ�އްާއިވ�ޒީރުންނ�ށް

ާ ާދޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހ�ޅ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ނޑުމެންނ�ށ�1ާާްކުޑ�ކުރުމ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކުޑ�ކޮށް ާރުފިޔ  ހ ސް
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ާ ާއެހެން ާއ�ާއިވެސް ާކުޑ�ކުރުމ�ށް ާނ ޔ�ތްތ�އް ާއެހެންކ�މ  ާހުށ�ހ�ޅ�ން. ނޑު ާޅުގ� ނޑުާއެކީ ާއޮނިގ� ާމި ރ�ނގ�ޅ�ށް

ާޤ�ރ ރުާތ�އްޔ ރު ާމި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާފޮނުވ�އިގެން ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔ�ތު ާޤ�ރ ރު ާމި ާއ�ލުން ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާދި ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާވ�ރ�ށްވުރެ ާމިހ ރުހުރި ާމުސ ރ�ތ�އް ާޖުޑިޝ�ރީގެ ާގޮތ�ށް ާމިދެންނެވި ގުނާ�ާ�ރ ސ ކުރެއްވުމ�ށްފ�ހު

ާއެާ ާފ�ާބޮޑުކޮށް ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކ�ށް ާއިތުރުމީހުންގެ ާމުވ�އްޒިފުން ާގޮތ�ށް ނޑުާހިވ  ާއޮނިގ� ާމި ާގޮތ�ކ�ށް ކުރެވޭނެ

ނޑުާހުށ�ހ�ޅ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތް ާތެރިާރ�އީސް.ާތ�އްޔ ރުކޮށްދެއްވުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ތުރުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޣ�ކުޅުދުއްފުށީާއު

ާމި ާގޮތެއްގ�އި ނޑު ާމ�އިގ� ާބެލުމުގ�އި ާކ�ރ�ޕްޝ�ން ާދުނިޔޭގ�އި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާ�ގެންގުޅޭ

ާކ�ރ�ޕްޝ� ާއެ ާމީހުންނ އި ާބ�އިވެރިވ  ާކ�ރ�ޕްޝ�ނުގ�އި ާއެއީ ނޑެއް. ާއ�ދ�ދ�ށްާމިންގ� ާފ�އިސ ގެ ާބ�އިވެރިވ  ނުގ�އި

ާބ�ރުމ ގ�އިާއު ާގުޅިގެން ާއެސް.ޓީ.އޯއ  މިލިއ�ނ�11ާާްފުނިންާހިންގ ފ�އިވ ާފ�އްދ ފ�އިވ ާމޯކ�މްާކުންބ�ލ އިރު.ާރ އްޖޭގެ

ާރ އް ާހިނގ�މުންދ ތީވެ ާއެމ�އްސ�ލ� ާފެންމ�ތިވެ ާމ�އްސ�ލ� ާލިސްޓުޑޮލ�ރުގެ ާކޮރ�ޕްޝ�ން ާމ�އްޗ�ށްާޖޭގެ ާމިހ  ގ�އި

ާމި ާއ�ށްާގޮސްގެން ާޒިމްބ ބުވޭ ާމިއ�ދު ާދ�ށުާއުޅެނީ. ާއޮންނ�ވުރެ ާލިސްޓު ާކޮރ�ޕްޝ�ން ާރ އްޖޭގެ ނޑުާާގ�އި އ�ޅުގ�

ވެފ�.ާކ�ޅުާފޮތ�ށްާމިއ�ދުާއޮންނ�ންާޖެހެނީާބްލެކުާލިސްޓުާާޤ�ބޫލެއްާނުކުރ�ންާއޮންނ�ންޖެހޭނެާކ�މ�ކ�ށްާވެސް.ާރ އްޖެ

ާއޮންނ�ންއ�ރ ފ� ާސްއި ާއިނގޭތޯ. ާކ�ރ�ޕްޝ�ން ާގުޅިގެންާޖެހޭނީ ާކުންފުނިތ�ކ  ާމެލޭޝިޔ ގެ ާހެދުމ�ށްޓ�ކ�އި ޓެލްކޯ

ާޤ�އުމުގ�އިާހިނގ ފ�އިާހުރިތޯ.ާއެ ާމި ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއް ާކ�ރ�ޕްޝ�ންގެ ާފެންމ�ތިވީމ�ާކިހ ވ�ރެއްގެ ާކ�މެއް ދެންާާ�ހުރިހ 

ނޑުމެންާއިތުރ�ށްާދ�ާރ އްޖެާދިޔ�އިމ ފ�ހ�ތ�ށްާާވުރެާކ�ރ�ޕްޝ�ންގެާލިސްޓުންާޒިމްބ ބުވޭއ�ށް އްކ ނެާވ ހ�ކ�ާއެއްާއ�ޅުގ�

ާއުތުރުާ ާޖެހިލ ނ�ން.ާމ�އްޗ�ންގޮޅި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދިމ އ�ށް ާމ�އުޟޫޢ  ާމިއ�ދުގެ ނޑުގެ ާރ�އީސް.ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނެތް

ާތ އީ ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅިމ�ކީ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ  ާމި ާދީދީ ާއ�ޙްމ�ދު ާމ ރިޔ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ދުކުރ ާދ އިރ ގެ

ާ ނޑުމެނ�131ާާްާޓުއޯގ�ސ�0ާްހުށ�ހެޅުމެއް. ާއ�ޅުގ� ނޑ�ކީ ާއޮނިގ� ާމުސ ރ�އިގެ ާފ ސްކުރި ާމ�ޖިލީހުން ާދުވ�ހު ވ�ނ�

ާވ�ރ�ށްާބޮޑުާ ާފ�ރ ތްތ�ކުންާމުސ ރ�ތ�އް ާބ�އެއް ނޑެއް.ާއެ ާއޮނިގ� ާއެބ�ހުރި.ާާބ�ދ�ލުތ�ކެއްާގެންނ�ންޖެހޭ ާގޮއްސ� ވެގެން

ާާހ�މ� ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާރުފ�1ާާިއެއ އެއްކޮށް ާހ ސް ާމިާއިޔ ގެ ާހޯދުމ�ށްޓ�ކ�އި ނ ޔ�ތެއް

ާ ާމ ލިއްޔ�ތު ނޑ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާއ�އިސްފ�އިވޭ. ާހިސ ބ�ށް ނޑުމެންނ  ާއ�ޅުގ� ނޑުާހުށ�ހެޅުމުގ�އި ާއ�ޅުގ� ކޮމިޓީގ�އި

ާމ�ޖިލީހުގެާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާފ�ރ ތެއް. ާހެދި ާދެކޮޅު ނޑ�އެޅިގެން ާކ� ާމިކ�މ�ށް ާވެސް ާދިޔ�އިރު ކުރ�މުން

ނޑު މ�ށް.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާމިއ�ދުާރ�އްޔިތުންާބުނެފިާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރުންނ�ށްާކ�ާވޯޓުާދިނިންާމިާތ�ޅުމުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާ ާއިލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާމުސ ރ�އ�ކ އި ާހ�މ�ާޤ�ބޫލުކުރ  ާތިމ�ންނ�މެން ާއ�ކީ ާމުސ ރ� ބޭފުޅުންގެާާނ ޔ�ތެކޭ.ާތިއިާނ ޔ�ތ އި

ާދެ ާނުކުރ�އްވ ށޭ ާބޮޑު ާއިތުރ�ށް ނޑުމެންމުސ ރ� ާއ�ޅުގ� ާއެ ާނިންމުންާއ�ޑުއ�ހ�ންާން. ާރ�އްޔިތުންގެ ާއިނގޭތޯ. ޖެހޭނެ

ާބ�ދ�ލުވ ންާއެބ�ޖެހޭ.ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާ ނޑުމެންގެާޢ�މ�ލު ނޑުމެންގެާރޫޙ އިާއ�ޅުގ� އެއީ.ާއެާނިންމުމ ާއެއްގޮތ�ށްާއ�ޅުގ�
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ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލެއްާނުކުރެވޭ ާމިއިލިބޭާާމިއ�ދު ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމުސ ރ�އ ާނ ޔ�ތ އި އެއްވ�ރުގެާާލިބޭ

ާސިޔ ސީާ ާހުރީ ާފިކުރު ާވިސްނުމ އި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާތ�ނެއް. ާކުރެވިގެންދ  ާމ�ޖިލީހުން ާމި މ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް

ާއ�މ ޒެއް ާފިކުރެއް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމ�ޞްލ�ޙ�ތ�ށް ާޤ�އުމުގެ ާމުޅި ާފިކުރު ނޑުާާވިސްނުމ އި ާމ�އިގ� ާއެއީ ނުކުރޭ.

ނޑުމެންގެާމުސ ރ� ނ ޔ�ތްާއިތުރ�ށްާބޮޑުކުރ�ންާބޭނުންނުވ ާސ�ބ�ބ�ކީ.ާހ�މ�އެކ�ނިާއިއ އިާާގޮތެއްގ�އިާރ�އްޔިތުންާއ�ޅުގ�

ރ ރުކޮށްާމިާމ�ޖިލިސްާދޮށ�ށްާއެއްވިާބޭފުޅުންގެާހ�ރ�ކ ތެއްާނޫން.ާއ�ދިާއޭގެއިތުރ�ށްާރ އްޖޭގެާމީޑިޔ ާއިންާވެސްާތ�ކު

ނޑުމެންާމިއ�ދުާރ�އްާ�އ�ންނ�ނީ.ާއެހެންވީމ ާކިޔ�މުންާއެާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާފ ޑު ޔިތުންގެާވިންދ އިާރޫޙ ާއިދިކޮޅ�ށްާއ�ޅުގ�

ާހ�މ� ާއ�ދި ާނޫން. ާކ�މެއް ާކޮށްގެންވ ނެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނެގުމ�ކީ ާފ�އިސ  ާޤ�ބޫލުކުރާ ާމި ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� އެހެންމެ

ާއެާ ާބޮޑުވެގެން ާވެސް ާއ�ށް ާމުސ ރ� ާޤ ޟީންގެ ާމިާގޮތުގ�އި ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބ�ޔ�ކީ ާމ ލީާާދިޔ� ާރ އްޖޭގެ ވ�ގުތު

ާގޮހ  ާމިއޮތް ާއ�ންނ�ންޖެހޭނެ.ާލ�ތު ާބ�ދ�ލެއް ާއިޞްލ ޙީ ާވެސް ާއެކ�މ�ށް ާއެހެންކ�މުން ާނޫން. ާއެއްޗެއް ާދެވޭނެ ތުން

ާއެ ނޑުމެން ާނުބ�ލ ނެާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�އް ާކުރ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް ާކުރ�އްވ  ާއެާާބޭފުޅުން ާހީކޮށް ާކ�މ�ށް

ާއެއީކީާ ާބޮޑުކޮށްދިނުމ�ކުންނެއްާއ�ދި ބޭފުޅެއްގެާދ އިރ ާާއްާނޫން.ާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާއެއްލެހ�ބޭފުޅުންގެާމުސ ރ�

ާއެާ ާމ�ސ�އްކ�ތް. ާއިޚްލ ޞްތެރި ާކޮށްދެއްވ�ނީ ާޤ�އުމ�ށް ާހ�މ�ހ�މ�ކ�މ ާއިން ާވެސް ާބޭފުޅުންނ�ށް އެއްކޮށް،ާާހުރިހ 

ާާއިންސ ފުވެރިކ�މ  ާއެހެނިހެން ާއ އި ާމުސ ރ� ާދ ންއެކު ާހ�މ�ޖެހިގެން ާމ�އްޗ�ންގޮޅިާއިނ ޔ�ތްތ�އް ާއެހެންކ�މުން ޖެހޭނެ.

ނޑުާހ�މެންބ�ރުާމ ރިޔ ާއ�ޙްމ�ދުާދީދީާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާއ�ޅުގ� ާވ�ރ�ށްާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާއިޞްލ ޙ�ކީ މ�

ާތ އީދުކުރ�ން ާއ�ށް ާއ�ާފުރިހ�މ� ާއިޞްލ ޙެއް. ާކުރ ނެ ާއިޞްލ ޙެއް. ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭ ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާއ�ދިާޅުގ� ޖެހޭނެ

ނޑުމެންގެާގިނ�ާބޭފުޅުންާހ�މ�ާދ�ތިާހ ލުގ�އިާއުޅުއްވ ކ�ންާވެސް.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާރ�އްޔިތުންގެާވިންދ އިާރޫޙ ާއ�ޅު ގ�

ާޢިއް ާތިއްބ�ވ  ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާނިންމުމ�ކީ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާކުރ�އްވ�ންއެއްގޮތ�ށް ާމެންބ�ރުން ާކ�މެއް.ާޒ�ތްތެރި ޖެހޭނެ

ާތިމ�ންނ� ާބުނެފި ާސ ފުކޮށް ާވ�ރ�ށް ާމިރ�އްޔިތުން ާނޫނޭ ާބޭނުމެއް ާމެންބ�ރުންާާމެން ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ވ�ގުތު

ާ ާއެހެންވީމ އިއިތުރު ާގެންނ ކ�ށް. ާބ�ދ�ލުތ�ކެއް ނޑ�ށް ާއޮނިގ� ާމުސ ރ�އިގެ ާރޫާ�ނ ޔ�ތ�ކ އި ނޑުމެންާއެ ާއ�ޅުގ� ޙުގ�އި

ާއިޚްލ ޞްތެރިކ�މ މ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ން ާވ�ރ�ށް ާހ�މ� ާވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޤ�ާޖެހޭނީ. ާއެކ�ން ާމިާއެކު ާއ�ލުން ބޫލުކޮށް

ާދޭތެރޭގ�އިާ ާކ�ންތ�އްތ�ކ  ނޑުގ�އިވ  ާއޮނިގ� ާމި ާމުރ ޖ�ޢ ކުރުމ�ށްފ�ހު ާފޮނުވުމ�ށްފ�ހު ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ނޑު އޮނިގ�

ާމި ާވިސްނ  ާއިތުރ�ށް ނޑުމެން ާޝުކުރިއްޔ ާާއ�ޅުގ� ާއެބ�ޖެހޭ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގެންނ�ން ާބ�ދ�ލުތ�ކެއް ކ�މ�ށް

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށް.

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާނ ޒިމްާރ�ޝ ދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއ�އްސ�ލ މްޢ� ާވ�ރ�ޙްމ�ދު`. ާމ�އްޗ�ންގޮޅިާވ�ބ�ރ�ކ ތުހޫهللاާލ�އިކުމް ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި .ާޝުކުރިއްޔ 

ނ ވ�ރ�ށްާފުރިހ�މާ�ާޑުއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމ ރިޔ ާއ�ޙްމ�ދުާދީދީާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާޤ�ރ ރ�ށްާއ�ޅުގ�
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ާތ އީދު ާޤ�ރ ރުގ�އިާއ�ށް ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހިމ�ނ�ންޖެހޭ، ާޤ�ރ ރުގ�އި ާމި ާނ�މ�ވެސް ާއ ދެ، ކުރ�ން.

ާމި ާއެއް ާވ ހ�ކ� ާމުހިއްމު ާވ�ރ�ށް ާހުށ�ހެޅުމުގ�އިާާހިމ�ނ�ންޖެހޭ ާހުށ�ހެޅުއްވި ާޤ�ރ ރު ާމި ާއެއީ ާހިމ�ނ ނުލެވިފ�. ވ�ނީ

ާޢ�މ�ލުކު ާކޮމިޓީން ާޤ�ބޫލެއްާމ ލިއްޔ�ތު ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ާލިޔުއްވ ފ�އިވ  ާތ�ފްޞީލެއް ާގޮތުގެ ރ�އްވ ފ�އިވ 

ާއިތުރުާ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާނޫން ާބ ރެއް ާލިބިގެންވ  ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔ�ތު ާއެހެނީ ނުކުރެވޭ.

ާ ާލިބިގެންއިއުޖޫރ�،ާއިތުރު ާކޮމިޓީން ނޑ�އެޅުމ�ކީ.ާމ ލިއްޔ�ތު ާކ� ާމުސ ރާ�ނ ޔ�ތެއް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާބ ރެއް ވ 

ާމި ނޑ�އެޅުން.ާމީގ�އި ާާކ� ނޑ�އެޅުން ާކ� ާމުސ ރ�ތ�އް ނޑ�އ�ޅ�ންޖެހޭ ާކ� ާމ�ޖިލީހުން ވ�ނ�311ާާއޮންނ�ނީާރ�އްޔިތުންގެ

ާ ާ)ހ(ގެ ާމ31ާިމ އްދ ގެ ނޑ�އެޅުން. ާކ� ާމުސ ރ�ތ�އް ނޑ�އ�ޅ�ންޖެހޭ ާކ� ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާއޮންނ�ނީ ާމި ގ�އި

ާއެއްާ ާއޮތީ.ާާމުސ ރ� ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާކ� ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ނޑ�އ�ޅ ފ�އިާއިނޫން ާކ� ާއެލ�ވ�ންސެއް ނ ޔ�ތެއް.ާކޮމިޓީ

ާނޫން.ާއެހެންކ�މުންާމި ާބ ރެއް ާލިބިގެންވ  ާއ�ށް ާފުރ�ތ�މާ�ާއޮތީ.ާއެއީާމ ލިއްޔ�ތުާކޮމިޓީ ނޑުާއެންމެ ކ�މުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާގ�ވ އިދުގެާ ާއ�ށް.ާރ�އ2ާާްވެސްާބ�ލ�އިލ ނީ ާމ އްދ  ާމ2ާިޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާގ�ވ އިދުގެާވ�ނ� ާމ އްދ ގ�އި ވ�ނީާާވ�ނ�

ާއެާމ�ޖިލީހުގެާ ާގ�ވ އިދ އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާޤ�ދ�ރުހިފެހެއްޓުމ�ކީާރ�އްޔިތުާހުރ�އްޔިތުންގެ ާމ�ޖިލީހުގެާރ�އީސްގެާރުމ�ތ އި ންގެ

ާއެއްވެސްާޒިއްމ  ާއ�ންނ� ާއުނިކ�މެއް ާކ�މެއް،ާޢ�މ�ލެއްާހިނގ�އިފިާއެއްާކ�މ�ށް.ާހ�މ�ާއެފ�ދ�އިންާމ�ޖިލީހުގެާގ�ވ އިދ�ށް

ާއ�ތުވެދ ނެ ާއުނިކ�މެއް ާގ�ވ އިދ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާބެލެާނ�މ� ާފ ހ�ގ�ކުރެވިކ�މ�ށް ާކ�މެއް ާއެއްވެސް ާއެކ�މެއްާާއްޖެވޭ ނ�މ�

ާއެންމެހ�އި ާކުރ�ންޖެހޭ ާޒިންކ�ންާހުއްޓުވުމ�ށް ާރ�އީސްގެ ާވެސް ާކުރުމ�ކީ ާމިާކ�ން ާވ�ނީ ާރ�އީސް ާކ�މ�ށް. ާއެއް ާމ 

ކ�މ�ށް..ާއިހުމ ލުވެފ�އިާކ�މުގ�އިާރ�އީސްާ ާވާ 

ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާހ�ވ ލ�ދެއްވާ  ާމ އްދ ތ�ކ�ށް ާވ�ކިވ�ކި ާގ�ވ އިދުގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ާމެންބ�ރު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ ާކުރ�އްވ ހުޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާއެޅުވުމ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�އް ާބޮލުގ�އި ާރިޔ ސ�ތުގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާބޭރުގ�އި ާދޫދުން

ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާނ ރުވ ނ�ން. ާފުރުޞ�ތެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްާވ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކ�ށް ާތިޔ� ާމ�ތީން ތެރިާގޮތުގެ

ކުރިންާވެސްާމ�ޖިލީހުގ�އިާޢ�މ�ލުކުރ�މުންާގެންދާ ާވ�ނީާމ�ޖިލީހުންާފ ސްކުރ�އްވ ފ�.ާމީގެާމެންބ�ރުންާމިާއެލ�ވ�ންސް

ާއެ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާމ�ތީން ާޢިއްޒ�ތްތެރިާހުށ�ހެޅުާގޮތުގެ ާތިޔ� ާފ ސްކުރ�އްވ�އިގެން ާމ�ޖިލީހުން ާހުށ�ހެޅުން އްވި

ާއެހެންވީމ ާ ާވ�ނީ. ާކުރ�އްވ ފ�އި ާއެކ�ން ާކ�ންއެކ�މުާާ�މެންބ�ރުން ާރިޔ ސ�ތުން ާމ�ޖިލީހުގެ ާގޮތ�ށްާގ�އި ކުރ�ންޖެހޭ

ާއެހެންވީމ  ާނ ރުވ ނެާއެާ�ކޮށްފ�އިވ�ނީ. ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ�އްކ�ވ�ން ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާދ�ންނ�ވ�ން.ާާބީދ�އިން ވ ހ�ކ�

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާނ ޒިމްާރ�ޝ ދުާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދިއުމ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާނ ޒިމްާރ�ޝ ދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ނޑުާމި ބ ރެއް...ދ�ންނ�ވ�ނީާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާމ ލިއްޔ�ތުާކޮމިޓީާއ�ށްާާއ�ޅުގ� ާލިބިގެންނުވާ 

ާ

ާާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާދޫދުގެާތެރޭގ�އި.ހުޖެހޭނީާރިޔ ސ�ތުންާއެންގިާމެންބ�ރުާވ ހ�ކ�ފުޅުާގެންދ�ވ�ންާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާނ ޒިމްާރ�ޝ ދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމި ނޑު ާރިޕޯޓުގ�އިާާއ�ޅުގ� ާމި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާތެރެއިން ާބ ރެއްގެ ާލިބިގެންނުވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ދ�ންނ�ވ�ނީ

ާ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާއެއްާއިރ�އްޔިތުންގެ ާވޯޓ�ށް ާފ ސްކުރ�އްވ�ން ނޑ�އ�ޅުއްވ  ާކ� ާގިނ�ާނ ޔ�ތެއް ސެވިއިރު

ާވ ނުވ  ާހ�މ�މެންބ�ރުން ާއެނގިވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ . ނޑ�ކީާއެފ�ދ�ާވެސް ާއ�ޅުގ� ާބޭނުންވޭ ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� އިން

ާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާާ��މި ނޑ�އެޅިގެނ�131ާްޑިސެމްބ�ރު ާކ� ާރިޕޯޓ  ާހުށ�ހެޅުއްވި ގ�އި

ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން.ާހ�މ�ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރުކ�ން ާއެއް ާވޯޓުދިން ާވ ނެާއިދިކޮޅ�ށް ާކުރެވިގެން ާމިކ�މ�ކީ ކ�މެއްާާއެފ�ދ�އިން

ނޑ�އެޅިގެންާ ާކ� ާގ�ވ އިދުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާވ�ރ�ށް ާއުސޫލުތ�އް ާކުރ�ންވީ ާމިކ�ން ނޫންކ�މ އި

ާ ާގ�ވ އިދުގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެބ�ވޭ. ާމ�4ާިބުނެދީފ�އި ާ)ނ(ގ�އި ާމ އްދ ގ�އި ާމެންބ�ރުންގެާާވ�ނ� އޮންނ�ނީ

ާ ާއ އި ާއެއިމުސ ރ� ާއެފ�ދ� ާތެރޭގ�އިާނ ޔ�ތްތ�ކ އި ާމެންޑޭޓުގެ ާކޮމިޓީގެ ާޢ އްމު ާދިރ ސ ކުރުމ�ކީ ާކ�ންތ�އްތ�އް ހެނިހެން

ާމިކ�މ  ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާކ�މ�ށް. ާކ�މެއް ާހުށ�ހެޅިފ�އިާާހިމެނޭ ާހުށ�ހެޅުމެއް ާއެއްވެސް ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާޢ އްމު މެދު

ާޢ އްމު ާމ�ޝްވ�ރ ާާނުވ ކ�މ އި ާއެއްވެސް ާއ�ށް ނޑުކޮމިޓީ ާއ�ޅުގ� ާނުވ ކ�ން ާކޮށްފ�އި ާދިވެހިާާއެއް ާފުރުޞ�ތުގ�އި މި

ާމެންބ�ރުންާ ާތެރެއިން ާއޮޅުވ ލުމުގެ ާގޮތެއްގ�އި ާޚުދުމުޚުތ ރު ާވ�ރ�ށް ާމިކ�މ�ކީ ާބޭނުންވޭ. ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާކުރުވ ފ�އި ާމިކ�މެއްާާވ ާލ�އްވ  ާބޭނުންވޭ. ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ކ�ންތ�އްތ�އްާާކ�ން

ާ ާމި ާގެންދިޔ� ާވިދ ޅުވ�މުން ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާސ�ބ�ބ�ކީ ާބޭނުންވ  ނ ޔ�ތެއްާއިފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން

ާދެ ާވ�ނީ ާލިޔުއްވ ފ�އިވ ާާލިޔުއްވ ފ�އި ާއޮޅުވ ލ�އިގެން ާގޮތ�ށް ާފ ހ�ގ�ނުކުރެވޭ ާތިމ�ންނ�މެންނ�ށް ާދޭތެރޭގ�އޭ. ފޮޅުވ�ތް

ާ ާވ�ރ�ށް ާކ�މ�ށް ާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އިލިޔުއްވުމެއް ާމެންބ�ރުން ާފުރުޞ�ތުގ�އިާާގިނ� ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާމިކ�ން ވ ތީ

ާހ�މ� ާބޭނުންވޭ. ާމިާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ާހެއްދެވިޔ�ސް ާދެކޮޅު ާއ�ދި ާވ�ރ�ށް ާކިތ�ންމެ ާރ�އީސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެފ�ދ�އިން

ާއިހުމ ލެއްާވ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްގެ ނޑުާމިާކ�މުގ�އި ާމިދެންނެވިާސ�ބ�ބުތ�ކ ާހުރެއޭ.ާމިާދ�ންނ�ވ�ާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ� ނީ

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާހިމ ޔ�ތްގ�ވ އިދު ާރ�އީސް، ާފ�ރ ތ�ކީ ާދ�މ�ހ�އްޓ�ންޖެހޭ ާބޮޑ�ށް ާއެންމެ ާގ�ވ އިދު ާމި ާފ�ރ ތ�ކީ ކުރ�ންޖެހޭ

ާދިވެހިރ�އްޔިތުންގެާ ާގޮސް ާގޯހ�ށް ާގޯހުން ާމިކ�ން ާނުކުރެވި ާމިކ�ން ާރ�އީސ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެހެންނ�މ�ވެސް ރ�އީސް.

ާއެއްކުރި ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާވެއްޓިފ�. ާވ�ނީ ާމިއ�ދު ާއ�ގު ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ދުވ�ހުންާާމ�ތީގ�އި

ވ�ނީާއެޅިފ�.ާާމ�ތުާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާބޮލުގ�އިާމިއ�ދުާމިމުސ ރ�ާބޮޑުާކުރ�މުންދ ކ�މުގެާތުހުދުވ�ހ�ށްާާއ�ނެއް
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ާވ ން ާފ�ރ ތްތ�ކެއް ާއިހުމ ލުވ  ާމިމިކ�މުގ�އި ާދ�ންނ�ވ�މުން ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ� ާފ�ރ ތްތ�ކެއްގެ ާއެ ދ�ނީ.ާާޖެހޭނެ.

ނޑުާާމިވ ތީ،ާާކ�މ�ށްާމިކ�މ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާހިތްޕުޅުހ�މ�ނުޖެހުނުކ�މ�ށްާވިޔ�ސްާމިއީާޙ�ޤީޤ�ތް ވ ހ�ކ�ތ�އްާއ�ޅުގ�

ނޑުއްވ ލެއްވިޔ�ސްާވެ ނޑުާމ�އިކުާކ� ސްާދެންާއ�ންނ�ާފުރުޞ�ތެއްގ�އިާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ�

ާނިންމ ލ ނ�ން.ާ ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ�މުން ާވ ހ�ކ� ާދ�ންނ�ވ ލ ނެ ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާނޮޅިވ�ރ�މްާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާބެާ ާމ�އްސ�ލ�އ  ާމި ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ ހ�ކ�ފުޅުާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް ާގޮތުން ހޭ

ާދީދީއާ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމ ރިޔ ާއ�ޙްމ�ދު ާދ އިރ ގެ ާމ�އްޗ�ންގޮޅިާއުތުރު ާމ�އްސ�ލ�ާހުށ�ހެޅުއްވި ދ�އްކ�ވ�މުންާމި

ާއެ ާދެކޭގޮތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުކުރ�ން. ާޤ�ބޫލެއް ާއ�ޅުގ�ނޑު ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާދެއްކެވި ާގޮތުން ާވ�ރ�ށްާކ�މ�ާބެހޭ ާއ�ކީ ނ 

ާހިތްވ�ރުގ�ދާ� ާވ�ރ�ށް ާވެސް ާމިާމ�ޖިލީހުގ�އި ާއ�ދި ާޤ�އުމ�ށް ނޑުމެންގެާޕ ޓީއ�ށ އި ާއ�ޅުގ� ާޚިދުމ�ތްތ�ކެއް އިޚްލ ޞްތެރި

ާއެހެންވީމ  ާވ�ނީ. ާފެނިފ�އި ާހ�މ�އ�ށް ާމިއ�ދ  ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާޤ�އުމ�ށްޓ�ކ�އިާާ�ބޭކ�ނބ�ލެއްގެ އެކ�މ�ނ 

ނޑުާދިފ ޢުޅުާވ�ރ�ށްާހެޔޮހިތުންާބ�ލ�އެކުރ�އްވ ާމ�ސ�އްކ�ތްޕު ނޑުާއިގ�ނެާއެކ�ންާއ�ޅުގ� ކުރ�ންާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ�

ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާމިއޮތީ. ާހިނގ ފ�އޭ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާމ�އްސ�ލ� ާމި ާއ�ކީ ާނުކުތ  ާބޭނުންވ  ކ�މުގ�އިާާދ�ންނ�ވ ލ�ން

މ ލިއްޔ�ތުާކޮމިޓީގ�އިާމިާމ�ސ�އްކ�ތްާދިރ ސ ކުރިާވ�ރ�ށްާބޮޑު،ާމިކ�ންާމިއޮތީާޙ�ޤީޤ�ތ ާޚިލ ފ�ށްާސްޕިންވެފ�އޭ.ާއެއީާ

ާ ާއޭރުގ�އި ާވެސް. ނޑ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރެއް ާހިމެނޭ ނޑިޔ ރުންކޮމިޓީގ�އި ާޢިއްޒ�ތްތެރިާފ� ާމި ާމިވ�ނީ ާބިލެއް ާބެހޭ ނ 

ާފ ސްކޮށްފ�.ާ ނޑިޔ ރުންމ�ޖިލީހުން ާމުއްދ�ތުގެާއެފ� ާާގެ ާދެވޭ ާތެރޭގ�އި ާމުއްދ�ތުގެ ާމ�ޤ މުގެ ތ�ކ އިާނ ޔ�ތްއިބޭފުޅުންގެ

ނޑ�އެޅިފ�އިާހުރީ.ާދެންާއެހެންާއެކ�ންާއިއެލ�ވ�ންސްތ�ކ�ށްާއެއްވެސްާކ�ހ�ލ�ާބ�ދ�ލެއްާނުގެނެވޭާގޮތ�ށްާ ނ ޔ�ތްތ�އްާކ�

ާއެބ�ތިބި.ާާވެފ�އި ާމެންބ�ރުންކޮޅެއް ނޑ�އ�ޅ�ންޖެހޭ ާކ� ާދ�ށުންާމުސ ރ�ތ�ކ އިާއެލ�ންވ�ންސްތ�އް ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ އޮއްވ 

ާ ާއެލ�ވ�ންސްތ�އް ާއ އި ާމުސ ރ� ާކ�ނޑ�ނޭޅިާމި ާއެލ�ވ�ންސްތ�އް ާއ އި ާމުސ ރ� ާމެންބ�ރުންނ�ށްޓ�ކ�އި ނޑ�އ�ޅ�ންޖެހޭ ކ�

ާ�ވ�ރ�ށްާގިނ�ާދުވ�ސްވެފ�އިާމިއޮތީ.ާއ�އުާޤ ނޫނުއ�ސ ސީާއ�އިސްާއިންތިޤ ލީާމ�ރުޙ�ލ ާނިމުނުއިރުާވެސް.ާއެހެންވީމ 

ާއ�ނެއްކ ާލޯކ� ާހުށ�ހެޅުނުއިރު ާހުށ�ހެޅުނު،ާމިާމ�އްސ�ލ� ާއ�ށް ާއިންތިޚ ބުތ�އްާއޮތީާމ ލިއްޔ�ތުާކޮމިޓީ ލްާކ�އުންސިލުގެ

ާ ާކުޑ� ާވ�ރ�ށް ާލިބުނީ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާދިރ ސ ކުރ�ން.ާދެންާބޯމ�ތިވެފ�. ާކ�މެއް ާމިހުރިހ  ވ�ގުތުކޮޅެއް

ާ ާރ އްޖޭގެ ާލިބިނުއިރުގ�އި ާކުރ�ން ާމ�ާމި ާހުރިހ  ާލިބޭ ާމުސ ރ� ާދ�ށުން ނޑުމެންާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގެ ާއ�ޅުގ� ޤ މުތ�ކެއް

ވެރިންނ އިާބ ރުގ2ާާެާއިއިބ ާއ އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާނ�ާރީ.ާރޭންކުާކުރިއިރުގ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކުާރޭންކު

ާ ނޑިޔ ރުންދެން ާފ� ާރޭންކުނ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާލިބޭާާމިގޮތ�ށް ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ކުރިއިރުގ�އި

ާމ� ާރ�އްޔިތުންގެ ާބ�ލ އިރުގ�އި ާގޮތުން ާމުސ ރ�އިގެ ާރޭންކުޖިލީހުގެ ާމި ާމެންބ�ރުން ާހ�އިކުރެވެނީ ކޯޓުތ�ކުގެާާއެ
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ނޑިޔ ރުންއެހެނިހެންާ ާރޭންކެއްގ�އިާރެވުާނ�ށްފ� ާތިރީ ާބ�ލ އިރުގ�އި.ާާވެސް ާގޮތުން ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާހ�އިާމުސ ރ�އިގެ

ާ ާއެހެން ނޑިޔ ރުންކޯޓުގެ ާފ� ާއެއީ ާނެތް. ާކުރެވޭކ�ށް ާކުޑ� ާމުސ ރ� ާބްލޮކުާގެ ާއެކ�ންވ�ނީ ާގޮތުން ކޮށްފ�އި.ާޤ ނޫނީ

ާއެ ާާސ�ބ�ބ�ކީ، ާމުއްދ�ތުގެ ާވ�ޒީފ ގެ ާއެބޭފުޅުންގެ ާނެތް. ާއުނިކުރެވޭކ�ށް ާމުސ ރ� ާލިބޭ ހެންވީމ ،ާތެރޭގ�އި

ާމި ާޕޮޒިޝ�ން ާމެންބ�ރުންގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާއެބ�ޖެހޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއެއްކ�ލ�ާާއ�ޅުގ� ވ�ނީ

ާކޯޓުތ�ާާހ�އި ާއެހެނިހެން ނޑިޔ ރުންކުގެ ާލެވ�ލެނ�ށްފ� ާއެހެން ާމ�ތީ ާއެހެންވީމ ވުރެ ާމިާިމ ެލަވާލ � އްގ�އި. ހ�މ�އ�ށް

ާާގ�އިލެވ�ލް ާއެހެންވީމ ، ާގެންދ�ންޖެހޭ. ާއެބ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމުސ ރ� ާމީހުންގެ ާހެދީމާ ރ���11ާުތިބި ާއ�ށް ފިޔ 

ނޑިޔ ރުންޓުތ�ކުގެާއެހެނިހެންާއެއްކ�ލ�ާހ�އިާކޯ ލެވ�ލްާމިާާމެންބ�ރުންގެާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާލެވ�ލ�ށްވުރެމިާގެާފ�

ާވ� ާލެވ�ލ�މ�ތި ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާނީ. ާގެންދިއުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމ�ޖިލީހ�1111ާުށް ާރ�އްޔިތުންގެ ާދޭނީތޯ ގެާރުފިޔ 

ާދ�އުލ�ތ�ށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކ�މ�ކީ ާއެ ާނުވ�ތ� ާާ�މެންބ�ރުންނ�ށް ާވ�ރުގެ ާއެކ�ށީގެންވ  މިއީާާއ�ދ�ދެއްތޯބ�ޖެޓ�ށް

ާވިސްާ ާވިސްނި ނޑުމެން ާމިހ ރުވެސްާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުކުރެވުނު ާވެސް ާއެންމެންނ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނުން.ާވިސްނިއިރުގ�އި

ާ ނޑ�އ�ޅުއްވ  ާކ� ާބ�ޔ�ކު ާރ�އްޔިތުންގ30ާެއެހެން ާާވ�ނ� ނޑ�އ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާކ� އެއްާާމުސ ރ�މ�ޖިލީހުން

ާޤ�އުމު ާއެބ�ދޭ. ާލިބެމުން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހ ލ�ތ  ާޢ އްމު ާއިޖުތިމ ޢީ ާމިގެ ާބ�ލ އިރު ާބޮޑުާާރ�މުސ ާއ�ޅ  އ�ކީ

ާއޮން ާފެންނ�ން ާމިކ�ން ާއިން ާފިގ�ރސް ާގޮތެއްގ�އި ާރ�މްޒީ ާނިންމީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ނ ނެާމުސ ރ�އެކޭ.

ާބ�ޖެޓ�ށްާޚ�ރ�ދުގޮ ާދ�އުލ�ތުގެ ާކުރުކުޑ�ތެއް ާކުރ�ން.ާއެގޮތ�ށް ާގޮތ�ކ�ށްާމިކ�ން ނޑުމެންާވ ނެ ާއ�ޅުގ� �1111ާމ�ށްޓ�ކ�އި

ނޑުމެންާޑިސްކ�ސްާރުފިޔ ގެާކޮމިޓީާއެލ�ވ�ންސެއްާޖެހީ.ާމ ލިއްޔ�ތުާކޮ އ�ކ�ށްާާކޮށްފ�އިާއޮންނ ނެާކޮމިޓީމިޓީގ�އިާއ�ޅުގ�

ާކޮންމެާމެންބ�ރ�ކ�ށްާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނީާ ާގޮތ�ށް.�1ާާހ ޒިރުވ  ާގޮތުގ�އިާއޭތިާދޭ ާއެއްޗެއްގެ ރުފިޔ އޭ.ާއެއީާރ�މްޒީ

ާމެ ާނުގ�ންނ�ވ  ާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އި ާއ�ދި ާއ�ތުން ނޑުމެނ�1ާާްންބ�ރެއްގެ ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާގޮތ�ށް ާއުނިކުރެވޭ ރުފިޔ 

ންނ�ވ ާއިންާމުސ ރ�ާލިބިވ�ޑ�އިގ�ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިާވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޖުމްލ�ާގޮތެއްގ�އިާމ�ހެއްާނިމޭއިރުގ�އިާއެންމެާގިނ�

ާކޮމިޓީ ާވެސް ާމިމެންބ�ރ�ކ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާގޮހުާތ�ކުގ�އި ާބ�އިވެރިވެވ�ޑ�އިގ�ނެވެނީާންނ� ތުން

ާވ�44ާ ާޖ�ލްސ 4�ާރ�ކ�ށް ާާވ�ރ�ކ�ށް ާއެހެންވީމ ، ާާއ�ށްވުރެރުފިޔ �111ާއ�ށް. ާމެންބ�ރ�ކ�ށްާއިތުރު އެއްޗެއް

ާއޮލިބިވ�ޑ�އެއް ާމުސ ރ�އިގެ ާމި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާގޮތުން ާރ�މްޒީ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ނޑުާނުގ�ންނ�ވ ނެ. ނިގ�

ާއިޞްލ ޙު ނޑުމެން ާކުރުމ�ށްޓ�އ�ޅުގ� ާމިކ�ން ާމ�ސ�އްކ�ތެއް. ާކުރ�ންޖެހުނު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޖުޑިޝ�ރީާކ�އި ކުރުމުގ�އި

ނޑ�ކ�ށްާ% ާދިޔ�.ާމިާާގެާޕ�ސެންޓޭޖެއްާބޮޑުވެގެންވ�ރ�ށްާބޮޑުާއ�ދ�ދެއްާާދިޔ�.ާބޮޑުވެގެންާހ ާމުސ ރ��1ާއ�ށްާގ ތްގ�

ާއެއް ާރ�އީސ�ށްާވެސްާއެނގިވ�ާ�ސ�ބ�ބ�ކީބ�ޔ�ކުާނުދ�އްކ .ާާވެސްވ ހ�ކ� ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެާދިވެހިރ އްޖޭގ�އިާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާޑްރީމް ާދެ ާމޯލްޑިވިއ�ން ާމ�ޖިލީހުގެާާ.އޮންނ ނެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާބޭނުންވ ނެ ާވެސް ާމީހ�ކު ާކޮންމެ ާޑްރީމ�ކީ ާއެއް އެއީ

ާވ ން.ާ ާއޯނ�ރ�ކ�ށް ާރިސޯޓް ާބޭނުންވ ނެ ާވެސް ާމީހ�ކު ާކޮންމެ ާޑްރީމ�ކީ ާއ�ނެއް ާދެން ާވ ން. މެންބ�ރ�ކ�ށް

ާރ�އީސް،ާމިއީާޙ�ޤީޤ�ތްތ�އްާާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއެހެނެއް ާހުރިހ ާކ�މެއް.ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ.ާޒ ތީާނުވ ނެ
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ާމިތ�ޢ�އްޞ� ާބ�ލ�ންޖެހެނީ. ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމ�ޖިލީސްތ�ކުގެ ާމިކ�ހ�ލ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫން ާމިއޮތީާބ�ކުން ާކޮށްފ�އި ކ�ން

ާ ާބ�ޖެޓ�ށް ާޚ�ރ�ދުދ�އުލ�ތުގެ ާގޮތ�ށްާވެސް ާކޮށްފ�ާ�ކުޑ�ވ ނޭ ާދިވެމިކ�ން ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއޮތީ ހިރ އްޖޭގެާއި

ާމ�ޖިލީ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�ގު ާރ�މްޒީހުގެ ާގޮތ�ށް ާހިފެހެއްޓޭނެ ާއެހެރީާވެސް ާޔ�އުމިއްޔ ތ�އް ާމ�ޖިލީހުގެ ާގޮތުގ�އި. ކ�މެއްގެ

ާމިާ.ބ�އްލ�ވ  ާމިނިވ�ންކ�މ ާމިޑިޔ ތ�ކުން ާބ�އްލ�ވ ފ�އި ާޖެހިވ�ޑ�ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއ�ތ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ންާއިނުގެއެކު

ާރިޕޯޓު ނޑުމެންނ ކުރ�އްމިކ�ންތ�އްތ�އް ާއ�ޅުގ� ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ވ ދ�ކުރ�އްވ�އިގެންާާއެކުާވ�ންވީ.

ާޖ ނ�ލިސްޓުންނ�ށްހޮވިވ�ޑ�އިނުގ�ތު ާސ�ބ�ބުން ާމިމުގެ ާމީހުން ާތިބޭ ާާވެފ�އި ާގޮތްގޮތ�ށް ާއެކި ސްޕިންާކ�ންތ�އްތ�އް

ާގެންނެވީ ާނޫން� މ ާކޮށްގެން ނޑުމެންނެއް ާއ�ޅުގ� ާާމިާމ ދ�މ  ާވ�ދެ ާމ�ޖިލީހުގ�އިާޔިރ�އްއެއް.ާތިބޭނީތ�ންތ�ނ�ކ�ށް ތުންގެ

ާމުއ� ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާނުތިބޭނެ. ނޑުމެންނެއް ާމުއ�އްސ�ސ އ�ޅުގ� ާމި ާއޮންނ ނެ. ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއްސ�ސ  ގ�އި

ާތިބޭނެ ާވެސް ާާ.ދ�ރިން ާދ�އުލ�ތުގެ ާމިއީ ާގެންދ ނެ. ާވެސް ާހ�ދ�މުން ާއ�ޤ ނޫނުތ�އް ާބ ރުގެ ާމި ާބ ރު. ާގުއެއް

ނޑުމެން ާވ�އްޓ ލ�އިއ�ޅުގ� ާގޮތ�ކ�ށް ާބޭނުންހ  ާާމިާނ�ށް ާކޮޓ�ރީގ�އި ާސ�އި ާތ ނގެ ާއެއްޗެހި ހެދިކ ާހުންނ�

ާ ާދ�ންދެން. ާއ�ށް ާވ ހ�ކ� ާގެންދ  ާކ ންދޭން ާއ�ނބިދ�ރީންނ�ށް ނޑުމެންގެ ާއ�ދިާއ�ޅުގ� ާދ�އްކ . ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާދޮގު މިކ�ހ�ލ�

ާއޭގެއިތުރުންާމިތ�ނ�ކީާޖ�ނ�ވ ރުާކޮށްޓ� ާކ�މ�ށްާމިާއީސ�ކީާހ�ދ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�ާކ�ށްާއ�ނެއްކ  ާވެރިޔ  ޖ�ނ�ވ ރުާކޮށީގެ

ާމި ާމިާާހ�ދ  ާގޮތެއްގ�އި ާޒިންމ ދ ރު ާއެހެންވީމ ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނޫންތޯ ާނުކުރެވޭނެ ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާގޮތ�ކ�ށް

ާކުރ�ންާ ާމުސ ރ�ކ�ންތ�އްތ�އް ާމުސ ރ�އިވ ނީ. ާގޮތެއްގ�އި ާރ�މްޒީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ނޑ�ކީ ާއޮނިގ� ނޑުާއިގެ ާއޮނިގ� ގެ

ާމ�ޖިލީހު ާރ�އްޔިތުންގެ ާޕޮޒިޝ�ންތ�އްޔ ރުކުރިއިރުގ�އި ާމިގޮތ�ށް ާމެންބ�ރުން ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ ާގެ ާމި ާއެހެންވީމ ، ކުރި.

ާޕ ސެޕްޝ�ނެއްާ ާޚިލ ފު ާޙ�ޤީޤ�ތ  ާމިއީ ާނުކުރ ނ�ން. ާވެސް ާތ އީދު ާނުދޭނ�ން. ާވޯޓެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� އިޞްލ ޙ�ށް

ާކްރިއޭޓް ާތެރޭގ�އި ާހުރ�އްޔިތުންގެ ާވުމ�ށް ާފުރުޞ�ތެއް. ާޅުވިފ�އިވ  ާމި ނޑުމެނ�1111ާާްޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއ�ޅުގ� ރުފިޔ 

ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާާކ� ާއެާކުރ�ންރ�ދުާކުޑ�ާޚ�މިއޮތީާދ�އުލ�ތުގެާބ�ޖެޓ�ށް ނޑުމެންނ�ށް ނޑ�އެޅުމުގެާާވެގެން.ާއ�ޅުގ� ާކ� ދުވ�ހު

ާ ާއެބ�އޮތް �1111ާާފުރުޞ�ތު ާކުރީކީ. ާއެކ�ން ާއެހެނެއްނޫން ާވެސް. ާގޮތ�ށް ާދޭ ާރުފިޔ  ާމިާހ ސް ާބ�ދ�ލުގ�އި އޭގެ

ާ ާއިން ާގޮތ�ކ�ށް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާފިގ�ރސް ާބޭނުންވ ތީވެ.ާސ�ބ�ބ�ކީ،ާނުލިބޭނޭ ާހ�ދ�ން ލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރ�އީސުއެހެން

ާމުސ ރ� ާލިބޭ ާމުސ ރ�ާވުރެާއ�ށްއ�ށް ާނޫންތޯ.ާާބޮޑު ާއެއް ާނުލިބޭނެ ާމެންބ�ރުންނ�ކ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ އެއް

ާދެން ާާއެހެންނޫނީ ާވ�ކި ާހުންނ ނީ ާމުސ ރ� ާލިބޭ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާއެހެން ާތިބި ގޮތ�ކ�ށްާާވ�ކިރޭންކ�ކުން

ާރ�އީސްާތ�ރުތީބު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކ�މެއް ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ާއުސޫލުން ާއެ ާނޫންތޯ. ާމ�އްސ�ާމިއީ.ާކުރެވިފ�އެއް ލާ�މި

ާޖ�އްސ�ވ�ންނުއޮޅުވ ލުމ� ާކުލ� ާސިޔ ސީ ާއެމް.ޑީ.ޕީާށްޓ�ކ�އި ާމިއީ ާމެންބ�ހ�އްދ�ވ . ާބ�އިވެރިވެގެންާާރުންގެ ވެސް

ާބ�އިވެރިވެވ�ޑ�ާ.ޕީާޑީ.އ ރު ާވެސް ާމެންބ�ރުން ާއ�މިއްލ� ާބ�އިވެރިވެގެން ާވެސް ާމެންބ�ރުން ާއެންމެންގެާގެ ާހުރިހ  އިގެން

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާކޮމްބ�އިންާއެފ�ރޓެއްާމިއީާ

ާ
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ާކ�ދެއްކެވުން:ާވ�ޙީދުާވ ހ�ާޢ�ލީާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާތޮއްޑޫ

ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބޭނުންޝުކުރިއްޔ  ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާހ�މ� ާކޮމިޝ�ނެއްާއިއްޔެާާވ�ނީާނޑު ާޕޭ ގ�އި

ާއިރުއްއުފ�އް ާވ ހ�ކ�ާދެކެވުނު ާވ ހ�ކ�.ާާސުރެދ  ާދެކެވުނު ާމިހ�މ� ނޑުމެން ާދ ާޖ�ހ�ންޖެހޭއުާއ�ޅުގ� ާޅެނީާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި

ނޑިޔ ރުންއްގެާވ ހ�ކ�ާއ އިާގުޅުންހުރިާކ�މެާހ�މ�ާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރުންނ ާާނިާއ�ޅ�އިގެންހ�މ�ާދ ވ�ކުާތ  ާގެާވ ހ�ކ�އ ާފ�

ާމުސ ރ� ާމެންބ�ރުންގެ ާމިއ�ދ�ކީ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާބ�ހ�އްޓ�ން. ާފޯކ�ސް ާމީގެ ާއ�ާއެކ�ނި ާއިތުރު ާވ ހ�ކ�ާއިށް ނ ޔ�ތެއްގެ

ާދިޔ�އީާރ�ދ� ާނިމިގެން ާމިކ�ން ާނޫން.ާއިއްޔެގ�އި ާވެސް ާތިބިާއްކ�ންވީާދުވ�ހެއް ާއ�އިސް ާގޮތ�ށް ާމ�ންދޫބުން އްޔިތުންގެ

ާރ�އް ާޔިބ�ޔ�ކު ާނ�ގ ާތ�ތުންގެ ާވ�ގ�ށް ނޑިތ�އް ާރުހުންާާ�ޅުދ� ާމީހުން ާކުރ  ާކ�ންކ�ން ާޚިލ ފ�ށް ާގ�ވ އިދ  ާޤ ނޫނ އި

ވ ނީ.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީގެާއެކ�ކުާލ ާކިހިނެއްތޯާާއެފ�ރޓ�ކ�ށްާކޮމްބ�އިންކުރިާތ�ން.ާދެންާދިނުމ�ށްޓ�ކ�އިާމިތ ާމ�ސ�އްކ�ތްާ

ާލީޑ�ރުގޮ ާާ.ނުލ ާތ�ށް ާމިއ�ނެކ�ކު ާގޮތ�ކ�ށް ާާއެހެން ާތ ނކު ާކޮންބ�އިންލ�ނީ.ާމިވ�ރު ވ ނީ.ާކޮންބ�އިނެއްާާކިހިނެއްތޯ

ާފެންނ�ާ ާހ�މ� ާމިގޮތ�ާނޫން ާވ�މުން ާކ�ންތ�އްތ�އް ާާކ�ށް ާވެސްާދ�ނީ. ާއިއްޔެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި އެހެންވީމ ،

ާާދެންނެވި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާއޮގޮތ�ށް ާކޮންމެހެންކޮށްފ�އި ާމުރ ޖ�ޢ ކުރ�ންވީ. ާމ�ސ�އްކ�ތް ހިސ ބުންާާމެންބ�ރ ާތް

ާނޫނޭ ާހިސ ބ�ކުން ާމިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމުސ ރ�ތ�ކުގެާާމ�އްސ�ލ� ާލެވ�ލްގެ ާދ�ށް ާދ�ށުގ�އި. ާތިރީގ�އި އުޅެނީ.

ނޑުމެންނ�ށްާާމ�އްސ�ލ�ާމި ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ންވީ.ާމިއ�ދުާއ�ޅުގ� ވިސްނެންވީާމިާމ ލޭގެާއުޅެނީ.ާއެކ�ންާރ�ނގ�ޅުކުރ�ން

ާކުއްޔ�ށްާ ާމ ލޭގ�އި ާމި ާމިންވ�ރު. ާހުރި ާއ�ގު ާތ�ކެތީގެ ާރ�ށްތ�ކުގ�އި ާއ އި ާރ އްޖެތެރެ ާމިންވ�ރު. ާހުރި ާއ�ގު ތ�ކެތީގެ

ާއެ ާމިންވ�ރު. ާހުރި ާޚ�ރ�ދުބ�ރ�ދު ާދިރިއުޅުމުގެ ާމިންވ�ރު. ާލިބޭ ނޑެއް ާރ�ނގ�ޅުވ ނެާާކޮޓ�ރިގ� ާމ  ާދެއްކިއްޔ  ވ ހ�ކ�

ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޑިޔުޓީއިނގޭތޯ. ާކީއްކުރ�ން ާއެލ�ވ�ންސެއް ާހެޔޮ ާނޫނޭާާނ�ށް ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ ރެއް ފްރީ

ާއެާ ާވޯޓުލ�ނީ. ާމި ާއެއްކޮޅ�ށް ާސ�ރުކ ރ  ާމީހުންނޭ ާބޭނުންވ  ާއެ ާއެކިާާބޭނުންާއިނގޭތޯ. ާކުލ�ކުލ�އިގ�އި ާއެކި ވެގެން

ާވ ހ� ާރ�ޖ ލ  ާކޮޓ�ރީގ�އި ާފިނި ާއ�ދި ާޕޯޑިއ�މްތ�ކުގ�އި ާއެކިއެކި ާއ�އިސްާގޮތްގޮތ�ށް، ާމީހުން ާދ�އްކ  ާއެއްޗެހި ކ�އ 

ާމި ާވޯޓުލ�އިގެން ާއެއްކޮށް ާލ�ދުގ�ންނ�ންާސ�ރުކ ރ  ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ންާދ�ނީ. ާއ�އިސް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމި ާއިނގޭތޯ ޖެހޭނެ

ާ ނޑު ާރޭގ� ާއޮޅުވ ލ�އިގެން. ާޤ�އުމޭ،��21ާާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއ�ރ  ާއ�ށް. ާވީ.ޓީ.ވީ ާއ�ނެކ�ކު ާއ�ށް ާދި.ޓީ.ވީ ާއެކ�ކު ވީމ 

ާޤ� ާއިނގޭތޯ.ާޤ�އުމޭ، ާވެވެނީމި. ާއިޚުލ ޞްތެރި ާރ�އްޔިތ�ކ�ށްތޯ ާކޮން ާރ�އްޔިތުންނޭ. ާރ�އްޔިތުންނޭ، ާޤ�އުމޭ، އުމޭ،

ރުފިޔ �1111ާާ.ާައުޅަގނަޑްށ ުނެފޭނ ެއްއެވްސ ޮކްނަބިއްނ ެއަފރެޓްއާލަކށް � ވީމ ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއެހެން

ނޑ�ންވީ.ާރ�އްޔިތުންާސ�ރުކ ރ ލ ންވީކީާއެއްާނޫން.ާ ާފެއިލްާއިދިކޮޅ�ށްާކ� ާމިއ�ދު ޖެާވެއްާާއިންތިޚ ބުކުރިާމެންބ�ރުން

ވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން.ާއެހެންވީމ ،ާއެއްވެސްާަލުދަގްނަންނ ެޖޭހެނ ިއުތުރ ެއަލަވްންސެގ � އިނގޭތޯ.ާފެއިލްވީ.ާއެހެންވީމ 

ާމިތ�ާކޮންބ�އިން ާއެއީ ާއެނގިގެންދ ނެ. ާނެތްކ�ން ާއެފ�ރޓެއް ާކޮންބ�އިން ާވެސް ާކުރީގ�އި ާއ�ދި ާނެތް. ށްާނ�އެފ�ރޓެއް

ާވެލެ ާއެއްވީ ާނ�ޝީދުގެކޮންބ�އިންކޮށް ާމުޙ�އްމ�ދު ާރ�އީސް ާއ އި ާމީހުންނ ާޒިނީ ާހިމެނޭ މީހުން.ާާއެާކެބިނެޓުގ�އި

ާކޮންބ�އިންއެހެން ާމެާވީމ ، ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާކުރިން. ާއިންތިޚ ބުގެ ާކ�އުންސިލުގެ ާލޯކ�ލް ންބ�ރުންގެާއެފ�ރޓެއްލީ
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ާބޭރުގ�އިާއ�ގުވ�އްޓ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ނޑުގެާާމި ާއ�ޅުގ� ާހީވ�ނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�ންނޭނގެ ާއެއީ މުޒ ހ�ރ ކުރ�ން.

ާއެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވ�ރ�މް ާއެހެންވީމ ވިާއ�ޚް ާއެފ�ރޓ�ކީ. ާކޮންބ�އިން ައުޅަގނަޑްށ � ދ ޅުވ 

ާުނެފޭނ ިއުތަރްށ ިމ ަސުރާކުރްނ ަދާމ ުގިއ ޯރެންއަގިއ ިމ ަމިޖީލްސ ެޖޭހަކެށއް  ާމި ޔ ާރުފ�1111ާާި.

ނޑ�ށްާހީވ�ނީާކ�އިގެންާބޮއިގެންާއުޅެވޭނެހެންާމެންބ�ރުންނ�ށް.ާއ�ދިާއ�މުދުންާމިާ މެންބ�ރުންނ�ށްާނުލިބުނ�ސްާއ�ޅުގ�

ާކ�މ�ކ�ށްާރުހުން ާމ�އްސ�ލ� ާކ�ހ�ލ� ާހިޔެއްާދޭ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާވޯޓުލ  ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގ�އި ާކ�ހ�ލ� ނުވޭާާވ 

ާއެހެންވީމ  ާވެސް. ާބޭނުންވ ނެހެނެއް ާޓީ.ވީާައުޅަގނަޑްށ ެފްނަނީނ ިމ ެއަލަވްންސތ� މި ާއިތުރު ާނުލ  ަ�އް

ާއ�ރ ާޕްރޮގުރ މު ާއ�ށް ާޓީ.ވީ ާމީހުން ާވޯޓުލ  ާގ�ޑީގ�އި ާޖެހޭ ާކ�މ�ކ  ާސ�ރުކ ރ�ށް ާމި ާޢ އްމުކޮށް ާއެއީ ާހ�ދ�ން. ތ�ކެއް

ާ ާޕ ޓީއޭ،ާތ�ސްމީނު ާބޮޑު ާނުވެއޭ، ާކ�މެއް ާރ�އްޔިތުންނޭ،ާޤ�އުމޭ،ާއ ނާޑީ.އ ރު.ޕީ.އ�ކ�ށް ާއެހެންާތިބެގެން ނިދ ފ�އޭ،

ާމެދ�ށް.ާނުވ�ތާ� ާފިތ ލ�ނީ ާޖެހުނީމ� ާކ�މ�ކ  ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން.ާއެއީ ާކިޔ ފ�އި ާއެއްޗެކޭ،ާޕްރ�އިމ�ރީއެކޭ އެއްޗެކޭ،ާމިވެނި

ާއެހެންވީމ ރ� ާހ ލ�ކީ. ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާބޭރ�ށް. ާނުވ�ތ� ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ައުޅަގނުޑެމްނ ަޙީޤީޤ � ތ�ށް،

ާމިަމްއަސަލ ިއްނ ެއްއަކިއީރގ ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ންާާަ�އޭ ާމުސ ރ�އިގެ ާމީހ ގެ ާނިކ�މެތި ާއެންމެ ާރ�އްޔިތުން އުޅެނީ.

ރުފިޔ ާލިބުނީމ�ާދެކޮޅެއްާނުޖެހޭ.ާވ�ޅިހ�ރ ާމ ރ މ ރީާހިންގ�ނީާބ4111ާާޯއެއްޗެހިާލިއްޔ ާމ ާރ�ނގ�ޅުވ ނެާއިނގޭތޯ.ާ

ާއެ ާމިއޮތް. ާޖެހެނީ ނޑ�ށް ާބ� ާރ�އްޔިތުންނ�ކ�ށް. ާނުލިބޭ ާއެއް ާފ�އިސ  ާއިންތިގޮވ�އިގެން. ާމެންބ�ރުންާވ�ރުން ޚ ބުކުރި

ާކުރޫޒްާ ާމިާނިކުމެ ާއ�ދި ާވޯޓުލ�މުން. ާއެއްކޮޅ�ށް ާސ�ރުކ ރ  ާމިދ�ނީ ާާމިސ�އިލުހެން ާހ�މ�ނުވެގެން.2ާާއުޅެނީ އ�ހ�ރު

.ާމިާބޭރުކުރ�ންވީ.ާއެލ�ވ�ންސްާއެއްޗެހިާދޭވ�ރުގެާބ�ޔ�ކުާމިތ ކުާަޙީޤަޤުތަގިއ ިމ ޭބުރުކަރްނވީ ިއނޭގތޯ � އެހެންވީމ 

ާބ�ލ�އިކޮާނެތް. ާހ ޒިރީ ާއ�ންނ� ާއ�ށްާމިޓީތ�ކ�ށް ާކޮމިޓީ ާމީހުންނ�ށްތޯ. ާކިތ�އް ާއ ނދެވެނީ ާކޮމިޓީތ�ކ�ށް ާއެނގޭނެ ލީމ�

ާމިދ� ާވެސް ާއ�ރ�ނ�އިސް ާގްރޫޕު ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން.ންނ�ވ  ާޙ�އްޤުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�ށް ާވީ.ޓީ.ވީ ާދި.ޓީ.ވީއ�ށ އި ާއޭ

ާއެހެންވީމ  ާރ�އީސް، ާއެހެންވީމ ަީެދްނ ިކާޔެނ ީމްސމ� ޢިއްޒ�ތްތެރި ާކިޔ ނެ. ާއެއްޗެހި ަޙީޤަޤުތަގިއ � ހުން

އެއީާރުފިޔ ާމިާއެއްޗެހިާމިާވޯޓުލ ންާނޭނގޭާމެންބ�ރުންނ�ށްާތ�މްރީނުާދޭން.�1111ާާައުޅަގނުޑެމްނ ަބަލްނވީ ިމ 

ާޢ�މ�ލ  ާއ އި ާވ ހ�ކ� ާނުވ�ންޏާ ާދ�އްކ  ާސީދ  ާޢ�މ�ލ  ާބ�ހ އި ާއެއީ ާކ�މެއް. ާމުހިއްމު ާވ�ރ�ށް ާއެއީ ދިމ ކުރ�ން.

ނޑުމެންާރ�އްޔިތުންއ�ޅު ައުޅަގނަޑްށ ެފްނަނީނ ަޙީޤަޤުތަގިއ ެވްސ ިމަކަހަލ � އިތުބ ރެއްާނުކުރ ނެ.ާއެހެންވީމ ާާގ�

ާބޭކ ރުަކްނަކްނ މި  ާއ�ޅުާއީ ާގ�ޑީގ�އި ާމި ާއިނގޭތޯ. ާވ ހ�ކ�ކ�މެކޭ ާއެލ�ވ�ންސް ާމި ނޑުމެން ާހެޔޮނުވ ނެާގ� ދ�އްކ�ން

ާވ�ޅިހ�ރ ާމީހުންާމ�ރ�މުންނޭާ ިމ ެއްއެޗިހ � ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާއެހެންވީމ ާދ�ނީާއިނގޭތޯއިނގޭތޯ.ާމ ލެާތެރޭގ�އި

ާޭބުރުކަރްނވީ  ނޑު ާއޮނިގ� ާމުސ ރ�އިގެ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔ�ތު ާމުރ ޖ�ޢ . ާމިއ�ލުން ާދ�ށްާާކުރ�ންވީ. ާއެންމެ ރ އްޖޭގެ

ާމީހުންގެާމުސ ރ�ާާމީހުންގެާޙ�އްޤުގ�އިާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ންވީ.ާއެާއުޅެނީ.ާއެާމުސ ރ�ާލިބޭާމީހުންނޭާދެކޮޅުާނުޖެހިގެންާމި

ާތިރި ާއ�ގު ާތ�ކެތީގެ ނޑުާހިއްލ�ންވީ. ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ ކ�ށް ާސ�ރުކ ރުގެ ާމިއ�ދު ާސ�ރުކ ރ�ށް. ާމި ާނުކުރެވުނު އެއް

ާއިއްޔެގ�ާ ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާއިދިކޮޅު ާލ�ދުގ�ންނ�ން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާއެއީ ތ ނގ�އިާސޯޓުާާމިާއިނެތިން.
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އިދިކޮޅުާާތިއްބެވިާއިދިކޮޅުާފ�ރ ތްތ�ކ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުން.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާގޮތުގ�އިާބ ލ�އިގެންާދިޔ�އިމ�.ާބ�އެއް

ާ ާތ�ޢުރީފުކުރ�ން. ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� 2ާާމެންބ�ރުންނ�ށް ާސ�ރުކ ރ4ާާުމީހުން ާމި ާދިޔ�ސް ާމ�ދުވެގެން މީހުން

ާތިބެންޖެހޭ. ާސ ބިތުވެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ ރ އިާޒިންމ ދ ރުކުރުމުގ�އި ާފުރީ ާދޭންވީާާޑިއުޓީ ާއެލ�ވ�ންސ  ާމި ާއެއްޗ  އެ

ާހުށ�ހ�ޅ�ން.ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ ސްކުރ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދޭން ާއޭތި ާގްރޫޕ�ށް ާގްރޫޕ�ށް.ާއެ ާފިތ  ާވޯޓ�ށް ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ  މޮޅެތި

 ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ޢ ކުޑ�ހުވ�ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާ

ާޢިއްޒ�ާ ާމ ރިޔާ `ާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ�އްޗ�ންގޮޅި ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ތްތެރި

ާއެއްޗެއްާ ާކޮންމެވެސް ާވެސް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާގޮތުން ާބެހޭ ާޤ�ރ ރ  ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާމި ާދީދީ އ�ޙުމ�ދު

ާތ އީދުކު ާއ�ށް ާފުރިހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ރ ރ�ކީ ާމި ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ ނ�ން. ާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ ލެވޭތޯ ާނޫން ާޤ�ރ ރެއް ރ 

ާމިާދ�ންނ�ވ ލ�ން.ާއެހެން ާާމިހެން ާމި ާކ�މ�ކީ ާނޫނ�1111ާާްދެންނެވި ާއެއް ާވ ހ�ކ� ާތ އީދުނުކުރ  ނޑ ލ�ން ާކ� ރުފިޔ 

ާ ާޤ�ރ ރުގ�އި ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއިއިނގޭތޯ. ާބ�ލ�އިބ ރ ތްކުރެވިފ�އިވ  ާއެހ ާއިބ ރ ތްތ�ކ�ށް ާޤ�ރ ރު ާއެ ލ އިރުގ�އި

ާއ� ާކ�މ�ށް ާނޫން ާމިފުރިހ�މ� ާއެހެން ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ. ނޑ�ށް ނޑ�އ�ޅ ފ�އިވ ާާޅުގ� ާކ� ާމީގ�އި ާއުނިކުރ�ން ާކ�މ�ކީ ދެންނެވި

ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާމި ާކުޑ�އީ. ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއ�ދިވެސް ާއުޅޭާމިންވ�ރު ާހިލޭ ާމެންބ�ރ�ކު ައުޅަގނުޑ ަހަމ � ނ�މ�އެއްވެސް

ާމުސ ރާ�ާައުޅަގނުޑ ަހަމ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ެވސް � .ާއެހެންވީމ ަގިއުމެވްސ ުއޭޅަނން  ާމ�ޖިލީހުގެ ާމުޅި ހުށ�ހ�ޅ�ނީ

ނޑ ލ ފ�އިާއެާ ާކ� ާއެހެންާކޮންމެވެސްާއެހެންާކ�ހ�ލ�ާާހ�މ�ާއެއްކޮށް ދިރިއުޅެވޭނެާގޮތްތ�ކެއްާއްާނ ޔ�ތްތ�ކެާއިމީހުންނ�ށް

ާގޮތ�ކ�ށްާމިާާހ�ދ�އިދީފ�އިާއެ ާކ�ހ�ލ� ާކުރިއ�ށްާގެންދ  ާބ�ލ�އިގެން ާދ�ށުން ާބެލުމުގެ ާމިނިސްޓްރީގެ ާފިނޭންސް ކ�ންކ�ން

ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ ނެ. ާޙ�އްޤުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއޭރުން ާގެންދ�ން. ާކުރިއ�ށް ާކ�ންތ�އްތ�އް މ�ޖިލީހުގެ

ާކ�ންކ�މުގ�ާ ާއެހެންވީމ އޭރުން ާއ�ންނ ނެ. ާފުރުޞ�ތު ާއުޖޫރާ�ެއަކަހަލ ޮގަތަކްށ ިމ ަމިޖީލުހެގ ެމްނބ� އި ަ�ރުންގެ

ނޑ�އެޅުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއ�ދިާކ� ާހުށ�ހ�ޅ�ން. ނޑު ާފ ހ�ާހ�މ�ާއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ރ ރުާއެއ އެއްކޮށް ާމި ގ�ކޮށްލ�ން

ާމިާހ�މ�ގ�އިމު ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާކ�ހ�ލ� ާބ�ލ�އިނުގ�ންނ ނެ ާޤ�ރ ރު ާމި ާހުށ�ހެޅިނ�މ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ވެސް

ާފ ހ�ގ�ވެގެ ާހުށ�ހެޅުމ�ށްޓ�ކ�އިޤ�ރ ރުން ާޤ�ރ ރެއް ާާންދޭ. ާމ 344ާާގ�ވ އިދުގެ ާވ�ނ� ާކ�ހ�ލ� ާވ�ކި ާދެާާގޮތްތ�ކެއްއްދ ގ�އި

ާކ�މ�ށްާ ާއެކުލެވިގެންވ ންޖެހޭނެ ާއެއް ާދީބ ޖ  ާޤ�ރ ރުގ�އި ާކ�މ�ކީ ާއެއް ާރިޢ ޔ�ތްކުރެވިފ�އިވޭ. ާއެބ� ާމ�އްޗ�ށް ކ�މެއްގެ

ާއެ ާޤ�ރ ރުގ�އި ާމި ނާބުނެފ�އިވޭ.ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއ�ޅުގ� ާނެތް.ާއެހެންވީމ ކ�މެއް ާފެންނ ކ�ށް ިމ ަޤާރުރ ެއާހ � ޑ�ށް

ާކ�މ�ކ�ށްުފިރަހަމ ަޤާރެރއ ާގ�އިމުާާަް ާހ�މ� ނޑު ާއެކިއެކިާއ�ޅުގ� ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާދެން ާނެތިން. ާބ�ލ�އިގ�ންނ ކ�ށް ވެސް

ާމި ާމިާމެންބ�ރުން ާޤ�ރ ރުތ�ކ އި ާާބ ވ�ތުގެާބ ވ�ތުގެ ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ާގެންދިޔުާކުރިއ�ށްމ�އްސ�ލ�ތ�އް ންާގެންދ 

ާ ާހީވ�ނީ ނޑ�ށް ާމ�ޑުކޮށްލުމުޢ އ�ޅުގ� ާސ�އިކޮޓ�ރީގ�އި ާމިތ  ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާލިބިއްޖެއްމު ާފުރުޞ�ތު ވ�ންޏާ ާކ�މ�ށްާގެ
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ާމި ާމިތ . ާހުރީ ާނުވ  ާބޭނުން ާލ ރި ާކ ކުތޯ ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ. ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާވ�ރ�ށް ާކ�ންކ�ާއެކ�ން ންާބ ވ�ތުގެ

ދ�އްކ ާވ ހ�ކ�ާއ�ކީާއެއްވެސްާޒިންމ ދ ރުާާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިާސ�އިކޮޓ�ރީގ�އިާތިބެގެންާމިާއ�މިއްލ�ާމެޑ�ލްާޖެހުމ�ށްޓ�ކ�އި

ނޑުާާކ�ާއެއްާނޫން.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއެވ ހ� ނޑުާގޮތެއްގ�އިާއ�ޅުގ� ދެއްކެވިާވ ހ�ކ�ާއ�ކީާމ�އިގ�

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާގިނ� ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާއެއީ ާޝޯވކުރުން ާއ�ރ  ާއ�ށް ާޓީ.ވީ ާކ�މ�ކީ ާމިދެންނެވި ާއެހެން ތ އީދުކުރ�ން.

ާކ�މެ ާޢ އްމު ާވ�ރ�ށް ާއ�އިސް ާމިހ ރ�ކ�ށް ާމިާމެންބ�ރުން ާތިމ�ންނ�މެން ާތިބެގެން ާޓީ.ވީގ�އި ާއ�ރ  ާއ�ށް ާޓީ.ވީ. އް.

ާ ާކ�މެއްާކުރ�މުންސ�ރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމިވެނި ނޑުާހ�މާ�ާއެވެނި ާމިއ�ދުާއ�ޅުގ� ާބުނ އިރުގ�އި ދ ާބ�އެކޭ

ާ ާމި ާބޭފުޅުން ާކުރ�އްވ  ާކެމެރ  ާޕޭންދ�ންނ�ވ ލ�ން ާކެމެރ  ާތެރޭގ�އި ާމ�ޖިމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާތެރޭގ�އިާކޮށްލ�އްވ�ން ލީހުގެ

ނޑިތޯާހުސްކޮށް.ާކޮންބ�އެއްތޯާމ�ދީ،ާކޮންބ�އެއްތޯާނެތީ،ާކިތ�އްާޕ ޓީގެާމީހުންތޯާމިތާ  މިހ ރުާފެންނ�ންހުރީާކިތ�އްާގޮ

އެއްާހ�ކ�ދ�އްކ�ވ ާބޭފުޅުންގެާވ ހ�ކ�ދ�ންނ�ވ�ނީާހ�މ�ާމިާޒިންމ ދ ރުާވ ާތިބީ،ާކިތ�އްާޕ ޓީގެާމީހުންތޯާނެތީ.ާއެހެންާމި

ާޤ� ާމިކ�ހ�ލ� ާމިނޫން. ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ  ާކުއްލި ާމިކ�ހ�ލ� ާގޮތެއްގ�އިާާރ ރުތ�ކ އި ނޑު ާމ�އިގ� ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ތ�ނ�ށް

ާއ�ާ ާމ�ޖިލީހުގެ ާކުރިމ�ތީގ�އި ާމ�ސ�ާގުވ�އްޓ ލުމ�ށްޓ�ކ�އިރ�އްޔިތުން ާހިތ މ�އ  ާމިދ�ނީ ނޑުާއްކ�ތްކުރ�މުން ާއ�ޅުގ� އެއްކޮށް

ާމެން ާއެއް ާމެންބ�ރުންނޭ. ާމި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާހުރީ ާދޭތެރޭގ�އިާދ�ންނ�ވ�ން ާމެންބ�ރ�ކ  ާއ�ނެއް ބ�ރ�ކު

ާދެން ާރ�އްދުދިނީމާ�ާހިތްހ�މ�ނުޖެހިގެން ާމެންބ�ރު ާއ�ނެއް ާއެއ�ށް ާވ ހ�ކ�ތ�ކުން ާދ�އްކ  ާމީޑީޔ ގ�އި ާގޮސް ާގޮތ�ށް ދ 

ާމ�ޖިލީ ާކުރިމ�ތީގ�އި ާވެއްޓެމުންރ�އްޔިތުންގެ ާއ�ގު ާމ�ޖިލީާހުގެ ާމ�ޖިލީދ�ނީ. ާވެއްޓެމުންދ�ނީކީ ާއ�ގު ާމުސ ރާ�ހުގެ ހުގެ

ާވެގެބޮޑު ާމ�ޖިލީހުގެ ާވެއްޓެމުންދ�ނީކީ ާއ�ގު ާމ�ޖިލީހުގެ ާނޫން. ާއ�ާއިނެއް ާމ�ޖިލީހުގެ ާނޫން. ާބޮޑުވެގެނެއް ާގުާނ ޔ�ތްތ�އް

ާވ�އްޓ ލ ފ�އި ާކުރިމ�ތީގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެހެންވީމ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ�ޖިލީހުން. ާމި ާއ�ޅުގ�ާ�ވ�ނީ ނޑުާއެކ�މ�ށްޓ�ކ�އި

ާހިމެނޭާ ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާހ�މ� ާއ�ވެސް ާހ�އިސިއްޔ�ތުން ާހިތ މ�ކުރ�ން.ާއެހެންވީމ މެންބ�ރެއްގެ ނޑު ިމ ުކިޅަގނުޑ � ޅުގ�

ާޒިންމ ދ ރުަ ުހްއޓ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާޙ�އްޤުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާސ�ރުކ ރުާާލ ފ�އި ގޮތެއްގ�އި

ާފ�ރ ތްތ�ކު ާއިދިކޮޅު ާމިއ�ދުގެ ނޑ�ާންާވެސްާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްފިއްޔ ާޖ�ވ ބުދ ރީކުރުވުމ�ށް ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާއ�ޅުގ� ާހީވ�ނީ ށް

ތ�ނުގ�އިާމ�ޖިލީހުގ�އިާލިބޭާފުރުޞ�ތުގ�އިާތިމ މެންާއ�މިއްލ�ާާއެކ�ންާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެހެން.ާޓީ.ވީތ�ކ�ށްާއ�ރ ާމި

އ�ށްާމ ާމޮޅުާވ ހ�ކ�ތ�ކެއްާދެއްކިޔ�ކ�ސްާއެާކ�ންކ�މެއްާއެާރ�އްޔިތުންނެއްާމިހ ރުާބ�ލ�އެއްނުގ�ނޭ.ާއެހެންާމިދެންނެވިާ

ާތ�ންކޮޅެއްާކުރީގ�އިާމިާމ�ޖިލީހ�ކީާދިވެހިރ އްޖޭގެާރ�އްޔިތުންނ�ށްާފެންނ�ާމ�ޖިލީހެއް....ާާކ�މ�ކީ

ާ

ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާކޯރ�މްާހ�މ�ވެއްޖެ.ާކުޑ�ހުވ�ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދެވުމ�ށްާފުރުޞ�ތުާއ�ރުވ�ން.ާ



 34

ާ

ާމިރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ޢ ކުޑ�ހުވ�ދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާ

ާ ާމިފ�ދ� ނޑު ާމިއިއ ދެ،ާއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމ�ޖުބޫރުވެގެން ާހ�މ� ާމިާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން ާާބ ރ ތ�ކުން ާފެށީ.ާވ ހ�ކ� ދ�އްކ�ން

ާކޮށްފ�އި ާއެކ�ން ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރުންނ�ކީ، ާގިނ� ާހ�މ� ާތިބި ާާމިތ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޭގެވ ނ�މ� ތެރޭގ�އިާވެސް

ނޑުާާހިމ�ނ�ންޖެހޭނެ ާއ�ޅުގ� ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއް ާހ�މ� ާވެސް ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ނީ. ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ގޮތ�ށް

ާމި ާތިބޭނެ. ާރ�އްޔިތުންތ�ކެއް ާދިވެހި ާބ�ލ�މުންދ  ާގޮތްތ�އް ާމިާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާމިއ�ދު ނޑު ާއ�ޅުގ� ގޮތ�ށްާާތ ނގ�އި

ާއެހެންާ ާޢ�މ�ލު ާފ ހ�ގ�ކުގޮތ�ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ ފ�އި ާވެސް ާކ�ންކ�ން ާއެ ާކުރީމ  ާއެހެންވީމ ކ�ށް ާތިބޭނެ. ާމީހުންތ�އް � ރ 

ާނ ޖ އިޒުާިމަކުމަގިއ ިޒްނާމާދރު  ާއ�ޅުވ�މުންދ އިރު ާއެކ�ކުާއ�ނެކ�ކ�ށްާޒިންމ ތ�އްާބޮލުގ�އި ާކިތ�އްާާގޮތެއްގ�އި ގޮތުގ�އި

ާމިާ ާާމީހުންތޯ ާސޮއިކުރ�އްވ ފ�އި ާޕ ޓީތ�ކ�ށް ާނ�ގ�މުންދ�ނީ. ާފ�އިދ ތ�އް ާއ�މިއްލާ�ތ�ނުން ާމެންބ�ރުން، އ�މިއްލ�

ާނ ޖ އިޒު ާއެ ާތެރެއިން ާފުރުޞ�ތު ާއޮންނ� ާއެކ�ންކ�މ�ށް ާހޯދ�އިގެން ާވ�ގުތު ާތެރޭގ�އި ާއެާާމެންބ�ރުންގެ ގޮތުގ�އި

ދ ާކިތ�ންމެާމެންބ�ރުންތ�ކެއްާއ�މިއްލ�ާމެންބ�ރުންގެާގޮތުގ�އިާއެބ�ތިބި.ާއ�ދިާޕ ޓީގެާާފުރުޞ�ތުާވެސްާބޭނުންކުރ�މުން

ާނޫންނ�މުގ�އިާދ�އު ާމ ލިއްޔ�ތުންާޙ�އްޤު ާތެރޭގ�އިާާލ�ތުގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާވެސް ާނ�ގ�މުންދ ާޕ ޓީތ�އް ާފ�އިސ  ގޮތުގ�އި

ާއެހެންވީމ ތ�މް ާއެބ�ދޭ. ަރްއިޔުތްނެގ ަޙްއުޤަގިއ ާވަހަކަދްއާކިއުރަގިއ ައުޅަގނަޑްށ ހީަވީނ ިމ � ސީލުކުރ�މުން

ާމުސ 32ާަފިއާސޮކުޅ ައިދެވްސ  ާރ�އްޔިތުންގެ ާރުފިޔ  ާމުސ ރ�ކޮޅުާމިލިޔ�ން ާއެ ާމުވ�އްޒ�ފުންނ�ށް ާދ�ށް ރ�

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ާސ�އްކ�ތްކުރުންާމ ާރ�ނގ�ޅުވ ނޭބޮޑުކޮށްލުމ�ށްޓ�ކ�އިާމ�

ާ

ާދެއްކެވުން:ވ ހ�ކެާނ ޒިމުާމ�ޑ�ވެލިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދު

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ�އްޗ�ންގޮޅި ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމ ރިޔާ `. މެންބ�ރު

ާއ�ޙުމ�ދުާދީދީާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާމިާޤ�ރ ރު،ާމިާޤ�ރ ރ�ކީ،ާމިާޤ�ރ ރުާހުށ�ހ�ޅ�ންޖެހުނުާސ�ބ�ބ އިާއ�ދިާމިާޤ�ރ ރުގ�އިާ

ާވ� ާއެއްޗެއް ާޤ�ރ ރުާވ  ާމި ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާވިދ ޅުވެދެއްވ�އިފި. ާއެކ�މ�ނ  ާސ ފުކޮށް ރ�ށް

ާދިވެހި ާކ�ންބޮޑުވުންާހުށ�ހެޅިއިރުގ�އި ާމިކ�މ  ާދިޔ�އީ ާރ�އްޔިތުން ާއ�ދ�ދެއްގެ ާގިނ� ާތެރެއިން ާރ�އްޔިތުންގެ ރ އްޖޭގެ

ާޚ އްޞ� ާވިސްނ އިރުގ�އިާާފ ޅުކުރ�މުން. ާފުންކޮށް ާބ�ލ އިރުގ�އި ާފުންމިނ�ށް ާއެންމެ ާފުންމިނ�ށް ާމިކ�މުގެ ގޮތެއްގ�އި

ކ�މުގ�އިާހިމެނުނުާާޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގިނ�ާބ�ޔ�ކުާމިމިކ�މުގެާތެރޭގ�އިާދ�އުލ�ތުގެާގިނ�ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުގެާމުސ ރ�ާލިބިވ�

ާއ�ށްާމުޒ ހ�ރ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި. ާވ�ރުގ�ދ� ާވ�ރ�ށް ާބޭރުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާމި ނޑުމެން މުޒ ހ�ރ ތ�ކެއްާާއ�ޅުގ�

ާޑީ.އ ރު.ޕީއެއް،ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވ�ކި ާކުރެވުނު.ާއޭގެތެރޭގ�އި ާއެ ާނޫން ާގޮތ�ކ�ށް ާބުނެވޭނެ ާއެހެން ާނުވ�ތ� ކ�ންތ�އްތ�އްާއެއް

ާއެކ�ންާ ާވެސް ާގޮތްގޮތުން ާއެހެން ާއ�ދި ާޓީ.ވީންނ އި ާއ�ދި ާފެނުނު. ާމ�ންޒ�ރު ާވެސް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ހުރީކީ.

ާފ ހ�ގ�ކުރެވުނު.ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާކ�މެއް.ާމީގެާޙ�ޤީޤ�ތްާއުޅުނ�ސްާއ�ދިާޙ�ޤީޤ�ތްާާއ�ޅުގ� ކ�މ�ކީާރ�އްޔިތުންާކ�ންބޮޑުވި
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ާރ�އް ާތެރޭގ�އި ާމިކ�މުގެ ާވ ހ�ކ�ާއެނގުނ�ސް ާމި ާފ ހ�ގ�ކުރެވުނު.ާއެހެންވީމ ،ާމިއ�ދު ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާކ�ންބޮޑުވ  ޔިތުން

ާއެކ�ންާ ާމިއީ ާނޫން. ާވެސް ާޤ�ރ ރެއް ާލެވުނު ާމިއ�ދު ާމިއީ ާމިއ�އީ. ާމިއ�ދު ާޤ�ރ ރު ާމި ާއ�ދި ާޖެހި ާހިސ ބުގ�އި މިހ 

ާޤ�ރ ރެއް ާލެވުނު ާބެލުމ�ށްފ�ހުގ�އި ާއ�ސްލ�ށް ާއެކ�މުގެ ާދުވ�ހުގ�އި ާއ�ާހިނގި ާފ ހ�ގ�ކުރެވުނީ.ާކ�މ�ށް ނޑ�ށް ޅުގ�

ާމ�ޖިލީހުގ�އިާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާއ�ދި ާގޮސް ާގޮތްގޮތ�ށް ާއެކި ާޚިޔ ލު ާމެންބ�ރުންގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް މިކ�މުގ�އި

ާބޮ ާމެންބ�ރުންގެ ާއެކި ާބ�ދުނ މުތިއްބެވި ާގޮތްގޮތ�ށް ާއެކި ާމިލުގ�އި ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ�މުން ާވެސް ާއެއީާާއ�ޅުވ  ދ�ނީ.

ާކ� ާޢިއްޒ�ތްތެރިާހިތ މ�ކުރ�ންޖެހޭ ާމި ާއ�ދި ާހިފ�ހ�އްޓ�ންޖެހޭނެ. ާޤ�ދ�ރު ާކ�ރ މ ތ އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި މެއް.

ާމި ާފ ހ�ގ�ކުރިާމ�ޖިލީހ�ކީ ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދެންމެ ާމ ދ�މާ ާތ�ނުގ�އި ާއ�ދި ާއޮންނ ނެ. ާމ�ޖިލިސް ާމި ގޮތ�ށް

ާމ�ޖި ާމި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާނެތިދ ނެ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިާފ�ހ�ރުގ�އި ާއޮންނ ނެ ާމ�ޖިލިސް ާމި ާހިނގ�މުންދ ނެ، ާލިސް

ާރ�އްޔިތުންާ ާއ�ދި ާއޮތީ. ާއޮޅިފ�އި ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާގޮތް ާނިންމި ާމިކ�ން ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާދުވ�ހ�ކު. ާއޮތްހ  ޤ�އުމު

ާމިާާދ�އްކ�މުން ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާވ ހ�ކ�. ާމުސ ރ�އިގެ ާމެންބ�ރުންގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާސީދ  ާހ�މ� ދިޔ�އީ

ާއެކުލ�ވ ލެވުނުމުސ ރ� ާތ ވ�ލު ނޑު ާއޮނިގ� ާއޭގެާާއިގެ ާއޮތީ.ާއިރުގ�އި ާވެސް ާވ ހ�ކ� ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ތެރޭގ�އި

ފ�ހ�ރެއްގެާމ�އްޗ�ށްާމިާމ�އްސ�ލ�ާމިާމ�ޖިލީހ�ށްާހުށ�ހެޅިާާދިޔ�އިރުގ�އިާދެތިންާހ�ތ�ރުާާއެހެންމެާމިކ�ންާނިމިގެންާހ�މ�

ާވ�ގުތ� ާއެ ާވެސްާނުނިމި ާމ�ރުޙ�ލ  ާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާއ�ދިާކޮމިޓީ ާލ މ�ރުކ�ޒީ ާދ އިރ ތ�އް ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީ ކީ

ާއެ ާއ�އިސް ާޖެހުނުާާޤ ނޫނު ާއ�އިސް ާވ�ގުތު ނޑ�އެޅުމުގެ ާކ� ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާވެސް ާމުސ ރ�ތ�އް މީހުންގެ

ނޑުާމިާބިލ�ާާވ�ގުތުގ�އިާއެކ�ންާކުރ�މުންާހިނދު.ާއެ ނޑުގެާާށްދިޔ�އީާއެކ�ންާނުކޮށެއްާނުވ ނެ.ާއ�ޅުގ� ވޯޓުދިނީާއ�ޅުގ�

އ�ދިާމިާާރީާއ އިާއ�ދިާއެހެންާވ�ޒީރުންނ ނުވ ތީ.ާއެކ�މުގެާތެރޭގ�އިާއ�ދިާޖުޑިޝ�ާކ�މ�ކ�ށްާލ�ޙ�ތުާއޮތްއެކ�ނިާމ�ޞް

ާއިންތިޚ ބުވެއްޖެާދެންނެވި ާކ�އުންސިލު ާއެާގޮތ�ށް ާނުހިފެހެއްޓޭނެާނ�މ� ާނުދީ ާވެސް ާމުސ ރ�ތ�އް ގޮތ�ށްާާމީހުންގެ

ނޑުއޭގ�އިާ ނޑުގެާމ�ސްއޫލިއްޔ�ތުާއ�ޅުގ� ނޑުގެާމ ލީާމ�ޞްާނުބޭއްވުމ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ� ލ�ޙ�ތެއްާއޭގ�އިާއ�ދ ކުރީ.ާއ�ޅުގ�

ާމި ާމިއ�ދު ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާނުދޭނ�ން. ާވޯޓެއް ާއެއ�ކ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮތްނ�މ� ާމ�ގ�ށްާާއެކ�ނި ާހ�މ� ާއެކ�ން އޮތީ

ނޑުމެންނ�ށް ތެރޭގ�އިާއިތުރުާވ ހ�ކ�ތ�އްާދ�އްކ ،ާރ�އްޔިތުންގެާއި.ާދެންާމީގެފުރުޞ�ތެއްާލިބިފ�ާއެޅުވުމ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ�

ާއޭނ ގެާ ާބޯޑެއްގ�އޭ ާވ�ނީ ާމީނ ގެާބޭބެ ާއ�ދި ާބ�ރ�ހ�ނ ކޮށް ާއ�ނެއްާމެންބ�ރ�ކ�ށް ާމެންބ�ރ�ކު ާއެއް ާމެންބ�ރުން މ�ޖިލީހުގެ

ނ ާނެތް.ާއ�ޅުގ� ާކިޔ ފ�އިާވ ހ�ކ�ދެއްކުމުގެާމ ނ�ާއެއްާވެސް ާފިހ ރ�އެއްގ�އޭ ނޑުާބޭބެާވ�ނީާތެޔޮ ާކ�ންބޮޑުވޭ،ާއ�ޅުގ� ޑު

ާއޮޅޭ ާޙ�ޤީޤ�ތް ާމިކ�މުގެ ާއ�ދި ާދ�އްކ  ާވ ހ�ކ�ތ�އް ާމިކ�ހ�ލ� ާބުނީމާ�ާދެރ�ވ�ނީ ާއެހެން ާމީޑިޔ ގ�އި ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ ފ�އި ގޮތ�ށް

ާވެސްާ ާބޭބެއެއް ާއެއްވެސް ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ންޖެހޭ. ާވެސް ާދެކޮޅ�ށް ާއެކ�މ  އ�ނެއްކ 

ާވެ ާއެކޮއްކޮއެއް ާނުހުންނ ނެ. ާބޯޑެއްގ�އި ާއެއްވެސް ާސ�ރުކ ރުގެ ާމ�ޢުާސް ާވެސް ާއެާމީހުންނ�ކީ ާބ�އެއް. ާޞޫމް

ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ ލ�ތެއްގ�އި ާނުބުނެވޭ ާބ�ސް ާހުވ�ާމީހުންނ�ށް ާރ އްޖޭގެާޓ�ކ�އި ާތިބެގެން ާކޮށްގެން އެއް

ާބ�ދުނ މުވ  ާރ�އްޔިތ�ކ�ށް ާއެާއެއްވެސް ާއެއްވެސްާގޮތ�ށް ާވ ހ�ކ�ތ�އްާާމީހުންނ�ށް ާއެކ�ހ�ލ� ާތ�ނެއްގ�އި ާނުބުނެވޭ ބ�ހެއް
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ާއޮޅޭނެ ާއިތުރ�ށްާާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާހ�މ� ާވެސް ާފ ހ�ގ�ކުރީމ  ާއެވ ހ�ކ� ާނ�ގ�އިގެން ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ގޮތ�ށް،

ާމި ާތ�ކުރ ރުކޮށް ާއެާވެސް ާއ�ރ�އިގެންތޯ ާޗެނ�ލ�ކ�ށް ާޓީ.ވީ ާކޮން ާދެން ާބުނެފ�އި ާބ�ސް ާއެ ނީ.ާދެއްކޭވ ހ�ކ�ާތ�ނުގ�އި

ާމީހުންާމި ާޤ�ބޫލުކުރ ނެ ާތިބޭނެ.ާއެހެންވީމ ާާއެކ�ން ާމިާއެ � ޤ�އުމުގ�އި ާއ�ދި ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ  ާއެކީގ�އިާާގޮތ�ށް މ�ޖިލިސް

ާއ�ޅުގ�ބ�ދުނ މު ާނޫން. ާކ�މެއް ާކޮށްގެންވ ނެ ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާވެސްާކުރުމ�ކީ ާރ�އީސ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެދެން ނޑު

ާނުއެގޮތ�ށްާވ ހ�ކ� ާފުރުޞ�ތު ާމެންބ�ރ�ކުާދެއްކުމުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއް ާއ�ދި ާކ�ރ މ ތ އި ާއ ދެ،ާމ�ޖިލީހުގެ ދިމުށްޓ�ކ�އި

ާމެންބ�ރ�ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ ހ�ކ�އ�ނެއް ާހ�ޑިބ�ހުން ާއެގޮތ�ށް ާކ�މ�ށްކ�ށް ާދޭ ާފުރުޞ�ތު ާއެކ�ންާާވ�ނީާދެއްކުމުގެ ނ�މ�

ާއެ ާވެސް ާކޮންމެާމީހ�ކު ާބ�ޔ�ކުާވެސްާނުތިބޭނެ.ާއެ ާއ�ބުރ�ށްާމީާނުކުރ ނެ ާފ�ލ�ޞްޠީހެއްގެ ާވެސްާއެރީމ� ާމީހުން ނު

ާ ާމުޅި ާއޭނ ގެ ާނުކުންނ�ނީ ާހިފ�އިގެން ާއޭނ އޮށްގ�އު ާދެން ާމ�ރުވެދިޔ�އިމ  ާޖ ނ�ށްާޢ އިލ  ާއ�މިއްލ� ާނުބ�ލ ނެ. އެއް

ާއެއްާހިފ�އި ާބުރި ާކުރިމ�އްޗ�ށްާގ�އު ާބ�ޑީގެ ާލިބުނ�ސް ާވެސްާނުކުންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ގެއްލުން ާމިާާއެ � ގެން ާހ ލ�ތ�ށް

ާވެއް ާވިސްނުމ�ށްޓ�ކ�އިާމ�ޖިލިސް ާއިތުރ�ށް ާކ�މުގ�އި ާމި ާއެދެނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ާކ�މެއް ާއެދޭ ނޑު ާއ�ޅުގ� ޓުމ�ކީ

ާމި ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާއިތުރ�ާކ�މުގ�އިާމިކޮމިޓީ ާބެލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާކ�ންތ�އްތ�އް ާދިރ ސ ވ  ާކޮމިޓީންާށް ާމިކ�ން ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާރ�އްޔި ާމިކ�މ�ށް ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާކޮމިޓީގެ ާއ�ދި ާމިއޮތީާފޮނުވ�އިގެން ާއ�ދި ާބ�ލ  ާކ�ންތ�އްތ�އް ާކ�ންބޮޑުވި ތުން

ނޑުމެންނ�ށްާއެާފުރުޞ�ތުާލިބިފ�އި.ާމި މެންބ�ރުންާއެކ�ންޏެއްާނޫން،ާާކ�މުގ�އިާވ�ކިާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާއ�ޅުގ�

ާމިދ�އު ނޑ�ށް ާއޮނިގ� ާމުސ ރ�އިގެ ާމުޅި ާއޮތްާލ�ތުގެ ާބ�ދ�ލެއް ނޑުމެންާާނ�މ�ާާވ�ނީާާކ�މ�ށްާގެންނ�ންޖެހޭ އ�ޅުގ�

ާނިންމ�އިސު ާއެކ�ންކޮށް ާއެކީގ�އި ާދ�އްކ�މުންލްޙ�ވެރިކ�މ  ާވ ހ�ކ� ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއިއްޔެގ�އި ާއ�ދި ާޕޭާދިޔ�ާދޭންވީ. އީ

ާނިމިގެންދ އިރުާއުާކޮމިޝ�ނެއް ާއ�ދިާއެކ�ން ާވެސް ާތެރެއިން ާއެބިލުގެ ާހުށ�ހެޅިގެން.ާއ�ދި ާއ�ދިާބިލެއް ާގޮތ�ށް ފ�އްދ 

ާ ާގޮތެއް ާމިކ�ންކުރެވޭނެ ާމ�ޖިލިސްގެާވެސް ާއ އި ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީ ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާހޯދ�އިދިނުން. ނޑުމެންނ�ށް އ�ޅުގ�

ނޑުމެންނ�ށްާއެބ� ާމިކ�ންާކުރުމ�ކީާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާމުސ ރ�ާއ އިާއ�ދިާާދ�އްކ ،ާއެބ�ާގ�ވ އިދުންާއ�ޅުގ� ފެނޭ

ާމ�ޖިލީ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެއީ ނޑ�އެޅުމ�ކީ ާކ� ާމުސ ރ� ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުގެ ާބޮލުގ�އިާމިނިވ�ން ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔ�ތު ހުގެ

.ާއެކ�ންާކުރ ނެާގޮތ�ކ އިާއ�ދިާއެކ�ންާކުރީމާ ެއަކްނ ުކަރްނެޖޭހނެ � ޒިންމ ާއެއްާކ�މ�ށް.ާއެހެންވީމ ާއެޅިފ�އިާއޮތް

ނޑުމެންނ�ށްާއެޅެންޖެހޭނެ.ާއެހެންނޫނިއްޔާ  ާއ�ޅުގ� ާއ�ޅ�ންހުރިާފިޔ�ވ�ޅުތ�އް ާބެލުމ�ށްފ�ހުގ�އިާދެން ނުކުތްާނ�ތީޖ އ�ކ�ށް

ާމި ާނުވ ނެ. ާބޭނުމެއް ާމ�ޖިލިސް ާމިާމި ާއެއީާާމ�ޖިލިސް ާބޭނުމ�ކީ ާމ�ޖިލީހުގެ ާދެމިއޮންނ�ނީ ާމ�ޖިލިސް އޮންނ�ނީ،

ާޤ ނޫނުތ�އްާ ާމުހިއްމު ާބޭނުންވ  ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާރ އްޖޭގެ ާއ�ދި ާހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި ާސ�ރުކ ރު ާދުވ�ހ�ށް ދުވ�ހުން

ާމިާ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާނޯންާއުފެއްދުން. ާބޭނުމެއް ާމ�ޖިލީހުގެ ާއޮންނ�ންޖެހޭނީ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާދުވ�ހުނ0ާާްނ ނެ. މ�ސް

ާއެއްފ�ހ�ރުާޖ�ލްސ ާއެއްާބ އްވ ފ�އިާއެގޮތ�ށްާއެލެވެންސެއްާދީފ�އިާއޮތ�ސްާހ�މ�ޖެހޭނެ.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާދުވ ލ�ކުާއެއްާ

ނޑުމެންާކުރ�ންޖެހޭާމ�ސ�އްކ�ތ�ކީާއެއީާމިާސ�ރުކ ރުންާރ�އްޔިތުންނ� ށްާދޭާޚިދުމ�ތ އިާފ�ހ�ރުާމިތ�ނ�ށްާއ�އިސްާއ�ޅުގ�

ާއެ ާޤ ނޫނީާާއ�ދި ާޤ ނޫނުހ�ދ  ާއެމ�އްޗ�ށް ާދ�ތިވ ހިނދު ާކ�މެއް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާވެސް ާގޮތްގޮތުން ާއެހެން ނޫން
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ނޑުމެންނ�ށްާދިނުން.ާމިއީާޤ ނޫނީާދ�އުލ�ތެއް.ާޤ ނޫނީާވެރިކ�މެއްާ ދ�އުލ�ތެއްހެންާމިކ�ންާހިންގުމުގެާފުރުޞ�ތުާއ�ޅުގ�

ާހ�ދ�ންޖެ ާޤ ނޫނު ާބ�ހ�ނާ ހިންގ�ންޖެހެނީ. ާއިތުރު ާއެއ�ށް ާއެހެންވީމ ، ާމ�ޖިލިސް. ާރ�އްޔިތުންގެ ާމި ާފ�ރ ތ�ކީ ހޭ

ާމިާ ާމިއ�ދު ާއެކ�ންކޮށް ާހ�ދ�ންޖެހުނ�ސް ާޤ ނޫނެއް ާއެހެން ާއ�ދި ާގެންނ�ންޖެހުނ�ސް ާއިޞްލ ޙެއް ާއ�ދި ނުދ�އްކ�ވ 

ނޑުާހެދުހ�ާމ�އްސ�ލ�ާާދިވެހިރ އްޖެާއ�ށްާދިމ ވެގެންާމިއުޅޭާމި މުގެާރ�ނގ�ޅުާފުރުޞ�ތެއްާއްލުކޮށްާމުސ ރ�އިގެާއޮނިގ�

ނޑުމެން ާގޮތުގ�އިާހެޔޮާާިމަކްނ ުކުރަމްށަޓަކިއ ެއ ުފުރަޞުތަގިއ ަރނަގޅު � ނ�ށްާމިއޮތީާލިބިފ�އި.ާއެހެންވީމ އ�ޅުގ�

ރ�ނގ�ޅ�ށްާދ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ ނޑުމެންާހިފީމާ   ގޮތުގ�އިާއ�ޅުގ�

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާދުޢ�ބްާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުއްރ�ޙީމުފޮނ�ދޫާ

ާއ ދެ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް. ިމައުދ ިމ ުހަށެހިޅެގްނ � `.

ާނޫނޭ.ާާކުރެވެމުންަބުހސް  ާޤ�ރ ރެއް ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮތީ ާހިތް ާދ�ންނ�ވ ލ  ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޤ�ރ ރ�ކީ ދ 

ނޑުާމިާޤ�ރ ރ�ށްާތ  ލ�ޙ�ތ�ށްާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެންފ�އިާދިވެހިރ އްޖޭގެާމިއ�ދުގެާމުގެާމ�ޞްއީދުާކުރީމުސްާމުޅިާޤ�އުއ�ޅުގ�

ގޮތ�ށްާމިާޤ�ރ ރުާހުށ�ހެޅުއްވިާނ�މ�.ާ ކ�މެއްާޝ މިލުވާ  އިޤުތިޞ ދީާހ ލ�ތ�ށްާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެންފ�އިާމިހެންހުރިާހުރިހާ 

ާމި ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާދ�އްކ�ވ�މުާމިހެން ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް ާދިވެހިރ އްޖެާޖެހުނީ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ން

ރުފިޔާ �1111ާމުސ ރ�ާއ�ށްާއިޤުތިޞ ދީާގޮތުންާޚ އްޞ�ާހ ލ�ތެއްގ�އިާއޮއްވ ާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރުންގެާ

ާރ�އްޔިތުންގެާއިތުރު ާކޮންމެހެން ާނުކުރ�ން ާޤ�ބޫލެއް ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނޫނޭ. ާކ�މެއް ާޤ�ބޫލުކުރެވޭނެ ާއެއީ ކުރުމ�ކީ

ާމ�ޖި ާބޮޑުލީހުގެ ާމުސ ރ� ާހިތ�ށްކުމެންބ�ރުންގެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ�ކު ާޚ އްޞ�ާާރ ކ�ށް. ާއިޤުތިޞ ދީ ާއެ ާހ�މ� އ�ރ�ނީ

ާނިމިގެން ާއޮއްވ  ާއެހެން ާއިންތިޚ ހ ލ�ތު ާކ�އުންސިލް ާލޯކ�ލް ާކެންޑިޑޭޓުންގެާދިޔ� ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާވ ދ�ކުރެއްވި ބުގ�އި

ާއިން،��111ާާއިން،ާާރުފިޔ �1111ާާދިޔ�ާކެންޑިޑޭޓުންނ�ށްާާތެރެއިންާފެއިލްވެގެން ރުފިޔ ާއިން،21111ާާރުފިޔ 

ާއިން،2�111ާާ ާއެާމ�ޤ މުތ�އ41111ާާްރުފިޔ  ާއުފ�އްދ�ވ  ާމ�ޤ މުތ�އް ާބޮޑެތި ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ާމުސ ރ�ތ�އް ރުފިޔ ގެ

ހ ލ�ތ ާދޭތެރޭގ�އިާކިހ ވ�ރ�ކ�ށްގެންދ�ވ އިރުާދިވެހިރ އްޖޭގ�އިާާދެއްވ�މުން ފުޅުންާބޭާބ ވ�އޭާއެާދިމ ވެގެންާއުޅޭާޚ އްޞާ�

ާމި ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާތިއްބެވި ާނިސްބ�ތްވެވ�ޑ�އިގެން ާއ�ށް ާޕ ޓީ ާހިންގ  ާސ�ރުކ ރު ާމިއ�ދު ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ތީ.

ާވެއްޓިގެން ާކުރިމ�ތީގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�ގު ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާތިއްބ�ވ�އިގެން ާގޮތ�ކ�ށްާާދ ާތ ނގ�އި ާ ފ�ދ�

ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިގެ ާޤ�ރ ރުތ�އް ާބ�ދ�ލުގ�އިާމިފ�ދ� ާގެންދެވުމުގެ ާބ�ހުސްކުރ�މުން ާމިތ ނގ�އި ާއ�ށްާާން ާދިވެހިރ އްޖެ މުޅި

ާލ ބ�ޔ ކުރ�އްވ�އިގެއ�މ ޒު ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާދިވެހި ާޤ�ރ ރުތ�އްާން ާމިފ�ދ� ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާގޮތ�ށް ާހުރި ާމ�ންފ  އި

ނޑުާހިތ�ށްާއ�ރ�ނީާމ ާ�ނ�މ�ާާހުށ�ހ�ޅުއްވ�މުންާގެންދ�ވ  ނޑ�އެޅިގެންާބޮޑ�ށްާވެސްާރ�ނާއ�ޅުގ� ގ�ޅުވީހޭ.ާދެންާހ�މ�ާކ�

ާމި ާމިާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާދ�އްކ�ވ�މުން ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް ސ�ރުކ ރ�ކުާާޖެހެނީ

ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާމެންބ�ރުންނެއް.ާއ�ޅުގ� ާތިއްބ�ވ  ާމ�ޤ މެއްގ�އި ާއެހެން ާމެންބ�ރުންނެއް ާބޯޑު ވ�ނީާާނުތިބޭނޭ
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ާއެާ ާމިނިސްޓ�ރުންނޫނެކޭ ާޙ�ޤީޤ�ތެއްާނޫނޭ.ާސްޓޭޓް ާބޮޑެތިާާއީކީ ާތ�ންތ ނގެ ާއެހެނިހެން ާއެބ�ތިއްބެވިއޭ ާބޭފުޅުން ފ�ދ�

ާ ާއެހެންވީމ މ�ޤ މުތ�ކ�ށް ާދ�އްކ�ވ�މުންާާެއަކްނ އެ � ޢ�އްޔ�ންކުރ�އްވ ފ�އި. ާއެއްގޮތ�ށް ާޙ�ޤީޤ�ތ  ާވެސް ވ ހ�ކ�ތ�އް

ނޑުާއެއްބ�ސް.ާގެން ާމ�ޖިލީދ�ވ ށޭ.ާއ�ޅުގ� ާމުސ ރ�އްޔިތުންގެ ާމެންބ�ރުންގެ ރުފިޔ ާއ�ށ�1111ާާްރ�ާހުގެާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާކުޑ� ާޤ�ވެސް ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެއ ާކުރ�ންވީ. ާހ�މ� ާއެކ�މ�ކު ާބޭނުންބޫލުކުރ�ން. ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ވ�ނީާާއެކީގ�އި

ާއެ ާދެއްވ�ންވ ނޭ ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާތިއްބ�ވ ާރ�އްޔިތުންގެ ާގެާބޭފުޅުން އެއްާނެ

ބޭފުޅުންގެާފޯނުާާބޭފުޅުންގެާދ އިރ ާއ�ށްާދ�ތުރުާކުރ�އްވ ނެާދ�ތުރުާޚ�ރ�ދުާދެއްވ ފ�އި،ާއެާބޭފުޅުންާއެާދެއްވ ފ�އިާއެ

ާބޭފުޅުންނެކޭާ ާތިއްބެވި ާދެން ާވ�ޒީރުންނެކޭ ާހ�މ� ާހ�މ�ޖ�އްސ�ވ ލ�އްވ ފ�އި ާމިގޮތ�ށް ާދެއްވ ފ�އި،ާމިކ�ންކ�ން އެލެވެންސް

ރުފިޔ ާއ�ށްާމުސ ރ�ާކުޑ�ކުރ�ންާވެސ31111ާާްާނޫނ�1111ާޭކ ރުާވެސްާދެއްވ ފ�އިާދެންާާއެއްާއުސޫލެއްގެާމ�ތިން

ާތ އީދުާ ނޑު ާއެއީކީާއ�ޅުގ� ާދެމުން ާހިފ�އިގެން ާމުސ ރ�އިގެ ާމެންބ�ރުންގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާހ�މ�އެކ�ނި ކުރ�މޭ.

