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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /8 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާވަނަ   8ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް   އަންާގރަ ވީ  2009 ޖޫން 16 ތާރީޚް: 

   1430 ދަލްއާޚިރާޖުމާ 22 

 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 

 ށް  11:04ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 ަގއި   13:00މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  26އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 
 75، އިންޓަވަލް ފަހުން 74އިންޓަވަލް ކުރިން   ންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަޑައިގެ 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް އިންޓަވަލަްށ ފަހު،   * 
 

 



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ންބަރު ޢަލީ އާރިފްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައި 

  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ތުލުސް 



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަދުމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަން 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ަގމު ދާއިރާ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ  

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  

 އިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާ 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  

 
 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 
 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

  
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - : ން  މެންބަރު ވަޑައިނުގަންނަވާ 

 
 - ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 
 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 7 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ8ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްއަންގ ރ9002ާަާޖޫނ71ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

 

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلى



ބިލު. .9  10މެންބަރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްބެވީ ާހ ޒިރުވަޑައިގެން ާމިވަގުތު ާމަޖިލީހަށް ާފެށުނީ. ޢިއްޒަތްތެރ47ާާިމަޖިލިސް

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާކުރިއަށްދ އިރު ާއެޖެންޑ  ާމިއަދުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ މެންބަރުން.

ާދ އިރ  ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނަޝީދުާމިއޮތީ، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ގެ

ާޚ އްޞަާ ާމީހުންނ މެދު ާޖިންސީގޯނ ކުރ  ާކުޑަކުދިންނަށް  15ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާދެވަނަާ ާމިބލުގެ ާއިއްވުން. ާކިއުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާޢަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަކަށް

ާ ާއޮންނ ނީ، 24ާާކިޔުން 2009ާާޖޫން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިޔުންގެ ާބުދަދުވަހު 11ާވ 

ާޖަ ާވަނަ ާމޫސ މަނިކުާާ-2ލްސ ގައި. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާނައިބުގެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،

ާއިއްވުން.ާ ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާބެހޭ ާޢިނ ޔަތްތަކ  ާއެހެނިހެން  20މުސ ރައ އި

ާ ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން ާދެވަނަ 2009ާާާޖޫނ24ާްމިބިލުގެ ާބުދަދުވަހު ވަނ17ާާަވ 

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާޖަލްސ ގައި.11ާާރައްޔިތުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-3ވަނަ ާދ އިރ ގެ ވިލިފުށީ

ާބޭނުންވާ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް މެންބަރު

ާއިއްވުން.ާ ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާއެހީތެރިކަން ާމ ލީ މީހުންނަށް

ާމިބި ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން ާދެވަނަ 24ާާލުގެ 2009ާާޖޫން ާ ާބުދަދުވަހު  25ވަނ17ާާަވ 

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާޖަލްސ ގައި.11ާާރައްޔިތުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-4ވަނަ ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ާވަޒީފ އަދ ކުރާ  ާރިސޯޓްގައި ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް މެންބަރު

ާފޯރުކޮ ާއިންޝުއަރެންސް ާޞިއްޙީ ާފުރަތަމަާމުވައްޒިފުންނަށް ާބިލުގެ ށްދިނުމުގެ
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ވ ާބުދަދުވަހ2009ާާުޖޫނ24ާާްކިޔުންާއިއްވުން.ާމިބިލުގެާދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީާ

17ާާ ާރައްޔިތުންގެ ާޖަލްސ ގައި.11ާާވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ-5ވަނަ ާދ އިރ ގެ  30ވިލުފުށީ

ާބިލުގެާ ާކަނޑައެޅުމުގެ ނޑު ާރިޔ ސީގަ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް މެންބަރު

ާދެވަނަާކިޔުންާއޮންނ ނީާފުރަ ާއިއްވުން.ާމިބިލުގެ ާކިޔުން 24ާާތަމަ ވ 2009ާާޖޫން

ާ 17ާާބުދަދުވަހު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ 11ާާވަނަ ާޖަލްސ ގައި. ާ-6ވަނަ

ާމުއްޠަލިބްާ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 2008/2ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާ...ވަނަާވަޒީފ އ ބެާ، ާޤ ނޫނަށް  35ހޭ

ާކިޔުންާ ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާއިއްވުން. ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު

ާ 24ާާއޮންނ ނީ 2009ާާޖޫން ާބުދަދުވަހު 17ާާވ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ 11ާވަނަ

ާ ާޖަލްސ ގައި. ާރަޝީދުާާ-7ވަނަ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލުފުށީ

ާއިއްވުން.ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާބަދަލުވުމުގެ ާދައުރު ާރިޔ ސީ ވ 

ާ ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން ާދެވަނަ 24ާާމިބިލުގެ 2009ާާޖޫން ާބުދަދުވަހު  40ވަނ17ާާަވ 

ާ ާމަޖިލީހުގެ 11ާާރައްޔިތުންގެ ާޖަލްސ ގައި. ާދ އިރ ގެާާ-8ވަނަ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާހުށަހަޅުއް ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާނަންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނު ވ ފައިވ 

2008/1ާ ާދެވަނަާ، ާބިލުގެ ާ ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާ...ވަނަ ާޤ ނޫނަށް ސިފައިންގެ

ާފުރަތަމަާ ާދަށުން ާއައިޓަމްގެ ާމި ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ކިޔުމުގެ

ާތިންާ ާމެންބަރަކު،ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަން  45ފުރުޞަތުގައި

ާމިއަރުވަނީ،ާމެ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާއެދިވަޑައިގެންފައިވޭ. ންބަރަކު

ާނުކުތ އެއްާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާއ މިރު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކުޑަހުވަދޫ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .

ާ

 50ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުބިލެ ާއެޖެންޑ  ާނެގީ، ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާއައިޓަމްާޢިއްޒަތްތެރި

9ާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބެހޭގޮތުން. ާނަންބަރ  ާމިއޮތް ާގޮތުގައި ާއެކަމުނ66ާާްގެ ާބެލިއިރު ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކޮންކަމެއްތޯ. ާއެޖެނ66ާާްސ ފެއްނުވޭ ާމި ާމ އްދ އ އި ޑާ ވަނަ

ާ ާއެހެންވީމަ،9ާާއައިޓަމް ާދިމައެއްނުވޭ. ާވ ހަކައަކ އި ާއޮތް ާއެވިދ ޅުވެފައި  55ގައި
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ާ ާބޭނުންވަނީ، ާސ ފުކޮށްލަން ނޑު 66ާާއަޅުގަ ާމ އްދ އ އި ާނަންބަރ އ9ާާިވަނަ ވަނަ

ާކޮންާގޮތަކުންާގުޅުންހުރީ.ާމިކަންާސ ފުކޮށްދެެެއްވަފ ނަންތޯ.

ާ

ާ

ާޢިއްޒަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަލައިގަނެވޭކަށްާޝުކުރިއްޔ  ާކަމަށް ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާމެންބަރު.  60ތްތެރި

ާމިާ ާމިވ ހަކަދައްކަމުން ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތް. ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  8ާގެންދަނީ

ާއ  ާނަންބަރު ާއެޖެންޑ  ާދޭތެރޭގައި. ާބެހޭގޮތުންާއ9ާައި ާތިކަމ  ާދިޔައީމަ ށް

ާފު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ނީ. ާގޮތެއް ނޑުމެން ާމިއަރުވަނީ،ާއަޅުގަ ރުޞަތު

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.

ާ65 

ާޤ ނޫނުާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާއ ދެ، ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއ ދެ، .`

ާނަންބަރުާ

ާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައު،2008/1ާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ނޑުާސިފައިންގެ ާއަޅުގަ މުގެާބިލ ާބެހޭގޮތުން

ާވ ހަކަ.ާ ާތ އީދުކުރ  ާމިބިލަށް ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުން ާއުސޫލެއްގެ ދަންނަވ ނީ،

ާބައެއްކަހަލަާ ާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާމިބިލުގައި ާމީގައި،  70އެެެހެންނަމަވެސް،

ާބޭފުޅަކަށް،ާ ާހުންނަވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާއެއީ ާއެބަހުރި. އިޞްލ ޙުތައް

ާހުންނަވާ މިބިލުާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމީގައި ާނުފެނޭ ާއަޅުގަނޑަކަށް ގައި

ާމިބިލަށްާ ާއެެެހެންނަމަވެސް، ނޑިގެންދ ތަނެއް. ާކެ ާބ ރު ބޭފުޅެއްގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ާޙ ލަތްތަކުގައި ާފެނޭ،ާބައެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ އިޞްލ ޙުކޮށްލުމަށް

ާކުރުމު ާސަސްޕެންޑް ާބޭފުޅަށް ާހުންނަވ  ާމިބިލުާމިމަޤ މުގައި ާލިބިދޭގޮތަކަށް ާބ ރު  75ގެ

ާބިލެއްާ ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާހަމަ ާމިބިލ މެދު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ އޮވެއްޖެކަމަށްވ ނަމަ

ގޮތުގައިާބަލައިގަންނަންޖެހޭާބިލެެެއްކަމުގައިާދެކެމޭ.ާމ ދިގުާވ ހަކަތަކެއްާއަޅުގަނޑުާ

ާ ާކުރީގައިވެސް ާހަމަ ާހުރީ ާކިޔަން ާނެތިން. ާދައްކ ކަށް ާބެހޭގޮތުން މިތ ނގައިާމިބިލ 

ާއެހެންވީމަ،ާ ާވ ހަކަތައް. ާހުރި ާދައްކ ފައި ާހަމަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ާމިއީކީާ ާމިބިލުން، ާމިއޮތީ ާއިޞްލ ޙަކަށް ާފެންނަ ާހަމައެކަނި ނޑަށް  80އަޅުގަ

ާބިލެއްާ ާބިރުގަންނަންޖެހޭވަރުގެ ާބަޔަކު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ފަހަރެއްގައިވެސް

ާކަ ނޑު ާމައިގަ ާމިބިލުގައި ާވަކިކޮށްާނޫނޭ. ާވަޒީފ އިން ާމީހަކު ާމިއޮތީ، ންތައްތައް
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ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ދުރުކުރުމ 

ާއެހެންާ ާއަދި ާރައްޔިތުންވެސް ާއަދި ާގުޅޭގޮތުން ާމައްސަލައ އި ާކަންބޮޑުވ  މެންބަރުން

ާއަާ ާބޭފުޅުންވެސް ާތިއްބަވ  ާމިމަޤ މުގައި ާދަންނަވ ނަމަ ާލިބިފައިވާ ގޮތަކަށް ނޑަށް  85ޅުގަ

ާގުޅޭގޮތުންާ ާމިކަންކަމ  ާކަންބޮޑުވ ތީ ާވ ނަމަ ާދޮގުނޫންކަމަށް މަޢުލޫމ ތު

ާއެހެންވީމަ،ާ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާއަޅުގަނޑަށް ާބިލެއްކަމަށް ތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ 

ާތ އީދުކުރެވޭާ ާހަމަ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާމިބިލަކީ ާގެނައުމަށްފަހު ާއިޞްލ ޙު މިދެންނެވި

ާދަންނަވ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާބިލެއްކަމުގައި

ާ90 

ާދައުރުގައިާާދ ިއރ ގެާާއުުތރުާޅީމައްޗަްނގޮާ ާމިދިޔަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާދީދީާާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާމެންަބރު ާސިފައިންނ މެދުާސިފައިންގެ ާރައްޔިތުން ާހެދިއިރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް

ވިސްނަމުންއައީާވަރަށްާތަފ ތުގޮތެއްގައި.ާއެކިާމީހުންގެާއޭރުގައިާހުރީާއެކިާޚިޔ ލު.ާާން:ވ ހަކަެދއްެކވު

ާޙ ދިސ ތަކުގައިާ ާބައެއް ާހިނގި ާރ އްޖޭގައި ާބުނަމުންދިޔަ ާމީހުންނެއް ކިތަންމެ

ާސިފައިންކަމަށްވެސް.ާ ާއުކަމުންދިޔައީ ާބޯޅަތަކެއްވެސް ާއެކި ާބޯޅައ އި  95އަލިފ ން

ާވ ހަކަދެާ ާގޮތަކަށް ާއެކިާއެކަހަލަ ާޙަރަކ ތުގައި ާސިޔ ސީ ާއަދި ާދިޔަ. ކެވެމުން

ާފެކްޓްާ ާސައިޓްތައްވެސް، ާބައެއް ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާބައިވެރިވެ ާއެމީހުން ގޮތްގޮތުން

ާސަލ މަތީާ ާސައިޓްތަކަކީވެސް ާއެކިއެކި ާކިޔ  ާމޯލްޑިވިއަން ާދަ މޯލްޑިވްސްއ އި

ާރަ ާސައިޓްތައްކަން ާހިންގޭ ާއެ ާނުކުމެގެން ާތެރެއިން އްޔިތުންާޚިދުމަތްތަކުގެ

ނޑުމެންގެާ  100ވ ހަކަދައްކަމުންާދިޔަާދުވަސްވަރެއްގައިާސިފައިންގެާބިލުާހުށަހެޅިާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުމެންވެސްާ ާހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ާއެބިލު ާއެދުވަސްވަރު ާދިޔައީ. ތެރެއަށް

ާމިމަޖިލީހުގެާ ާއޭރުގެ ާއެހެންވިޔަސް، ާހުށަހެޅިން. ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާގުނަ ާގިނަ ވަރަށް

ާއޭރު ާއެއްގޮތަށްާސިފައިންގެާބިލުާފ ސްވެގެންދިޔައީާރަނގަޅުާވިސްނުމ  ގެާފިކުރ އި

ާމިހ ރުާ ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހިމެނިގެންކަމަށް އިޞްލ ޙުތަކެއްވެސް

ާހުށަހެޅިއިރު،ާ ާފޯސް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާމި ާމިފެނިގެންދަނީ ނޑުމެންނަށް  105އަޅުގަ

ާމަޖިލީހު ާރައްޔިތުންގެ ާހުންނަވ އިރު ާމީހަކު ާއެކަންާއެމަޤ މުގައި ާއޮވެގެން ާރުހުން ގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާގެންދ ކަން. ާގޮތަކަށް ާއެކަހަލަ ާވަކިކުރުމުގައިވެސް ާއަދި ކޮށް

ާކަންތައްތައްާ ާއޮވެގެން ާރުހުން ާރައްޔިތުންގެ ާނުދަންނަވ ނަން ފަހަރެއްގައިވެސް

ާރަނގަޅުާ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއަބަދުވެސް ާއެއީ ާގޯސްކަމެކޭ. ކުރުމަކީ



 5 

ާދަންނަާ ާމިއޮތްާކަމެއްކަމަށް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއެކަމަކު،  110ވ ނަން.

ާއިހަށްދުވަހުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާޚ އްޞަގޮތެއްގައި، ާއަދި ާއޮއިވަރުގައި ސިޔ ސީ

ާހިނގ ދިޔަގޮތުން،ާސިޔ ސީާ ާއެއްޗެހި ާކަންތައްތަކ  ާއައި.ޕީ.ޔޫ ާމި ާއައިއިރު މިތަނަށް

ާއެާ ާސިފައިން ާގޮތްގޮތުން ާއެދ  ާބައެއްފަހަރު ާގެންގުޅޭާއޮއިވަރު ާއެއްޗެހި ާހަތިޔ ރ  އީ

ބަޔަކަށްވެފައިާސިޔ ސީާކަންކަމުގެާތެރެއަށްާއެމީހުންާވައްދަންޖެހިއްޖެާކަމަށްވަންޏާ 

ާއެހެންާ ާނުކުމެދ ނެ. ާނަތީޖ ތަކެއް ާނޭދެވޭ ާވަރަށް ާއޭގައި ާހީވަނީ ނޑަށް  115އަޅުގަ

ާ ާމިދިޔަ ާވެރިކަނ11ާާްމިދަންނަވ ލަންޖެހެނީ، ާރ އްޖޭގެ ނޮވެމްބަރުގައި

ާގޮތެއްގައޭާބަދަލުވެ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާވަރަށް ާޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ާސިފައިން ގެންދިޔައިރު

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއެހ  ާއެބަދަލު ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވަންޖެހެނީ. ނޑު އަޅުގަ

ާއޮވެާ ާއެއޮތްގޮތަށް ާޤ ނޫނު ާސިފައިންގެ ާއައިސްފައިވަނީ ާގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ާގޮތަ ާބައެއް ާޕްރޮފެޝަނަލް ާވީހ ވެސްާއެމީހުންނަކީވެސް ާއެކަން ާދެކި ާއެމީހުން  120ށް

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާކަންތައްތައް ާބައެއްގެ ާވީމ ، ާކޮށްފައިވ ތީ. ރަނގަޅަކަށް

ާނަތީޖ ތަކަކ އިާ ާނުކުމެދ ނެ ާއެއިން ާކުޅެގެން ާބިލަކ  ާއެފަދަ ާހުއްޓ  ހިނގަހިނގ 

ާއޮފްާ ާޗީފް ާހަމަގައިމުވެސް ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެން ދޭތެރޭގައިވެސް

ާތެރެއިން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންގެާޑިފެ ާފޯސްއެއްާނެގޭނީާއޮފިސަރުންގެ ންސް

ާއޭނައަށްާ ާޕ ޓީއަކުން ާސިޔ ސީ ާފަހަރެއްގައިވެސް  125މަޖިލީހުން

ތ އީދުނުކުރިކަމުގައިވިޔަސްާއެބޭފުޅަކުާޑިފެންސްާފޯސްގައިާހުންނަވ ނެވެސްމެ.ާއޭނަާ

ާއަ ާއޮތްގޮތުންވިއްޔ  ާމީގައި ާގޮތެއްވެސް ާމަޖިލީހުންާވަކިކުރެވޭނެ ާހަމަ ނެއްކ ވެސް

ާއަދިާ ާހުންނަވ  ާއެބޭފުޅަކު ާއެހެންކަމަށްވ އިރު، ވަކިވެސްކުރަންޖެހޭނި.

ާއެކިގޮތްގޮތަށްާ ާފެނިގެންދޭ ާއެބަ ާހަމަ ާހިސ ބުގަނޑުގައިވެސް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާވަރަށްގިނަާ ާހިނގަމުންދ ތަން. ާމައްޗަށް ާރޫލްގެ ާޑިމޮކްރަޓިކް ާބ ރު  130ސިފައިންގެ

ާދުނިޔޭގެ ާހަމަާާތިންވަނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިނގ ކަމެއްކަމަށް ޤައުމުތަކުގައި

ާފުެުރުޞަތުާ ާއެކަހަލަގޮތަކަށް ާޙަޤީޤަތެއް.ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާއެއީ

ާއިސްާ ާއެކި ާއަރމީ ާނުވަތަ ާޖެނެރަލުން ާއަރމީ ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ލިބޭނެކަހަލަގޮތަކަށް

ާއަާ ާތިއްބަވ ފައި ާބޭފުޅުން ާތިއްބަވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާފަރ ތްތަކުގައި ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ާ 5ާާކޮންމެ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއަދި ނޑުމެންގ10ާާެއަހަރަކުން ާއަޅުގަ  135އަހަރުން

ާއޮންނަވ އިރު،ާ ާގޮތަކަށް ާބަދަލުވ ނެކަހަލަ ާބޭފުޅަކު ާހުންނަވ ނެ ވެރިޔަކަށް
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އެނޫންގޮތަކަށްާފުރުޞަތުާއޮންނ ނެާކަހަލަގޮތަކަށްާކަންތައްތައްާހަމަޖެހެމުންދިއުމަކީާ

ާމިރ އްޖޭގައިާއަ ާބޭނުންވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިރުގަންނަކަމެއް. ާހަމަގައިމުވެސް ނޑު ޅުގަ

ާމީހުންާ ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާރައްޔިތުން ާމ ހަޢުލުގައި ާސުލްޙަވެރި ާމިއޮތް މިހ ރުވެސް

ާކިތަންމެާ ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާހުންނަން. ާފެންނަން ާވެރިކަންކުރ ތަން  140ރ އްޖޭގައި

ާޕްރޮފެ ާސިފައިން ާއެ ާކުރެއްވިކަމުގައިވިޔަސްާރަނގަޅަކަށް ާކަންތައްތައް ޝަނަލްކޮށް

ާއަންނަާ ާވަދެގެން ާއަދި ާވަދެގެން ާއޮއިވަރުތައް ާސިޔ ސީ ާތެރެއަށް އެކަމުގެ

ާއެކިގޮތްގޮތަށްާ ާތެރޭގައި ާސިފައިންގެ ާގޮތަކަށް ާނ ންނ ނޭކަހަލަ ާބަދަލު ވަގުތުވެސް

ާކަންތައްތައްާ ާކަހަލަގޮތަކަށް ާރޫޅިގެންދ ނެ ާރޭންކްސްއިން ާއެމީހުންގެ

ާކަންބޮޑުވޭ.ާ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ  145ހިނގައިފިކަމަށްވަންޏ 

ނޑަށްާ އެހެންކަމ އެކު،ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާމިވަގުތުާމިކަންކަންާއޮތްގޮތުންާއަޅުގަ

ާކަމެއްާ ާއޭގެ ާކުޅެ، ާބިލ އި ާސިފައިންގެ ާނުކުރެވޭ ާތ އީދެއް ހަމަގައިމުވެސް

ގަނޑަށްާމިހ ރުާސިފައިންާއެާހިނގަމުންދ ގޮތ އިާއެހެންގޮތަކަށްާބަދަލުކުރ ކަށް.ާއަޅުާ

ާމައްޗަށްާ ާއެމީހުންގެ ާޤ ނޫނު ާސިފައިންގެ ާއެމީހުން ާބިލު ސިފައިންގެ

ާމިއިޞްލ ޙަށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހިތްހަމަޖެހޭތީ، ނޑު ާއަޅުގަ  150ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ގޮތަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާއިށީނދެލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން، ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރެވޭ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާސިފައިންގެާާ،2008/1ޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހަޅ ފައިމިވ ާއިޞްލ ޙަށްާބަލ ލ އިރު،ާޗީފްާއޮފްާޑިާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު  155ފެންސްާޤ ނޫނަށްާގެނައުމަށް

ފޯސްގެާމަޤ މަށްާމީހަކުާޢައްޔަންކުރުމ އިާއަދިާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްާފިޔަވައިާ

ާޢައްޔަންކުރުމުގައިާ ާމީހުން ާމަޤ މަށް ާއޮފިސަރުންގެ ާޖެނެރަލް ސިފައިންގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖިލީހުގެ، ާބަޔ ންކުރާ 241ާރައްޔިތުންގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާކޮމިޓީއެ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދިާރައްޔިތުންގެ ާފ ސްކުރުމަށް. ާއެކަން ާއަޣްލަބިއްޔަތުން އްގެ

ާކޮމިޓީގެާ ާމިދެންނެވި ާބޭފުޅުން ާތިއްބަވ  ާމަޤ މުތަކުގައި ާއެފަދަ  160ހަމައެހެންމެ،

ާމައްސަލައަށްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިމިވ  ާވަކިކުރުމަށް ާޤަބޫލުކުރެވިގެން އަޣްލަބިއްޔަތުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގައިާވ241ާަބަލ ލ އިރު ނަ

ާކޮމިޓީއެއް.ާ ާޖެހިފައިވ  ާކުލަ ާސިޔ ސީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާކޮމިޓީއަކީ މިބަޔ ންކުރ 
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ާސިޔ ސީާ ާކުރަންވީ. ާކަންތައްތައް ާސިޔ ސީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާސިޔ ސީގޮތުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރިއަށްދ ންވީ.  165ކަންކަމ އިގެން

ާއަޅުގަނ ާކޯޅުމަކުން ާކުޅެ،ާކޯޅޭ ާބ ރުތަކ އި ާސަލ މަތީ ާޤައުމުގެ ޑުމެންގެ

ާއަދިާ ާޑީ.އ ރު.ޕީއަކަސް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެމް.ޑީ.ޕީއަކަެަސް، ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެާސަލ މަތީާބ ރުތަކ އިާ ނޑުމެންާއެހެންާޕ ޓީއަކަށްވިޔަސްވެސްާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާރަާ ާދިވެހި ާތެރެއިން ާކުޅިވަރުގެ ާމިކުޅޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ އްޔިތުންނަށްާކުޅެގެން،

ާކަންކަންާ ާއުސޫލަކުން ާނިންމޭފަދަ ާކަންކަން ާގޮތްތަކަކަށް ާލިބިދ ފަދަ  170ގެއްލުމެއް

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ނެ. ާކުރ ކަމަކަށްވެގެން ގެންދިއުމަެަށް

ާމައްޗަށްާ ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާމ އްދ ގައި ާމިދެންނެވި ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާހިންގޭ ާބ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާޚިދުމަތުންާރައްޔިތުންގެ ާސަލ މަތީ ާބުނ އިރު، ނެކަމަށް

ާޚިދުމަތްތަކުންާ ާސަލ މަތީ ާޚިދުމަތ އި، ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ،

ާދިފ ޢުގައިާ ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާރައްޔިތުންނ އި، ާދިވެހި ާފުލުހުން  175ސިފައިންނ އި

ާމޮނިޓަރކު ާބަލ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމަސައްކަތްތައް ާއެއީާކުރަންޖެހޭ ރުން

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ ކުރަންވ ނެކަމެއްކަމަށް

ާކުރ އިރުާ ާކަންކަން ާކިޔ  ާގޮތް ާއެއަށް ާހިންގ ، ާބ ރު ާމައްޗަށް އެބ ރުތަކުގެ

ާވިސްނަން.ާ ާދޭތެރޭގައި ާވެގެންދ ނެގޮތަކ އި ާދެން ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާޤައުމު ާދުނިޔޭގެ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާކޮންާއަޅުގަ ާހިނގަނީ ާމިކަންކަން  180ތަކުގައި

އުސޫލަކުންތޯވެސްާބަލަން.ާއ ދެ،ާދުނިެިޔޭގެާކުރިއަރ ފައިވ ާޤައުމަތަކަށްާބަލ އިރު،ާ

ާޤައުމަކަށްާ ާކުރިއަރ ފައިވ  ާއެންމެ ާއަސްކަރީގޮތުން ާނޫނިއްޔ މު ދިފ ޢީގޮތުން

ާޑިފެ ާއޮފް ާޗީފް ާއެމެރިކ .ާއެމެރިކ ގައިވެސް ާފެންނަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ންސްާއަޅުގަ

ާމީހުންާ ާމިމަޤ މުތަކަށް ާފޯސް، ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފްސް ާނޫނިއްޔ މު ފޯސް

ާއެހެންާ ާއޮންނައިރު، ާހޯދަން ާރުހުން ާސެނެޓްގެ ާއެތ ގެ  185ޢައްޔަންކުރ އިރު

އިޚްތިޔ ރުތަކަކ އިާއެހެންާގޮތްގޮތެއްާއެބައޮތްާކަނޑައެޅިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާރައްޔިާ ާވ ހަކައަކީ ާމިދަންނަވ  ނޑު ާޗީފްާއަޅުގަ ާކޮމިޓީއަކުން ާކުޑަ ާމަޖިލީހުގެ ތުންގެ

ާއެއީކީާ ާކަނޑައެޅުން ާމީހަކު ާހުންނ ނެ ާމަޤ މުގައި ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް އޮފް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާނިންމުމެއްކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމ ޒީގައިާ ާވޭތުވެދިޔަ ާޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކު، ާނެތޭ.  190ާބެލެވޭކަށް
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ާޤަބޫލުކުރަންއެބަޖެހޭާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަލ އިރު، ާހިނގ ފައިއޮތްގޮތަށް ކަން

ާއަސްކަރީގޮތުންާ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާސަލ މަތ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާރައްޔިތުންާ ާދިވެހި ާހަމައެކަނި ާމީހަކަށް ާނުކުރ ނެ ާނުރައްކ ތަކެއް ދުއްތުރ ތަކެއް

ާހުންނ ނީ ާމީހަކަށް ާސަބަބަކީާާޤަބޫލުކުރ ނެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ާޤައުމުގެ ދިވެހި

ާހުންނަވ  ާއެވަގުތު ާއިސްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާއެންމެ ާއަސްކަރިއްޔ ގެ  195މީހަކީ

ކޮމ ންޑަރު.ާއެހެންކަމ އެކުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާހުންނަާމީހަކުާދިވެހިާޤައުމާ 

ާއަސްކަރިއްާ ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާތޮޅެން ާދެން ާއިތުރަށް ާއިތުރު މަލ ތަކެއްާޙަޔ އަށް

ާރައްޔިތުންާ ާދިވެހި ާކުރިމަތިކުރުވ ނެކަމަކަށް ާޤައުމަށް ާދިވެހި ނުރައްކ ތަކެއް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލެއްނުކުރ ނެ.

ާއިސްކޮމ ންޑަރުާ ާއަސްކަރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭފުޅަކީ ާހުންނަވ   200ކަންާމަޤ މުގައި

ާހުންނަާ ާހަވ ލުކޮށްފައި ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާއަޣުލަބިއްޔަތުން ާރައްޔިތުންގެ ދިވެހި

ާބަލަހައްޓާ  ާކަންކަން ާއަސްކަރިއްޔ ގެ ާއޮތްއިރު ާކަންކަން ާމިފަދައިން ާއ ދެ، މީހެއް.

ާއަޅައިާ ާފިޔަވަޅުތައް ާއަޅަންޖެހޭ ާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައި ާސަލ މަތ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާކަށަވަ ާމަޤ މުގައިާއެކަންކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ރުކުރުމަކީ

ާކޮންމެާ ާއިރަކުމެ ާކޮންމެ ާވީހިނދު ާކަމަކަށް ާލ ޒިމްކުރ  ާބޭފުޅަކަށް  205ހުންނަވ 

ާވަޒީފ އަށްާ ާއެ ާއެމަޤ މަށް، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހުއްޓަސްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއް

ާ ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިތުބ ރު ާއޮންނަ ާއަޅުގަނޑުމެންާދީފައި ބ އްވަން.

ާރައްޔިތުންގެާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބެހި، ާކަންކަމ  ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ާކުރ އިރުާ ާކަންކަން ާވަކިކޮށް ާއިސްކޮށް ާމީހުން ާކަމަކަށް ާހުރިހ  މަޖިލީހުން

ާބަލަން.ާ ާރަނގަޅުގޮތްތައްވެސް ާކުރެވޭނެ ާއެކަންކަން ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން  210އަޅުގަ

ާރައީ ާދަންނަވަނީނަމަާޢިއްޒަތްތެރި ާމިސ ލަކަށް ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު ސް،

ާރެކްރޫޓްކުރ އިރުާ ާމީހުން ާވަޒީފ ތަކަށް ާމަޤ މުތަކަށް ާއ ދައިގެ ާއެންމެ އަސްކަރިއްޔ ގެ

ާކޮންމެވެސްާ ާބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާބަކީާޢ ންމުންގެާތެރެއިން...ހިސ ބަކުންާމެންބަރަކުާހުށަހަޅުއްވަފ ނެ.ާސަބަާ

ާ215 

ާވަގުތު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ
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ާސަބަބަކީާޢ ންމުންގެާތެރެއިންާބަޔަކަށްާޖ ސޫސްކުރުމުގެާނިޔަތުގައިާއަސްކަރިއްޔ ގެާާެމންަބރުާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެ

ާހުރެދ ނެކަމަާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު ާމީހަކުވެސް ާވަންނަ ާގެންދަންވެސްާތެރެއަށް ާއެގޮތަށް ާއެކަން ށްޓަކައި

ާކަންތައްތަކަކީާ ާކަހަލަ ާމިހިރަ ާމިހިރަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  220ހުށަހަޅ ފ ނެ.

ާބިލަށްާ ާމި ާސަބަބުތަކ ހުރެ ާމިދެންނެވި ާކަންތައްތައް. ާބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑަށްާތ އީދުނުކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ . ާއަޅުގަ

ާ

ާވަރަށްދިގުާާރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާހިތަދޫާއުތުާ ާޤ ނޫނަކީ ާސިފައިންގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މުއަލައިކުމް،

ާމަސައްކަތަކެއްާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާވަރަށްގިނަ ާމަރުޙަލ ގައިވެސް ާކޮމިޓީގެ  225ާބަހުސްތަކަކަށްފަހު،

ާއައުމުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެނބުރި ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ޙުތަކެއްާކުރެވުމަށްފަހު، ާވަރަށްގިނަ ން

ާނިމިފައިވާ  ާކޮމިޓީން ާކޮމިޓީއަކަށްގޮސް ާއަލުން ާއިޞްލ ޙުތަކ އެކު ާއަދި ހުށަހެޅި

ާޤ ނޫނޭާ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއެއީ ާޤ ނޫނަކަށްވުމުން ާނިމިގެން ާއެބިލު ބިލެއް.

ާސިފައިންނަށްާ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާނެތިން. ާއަޅުގަނޑެއް ދަންނަވ ކަށް

ާޤ  ާސިފައިންގެާޒަމ ންތަކަކަށްފަހު ާބ ރުލިބިގެން ާޤ ނޫނަކުން ާތެރެއިން  230ނޫނެއްގެ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާލިބިގެންދިޔަކަން ާމިޤ ނޫނުން ާފުރުޞަތު ާކުރިއަށްދިއުމުގެ މަސައްކަތް

ާމިގެނެވޭާ ާބިލުން ާމި ާއަދި ާބިލަކީ ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާމިވަގުތު ފ ހަގަކުރަން.

ާއެއީ ާއިޞްލ ޙަކީ ާމިގެނެވޭ ާޤ ނޫނަށް ާސިފައިންގެ ާހަމަާާއިޞްލ ޙަކީ، މިވަގުެުތަށް

ާމިއަދުާ ާބަދަލުގައި ާއޭގެ ާއަދި ާއުފެދޭ. ާސުވ ލު ާއިޞްލ ޙެއްބ އޭ ާމުހިންމު އެހ 

 235ރ އްޖޭގެާމުޅިާސިޔ ސީާމަސްރަޙުާމިއޮތްގޮތްާބަލައި،ާސިޔ ސީާބޭނުންތަކަކަށްާވަކިާ

ާހިތަށްއަރ .ާ ާނޫންބ އޭ ާބިލެއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާހ ސިލްކުރުމަށްޓަކައި މަޤްޞަދުތަކެއް

ނޑުވެ ާއިސްކުރެވޭއިރުާއަޅުގަ ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާއެކި ާދައުލަތުގެ ާޤަބޫލުކުރަން ސް

ާލިބޭާ ާއިޙްތިރ މް ާރުހުމ އި ާރައްޔިތުންގެ ާހޯދިގެން، ާމަޝްވަރ  ާބަހ އި ރައްޔިތުންގެ

ާވަރަށްވެސްާ ާދިއުމަކީ ާއިސްކުރެވިގެން ާމަޤ މުތަކަށް ާއެކި ާދައުލަތުގެ ބަޔަކު

ނޑުމެން  240މިާމަޖިލީހުގައިާމީގެކުރީގައިވެސްާވ ނީާާމުހިންމުކަމެއް.ާއެމޭރުމުގައިާއަޅުގަ

ާއެވިސްނުންާ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށް ވަކ ލ ތުވެސްކޮށްފައި.