ނޑެއްާޤ�ބޫލެއްާނުކުާއޭގ�އިާއޮތްާއެންމެާޒިންމ ދ ރުާގޮތް ނޑުާމިކ�މ�ކ�ށްާއ�ޅުގ� ދެންނެވީާާރ�މޭ.ާއ ދެ،ާމިހެންާއ�ޅުގ�

ާކުޑ�އިމީސްކޮށްާ ާބޭފުޅުންނ�ށް ާތިއްބެވި ާމ�ޤ މެއްގ�އި ާވ�ކި ާކޮންމެހެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިސ ލ�ކ�ށް އެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ

ާނިސްބ�ތުންާ ާވ�ޒީރުންނ�ކީ ާގޮތުން. ާދެންނެވުމުގެ ާމިސ ލެއް ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާނޫން. ާދ�ންނ�ވ ކ�ށް އެއްޗެއް

ނޑު ާންސްާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާލިވިންާވެވެދ ނެ.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާފޯނުާއެލ�ވުރެާމުސ ރ�ާކުޑ�ާކ�މ�ށްާާމެންނ�ށްއ�ޅުގ�

ާނުވ� ާތެރެއ�ށް ާއ�ތޮޅު ާއ�ދި ާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ާދ�ތުރުއެލެވެންސް ާތެރެއ�ށް ާރ އްޖެ ާޚ�ރ�ދުާތ� ކުރެއްވުމ�ށް

ގޮސްާވ�ޒީރެއްގެާާވުމ�ށްާޚ�ރ�ދުާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާމިހެންކުރެއްއ�ދިާރ އްޖެާއިންާބޭރ�ށްާދ�ތުރުާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .

ާމ�އްާ ާމ�ހެއްގެ ާއެވްރެޖުމ�އްޗ�ށް ާބ�ލ އިރު ާމ�ހ�ކ�ށް ާޗ�ށް، ާޚ�ރ�ދުވެގެންާލ�އްކ�އ�ށ3ާްކޮށް ާއެބ� ާމ�އްޗ�ށް ދޭ.ާާވުރެ

ާވެސް ާމިހ ރު ާލިބިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނީ ާހ�މ�އެކ�ނި ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާލިބެމުންދ ާާއެކ�މ�ކު 0�ާމި

ާމި ާކ�ންބޮޑުވެގެން ާއެކ�މ  ާބޮޑުވެގެން ާމުސ ރ� ާމެންބ�ރުންގެ ާމ�ޖިލިސް ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެކ�މ�ކު ާރުފިޔ . ވ ހ�ކ�ާާހ ސް

ާ ާނޫނެކޭ ާބުނެފިއޭ ާރ�އްޔިތުން ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބ�އެއް ާއ�ދި ރުފިޔ �1111ާާދ�އްކ�މުންދ އިރު

ާކ�މެ ާއ�ޅުގ�ނ�ގ ނެ ާނެތޭ. ާއެއްގޮތ�ކ�ށްއް ާބުނެފިނޑު ާއެހެން ާރ�އްޔިތުން ާނުކުރ�ން ާޤ�ބޫލެއް ާބުނިާާވެސް ކ�މ�ކ�ށް.

ާމެންބ�ރުންގެާ ާނުވ�ތ� ާވ�އްޓ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއ�ގު ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއ�އިސް ާމިތ�ނ�ށް ާބޭފުޅުން ާބ�އެއް ކ�މ�ކ�ށް.

ާވ�އްޓ  ާމުޒ ހ�ރ އ�ގު ާމިތ ގ�އި ާލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާނުކުރ  ާދ�ންނ�އެއް ާސ�ތޭކ�ާވ ހ�ކ� ާސ�ތޭކ�އެއްހ ، ާނެތިން. ވ ކ�ށް

ތެރޭގ�އިާނެތްާވ ހ�ކ�ާއެއްާވެސްާނުދ�ންނ�ވ�ން.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާއެއީާމުޅިާރ�އްޔިތުންާފ�ންސ ހެއްހ ާރ�އްޔިތުންާއޭގެ

ނޑ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާޤ�ބޫލުނުކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ާއެއްޗެއް ާމިާާބުނި ާއިންތިޚ ބުވެގެން ާދ އިރ އ�ކުން ާހ�މ� ވެސް

ާއެމ�ޖިލީހ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމީހެއް. ާހުރި ާއ�އިސް ާއެއްވެސްާާށް ާދ އިރ ގެ ާފޮނ�ދޫ ާހ�އްދުންމ�ތީ ާނިސްބ�ތްވ  ދ އިރ އ�ކ�ށް

ާލޮބުވެތިާ ާއެއްވެސް ާގުޅ ފ�ާރ�އްޔިތ�ކު ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބޮޑުކޮށްގެންާރ�އްޔިތ�ކު ާއެލެވެންސް ާބޮޑުވެގެން ާމުސ ރ� އެއް

ާއެހެން ާނުދ�އްކ�ވ . ާއެއް ާވ ހ�ކ� ާކ�ންބޮޑުވެގެން ާމިާއެކ�މ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވިދ ޅެއްާާވެގެން ާރ�އްޔިތުންނެއް ދ�ންނ�ވ�ނީ
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ާ ާއެ ާނުވެއޭ ާވިދ ޅެއް ާރ�އްޔިތުންނެއް ާވިދ ޅެއް، ާބޭފުޅ�ކު ާއެއްވެސް ާތެރެއިން ާރ�އްޔިތުންގެ ރުފިޔ �1111ާާނުވެއޭ

ާއެ ާކުރީމ� ާކ�ންާއިތުރު ާއެއ�ށްވުރެބޭފުޅުން ާއެއް. ާވ ހ�ކ� ާދ�ާާމ ާބޮޑުވ  ާއެބ� ާމިއ�ދު ާރ�އްޔިތުން އްކ�ވ�އޭާބޮޑ�ށް

ާއ�ށްާ ާޕ ޓީ ާހިންގ  ާވެރިކ�ން ާމިއ�ދު ާކުރިމ�ތިލ�އްވ�އިގެން ާއިންތިޚ ބ�ކ�ށް ާމިދެންނެވިހެން ނޑު އ�ޅުގ�

21111ާރުފިޔ ާއިން،�1111ާާނިސްބ�ތްވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާބޭފުޅުންާފެއިލްވެވ�ޑ�އިގ�ތީމ�ާކޮންމެވެސްާނ�މެއްާކިޔ ފ�އިާ

ާއިން،ާ ާކ�ނޑ�އެޅ41111ާިރުފިޔ  ާމުސ ރ� ާއިން ާދ އިރ އ�ކ�ށްާރުފިޔ  ާއެ ނޑު ާއުފ�އްދ�އި،ާއ�ޅުގ� ާމ�ޤ މުތ�އް ފ�އިވ 

ާ ާކުރިމ�ތިލެއްވި ާދ އިރ ގ�އި ާފޮނ�ދޫ ާހ�އްދުންމ�ތީ ާާ�ނިސްބ�ތްވ  ާކުރިމ�ތިލެއްވި ާއެމް.ޑީ.ޕީން ނޑިޑޭޓުން ާ�ކެ

ާ ާއެ ާފެއިލްވީ. ނޑިޑޭޓުން ާާ�ކެ ާވ�ނީ ާމިއ�ދު ނޑިޑޭޓުންނ�ށް 2�111ާާކެ ާމ�ޤ މ41111ާާުރުފިޔ  ރުފިޔ ގެ

ރުކ ރ�ށްާވުރެންާތުންާސިޔ ސީާމ�ޤ މުތ�އްާކުރީގެާސ�ގޮާދެއްވ ފ�އި.ާއެކ�މ�ކު،ާމިާވިދ ޅުވ�ނީާސިޔ ސީާއިވ ފ�ާއުފ�އްދ�

ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއްާ ާގިނ� ާވ�ރ�ށް ާކުޑ�ކުޑ�ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާޚ�ރ�ދު ާހިންގ�ނީ. ާމި ާތިމ�ންނ�މެން ާސ�ރުކ ރެކޭ ާކުޑ� މ 

ގެންދ�ވ�މޭ.ާމިފ�ދ�ާވ ހ�ކ�ފުޅުތ�އްާ މީޑީއ ާމެދުވެރިކުރ�އްވ�އިާނޫނީާމިާމ�ޖިލީހުގ�އިާތެދުވެވ�ޑ�އިގެންާކުރ�އްވ�މުންާއެބާ�

ާމިއ�ދުާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާދ�އްކ�ވ ކ�ން ާގޮތ�ށް ާއޮޅިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާދ�އްކ�މުން، ާގޮތ�ށް ާއޮޅޭ ރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާޢިއްޒ� ާބ�އެއް ާކެރެންޖެހެނޭ. ނޑުމެނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހ މ�ކުރ�ން ާޙ�ޤީޤ�ތް ާކ�މެއް. ާމެންބ�ރުންާހިތ މ�ކުރ�ންޖެހޭ ތްތެރި

ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމިނިސްޓ�ރުކ�މ އިާާމިތ ނގ�އި ާފިނޭންސް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ދ�އްކ�ވ�މުން

ާޙ�ޤީޤ�ތެއް.ާމިއ�ދުާ ާއެކ�ންާއޮތްގޮތް.ާޤ�ބޫލުކުރ�ންޖެހޭ ާއޭރު ާއ�ނެއްާކ�މ�ކ ާކުރ�އްވ�އިފިއޭ.ާއެއީ ސިފ�އިންގެާވެރިކ�މ 

ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީ ާއެހެން ާއެގޮތ�ކ�ށްާއޮތީ ާއެކ�ން ާވެރިކ�މުގ�އި ާމި ާމިއީ. ާވެރިކ�މެއް ާގެންދ�ވ  ާކުރ�އްވ�މުން ާދ�ށުން ާގެ

ާއ�ހ�ރުގެާސ�ރުކ ރެއްގ�އިާއ�ޅ�އިގ�ނެގެންާއެާވ ހ�ކ�ާއެއްާވެސްާމ21ާިޮކްނެމެހްނ � ނެތްާކުރެއްވޭކ�ށެއް.ާއެހެންވީމ ާ

ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ�ންވީ. ާޙ�ޤީޤ�ތ�ކ�ށް ާނެތް. ާކ�މެއް ާދ�އްކ�ވ ނެ ާދެތެރޭގ�އިާާތ ނގ�އި ާމެންބ�ރ  ާހުށ�ހެޅުއްވި ާޤ�ރ ރު މި

ާއެބ� ާވިސްނ ލ�ން ނޑުމެން ާމ�ހ�އ�ޅުގ� ާއ�ށް ާގެ ާއެކ�މ�ނ ގެ ާޖެހޭ. 4ާާކު ާއެކ�މ�ނ ާ�ލ�އްކ� ާވ�ންނ ތީ ާރުފިޔ  ާލ�އްކ�

ާކ�މ�ކ� ާބޮޑު ާމ  ާދ�އުއ�ކ�ށް ާނުވ ނެ. ާބޭފުޅުންނ�ށްާށް ާއެކިއެކި ާތިއްބެވި ާމ�ޤ މުތ�ކުގ�އި ާއެކިއެކި ލ�ތުގެ

ާއ އިާލިބިވ�ޑ�އިާ ާމުސ ރ� ާއިގ�ންނ�ވ  ާއިން،ާާ�ނ ޔ�ތުގެާގޮތުގ�އި ާލިބޭ.0ާާލ�އްކ� ާރުފިޔ  ާއ�ށް ާގެ ާއެބ� ލ�އްކ�ާއިން

ާ ާމި ާމިދ�އްކ�ނީ ާވ ހ�ކ� ާމި ާވެސް ާފ�ހ�ރެއްގ�އި ނޑު ނޑ ލ��1111ާއ�ޅުގ� ާކ� ާކ�ންބޮޑުވެގެރުފިޔ  ާއެކ�މ�ކ  ނެއްާފ ނެތީ

ނޑ�ށްާހެޔޮާމިާ ނޑ ލިޔ�ސް.ާއ�ދ�1111ާިނޫން.ާއ�ޅުގ� ރުފިޔ ާއ�ކީާމިހ ތ�ނ�ށްާދިންާއެއްޗެއ�1111ާާްމިާާރުފިޔ ާކ�

ާނޫން.ާހ�މ�އެކ�ނިާއެއްޗެއްގ�އިާލިޔެލ ފ�ާ ާމީޑިޔ ާވެސް ާތ�ންތ ނގ�އިާއިާއޮތީ.ާއެކ�މ�ކު،ާމިހ ރު ާއެހެން ާއ�ދި ގ�އިާވެސް

ވ ހ�ކ�.ާާރުފިޔ ާއިތުރުކުރ�1111ާިވެސްާވ ހ�ކ�ދެކެވެމުންާދ�ނީާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާމެންބ�ރުންގެާމުސ ރ�ާއ�ށްާ

ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާމިާާވެސްާއެއީ ާއ�ދި ާދ�ންނ�ވ�މުން ާވ ހ�ކ� ާތ އީދުނުކުރ  ާޤ�ރ ރ�ށް ާމި ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނޫން. ޙ�ޤީޤ�ތެއް

ާ ާއިޤުތިޞ ދީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުށ�ހެޅުއްވި ލ�ތ�ށްާހ ޤ�ރ ރު

ާއެ ާއެާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެން ާޚ�ރ�ދުާބޭފުޅުން ާފުރިހ�މ�ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާވިދ ޅުވ  ާމ�ޤުޞ�ދު ާހިންގުމުގެ ާސ�ރުކ ރެއް ކުޑ�
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ާމިއ�ދުގެާ ާހުއްޓ ލެއްވުމ�ށް ާއުފެއްދެވުން ާމ�ޤ މުތ�އް ާސިޔ ސީ ާނެތް ާބޭނުމެއް ާގެންދ�ވ  ާއުފ�އްދ�ވ�މުން މިއ�ދު

ާވެސްާދ�ންނ�ވ�އި،ރ�އީސުލް ާޤ�ރ ރުާޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށް ާއެފ�ދ� ާވެސް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމި ާހުށ�ހ�ޅުއ�ދި އްވ�އިގެންާމުޅިާތ�އް

ާލ ބ�ޔ  ާމ�ޤ�އުމުގެ ާމ�ންފ އ�ށްޓ�ކ�އި ާމިއ�ށްވުރެއި ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާސ�އްކ�ތްކުރެއްވުން ާއެ ާވ ހ�ކ� ާރ�ނގ�ޅުވ ނެ މ 

ާޝުކުރިއްޔާ  ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާފުރުޞ�ތ�ށް ާދެއްވި ާނިންމ ލ�ން. ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ލ�މުން މެންބ�ރު

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން

އެއްާގ�ޑިއިރުާމިއ�ދުާމިާ�ޝުކުރިއްޔ .ާއެޖެންޑ ާއ�އިޓ�މުާ ނޑ�އެޅިފ�އިވާ  ާހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާާއ�ށްާކ�

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން

ާ ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�އިޓ�މު ާއެޖެންޑ  ާހ31ާުމިދ�ނީ ާނުނިމި ާއ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާފ�ރެސްމ ތޮޑާ 31.3ރި .

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާާދ އިރ ގެ ާމުއްޠ�ލިބު ާއިބްރ ހީމް ާޤ މެންބ�ރު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާނ�ންބ�ރު ގެާދިވެހިރ އްޖ�0/31ާާޭނޫނު

ާއިާ ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ާބ�ހުާކުންފުންޏ  ާބިލުގެ ާކުޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެ ާބ�ހުސް ާބިލ�ށް ާމި ާގެންދިއުން. ސްކުރުމ�ށްާރިއ�ށް

ާ ާއ�ށް 43ާާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޢިއްޒ�ތްތެރ22ާާިމިނެޓުއިރު، ާނިސްބ�ތްނުވ  ާޕ ޓީއ�ކ�ށް ާވ�ކި މިނެޓުއިރު،

ާ ާ،�1ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާއ�ށް ާޕީ.އޭ ާނުދ�އްކ�ވ . ާވ ހ�ކ�ފުޅު ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއްވެސް މިނެޓުއިރު،30ާާއ�ދި

ާވ� ާކޯރ�މް ާހ�މ�ވެފ�އި. ާވ�ނީ ާވ�ގުތު ާޕ ޓީގެ ާމ�ސ�އްކ�ތްާޤ�އުމީ ާމ�ޖިލީހުގެ ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާގެއްލިފ�އި. ނީ

ާ ާގޮތުން ާއޮންނ� 31:21ާާހ�މ�ޖެހިފ�އި ާފެށިގެން ާމ21ާިއިން ާދ ން ާހުސްވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށް ޖެހެނީ.ާާމިނެޓުގެ

ާ ާޖ�ހ�އި ާރ�ނގ�ޅުބީލު ާގެއްލުމ�ށްފ�ހު ާކޯރ�މް ާގެންދ�ނިކޮށް ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން ނޑުމެން ާވެސ31:21ާާްއ�ޅުގ� ާވީއިރު

ނޑުާމިހިސ ބުންާކޯރ�މްާހ�މ�ވެފ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތ�ށްާތ�ންދެން.21ާާނުވ ތީާއ�ޅުގ� މިނެޓުގެާހުސްވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްާމ�ޖިލީހުގެ

ނޑުާއުއްމީދުކުރ�ންާ ާމ�ތިންާހުރިހާ 33:11އ�ޅުގ� ނޑުމެންާމ�ސ�އްކ�ތްާފ�ށ އިރުާކޯރ�މްާހ�މ�ވ ނެާގޮތެއްގެ ގ�އިާއ�ޅުގ�

މެންބ�ރުންާވެސްާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްދެއްވ ނެާކ�މ�ށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާޕ ޓީތ�ކުންާވެސްާއ�ދިާވ�ކިާޕ ޓީއ�ކ�ށް ާނިސްބ�ންނުވާ 

ާ

 ]އ�ށ33�1�ާާްއިންާާ��:31ހުސްވ�ގުތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:



 41

ާގެންދ�� ` ާކުރިއ�ށް ާޖ�ލްސ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ�ހުސްވ�ގުތުކޮޅ�ށްފ�ހު ާމި ާން ާނ�ންބ�ރު ާއެޖެންޑ  ާ.31ށ�ނީ.

ާ ާނ�ންބ�ރު ާއެޖެންޑ  ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާފ�ރެސްމ ތޮޑ 31.3ާނުނިމިހުރި ާރ ހީމްއިބްާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާއިޞްލ ޙުގެނ�އުމުގެާޤ ނޫނ�ށްާކުންފުންޏ ާބެހޭާދިވެހިރ އްޖޭގ�0/31ާެާނ�ންބ�ރުާޤ ނޫނު� ހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާމުއްޠ�ލިބު

ާކުރިއ�ށްާބިލު ާމިާބ�ހުސް ާފުރުޞ�ތު ާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ އިރ ގެާާގެންދިއުން. ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  އ�ރުވ�ނީ...

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠ�ލިބ�ށް.ާ

 

  ވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠ�ލިބުާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

���ާ�ާ ާއ ދެ،ާ � ާ���� ���ާ������ާ������ ���� ��. ާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް. ާރ�އީސް، ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާހުށ�ހެޅީާމި ާއިޞްލ ޙު ނޑުާމިބިލ�ށް ާމިއ�ދުާމިާއ�ޅުގ� ާދެންނެވިން ާހުށ�ހ�ޅ�މުންާވެސް ޤ�އުމުގ�އިާހިނގ�މުންދ ާާބިލު

ާމި ާމިާކ�ންތ�އްތ�ކ އި ާކުންފުނިތ�ކ އި ާހުރި ާއުފެދިފ�އި ާމިހ ރުާާޤ�އުމުގ�އި ާކޮންމެހެން ާމިއީ ާބ�ލ  ކ�ންތ�އްތ�ކ�ށް

ާއެހެންމެ،ާބ�އެއްާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާވިދ ޅުވިާފ�ދ�އިންާމިހެންާމިާާކުރ�ންޖެހިއްޖެާކ�މެއްާކ�މ�ށްާފެންނ ތީ.ާހ�މ�ާ

ާމި ާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް ާއެހެން ާގެންނ�ންާޤ ނޫނ�ށްާބިލ�ށް ާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް ާވ ހ�ކ�އެހެން ނޑުާާނުޖެހޭ ާއ�ޅުގ� އެއް

ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާހިނގ�މުންދ  ާމިހ ރު ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާބޭންކުާނުދ�ންނ�ވ�ން. ާމޯލްޑިާއ އި، ާމިާާވްސްއޮފް އ އި

ާއެސް.ޓީާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ާސ�ރުކ ރ އ އި ާކުންފުނިތ�ކ�ކީ ާމި ާދިވެހިާާ.އޯ ާވެސް ާހިއްސ ދ ރުން ާޢ އްމު އެކީގ�އި

ާވެގެންާތ�އްާބ�ނގުރޫޓުއެކީގ�އިާމިާކުންފުނިާވުމ ާކ�ށްވ ާކުންފުނިތ�ހިއްސ މިދެންނެވީާދިވެހިާރ�އްޔިތުންާާ�ރ�އްޔިތުން

ާކުންފުނިތ�އް ާމި ާހ ލ�ތްތ�ކުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެާާދ  ާދ�އުރެއް ާކޮންމެވެސް ާހިފެހެއްޓުމ�ށްޓ�ކ�އި ާގޮތުގ�އި ރ�ނގ�ޅު

ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާއޮންނ�ންޖެހޭނެ ާއެހެންާމ�ޖިލީހ�ށް ާއޮތްާޤ�ބޫލުކުރެވޭ. ާއެ ާމިހ ރު ާކުންފުނިތ�އް ނޫންނ�މ�،

ާއެކީގ�ާ ާދ�ރ�ނިތ�ކ  ާވެސް ާމިއ�ހ�ރު ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާއ�ހ�ރެކޭ ާމިދިޔ� ާއ�ދި ާކުހ ލ�ތުގ�އި ާކ�މ�ށްާއި ާއ�އިސްފި ާންފުނިތ�އް

ާކ�ނވެއްޖެާ ާބ�ޔ�ކު ާއުފުއްލ�ންޖެހޭނެ ާޒިންމ  ާއޭގެ ާވެސް ާޖ�ވ ބުދ ރީއްޔ  ާއެ ާގޮތްތ�ކެއްާޑ�އެޅުމ�ށްޓ�ކ�އި. ކުރުވޭނެ

ާފ�ހ�ރުާބ�އެއް ާދެ ާބ�ދ�ލުވެގެންާާބ�އެއްާކުންފުނިތ�ކުގެާމެނޭޖިންާފ�ހ�ރުާހޯދުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާމިހ ރުާއ�ހ�ރ�ކު ޑިރެކްޓ�ރުން

ާހ�މ�ހިނގ�އިދ ނެ .ާާ ާމިއ�ދު ާވުމ ާބޭންކުއެހެންމެ، ާމީހ�ކ�ށް ާބޭރު ާހުރީ ާހ�ވ ލުވެފ�އި ާމޯލްޑިވްސް އެކީގ�އިާާއޮފް

ާއެސް.ޓީ.އޯާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާވެގެންދ ނެ.ާާއ އިާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީާއ އި ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާބ�ޔ�ކުާހިންގ  ާބޭރުގެ ާމ ދ�މ  އ�ކީ

ާފެނިގެންާ ނޑުމެންނ�ށް ާކޮމްޕެނީގެދިާއ�ޅުގ� ާއެއ�ރޕޯޓްސް ާާޔ� ާއެއ�ރޕޯޓްާބޯޑު ާބ�ދ�ލުކުރ�އްވ  ސ�ރުކ ރުން

ާމި ާއެއީ ާއުސޫލު. ާގެންގުޅުއްވި ާދިނުމުގ�އި ާކުއްޔ�ށް ާއެސެޓުޤ�އުާޖީ.އެމް.އ ރ�ށް ާހުރި ާވިއްކ ލުމުގ�އި މ�ށްާތ�އް

ާސ�ރު ާވިއްކ ލުމ�ށް ާމުދ  ާވިޔ�ކުންފުނިތ�ކުގެ ާއުސޫލ�ކ�ށް ާގެންގުޅޭ ާމ�ޖިލީހުގެާކ ރުން ާރ�އްޔިތުންގެ ނުދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާއ�ހ�ރުާ ާމިއ�ންނ� ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ. ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާއޮންނ�ންޖެހޭނެ ާދ�އުރެއް ކޮންމެވެސް

ާ ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސ�13�ާާީއ ދެ، ާއ�ހ�ރު ާވ�ނ� ާސ�ރުކ ރ�ށް ާވިއްކ�އިގެން ާހިއްސ  ާހޯދުމ�ށްާާ�ގެ ާރުފިޔ  މިލިޔ�ން

ާހިމ�ނ ފ�އިގ�ބ�ޖެޓު ާހ�މ�އި ާމޯާވޭ. ާއޮފް ާބޭންކު ާވ�ނީާއެހެންމެ، ާސ�ރުކ ރުން ާވެސް ާވިއްކ ލުމ�ށް ާހިއްސ  ލްޑިވްސްގެ
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ާއެންގ�ސްތު ާހުރި ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ާމުއ�އްސ�ސ ކުރ�އްވ ފ�އި. ާއެއް ާލިބޭ ާފ�އިދ  ާމިހ ރުާާކ�މ�ށްާމެ ާދިރ ގު ވ 

ާއެ ާފ�އިސ ާވިއްކ ލުމ�ށްފ�ހު ާހުރި ާއެާާތ ނގ�އި ާވެސްާާއ އި ާކ�މެއް ާނުނިންމ  ާބ�ހ  ާމުދ ތ�އް ތ ނގެ

ާބ�ޔ�ކ�ށްާ ާބޭރު ާހިއްސ  ާމޯލްޑިވްސްގެ ާއޮފް ާބޭންކު ާއޮއްވ  ާއެކ�ން ާހ ލ�ތުގ�އި ާއެ ާހ�މ� ާނޭނގޭ. ނޑުމެންނ�ކ�ށް އ�ޅުގ�

ާއެާ ާއެހެންކ�މ ާާވިއްކ ލ  ާނޫން. ާކ�މެއް ާޤ�ބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހެދުމ�ކީ ޤ ނޫނ�ށްާާމިާ�އެކީގ�އިާގޮތ�ށް

ާމިފ�ދ�ާ ާގެނެސް ާބ�ދ�ލުާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް ާހިނގ�އްޖެގޮތ�ކ�ށް ާާކުރެވިގެން ާދިވެހ�ނ�މ� ާވެސް ާޔ�ޤީނުން ހިރ އްޖޭގ�އިާމ�

ާޕ�ބްލިކު ާހިތްހ�މ�ޖެާހުރި ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ާހ�މ�ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާލިބިގެންދ ނެ. ާކޮމިޓީާާކު،ާމިއެއ އެާހުމެއް ޤ ނޫނ�ށް

ާގެންނ�ވ ާބ� ާމިއ�ށްވުރެާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާބ�ދ�ލުތ�ދ�ލުތ�ކުގެާތެރޭގ�އި ާދ އިރ އެއްގ�އި ާވެސްާކެއްާފުޅ  ާދިޔުމ�ކީ ގެނެވިގެން

ނޑުމެންާއުއްމީދުކުރ ާކ�މެއް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާމިހ ރުާކުންފުނިތ�ކުގެާބޯޑުާއެކުލ�ވ  ގޮތުންާމިދެންނެވިާާލ އ�ޅުގ�

ާރިކ�ންތ�އް ާބޭންކުތ�ކ�ށް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާމޯލްޑިވްސްާާޢ ޔ�ތްކޮށް ާސ�ރުކ ރުއޮފް ާބޯޑު ާބ�ދ�ލުކުރ�އްވ�އިފިގެ ނ�މާ�ާން

ާފ�ސޭހ�ވެާބޭންކު ާހިނގ ވިއްކ ލުމ�ށް ާނުކުރެވޭނެގެން ާކ�ން ާއެ ާމިއ�ހ�ރު ާނޫނީ ާއ�ހ�ރު ާމިއ�ންނ� ާމިާާދ ނެތީ ާގޮތ�ކ�ށް

ާއިޞްލ ޙު ާމިޤ ނޫނ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގިނ�ާާގެނެވޭތޯ ާއުއްމީދުކުރ�ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ  ކުރީ.

ާތ އީދ ޢިއް ާމެންބ�ރުންގެ ާއ�ާމިާއެކީގ�އިާޒ�ތްތެރި ާކ�މ�ށް.ާބިލު ާހިނގ�އިދ ނެ ާފ ސްކުރެވިގެން ނޑުމެންނ�ށް ޅުގ�

ާއެާ ާނުވިއްކ�ވ  ާސ�ރުކ ރުން ާއިތުރ�ށް ާދެން ާކުންފުނިތ�އް ާހުރި ާމިހ ރު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާއުއްމީދުކުރ�ނީ ނޑު އ�ޅުގ�

ާރ�ނގ� ާހޯއްދ�ވ�އިކުންފުނިތ�އް ާގޮތްތ�ކެއް ާކުރެވޭނެ ާކޮޅު ާބޭނުންވ  ާފ�އިސ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް. ންމެާދެއްވ ނެ

ކ�މ�ށް ނޑުމެންގެާކުންފުނިތ�އްާވިއްކ ލާ  ނޑުމެންގެާހ ލ�ތުާދ ނީާދުވ�ހެއްާދުވ�ހ�ކ�ށްާާވ�ގުތެއްގ�އިާއ�ޅުގ� ވ ނ�މ�ާއ�ޅުގ�

ާ ާއެާދ�ށ�ށް. ާާއެހެންކ�މުން، ާގޮތ�ކ�ށް ާވެސްާނޫން ާކ�މ�ށް ާގެންގުޅުއްވ ނެ ާމުސްތ�ޤުބ�ލުގ�އި ާވިސްނުން ސ�ރުކ ރުން

ނޑުާއުއްމީދުކުރ�ން.ާޝުކުރިއް ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.އ�ޅުގ� ާޔާ 

ާ

ާޤ�ސ�މްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމ�ދުމުޙ�އްާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާތިނ�ދޫ

ާޝު ާރ�އީސް.ކުއ ދެ، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާާރިއްޔ  ާނ�ންބ�ރު ާއިޞްލ ޙެއްާާކުންފުންޏ �0/31ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނ�ށް ބެހޭ

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރިގެނ�އުމ�ށް ާދ އިރ ގެ ާމުއްޠ�ލިބުާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާއިބްރ ހީމް މެދުާާއިޞްލ ޙ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާމެންބ�ރު

ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދެކޭގޮތް ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކޮށްލ ނ ން. ާހ މ� ާސ�ރުކ ރު ާކުންފުނިތ�އް މެދުވެރިކޮށްާހިއްސ 

ާނޫން ާރުޅިއ�ރުވ  ާރ�އްޔިތުން ާހުއްޓުވުމ�ށް ާޚިދުމ�ތްތ�އް ާދެމުންދ  ާއ�ރުވ ާާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާރ�ތ�ށް ާރ�އްޔިތުން ނ�މ�

ާރިޔ ސ�132ާާީ ާއ�ހ�ރު ާފެއިލްާވ�ނ� ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާކޮށްލުއިންތިޚ ބު ާމ�ށް ާހީލ�ތްތެރި ާއޮތް ާކ�މ�ށްާލ ފ�އި ބިލެއް

ާއެސް.ޓީ.އޯ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ�ންނ�ވ ނީ. ނޑު ާއެތެރެކުާާއ�ޅުގ� ާކ ޑު ާއެތެރެކުރ  ާހުއްޓ އ�ށް ާމިފ�ދާ�ރުން ލުމ�ށް

ނ�ކ�ށްާއެއްާމެދުވެރިކޮށްާކޮށްލުމ�ކީާނުލ ހިކުާފ�ސޭހ�ާކ�މެއް.ާމިފ�ދ�ާއޮޕ�ރޭޝ�ގ�އިާހުންނ�ވ ާއެމް.ޑީކ�މެއްާއެސް.ޓީ.އޯާ

ާރ އްޖެ ާބ�ދ�ލ�ކުން ާކުޑ�ކުޑ� ާފ�ސޭހ�އިާގެންނ� ާހ�މ� ާހުއްޓ ލުމ�ކީ ާއެތެރެކުރުން ާބ ވ�ތްތ�އް ާކ ޑުގެ ާއެތެރެކުރ  ންާއ�ށް
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ާއޯގ  ާއ�ދުގެ ާކ�މެއް. ާއ�ތޮޅުާކުރެވިދ ނެ ާސ�ރުކ ރުން ާޚިދުމ�ތްތ�އްާތެރޭތެރި ާއ�ސ ސީ ާބޭނުންވ  ާރ�ށްތ�ކ�ށް ގެ

ާމ�ޤު ާމ ތް ާއުފ�ފޯރުކޮށްދިނުމ�ށް ާޔުޓިޞ�ދެއްގ�އި ާޚިދުމ�ތްތ�އްާއްދ ފ�އިވ  ާދެމުންދ  ާމެދުވެރިކޮށް ާކުންފުނިތ�އް ލިޓީޒް

ާކުރެވެމުންހުއްޓު ާމ�ސ�އްކ�ތ�އްާާވުމ�ށް ާމިލ ފ�ާދ  ާބޮޅެއް ާއިތުރު ާއޮތް ާާއި ާމިއ�ދުާބިލ�ކީ. ާރ�އީސް، ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާކުރ� ާކުންފުނިތ�ކުން ާޔުޓިލީޒް ާވ�ނީ ާރ�އްޔިތުން ާއ�ތޮޅުތ�ކުގެ ާމި ާމ�އްވ�މުން ާބ�ލ�އިގ�ނެާގެންދ�ވ  ސ�އްކ�ތ�އް

ާކުންފުނިތ�ޔިރ�އް ާއެ ާވ�ނީ ާއިތުބ ރު ާފުރިހ�މ� ާތުންގެ ާރ އްޖޭގެ ާލިބިފ�އި. ާއ�މ ޒުކޮށްާސ�ރ�ހ�8ާކ�ށް އްދ�ކ�ށް

ާ ާޓ ގެޓ8ާުއުފ�އްދ ފ�އިވ  ާވ�ނީ ާކުންފުނި ާއެކުލ�ވ ލ ފ�އިޔުޓިލިޓީޒް ާކުާޕްލޭންތ�ކެއްާާ.ތ�ކެއް ރިއ�ށްާކުރ�އްސ�ވ ފ�އި.

ާ ާޔުޓިލިޓީޒ2ާާްމިއޮތް ާތެރޭގ�އި ާދުވ�ސް ާވެއްޖެއ�ހ�ރު ާވ ސިލު ާއ�މ ޒ�ށް ާމި ާރ�ާކުންފުނިތ�ކުން ާތިބޭނީާނ�މ� އްޔިތުން

ާސ�ރުކ ރ  ާސ�ރުކ ރުާމި ާމި ާއެހެންކ�މުން، ާއ��132ާާއެކު. ާކ މިޔ ބުވ�ނ� ާއިންތިޚ ބު ާރިޔ ސީ ާވ�ރ�ށްާހ�ރު ކުރުމ�ކީ

ާއ�ޅު ާކ�މެއް. ާކުރެވިދ ނެ ނޑުފ�ސޭހ�އިން ާާގ� ާސުވ ލ�ކީ، ާއުފެދޭ ާމ�ހިތުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާދޭާމި ާރުހުން ޖިލީހުން

ާތިާކުންފުންޏެއްގެ ާސ�ރުކ ރުގ�އި ާމި ާއެއް ާތ�ންފީާއެމް.ޑީ ާކޮށްފ ނެޛުއޮތްާސިޔ ސ�ތު ާމ�ސ�އްކ�ތް ބ އޭ.ާމިއީާކުރުމ�ށް

ާމިހ ތ�ނ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ާހިތުގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނިންމުންނިންާާހ�މ� ތ�ކުންާމ ފ�އިވ 

ާކ�މ�ކ�ށް.ާ ާކޮށްފ ނެ ާމ�ޖިލީހުން ާމި ާކ�މެއް ާއެފ�ދ� ާނުކުރެވޭ ާޤ�ބޫލެއް ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާހ�މ� ނޑ�ކ�ށް އ�ޅުގ�

ާހުންނ�ވ�އިގެންާ ާއ�ޑީގ�އި ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާލީޑ�ރު ާޕ ޓީގެ ާޖުމްހޫރީ ާމިއީ ާއިޞްލ ޙ�ކީ ާމި ާރ�އީސް، ޢިއްޒ�ތްތެރި

ނޑ�އެޅިގެންާމިާސ�ރުކ ރު ާހީލ�ތްތެރި،ާވ�އްޓ ލުމ�ާކ� ާއޮތް ާލ ފ�އި ނޑުާހ�މާ�ށްޓ�ކ�އި ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާބިލެއް މ�ކ�ރުވެރި

ާމި ާތިާާފ ޅުގ�އި ާއެދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާނިންމ ލ�މުން ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢީއްޒ�ތްތެރި ދ�ންނ�ވ�ނީ.

ާމެންބ�ރުންާވެސްާމި ާހުރިހ  ާވިސްނ�ވ ާޤ�އުމ�ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފުންކޮށް ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާބިލ�ށް ާޤ�އުމުގެ ހެވ އިާށްޓ�ކ�އި

ާމިާލ ބ�ޔ�ށް ާގޮތ�އެދި ާފ�އިދ ހުރި ާއެންމެ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާއިންތިޚ ބުބިލ�ށް ާރ�އްޔިތުން ާތި ާމ�ންދޫބުންާކ�ށް ކޮށްފ�އިވ 

ާހެވ  ާއެންމެ ާއޭގެ ާލ ބ�ޔ ާާއިރ�އްޔިތުންނ�ށް ާމ�ންފ  ާއެންމެާލިބޭނެާއި ާނިންމ�ވ�އިާާގޮތ�ށް ާނިންމުން ާނިންމ  ފ�ހުން

ާދެއްވުމ�ށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

ާޠ�ފ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މުޞްާމ�ދުމުޙ�އްާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާތިމ�ރ�ފުށި

ާއ ދެ،ޝުކުރި ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިބްރ ހީާއްޔ  ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުއްޠ�ލިބުފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާމް

ނޑުާތ އީާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިވ  ނޑ�އެޅިގެންާއެބ�މިާއިޞްލ ޙ�ށްާއ�ޅުގ� ނގޭާމ�ކ�ރުވެރިާހީލ�ތްތެރިާއެާދެއްާނުކުރ�ން.ާމިއީާކ�

ާމ�ޖިލީހ� ާމި ާދ�ށުން ާއިޞްލ ޙެއްރޭވުމެއްގެ ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިވ  ާމެންބ�ރ�ކީާށް ާބޯޑުގެ ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާކުންފުނީގެ ާކ�ން.

މިާާކުރ ކ�ށްާނުވެސްާޖެހޭނެ.ވުމ�ށްާލ ޒިމުކުރ ާކ�މެއްާނޫން.ާލ ޒިމުާޓ�ރ�ކ�ށްޑ�އިރެކްާކޮންމެހެންާކުންފުނީގެާމެނޭޖިން

ާމި ާބިލުގެާދ�ށ�ށް ާމ�ޖިލީހ�ށްާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިވ  ާމި ާާއެއްޗ�ކީ ާއެާކުންފުނިތ�އް ާގެނެސް ާކުންފުނިތ�އް ާހުރިހ  މިާރ އްޖޭގެ

ާމި ާނޫނިއްޔ  ާދ�ށުން ާއެާމ�ޖިލީހުގެ ާދ�ށުން ާާބޯޑުގެ ާހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި ާގޮތ�ށް ާބޭނުންވ  ާފުރ�ތ�މާ�ބ�ޔ�ކު ފ�ސޭހ�އ�ކ�ށް
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ާއެބ�ާއެކ�ން ާބ�ލ�އިލުމުން ާއިޞްލ ޙު ާމިބިލުގެ ާކ�ން ާބިލެއް ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިވ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއެާފެއްޓުމ�ށްޓ�ކ�އި ނގޭ.

ާމި ާމ ާރ�އީސް، ާގެންނ�ންޖެހޭ ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާމި ާއެާރ އްޖޭގ�އި ާއެބ�ހުރި. ާއިޞްލ ޙުތ�އް އިޞްލ ޙުތ�ކުގެާާބޮޑެތި

ާާތެރޭގ�އި ާދ�ޢުވ ކުރުމ އި، ާކުންފުނިތ�ކ�ކީ ާލިބިގ�ތުމ އި ާހޯާމުދ ދ�ޢުވ  ާމިލްކުކުރުމ އި، ާމުދ  ާދ�ރ�ންޏ ާދުމ އި،

ާ ާހިމެނޭ ާތެރޭގ�އި ާމިކ�ންކ�މުގެ ާޒިންމ ވުމ އި ާފުރިހ�މ� ާވީާާޝ�ޚްސ�ކ�ށްޤ ނޫނީ ާޤ ނޫނުާރ އްާމިއިރު ާކުންފުނީގެ ޖޭގެ

ާތ�ންފީޛުކުރެވިގެ ާނުދޭ. ާމިާއެނެއް ާސިފ�އެއްގ�އި ާއެއްވެސް ާބ�ލ�އިގެންފ�ާޤ ނޫނީ ާތ�ނ�ކުން ާއެއްވެސް އެއްާރ އްޖޭގެ

ނޑ�ށްާއެ ނޫނިއްޔ ާރ އްޖޭގެާރ�އްޔިތުންާާރ އްޖޭގެާކުންފުނީގެާޤ ނޫނ�ކީާމިާާމިާނގޭާމިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނ�ށްނެތް.ާއ�ޅުގ�

ާމިާމި ާއެާރ އްޖޭގެ ާނޫނިއްޔ  ާބ�ޔ�ކު ާތިބި ާާތ ނގ�އި ާމޮޅުކ�މުން ާރ އްޖޭގެާހ�ދ ބ�އެއްގެ ާމި ާނޫން ާޤ ނޫނެއް ފ�އިވ 

ެއީއ � ކުންފުނީގެާޤ ނޫނ�ކީ.ާއެއީާއިނގިރޭސިވިލ ތުގެާކޮމ ޝ�ލްާޤ ނޫނުގެާތެރެއިންާއ�އިސްފ�އިވ ާއެއްޗ�ކ�ށްާވީހިނދު

ާކުރީގ�އި.ާމީގެާއެއް.ާމިަތުރަޖމާ  ާހ�ދ ާމީގެ ާކުންފުނިތ�ކުގެާޤ ނޫނެއްާނުވެސް ނޑ�ށްާާރ އްޖޭގ�އި ާއ�ޅުގ� ތ ރީޚުާވެސް

ާ ާމިއެއެބ� ާއޮޅުވ ލ ކ�ށެއް ާނޫނިއްޔ  ާކިޔ ކ�ށް ާއެއްޗެއް ާއިރުކޮޅ�ކުން ާފ�އިސ ާާނގޭ. ާމުދ�ލ އި ާރ�އްޔިތުންގެ ތ�ނ�ށް

ާބ�ޔ�ކީާ ާއޮޕ�ރޭޓުާހިންގ  ާކުންފުނިތ�އް ާމ�ޖިލީހެއްނޫނިއްޔ  ާމި ާތ�ނ�ކީ ާއުޅޭނެާކުރ  ާކުރ�ން ާއެކ�ން ާހ�ދ ކ�ށް ާކ�މ�ށް

ާ ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނެތް. ާކިާކ�މެއް ާކ�މެއްހ�މ�ހޭވެރިކ�މެއްގ�އި ާއުޅޭ ާހިނގ�އިގެން ާފުރ�ތ�މާ�ހިނެއް ާމިއީ. ކ�ން

އ�ހ�ރުާސ�ރުކ ރ�ށްާއެނގުނުާހިނދުގ�އިާނެތީމ ާބޭރުާބިދޭސީއ�ކ21ާާުޖެހޭނެކ�ންާނޫނީާކުންފުނިާޤ ނޫނެއްާއޮންނ�ންޤ 

ާ ާއ�4ާޮގެނެސްގެން ާރ އްޖޭގ�އި ާމި ާޤ�ރ ރެއް ާތ�ރުޖ�މ ކޮށްފ�އިވ  ާތެރޭގ�އި ާޤ�ރ ރުގ�ޑިއިރުގެ ާއެ ާދިޔ�އީާާތީ. ވެގެން

ާ ާވ�ޔ�ލެޤ ނޫނ�ކ�ށް. ާއެންޑު ާކޭބ�ލް ާމިއިނގިރޭސިވިލ ތުގެ ާކުންފުންޏެއް ާކިޔ  ާކިޔ ާާސް ާމިހ ރު ާދިރ ގު ރ އްޖޭގ�އި

ާއެއީ.ާއެާާބ�ޔ�ކ  ނޑެއް ާޤ�ރ ރުގ� ާތ�އްޔ ރުކުރި ާނެތީމ  ާޤ ނޫނު ާރ އްޖޭގެ ާމި ާހ�ދ�ންވެގެން ާއެއް ާޖޭ.ވީ ާމިތ  އެއްކޮށް

ނޑު ާއޭންާދިޔ�ވެގެާޤ�ރ ރުގ� ާފ�ހުން ނޑ�ކ�ށް. ާއިޞްލ ޙުވެގެންާއ�އީާތ�ރުޖ�މ އ�ކ�ށް.ާރ�ނގ�ޅު.ާމިހ ރުާއީާޤ ނޫނުގ� ތި

ާމި ާއެވެސް ާއެކ�މ�ކު ާއެއްޗެއް. ާއޮތް ާވެފ�އި ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާފުރިހ�މ� ާނޫނިއްޔ ާާއެއީ ާޝ�ރީޢ�ތުން އުޅެނީ

ާނުކުރޭ ާރިޢ ޔ�ތެއް ާއެއ�ކ�ށް ާއެއްޗ�ކ�ށް ާއެ ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާބ�ލާ ތ�ންފީޛުކުރ�ންޖެހޭ ާޤ ނޫނ�ށް ާކުންފުނީގެ ާރ އްޖޭގެ .ާމި

ކ�މެއްާވެގެންާާއެއްވެސްާމީހ�ކުާނޫޅޭ.ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާވެސްާވ�ނީާއޮޅުވ ލ ފ�.ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާވެސްާނޭނގެާކިހިނެއް

ބ�ާހެންނޭ.ާރ�އްޔިތުންނ�ށްާއެކުރ�ނީ.ާދ�ޢުވ ކޮށްފިއްޔ ާބުނ�ނީާއެވެނިާމީހ�ކުާމިވެނިާމީހ�ކުާމިހެންނޭާއެއުޅެނީ.ާދ�ޢުވ ާ

ާވ ކިޔ�އިދޭން ާކޯާޖެހޭ ާކުންފުންޏ�ކީ ާކ ކުކ�ން.ާއެއްޗެހި. ާއ�ކީ ާމީހ  ާޝ�ޚްސެއްކ�ން. ާޤ ނޫނީ ާކިހ ވ�ރެއްގެ ޗެއްކ�ން.

ާމި ާއެއްޗެއް. ާއެއްވެސް ާާމީގެން ާމ�ކ�ރ އި ާއޮޅުވ ލުމ އި ާމުޅިން ާރ�އްޔިތުންގެާހީކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީ ާމ�ޤްޞ�ދުގ�އި ލ�ތުގެ

ނުބ�އިާރޭވުންތެރިާމ�ކ�ރުވެރި،ާމުދ�ލ އިާފ�އިސ ާއ�ށްާއ�ރ�އިގ�ތުމ�ށްާރ  ލ�ތްތެރިާރޭވުންތ�ކެއްގެާދ�ށުންާހީއްވ�ވ ފ�އިވާ 

ާ ާރ�އީސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިޞްލ ޙެއް ާމިއ�ށްވުރެހުށ�ހ�ޅ ފ�އިވ  ާރ އްޖޭގ�އި ާނޫންތޯާާމ ާމިއީ.ާމި ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ބޮޑެތި

މ�ހުާފީާނުދެއްކިގެންާއެތ�ކެއްާމިލިއ�ންާާރުފިޔ ާނުދ�އްކ�އިގެނ�111ާްވެފ�އިާހުރީ.ާގ�އިާއިޞްލ ޙުކުރ�ންކުންފުނިތ�ކު

ާތިރީސްާ ާވިހި، ާބ ރ�، ާދިހ�، ާއެބ�ހުރި ާދ�ރ ފ�އި ާކުންފުނިތ�ކުން ާއޭރު ާބ ޠިލުކޮށްލ�ނީ. ާއެ ާކުންފުނިތ�އް ރުފިޔ ގެ
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ާ ާދ�އްކ�ންޖެހޭ ާސ�ރުކ ރ�ށް ާރުފިޔ . ާމިކ�ހ�ލ�111ާ�ާމިލިއ�ން ާބ ޠިލުކޮށްލ�ނީ. ާކުންފުނި ާނުދ�އްކ�އިގެން ާފީ ރުފިޔ ގެ

ާނ�ގ�އިގެންާދެކޮޅު ާޤ ނޫނު ާކުންފުނީގެ ާމިއ�ދު ނޑުމެންނ�ކީ.ާއޮންނ�އިރު ާއ�ޅުގ� ާބ�އެއް ާއ�އި ާކުރ�މުން ާކ�ންތ�އް ނުޖެހޭ

މިވެނިާއެއްޗ�ކ އިާވ ހ�ކ�ދ�އްކ އިރުގ�އިާާޓ�ލްާޤ ނޫނ އިާއެވެނިާއެއްޗ�ކ ކޮމ ޝ�ލްާޤ ނޫނުތ�ކުގެާވ ހ�ކ�ދ�އްކ އިރުާމ ކެން

ާޢިއްޒ�ތް ާމިހ ތ�ނ�ށް ާނެތޭ ާރ އްޖޭގ�އި ާނުމި ާރ އްޖޭގ�އި ާޤ ނޫނެއް ާކޮމ ޝ�ލް ާރ�އީސް، ާތެރި ާއެކ�މ�ކުާތޭ ހެދިފ .

ާހުށ�ހ�ޅ ާލުނބޯ، ާއެބ� ާވެސް.ާކޯާމިތ�ނ�ށް ާޤ ނޫނު ާމިާރ މިރުސްާވިއްކ  އްޖޭގ�އިާޗެއްތޯާހުށ�ނ ޅ�ނީ.ާހުށ�ހ�ޅ އިރުގ�އި

ާމި ާޤ ނޫނެއް. ާކޮމ ޝ�ލް ާމިާނެތޭ ާއިސްތ�ރުޖ�މ ނުން ާބޭފުޅުން. ާހ�އްދ�ވ  ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުތ�އްާތިާތިއްބެވީ ބީ.

ާޤ ނޫނުތ�ކ  ާބޭރުގެ ާމިއިާތ�ރުޖ�މ ކޮށް ާހުށ�ހ�ޅ އިރުގ�އި ާތ�ރުޖ�މ ކޮށްގެން ާދިވެއްސ�ށް ާކ�މ�ކ�ށްާއެއްޗެހި ާއެއްވެސް ން

ާނެތޭވިސްނ ލ ފ� ާކޯއެއް ާޖެހިއްޖެއްޔ  ާމ�އްސ�ލ� ާވެސް ާމ ދ�މ  ާބ�އިވ�ރުާ. ާބެލެނިވެރި ާބުނ�ނީ ާހ�ވ ލ ދެނީ. ޗ�ކ ތޯ

ާޤ ނޫ ާއެބ�ހުއްޓޭ. ާނ�ގ�އިާޤ ނޫނުތ�އް ާތ�ންތ�ންކޮޅު ާއެކި ާތ�ންތ�ންކޮޅުން ާއެކި ާރިޢ ޔ�ތްކޮށްާނުގެ ާއެއ�ށް ގެން

ާހ�ދ އިރުާޙުކުމް ާކުންފުނި ާދ�އްކ�ނީ.ާފުރ�ތ�މ� ާވ ހ�ކ�އެއްތޯ ާނެތް.ާކޮން ާރ އްޖޭގ�އި ާމި ާޤ ނޫނެއް ކުރ ނީއޭ.ާމ ކެންޓ�ލް

ނޑުމެންންއޮންނ� ާއ�ޅުގ� ާދެން ާޤ ނޫނު. ާއެ ާޤ ނޫނެއް.ާކޮބ�އިތޯ ާކޮމ ޝ�ލް ާތ�ރުޖ�މ ާމިާޖެހޭނެ ާމިތ  ާމީހ�ކުާވ�ނީ ކުރ 

ާދީގެންާ ާމިކުރ ��111ާާއ�ތ�ށް ާވ�އްޓ ލ�ން.ާމިއީ ާގެނެސްާތ�ރުޖ�މ ކޮށްފ�އިާމިތ�ނ�ށް ާބޭރުގެާޤ ނޫނެއް ާދީފ�އި ރުފިޔ 

ާއެކ�ކުާ ާތ�އްޔ ރުކުރެވޭވ�ރުގެ ާފ�ރުމ ކޮށް ާއ�ށް ާއ�މިއްލ� ާޤ ނޫނު ާނެތް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާރ�އީސް،ާމި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ކ�މ�ކީ.

ާވެސް ާއެއް ާވ ހ�ކ� ާމޮޅު ާކޮން ާދ�އްކ . ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާހ�މ�އެކ�ނި ާފ�އިދާ ާދ�އްކ�ންތޯ. ާރ�އްޔިތ�ކ�ށް ާމީ. ާއެއް ޝޯ

ާމުސ ރ�ާ ާވ ހ�ކ�. ާމުސ ރ�އިގެ ާދެއްކީ ާމިއ�ދު ާމީގެތެރޭގ�އި. ާނެތް ާކ�މެއް ާއެއްވެސް ާކޮށްދޭ ާރ�އްޔިތ�ކ�ށް ހުރެގެން

ާމެންބ�ރުންާވޯޓުދީގެންާމުސ ރ�ާކ�ންތ�އްާ ނޑ�އެޅީ.ާކޮންާބ�އެއްތޯާނިންމީ.ާހ�މ�ާމިާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކ� ނޑުމެންތޯ އ�ޅުގ�

ޙ�ޤީޤ�ތ ާޚިލ ފ�ށްާތިމ ާއ�ށްާނޭނގޭާކ�ންތ�އްތ�އްާނުކުރ ނީއޭ.ާހ�މ�ތ�ނ�ކުންާއިޞްލ ޙެއްާމީހ�ކުާބުނީމ�ާާނިންމީ.ާކޮން

ާއެއްޗ�ކ  ާމިކ�ހ�ލ� ާމެންބ�ރ�ކީ ާމިހުށ�ހެޅި ާނޫން. ާއިޞްލ ޙުހުށ�ހ�ޅ ނީކީ ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ާމިކ�ހ�ލ� ހުށ�ހެޅުމުގެާއި

މީހ�ކ�ށްާނުވ ތީ ާހ�މ�ހިމޭނުންާހ�ނުއިންނެވިއްޔ .ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް...ާރ�ނގ�ޅުވ ނީާ�ޤ ބިލިއްޔ�ތުކ�ންާލިބިފ�އިވާ 

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމްާމުއްޠ�ލިބު.ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީާނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މްާމުއްޠ�ލިބުާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީފ�ރެސްމ 
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ާމެންބ�ރުާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމ�ރ�ފުށީ ާމިނެގީ ާއެއް ާމ�އްސ�ލ� ާނިޒ މީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ޢިއްޒ�ތްތެރި

ނޑ�އެޅީ.ާމުޞްޠ�ާމުޙ�އްމ�ދު ާކ� ާމުސ ރ� ާވޯޓުދީގެންނޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާވ ހ�ކ�ފުޅުގ�އި ފ ގެ

ާ ނޑ�އެޅީކީ. ާކ� ާމުސ ރ� ާނޫން ނޑުމެންނެއް ާއ�ޅުގ� ާނެތް. ނޑުމެންނެއް ާމ�ޖިލީހުނ30ާާްއ�ޅުގ� ާރ�އްޔިތުންގެ ވ�ނ�

ނޑުމެންާބ�ދުނ މުކުރ�ން އ�ޅުގ� ޙ�ޤީޤ�ތ ާޚިލ ފުާވ ހ�ކާ� ނޑ�އެޅީ.ާއެކ�ހ�ލާ� ާނުދެއްކުމ�ށްާދ�ންނ�ވ�ން.ާާމުސ ރ�ާކ�

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމ�އްސ�ލާ� ާނިޒ މީ ާގޮތުން ާގުޅޭ ާވ ހ�ކ�ފުޅ�ކ  ާދ�އްކ�ވ  ާމެންބ�ރ�ކު ާނޫން.ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއް ާމ�އްސ�ލ� ާބެހޭ ނިޒ މ އި

ާ.އެއްާނުނެގޭނެ.ާތިމ�ރ�ފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދިއުމ�ށް

ާ

ާފ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާމުޞްޠ�ތިމ�ރ�ފުށީާދ 

ާމ�ޖިލީހެއް ާއިތުރު ާނުދ�އްކ�ން ާވެސް ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާއެދެން. ާއޮޅުވ ނުލެއްވުން ވ ހ�ކ�.ާާގެއ ދެ،

ާ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ ދެ، ާވ ހ�ކ�. ާމ�ޖިލީހުގެ ާމި ާމިހ ރު ާމިދ�އްކ�ނީ ނޑު ާޤ ނޫނ�ށްާއ�ޅުގ� ކުންފުނީގެ

ާކުރިންާއިޞްލ ޙު ާމީގެ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާވ�ރ�ށް ާޤ ނޫނ�ކީ ާކުންފުނީގެ ާމުޅިން ނޑ�ކީ ާއޮނިގ� ާމި ާބ�ލ އިރުގ�އި ގެންނ�ން

ާސިފ�ތ�އްާ ާއެހެން ާއުނި ާހުރި ާމީގ�އި ާކ�މ�ކީ ާކުރ�ންވީ ާމީގ�އި ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއެއްޗެއް. ާއޮތް ފ�ރުމ ވެވިފ�އި

ާ ާބޯޑު ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާމިާބ�ދ�ލުކުރ�ންވީ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ�ދ  ާޑިރެކްޓ�ރުންނ�ށް ާނ�ގ  ާއެމީހުން ޑިރެކްޓ�ރުންނ�ކީ

ާކުންފުންޏ�ކީާ ާމ�އި ާހިންގ  ާކުންފުނިތ�އް ާމި ާގެނެސްގެން ާކުންފުނިތ�އް ާހުރިހ  ާސ�ރުކ ރުގެ ާތެރޭގ�އި މ�ޖިލީހުގެ

ާމީހުން ާދެ ނޑ  ާއ�ޅުގ� ާމުއްޠ�ލިބ އި ާހ�ދ  ާކ�މ�ށް ާޑ�އިރެކްޓ�ާކުންފުންޏ�ށް ާމެނޭޖިން ާކޮށްާރވެގެން ކ�ން

ާވ ންވީކީ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާއެހެންވީމ  ާއ�ނބުރާ ާ�ސ�ޕްލ�ޔ�ރުންނ�ކ�ށްާނޫން ާއިޞްލ ޙު ާމި ނޑުާގޮވ ލ�ން އ�ޅުގ�

ނޑުާާންދިއުމ�ށް.ާމިކ�ހ�ލ�ާބިލުތ�ކ ާގެ އެއްޗެހިާހުށ�ހ�ޅ�އިގެންާމ�ޖިލީހުގެާވ�ގުތުތ�އްާފ އިތުކޮށްާބޭކ ރުނުކުރުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ނޑ� ާށްާދިންާފުރުޞ�ތ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ދ�ންނ�ވ�މުންާއ�ޅުގ�

ާ

ާލީާވ�ޙީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ތޮއްޑޫާދ 

ާހުށ�ހެޅުނީތީާ ާމިތ�ނ�ށް ާމިއ�ދު ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބ�ހ ރު ާހ�ރ�ކ ތުގެ ާއިދިކޮޅު ާމީގެކުރިން ނޑު ާއިާއ�ޅުގ� ާއ�އި ާވ�ރ�ށްާާޞްލ ޙެއްާމޫސުމުގ�އި ާމ�ޤުޞ�ދު ާމީގެ ނ�މ�

ވެގެންާރ�އްޔިތުންނ�ށްާވެސްާދ ނެ.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާމިއ�ދުާޖުމްހޫރީާޕ ޓީގެާމެންބ�ރ�ކުާކުންފުންޏާ ރ�ނގ�ޅ�ށްާފ�ހުމު

ާހީވ�ނީާ ނޑ�ށް ާހ�މ�ާލ�ދުގ�ންނ�ންޖެހޭތީވެ.ާއ�ޅުގ� ނޑުާލ�ދުގ�ންނ�ން.ާއެއީ ާހުށ�ހެޅީމ�ާއ�ޅުގ� ބެހޭާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙު
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ާމެންބ�ރުފ�ރެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީސްމ ތޮޑ  ާޤ ސިމް ާބޭފުޅުން ާފ�ދ� ާޚިދުމ�ތްކޮށްފ�އިާން ާޤ�އުމ�ށް ާފ�ދ� މް

ާކުރިމ�ތީގ�އިާފ�ޟީޙ�ތްހުރިާމީހ�ކުާރ�އް ނޑުމެންާާކ�މެއްހެންާމިކުރ�ންާކުރިާޔިތުންގެ ާއ�ޅުގ� ކ�މ�ކީ.ާއެއީާމީގެާކުރިން

ާހ�މ�ާސ�ރުކ ރުގެާ ާޤ�ބޫލެއްާދެންާއެއ އެއްކޮށް ާއ�ދި ނޑުާތ އީދެއްާނުކުރ�ން ާވ ހ�ކ�ާވެސްާއ�ޅުގ� މެންބ�ރުންާއެދ�އްކ 

ާއެ ާކުންފުންޏ އި ާއެއީ ާނުކުރ�ން. ާއޮންނ�ާާވެސް ާމެނިފެސްޓޯގ�އި ާޤ ނޫނ މީހުންގެ ާއެމް.ބީ.ސީގެ އެއްޗިހިާާގޮތްގޮތ�ށް

ާފެނިގެން ާކުރިގޮތް ާކ�ންތ�އް ާވެސް ާާހެދީމ� ާމިކ�ން ާއެހެން ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާއިދިކޮދިޔ�. ާއޮތީާވީމ� ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ޅު

ކުރުމުގެާގޮތުންާހ�މ�ބިމ�ށްާތިރިކުރ�ން.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާހ�މ�ބިމ�ށްާތިރިކުރުމުގެާކ�ންތ�އްާމިއޮންނ�ާގޮތ�ކީާޖ�ވ ބުދ ރީ

ާފެންނ�ާއެ ާހ�ާދުވ�ހ�ކު ާވޯޓުލ�އިގެން ާއެހެންވީމ ގޮތ�ކ�ށް ާތިރިކުރުން. ާބިމ�ށް ާޤ ނޫނ�ށްާކު � މ� ާބެހޭ ންފުންޏ 

ާއިޞްލ ޙު ާވޯޓުލ އިރު ާޕ ޓީތ�ކުގެ ާކ�ހ�ލ� ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާޤ ނޫނ2ާާުލުމ�ށްވުރެ ާކ�ހ�ލ� ާވޯޓުލ  ާއެއްގޮތ�ށް މީހުން

ާސ  ާމ�ޤުޞ�ދު ާވ�ރ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ާއެއީ ާރ�ނގ�ޅުވ ނެހެން. ާމ  ާހީވ�ނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިތ�ނ�ށްލިއްޔ  ފެއްާހ�ދ�އިގެން

ާސީދ�ލެ ާޢ�މ�ލު ާބޭނުމެނޫން.ާބ�ހ އި ާމިކ�މުގ�އި ާރ�އްޔިތުންާތިބިާބިކ�ާއްާނޫން.ާއެއީ ާރ�އްޔިތުންނ�ށްޓ�ކ�އި ާނުވ�ތ� އް

ާގެނެހ  ާޒިންމ ދ ރުކ�މ ާއެއްކޮށްާކުންފުނިތ�ކުގެާޤ ނޫނ�ށްާއިޞްލ ޙު ސްގެންާލުގ�އިާރ�އްޔިތުންާސ�ލ މ�ތްކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާމ�ފުހޫ ާމ�ޖިލީމ�ސ�އްކ�ތްކުރުމުގެ ާމި ާމެންބ�ރުން ާހުށ�ހ�ޅ  ާއިޞްލ ޙު ާމި ާނޫން ާސުލޫކެއް ާއުސޫލ އި ާހުގ�އިމ އި

ާއެހެންވީމ  ާގެންދ�ނީ. ާމިާާއެ � ދ�އްކ�މުން ާއެހެންވީމ ާވ ހ�ކ� ާޕްރ�އިމ�ރީާެއްއ ާޤޫނުނ ަހަދްނވީ � ދ�އްކ�ނީ. ާއެއީ .

ާހ�ދ ފ�އިާ ާޤ ނޫނެއް ާވ�އްދ  ާވެރިކ�މ ާހިފ ާހުރިހ ާއެންމެންާއެއްކޮށް ޤ ނޫނު.ާއެއީާޕްރ�އިމ�ރީާއެއްާބ އްވ�ންާރ އްޖޭގެ

ާއެހެ ާމީހުން. ާމި ާއުޅެންވީ ާޝ ނ އިާއެކ�މ  ާޖ ހ�ތ އި، ާވެރިކ�މުގެ ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއެއީ ާނެތް. ާކ�މެއް ާއުޅޭނެ ންކ�މ�ކ 

ާދިވެހި ާދ�ހިވެތިކ�މުގ�އި ާއިންތިޚ ބުޝ�އުކ�ތުގެ ާރ�އްޔިތުން ާމިރ އްޖޭގެ ނޑުކުރ�މުން ނޑުފު ާފު ާހ�ރ�ކ ތް ާއިދިކޮޅު ާކުރި

ނިކުމެގެންާއުޅެ.ާއެާއެންމެންާޝ މިލުާއ�ހ�ރުންާމ�ތީގެާބ�ޔ�ކުާމީހުނ2�ާާްދ�ނީާމިފ�ދ�ާވެރިކ�މ�ށްާބޫތުކ ފ�އިާތިބޭާ

ާމިާވ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިސްތިސްނ ވ ާގޮތ�ށް ާމީހ�ކު ާވ�ކި ާއެހެންވީމ ާދ�ންނ�ވ�ނީ. ާނޫން. ަޙީޤަޤުތަގިއ ިމ � ގޮތ�ކ�ށް

ާކުާަތުޅުމްނ ޭބުރުކަރްނވީ  ާއިޞްލ ޙު. ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ާހ�މާ�ންފުންޏ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިއުޅެނީކީ. ާނޫން ނުގެނެވިގެނެއް

ާާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ާތ�ންތ ނގެ ާދިރ ގުގެ ާދެރ�ވީ ނޑުމެން ާގިނ�ހިއ�ޅުގ� ާމީހުންނ�ށް ާބޭރު ާއިން ާރ އްޖެ ވީމ�.ާާއްސ 

ނޑުމެންާ ނޑުާދ�ންނ�ވ ނީާއ�ޅުގ� އެހެންނ�މ�ވެސް،ާދިރ ގުާފ�ދ�ާކުންފުނިތ�އްާވެސްާމިއ�ދުާހިނގ ާގޮތ ާދޭތެރޭާއ�ޅުގ�

ާކުންފުނި ާލ މ�ސީލު ާހ�މ� ާޕްރޮފެޝ�ނ�ލްއޭ.ާއެާކުންފުނިތ�ކ�ކީ ާއ�ތުގ�އިާވ�ރ�ށް ނޑުމެން ތ�އް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއ�ޅުގ�

ާދިވެހިާރ�އްޔިތުންާހިތ މ�ކުރ  ާކ�މ�ކީ ާއިޞްލ ޙުާލ�ގ�ންާނެތް ާހޯދ�އިދޭން ާލ�ގ�ން ާބޭފުޅުންނެއްާކ�މެއް.ާއެކ�މ�ކު ލ ވ�ރު

ާލިބޭނެާ ާޓީވީން ާދި ާމިރޭ ާއިޞްލ ޙުލީމ� ާމި ާދެން ާލ�ނީ. ާމި ާއިޞްލ ޙު ާމިކ�ންކ�މުގ�އި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމި ާމިއ�ދު ާނޫން

ާރ�އްޔިތުންނޭ ާއ�ރ  ާދެން ާމެންބ�ރ�ށް. ާލ  ާއިޞްލ ޙު ާމި ާތެރެއިން ާޚ�ބ�ރު ާކުންފުނިތ�ކ ، އެއްޗިހިާާރ�އްޔިތުންނ�ށް

ާޙ�ސ�ންާ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިނގޭތޯ ާލ�ދުގ�ންނ�ންޖެހޭ ާކ�ންކ�ން، ާނުލިބުނު ާކުރިން ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ސ ފުކޮށް

ާމީހުންނ�ޢ ދިލުާޢ�ފީފ އިާ ާރުހުންދީފ�އިާސ�ލީމ  ާދ�ޅ�ދ�އްކ�ންާނުކުންނ�ންާމިފ�ދ�ާއިޞްލ ޙުށް ލ�އިގެންާރ�އްޔިތުންނ�ށް
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ާމި ާއިނގޭތޯ.ާލ�ދުގ�ންނ�ންޖެހޭނެ. ާދ�އްކ ނ�ން.ާާލ�ދުގ�ންނ�ންޖެހޭ ާހ�ޅޭއްލެވިޔ�ސް ާބ ރ�ށް ާކިތ�ންމެ ވ ހ�ކ�ދ�އްކ ނ�ން.

ާމެންބ�ރުންާހިތްހ�މ�ނުޖެހުނ�ސްާ ާދ�އްކ ނ�ން.ާއ�ދިާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ވ ހ�ކ�ާދ�އްކ ނ�ން.ާއެއީާާމިާނިޒ މީާނުކުތ ާނެގިޔ�ސް

ާމިާ ާބ�ޔ�ކު ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާކުރ�ފިތ�ކެއްހެން ާއުޅޭ ާނުކުމެ ާފެއިލްކޮށްލުމ�ށްޓ�ކ�އި ާހ�ރ�ކ ތް ާއިދިކޮޅު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމ�ސް ާސިޔ ސީ ާއެއްކ�އިރިކުރ�ންރ�ރ އްޖޭގެ ާއެބ� ާތިބީާޙުން ާރ�އްޔިތުން ާޕްރ�އިމ�ރީއެއްތޯ. ާކޮން ާއިނގޭތޯ. ޖެހޭ

ާސެކ�ންޑް ާރ�ޕްރ�އިމ�ރީ ާގެންނ�ން ާނިމުމ�ކ�ށް ާވެރިކ�ން ާއ�ނިޔ ވެރި ާމި ާއިނގޭތޯ. ާނޫނޭ ާބ�ލ ކ�ށް ާނިކުމެާރީ އްޔިތުން

ާޢ�މ�ލ ާާ.ާތިާިމަތަންށ ުކްނުފްނަޏާކ ެބޭހ ާޤޫނެންއ ޫންނ ެގްނަންނވީކީ � ތިބީ.ާއެހެންވީމ  ާބ�ހ އި ާބޭފުޅުންގެ

ާމި ާޤ ނޫނެއް ާރ�ށްާސީދ ވ  ާރ އްޖޭގެ ާއިނގޭތޯ. ާގެންނ�ންވީ ާތ�ޅުދ�ާރ�ށުގ�އިތ�ނ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެާތިބި ާއ އި ާނޑި

ާ ާއެާމީހުންގެ ާކުރީމ� ާކ�ންތ�އް ާޢ�ފީފު ާޙ�ސ�ން ާނ�ގ�އިގެން ާވ�ގ�ށް ާއެއްޗިހި ާމިާއ�ންހެނުންނ  ާތުރޫކޮށްފ�އި ާމީހުން

ާތި ާލ�ދުގ�ންގ�ންޖެހޭނެ ާލ ން ާއިޞްލ ޙު ާދެން ާާތ ނގ�އި ާމިދ�ންނ�ވ�ނީ ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ޔ�ތ އިާނިބޭފުޅުން

ނޑުމެން ާމިާާއ�ޅުގ� ާތ�އްޔ ރ�ށް ާހޭވ�އްލ  ާވެސްާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގެނ�އިާނ�މ� ާމޫސުމުގ�އި އިދިކޮޅުާހ�ރ�ކ ތުގެާބ�ހ ރު

ާޢިއްޒ�ތް ާވ�ކ ލ ތުޖޯޝުގ�އި ާތިާތެރިާމެންބ�ރ ާއެއްކޮށް ާއިއްޔެގ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުރީމުސް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާމިއ�ދު

ާ ާކިޔ�އިގެން ާޕްރ�އިމ�ރީއެކޭ ާއ�ށް ާއ�މިއްލ� ާޚ�ރީބޭފުޅުން ާތިފު ާއިންާާގެނެސްގެން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� އުޅެނީ.

ާ ާމިއޮތީ ާތިޚ�ރީފުމިއ�ދު ާއ�ދި ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާބޭފުޅުންާގ�އި. ާމޫސުމ  ާބ�ހ ރު ާދ�އްކ ނ�ން ާހ�މާ�ނ�ށް އެއްކޮށް

ާތި ާއ�އްސޭރިފ�ށުގ�އި ާމީހުން ާވެރިކ�މ�ށްާއ�ންނ ނީ.ާހ�މ�ާއ�އްސޭރިފ�ށުގ�އިާތިބޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ބެންޖެހޭނީ.ާޑީ.އ ރު.ޕީ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާރިޔ ޟުާރ�ޝީދު.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާ

ާސެކްރެޓޭރި ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާހ�މ�ވެފ�އި ާވ�ގުތު ާއ�ށް ާޕ ޓީ ާޤ�އުމީ ާދ އިރ ގެާއ ދެ، ާނޮޅިވ�ރ�މް ާއ�ންގ�ވ�ނީ. އެޓުން

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދު.ާ

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާނޮޅިވ�ރ�މްާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދު

ާދެކެނީާ ާމި ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ  ާޕ ޓީ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރ�ބީ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދުވ�ސްވ�ރެކޭ. ާއ�އިސްފ�އިވ  ާއ�ބ�ދު ާހިޚ�ރީފުޢު ާގެ ާމި ާނެތް. ާވެސް ާއ �132ާާޔ�ންޏެއް

ާތ�މްސީލުވ�މުންދާ  ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާވ�ރ�ށްާސ ފު.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާމިާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއޮތްާރ ސްތ  ހ�މ�އ�ށް

ާ ާބ�އެއް ާބޮޑ�ށް ާވ�ރ�ށް ާހިތްހ�މ�ނުޖެހުން ާއޭގެ ާމިާގޮތުން ާގެންދ�ވ . ާއެބ� ާފ ޅުކުރ�މުން ާމެންބ�ރުން ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާސިލްސިލ ާ ާވެސް ާބ ބުާާއިޞްލ ޙ�ކީ ާއެއް ާމ�ސ�އްކ�ތުގެ ާކުރެވެމުންދ  ާދ�ތިކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާހިންގުން ާދ�އުލ�ތް ގޮތުން
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ާގެނެވި ާތެރެއިން ާގ�ވ އިދެއްގެ ާއެއް ާހ�މ� ާއުސޫލެއް ާއެއްވެސް ާއެއީ ާދ�ންނ�ވ ލެވޭނީ. ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ދ ނެާކ�މ�ށް

ާޤ�ބޫލެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާކ�މ�ށް ާއެމް.ޑީންާާއިޞްލ ޙުތ�ކެއް ާވެސް ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާއ�މިއްލ� ާއެހެނީ ނުކުރ�ން.

ާއިޞްލ ޙުގ�އިާބ�ޔ  ާކ�މ�ށްާމި ާމ�ޖިލީހުން ާއޮވޭ.ާއެހެންވީމ ކ�ނޑ�އ�ޅ ނީާރ�އްޔިތުންގެ ާއެބ� ިމީއ ަވަރްށ � ންކޮށްފ�އި

ނޑ�ށްާޤ�ބޫލުކުރެވެނީ.ާދެންާދ�އުލ�ތުގެާސިޔ ސ�ތުތ�އްާެދަރަވުރ ޮގެތްއަގިއ ެގްނަނާވަފިއާވ  އިޞްލ ޙެއްާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ�

ާޚިދުމ�ތްތ�އްާ ާދޭ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާކުންފުނިތ�ކުން ާއެ ާހ�ދ ފ�އި ާކުންފުނިތ�އް ާދ�އުލ�ތުން ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ކ�

ާޕްރޮގްރ މުފުޅ ކުރުމ�ށް ާބ�އެއް ާހިންގޭ ާރ�އްޔިތުނ�ޓ�ކ�އި ާގޮތެއްގ�އި ާގޯސް ާވ�ރ�ށް ާއޮތ�އް ާމިތ ާށް ާގޮތެއްގ�އި ޅޭ

ާސްޕިން ާދިރ ގުގެ ާބޭނުންވޭ. ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާ%ހިާކުރ ތީ ާއޭގެ ާދ�އުލ�ތުން ާދިވެހި ވިއްކ ލ8ާާީއްސ 

%ާ ާތ�ރ�އްޤީކުރުމ�ށްޓ�ކ�އ8ާާިއ�ދި ާޚިދުމ�ތް ާދިރ ގުގެ ާނިންމީ ާގޮތ�ށް ާކުރ  ާފްލޯޓް ާމެދުފ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ރ އްޖޭގެ

ާބ�އެ ާގެންނ�ންޖެހޭ ާހުރުމ ކޮންމެހެން ާބ�ދ�ލުތ�ކެއް ާއިންފްރ ސްޓްރ�ކްޗ�ރ�ށްާގެންނ�ންޖެހޭ ާކ�ހ�ލ� ާއެކ�މ�ށްާާއް އެއްކޮށް

ާމި ާދ�އުލ�ތުގ�އި ާދިވެހި ާފ�އިސ  ާހ�ދ ާގޮތެއްާާޚ�ރ�ދުކުރެވޭނެ ާވ�ރ�ށްާގިނ�ާކުންފުނިތ�ކުން ާނެތިގެން.ާދުނިޔޭގެ ވ�ގުތު

ާދ�އުލ�ތުގެާ ާދޫކޮށްފ�އިާއ�ނެއްހިމިއީ.ާއެ ާފ�އިދ ވ ،ާނ�ފ ވ އްސ  ާއެާއިޤުާކ  ާވ�ގުތުތ�ކުގ�އި ާއިތުރ�ށްާހިާތިޞ ދީ އްސ 

ާާގ�ތުން.ާއެ ާދިރ ގުގެ ާބ�ލ އިރުގ�އި ާ%ހިާގޮތ�ށް ާނޫންނ�މ�41ާވިއްކ ލ48ާާީއްސ ގެ ާޑޮލ�ރު މިލިޔ�ނ2�ާާްާ�މިލިޔ�ން

ާ ާމި ާގުހިޕ�އުންޑ�ށް ާކޭބ�ލުން ާއޮޕްޓިކް ާފ�އިބ�ރ ާދެކުނ�ށް ާއުތުރ އި ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާވިއްކ ލީ ޅ ލުމ�ށްޓ�ކ�އި.ާއްސ 

ާދ�ރިވ�ރިމާހުރ ިމަވީނ ިދެވިހާރްއޖަޭގިއ ުމާވަސާލީތ ިވުއގަ � އެހެންވީމ  ާގުޅ ލެވިފ�އި. ާބޭނުންވ ނެާއ�ކުން ރުންނ�ށް

ާދެއްވުންާއެދެން.ާތިާއިންޓ�ރނެޓު ާފުރުޞ�ތު ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ން ނޑު ާވ�ސީލ�ތްތ�ކެއް،ާއ�ޅުގ� ާމިހުރިހ  ާވ�ސީލ�ތްތ�ކ އި ާގެ

ނޑުާބޭފުޅުންނ�ށްާވެސްާފުރުޞ�ތުާލިބޭނެ.ާލިބުނީ ާވ�ރ�ށް...ާއ�ޅުގ� ގެާވ ހ�ކ�ާމ�ާޖ�ވ ބުާދިނީމ�،ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް

ާ ާހުރ�ސްއ�ޅ�ން ާހ�މ�ާއ�ށް ނޑު ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާއ�ޅުގ� ާއުޅެނީ. ާހ�ޖ�މްނުކުރެވިގެން ާބޭފުޅުންނ�ށް ާބ�އެއް ޑީ.އ ރު.ޕީގެ

ާބޭނުން ާމިާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާމިހ ރު ާދެކުނުގ�އި ާއުތުރ އި ާރ އްޖޭގެ ާމުާވ�ނީ ާގުޅ ލެވި ާމިވ�ނީ ާރ އްޖެ ވ�ނީާާޅި

ާވިޔުގ� ާމިފ�ދ� ާޤ އިމުގުޅ ލެވިފ�އޭ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ�ނރތ�އް ާބޮރޯވިންާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާނެތް ާރ އްޖެއ�ކު ޑުމެން

ާޕ�ވ�ރ ާވ�ރ�ށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާޚ އެއް. ާމިހ އްޞ� ާވެއްޓިފ�އި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެހެންާލ�ތ�ކ�ށް ާހ�މ� ާދެން ފެންާާ�އޮތީ.

ާކުންފުނީގެާކުންފުނީގެާމ�އްސ�ލ�އިގ�އިާ ާމިހިވެސް.ާފެން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިއްކ ލ ފ�އި.ާާއްސ  ފެންާކުންފުނީގެާވ�ނީ

ނޑުމެންާޑެންމ ކުގެާކުންފުންޏ�ކުންާގ�ތްާއ�ގ�ށ�1ާާް%ާމިާވިއްކ ލެވުނ�1ާީއްސ ާއ�ށްާ%ހި ވުރެާއޭގެާކުރިންާއ�ޅުގ�

ަްާލިބޭާފ�އިދ ާއ�ކީާޖ�ޕ ނުގެާޓެކްނޮލޮޖީާެއ ައަދުދަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ިމ ިވްއާކުލުމނ� ބޮޑުާއ�ގެއްގ�އި.ާއެހެންވީމ 

ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާފުރުޞ�ތު ާގެނ�އުމުގެ ާތެރެއ�ށް ނޑުމެންގެ ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެާާއ�ޅުގ� ާވެސް ާމިހ ރު ދެނީ.

ާދިމ ވޭ.ާ ާއެބ� ާދ�ތިކ�ން ާނުލިބުމުގެ ާފެން ާއ�ށް ާގޭގެ ާބ�އެއް ާވެސް ާމ ލޭގ�އި ާއ�އިސްފިއްޔ  ާދުވ�ހެއް ވ�ނ�4ާާހުކުރު

ާމ�އް ާޙ�އްޤެއްާބުރިން ާޟ�ރޫރީ ާމިއީ ާކުރިމ�ތިވެފ�އި. ާއެބ�ހުރި ާދ�ތިކ�ން ާލިބުމުގެ ާފެން ާއ�ށް ާގޭގެ ާހުންނ� ޗ�ށް

ާއެން ނޑުމެން ާއެހެންވީމ އ�ޅުގ� ާލިބެންޖެހޭ. ާމިކ�ންކ�ންާިމަކްނަތްއަތްއ ަތަރްއީޤޮކްށދޭނ� މެންނ�ށް ާއެބ�ޖެހޭ. ްަ
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ާހ�މ�ާއ�ތ�ރ�އްޤީ ާއުސޫލުން ާވިޔ�ފ ރި ާމިކ�ންކ�ންކުރެވޭނީ ާމިއ�ދުގެާސ�ރުކ ކުރެގުން ާކ�މ�ށް ާޤ�ބޫލުކުރ�އްވ .ާވިގެން ރުން

މިނިވ�ންާިވަޔފިާރ � .ާއެހެންވީމ ިމިއްނ ޮކްނެމ ަކަމީކ ަސްބިސަޑިއްޒޮކްށެގްނ ުކެރވެޭނ ަކެމްއ ޫނން � އެހެންވީމ 

ާމ ޙ�ާ ާނުވ�ތ�ވިޔ�ފ ރީގެާވ ދ�ވެރި ާއޮވެގެން ާދ�ށުގ�އި ާބ ރުގެ ސ�ރުކ ރުގެާާއުލެއްގ�އިާހުރިހ ާކުންފުނިތ�ކ�ކީާސ�ރުކ ރުގެ

ާ ާއޮވެގެންހިމެޖޯރިޓީ ާވެއްޖެއްާއްސ  ާކުންފުނިތ�ކ�ކ�ށް ާކެޕިޓ�ލްާހިންގ  ާބޭނުންވ  ާރ�ންކުރ�ން ާކުންފުނިތ�އް ާއެ ޔ 

ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާ ާދ�އްކ�ންޖެހޭނެ. ާސ�ރުކ ރުން ާއިކުއިޓީ ާދޭންޖެހޭނެ. ާފ�ރ ތުން ާސ�ރުކ ރުން އިންޖެކްޝ�ނެއް

ނޑުމެންގެާއިޤުގެާމ ލީާތ�ނ�ވ�ސްކ�ާސ�ރުކ ރުާދ�އްކ�ންޖެހޭާއިކުއިޓީާދެއްކޭވ�ރުާ ދުގެާބެކްބޯނ�ކުާތިޞ މެއްާމިއ�ދުާއ�ޅުގ�

ާއެހެންވީމ  ަދުއަލުތްނ ެއ ަޚަރުދ ަރްއިޔުތްނަންށ ުކަޑޮކްށ، ަރްއިޔުތްނަންށަޓަކިއ ޭދްނެޖޭހ � ނެތް.

ާވެސްާިޚުދަމްތަތްއ ފުޯރޮކްށިދުނަމްށަޓަކިއ، ިމާސަލަކްށ ިއްނީޖުނަތއް  ާބޭފުޅުންނ�ށް ާއެންމެ ާތިޔ� .ާ

ާމ�އްސ�ލާ� ާއިންޖީނުގެ ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ ާރ�ނގ�ޅ�ށް ާހ�މ� ާރ�އީސް ާޢިއްޒ�ތްތެރި އެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެ،

ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރ�ށްރ�ށުގ�އި ާތެރޭގެ ާއ�ތޮޅު ާދިމ ވ�ނީ، ާމި ާރ�ށްރ�ށުގ�އި ާރ އްޖެތެރޭގެ ނޑުމެންގެ ާއިންޖީނުާއ�ޅުގ� ގެ

ާ ާކ�ރ�ންޓު ާހުއްޓިގެން ާދ�ތި ާވ�ރ�ށް ާމިހ ނުލިބިގެން ާރ�އްޔިތުން ާއެހެންވީމ ާލުގ�އި ިމަކަހަލ ަކްނަތްއަތްއ � އުޅެނީ.

ާމ�އްސ�ލ�ތ�އްާަހްއުލޮކްށ، ެފާނިއ ަނުރަދާމެގ ަމްއަސަލ ުމިޅ ާރްއޖަޭގިއ ިމައުދ މި  ާބ�ނދ�ރުގެ މުޅިާާ�އޮތީ.

ާ ާއ�ރ�އިރ އްޖޭގެ ާމިއޮތީ ާރ�ށެއްގ�އި ާމިއީހުރިހ  ާބ�ލ�ންޏ  ާނިސްބ�ތުން ާއދ.ގެ ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް. އ�ސްލުާާފޭބުމުގެ

ާރ  ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާޕްރޮގްރ މެއް ާއެހެންވީމ އެކްސެސް ާހިންގެނީ. ާމި ިމިއްނ ެއްއެވްސ ަކެމްއ � އްޖޭގ�އި

ާހިނގ ފ�ައުޅަގނުޑެމްނެގ އ ާނެތް ާދ�ށ�ކުން ާތެރެއ�ށްާަުސޫލެއްގެ ާމިކ�މުގެ ާއުސޫލު އެއް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާވިޔ�ފ ރި

ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާސ�ބ�ބުން ާފެނ ާވ�ނުމުގެ ާޤ އިމުބޭނުންވ  ާނ�ރުދ�މ އ  ާކުއި ާޔުޓިލިޓީސް ންފުނިތ�އްާކުރެވޭނެ

ާޤ އިމު ނޑުމެން ާޚިދުމ�ތްާއ�ޅުގ� ާދޭ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކުންފުނިތ�ކުން ާޔުޓިލިޓިސް ާމި ކޮށް،

ތްތެރިާއްޒ�އިތުރުކުރ�ންވެގެންާކުންފުނިތ�އްާހެދީމ�ާއެާކުންފުނިތ�ކުގެާބޯޑ�ށްާޢ�އްޔ�ންކުރ ނީާފ�ރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިާ

ާ ާމުއްޠ�ލިބު ާއެާމެންބ�ރު ާއ�ކީ ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭގެ ާމިއ�ދު ާނުދ ނެ. ާކ�މ�ކު ާހެދީމ� ާމީހ�ކ�ށް ާބޭނުންފުޅުވ 

ާމ�ގުންާ ާއިޞްލ ޙުގެ ާކ�ންތ�އް ާދިވެހިންގެ ާނުކުރެއްވިޔ�ސް ާކުރެއްވިޔ�ސް ާޤ�ބޫލުފުޅު ާމިއ�ދު ާނޫން. މ�ނިކުފ ނެއް

ާމ ތް ާހިންގ�ވ�ން ާވ�هللا ާއެހެންވީމ ހ�ވ ލުކުރ�އްވ ފ�އި ާނ�ޝީދ . ާމުޙ�އްމ�ދު ާކެނެރީގޭ ެއ ަޙީޤަޤްތ ިމައުދ � ނީ

ނޑުމެންނ�ށްާާ.ާއެައުޅަގނުޑެމްނަންށ ަޤޫބުލުކެރެވްނެޖހޭ  ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މ�ނިކުފ ނީާރ އްޖޭގެ

ާހި ާޤ�އުމު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�ގުން ާއެ ާފުރުޞ�ތުން ާއެ ާއެބ�ޖެހޭ. ާކ�ންތ�ޤ�ބޫލުކުރެވެން ާގެންދިޔ�އިންގުމުގެ މ�ާއްތ�އް

ާވެސް.ާމި ާވެސް،ާކުރިއ�ރ ނީ ާހިނގ ނީ ާޤ�އުމު ާތ�ޢ�އްޞ�ބުދިވެހި ާޒ ތީ ާތެރެއިން ާހިންގުންާތ�ނުގެ ާދ�އުލ�ތް ނެރިގެން

ާތިކ މިޔ ބ�132ާުދ�އުލ�ތްާވ�އްޓ ލ�ންާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�އްވ�އިގެންާާދ�ތިކޮށްގެން ބޭފުޅުންގެާތެރޭގ�އިާާކުރ�ންާއުޅެވެންޏ 

ާރ�ހ� ާހިތި ާތިާއެކ�މުގެ ާލ�މުން ާވެސް ާތިާމިހ ރު ާބޭފުޅުންާާދ�ނީ. ާޤ ބިލު ާޢިލްމީ ާތިއްބެވި ާތެރޭގ�އި ބޭފުޅުންގެ

ާބޭނުންފުޅެއްާ ާބޭފުޅުން ާޤ ބިލު ާޢިލްމީ ާހުރ�ސްއެޅޭކ�ށް.ާއެ ާސިޔ ސ�ތ�ކ�ށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާދ�އުލ�ތުގެ ާނުވޭ ބޭނުންފުޅެއް
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ާބިކ�ވ ކ� ާއެކ�މުގ�އި ާރ�އްޔިތުން ާލ�ސްވ ކ�ށް. ާހިނގުން ާދ�އުލ�ތް ާއ�ޅުާނުވޭ ާޤ�ބޫލުކުރ�ންާށް. ާވެސް ނޑުމެން ގ�

ނޑ�ށްާހ�މާ�އިޤު ާއ�ޅުގ� ާދެންނެވެންޏ  ާނ�ޒ�ރ�ކުން ާމިއީކީ.ާދީނީ ާދުވ�ސްވ�ރެއްާނޫން ާއުފ ވެރި ާއެންމެ ތިޞ ދީާގޮތުން

ނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖެާމި ނޑުގެާދުވ�ސްވ�ރުާއ�އިސްގެންނ8ާާޭއުޅެނީާހިކިާާދ�ންނ�ވ ލ�ންާކެރިދ ނެާމިއީާއ�ޅުގ� ކުރ ގ�

ާއެ ނޑުމެންނ�ވެސް. ާއ�ޅުގ� ާއިރ ދ�ކުރެއްވިއްޔ  ާރ�ހެންނ�މ�ވެސް، ާފޯކ ސްޓުށް ާދުރ�ށް ާއިޤްތިޞ ދީ ކުރ އިރުާނގ�ޅު

ާ ާއ�ޅ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާފެނޭ ާއެބ� ނޑުމެންނ�ށް ާމިއ�ދުާހިއ�ޅުގ� ާސ�ބ�ބުން، ާފިޔ�ވ�ޅުތ�ކެއްގެ ކުމ�ތްތެރި

ާފިޔ�ވ�ޅުތ�ކެއްާ ާއެޅޭ ާރ�އްކ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާފ�ހ�ށް ނޑުމެން ާއިޤްތިޞ ދުާއ�ޅުގ� ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމ ދ�މ  ާސ�ބ�ބުން ގެ

ނޑުމެ ާއ�ޅުގ� ާނ�ތީޖ  ާފިޔ�ވ�ޅުތ�ކެއްގެ ާއެޅޭ ާއެހެންވީމ ހ�ރުދ�ނ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާދ ނީ. ާފެނިގެން ެއ ިފަޔަވުޅ � ންނ�ށް

ާފިޔ�ވ�ޅެއް.ާއެާފިޔ�ވ�ޅ�ކީާދ�ާިމައުދ ައަޅްނ ައުޅަގނުޑެމްނ ަފްސެޖޭހ ަކަމށް  ާއުނދ�ގޫ ާއެާފިޔ�ވ�ޅ�ކީ ތިާވ ނ�މ�

ނޑުމެންގެާމިވެސް،ާއެާފިޔ�ވ�ޅުާމިއ�ދުާއ�ޅ�ންފިޔ�ވ�ޅެއް.ާއެހެންނ�މ� ހުންނެވީ.ާއެާފިޔ�ވ�ޅުާާކެރޭނެާރ�އީސެއްާއ�ޅުގ�

ާއ�ާއ�ޅ�ން ާސ�ރުކ ރެއް ާއެހެންވީމ ކެރޭނެ ާމިއޮތީ. ނޑުމެންގެ ެއ ިފަޔަވުޅ ައުޅަގނުޑެމްނ ައާޅަންނ � ޅުގ�

ާހޯގޮތ�ކ�ާަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލުހެގ ުރުހްނ ަހނި  ާއެހެންވީމ ާށް ާވިޔ�ސް. ިމ ާޤޫނީނ ަސުރާކުރ � ދ�އިގެން

ާރޫހުހ ާދ�ތިކުރުމުގެ ާބޮޑ�ށްާއެނގެނީ.ާަިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއެންމެ ާކ�މެއްވެސް ާނުކުރ�އްވ ށޭ.ާކޮންމެ ާމ�ސ�އްކ�ތްޕުޅު ގ�އި

ާމެންބ�ރުާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާއެނގިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ނީ ާމޮޅ�ށް ާއެންމެ ާވެސް ާސ�އިންސް ާރޮކެޓް

ާއެ ާބޮޑ�ށް ާއެންމެ ާވެސް ާހިންގ�ން ާކުންފުނި ާއެާމުއްޠ�ލިބ�ށް. ާވެސް ާކ�މެއް ާޤ ނޫނީ މ�ނިކުފ ނ�ށް.ާާމ�ނިކުފ ނ�ށް.

ާފ�ންނީަކަމުކުނާދނެ � އެހެންވީމ  ާމިއީ ާމ�ސ�އްކ�ތްާ. ާފ�ންނީ ާކުރ  ާކ�މ�ށްާާމީހުން ާމީހުންނ�ށް ާފ�ންނީ އެނގޭނީ

ާއެބ� ާޤ�ބޫލުކުރެވެން ނޑުމެންނ�ށް ާއެހެންއ�ޅުގ� ނޑ�ށްާެއަކަހަލ ޫރެޙްއަގިއ ަމަސްއަކްތުކަރްއާވށޭ � ވީމ ޖެހޭ. ާއ�ޅުގ� .

ާމިއ�ދުާ ާއިޤްތިޞ ދު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި، ާޤ�ބޫލުކުރެވޭ ހ�މ�

ނޑުމެން ނޑުމެންގެާކުންފުނިތ�ކ�ށްާވ�ރ�ށްާބޮޑެތިާފ�އިދ ތ�ކެއްާއ�ޅުގ� ނ�ށްާކުންފުނިތ�ކުންާހ�ރުދ�ނ ކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންާވ�އްދ ފ�އިާހުރީާކ ކުތޯ.ާ އެބ�ާކުރ�އްވ .ާއެާކުންފުނިތ�ކ�ށްާސިޔ ސީާރޫޙުގ�އި،ާސިޔ ސީާކުލ�ޖެހިގެންާއ�ޅުގ�

ާމިާއެ ާޢ�އްޔ�ންކޮށްފ�އި ާބޭފުޅުން ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫން ާއެންމެާތިބީާގޮތ�ކ�ށް ާބ�ލ ފ�އި ާމެރިޓ�ށް .

ާކުންފުނިތ� ާއެ ާނޫންރ�ނގ�ޅ�ށް ާބ�އްލ�ވ ލެއްވިޔ�ސް، ާބޯޑ�ށް ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކު ާހިންގޭ، ާއެސް.ޓީ.އޯާާއް ނ�މ�

ާކުންފުނިތ�ކުގ�އިާ ާމި ާބ�އްލ�ވ ލެއްވިޔ�ސް ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާއެހެނިހެން ާސ�ރުކ ރުގެ ާނޫނީ ާބ�އްލ�ވ ލެއްވިޔ�ސް، އ�ށް

ާބޭފުޅ�ކުާ ާކ�މެއް،ާމިއިން ާބޭފުޅ�ކުާވިދ ޅުވ  ާމިއިން ާބޭފުޅުން ާއެވީާއެާާބޭނުންފުޅުތިއްބ�ވ  ާނުލިބުނީމ� ާވެގެންާލޯނެއް

ާޤ�ރ ރެއްާ ާފ ސްކޮށްގެން ާބިލު ާމިއ�ދު ާވީމ� ާމެންބ�ރެއް ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެކ�ން ާބ�ދ�ލުކުރ�ން. ބޭފުޅުން

ާމިާޤ�އު ާގެންގުޅުއްވީމ� ާއުސޫލު ާއެކ�ންާކުރ�ން.ާތިޔ� އޮންނ ނެ.ާއެާމުާކުރިއ�ކ�ށްާނުދ ނެ.ާސިސްޓ�މުާފ ސްކޮށްގެން

ގޮތްާހ�ދ�ންވީ.ާތިންާބ ރުާވ�ކިކޮށްފ�އިާބ�އެއްާބ ރ�ކީާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާސްޓ�މުގެާތެރެއިންާކ�ންތ�އްތ�އްާކުރ ސި

ާކ�ށ�ވ�ރުކޮށްދީފ�އިާ ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ާބ ރ�ކީ ާއ�ނެއްބ�އި ާބ ރު. ާހުރި ާކ�ށ�ވ�ރުކޮށްދީފ�އި ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީން އ�ށް
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ާ ާމި ާބ ރުތ�އް ާހުރި ާބ ރު.ާދެން ާމިހުރި ާތިންބ ރު ާމި ާދޫކޮށްލ ފ�އި. ާމ�އްޗ�ށް ާޖުޑިޝ�ރީގެ ާވ�ކިކޮށްފ�އިާާއޮތީ ގޮތ�ށް

ާމި ާއެއްވީމ� ާބ ރު ާތިން ާހ�ދ ކ�ށްާނޫން.ާމި ާދ�ތިކޮށް ާއުނދ�ގޫކޮށް ާޖެއްސުންކޮށް ާބ ރ�ށް ާއ�ނެއް ާއެއްބ ރު ވ�ނީާާއޮތީ

ާއެހެންވީމ ާ ާއެެއ ަދުއަލްތ ިހްނުގްނ ިމ ިތްނ ާބުރްނ ެއުކެވެގްނ އެ � ދ�އުލ�ތ�ކ�ށް. ާވެގެންާކީ ނޑ�ކ�ށް ކ�ތިގ�

ާރޫހުމ�ސ�އްކ�ތް ިމ ިއްޞާލަޙީކ ަބަލިއަގެނވެޭނ ައިދ � އޮންނ�ނީ.ާއެހެންވީމ ާގ�އިާކ�ންތ�އްތ�އްާކޮށްފ�އިާމިކުރުމުގެ

ާއ�ޚްަޤޫބުލުކެރވެޭނ ިމިނަވްނ ިވަޔފީާރެގ ުއޫސލ ާޚިލ ފު،ާދުރޫސުލް ާވެސް ާއިޞްލ ޙެއްާަުތ�ކ  ާބޭރު ާވެސް ލ ޤުން

ނޑުާޤ�ބޫ  ލުކުރ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާޙ�މީދުهللاާއިނގުރ�އިދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�މްދޫންާޢ�ބްދު

ާ ާނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނ�ށްާކ�0/31ާާު`. ާބެހޭ ންފުންޏ 

ާއ�އިޞްލ ޙު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ އިރު ާބިލެއް ާބޭނުންގެނ�އުމުގެ ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ާހ�މ� ނޑު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިާާޅުގ� ާމި ވ�ނީ

ާ ާއިޞްލ ޙު ާނުކުތ 4�ާާއޮތް ާވ�ނ� ާދެ ާއޭގެން ާމިއޮތީ. ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާއިޞްލ ހެއް ާއ�ށް ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވ�ނ�

ނޑ�އެޅިގެންާހިންވ ލ�ންާބޭނުންވޭ.ާއެއީ،ާޕ�ބްލިކުާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން،ާދ�ންނ� ާގ ާސ�ރުކ ރުާކުންފުނިތ�ކ އިާރ�އުސްމ ލުާކ�

ާކޯޕ�ރޭޝ�ންތ�ކ ާ ާއުާކުންފުނިތ�ކ އި ާޒިންމ ާވ ގޮތ�ށްާސ�ރުކ ރުން ާދ�ރ�ންޏ�ށް ާކުންފުނިތ�ކުގެާމިނޫންާނ�މ�ވެސް ފ�އްދ 

އެކުާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެވެ.ާާޑިރެކްޓ�ރުާކ�މ�ށްާމީހުންާޢ�އްޔ�ންކުރ ނީާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހުގެާރުހުމ ާމެނޭޖިން

ާއެ ާާހ�މ� 4�ާާގޮތުން ާވ�ނ� ާއުއިމ އްދ ގެ ާސ�ރުކ ރުން ާވިދ ޅުވ�ނީ، ާމެނޭޖިންާބ ރ ތްކޮޅު ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާފ�އްދ 

ާއިޢުލ ންކޮ ާހޯދުމ�ށް ާފ�ރ ތްތ�އް ާބޭނުންވ  ާޢ�އްޔ�ންކުރ�ން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމ�ޤ މ�ށް ާކ�މ�ށް ށްގެންާޑިރެކްޓ�ރު

ާއިޢުލ ންކުރުމ�ކ  ނޑ�އ�ޅުއްވ ާފ�ރ ތެއްާނުވ�ތ�ާާނުވ�ތ� ާކ� ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ާމ�ޤ މ�ށް ާއެ ނުލ�އި

ާހު ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ާނ�ން ާއިޞްލ ޙުފ�ރ ތްތ�ކުގެ ާމިގޮތ�ށް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިށ�ހ�ޅުއްވ ނެ. ވ ތީާާގެންނ�ވ�ން

ނޑުާދ�ންނ�ވ ނީާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާމިއީާކޮންމެހެންާރ�އްޔިތުން ގެާމ�ޖިލީހ�ށްާގެންނ�ންާބޭނުންވ ާބ ރެއްާނޫނޭ.ާއެއީާއ�ޅުގ�

ާއ�ސްލުާ ާއ�ށް ާއިންތިހ  ާދ�ންނ�ވ ނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފުދޭވ�ރ�ކ�ށް ާމިހ ރު ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާމ�ޖިލީހުގެ ރ�އްޔިތުންގެ

ާއ�ނެއްކ ާާގިނ�ވެފ�އި ާމީގ�އިާވ އިރު ާގެނ�އުމުގ�އި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާބ ރެއް ާއިތުރު ާއޮތް ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވެސް

ނޑުމެންނ�ށްާމިކ�ންާހ މ�ވެގެން ާލިބޭާއިތުބ ރެއްާނެތޭ.ާއ�ޅުގ� ާވެސް.ާާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާއ�ޅުގ�ނޑުމެންނ�ށް ގޮސްފިާއިއްޔެ

ާޓްރީވިއ�ލްާާައުޅަގނުޑ ަޤޫބުލުކރާ � އެހެންވީމ  ާވ�ރ�ށް ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާއިޞްލ ޙ�ކީ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ  ާމި ާގޮތުގ�އި

ާމ�ޤު ނޑު ާމ�އިގ� ާމީގެ ާކޮންމެހެއިޞްލ ޙެއް. ާމ ޞ�ދ�ކީ ާމ�ާން ާނޫން. ާގެނ�އުމެއް ާތ�ފ ތު ާމ�ޤުބޮޑު ނޑު ޞ�ދ�ކީާއިގ�

ދިނުމުގެާރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލީހ�ށްާނުވ�ތ�ާމ�ޖިލީހުގެާބ�އެއްާކޮމިޓީތ�ކ�ށްާމީސްމީހުންނ�ށްާއ�ސްލުާޚ އްޞ�ާމ�ޤ މުތ�އްާ

ާއެއްގޮތ�ކ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެހެންވީމ ، ާއ�ނެއްކ ވެސް. ާހޯދުން ާތ އީދެއްބ ރެއް ާއިޞްލ ޙ�ށް ާމި ނުކުރ�ން.ާާވެސް
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ާދެއްކެވިާ ާވ�ޙީދު ާޢ�ލީ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާކުރިން ާމީގެ ާތ އީދުކުރ�ން ާވ�ރ�ށް ނޑު އ�ޅުގ�

ނޑުާނުކުތ ތ�ކ�ށް.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ . ާވ ހ�ކ�ފުޅުގެާމ�އިގ�

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލެތްދޫ ާނިޒ މ . ާޙ�މްޒ . ާއ�ޙުމ�ދު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރު ބެހޭާާދ އިރ ގެ

ާމ�އްސ�ލ�އެއް،ާހޯރ�ފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާރ�ޝީދު.ާ

ާ

ާ(މ�އްސ�ލ�ާ)ނިޒ މީ

ާ

ާހޯރ�ފުށިާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބޭޝުކުރިއްޔ  ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ން ާގޮތ�ށް ާއެއް ާމ�އްސ�ލ� ނޑުާނިޒ މީ ާއ�ޅުގ� ނުންވޭ

ާމ�ނިކުފ ނުާވ�ރ�ށްާފުރުޞ�ތުާލިސްޓު ާއެކ�މ�ކު ާކުރީގ�އިާއިނދެގެން ާތ�ންކޮޅެއް ާތ�ރުތީބުން ާގޮތ�ކ�ށްާޚުގ�އި ދުމުޚްތ ރު

ާވެގެން.ާާގެންދ�ވ ހެންާހީވ ތީާއެހެން

ާ

ާ

ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(

ާ

 ާން:ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވު

ާއ ދެ،ާ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނުކުތ ހޯރ�ފުށި ާނިޒ މީ ާބ�ލ�އިގ�ންނ�ން.ާއެާނެންގެވީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާއެއް

ާއެއް ނޑުގެ ާމިާގޮތ�ށްާދިމ ވ�ންާމެދުވެރިވީާއ�ޅުގ� ާއެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާާފ�ރ ތުގ�އިާހުންނ�ާސްކްރީނ�ށް އ�ރ�ނީާފ�ހުން

ާމެ ާނ�ންތ�އް. ާފ�ހުާައުޅަގނުޑ ިބެލްތޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ � އެހެންވީމ ންބ�ރުންގެ މެންބ�ރ�ށް

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢިއްޒ�ތްތެރިާއ�ޙުމ�ދުާޙ�މްޒ .އ�ރުވ ނ�ން.ާފުރުޞ�ތު

ާ

ާބިލ�ތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާޙ�މްޒ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާދ އިރ ގެާއުމ�ށްާފ�ރެސްމ ތޮޑ އިޞްލ ޙުގެނ�ާންފުންޏ ާބެހޭާޤ ނޫނ�ށްާ`.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާކު

ާގުޅޭާއިބްރ ހީމްާމެންބ�ރު ާއިޞްލ ޙ  ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާމުއްޠ�ލިބު ާއެ ާދ�ންނ�ވ ލ�ންޖެހެނީ ގޮތުން

ާވ�ރ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހިތުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅުއްވުމ�ކީ ާއެ ާހުށ�ހ�ޅުއްވ  ާއެ ާވިސްާމެންބ�ރު ނ ލ�ންޖެހޭާފުންކޮށް



 54

ާބޭނުންކ�މެއް ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާމިާހެން. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިނިވ�ންާާވ�ނީ ާޚ އްޞ�ކޮށް ދ�ނީ

ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކ�ށްާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ�ށްާމީހުންާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްާއޮތްާބ ރުާވެސް...ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރ�ފުށި ާންބ�ރު ާގ�ވ އިާމ�ޖިލީހުގެ ާނ�ސޭހ�ތްތެރިވ�ންހުދ�ށް ާހިތްތެވުމ�ށް .ާރުމ�ތްތެރިކޮށް

ާ ާގ�ވ އިދ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިތްހުހޯރ�ފުށި ާނ�ސޭހ�ތްތެރިވ�ން.ާރުމ�ތްތެރިކޮށް ތެވުމ�ށް

ާށް.ތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާވ ހ�ކ�ފުޅުާކުރިއ�ށްާގެންދެވުމ�ބިލެ

ާ

ާތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާޙ�މްޒ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ބިލެ

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމި ާމިާއ ދެ، ާމ�ޑުކޮށްލ ފ�އި،ާާފުރުޞ�ތު ާގޮތ�ށްާވ�ގުތު ާއެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާމެންބ�ރު ާއ�ޚު ނޑުގެ އ�ޅުގ�

ާދެއްާ ާގެންގޮސް ާފުރުޞ�ތެާއެކ�ން ާފ�ހުން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވ ، ާއެދޭ ާދެއްވުމ�ށް ާނ�މ� ާއޮތް ާދ�ންނ�ވ�ން.ާއް ވ ހ�ކ�

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާމ�ދުއ�ޙުާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާހޯރ�ފުށި

ާޢިއްޒ�ތް ނޑުގެާޙ�އްޤެއްާހޯދ�ޝުކުރިއްޔ  ނޑުާކުރެވުނުތެރިާރ�އީސް.ާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ާމ�ސ�އްކ�ތްާން ކުރ ނ�ން.ާގޮތ�ކ�ށް

ާރ�އީ ާހ�މ� ާޝުކުރުއެ ާއެއްބ ރުލުމ�ށް ާދެއްވި ާސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާފ ހ�ގ�ކޮށްލ�ންާދ�ންނ�ވ�ން. ާހ�މ�

ާހުށ�ހެޅިފ�އި ާމިއ�ދު ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ާމިާކުންފުންޏ  ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާމ�ޖިލިސް ާމި ާއިޞްލ ޙ�ކީ ވ�ނ�38ާާވ 

އިާކުރ ާއުއްމީދާ ދޭތެރޭގ�ާމެންބ�ރުންނ ާޢިއްޒ�ތްތެރިޖިލީހުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާރ�އްޔިތުންާމިާމ�ާތުންގެާމ�ޖިލިސްރ�އްޔި

ާމ�ޖިލީހ�ޤ ނޫނީއ� ާރ�އްޔިތުން ާމި ާއިޚުތިޔ ރ�ށްސ ސީގެ ާބ ރ އި ާލިބިގެންވ  ާރ އްާށް ާމި ާރ�އްޔިތުންާބ�ލ އިރު ާމި ޖޭގެ

ާ ާމ�ޖިލިސް ާފިކުރުގ�އި ާއިހުސ ސްތ�ކުގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެ ާދެކެމުން ާރ�އްޔިތުން ާރ އްޖޭގެ ހުންނ�ނީާވިސްނުމުގ�އި

ާއެ ާރ�އީސް، ާބޭފުޅުާޢިއްޒ�ތްތެރި ާންގެ ާއެާާބ�ޔ�ށްލ ތ އީދ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާބޭފުޅުންޓ�ކ�އިާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއްކޮށް މި

ާއެ ާޤ ނޫނުތ�ކ�ކުން ާފ ސްވެގެންދ  ާމުސްާމ�ޖިލީހުން ާބޭފުޅުންގެ ާކ�މ�ށް.ާތ�ޤުބ�ލުގެ ާފުރިހ�މ�ވެގެންދ ނެ އުއްމީދުތ�އް

ާހިތ�މ�ޢިއްޒ� ނޑު ާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާޔ ތްތެރި ާހުށ�ހެޅިގެންާާބޭނުންާއެއްކޮށް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި މި

ާޤ ނޫނުތ� ާދިޔ� ާޤ ނޫނެއްފ ސްވެގެން ާމ ލިއްޔ�ތު ާތެރޭގ�އި ާގެނެވިއްާކުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއިޞްލ ޙެއް ާމި ާބޭނުމ�ކީ ޖެ.