ާއޮމ ންވެފައިާ ާގޮތް ާހިނގަމުންދ  ާމިއަދު ާކަންތައްތައް ާސިފައިންގެ ާމީހެއް. ގެންގުޅޭ

ާހަާ ާއިތުރު ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިވަގުތު ލަބޮލިކަމެއްާހަމަޖެހިފައިވ އިރު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާގެންނަންތޯއޭ. ާތެރެއަށް ާމ އްދ ގައ241ާާިސިފައިންގެ ވަނަ
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ާސަލ މަތީާ ާނުވަތަ ާކޮމިޓީއެއްތޯ ާޢައްޔަންކުރ  ާމީހުން ާމިއީ ާކޮމިޓީއަކީ  245މިބުނ 

ބ ރުތަކުންާކަންހިންގ ގޮތްާބަލައިާކޮމިޓީއެއްތޯާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބަޔ ންވެފައިވ ގޮތްާ

ާރަނގަ ނޑުމެން ާދެކެން.ާއަޅުގަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ާބަލ ލުމަކީ ޅަށް

ާސަލ މަތީާ ާކޮމިޓީއަކުން ާއޮންނަ ާބަލަން ާކަންހިންގ ގޮތް ާބ ރުތަކުން އ ދެ،ާސަލ މަތީ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެއީވެސް ާޢައްޔަންކުރަންވީތޯ ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ބ ރުތަކުގެ

ާއަޅު ާނުކުތ އެއްކަމުގައި ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާމިހ ރުާފުންކޮށް ާބިލު ާމި ާދެކެން.  250ގަނޑު

ާމީހަކުާ ާއެމަޤ މަށް ާމެނުވީ ާމަޝްވަރ އ އެކު ާކޮމިޓީގެ ާމި ާމިއޮތްގޮތުން ބައްޓަންވެފައި

ާމިބިލަކީާ ާއެހެންކަމުން ާމިޖެހެނީ. ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ާނެތީތީ ޢައްޔަންކުރެވެން

ާމިވަގު ާބިލަށް ާމި ާނުފެންނ ތީ ާއަޅުގަނޑު ާބިލެއްކަމުގައި ާމުހިންމު ތުާމިވަގުތަށް

ާޝުކުރިއްޔާ  ާބޭނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން ާނެތްވ ހަކަ ާތ އީދުކުރެވެން ނޑަށް އަޅުގަ

 255ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއައްސަލ މުއަލައިކުމް .`ާ ާމިހ ރުާهللا ާއ ދެ، ވަބަރަކ ތު.

ާމަޖިލީހުގައިާ

ާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙ2008/1ާާުނުާނަންބަރު؛ާބަހުސްކުރަމުންާމިދ ާޤ ނޫާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާާނ ޒިމްާަރޝ ދު ސިފައިންގެ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާއެއްޗެއް ާކޮންމެވެސް ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބެހޭގޮތުން ާބިލ   260ގެނައުމުގެ

ާތ އީދުކުރެވޭާ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކަކީ ާބައެއް ާބިލުގައިވ  ާމި އ ދެ،

ާކަ ާއަނެއްބައި ާހިމެނޭ ާބިލުގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ންތައްތަކަކީާކަންތައްތައް.

ާއ ދެ،ާ ާކަންތައްތަކެއްނޫން. ާތ އީދުކުރެވޭ ާމ ބޮޑަށް ާއެކަންތައްތަކަށް ނޑަށް އަޅުގަ

ާމީހަކުާ ާމަޤ މަށް ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާސިފައިންގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާބުނެފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމަޖިލީހުގެ، ާރައްޔިތުންގެ  241ާ265ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ާމ އްދ ގައި ާދެއްވުމުގެާާވަނަ ާމަޤ މު ާއެބޭފުޅަކަށް ާހުށަހެޅިގެން ާކޮމިޓީއަށް ބުނ 

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާނުފެނޭ. ާއުސޫލަކަށް ާކަމުދ  ާއެހ  ާއަޅުގަނޑަށްވެސް އުސޫލު

ާރައްޔިތުންގެާ ާފެނޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމ ރަނގަޅުވ ނެކަމަށް ާއެއަށްވުރެ ފެންނަގޮތުގައި

ާހަމަާ ާނިންމެވުން. ާވަކިގޮތެއް ާއެބޭފުޅަކ މެދު ާސިފައިންގެާމަޖިލީހުން އެފަދައިން

ާ)ށ(ާ ާމ އްދ ގެ ާމި ާޢައްޔަންކުރެވެނީވެސް ާބޭފުޅަކު ާމަޤ މަށް ާއޮފިސަރެއްގެ  270ޖެނެރަލް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮތުން ާކޮމިޓީގ241ާާެގައިވ  ާބުނެވިފައިވ  ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ
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ާ ާއެންމެ ާމިތިއްބަވަނީ ާކޮމިޓީގައި ާއ ދެ، ބޭފުޅުން.11ާާމަޝްވަރ ގެމަތީން.

ާ ާއ6ާާެއޭގެތެރެއިން ާމަޤ މަށް ާއެ ާއެބޭފުޅަކަށް ާލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ާވޯޓު ބޭފުޅުންގެ

ާމަޖިލީހުގެާރުހުންާލިބިގެންކަމަށްާބެލެވޭނެކަންާޔަޤީން.ާ އ ދެވެނީާމުޅިާރައްޔިތުންގެ

ާރައްޔިތުންގެާ ާދެއްވުމުގައި ާމަޤ މު ާފެންނަގޮތަކީ ާއަޅުގަނޑަށްވެސް  275އެހެންކަމުން

ާއެބޭފުޅު ާލިބިގެން ާރުހުން ާއޮތުން.ާމަޖިލީހުގެ ާއުސޫލެއް ާދެއްވ  ާމަޤ މު ންނަށް

ާލިބިގެންވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާވަކިކުރެއްވުމުގައި ާމަޤ މުން އެހެންނަމަވެސް،

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާބައްޓަންކުރެވިފައިވ ތަން ާބިލު ާމި ާއަންނ ނެގޮތަކަށް ާއުނިކަމެއް ބ ރަށް

ާއަާ ާއ ދެ، ާތ އީދެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއެކަމަށް ާވ ހަކަާފެންނ ތީ ނޑުގެ ޅުގަ

ާމިާ ާފުޅ ދ އިރ އެއްގައި ާވަރަށް ާބިލ މެދު ާމި ާޤަސްދެއްނުކުރަން.  280މ ދިގުކުރ ކަށް

ާ ާފުރުޞަތަށްޓަކައިާބަހުމަޖިލީހުގައި ާދެއްވި ާއަޅުގަނޑަށް ސްކުރެވިފައިވ ތީ

ނޑުގެާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަޅުގަ

ާ

ާދ އިރ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާނޮޅިވަރަމް ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 285ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާވަރަށް ާމައްސަލައަކީ ާމި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤައުމީާާހުޠޫރަތްތެރިޝުކުރިއްޔ 

ާބ ރުތަކުންާާަނޝީދުާާމުޙަްނމަދު ާސަލ މަތީ ާގުޅޭގޮތުން ާމިކަމ   290ާމައްސަލައަކަށްވެފައި

ސިޓީ....ާެކވުން:ާވ ހަކަެދއް ާމަނިކުފ ނަށްާއެޑްރެސްކުރައްވާ 
ާ

ާ

ާޚިލ ފަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާގަވ އިދ  ާހިނގަމުންދ ކަމެއް ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާއެއީ ާނުކުތ  ނިޒ މ ބެހޭ

ާ ާހިނގަމުން.. ާހިނގަމުންދ ކަމަށްވަންޏާ ކަމެއް ާކަމެއް ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ   295މަޖިލީހުގެ

ާއެކަމެއްާވިދ ޅުވެދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ކުރިއަށްގެންދެވުން( ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތާ 

ާ
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ާސިޓީާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާޑިފެންސްއިން ާބެހޭގޮތުން ާކަންތައްތަކ  ާމިހިނގަމުންދ   300ާމިހ ރު

ާނިޒ މީާޝީދުާމުޙަްނމަދުާނަާ ާއެއީ ާނިންމުން ާގޮތެއް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާނުލިބި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ

މައްސަލައަކަށްާވެގެންާމިއުޅެނީ.ާއެާސިޓީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމަނިކުފ ނުާނުދެއްވ ާާެކވުން:ާވ ހަކަެދއް

ާއޮތީާ ާއޭގައި ާލިބޭނެތޯ. ާސިޓީ ާއެ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކީއްވެގެންތޯ. ތިއުޅުއްވަނީ

ާގޮތެއްާކޮންވ ހަާ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮޅުންފިލުވ ދެއްވ ށޭ ާއެ ކަތަކެއްތޯ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.  305ާނިންމުމުގެކުރިން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާ

ާނުކުތ އެއްކަމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  އ ދެ،

ާއެހެންނަމަވެ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް. ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ސް،

ނޑަށްާސިޓީއެއްާ  310ޑިފެންސްާފޯސްގެާޑިފެންސްާޗީފްާ"ސިއްރު"ާޖައްސަވ ފައިާއަޅުގަ

ފޮނުއްވި.ާސިޓީާއުރައިގެާބޭރުގައ އިާސިޓީާއުރައިގެާއެތެރޭގައި،ާސިޓީގައިާސިއްރުާ

ާރައްޔިތުެުންގެ ާއެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ މަޖިލީހުގައިާާޖައްސަވ ފައިވަނީ.ާއެާސިޓީގައި

ާ ާސިފައިންގ241ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކޮމިޓީއ އި ާއުފެދިފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށްާ ާބޭފުޅުން ާމަޖިލީހުގެ ާލަފ ދޭ ާސިފައިންނަށް ާއޮންނަ ތެރޭގައި

ާއަޅުގަނޑުާ ާއިންތިޒ މުތައް ާމިހ ރު ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމަ،  315އިންތިޒ މުކޮށްދިނުމަށް.

ާ ާހަމަާހަމަޖައްސ  ާއަދި ާރައްދުކޮށްފައި. ާވަނީ ާސިޓީ ާއެ ާމުޤައްރިރަށް ކޮމިޓީގެ

ާޖަވ ބުދިނުމުގައިާ ާޖަވ ބުދީފައި. ާވަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު ާސިޓީއަށް ާއެ އެއ އެކު

ާ ާއޮންނ ނީ ާދަންނަވ ފައި ނޑު ާބައްދަލުކުރެއްވުމުގ241ާާެއަޅުގަ ާކޮމިޓީއ އި ނަންބަރު

ާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރު ާމިމައްސަލައަކީ ާބަހުސްކުރެވެމުންދާ އިތުރަށް މަޖިލީހުގައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޖިލީހުގެ ާބަލައިގަންނަން ާމަޖިލީހަށް ާމިމައްސަލަ  320މައްސަލައަކަށްވ ތީ،

ާމެންބަރުންނ ވެސްާ ާކޮމިޓީއެއްގެ ާދ  ާއެމައްސަލަ ާނިންމަވައިފިނަމަ މެންބަރުން

ާއެދިވަޑައިގަންނަ ާބައްދަލުކުރުމަށް ާބޭފުޅުން ާމަޖިލީހުގެ ާލަފ ދޭ ވ ނަމަާޑިފެންސްގެ

ާމިހެންާ ާމިވ ހަކަ ާހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ. ާމަޖިލީހުން ާފުރުޞަތެއްވެސް އެފަދަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާސިޓީ ާއޮތްނަމަވެސް ާޖައްސަވ ފައި ާސިއްރު ާސިޓީގައި ާއެ މިދަންނަވ ލީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމ އެކުގައިހެން ާކެ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބި  325އިދ ރ އަށް

ހަކުންާސުވ ލުކޮށްާމިކަހަލަާސިޓީއެއްާލިބިއްޖެތޯާއަމީންޢ ންމަށްާރ އްޖޭގައިާނެރޭާނޫ
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ާމިދަންނަވ ލީ.ާ ާތަފްޞީލުކޮށް ާވ ހަކަތައް ާސިޓީގައިވ  ާއެހެންވީމ ، އަހ ފައިވ ތީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާފުރުޞަތުއަރުވަނީ، ާމި ާމިހ ރު ނޑު އަޅުގަ

ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާޞ ލިޙަށް. ާމުޙަންމަދު ާއިބްރ ހީމް ހުޅުހެންވޭރުާާމެންބަރު

 330ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާސަރުކ ރުންާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ"ސިާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމުއައްސަސ އަކުން ާއެއްވެސް ާދައުލަތުގެ ާސިޓީއެއްާނުވަތަ ާޖަހ ފައި  335އްރު"

ާމެންބަރެއް.ާ ާމަޖިލީހުގެ ާފަދަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަނިކުފ ނަކީ ފޮނުވ އިރުގައި

ާރައީސަކަށް.ާ ާމަޖިލީހުގެ ާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިވަނީ ާމަނިކުފ ނު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއެޑްރެސްކޮށްާ ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެޑްރެސްކޮށް ާމަޖިލީހަށް އެހެންކަމަށްވ އިރުގައި

ާސިއް ާމަނިކުފ ނަށްާފޮނުވ  ާދެކެވެޑައިގަންނަވ ގޮތުގައި ާމަނިކުފ ނު ާސިޓީތަކަކީ ރު

ާހ މަކުރ ކަށްާ ާއެ ނޑުމެނަށް ާއަޅުގަ ާއެއްޗެއްތޯ ާއޮންނަ ާކޮމިޓީއަކަށް  340ނުވަތަ

ާސިއްރުާ ާމެންބަރުންކަމަށްވ އިރު ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ނުޖެހޭނެތޯ.

ާއެހެންާ ާއޮންނ ނެ. ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާމުޢ މަލ ތެއްާހިފެހެއްޓުން ާވަކި ވީމ ،

ސަރުކ ރ ާނުވަތަާދައުލަތުގެާއެހެންާފަރ ތަކ ާގެންގުޅުމުގެާބ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ާމަނިކުފ ނަށްާއޮވޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ345 

ާ

ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާސަރުކ ރުގެާނެތް.ާމަޖި ާއިދ ރ އަށް ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދ އިރު ާހިންގަމުން ާއިދ ރ  ލީހުގެ

ާކޮމިޓީތަކާ  ާލިބެމުންދޭ.ާއެކިއެކި ާސިޓީ ާކުރިންވެސް ާމީގެ ާމުއައްސަސ ތަކުން ތަފ ތު

ާދިޔައީމަާ ާލިބެމުން ާސިޓީ ާއެދިވަޑައިގެން ާބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ާފަރ ތްތަކުން  350އެކިއެކި

ާއޮންާ ާހަމަޖެހިފައި ާއެ ާހިންގުމާ އެކަމެއް ާއިދ ރ އިން ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ާއުސޫލުގެ ނަ

ާތިޔަާ ާމިއޮތްގޮތަށް ާޙަވ ލުކުރުއްވ ފައި ާކުރުމަށް ާއެކަންތައްތައް ާފަރ ތުން މަޖިލީހުގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއަޅުގަނޑު. ާމީހަކީ ާޙަވ ލުކުރެއްވި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި
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ާއެދިވަޑަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާގޮތުގެމަތިންާއިރ ދ ކުރެއްވިއްޔ  އިގަންނަވ 

ާފަހިކޮށްދެމުންާ ާއަޅުގަނޑު ާމުއައްސަސ ތަކަށް ާއެދިވަޑައިގަންނަވ  ާއެ  355އެކަންތައްތައް

ާދ އިރ ގެާ ާހިންނަވަރު ާފުރުޞަތުމިއަރުވަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ގެންދ ނަން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙަށް.ާ

ާ

ާއަޅުގަނޑުާާޝުކުރިއްޔ ާހިންނަަވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބަހުސްގެ ާބިލުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާާއިްބރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ިލޙްާ ާމިއީ ާފުރުޞަތަކަށ2ާާްހަނދ ންވ ގޮތުންވެއްޖިއްޔ  ާއަޅުގަނޑު ާދުވަސް.  360ާވަނަ

ާމަޖިލީހުގައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދުވަހު ާލިބުނު ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑުގެ އެދި

ާމިފުރުޞަތުގައިާނެތުމު ާވ ހަކަ ާނުވ  ާބައިވެރިވެވިފައި ާއަޅުގަނޑަށް ާއެކަމުގައި ން

ާއެއްވެސްާ ާވިދ ޅުވެފައިވަނީ ާވަޞީލަތްތަކުން ާޚަބަރުފަތުރ  ާއެދުވަހު ދަންނަވަން.

ނޑުާ ނޑުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިނުވިާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ ސަބަބެއްާނެތިާއަޅުގަ

ާއަޅުގަނ ާނައީ ާމަޖިލީހަށް ާރަޖިސްޓަރކޮށްފައި.ާއެދުވަހު ާމަޖިލީހުގައި ާސަލ މް  365ޑުގެ

ާކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާއެވ ހަކަ އެހެންވީމ ،

ާނުފޫޒުންާ ާސިޔ ސީ ާވ ންވ ނީ ާބ ރުތައް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާސަލ މަތީ ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާހުާ ާމިބިލު ާގޮތުގައި. ާތަނެއްގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާކުޅުދުއްފުށީާއެއްކިބ ވެފައި ށަހެޅުއްވި

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތުން ނޑު އަޅުގަ

ާބ ރުތައްާ ާސަލ މަތީ ާސިޔ ސީ ާމަޤްޞަދަކީވެސް ާމިވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި  370މިބިލު

ސިޔ ސީާނުފޫޒުންާއެއްކިބ ވެފައިާއޮތުމުގެާމުހިންމުކަންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ

ާހުށަހަޅުއްވަމުންާޤަބޫލުފުޅު ާބިލު ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ރެއްވޭތީކަމުގައި

ާމަޤ މަށްާ ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާމިވަނީ ާވިދ ޅުވެފައި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ރިއްޔ ާހިފެހެއްޓުމެއްނެތިާޖުމްހޫމީހަކުާޢައްޔަންކޮށްާވަކިކުރުމަކީާހަމައެކަނިާރައީސުލް

ާއިޚްތިޔ ރެއްާ ާބ ރަކ  ާއޮންނަ ާމިހ ރުާދީފައި ާޤ ނޫނުގައި ާސިފައިންގެ  375ކަމަށް

ާގޮތުގަމަތިންާ ާއެއްގޮތްވ  ާޤ ނޫނުތަކ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއޮތުމުން ބަޔ ންކޮށްފައި

ާނެތިާ ާނުފޫޒެއް ާއެއްވެސް ާސިޔ ސީ ާގޮތެއްގައި ާޒިންމ ދ ރު ާދައުރު ސިފައިންގެ

ާޤަބޫލުކުރެއްވު ާކުރިމަތިވަމުންދ ކަމަށް ާހުރަސްތަކެއް ާގެންދިއުމަށް ންާކުރިއަށް

ކަމުގައި.ާހަމަާޔަޤީންނުންވެސްާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޤަބޫލުކުރެވިފައިާމިއޮތީާ

ާހުރަސްތަކެއްާ ާއެ ާއެއްކިބ ވެ ާނުފޫޒުން ާސިޔ ސީ ާޙަރަކ ތްތައް ާސިފައިންގެ  380މިވަގުތު
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ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާހުރުންކަމުގައި ާދަތިތަކެއް ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތް ނެތި

ާވ ހަކަާ ާޢިއްޒަތްތެރިާޤަބޫލުކުރެވޭ ާބައެއް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާތ އީދުކޮށް ާމިކަމަށް .

ާމިސ ލުތައްާ ާބައެއް ާއަދި ާވ ހަކަދައްކަވ ފައި. ާވަނީ ާކުރީދުވަހު މެންބަރުން

ާހަމައެއްނެތިާ ާއެއްވެސް ާވަޒީފ އިން ާއޮފިސަރުން ާބައެއް ާސިފައިންގެ ދައްކަވަމުން

ާ ާބައެއް ާކޮމ ންޑަރުން ާބައެއް ާވ ހަކައ އި، ާއަރުވ ލެއްވުނުާވަކިކުރެއްވި  385ތަންތަނަށް

ާއެއީާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ ވ ހަކަާވިދ ޅުވެފައިވޭ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީ

ާޤަބޫލުނުކުރާ  ާމިކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާވެދ ނެ. ާގޮތްކަމަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަން

ނެ.ާމީހަކަށްާވ ނަމަާއޭގެާއިނދިކޮޅަށްާދެއްކޭނެާވަރަށްާގިނަާވ ހަކަތައްވެސްާހުންނ 

ާ ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާސަލ މަތީާބަހުއެހެންކަމުން ާޚ އްޞަކޮށް ސެއް،

ާދެއްކުމަށްާ ާމ ޙައުލެއްގައި ާމިފަދަ ާވ ހަކަ ާބައެއްގެ ާހިމެނޭ  390ބ ރުތަކުގައި

ާދަންނަވ ނަމަާ ާމިސ ލަކަށް ާކެމެއްނޫންކަމުގައި. ާރަނގަޅު ާއެހ  ފުރުޞަތުދިނުމަކީ

ާއެާ ާބަޔަކު ާހިމެނޭ ާބ ރުތަކުގައި ާބައިވެރިވ ާސަލ މަތީ ާޙަރަކ ތްތަކުގައި ާސިޔ ސީ އީ

ާވަކިކުރަން.ާ ާސިފައިންގެއިން ާޖެހޭނީ ާއެބަޔަކު ާވަގުތުން ާހަމަ ާވ ނަމަ ބައެއްކަމަށް

ާ ާއުޅ246ާާޭޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާސިފައިންގެތެރޭގައި ާބުނ ގޮތުން ާމ އްދ ގައި ވަަނ

ާޙަރަކ ތެއްގައިާ ާއެއްވެސް ާސިޔ ސީ ާއޮފިސަރުންނަކީ ާސިފައިންގެ  395މީހުންނަކީ،

ާބަާ ާހަމައެގޮތަށް ާބައެއްނޫން. ާބަޔަކަށްާދައުލައިވެރިވެގެންވ ނެ ާހ މަކުރ  ާސިއްރު ތުގެ

ާމިާ ާއެހެންކަމުން ާނުވ ނެ. ާމީގެންާބަހުވެގެންވެސް ާދައްކަންވެއްޖިއްޔ  ާދެކޮޅަށް ސް

ާ ާއެހެންކަމުން ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމ ރަނގަޅުވ ނެކަމަކަށް ނޑުާނަތީޖ  އަޅުގަ

ާބަހު ާމި ާބިލުާސްތެރެާހަމަގައިމުވެސް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވަންނ ނަން. އަކަށް

ާމިވަނީާ ާވިދ ޅުވެފައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު  400ހުށަހަޅުއްވަމުން

ާކޮމ  ާބްރިގޭޑިއަރ، ާޗީފްއ އި ާއިން ާދިނުމ އިާންޑަރ ާވަޒީފ  ާއޮފިސަރުން އިސް

ާއޮާ ާއޭގައި ާބަހެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާވަކިކުރުމުގައި ާތުމަށް.ވަޒީފ އިން

ާކުރެވިދ ނެކަމެއްާބ ވައޭ.ާ ނޑުގެާސުވ ލަކީ،ާމިއީާސިޔ ސީާނުފޫޒުންާއެއްކިބ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާހިނގައްޖެާމިމަޖިލީހުގައިާއޮންނަާސަލ މަތީާބ ރުތަކުގެާ ާއަޅުގަ

ާވަކިާ ާހޮވިގެންދިޔަގޮތް. ާކޮމިޓީއަށްާކޮމިޓީ ާއެ ާހޮވުމުން ާކޮމިޓީ ާއެ ާބުރަވެ  405ފަރ ތަކަށް

ސިޔ ސީާބ ރުާާމިއޮތްދިނުމުންާހަމަގައިމުވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާމިބ ރުތައްާ

ާއެާ ާބ ރު ާސިޔ ސީ ާއެ ާހަމަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ނެތްކަމުގައިވީނަމަވެސް
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ާއެހެންކަމުންާދެވުނީކަމުގައި ާދެކެނީ. ާބައެއްާާއަޅުގަނޑު ާމިބިލުގެ ާއަޅުގަނޑަށް

ާތ އީދުކުރެވުނު ާމީގައިާކަންތައްތަކަށް ާކަންތައްތަކަށްާނަމަވެސް ާބައެއް ހުރި

ނޑުވެސްާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާވ ހަކަވެސް  410ތ އީދުނުކުރެވޭ

ާސިފައި ާޑިސިޕްލިާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާމިލިޓްރީ ާތެރޭގައި ާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާންގެ ނެއް

ާފަދައިންާ ާއޮންނަ ާޔަޤީންކަން ާވަޒީފ ގެ ާމީހުންނަށް ާތިބޭ ާވަޒީފ ގައި ސިފައިންގެ

ާހަމަތަކަކާ ާސިފައިންގެ ާވަކިކުރެވޭނެ ާވަޒީފ އިން ާމީހުން ާތިބޭ ވަޒީފ ގައި

ާވަކިކުރުމުގެާ ާވަޒީފ އިން ާއެ ާއަދި ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާޤ އިމްކުރެވިފައި އުސޫލުތަކެއް

ާކަހަލަގޮތަކަ ާދެވޭ ާތެރެއިން ާމ ޝަލްއެއްގެ ާކޯޓް ާއެތެރެއިން ާއެތ  ާއޮތުމަކީާބ ރު  415ށް

ާފައިންގެާވަޒީފ އިންާވަކިކުރުން،.ާސިކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކެންއެންމެާރަނގަޅުގޮތް

ސިފައިންގެާއޮފިސަރުންާވަޒީފ އިންާވަކިކުރުމުގައިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާދައުރެއްާ

ނޑަށްާއެހ ބޮޑަށްާތ އީދު ފުރުޞަތުގައިާނުކުރެވޭާކަމެއްކަމުގައިވެސްާމިއޮތުމަކީާއަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިާރދަންނަވަން.ާހަމަާއެފަދައިންާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްގެާޓ  މެއްާކަ

ާއެާ ާގަވ އިދުއޮތުމ އި، ާއުސޫލުތަކެއް ާހަމަތަކަކ  ާވަކިކުރެވޭނެ ާލިޔެވިާވަޒީފ ގައި  420ގައި

ާތ އީދުކުރާ ތަފު ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތުމަކީ ާހ މަވެފައި ާގޮތްތައް ާއެކަންކުރެވޭނެ ސީލުކޮށް

ާއެހެންކަމުންކަމެއްާ ާދަންނަވަން. ާމަޖިލީހަށްާާކަމަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު މިބިލު

ާބަ ާކޮމިޓީގައި ނޑުމެންނަލައިގަނެ ާއަޅުގަ ާގެނެއުމަކީ ާއިޞްލ ޙުތައް ށްާގެންނަންޖެހޭ

ާވ ހަކަާ ާތ އީދުކުރ  ާއެކަމަށް ާއަޅުގަނޑު ާފެންނ ތީ ާކަމެއްކަމަށް ކުރެވިދ ނެ

 425ާދަންނަވަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާމެންބަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުގައިާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ރު.

ާމަޖިލީހުގެާ ާވަނީ ާވ ހަކަފުޅު ާވިދ ޅުވެލެއްވި ާބެހޭގޮތުން ާހ ޒިރީއ އި ކުރީދުވަހުގެ

ާސަމ ލުކަމަށްވެސް ާއެކަމ ާއިދ ރ ގެ ާއަދި ާއަޅުގަނޑުާގެނެސްދެއްވ ފައި. ގުޅިގެން

ާހ ޒި ާމަޖިލީހަށް ާވެބްސައިޓުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބެލިބެލުމުގައި  430ރުވެވަޑައިގަންނަވާ އެކަން

ާއިރ ދ ކުރެވިއްޔާ  ާމިއަދު ާއަދި ާގެންދަނީ. ާޝ ޢިއުކުރަމުން ާހ ޒިރީ ބޭފުޅުންގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާފޮނުވަން ާއެބަ ާސިޓީއެއް ާމީޑިޔ އަށް ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބަޔ ންކުރައްވާ  ާމީޑިޔ ގައި ާބެހޭގޮތުން ާހ ޒިރީއ އި މެންބަރުންގެ

ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންގެާާބަޔ ންކުރެއްވުންތަކުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ވެބްސައިޓްގައި
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ާމަޢުލޫމ ތު ާއެކަމ ބެހޭގޮތުން ާޝ ޢިކޮށްފައިވ ގޮތަށް ާއެ  435ފ ޅުކުރައްވަމުންާާހ ޒިރީ

ާއެދިވަޑައިގެންނެވިގޮތަށްާގެންދެވުމަށްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، އެދި.

ާ ާފުރަތަމަ ާމިހ ރު ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާއެބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފުރުޞަތަށްާއެކަން

ނޑުާމިހ ރުާންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ ާނިމުނީ.ާއެދިވަޑައިގެންފައިވ ާހުރިހ ާބޭފުޅު އަޅުގަ

ާ ާމިހ ރުވެސް ާހުޅުވ ލ ނަން. ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރަކ5ާާުދެވަނަ ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެބައޮތް. ާފުރަތަމަާާއެދިވަޑައިގެންފައި ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު  440އަޅުގަ

ާ ާވަރަށްގިނަ ާފުރުޞަތުގައިވެސް ާވ ހަކަފުޅ3ާާުބޭފުޅުން ާމިހ ރު ާމަތިން ދުވަސް

ާކޮންމެާ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާއޮތީ ާޤަސްދުކޮށްފައި ނޑު ާއަޅުގަ ާވަނީ. ދައްކަވ ފައި

ާ ާމެންބަރަކަށް ާދ3ާެޢިއްޒަތްތެރި ާމިގޮތަށް ާއެރުވުމަށް. ާވަގުތުކޮޅެއް ވަނަާމިނެޓްގެ

މެންބަރަކުާާޒަތްތެރިފެށުމުގެާކުރިންާއަދިވެސްާއެއްާޢިއްފުރުޞަތަށްާވަގުތުާއަރުވަން

ާފުރުޞަތަށް....ާ ާކުރިންާފުރަތަމަ ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތަށްާވަގުތު ާދެވަނަ ނޑު  445ާއަޅުގަ

ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާކުޅުދުއްފުށީާ

ާވިދ ޅުވު ާބޭނުންފުޅުނަމަ ާވިދ ޅުވ ން ާއެއްޗެއް ާއަލީގައި ާވ ހަކަތަކުގެ ާމަށްާމިދެކެވުނު

ާޝުކުރިއްޔ .ފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާދެކުނުާދ ިއރ ގެާކުޅުުދއްފުށީާ ާމި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިނގަމުނ3ާްޝުކުރިއްޔ  ާމަތީން  450ާމިދާ ާދުވަސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާބަހުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާވަރަށްގިނަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާހުށަހެޅި ާއަޅުގަނޑު ާސްގައި

ާމެންބަރުންނަށްާމެންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއެކަމަށްޓަކައި ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަފުޅު ބަރުން

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވުނުާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުގަ ނޑު އަޅުގަ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެއްކަމަކަށްާ ާހުރިގޮތް ާވިސްނުން ާއަޅުގަނޑުގެ ާނުކުތ ތަކަށް ބައެއް

ާގެ ާފ ހަގަކުރައްވަމުން ާޙަވ ލުކުރެވިފައ241ާާިންދަވ ފައިވަނީ ާކޮމިޓީއަށް  455ނަންބަރު

ާހަމަޖެއްސުންާ ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާސިފައިންގެ ާތެރޭގައި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ާމި ާކޮމިޓީއ އި ާއެ ާއެހެންކަމުން، ާނުވ ކަމަށް. މަސްޢޫލިއްޔަތުާާހިމެނިގެން

ާދަންނަވަ ާޖަވ ބުގައި ާއޭގެ ާވ ހަކައަކީ،ޙަވ ލުނުކުރެވޭނެކަމަށް.ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުން ާން

ނޑު ާބިލ241ާާުާއަޅުގަ ާއެކުލަވ ލ  ާބިލު ާއޮންނަގޮތަށް ާދައުރެއް ާކޮމިޓީގެ ނަންބަރު

ާވިސްނިގެންނޭ.ާ ާއެކަމ މެދު ާވަކިގޮތަކަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވަނީ  460ޑިޒައިންކޮށްފައި

ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ާދުއްގޮތުގައި ނޑު ާވ ހަކަާާއަޅުގަ ާއޮފިސަރުންގެ ާދަރަޖައިގެ މަތީ
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ާމަޤ މ އި،ާޤަދަރ އި،ާހުޅުވ ލެވި ާއެބޭފުޅުންގެ ާމަޖިލީހެއްގައިާދެއްކުމަކީ ާޢ ންމު ފައިވ 

ާބަންދުާ ާތަންކޮޅެއް ާކަމަކަށްވ ތީ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހައިބަތައްވެސް

ާބެލިއިރު ާކޮބައިތޯ ާމިކަންކުރެވޭނެގޮތަކީ ާކޮމިޓީއަކ241ާާީާމ ހައުލެއްގައި ނަންބަރު

ާ ާއުފައްދ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނުހިނގ ގޮތްާސީދ  ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް  465ސަލ މަތީ

ާކޮމީޓީއެއް ާދީފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރު ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާ،ބެލުމަށް

ާފޮނުއްވުންާ ާކޮމިޓީއަށް ާއެ ާއޮތީމ  ާއެހެން ާއެކޮމިޓީ ާއެހެންވީމ ، އުފެއްދުމެއް.

ާޖަާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ކަމަށްާރަނގަޅުވ ނެާާލްސ އަކަށްވުރެހުޅުވ ލެވިފައިވ 

ާބ އްވ ގޮތަށްާ ާދައުރެއް ާކޮމިޓީގެ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނިގެން ނޑަށް އަޅުގަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއިތުރަށް ާއަދިވެސް ާޖަވ ބުގައި ާއޭގެ ާއެވަނީ.  470ހަމަޖައްސ ފައި

ާ ާބޭނުންވަނީ، ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާދަންނަވ ލަން ާވަކިާކޮމިޓީގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ކަމުގައި

ާއޮވެއްޖިާވ ހަކަާ ާބުނެފައި ާޤ އެއް ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްާއްޔ މު ާއިތުރު ާއެއަށް ނޫނުން

ާވިާ ާއެވިދ ޅުވ  ާނުދެވޭނެކަމަށް ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ،ާދ ޅުވުމަށް އޮތް

ާ ާހެއްދެވޭނެާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކު ާކުންފުނި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ނޯވޭ

ާމ އްދ އެއްގައިާޤ ނޫނުއަސ ާވ ހަކައެއްވެސް. ާއެއްވެސް  475ސީގައި

ާބ ރުާމްހޫރިއްރައީސުލްޖު ާހެދުމުގެ ާކުންފުނި ާއެއީ. ާބ ރެއްނޫން ާލިބިގެންވ  ޔ އަށް

ާޤ ނޫނުން.ާ ާކުންފުންޏ ބެހޭ ާހޯއްދަވަނީ ާއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމިާ ާދޭާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމ އްދ އަކުން ާއެއްވެސް ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާއެއީ ާޢައްޔަންކުރުމަކީ. ާފޯސް ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާސިފައިންގެާާ،ބ ރެއްނޫން

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާބ ރެއް. ާލިބިވަޑައިގަންނަވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް  480ޤ ނޫނުން

ާގުޅޭގޮތުންާއޮންނ ނީާ ާމ އްދ ގ115ާާެސިފައިންނ އި،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ވަނަ

ާއޮންނ ނީ ާޢަމަލުކުރަންާާ،)ޓ(.ާއޭގައި ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޚިދުމަތްތަކަށް ސަލ މަތީ

ާ ާއުސޫލުތަކަށް ާއެއީާލ ޒިމްކުރ  ާކަށަވަރުކުރުން ާތަބ ވ ކަން ާޚިދުމަތްތަކުން ސަލ މަތީ

ާބެހޭގޮތުންާ ާސިފައިންނ  ާދެން ާގޮތުގައި. ާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެާ ާބ ރުތަކެއް ާހުރިހ  ާލިބިވަޑައިގަންނަވ   485ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާޤ ނޫނުގެާތެރެއިންާ ާޤ ނޫނަކީާ.ާސިާލިބިވަޑައިގަންނަވަނީާސިފައިންނ ބެހޭ ާފައިންނ ބެހޭ

ާއުފެއްދުމެއް. ާމަޖިލީހުގެ ާއެާާރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުން ބ ރުާރައްޔިތުންގެ

ާފެނިވަޑައިގަންނަވައިގެންާ ާޙަވ ލުކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްތ އ އި
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާބ ރެއް. ާއޮތް ޙަވ ލުކުރައްވ ފައި

ާލިބިވަޑައިާ ާނިގުޅައިގަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާބ ރެއް ާއަޅުގަނޑުާގަންނަވ   490ތުމަކަށް

ާމަޖިލީހަށްާމަސައްކަތެއް ާރައްޔިތުންގެ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއަދި ނުކުރަން.

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނުކުރަން. ާމަސައްކަތެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރުކުރ ކަށްވެސް ބ ރުތަކެއް

ާބޭ ާގެންނަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ނުންވަނީާހަމައެކަނި

ާ 70ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާނަންބަރު.ާއިސްލ މްދީނުގެާއަސްލަކާ 2ާވަނަ ވަނަ

ާކޮންމެާ ާބޭނުންވެއްޖެ ާގޮތުގެމަތިން ާހެދުމ އި،ާާޚިލ ފުނުވ  ާޤ ނޫނު ާބެހޭގޮތުން  495ކަމަކ 

ާރައްޔިތުންގެާ ާބ ރު ާބ ޠިލުކުރުމުގެ ާޤ ނޫނު ާގެނައުމ އި، ާއިޞްލ ޙު ޤ ނޫނަށް

ާ ާލިބިދީފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ އަކީ. ާއެ ވަނ70ާާަމ އްދ އެއް

ާ ާހުށަހަެަޅ ފައ2ާާިމ އްދ ގެ ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑު ާނަންބަރު. ާމިދެންނެވިާާވަނަ ވަނީ

ާއެާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާދަށުން ާމައިާމ އްދ ގެ ާބަލ ފައި. ާލިބިދޭކަމަށް ބ ރު

ާއޮތްކަމަށްވ ނަމަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރު ާއިޞްލ ޙުާާޤ ނޫނުހެދުމުގެ  500އެއަށް

ާއަޅުގަނ ާއޮންނ ނެކަމަށް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާބ ރުވެސް ޑުާގެނައުމުގެ

ާއެހެންކަމުންާ ާލިބިދޭާާޤަބޫލުކޮށްގެން. ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާވިދ ޅުވިާ ާމަސައްކަތްކުރ ކަމަށް ާކުޑަކުރުމަށް ާނިގުޅައިގަތުމަށް ާއަޅުގަނޑު ބ ރެއް

ނޑުާއެއްބަސްވ ންާނެތްވ ހަކަތަކަށްާއަޅުާ ގައިާސްާބަހުވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެންާާގަ

ނޑިވަޅުތަކުގައިާރައީސްގެާހުޠޫރަތްާތެރިނުރައްކ އުފެދުނުާދެވަނަާނުކުތ އަކީާ  505ތެރިާދަ

ާ ާޗީފް ާދަތިވެދ ނެކަމަށް ާއަދ ކުރުމަށް ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާފޯސްާއޮފް ޑިފެންސް

ާފަ ާއެހެން ާދައުރު ާވަކިކުރުެުގެ ާޚިއްޞ ކުރ ގޮތަށްާޢައްޔަންކުރުމ އި ރ ތަކ 

ާޑިފެންސްާ ާއޮފް ާޗީފް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ އޮވެއްޖެކަމަށްވ ނަމަ.

ާދު ާކޮންމެ ާދެފޯސްއަކީ ާދުވ ލަކު ާޢައްޔަންކުރ  ާމަޤ މެއްނޫނޭ.ާވަހަކު ާވަކިކުރ  ފަހަރު

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާސިފައިންގެ ާއޭގެއިތުރަށް ާހަމަ ާނަންބަރުނ9ާާްއަދި  510ވަނަ

ާސިފައިންގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާލިބިވަޑައިގަންނަވައޭ. ާބ ރުތައް ާވަރަށްގިނަ އަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާބ ރު ާކުރެއްވުމުގެ ާއަމުރު ާވަކިވަކިން ާބޭފުޅަކަށް ކޮންމެ

ާބ ރުާ ާލިބިވަޑައިގަންނަވ  ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާސިފައިންގެ ލިބިވަޑައިގަންނަވ .

ާ ާބ ރު، ާކުރެއްވުމުގެ ާއިޚްތިޔ ރު ާއިޚްތިޔ ރުާއަމިއްލަފުޅަށް ާއެ އަމިއްލަފުޅަށް

ާއަދިާ ާލިބިވަޑައިގަންނަވ . ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާބ ރު  515ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ
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ާއިންޒ ރުދެއްވުމ އި،ާ ާނަޞޭޙަތްދެއްވުމ އި، ާއޮފިސަރުންނަށް ާއެކިއެކި ހަމައެހެންމެ

ާކުރެއްވުމ އި ާސަސްޕެންޑް ާމި، ާބަންދުކުރެއްވުމ އި ާމިހ ރުވެސްާއިދ ރީ ާހުރިހ ކަމަކީ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންވީމ ، ާކަންކަން. ާހަމަޖެހިފައިވ  ާތެރޭގައި ާއުސޫލުތަކުގެ އެތ ނގެ

ާބޭފުޅަކުާ ާމަޤ މަށް ާއިސްވެރިޔ ގެ ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ާބޭނުންވަނީ، ދަންނަވަން

ާއެާޢައްޔަންކުރައްާ ާބޭފުޅަކަށް ާއެހެން ާއެމަޤ މުވ އިރުގައި ާވ ޖިބުތައް  520މަޤ މަށްާގެ

ާާ...ޢައްޔަންކުރެއްވުން.

ާ

ާތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭނުންވީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާގެންދެވުން ާކުރިއަށް  10ާ525ވ ހަކަފުޅު

5ާމިނެޓްގެާތެރެއަށްާވ ހަކަފުޅުާފައްތަވައިދެއްވުންާއަޅުގަނޑުާއެދޭާވ ހަކަ.ާމިހ ރުާ

ާމިނެޓްވީ.ާ

ާ

ާއަާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާހުރިހ ާއެހެންވީމ ، ާމިދެންނެވި ާވ ހަކައަކީ ާއުޅުނު ާދަންނަވ ލަން ާއޭރު ާޅުގަނޑު

ާޑިފެންސްާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާއޮފް ާޗީފް ާހުންނައިރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް  530ާފޯސްގެާބ ރުތަކެއް

ާޢަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭފުޅަކު ާވަކިާމަޤ މަށް ނަންބަރ241ާާުާކުރެއްވުމުގައިއްޔަންކުރެއްވުމ އި

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާކޮމި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމަޝްވަރ ކުރެއްވުމަކީ ޓީއ އެކުގައި

ާދެންާ ާޤަބޫލުނުކުރަމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަކަށް ާދަތިފުޅުވެދ ނެ އަދ ކުރެއްވުމަށް

ާނޫނޭ.ާ ާނިޒ މެއް ާބަރުލަމ ނީ ާވަނީ،ާމި ާވިދ ޅުވެފައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ާނިޒ  ާރިޔ ސީ ާނިޒ މެކޭ. ާރައްޔިތުންގެާރިޔ ސީ ާސިފައެއް ާބަރުލަމ ނީ  535މެއްގައި

ާތ އީދުކޮށްާ ާނިޒ މަކަށް ާރިޔ ސީ ާމިއީ ާއަޅުގަނޑު ާއުޅެނީއޭ. ާހޯދަން މަޖިލީހަށް

ާއެވިދ ޅުވާ  ާއެހެން ާމިއަދު ާއެކަކު. ާމަސައްކަތްކުރި ާއެންމެބޮެަޑަށް ރ އްޖޭގައި

ާބޭފުާ ާވ ހަކަދެއްކެވި ާތ އީދުކުރައްވ  ާނިޒ މަށް ާބަރުލަމ ނީ ާއެއީ ޅުން.ާބޭފުޅުން

ާނިޒ މުާ ާނަސީބެކޭާމިއަދުާރ އްޖޭގައިާބަރުލަމ ނީ ާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީ ނޑު އަޅުގަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާސަބަބަކީ، ާއޮތްކަން. ާނިޒ މު ާރިޔ ސީ  540ނެތި

ާޕ ޓީއަކަށްާ ާއެހެން ާނޫން ާޕ ޓީ ާވެރިކަންކުރ  ާރައީސްކަން ާނ އިބު ރައީސްކަމ އި،

ާބަރު ާމިރ އްޖޭގައި ާހިސ ބަކީ ާބަދަލުވި ާއޮތްނަމަ ާނިޒ މު ވެރިކަންާލަމ ނީ
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ާނިޒ މެއްާ ާރިޔ ސީ ާމިއޮތީ ާބަދަލުނުވެ ާމިވެރިކަން ާމިއަދު ާވަގުތެކޭ. ބަދަލުވެގެންވ ނެ

ާއޮތީމައޭ. ާމިދެންނެވިއަޅުާާރ އްޖޭގައި ާމަސައްކަތްކުރީ ނޑިވަޅުާގަނޑު ާދަ ކަހަލަ

ާވެ ާރ އްޖޭގެ ާކަމެއްގައި ާހަލަބޮލި ާއަންނަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ  545ރިކަމުގެާތަކުގައި

ާހުރުމަށޭ.ާ ާއިންތިޒ މްވެފައި ާދައުލަތުގައި ާރ އްޖޭގެ ާކަންކަން ާނުގުޑ ގޮތަށް މަޤ މުތައް

ާވ ހަކަާ ާމީހެއްކަމަށް ާތ އީދުކުރ  ާބަރުލަމ ނީއަށް ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއަދު އެހެންވީމ ،

ާރަނގަޅުގޮތެއްދެ ާއެއީކީ ާއްކެވުމަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާސިފައެއްާނޫން. ބަރުލަމ ނީ

ާ ާޤ ގެންނ ކަށްނޫން. ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ239ާާިނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާއޮތްާ ާއިތުރަށްާާލިޔެފައި ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްޗަށް  550ބ ރެއްގެ

ާއޭ ާދެން، ާހިމ ނަކަށްނޫން. ާކަންކަން ާމުހިންމުާގެތެރެއަށް ާއެންމެ އުފެދުނު

ާފެންވަރުގައިތޯ ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާހޯދ ނީ ާރުހުން ންބަރުާނ241ާަާ،އެއްވ ހަކައަކީ

ާބ އްވ ނީތޯ.ާ ާހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ާއެކަން ނޑައަޅ ފައި ާކަ ާދައުރެއް ާނުވަތަ ކޮމިޓީގައިތޯ

ާ ާނެތް ާމައްސަލައެއް ނޑުގެ ާކުރެއްވިޔަސ241ާްއަޅުގަ ާކޮމިޓީްނާމިކަން ާ.ނަންބަރުގެ

ާމިކަންާ ާފެންވަރުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާނެތް ާމައްސަލައެއް ނޑުގެ  555އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިާރައްޔިތުންގެާކުރެއްވިޔަސް.ާއަޅުގަނޑުގެާމައް ސަލައެއްނެތްާދައުރެއްާކަ

ާދައުރުވާ  ނޑައެޅިގެން ާކަ ާދައުރެއް ާތެރެއިން ާއުސޫލެއްގެ ާވަކި ާނުވަދެ މަޖިލީހަށް

ާމަޤ މެއްާ ާއޮންނަންވެސް. ާއެާގޮތުގައި ާހުރެގެން ާސަބަބުތަކެއް ާވަކިވަކި އަދި

ާއަޅުާ ާދިޔަސް. ާހަމަޖެހިގެން ާބ ރު ާވަކިކުރުމުގެ ާހަމައެކަނިާސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނޑު ގަ

ާދެމިހުންނަާ ާހެޔޮކަމުގައި ާހިތްޕުޅު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިކުރަނީ  560މަސައްކަތް

މަޤ މަކަށްާއެާމަޤ މުނުވުމަށް.ާބޭނުންފުޅުއިރަކުާބޭނުންފުޅުާވަގުތެއްގައި،ާބޭނުންފުޅުާ

ާއެސަބަާ ާމަޤ މަކަށް ާވަކިކުރެވޭ ާނުާބަކަށް ާމީހ އަށްާވުމަށް.ާއެމަޤ މު ާހުންނަ ާމަޤ މުގައި

ާއޮތުމަށްާ ާޙިމ ޔަތެއް ާވަކިާާ.ރައްކ ތެރިކަމަކ  ާގެއަށްދ ންޖެހެނީ ގެއަށްދ ންޖެހޭނަމަ

ާމިނޫންާ ާހުރުމަށް. ާއޭނަ ާޙ ލަތެއްގައި ާއެނގޭ ާމެދުވެރިވީމަކަން ސަބަބުތަކެއް

ާމި ާއެދުމަކީ ާއަޅުގަނޑުގެ ާނެތް. ާއަޅުގަނޑުގެ ާސަބަބެއް  565ޢިއްޒަތްތެރިާާއެއްވެސް

ާމިދެންނެވިާ ާމެންބަރުން ާބިލުާާމަޖިލީހުގެ ާކޮށްދެއްވ  ާރިޢ ޔަތް ނުކުތ ތަކަށް

ތެރިާދެއްވ ާޢިއްޒަތްކޮމިޓީއަކަށްނަމަވެސްާގެންގޮސްދެއްވ ާބިލުާމަޖިލީހުންާބަލައިގަނެ

ާފެނިވަޑައިގަންނަވ  ާބިލުާާ،މަޖިލީހަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަކ އެކު ބަދަލުތަކަކ 

ޤަބޫލުކޮށްދެއްވު ާޝުކުރިއްޔ .ާން.ރަނގަޅުކުރައްވާ 
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ާފުރަތަމަާާާެދއްެކވުން:ޔ ސަތުންާވ ހަކަރި ާއަޅުގަނޑު ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރަޝީދުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެެެރި ާދ އިރ ގެ ާއިސްދޫ ާއަރުވަނީ މިފުރުޞަތު

ާާމް.އިބްރ ހީާ

ާ

ާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   575މިބިލާ `.

ާބެހޭގޮތުންާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާއަްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާ ާވަރަށްގިނަ ާވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރު ާފަހަރުވެސް ާމެންބަރުންާާދެވަނަ

ާވ ހަކަފުޅުތަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފައިދ ހުރި ާދަންނަވ ލަންާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ފައިވޭ. ކެއް

ާދ އިރ ގެާކުޅުދުއްފުށިާބޭނުންވަނީ ާޢިާާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ އްޒަތްތެރި މެންބަރު

ާނިޒ ާ ާރިޔ ސީ ާއެއީ ާރިޔ ސީއެބިލުގައި ާނުވަތަ ާތަންދީގެން  580ާގެާނިޒ މުާާމަކަށް

ާދަންނަވަންާ ާއަޅުގަނޑު ާބިލެކޭ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއެއްގޮތަށް އަދިާާ.އުސޫލުތަކ 

ާއަޅުގަާ ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ާދެންމެ ާތ އީދުކުރަން.ާއެމަނިކުފ ނު ާވަރަށް ނޑު

ާޤަމިލިޓް ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއުސޫލެއްކަމަށް ާއޮންނަ ާނިޒ މުގައި އުމުގެާރީ

ހުންނަާބޭފުޅަކުާއެބޭފުޅަކުާބޭނުންފުޅުވ ހ ާވަގުތަކުާމަޤ މުންާާއެންމެާއިސްވެރިއަކަށް

ާމިލިާ ާއެއީ ާއިސްކުރެއްވުން ާބޭފުޅުން ާއޮންނަާޓްވަކިކުރައްވ ،ާމަޤ މަށް ާނިޒ މުގައި  585ރީ

ާއަާ ާމިސ ލަކަށްާއުސޫލެއްކަމަށް ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ާއެގޮތަށްާާ،ޅުގަ ކިއުބ ގައި

ާކޮންމެާ ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރަމުންދ ކަން އެކަންތައްތައް

ާޖޮބްާ ާމަޤ މުތަކަށް ާއެހެން ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާއެފެންވަރުގެ ބޭފުޅަކަށްވެސް

ސޫލުާބޭނުންވ ނެ.ާއުާސެކިޔުރިޓީާއޮންނަާފަދައިންާއެފަދަާމަޤ މުތަކަށްވެސްާހަމަާއެ

ާދެކޭގޮ ނޑު ާއޮތުމުން،ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއެގޮތަށް ާވަކިކުރުމާ ތުގައި ާމަޤ މުން  590އެބޭފުޅަކު

ާޖ ގައެއްާާގުޅިގެން ާއަޅުވ ކަށް ާއިލްޒ މް ާއެ ާއިސްތަށިފުޅުގައި ާބޭފުޅެއްގެ ވަކި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނިޒ މު ާރިޔ ސީ ާއެއޮތީ، ާނިޒ މުގައި ާރިޔ ސީ ނޯންނ ނެ.

ންމެާޑިމޮކްރަސީާއުސޫލ އިާއެންމެާގ ތްާނިޒ މަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާއެ

ނޑުާއަދިވެސްާއެއްފަހަރުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ އަޅުގަ

ާތ އީދުކުރާ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު  595އަލްއުސްތ ޛު

ނޑުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްާ ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވ ހަކަާއަޅުގަ
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ާވ ހަކަާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަޑައިގެންނެތްކަމީާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާ ާމިތ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ދައްކަންވީއިރު،

ާއެމަނިކުފ ނުާާދެރަކަމެއްކަމަށް ާފަހުން ާއެންމެ ާއެހެނީ ާދެކެން. ނޑު  600އަޅުގަ

ޖަވ ބުދެއްވ އިރުާމިހުރިހ ާއެއްޗެއްސަށްާބައްލަވ ލައްވ ފައިާޖަވ ބުާއަރުވ ނަމަާއެކަންާ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކެނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާހިނގ ނެކަމަށް ާރަނގަޅުގޮތުގައި އެންމެ

އްސަލައަށްާއަލިއަޅުއްވ ލައްވ ާނުވަތަާސިފައިންގެާވަޒީފ އިންާމީހުންާވަކިކުރުމުގެާމަާ

ާރ އްޖޭގެާ ާހިތަށްއަރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދައްކަވ އިރު، ާސެކިއުރިޓީއ އިމެދު ޖޮބް

ާއެއީާ ާކޮންފަރ ތެއްބ ވައޭ. ާސެކިއުރިޓީއަކީ ާޖޮބް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  605ޢިއްޒަތްތެރި

ޤ ނޫނުގައި.ާހަމަާާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްކަމަށްވ ނެ.ާއެކަމަކުާއެހެންތޯާއެކަންާއޮތީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާރ އްޖޭގެ ާކޮންމެހިނދެއްގައި ާބޭނުންވެއްޖެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާނެގުމުގެާ ާވޯޓު ާނޯކޮންފިޑެންސް ާމީހެއްގެ ާހުންނަ ާމަޤ މުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ފުރުޞަތުާއެބައޮތްާމިތ ނގައި.ާއެއީާމިރ އްޖޭގައިާހުރިާއެންމެމަތީާވެރިޔ .ާއެކަމަކުާ

ާއެބައޮ ާނިޒ މެއްގައިާއެކަން ާރިޔ ސީ ާއެހެންވީއިރު ާމަޖިލީހަށް. ާރައްޔިތުންގެ  610ތް

ާނުވަތަާ ާމީހަކު ާހުންނަ ާކޮމ ންޑްގައި ާދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެމަޤ މުންާ ާމީހަކު، ާހުންނަ ާކުރަން ާކަންކަން ާކޮމ ންޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާކިޔ ފަާ ާސެކިއުރިޓީއޭ ާޖޮބް ާނުވަތަ ާކުރީމާ ވަކިނުކުރެވޭނެގޮތަކަށް ާކަންތައްތަކެއް އި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެންމެ ާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާދެންހަމަ ާމިއީ ާކިހިނެއްތޯ ާމިވަނީ ދެން

ާވ ހަކަފުޅުގައިާ ާނަޝީދުގެ ާމުޙަންމަދު ާފ ހަގަކުރެއްވި، ާވ ހަކަފުޅުގައި  615މެންބަރުގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަ. ާގެންދަވ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާވިދ ޅުވީ،

ާވަކިާ ާބައެއްގެ ާވަކި ާއެބައިނގޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޙ ލަތުވެސް ާއޮތް ކޮމިޓީތައް

ާއެކަންކަންާ ާއެތަންތަނުން ާހުރިއިރު، ާހ ޞިލުކުރެވޭގޮތަްށާކޮމިޓީތައް މަޤްޞަދުތަކެއް

ާމައްސަލައެއްނޫން.ާ ާއެއީކީ ާއެބައިނގޭ. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެއްވޭނެގޮތްވެސް

ާއެހެންާ ާކުރައްވަންވީ. ާބަލައިލެވިފަކާ އެކަން ާމިބިލުގައި ާދަންނަވަންއޮތީ  620ނަމަވެސް،

ާހުންނަާ ާމަޤ މުގައި ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާޤ ނޫނުގައި ާސިފައިންގެ ނެތޭ

ާފޯސްގެާ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާފަހުގައި ާއޮތުމަށް ާދެއްވ ފައި ާއެމަޤ މު ބޭފުޅަކަށް،

ނަާމީހަކުާދެމީހުންާމަޤ މ އި،ާވައިސްާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާފޯސްގެާމަޤ މުގައިާހުން
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ާކަންާ ާފަރ ތަކ އިމެދު ާތިންވަނަ ާޙ ލަތެއްގައި ާސަސްޕެންޑްކުރަންޖެހޭ އެއްފަހަރ 

ާކިހިނެއްތޯ.ާ ާހޯދ ނީ ާރުހުމެއް ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި  625ޙަވ ލުކުެުރުމަށް

ާކުރަންޖެހޭއިރުާ ާކަންތައް ާހައްދަވ ފައި ާއެއްކޮށް ާފޯސް ާމުޅި އެއަށްފަހުގައި

ާރައީސުލްޖު ާސިފައިންގެާއެވިދ ޅުވަނީ ާބޭފުޅެއްގެ، ާއ ދައިގެ ާއެންމެ މްހޫރިއްޔ އަށް

ބޭފުޅެއްގެާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރައްވ ާކޮމ ންޑްާކުރެވިދ ނެއޭ.ާއޭރުންާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމަސައްކަތްކުރ ނެާ ާދެން ާކޮމ ންޑަށް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާވިދ ޅުވެބައްލަވ ށޭ ރައީސް،

ާއެހެންވީ ާއެޙ ލަތުގައި. ާތިބޭނެތޯއޭ ާއެތ  ާވ ހަކަތަކަކީާބަޔަކު ާމިހިރަ ާމިހިރަ  630މ ،

ާދޫކޮށްލަންވ ނެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައްކ  ާތޯތޯގޮތުގައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެާތެރޭގައިާއިޖުތިމ ޢީާމައްސަލަތަކ އިާ ވ ހަކަތަކެއްކަމަކަށްާނުދެކެން.ާއަޅުގަ

ާއަންނައިރުާ ާމައްސަލަތައް ާމިލިޓަރީ ާނުވަތަ ާކޮމ ންޑްތަކުގައި ާމިލިޓަރީ ާމިކަހަލަ ާއަދި

ާއަދ ކުރުމަށް،ާ ާވ ޖިބު ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާހުރަސްތަކެއްާހުންނަނަމަ ާއަދ ކުރުމަށް ނޑުމެންގެާމަސްޢޫލިއްޔަތު  635އަޅުގަ

ާދ ނީާހަމަާބޯމަތިންާއެއްލ ލ ާރ ޅެއްގެގޮތުގައޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާއެކަންކަން

ާމިބި ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރުާރައީސް، ާހުށަހެޅުންތަކަށް ާފަރ ތުގެ ާހުށަހެޅުއްވި ލު

ާރަނގަޅުާ ާއެންމެ ާމީގެ ާތ އީދުކުރައްވ ނަމަ، ާއެމަނިކުފ ނު ާދަންނަވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާގެންދަންޏ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ އުސޫލެއްކަމަށް

ާއޮފްާޑިފެާ ާނުވަތަާޗީފް ާއެހުށަހަޅ  ާހަމައެކަނި ާމަޤ މަށްާގެންގޮސްގެން ާފޯސްގެ  640ންސް

ާއަޅުގަނޑުާ ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ާއޮތުމަކީ ާޓ ރމްސްއެއް ާފަރ ތެއްގެ ހުށަހަޅުއްވ 

ާ ާމިސ ލަކަށް 4ާާދެކެމޭ. ާނުވަތަ ާޓ ރމްސްއަކަށ5ާާްއަހަރު އަހަރުގެ

ާއެޕޮއިންޓްކުރެވިދ ނޭ.ާ

ާ

 645ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޙ ލަތެއްގައިވެސްާާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރު ާކޮންމެ ާއެއީ ާޙ ލަތަކީ ާވަކިކުރުމުގެ ާއެހެންނަމަވެސް،

ާރައީސް،ާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަނީ. ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ކުރެވިދ ނެކަމަށް.

ާތެރޭގައިާ ާބަދަލުކުރުމުގެ ާބިލު ާމިދެންނެވި ާދަންނަވ ލަންއޮތީ، ހަމަމިއ އެކުގައި

ާލިބޭާމަޖިލީހު ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާހަމާކިރިޔަކިރިޔ  ާދޭއިރު ާރުހުން ާއެބޭފުޅަކަށް  650ން
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ާއެމަސްޢޫލިއްޔަތުާ ާހުރުމަކީ ާމަޤ މުގައި ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް މީހަކު،

ާކަމެއްކަމުގައިާ ާއުނދަގޫވ ނެ ާވަރަށް ާހަމަ ާވަރަށް ާއެބޭފުޅަކަށްވެސް އަދ ކުރުމުގައި

ާއެކަންކަމަށްވެސް ާއެހެންވީމ ، ާމަޖިލީހުންާާމިާދެކެމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް. ނޑުާދެކެން.ާޝުކުރިއްޔާ  ާރިޢ ޔަތްކުރަންވ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާ655 

ާދ އިރ ގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާހޭާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެ

ާ660 

ާބިލުތަކުގައިާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަންނ ނެ ާދެން ާކުރިއަށް ާމީގެ ާމަނިކުފ ނު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާބިލެއްގައިާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހަޅ  ާމެންބަރުން ާއަމިއްލަ ާހީކުރަން. ާގެންގުޅުއްވ ނެކަމަށް މިއުސޫލު

މިނެޓްާވ ހަކަދައްކަންާދެއްވ ނެކަމަށ10ާާްދިފ ޢުގައިާާފުރަތަމަބުރުާނިމުނީމަ،ާބިލުގެާ

ާމެންބަރުންާ ާއަމިއްލަ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާއުންމީދުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

 665ާއެބަހުރިާބިލުތައްާހުށަހަޅ ފައި.ާދެންާނިޒ މީާމައްސަލައަކަށްާމިވަނީ...

ާ

ާ

ާނީާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ .ާޝުކުރިއްޔ .ާތިގޮތަށްާގެންދ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ކުރިއަށްގެންދެވުން(  670ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތާ 

ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިވަނީ ާމައްސަލައަކަށް ާބައްދަލުކުރ 241ާާނިޒ މީ ާސިއްރުކޮށް ާމ އްދ އަކީ ާވަނަ

ާޢަމަލުކުރަމުންމިގެާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަދު ާނޫން. ާއުސޫލަކީާމ އްދ އެއް ންދ 

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެއްޗެއް. ާބ އްވ  ާހުޅުވ ލެވިގެން ާކޮމިޓީއަކީ ާހުރިހ  މަޖިލީހުގެ

ާމީޑިޔ އަށްާ ާނޫސްތަކަށް ާކުރީގައި ާސިއްރުވުމުގެ ާމެންބަރުންނަށް  675މަޖިލިސްގެ

ާއެކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާދ ނެާވ ހަކަާއަޅުގަނޑުާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ
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ާ

ާކޮމިޓީތަކެއް.ާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާހިނގ ނެ ާއެއްގޮތަށް ާގަވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީތަކަކީ މަޖިލީހުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޖިލީހުގެ ާގަޑިތައް ާބ އްވ  ާކޮމިޓީތައް ާމަޖިލީހުގެ  680އެހެންވީމ ،

ާއެކޮމިޓީގެާ ާއެނގިވަޑައިގަތީމ  ާއެ ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ. މެންބަރުންނަށް

ާހަމަޖެހިފަާ ާކޮމިޓީތަކަށްާގަވ އިދުތައް ާމެންބަރުން ާއުސޫލުގެމަތީން ާއޮންނަ އި

ާނުކުތ އެއްާ ާމިއަރުވަނީ،ާނިޒ މ ބެހޭ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާއަޅުގަ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ685 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑަާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޅުގަ ާމައްސަލައެއްގައިާރައީސް، ާނިޒ މީ ާފ ހަގަކުރެވޭ ާވަރަށް ާށް

ާމަނިކުފ ނުާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެންދިއުމަށްޓަކައި ާވަކިއަތަކަށް ާއެކަން ާކުރީގައި ާބުނުމުގެ ވ ހަކައެއް

ާކޮމިޓީއަކީާ ާއެއްވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވަންއުޅުނީ ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ.  690ވ ހަކަދައްކ 

ާކޮމިޓީ ާސިއްރު ާފަރ ތުންާމިއަދު ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާދެންމެގައި ާނޫނޭ. އެއް

ާމިވ ހަކަާ ާއެކަހެރިގޮތުގައި ާތަންކޮޅެއް ާތިމަންނަ ާވިދ ޅުވީ، ވ ހަކަފުޅުދައްކަމުން

ާމަޖިލިސްގެާ ާދެއްކީ ާވ ހަކަ ާގެންދ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލިސްގެ ދެއްކުމަށްޓަކައޭ

ާމަނިކު ާޕޮއިންޓް ާއަސްލު ާއަޅުގަނޑުގެ ާނުގެނަސް. ާރަނގަޅަށްާފްލޯރއަކަށް ފ ނަށް

ާއެނގޭ.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމޫނުފުޅުމަތީން ާމަނިކުފ ނުގެ  695އެނގިވަޑައިގަންނަވ ކަން

ާދ އިރުގައިާ ާއެއްވެސްކަމެއް ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލިސްގެ ާވ ހައަކީ ނޑުގެ އަޅުގަ

ާސިއްރުާ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުރެވޭނޭ. ާއެކަމެއް ާނޫނިއްޔ  ާވައްދައިގެން ނޫސްވެރިން

ާއުޅުނީ.ާނުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން

ާ

ާ700 

ާމަޖިލީހުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިނގ ގޮތް ާކޮމިޓީތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހުޅުވ ލެވިފައިވާ  ާކޮމިޓީތަކަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާއޮންނ ނެ. ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ގަވ އިދުގައި

ާހުޅުވ ލެ ާބައްދަލުވުންތަކަކީ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކެއް.

ބައްދަލުވުންތަކެއްކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބުނެފައިާއެބައޮތް.ާމަޖިލީހުގެާއެއްވެސްާ
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ާކިހިނެއްކަން ާބަދަލުވަނީ ާބައްދަލުވުމަކަށް ާސިއްރު  705ބައްދަލުވުމެއް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއެބައޮތް. ާގަވ އިދުގައި ާޢަމަލުކުރަމުންގެންދ  ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއެ ާއޮތްކަމެއްގައިާގަވ އިދުގައި ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާފ ޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ހ 

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް. ާއެއްޗެއް ާބުނ ނެ ާރިޔ ސަތުން ާއިތުރަށް ނޑު އަޅުގަ

ާޙ މިދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހުޅުހެންވޭރު ާމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

ާނުކުތ އެާ ާނިޒ މީ ާމަޢ ފުކުރައްވ ތި، ާދ އިރ ގެާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ާހުޅުހެންވޭރު  710އްގައި

ާކިޔެނީ.ާ ާއެގޮތަށް ާއަރުވ  ާއަރުވަ ާފުރުޞަތު ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ އަޅުގަ

ާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާދެކުނުާދ އިރ ގެާހެންޭވރުާ ާއެދުނީާޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ނޑު  715ާރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާވ ހަކަފުޅުާާމިކަމ ބެހޭގޮތުންާމިބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތުންާދ ދިާދެންމެއަކުާއެދެއްކެވިާމެންަބރުާޙ މިދުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާ

ާއަޅުގަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެކަމ ބެހޭގޮތުން ާދައްކ ފައިވ ތީވެ، ާވ ހަކައެއް ާނިޒ މުގެ ނޑުވެސްާތެރޭގައި

ާއެއީާ ާބޭނުންކޮށްލަން. ާމިފުރުޞަތުގެ ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް އަނެއްކ ވެސް

ާމަސައްކަތް،ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނިޒ މެއްގައި ާރިޔ ސީ ާދަންނަވ ފައިވ ނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންާމަސައްކަތްާމިކުރަނީާލެޖިސްލޭޓިވްއާ   720ފުރިހަމަާރިޔ ސީާނިޒ މެއްގައިާއަޅުގަ

ާމަސް ާދޭތެރޭގައި ާބަރުލަމ ނީާއެގްޒެކެޓިވް ާޚިލ ފަށް ާއެއ އި ާނުކުރުމަށޭ. ހުނި

ާމިމައްސަލ ގައިާ ާމަސްހުނިކޮށޭ. ާއޮންނަނީ ާއެކަން ާއުސޫލެއްގެގޮތުން ނިޒ މެއްގައި

ާ ާމިބުނެވެނީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބ ރުލ ފައި ާ)ށ(ާގައ239ާާިއެންމެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ބ ރުާހިންގޭނެާވ ހަކަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީތަކަށް،ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާ

ާހިންގޭނެާ ާބ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމައްޗަށް ާބ ރުތަކުގެ ާސަލ މަތީ  725އިނގޭތޯ.

ާބައެއްާ ާމިކަމ ބެހޭ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ވ ހަކަ.

ބެހޭގޮތުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ މަޢުލޫމ ތުާބަލ ލިއިރު،ާމިާބ ރުާހިންގުމުގެާމ ނައާ 

ާދ އިރ ގެާއީ ާއުތުރު ާގަލޮލު ާއެއީ ާދައްކަވ ފައިވަނީ. ާވ ހަކަފުޅު ާކުރީދުވަހު ާވެސް ވ 

ާޢަބްދު ާއީވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބ ރުާهللا ާދައްކަވ ފައިވަނީ. ާއެވ ހަކަ ވެސް

ާގޮތުންނ އިާ ާޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ާގޮތުންނ އި ާބަޖެޓްރީ ާމިއޮންނަނީ ާމ ނަގައި  730ހިންގުމުގެ

ރުމުގެާކަންކަންާހަމަޖެއްސުމަށްާޤ ނޫނުާމެދުވެރިކޮށްާއަދިާއެތަންތަންާއިންތިޒ މްކުެުާ
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ާމިލިޓަރީާ ާނުވަތަ ާއިދ ރީ ާތިއްބަވ  ާއެތަންތ  ާއެއ އިޚިލ ފަށް ާހިންގަން. ބ ރު

ާވަކިކުރުން.ާ ާވަޒީފ އިން ާދިނުމ އި، ާވަޒީފ  ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބަވ  މަޤ މުތަކުގައި

ާ ާކޮންމެހެން ާކުރުމަކަށް ާއަކުނ239ާްމިކަން ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ބ ރުދޭކަމަކަށްާާވަނަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެކަމަކަށް  735މ ނަކުރެވޭކަށް

ާ ާމަސްހުނިކުރުމަށ239ާާްމިދަންނަވަނީ ާއެގޮތަށް ާބ ރުތައް ާއެ ާަނންގަވ ފައި )ށ(

ާކަމަކަށްާ ާވ ހަކައެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއަދި ާވިދ ޅުވުމަށް ާއެވިދ ޅުވ  ޖ ގަދޭކަމަށް

ާ ާއަދި ާބޭނުންވަނީ،ާނުފެނެއޭ. ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުކުތ އަކަށް ާފަހު އެންމެ

ާމިާ ާރަނގަޅުގޮތްކަމުގައޭ ާއެންމެ ާއޭގެ ާއެއީ ާމަސްހުނިނުކުރުން މިގޮތަށް

ާފުރިހަމަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަނީ. ާމިކަންކަން  740ނިޒ މ ބެހޭގޮތުން

ާބައްޓަ ާވެރިކަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމައްޗަށް ާނިޒ މެއްގެ ންކުރ އިރު،ާރިޔ ސީ

ާމިގޮތަށްާ ާބެހޭގޮތުން ާކަންތައްތަކ އި ާބ ރުތަކުގެ ާސަލ މަތީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާމިކަމަށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުވ ނެތީ ާރަނގަޅުކަމަކަށް ާމަސްހުނިކުެުރުމަކީ މަސްހުނިކުރ 

ާފުރިހަމަކަެޮށްާތ އީދުނުކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .އެންމެާ

ާ745 

ާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާބަހުސަކީާ`، ާމިކުރެވޭ ާމިމަޖިލީހުގައި ާމިއަދު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާތެރެއަށްާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބ ރު ާހިންގުމުގެ ާސަރުކ ރު ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމިއަދުާފ ހަގަކޮށްާ ނޑު ވަންނ ނީާކިހ ާމިންވަރަކަށްތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާދަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބޭނުންވޭ، ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ132ާާެނަވ ލަން ާމ އްދ އި ވަނަ

 750ވަނަާމ އްދ ގައިާވަނީ،132ާާވަނަާމ އްދ އ އިާމިއޮތީާބޭނުމެއްގައިާލިޔެވިފައި.242ާާ

ާތަބ ވެާ ާޤ ނޫނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާމެންބަރަކުވެސް ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ

ާޙަވ  ާއެމީހަކ  ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެންމެހ  ލުކުރ 

ާއަންނަނިވިާ ާމީގެތެރޭގައި ާއަދ ކުރަންވ ނީ، ާތެދުވެރިކަމ އެކު އިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

ާލިޔެވިފައިާ ާބ ބުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވަޒީރުންގެ ާއ ދެ،ާމިއޮންނަނީ ާހިމެނޭ. ކަންތައްތައް

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާއެބ242ާައަދި ާމިވ ހަކަތައް ާހަމަ ާގުޅިގެން ާމ އްދ އ އި  755އ ދޭ.ާވަނަ

ާމެންބަރެއްގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާވަޒީރުންގެ ާހިންގަންވ ނީ ާޚިދުމަތެއް ާކޮންމެ ސަލ މަތީ

ާޚިދުމަތުގެާ ާސަލ މަތީ ާހިނގ  ާދަށުން ާބެލުމުގެ ާއެވަޒީރެއްގެ ާދަށުންނޭ. ބެލުމުގެ

ާއެވަޒީރަކުާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ާގުޅިގެން ކަންކަމ 
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ާ ާވ ންވ ނޭ. ާއެއްާޖަވ ބުދ ރީ ނޑު ާމިމައިގަ ާލިޔެވިފައި ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ އ ދެ،

ާސިޔ ސީާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ  760އަސ ސަކީ

ާވ ހަކަދެއްކެވިާ ާމިތ ނގައި ާދެންމެ ާކުރުވުން.ާއަޅުގަނޑުމެން، ާޖަވ ބުދ ރީ ބ ރުތަކުން

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމެންބަރު، ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ތެރި

މުޙަންމަދުާނަޝީދުާވިދ ޅުވެއްޖެ،ާސިފައިންނ ާބެހޭގޮތުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާ ާހަމައެކަނި ާޙަޤީޤަތ އ115ާާިބ ރުދީފައިވ ނީ ާކަނޑައެޅިގެން ާމ އްދ އިންނޭ. ވަނަ

ާވ ހަކައެއް.ާ ާމިބުނަނީ.106ާާޚިލ ފުާރަނގަޅުާނޫން ާމ އްދ ާކީކޭތޯ  765ވަނ106ާާަވަނަ

ާ)ށ(ާގަާ ާއެންމެމަތީާމ އްދ ގެ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާވެރިޔަކީ ާއެންމެމަތީ އި،ާދައުލަތުގެ

ާސިފައިންގެާ ާއަދި ާތަކުރ ރުކޮށްލ ނަން. ާއަޅުގަނޑު ާސިފައިންގެ، ާއަދި ވެރިޔަކީ

ާ ާއ ދެ، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ. ާވެރިޔަކީ ާކިތައ115ާާްއެންމެމަތީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާދިވެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއޮތީ ާއިސްތިޤްލ ލ އިާނަންބަރުތޯ ހިރ އްޖޭގެ

ާވ ޖިބުާ ާވަޒީފ ގެ ާޙަވ ލުކުރެވިފައިވ  ާއެމަނިކުފ ނަށް  770ދިވެހިރ އްޖޭގައި

ާކަންތައްތައް.ާ ާކުރަންޖެހޭ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ އަދ ކުރުމަށްޓަކައި

ާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(.ާވަޒީރުންގ115ާާެއ ދެ،ާމިގޮތުންާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލ ނަން

ާބޭނުންވާ މަޖި ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާވ ޖިބު ާމަޤ މުގެ ާރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ލީހަށ އި

މަޤ މުތަކަށްާމީހުންާޢައްޔަންކުރުމ އި،ާއެމަޤ މުތަކަށްާމިހުންާވަކިކުރުމ އިާއެމީހުންގެާ

ާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރުން.  775ވަނ239ާާައ ދެ،ާ،240ާއިސްތިޢުފ 

ާސަ ާބުނެފައިވ  ާހިންގާ މ އްދ ގައި ާއިންތިޒ މުކޮށް ާޚިދުމަތެއް ާކޮންމެ ލ މަތީ

އުސޫލުތައްާބަޔ ންކުރ ާޤ ނޫނެއްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންވ ނެއޭ.ާއ ދެ،ާ

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއަޅުގަނޑުމެން މިޤ ނޫނު

ާޤ  ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ާބ ރުތަކ އި ާދީފައިވ  ނޫނުއަސ ސީގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

 780ާދަށުންާނުއުފުލޭގޮތަށްާޤ ނޫނެއްާއުފައްދައިފިނަމަ...

ާ

ާވަގުތު...ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާދަންނަވ ލަންާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާއަދި ާބ ޠިލު. ާވ ނީ ާއެޤ ނޫނެއް
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ާދެންާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ީސާބޭނުންވޭ، ާވިދ ޅުވެއްޖެ، ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  785މެ

ާ ާލިބިފައިވެއޭ. ާމިމަޖިލީހަށް ާބ ރުވެސް ާމ އްދ ގައ261ާާިއިޞްލ ޙުކުރުމުގެ ވަނަ

ާއިޞްލ ޙެއްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާބުނެފައިވަނީ ާއެމ އްދ ގައި ާކީކޭތޯ. ބުނެފައިވަނީ

ާހަތަ ާމެންބަރުންގެ ާޖުމްލަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާތިންބައިގެާގެނެވޭނީ ރުބައިކުޅަ

ނޑުމެން.... ާއަޣްލަބިއްޔަތުާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނު.ާމިޤ ނޫނުން،ާމިއަދުާމިބިލުންާއަޅުގަ

ާ790 

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެާއިނގޭތޯ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާމި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާކަމަކީ ާމިކުރ  ާމަސައްކަތް

ާކުރެވޭނެާާާމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަޙްާ ާމިހ ރު ާމިމަޖިލީހަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެއީ އިޞްލ ޙުކުރުން.

 795ާކަމެއްާނޫން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއިޞްލ ޙެއްާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބިލަށް ާސިފައިންގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ،

ާގެނައުމ ާބެހޭގޮތުންާމިހ ރުާހިނގަމުންދ ާބަހުސްގައިާބައެއްާބޭފުޅުންާމިވިދ ޅުވަނީ،ާމަދުާންާޙުަސއިންާުމޙަ

ާތެރެއަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބ ރުތަކުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމިމަސައްކަތަކީ ާނުވަތަ މިބިލަކީ

ާމަގުފަހުކޮށްދޭނެާ ާއެކަމަށް ާނުވަތަ ާމަސައްކަތެކޭ ާކުރެވޭ ާވަދެގަތުމަށް  800މަޖިލީހުން

ާބ ރެއް،ާކަމެކޭާ ާލިބިގެންނުވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާރައްޔިތުން ާއ ދެ، .

ާއަދިާ ާއެބަހުކުރެވޭ. ާސިފަ ާމަސައްކަތެއްކަމަށް ާކުރެވޭ ާހޯދުމަށް ާބ ރެއް އިތުރު

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާތަނެއްކަމަށް ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ

ާވ އިާ ާތަނެއްކަެަމަށް ާސިޔ ސީ ާވަނުންާކޮމިޓީއަކީވެސް ާތެރެއަށް ާކަމެއްގެ ާމިފަދަ ރު

ާކޮންކަހަލަާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ ާވ ހަކަދެކެވޭ. ާއެބަ ާނޫންކަމަށް  805ރަނގަޅު

ާކަންކަމާ  ާސިޔ ސީ ާނޫންތޯ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ ާބޭފުޅެއް ބޭފުޅެއްތޯ.ާސިޔ ސީ

ާހުންނަވ ާ ާއެކަހެރިވެވަޑައިގެން ާވިސްނުންތަކުން ާސިޔ ސީ ާފިކުރުތަކ އި ާސިޔ ސީ

ާދުނިޔޭގެާ ާއ ދެ، ާކަންނޭނގޭ. ާރަނގަޅު ާވިސްނ ލެއްވުން ާމިސުވ ލ މެދު ބޭފުޅެއްތޯ.

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާގޮތަށްވެސް ާކަންކަންާކުރެވޭ ާތަންތަނުގައި ާއޮންނަ ާނިޒ މު ރިޔ ސީ

ާކޮންާ ާއެމެރިކ ގެ ާރަނގަޅު، ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑަށް ާއިޝ ރ ތްކުރައްވ .  810އެބަ

ާސްޓ ފް ާއޮފް ާޗީފް ާޖޮއިންޓް ާބޭފުޅަކުާރައީސެއްތޯ ާހުންނެވި ާމަޤ މުގައި ގެ
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ނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅު.ާމަެަޤ މުންާ ާއަޅުގަ ވަކިކުރެއްވީ.ާއެކަންާސ ފުކޮށްދެއްވިއްޔ 

ާއ ދެ،ާ ާހަމަނުވަނީސް. ާޓަރމް ާއޭނ ގެ ާބޭފުޅެއްކަން ާކޮން ާބަދަލުކުރީ ވަކިކުރައްވ 

ާދައު ާހިންގުމުގައި ާވެރިކަން ާވ ހަކައަކީ ާމިދެކެވޭ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ލަތުގެާއަޅުގަ

 815ކަންކަންާކުރިއަށްާގެންދިއުމުގައިާޗެކްސްާއެންޑްާބެލެންސެސްާހުރުމަކީާކޮންމެހެންާ

ާޖަވ ބުދ ރީކުރުވަންާ ާޒިންމ ދ ރުކުރުވުމ އި ާސަރުކ ރު ާނޫންކަން. ާކަމެއް ބޭނުންވ 

ާއެއެއްނޫންާ ާހުރަސްއެޅުންކަމަށް. ާހިންގުމަށް ާވެރިކަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ާކަ ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާކަމަކީާއަޅުގަ ާކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، މަކީ.

ާހިންގުމަށްާ ާވެރިކަން ާގޮތްތަކަށް ާޒިންމ ދ ރުކުރެވޭ ާކުރުވުން. ާޖަވ ބުދ ރީ ސަރުކ ރަށް

ާބުނ ގޮތުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހި ާއ ދެ،  820މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ާއަންނަނީާ ާފެށިގެން ާބ ރުތައް ާއެންމެހ  ާއެާާރައްޔިތުންގެާދައުލަތުގެ ާއަދި ކިބައިން.

ާ ާއ ދެ، ާކަންކަން ާދައުލަތުގެ ާކިބ ގައި. ާރައްޔިތުންގެ ާދެމިއޮންނ ނީވެސް 3ާބ ރުތައް

ާރައްޔިތުންގެާ ާފަރ ތުންާބަސްކިޔ  ާރައްޔިތުންގެ ާބެހިގެންވ އިރުގައި ާމައްޗަށް ބ ރެއްގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމަޖިލިސް. ާރައްޔިތުންގެ ާބަޔަކީ ާތިބޭ ާނިންމަން ާކަންކަން ފަރ ތުން

ާސިފައިންގެާދައުލަ ާމިކިޔ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު  825ތުގެ

ާއެންމެާ ާލަޝްކަރުތަކުގެ ާއެ ާއެހެންވެ ާނިންމ އިރުގައި ާކަންކަން ލަސްކަރިތަކ ބެހޭ

ާފަރ ތުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާނިންމ އިރުގައި ާކަމެއް ާބެހޭގޮތުން ާމީހަކ  ާހުންނަ އިސްކޮށް

ކުާއަދިާޑިމޮކްރެޓިކްާއުސޫލުންާކަންކަންާގެންދާ ބަހެއްާބުނުމަކީާޑިމޮކްރެޓިކްާވެރިއަ

ާމިކަމަކީާ ާއަނެއްކ  ާނުދެކެން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށް ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ތަނެއްގައި

ާމެންބަރުާ ާހުށަހަޅުއްވި ާބިލު ާވިދ ޅުވ އިރުގައި،ާމި ާދަތިވ ކަމަށް ާހިންގުމަށް  830ވެރިކަން

ދެތިންާމަހުންާއެއްމަހުާނުވަތަާާވިދ ޅުވެފައިާއޮތްހެންާދެދުވަހުންާއެއްދުވަހުާނުވަތަާ

ާޢިއްޒަތްތިެރާ ާއެހެންވީމ ، ާޖެހޭނެކަމެއްވެސްނޫން. ާމިހެން ާއެއްފަހަރު އަހަރަކު

ާނެތޭާ ާވިސްނުމެއްގައިވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ނޑު ރައީސް،ާއަޅުގަ

ާދެއްކެވިާ ާނަންބަރު ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް އަދި

ާވިސްނުމެއްވެސްާވ  ާދަތިކުރުމުގެ ާހިންގުމަށް ާވެރިކަން ާވިދ ޅުވިފަދައިން  835ހަކަފުޅުގައި

ާއަދިާ ާނުދެކެން. ާދަތިވ ނެކަމަކަށްވެސް ާއަދި ާނުދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ އޮތްކަމަކަށް

ާމީކީާ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާޔަޤީން. ާއަޅުގަނޑަށް ާފައިދ ކަމަށް ާކުރ ނީ މިކަމުން

ާބިލެއްނޫން.ާއަޅުގަނޑުާމިބިލަށްާތ އީދުކުރަން.ާވެރިކަންާހިންގުމަށްާދަތިވ ނެާ
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ާ

ާއިޞްލ ޙުާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޤ ނޫނަށް ާސިފައިންގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ840 

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާކުރެވެމުންދ  ާމި ާއެއްވެސްގޮތަކަށްާބަހުގެނައުމަށްޓަކައި ާއަޅުގަނޑަކަށް ސްގައި

ާމިނިވަންކަމާ އަޑެއްާ ާވަރަށް ާސިފައިންނަކީ ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ނީވޭ

ާދެމިތިބެންޖެހޭނެކަމ މެދުާ ާމަސައްކަތްތަކުގައި ާޕްރޮފެޝަނަލް ާއެމީހުންގެ އެއްކޮށް

ާމައްސަލައަކީާ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަދައްކަވ ނެ.

ާ ާވަރަށް ާޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާސިފައިންނަކީ  845މިނިވަންކަމ އެއްކޮށް

ާގިނަާ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫނީ ާފަހަތުން ާމީހުންގެ ާއެމީހުންނަކީާސިޔ ސީ ާވީހިނދު ބަޔަކަށް

ާބަޔަކަށްާ ާދުވަންޖެހޭ ާފަހަތުން ާބައެއްގެ ާއޮތް ާމެޖޯރިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫނީ މެންބަރުން

ާސިފައިންގެ ާހިތްވަރުދެވޭކަން. ާމީގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ޖެނެރަލްާާހަދަން

އޮފިސަރުންގެާމަޤ މުގައިާތިބިާމީހުންާދުވ ލަކުާއެއްފަހަރުާކޮންމެާމީހެއްާމެންބަރެއްާ

ާހޯދަންާ ާގޮތްތަކެއް ާދެމިތިބެވޭނެ ާވަޒީފ ގައި ާތިމަންނ ގެ ާއ ދޭސްކޮށް  850ކައިރިއަށްގޮސް

ާސިޔ ސީާ ާއެމީހުން ނޑައެޅިގެން ާކަ ާއެއީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމަކީ

ާވަ ާމަސައްކަތްާކަންތައްތަކުގެތެރެއަށް ާއެކުރަންޖެހޭ ާއެމީހުން ާޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އްދ 

ާމިއަދުާ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމުގައި ާހުރަސްއެޅިގެންދ ނެ ކުރުމަށް

ާމިއަދުާ ާޙ ލަތު، ާއޮވެދ ނެ ާމަޖިލިސް ާމ ދަމ  ާއަދި ާޙ ލަތު ާއޮތް މަޖިލިސް

ާރައީސްކަންކުރެއް ާމިދިޔަތަނުގައި ާނޫނީ ާބޭފުޅެއް ާބޭފުޅެއް،ާރައީސްކަންކުރައްވ   855ވި

ނޑުމެންނަށްާ ނޑުމެންނަށްާމުހިންމީކީ.ާއަޅުގަ މ ދަމ ާހުންނަވ ނެާބޭފުޅެއްނޫންާއަޅުގަ

ާކަންތައްތައްާ ާލ ޒިމުކުރ  ާސިފައިންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޤ ނޫނ އި މުހިންމީ

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާމ ޙައުލެއް ާކުރެވޭނެ ާއިންޞ ފުވެރިކަމ އެއްކޮށް މިނިވަންކަމ 

ނޑުމެންާހަނދ ނަށްާއެބަގެންނަންޖެހޭާާޤ އިމުވެފައިާއޮތުން. މިވ ހަކަދައްކ އިރުާއަޅުގަ

 860ވަރަށްާގިނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވިާސިފައިންގެާބޭފުޅުންނަށްާއެހިސ ބަށްާ

ާކަންތައްތައްާ ާތަޢުލީމ  ާއެދ އިރ ގެ ާއަދި ާހުނަރުތަކ  ާގިނަ ާވަރަށް ވަޑައިގެންނެވެނީ

ާއަޅުގަނޑު ނޑުާާޙ ޞިލްކުރައްވައިގެންކަމަށް. ާއަޅުގަ ާއެކަމަކަށް. ދެބަހެއްނޫން

ާޓްރޭނިންގާފެށިގެންާ ާރެކްރޫޓް ާހަދ  ާމީހ  ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ދަންނަވ ނީ

ާމަޤ މުތަކަށްާ ާރޭންކްގެ ާޖެނެރަލް ާގޮސް ާކޯޕްރަލްއިން ާލ ންސް ާކޯޕްރަލްއިން އެ

 865ރުންާމިދެވެނީާހަމަާބުރަާމަސައްކަތެއްާކޮށްގެންނޭ.ާއަޅުގަނޑުމެންާޖެނެރަލްާއޮފިސަ
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ާޙިމ ޔަތްދޭާ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާވަޒީފ ގެ ާއޮފިސަރުންނަށް ާޖެނެރަލް ާނޫނީ ޙިމ ޔަތްކޮށް

ާތިބިާ ާދަށުގައި ާއޭގެ ާއަދި ާއޮފިސަރުންނަށްވެސް ާއެހެން ާސިފައިންގެ ފަދައިން

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާދޭންޖެހޭނެ. ާޙިމ ޔަތްކަން މީހުންނަށްވެސް

ބޭާހައެއްކަާއޮފިސަރުންާއަޅުގަނޑުމެންގެާފަހަތުންާވިސްނައިގެންނުވ ނެާއިސްކޮށްާތި

ާމިާ ާފުރުޞަތުނުދީ ާއަދ ކުރ ނެ ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއެމީހުންގެ ާއެމީހުން  870ދުވަންޖައްސ 

ާތިބިާ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާނޫނީ ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީއެއްގެ ާއޮންނަ މަޖިލީހުގައި

ާއަާ ާމިއީ ާދުވަންޖައްސ ކަށް. ާފަހަތުން ާބައެއްގެ ާއޮތް ޅުގަނޑުާއަޣްލަބިއްޔަތު

ާމިއޮތްގޮތުންާ ާމިބިލުގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވ ކަމެއް.

ާމިނިވަންކަމ އެއްކޮށްާ ާސިފައިންނަށް ާއަދި ާއެހެންވެދ ނެކަމަށް. އެކަން

ާއެކަމ ާ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާހުރަސްއެޅިދ ނެކަމަށް  875މަސައްކަތްކުރުމަށް

ާބ  ާސަލ މަތީ ާއެބައޮތޭ. ާމިާކަންބޮޑުވުން ާއެންމެފަހުން ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ރުތައް

ާއެބޭފުޅުންާ ާދިޔައިރު ާބަދަލުވެގެން ާވެރިކަން ާނޫނީ ާނިޒ މު ވެރިކަމުގެ

ާއަދ ކުރެއްވިާ ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއެބޭފުޅުން ާގޮތް ާޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްކުރެއްވި

ާއެއްވެސްާ ާދެބަސްވ  ާޙަޤީޤަތ  ާމި ާދެކެފީމު. ާއެންމެން ާއަޅުގަނޑުމެން ގޮތް

ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާމެންބަރަ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާއިންނެވިކަމަކަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިތ   880ކު

ާޙ ލަތަކަށްާ ާއެނޫން ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާސްޓ ފްވެސްާ ާއޮފް ާޗީފް ާއަދި ާއޮފިސަރުވެސް ާޖެނެރަލް ާނޫނީ ާމީހ  ސިފައިންގެ

ާސަލ މަތަށްޓަކަ ާޤައުމީ ާހިނދެއްގައި ާސަފުތައްާބަދަލުވެއްޖެ ާޤައުމުގެ އި

ާވަޒީފ އިންާ ާއެ ާބަދަލަކަށްޓަކައި ާއަތުވެދ ނެ ާއޮންނަގޮތަށް ރުކުރުވ ލެވިފައި

ާހިނގ ހިނދުާ ާކަމެއް ާބޭރުވެގެން ާމިންގަނޑުން ާއަޚްލ ޤީ ާނޫނީ  885ވަކިކުރަންޖެހޭއިރު

ާވެރިޔ އަށްާ ާމަތީ ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ާބ ރު ާއެޅުމުގެ ާފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ

ާއެާ ާޤައުމީާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާއެއީ ާބ ރެއްނޫން. ާއޮންނަންޖެހޭ ާވީތީ ާމީހަކަށް ާވަކި އީ

ާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިާ ާމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ާޤައުމުގެ ާއަދި ސަލ މަތަށްޓަކައި

ނޑުމެންާދީފައިާއޮންނަާބ ރެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިކަންތައްތައް.. ާއަޅުގަ

ާ890 

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާކުރުކޮށްލ ފައިާާހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާއި ާވ ހަކަ ާދައްކަންހުރި ާއަޅުގަނޑު ާހަމަވުމ އެކު ާވަގުތު ާއ ދެ،

ާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު

ާ895 

ާދެާޝުކުރިއްޔ ާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާރައީސް. ާންމެާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިހުރީާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާތިމަންނަ ާޤަބޫލުވ ގޮތަކަށް ާއެކަމ  ާމަޖިލީހުން ާކޮންމެގޮތަކަށް ވިދ ޅުވެއްޖެ

ާދަންނަވަންާ ާއަދަބުވެރިކަމ އެކީގައި ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރ ށޭ. ކޮމިޓީގެ

ާމަ ާގޮތުން ާސަލ މަތްކުރުމުގެ ާވަގުތު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގެންދަވ  ޖިލީހުންާބިލު

ާގެނައުމުންާ ާއަލުން ާތައްޔ ރުކޮށްގެން ާބިލު ާއެއްގޮތަށް ާވ ހަކަފުޅ   900ދެއްކެވި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާފަސޭހަވ ނެ ާކޮމިޓީތަކަށް ާއަދި ނޑުމެންނަށ  އަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 2ާމިދައްކަނީ ާރައްޔިތުންނަށް ާބ ބުގައި ވަނަ

ާމިނިވަންކަާ ާޙައްޤުތަކ އި ާސަމ ލަތ އިާއަސ ސީ ާރައްޔިތުން ާމި ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި މުގެ

ާބުނާ  ާބައިތިެުއްބަންޖެހޭކަމަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާތިބެންޖެހޭ ރައްކ ތެރިކަމުގައި

ާޚިދުމަތްތަކުގެތެރެއަށްާ ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާބ ރުތަކުން ާސަމ ލަތީ  905ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބޭނު ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާމިއުޅެނީ. ާވަދެވިގެން ނޑުމެންނަށް ންވޭާއަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖިލީހުގ3ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައްޔިތުން ާއ ދެ، ާބ ބުގައި ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގައިާބޭނުންވެއްޖެާކޮންމެާކަމަކ ާބެހޭގޮތުންާއިސްލ މްދީނުގ2ާާެބ ބުގައިާ

ާބ ރުާ ާބަދަލުގެނައުމުގެ ާޤ ނޫނަށް ާޤ ނޫނުހެދުމ އި ާޚިލ ފުނުވ ގޮތުގެމަތިން އަސްލަކ 

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެނަށްާއަޅުގަ ާއެހެންވެއްޖިއްޔ  ާއެބައޮވޭ.  910ލިބިގެންވ ކަމަށް

ާދެވިދ ނެ.ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިއްއަށް ާބ ރުވެސް ނޑިޔ ރުކަމުގެ ާފަ ާއުއްތަމަ މ ދަމ 

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާޤ ނޫނަކުންވަންޏ . ާޙަވ ލުކުރެވިދ ނެ ާއެކަން ާފޯހ ވެސް ޑިފެންސް

ާ ާމައިގަނޑު ާއެޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީ ާހެދީ ނޑުމެން ާބަލައިގެންާއަޅުގަ އެއްޗެއްގެގޮތުގައި

ާގެންދިއުމަށްޓަކައިާ ާކުރިއަށް ާކަންކަން ާގޮތުގެމަތިން ާޚިލ ފުނުވ  ާބައިތަކ  ާއެކި އޭގެ

ާދޭން.ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާބ ރުތަކެއް ާޤ ނޫނުތަކުން ާހަދައިގެން  915ޤ ނޫނުތަކެއް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާބ ރުތަކަކީ ާހެދޭ ާޤ ނޫނުތަކުން އެހެންނަމަވެސް،

ާރައްޔިތުންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިާ ާނުވަތަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނުވަތަ އްޔ އަށް

ާވެގެންނުވ ނެ.ާ ާއެއްޗަކަށް ާހެދޭ ާނިގުޅައިގަނެވޭގޮތަށް ާޙައްޤުތައް ާބ ރުތަކ އި ދީފައިވ 

ާމަޖިލީހުގެާބ ބުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުވެސްާޤަބޫލުކުރަންާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި 2ާއަޅުގަ
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ާބ ާ ާޤ ނޫނުހެދުމުގެ ާމ އްދ ގައި ާއަޅުގަނޑުމެންާވަނަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބައޮތް.  920ރު

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުން ާފަނޑިޔ ރަކީ ާއުއްތަމަ ާހަދަންވީތޯ ާޤ ނޫނެއް މިއަދު

ާއުއްތަމަާ ާނިންމުމުގައި ާމައްސަލަ ާކޯޓުތަކުން ާހ ޒިރުވެ ާއިރުއިރުކޮޅުން ކޮމިޓީއަކަށް

ާމިކަާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނިންމަންވ ނީ ާމައްސަލަތައް ނޑިޔ ރު ާބެހޭގޮތުންާފަ މ 

ާއޮތްާ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާކޮބައިތޯ ާބުނީމަ ާމަތިންނޭ. ާއިރުޝ ދުގެ ާލަފަޔ  ާކޮމިޓީގެ އޮތް

 925ބ ރަކީ.ާއުއްތަމަާފަނޑިޔ ރަށްާއޮތްާބ ރަކީ.ާޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާއޮތްާ

ާހީވީމަާ ާއަޅުގަނޑަށް ާހަދަންާވ ހަކަދެކެވޭހެން ބ ރަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަހަލަާއެއްޗެއް

ނޑު ާބަލައިގަންނ ކަށްާާއަޅުގަ ާމިބިލު ާއަޅުގަނޑަކަށް ާމިދަންނަވަނީ ާފ ޅުގައި ވަރަށް

ާގޮތްތަކަކާ  ާކުރަންވީ ާކަންކަން ާބެހޭގޮތުން ާކަންކަމ  ާސަލ މަތީ ާނުފެނެއޭ. މިހ ރު

ާ ާއެއީ ާކޮމިޝަން ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާހިނގ . ނޑައެޅިގެން ާކަ 3ާއުސޫލުތަކެއް

ާއެފަރ ތްތަކަށް ާވ އިރުގައި ާވަކިކުރެވިފައި ާއަޅުގަނޑުމެންާާބ ރު  930ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާއެބައޮވޭ. ާދީފައި ާބ ރު ާހެދުމުގެ ޤ ނޫނުތަކެއް

ާއެނގޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާގޮތްވެސް ާބަދަލުގެނެވޭ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް

ާދީފައިވާ  ާކުރަން ާވަކިގޮތަކަށް ާވަކިކަމެއް ނޑައެޅިގެން ާކަ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާ ާނުފެނޭ.ާބ ރުތަކެއް ާއަޅުގަނޑަށް ާނިގުޅައިގަނެވޭނެކަމަށް ާއުނިކޮށް ޤ ނޫނަކުން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިއްޔ އަށްާ ާމިވ ހަކަ. ާހަމަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު  935އަޅުގަ

ާ ާއަދި ާބ ރުތަކ  ާމަޖިލިސްއ އ115ާާިދީފައިވ  ާރައްޔިތުންގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާބަލ  ާބ ރުތަކަށް ާދީފައިވ  އިރުވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިއްޔ އަށް

ާމިާ ާބޮޑަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ނިގުޅައިގަނެވޭނެކަމަކަށް

ާދީފައިވާ  ާހިންގަން ާބ ރުތައް ާސަލ މަތީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިއްޔ އަށް ާދަނީ ފެނިގެން

ާހަމަާ ާއެއީ ާމިފެންނަނީ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއުޅޭކަމަށް ާއުނިކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ  940ބ ރު

ާރައްޔިތުން ާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާޙަޤީޤަތެއް. ާސަލ މަތީ ާވިދ ޅުވ  ާތިޔަ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ގެ

ކޮމިޓީާއޮތްގޮތްާފެނޭ.ާއެާކޮމިޓީއަށްާހ ޒިރުވެާއެކޮމިޓީގައިާދެކެވޭާވ ހަކައަކީާމިއަދުާ

ާވަގުތަށްާ ާވަގުތުން ާއަދި ާޝ އިޢުކޮށް ާވަގުތަށް ާވަގުތުން ާމީޑިއ ގައި ޢ ންމުކޮށް

ާވ އިރުގަ ާއެއްޗަކަށް ާހ މަކުރެވޭ ާހިމެނޭާމީޑިއ އަށް ާބ ރުތަކުގައި ާސަލ މަތީ އި

ާ ާސިޔ ސީ ާގެނެސް ާހަނ ކުރަމުނ2ާާްބޭބޭފުޅުން ާއެތަނުގައި ާއެބޭފުޅުން  945ޕ ޓީއަކުން

ާމެންބަރުންނަށްވުރެާ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއަޑު ާނުވަތަ ާމަންޒަރު ގެންދ 
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ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށްވ އިރުގައި ާއިވިގެންދ  ާރައްޔިތުންނަށް ކުރިން

ާގޮތެއްނޫނޭ.ާ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާކަންކަންކުރަން ާބެހޭގޮތުން ާއެބޭފުޅުންނ  އެއީ

ާވަކިވައްތަރެއްގެާ ާބައްޓަންކުރެވި ާވަކިގޮތަކަށް ާމިދައްކަނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާދެވި ާހޭދަކޮށްގެންާދައުލަޓްރޭނިންގއެއް ާފައިސ ތަކެއް ާބޮޑެތި ާބަޖެޓުން  950ތުގެ

ާސަލ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވ ހަކަ.ާމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދ  ާޚިދުމަތްތަކުގެ މަތީ

ާތައްޔ ރަށްާ ާޤުރުބ ންކޮށްލުމަށް ާޤައުމަށްޓަކައި ާފުރ ނަ ާއެބޭފުޅުންގެ އެބޭފުޅުންނަކީ

ާތިބިާބައެއް.

ާ

 955ާވަގުތު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވިސްނ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުޅެން ާބަޔަކ  ާހޫރިެިއްޔ އ އިާރައީސުލްޖުމްއެވަރު

ާއެހެންނަާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާރަނގަޅުކަމެއް. ާއެާކުޅެލުމަކީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ މަވެސް،

ާއަދިާ ާރަނގަޅުކަމެއްނޫނޭ. ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާއެގޮތަށް ާވަދެ ފޯސްގެތެރެއަށް

 960ާސަލ މަތީާބ ރުތަކުގައިާމަސައްކަތްކުރ ާހަމައެކަނި........

ާ

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާ

ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމީހ އަކީވެސް ާދަރަޖައިގެ ާދަށު ާއެންމެ ާބަލަންވީ. ާނޫނޭ ާމީހުނަކަށް ާބަޑިާއިސް

ާދިފ ޢުގައިާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާޤައުމުގެ ާއެރުމަށްޓަކައި ާވަޒަން ާމެޔަށް ާއޭނަގެ ާނުކުމެ  965ހިފައިގެން

ާމީހެާ ާވަރަށްާނުކުންނަންހުރި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމިދައްކަނީ. ާވ ހަކަ އްގެ

ނޑަކަށްާނުފެނޭ.... ާފ ޅުބޮޑުކޮށްާމިދަންނަވަނީާއަޅުގަ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ970 

ނޑަށްާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޅުގަ ާބަލައިގަންނ ކަށް. ާމިބިލު ާޢިއްޒަތްތެރިާާފެންނަނީާމިހ ހިސ ބުން

ާއެބޭފުޅަކުާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާވ ހަކަދެއްކުމަށްފަހުގައި ާފަރ ތްތަކ  ާމިކަމ ބެހޭ ާގެންދަވ  ާމިބިލު މެންބަރު

ނޑުާމިބިލަށްާ ބޭނުންވ ާގޮތެއްާއޮތިއްޔ ާއަނެއްކ ވެސްާގެނައުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ
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ާފ ޅުބޮޑުކޮށް ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާޢިއްޒަތްތެރިާާތ އީދުނުކުރ  ާޝުކުރިއްޔ  ދަންނަވަން.