ާއ�ންނާ� ާދެމުން ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާޖ�މ ކޮށް ާބ ރުތ�އް ާބ ރ އި ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުގެ ާއެހެނިހެން ާއ�ދި ާދ�އުލ�ތުގެ މ�ޖިލީހ�ށް

ާގެނެކ�ދުމ�ތްތ�ކ�ޚި ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނ�ށް ާފުލުހުންގެ ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރ�ސްއެޅުން. ާށް ާބޭނުމ�ކީ ހ�މ�ާވިއްޖެ.

ާމިދެންނެވުނު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�މ�ާކުރިން ާއެމް.ބީ.ސީާާބޭނުން. ާހިނގ�ާގެއެހެންމެ، ާހުށ�ހެޅިގެން އްޖެ.ާޤ ނޫނެއް
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ނޑިޔ ރުން ނޑ�އެޅުމުގެާޤ ނޫނުާހުށ�ހެޅިގެންާހިނގ�އްޖެ.ާގެާޤ ނޫނެއްާހުށ�ހެޅިގެންާހިނގ�އްޖެ.ާވެފ� ރިކ�ންކުރ ާރ�ށްާކ�

ާާސިވިލް ާޤ ނޫނުތ�އް ާމިދެންނެވި ާހިނގ�އްޖެ. ާހުށ�ހެޅިގެން ާޤ ނޫނެއް ނިމިގެންާާފ ސްކުރެވެމުންސ�ރވިސްގެ

ާބޭފު ާވެރިކ�ންާކުރެއްވި ާޤ ނޫނެއްއިނ ޔ�ތްޅ�ކ�ށްާދިޔ�އިރުގ�އި ނޑުމެންާހިނގ�އްޖެ.ާއ�ޅުާވެސްާފ ސްވެގެންާދިނުމުގެ ގ�

ާހޭލ  ާމިތ  ާރޭދުވ ލު ާދުވ ލު ާާހޭލ  ާޤ�އުމުގ�އިތިބެގެން. ާމި ާރ�އީސް، ާދުާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ އިާރޯމ  ާމ ރ މ ރީ ވ ލު

ާާތ�ޅ ފޮޅުމ  ާކ�ންތ�އްތ�އް ާވ�އްކ�ންއެކިއެކި ާާމިކުރުމ  ާމިއީކ�ންތ�އްތ�އް ާއ�ޅުގ�ނޑު ާމ�އްސ�ލ�ތ�އް ާމި ާމިާާއޮތްއިރު

ާ ާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާބޮޑު ާވ�ރ�ށް ާމިދޭތެރޭގ�އި ާޤ�އުމ�ށް ާމި ާބޭފުޅެއް ާހ�އްލެާކުރި ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާގެނެވޭތޯާއްކ�މ�ށް .

ާާނ�ތީޖ އ�ކ�ށް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާދިޔ�އީ ާހެއްކ ވެގެން ާއޮތް ާނެތުމުާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ާޤ ނޫނު ންާބެހޭ

ާއ�ހ�ރ� ާދެ ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާރ�އީސް،ާހެއްކ  ާގިނ�ޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިާާށްވުރެ ާއޮއްވ  ާމ�ޖިލީހުންާާދުވ�ސްވެފ�އި ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާވެގެން ާނ�ތީޖ އ�ކ�ށް ާދިއުމުގެ ާނެތިގެން ާއ�ދި ާއިސްފ�ސްވެދ ނެާފ ސްނުވެ ާމިދެންނެވިާާދިޔ�އީ ާބިރ�ށްޓ�ކ�އި ކ�މުގެ

ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް،ާހ�މ�ާމުހިއްމު ާނ�ގ�ންޖެހުނު.ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ނބުރ  ާޤ ނޫނ�ށްާޖުރ ޢިއެހެންމެ،ާޖިނ ޢީާާވެސް ތުގެ

ާބ�ދ�ލުތ� ާމިގެންނ�ންޖެހޭ ާދ�ންނ�ވ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއޮތީ. ާގޮތ�ށް ާއޮތް ާހ�މ� ާވެސް ާއެާާއް ާރ�އްޔިތުންނ�ށް އުޅެނީ

ާލިބިގެންވ ާ ާމިއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޤ�އުމުގެ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާފ�ރ ތުން ާވެރިކ�މެއްގެ ާސ�ބ�ބުން ޤ ނޫނެއްގެ

ާލުއިއިޚު ާދޭންޖެހޭ ާދ�ށުން ާޔ ފ�ސޭހ�ތިޔ ރެއްގެ ާރ�އްކ ތެރިކ�އި ާމިާންއިނ ޔ�ތ އި ާހުރ�ސްއެޅުމ�ށްޓ�ކ�އި ދިނުމ�ށް

ާމ�ޖިލީހުންާމ�ސ�އްކ�ތް ާފެށުމުގެާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއ�ށްާމެދުވެރިވެގެންާާއިއްޔެގ�އިާޑީ.އ ރު.ޕީާނ�ތީޖ އެއްގެާގޮތުންނޭކުރ�ން

ާމިާދިޔ� ާފެނިގެން ާހުށ�ހެޅިގެންާނ ކ މިޔ ބު ާމިއ�ދު ާހެއްކެކޭ ާއޭގެ ާާދިޔ�އީ. ާމިދ  ާވެސް.ާމި ޤ ނޫނ�ކީ

ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާޖެނ�ރ�ލް ާއޮޑިޓ�ރ ާހިނގ�އްޖެ ާފެނިގެން ާނ�ށް ާމ�ންޒ�ރު. ާދިޔ� ނޑުމެންނ�ށްާއެއްލ ލެވިގެން އ�ޅުގ�

ާޢ� ާދ�ށުން ާބ ރުގެ ާލިބިދޭ ާއ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހިންގުމ�ށްޓ�ކ�އި ާދ�އުލ�ތް ާހިނގ�އްޖެ އްޔ�ންކުރ ާފެނިގެން

ާމ�ޖިލިސް ާފ�ހ�ރ�ކުާވ�ޒީރ�ާާވ�ޒީރުންގެ ާމ�ޖިލީހުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާކ�މުގެާވޯޓުާނ�ގ ާބޭރުމި ާގެނެސްާއިތުބ ރުާނެތް ާކު

ނޑުާދ�ންނ�ވ� ނޑިއ�ކ�ށްވެއްޖެާާންތޯާޤ�އުމެއްގ�އިކުރ�މުންދ ާމ�ންޒ�ރު.ާއ�ޅުގ� ވ ނީާއެާޤ�އުމެއްގެާާއްޔ ާޤ�އުމުގެާސިކު

ާހިންގުމ�ށްާބޮލ�ކ�ށް ާޤ�އުމު ާއެ ާރ�އްޔިތުން. ާޤ�އުމެއް ާއެ ާވ ނީ ާޤ ާ�ޓ�ކ�އި ާމުއްދ�ތެއް ާގޮތުންާއ�ހ�ރުގެ ާނޫނީ

ާ ާފ�ރ ތެއްގެ ާހ�ވ ލުކުރެވޭ ާވެރިކ�މ�ށް ާއ�ޅުވ�އި ާތެރޭގ�އިޒިންމ ތ�ކެއް ާވ ޖިބުގެ ާކ�ންތ�ކުގެާާމ�ސްޢޫލިއްޔ�ތ އި ހިމެނޭ

ާ ާރ�އްޔިތުންގެ ާޤ�އުމެއްގެ ާއެ ާމ�ންފ ލ ތެރޭގ�އި ާކ�ންކ�ންާކުރ�ނިވިާބ�ޔ އި ާމިގޮތ�ކ�ށް ާހިމެނިފ�އި ާއިންނ�ނީ.ާކުރުން

ާސ�ރުކ ރ އި ާރ�އީސް، ާމ�ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޖެއްސުމުގެ ާމިދުޤުޞ�ރ�އްޔިތުންނ  ާނުބ�އިާާގ�އި ާމި ާވިސްނުމުގ�އި، ާނުބ�އި

ާހުރެގެން ާވިސްނުން ާޕ ޓީގެ ާރ�އްޔިތުންގެާާކ�މ�ށްާދ ާފިކުރުގ�އިާވ ދ�ވެރިާސިޔ ސީ ވ�ންޏ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް،ާމި

ާއިާތީޖ އެއްގެާގޮތުންާއ�ތޮޅުތ�ކުންނ ވުރެާބޮޑ�ށްާދުވ�ހުންާދުވ�ހ�ށްާވެއްޓިގެންދ ނެ.ާއޭގެާނ�ާމ�ޖިލިސްގެާއ�ގުާމިއ�ދ�ށް

ާމެންބ�ރުން ާހޮވި ާވޯޓުލ�އިގެން ާރ�އްޔިތުން ާއެ ާހޮވި، ާމެންބ�ރުން ާއެ ާރ�އްޔިތުން ާފ�ރ ތުންާއެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާއެ ގެ

ާވެޕްރެޝ� ާމުސްތ�ޤުބ�ލުގ�އި ާނ�ތީޖ  ާގޮތ�ށް ާފެނުނު ާމި ާއިއްޔެގ�އި ނޑުާރކޮށްގެން ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާފެނިގެންދ ނެ ސް
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ާޢިއްޒ�ތްތެއުއްމީދުކުރ�ން ާމި ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިާ. ާމ�ޖިލީހ�ށް ރި

ާނެއްޓިގެން ާފ ލުން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅިގެން ާޢިއްާާދ ންާޤ ނޫނުތ�އް ާމިއީ، ާނޫނޭ. ާމިއ�ދ�ކު ާފެށީކީ 38ާޒ�ތްތެރި

ާވެސްާާނ�ވ� ާމ�ޖިލިސްާފުރ�ތ�މ�ާފެށުނުއިރުގ�އި ާައުޅަގނޑު � އޮތީާމިާރޫޙޭ.ާއެހެންވީމ ލީހުގ�އިާމިާމ�ޖިާރ�އްޔިތުންގެ

ާބޭނުންއިލްތިާހ�މ� ާހުރިހ ާާމ ސްކޮށްާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާމ�ޖިލިސްގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއިމެންބ�ރުނ�ށ 88ާރ�އްޔިތުން އ�ދިާމި

ޗޭޕޭާއްވ ނޭ.ާސ�ާވެސްާފޮނިާމ�ޖިލިސްގެާރިޔ ސ�ތުާބ�ލ�ހ�އްޓ�ވ�މުންގެންދ�ވ ާބޭފުޅުންނ�ށްާތެދުވެރިކ�މުގެާރ�ހ�ާއ�ބ�ދ�ށް

ެތުދެވިރަކުމެގ ޮރނުގްނ ިއުޚިތާޔުރޮކްށެގްނ ަރްއިޔުތްނަންށ ަފިއާދ ާއިއ ާލަބ � ހ�މޭޝ ާރ ހ�ތުހޭ.ާއެހެންވީމ 

ާހުށ�ހެޅިގެންާޢ�ުހްނާނެނ ޮގަތަކްށ  ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާބ�އްލ�ވ  ާމިއ�ދު މ�ލުކުރ�މުންގެންދ ށޭ.

ާމި ާކީއްކުރ�ންތޯ ާޤ ނޫނ�ކީ،ާނީ.ާކުންފުންއުޅެާމިދ�ނީ ާބެހޭ ާޝ�ޚުޏ  ާވ�ކި ާވ�ކިާ،ާއްސެާޤ ނޫނުގ�އި ާނ�ޒ�ރުން ޤ ނޫނީ

ބުނ�ނީާކުންފުންޏ ާބެހޭާާއް.ާއޭގެާބ ރުތ�އްާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހ�ށްާގެންނ�ންވީ.ާއެކ�މ�ކު،ާއެއްކޮޅުންާމިސެޝ�ޚު

ާޝ�ޚު ާވ�ކި ާއެއީ ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާޝ�ރުޢީ ާލިބުމ އިާ� އިާވ ކުރުމ ޢުާދ�ާ.ކޭސެޤ ނޫނ�ކީ � ުމަދަލްށ ަދުޢާވުކުރާމއި � ދ�ޢުވ 

ާކުރު ާކ�ންތ�އްތ�އް ާކުރ�ންޖެހޭ ާއިމުގެތެރެއިން ާޤ ނޫނީ ާހޯދުމ�ށް ާއެހެންނ�މ�ވެސްމުދ ވެރިކ�ން ާމިާބ�ސްބުނ�ންާމ�ށް.

ާމ�ޖިލީހު ާރ�އްޔިތުންގެ ާހުށ�ހެޅުއްވިާޖެހެނީ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާއިލްތިމ ސްކޮށް ާހ�މ� ނޑު ން.ާއ�ޅުގ�

ާ ާޤ�އުމުގެ ާމި ާނޫންތޯއޭ ާހ�ދ�ންވީ ާނ�ހ�ދ�ންވީ، ާޤ ނޫނެއް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކީއްވެގެންތޯއޭ ާއެހެންާބޭފުޅުންނ�ށް ހުރި

ނޑުާހުރިހ ާކ�ންތ�އްތ�ކ�ށްާވެސްާއިނގޭތޯ. ާއ�ންހެނުންނެއްާއެާމ ބ� ާއެތ�އް ާމިާނުވ  ނޑުކުރުވުމ�ކީާވެސް ބ�ތިބި.ާމ ބ�

ާމ�ޖިލިސްގެާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޒިންމ 88ާާރ�އްޔިތުންގެ ާހ�ދ ފ�އިާމެންބ�ރުންގެ ާކ�މ�ށް ާހ�އްދ�ވ�ންާާއެއް ޤ ނޫނެއް

ާއ�ޅުާ ާފެނޭ. ނޑ�ށް ާވިކެމުއ�ޅުގ� ާއެތެރެވެގެން ާޤ�އުމ�ށް ާމި ާފެނޭ ނޑ�ށް ާޑްރ�ގ ާގ� ާމ�ސްތުވ ންދ  ާޒިންމ އި ާއެއްޗެހީގެ

ާޢިއްޒ� ާމި ާއެއްވެާވެސް ާމިއ�ދު ާމ�ގުތ�ކުގ�އި ާޤ�އުމުގެ ާނެގުން. ާމ�ޖިލީހުން ާލ�މ�ތްތެރި ާހ�މ�އެއް ާނެތިާސް އެއް

ނޑ�ށްާފެނޭާފ މ ރ މ ރީާކ�ންތ�އްތ�އްާހިނގުމުގެާކ�ންތ�އްތ�އްާހިނގ�މުންދާ  21ާދިޔާ�ާއިތުވެގެންވެސްާނ�ގ�ން.ާއ�ޅުގ�

ާދޭތެރެ ާއެތ�އްާރ�އްޔިތުންނެއް ާމިާޤ�އުމުގެ ާޕްއ�ހ�ރު ާއެތ�އްާދުރުކުރުމުގެ ާއުފ�ންވ ންވީ ާޤ�އުމ�ށް ާހިންގ ާމި ރޮގްރ މެއް

ާބ�ޔ�ކުާ ާކުރި ާކ�ންތ�އް ާނުދީ ާއުފ�ންކުރެވިޔ� ާއެާރ�އްޔިތުންނެއް ާއެބ�ތިބި. ާޤ�އުމުގ�އި ާމި ިދެވިހ � ހެންވީމ ވެސް

ސްާމިާމީހ�ކ ާދޭތެރޭގ�އިާފިޔ�ވ�ޅުާއެޅުމުގެާޤ ނޫނެއްާވެާކުރުންަ�ތުާނ�އްތ ލ�ންާމ�ސ�އްކ�ތްަދުއަލުތެގ ިއްނާސިންއޔ

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ�ންނ�ވ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ށް ާފ ސްކުރ�ންޖެހޭ ާމ�ޖިލީހުން ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާވ�ކިވ�ކިާ ާއ�ދި ާތެރެއިން ާބ ރުތ�ކުގެ ާދ�އުލ�ތުގެ ާހުށ�ހެޅިގެން ާޤ ނޫނުތ�އް ާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭ ާބ ވ�ތުގެ ާމި އުއްމީދުކުރ�ން

ާމިދ ވ� ާބޭބޭފުޅުންގެ ާވ�ކިވ�ކި ާއުއްމީދުކުރ�ންާާރުންމުއ�އްސ�ސ  ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ދ�ންޏ 

ާހުރިާބޮޑެތިާވިޔ�ފ ރިވެރިާާމިދ ވ�ރުންާހ�މ�އެހެންމެ،ނުދ ނެާކ�މ�ށް.ާާމިގޮތ�ށްާމިކ�ންާކުރެވިގެން ދ�ންޏ ާމިާޤ�އުމުގެ

ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާގެނެސް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާވެސް ާމުދ ވެރިކ�ން ާބ ރުވެރިާބޭބޭފުޅުންގެ މ�ޖިލީހުގެ

ާބ�އިާއި،ބޭފުޅުންނ  ާބޭފުޅުންނ�ށް ާގޮތ�ާބ ރުވެރި ާފ�ހިލިބޭ ާޤ ނޫނުތ�އް ާއެހެންވީމ ކ�ށް ިދެވިހާރްއޖެޭގ � ވެގެންދ ނެ.
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ާރ�އްޔިތުންާާޮލުބެވިތ ަރްއިޔުތްނ ިމ ިހާސަބށް  ާމި ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނުތިބޭނެ. ާބ�ލ�ހ�އްޓ�އިގެންނެއް ދ އިރު

ާއ�ގުވެއްޓިގެ ާރ�މ�ޖިލިސްގެ ާޢިއްޒ�ތ އި،ން ާމ�ޖިލިސްގެ ާއ�ކ�ރ މ�ތ ާއްޔިތުންގެ ާއ�ޅ�ާއި ާހުރ�ހެއް ފިއްޔ ާއިބުރ�ށް

ާމި ާމ�ޖިލީހުގެާާޒިންމ ވ ން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމި ާނޫން.ާމެނ88ާްޖެހެނީ ާއ�ދ88ާާިބ�ރުންނެއް ާއެއްވ�ރ�ށް މެންބ�ރުންނެކޭ

މިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާގ�ވ އިދުާލ ޒިމުކޮށްާާޑ�ށްާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހުގެާކ�ރ މ ތްާހިފެހެއްޓުމ�ށްއެއ�ށްވުރެާބޮ

ާއެ ާާއ�ދި ާމ�ޖިލިސްގެ ާދީފ�އިވ  ާއ�ދިބ ރުތ�އް ާރ�އީސް ާމ�ޖިލިސްގެ ާާރިޔ ސ�ތ އި ާމިާމ�ޖިލިސްގެ ާރ�އީސް ނ�އިބު

ާވެސްާއިންނ ނެ.ާ ާޒިންމ  ާއުއްމީދުކުރ�ންާމިއ�ދ�ށްފ�ހުގ�އިާ� އެހެންވީމ ބޭބޭފުޅުންގެ ނޑު ާރ�އީސް،ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާމިާާމި ާގޮތ�ކ�ށް ާހުރ�ސްއެޅޭނެ ާޚިދުމ�ތްތ�ކ�ށް ާއ�ންނ� ާދެމުން ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާހުށ�ހެޅިގެން ާޤ ނޫނުތ�އް ބ ވ�ތުގެ

ރ�އްޔިތުންގެާމ�ޖިލިސ38ާާްޢިއްޒ�ތްތެރިާ ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ޢ�ވ�ނާ� ާމ�ލުކުރ�މުންާނުދ ނެާކ�މ�ށް.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:މ�މުޙ�އްާޙުސ�އިންާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާމ�ތިވެރި

ނޑ�ށްާ ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ ާއިޞްލ ޙ�ށްާބ�ލ އިރު ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާއ ދެ،ާކުންފުނީގެާޤ ނޫނ�ށްާމި

އިނގުރ�އިދޫާާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީދ އިާވެސްާދެންނެވެންާއޮތީާމިާއިޞްލ ޙ ާބެހޭާގޮތުންާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެ

ާޢިއްޒ�ތްތެ ާޢ�ބްދުދ އިރ ގެ ާޙ�މްދޫން ާމެންބ�ރު ާރި ާބ�އެއްާهللا ާއ ދެ، ާތ އީދުކުރ�މޭ. ާވ ހ�ކ�ފުޅ�ށް ާދެއްކެވި ޙ�މީދު

ާމި ާވ ހ�ާވ ާބޭފުޅުންނ�ށް ާދ�އްކ  ާދ�އްކ އިރު ާޓީވީން ާލ�އިވްކޮށް ާޗެމްބ�ރުގ�އި ާމި ާމ�ޖިލިސްގ�އި ާމި ކ�ފުޅުތ�އްާގޮތ�ކީ

ާހޫނުވ ނެ،ާވ� ާހ�މ�ރ�ވ�ރ�ށް ާފޮނިވ ނެ. ާދެންމެާށް ާސ�ރުކ ރު ާޖ�ވ ބުދ ރީކޮށްފ ނެާހީވ ނީ ާމިރޭާދެންމެ ާއ�ނެއްކ  ހެން.

ާއ�ށް ާވ ހ�ކ�ާއ�ރުވ�އިާޓީވީ ާާދ�އްކ  ާސ�ރުކ ރު ާރ�ނގ�ޅުވ ނެ. ާއެހ  ާހ�މ� ާސ�ރުކ ރުގެާޖ�ވ ބުދ ރީވެސް ކުރުވ�ން

ާ� އެކ�މ�ކުކ�ންކ�ން.ާ ާވޯޓެއް ާާމިާއ�އިމ�މުހިއްމު ާވޯޓެއް ާކިހިނެއްތޯ.ާމުހިއްމު ާސ�ރުފިތ ލެވުމިާާއ�އިމ�ވ�ނީ ކ ރުާނީ

ާއެހެންވީމ ބޭ ާގޮތ�ށް. ާބ�ހ ިމަކުމެގ ޫރޙ� ނުންވ  ާބޭބޭފުޅުންގެ ާމިފ�ދ� ާޢ�ާއިަ  ާގޮތުން ާބެހޭ ސުވ ލުއުފެދޭ.ާމ�ލ 

ާމެދު ާމުޅިންާއިޚުލ ސްތެރިކ�މ  ާދ�އްކ�ނީ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއުފެދޭ.ާއ�ދި ާވ ހ�ކ�ާވެސްާސުވ ލު އެއްާާގޯސް

ާކ�ން ާޤ ނޫނ�ކ�ނޭނގެނޫން ާމިފ�ދ� ާ.ާމިއީބ އޭާމިކ�މ�ށް ާނުވ�ތ�ާށް ާއިޞްލ ޙ�ކ�ށް ާބޭނުންވެފ�އިވ ާއެންމެާމިފ�ދ� ބޮޑ�ށް

އެމް.ޑީ.ޕީާއ�ށްާނިސްބ�ތްވެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާވ ހ�ކ�ފުޅުާދެއްކެވިާާންނ�މ�ވެސް،ާމީގެާކުޑ�އިރުކޮޅެއްާކުރިންވ�ގުތ�ކީ.ާއެހެ

ަފަހެރްއަގިއ ެވާދެނ ިމާހުރ � ކޮންމެވެސްާވ�ރ�ކ�ށްާބ�ލ�ންާއެބ�ޖެހޭ.ާދެންާއެއްާމެންބ�ރެއްާދެއްކެވިާވ ހ�ކ�ފުޅުތ�ކ�ށް

ީޓެގ ިއްނިތާޚުބަތަކްށ ކ ާޕާ ާއުޅުއްވ ތީވެ ާބޭނުންކެމްޕޭންކުރ�އްވ�ަުރިމ�ތިލ�އިގެން ާފުރުޞ�ތެއް ާކ�ން މ�ށްާކުރ�އްވ�ނީ

ާދިރ ގު ާއެހެންނ�މ�ވެސް، ާފ�އިވެސް. ާކޭބ�ލްން ާއޮބްޓިކ�ލް ާޙ�ބ�ރ ާހ�މ� ާދެއްކެވި ާގޮތުން ާބެހޭ ާޚިލ ފުާޤީޤ�އެޅުމ  ތ 

ާހިއްސ ވ ހ�ކ�ތ�ކެއް.ާ ާމ ާތި ާނިމިފ�އި.ާއެކ�މ�ށްކުރިާވިއްކުމުގެ ާއޮތީ ާއެކ�ން ާނިމިފ�އި.ާާން ާދ�އްކ  ާވެސް ާއ�ގު އޮތީ

ާފެންާކުންފުންޏ ާބެހޭާގޮތުންާދެއްކެވިާވ ހ�ކ�ފުޅު ނޑުާއޭގ�އިާާރ�ނގ�ޅު.ާމ ާވެސްާއ�ނެއްކ  އެހެންނ�މ�ވެސް،ާއ�ޅުގ�

ާއެމް.ޑީ.ޕީާއ�ށްާމިދެންނެވި� ދެކޮޅެއްބޮޑ�ށްާާމ  ާޕ ޓީއެއީާހ�ރުދ�ނ ާގޮތެއްގ�އިާާމިހ ރުާހެން ބޮޑުާާމ ާ.އެއްާރ�ނގ�ޅު
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ާއެާއިާ ާނުޖެހި ާކ މިޔ ބުމ�އްސ�ލ�ތ�ކެއް ާއެ ާއ�ދި ާކ މިޔ ބުންތިޚ ބުާނިމި ާމީހުންނ�ށް ާއުޅޭ ާމ ާކުރ�ން ާއެ ބޮޑުާާވިޔ�ސް

ާމިާމ�އްސ�ލ� ާޕ ޓީާއެއްާނޫން.ާމިހ ރު ާމީހުންނ�ށް ާާވ�ނީާޕ ޓީތ�ކުގެ ާއ�ކީ ާނޭނގިކޯއެއީ ާކ�މެއް ގެން.ާމ�ޖިލިސްާޗެއް

ާމ�ޖިލީހ�މެ ާނޭނގޭ ާއ�މިއްލ�ންބ�ރުންނ�ކ�ށް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�މެއް. ާކޯއްޗެއް ާމިާކީ ާމ�ޖިލީހުގެާާއ�ށް ާތިބެ ތ ނގ�އި

ކޮންމެާމީހ�ކީާހ�ދ�ނީާާކ ާޕ ޓީތ�ކުގ�އިާމިކ�މެއްކޮށްާމިހެންާހ�ދ ފ�އިާއ�ނެއްާކ�މެއްކޮށްާއ�ނެއްާއ�ގުާވ�އްޓ ލ�ންާއ�ނެއް

ނ ހީވޭ.ާއެބ�ާތެދުވެާހުންނ�އިރު.ާއިށީނދެއިންނ�އިރުާބޮޑުހެންާބޮޑުާމީހެއްާވ�ރ�ށްާާއީޑުާވެސްާމިބޮޑުާމީހެއް.ާއ�ޅުގ�

ީޓ ަދްސޮކްށޭދަނމޭ � އެހެންވީމ  ާޕާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއެބ�ދޭ.ާތިމ�ންނ�މެން ާސީދ ވ�މުން ާމިހ ރު ާވ ހ�ކ� � މ އެހެންވީބުނ 

ނޑ�ށްާމ ާއިރ�ނގ�ޅ�ށްާދިޔ�ާސްާގޮތ�ކ�ށްާނުގޮސްާ.ޑީ.ޕީގެާއެތެރޭގެާއިންތިޚ ބުާމ ާގޯެއމް  މ ،ާއެހެންވީާރ�ނގ�ޅީ.އ�ޅުގ�

ނޑުގެާހިތުގ�އިާމ އެކ�މ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްާ ާގޮތުންާމ�ޖިލިސްގެާވ�ގުތ އިާާދެ،ާމިބޮޑުާއެއްޗެއްާނެތް.ާއ ާކުރެވިގެންާއ�ޅުގ�

ާދ  ާކ�ންކ�ން ާއެބ�.ާއެގޮތ�ށްާވ ހ�ކ�ާމ�ޖިލިސްގެ ާމ�ޖިލިވިސްނ�ވ ާހެންނ�މ�ވެސް،ާދ�އްކ�ވ  އ�ކީާހ�މާ�ާސްރ�އްޔިތުންގެ

މޭރުމުންާމިާައުޅަގނުޑ � ސްާބޭނުންވ ާއެއްޗެއް.ާއެހެންވީމ ާވ�ގުތ�ށްާވެސްާބޭނުންވ ާއެއްޗެއްާއ�ދިާޕ ޓީތ�ކ�ށްާވެާމި

ނޑުގެާވ ހ�ކ�ާނިންމ ލ�ން.ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށް.ާާވ ހ�ކ�ތ�ކެއްާނުދ�އްކ ާގިނ�ާމ  ާއ�ޅުގ�

ާ

ާލ�ބީބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާޔ ސްއިލިާމެންބ�ރުާދ އިރ ގެާހުޅުމީދޫ

ާ ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިޞްލ ޙ �0/31ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ކުންފުންޏ 

ނޑ�ބެ ާއ�ޅުގ� ާގޮތުން ާދ�އްކ ހޭ ާވ ހ�ކ�ތ�ކެއް ާފެންނ� ާއެބ�އޮތްާކުންށް ނޑުާބޭނުން.ާދިވެހިރ އްޖޭގ�އި ފުންޏާ ލ�ންާއ�ޅުގ�

ވ�ނ�ާއ�ހ�ރުާއުފެދިގެންާއ�އިާޤ ނޫނެއް.ާމިއ�ދ ާހ�މ�އ�ށްާމިާޤ ނޫނުގ3��0ާާެޤ ނޫނ�ކީާއެާާދިފ�އި.ބެހޭާޤ ނޫނެއްާއުފެ

އ�ށްާާމީހުންާރ އްޖެބ�އެއްާޤ�އުމުތ�ކުގެާާކޮށްާއ�ދިާދުނިޔޭގެންފުނިތ�ކުންާރ އްޖޭގެާވިޔ�ފ ރިދ�ށުންާއުފެދިގެންާއ�އިާކު

ފެންނ�ނީ.ާއ�ދިާދ�އުލ�ތުންާވެސްާާތ�ންާމިާދ ާރ�އްޤީކުރ�މުންއ�އިސްާއެާޤ ނޫނުގެާދ�ށުންާވިޔ�ފ ރިތ�އްާކުރިއ�ރުވ ާތ�

ާ ާއުފ�އްދ�ވ�އި ާކުންފުނިތ�އް ާވެސް ާއެސ�ރުކ ރުން ާދ�ށުން ާޤ ނޫނުގެ ާކ މިޔ ބުކ�މ ާކުންފުނިތ�އްާާއެ ާދ�ނީާާވެސް އެކީ

އްޗެއްާވެސް.ާއެާކޯޑެއްާކިޔ ާގ�ވ�ރނ�ންސްާާނެއްާވެސް.ާކޯޕ�ރޭޓުކުރިއ�ށް.ާއ�ދިާރ އްޖޭގ�އިާއެބ�އޮތްާމ ލިއްޔ�ތުާޤ ނޫ

ކ�ންތ�އްތ�ކ ާާމިފ�އިސ ާއ އިާއ�ދިާހިންގ�ންވީާގޮތ އިާާމިާހުރިހ ާއެއްޗިއްސ�ކީާމިާކުންފުނިތ�ކ އިާމިާކުންފުނިތ�ކުގެ

ާ ާގ�ވ އިދުތ�ާމ�ލުކުޢ�ގުޅުންހުރި ާއުސޫލުތ�ކެއް ާމިާރ�ންވީ ާކޯޑުތ�ކެއް. ާގ�ވ އިދުތ�ކެއް ާޤ ނޫނުތ�ކ އި ނޑ�އެޅިގެންވ  ާކ� ކެއް

ާ ާއެއްޗެއް ާރ�އްޔިތުންހުރިހ  ާއޮއްވ  ާބޭފުޅ�ކުާމިހެން ާއިންނ�ވ  ާމިާމ�ޖިލިސްގ�އި ާއޮފްާާއީތިމ�ންނ� ާބޭންކު ކުރީގެ

އިާމިހ ރުާރ�އްޔިތުންގެާމޯލްޑިވްސްގެާބޯޑުާޑިރެކްޓ�ރެކޭާބުނެފ�އިާއެއިރުާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާހިންގ�ންާއުޅުއްވ ފ�ާ

ާވިދ ޅުވ� ާމި ާވ�ޑ�އިގެން ާރ�އްޔިތުންމ�ޖިލީހ�ށް ާތިމ�ންނ� ާމޯލްޑިވްސްާާނީ ާއޮފް ާބޭންކު ާވެސް ާހުރެގެން މ�ޖިލިސްގ�އި

ާމ�ޖިލިސްހިން ާރ�އްޔިތުންގެ ާނޫން.ާާގ ނ�މޭ. ާބ�އެއް ާތިބި ާހިންގ�ން ާކުންފުނިތ�އް ާރ އްޖޭގެ މެންބ�ރުންނ�ކީ

ާޑިރެ ާމެނޭޖިން ާބ�ކުންފުނިތ�ކުގެ ާތިބި ާޢ�އްޔ�ންކުރ�ން ާާއެއްާކްޓ�ރުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާމިއީ، މ�ޖިލިސްގެާނޫން.
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ނޑ�އެޅިފ�އިޒިންމ ތ� ބޭފުޅ ާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސްގެާާއެ � އްތ�އްާކުރ�ންޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ކ�ންތ�ާާއެާ.ކެއްާއެބ�އޮތްާކ�

ފުރުޞ�ތެއްާާއެއެކ�ންާކުރ�ންާއުޅުނ�ކ�ސްާާގެންތ�ނ�ށްާޤ ނޫނުާބ�ދ�ލުކޮށްާވެގެންާއ�އިސްާމިާތެރެއ�ށްާބ ރުާފޯރުވ�ން

ާމ�ޖިލިސް ާރ�އްޔިތުން ާމެންބ�ރުންާާގ�އިމި ާނުކުރ�ން.ާގިނ� ާޤ�ބޫލެއް ނޑެއް ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް މިާާއެއީާދެއްވ ނެ

ާކުންފުނިތ�ކ� ާރ އްޖޭގެ ާމި ާއިޤުއިޞްލ ޙ�ކީ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާބިރެއް. ާހުރި ާނުރ�އްކ�ލެށް ާބިރެއް. ާހުރި އް.ާތިޞ ދ�ށް

ކ�ންާޑ�އިގ�ންނ�ވ ނެފުންކޮށްާވިސްނ ވ�ދޭތެރޭގ�އިާާސްގ�އިާތިއްބ�ވ ާބޭފުޅުންާމިއ ރިާމ�ޖިލިއެހެންކ�މުން،ާމިާޢިއްޒ�ތްތެ

ާއެނގޭ، ނޑ�ށް ާޔ�ޤީންކުރެވޭާއ�ޅުގ� ާާ.އެބ� ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެކ�ން ާވެސް ާއިން ާވ ހ�ކ� ާބޭފުޅުންގެ ާހުރިހ  އެކ�ންާއ�ދި

ާބ�އިވ�ރުާ ާކުރީގ�އި ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ާވިދ ޅުވޭ ާވ ހ�ކ�ތ�ކުގ�އި ާބޭފުޅުންގެ ާބ�އެއް ނޑުމެންގެ ާއ ދެ،ާއ�ޅުގ� ކ�ށ�ވ�ރުވޭ.

ވ ާތ�ނެއްާނުފެނޭ.ާމިހ ރުާފ�އިދ ާވ�ނީާކުޑ�ާއެއްޗެކޭާގެާގޮތުގ�އިާލިބޭ.ާމިހ ރުާފ�އިދ ފ�އިދ ާބޭފުޅުންނ�ށްާފ�އިސ ާއެ

ާކުރީގ� ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވ�ނީ. ާގެއްލުމޭ ާނޫނީ ާސިޔ ސ�ތ އި ާވިޔ�ފ ރީގެ ާފެނުނު ާކުރ�މުންއި ާވިޔ�ފ ރި ދާ ާމިހ ރު

ާއ�ޑުއިވެނީާ ނޑުމެންނ�ށް ާހ�ދ�ންާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީާއ�ށްާދީފިއޭާބ�ނދ�ާރ އްޖޭގެާގޮތްާތ�ފ ތު.ާކުރީގ�އިާއ�ޅުގ� 311ާރެއް

ނޑުމެންނ�ށްާާމިލިއ�ންާރުފިޔ  ާފެންނ�ާއުސޫލ�ކީާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީންާވެސްާބ�ނދ�ރެއްާހ�ދ�ންޏ މިާއ�ށް.ާމިހ ރުާއ�ޅުގ�

ާއެ ާބިޑުކޮށްގެން ާކުންފުނިތ�ކ ޖެހެނީ ާހ�ދ  ާބ�ނދ�ރު ާބ�ާހެން ާއެ ާއ�ގެއްގ�އި ާވ ދ�ވެރި ާބިޑުާވ ދ�ކޮށް ާހ�ދ�ން ނދ�ރެއް

ާހ�ދ�ން ާއެބ�ނދ�ރު ާގޮތ�ކ�ށްާއެާހ�ވ ލުވ ން. ާނޫން ާއެ ާާހ�ވ ލުވ ން. ާނޯވޭ.ާކުރީގެ ާވެސް މިލިއ�ނ311ާާްފ�ރ ތްތ�ކ�ށް

ާބ�ނދ�ރުހ�ދ�ންާނ�ގ ފ�އި،ާބ�ނދ�ރުާރުފިޔ  ާރުފިޔ .41ާރުފިޔ ާނޫނީާާމިލިއ�ނ21ާްހ�ދ�ންޖެހެނީާއ�ށް ބ ކީާާމިލިއ�ން

ާ ާކުރި ާވެރިކ�ން ާކުރީގ�އި ާއެއިރުގެ ާޚ�ރ�ދުކުރ�ންޖެހެނީ ާފ�އިސ  ާމި ާއޮންނ� ާކެމްޕެއިނ�ށް.ާއެ ާޕ ޓީތ�ކުގެ ފ�ރ ތްތ�ކުގެ

ނ ާދ ދިއ�ޅުގ� ާއ�ޑުާާޑުމެންނ�ށް ާވެސް ާއެމް.ޓީ.ސީ.ފ�ހުން ާކޯޓުތ�ކުން ާޝ�ރުޢީ ާރ އްޖޭގެ ާދ�ޢުއިވުނު ވ ކޮށްގެންާސީން

ާދޭތެރޭގ�އި ާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީާވ ކޮށްގެންދ�ޢުާޑީ.އ ރު.ޕީއ  ާާޑީ.އ ރު.ޕީން ާދެއްކުމ�ށް ާފ�އިސ  ާވ ހ�ކ�.ާއ�ށް ޙުކުމްކުރި

ާފ�އިދ ވ ާަިއީމ� މ އެހެންވީ ާބުނީމ  ާފ�އިދ ވޭ ާކުންފުނިތ�ކ�ށް ާބ�އެއް ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންނ�ށްާާކުރީގ�އި ާއ�ޅުގ� ތ�ން

ާއެހެންނ�މ�ވެ ާގޮތް. ާގޮއްސ�ވ  ާއުސޫލުތ�ކ އިފެނިގެން ާވިޔ�ފ ރި ާމިހ ރު ާާސް، އެއްގޮތ�ށްާާހ�މ�ތ�ކ ވިޔ�ފ ރީގެ

ާކުންފުނީގެާހިނގ�ންފެށީމ� ާކުންފުންޏ�ށް ާފ�އިދ ގޮތުގ�ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާކުންފުނިންވ  ާއެ ާހިނގ�ންފެށީމ� ާވ ާާއ އިއި

ާފެންނ�ނ ނެ.ާއ�ދިާއެ ާއެނގެމުންދ ނެ.ާާގެއްލުން ާއެކ�ން ާވެސް ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ާކުންފުނީގެ ާއެ ާނިސްބ�ތްވ  ކ�މ�ށް

ާބިލ�ށް ާމި ނޑުމެންނ�ށް ާދިޔ�ާއ�ޅުގ� ާއެނގިގެން ާވ ހ�ކ�ފުޅުން ާބޭފުޅުންގެ ާބ�އެއް ާދެއްކެވުމުން އ�ޑުއިވިގެންާާ�ވ ހ�ކ�

ދޭާވ ހ�ކ�.ާތިމ�ންނ�ާއ�ށްާާށްާގެއްލުންއ�ާއ�ށްާކުންފުނިތ�ކުންާގެއްލުންދޭާވ ހ�ކ�.ާތިމ�ންނ�ގެާވިޔ�ފ ރިާދިޔ�ާތިމ�ންނ�

ާއޮތް ާދީފ�އި ާއިން ނޑ ާކްރިޑެޓުމިލިއ�ންގެާާ��ާއެސް.ޓީ.އޯ ާވ ހ�ކ� ާދ�ންނ�ވ ލީލި ނޑު ާބޭފުޅ�ކ�ށްާާކ�.ާއ�ޅުގ� ާއެންމެ

ާކްރެޑިޓު،ާ�� ާޑޮލ�ރުގެ ނުޖެހޭނެ.ާއެއީ،ާއެހެންާކުންފުންޏ�ކުންާވެސްާދޭކ�ށްއ�ކުންާވެސްާއ�ދިާއެސް.ޓީ.އޯާާމިލިއ�ން

ތޯ.ާނީގެާހިއްސ ދ ރުންގެާޙ�އްޤުާކޮބ�އިއ އިާސ�ރުކ ރުާހިއްސ ވ ާކުންފުންޏެކޭ.ާއެާކުންފުާދިވެހިާރ�އްޔިތުންގެާހިއްސ 

ާބޭފުޅ�ކ�ށް ާއެންމެ ާއެނގިގެންތޯ ާއެ ާޙ�އްޤު ާކްރެޑިޓުާ��ާހިއްސ ދ ރުންގެ ާޑޮލ�ރުގެ ާދީފ�މިލިޔ�ން ާއޮތީ.ާކުރީގ�އި އި
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ނޑުމެންނ�ށްާމިާފެންނ�ނީާޤ�އުމ�ށްާތިމ�ންނ�ގެާއ�މިއްލ�ާމ�ޞް ާލ�ޙ�ތުާޒ ތީާކ�ންތ�އްތ�ކުގ�އިާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ ތ�ންާއ�ޅުގ�

ާއ�ޅުގ�ނޑުމެ ާމިއީ ާއިސްކޮށްގެން. ާކ�ވުރެ ާހިތ މ�ކުރ�ންޖެހޭ ާކްރެޑިޓްން ާއިން ާއެސް.ޓީ.އޯ ާބ�ލ�ންޖެހެނީާމެއް. ދޭއިރު

މީހުންނ�ށްާލިބެންޖެހޭާާއެންމެާމީހ�ކ�ށްާނޫން.ާކޮބ�އިތޯާއެސް.ޓީ.އޯާއިންާވިޔ�ފ ރިކުރ ާދެންާތިބިާމީހުންގެާޙ�އްޤު.ާއެ

ތިމ�ންނ�ގެާާހިތ މ�ކުރ�ންޖެހޭާކ�ންތ�އްތ�އް.ާއެިމީއ ައުޅަގނުޑެމްނ � ޑިޓްާލ�އިންާކޮބ�އިތޯ.ާއެހެންވީމ ކްރެ ާ��ބޭފުޅާ 

ާއެާ ާބުނ އިރު ާއެ ނޑ ލ�އިފިއޭ ާކ� ާކްރެޑިޓް ާޑޮލ�ރުގެ ާޙ�އްޤުާާބޭފުޅ ާމިލިޔ�ން ާމީހުންގެ ާތިބި ާދެން ާނުވިސްނެއޭ އ�ށް

ާހުރީ.ާތިމ�ންނ� ާއ�ރ�އިގ�ނެގެންކ�ން ާޙ�އްޤ�ށް ާމީހުންގެ ާއެހެން ާނިގުޅ�އިގ�ނެގެންކ�ން. ާހުރީ ކ�ންާޖ އިޒުންނ ާތިމ�ންނ�

ާބޭފުޅ�ކ�ށް ާހުރި ާނުވިސްނި ާއެކ�ން ާމިހިރީ. ާލިބިފ�އި ާކ�ންތ�އްތ�އް ާހިތ މ�ކުރ�ން.ާާމި ާވެސް ާއެކ�މ  ާއ�ޅުގ�ނޑު ވ ތީ

އ ދެ،ާމިާހުށ�ހެޅިފ�އިވ ާއިޞްލ ޙ�ށްާބ�ލ އިރުާއެާއިޞްލ ޙުގ�އިާއެބ�ާބުނޭާކޮންމެާކުންފުންޏެއްގ�އިާވެސްާބޯޑުާއޮފްާ

ާތެރެއިންނޭ ާމެނޭޖިންޑިރެކްޓ�ާނޭޖިންމެާާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާއެ ާއ�ދި ާނ�ގ�ންވ ނީ. ާއެާާރު ާވ ންޖެހޭ ާއެބ� ޑިރެކްޓ�ރ�ކީ

އެބ�ާދޭންޖެހޭާމެނޭޖިންެއ ުކްނުފްނެޏްއގ� ނީގެާހިއްސ ދ ރ�ކ�ށް.ާއެހެންވީމ ކުންފު ޑިރެކްޓ�ރ�ކ�ށްާމީހ�ކުާާަެާހިއްސާ 

ާބ� ާއެއް ާއިޞްލ ޙުގެ ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ލ�ތުގެާގޮތް.ާކިހިނެއްތޯއޭާދ�އުާއިގ�އިާބުނ ޢ�އްޔ�ންކުރ�ންޏ ާއޭނ�ާއ�ށް.ާއެއީާމި

ާމެނޭޖިން ާޢ�އްޔ�ންާކުންފުންޏެއްގެ ާމެނޭޖިންޑިރެކްޓ�ރ�ކު ާކުންފުނީގެ ާއެ ާޢ�އްޔ�ންކުރ ާާކުރ އިރު ޑިރެކްޓ�ރ�ކ�ށް

ނިާގޮތ�ށްތޯއޭާކުންފުނިާހިންގ�ންޖެހޭނީ.ާއެއީތޯއޭާދުނިޔޭގ�އިާކުންފުާބޭފުޅ�ކ�ށްާއ�ނެއްކ ާކުންފުނިންާހިއްސ ާދޭނީ.ާއެ

ާއުސޫލުތ�ކ އިާހިންގ  ާހ�މ�ތ�ކ އި ާދުނިޔޭގެ ާއުސޫލުތ�ކ ާާގޮތ�ކީ. ާހ�މ�ތ�ކ އި ާކުންފުނިތ�ކުގެ ާހިންގ  ާވިޔ�ފ ރި

ނޑުާނުދެކެން.ާ ހިނގ�ންޖެހޭނީާއެއީތޯއޭ.ާމިއީާއެއްވެސްާގޮތެއްާހ�މ�ާއެއްާލ�މ�ާއެއްާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ�

ާމެނޭޖި ާކުންފުނީގެ ާމިބުނ�ނީ ާމީގ�އި ާނޫނީާޑިރެާންދެން ާކުންފުންޏެއް ާދ�އުލ�ތުގެ ާއެއީ ާޢ�އްޔ�ންކުރ އިރު ކްޓ�ރު

ާވ�ންޏ ާާކޯޕ�ރޭޝ�ނެއް ާމެނޭޖިންާސ�ރުކ ާކ�މުގ�އި ާއިޢުލ ނުކޮށްފ�އި ާލިބޭާާރުން ާއެ ާއިޢުލ ނުކޮށްފ�އި ާހޯދ�ން ޑިރެކްޓ�ރު

ާއެ ާފ ސްކޮށްގެންނޭ ާމ�ޖިލީހުން ާރ�އްޔިތުންގެ ާފޮނުވ�އިގެން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާރ�އްޔިތުންގެ ާމެނޭޖިންާާނ�ންތ�އް ާބޭފުޅ�ކު

ާފެނިގެން ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާޢ�އްޔ�ންކުރ�ންޖެހޭނީ. ާމިާާޑިރެކްޓ�ރުކ�މ�ށް ާވެސް ާޤ ނޫނ�ށް ާސ�ރވިސް ާސިވިލް ދިޔ�

އިޞްލ ޙުާހުށ�ހެޅުއްވިާބޭފުޅ ާއިޞްލ ޙުާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިގެންާބ�ދ�ލުކުރެއްވިާތ�ން.ާސ�ރުކ ރުގެާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ

ާމ�ޖި ާރ�އްޔިތުންގެ ާމިބ ރެއް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާތ�ން. ާބ�ދ�ލުކުރި ާޑިމޮކްރ�ސީާާލީހ�ށް ާރީތި ާފުރިހ�މ� ާޤ�އުމު އުޅެނީ

ނިޒ މެއްގެާތެރެއިންާހިންގ�ން.ާއުޅޭއިރުާއެއްާބ ރުގ�އިާހުންނ�ންޖެހޭާބ ރެއްާނ�ގ�އިގެންާއ�އިސްާއޭރުާތިމ�ންނ�މެންގެާ

ާމ� ާބ ރު ާއެ ާތިމ�ންނ�މެން ާލ�އިގެން ާތ�ނ�ކ�ށް ާއ�އިސް ާއޮތީތީވެ ާޑިމޮކްރ�ސީާބ ރެއް ާއެއީ ާތިބުމ�ކީ ާއ�ތްއ�ޅ�އިގެން ތީ

ާމި ާޑިމޮކްރ�ސީ ާރީތި ާބޭނުންވ  ާމި ނޑުމެން ާއުޅޭާާއ�ޅުގ� ާގެންނ�ން ާކޮންމެާާޤ�އުމ�ށް ާނޫން.ާތިމ�ންނ�މެންނ�ކީ ގޮތެއް

ާރ�އްޔިތުންގެާ ާވެސް، ާސ�ރުކ ރެއް ާވެސް، ާނިޒ މެއް ާޝ�ރުޢީ ާގޮތ�ކ�ށް ާނޫން ާބޭނުން ާތިމ�ންނ�މެން ާތިއްބ�ސް ތ ކު

ާމުއ�އްސ�ސ ާހެމ�ޖިލީ ާމިނިވ�ން ާވެސް، ާޢ�މ�ލެއްާއް ާވެސް ާސިފ�އިންނެއް ާވެސް، ާފުލުހުންނެއް ާއ�ދި ާވެސް އެއް

ނޑުމެންާ ނޑ�ށްާހީވ�ނީ.ާއެހެންކ�މުން،ާމިާކ�ންތ�އްތ�ކ�ކީާއ�ޅުގ� ނުކުރެވޭނެއޭާބުނ�ންާއުޅޭހެންާމިާއިޞްލ ޙުންާއ�ޅުގ�
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ާހުށ� ާމި ާއ�ދި ާނޫން. ާއުސޫލެއް ާޤ�ބޫލުކުރ ނެ ާވެސް ާނޫނީާއެއްގޮތ�ކ�ށް ާދ�އުލ�ތް ާބުނޭ ާއެބ� ާއިޞްލ ޙުގ�އި ހެޅިފ�އިވ 

ާކުންފުންޏެއް ާހިއްސ ވ  ާރ�އްޔިތުން ާޢ އްމު ާބޯޑުާސ�ރުކ ރ އި ާކުންފުނީގ�އި ާއެ ާހޮވ އިރުާާނ�މ� ާޑިރެކްޓ�ރު އޮފް

ާބޯޑުާ ާކުންފުނީގެ ާއެ ާބ�އިވެރިވ ނ�މ� ާކުންފުންޏެއް ާސ�ރުކ ރުގެ ާނޫނީ ާދ�އުލ�ތ�ކ�ށް ާނޫނީ ސ�ރުކ ރ�ކ�ށް

ާޢ�އްޑިރެކްޓ�ރުން ާމެންބ�ރުން ާބޯޑު ާއެ ާހިއްސ ދ ރުންނ�ކ�ށް ާނުލެވޭނޭނ އި ާވޯޓެއް ނޑުާޔ�ންކުރުމުގ�އި ާއ�ޅުގ� .

ާކުންފުންޏެއް ާހިއްސ ދ ރުންގެާދެކޭގޮތުގ�އި ާއެ ާހިއްސ ދ ރުންނ�ށް ާހުރިހ  ާކުންފުނީގެ ާއެ ާއޮންނާ�ާނ�މ� ހިއްސ 

ާބ�ސް ާޑިރެކްޓ�ރުނިސްބ�ތުން ާބޯޑު ާލިބެންޖެހޭނެ.ާއެއީ ާފުރުޞ�ތު ާޢ�އްޔ�ންކުރުންކ�މުގ�އިބުނުމުގެ ާއެހެންާާން ވިޔ�ސް

ާޤ�ބޫލުކުރ ާކ�މެއްގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙުތ�ކ�ކީ ާހުރިހ  ާހުށ�ހެޅިފ�އިވ  ާމީގ�އި ާއެހެންކ�މުން، ގޮތުގ�އިާާވިޔ�ސް.

ާއުސޫލ ާވެސްާ ާވިޔ�ފ ރިާހިނގ  ާއިޤުތިޞ ދ�ށ އި،ާދުނިޔޭގެ ވިޔ�ފ ރީގެާއުސޫލ އި،ާމިނިވ�ންާވިޔ�ފ ރިާއ އި،ާރ އްޖޭގެ

ާއިޞްލ ޙ�ކ�ށްޚި ާއެހެންނޫންނ�މ�ާ�ވ ތީާލ ފު ާގެންދިއުމ�ށް. ާއ�ނބުރ  ާއިޞްލ ޙު ާމ�ޖިލިސްގެާާ�މި ާޢިއްޒ�ތްތެރި މި

ނޑުާގޮވ ލ�ނީާމިާއިޞްލ ޙުާމިާ ތ�ނުންާބޭރުކޮށްލުން.ާވ�ރ�ށްާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާމެންބ�ރުންނ�ށްާއ�ޅުގ�

ާރ�އީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާބ ކީާ ާއ�ށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާސ�މީރު. ާއ�ޙުމ�ދު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބ�ރު.ާދިއްދޫ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއޮތީާއެއްާމިނެޓު.ާ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާސ�މީރުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާރ�ާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއިއްޔެއިންސުރެޝުކުރިއްޔ  ނޑު ާފުރުޞ�ާއީސް.ާއ�ޅުގ� ާމިވެސް ާއެދެމުން އ�އީ.ާލ�އްވ ލިވ�ރުާާތ�ށް

ނޑ�ކ�ށްާނޭނގެާމިއ ދެންާމިއީ.ާއެއްާމިނެޓުާތެރޭ ާވ ހ�ކ�ާއެއް.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާާބެހޭާގ�އިާއ�ޅުގ� ގޮތުންާދ�އްކ ނެ

ާނުލިބިގެން ާފުރުޞ�ތު ާވެސް ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާާހެނދުނު ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް،ާޝުކުރިއްޔ . ދިޔ�އީ.ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ކ�ންތ�އްތ�އްާކުރެއްވީމ ާާވ�ނީާބޭނުން އ�ށްާމިފ�ދާ� އޭގ�އިާފ�އިދ ތޯާރ�އްޔިތުންނ�ށްާވ�ނީާއ�ދިާޤ�އުމ�ށްާއޭގެާާ�އ�މިއްލާ�

ާކުރިންާވެސްާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާއެއްާ ާމީގެ ާމެންބ�ރު ާވިސްނ ލ�ންޖެހޭާކ�މެކޭ.ާމިާޢިއްޒ�ތްތެރި ފ�އިދ ތޯާކުރ�ނީާމިއީ

ނޑުމެންާމިާޢިއްޒ�ތްތެރިާމ�ޖިލީހ�ށްާބިލެއްާއެއީާސިވިލްާސ�ރވިސްާކޮމިޝ�ނުގެާޤ ނޫނ� ށްާގެނ�އިާބ�ދ�ލުތ�އް.ާއ�ޅުގ�

ާވެގެން ާނ�ތީޖ އ�ކ�ށް ާކުރުމުގެ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެ ާމ�ސ�އްކ�ތްކޮށްގެން ާގެންނ�ން ާކ�ންކ�މެއް ާކޮންކ�މެއްތޯ.ާާހުރިހ  ދ�ނީ

ނޑުމެންާމިހ ރުާމިާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�ނީާހު ނޑުމެންނ�ށްާއެާއ�ޅުގ� ރިހ ާކުންފުނިތ�ކެއްގެާބޯޑްާއެންމެާކުޑ�މިނުންާއ�ޅުގ�

ާޑި ާމެނޭޖިންއޮފް ާތެރެއިން ާމެނޭޖިންޑިރެކްާރެކްޓ�ރުންގެ ާނުވ�ތ� ާހޮވުމ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާޓ�ރ�ކު ޑިރެކްޓ�ރ�ކު

ާރ� ާދޫކޮށްލ  ާފުރުޞ�ތު ާއޮތް ާމެނޭޖިންޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާކ�ންތ�އްތ�އްާާއްޔިތުންގެ ާއެ ާނ�ގ  ޑިރެކްޓ�ރ�ކު
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ާއ� ާބެހިގެންކުރުމ�ށް. ާބ�ޔ�ށް ާތިން ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީ ާހިތ�ށްއ�ރ�ނީ ނޑު ާވ�ކިކޮށްފ�އިާޅުގ� ާބ ރު ާތިން ވ އިރުާާވ އިރު

ާތެރެއިންާ ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާކ�ންކ�ން ާއެ ާފ�ހ�ރ�ކު ާކޮންމެ ާއ�ންނ� ާބ ރުތ�އް ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާރ�ނގ�ޅުވ ނެާ ާމ  ާއެއ�ށްވުރެ ާބ�އްލ�ވ�ނީ. ާމި ާކުރެވޭތޯއޭ ާކ�ންކ�ން ާއެ ާއޮތިއްޔ  ާގޮތްތ�ކ�ކ�ށް ފ�ތްފ�ތްޖ�ހ ލެވޭނެ

ާއ އި ާޒިންމ  ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�އްޔިތުންގެ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރެއްވުން.ާާނޫންތޯއޭ ާއެ ާމ�ތީގ�އި ާއ�ދ ކުރެއްވުމުގެ މ�ސްއޫލިއްޔ�ތު

ާކޮމިޓީތ�އްާ ާމ�ޖިލީހުގެ ާއޮތީ. ާނުކުރެވި ާކ�ންތ�އްތޯ ާކިތ�އް ާޤ ނޫނުތޯ ާކިތ�އް ާއ�ތްމ�ތީގ�އި ނޑުމެންގެ އ�ޅުގ�

ާ ާބ�އެއްތޯ.ާއެ ާކޮން ާތިއްބ�ވ�ނީ ާޗެއ�ރގ�އި ާކ�ންކ�މުގެ ާއެ ާބ�އެއްތޯ. ާކޮން ާނުހިނގ�ނީާކޮންޓްރޯލްކުރ�އްވ�ނީ ކ�ންކ�ން

ނޑުމެންާއޭގެާބ�ދ�ލުގ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނޑުމެންާކުރ�ންވީ.ާއ�ޅުގ� ކީއްވެގެންތޯ.ާމިާކ�ންކ�ންާނޫންތޯއޭާއ�ޅުގ�

ާމ�ޖިލީހ�ށްާ ާރ�އްޔިތުންގެ ާވ�ދެގެން ާތެރެއ�ށް ާކ�ންކ�މުގެ ާމި ާބ ރުތ�ކ އި ާއޮތް ާއ�ށް ާޖުޑީޝ�ރީ ާބ ރުތ�ކ އި ާއޮތް އ�ށް

ާގެނ�އުމުގެާވ ހ�ކ�ތ�އް....ާއިތުރުާކ�ންތ�އްތ�އްާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއެއް،ާމ�އްޗ�ންގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ޝީދު.ާނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

ާމ�އްޗ�ންގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާމ�އްސ�ލާ�ޝުކުރިއްޔ  ާކުޑ�ކުޑ� ާކ�ންނޭނގެ ާއެބ�އުޅޭ ާމެޝިންގ�އި ާމި ާހީވ�ނީ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާއިންނ�ނީާ ާދެން ާދ އިރ  ާއ އި،ާނޮޅިވ�ރ�މް ާދ އިރ  ާއ އި،ާހުޅުމީދޫ ާދ އިރ  ާހޯރ�ފުށި ާލިސްޓުން ާމި ނޑުގެ އެއް.ާއ�ޅުގ�

ާމެންބ�ރު.ާއ�ޅު ާދ އިރ ގެ ާތިމ�ރ�ފުށި ާއިންނ�ނީ ނޑު.ާދެން ާކުރީގ�އިާއ�ޅުގ� ާއޮތީތޯއޭ. ާއެއް ާހ�ސ�ދ� ާޒ ތީ ާމި ނޑ�ށް ގ�

ާވ�ގުތުާ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެއްޗ�ކ�ށް ާއެއްވެސް ާނުދެއްވ . ާވ�ގުތެއް ނޑ�ކ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާވެސް ާއިންނ�ވ�އިގެން ޝ ހިދު

ާބިލ�ކ�ށްާާ�ނުދެއްވ ތީ ާހީވ�ނީ.ާކޮންމެ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާކ�ންނޭނގެ ާނެތް ާބޭނުމެއް ނޑުާކޮންމެހެންާމިތ ާއިނުމުގެ ާއ�ޅުގ�

ާމ�އިކ�ށްާ ާމި ާމީގ�އި ާއ�ނެއްކޮޅުން ާދެން ާނުދެއްވ . ާވ�ގުތެއް ާއެކ�މ�ކު، ާހުންނ�ނީ. ާމި ާއެދިގެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ވެސް

ވީމ�،ާމިާސިސްޓ�މެޓިކްާއެހެންާސްާރ ވ ލ ފ�އި.ވެާސިސްޓ�މުގޮތ�ށްާމީތިާމިއިނީާާޖ�އްސ ލިތ�ނ ާވެސްާފީޑްބެކްާއ�ރ 

ާމި ާާގޮތ�ކ�ށް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާގެންދިއުމުން ާވެސްާކ�ންތ�އް ާފެންފުޅި ާއިންނ� ާކުރިމ�ތީގ�އި ާމިތ  ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ހީވ�ނީ

ާކ�މ�ށްާފެންނ ތީވެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާސ�ލ މ�ތުންާއިންނ ނެ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާމެންބ�ރުގެާސިސްޓ�މުގ�އިާމ�އްސ�ލާ� ާބ�ލ�އެއްާނުގ�ންނ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާކ�މ�ކ�ށް އ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭ

ާއުޅޭ ާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ންއެއް ާބޭފުޅުންނ�ށް ާފ�ންނީ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޗެކްކުރ�ން ާޢިއްތޯ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގ�ލޮޅު ޒ�ތްތެރިާ.

ާ.މެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާމ�ޚްލޫފު

ާ

ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙުމ�ދުާމ�ޚްލޫފުދ ާގ�ލޮޅުާދެކުނު

ާ ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނ�ށްާއ ދެ، ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާއެދުނީ ާމި ފުރުޞ�ތ�ކ�ށް

ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާާފ�ރެސްމ ތޮޑ  ާމުއްޠ�ލިބު ާއިބްރ ހީމް ާބިލ�ށްާމެންބ�ރު ާއެ ާއިޞްލ ޙ�ށް ހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ 

ނޑުާހ�މ�ާދ�ންނ�ވ ލ�ންާބޭނުން ނޑުާވެސްާތ އީދުނުކުރ ާވ ހ�ކ�ާދ�ންނ�ވ ލ�ން.ާއ�ޅުގ� ވެސްާވ�ނީާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާާއ�ޅުގ�

ާސިފ�ވެގެންާބ�އެއް ާއެބ� ާމިއ�ދު ާވެސް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމިާފ�ހ�ރު ާމިހެން ާމ�ސ�އްާދޭ ާހުރިހ  ާމިތ�ނުންާކުރެވޭ ކ�ތ�ކީ

ާވިޔ�ފ ރި ާވޯޓ ާބ�ޔ�ކު ާލ�އްވ�އިގެން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާބިލުތ�އް ާފ ޑުފ ޑުގެ ާކ�މ�ށް. ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއް ާކުރެވޭ ާކުރުމ�ށް އެއް

ނޑ�ށްާގޮތ�ށްާއ�ާާވ�ކިާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާވިއްކ ލުމ�ށްާކުރެވޭާމ�ސ�އްކ�ތެއްާހ�މ�އ�ށްާދ ާހިސ ބުންާފ�އިސ ާނ�ގ�އިގެން ޅުގ�

ާއޭގެާ ާބ�އެއްޤ�ބޫލުކުރެވެނީ. ާހ�މ� ާޤ�ބޫލުކުރެވޭާާއިތުރުން ާއެބ� ާވެސް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާމިހ ރު ފ�ހ�ރު

ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ�މުން ާވ�ކިކޮށްގެން ާބ ރު ާތިން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެއްާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާހ�މ� ާއ�ނެއްާާދ އިރު ބ ރުން

ނޑުާވެސްާދ�ންނ�ވ ލ ނީާތ�ންކޮޅެއްާާކ�މ�ށްާވެސް.ާއެާބ ރުތ�އްާނެގުމ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކެއްާކުރެވޭާ ގޮތުންާމިއީާއ�ޅުގ�

ނޑުމެންނ�ށްާ ާއ�ޅުގ� ާއ�ދި ާނުކުރ�ން. ާޤ�ބޫލެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކ�ށް ާދުއްވ ލ�ންޖެހޭނެ ާމިކ�ން ާމިހ ވ�ރ�ށް ބޮޑުވ�ރެކޭ.

ާވެސް ާތެރޭގ�އި ާއެކ�ާާބ�އެއްާއޮޅުމެއްގެ ާހިންގ�މުންދ ތީ ާކ�ންތ�އްތ�އް ާމިކ�ހ�ލ� ާހިތ މ�ކުރ�ން.ާފ�ހ�ރު ާވެސް މ 

ާމިާާިމާހުރ ެދްނ ައުޅަގނުޑެމްނ ެވްސ ަވަރްށ ިވްސުންނެތިރަކމާ � އެހެންވީމ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާނޫނީ އެކީގ�އި

ާބ�އިވެރިނު ާވެސް ާކ�މެއްގ�އި ާއެހެން ާއ�ދި ާވެސް ާވޯޓެއް ާދޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިާމ�ޖިލީހުގ�އި ާހ�މ� ާވެސް ާވ ހ�ކ� ވ ނެ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާބ�އެއް ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކުގ�އި ާމިކުރ  ާމިތ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާބޭނުން. ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ފުރުޞ�ތުގ�އި

ާބޭނުންާ ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�ދ�އްކ�ވ އިރު ާދެކޮޅ�ށް ާކ�ންކ�މ  ާމި ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާމެންބ�ރުން ާއެ ވ�ނީ

ާކުރ ާމެންބ� ާއެ ާވެސް ާމުހިއްމުކ�މެކޭ.ާާކ�ންތ�އްތ�ކ ާރުން ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ކީ ާއ�ށް ާއ�މިއްލ� ާވެސް ދޭތެރެ

ާޖޯޝުގ�އިާ ާއ އި ާފޯރި ާވ�ރ�ށް ާދެކޮޅ�ށް ާބިލ  ާމި ާމިއ�ދު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރ�ފުށި މިސ ލ�ކ�ށް،

ާމިާމ�ޖިލީހުގެާވިން ާދެކޮޅ�ށް ާވިންދ  ާރ�އްޔިތުންގެ ާއިއްޔެގ�އި ާއޮތްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވިއިރު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާއެ ދ ާދެކޮޅ�ށް

ާއެއްާ ާމިއީ ާމ�ސ�އްކ�ތ�ކީ ާކުރ�ންވީ ާއ�ޅުގ�ނޑުމެން ާހުށ�ހ�ޅ�އިގެން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާމި ާމިއ�ދު ާގެންދެވީ. ާއ�ނބުރ  ބިލު

ާރ�އް ާބޯޑު ާޑިރެކްޓ�ރުންގެ ާޤ ނޫނ�ށް ާބެހޭ ާކުންފުންޏ  ާރުހުމ ނޫން. ާމ�ޖިލީހުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރ ާާޔިތުންގެ އެކީގ�އި

ާމ ރ މ ރީާާވ ހ�ކ�އެއް ާމ ލޭގ�އި ާދ�އްކ�ންވީ ާމިތ  ާމިއ�ދު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާދ�އްކ�ންވީކީ. ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިތ  ނޫން

ނޑުމެންާ ާއ�ޅުގ� ާމ�ރ�މުންދ ތީ. ާމ ލޭގ�އި ާމި ާމީހުން ާހިންގ�އިގެން ާމ ރ މ ރީ ާކ�ންކޮޅުތ�ކުގ�އި ާރ އްޖޭގެ ހިންގ�އިގެން
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ާއިޖުތިމ  ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާއ�ކީ ާވ ހ�ކ� ާހ�ލ ކުކޮށްލ ފ�އިދ�އްކ�ންވީ ާފޭރ ން ާޤ�އުމުާާޢީ ނޑުމެންގެ ވ ތީ.ާއ�ޅުގ�

ާމިާ ާބ�ޔ�ކ�ށް ާވެސް ާމިއ�ދު ާވ�ރ�ކީ ާގޮސްފ�އިވ  ާާހ�ލ ކުވެގެން ާއެކި ާވީޑިއޯތ�ކ އުޅެނީ ާވ�އްތ�ރުގެ އެއްޗެހިާާވ�އްތ�ރު

ާމި ާފ�ޟީޙ�ތްކުރ�މުން ާއެއްޗެހި ާއެ ާދ�އްކ  ާމީހުންނ�ށް ާއެންމެންނ�ށް ާމުޅި ާމީހ�ކު ާލިބޭ ާމިއީާާހޯދ�އިގެން ދ�ނީ.

ާމި ާއ�އިސްފ�އި ާޤ�އުމު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާހިސ ބ�ކ�ށް ާފިކުރުކުރ�ންޖެހޭ ާވިސްނ  ާމިއ�ދު ނޑުމެން އޮތީ.ާމިހެންާާއ�ޅުގ�

ާދޫކޮށްލ�އިފި ާމިހެން ނޑުމެންާމިޤ�އުމު ާމިާއ�ޅުގ� ނޑުމެންނ�ށްާދުވ�ހ�ކުާވެސް ާއ�ޅުގ� ާދެންާއ�ނބުާނ�މ� ރ�އެއްާޤ�އުމު

ާއެހެންވީމ  ާލިބޭނެ. ާވިސްައުޅގ� ނުއެއް ާދޭތެރެ ާމިކ�ންކ�މ  ާަ�ނޑުމެން ާކ�ންކ�މ  ާމި ާފިކުރުކޮށްގެން ާމިތާ ނ  މެދު

ާއ�ޅު ާވިސްނ  ާދޭތެރޭ ާޤ�އުމ  ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާދޭތެރޭމ�ޝްވ�ރ ކޮށްގެން ާމުސްތ�ޤުބ�ލ  ނޑުމެންގެ ވެސްާާގ�

ާސ�ލ މ� ާވެސް ާޤ�އުމު ާމި ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާނޫނީ ާވިސްނ�އިގެން ާދޭތެރޭ ާކުދިންނ  ާޅ� ނޑުމެންގެ ތެއްާއ�ޅުގ�

ާއެ ާބެލެނިވެރިން ާއެ ާދިވެހިރ�އްޔިތުންނ�ށް ާހުރިހ  ާބޭނުން ާގޮވ ލ�ން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޅ�ާާނުކުރެވޭނެ. ކުދިންގެ

ނޑުމެންގެާ ާއ�ޅުގ� ާމިސ ލ�ކ�ށް ާނޫންނ�މ� ާބޮޑުކޮށްދެއްވ ށޭ. ާތ�ރުތީބުކޮށްގެން ާހެޔޮގޮތުގ�އި ާމިއ�ދު ާވެސް ދ�ރިންނ�ށް

ާވީޑި ާމި ާމިސ ލ�ކ�ށް ާކ�ންކ�ން ާމިއުޅޭ ާބޭނުންާތެރޭގ�އި ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާހ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވ ހ�ކ�އިގ�އި ޔޯތ�ކުގެ

ާމ�ޖ�ލ�ކ�ށް ާއެއީ ާރ�އްކ ކުާމީސްމީހުންނ�ށް ާއެއްޗ�ކީ ާއެ ާނ�ހ�ދ ށޭ. ާލީކުކޮށްލ  ާއޭތި ާލިބޭއިރ�ށް ާއެ ރެވިފ�އިވ ާވެގެން

ނޑުާއެއްވެސްާހ ލެއްގ�އިާބ�ޔ�ކުާޑިއެއްޗެއްސ�ށްާހ�އްދ�ވ�އި ނޑ�ށްާއެނގޭާއ�ޅުގ� ފެންޑުކުރ ކ�ށްާނޫން.ާދެއްވ ށޭ.ާއ�ޅުގ�

ާދ�ންނ�ވ�ންާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މ�ކު ާގޯސް. ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާމީހުން ާބ�އިވެރިވި ާއެކ�މުގ�އި ާވެސް ާމީހުން އެކ�ންކުރި

ާބ�ޔ�ކުާާމި ާސ�ބ�ބުން ާކ�މެއްގެ ާއެކުރ  ާދެން ާލިބުނީމ� ާއެއްޗެހި ާއެ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާމިއ�ދު ާއ�ކީ ާވ ހ�ކ� އުޅޭ

ންނ�ކީާމުޅިާއުމުރުާދުވ�ހުާމިާޤ�އުމުގ�އިާއިސްދ�ށ�ށްޖ�ހ�އިގެންާއުޅޭާބ�ޔ�ކ�ށްާހެދުމ�ކީާމީހުާފ�ޟީޙ�ތްކޮށްލ�އިގެންާއެ

ާދުރުވ ށޭ.ާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާކ�ންކ�މުން ާއެކ�ހ�ލ� ާދެކެމޭ. ާނުވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާކ�މ�ށް ާގޮތް ާރ�ނގ�ޅު އެންމެ

ާއ�ކީާ ާމ ނ� ާދިއުމުގެ ާތ�ފ ތުވެގެން ާޚިޔ ލު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުމުގ�އި ާއ�ނެކ�ކުާާސިޔ ސީ ާއެކ�ކު ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ނޑުމެންާއެކ�ކުާއ�ނެކ�ކ  ގޮތ�ކ�ށްާދޭތެރޭގ�އިާއޮތްާޚިޔ ލުާތ�ފ ތުާއޮރިޔ ންކޮށްާމެރުމެއްާނޫނޭ.ާޚިޔ ލުާތ�ފ ތުވީމ�ާއ�ޅުގ�

ާމ�އް ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހެދުމ�ކީ ާއެހެންވީމ ވ ހ�ކ�ދ�އްކ�އި ާނޫން. ާއެއް ާއެާާއެ � ސ�ލ� ގޮތ�ށް

ާވ�ރ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްކު ާއެންމެންނ�ކީ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާގޮތ�ކ�ށް ާނުލިބޭނެ ާފުރުޞ�ތު ާއެ ާކ�މ�ކ�ށް ާހުރިހ  ާއެހެން ރ�ންވީ.

ާމ�ސ�ާާވިސްނުންތެރިކ�މ  ާވިސްނ�އިގެން ާދޭތެރޭ ާމުސްތ�ޤުބ�ލ  ާޤ�އުމުގެ ާމި ާކޮންމެހެންއެކު ާބ�ޔ�ކ�ށް ވެސްާއްކ�ތްކުރ 

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާވ ންޖެހޭ.ާއ�ޅުގ� ާކ�މ�ކީާއެބ� ާގޮވ  ާއެދިއެދި ާމިއ�ދު ާރ�އްޔިތުން ާޤ�އުމުގެ މެންގެ

ާޤ�އުމުާ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާމިދެންނެވީ ާހުއްޓުވުން. ާޤ�އުމުން ާމި ާމ ރ މ ރީ މިއީ.

ނޑުމެންގެާޤ�އުމުގ�އިާނިކ�މެތިާހ ލ�ތުގ�އިާތިބިާރ�އްޔިތުންާއެކ�މުންާސ�ލ މ�ތްކޮށް ދިނުން.ާސ�ލ މ�ތްކޮށްދިނުން.ާއ�ޅުގ�

ާނޫން ާތ�ޢުލީމު ާމ�ތީ ާޒުވ ނުންނ�ށް ާތިބި ާނުދެވިފ�އި ާތ�ޢުލީމުާާއެާ�ނ�މ�ާސްކޫލ�ށް ާތ�މްރީނ އި ާއިތުރު މީހުންނ�ށް

ާގޭތ�ކުގ�އިާނިދ�ން ާފުރުޞ�ތުތ�ކެއްާހޯދ�އިދިނުން.ާޑިޔުޓީާބ�ހ ލ�އިގެން ާގޮތ�ކ�ށްާާލިބޭނެ ާއެހެން ާމީސްމީހުންނ�ށް ތިބި
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ާއ�ޅުގ� ާބ�ދ�ލުކޮށްދިނުން. ާހ ލ�ތު ާގޮސްާއެ ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކުގެާސ�ބ�ބުން ާއިޖުތިމ ޢީ ާމިވ  ާދިމ ވެފ�އި ާޤ�އުމ�ށް ނޑުމެންގެ

ޙ�ޤީޤ�ތުގ�އިާވެސްާދުނިޔޭގެާއެހެންާޤ�އުމެއްގ�އިާމިާމ ރ މ ރީާއިތުރުވެގެންާނުދ ވ�ރ�ށްާގޭންގުާމ ރ މ ރީާއިތުރުވެގެންާ

ާ ާމިކ�ން ާމ ލޭގ�އި ާނޫންނ�މ� ާރ އްޖޭގ�އި ާމިއ�ދު ާހ�މ�ގ�އިމުވެސް ާމިކ�މ ާާމިވ�ނީނުދ ވ�ރ�ށް ާގޮސްފ�އި. ާއިތުރުވެގެން

ާވިޔ�ސްާ ާކ�މުގ�އި ާހުރި ާތ�ފ ތުވުން ާޚިޔ ލު ާކިތ�ންމެ ާތ�ފ ތު ާވިސްނުން ާސިޔ ސީ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ދޭތެރޭގ�އި

ާސ�ރުކ ރ�ށްާ ާތ�ކުރ ރުކޮށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކުރ�ންޖެހޭ. ާއެބ� ާމިކ�ން ާއ�ރ�އިގެން ާއެއްގ�ލ�ކ�ށް ާއެންމެން ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާމިގޮވ  ާހ�މ� ާހ�މ�ގ�އިމުވެސް ާފ�ރ ތުންލ�ނީ ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާހުރިހ�އިާވެސް ާދެވެންހުރި އެއްބ ރުލުމެއްާާމިކ�ންކ�މ�ށް

ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ ާގޮތުގ�އިާމިާޢިއްޒ�ތްތެ ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާާރިާމ�ޖިލީހުގ�އިާތިއްބެވިާހުރިހ�އިދޭނ�މޭ.ާއ�ދިާއ�ޅުގ�

ާއެާ ާމިކ�މުގ�އި ާއެހެންވީމ ާވެސް ާދެއްވ ނެ. ާވިސްނ ވ�ޑ�އިގެންާމި � އްބ ރުލުން ާފުންކޮށް ާދޭތެރޭގ�އި ކ�ންކ�މ 

ާކ�ތިވެގެން ާވިސްނުމުގ�އި ާސިޔ ސީ ާހ�މ� ނޑުމެންނ�ކީ ާޖ�ހ ވ�ރުގެާާއ�ޅުގ� ާއ�ތ�ށް ާއ�ނެއް ާގޮސް ާދިޔ�އިނުން ދިޔ�

ާމިތ�ނ�ށްާރުހުންާހޯދުމ�ށްާފޮނުވ ފ�އިާ ާމެންބ�ރުން ާމ�ޖިލީހުގެ ނޑުމެންނ�ށްާމިހ ރުާވ�ޒީރުންގެ ާބ�ޔ�ކ�ށްާނުވ ށޭ.ާއ�ޅުގ�

ާކޮންމެ ާވޯޓުނުދެވޭ ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ�މ�ގ�އިމުާއެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާގޮތުގ�އިފ�ހ�ރ�ކު ާޤ�ބޫލުކުރ  ާއ�ޑިންާާވެސް ހިތުގެ

ާކޮންމެ ާއެއެބ�ޖެހޭ ާވެސް ާގޮތުން ާޒ ތީ ާނޫންނ�މ� ާމީހ�ކ�ށް. ާއެބ�ާވެސް ާވިސްނުން ާއެހެންވީމ ާާމީހުންގެ � ބ�ދ�ލުވޭ.

ާބ�އިާައުޅަގނުޑެގ ިވްސުނުމަގިއ ިމައުދ ިމ ާޤޫނުނައާސީސގ ާދިނުމުގެ ާރުހުން ާވ�ޒީރުންނ�ށް ާއޮތް ަ�އި

ާޤ�ބޫލުކުރ ާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިޞްލ ޙުކުރުމ�ކީ ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީން ާމި ާވެސް ާބ�އި ާރުހުންދިނުމުގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ރ�އްޔިތުންގެ

ާރުހުންދިނުމުގެާ ާވ�ޒީރުންނ�ށް ާޤ ނޫނުއ�ސ ސީގ�އި ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މެއް. ާމުހިއްމު ާމިއ�ދު ގޮތުގ�އި

ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ ާގޮތުގ�އިާާބ�އިާއ�ންނ�ންވ ނީާއެ އ�ޅުގ� މީހުންގެާޝ�ރުތުާފުރިހ�މ�ވޭތޯާއެކ�ނިާބެލުން.ާއެހެންނޫންނ�މާ�

ާއ� ާމިއ�ދު ާކ�މ�ށް ާހިންގޭ ާތެރޭގ�އި ާމ�ޖިލީސް ާމި ާކ�ންތ�އްތ�އް ާނުބ�އި ނޑުމެންނ�ށް ާޤ�ބޫލުކުރ�ން.ާއ�ޅުގ� ނޑު ޅުގ�

ާނިންމ ލުމުގެައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވަލްނ ޭބުންނ � އެހެންވީމ  ާވ ހ�ކ�ކޮޅު ނޑުގެ ާމިފ�ދާ�ާއ�ޅުގ� ކުރިން

ާނުކުރ�އްވ ށޭ.ާ ާބޭކ ރު ާވ�ގުތު ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިގެން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާބިލުތ�އް ތ ކުންތ ކުނުޖެހޭ

ނޑުމެންނ�ށްާވޯޓުދެއްވ ނެ ނޑުމެންނ�ށްާހިތްވ�ރުދީގެންާމިކ�ހ�ލ�ާކ�ންކ�މުގ�އިާވޯޓ ާހ�މ�އ�ށްާގޮސްާއ�ޅުގ� މުގެާކ�ާއ�ޅުގ�

ާވިއްކ ޔ� ާވޯޓުތ�އް ާދެއްވ  ނޑުމެންާޤީންކ�ން ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާކުރެއްވީމ� ާކ�ންތ�އްތ�އް ާއެހެން ނުލ�އްވ ށޭ.

ާބ�އެއް ާތ�ނ�ވ�ސްވެގެންާވެސް ާއެބ� ާފުރުޞ�ތު ާހިނގުމުގެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާމ�ގުން ާބޭނުންނުވ  ދޭ.ާާފ�ހ�ރު

ާމި ާވެސް ނޑުމެންނ�ކީ ާވ�ކިާާއ�ޅުގ� ާވ�ދެތ�ނުގ�އި ާމިާމ�ޤުޞ�ދެއްާހ ސިލުކުރ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ކުރާ ާތިބިާމީހުން.

ާމީހ�ކ�ށްާ ާމ�ސ�އްކ�ތްކުރ  ާގޮތުން ާޖެއްސުންކުރުމުގެ ާސ�ރުކ ރ�ށް ާނޫންނ�މ� ާދެކޮޅ�ށް ާސ�ރުކ ރ  ާއ�ބ�ދު މ�ސ�އްކ�ތ�ކީ

ާބޭނުމެއް ާވ ކ�ށް ާވެސް ާއެކ�ނި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބ�ާވ�ކި ާވ�ރ�ށްާރީތިާއެހެން ާވެސް ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރިާނޫން. އެއް

ާމ�ޑުމ�އިތިރިކ�މ  ާތިއްބ�ވ ހެން ާމިތ  ާތިބެގެންާާބޭފުޅުން ާފ�ހ�ތުގ�އި ާދެން ާނުގޮވ  ާއެއްޗެހި ާދިމ ލ�ށް ާސ�ރުކ ރ  އެކު

ާބ�އެއް ާއެހެންވީމ ކޮއްޕ�އިގެން ާދުއްވ ލުން. ާދުވ�ސް ެއޮގަތްށ ަމަސްއަކްތުނުކަރްނާވ ައުޅަގނުޑެމްނަނީކ � ގެ
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މ�ސ�އްކ�ތ�ކީާިއުޚާލްޞެތިރޮކްށ ިމާތ ަމަސއް  ނޑުމެންާމިތ ކުރާ  ނޑުާއެދޭކ�މެއް.ާއ�ޅުގ� ކ�ތްކުރ ާބ�ޔ�ކ�ށްވުމ�ކީާއ�ޅުގ�

ާ ާވެސް ާވުމ�ކީ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�ކ�ށް ާގުޅުންހުރި ާރ�އްޔިތުންނ  ާފ�އިދ ހުރި، ާއެދޭކ�މެއް.ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ނޑު އ�ޅުގ�

ާ.ާައުޅަގނަޑްށ ެދްއިވ ުފުރަޞަތްށ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ުޝުކިރްއޔާ � އެހެންވީމ 

ާ

ާގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު()ވ�

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމިހ ާ ާވ�ގުތު ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާބިލ�ށްާކ� ާމި ާޖ�ލްސ ގ�އިާމިާާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުން ާމިާނިމުނީ.ާއ ދެ،ާމިއ�ދުގެ ހިސ ބުން

ާހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާާބިލ�ށްާބ�ހުސްކުރުމ�ށްާކ�ނޑ�އެޅިފ�އިވ ާވ�ގުތުާމިހ ރުާމި

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާހުށ�ހ�ޅ ާކ�ންކ�މ�ށްާ ާކޮމިޓީތ�ކުން ނޑުާމިދ�ނީ ާ.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާއ�ޅުގ� ާނ�ންބ�ރު ާދ�ރިވ�ރުންގ33.3ާާެއެޖެންޑ 

ާހުށ�ހެޅުއްވުން ާރިޢ ޔ�ތްކުރުމ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާނިމި ާމ�ރުޙ�ލ  ާކޮމިޓީ ާބިލު ާލޯނުގެ ާމި ާމ�ޖިލީހ�ށްާ. ރިޕޯޓު

ާޙ�މްދޫންާހުށ�ހ�ޅ�އި ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރ�އިދޫ ާމުޤ�އްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާތ�ރ�އްޤީގެ ާޤ�އުމީ ދެއްވ ނީ

ާޙ�މީދު.ާهللاާޢ�ބްދު

ާ

ާޙ�މީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާމްދޫންާޢ�ބްދުޙ�އިނގުރ�އިދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާ

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ބެހޭާމ�އްސ�ލ� ާއެއްާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ޝީދު.ާނިޒ މާ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމ�އްސ�ލ�(

ާ

ާމ ފ�ންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނ�ށް ާއެމް.އެމް.އޭ ާއޮތީ ާދެން.ާދެން ާނޫންތޯ ާތ�ޅ ލ�ންވީ ާއޮތޯރިޓީ ާމ�ނިޓ�ރީ ާމި ާބިލު. ާބެހޭ ގެނ�އުމ 

ާ...ާތ�ނ�ކުާބޮޑުާބްލެކްާހޯލެއްާރ އްޖޭގ�އިާއުފެދިގެންާހުރިހ ާލ ރިާއެއްާވ�ދެގެންާވ ނުވ ާނޭނގޭާމި

 

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމިއ�ދ�ށްާ ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް ާނުނިމިހުރި ާދެންނެވީ ނޑު ާއެދެން.ާއ�ޅުގ� ާމެންބ�ރު،ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންނެވުން ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާ ާވ�ގުތު ނޑ�އެޅިފ�އިވ  ާކ� ާމ�ސ�އްކ�ތުގެ ާނުނިމިހުރި ާހ�މ�ވީއޭ. ާމ�ސ�އްކ�ތެއްގެ ާއޮތް ާވިދ ޅުވ�ނީ.ާތެރޭގ�އި ާތި ވ ހ�ކ�

ާމެންބ�ރުާަރނަގަޅްށ ަބްއަލާވަފިއ ާވހަ � އެހެންވީމ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރ�އިދޫ ާއެދެން. ކ�ފުޅުދެއްކެވުން

ާވ ހ�ކ�ފުޅުކުރިއ�ށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާޙ�މީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:هللاާމްދޫންާޢ�ބްދުޙ�އިނގުރ�އިދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާ

ާ ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޤ�އުމީާއ ދެ، ާބިލު ާލޯނުގެ ދ�ރިވ�ރުންގެ

ތ�ރ�އްޤީާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރ�އްވ ާނިންމެވިާގޮތުގެާރިޕޯޓު.ާދ�ރިވ�ރުންގެާލޯނުގެާބިލ�ކީާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ާ ާވ ނީ ާއިއްވ ފ�އި ާކިޔުން ާފުރ�ތ�މ� ާބިލުގެ ާމި ާބިލެކެވެ. ާހުށ�ހެޅުއްވި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާނ�ޝީދު ާމުޙ�އްމ�ދު 34ާމެންބ�ރު

ާމ�ޖިލީހުގ38ާާެގ�އިާއޮތ�11�ާްާޖުލ�އި ާބ�ހުާވ�ނ�ާޖ�ލްސ ގ��1ާވ�ނ�ާރ�އްޔިތުންގެ ާއިބުތިދ ޢީ ާބިލުގެ ސްާއެވެ.ާމި

ާވ�ނީާ ާާ��ފެށިފ�އި ާއޮތ�11�ާާްއޮކްޓޯބ�ރު ާމ�ޖިލީހުގ38ާާެގ�އި ާރ�އްޔިތުންގެ ާމިާާ��ވ�ނ� ާއެވެ. ާޖ�ލްސ ގ� ވ�ނ�

ާމ� ާމެދު ާބިލ  ާބ�ހުާ�ޖިލީހުގ�އި ާފ ޅުކުރެއްވިާސްކުރެއްވުމ�ާޖ�ލްސ އެއްގ�އި ާމެންބ�ރުން ާމ�ޖިލީހުގ�އި ާނިންމެވީ ށްފ�ހު

ާޤ�އުމީާ ާފޮނުއްވުމ�ށެވެ. ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާތ�ރ�އްޤީގެ ާޤ�އުމީ ާއިޞްލ ޙުކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާބިލު ާއެ ާއ�ލީގ�އި ޚިޔ ލުތ�ކުގެ

ާ ާފެއްޓެވީ ާފުރ�ތ�މ� ާއެންމެ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާބިލުގެ ާމި ާކޮމިޓީން ާާ�ތ�ރ�އްޤީގެ �11�ާނޮވެމްބ�ރު ާއޭރު ާޤ�އުމީާގ�އި އޮތް

ާ ާކޮމިޓީގެ 30ާާތ�ރ�އްޤީގެ ާދިރ ސ  ާބިލުގެ ާމި ާއެވެ. ާބ�އްދ�ލުވުމުގ� 30ާާވ�ނ� ާއ�11�ާެޑިސެމްބ�ރު ާނިޔ�ލ�ށް ގެ

ނޑުާމިާކޮމިޓީންާގެންދ�ވ ފ�އިާވެ ވ�ގުތުާާއެވެ.ާދެންާއެާކޮމިޓީގ�އިާއޭރުާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާނ�ންފުޅުތ�އްާއ�ޅުގ�

ާ ާއ�ލުނ�131ްފ ހ�ގ�ނުކޮށްލ ނ�ން. ާކުރިއ�ށްާާގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާބިލުގެ ާކޮމިޓީން ާތ�ރ�އްޤީގެ ާޤ�އުމީ އެކުލ�ވ ލެވުނު

ާ ާކޮމިޓީގެ ާފެއްޓެވީ ާބ�2ާގެންދ�ވ�ން ާވ�ނ� ާާ��އްދ�ލުވުމުގ�އި ާކޮމިޓީގ�އިާާގ��131ާމ ރޗް ާމި އެވެ.

ާވ�އިކ�ރ� ާމެންބ�ރުންނ�ކީ ާޢ ރިފުހިމެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ  ާޢ�ލީ ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ ާމެިމލަ � ދޫ ާދ އިރ ގެ ާޢ�ލީާންދޫ ންބ�ރު

ާޙުސ�ޮކމ� ރިޟ  ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫާަ�ންޑޫ ާސ�ލީމް، ާޢ�ލީ ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ ާފުނ�ދޫ ާވ�ޙީދު، އިން

ރ�ޝ ދު،ާމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާާުތާޅޫދ ާދިއާރެގ ެމްނަބުރ ާނިޒމު � ދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙްމ�ދުާޢީސ 

ާދ އިރ ގެ ާކުޑ�ހުވ�ދޫ ާމުޙ�އްމ�ދު، ާާސިޔ މް ާއ�ޙްމ�ދު ާޢ މެންބ�ރު ާތިމ�ރ�ފުށި ާމުޙ�އްމ�ދުާމިރު، ާމެންބ�ރު ދ އިރ ގެ
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هللاާއ�ދިާއިނގުރ�އިދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙ�މްދޫނުާޢ�ބްދުާރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާރ މިޒުޠ�ފ ،ާވިލިނގިލީާދ އިމުޞް

ާމ�ސއްޙ� ާއިޞްލ ޙުކުރެއްވުމުގެ ާބިލު ާލޯނު ާދ�ރިވ�ރުންގެ ާކޮމިޓީން ާދެން ނޑު. ާއ�ޅުގ� ާގެންދެވިާމީދު ާކުރިއ�ށް ާކ�ތް

ނޑުާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން.ާގޮތުގެާކުރުާޚުލ ޞ  އ�ށްާއޭރ�11�ާާުޑިސެމްބ�ރ30ާާުއިނ�11�ާާްނޮވެމްބ�ރުާާ�އެއްާއ�ޅުގ�

ވ�ނ�ާމ އްދ ގެާނިޔ�ލ�ށްާއިޞްލ ޙުކުރެއްވުމުގ30ާާެވ�ނ�ާމ އްދ ާއިނ3ާާްއޮތްާޤ�އުމީާތ�ރ�އްޤީގެާކޮމިޓީންާމިާބިލުގެާ

ދެވީ.ާމިާމ�ސ�އްކ�ތުގެާތެރޭގ�އިާމިާކޮމިޓީންާމޯލްޑިވްސްާމ�ނިޓ�ރީާއޮތޯރިޓީގެާބޭފުޅުންނ�ށްާމ�ސ�އްކ�ތްާކުރިއ�ށްާގެން

ާގުޅޭ ާބިލ  ާބޭންކުާބ�ދ�ލުކުރ�އްވ  ާވިޔ�ފ ރި ާފ�ރ ތ  ާއެ ާހޯއްގޮތުން ާޚިޔ ލު ާމ�ޝްވ�ރ ކުރެއްވި.ާތ�ކުގެ ދެވުމުގެ

ާއެޑިމީގެ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއ އި ާއޮތޯރިޓީ ާމ�ނިޓ�ރީ ާމޯލްޑިވްސް ާހިއުމ�ންާއިތުރުން ާއޮފް އުކޭޝ�ނ އި،ާމިނިސްޓްރީ

ާ ާމިނިސްޓ�ރ ާއެންޑުރިސޯސް، ާޔޫތު ާރިސޯސް ާހިއުމ�ން ާލިޔުމުންާާއޮފް ާގޮތުން ާގުޅޭ ާބިލ  ާމި ާއިން ސްޕޯޓްސް

ާމ�ނިޓ�ރީާާވ ފ�އިއްފޮނު ާމޯލްޑިވްސް ާމިގޮތުން ާމ�ޝްވ�ރ ކުރެއްވި. ާކޮމިޓީގ�އި ާރިޢ ޔ�ތްކުރ�އްވ  ާޚިޔ ލުފުޅުތ�ކ�ށް ވ 

ާފޮނުއް ނޑުާއޮތޯރިޓީން ާއ�ޅުގ� ާކ�ންތ�އްތ�އް ާފ ހ�ގ�ކުރެވުނު ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާއިން ާމ�ޝްވ�ރ  ާދެއްވި ާޚިޔ ލުފުޅުތ�ކ�ށް ވި

ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ.ާ ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމ�ޝްވ�ރ  ާޚިޔ ލުފުޅުތ�ކުގެ ާފ ހ�ގ�ކުރެއްވި ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން.

ާޤ�އުމުތ�ކުގ�ާ ާއެހެނިހެން ާދިނުން ާލޯނު ާކިޔެވުމ�ށް ާލޯނުާދ�ރިވ�ރުންގެ ާމިފ�ދ� ާބ�ލ އިރު ާގޮތްތ�ކ�ށް ާހ�މ�ޖެހިފ�އިވ  އި

ާބޭންކުވ�ކިވ�ރެއްާ ާދޫކުރުމ�ށް ާއ�ދ�ދ�ކ�ށް ާސިޔ ސ�ތެއްާގެ ާދޫކުރުމުގެ ާލޯނު ާދ�ށުން ާއުސޫލެއްގެ ާލ ޒިމުކުރ  ތ�ކ�ށް

ާކިާ ާދ�ރިވ�ރުންގެ ާފ ހ�ގ�ނުކުރެއްވޭކ�ން. ާޤ�އުމެއް ާބޭންކުގެންގުޅޭ ާލޯނ�ކީ ާދޫކުރެވޭ ާލޯނުާާޔެވުމ�ށް ާއެ ނުވ�ތ�

ާ ާކޮންމެ ާރިސްކުފ�އިންނޭންސްކުރ  ާވ�ރ�ށް ާވެސް ާއިޖުތިމ ޢީާާފ�ރ ތ�ކ�ށް ާސ�ރުކ ރުގެ ާބިލ�ކީ ާމި ާކ�މެއްކ�ން. ބޮޑު

ާޓެކުހުން ާބ�އެއް ާއިން ާފ�އިސ  ާބޭނުންވ  ާކ�މ�ކ�ށް ާވ�ކި ާހިމެނޭ ާތެރޭގ�އި ާސީދާ ާސިޔ ސ�ތުގެ ާބ�ދ�ލުގ�އި ހޯދުމުގެ

ާދެންނެވިދ ބޭންކު ާކ�މ�ށް ާލ ޒިމުކުރ  ާހޯދުމ�ށް ާބިލެއްތ�ކުން ާއޮތް ާޖ ގ� ާފެންނ ތީާާނެ ާއިޖުތިމ ޢީާާ�ކ�މ�ށް ސ�ރުކ ރުގެ

ާއ�ދިާ ާބޭންކުތ�ކ އި ާތ�ންފީޛުކުރުމުގ�އި ާވެސް ާސިޔ ސ�ތުތ�އް ާއެހެން ާވިޔ�ފ ރިތ�ކ ާނުވ�ތ� ާމ ލީ ާނޫންާާއެހެނިހެން މި

ާއ�މ  ާހޯދުމ�ށް ާފ�އިސ  ާސީދ  ާވެސް ާވިޔ�ފ ރިވެރިތ�ކުން ާފ�އިދ ވ  ާބޮޑެތި ާވެސް ާއިތުރުާއިންޑ�ސްޓްރީތ�ކުގ�އި ޒުކުރެވޭ

ާސ�ރުކ ރުގެާ ާސ�ބ�ބުން ާކުޑ�ކުރުމުގެ ާޓެކްސް ާމ�ގުފ�ހިވެދ ނެކ�ން. ާލިބިވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ށް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާކުރިމ�ގުގ�އި ބިލުތ�އް

ާރ�ނގ�ޅުވ ނީާ ާބޮޑ�ށް ާއ�ށް ާއ މްދ�ނީ ާސ�ރުކ ރުގެ ާވިސްނ އިރު ާއ�ށް ާފ�އިދ  ާގެއްލުމ�ށ އި ާލިބިދ ނެ ާއ�ށް އ މްދ�ނީ

ނޑ�އެޅުންކ�ން.ާޓެކްސްާކުޑ�ނުކޮށްާބޭންކުތ� ކުގެާޓެކުހުންާލިބޭާފ�އިސ އ�ކުންާވ�ކިާމިންވ�ރެއްާދ�ރިވ�ރުންގެާލޯނ�ށްާކ�

ާބެލެވިއްޖެ ާގޮތުގ�އި ާޕްރެސީޑެންޓެއްގެ ާބިލ�ކީ ާސ�ރުކ ރުގެާާމި ާވެސް ާބިލުތ�ކުގ�އި ާމިފ�ދ� ާއ�ންނ� ާދެން ނ�މ�

ާއުނިވ  ާކ�މެއްކ�ންާއ މްދ�ނީން ާއެކ�ށީގެންވ  ާއެކުލެވުމ�ކީ ާމ އްދ ތ�އް ާދިފ�ދ� ާގެރެންޓީ ާލޯނ�ށް ާދ�ރިވ�ރުންގެ ނުމ�ށްާ.

ާބޭންކު ާފ�ރ ތ�ކީ ާޢ�މ�ލުކުރ�މުންހުށ�ހ�ޅ  ާއޮތޯރިޓީގެާާތ�ކުން ާއެ ާގ�ވ ާދ  ާއެާޕްރޮޑެންޝ�ލް ާދ�ށުން ާއިދުތ�ކުގެ

ާލޯނެއްާނުވ�ތ�ާއެ ާބޭންކުންާއިތުރު ާއެހެންާފ�ރ ތ�ކ�ށްާާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާލޯނެއް ާބޭންކުންާއިތުރު ާގެރެންޓީއ�ކ�ށް ފ�ރ ތުގެ

ާފ�ރ ތެއް ާއެާދެވެންާނެތް ާލޯނ�ކ�ށް ާދ�ރިވ�ރުންގެ ާވިޔ�ސް ާމިާާކ�މ�ށް ާގ�ބޫލުކުރުމ�ށް ާގެރެންޓީާބޭންކުން ާދޭ ފ�ރ ތުން
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ާ ާއެ ާލ ޒިމުކުރުވ ތީ ާމ�އްޗ�ށް ާބޭންކުގެ ާދ�ށުން ާޕްރޮޑެންޝ�ލްޤ ނޫނުގެ ާބޭންކުާއޮތޯރިޓީގެ ތ�ކުންާގ�ވ އިދުތ�ކ 

ާބޭން ާސ�ބ�ބުން ާމިކ�މުގެ ާއ�ދި ާބިލާ ޚިލ ފުވ ންޖެހޭކ�ން. ާމި ާދ ކ�ން. ާއިތުރުވެގެން ާރިސްކު ާކުރިމ�ތިލ ންޖެހޭ ކުތ�ކުން

ާމ�ޝްވ�ާގުޅޭ ާވެސް ާބޭންކުތ�ކ  ާއޮތޯރިޓީން ާމ�ނިޓ�ރީ ާމޯލްޑިވްސް ާލ�ފ ގޮތުން ާބޭންކުތ�ކުން ވ�ނީާާދީފ�އިރ ކުރެވެމުން

ާދ�އުމިކ�މ� ނޑ�އެޅޭ ާކ� ާފ�އިސ  ާބޭނުންވ  ާބޭންކުތ�ށް ާގޮތުގ�އި ާލޯނުގެ ާމުއ�އްސ�ސ އ�ކ�ށް ާއެާލ�ތުގެ ާދޫކުރުމުން ކުން

ާމ�ޝްވ�ރ ތ�ކ�ށްާ ާއޮތޯރިޓީގެ ާމ�ނިޓ�ރީ ާމޯލްޑިވްސް ާގެންދިއުމ�ށްކ�ން. ާކުރިއ�ށް ާކ�ންތ�އް ާލޯނުގެ މުއ�އްސ�ސ އ�ކުން

ފ�ހުާފުރ�ތ�މާ�މ�ށްގ�އިާއެކުލ�ވ ލެވުނުާޤ�އުމީާތ�ރ�އްޤީގެާކޮމިޓީންާބިލ ާމެދުާމ�ޝްވ�ރ ކުރެއްވ�131ުރިޢ ޔ�ތްކުރ�އްވ ާ

ާއެ ާބިލު ާމި ާބޭންކުކުލ�ނިންމެވީ ާވިޔ�ފ ރި ާވ�ނީ ާއުސޫލުގެާވ ލެވިފ�އި ާލ ޒިމުކުރ  ާދިނުން ާލޯނު ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ތ�ކުން

ާރީޑްރ ފްޓުާާވުމ ާމ�އްޗ�ށްކ�މ�ށް ާއ�ލުން ާބިލު ާމުޅި ާކުރެވެންާއެކު ާކޮމިޓީން ާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާމިފ�ދ� ާކ�މ�ށ އި ކުރ�ންޖެހޭ

ފ�ރުމ ކުރެއްވުމ�ށްާފ�ހުާހުށ�ހެޅުމ�ށްާލ�ފ ދެއްވ ާމ�ޖިލީހ�ށްާާއެކުާބިލުާއ�ލުންާފ�ރުމ ކުރެއްވުމ�ށްާހުށ�ހެޅުމ�ށް،ާނެތުމ 

ާމ�ޖިލީހުގެ ާގުޅިގެން ާނިންމެވުމ  ާމި ާފޮނުވުމ�ށެވެ. ާއ�ނބުރ  ާލ�ފ�ޔ�ާބިލު ާޓީމުގެ ާލީގ�ލް ާއ�ށް ކޮމިޓީންާާކ�ށްއިދ ރ 

ާލ�ފ�ޔ� ާދެއްވި ާދ�އެދިވ�ޑ�އިގ�ތުމުން ާފ�ހު ާމ�ޝްވ�ރ ކުރެއްވުމ�ށް ާއިތުރ�ށް ާރިޢ ޔ�ތްކުރުއްވ  ާކިޔެވުމ�ށްާށް ރިވ�ރުންނ�ށް

ާމުހިއްމުާކ�މެއް ާޤ ނޫނެއްާއޮތުމ�ކީ ާލިބިދިނުމުގެ ާވުމ ާލޯނު ާމިާބިލުާރީޑްރ ފްޓުާކ�މ�ށް ކުރެއްވުމުގެާމ�ސ�އްކ�ތްާއެކު

ާގެންދެާ ާކުރިއ�ށް ާކޮމިޓީން ާބެއްލެވުމ�ށް ާއ�0ާޭވޭތޯ ާކޮމިޓީގ�131ާެޕްރީލް ާކުރީގެ ާމިގޮތުން ާއެވެ. ާނިންމެވި ގ�އި

ާމ�ރުޙ�ލ ގ�އި ާމިނިސްާދިރ ސ  ާދެންނެވުމ�ށް ާދެންނެވި ާކޮމިޓީން ާއިއެ ާފިނޭންސް ާއޮފް ާޓްރީ ވ�ޑ�އިގެންނެވިފ�އިާން

ާލ�ފ�ޔެ ާނުވުމ ނުވ�ތ� ާދެއްވިފ�އި ާާއް ާއ�ލުން ާއެކު ާދ�ންނ�ވ  ާމިނިސްޓްރީގ�އި ާއ3�ާާޭއެ ާއ�131ާާެޕްރީލް ދުވ�ހު

ާމި ާއިތުރުން ާއެވެ.ާމީގެ ާމ�ޝްވ�ރ ކުރެއްވި ާބޭފުޅުންނ  ާއިސް ޕްރީލްާއ8ާޭލުާހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރ ާބިާމިނިސްޓްރީގެ

ާމ�ނިކުފ �131ާ ާއެ ާއެވެ. ާހޯއްދެވި ާމ�ޝްވ�ރ  ާބ�އްދ�ލުކުރ�އްވ  ާކޮމިޓީން ާވ�ކިާދުވ�ހުގެ ާވ�ނީ ާލ�ފ ދެއްވ ފ�އި ނު

ންޓެއްާކޮންމެާބޭންކ�ކުންާނެޓްާވިޔ�ފ ރީގެާފ�އިދ ާއިންާނެޓްާއ�ދ�ދެއްާނ�ގ�އިާއެާއ�ދ�ދ�ކީާސ�ރުކ ރުާގ�ބޫލުކުރ ާޕ�ސ�

ާބ�ލ�ހ�އްޓ ާފ�ންޑ�ކ�ށްާފ�ންޑ�ކ� ާހެދިދ ނެށްާނުވ�ތ�ާސ�ރުކ ރުން ާކޮންމެާޖ�މ ކުރ ާގޮތ�ށް ކ�މ�ށެވެ.ާނުވ�ތ�ާވޮލ�ންޓްރިލީ

ާވެސްާ ާގޮތ�ކ�ށް ާދޭ ާއ�ހ�ރ�ކު ާކޮންމެ ާސ�ރުކ ރ�ށް ާޕ�ސެންޓެއް ާވ�ކި ާއިން ާފ�އިދ  ާބޭންކެއްގެ ާއެ ބޭންކ�ކުން

ާއެާ ާކ�މ�ށެވެ. ނޑ�އެޅިދ ނެ ާބޭާކ� ާގޮތުގ�އި ާޓެކުހުގެ ާދިނުމ�ންކުގޮތުން ާލޯނު ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ާފ�އިސ  ށްާތ�ކުން

ާބ�ޖެޓު ާލިޔުއްވުމުގ�އިާޚ�ރ�ދުކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާއޮތޯރިޓީން ާމ�ނިޓ�ރީ ާމޯލްޑިވްސް ާކ�މ�ށ އި ކުރެވިދ ނެ

ާކޮ ާއ�ދި ާކ�މ�ށެވެ. ާފެނިވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ  ާބ ޠިލުކުރ�ން ާބިލު ާމި ާހެދި ާމ�އްސ�ލ�ތ�ކ  ާހުރި ންމެވެސްާފ ހ�ގ�ކުރ�އްވ ފ�އި

ާފެނި ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާހ�މ�ޖެއްސުމ�ށް ާގޮތ�ށް ާލިބޭ ާލޯނު ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ާތެރެއިން ާނިޒ މެއްގެ ވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވާ ކ�ހ�ލ�

ާބ�ދ�ލުާ ާއިތުރ�ށްާގޮތ�ކ�ށް ާކޮމިޓީގ�އި ާއެއ�ށްފ�ހު ާކ�މ�ށެވެ. ާނެތް ާއިޢުތިރ ޟެއް ާވިޔ�ސް ާކ�މުގ�އި ގެންނެވި

ާހުށ�ހެޅު ާބިލު ާނިންމެވީ ާފ�ހު ާރީޑްރ ފްޓުއްމ�ޝްވ�ރ ކުރުމ�ށް ާބިލު ާމި ާމެންބ�ރ�ށް ާފުރުޞ�ތުާވި ާއެ ާނ�މ� ކޮށްދެއްވޭ

ާމިާ ާއުސޫލު ާދިނުމުގެ ާލޯނު ާބޭންކުތ�ކުން ާވިޔ�ފ ރި ާމިގޮތުން ާގެންދިއުމ�ށެވެ. ާކުރިއ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާބިލުގެ އ�ރުވ 
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ާބިލުާބ�ދ�ލުކުރ�އްވ�އި،ާއުސޫލ�ކ�ށްާބިލުންާއުނިކުރެއްވުމ�ށްާފ�ހުާސ�ރުކ ރުންާފ�ންޑެއްާގ އިމުކޮށްގެންާލޯނުާދިނުމުގެ

ދެއްވުމ�ށްާއެާމެންބ�ރ�ށްާދެންނެވުނެވެ.ާނ�މ�ވެސްާބިލުގެާރީޑްރ ފްޓެއްާނުލިބިާށްާހުށ�ހ�ޅުއްވ�އިރީޑްރ ފްޓެއްާކޮމިޓީާއ�

ާފ އިތުވެގެން ާމުއްދ�ތެއް ާދިގު ާނުގެންދެވި ާކުރިއ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާބިލުގެ ާމި ާާކޮމިޓީން 0ާާދ ތީ ގ�އ�131ާިއޮކްޓޯބ�ރު

ާމިާބިލުާރީޑްކޮމިޓީންާނިން ާކ�މ�ށްާރ ފްޓުމެވީ ާކުރ�ންޖެހޭާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާކޮމިޓީން ާއެކުލ�ވ ލުމ�ކީާއެއީާމި ކޮށްާއ�ލުން

ާމ�ޖިލީހ�ށްާފޮނުވުމ�ށެވެ.ާކޮމިޓީގެާނިންމެވުމ�ކީާާ�ފެނިވ�ޑ�އިނުގ�ންނ�ވ ތީާ ާއ�ނބުރ  ާބިލު ގ�އ�131ާިއޮކްޓޯބ�ރ0ާާުމި

ާ ާކޮމިޓީގެ ާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އ�2ާާިބޭއްވި ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާބ�އްދ�ލުވުމުގ�އި ާއިއްތިފ ޤުވ�ނ� ާމެންބ�ރުންގެ ާނިންމެވީާގެންނެވި ން

ާދ�ރިވ�ރު ާބޭންކުތ�ކުން ާވިޔ�ފ ރި ާވ�ނީ ާއެކުލ�ވ ލެވިފ�އި ާބިލު ާމ�އްޗ�ށްާމި ާއުސޫލުގެ ާލ ޒިމުކުރ  ާދިނުން ާލޯނު ންނ�ށް

އެކުާމިާބިލުާއިޞްލ ޙުކުރ ާނ�މ�ާބިލުާބިނ ވެފ�އިވ ާއުސޫލ ާމުޅިންާތ�ފ ތުާއުސޫލުތ�ކެއްގެާމ�އްޗ�ށްާބިލުާާކ�މ�ށްވުމ 

ާރީޑްރ ފްޓެ ާބިލުގެ ާމ�ތިން ާގޮތުގެ ާއެދިވ�ޑ�އިގެންނެވި ާކޮމިޓީން ާއެކުލ�ވ ލ�ންޖެހޭތީ،ާއ�ދި ާއ�ލުން ާމ�ޖިލީހުގެާމުޅިން އް

ާހުށ�ހެޅުއްވު ާފ�ހު ާއ�ލުންާފ�ރުމ ކުރެއްވުމ�ށް ާލިބިފ�އިނުވ ތީާބިލު ާރ�ނގ�ޅުވ ނެކ�މ�ށްާލ�ފ ދެއްވ�އި،އިދ ރ ާއ�ށް މިާާން

ބިލުާއ�ނބުރ ާމ�ޖިލީހ�ށްާފޮނުއްވުމ�ށެވެ.ާވީމ ،ާމިާމ�ޖިލީހުންާގޮތެއްާނިންމެވުމ�ށްޓ�ކ�އިާރިޕޯޓްާހުށ�ހެޅީމެވެ.ާބިލުގެާ

ވުންތ�ކ�ށްާކޮމިޓީގެާމެންބ�ރުންާވ�ޑ�އިގެންނެވިާނިސްބ�ތުގެާލިޔުމެއްާވެސްާމިާރިޕޯޓ�ށްާހުށ�ހެޅީމެވެ.ާދިރ ސ ާބ�އްދ�ލު

ާޢ�ބްދ�131ުނޮވެމްބ�ރ�4ާާ ާޙ�މްދޫނު ާމެންބ�ރު ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރ�އިދޫ ާވ�ރ�ށްާهللاާ. ާމުޤ�އްރިރު. ާކޮމިޓީގެ ޙ�މީދު.