 975ާރައީސް.ާ

ާ

ާރައީސްާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު؛ާ`. ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، .2008/1ާ

ާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙުގެނައުމުގެ ާޤ ނޫނަށް ނޑުާބަޙުސިފައިންގެ ާއަޅުގަ ސްގައި

ާބޭނު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިއްޔ އަކުާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑުމެން ންވަނީ

ާތިމަންނަާ ާވިދ ޅުވެވިދ ނެތޯއޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިއްޔ އަށް  980އިންތިޚ ބުކޮށްފައި

ާއެންމެާ ާސިފައިންގެ ާކުރަން. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިއްޔ ކަމޭ ާބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި

ާ ާއެހެންނެއް ާބޭނުމެއްނޫނޭ. ާތިމަންނަ ާއަދ ކުރ ކަށް ާވެރިއެއް ވިދ ޅެއްނުވެނޭ.ާއިސް

ާބަޔ ންކޮށްފައިާ ާކަނޑައެޅިގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނުވެވޭނެ. ާވިދ ޅެއް އެހެންނެއް

ާވެރިޔ ކަން.ާ ާމަތީ ާއެންމެ ާސިފައިންގެވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިެިއްޔ އަކީ އެބައޮތް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު  985އެހެންވީމަ،

ާބ ރު ާނުކުރެވޭނެާލިބިފައިވ  ާކުރެވޭނެ ާމިވެނިކަމެއް ާވަކިކަމެއް ނޑައެޅިގެން ާކަ ތައް

ާމިއުޅޭާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތަސް ާބަޔ ންކުރެވިފައި ާކަނޑައެޅި އެހެން

ާއިސްވެރިޔ އަށްާ ާއެންމެ ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާކަންތައްތައް ާބ ރުތަކުގެ ާސަލ މަތީ ވ ހަކައަކީ

ާއުސޫލެއް ާހިންގޭނެ ާރަނގަޅަށް ނޑައެޅިފައިާާއެކަންތައްތައް ާކަ ނިޒ މެއް

ާޤ ނޫނުާ ާހެދެންވ ނީވެސް، ާޤ ނޫނުތައް ާމަގަކަށޭ ާއެކަންކުރެވޭނެ  990އޮންނަންވ ނޭ.

ާރައްކ ތެރިކަމާ  ާވަޒީފ ގެ ާކަންބޮޑުމިވަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ހިންގެންވ ނީވެސް.

ާވަޒީފ ގެާ ާމީހ ގެ ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދޭތެރޭ.

ާމިއަދުާރައްކ ތެރިާ ާމިއުޅެނީ. ާނުވެވިގެން ާއެހެން ާކީއްވެގެންތޯ ާދޭތެރޭވެސް. ކަމ 

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމިވ ހަކަތައް ާމުހިންމީ ާއެންމެ ާމިހ ލަތުގައި ާމިޤައުމުގެ މިހ ލަތުގައި،

ާ ާމައްޗަށް ާމިކަންތައްތަކުގެ ާއެބަާބަހުދަެައްކ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  995ސްކުރުންތޯ.

ާރިސޯޓްތަކުގަ ާދެފަހުަރ ާދުވ ލަކު ާއެމީހުންާއަޑުއިވޭ ާވ ހަކަ. ާހަޅުތ ލުކުރ  އި

ާޢަމަލުނުކުރެވޭތީ.ާ ާރަނގަޅަށް ާޤ ނޫނަށް ާވަޒީފ އ އިބެހޭ ާމިބުނަނީ ހަޅުތ ލުކުރ ކަމަށް

ާއެވ ހަކަދައްކަންާ ާހުރިާމައްސަލަތަކެއްގެާސަބަބުން.ާކީއްވެގެންތޯ ނޫނީާއެޤ ނޫނުގައި

ާކު ާފުރަތަމަ ާއެހެންވީމަ، ާމިއުޅެނީ. ާހުށަނޭޅިގެން ާބިލެއް ާކަމަކީާމިތަނަށް ރަންވީ

ާރައްޔިތުންގެާ ާދޭތެރޭގައި ާހ ލަތ  ާނިކަމެތިންގެ ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ނޑުމެންގެ  1000އަޅުގަ
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ާއެންމެާ ާހ ލަތު ާރައްޔިތުންގެ ާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވަންވީ. ާމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ާއެާ ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާމިތ ނގައި ާއެނގިގެން ރަނގަޅަށް

ާ ާއުޅޭ ާދޭތެރޭގައިާނިކަމެތިން ާރައްކ ތެރިކަމ  ާވަޒީފ ގެ ާއެމީހުންގެ ހ ލު،

ާމިހިރީާ ާމައްސަލަތައް ާހިނގަމުންދ  ާއައްޑުއަތޮޅުގައި ފިކުރުކުރަންޖެހޭވަރު،

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާކަންތައްތައް. ާގެންނަންޖެހޭނެ ާވިސްނުމަށް ނޑުމެންގެ  1005އަޅުގަ

ާމަޤ މަ ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާމީހަކުާދަންނަވަން ށް

ޢައްޔަންކުރުމ އިާނޫނީާއެފަދަާއިސްާސަލ މަތީާބ ރުތަކުގެާއިސްާމަޤ މުތަކަށްާމީހުންާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމި ާނުވަތަ ާބ ރެއްނެތި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ާއ ދެ،ާ ާކަމެކޭ. ާވަރަށްބޮޑު ާސިޔ ސީ ާނިންމ ލުމަކީ ާނިންމ ލ  ާއެކަން ކޮމިޓީއަކުން

ާގޮވަާ ނޑުމެން ާކެމްޕޭންކޮށްދޭން.ާއަޅުގަ ާވީތޯއޭ ާސިފައިން ާގޮސް ާރަށްރަށަށް  1010އިގެން

ާކެމްޕޭންކުރާ  ާގޮސް ާއަތޮޅުތަކަށް ާހޮވުމަށްޓަކައި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާއޮތްތ ނގައި ާކުރިއަށް ާއޮފިސަރުންކަމަށް ާސިފައިންގެ މީހުންނަކީ

ާބޭނުމެާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީތޯއޭ. ނޑުމެންާހަދަން ާއަޅުގަ ާއިނގޭތޯ. އްނުވޭ

ާރައްކ ތެރިކަންާ ާސަލ މަތ  ާމިޤައުމުގެ ާމިއުޅެނީ ާޙަވ ލުކޮށްގެން އެބޭފުޅުންނ 

ާތިބިާ ާބައިތިއްބ ފައި ާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންގެ ާޤައުމުގެ  1015ބެލެހެއްޓުން.

ާގެންގޮސްދޭން ާޖީލުތަކަށް ާއޮތް ާއަންނަން ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤައުމު ާބައެއް.

ނޑުާދަންނަވަންާމިެިއުޅޭާ ނޑުމެންނ ާހިސ ބަށްާއައިގޮތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަ އަޅުގަ

ާބަލ އިރުވެސްާ ާތ ރީޚަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާސިފައިންނަކީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ވ ހަކައަކީ

ާމިއަދާ  ާރައްކ ތެރިކަމ އެކު ާމިޤައުމު ާމަސައްކަތްކޮށް ާޒިންމ ދ ރުގޮތެއްގައި ވަރަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،ާހަމައަށް، ާބައެކޭ. ާގެނެސްދީފައިވ  ާހަމައަށް  1020ނ 

ނޑުމެންާއެބަޖެހެއޭާއަޅުގަނޑުމެންގެާކުރިއަށްާއޮތްާޖީލުތަކަށްޓަކައިާމިޤައުމުާ އަޅުގަ

ާނުފޫޒުތަކުންާ ާސިޔ ސީ ާސިފައިންނަކީ ާގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި ރައްކ ތެރިކަމ އެކު

ާމަސައްކަތްކުރ ....ާއެއްކިބ ވެފައިވ ާޤައުމުގެާސަލ މަތ އިާރައްކ ތެރިކަމަށް

ާ

 1025ާވަގުތު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ާމިޤައުމުގެާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާގޮތަކަށް ާބޭތިއްބޭނެ ާއޮތްތ ނގައިވެސް ާކުރިއަށް ާގޮތުގައި ާބައެއްގެ
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ތްާބިލަކީާމ ާމިވަގުތުގެާކަންތައްތައްާގެންދަން.ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަނީާމިހ ރުާމިއޮާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަެދއްކެުވން:

ާޤައުމުގެ....

ާ1030 

ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތ އީދެއްނުކުރެވޭ.ާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާބިލެއްކަމަކަށް ާމުހިންމު ާބަލ އިރު ާޙ ލަތަށް

ާދޭތެާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް ާބިލ  ާމި ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލަން.ާއެހެންވީމަ، ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރ  ރޭގައި

 1035ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާފުރުޞަތުގައިާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދެވަނަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`

ާއަޅުގަނޑުާ

ާދިވެހިރ އްާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާވ ހަކަދައްކ ލަން ާޖޭގެ

ާނޫނޭ.ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭފުޅެއް ާއިޚްލ ޞްތެރި ާމިހ  ާޤ ބިލް ާމިހ  ާހުންނަވ ނީ ާއަބަދު  1040މަޤ މުގައި

ާމިއަދުންާ ާކޮންމެހެން ާމިއުޅެނީ ާގެންނަން ާއިޞްލ ޙު ާމިޤ ނޫނަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާއެކި ާމިޒ ޖުގެ ާއެކި ާވިސްނ ފައެއްނޫނޭ. ާބޭާޝަޚްމިއަދަށް ާއެކިާސިއްޔަތުގެ ފުޅުން

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމުސްތަޤްބަލުގައި. ާއިސްވެވަޑައިގަންނަވ ނެ ާރައީސްކަމަށް ދައުރުގައި

ާރިޢ ޔަތްކޮށްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާހުންނެވި ާމިހ ރު ާކޮންމެހެން މިހ ރު

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމިދަންނަވަނީ. ާވ ހަކައެއްނޫނޭ ާއިޞްލ ޙުކުރ  ާމި ނޑުމެން  1045އަޅުގަ

ާމިސ ލަކަށް،ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާބ ރެއް ާއޮންނަ ާލިބިދީފައި ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާ ާ)ށ(ާގައިާމިއޮންނަނީ،ާދައުލަތުގެާއެންމ106ާާެޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ވަނަާމ އްދ ގައި

ާއެންމެާ ާސިފައިންގެ ާއަދި ާވެރިޔަކީ ާމަތީ ާއެންމެ ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި ާވެރިޔައަކީ މަތީ

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ. ާވެރިޔަކީ ާމަތީ ާމ ނައަކީާ، މީގެ

ާކުރެއްވުމުގެާ ާކަމެއް ާބޭނުންފުޅުހ  ާގޮތަކަށް ާބޭނުންފުޅުހ   1050ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔ 

ާވ ހަކަފުޅުާ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާދެން ާލިބިވަޑައިގަތުމެއްނޫނޭ. އިޚްތިޔ ރު

ާދިނުމ އިާ ާވަޒީފ  ާކިހިނެއްހޭ ާބަޔަކަށް ާބަލ  ާނުހިނގ ގޮތް ާހިނގ  ދައްކަވަމުން

ާބ  ާގޯސްކޮށްާވަކިކުރުމުގެ ާކަމެއް ާބެލުމަކީ ާނުހިނގ ގޮތް ާހިނގ  ާދޭންވީ. ރު

ާއެއީއެއްނޫންާ ާބަލ ލ ފައި. ާލޮލުން ާހަމައެކަނި ާތިބުންތޯ ާއަޅ ނުލ  ހިނގ އިރުވެސް
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ާހިނގ ނަމަާ ާގޯސްކޮށް ާކަމެއް ާމ ނައަކީ ާބެލުމުގެ ާނުހިނގ ގޮތް ާހިނގ   1055އިނގޭތޯ.

ާކިޔަާ ާގެންދަންވީގޮތްވެސް ާރަނގަޅަށް ާރަނގަޅުކޮށް، ާބައެއްާއެކަމެއް ާދެން އިދިނުން.

ބޭފުޅުންާފ ހަގަކުރެއްވި،ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެއްވިާސިފައިންގެާ

ާބިލާ  ާމި ާކީއްކުރަންހޭ ާވަގުތެއްގައި ާހިނގަމުންދ  ާއޮމ ންކޮށް ާވަރަށް ކަންތައްތައް

ާއޮމ ންކޮށްާ ާވަރަށް ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާތިއުޅުއްވަނީ. ާބެހިވަޑައިގަންނަވަން

ާއިސްާ ާބޭފުޅުންތަކެއް ާއިސް ާސިފައިންގެ ާކީއްވެގެންތޯއޭ  1060ހިނގަމުންދ ކަމަށްވ ނަމަ

ާހުށަހެޅިގެންާ ާކޯޓަށް ާޝަރުޢީ ާމައްސަލަ ާބޭފުޅުންތަކެއްގެ ާތިބި މަޤ މުތަކެއްގައި

ާހިނގަމުންނުދ ކަން.ާ ާއޮމ ންކޮށް ާއަންގައިދޭ ާއެބަ ާއޭގެން ާކުރެވެމުންދަނީ. ވަކ ލ ތު

ާއެކަން ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާއެބަާއެއީ ާއެކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާމުޅި ޏަކަށްނޫނޭ.

ާއެވ ހަކައަށްާ ާއެހެންވީމަ، ާލިޔެވޭ. ާއެބަ ާއެވ ހަކަތައް ާނޫސްތަކުގައި ހ މަވޭ.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާވ ހަކައަކީ ާއަނެއް ާދެން ާނެތޭ.  1065ތ އީދުކުރެވޭކަށް

ނޑުމެންާކުޑަކުރަންާއުޅޭާވ ހަާ ކަާބައެއްާބޭފުޅުންާލިބިވަޑައިގެންފައިވ ާބ ރެއްާއަޅުގަ

ާމިއުޅެނީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ދެއްކެވި.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާކުޑަކުރ ކަށެއްނޫނޭ. ާބ ރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާދެމިއޮންނ ނޭ.ާ ާހަމައެގޮތުގައި ާބ ރުތައް ާއޮންނަ ލިބިވަޑައިގެންފައި

ާލިބިާ ާމަޤ މުތަކަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާސިޔ ސީ ާމިސ ލަކަށް  1070ވަޑައިގެންފައިވޭ

ާމަޤ މުތަކަށްާ ާބޭނުންފުޅުވ  ާހިންގެވުމަށްޓަކައި ާވެރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ބޭފުޅުންާއިސްކުރުމ އިާވަކިކުރެއްވުމަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުރައްވަންވ ނެާކަމެކޭާ

ބަސްވެވަޑައިގަންނަވ ާސިފައިންގެާއޮތީމަާއޭގެާމ ނައެއްާނުކުރޭ،ާގިނަާބޭފުޅުންާއެއްާ

ާފަންނީާ ާވަރަށް ާޕްރޮފެޝަނަލް ާވަރަށް ާބޭފުޅުންނަކީ ާބ ރުތަކުގެ ާދިފ ޢީ ނުވަތަ

ާވަކިކުރަންޖެހޭާ ާދެއްވ  ާމަޤ މު ާހިންގުމަށްޓަކައި ާވެރިކަން ާއެހެންވީމަ،  1075ބޭފުޅުންކަން.

ާއެހެ ާމިއީ. ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކަމަކަށް ާބޭފުޅުން ންވީމަ،ާސިޔ ސީ

ާފަންނީާ ާމިކަހަލަ ާވ ހަކައަކީ ާމަޤ މުތަކުގެ ާހިންގެވުމަށްޓަކައިާއުފައްދަންޖެހޭ ވެރިކަން

ާމިކަހަލަާ ާޕައިލެޓުންނ އި ާއިންޖިނޭރުންނ އި، ނޑިޔ ރުންނ އި، ާފަ މިސ ލަކަށް

ާހިންގެވުމަށްޓަކައިާ ާވެރިކަން ާއެއީ ާއިސްކުރެއްވުމަކީ ާބޭފުޅުން ާކުރައްވ  ކަންތައްތައް

 1080މިއީާގިނަާާޖެހޭާމަޤ މުތައްާކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.އިސްކުރެއްވަން

ާބޭފުޅުންނަކީާ ާސިފައިންގެ ާއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވ  ާބޭފުޅުންވެސް ބޭފުޅުން،ާހުރިހ 
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ާބައެއްކަމަށް.ާ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާވަރަށް ާޤ ބިލު، ާވަރަށް ާފަންނީ، ވަރަށް

ާއި....އެހެންކަމަށްވ ނަމަާއެބޭފުޅުންނަށްާމިނިވަންކަމ 

ާ

 1085ާވަގުތު....ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތަންދޭާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ މާވަފު ާޤ ބިލިއްޔަތު ާއެބޭފުޅުންގެ ާމިނިވަންކަމ އި، ާނިންމ ލަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ،

ާމިނިވަންކަމ އެކުާާއަބޫބަކުރު ޖަމާލް ދުލްޢަޒީޒްޢަބް ާފުރުޞަތު ާޚިދުމަތްކުރުމުގެ ާޤައުމަށް ާފުރިހަމަގޮތުގައި

ާއެކަހެރިވެފައިވާ ާކަެދއްެކވުން:ވ ހަ ާކަންކަމުން ާސިޔ ސީ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ފަހިވެފައި

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާފުރުޞަތު ާއަދ ކުރުމުގެ ާވަޒީފ  ާމ ޙައުލެއްގައި  1090މިނިވަން

ނޑުމެންާއެބޭފުޅުންނަށްާމަޤ މުާދީާވަކިކުރުމުގައި... ާއެރުވުމަށްޓަކައިާއަޅުގަ

ާ

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެާއިނގޭތޯ.ާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވު

ާ

ާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ މާވަފު ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަންޖެހެނީ. ާދައުރެއް  1095ާބަލައިގަނެާމަޖިލީހުގެ

ާާއަބޫބަކުރު ޖަމާލް ދުލްޢަޒީޒްޢަބް ާވ ހަކަ ާފެންނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރަން ާފޮނުވ  ާދަންނަވ ލަންާކޮމިޓީއަކަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމަނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1100 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

 

ާމިނެގީ،ާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ މަދަދޫ ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހިންގުމަށްޓަކައިާާކަެދއްކެުވން:ވ ހަމުޙަދްމަދު ޠާރިޤް  ާވެރިކަން ާތެރޭގައި ާބ ރުތަކުގެ ާލިބިފައިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

 1105މަޤ މުތަކަށްާމީހުންާއިސްކުރުމަކީާނުކުރެވޭނެކަމެއްކަމަށްާނޫނީާކުރުން..ާއަޅުގަނޑުާ

ާރައްކ ތެރިކަމަށްވުރެާ ާސަލ މަތ އި ާޤައުމުގެ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާވެރިކަން ދަންނަވ ނީ،

ާއެހެންާއެއްވެސްކަމެއްާނޯންނ ނެއޭ.....
ާ

ާ
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 1110ާނިޒ މ ބެހޭ....ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ކުރިއަށްާގްެނދެވުން( ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތާ 

 

ާނޯންނ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާރައްކ ތެރިކަންާއެއީާރައްޔިތުންގެާސަލ މަ...ާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ މަދަދޫ

 1115ާވ ހަކަެދއްކެުވން:މުޙަދްމަދު ޠާރިޤް 

ާ

ާ

ާނުކުތާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

ާކަންާ ާނުވަތަ ާވ ހަކައެއް ާދެކެވެމުންދ  ާމަޖިލީހުގައި ނެންގެވޭނީ،

ާޚިލ ފަށްާކަމެއްާހިނގަމުންދަންޏ ާނުވަތަާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި  1120ހިނގަމުންދ ގޮތެއްގައި

ވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާކަމެއްާހިނގަމުންދ ކަމަށްވަންޏ .ާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާގަ

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާކޮންމެފަހަރަކު ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ލު ާވ ހަކަފުޅަކ ދޭތެރޭ ާދައްކަވ  މެންބަރަކު

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާއަޅުގަނޑު ާވިދ ޅުނުވުން ާއެއްޗެއް ާދަށުން ނުކުތ ގެ

ާ ާގެމަނަފުށީ ާމިއަރުވަނީ، ާއިލްހ މްާފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 1125ާއަޙްމަދު.ާ

ާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،ާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ގެމަދަފުފީ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއަދުވެސްާއަޅުގަ

ާކުރީާވ ހަކަެދއްކެުވން:އިލްހާމް އަޙްމަދު  ާއިޝ ރ ތްކޮށް ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާވ ހަކައަށް ާދެއްކި ާއެއްާދުވަހު ހަމަ

ާމިާ ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުގަނޑު ާފުރަތަމަ ާމިޖެހެނީ. ާތަކުރ ރުކޮށްލަން ވ ހަކަތަކެއް

ާއެބައޮވެއޭ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާ ާސަބަބުތަކެއް ާވަރަށްގިނަ  1130މިނިވަންކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށްާފެންނަާ ހުންނަވ ާބޭފުޅަކަށްާއެނޫނިއްޔ ާނުފޫޒުާފޯރުވ ތަންާމިއީާއަޅުގަ

ާމެންބަރުންގެާާމަންޒަރެއް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ، ާވ ހަކަތަކުން ާއަޅުގަނޑަށް ދެން

ާހަމައެއ އެކުާ ާހިނގިކަން. ާމިކަންތައް ާކުރީގައިވެސް ާއެބައެނގޭ ވ ހަކަތަކުން

ާއ ާ ާމި ާގައިމުވެސް ާހަމަ ާދެން ާއެބައެނގޭ. ާހިނގަމުންދ ކަން މިހ ރުވެސް

ާވުޖޫދަކަ ާއ  ާއިޞްލ ޙުކުރެވި ާއަޅުގަނޑުމެން ނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއް ާއަޅުގަ  1135ށް

ާކުރިއަށްާ ާއެގޮތަށް ާކަންތައްތަކެއް ާމިހ ރު ާތެރޭގައި ހޭލ ފައިވ އިރު،ާއަޅުގަނޑުމެންގެ

ާމިހެންާ ާރަނގަޅުކަމެއްނޫން. ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ގެންދިއުމަކީ
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ާތެރެއިންާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަންޒަރުތަކެއް ާހިތ މަވެރި ާވަރަށް މިދަންނަވަންޖެހެނީ،

ލަމ ާދެއްތޯާމިާއެންމެފަހުންާސިފައިންގެާސްޕެޝަލްާފޯސްއެއްާފެންނ ތީ.ާހިނގ ާބަ

ާޤައުމީާ ާސިފައިންގެތެރޭގައި ާލިބޭ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދުވަހު  1140އިފްތިތ ޙުކުރެއްވި

ާމިއީދެންާ ާޖެއްސެވީ. ާލަވަ ާއެދޭގޮތަށް ާވަޠަން ާނިންމަވ ލައްވ ފައި ސަލ މް

ާ ާވަޠަން ާސަލ މަށްފަހު ާޤައުމީ ާސިފައިންގެތެރޭގައިާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް. އެދޭގޮތަށް

ޖަހ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާކ ކުތޯާއެކަންާޤަބޫލުކުރ ނީ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްވެސްާމިކަމެއްާ

ާމައްސަލައަކީ.ާ ާމިއޭ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރެވޭނެ. ހަޖަމެއް

 1145ހިތްހަމަާާމިހެންވީމައޭާމި،ާވެރިާމީހ ާހިތްޕުޅ ާވ ާކަންތައްތައްާކުރުމ އި،ާވެރިާމީހ 

ާމިާ ާއޮތީމައޭ. ާމިފަދަގޮތަކަށް ާމިޖެހެނީ ާކުރަން ާކަންތައް ޖެއްސުމަށްޓަކައި

ާއެއ އެއްކޮށްާ ާހަމަ ާދެން ާޕޮއިންޓަކީ. ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާހަމައެއ އެއްކޮށްާ ާމެންބަރުން، ާވަރަށްގިނަ ނޑުމެންގެތެރެއިން އަޅުގަ

ާނޫސްތަކުންވެސްާ ާވަރަށްގިނަ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާފޯނުާާއަޅުގަ ާލިބޭނެ މަޢުލޫމ ތު

ާވ ހަކައެއް.ާ ާދެކެވޭ ާއަލަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ާރިކޯޑްކުރ ވ ހަކަ.ާމިއީ  1150ކޯލުތައް

ާމިެިކަންތައްާ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދަވ ކަމެއް. ާކުރައްވަމުން ާތެރެއިން ާސިފައިންގެ މިއީ

ނޑުާފޯނުވެސްާރިކޯޑްކުރޭ.ާއެކޯވެފައިާއިން ނަނީ.ާމިތަންާމިނިވަންވެގެންނޫނީ،ާއަޅުގަ

ާމިާ ާހީކުރ ކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާއެނގޭ. ާރިކޯޑުކުރ ކަންވެސް ާހަމަ ދެން

ާސިއްރުކުރައްވ ނެއޭ.ާ ާވަރަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާބޭފުޅުން ާއުޅޭ ސިފައިންގޭ

 1155އެހެންނުވ ނެނޫންތޯ.ާހަމަާއެތ ނގައިވެސްާތިބެނީާއިންސ ނުންާއަޅުގަނޑުމެންކަހަލަ.ާ

ާމަޢުލޫމ  ާއެބޭފުޅުންވެސް ާއެބަކުރެއޭ.ާއެހެންވީމ ، ާރިކޯޑް ާމި ާފޯރުކޮށްދެއްވ  ތު

ާދެންާ ާމިއީ. ާސަބަބަކީ ާމިނިވަންވ ންޖެހޭ ާމި ާތެރޭގައި ާސިފައިންގެ އެހެންވީމ ،

ާލިބުނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާމަލުގެ ާޓެމްޕްލް ާދައްކ ލީ ާދުވަހު ާކުރީ ނޑު އަޅުގަ

ާވަރަށް ާބޭރުން ާގެނެސްގެން ާއޯޑަރެެެއް ާމަލުގެ ާޓެމްޕްލް ގިނަާސިފައިންގެތެރެއިން

ާ ާއަންހެނުންނަށް ާސިފައިންގެ ާވ ހަކަ، ާގެންނަ  1160އަހަރުފުރުމުގ20ާާެމ ތައް

ާއަނބިކަނބަލުންާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަޑައިގެންނެވީ، ާލައިލ  ރަސްމިއްޔ ތުގައި

ާސިފައިންގެާ ާހުރިހ  ާހަމަޖައްސަވަންވެގެން ާހިތްޕުޅ ވ ގޮތަށް ވަޑައިގެންނެވިދުވަހު

ާާބޭފުޅުންގެ....

ާ
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 1165ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމް.ާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

 

ާމަޢުޟޫާމެދްބަރު ދާއިރާގެ މަޑަވެލި ާވ ހަކަދައްކަމުންދ  ާވ ހަކަދެއްކުމަކީާޢުމިތ ނގައި ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާގައި

ާއެދޭކަމެއް.ާރިޔ އަޅުގަާވ ހަކަެދއްކެުވން:މުޙަދްމަދު ދާޒިމް  ާވިދ ޅުނޑު ާއެއްޗެއް ާވަކި ާހަމަާސަތުންވެސް ާއަޅުގަނޑު  1170ވ ތީ

ާބިލުގައިާ ާމިއަދު ާވ ހަކައެއްނޫން ާގެ ާމ  ާލައިލ  ާނެގީ. ާހަމަ ާނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭ

ާހުށަހެޅިގެންާމިއުޅެނީ.ާޝުކުރިއްޔ .
ާ

ާ

ާނިޒ މ ބެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ  ާނުކުތ އެއްކަމަށް  1175ހޭ

ާމަޢުޟޫ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާފޯކަސްކުރެއްވުންާޢުާޢިއްޒަތްތެރި އަށް

ނޑުާއެދެން.ާ ާއަޅުގަ

ާ

ާކުރިއަށްާޢުމަޢުޟޫާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ގެމަދަފުފީ ާމަޢުޟޫއ އިގެން ާހަމަ ާބަލަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހައްތ ވެސް ާދެން ާއަށް

ާއެނގެންޖެހ ތާ ާއްކެުވން:ވ ހަކަދެާއިލްހާމް އަޙްމަދު  ާއެބަ ާސަބަބުތަކެއް ާމިމިނިވަންވ ންޖެހޭ ާއެކަމަކު ާދެން  1180ގެންދެވޭތޯ.

ާޓީވީާ ާމިހ ރުވެސް ާއެބަތިބި ާރައްޔިތުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރައްޔިތުންނަށް. ދެއްތޯ

ާކީއްވެކަން.ާ ާމިޖެހެނީ ާމިނިވަންވ ން ާއެބަޖެހޭ ާއެނގެން ާތިއްބަވ އިރު ބައްލަވަން.

ންާހިތަށްާއަރ ނެާމިާމިނިވަންވ ންޖެހެނީާކީއްވެތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންނޫނީާރައްޔިތުާ

މިނވަންވ ންޖެހޭާސަބަބުތައްާމިދަންނަވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޓެމްޕަލްާމ ާގެންނަވައިގެންާ

 1185ހުރިހ ާއަންހެންާބޭފުޅުންގެާބޮލުގައިާޓެމްޕަލްާމ ާއޮތީާޖަހ ފައި.ާހުރިހ ާސިފައިންގެާ

ާހީވަނީާާއަންހެންާބޭފުޅުންގެާބޮލުގައި.ާމިއީ ާމަލެއްވެސްާނޫން.ާއަޅުގަނޑަށް ޤައުމީ

ވ ހަކައަކީ...ާ ާޤައުމީާމަލަށްާބަދަލުވީކަންނޭނގެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާމިދަންނަވާ 

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1190 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާރައީާމެދްބަރު އިރާގެދާ ހޯރަފުފީ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑ ާޝުކުރިއްޔ  ާލަ ނޑުމެންނަށްވެސް ާއަޅުގަ ާގިރ ވަރުގެާސް.

ާކުރެއްވިާާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަޙްމަދު ރަޝީދު  ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ާމައުމޫން ާރައީސް ާކުރީގެ ާމިޤައުމުގައި ާއަދި ބުދ އި،

ާވ ހަކަތަކެއް ާޚިލ ފު ާޙަޤީޤަތ އި ާދެކެވިދ ނެ. ާވ ހަކަ ާކަންތަކުގެ ާމިއަދުާ،  1195އަދި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާވ ހަކަދައްކަވަނީ. ާއެބޭފުޅ  ާމައުޟޫއަކަށްނޫން ހުށަހެޅިފައިވ 

ާހަމަހިމޭނުންާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދަވ އިރު ާތަކުރ ރުކޮށް ދެވަނަފަހަރަށްވެސް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާލޮބުވެތި ާމިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާފ ހަގަކޮށް ާމިކަން ނޑު ާއަޅުގަ އިންނަވ ތީ

ާ ާވަކި،ާޑީ.އ ރް.ޕީއަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޖެހިގެން ާފަރ ތަށް ާވަކި ރައީސް

 1200ނިސްބަތްވ ާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާގެންދ އިރުާއިންނަވ ތީާއެކަންާހަމަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުންކޮށްލީ. ާމިނުކުތ ގެ ާހ މަކޮށްލީ ހ މަކޮށްލުމަށްޓަކައި

ާރައީސް.
ާ

ާ

ާމިާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  1205ޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުތ އަކަށް، ާއަރުވަނީ،ާނިޒ މ ބެހޭ ފުރުޞަތު

ާއެދެން.ާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު ާފޯކަސްކުރެއްވުން ާމިމަޢުޟޫއަށް ދެއްކެވުމުގައި

ާޢިއް ާއެއްާކޮންމެ ާނުކުތ އިން ާދެ ާދައްކަވ އިރު ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކުވެސް ޒަތްތެރި

ާކުރިއަށްާ ާމިވ ހަކަތައް ާނުޖެހޭގޮތަށް ާދަންނަވަން ާއެއްޗެއް ނޑަށް ާއަޅުގަ ނުކުތ ގައި

ާދެކުނުާ ާގަލޮޅު ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެދެން. ާފަހިކޮށްދެއްވުން  1210ގެންދެވޭގޮތަށް

ާމަދުާމަޚްލޫފް.ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙް

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

 

ާމިމަޖިލީހުންާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ގަލޮޅު ދެކުދު ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1215ާޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރަކުާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  ާމިތަނުން ާއެއްގޮތަށް ާޙަޤީޤަތ އި ާފެނިގެންދ ކަމެއް އަބަދުވެސް

ާމެންބަރުންނަށްާވ ހަ ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ކަދައްކ ކަމަށްވަންޏ މު

ާފުރަތަމައިނުންާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިބޭފުޅުންނަށް ާނުކުރެވޭވ ހަކަ. ާޙަޖަމު މިކަން

ނޑަށްާ ދަސްކޮށްދެއްވަންވީާއަޑުއެހުމުގެ،ާމިާލިސިނިންގާސްކިލްސްާފުރަތަމަާއަޅުގަ

 1220ާންފުޅުވޭހެން.ާއެހެންވެާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ހީވަނީާވަރަށްބޮޑަށްާބޭނު
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ާ

ާ

ާމަތިވެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދު.

ާ1225 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

 

ާހަމަާއެއްޗެއްާސ ފުކޮށްލުމުގެގޮތުން.ާރުމެދްބަ ދާއިރާގެ މަތިވެރި ނޑު ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ 

ާކުރިންާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނެންގެވިާބޭފުޅެއްގެާވ ހަކަފުޅުގައިާވިދ ޅުވިާރައީސްާވަކިާާޙުސައިދް މުޙަދްމަދު

ާނިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިމަންނަ ާގެންދަވ ތީއޭ ާމިކަން ާޖެހިވަޑައިގެން ާނެގީ.ާއަތަކަށް ާނުކުތ އެއް  1230ޒ މީ

ާޤަބޫލުކުރައްވައިފީމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މީ ާރޫލިންގާދެއްވީ ރައީސް

ާރައީސްާޤަބޫލުކުރެއްވީތޯއޭާވަކިާއަތަކަށްާޖެހިގެންާމަޖިލިސްާގެންދަވ ކަމަށް.
ާ

ާ

ނޑުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާތިކަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންނެވީތީ.ާޝުކުރިއްޔ  ާސަމ ލުކަމަށް  1235ގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާޤަބޫލުކުރެވުނުގޮތުގައި ނޑަށް އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާނުކުތ އަކީ، ާވިދ ޅުވީ،ާނިޒ މީ ާރަޝީދު އަޙްމަދު

ާދައްކަވަމުންގެންދަވ ާ ާވ ހަކަފުޅު ާބޭރުން ާމައުޟޫއިން ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ވ ހަކަ.

ާމެންބަރުންވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިއްބެވި ާމިތ  ާއަދި  1240މެންބަރުވެސް

ާފަރ ތަކަށްާ ާވަކި ާމިގެންދަނީ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވ ނެ

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާނުޖެހިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ އިާއެއްގޮތަށްާ .ާއަޅުގަ

ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާވަރަށްާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ގެމަދަފުފީ ާގެންދަވ ތީ ާނަންގަވަމުން ާމިގޮތަށް ާނުކުތ ތައް ާނިޒ މީ ާބޭފުޅުންވެސް  1245ާހުރިހ 

ާނުކުތާ ާ:ވ ހަކަެދއްކެުވންއިލްހާމް އަޙްމަދު  ާނިޒ މީ ާވަރަށް ާމީހުންނަށްވެސް ާކަހަލަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން އުފ ކުރަން.

ާއައިސްާ ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާހަމަ ނޑަކީވެސް ާއަޅުގަ ާކެރޭނެ.ާދެން ާހަމަ ނަގަން

ާމީހެއްާ ާހުވަދުއަތޮޅު ނޑަކީވެސް. ާއަޅުގަ ާމީހެއް ާކެރޭ ާވަރަށް ާދެން ާމީހެއް. ހުރި
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ާއެހެންނޭ ާދެން ނޑަކީވެސް. ާނުާާއަޅުގަ ާނިޒ މީ ނޑު ާއަޅުގަ ކުތާ ކިޔ ފައި

ާމިދެންނެވީާ ާނުކުތާ ނަގ ނަމެކޭނޫން ާނިޒ މީ ާއެހެންވީމ ، ާފަހަރެއްގައިވެސް.  1250އެއް

ނަގަމުންގޮސްާކޮންމެ،ާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާއިޙްތިރ މްކުރައްވަންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަނޑުާ

ާޤަބޫލުނުކުރަާ ާޙ ލަތު ާމި ާވ ހަކަ. ާހުރި ާޙ ލަތު ާސިފައިންގެތެރޭ އްވަންޏ ާމިދަންނަވަނީ

ާގެންދަވަން.ާ ާއަނބުރ  ާމިބިލު ާދައްކަން، ާނުވެސް ާމިވ ހަކަ ާފެންނަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއެހެންވީމ ، ާވ ނީ. އެހެންނޫންތޯ

ާމައްސަލަ ާމިފަދަ ާސިފައިންގެތެރޭތެރޭގައި ާއެބަހުއްޓޭ  1255މިނިވަންވ ންާާތަކެއް

ާޤ  ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހެއޭ. ާއެވިދ ޅުވާ 241ާނޫނުއަސ ސީ ާމ އްދ އިން ވަނަ

ާގެންގޮސްާ ާކޮމިޓީއަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާލިބިގެން، ާމިބ ރުތައް ކޮމިޓީއަށް

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާދެން ާރަނގަޅުކުރ ށޭ. ާމިކަންތައް ާއިޞްލ ޙުކުރެވި މިކަންތައްތައް

ކުތާ ނުކެރެނޭާމ ާއިތުރަށްާމިވ ހަކަާދައްކ ކަށްވެސް.ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާނިޒ މީާނު

ާދެއްވިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާބަދަލުވެދ ނެހެން. ާއަނެއްކ ވެސް  1260އޮއިވަރެއް

ާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާއިޞްލ ޙުާާ`ާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ދާދްދޫ ާބިލަށް ާސިފައިންގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދެވަާމުޙަދްމަދު ރިޔާޟް ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބަހުސްގައި ާކުރެވެމުންމިދ  ާފުރުޞަތަކަށްާގެނައުމަށްޓަކައި ާނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފ ހަގަކުރުމަށްޓަކައި. ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ާއިތުރު ާދަންނަވ ލީ،  1265އެދި

ާވ ހަކައެއްނޫން.ާ ާރިޔ ސީގެ ާބަރުލަމ ނީ ާދައްކަންވީކީ ާމިތ  ާއަޅުގަނޑުމެން ރައީސް،

ާޤައުމުގައި ާކިތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގައި، ާސ ފުކޮށްދޭންވީ ނޑުމެންނަށް ތޯާއަޅުގަ

އަސްކަރިއްޔ ގެާޑިފެންސްާފޯސްާމަޖިލިސްގެާދައުރެއްާއޮވެގެންާވަކިކުރަނީ.ާނުވަތަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާސުވ ލެއް. ާއުފެދޭ ާމިއީ ާވަކިކުރަނީ. ާބަޔަކު ާރޭންކްގެ ާދަށް އެއަށްވުރެ

ާފޯސްާ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާގެންނައިރުގައި ާއިޞްލ ޙު ާމިބިލަށް ާމިގޮތަށް  1270ރައީސް،

ގެާބޭފުޅުންާހަމައެކަނިާމިބިލުގައިާއެކަށައަޅ ނޭކަމެއްާނެތް.ާނުވަތަާއޭގެާދަށްާރޭންކް

ާކޮބައިތޯާ ާސިފައިން. ާހުރިހ  ާއެހެން ާމަސައްކަތްކުރ  ާދަށުން ާއޭގެ ކޮބައިތޯ

ާވަކިާ ާމިބިލުގައި ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާޙައްޤުތައް. އެސިފައިން

ާވަޒީފ  ާބައެއްގެ ާވަކި ާނުވަތަ ާގެއްލޭތީ ާޙައްޤުތައް ާސިކިއުރިޓީާބައެއްގެ ގެ

ާޙައްޤުާ ާއެކަމުގެ ާސިފައިންނަށްވެސް ާހުރިހ  ާމަސައްކަތުގައި ާމިކުރެވޭ  1275ދިނުމަށްޓަކައި
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ނޑައެޅުން.ާ ާކަ ާބިލުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމެކޭނިޒަމެއް ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ދިނުމަށް.

ާމިާ ާކުރީގެ ާދަންނަވ ލިފަދައިން ާއަޅުގަނޑު ާކުރީދުވަހުވެސް ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާރައް ާދައުރެއްާބިލުގައި ާކޮމިޓީގެ ާބަހުސްކުރެވުނުއިރުގައިވެސް ާމަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ

އޮވެގެންާޗީފްާއޮފްާޑިފެންސްާމަޤ މަށްާޢައްޔަންކުރުމަކީާއެއީާކުރެވިދ ނެކަމެއްކަމަށްާ

ާއެގޮތަށް.ާ ާއޮތީވެސް ާފަރުމ ކުރެވިފައި ާއޭރުގައި ާއެބިލު ާއަދި  1280ޤަބޫލުކުރެވުނު.

ާނި ާއެކަން ާކޮމިޓީއިން ނޑުާއެހެންނަމަވެސް ާއަޅުގަ ާއައިއިރުގައި މިގެން

ާފަރުމ ކުރެވިފައިއޮތީ.ާ ާއެބިލު ާބޭފުޅަކަށް ާވަކި ާދެންނެވިހެން ކުރީދުވަހުވެސް

ވަނ106ާާަވަނަާމ އްދ ،ާޤ ނޫުނއަސ ސީގ115ާާެއެހެންނަމަވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކިޔ ލީމާ 236ާމ އްދ ، ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ އްދ  ވަނަ

ާއަދިާސިފައިންގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން ާބ ރުތައް ާލިބިގެންވ   1285އަށް

ާޤައުމީާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައެނގޭ. ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ބިލުން

ާއޮފްާ ާޗީފް ާނުވަތަ ާބަޔަކު ާރޭންކެއްގެ ާވަކި ާސިފައިންގެ ާކޮމިޓީއިން ސަލ މަތ ބެހޭ

ާވަކި ާމަޤ މުން ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާފޯސް، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑިފެންސް ކުރަން

ާދަންނަވަންޖެހެނީާ ާމިއަދުވެސް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ހުށަހެޅުމަކީ

ާފޯސްާ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާއެހެންނަމަވެސް ާއެހެންވީމ ،  1290ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫނޭ.

ާދުނިޔޭގެާ ާއެއީ ާޢައްޔަންކުރުމަކީ ާއޮވެގެން ާދައުރެއް ާކޮމިޓީގެ ާސަލ މަތ ބެހޭ ޤައުމީ

ާޤައުމުތަކުގަ ާއަޅުގަނޑަށްާގިނަ ާއެކަމަށް ާއުސޫލުކަމަށްވ ތީ ާކުރ  ާއެކަން އިވެސް

ާބަހުސްގައިާ ާމެންބަރުންގެ ާގިނަ ާމަޖިލީހުގެ ތ އީދުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިޢިއްޒަތްތެރި

ާގެނެސްާ ާމިއިޞްލ ޙުތައް ާގެންގޮސް ާއަނބުރ  ާބިލު ާމި ާދެއްކެވިގޮތަށް ާވ ހަކަފުޅު މި

ާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ާހިނގައިދ ނެހެން.ާބިލު ާފ ސްވެގެން  1295މިބިލު

ާމަޖިލީހުގައިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަންއޮތީ،ާމި ާރައީސް،ާނިންމ ލަމުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރެއްވިާ ާވެރިކަން ާކުރީގައި ާދެއްކިދ ނެ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާވަ ާބޭބޭފުޅުން ާސިފައިންގެ ާބޭފުޅަކު ާކުރެއްވި ާވެރިކަން ާސިފައިންގެ ކިާފަރ ތުން

ާމަރަމުންާ ާމީހުން ާގޮތްވެސް. ާއައި ާދެމުން ާމަޤ މުތައް ާގޮތްވެސް. ކުރައްވަމުންދިޔަ

ާމިތަޅަމުގައިާ ާމިއަދު ާގޮތްވެސް.ާއެހެންނަމަވެސް ާކޮށްފައިވ  ާގޮތްވެސް.ާއަނިޔ   1300ދިޔަ

ާމިއީާއެމ ޙައުލެއްނޫނޭ.

ާ
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ާވަގުތު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތިޔަ މެދްބަރު ދާއިރާގެ ދާދްދޫ ާމަލުގެާވ ހަކަ،ާއަދިާާއަދި ާތިޔަާދެއްކެވި  1305ާދެއްކެވިާރީނދޫާކުލައިގެާވ ހަކައ އި

ދުލްޤައްޔޫމްާދެއްކިާވ ހަކަވެސް،ާގުޅީގައިާކުރީގެާރައީސްކަންާކުރެއްވިާމައުމޫނުާޢަބްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާޒްމުޙަދްމަދު ރިޔާ

ާއަދި....ާ

ާ

ާހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1310 

ާޝުކުރިއްޔ .ާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ދާދްދޫ ާވަރަށްބޮޑަށް ާއ ދެ، ާނިމުނީތޯ. ާވަގުތު ާބަދަލުވެގެން... ާވެރިކަން ާއަދި

ނޑުާމިފުރުޞަތުގައިާއިށީންނ ނަން.ާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާޒްމުޙަދްމަދު ރިޔާ ާއަޅުގަ

ާ

ާދަންނަާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ ާމަރުޙަބ  ާހެނދުނަކަށް ާރައީސް،ާ`ާބ އްޖެވެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ވަން.

 1315ާދެވަނަާ

ާބައެއްާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ފަހުމީ އަލްޙާދް  ާއިޞްލ ޙ ބެހޭގޮތުން ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާމިއެދުނީ، ާއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް

ާވ ހަކަތައްވެސްާ ާސިޔ ސީ ާރ ގުގައި ާވ ހަކަފުޅުގެ ާދެއްކެވި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާވިސްނުން ާއަޅުގަނޑުގެ ާއެމައްސަލައިގައިާހުރުމ އެއްކޮށް ވެސް

ާދަންނަވ ލަންާ ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެގޮތުން ާއ ދެ، ހ މަކޮށްލަދިނުމަށްޓަކައި.

ާދެންނެވިފަދައިންާ ާކުރިންވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި  1320ބޭނުންވަނީ،

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާމިއިޞްލ ޙަކީ ާއަދި ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު އަޅުގަ

ާދިވެ ާރޫޙ އި ާއަށަގަންނުވަންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހިރ އްޖޭގެ

ާމިއިޞްލ ޙަކީާ ާއިޞްލ ޙަކަށްވީތީ ާބ ރުދޭ ާޑިމޮކްރަސީގެާއުސޫލުތަކަށް މަސައްކަތްކުރ 

ާއަޅުގަނޑުާ ާއިޞްލ ޙެއްކަމުގައި ާބަލައިގަންނަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާއަޅުގަނޑުމެން މިއީ

ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައެއ އެކު  1325ފ ހަގަކޮށްލަންާާޤަބޫލުކުރަމޭ.

ާވަރަށްގިނައިންާ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާގިނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ،

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާސަބަބުން ާމިއިޞްލ ޙުގެ ާދައްކަވައިފި ތަކުރ ރުކޮށް

ލިބިވަޑައިގަންނަވ ާބ ރުތަކެއްާހިފެހެއްޓޭވ ހަކަާނުވަތަާއެމަނިކުފ ނަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެާ

ސީއިންާލިބިވަޑައިގަންނަވ ާބ ރުތަކެއްގެާތެރެއަށްާވަންނަންާރައްޔިތުންގެާޤ ނޫނުއަސ 
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ާމެންބަރުންާ ާބައެއް ާއިޝ ރ ތްކުރައްވ  ާމަސައްކަތްކުރ ކަމަށް  1330މަޖިލީހުން

ާމިއީާ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވަން ާއަޅުގަނޑު ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާހިނގ ކަމެއްނޫނޭ. ާއެއްވެސްާއެހެން ާލިބިވަޑައިގަންނަވ  އްޔ އަށް

ާސަބަބުންާ ާމިއިޞްލ ޙުގެ ާޙައްޤަކަށް ާއެއްވެސް ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން ބ ރަކަށް

ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ާބޭނުންވަނީ، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމައެއ އެއްކޮށް ާނ ދެއޭ. އުނިކަމެއް

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމިމަޖިލީހުގެ  1335ންގެާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވ 

ާކުލަާ ާސިޔ ސީ ާކޮމިޓީތަކުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރު ވ ހަކަފުޅުގައި

ާނިންމަންާ ާކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާވަކި ާބަޔަކު ާވަކި ާއެއީ ާއުޅޭވ ހަކައ އި، ޖެހިގެން

ާ ާއިޞްލ ޙުގައި ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާވިދ ޅުވެ ާކޮމިޓީތަކެއްކަމަށް ވަނ242ާާަހުރި

ދަށުންާހޮވޭާކޮމިޓީއަކީވެސްާއެފަދަާކޮމިޓީއެއްާކަމަށްާާވަނަާމ އްދ ގ241ާެމ އްދ ،ާ

ާއެއްވެސްާ ާއެއީ ާދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ، ނޑު ާއަޅުގަ  1340އިޝ ރ ތްކުރައްވ ފައިވ ތީ

ނޑުާމިމަޖިލީހުގައިާމިހ ރުާހޮވިފައިާހުރިާ ޙ ލެއްގައިާރަނގަޅުާވ ހަކައެއްނޫނޭ.ާއަޅުގަ

ާވަޑައިގެން ާރިޔ ސަތަށް ާއެކޮމިޓީތަކުގެ ާއެކޮމިޓީތައްާކޮމިޓީތަކ އި ާބޭފުޅުންނ އި، ނެވި

ާމަތިންާ ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެ ާއުސޫލ އި ާމިމަޖިލީހުގެ ާހަމަ އެކުލަވ ލެވިފައިވަނީ

ާމިމަޖިލީހުގެާ ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިން ާއުސޫލުތަކ އި ާރީތި ޑިމޮކްރަސީގެ

ާޙ ލެއްގައިާ ާއެއްވެސް ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްވެގެންނޭ. ާއެކަން ާއެގޮތަށް  1345އަޣްލަބިއްޔަތުން

ާޑިމޮކްރަސީާއަޅުގަ ާފެނިގެންނުވ ނެ ނޑިވަޅެއްގައި ާދަ ާމިފަދަ ާކިބައިން ނޑުމެންގެ

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާ ާވ ހަކައަކީ، ާމިދަންނަވ  ާއަޅުގަނޑު ާސުލޫކެއް. ހަޖަމުނުކުރެވޭ

ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާފަރ ތުން، ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްބެވި ނޑުމެންނަށްާމިމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަ ާފަރ ތުން ރުންގެ

ާއިޙްތިރ މްނުކުރެވޭާ ާޑިމޮކްރަސީއަށް ާމިގެންނަންއުޅޭ ާމިފެންނަމުންދަނީ،  1350ތަކުރ ރުކޮށް

ާމިނިވަންކަމ އި،ާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއަޅުގަނޑުމެން މަންޒަރޭ.

ާވ ހަކައިންާ ާމިދައްކ  ާޙިމ ޔަތް ާލިބިފައިމިވ  ާދުސްތޫރީގޮތުން މިމަޖިލީހަށް

ާއެއްވެސްާގެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއެހެންވީމ ، ާނުވ ނެ. އްލުވ ލައިގެން

ާކުލަާ ާސިޔ ސީ ާއެ ާއަދި ާހުށަހެޅުމަކުން ާކޮމިޓީއަކުން ާވަކި ކޮމިޓީއަކީ

ާތަރަޙައިގެާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނިމޭނީ ާއެކަމެއް  1355ޖެހިގެންނެއްނުދ ނެއޭ.

ާލިބިާ ާމަޖިލީހަށްވެސް ާކޮމިޓީތަކަށ އި ާޑިމޮކްރަސީގެާތެރޭގައި ާތެރެއިން ާބ ރުގެ ގެންވ 
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ާއެކޮމިޓީއަށްާ ާމިއިޞްލ ޙު ާއެހެންވީމ ، ާމަތިންނޭ. ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެ އުސޫލ އި

ާޑިފެންސްާ ާއޮފް ާޗީފް ާހުށަހަޅައިގެން ާއެކޮމިޓީއަށް ާނުވަތަ ހުށަހަޅައިގެން

ާގެންދަންާ ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތިން ާރުހުމ އި ާއެކޮމިޓީގެ ާނުވަތަ ޢައްޔަންކުރ ގޮތަށް

ނޑުާއޮ ާއަޅުގަ ާކުލަޖެހޭކަމެއްކަމަކަށް ާސިޔ ސީ ާއޭގައި ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް  1360ތުމަކީ

ާއެއްވެސްާ ާމިއީ ާދެއްކެވުމަކީ ާމިގޮތަށް ާމިވ ހަކަތައް ާއެހެންވީމ ، ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކަށް ާއަނެއް ާދެން ާރަނގަޅުކަމެއްނޫން. ޙ ލެއްގައި

ާމިމައްސަލަ ާމި ާޢިއްޒަތްތެރިާބޭނުންވަނީ، ާވ ހަކަދެއްކެވޭއިރު އ ބެހޭގޮތުން

ާވ ހަކަދައްކަވައިފިާ ާއިޝ ރ ތްކުރައްވ  ާބޭފުޅުން ާވަރަށްގިނަ ާތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާވަކިކުރައްވ  ާބޭބޭފުޅުން ާމަޤ މުތަކުން ާސަރުކ ރުން  1365ކުރީގެ

ވ ހަކައަކީ،ާމިދިޔަާ  ގެާވެރިކަމުގެތެރޭގައި...އަހަރުާދުވަހ30ާުއަބަދުވެސްާމިދައްކާ 

ާ

ާވަގުތު...ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވ ހަކަ.ާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ ާރަނގަޅުކުރުމުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުކޮށް ާސިފަތައް ާއުނި  1370ާހުރި

ާއުފުއްލަވ ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ދް ފަހުމީ އަލްޙާ ާގަދަޔަށް ާއެންމެ ާއަޑު ާޑިމޮކްރަސީގެ ާމިއަދު ކަމަށްާއެހެންވީމ ،

އެމް.ޑީ.ޕީގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެބަާޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހެއޭ...ާ ާދައުވ ކުރައްވާ 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1375 

ާގެާމަތިންާމިގޮތަށްާމިކަންާކުރިއަށްާގެންދަންާޑިމޮކްރަސީގެާއުސޫލ އިާއެއްގޮތްވ ގޮތުާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑުާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ދް ފަހުމީ އަލްޙާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިމަސައްކަތްކުރިއަދެއްވަން. ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމިފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްޝުކުރުާދަންނަވަން.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިސ ބުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  1380ޓްގެާމިނ30ާިޝުކުރިއްޔ 

ާ ާނަގ ނީ. ނޑުމެނ30ާާްހުސްވަގުތުކޮޅެއް ާއަޅުގަ ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު މިނިޓްގެ

ާބައްދަލުކޮށްލ ނީ.

ާ
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ިށ77:00ާްނ70:00ާާްންޓަވަލްާއާާ
ާ1385 

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ާކުރިއަށްގެންދ ނީ. ާމަސައްކަތް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާވަޙީދު.ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ާާ،މިއަރުވަނީ

ާ

ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަނޑުވެސްާފުރުޞަތެއްާމިހޯދ ލީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާކޮމަންޑޫ

ާހިމެނިފައިވާ ާމުޙަްނމަދުާވަީޙދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާނުކުތ ތަކެއް ާނ ޒުކު ާވަރަށް ާއޭގައި ާބިލަކީ ާބަހުސްކުރަމުންދ   1390މިހ ރު

ގައިާމިޤ ނޫނުއަސ ސީއާ 2ާވަނަާމ އްދ ގ295ާާެލަކަށްވ ތީާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާބި

ާނުވަތަާ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާއެޤ ނޫނުތައް ާބަލ ، ާކޮބައިތޯ ާޤ ނޫނުތަކަކީ ތަޢ ރުޟްވ 

ާކުރުމަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމަސައްކަތްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ އުވ ލުމަށް

ާމިހ  ާދެކޭގޮތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލުގެާލ ޒިމްކުރ އިރު، ާމިއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ރު

ާމިގޮތަށްާ ާއެބަވޭ. ާތަޢ ރުޟް ާމ އްދ އަކަށް ާދެތިން ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  1395އިޞްލ ޙުގައި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަންނަވ ލ ނަން، ާފުރަތަމަވެސް ނޑު ާމ އްދ ގ115ާާެއަޅުގަ ވަނަ

ާލ ޒިމްކުރާ  ާޢަމަލުކުރުން ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޚިދުމަތްތަކަށް ާސަލ މަތީ )ޓ(.

ާއ ދެ،ާއުސޫލުތަ ާކަށަވަރުކުރުން. ާތަބ ވ ކަން ާޚިދުމަތްތަކުން ާސަލ މަތީ ކަށް

ާއެާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާކަށަވަރުކުރެވޭނީ ާމިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާއަޅުގަނޑަށްާ ާލިބިގެންކަމަށް ާއިޚްތިޔ ރު ާބ ރ އި ާފުރިހަމަ ާހިންގުމުގެ  1400ޚިދުމަތްތައް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދެންހަމައެގޮތުން ާސަލ މަތ238ާާީފެނޭ. ާމ އްދ  ވަަނ

ާހުރިހ ކަމެއްގެާ ާހިނގ  ާއެތަންތަނުން ާއަދި ާމަސައްކަތްކުރަންވ ނީ ޚިދުމަތްތަކުން

ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތީންާ ާޤ ނޫނ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ހިންގަންވ ނީ

ާލ ޒިމްކޮށްފައިވ ާ ާމިމ އްދ އިން ާޚިދުމަތްތަކަށް ާގޮތެއްގައޭ.ާސަލ މަތީ ާޖަވ ބުދ ރީވަނިވި

ާކަށަވަރުކުރަންވ ނެއޭ.ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢަމަލުކުރަމުންގެންދ ކަން  1405ގޮތުގެމަތީން

ާއެތައްފަހަރެއްގެމަތީންާ ާމިގޮތަށް ާމިގޮތަށް. ާމިއޮތީ ާހަމަ އަނެއްކ ވެސް

ާއޭގައިާ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާއަންގަވ ނީ ާކަށަވަރުކުރުމަށް ާމިކަން މިޤ ނޫނުއަސ ސީގައި

ާނުކުތ ތަކެ ާމުހިންމު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުންާވަރަށްވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، އްވ ތީވެ.

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން ާއަދިވެސް ާކޮންމ242ާާެއަދިވެސް ާސަލ މަތީ ާމ އްދ . ވަނަ

 1410ޚިދުމަތެއްާހިންގަންވ ނީާވަޒީރުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްގެާބެލުމުގެާދަށުންނޭ.ާއެާ

ާކަން ާޚިދުމަތެއްގެ ާސަލ މަތީ ާހިނގ  ާދަށުން ާބެލުމުގެ ާގުޅިގެންާވަޒީރެއްގެ ކަމ 
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ާއެވަޒީރަކުާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި،

ާމިކަމުގެާ ާމ އްދ އެއްގައި ާހަތަރު ާދެތިން ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ޖަވ ބުދ ރީވ ންވ ނެއޭ.

ާބ ރ އި،ާ ާދެއްވަވ ފައިވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއަދި މުހިންމުކަން

ާކަށަ ާއެކަން ާލ ޒިމްކުރުވ އިރު،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   1415ވަރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ާނުވަތަާ ާސިފައިންގެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާހީވަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާދީފިއްޔާ  ާބ ރު ާވަކިކުރުމުގެ ާވެއްދުމ އި ާމީހުން ާވަޒީފ ތަކުން ާއެންމެމަތީ ފުލުހުންގެ

ާކުރަ ާކަންތައްތައް ާލ ޒިމްވ  ާކުރުން ާއެ ާދަތިވެދ ނެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ން

އުނދަގޫވެދ ނެ.ާނޫނީާނުވެދ ނެ.ާދެންާއަދިާއަޅުގަނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުން،ާ

ާބަލަނ241ާާް ާނުހިނގ ގޮތް ާހިނގ  ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާމ އްދ ގައި  1420ވަނަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާބަލަމުެުންގެންދިއުމަށް ާއޮންނަނީ. ާހަމަޖައްސ ފައި ކޮމިޓީއެއް

ާއޮން ާކޮމިޓީއެއް ާދުވަހުންާމަޖިލީހުގެ ާޚިދުމަތްތައް ާސަލ މަތީ ާއެއީ ނަންވ ނެއޭ.

ާހިއެއްނުވޭ.ާ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާނޫންހެން ާއަންގ ކަށެއް ާހިންގ ނެގޮތް ދުވަހަށް

ާބ ރުތަކެއްާ ާމިވަރުގެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިފަދަ ާނަމަވެސް، ާބެލުމަށް. ހިނގަމުންދ ގޮތް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރި ާރ އްޖޭގެ ާހީވަނީ ާހަމަ ނޑަށް ާއަޅުގަ  1425އްޔ އަށްާލިބިއްޖެނަމަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާއަދި ާބ ރުތަކ އި ާއޮތް ާލިބިފައި ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާއުނދަގޫތަކ އިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާކުރުމަށް ާކަންތައްތައް ލ ޒިމްކުރުވ 

ދިމ ވެދ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާވަރަށްާމުހިންމުާމައްސަލައަކަށްވ ތީ،ާވަރަށްާމުހިންމުާ

ާއަޅުގަ ާހޯދީ.ާނުކުތ އަކަށްވ ތީ ާފުރުޞަތެއް ާދަންނަވ ލަން ާއެވ ހަކަ ާހަމަ ނޑު

 1430ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދައްކަވަންއޮތްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވ ހަކައެއް ާދެ ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއެއްވ ހަކައަކީ ާޖަލްސ  ާކުރިއަށްގެންދަނ1ާާްމިއަދުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ޖަހަންދެން

ާ ާވ ހައަކީ ާއަނެއް ާވ ހަކަ. ާފުރުޞަތަށ11:30ާާްޤަސްދުކުރ  ާދެވަނަ ާކުރިން  1435ގެ

ާއަމީންޢ ންމުގެާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާބޭނުންފުޅުވ  އެދިވަޑައިގަންނަވަން

ާއިޝ ރ ތްކުރެއް ާސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ާވިދ ޅުވެ ާއަޅުގަނޑުާއަރިހުގައި ާއެދެން. ވުން
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މެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާهللا.ާޢަބްދުާ

ާ1440 

ާދެވަނަާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ

ާމިާهللاާޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާދަންނަވ ލީ ާއެދި ާހުރިގޮތްފުރުޞަތަކަށް ާޚިޔ ލު ާއަޅުގަނޑުގެވެސް ާކަމުގައި

ާހިތަށްއަރަނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާބޭނުމުގައި. ާތަކުރ ރުކޮށްލުމުގެ އަނެއްކ ވެސް

ާވ ހަކަާ ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާނުވަތަ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިއުޅެނީކީ ާއައިސް ާމިތަނަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޫނޭ. ާވެއިތުވެދިޔަާދައްކ ކަށެއް ާމިގެންދަނީ  1445ކުރަމުން

ާދައްކ ކަށެއްވެސްާނޫނޭ.ާއަޅުގަނޑުމެނ30ާާް ާވ ހަކަ ާކަންހިނގ ފައިވ ާގޮތުގެ އަހަރު

ާނޫނީާ ާކުރަންވ ނީ ާމަސައްކަތް ާނުވަތަ ާމިގެންދަނީ ާކުރަމުން މަސައްކަތް

ާހިތަށްއަރަނީާ ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންގުޅެންވ ނީ ާވިސްނުން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމުާ ނޑުމެންގެ ާމުޅިާއަޅުގަ ާވިސްނައިގެން، ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާސަލ މަތ އި ާޤައުމުގެ ޅި

ާބަލ އިރުާ ާއެގޮތުން ާފިކުރުކޮށްގެންނޭ. ާމަންފ އަށް ާލ ބަޔ  ާރައްޔިތުންގެ  1450ޤައުމުގެ

ާލިބިދޭާ ާމިމަޖިލީހަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމަސައްކަތަކީ ާމިއުޅޭ ާކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ާބ ރުބ  ާސަލ މަތީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތެރެއިން ާމަސައްކަތްކުރައްވާ ރެއްގެ ތަކުގައި

ާވަޒީފ ގެާ ާތެރެއިން ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާއެމީހުންނަށް ާހިތްހަމަޖެހޭނެގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ

ާމިއުޅެނީ.ާ ާކުރަން ާމަސައްކަތެކޭ ާލިބިދިނުމުގެ ާރައްކ ތެރިކަން ޙިމ ޔަތ އި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާމިއުޅެނީ ާކުރަން ނޑުމެން  1455އަޅުގަ

ާއިތުރަށްާލިބިދީ ާއެބ ރު ާމިމަޖިލީހަށް ާއަދި ާނޫނޭ. ާއުނިކުރ ކަށް ާބ ރެއް ފައިވ 

ާމިބިލ އިާ ާނުވިސްނޭ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް ާނޫނޭ. ހޯދ ކަށެއްވެސް

ާ ާބައެއް ާތެރެއިން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހ ވަރަށް ާމެންބަރުންާދޭތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ާސަބަބެއް. ާވިސްނަންޖެހޭ ާކުރިންާާކަންބޮޑުވެގެން ާމީގެ ާހިތަށްއަރަނީ ާމި ނޑު އަޅުގަ

ާ ާވެއިތުވެދިޔަ ާމިއަންނަނީ ާދައްކަމުން ާކަންތައްތައ30ާާްއަބަދުވެސް  1460އަހަރު

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާވ ހަކައޭ. ާކަމުނުދ  ކޮށްފައިހުރިގޮތް

ާދިވެހިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމ ހަޢުލުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވިސްނަންވ ނީ ބޮޑަށް

ާއަމ ންކަމާ  ާހިތްހަމަޖެހުމ  ާހަމަޔަކުން ާއެއް ާއުސޫލަކުން ާއެއް ރައްޔިތުންނަށް

ާއެާ ާހަދ  ާޤ ނޫނުތައް ާހަދ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިބޭނެގޮތަކަށް ހިމޭންކަން
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ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާބަލ އިރު ާއެގޮތުން  1465ބައްޓަންކުރެވޭތޯއޭ.

ާހުށަހަޅުއްވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާދަންނަވ ނީާމެންބަރު ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލަކީ ފައިވ 

ނ ާދަންނަވ ލަންާއަޅުގަ ާހަމައެއ އެކީގައި ާއަދި ާބިލެކޭ. ާތ އީދުކުރ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ޑު

ާމިމަޖިލީހަށްާ ާމިބިލު ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާހުށަހަޅަނީ ާއަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ

ާމިކަމަށްާ ާއަލުން ާނޫނީވިއްޔ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިކަމ ގުޅޭ ާމަޖިލީހުގައި ބަލައިގަނެ،

ާނަންގަވައިގެންނަމަވެ ާކޮމިޓީއެއް ާމިބިލުާޚ އްޞަ ާފޮނުވައިގެން ާއެކޮމިޓީއަކަށް  1470ސް

ާވުން.ާ ާޢަެަމަލުކުރެވޭނެގޮތެއް ާމިއަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއަވަހަށް ޤ ނޫނަކަށްވެގެން

އެއީާއަޅުގަނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާކަމެކޭ.ާއަޅުގަނޑުާހިތުންާމީގެާއެއްވެސްާ

ާވ ހަކައެއް ާދައްކ  ާއޮވެގެން ާނުފޫޒެއް ާޕ ޓީއެއްގެ ާވަކި ާވަކިާާފަރ ތެއްގެ ާމިއީ. ނޫން

ާދިވެހިާ ާމިއީ.ާހަމައެކަނި ާާނޫން ާވ ހަކައެއްވެސް ާދައްކ  ާނިސްބަތްވެގެން ޕ ޓީއަކަށް

ާމަސައްކަތްކުރާ  ާބ ރުތަކުގައި ާސަލ މަތީ ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާދޭތެރޭގައި  1475ޤައުމ އި

ާނުކުމެވަޑައިގަންނަވ އިރުާ ާއަދ ކުރައްވަން ާވ ޖިބު ާއެބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުންނަކީ

ާޔަޤީންކަމެއްާާއެބޭފުޅުންނަށް ާދޭތެރޭ ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާވަޒީފ ގެ އެބޭފުޅުންގެ

ާރޭގަނޑުާ ާއެބޭފުޅުން ާމިޖެހެނީ. ާބަލަން ާ ާކުރެވޭތޯ ާމިކަން އޮންނަގޮތަކަށް

ާފެންވަރައިގެންާ ާނޫނިއްޔ  ާތެދުވަންނަވ ގޮތަކުން އަވަހ ރަޕުޅުލައްޕަވ ފައި

ާވަކިކުރެާާނުކުމެވަޑައިގެން ާވަޒީފ އިން ާގޮތަކުން ާއުސޫލެއްާފުނ އަޅުއްވ   1480ވޭކަހަލަ

ާއަޅު ާހަމަޖެހޭކަމަކަށްާއޮވެއްޖެއްޔ  ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެއީ ާދަންނަވ ނީ ގަނޑު

ާވީހ ވެސްާ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ނުވ ނެއޭ.

އަވަހަކަށް،ާއަޅުގަނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަން،ާވީހ ވެސްާ

ާމިާ ާފޮނުއްވައިގެންާއަވަހަކަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާާމިކަމ ގުޅޭ ާބަލައިގަނެ ާމިމަޖިލީހަށް ބިލު

ާއިޞްލ ޙެއްާ ާޖެހިވަޑައިގަންނަވ  ާކުރައްވަން ާބައްލަވ  ާއަލުން ާއެކޮމިޓީން  1485މިމަޖިލިސް

ާތިޔަާ ާފުރުޞަތެއް ާގެންނެވޭނެ ާމަޖިލީހަށް ާއެއިޞްލ ޙަކ އެކީގައި ާވ ނަމަ އޮތްކަމަށް

ާރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ބޭފުޅުންާހޯއްދަވައިދެއްވ ށޭ.ާވަާ

ާ

ނޑުވެސްާއަނެއްކ ާމިމައްސަލ ގައިާދެވަނަާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ

ާމިއީާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާބުނަންޏ މު ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިޖެހުނީ، ާބުނެލަންވެސް ާއެއްޗެކޭ  1490ާފަހަރަށް
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ާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަ ާމ އްދ ،239ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 240ާާވަނަ ާއަދި ާމ އްދ  ާމ އްދާ 241ާވަނަ ވަނަ

ާ ާސިފައިންނަށ243ާާްއަދި ާޙައްޤުތައް ާލިބިދޭ ާން ާ)ހ( ާއ އި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާސަލ މަތީާ ާއެބ ރު ާއެބައޮތް ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުން ާމި ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި.

ތީާޚިދުމަތްތަކުގެާމައްޗަށްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހެއްާކަންތައްތައްާހިންގުމުގައިާސަލ މަ

ާކުރެވޭނީާ ާއެކްސަސައިޒް ާސީދ  ާއެބ ރު ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ މު  1495ބ ރެއް.