ާބޮޑ�ށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާޢިއްޒ�ތްތެޝުކުރި ާބ�ހުއްޔ  ާބިލ�ށް ާމި ާއ ދެ، ާމެންބ�ރު. ާމިާާސްކުރުމ�ށްރި ާހުޅުވ ލ�ން. ާފުރުޞ�ތު ނޑު އ�ޅުގ�

ާބ�ހު ާރިޕޯޓ�ށް ާމިހުށ�ހެޅުނު ާފުރުޞ�ތު ާފުރ�ތ�މ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާދ އިރ ގެާާސްކުރުމ�ށް. ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި އ�ރުވ�ނީ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދ�ށް.

ާ

ާކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާމުޙ�އްމ�ދުާނ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ކުޅުދުއްފުށިާދެ

ާހުށ�ހ�ޅ ފ�އިާ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބިލު ނޑު.ާއެ ާހުށ�ހެޅީާއ�ޅުގ� ާލޯނުގެާބިލު ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާދ�ރިވ�ރުންގެ

ާ ާވ�ކި ާމ�އްޗ�ށް. ާޑިޒ�އިނެއްގެ ާވ�ކި ާބޭންކުތ�ހ އޮތީ ާރ އްޖޭގެ ާސީދ  ާކުދިންނ�ށް ާތިބި ާއެހެންާލ�ތެއްގ�އި ާގޮސް ކ�ށް

ާލ ޒިމުކުރުމ�ށްާ ާމ�އްޗ�ށް ާބޭންކުތ�ކުގެ ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާލޯނު ާބޭންކުން ާއުސޫލުން ާދޭ ާލޯނު ާހ�މ� ާވެސް މީހުންނ�ށް

ޝ�ރުތުތ�ކ�ކ ާއެކުގ�އިާދ�ރިވ�ރުންނ�ށްާކިޔެވުމ�ށްާދޭާލޯނުގެާގޮތުގ�އި.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާމިާބިލުާމ�ޖިލީހުންާ ޚ އްޞާ�

ާކޮމިޓީއ�ކ�ށް ާފ�ދ�އިންާާބ�ލ�އިގ�ނެވި ާވިދ ޅުވި ާމުޤ�އްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާދެންމެ ާކުރެވުނުާދިރ ސ ތ�ކުގ�އި ާކޮމިޓީގ�އި ގޮސް

ާނުކުތާ  ނޑ�ށްާމިާފ ހ�ގ�ކުރެވޭ ާއެއްާކ�މ�ށްާއ�ޅުގ� ނޑުާވ ހ�ކ� ާހުރިާކޮމެންޓުތ�ކުގެާމ�އިގ� ާފ�ރ ތްތ�ކުންާލިބިފ�އި އެކި
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ާލ ޒިމު ާލޯނުދިނުމ�ށް ާކ�މ�ކ�ށް ާވ�ކި ާމ�އްޗ�ށް ާފ ސްކުރުންާރ�ނގ�ޅެއްާނޫނޭ.ާއ�ކީާބޭންކުތ�ކުގެ ާބިލު ާމ�ޖިލީހުން ކުރ�ން

ާކ�މ�ށް ާލ ޒިމުކޮށްފި ާޤ ނޫނ�ކުން ާމ�ޖިލީހުން ާދޫކުރ�ން ާލޯނެއް ާކިޔ ފ�އި ާލޯނު ާކިޔެވުމުގެ ވ ނ�މާ�ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް

ާގެން ާހިންގ�މުން ާހ�ދ  ާއޮތޯރިޓީން ާއޭރުދ ާޕްމޯލްޑިވްސްާމ�ނިޓ�ރީ ާގ�ވ އިދ  ދިާމިއީާތިާއެބ�ާޚިލ ފުވެއޭ.ާއ�ޑެންޝ�ލް

ާލ ޒިމުކުރާ  ާދިނުން ާލޯނު ާކ�ންކ�މ�ށް ާއެހެން ާއ�އިސްދ ނެއޭ ާބިލުތ�އް ާބ�އެއް ާއެހެން ާބ�ލ�އިގެން ާކ�މ�ށް ާއެއް ނ�މޫނ 

ާއެ ާހ�މ� ާއ�ދި ާއ�އިސްދ ނެއޭ. ާވެސް ާޙ ލ�ތު ާއެ ާވެސް. ާހ�ދ�ން ާހުށ�ހ�ޅ ފ�ާބިލެއް ާބިލުގ�އި ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާއިާގޮތ�ށް

އ�ދ�ދެއްގެާޕ�ސެންޓ�ކ�ށްާކޮންމެާއ�ހ�ރ�ކުާކޮންމެާބޭންކ�ކުންާލޯނުާދޫކުރ ތީާާގޮތ�ށްާދ�ރިވ�ރުންނ�ށްާވ�ކިާއޮންނ ނެާމި

ާދ�އްކާ  ާފ�ހ�ރު ާއެއް ާއ�ހ�ރ�ކު ާދ�އްކ  ާސ�ރުކ ރ�ށް ާގޮތުގ�އި ާޓެކްހުގެ ާނ�ގ  ާއިން ާފ�އިދ  ާވިޔ�ފ ރި ާގޮތުގ�އި ޓެކްހުގެ

ާކޮ ާތެރެއިން ާބޭންކުޓެކްހުގެ ާލުޔެއް ާވ�ރެއްގެ ާވިންމެވެސް ާމި ާގޮތ�ށް. ާލިބޭ ާހ�ދ�އިފިތ�ކ�ށް ާއެހެން ކ�މ�ށްާާދ ޅުވ�ނީ

ާއ މްދ�ނީާކުޑ�ވ ނެ.ާއެހެންވީމ ސ�ރުކ ރ�ށްާލިާވ�ންޏ  ިމ ިބުލ ަފުރާމޮކްށަފިއ ިމޮއްތ ައާސީސ ުރުކްނަތުކެގ � ބޭ

ާއެާަމްއަޗްށ ިމ ިބުލ ުކިރައްށ ެގްނެދވަޭކްށ ެނތް  ާވެސް ާވ ހ�ކ�ފުޅުން ާާ.ާމުޤ�އްރިރުގެ ާމި ާގޮތ�ށް ބިލުާވިދ ޅުވީ

ާއެ ާމުޅިން ާއެހެންވީމ ޖެހޭނީ ާބ�ދ�ލުކުރ�ން. ާމ�ފްހޫމ�ކ�ށް ާކޮމިޓީގެާާައުޅަގނުޑ އެ � ހެން ާދެންމެ ާފެށީ މ�ސ�އްކ�ތް

ާމު ާމުޅިންާާާފ�ދ�އިން.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާވިދ ޅުވިއެާޤ�އްރިރު ާބިލު ާހުށ�ހެޅި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާވިސްނުނީ ާވެސް ނޑ�ށް އ�ޅުގ�

ނޑުާބޭނުމެއްާނުވޭާމިާބިލުާބ ތިލުވ ކ�ށް.ާއެހެންާގޮތ�ކ�ށްާބ�ދ�ލުކޮށްގެންާނޫނީާމިކ�ންާކުރެވެންާނެތްާކ�މ�ށް .ާއ�ޅުގ�

ނޑ�ށްާއެބ�ާވިސްނޭާކ�މ  ނޑުާބޭނުމެއްާނުވޭާދ�ރިވ�ރުންނ�ށްާލޯނުގެާއެހީާނުލިބިާދ ކ�ށް.ާއެކ�މ�ކުާއ�ޅުގ� ބެހޭާާއ�ޅުގ�

ާލ ޒި ާކ�ންކ�ން ާމ�އްޗ�ށް ާބޭންކުތ�ކުގެ ާކުޑ�ކުރ�ންާފ�ރ ތްތ�ކުން ާއ މުދ�ނީ ާލިބޭ ާސ�ރުކ ރ�ށް މުނުކުރ ށޭ،

ާގ�ންނ�ސ�އްކ�ތްމ� ާބިރު ާބޭންކުތ�ކުން ާމިގޮތ�ށް ާއ�ދި ާބުނީމ�ާާނުކުރ ށޭ. ާނޫޅޭށޭ ާކުރ�ން ާކ�ންތ�އްތ�އް ކ�ހ�ލ�

ާއެ ާވިސްނޭ ާއެބ� ނޑ�ށް ާއެހެންވީމ ާއ�ޅުގ� ާއެއްޗެއް. ައުޅަގނުޑ ިމާހުރ ަގްސުތުކަރީނ ަމިޖީލުހްނ � ވިދ ޅުވ 

ަޑިއެގްނ ެދްއާވަފިއ ިމ ިބުލ ައިދ ެއއް  ާކޮމިޓީާިވްސާނަވ ާފޮނުއްވ�އިފ�ހ�ރު ާމިހ ރުާއ�ކ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ދެއްވުމ�ށް.

ާކ�މ  ާދ�އުލ�ތުގެ ާކ�މ ބެހޭ، ާއ�ާާސ�ރުކ ރުގެ ާއެއްޗެހީގެ ާހުރި ާވިދ ޅުވެފ�އި ާފ�ރ ތްތ�ކުން ާބިލުާބެހޭ ާމި ާއ�ލުން ލީގ�އި

ާމިޑްރ ފްޓު ާއ�ޅުގ�ނާކުރ�މުން ާމިހ ރު ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާއެބ�އޮތް. ާޑްރ ފްޓެއް ާއ�ތުގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ޑ�ށްާދ�ނީ.

ާހެދެންާއޮތްާވިސްނޭ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާދެން ާގެންާާގޮތުގ�އި ާއެބ� ާސ�ރުކ ރުން ާފ�ންޑެއް.ާކިޔެާގޮތ�ކީ ާލޯނު ވުމ�ށްާގުޅުއްވ 

ާއެބ�ާ ާތެރެއިން ާނިޒ މެއްގެ ާކ�ހ�ލ� ާކޮންމެވެސް ާގުޅިގެން ާބޭންކުތ�ކުގ�އި ާލިބިދޭ. ާއެހީ ާލޯނުގެ ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ބޭނުންވ 

ނޑުގެާބިލުާފ�ހ�ރުާބޭންާއެފ�ންޑ�ށްާއ�ހ�ރ�ކުާއެއް ކުތ�ކުންާލ ރިާޖ�މ ކޮށްދޭާގޮތެއްާހ�ދ�އިދޭންާއެބ�ޖެހޭ.ާނުވ�ތ�ާއ�ޅުގ�

ާމި ާދ�ންނ�ވ�ން ާއޮތީ، ާއެާބ�ދ�ލުކުރެވޭން ާސ�ރުކ ރުން ާއ�ކީ ާވ ހ�ކ� ާފ�ންޑ ާއުޅޭ ާލޯނު ާބޭންކުތ�ކ އިާގެންގުޅުއްވ  އި

ާމިނިސްޓްރީއ  ާނިާފިނޭންސް ާހ�މ�ޖ�އްސ�އިގުޅޭކ�ހ�ލ� ާތެރޭގ�އި ާމީގެ ނޑުމެންާވެާގެންނޭ.ާއޭރުންދެވިާޒ މެއް ާއ�ޅުގ� ސް

ާގޮތުގ�އި ާލޯނުގެ ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ާލިބިގެންދ ނެ. ާސ�ރުކ ރ�ށް ާފ�އިސ  ާއިތުރު ާއ�ދ�ދ�ށް ާބޭނުންވ  ދޫކުރ�މުންާާމި

ާއެހެންވީމ  ިމަކަހަލ ިވްސުނެމްއަގިއ ަސުރާކާރ ެވްސ ަމްޝަވާރޮކްށުލަމްށަފުހަގިއ ައުޅަގނުޑ ިމ � ދިއުމ�ށް.
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ނޑުާއެދެނީާމިާިބުލެގ ަމަސްއަކްތ ނި  މ�ޖިލީހުންާއ�ލުންާބިލުާާންމ ފ�އިާކޮމިޓީާއ�ށްާފޮނުވުމ�ށްާޝ�ރުތުކޮށްާއ�ޅުގ�

ކޮމިޓީާއ�ށްާފޮނުއްވ�އިދެއްވުމުގެާވިސްނުންފުޅެއްާގެންގުޅުއްވ�އިދެއްވުމ�ށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ�ނބުރާ 

ާ

ާކޮމ�ންޑޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޙުސ�އިންާވ�ޙީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާވެާޝުކުރިއްޔ  ނޑ�ކީ ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާދިރ ޢިއްޒ�ތްތެރި ާބިލު ާމި ާމެންބ�ރެއް.ާސް ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީގ�އި ސ ކުރި

ާވ ހ� ާކުރިން ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދެންމެ ާވ ހ�ކ�ފުޅ�ށްމިހ ރު ާބޭފުޅުންގެ ާމީގ�އިާާކ�ދެއްކެވި ނޑު ާއ�ޅުގ� ބ�އްލ�ވ އިރުގ�އި

ނޑުާވެސްާޤ�ބޫލުކުރ�ންާމިާބިލ�ކީާބިލުާހުށ�ހެޅުއްވިާނުވޭ.ާއ�ާއްދިގުާވ ހ�ކ�ާއެއްާއޮތްހެނެއްާހިޔެާދ�އްކ ކ�ށްާމ  ޅުގ�

ނޑުާ ާއ�ޅުގ� ާބިލެއް. ާއޮތް ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އި ާމ�ގުސ�ދެއްގ�އި ާހެޔޮ ާވ�ރ�ށް ާމ�ޤުޞ�ދެއްގ�އި، ާފުރިހ�މ� ާވ�ރ�ށް މެންބ�ރު

ާހެދޭނެާގޮތްާކުރިންާމިވުރެާގިނ�ާގޮތްގޮތުންާމ�ސ�އްކ�ތްާކޮމިޓީގ�އިާވެސްާއެއްގޮތ�ށް ާޤ ނޫނ�ކ�ށް ތ�ކެއްާފެނޭތޯ.ާބިލު

ނޑުމެންނ�ށްާޤ ނޫނީާލ�ފ�ޔ ާއެހެންނ�މ�ވެސް ންކުތ�ކުންާގޮތުންާއ�ދިާބ�އެއްާބޭާއި،ާއެމް.އެމް.އޭާއިންާލ�ފ ާދިންއ�ޅުގ�

ާދިން ާލ�ފ  ާރިސްކެއްާާވެސް ާބޮޑު ާވ�ރ�ށް ާވެސް ާބޭންކުތ�ކ�ށް ާދިނުމ�ކީ ާސީދ  ާބޭންކުން ާލޯނުތ�ކެއް ާމިފ�ދ� ގޮތުން

ާއ  ާކ�މ�ކ�ށްވ ތީ ާހިމެނޭ ާއެއޭގ�އި ާބޭފުޅުން ާވެސް ާކުރިން ާއ�ދި ާއެހެންާާއި ާކ�ންތ�ކ�ކީ ާމިކ�ހ�ލ� ވިދ ޅުވިހެން

އެއްޗެއްާއެާފ�ންޑ�ކ�ށްާލ�އިގެންާސ�ރުކ ރުންާާދޭޑެއްާހުޅުވިގެންާބޭންކުތ�ކުންާޤ�އުމުތ�ކުގ�އިާވެސްާސ�ރުކ ރުންާފ�ން

ާކ�ހ�ލ� ާއެއްޗ�ކ�ށްާމެނޭޖުކުރެވޭ ާާގޮތ�ކ�ށް ާހ�މ� ާވެސް ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ާބިލުވ ތީ ާމި ާނުފެނުނު ާގޮތެއް ާއެއްވެސް

ާއެހެންވީމ  ާގެންދެވޭނެ. ާއ�ނބުރ ާާެދްނެމ ިމ ިބުލ ުހަށެހުޅްއިވ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބރު � ކުރިއ�ށް ވިދ ޅުވިހެން

ާފޮނުވ ލ�އްވ�އިފިާރީޑްރ ފްޓު ާާކޮށް ާގޮތ�ކ�ށް ާފުރިހ�މ� ާތ�ންކޮޅެއް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމީގެ ނޑުމެންނ�ށް ާއ�ޅުގ� ކުރެވޭނެާނ�މ�

ާފެނޭ ާއެހެންވީމ ާކ�މ�ށް .ާެދްއިވ ުފުރަޞަތްށ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ުޝުކުރ ައާދުކަރުމްނ ާވަހަކ ުކުރޮކްށާލަނން � .

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމްާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ކުނުާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީމ ފ�ންނުާދެ

ާކޮމިޓީން ާތ�ރ�އްޤީގެ ާބިލު ާލޯނުގެ ާރ�އީސް.ާދ�ރިވ�ރުންގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނިންމެވިާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ  ދިރ ސ ކުރ�އްވ 

ނޑު ާދ�ންނ�ވ ލ�ން.ާއ�ޅުގ� ާއެއްޗެއް ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމެދު ާރިޕޯޓ  ާކޮޅެއްގ�އިާާގޮތުގެ ާއ�ކީ ާވ ހ�ކ� ާއޮތް ާދ�ންނ�ވ�ން

ާހުށ�ހ�ޅ  ާބިލެއް ާނުޖެހި ާއ�ނެއްކ މެދެއްގ�އި ާބިފ�އި ާވެސް ާބ�ދ�ލުވެ ާގޮތ�ކ�ށް ާއެހެން ާމިާާމިާދ ންލު ޖެހެނީ

ާމ�ސިޔ ސ�ތު ާސ�ރުކ ރުން ާޢ ފުކުރ�އްވ ތިތ�އް ާއެމް.އެމް.އޭ .ާ ާމ�ޖިލީހުރ�އްޔިތުންއ�ކީ ާހުންނާ�ގެ ނޑ�އ�ޅ ފ�އި ާކ� ން

އްލުވ ނީާމ�ނިޓ�ރީާއޮތޯރިޓީާހ�ވ�ރ�ނ�ރެއްާހުންނ�ވ ާތ�ނެއް.ާއެމް.އެމް.އޭާއ�ކީާބޮޑުާސިންގ ާއިމ ރ ތެއް.ާއެކ�ންކ�ންާގ�

ާ ާސިންގ  ާބޮޑު ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާތ�ޅ ލ�އިގެން. ާނުކުމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެާރ�އްޔިތުން ާއިމ ރ ތެއް. ާކ�ޅު އިމ ރ ތެއް

ާމި ާނުވ ނެ ާނޫނިއްޔ�ކ  ާތ�ޅ ލ�އިގެން ާއެތ�ން ާއެއީ. ާހޯލް ާއިާބްލެކް ާބ�އްލ�ވ  ާމިކ�ންވ ނީ ާރޭޓ އި،ާކ�މެއް. ންޓްރެސްޓް



 73

ާމިާއެކްސްޗޭންޖު ާސ�ޕްލ�އިއ  ާކ�މެއް،ާމިާރޭޓ އި،ާމ�ނީ ާމެންޑޭޓުގ2ާާެާހުރިހ  ާއެމް.އެމް.އޭ ާހިމެނޭކ�މ�ކީ ާތެރޭގ�އި

ހިސ ބ�ށްާާއެކްޓެއްހ ާހިސ ބުާވެސްާމިހ ސްާނުކުރ�އްވ .ާމ�ނީާލޯންޑްރިންާވެާކ�މެއްާކ�ންކ�ން.ާއެހެންނ�މ�ވެސްާއެއްާ

ާ ާރ އްޖޭގ�އި ާކުާލީޒިންނުހ�އްދ�ވ  ާއެހެނިހެން ާއ�ދިވެސް ާބޮޑެތިާއިންޓްރ�ސްޓުކުންފުންޏ އި ރޭޓުތ�ކުގ�އިާާންފުނިތ�ކުން

ާވ ާޖ�ހ� ާރ�އްޔިތުންާކ�ރުގ�އި ާމިހ ރުާލޯނުާލޯނުދީގެން ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށްާމ�ޖުބޫރުކުރުވ�އިގެން އިގެންާނުވިތ ކ�ށްާސްކޫލް

ާއެ ާބޭންކުތ�ކުން ާާނ�ންގ�ވ�ން. ާދިނީމ� 3�ާާގޮތ�ށް ާނޫނ32ާާްޕ�ސެންޓު ާދެރުން ާއ�ނެއްކ  ާދިނީމ� ާލޯނު ޕ�ސެންޓ�ށް

ާއިންވެސްޓުާާފ�ހުންާވެސްާދިވެހިރ އްޖެާއްލ�ކީާދ ދިހ�ާކ�މެއްާނުވ ނެ.ާމިކ�މުގެާ ާއެާއިން ާބޭންކެއް ާއެތ�އް ާކުރ�ންާއ�އި

ާމި ާބޭންކުތ�އް ާދިނުން. ާފުރުޞ�ތު ާއިންވެސްޓްމ�ންޓުާދޭާމީހުންނ�ށް ާއިންވެސްޓުކުރ�ން ާއ�ށް ާރ އްޖެ ތެރެއިން

ާއ�އި ާއެމް.އެމް.އޭބޭންކުތ�އް ާފ�ހ ލީ. ާނުދިންާމ� ާއެއް ާހުއްދ� ާ�އ�ކުން ާލ ާާނ�ރުވ�ރުގ�. ާނުދިން. ާއެއް ހުއްދ�

ާޖ�ވ ބެއްާނުދެއްާ ާއެއްޗެއްާސިޓީއ�ކ�ށް ާވެސް ާދެއްވ�ން ވ .ާމިއޮތްާވ�ރ�ށްާހ�ޅޭއްލ�ވ އިރުގ�އިާވެސްާއެއްވެސްާރ�އްދެން

ާއެ ާބޭންކުތ�ކ�ކީ، ާރ އްޖޭގެ ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާނެތޭ ާބޭންކެއް ާރ އްޖޭގ�އި ާނުވޭ. ާބޮޑެތިާާވިދ ޅެއް ބޭންކުތ�ކ�ކީ

ާއެ ާދީގެން ާފ�އިސ  ާދ�ށުވެފ�އިާމީހުންނ�ށް ާބޭންކުތ�ކެއްާމީހުންގެ ާރ އްޖޭގ�ާހުރި ާމި ާހ�އެއްކ�ާއެއީ. އި

ާހ�އިޖެކްާހުރިާއ�ތްދ�ށުވެފ�އިާމުއްސ�ނދިންނ�ށް ާއެއީ. ާފ�ގީާކުރެވިފ�އިބޭންކުތ�ކެއް ާއެއީ. ާބޭންކުތ�އް ާމީހާ ހުރި ރު

ާލޯނެއްާނެގީމ�ާ ާވިއްކ ލ ފ�އި،ާގެާާރުފިޔ ާބ�އިާނެގީމ�ާ�ދެތިން ާޑުާއ�ތުލ ،ާނގ�ގެ ބޭންކުތ�އްާނޫނޭ.ާ� ނެއްލޯއެތ�އް

ާލ�ންވީ.ާއެމް.އެމް.އޭާވެސްާތ�ޅ ލ�ންވީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާދެއްވިާފުރުޞ�ތ�ށް.ާތ�ޅ ބޭންކުތ�އްާ

ާ

ާދ�މްާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:އ މެންބ�ރުާރޮޒ�އިނާ ތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާ

ާބޭނުން ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާވ�ރ�ށްާާޝުކުރިއްޔ  ާޙ�ޤީޤ�ތުގ�އި ާމިއީ ާބިލ�ކީ ާމި ާވ�ނީ

ާއެހެންވީމ  ާބިލެކޭ. ާާ�މުހިއްމު ާބިލު ާދިޔުމި ާބޭރުވެގެން ާއެއްކޮށް ާމެންބ�ރ�ކުާތ�ޅުމުން ާއެއްވެސް ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� މ�ކީ

ާއެހެންވީމ  ާނޫން. ާގޮތެއް ާމުޙ�އްމ�ދުާާ�އެދޭނެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ނޑު އ�ޅުގ�

ާއެާ ާތ އީދުކޮށް، ާހުށ�ހެޅުމ�ށް ާގޮތ�ކ�ާބޭފުޅ ާނ�ޝީދުގެ ާއެހެން ާބިލު ާމި ާއ�ލުން ާފ�ރުމ ކުރުމުގެާއ�ށް ށް

ާއެއީާާފުރުޞ�ތުދެއްވ�އި، ާވ ހ�ކ�ދ�ންނ�ވ ލ�ން. ާއެދޭ ާވެސް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފޮނުވ ލުމ�ށް ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާބިލު ާމި އ�ލުން

ާއެދޭ ާވެސް ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިހ  ާޔ�ޤީން ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާލިބުމ�ކީ ާލޯނެއް ާލުއި ާނެދ�ރިވ�ރުންނ�ށް

ާނޫން.ާއެހެންވީމ ިމަކްނ ުކެރވެޭނ ޮގެތްއ � ކ�މެއް.ާއެހެންވީމ ާ ާކ�މެއް ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއެއީ ާ�ނޯންނ ނެކ�ން

ާބ�އްޓ�ންާމިކ�ން ާގޮތ�ކ�ށް ނޑުމެންާކުރެވޭނެ ާއ�ޅުގ� ާގޮތެއް ާކޮށްދެވޭނެ ާމިކ�ން ާކިޔ�ވ ކުދިންނ�ށް ާވެސް ކޮށްގެން

ޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ހ�ދ�އިދިނުމ�ކީާމުހިއްމުކ�މެއްާކ�މުގ�އިާދެކެ ާން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާމްާމުއްޠ�ލިބުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއިބްރ ހީފ�ރެސްމ 
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ާ ާމިއ�ދުާ� ާ���� ���ާ������ާ������ ���� ��.ާ�ާ���`. ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފ�ލ�ސްތީނު ާފ�ށ�މުން ާވ ހ�ކ� ާމިދ�ންފ�ޅީގ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާސިޙްޔޫާގެ ާރ�އްޔިތުންނ�ށް ާދެމުންލޮބުވެތި ާއިސްރ ޢީލުން ާނީ

ާ ާލޮބުާހ�ދ  ާލީބިޔ ގެ ާޞިހްޔޫމ�ލ ތ�ކ އި ާދެކޮޅ�ށް ާރ�އްޔިތުންނ  ާދ�އުލ�ވެތި ާހުއްޓ ލުމ�ށްާތްނީ ާހ�މ�ލ ތ�އް ާދޭ ތ�ކުން

ާސ�ރުކ  ާދިވެހި ާމިކ�މ�ށް ާއ�ދި ާއިލްތިމ ސްގޮވ ލ�ން. ާވެސް ާގޮވ ލުމ�ށް ާރ�އީސް،ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާބިލުާާކުރ�ން. މި

ާޢިއްާ ާކުޅުދުއްފުށީހުށ�ހެޅުއްވި ާމެންބ�ރު ާނ�ޝީދުާާޒ�ތްތެރި ާމުޙ�އްމ�ދު ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާއ�ށްާ ާކޮމިޓީ ާއ�ނބުރ  ާބިލު ާމި ާފ�ދ�އިން ާމެންބ�ރ�ށްާާފޮނުއްވ�އި،ާހުށ�ހެޅުއްވި ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެ ކޮމިޓީން

ާފ�ރުމ ކުރެހ�ވ ލުކުރ� ާބިލު ާމި ާގޮދ�ާ�ވިއްވ�އިގެން ާލިބޭނެ ާލޯނު ާގޮތެއްގ�އި ާލުއި ާބިލުާރިވ�ރުންނ�ށް ާމި ތ�ކ�ށް

ާދިޔު ާއޮތޯރިޓީންާހ�މ�ޖެހިގެން ާމ�ނިޓ�ރީ ާމޯލްޑިވްސް ާރ�އީސް، ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއުއްމީދު. ާއ�ޅުގ�ނޑުމެންގެ މ�ކީ

ނޑުމެންާއެާގޮތުގެާމ�ތީންާމިއ�ދުާއ�ާވ ާގޮތްާއިާއ�ދިާކޮމިޓީންާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ ާރިޕޯޓ ާއެއްފ�އިވ ާލ�ފ�ޔ ާދެއްވ  ޅުގ�

ާމިކ�ންާ ާހ�ވ ލުކުރ�އްވ�އިގެން ާމެންބ�ރ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެ ާއ�ދި ާފޮނުއްވ ލ�އްވ  ާބިލު ާމި ާއ�ނބުރ  ާއ�ށް ކޮމިޓީ

ާލިބުންާ ާލޯނު ާތެރެއިން ާކިޔ�ވ ކުދިންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގޮތުގ�އި ާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ފުރިހ�މ�ކޮށްދެއްވުމ�ކީ

ންވެގެންާއެާފުރުޞ�ތުާނުލިބިާތިބިާއެތ�އްާދ�ރިވ�ރުންނ�ކ�ށްާބޭނުންވ ާކ�މެއް.ާބޭނުންވެފ�އިާތިބިާއ�ދިާކިޔ�ވ�ންާބޭނު

ާގުޅިފ�އިާއެ ާމިއ�ދު ާއުއްމީދު ާއެާދ�ރިވ�ރުންގެ ާލިބިގެން ާލޯނު ާގޮތ�ކ�ށް ާކޮންމެވެސް ާމ�ތީާާވ�ނީ ދ�ރިވ�ރުންނ�ށް

ާރ އްޖެ ާތ�ޢުލީމު ާރ އްޖޭގެ ާމިއ�ދު ާހޯދުން. ާގޮތްތ�ކެއް ާހ ސިލުކުރެވޭނެ ާތ�ޢުލީމުާާއިންާާތ�ޢުލީމު ާހުރި ލިބެން

ާމ�ތީާ ާނ�މ�ވެސް ާޔުނިވ�ރސިޓީން ާރ އްޖޭގެ ާނުވ�ތ� ާދ ން ާހ ސިލުކުރ�ން ާތ�ޢުލީމު ާމ�ތީ ާބޭރ�ށް ހ ސިލުކުރުމ�ށްފ�ހު

ާދ� ާއެތ�އް ާތިބި ާބޭނުންވެފ�އި ާހ ސިލުކުރ�ން ާދ�ތިކ�މ ތ�ޢުލީމު ާފ�އިސ ގެ ާނުކުރެވެފ�އިާާރިވ�ރުންނެއް ާއެކ�ން ހުރެ

ާކުދިންނ�ށް ާއެފ�ދ� ާބިލެއްާާއެބ�ތިބި. ާމިފ�ދ� ާލިބިގެންދ ނީ ާހިތްހ�މ�ޖެހުމެއް ާމ�އިންބ�ފ�އިންނ�ށް ާކުދިންގެ ާއެފ�ދ� އ�ދި

ާފެށުމުން.ާއެހެންކ�މ ާފ ސްކުރެވިާއެާބިލުގެާފ�ސޭހ�ާއެ ާކޮމިޓީާާފ�ރ ތްތ�ކ�ށްާލިބެން ާބިލު ނޑުާވެސްާމި އެކީާއ�ޅުގ�

ާހުށ�ހެޅުއް ާތ�އްޔ ރުކުރ�އްވ ފ�އި ާބިލު ާއ�ލުން ާކޮމިޓީން ާފޮނުވ ، ާމ�ޝްވ�އ�ށް ާމެންބ�ރ  ާބިލުާވި ރ ކުރ�އްވ�އިގެން

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާއިޞްލ ޙު ާޝުކުރިއްޔ  ާދ�ންނ�ވ�ން. ާވ ހ�ކ� ާތ އީދުކުރ  ާގެނެސްދެއްވުމ�ށް ާމ�ޖިލީހ�ށް ާއ�ލުން ކުރުމ�ށްފ�ހު

ާރ�އީސް.

ާ

ާމ�ދުާޙ�މްޒ ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާއ�ޙް

ވ�ރުންގެާލޯނުގެާބިލުާއ�ނބުރ ާކޮމިޓީންާފޮނުވ ލުމ�ށްފ�ހުގ�އިާމ�ޖިލީހުންާވ�ކިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.ާދ�ރި

ާފޮނުއްވި ާނިންމުމ�ށް ާދެކޭާގޮތެއް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހިތ މ�ކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާބޭންކުކ�މ�ށްޓ�ކ�އި ާލޯންާގޮތުގ�އި ތ�ކުގެ

ނޑ�އެޅިޕޯޓް ާކ� ާއެއް ާއިންސ�އްތ� ާކުޑ� ާވ�ރ�ށް ާއ�ޅުާާފޯލިޔޯގެ ާއެއީ ާވިޔ�ސް ާގޮތުންާކ�މުގ�އި ާސިޔ ސީ ނޑުމެންނ�ށް ގ�

ާކ� ނޑ�އެޅިދ ނެ ާކ� ާބޭންކު ާހ�މ�އެކ�ނި ާޤ�ބޫލުކުރ�ން. ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކ�މުގ�އި ާބެލިކ�މުގ�ާމެއް ާއ�ށް ާމޯލްޑިވްސް އިާއޮފް
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ާޕޯޓް ާލޯން ާބޭންކުގެ ާއެ ާވިޔ�ސް ާއ�ކީ ާދިވެހިރ ާ�ފޯލިޔޯ ާއ�ދި ާއ�ދ�ދެއް. ާގިނ� ާވުރެ ާއ�ށް ާރުފިޔ  އްޖޭގެާބިލިއ�ން

ނޑ�ކ�ށްާާފޯލިޔޯާއ�ށްާބ�ލ�އިފިލޯންާޕޯޓްކުންފުނިތ�ކުގެާ ބިލިއ�ންާރުފިޔ ާއ�ށްާއ�ރ�އިގެންދ ނެ.ާވީއިރ31ާާުނ�މ�ާގ ތްގ�

ާވ�ކިާ ާނުވ�ތ� ނޑ�އެޅުމ އި ާކ� ާއެއްޗެއް ާވ�ރ�ކ�ށް ާލިބޭ ާއިން ާފ�އިދ  ާއ�ހ�ރ�ކު ާނުވ�ތ� ާޓެކްސް ާހިތުން ނޑު އ�ޅުގ�

ނޑުާޤ�ބޫލުކުރ  ނޑުާދެކޭގޮތުގ�އިާބޭންކުތ�ކުންާާފ�ންޑ�ކ�ށްާއެާފ�އިސ ާފޮނުވުންާއެއީާއެހ ާއ�ޅުގ� ކ�މެއްާނޫން.ާއ�ޅުގ�

ާމ�ތި ާގޮތެއްގެ ނޑ�އ�ޅ  ާކ� ާސިޔ ސ�ތު ާޤ�އުމީ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާވ�ރ�ކ�ށް ާޚިދުމ�ތްތ�ކެއްާކޮންމެވެސް ާޤ�އުމ�ށް ން

ާއޮތުމ ދޭން ާމިހެން ާމިކ�ންކ�ން ާވީއިރު ނޑ�އެޅިފ�. ާކ� ާއުސޫލުތ�ކެއް ާދިނުމުގެ ާލޯނު ާއެބ�އޮވޭ ާބޭންކުގ�އި ކުާއެާޖެހޭ.

ާއެާ ާއޮވޭ. ާޕްލޭނެއް ާބިޒްނ�ސް ާފ�ށ އިރުގ�އި ާމ�ސ�އްކ�ތް ާވެސް ާބޭންކެއް ާކޮންމެ ާއ�ހ�ރ�ކު ާކޮންމެ ާހިތުން ނޑު އ�ޅުގ�

މ�ސްވެރިކ�މ�ށްާދޭނީާއެާލޯންާޕޯ ނޑ�އ�ޅާ  ާކ�ން.ާއ�ދިާހ�މ�ާޓްފޯލިޔޯާއިންާކޮންާއިންސ�އްތ�އެއްބިޒްނ�ސްާޕްލޭނުގ�އިާކ�

ާޓޫރިޒ�މ� ނޑ�އ�ޅ  ާކ� ާކިހ އެއ އެކު ާދޭނީ ާއިންސ�އްތ�އެއްށް ާހ�މ�ވ�ރެއްގެ ާއ�ދި ނޑުވެރިކ�މ�ށ އިާާކ�ން. ާދ� އެއ އެއްކޮށް

ާމި ާއ�ާވިޔ�ފ ރިއ�ށ އި ނޑ�އ�ޅ ނެ ާކ� ާކ�ންކ�މ�ށް ާޕްލޭނުދެންނެވި ާބިޒްނ�ސް ާއ�ހ�ރު ާއެ ނޑ�އ�ޅ .ާދ�ދެއް ާކ� ގ�އި

ާނިންމ�އިފި ނޑ�އ�ޅ�ން ާކ� ާވ�ކިވ�ރެއް ާއިން ާފ�އިދ  ނޑުމެން ނޑުމެާއ�ޅުގ� ާއ�ޅުގ� ާއެކ�މެއް ާނުކުރެވޭނެ.ާނ�މ� ންނ�ކ�ށް

ާބ�އެއްާއ�ހ�ރުާފ�އިދ ވ ނެ.ާއ�ނެާ ާފ�ހ�ރ�ށްާބޭންކ�ށްާފ�އިދ އެއީާސ�ބ�ބ�ކީ ނުވ ނެ.ާއެހެންވީރުާމިހެންާމިކ�ންކ�ންާއްބ�އި

ާދިއުމ ާއޮތުމ  ާލ�ސްވެގެން ާމިގޮތ�ށް ާބިލު ާމި ާއ�ޅުގ�ނޑު ާކޮމިޓީގ�އިާާއެކު ާއެ ާމ�ސ�އްކ�ތް ާއެ ާކޮމިޓީން ާއެ އެކު

ާގެން ާއ�ނބުރ  ާހިތުންާމިނުބ އްވ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހ�މ� ާވެސް ާާދެވިކ�މީ ާއ�ށް ާމ�އްސ�ލ� ާގެނ�އުމ�ށްާދިމ ވެފ�އިވ  ހ�އްލެއް

ާބ�ދ�ލެއްގެނ� ާމެދުމިނުގެާާއި ާހިތުން ނޑު ާދެކެން.ާއ�ޅުގ� ނޑު ާއ�ޅުގ� ާޢިއްޒ�ތްތެރިާާއްލ�ކ�ށްހ�ކ�މ�ށް ާމި ާދ ނީ ވެގެން

ާމ�ޖިލީހު ާމި ާސިޔ ސ�ތެއް ާލޯނުދޭނެ ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ާހ�މ� ާއެކ�ންކ�ންާމ�ޖިލީހުން ނޑ�އ�ޅ  ާކ� ާގޮތ�ކ�ށް ާކޮންމެވެސް ން

ާކުރެއްވުން ާމ�ސ�އްކ�ތެއް ާއެ ާމެދުވެރިކޮށް ާއިދ ރ  ާކޮމިޓީން ާމ�ޖިލީހުގެ ާދެކޭތީވެާާކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ނޑު ާއ�ޅުގ� ކ�މުގ�އި

ާޤ� ާސިޔ ސ�ތު ާދިނުމ�ށް ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ާލޯނު ާބިލެއް، ާއޮންނ�ންލޯނުގެ ނޑ�އެޅިފ�އި ާކ� ކ�މ�ށްާާޖެހޭނެއުމުގ�އި

ާޝުކުރިއްޔާ އ� ާނިންމ ލ�ން. ާވ ހ�ކ� ނޑުގެ ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ�މުން ާވ ހ�ކ� ާތ އީދުކުރ  ާމިކ�މ�ށް ާހ ލު ާދެކޭ ނޑު ޅުގ�

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސް.

ާ

ާރ�ޝީދުާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާރިޔ ޟް

ާ ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ާއ ދެ، ާރ�އީސް. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމިާއ�އްސ�ލ މްޢ�ލ�އިކުމް. ާބިލެއް ާބެހޭ ާދިނުމ  ލުއިލޯނު

ާހ ސިލުކުރ�މުން ާތ�ޢުލީމު ދ ާވ�ރ�ށްާގިނ�ާާމ�ޖިލީހ�ށްާހުށ�ހެޅިގެންާދިޔ�އީާމިދިޔ�ާއ�ހ�ރު.ާމިބިލުާހުށ�ހެޅުމ ާގުޅިގެން

ާމިާ ާއ�ދި ާދިޔ�. ާލިބިގެން ާހިތްހ�މ�ޖެހުމެއް ާދިޔ�.ާއެާދ�ރިވ�ރުންތ�ކ�ކ�ށް ާދ�އްކ�މުން ާކިޔ�ވ ކުދިން ކުދިންގެާާވ ހ�ކ�ތ�އް

ާއ�ނބުރާ ާސްތ�ޤުބ�ލ އިާއެމު ާމިއ�ދުާއ�ލުން ާގުޅިފ�.ާއެހެންނ�މ�ވެސް ާބޮޑ�ށްާމިާބިލުާވ�ނީ ާވ�ރ�ށް ާއުއްމީދ  ކުދިންގެ

ާދިރ ސ ކު ާއިތުރ�ށް ާބިލު ާމި ާއ�ދި ާގުޅިގެން ާފޮނުވ ލުމ  ާބިލު ާމި ާކޮމިޓީން ާބޭންކުތ�ކުންާާޖެހޭރ�ންމި ާއ�ދި ކ�މ�ށް
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ާހުރިކ�މ� ާބިލުގ�އި ާމި ާކ�ންތ�އްތ�ކެއް ާކ�ންބޮޑުވ  ާކޮމިޓީން ާމިކ�ންތ�އް ާދ ތީވެ ާވިދ ޅުވ�މުން އްލުނުކުރެވިާހ�ށް

ާހުށ�ހެޅުއްވިާ ާބިލު ާމި ާމިކ�މުގ�އި ާއ ދެ، ާކ�ންބޮޑުވ�ން. ާއެކ�މ  ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއ�އީތީ ާއ�ލުން ާހ�މ�އ�ށް ނޑުމެންނ  އ�ޅުގ�

ާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރ ާކޮމިޓީންާމ�ޝްވ�ރ ކުރެއްވިާވ ހ�ކ�ާވިދ ޅުވި.ާއ ދެ،ާމ�ޝްވ�ރ ގެ ލުންާއ�ލީގ�އިާއ�ާފ�ރ ތ ާވެސް

ާބޮޑެތިާބ�ދ�ލުތ�ކެއްާގެންނ�ންާމ�ޖުބޫރުާބިލުާއިތުރ�ށްާމި� އިތުރުާޑްރ ފްޓ�ކ�ށްާ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާދިރ ސ ކޮށް ވ ާކ�މ�ށްާއެ

ާ ާމެންބ�ރ�ށް ާއ�ދި ާމިކޮމިޓީން ާކ�ންބޮޑުވ ާވިދ ޅުވ�މުންދ ކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއ ދެ، ާފ ހ�ގ�ކުރ�ން. ާވެސް ނޑު އ�ޅުގ�

ާ ާކ�މ�ކ�މެއް ާފ�ރ ތ�ށްވެއްޖެާށްއޮވެއްޖެ ާހުށ�ހ�ޅުއްވި ާބިލު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާހ�އްލުކުރުމ�ށްފ�ހު ާކ�މެއް ާއެ ވެސްާާއްޔ 

ާވެސްާދ�ންނ�ވ ނ�ންާވީހ ކޮމިާއ�ދި ާތ�ޢުލީމުނިންމ�އިގެންާއ�ޅުގ�ާބިލުާާވެސްާއ�ވ�ހ�ކ�ށްާމިޓީާއ�ށް ާނޑުމެންގެާމިއ�ދު

ާާލުކުރ�މުންހ ސި ާފ�ރ ތްތ�ކ�ކ�ށް ާގިނ� ާދ  ާއ�ރ�މުންދ  ާއެ ާހ�އްލުކުއިސ ާލިބުމުގ�ފ�ދ�ތި ާދ�ތި ާކުރިމ�ތިވ  ާއެ ރެވޭނޭާއި

ާހޯއްދ�ވ�އިާފ�ސޭހ� ާމ�ގެއް ާއ�ވ�ސް ާމިމ�ގެއް ާއ�ދި ާމިވ ާދެއްވ ށޭ. ާދ�އްކ�ން ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާރ އްޖޭގެާާހ�ކ� ޖެހެނީ

ާފޯރުކޮށްދެމު ާއެހީތ�އް ާގިނ�ގުނ� ާއެބ�ތިބި.ާއެހެންނ�މ�ވެސް،ާތ�ޢުލީމ�ށް ާމިއ�ދު ާފ�ރ ތްތ�އް ރ އްޖޭގެާާއ އިާާދުނިޔެންދ 

ާއި ާވޭތުވެދިޔ� ާދުވ�ހުގެާ�ޤްތިޞ ދ�ށް ާވެސްާާއ�ހ�ރު ާފ�ރ ތްތ�ކ�ށް ާމިދެންނެވި ާގުޅިގެން ާދ�ތިތ�ކ  ާކުރިމ�ތިވި ތެރޭގ�އި

ާލޯނު ާކ�ހ�ލ� ާތ�ޢުލީމުާމިދެންނެވި ާދ�ރިވ�ރުންނ�ށް ާާދީގެން ާޚ�ރ�ދުތ�އްާދިނުމ�ށްޓ�ކ�އި ާއ�އި ާކުރ�މުން އެ

ާބޭޖެހުނު.ާއ�ދިާހުއްޓ ލ�ން ާކުޑ�ބޭފުޅުންބ�އެއް ާޚ�ރ�ދުތ�އް ާހިންގ�ވ�ކުރ�ންޖެހުނު.ާއެގޮތުންާވިލ ާކޮލެނ�ށްާއެ މުންާޖުން

ާހިންގ� ާއިން ާވިލ  ާއެގެންދިޔ� ާއ�ދި ާކޯސްތ�ކ�ކ  ާބ�އިވ�ރު ާއެތ�އް ާގެންދިޔ� ާބ�އެއްާާމުން ާތިބި ާފޮނުވ ފ�އި ކިޔެވުމ�ށް

ާކުރިމ�ތިާކުދިންނ�ށް ާދ�ތިތ�ކެއް ާކ�ހ�ލ� ާމިދެންނެވި ާާވެގެންވެސް ާނޫންާހ�މ�ދިޔ�.ާއ�ދި ާވެސްާސ�ރުާވެސްއެ ކ ރުން

ާ ާދިމ�ދިމ ލ�ށް ާއ�ލުބ�އެއް ާކުދިން ާތިބި ާކުދިފޮނުވ ފ�އި ާއެ ާގެނ�އުމ އި ާއ�ނބުރ  ާޚ�ރ�ދުތ�އްާން ާގެންދ  ާދެމުން ންނ�ށް

ނޑ ލ�މުން ާދިޔ�.ާއެހެންވީާކ� ާބެލެނިވެރިން ާހެދި ާމިކ�ހ�ލާ�ކިޔ�ވ މ ،ާމިކ�މ  ާކ�ންބޮޑުވެފ�އި.ާއ�ދި ާވ�ރ�ށް ާތިބީ ކުދިން

ގެންާދިޔުމ�ކީާއ�ވ�ސްާފުރުޞ�ތެއްާހ�މ�ޖެހިނ�ށްާމިކ�ހ�ލ�ާލުއިާލޯނުާލިބޭނޭާކުދިންދ�އުލ�ތުންާކިޔ�ވ ބިލ�ކުންާމުހިއްމުާ

ާމުހިއްމު ާމިކ�މެާބޭނުންތެރި ާއެހެންކ�މުން، ާއ�ޅުާއް. ާމުސްތ�ޤުބ�ލ�ށްާގ�ނބިލ�ކީ ނޑުމެންގެ ާއ�ޅުގ� ާދ�ންނ�ވ ނީ ޑު

ާބޭނުންތެރި ާމުހިއްާ�ވ�ރ�ށް ާއެހެންވ�ރ�ށް ާބިލެކޭ. ާމިމު ާމިއ�ދު ާއުއްމީދުތ�އް ާއެ ާދ�ރިވ�ރުންގެ ާމިާާކ�މުން، ބިލު

ާ ާއ�ނބުރ  ާއ�ލުން ާމ�ޖިލީހ�ށް ާއ�އުމ  ާބިލ  ާމި ާފ ޅުކޮށްފ�އިވ ތީވެާގުޅިގެން ާކ�ންބޮޑުވުން ާާ�މެދު ާބިލ ާާމިމިއ�ދު

ާމި ާާދޭތެރޭގ�އި ާހުރި ާއ�އިާޙ�އްޤުތ�ކ ބިލުގ�އި ާއުއްމީދުކުރ�މުން ާއުއްމީދުާދ�ރިވ�ާދޭތެރޭގ�އި ާއެ ާރުންނ�ށް

ާބިރުވެރިކ�ންާގެއްލިދ ނެ ާއިހުސ ސްާކ�މުގެ ނޑ�ށް ާއ�ޅުގ� ާއެހެާކުރެވިގެންފުރ�ތ�މ� ާމިދިޔ�. ބިލުާާންނ�މ�ވެސް،

ާ ާދެކުނުާދ އިހުށ�ހެޅުއްވި ާމުޙ�އްކުޅުދުއްފުށީ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމިބިލުާމ�ދުާނ�ޝީދުގެާވ�ހ�ކ�ފުރ ގެ ާއ�ދި ޅުގ�ޔ އި

ާމުދިރ ސ  ާކޮމިޓީގެ ާއިނގުރ ކުރެއްވި ާޢިޤ�އްރިރު ާދ އިރ ގެ ާއްޒ�ދޫ ާޙ�މީދުގެ ާޙ�މްދޫނު ާމެންބ�ރު ވ ހ�ކ�ފުޅުންާތްތެރި

ާބިލުންާކޮމިޓީއ�ކ�ށްާގެންގޮސްގެންާއ�ދިާމިހ ރުާމިބިލުާހުށ�ހެޅުއްވިާފ�ރ ތުންާއިތުރުާޑްރ ފްޓެއްާމިއ�ށްވުރެާާއ�ލުންާމި

ާތ�އްޔ ރުާ ާގޮތުގ�އި ާއޮތްފުރިހ�މ� ާއެކޮށްފ�އި ާާކ�ން ާމި ާމ�ޖިލީހުވ ހ�ކ� ާހިތްހ�މ�ޖެހުމެއްގ�އި ނޑ�ށްާާވިދ ޅުވީތީވެ ާއ�ޅުގ�
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ާމި ާލިބިގެންދޭާހީވ�ނީ ާއެބ� ާމިބިލުން ާއުއްމީދ�ކީ ނޑުގެ ާމިއ�ދުާއ�ލުންާބިލުާާހެން.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ� ހ�މާ�އ�ނބުރ 

ާއ�ށްާފޮނުވ ލުން.ާ ާކޮމިޓީ ނޑުާހުށ�ާއެމިއޮތް ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާރ�އީސްާދެއްވިާާވެސްާހ�ޅ�ން.ާގޮތ�ށްާއ�ޅުގ�

ާފުރުޞ�ތ�ށް.

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ާ

ާމިހ ާ ާމެންބ�ރު. ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބ�ރުންނ�ށްާމިނެޓ21ާުހިސ ބުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުސްވ�ގުތުކޮޅެއް ގެ

ާއ�ރުވ�ން.ާ

 

 ]އ�ށ32:11ާާްާއިނ3��21ާްހުސްވ�ގުތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާގ�ވ އިދުގ�އި ާމ�ޖިލީހުގެ ާރ�ނގ�ބީލުާާ` ާފެށުމ�ށް ާމ�ސ�އްކ�ތް ާދ�ންފ�ޅީގެ ާމި ާމިއ�ދުގެ ާމ�ތިން ާގޮތުގެ ވ 

ވ ާގޮތުގެާމ�ތިންާއ�ލުންާާޖެހިއިރުާމެންބ�ރުންާކޯރ�މްާހ�މ�ވ ާވ�ރ�ށްާހ ޒިރުވެފ�އިނުވ ތީާގ�ވ އިދުގ�އ3ާިޖެހުމ�ށްފ�ހުާ

ވ ާގޮތުގެާމ�ތިންާާލީހުގެާގ�ވ އިދުގ�އިނުވ ތީާމ�ޖިފ�ހުާއ�ދިވެސްާކޯރ�މްާހ�މ�ވެފ�އިމިނެޓުާބެލުމ�ށްާ�ރ�ނގ�ބީލުާޖ�ހ ާ

ާޖ�ލްސ ގެ ާާމިއ�ދުގެ ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއުއްމީދުކުރ�ންާާއ 3���ާމ�ސ�އްކ�ތް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ�ސްކޮށްލ�ނީ. ާމި ހ�މ�އ�ށް

ނޑުމެންާމ�ސ�އްކ�ތްާފ�ށ�ންވ އިރުާމެންބ�ރުންާހ�މ�އ�ށްާވ�ޑ�އިގެންދެއްވ ނެާކ�މ�ށް.ާޝުކުރިއްޔ .���3 ާގ�އިާއ�ޅުގ�

ާ

ނޑ ލެއްވުންޖ�ލްސާ [  ]އ�ށ32:21ާާްއިނ32:11ާާްާމެދުކ�

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުމެންާދ ނ3�21ާީނޑުމެންާއ�ލުންާމ�ސ�އްކ�ތްާފ�ށ�އިގެންާކުރިއ�ށްާގެންދ�ން.ާމިހ ރުާ`.ާއ�ޅުގ� ގ�އިާއ�ޅުގ�

ާ ާއ�އިޓ�މް ާވޯޓ��3އެޖެންޑ  ާއޭގެ. ާއެހުމ�ށް. ާވޯޓ�ށް ާކ�ންކ�މ�ށް ާހުރި ާއެހުމ�ށް ާއ�ާށް ާކުރިއ�ށްާކުރިން ނޑުމެން ާޅުގ�

ާމިހ ރު ާނިމިާގެންދ ނީ ާމ�ރުޙ�ލ  ާކޮމިޓީގެ ާބިލު ާލޯނުގެ ާދ�ރިވ�ރުންގެ ާއެއީ ާމ�ސ�އްކ�ތް. ާގެންދ  ާކުރިއ�ށް ވެސް

ާމެންބ�ރުާ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރ�އިދޫ ާއ�ރުވ�ނީ ާމި ާފުރުޞ�ތު ާމިހ ރު ނޑު ާރިޢ ޔ�ތްކުރުން.ާއ�ޅުގ� މ�ޖިލީހުން

ާޢ�ބްދު ާވ ހ�ކ�ފުޅުާޙ�މީދ�ށް.هللاާޙ�މްދޫން ާވ�ޙީދު ާޢ�ލީ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރު ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެ ދެއްކެވުމ�ށްާާއެއ�ށްފ�ހު

ާއިރުކޮޅެއްާ ާހުރީމ� ާޖެހިފ�އި ާއެއް ާމ�އްސ�ލ� ާސިސްޓ�މުގ�އި ާމ�އިކު ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާވ�ނީ. އެދިވ�ޑ�އިގެންފ�އި

ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާ ާވ�ނީ. ާކ�މ�ށް ާބޭނުންވ ނެ ނޑ ލެވިފ�އިާރ�ނގ�ޅުކުރ�ން ާމެދުކ� ާމިހ ރު ާމ�ސ�އްކ�ތް ނޑުމެން އ�ޅުގ�

ާއެކ�ންާާމި ާއެހެންވީމ ، ާސ�ބ�ބުން. ާމ�އްސ�ލ�އެއްގެ ާޓެކްނިކ�ލް ާދިމ ވެފ�އިވ  ާސިސްޓ�މ�ށް ާމ�އިކު ާމ�ޖިލީހުގެ ވ�ނީ
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ާޓެކްނިާ ާނުލެއްވުމ�ށް ާއ�ތްޕުޅު ާސިސްޓ�މުގ�އި ާމ�އިކު ާމެންބ�ރ�ކު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއްވެސް ކ�ލްާހ�މ�ޖ�އްސ ލެވެންދެން

ނޑުމެންގެާމ�އިކުާސިސްޓ�މ�ށްާދިމ ވެފ�އި ވ ާމ�އްސ�ލާ�ާބޭފުޅުންާއެބ�ާއެދިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާއ�ޅުގ�

ާވިދ ޅުާހ� ާބޭފުޅުން ާފ�ންނީ ާކ�މ�ށް ާހޭދ�ވ ނެ ާވ�ގުތުކޮޅެއް ާއެހެންވީމ ާއްލުކުރ�ން ައުޅަގނުޑ ަޖްލާސ ައުލްނ � ވ�ނީ.

4�ާަފާށީނ  ާއެއީ ާރ�ނ���4ގ�އި. ާފ�ށ ނީ.ާގ�އި ާއ�ލުން ާޖެހުމ�ށްފ�ހު ާފ�ށ ނީ.ާއެހެންވީމ �3:4ގ�ބީލު ާޖ�ލްސ  � ގ�އި

ާ.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާަވްނެދްނ ައުޅަގނުޑެމްނ ެމުދަކނޑީާލ ަމަސްއަކތް 3�4�ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެާމ�ސ�އްކ�ތްާފ�ށ� ނޑުމެންާމިއ�ދުާއެޖެންޑ ާއ�އިޓ�މްާއިގެންާކުރިއ�ށްާގެންދ�ން.ާއ�`ާއ�ޅުގ� 3�ާޅުގ�

ާ ާސިސްޓ�މ3�21ުއ�ށް ާމ�އިކު ާމ�ޖިލީހުގެ ާބެލިއިރު ާފ�ށ�ން ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�އްސ�ލ�ގ�އި ާވ�ގުތުކޮޅެއްާގ�އި ާއުޅޭތީ އެއް

ާމި ާދޭން ާވ�ގުތުކޮޅެއް ާރ�ނގ�ޅުކުރުމ�ށް ާމިާއެކ�މ�ށް ާއެހެންވީމ ، ާާޖެހުނީ. ާއެޖެންޑާ ހިސ ބުން ާދ ނީ ނޑު އ�ޅުގ�

ާ 3�ާާއ�އިޓ�މް ާއ�އިޓ�މް ާއެޖެންޑ  ާދިއުމުގ3�ާެއ�ށް. ާވެސްާާއ�ށް ާމެންބ�ރުން ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހުރިހ  ކުރިން

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާހެއްދެވުމ�ށް ާޗެކުކޮށްލ�އްވ  ާކ ޑުކޮޅުތ�އް ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާފުރުޞ�ތުާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެން އ�ރުވ�ން.

ާ ާއ�އިޓ�މް ާޤ ނ3�.3ޫއެޖެންޑ  .ާ ާނ�ންބ�ރު ާއުފ�އްދ�ނ�131/30ާްނު ާދ�ށުން ާޤ ނޫނުގެ ޖެހޭާބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުގެ

ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންާމޯލްޑިވްސް ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އިކޮމިޝ�ނ�ށް ާނ�ންފުޅުތ�އްާާބ�ރުން ހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ 

ނޑުާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރ�އްވ ާނިންމެވިާގޮތުގެާރިޕޯޓުގ�އިވ ާނ�ންފުޅުތ�ކ�ށް ވޯޓ�ށްާާވޯޓ�ށްާއެހުން.ާއ�ޅުގ�

ާއިޤު ާގެންދ ނ�ން ާވޯޓ�ށްާއ�ހ�މުން ާފުރ�ތ�މ� ާއެންމެ ނޑު ާތ�ރުތީބުން.ާއ�ޅުގ� ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާލިސްޓު ާކޮމިޓީން ތިޞ ދީ

ާނ�ންބ�ރުާާމި ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގ�131/30ާާެދ�ންނ�ވ�ނީ ާމ އްދ ގ�އ0ާިބްރޯޑްކ ސްޓުކުރުމުގެ ާމ�ތިންާާވ�ނ� ާގޮތުގެ ވ 

ާބް ާމެންމޯލްޑިވްސް ާކޮމިޝ�ނ�ށް ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އިާރޯޑްކ ސްޓިން ާފޮނުއްވ ފ�އިވާ ާބ�ރުން ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާވިލުވެލި ާމ�އްޗ�ންގޮޅި ާތެރެއިން ާކ�މ�ށްާބ�ދުރުއްނ�ޞީ/ނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާމެންބ�ރު ާކޮމިޝ�ނުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ރު

ާއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާވޯޓުދެއްވުމ�ށް.ާމެދުާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާޢިާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ
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8�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

84ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

11ާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

11ާާާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާބ�އިވެވޯޓުގ�އިާ ާާ.84ރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދު ންކ�މުން،ާޤ ނޫނުާހެއެާ.84ޖުމްލ�ާާ.�2ފ ސްވުމ�ށް

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާމޯލްޑިވްސްާާގޮތުގެާވ ާވ�ނ� މ�ތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުާސްޓިންބްރޯޑްކ  ާމެންބ�ރުން ާރެކޮމިޝ�ނ�ށް ާފޮނުއްވ ފ�އިއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ވ ާާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމއ ާތެރެއިން ާ.ވިލުވެލި/ބ�ދުރުއްނ�ޞީނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާރު، ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާބްރޯޑްކ ސްޓިން ކޮމިޝ�ނުގެ

ާދ�ންނ�ވ  ާމި ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާފ ސްވެއްޖެ.ާއ�ޅުގ� ާމ�ޖިލީހުން ާނ�ންބ�ރުާާލ�ނީޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށް �131/30ާޤ ނޫނު

ާާގެކުރުމުާބްރޯޑްކ ސްޓު ާމ އްދ ގ�އ0ާިޤ ނޫނުގެ ާގޮާާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާތުގެވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުރެ ާފޮނުމެންބ�ރުން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގ.އްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާތެރެއިން ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ތުނ�/ލުޖ�އިންާއްވ ފ�އިވ 

މެދުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމާ ބ�ރުކ�މ�ށްާކޮމިޝ�ނުގެާމެންާބްރޯޑްކ ސްޓިން� މ ޢީލްާޝ�ފީޤުއިސް

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުމ�ށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

8�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

1�ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

03ާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

14ާާާާާާާާ  ާނުދެއްވ :ގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:



 80

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާވޯޓުގ�އިާބ�އިވެރި ާާ.�0ވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދު އެހެންކ�މުން،ާޤ ނޫނުާާ.�0ޖުމްލ�ާާ.�2ފ ސްވުމ�ށް

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިާވ  ވްސްާމ�ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވާ ާކޮމިޝ�ނުގެާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި މެންބ�ރުން

ާޝ�ފީޤު ާއިސްމ ޢީލް ާގ.ތުނ�/ލުޖ�އިން ާތެރެއިން ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާބްރޯޑްކ ސްޓިން� ނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ކޮމިޝ�ނުގެ

ާވޯ ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ ހެއްނުވި. ާމ�ޖިލީހުން ާދ�ޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ާމި ާޓ�ށް ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު �131/30ާންނ�ވ ލ�ނީ

ާކުރުމުާބްރޯޑްކ ސްޓު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން

ާތެ ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ރެއިންާމެންބ�ރުން

ާހ.ރ�ންކޮކ  ާހ�ނ ، ާމެންާބްރޯޑްކ ސްޓިން/ޢ އިޝ�ތު ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާބ�ރުކ�މ�ށް މެދު

ާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުމ�ށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

8�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

43ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

2�ާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

14ާާާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާ ާބ�އިވެރިވި ާާ.81ވޯޓުގ�އި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދު އެހެންކ�މުން،ާޤ ނޫނުާާ.81ޖުމްލ�ާާ.20ފ ސްވުމ�ށް

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާކޮމިޝ�ނުގެާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްާާބްރޯޑްކ ސްޓިންރެއިންާހ.ރ�ންކޮކ /ޢ އިޝ�ތުާހ�ނ ،ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެާތެ

ާމިާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ގެާކުރުމުބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާާުާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރުާމ�ޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާއ�ޅުގ�

ާ ާމ އްދ ގ�އ0ާިޤ ނޫނުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ާމެންބ�ރުންާާތިން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާފޮނުއްވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހ.ޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާތެރެއިން ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ރީތިގ�ސްދޮށުގޭ/މުޙ�އްމ�ދުާފ�އިވ 
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ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންާޝ�ހީބު، ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާމެންބ�ރުންނ�ށްާބ�ރުކ�މ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި މެދު

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުމ�ށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

75ާާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:ހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާ

74ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

ާާާާާާާ  -        ވޯޓުާނުދެއްވ :

ާާާާާ- ާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާ ާބ�އިވެރިވި ާއ�ވޯޓުގ�އި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ84ާުދ�ދު ާޤ ނޫނު.ާއެހެންކ�މުނ84ާް.ާޖުމްލ�2�ާ.ާފ ސްވުމ�ށް

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުކ�މ�ށް ކޮމިޝ�ނުގެ

ާހ.ރީތި ާތެރެއިން ާޝ�ނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާމުޙ�އްމ�ދު /ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ�ސްދޮށުގޭ ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާހީބު ކޮމިޝ�ނުގެ

ާވޯޓ�ށްާމި ާދެން ނޑު ާމ�ޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާއ�ޅުގ� ާނ�ންބ�ރުާާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށް ާޤ ނޫނު �131/30ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ

ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނުގެާާރޯޑްކ ސްޓިންމ�ތިން

ާ/ާ�ންބ�ރުާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެާތެރެއިންާމއ.ލ�އިޓްކޯނ�ރާމެ

ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާޝ�އުޤީ ާމެންާމ�ރިޔ�މް ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާމެންބ�ރުންނ�ށްާބ�ރުކ�މ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި މެދު

ނޑުާއ�ލުންާއެވޯޓ�ށްާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން.ާއެއީާވޯޓ�ށްާދެންނެވިއިރުާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވު މ�ށް.ާއ�ޅުގ�

ނޑުާއ�ލުންާވޯޓ�ށްާދ�ންނ�ވ ލ ނ�ން.ާއ�މީންޢ އްމުާމިކ�ންާ އ�ދިާމިތ ާމިހިރ�ާބޯޑުާހުރީާދިއްލިފ�އި.ާއެހެންވީމ ،ާއ�ޅުގ�

ާވިދ ޅުވީމ�.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާއ� ާހ�މ�ޖ�އްސ�ވ ފ�އި ާމިއ�ލުން ާވޯޓ�ށް ާއ�ލުން ނޑު ާވ ލ�ނީ.ދ�ންނ�ާޅުގ�

ާ ާނ�ންބ�ރު ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް
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ާތެ ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާމއ.ލ�އިޓްކޯނ�ރ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންާ/ާ�ރެއިން ާޝ�އުޤީ ާމެންާމ�ރިޔ�މް ބ�ރުކ�މ�ށްާކޮމިޝ�ނުގެ

ާމެދުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވުމ�ށް.ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމާ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

75ާާއ�ދ�ދު:ހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާ

8�ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

ާާާާާާާ  -        ވޯޓުާނުދެއްވ :

ާާާާާ- ާާ  ާވ�ކިގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާ ާބ�އިވެރިވި ާއ�ވޯޓުގ�އި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ8�ާުދ�ދު ާޤ ނޫނ8�ާު.ާޖުމްލ�28ާ.ާފ ސްވުމ�ށް .ާއެހެންކ�މުން

ާނ�ންބ� ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާތެރެއިން ާބްރޯޑްކ ސްާ�މއ.ލ�އިޓްކޯނ�ރާާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާ ާޝ�އުޤީ ާމ�ރިޔ�މް ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާކޮމިޝ�ާޓިން/ ނުގެ

ާވޯޓ�ށްާމި ާދެން ނޑު ާމ�ޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާއ�ޅުގ� ާނ�ންބ�ރުާާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށް ާޤ ނޫނު �131/30ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ

ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ާހ.ނޫމެންބ�ރުން ާތެރެއިން ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނޫރާ ޓ�ކ�އި /ާ ތ�ރި

ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންާޢ�ލީ ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާމެންބ�ރުންނ�ށްާބ�ރުކ�މ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި މެދު

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވުމ�ށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާނ�ތީޖ :ވޯޓުގެާ

ާ
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75ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

ާ��ާ ވޯޓުާދެއްވީ:

4�ާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

14ާާާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާ ާބ�އިވެރިވި ާއ�ވޯޓުގ�އި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ81ާުދ�ދު ާ.20ާ.ާފ ސްވުމ�ށް ާޤ ނޫނ81ުޖުމްލ� ާ.ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާާވ  މ�ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާހ.ނޫތ�ރި ާތެރެއިން ާޢ�ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާނޫރ  ާބްރޯޑްކ ސްޓިން/ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްާާލީ ާމެންބ�ރުކ�މ�ށް ކޮމިޝ�ނުގެ

ނޑުާދެންާވޯޓ�ށްާމި ކުރުމުގެާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާާުދ�ންނ�ވ ލ�ނީާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރުާާމ�ޖިލީހުންާފ ހެއްާނުވި.ާއ�ޅުގ�

ާ ާމ އްދ ގ�އ0ާިޤ ނޫނުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ާމެންބ�ރުންާކޮމިާތިން ޝ�ނ�ށް

ާތެ ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާނ�ންބ�ރު ާދ�ފްތ�ރު 2�38ާރެއިން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންއ�ޙްމ�ދު ާމެންާޢުމ�ރު ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާމެންބ�ރުންނ�ށްާބ�ރުކ�މ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި މެދު

ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވުމ�ށް.ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވާ 

ާާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

8�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

23ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

20ާާާާާާާާާާާާާާާާާ   ވޯޓުާނުދެއްވ :

14ާާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި ާ.08ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާާ.24ފ ސްވުމ�ށް ާޤ ނޫނުާ.08ާޖުމްލ� އެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންބ�ރުން ާފޮނުއްވ�ވ ފ�އިވާ ކޮމިޝ�ނ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޓ�އި

ާ ާނ�ންބ�ރު ާދ�ފުތ�ރު ާތެރެއިން ާބްރޯޑްކ ސްޓިނ2�38ާްނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާޢުމ�ރު ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާއ�ޙްމ�ދު ކޮމިޝ�ނުގެ

ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރުާ ާވޯޓ�ށްާމި ނޑުާދެން ާމ�ޖިލީހުންާފ ހެއްާނުވި.ާއ�ޅުގ� �131/30ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށް

ާރޯޑްކ ސްޓުބް ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން

ާ/ާމެންބ�ރުންާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ�ވ ފ�އިވ ާނ�ންފުޅުތ� ާތެރެއިންާމ.އިގްލީމުގެ ކުގެ

ާބްރޯޑުކ ސްޓިން ާމެންބ�ރުންނ�ށްާާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ ާާކޮމިޝ�ނުގެާޢ އިޝ�ތުާފ�ޞ ޙ  ާޢިއްޒ�ތްތެރި މެދު

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުމ�ށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

8�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

23ާާވޯޓުާދެއްވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާވޯޓުނުދެއްވ :ގޮތ�ކ�ށްާާވ�ކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި 0�ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމ�ށް .22ާ ާޖުމްލ� ާޤ ނ0�ޫ. ނުާ.ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާމ�ާވ�ނ� ާގޮތުގެ ާމޯލްޑިވްސްާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާ /ާ ާމ.އިގްލީމުގެ ާތެރެއިން ާބްރޯޑްކ ސްޓިންނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފ�ޞ ޙ  ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާޢ އިޝ�ތު ކޮމިޝ�ނުގެ

ާޤ ނޫާ ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ ާމި ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުވި. ާފ ހެއް ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށް ާނ�ންބ�ރު �131/30ާނު

ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން
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ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށް ާދ�ފުތ�ރުާމެންބ�ރުން ާތެރެއިން ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފޮނުއްވ�ވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޓ�ކ�އި

ާރސ. ާބްރޯޑުކ ސްޓިނ�8�4ާްނ�ންބ�ރު ާޙ�ސ�ން ާމުޢީދު ާޢ�ބްދުލް ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ ާާ/ ާމެންބ�ރުކ�މ�ށް ާކޮމިޝ�ނުގެ

ގޮތ�ކ�ށްާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާވޯޓުދެއްވުމ�ށް. ާމެދުާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވާ 

ާ

ާ]ޓުދެއްވުންާވޯ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

8�ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

3�ާާވޯޓުާދެއްވީ:

40ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

18ާާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާ ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި 0�ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމ�ށް .22ާ ާޖުމްލ� ާޤ ނޫނ0�ާު. .ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާމ�ާވ�ނ� ާގޮތުގެ ާމޯލްޑިވްސްާވ  ތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންބ�ރުން ާނ�ންފުޅުގެާކޮމިޝ�ނ�ށް ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޓ�ކ�އި

ާދ�ފްތ� ާރސ.ތެރެއިން ާނ�ންބ�ރު ާޢ�ބްދުލ�8�4ާްރު ާބްރޯޑްކ ސް/ ާޙ�ސ�ން ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާޓިންމުޢީދު ކޮމިޝ�ނުގެ

ނޑުާމ�ޖިލީހުގެާގ�ވ ާާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްާމ�ޖިލީހުންާފ ހެއްާނުވި.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާމި 20ާއިދުގެާހިސ ބުންާއ�ޅުގ�

ާ ާގ�ވ އިދުގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާބޭނުން. ާދ�ންނ�ވ ލ�ން ާއެއްޗެއް ާރިޢ ޔ�ތްކޮށް ާއ�ށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ގ20ާާެވ�ނ� ވ�ނ�

ކ�މ�ށްާާލ�ތެއްާމެދުވެރިވެއްޖެހ )ށ(ގ�އިާބުނެފ�އިާވ�ނީާމ�ޖިލީހުގެާޖ�ލްސ އެއްގެާވ�ގުތުާއިތުރުކުރ�ންޖެހޭާފ�ދ�ާޚ އްޞާ�

ާފެނިއްޖެ ާރ�އީސ�ށް ާއ�ހ�އިާާމ�ޖިލީހުގެ ާވޯޓ�ށް ާހުށ�ހ�ޅ�އި ާމ�ޖިލީހ�ށް ާއިތުރުކުރުމ�ށް ާވ�ގުތު ާޖ�ލްސ އެއްގެ ާއެ ނ�މ�

ާމ�ސ�އްކ�ތްާ ާމި ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާއެވެ. ާނ ޅ� ާހުރ�ހެއް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާޢ�މ�ލުކުރުމ�ށް ާގޮތ�ކ�ށް ާނިންމ  މ�ޖިލީހުން

ނޑުމެންާމ�ސ� ނޑުމެންނ�ށްާލ�ސްވެގެންާދިޔުާއްކ�ތްާފެށުމުގ�އިމިހ ރުާކުރ�މުންާމިާގެންދ�ނީާމިއ�ދުާއ�ޅުގ� މުންާއ�ޅުގ�

ާ ނޑ�ކ�ށް 3�ާާގ ންގ� ާދިޔ��1ާމިނެޓު، ާގެއްލިގެން ާމ�އްސ�ލ�އ ާ�މިނެޓު ާޓެކްނިކ�ލް � އެހެންވީމ ާއެކު.ާދިމ ވި

ާގެންދާ 21.�ައުޅަގނުޑ ުހަށަހަޅްނ ިމައުދ  ާމި ާދ�ންނ�ވ�މުން ާވޯޓ�ށް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާވެސް ާފ�ހުން ގެ
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ާ ާއ�އިޓ�މު، ާއެޖެންޑ  ާއ�އިޓ�މު ާކ3�ާުއެޖެންޑ  ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމިއ�ދުގެ ާއެހެންވީމ ނިމެންދެން ާގެންދިއުމ�ށް. � ރިއ�ށް

ައުޅަގނުޑ ިމާހުރ ވަޯޓްށ ިމ ަދްނަނަވީނ ިމެދްނެނިވ ޮގުތެގ ަމިތްނ ަމިޖީލުހެގ ަމަސްއަކްތ ެއެޖްނޑާ ައިއަޓުމ 

ާޢިއ3�ާް ާގެންދިއުމ�ށް ާކުރިއ�ށް ާއިތުރުކޮށް ާވ�ގުތު ާމިއ�ދުގެ ާމިކ�މުގ�އިާނިމެންދެން ާމެންބ�ރުންނ�ށް ޒ�ތްތެރި

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުމ�ށްާދ�ންނ�ވ�ން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

8�ާާ  ހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

64ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

ާާާާާާާ  04    ވޯޓުާނުދެއްވ :

ާާާާާ  01  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

މިއ�ދުގެާ،ާންކ�މުންހެއެ.68ާޖުމްލ�ާ.35ާފ ސްވުމ�ށްާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދުާ.68ާރިވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާވޯޓުގ�އިާބ�އިވެ

ާ ާއ�އިޓ�މް 3�ާާއެޖެންޑ  ާމ�ސ�އްކ�ތް ާމ�ޖިލީހުގެ ާމ�ޖިލީހުނ21ާާް:�ނިމެންދެން ާގެންދިއުމ�ށް ާކުރިއ�ށް ާވެސް އ�ށްފ�ހު

ާދ�ންނ� ާކުރިން ާމިދ�ނީ ާއެނބުރި ާއ�ލުން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާކޮމިޝ�ނ�ށްާފ ސްވެއްޖެ. ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާގެންދިޔ� ވ�މުން

ާޢ�އްޔ�ން ާމެންބ�ރުން ާކުރެއްވުމ�ށް ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާދެންނެވުމ�ށް.ރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވޯޓ�ށް ާލިސްޓ�ށް

ާ ާނ�ންބ�ރު ާާކުރުމުގެބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުޤ ނޫނު ާމ އްދ ގ�އ0ާިޤ ނޫނުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންބ�ރުން ާފޮނުއްވ ފ�އިވާ ރެާކޮމިޝ�ނ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އްވުމ�ށްޓ�ކ�އި

ންކުރެއްވުމ ާޢ�އްޔ�ންބ�ރުކ�މ�ށްާކޮމިޝ�ނުގެާމެާބްރޯޑްކ ސްޓިންހ.ސ�ންދ�ލީގޭ/އ�ޙްމ�ދުާޒ ހިރުާނ�ންފުޅުތ�ކުގެާތެރެއިންާ

ާ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންމެދުާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ
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8�ާާާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

ާ��ާ ވޯޓުާދެއްވީ:

40ާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

14ާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ޤ ނޫނުާ،ާންކ�މުންހެއެާ.68ޖުމްލ�ާާ.35ފ ސްވުމ�ށްާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދުާާ.68ރިވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާވޯޓުގ�އިާބ�އިވެ

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންބ�ރުން ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާރެާކޮމިޝ�ނ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އްވުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާ ާތެރެއިން ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންހ.ސ�ންދ�ލީގޭ/އ�ޙްމ�ދު ާާޒ ހިރު ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްާމެކޮމިޝ�ން ންބ�ރުކ�މ�ށް

ާއެރުވޭކ�ށްާ ާފުރުޞ�ތު ާދ�ނިކޮށް ާހިނގ�މުން ާވ�ގުތު ާވޯޓުގެ ާމ�ޖިލީހުގެ ާމ�އްސ�ލ�އެއްގ�އި ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނުވި. ފ ހެއް

ާ ާމިދ�ންނ�ވ ލ�ނީ ާވޯޓ�ށް ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނޯވޭ. ާނ�ންބ�ރު ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގެ 0ާކުރުމުގެ

ާމ އްދ  ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ .ާާގޮތުގެވ ާާގ�އިވ�ނ� ާމެންބ�ރު މ�ތިންާމޯލްޑިވްސް..ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާޢިއްޒ�ތްތެރި

ާއެއްވެސްާ ާމެޝިނުގ�އި ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ާމެންބ�ރު ޢިއްޒ�ތްތެރި

ާޢިއްޒ� ާނެތް. ާއެއް ާމ�އްސ�ލ� ާއެއްވެސް ާނެތް. ާއެއް ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�މ�އްސ�ލ� ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރިާތްތެރި ވ .

މެޝިނުގ�އިާހުރިާމ�އްސ�ލ�ާއެއްާނޫންާވޯޓުާނުދެއްވ ާމެންބ�ރުންާވޯޓުާާމެންބ�ރުާއެއީ...ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާއެއީ

ނޑުރުމ�ތްތެރިކޮހުާނުދެއްވ�ނީ.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމ�ޖިލީހުގެާގ�ވ އިދ�ށްާ ތްތެރިވ�ން.ާނ�ސޭހ�ާށްާހިތްތެވުމ�ށްާއ�ޅުގ�

ާ ާގ�ވ އިދ�ށް ާމ�ޖިލީހުގެ ާމެންބ�ރު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ނޑުާރުމ�ތްތެރިކޮހު)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއ�ޅުގ� ާހިތްތެވުމ�ށް ށް

ާގ�ވ އިދ�ށްާނ�ސޭހ� ާމެންބ�ރުާމ�ޖިލީހުގެ ާއެއްހުތްތެރިވ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާހިތްތެވުމ�ށްާއ�ދިވެސް ފ�ހ�ރުާާރުމ�ތްތެރިކޮށް

ާނ�ސޭހ� ނޑު ާތްތެއ�ޅުގ� ާގ�ވ އިދ�ށް ާމެންބ�ރު... ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާއެއްާހުރިވ�ން. ާއ�ދިވެސް ާހިތްތެވުމ�ށް ާރުމ�ތްތެރިކޮށް

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާއިއްވ�ން. ާނ�ން ާމެންބ�ރުގެ ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާޖެހޭނީ ާދެން ާދ�ންނ�ވ�ން. ފ�ހ�ރު

ނޑު ާއ�ޅުގ� ާއިށީނދެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ާމެންބ�ރު ާހިމެނޭ...ާާމެންބ�ރު،ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާމެންބ�ރުން ާމ�ޖިލީހުން ާއިއްވ�ނީ މި

ނޑުާމިާއިއްވ�ނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެ ދުގެާނ�ން.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާމ�ޖިލީސްާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުާޢ�ލީާވ�ޙީާއ�ޅުގ�

ާޢިއްޒ�ތް ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާދ�ންނ�ވ�ން. ާނިކުމެވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ށް ާވޯދޫކުރ�އްވ  ާމ�ޖިލީހުގެ ާމެންބ�ރު ޓިންާތެރި

ާމެންބ�ރުާސިސްޓ�މު ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާނިކުމެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ . ާނެތް. ާއެއް ާމ�އްސ�ލ� ާއެއްވެސް ގ�އި

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާ ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެ ނޑު ާނިކުމެވ�ޑ�އިގ�ތުމ�ށްާދ�ންނ�ވ�ން.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާއ�ޅުގ� ާދޫކުރ�އްވ  މ�ޖިލިސް
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ާދޫކުރ� ާމ�ޖިލިސް ާވ�ޙީދު ާޢ�ލީ ާމ�މެންބ�ރު ާނިކުމެވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ�ންދެން ާމިއްވ  ާޖ�ލްސ  ހިސ ބުންާާޖިލިހުގެ

ނޑ ލ�ން. ާާމެދުކ�

ާ

ނޑ ލެއްވުންާ[ މެދުކ�  ]އ�ށ3��12ާާްއިނ34�3�ާާްޖ�ލްސާ 

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާގެންދ�ން.ާހުރިހ ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންާވެސްާ ާއ�ލުންާފ�ށ�އިގެންާކުރިއ�ށް ނޑުމެންާމ�ސ�އްކ�ތް `.ާއ�ޅުގ�

ާއ�ރުވ�ން.ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު(ާ ާފުރުޞ�ތު ނޑު ާކޮށްލެއްވުމ�ށްާއ�ޅުގ� ާޗެކް ނޑުާއިށީނދެވ�ޑ�އިގެންާކ ޑުކޮޅުތ�އް އ�ޅުގ�

ާކު ާމ�ސ�އްކ�ތް ާކުރ�މުންދ  ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާމިހ ރު ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާއެއީ ާގެންދ ނ�ން. �131/30ާރިއ�ށް

ާާގެކުރުމުާބްރޯޑްކ ސްޓު ާމ އްދ ގ�އ0ާިޤ ނޫނުގެ ާގޮާވ�ނ� ާާތުގެވ  ާމެންބ�ރުންާާއެމ�ތިން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާގެންދ�ނީ.ާއެާާށްާވޯޓ�ށްާދ�ންނ�ވ�މުންާމިއްވ ފ�އިވ ާނ�ންފުޅުތ�ކ�އްވުމ�ށްޓ�ކ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުޢ�އްޔ�ންކުރެާ

ާމި ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއ�ޅުގ� ާާގޮތުން ާޤ ނޫނު ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ ާވޯޓ�ށް ާމި ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ�ށ�ނީ �131/30ާނ�ންބ�ރު

ާާގެކުރުމުާބްރޯޑްކ ސްޓު ާމ އްދ ގ�އ0ާިޤ ނޫނުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯާވ  ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ތިން ކޮމިޝ�ނ�ށްާާލްޑިވްސް

ާޢ�އްޔ�ންކުރެ ާމެންބ�ރުން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮނުއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާތެރެއިން ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ މ.ހ ދޫ/ޙ�ސ�ންާއްވ ފ�އިވ 

ާއިބްރ ހީ ާމެންާސްޓިންބްރޯޑްކ މް، ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާމެންބ�ރުންނ�ށްާބ�ރުކ�މ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި މެދު

ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުމ�ށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

8�ާާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:ހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާ

21ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

28ާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާވޯޓުގ�އިާބ�އިވެ ާާ.08ރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދު ންކ�މުން،ާޤ ނޫނުާހެއެާ.08ޖުމްލ�ާާ.24ފ ސްވުމ�ށް

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންބ�ރުން ާފޮނުއްވ ފ�އިވާ ރެާކޮމިޝ�ނ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އްވުމ�ށްޓ�ކ�އި

ކޮމިޝ�ނުގެާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްާާބްރޯޑްކ ސްޓިންމް،ާމ.ހ ދޫ/ޙ�ސ�ންާއިބްރ ހީނ�ންފުޅުތ�ކުގެާތެރެއިންާ

ނޑުާދެންާވޯޓ�ށްާމިާދ�ންނ�ވ ާނުވި.ާފ ހެއް ާވ�ނ�ާމ އްދ ގ�އ0ާާިާޤ ނޫނުގެާގެކުރުމުާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުލ�ނީާއ�ޅުގ�

ޓ�ކ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްވުމ�ށްކޮމިޝ�ނ�ށްާމެންބ�ރުންާޢ�އްޔ�ންކުރެާތިންާމޯލްޑިވްސްާބްރޯޑްކ ސްޓިންތުގެމ�ވ ާގޮ

ާތެރެއިންާފޮނު ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާމެންާބްރޯޑްކ ސްޓިން� ދުާނ ސިޙުމ.ފ�ލްކ�ންގެ/މުޙ�އްމ�އްވ ފ�އިވ  ބ�ރުކ�މ�ށްާކޮމިޝ�ނުގެ

ާާގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުދެއްވުމ�ށް.މެދުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމާ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

82ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

�2ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

42ާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާވޯޓުގ�އިާބ�އިވެ ާާ.00ރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދު ންކ�މުން،ާޤ ނޫނުާހެއެާ.00ޖުމްލ�ާާ.24ފ ސްވުމ�ށް

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާޢ�އްޔ�ންކުާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންބ�ރުން ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ރެާކޮމިޝ�ނ�ށް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާ ާތެރެއިން ާނ ސިޙު،ނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާބްރޯޑްކ ސްޓިންާމ.ފ�ލްކ�ންގެ/މުޙ�އްމ�ދު ކޮމިޝ�ނުގެ

ނޑުާދެންާވޯޓ�ށްާމިާދ�ންނ�ވ ާފ ހެއްނުވި.ޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްާ ޤ ނޫނުގެާާގެކުރުމުބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުލ�ނީާއ�ޅުގ�

ާމ އްދ ގ�އ0ާި ާގޮާވ�ނ� ާބްރޯތުގެމ�ވ  ާމޯލްޑިވްސް ާޢ�އްޔ�ންކުރެާާޑްކ ސްޓިންތިން ާމެންބ�ރުން އްވުމ�ށްޓ�ކ�އިާކޮމިޝ�ނ�ށް

ާފޮނު ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެރެއިން ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާވ.މ�ށިވެލި/އިބްރ ހީއްވ ފ�އިވ  ާއ�ޝްރ�ފް، ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމް
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ާމެން ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ބ�ރުކ�މ�ށް ާމެންބ�ރުންނ�ށް ާޢިއްޒ�ތްތެރި ާގޮތ�ކ�ށްާމެދު ންނ�ވ 

 ވޯޓުދެއްވުމ�ށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

84ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

0�ާާވޯޓުާދެއްވީ:

12ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ-ާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެ ާބ�އިވެރިވި ާާވޯޓުގ�އި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ83ާުއ�ދ�ދު ާޤ ނޫނ83ު.ާޖުމްލ�20ާ.ާފ ސްވުމ�ށް ާ.ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން އްވ ފ�އިވ ާކޮމިޝ�ނ�ށް

ާވ.މ�ށިވެލި/އިބް ާތެރެއިން ާބްރޯޑްކ ސްޓިންނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާއ�ޝްރ�ފު ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާރ ހީމް ކޮމިޝ�ނުގެ

ާމި ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާފ ސްވެއްޖެ. ާމ�ޖިލީހުން ާނ�ންބ�ރު؛ާާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް �131/30ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ،ާޤ ނޫނު

ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�0ާކުރުމުގެ ާގޮތުގެާއިވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން

ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ތެރެއިންާާމެންބ�ރުން

ާރިޟ  ާބްރޯޑްކ ސްޓިންާާގ.ނޫކުރި/އ�ޙުމ�ދު ާރިޒ ( ާމެންާ)ކުރިކީލ� ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ދުާމެބ�ރުކ�މ�ށް

ގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާ ާާދެއްވުމ�ށް.ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވާ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ
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84ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

22ާާވޯޓުާދެއްވީ:

28ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:ރިޔ ސ�ތުންާ

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާ ާބ�އިވެރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ81ާުވޯޓުގ�އި ާޤ ނޫނ81ު.ާޖުމްލ�20ާ.ާފ ސްވުމ�ށް ާ.ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާރިޟ ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާގ.ނޫކުރި/އ�ޙުމ�ދު ާބްރޯޑްކ ސްޓިންާ)ކުރިކީލ�ާާތެރެއިން ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާރިޒ ( ކޮމިޝ�ނުގެ

ާފ ހެއް ާމ�ޖިލީހުން ާމިދ�ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާނ�ންބ�ރު؛ާނުވި.ާއ�ޅުގ� ާޤ ނޫނު �131/30ާންނ�ވ ލ�ނީ،

ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން

ާތެރެއިންާ ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި މެންބ�ރުން

ާބްރޯޑްކ ސްޓިންާއޮޑެއްސ /އިބްރ ހީމްމއ. ާ ާނ ޞިރު ާމެންާއ�ޙުމ�ދު ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  މެދުާބ�ރުކ�މ�ށް

ާާދެއްވުމ�ށް.ޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

84ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

21ާާވޯޓުާދެއްވީ:

2�ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

12ާާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާ ާބ�އިވެރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ0�ާުވޯޓުގ�އި ާޤ ނޫނ0�ު.ާޖުމްލ�2�ާ.ާފ ސްވުމ�ށް ާ.ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނުގެ 0ާާކުރުމުގެ ާގޮތުގެާމ އްދ ގ�އިވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާމއ. ާތެރެއިން ާބްރޯޑްކ ސްޓުނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާނ ޞިރު ާއ�ޙުމ�ދު ާކޮމިޝ�ނުގެާއޮޑެއްސ /އިބްރ ހީމް ކުރުމުގެ

ނޑުާދެންާވޯޓ�ށްާމިދ�ންނ�ވ ލ�ނީ،ާޤ ނޫނުާނ�ންބ�ރު؛ާާކުރުމ�ށްާމ�ޖިލީހުންާފ ހެއްމެންބ�ރުކ�މ�ށްާޢ�އްޔ�ން ނުވި.ާއ�ޅުގ�

ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާާު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންާމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ާތިން

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ާތެރެއިންާާކޮމިޝ�ނ�ށް ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ފޮނުއްވ ފ�އިވ 

ާބްރޯޑްކ ސްޓިންގ.ހ ފް ާއ ދ�މް ާމެންާސީ/މޫމިނ  ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވާ ބ�ރުކ�މ�ށް މެދު

ާާދެއްވުމ�ށް.ގޮތ�ކ�ށްާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާވޯޓުާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

84ާާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:ހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާ

03ާާވޯޓުާދެއްވީ:

3�ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

ާ-ާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާ ާބ�އިވެރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ82ާުވޯޓުގ�އި ާޤ ނޫނ82ު.ާޖުމްލ�28ާ.ާފ ސްވުމ�ށް ާ.ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނުގެ

ާގ.ހ ފް ާތެރެއިން ާބްރޯޑްކ ސްޓިންނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާއ ދ�މް ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްާާސީ/މޫމިނ  ާމެންބ�ރުކ�މ�ށް ކޮމިޝ�ނުގެ

ާމި ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިާާފ ސްވެއްޖެ. ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާ)ވ�ގުތުކޮޅ�ކ�ށްފ�ހު( ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ،...

ާނ�ންބ�ރު؛ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުދ�ންނ�ވ ލ�ނީ،ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާާވ�ނ� ތިންާމ�ާވ 

ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމޯލްޑިވް ާފޮނުއްވ ފ�އިވާ ާސް ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް
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ާވ.އ�އްސޭރި ާތެރެއިން ާާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންވ ދީ/ޙުސ�އިން ާމެންާޢ ދިލު ބ�ރުކ�މ�ށްާކޮމިޝ�ނުގެ

ާާދެއްވުމ�ށް.ާވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުމެދުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމާ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

84ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

�2ާާވޯޓުާދެއްވީ:

40ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާވޯޓުގ�އިާބ�އިވެރިވިާ ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ0�ާުމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު ާޤ ނޫނ0�ު.ާޖުމްލ�2�ާ.ާފ ސްވުމ�ށް ާ.ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާރ�އީސުލްޖުމްާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާކޮމިޝ�ނ�ށް ހޫރިއްޔ 

ާ ާވ.އ�އްސޭރިވ ދީ/ޙުސ�އިން ާތެރެއިން ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާްބޯރްޑާކްސިޓން � ދިލްޢ ނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ކޮމިޝ�ނުގެ

ާފ ހެއް ާމިާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާާނުވި. ާނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނު �131/30ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ،

ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އ0ާްކުރުމުގެ ާގޮތުގެާދ ގ�އިވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން

ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެާތެރެއިންާގ. ނޫރ�ންގެ/ފ�އްޔ ޒުާމެންބ�ރުންާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި

ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމެންާފ�އިޞ�ލް ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާޢިއްޒ�ތްބ�ރުކ�މ�ށް ާމެންބ�ރުންނ�ށްާމެދު ތެރި

ާާދެއްވުމ�ށް.ފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ
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84ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

ާ��ާވޯޓުާދެއްވީ:

4�ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

14ާާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާ ާބ�އިވެރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ08ާުވޯޓުގ�އި ާޤ ނޫނ08ު.ާޖުމްލ�24ާ.ާފ ސްވުމ�ށް ާ.ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާބްރޯޑްކ ސްޓިންތެ ާފ�އިޞ�ލް ާގ.ނޫރ�ންގެ/ފ�އްޔ ޒު ާމ�ޖިލީހުންާާރެއިން ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ާމެންބ�ރުކ�މ�ށް ކޮމިޝ�ނުގެ

ާމިާފ ހެއް ާވޯޓ�ށް ާދެން ނޑު ާއ�ޅުގ� ާާނުވި. ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ، ާނ�ންބ�ރު؛ ކުރުމުގެާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާާުޤ ނޫނު

ާ ާމ އްދ ގ�އ0ާިޤ ނޫނުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ާމެންބ�ރުންާާތިން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެާތެރެ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާމ.ހުދުހުދ ގެ/އ�ޙުމ�ދުާފ�އިޞ�ލްާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްޓ�ކ�އިާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އިން

ާމެންާޑްކ ސްޓިންބްރޯ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ ާކޮމިޝ�ނުގެ ާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާބ�ރުކ�މ�ށް މެދުާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށް

ާާދެއްވުމ�ށް.ގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

84ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

�2ާާވޯޓުާދެއްވީ:

42ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:
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ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާ ާބ�އިވެރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ00ާުވޯޓުގ�އި ާޤ ނޫނ00ާު.ާޖުމްލ�24ާ.ާފ ސްވުމ�ށް .ާއެހެންކ�މުން

ާ ާރޯޑްކ ސްޓުބ�131/30ާްނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާތެރެާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިންާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފ�އިޞ�ލް ާމ.ހުދުހުދ ގެ/އ�ޙުމ�ދު ާމެންބ�ރުކ�މ�ށްާާއިން ކޮމިޝ�ނުގެ

ާފ ހެއް ާދެންާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ާމިާނުވި. ާާވޯޓ�ށް ާނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނު �131/30ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ،

ާބްރޯޑްކ ސްޓު ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގ�އ0ާިކުރުމުގެ ާގޮތުގެާވ�ނ� ާބްރޯޑްކ ސްޓިންމ�ާވ  ާމޯލްޑިވްސް ކޮމިޝ�ނ�ށްާާތިން

ާތެރެއިންާ ާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާފޮނުއްވ ފ�އިވ  ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި މެންބ�ރުން

ާ/ޢ�ބްދުލުމ.ނޫވި ާބްރޯޑްކ ސްޓިންهللا ާމެންާޝުޖ ޢު ާކޮމިޝ�ނުގެ ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ  ާޢިއްޒ�ތްތެރިާބ�ރުކ�މ�ށް މެދު

ާާދެއްވުމ�ށް.ާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓު

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާ

84ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

2�ާާވޯޓުާދެއްވީ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުނުދެއްވ :ާވ�ކި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދުާ ާބ�އިވެރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދ0�ާުވޯޓުގ�އި ާޤ ނޫނ0�ާު.ާޖުމްލ�2�ާ.ާފ ސްވުމ�ށް .ާއެހެންކ�މުން

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު؛ ާޤ ނޫނުގެ 0ާާކުރުމުގެ ާގޮތުގެާމ އްދ ގ�އިވ�ނ� ާމޯލްޑިވްސްާމ�ާވ  ތިން

ާފޮނުއްވ ފ�އިވ ާާބްރޯޑްކ ސްޓިން ާރ�އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢ�އްޔ�ންކުރެއްވުމ�ށްޓ�ކ�އި ާމެންބ�ރުން ކޮމިޝ�ނ�ށް

ާޢ�ބްދު ާމ.ނޫވިލު ާތެރެއިން ާޢ�އްޔ�ންކުރުމ�ށްާهللاާނ�ންފުޅުތ�ކުގެ ާމެންބ�ރުކ�މ�ށް ާކޮމިޝ�ނުގެ ާބްރޯޑްކ ސްޓިން ޝުޖ ޢު

ާ ާޤ ނޫނުމ�ޖިލީހުން ާާފ ސްވެއްޖެ. ާކޮމިޝ�ންާބްރޯޑްކ ސްޓ�131/30ާުނ�ންބ�ރު؛ ާމި ާވ�ނީ ާޤ ނޫނުގ�އި ކުރުމުގެ

ާފ ސްކޮށްދެއްވ�އިފި.8ާާކ�މ�ށް.ާމިހ ރުާމ�ޖިލީހުންާާމެންބ�ރުންގެާމ�އްޗ�ށ8ާްއެކުލެވިގެންވ�ނީާ މެންބ�ރުންނ�ށްާވޯޓުން

ާތިއްބެވިާބޭފުޅުންގެާނ�ން ާބ ކީ ާލިސްޓުގ�އި ާދ�ންނ�ވ ކ�ށްާމ�ޖިލީހުގެާއެހެންކ�މުން،ާދެން ާވޯޓ�ށް ނޑު ާއ�ޅުގ� ފުޅުތ�ކ�ށް
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ާ ާއެހެންވީމ ގ�ވ އިދ�ކުން ާނުކުރޭ. ާނ�ންފުޅުތ�ކ�ކ�ށްާާަމިޖީލުހަގިއ ައުޅަގނުޑ ިއުތަރަކްށ އެ � ހުއްދ�އެއް ބޭފުޅުންގެ

ާފ ސްކުރެ ާމ�ޖިލީހުން ާމިއ�ދު ާދ�ންނ�ވ ލ�ނީ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއ�ޅުގ� ާނުދ�ންނ�ވ ނ�ން. ާނ�ންފުވޯޓ�ކ�ށް ާއްވި ާ-3ޅުތ�އް.

ާބ�ދުރުއް ާހ�ނ ާ-�ނ�ޞީރު/މއ.ވިލުވެލި. ާޢ އިޝ�ތު ާޝ�ހީބުާ-2/ހ.ރ�ންކޮކ . ާމުޙ�އްމ�ދު ާ-4/ހ.ރީތިގ�ސްދޮށުގެ.

ާ ާޝ�އުޤީ/މ.ލ�އިޓްކޯނ�ރ ާ�މ�ރިޔ�މް ާއިބްރ ާ-�. ާއ�ޝްރ�ފް/މ.މ�ށިވެލި. ާމުއުާ-0ހީމް ާއ ދ�މް/ގ.ހ ފްސީ. ާ-8މިނ 

ާޢ�ބްދު ާهللا ާއ�އިޓ�މް ާއެޖެންޑ  ާއ�އިޓ�މ3�.3ާާްޝުޖ އު/މ.ނޫވިލު. ާއެޖެންޑ  ާމިދ�ނީ ާއ�ޅުގ�ނޑު ާދެން ާނިމުނީ. މި

ާޢިއްާ،ާ�.�3 ާދ އިރ ގެ ާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒުމ ވ�ށު ާމެންބ�ރު ާނ�ންބ�ރުާާޒ�ތްތެރި ާޤ ނޫނު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާއ�ބޫބ�ކުރު ޖ�މ ލު

�131/32ާާ ނޑިޔ ރުންާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިޞްލ ޙުާގެފ� ާބ�ލ�އިގ�ތުޤ ނޫނ�ށް ާމ�ޖިލީހުން ާބިލު މެދުާާމ ގެނ�އުމުގެ

ާޢިއްޒ�ތްތެރިާމެންބ�ރުންނ�ށްާފެނިވ�ޑ�އިގ�ންނ�ވ ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނ�ތީޖ :

ާޖ�މ ލުާއ�ބޫބ�ކުރު.ާދ އިރ ގެާމެންބ�ރުާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒުމ ވ�ށުާާާހުށ�ހެޅުއްވިާމެންބ�ރު:ާ

ާ

84ާާހ ޒިރުވެވ�ޑ�އިގެންާތިއްބެވިާމެންބ�ރުންގެާއ�ދ�ދު:

4�ާާ ވޯޓުާދެއްވީ:

1�ާާާާާާާާާާ    ވޯޓުާނުދެއްވ :

1�ާާާާާާާ  ާގޮތ�ކ�ށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވ�ކި

 

 

ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާބ�އިވެ ާވޯޓުގ�އި ާއ�ދ�ދު ާމެންބ�ރުންގެ ާާ.��ރިވި ާބޭނުންވ ާއ�ދ�ދު ާާ.21ފ ސްވުމ�ށް މ ވ�ށުާންކ�މުން،ާހެއެާ.��ޖުމްލ�

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާމެންބ�ރު ާާޢ�ބްދުލްޢ�ޒީޒުޒ�ތްތެރި ާނ�ންބ�ރު ާޤ ނޫނު ާހުށ�ހ�ޅުއްވ ފ�އިވ  ާއ�ބޫބ�ކުރު �131/32ާޖ�މ ލު

ނޑިޔ ރުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާފ ސްވެއްޖެ.ާފ� ާމ�ޖިލީހުންާބ�ލ�އިގ�ތުމ�ށް ާބިލު ާގެނ�އުމުގެ ާ...ާވ�ނ�ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނ�ށް ގެ

ާގ�ވ އިދުގ�އި ާގޮތުގެާމ�ޖިލީހުގެ ާކ�ންާވ  ާމުއ�އްސ�ސ ތ�ކުގެ ާމިނިވ�ން ާބިލުާމ�ތިން ާމި ާއ�ށް ާކޮމިޓީ ާބެހޭ ތ�އްތ�ކ 

ނޑ�އ�ޅ�ން.ާާފޮނުވިއްޖެ ާކ�މ�ށްާރިޔ ސ�ތުންާކ�

އ�އިޓ�މްާާ  ގެާދ�ށުންާމިއ�ދ�ކުާމ�ސ�އްކ�ތެއްާނެތް.3�.2ާއެޖެންޑާ 
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 ރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

ާއެޖެން ާއ�އިޓ�މް ާއ�އިޓ�މުގ32�ާެޑ  ާމި ާމ�ސ�އްކ�ތްތ�އް. ާއެހެން ާމ�ާއިތުރު ާމިއ�ދ�ކު ާކުރުމ�ށްާދ�ށުން ސ�އްކ�ތެއް

 އެއްާނެތް.ާހ�މ�ޖެހިފ�

ާ

 

ާ

 ާރިޔ ސ�ތުންާވ ހ�ކ�ދެއްކެވުން:

އެއްާއޮންނ ނީާ  ގ�އި.��11ވ ާބުދ�ާދުވ�ހުގެާހެނދުނ�133ާުމ ރޗ�2ާާްދެންާމ�ޖިލީހުގެާޖ�ލްސާ 

ާ

�������ާ��ާ��������ާ.ާާ.ީާމ�ޖިލިސްާނިމުނ

_______________________________________ 

ާ