ާ ާހެދިފައިވ  ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެންވެސް ާމިކަނ241ާާްއަޅުގަ ކޮމިޓީއަށް

އިާއެއްގޮތަށްާގެންގޮސްގެން.ާއަދިާއޭގެކުރިންާމިާއިޞްލ ޙުާބަލައިގަނެާމިާއިޞްލ ޙ ާ

ާމިކަންާ ާފުރުޞަތެއްގައި ާއަވަސް ާވީހ ވެސް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

ާކޮށްދެވިގެންކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ1500 

ާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޤ ނޫނުާ`. ާމިއެދުނީ ާފުރުޞަތަެަކަށް ާދެވަނަ ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ އ ދެ،

ާނަންބަރުާާ

ާވ  ާސަލީމް ާބެހޭގޮތުނ2008/1ާާްާހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދު ާމިބިލ  ާބިލު. ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ސިފައިންގެ

ާއެއްޗެއްާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާގުޅިގެން ާވ ހަކަފުޅ  ާދެއްކެވި ާމެންބަރުން ބައެއް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުންވ ތީ.  1505ވަނ241ާާަދަންނަވ ލަން

ާމިމ ނަކު ާބޭފުޅުން ާއެކި ނޑުމެންނަކަށްާމ އްދ  ާއަޅުގަ ާމިއީ ާގޮތަށޭ. ާއެކި ރައްވަނީ

ާދިވެހިބަހުންާ ާއެއީ ާއެމ އްދ އިން، ާއެބޭފުޅަކަށް ާނޫން. ާމައްސަލައެއް އެއްވެސް

ލިޔެވިފައިާހުރިާއެއްޗެއްެް.ާއެމ އްދ ގައިާބުނ ާއެއްޗެއްާކޮންމެާބޭފުޅަކުވެސްާވަރަށްާ

ާދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާހެއްކެތް ާމީގެ ާއެވިދ ޅުވަނީ. ންނަވ ނީ،ާސ ފުކޮށް

ާޙަދީޘް،ާ ާޤުރްޢ ން،ާރަސޫލ ގެ ާއިސްލ މްދީން،ާކިރިތި ާމ ތްވެގެންވ  ނޑުމެންގެ  1510އަޅުގަ

ާ ނޑުމެންގެ ާކުދިކުދ4ާާިއަޅުގަ ާމ ނަކުރެއްވިއިރުގައިވެސް އިމ މުން

ާނޫނޭ.ާ ާމައްސަލައެއް ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހުއްޓޭ.ާއެއީކީ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުންތައް

ާއެނގެން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުާާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާމައްސަލަތައް. ހުރި

ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީާ ާސަބަބަކީ ާމިދ ންޖެހޭ ާތ ރީޚަށް ާއިސްލ މީ ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް

ާޕަސަންޓްާ ާހަންރެޑް ާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ާބަޔަކަށްވެފައި ާއިސްލ މްދީނުގެ  1515މ ތްވެގެންވ 

ާމިމަޢު ނޑު ާއަޅުގަ ާކޮންމެވެސްވަރަެަކަެަށް ާކިޔ ތީ ޟޫއަށްާމުސްލިމުންނޭ

ާއޮތްާ ާދަންނަވ ލަން ާދެން ނޑު ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ވ ހަކަދައްކ ލަނީ.
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ާބ ރުތައްާ ާމިލިބިދޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން އެއްޗަކީ،

ާބ ރުާ ާލިބިދޭ ާއެމަނިކުފ ނު ާއިޞްލ ޙަކުން ާމިގެންނަ ާމިޤ ނޫނަށް ފަހަރެއްގައިވެސް

ާ ާއަޅުގަނޑު ާނުދ ނެ. ާއެކަނިކުފ ނުގެާކުޑަވެގެން ާސަބަބުން ާމީގެ  1520ދެކޭގޮތުގައި

ާފަހަރެއްގައިވެސްާ ާއިތުރުވެގެންދ ނެ. ާބޮޅެއް ާއިތުރު ާޝަރަފަށް ޢިއްޒަތ އި

ާއުޅުއްވާ  ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާކުރައްވައިގެން ާބޭނުން ާބ ރުގެ އެމަނިކުފ ނަކީ

ާވ ހަކަފުޅުގައި ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާބައެއްފަހަރު ާއެހެންނަމަވެސް، އެފަދަާާބޭފުޅެއްނޫން.

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާފަހަރެއްގައި ާއެއީ ާއެބަހުރި. ާބޭނުންފުޅުކުރައްވ ފައި އިބ ރ ތްތައް

ާވެދ ނެާއިނގޭތޯ.ާ ާވަގުތެއްގައިާބޭނުންކުރެވޭާބަސްފުޅަކަށްވެސް  1525ހަމައިގައިާނުހުންނަ

ާއެމަނިކުފ ނަކީާ ާބޭފުޅެއް. ާދަންނަ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ފަހަރެއްގައިވެސް

ާމ  ާރަނގަޅު ާއެހެންވީމަ،ާއެފަދަާވަރަށް ާބޭފުޅެއް. ާއޯގ ތެރި ާދޭތެރޭގައި ާމީހުންނ  ތް

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުކުރައްވ ނެކަން ާބޭނުން ާބ ރުގެ ާއެބޭފުޅ  ކަމަކަށް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާވ ހަކައަކީ، ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާދެން، އެނގޭ.

ާޢައްޔަންކު ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާމިފަދަ ާރުހުމެއްާމިސިފައިންގެ ާމަޖިލީހުގެ  1530ރުމުގައި

ާބައެއްފަހަރުާ ާދ ގޮތުން ާމިމަޤ މުތައް ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޖެހެނީ، މިހޯދަން

ާއެބަދޭ.ާ ާގޮތްތަކަކަށްވެސް ާކަމުނުދ  ާޢައްޔަންކުރެވޭއިރު ާމީހުން އެމަޤ މުތަކަށް

ާވަކިކުރުމަށްފަހުާ ާމީހުން ާއެވަކިކުރ  ާމިހ ރު ާސިފައިންގެއިން މިސ ލަެަކަށް،

ާލައްވަންާރ އް ާމީހުން ާގޮތަށް ާލައްވ  ާކައުންސިލަރުން ާމި ާރަށްރަށަށް ޖެތެރޭގެ

ނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލަެައަކަށްާވެގެންދ ނެ.ާއެއީާ  1535ވެއްޖިއްޔ ާއެއީާއަޅުގަ

ާނޫނީާ ާވިސްނ ފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމަޤ މުތަކަކީ ާމުހިންމު ާމިފަދަ ސިފައިންގެ

ވީމ ،ާމީގައިާމިމަޖިލީހުގެާރުހުމްާހޯދުމަކީާބޭނުންވ ވަރުގެާމަޤ މުތަކެއްާނޫން،ާއެހެން

ާޔަޤީން.ާ ާފިލ ވަޅެއްކަން ާވަރުގަދަ ާލިބޭ ާއެމަނިކުފ ނަށްވެސް ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ާމިދަންނަވ ލީާ ާވ ހަކަ ާކައުންސިލަރުންގެ ާމިގޮތަށް ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 1540ާގެާކައުންސިލަރު...ދ ދިފަހުންާއިއްޔެާއަޅުގަނޑަށްާލިބުނުާޚަބަރެއްގައިާތ.އަތޮޅުާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާކައުންސިލަރަކު ާތ.އަތޮޅުގެ ާނިންމ ލަނީ. ާމި ނޑު ާމުއްދަތެއ15ާާްއަޅުގަ ާދުވަހުގެ
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 1545ށެއްާނުލިބިއްޖެއްެްޔ ާމުޅިާއަތޮޅުގެާއެހިސ ބުާދީފައިާއެތަނުންާރަށެއްާއެއަތޮޅުންާރަާއަްޙމަދުާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާވަނީާ ާގެންދ ނެކަމަށް ާދަެަށަށް ާބ ރުގެ ާއެނަގެ ާކަމަށް، ާގެންދ ނެ ާދަށަށް އޭނަގެ

ާބުނެފައި.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1550 

ާރައީސުލްޖުާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިއީ ާލިޔެފައިާއެހެންވީމަ، ާކައުންސިލަރު ާއެމަނިކުފ ނު ާމްހޫރިއްޔ އަށް

ާހަމައެކަނިާާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއެހެންވީމަ، ާމިދަންނަވ ލީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާސިޓީއެއްގެ އޮތް

ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާމަނިކުފ ނަށްާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާފުރުޞަތެއްާާރުާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަ ާދެވަނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1555ާޝުކުރިއްޔ 

ާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިތުގެ ާއަޅުގަނޑުގެ ާމަނިކުާދެއްވިކަމަށްޓަކައި ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއުމުގުން ފ ނަށް

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ހަމައެހެންމެ،

ާދަންނަވަންޏާ  ާއެއްޗެއް ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލ މެދު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ނަޝީދު

ާމައްޗަށްާ ާއުސޫލެއްގެ ާއަސްލެއް ާއެއްވެސް ާމިބިލަކީ ާދެންނެވޭނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ާމިބިލަށްާ ާމިދަންނަވަނީ ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާހުށަހެޅިފައިވ   1560ބިނ ކޮށް

ާމިާ ާބެލިއިރު ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާވިސްނ  ނޑު ާއަދިާއަޅުގަ ާނިޒ މަށްވެސް ާބަރުލަމ ނީ ބިލަކީ

ާނެތް.ާ ާދެންނެވޭނެކަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަކަށް ާފެތޭ ާނިޒ މަށްވެސް ރިޔ ސީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއިއްތިފ ޤު، ާމިއަދު ާއަންނަނީ ާދެންނެވެން ނޑަށް އަޅުގަ

ނުގައިާއެބޭފުޅާ އަޣްލަބިއްޔަތުާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވެފައިވ ތީާއެބޭފުޅ ގެާކެމްޕެއިާ

ާނިޔަތުގައިާ ާބަދަލުކޮށްލުމުގެ ާމިސަރުކ ރު ާއަދި ާފުއްދުމަށްޓަކައި ާވަޢުދުތަކެއް  1565ވީ

ާމިޖެހެނީާ ާދަންނަވަން ާމިހެން ާމިބިލ މެދު ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލެއްކަމަށް. ހުށަހަޅ ފައިވ 

ާއެންމެހ ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާމައްސަލައަކީ ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިވ  މިބިލުގައި

ާރަ ާއިޞްލ ޙުާލޮބުވެތި ާމ އްދ އަކަށް ާރައްކ ތެރިކަމ ބެހޭ ާސަލ މަތ އި އްޔިތުންގެ

ާނުދެއްވުމަށްާ ާވޯޓު ާމެންބަރަކު ާއެއްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލ މެދު ގެނައުން.

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާޖެހެނީ ާދަންނަވަން ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާއ ދޭހ  ާވަރަށް ނޑު  1570އަޅުގަ

ާމިރ އްޖޭ ާމިތިބީ ާހުވައެއްކޮށްގެން ާބޮޑު ާއަދިާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާނިކަމެތި ގެ
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ާދިނުމަށޭ.ާ ާޙިމ ޔަތްތަކެެެއް ާއަދި ާހޯދައިދީ ާޙައްޤުތަކެއް ާރައްޔިތުންނަށް ލޮބުވެތި

ާދޭނީ،ާ ާއިސްކަމެއް ާއެންމެ ާމެންބަރުން ާއެންމެހ  ާއަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމަ،

ާއެންމެހާ  ާމިރ އްޖޭގެ ާދޭނީ ާއިސްކަމެއް ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑު ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ާމިއަދުާރައްޔި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައްކ ތެރިކުރުވަން. ާޙިމ ޔަތްކޮށް ާޙައްޤުތައް  1575ތުންގެ

ާނުޖެހޭ ާމައުާާދައްކ ކަށް ާއަލްއުސްތ ޛު ާރައީސް ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާކުރީގެ މޫން

ާގެންނެވިާ ާއެބޭފުޅ  ާހަމައެހެންމެ ާވ ހަކައެއް ާކަންތައްތަކުގެ ާހުރި ކުރައްވ ފައި

ާއެ ާވ ހަކައެއް، ާބުދުގެ ނޑ ގިރ ވަރުގެ ާސަލީމްބޭާލަ ާގެންނެވި ާވ ހަކައެއްާފުޅ  ގެ

ނޑުމެންާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނީ... ނޑުމެންާދައްކ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ ާއަޅުގަ

ާ1580 

ާޢަބްދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާނުކުތ އެއް هللاާނިޒ މ ބެހޭ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1585 

ާދައްކަވަމުންދ އިރުާާފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާމ  ާއެވ ހަކަތައް ާހަމަ ާމަނިކުފ ނު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާބަހުސ އިާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާމިކުރެވެމުންދ  ާއެއީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހުއްޓުވ ނުލައްވ . ާއެކަން ާތިއިންނަވަނީ

ާމުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާވ ހަކަތަކެއް. ާތަފ ތު ާނޫން.ާމުޅިން ާވ ހަކައެއް ާއެއްގޮތް ާއެކަމ  ާޚިޔ ލުވެސް ޅިން

ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންާހުއްޓުވ ...
ާ1590 

ާ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމައްސަލައަށްާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާފޯކަސްކުރައްވައިގެންާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ1595 

ާވ ހަކައަކީވެސްާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންާނުޖެހެއޭާކުރީގެާމ ޒީއަށްާއެނބުރިާރުޖޫޢަވެާކަންތައްާއަްޙމަދުާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ތައްާކޮށްފައިހުރިާއަޅުގަ

ާވިސްނ ާ ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމައެހެންމެ، ާދައްކ ކަށް. ާވ ހަކަ ގޯސްކަމުގެ

ާވެރިކަންކުރިާ ާމީގެކުރީގައި ާގެންދަނީ ާވެރިކަންކުރަމުން ާމިއަދު ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ
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 1600ގޮތަކަށްވެސްާނޫންކަން.ާޤައުމަށްާހެޔޮާބަދަލުތަކެއްވެސްާއައިސްފިކަން.ާމިހެންވީމ ،ާ

ާލިބިގަެަންނައިރުގައިާއަޅުގަނ ާއިބްރަތް ާހިތިތަޖުރިބ އިން ާމ ޒީގެ ޑުމެން

ާކަންކުރިގޮތްާ ާމ ޒީގައި ާގޮތް ާދެރަ ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާކުރިމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޖެހޭ. މިވާ ބަލައިގަންނަންވެސް

ާބަޙުާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލ މެދު ާވ ހަކަދައްކަމުން ނޑުމެންާސްކޮށް ާއަޅުގަ ދ އިރު

ާމިހ ރުާ ާމައުާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާރައީސް ާކުރީގެ ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާމިޤައުމުގައި  1605މޫން

ާބޭފުޅ އ އިާ ާވަޑައިގެންނެވި ާދޫކުރައްވ  ާވެރިކަން ާއޭރުގައި ާވަޑައިގަންނަވ  ވެރިކަމަށް

ާގޮތުގެާ ާޢ އިލ ގެާބޭފުޅުންނ ާތ އީދުކުރެއްވިާބޭފުޅުންނަށްާކަންތައްާކުެުރި ާއެބޭފުޅ ގެ

ާމިއަދުާ ާމިބިލަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެއީ ާނުޖެހޭނެ. ާދައްކ ކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ވ ހަކަ

ާނުދެކެން.ާބަޙު ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަކަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ސްކުރަމުންދ އިރު

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާދެއްވިކަމަށްޓަކައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިފުރުޞަތު ާރައީސް  1610ޢިއްޒަތްތެރި

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމޫސ .ާާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުރެންދޫ ާނުކުތ އެއް، ނިޒ މ ބެހޭ

އ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނޫންކަމަށްާވަނީ.ާފުރުޞަތަކަށްާއެދިވަޑައިގަތީ.ާމިހ ރުާ

ާއުފުއްލަވ ލެއްވިޔަސްާ ާއަތްޕުޅު ާއަންނ ތީ ާނުކުތ  ާނިޒ މ ބެހޭ ާމި ާދޭތެރެއިން  1615ދޭތެރެ

ނޑަ ށްވެސްާހީވަނީާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނަންގަވަނީހެން.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢ ލީ.

ާ

ާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާސިފައިންގެާ`، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާވެރިޔ އަށްާާއްެކވުން:ޢަލީާވ ހަކަދެާާއަފްރ ީޝމް ާއިސް ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  1620ޤ ނޫނުގައި

ާއެއީާ ާއޮތުމަކީ ާއޮތް ާވަކިކުރެއްވޭގޮތަށް ާޢައްޔަންކުރައްވ  ާމުވައްޒިފުން ސިފައިންގެ

ާޤ  ާސ ބިތުކޮށްދޭކަމެއް. ާގަވ އިދުތަކުންާހުއްދަކަމެއްކަން ާނޫނ އި

ާކަ ާހުއްދަކުރ  ާރައްޔިތުެުންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއެތަނެއްގެ ންތައްތައް

ާކަމުނުދ ކަމަށްާ ާބޭނުންކުރ ގޮތް ާއެކަންކަން ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ

ާމަނ ކުރުމުގެާ ާއެކަން ާމަނ ކުރަންޖެހޭނެ. ާއެކަން ާބ ޠިލްކޮށް ާހުއްދަ ާއެ  1625ފެނިއްޖެނަމަ

ާމަނ ކޮާ ާކަންތައްތައް ާހުއްދަ ާލިބިގެންވޭ. ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުެުންގެ ށްާބ ރު
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ާތަނެއްގައިާ ާހުރިހ  ާކަމެއް. ާއޮންނަންޖެހޭ ާތަނެއްގައިވެސް ާހުރިހ  ބ ޠިލްކުރުމަކީ

ާބޭނުންކުރުމަކީާ ާހެޔޮގޮތުގައި ާއޭނަ ާމުދ  ާމިސ ލަކަށް،ާމީހެއްގެ ާކަމެއް. އޮންނަވެސް

ާބޭކ ރުގޮތުގައިާ ާއެމުދ  ާއޭނަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުއްދަކަމެއް. ާއޭނައަށް އެއީ

ާއޭނަާ ާމުދ ތަކެއް ާރޯކޮށްލަނީާމިސ ލަކަށް، ާއޭގައި ާއޭނަ ާކިޔ ފައި ާމުދަލޭ ާއަމިއްލަ  1630ގެ

ާމީހުންާ ާއެތަނެއްގެ ާއެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔ  ާގެންދަނީ. ާއަޅަމުން ާކަނޑަށް ނުވަތަ

ާބޭނުންކުރުންާ ާމުދ  ާއެ ާއޭނަގެ ާގޮތުން ާސަލ މަތްކުރުމުގެ ާމުދ ތައް ާއެ އޭނަގެ

ާސިފައި ާބަލ އިރު ާމިގޮތުން ާހުއްދަދީގެެެނެއްނުވ ނެ. ާއެ ާއިސްާއޭނައަށް ާއެންމެ ންގެ

ާމިޤ ނޫނުގައިާ ާމީގެކުރިން ާމީހ އަށް ާހުންނަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާއަދި ވެރިޔ 

ާއެއީާ ާމިބޭއްވުނީ ާނުކިޔ  ާއެއްޗެއް ާމީހަކު ާއެއްވެސް ާދުވަހު ާގިނަ ާމިހ   1635މިއޮތްގޮތަށް

ާއެންމެާ ާސިފައިންގެ ާއޭރުގެ ާއަދި ާރައީސް ާއޭރުގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ާނަހަމަގޮތުގައިާާއިސްވެރިޔ  ާހުއްދަކުރުން ާއޮތް ާހުއްދަކޮށްފައި ާމި ާއޭނައަށް މިބ ރު

ާމެންބަރު،ާ ާހުށަހެޅުއްވި ާބިލު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުވ ތީ. ބޭނުންކުރައްވ ފައި

ާމުޙަންމަދުާ ާއަލްއުސްތ ޛް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

ާއިޞް ާމި ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާބިލު ާމި ާމިވަނީާނަޝީދު ާހުށަހަޅުއްވ ފައި  1640ލ ޙުކުރަން

ާހުއްދައިގެާ ާމި ާއިސްވެރިޔ  ާއަދިާސިފައިންގެާއެންމެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިހ ރުގެ

ާނ ޖ އިޒުގޮތެއްގައިާ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާނުވަތަ ާނަހަމަގޮތުގައި ާއެބ ރު ާއެބޭފުޅ  ދަށުން

ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުގަނޑު ާގެންދަވ ތީކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަން.ާާބޭނުންކުރައްވަމުން

ާމިާއިޞްލ ޙުާ ާއެކަންާއޮތްކަމުގައިވަނީނަމަާމިކަން ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއެހެން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރ ކަން. ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ ާކުރަންޖެހޭނެ  1645މިގޮތަށް

ާވ ހަކަދެއްކިއިރުވެސްާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާހުށަހެޅި ނޑު ާހަމައެކަނިާާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ އިޞްލ ޙެއް

ާމިާ ާޤ ނޫނަށްވެސް ާސިފައިންގެ ާދިނުމުގައި ާވަޒީފ ތައް ާދޫކޮށްނުލ ، ބަލ ލ ފައި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމަޖިލީހެއް. ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހަކީ ާރައްޔިތުންގެ ބަދަލުގެންނަން.

ާމެޖޯރިޓީއަކ ާއެއްގޮތަށްާސިފައި ާއޮންނަ ާއެއިރެއްގައި ާމަތީާއެތަނެއްގެ  1650ންގޭގެާއެންމެ

ާއުސޫލެއްނޫން.ާ ާހަމަޖެހޭ ާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއެއީ ާދިއުމަކީ ާބަދަލުވެގެން އިސްވެރިން

ރަނގަޅަށްާބުއްދިާހަމަޖައްސައިގެންާހޭބުއްދީގައިާރަނގަޅަށްާވ ހަކަދައްކ ާމީހެއްނަމަާ
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ާމިގޮތަށްާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާޤަބޫލެއްނުކުރ ނެ. މިކަން

ާނޫނަށްާމިބަދަލުާގެނެސްގެންާނަމަވެސް....ޤ 

ާ1655 

ާވަގުތު.....ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ާވެރިންވެސްާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއިސް ާއެންމެ ާނަމަވެސްާސިފައިންގޭގެ ާގެނެސްގެން ާމިބަދަލު ާޤ ނޫނަށް

ށްވެސްާމިާޙިމ ޔަތްާހޯދައިދިނުމަކީާއަޅުގަނޑުާއަދިާއޭގެާދަށުގެާފަންތީގެާބޭފުޅުންނަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ

ާއެންމެާ ާޤައުމަށް ާފައިދ ހުރި ާއެންމެ ާހުރި ާމަސްލަޙަތު ާއެންމެ  1660ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

ާރަނގަޅު....

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާވަގުތު.....ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

 1665ާވަކިވެލަން.ާވައްސަލ މުއަލައިކުމް.ގޮތްކަމުގައިާދަންނަވ ލަމުންާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ

ާ

ާޤ ނޫނުާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާާއަްޙމަދުާއ ިމރު ާއިޞްލ ޙުގެނ2008/1ާާަނަންބަރު؛ ާޤ ނޫނަށް ާސިފައިންގެ ާދެވަނަާގެ ާބިލަށް އުމުގެ

ާފުރަތަމަާ ާލިބުނު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއެދުނީ ާއަޅުގަނޑު  1670ފުރުޞަތަކަށް

ާބައެއްާ ާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑު ާލިބުނުގޮތުން ާފުރުޞަތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ފުރުޞަތުގައި

ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިތ ގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާހ މަކޮށްނުލެވިވ ތީ.ާއަޅުގަ ނުކުތ ތައް

ާބައެއްކަހަލަާމެންބަރު ާސިފަވ  ާމޫނުފުޅުމަތިން ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ން

ާމަސައްކަތްކުރައްވާ  ާވެދ ނެ ާފަހަރެއްގައި ާދައްކަވައިފި. ާވ ހަކަވެސް ސިފަވުންތަކުގެ

ާއެނގިވަޑައިގަންނަވަނީކަމަށް.ާ ާމ ބޮޑަށް ާއެކަންކަން ާގޮތުން  1675ދ އިރ ގެ

ާކުރިން ާދ އިރ އެއްގައި ާއެކަހަލަ ާހަމަ ނޑަކީވެސް ާހުރިާާއަޅުގަ މަސައްކަތްކޮށްފައި

ާއެބަާ ާއެކްސްޕްރެޝަނެއް ާދެ ާމިތަނުން ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، މީހެއް.

ާވ ހަކަދައްކަމުންާ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާމި ާހުށަހެޅިގެން ާބިލެއް ާއެއީ، ފެންނަމުންދޭ.

ާދަނީާ ާފެންނަމުން ާތެރެއިން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދ އިރުގައި

ާޕ ޓީގެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާާދެ ާޑީ.އ ރު.ޕީ. ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕ ޓީއަކީ ާދެ ާއެ  1680ދެކުލަ.
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ާޕ ޓީއެއްގެާ ާފަހަރެއްގައިވެސް ާވިސްނަނީކީ ާމި ާބިލ މެދު ާމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމިާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ނޑުގޮތެއްގައި ާމައިގަ ވިސްނުމަކުންނެއްނޫން.

ާއެމް.ޑީ ާގިނަ ާވ ހަކަދެއްކެވިއިރުގައި ާނިސްބަތްވެގެންވާ ބިލ ބެހޭގޮތުން ާއަށް .ޕީ

ާމިާ ާއުސޫލެއްގެގޮތުން ާވަނީ ާދައްކަވ ފައި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއެކަންތައް. ާފ ހަގަކުރެވުނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާބިލެކޭ. ާރަނގަޅު  1685ބިލަކީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާފ ހަގަކުރައްވ  ާހުރިކަމަށް ާއިޞްލ ޙުތައް ާބައެއްކަހަލަ ބިލުގައި

ާއެކަމަށްޓަކައިާ ާއެހެންވީމަ، ާއިނގޭތޯ. ާދައްކަވ ފައި ާވ ހަކަފުޅު ާވަނީ މެންބަރުން

ާއެކަންކަމުންާ ާއެފަރ ތްތަކަށް ާޝުކުރުދަންނަވަމޭ ާދަންނަވ ނީާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު އަޅުގަ

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާނިންމުމުގައި ާކަންކަން ާރަނގަޅަށް ާދޭހަވެގެންދޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ާހުރިކަންާ ާރަނގަޅަށް ާދަންނަވަންާބޭނުންވާ ވިސްނުންވެސް  1690.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑު

ާހުެުންނަވާ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް ާފަހަރެއްގައިވެސް ާބިލުގައި ާމި ވ ހަކައަކީ

ާގޮތްގޮތަށްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާކުޑަވެގެނެއްނުދޭ.ާއަޅުގަނޑު ާބ ރު ާލިބިދީގެންވ  ބޭފުޅަކަށް

ބެހޭގޮތުންާމަޝްވަރ ވެސްާބަލައިާދިރ ސ ކޮށްފިން.ާއަދިާބައެއްާފަރ ތްތަކ އިާމިބިލ ާ

ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ާހަމަ ާމިއަކުން ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާއެކަމެއް ކުރިން.

ާކަންބޮޑުވަނީ.ާ ާއެކަމ  ާބ ރުކުޑަވ ތީ ާއެއްބަޔަކަށް ާމިއުޅޭގޮތަކީ ާވެގެން  1695ފެނިގެންނުދޭ.

ާމިާ ާއެހެންވީމަ، ާއިނގޭތޯ. ާކަންބޮޑުވަނީ ާއެކަމ  ާއޮވެގެން ާބ ރު އަނެއްބަޔަކަށް

ާއަ ާޢިއްޒަތްތެރިާބިލ މެދު ާގިނަ ާމިހ ރު ާގޮތްގޮތަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާހީވަނީ ނޑަށް ޅުގަ

ާދިގުާ ާއިތުރު ާބިލު ާމި ާއެހެންވީމަ، ާދައްކަވައިފިކަންނޭނގެ. ާވ ހަކަފުޅު މެންބަރުން

ާވަގުތުާބަހު ާމިނެޓްގެ ާތިން ާމިހ ރުވެސް ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނުގޮސް ސަކަށް

ާދެވަނަާ ާއެދިގެން ާފުރުޞަތަކަށް ާދެވަނަ ާރައީސްާާއަނެއްކ  ާޢިއްޒަތްތެރި  1700ފުރުޞަތެއް

ާބެހޭގޮތުންާ ާބިލ  ާމި ާއިތުރަށް ާއަދިވެސް ާމިވަނީ ާދެއްވ ފައި މެންބަރުންނަށް

ާތަންކޮޅެއްާ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެވަގުތުވެސް ބަހުސްކުރުމަށްޓަކައިހެން.

ާ ާދިގު ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާމިއ އި ާކުރެވިފައިވަނީ.ާބަހުދިގުކަންނޭނގެ. ސްތަކެއް

ާމަސައްކަތްތަކުގެާާއެހެންވީމަ، ާކުރަންހުރި ާއޮތް ާކުރިއަށް ާނަންގަވ ނުލައްވ  ވަގުތު

ާމަޖިލީހަށްާ ާމިއަދުވެސް ާދެންމެ ާމިހ ރުވެސް ާމިތަނަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ  1705ތެރޭގައި

ހ ޒިރުވިއިރުގައިާބޮޑުާދިގުާލިސްޓެއްާބިލުތަކެއްާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާބިލުތައްާ

ާމަ ާކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަސައްކަތްތަކަށްާމިއީ ާިމ ސައްކަތްތައް.ާއެހެންވީމަ،
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ާ ާދިގު ާއަވަސްވެގެންދ ނޭ ނޑުމެންނަށް ާމިކަންކަންާބަހުއަޅުގަ ާނުގޮސް ސަކަށް

ާމިކަމުގައިާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުާއަނެއްާނުކުތ އަކަށްާފ ހަގަ  1710ކޮށްލަންާމިހ ރުާމަސައްކަތްކުރެއްވިއްޔ .ާދެންާއަޅުގަ

ާނުގުޅޭާ ާމަޢުޟޫޢުއ އި ާމި ާބޮޑަށް، ާތަންކޮޅެއް ާކުރިއަށްވުރެ ާމިހ ރު ާމަޖިލިސް މި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާކަންނޭނގެ. ާބޮޑުވެއްޖެ ާކަންނޭނގެ. ާވެދ ނެ ވ ހަކައަކަށްވެސް

ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާކުޑަވީމަ ާތަންކޮޅެއް ާއެލް.ސީ.ޑީ ާހުރި ާފެންނަން ކުރިމަތިން

ާތަ ާއެއްޗިހި ާއަރ  ާލިސްޓްގެާއެއަށް ާއެހެންވީމަ، ާއިނދަގޫ. ާކިޔަން ންކޮޅެއް

ާކުޑަވޭ.ާފަހަރެއްގައިާ ާތަންކޮޅެއް ާއެނގެމުންދ ވަރު ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  1715ތަރުތީބުވެސް

ާއަޅުގަނޑަށްވުރެާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބަލިވީކަމަށް. ާހ ލު ާލޮލުގެ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ވެދ ނެ

ާ ާތިއްބަވ ނެ. ާާމިތަނުގައި ާކުދިންވެސް ާޒުވ ން ާދުވަސްވީާތަންކޮޅެއް ާއުމުރުން އަދި

ާބޭފުޅުންވެސްާތިއްބަވ ނެ.ާއެބޭފުޅުންނަށްވެސްާފަހަރެއްގައިާމުހިންމު....

ާ

 1720ާވަގުތު.....ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ާއިނގޭތޯ.ާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަންވެސް ާއެހެންވީމަ، ާކަމަކަށްވެދ ނެ.

ާއެހެންވީމަ،ާދެއްވިާވަގުތަށްޓަކައިާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާހަަކދެއްެކވުން:ާވ ާއަްޙމަދުާއ ިމރު

ާ

ާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދެވަނަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1725ާފުރުޞަތަކަށްޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ ގެާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާާއަްޙމަދުާަމޚްލޫފް ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާނަޝީދުާާމިއެދުނީ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީދުކުރެވޭތީާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބިލަށް ާމި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ާއޮފްާ ާޗީފް ާފަދައިން ާބިލުގައިވ  ާއެ ާފ ހަގަކޮށްލުމުގެގޮތުން. ާހަމަ ާއެކަން އަދިވެސް

ާހޯދުމަ ާރުހުން ާބޭފުޅެއްގެ ާޢައްޔަންކުރ  ާމަޤ މަށް ާފޯސްގެ ާމަޖިލީހަެަށްާޑިފެންސް ށް

ާއެހެންާ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތްކަމަށް ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ާހަމަ  1730ފޮނުވުމަކީ

ާމަޤ މުގައިާ ާއެއީ ާފ ހަގަކޮށްލިހެން ާކުރިންވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާމިޖެހެނީ ކަންކުރަން

ާހަމަާއެހެންމެާ ާގޮތުން.ާއަދި ާޔަޤީންކަންާދިނުމުގެ ާމަޤ މުގެ ާއެ ާބޭފުޅަކަށް ހުންނަވ 

ާޔަޤީންާ ާފޯސްގެާމި ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާމިހުންނަވ  ާއިސްކޮށް ާއެންމެ ކަން

ާއެހެންާ ާތިއްބެވި ާދެން ާސިފައިންގޭގައި ާދެވިއްޖެނަމަ ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނަވ  މަޤ މުގައި
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ާލިބިގެންދ ނެކަމަށްާ ާޔަޤީންކަން ާއެ ާސިފައިންނަށްވެސް ާހުރިހ  ާއެހެން  1735ހަމަ

ނޑުމެންނ ވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަދަދެއްގެާާއަޅުގަ ާގިނަ ވަރަށް

ާއެބޭފުޅުންާ ާބައްދަލުވޭ. ާބޭފުޅުންނ  ާތިއްބަވ  ާރޭންކުތަކުގައި ާއެކި ސިފައިންގެ

ދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅުތަކުގެާތެރޭގައިާމިއަދުާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ 

ާފުރުޞަތުާ ާވަކިކުރުމުގެ ާވަޒީފ އިން ާފެނިގެންވެސް ާހުއްޓ  ާވ ހަކަދައްކަން ާބޭފުޅަކ 

ާއެންމެާ ާސިފައިންގެ ާއެހެންކަމަށްވ އިރުގައި ާފ ހަގަކުރައްވ . ާއެބޭފުޅުން  1740އޮތްކަމަށް

ާބޭފުޅެއްކަމަށްވ ނަމަާ ާއޮތް ާޔަޤީންކަމެއް ާމަޤ މުގެ ާބޭފުޅ އަކީ ާހުންނަ ާމަޤ މުގައި މަތީ

ާކަންކަމުގައިާ ާކުރެވޭ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާނޫންނަމަ ާނ ޖ އިޒުގޮތުގައި މިގޮތަށް

މުވެސްާއެއީާގޯސްކޮށްާހިނގ ާކަމެއްކަމަށްާބުނުމުގެާފުރުޞަތުާއެފަރ ތަކަށްާހަމަގައިާ

އޮންނ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިތަނުގައިާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންގެާވ ހަކަފުޅުގައިާ

ާއެހެންމެާ ާއަދި ާސަރުކ ރ އި ާދައުލަތ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީ  1745ވިދ ޅުވެއްޖެ

ާއެހެންވީާ ާވެރިޔ ކަމަށް. ާމަތީ ާއެންމެ ާބ ރެއްވެސްާސިފައިންގެ ާހުރިހ  މަ،

ާކަމެއް.ާ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާއެއީ ާހަމަ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ާއަތްމަތީ އެމަނިކުފ ނުގެ

ާސ ފުާ ާވަރަށް ާހަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވެސް ާޤަބޫލުކުރަން ާހަމަ ނޑުވެސް އަޅުގަ

ާދެއްތޯާ ާއޮއްވ  ާމިހެން ާހަމަ ާއެބައޮތް. ާއެވ ހަކަ ނޑައެޅިގެން ާކަ ޢިބ ރ ތުން

ާމިާ ނޑުމެން ާމިާާއަޅުގަ ާބަލ ފައި ާއޮތްތޯ ާރުހުން ާވަޒީރުންވެސް  1750މަޖިލީހުން

ާމަޤ މު،ާ ާމަތީ ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ާހަމަ ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ ާމިހ ރު. ޢައްޔަންކުރަނީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާހަމަ ާބޭފުޅަކީވެސް ާޢައްޔަންކުރ  ާމަޤ މަށް ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮތް ޗީފް

ާއަޅު ާމީހަކަށްވުމަކީ ާޢައްޔަންކުރ  ާހޯދައިގެން ާހަމަާރުހުން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު ގަ

އެއްވެސްާމައްސަލައެއްނޫން.ާދެންާހަމަާއެހެންމެާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާބައެއްާ

ާނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ  ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާމެންބަރުން  1755ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުވ ލަންާމަސައްކަތްކުރ ކަމަށް.ާއަޅުގަނ ޑުމެންާހަމަާމެންބަރުންާރައީސްގެާބ ރުާކަ

ާހަމަާ ާމިއީ ާމިއީކީ. ާމަސައްކަތެއްނޫން ާކުރ  ާއެނިޔަތުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް

ާރަނގަޅުކުރަން،ާ ާވީހ ވެސް ާކަންކަން ާނިޔަތެއްގައި ާހެޔޮ ާވަރަށް ނޑުމެންވެސް އަޅުގަ

ާހަމަާބައެއްާއެހެންާ ާދ ކަމެއް.ާދެން ާތެެެރެއިން އިޞްލ ޙުކުރަންާކުރ ާމަސައްކަތުގެ

ާމެންބަރު ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޢުމޫން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާވ ހަކަފުޅުގައި  1760ންގެ

ާމަޤ މުންާ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާތިއްބެވި ާސިފައިންގެ ާވަޑައިގެންއިރު ވެރިކަމަށް
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ާޖަލުގައިާ ާއޭރުާސިޔ ސީާމައްސަލައެއްގައި ާއެމަނިކުފ ނު ވަކިކުރެއްވިކަމަށް.ާއެކަމަކު

ާނިކަމެނިކޮ ާވަރަށް ާދުވަސްތަކުގައި ާވަރަށްާހޭދަކުރެއްވި ާވަރަށްާނިކަމެތިކޮާށް ށް

ާމަޤ މަށްާ ާހަމަ ާއޭރު ާމީހުންވެސް ާދިން ާއަދަބުތަކެއް ާޚިލ ފު އިންސ ނިއްޔަތ 

ާމިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެމިތިބިކަންވެސް ާމަޤ މުތަކުގައި ާއެ ާހަމަ  1765ވަޑައިގެންވެސް

ފުރުޞަތުގައިާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުން.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ާމިކަންކަންާއަޅުގަނޑުާހަމަާ

ާއަބަދުވެސްާފ ހަގަކޮ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ށްލ ފައި.

ާދެންާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަދައްކ ތީ ނޑިއެއްގެ ާތަޅުދަ ބަޑިގުދަނުގެ

ނޑުމެންގެާއަތަށްާ ނޑިާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށްާހަމަާހެވޭާދުވަހަކުވެސްާއެާތަޅުދަ އަޅުގަ

ާތަޅު ާއެ ާއަތުގައި ާއެމަނިކުފ ނު ާހަމަ ާއިނގޭތޯ.ާނުދިނަސް. ާބ އްވ ށޭ  1770ދަނޑި

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމިހ ރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަނޑު ާޝުކުރިއްޔ . ާވަގުތުހަމަވެއްޖެ. ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުމިއަރުވަނީ....

ާ1775 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޤަބޫލުކުާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާއަޅުގަނޑުގެޢިއްޒަތްތެރި ާތަޖުރިބ ގެާާރަން

ާމަނިކުފ ނާ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަދައްކަމުންދ ކަމަށް. އަލީގައި

ާގެންދަންއުޅޭާ ާރައީސް ާކުރީގެ ާކޮމިޝަނަށް ާއުފެއްދި ާމި ާބޭނުންވަނީ  1780ސުވ ލުކޮށްލަން

ާރ އް ާއެމަނިކުފ ނު ާއޮތީމަ. ާއަޑުއިވިފައި ާވަޑައިގަތީާވ ހަކައެއް ާބޭރަށް ޖެއިން

ާހުއްދަނަގައިގެންތޯ.ާމަނިކުފަނަށްާއެކަންާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ތޯ.ާ

ާ

ާ

ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  1785ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާހިނގަމުންދ  ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެއީ، ކުރެއްވިާާބެހޭގޮތުންާކަމަކ ާނެތް.

ާދ އިރ ގެާ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާފުރުޞަތުއަރުވަނީ ާއަޅުގަނޑު ސުވ ލެއްނޫން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..
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ާ

 1790ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިާމަޖިލީހުގެާޤަވ އިދުގެތެރެއިންާއިނގޭތޯާނިޒ މީާނުކުތ ާމިނަގަންާވަކިާގަވ އިދެއްާާހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމެދު

ާނަންގަވައިގެންާާާެކވުން:ވ ހަކަެދއްާޢަލީާޢ ޒިމް ާހަމަ ާވ ހަކައެއް ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެ ާހަމަ ާއޮއްވ  ހަމަޖެހިފައި

ާވިދ ޅުނުވެާ ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ާމިކަމ  ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ދައްކަވ އިރު

ާވ ހަކަތައް.ާ ާގިނަ ާވަރަށް ާދައްކ ލ ނެ ާއެބަހުރި ނޑުމެންވެސް ާއަޅުގަ  1795އިންނަވ ތީވެ.

ާފިލްމުާ ާނުކުތް ާފަހުން ާދައްކ ލެވިދ ނެ.ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަވެސް ގެ

ާއަބަދުވެސްާ ާތެރޭ ާމިތ  ާވަމުންދ ނަމަ ާކަންތައްތައް ާއުސޫލުން ާއެ އެހެންނަމަވެސް،

ާއޮންނ ނީާނިޒ މީާނުކުތ ާނެގުންކަމުގައިާވ ތީާދަންނަވ ލީާއިނގޭތޯ.

ާ

ާ1800 

ާނިޒ މ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުތ އެއްކަމަށްާޝުކުރިއްޔ  ބެހޭ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެގުމުގައި ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.

ާކުރިއަށްާ ާމިކަން ާހިއްތަވައިގެން ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް ާއަދި ކެތްތެރިކަމ އެކު

ާހިނގަމުންދ ނީ.ާ ާމަތިން ާއުސޫލެއްގެ ާހަމަޖެހޭ ާމަޖިލިސް ާމިކަން ގެންދެވިއްޔ 

ާބޭފުޅަކުާާމަޖިލީހުގެާ ާވިދ ޅުވެފައި ާނުކުތ އެކޭ ާނިޒ މީ ާމީހަކީ ާއިންނަ  1805ރިޔ ސަތުގައި

ާވިދ ޅުވަންާ ާއެ ާހިއްޕުޅުގައި ާއެބޭފުޅެއްގެ ާކުއްލިއަކަށް ތެދުވެވަޑައިގަތީމަ

ާތަންކޮޅެއްާ ާއެނގޭވަރަށްވުރެ ާއަދި ާވިސްނައިގަންނަން ާއެއްޗެއް ޤަސްދުކުރެއްވި

ާއެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާމީހެއް. ާކުޑައިރުކޮޅަކުާާއ ދައިގެ ފުރުޞަތު

މަޑުކޮށްލަންޖެހެނީ.ާއެވިދ ޅުވ ާއެއްޗެއްާކުޑަކޮށްާއަޑުއަހ ލ ފައިާގަވ އިދުގައިާއޮންނަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމަނީ. ާއެކަން ނޑު ާއަޅުގަ  1810ގޮތުގެމަތިން

ާމަސައްކަތްާ ާގެންދ  ާކުރަމުން ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަރިހުންވެސް މެންބަރުން

ާކޮށްދެއްވުން.ާހަ ާމަސައްކަތްތައް ާގޮތަކަށް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ލުވިކަމ އެކު

ާމަޖިލީހުގެާ ާހަމަ ާއެވިދ ޅުވިހެން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މެދުހެންވޭރު

ާފުރުޞަތެއްކަމުގައިާ ާބުނެލުމުގެ ާއެއްޗެއް ާބޭނުންވ  ާކޮންމެހެން ާބުނެލަން ތަޅުމުގައި
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ާ ާއުޅަނދު ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ާފުރުޞަތުާމި ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑު  1815ނުހެއްދެވުން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށް.ާމިއަރުވަނީާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެ

ާ

ާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިދ  ާހިނގަމުން ާމި ާއ ދެ، ާބަޙު`. ނޑު ާއަޅުގަ ާވަނ2ާާަސްގައި

ާއެދުާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމި ާބެހޭގޮތުންާފުރުޞަތަކަށްވެސް ާމިބިލ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދުވަހުވެސް ާކުރީ ނީ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމި ާއެއ އެކީގައި ާހަމަ ާދައްކ ފައި. ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާވަނީ  1820ވ ހަކަތަކެއް

ާމެންބަރުންގެާ ާއެކިއެކި ާމިބިލުގައި ާހަމަ ާމިއަދުވެސް ާމިދަނީ ާމިދެކެވެމުން މިވ ހަކަ

ނޑުމެ ންާބަލަންވީކީާމިއަދުާރިޔ ސީާޚިޔ ލުތައްާހުރިގޮތް.ާއެގޮތުންާމިތަނުގައިާއަޅުގަ

ާޤަބޫލެއްނުކުރަންާ ާއަޅުގަނޑު ާނިޒ މެއްތޯއެއްވެސްނޫން. ާބަރުލަމ ނީ ނިޒ މެއްތޯ

ާކުރިާ ާއެއިން ާމީހަކު ާވަކި ާއެއީ ާނިންމ ގޮތަކީ ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެތި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާލޮބުވެތިާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެއީ ާކަމެއްނޫން. ާއެޅިގެންދ ނެ ާބޮލިގައި ާޒިންމ   1825ާކަމެއްގެ

ާނިޒ މުވިޔަސްާ ާބަރުލަމ ނީ ާއަދި ާނިޒ މުވިޔަސް ާރިޔ ސީ ާގޮތެއް. ާނިންމި ރައްޔިތުން

ާރ އްޖޭގެާ ާއޭއީ ާނިޒ މެއް. ާރިޔ ސީ ާހިނގަމުންދަނީ ާމި ާދިވެހިރ އްޖެ ާމި މިއަދު

ާއެދިޔައީ.ާދެން،ާ ާނިމިގެން ާއެކަން ާއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ރައްޔިތުންގެ

ށްާޞަރީޙަކޮށްާއެބައޮތްާމިާމ އްދ ތަކެއްާލިޔެވިފައި.ާމިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާވަރަާ

106ާާ ާމ އްދ  239ާ،240ާ،241ާވަނަ ާއެކ242ާި، ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާމިމ އްދ ތަކުން .1830 

ާޤަބޫލުކުރަންާ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާމިދަނީ. ާމ ނަކުރައްވަމުން ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ބޭފުޅުން

ާވ ހަކަދައްކަާ ާއެބަޔަކު ާގޮތަކަށް ާފެންނަ ާބުއްދިއަށް ާމިދަނީ.ާއެބައެެެއްގެ ވަމުން

ނޑުމެންާބަލ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާ ކޮމިޓީތަކުގައިާމިތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަށްވެސްާއަޅުގަ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާފަހުބަސް. ާއެންމެ ާއެއީ ާނިންމ ގޮތަކީ ާރައްޔިތުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާމި ާއެބަކޮށްދ241ާާޭރައްޔިތުން ާކަށަވަރު ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިބިލު ާމ އްދ   1835ވަނަ

ާމި ާމިހ ރ241ާާުާމ އްދ އެއް ާއޮތީ ާމީހުން ާހިމެނޭ ާއެމ އްދ ގައި ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި.

ާ ާއެ ާހިނގައްޖެ ނޑައެޅިގެން ާކަ ާމަޖިލީހުގައި ާނަންތައ11ާާްނިމިފައި.ާމި ބޭފުޅުންގެ

އެއޮތީާނިމިފައި.ާބަލ ލަންާއެބަޖެހޭާމިާކޮމިޓީގައިާތިބިާބޭފުޅުންނަށްާދިވެހިރ އްޖޭގެާ

ާކިހ ވަރެއްގެ ާއޮތީ ާދީފައި ާމިއުޅޭާާރައްޔިތުން ާދަންނަވަން ާދެން، ތ އީދެއްތޯ.

ާމިތަނުގައިާ ާބޭފުޅެއްކަމަށް ާސިޔ ސީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީވެސް  1840ވ ހަކައަކީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ، ވ ހަކަދެކެވިގެންހިނގައްޖެ.



 69 

ާކިހ ވަރެއްގެާ ާއިންތިޚ ބުވީ ާނުވަތަ ާހޮވުނީ ާމަޤ މަށް ާއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޣްލަބިއްޔަާ ާއެބަޖެހޭ. ާބަލ ލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ތަކުންތޯވެސް

ާ ާއިންތިޚ ބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ާހަނދ ންވ ގޮތުގައި ނޑު އެއްހާ 97000ާއަޅުގަ

ާ ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާރައްޔިތުންގ11ާާެވޯޓުން. ާވޯޓަކީ ާލިބުނު  1845ބޭފުޅުންނަށް

ާރައީ ާއެހެންވީމ ، ާއަދަދެއްނޫން. ާއެ ާހުންނަާނިންމުމަކީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށް

ާކަންތައްތައްާ ާހުރިހ  ާއެ ާބ ރ  ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާލިބިވަޑައިގެން ބޭފުޅަކަށް

ާރައީސަށްވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާމަޖިލީހަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާރަނގަޅަށް ވަރަށް

ކައަކީާއެނގޭނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދައްކަންާމިއުޅޭާވ ހަާ

ާއުނގޫފ ރުާ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުނގޫފ ރުގެ ާދައްކަވައިފި،  1850އަފްރ ޝީމުވެސް

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީގެާވ ހަކައިންވެސްާއިޝ ރ ތްކޮށްފިާާދ އިރ ގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާއެ ާބައެއް. ާހިމެނޭ ާވ ހަކައިގެތެރޭގައި ާމިދެންނެވި ނޑު އަޅުގަ

ާއިޝ ރ ތްކު ާކޮމިޓީތަކުގަމެންބަރުގެވެސް ާމި ާބޭފުޅުންނ ރި ާތިއްބަވ  އަދިާާއި

ާއިޙްތިރ މުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިންމުންތަކަށް ާއެ ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާނިންމުންތަކަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއެބަކުރަން ާޤަބޫލު ނޑުވެސް  1855އަޅުގަ

.ާރައްޔިތުންާމިއެދޭާބަލައިގަންނަންޖެހޭނެކަމަށްާރައްޔިތުންގެާބަހަކީާއެންމެާފަހުބަސް

ގޮތަކީާކޮބައިތޯާއަޅުގަނޑުމެންާމިާއެނގެންާއެބަޖެހޭ.ާމިާމަޖިލީހުގައިާތިބިާހުރިހާ 

ާމިތިބީާ ާއައިސްފައި ާމި ާއިންތިޚ ބުވެގެން ާމި ާމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ރައްޔިތުންގެާހެވ ާލ ބަޔަށްާމަސައްކަތްކުރަން.ާއަޅުގަނޑުާފަހުންާނިންމ ލަމުންވެސްާ

ާފޯސްގެާދަންނަވަ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާމިއުޅޭ ާމިއަދު ާމިހުށަހެޅިގެން ާމިއޮތީ  1860ން

ާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާރުހުންމަޤ  ނޑުވެސްާާމު އޮވެގެންާހޮވޭާމީހަކަށްާވުންާއަޅުގަ

ާތ އީދުވެސްކުރަން.ާ ާއެއަށް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިންކ ރެއްނުކުރަން. އެކަމަކ 

ށްާއަޅުގަނޑުާމިބިލ ާދެކޮޅުާއެބަވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާބައެއްާކަހަލަާކަންތައްތަކަ

ާލިބިފައިާއެއީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ނޑައެޅިގެން ާއުނިވ ގޮތަކަށްާާކަ ާބ ރެއް އޮތް

ާ ާލޮބުވެތިާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެއީ ާނިންމެވުމަކީ ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުންވެސް  1865ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިބިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށްނުވ ތީ ާބަލައިގަންނ ނެ ާކޮރައްޔިތުން ށްާމިޓީއަލު

ގެންގޮސްގެންާމިކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާބެލުމަށްފަހުގައިާނޫނީާމިބިލަށްާވޯޓުދެއްވޭކަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާ.ނެތްާވ ހަކަވެސްާދަންނަވަންާ
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ާ

ާފުރުޞަތުގައިވެސްާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާުމޙަްނމަދުާ ާދެވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  1870ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޒްާ ާއެދުނީ، ާވ ހަކަާފުރުޞަތަކަށް ާދެއްކި ނޑު ާއަޅުގަ ފުރަތަމަވެސް

ާހިތަށްއަރަނީާ ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުމުގައި. ާތަކުރ ރުކޮށްލުމުގެ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

ނޑުމެންާ މިތ ނގައިާތިބެގެންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުގެާފަހަތުންާސިފައިންގެާހަމަާއަޅުގަ

ފުރުޞަތުާާށްާމަސައްކަތްކުރަންާމަހޯދުބޭބޭފުޅުންގެާތ އީދުާއިސްާބޭބޭފުޅުންާސިޔ ސީ

ާތިބެގެންާ ާމިތ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާނުވިސްނޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ  1875ދޭންވީތޯއޭ.

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއްކަމަކަށެއް. ކުރަންވ ވަރުގެ

ާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާ ާހަމަ ާމިހެދެނީ ާޤ ނޫނުތައް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ

ާއެމީހ ގެާރައްޔިތުން ާދިމ ވީތީ ާކަމެއް ާމީހަކަށް ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާނޫނީ ނަށްތޯ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާކޮށްލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިސުވ ލު ދިފ ޢުގައިތޯ.

ާމަސައްކަތުގައި ާމިކުރެވުނު ާމިކުރެވޭާާ،މިހ ތަނަށް ާމިތ  ނޑުމެންނަށް  1880އަޅުގަ

ާޙަޤީޤަތު ާހަމަ ާފ ހަގަކުރެވެނީ ާއެތައްބަޔަކުާމަެަސައްކަތުގައި ާރައްޔިތުންގެ ގައިވެސް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއެބަތިއްބެވި. ާވަޒީފ ތަކުގައި ާކަންކޮޅުތަކުގައި ާއެކި ރ އްޖޭގެ

ާ ާޙ ލު ާއެއުޅުއްވ  ާވަޒަނެއްއެބޭބޭފުޅުން ނޑުމެން ާސިފައިންގޭގައިވެސްާއަޅުގަ ނުކުރޭ.

.ާއެކުދިންާއެާދަށުފަންތީގެާއެތައްާވަޒީފ އެއްގައިާއެތައްާބޭފުޅުންނެއްާއެބަާއުޅުއްވ ާ

ާޙ ލެއް ނޑުމެންނެއްާ،އުޅުއްވ  ާއަޅުގަ ާޙ ލެއް ާއުޅުއްވ  ާއެ ާހަމަާނުބަލަާާއެބޭކަލުން .1885 

ާވަޒީފ އިންާ ާބޭފުޅަކު ާދެތިން ާހުންނެވި ާވަޒީފ އެއްގައި ާއިސް ާތިބެފައި މިހެން

ާޤ ނޫނެއް ާދިފ ޢުގައި ާއެބޭފުޅުން ާމިއީ ާވ ންވެއްޖީއްޔާ ހަދ ާާވަކިކުރީމ  ތަނަކަށް

ނޑުމެންާއެއީކީއެއްާއަޅުގަ ނޑުމެންާމިތ ާތިބެގެންާކުރަންވ ވަރުގެާކަމެއްނޫން.ާއަޅުގަ

ާރައް ާދިވެހި ާމުޅި ާހަދަންޖެހޭނީ ާދެޤ ނޫނުތައް ާމީހަކަށް ާއެންމެ މީހަކަށްާޔިތުންނަށް.

ާސިޔ ސީާ ާމިއަދު ާދެރަވޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާހަމަ  1890ބަލައިގެނެނޫން.

ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނަމަވެސް ާވަރަށްާބޭނުމަކަށްޓަކައި ާރައްޔިތުން ާދިވެހި މިތަނުގައި

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެއްާ ާހުންނެވި ާހޮވިވަޑައިގެން ާއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ފުރިހަމަ

ާސަރުކ ރެއްާ ާއޮތް ާއުފެދިފައި ާޤ ނޫނީގޮތުން ާއެބައޮތް. ާސަރުކ ރެއް އެބަހުންނެވި.

ާނެތްކަމަށް ާވައްޓ ލެވޭނެގޮތެއް ާތެރެއިން ާހަމަތަކުގެ ާޤަބޫލުކޮށްާާޤ ނޫނީ

ާއެާ ާއެހެންވެއްޖީއްޔ ، ާ ާތިބެފ ނެ. ާބަޔަކު ާއުނދަގުވ  ާތިބެން  1895އެހެންނަމަވެސް،
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ާކިރިޔ ސްާ ާއޮތް ާވައްޓ ލެވެން ާސަރުކ ރެއް ާއެ ާކުރިންވެސް ާހަމަވުމުގެ ޓ ރމެއް

ާކޮށްފ ނެ.ާ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާވައްޓ ލުމަށްވެސް ާހޯދައިގެން ހަނިދޭތެރެއެއް

ާވ ހަކަ ާމިދެކެވޭ ާމިތަނުގައި ާހަމަ ނޑަށް ާމިކަހަލަާއަޅުގަ ާސިފަވަނީ ާބޮޑަށް އިން

ާ ާމި ާދެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތީއޭ ާދެންވ ގޮތެއް ާޓ ރމ5ާާްމަންޒަރުތަކެއް. އަހަރުގެ

ާހޯދައިގެންވެސްާ ާޖ ގައެއް ާހަނި ާކޮންމެވެސް ާނެތޭ. ާތިބެވޭކަށް ާމިތ   1900ނިމޭކަެަށްވެސް

ާހޯދަންާ ާގޮތްތަކެއްވެސް ާކަހަލަ ާވައްޓ ލެވޭނެ ާވެރިކަން ާމި ާވެއްޖެއޭ ނޑުމެން .ާއަޅުގަ

ާސިފަވޭ.ާމިއީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާތިއްބެވިކަމަށް ާމެންބަރުންވެސް ާބައެއް ާވިސްނ  އެހެން

ާހަމަާ ާމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިސްނުން. ނޑުގެ އަޅުގަ

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާމިޖެހެނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހިތ މަޔ އެކު ާ،ވަރަށް

ާދ އިރ ގެވެާޚ އްޞަކޮ ާޤ ނޫނީ ާފުންނ ބުށް ާމަޖިލީހަކުންާސް ާތިއްބެވި ާބޭބޭފުޅުން  1905އުސް

ާމިފަދަާކަންކަމެއްާނިންމަމުންާދ އިރުގައި...

ާ

ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާސަލީމް.ާާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާ

ާ

 1910ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނިޒ ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާދެކެވޭތީއަޅުގަ ާމިތ  ާވ ހަކަ ާވައްޓ ލ  ާވެރިކަން ާމިނެގެނީ ާނުކުތ އެއް ާމީ

ާގުޅޭާާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމައްސަލައ އި ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާއެއްގޮތަކަށްވެސް އިނގޭތޯ.

ނޑުާދެކޭގޮތުގައިާވެރިކަންާވައްޓ ލަން.. ާވ ހަކައެއްނޫންާއެއީކީއެއް.ާއަޅުގަ
ާ1915 

ާ

ާދައްކަވާ ާާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ާމެންބަރަކު ާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ާނުކުތ އެެެއްކަމަށް ނިޒ މީ

ާދެއްވުމުގެާގޮތުންާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވ ކަށްާފުރުޞަތެއްާނެތް.ާބުާވ ހަކަެައަށްާޖަވ ާ

ާ

 1920ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް...ާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާުމޙަްނމަދުާ

ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޒް

ާ

ާ.މަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދުާާ،ނުކުތ އެެެއްާނިޒ މީާާންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތު
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ާ

 1925ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާބައެއްާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާުޙސަިއންާ ާމިތ ނގެ ާވިދ ޅުވަނީ ާއެބޭފުޅ  ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެ ާއ ދެ،

ފުޅުާދެއްކެވީާއޭނައަށްާމ ނަކުރެއްވޭާވެރިކަންާވައްޓ ލުމުގެާގޮތުންާމެންބަރުންާވ ހަކަާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއެކަހަލަާ ާބިލަކީވެސް ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާއަދި ާހޯއްދަވަނީކަމަށް. ގޮތެއް

ާމިޤ ނޫނުގެާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްޗެއްކަމަށް. ާއޮތް ާލިބިފައި  1930މައްސަލައެއް

ާވަކިގޮތްާއެއްވެސް ާވެރިކަން ާނީންނ ނެ ާނޫނިއްޔާ ތަކެއްތަނަކު ާމަތިން ގެ

ާއެކަމެއްާ ާސިފައިންނަކަށްވެސް ާގޮތެއް. ާއެއީާާބަދަލުކުރެވޭނެ ނުކުރެވޭނެ.

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާހުއްދަކުރ ާކަމެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާމިހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުގެާ

ާމަޤްޞަދަކީާއެއީކަމަށްާބުނުމަކީާޤ ނޫނުއ ސ ސީއ އިާޚިލ ފަށްާދެކެވޭާވ ހަކައެއް.ާ

ާ1935 

ާ

ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްާާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްކަމަށް އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ 

ާއޭނަާ ާއަޑުއިވުނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއީ ނެތް.

ާނުވަތަާޤަބޫލުކުރައްވ  ާއެާާގޮތުގައި ާގޮތުގައި ާވިސްނިވަޑައިގެންނެވި ކަންާއޭނައަށް

ާމިވ ހަކަފުޅުާ ާމިންވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،  1940އޮތްގޮތޭ.

ާގެންދެވޭތޯާ ާކުރިއަށް ާދެމުން ާއެފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ދައްކަވ 

ާނިންމ ލެއްވުމަށްާ ާގެންދަވުން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާކުރަންވީނޫންތޯ. މަސައްކަތް

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ  އަޅުގަ

ާ

ާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާުމޙަްނމަދުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ . ާވަރަށްބޮޑަށް ާއ ދެ، ާފަހަރަކުވެސްާހަމަ  1945ާއެންމެ

ާމިތާ ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޒް ާބޭފުޅަކުވެސް ާކެރޭނެ ާޙަވ ލުވ ން ާމިފަދަކަމަކ  ާއަމިއްލައަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ާބޭފުޅަާ ާއެއްވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއިނގޭތޯ. ާކަމަކަށެއް ާޢިލްޒ މްާއިންނަވ ނެ ާމި ކަށް

ާބުނިާ ާނިސްބަތްކޮށް ާމެންބަރަކަށް ާވަކި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، އެޅުވީކީނޫން.

ާޤަބޫލުކުރެވުނުގޮތްވީމަާާ.ވ ހަކައެއްނޫންާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވިސްނުމަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ އެއީ

ާއަމިއްލައަށްާ ާވ ހަކަތައް ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާދެންނެވީ. ނޑު  1950އަޅުގަ



 73 

ާ ާއެބަޙަޖަމްނުކުރެއްވޭ ާކަންތައްތަކެއް ާއެކަހަލަ ާތިއްބަވ ފ ނެ. ފެނޭ.ާާބޭފުޅުންވެސް

ާރައްޔިތުންނޭ.ާ ާދިވެހި ނޑުމެންނަކީވެސް ާއަޅުގަ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާ ާހއ. ާއައީ ނޑުވެސް ާއިންއަޅުގަ ާހއ. ާނޭ. ާބޮޑުާއަސް ާއެއީ ނިސްބަތްކުރ އިރު

ާމަސްލަޙަ ާޤައުމީ ާތ ރީޚުގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެންމެބޮެަޑަށްާތިލަދުންމައްޗޭ. ތު

ާތިބިތަނެކޭާ ާޒުވ ނުން ާވަރަށްކެރޭ ާތިލަދުންމައްޗޭ. ާޙިމ ޔަތްކޮެަށްފައިވ ނީ  1955އެކަމެއްގައި

ވަރަށްބޮޑަށް.ާާ.އެއީާ ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ނޑުާމުލަކުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް،ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތަށްއަރަނީާާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހެދެނީކީާލްަޤއްޔޫމްާޔ މީންާޢަްބދުهللاާޢަބްދު ާޤ ނޫނު ާހަދ  ާފުރަތަމަ ާވިސްނ ލަންވީ ނޑުމެން ާމީހަކުާާއަޅުގަ ާވަކި

ާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރައްޔިތުންގެާާނޫނޭ،ޙިމ ޔަތްކުރ ކަށް ާއުނދަގޫކުރ ކަށެއްނޫނޭ. ާމީހަކަށް  1960ވަކި

ާހެއްދެވީމަާ ާޤ ނޫނު ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަކަށް ާއެބޭފުޅުންނަށް މަންދޫބުންނޭ

ާއެކުރަނީ.ާރަނގަޅުާ ާމަސައްކަތެއް ާއެކުރެވޭ ާމަސްލަޙަތަށޭ ާރައްޔިތުންގެ ާއެއީ ވ ނޭ.

ާފުރަތަމަާ ާނޫނޭ. ާޤ ނޫނެއް ާހަދ  ާމީހަކަށް ާވަކި ާޙ ލަތަކަށް ާވަކި ާއެއީކީ އެހެންވީމ ،

ާދެވަނަ ާދެން ާކަންނޭނގެ. ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާމިކަން ނޑުމެން ކަމަކީާާއަޅުގަ

ނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާއަބަދުވެސް  1965މަޖިލީހަކީާސިޔ ސީާތަނެކޭ.ާމަޖިލީހަކީާާއަޅުގަ

ާތިއްބަވާ ާ،ސިޔ ސީތަނަކަށްވ އިރުވެސް ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީތަކެއްގައި މަޖިލީހަކީ

ާނިންމަވ ނެާ ާކަންތައްތައް ާދޫކޮށްލައްވ ފައި ާއިންޞ ފު ާއެބޭފުޅުން ާތަނަކަށްވ އިރުވެސް

ާ ާއަނެއްކ  ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާރ5ާަކަމަކަށް އްޔިތުންގެާއަހަރުފަހުން

ާމަޖިލީހަކީާ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާވަޑައިގަންނަވަން ާއެބޭފުޅުން ާހޯއްދެވުމަށް ތ އީދު

ާކުރ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާތަނަކަށްވ އިރުވެސްާއިންޞ ފ އެއްގޮތަށޭާކަންތައްތައް  1970ސިޔ ސީ

ާއެއިންާ ާސިޔ ސީތަނަކަށްވ ތީ ާމަޖިލީހަކީ ާމަޖިލީހ އި ާޤ ނޫނ އި، ހެދޭ

ނޑުމެންނަށްާއުނދަ ގޫވ ކަށްާނުޖެހޭާކަންނޭނގެާއިންޞ ފުތަކެއްާޤ އިމްކުރ ނެ.ާއަޅުގަ

ާޤަބޫލެއްނުކުރޭާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާސިޔ ސީތަނެއްކަމަށް ާމަޖިލީހަކީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑިޔ ރުާޢައްޔަންކުރ އިރު.ާސްޕްރީމްާކޯ ާމަާމިއީާސިޔ ސީާތަނެކޭ.ާއެކަމަކުާހަޓުގެާފަ

ާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވިސްނ ފައި ާވިސްނުންތަކެއް ާހުރިހ   1975ޙަވ ލުކުރަނީާކަމެއް

ާ ާޙަވ ލުކުރ އިރު ާޖުޑިޝަރީއ އި. ާޢައްޔަންކުާހަމަ ނަށްާއެބޭފުޅުންާރަން،އެބޭފުޅުން

ާއެންމެާާވޯޓުދޭން ާމީހުންނަށްވ އިރުވެސް ާސިޔ ސީ ާހަމަ ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ
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ާދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑު ާކަންކަމުގައި ާހުންނަ ާިމހެން ާއެހެންވީމ ، ރަނގަޅުކަމެއް.

ނޑަކަށްާއެއްވެސްގޮތަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާއެމެރިކ ގައިވެސްާއަދިާބޭނުންވަނީާއަޅުގަ

ާޕް ާއެގްޒެކްޓިވް ާތަނެއްގައިވެސް ާފަންކްއެހެން ާއެގްޒެކްޓިވް  1980ޝަންގައިާރެޒިޑެންސީގެ

ާނޯންނ ނެ.ާ ާވެފައެއް ާފޯްސ ާޑިފެންސް ާބައެއްގޮތަކަށް ާސަރުކ ރުގެ ބައެއްގޮތަކަށް

ާޕްރޮފެ ާފޯސްއަކީ ާޕޮލިސް ާފޯސަކީ، ާއެތަންތަންާޑިފެންސް ާތަންތަނޭ. ޝަނަލް

ާހަމަާހުރިހ ާތަނަކުންވެސްާބަލަނީ.ާކޮމ ންޑް އިންާާޕޮލިޓިސައިޒްނުކޮށްާގެންދެވޭތޯއޭ

ާއަ ާޗީފް ާކަށްވުމަކީ ާކޮމ ންޑަރ ާއެއްވެސްއެ ާޗީފް ާއެާާއިން ތަނެއްގައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާވެގެނެއްނުވ ނޭ. ާމީހަކަށް ާޕޮލިޓިސައިޒްކުރ   1985އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް

ނޑުމެ ާހުރިހާ އަޅުގަ ާޙައްޤު ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާހަމަ ާމަސައްކަތަކީ ާމިކުރ  ން

ާދެންާ ާބޭއްވުމޭ. ާތަންތަނަށް ާޕްރޮފެޝަނަލް ާއެތަންތަނަކީ ާވިދ ޅުވ ގޮތަށް މެންބަރުން

ާވަކިކުރުމ އި ާމީހުން ާއިސް ާާއެތަންތަނުގެ ާކަންތަކުގައި މަޖިލީހުގެާޢައްޔަންކުރުމުގެ

ޤަތުގައިވެސްާއެތަންތަނުގެާއިސްާމީހުންނަކީާޙަޤީހަމަާބަހެއްާހޯދަންޖެހޭާސަބަބަކީ،ާ

ާވަޒީާ ާއެމީހުންގެ ާވެވެނީ ާމީހުންނަށް ާތިބެވޭނެކަމުގެާޕްރޮފެޝަނަލް ާދެމި  1990ފ ގައި

ާގެރެ ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާއުއްމީދ  ާއެއީކީ ާއޮވެގެންނޭ. ާއެމީހުންނަށް ންޓީ

ާޕޮލިާ ާހަނިކުރަނީކީވެސްާނޫނޭ.ާދެން ާލިބޭާބ ރުތަކެއް ޓިކަލްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާބައްލަވ  ާއެގްޒެކްޓިވްާާ،ސައިންސް ާވަރުގަދަ ާތެރެއިން ާނިޒ މުގެ ވެރިކަމުގެ

ާލިބަރަލްާސީޕްރެޒިޑެން ާނިޒ މުތައް. ާޑިކްޓޭޓޯރިއަލް ާއެންމެ ާނިޒ މުތަކަކީ ގެ

ާމިހުންނަނީ.ާ  1995ޑިމޮކްރަސީތަކުގައިާޢ ންމުކޮށްާމިހުންނަނީާޕ ލިމަންޓްރީާސިސްޓަމްތައް

ާޕްރެ ާއެގްޒެކްޓިވް ާތެރެއިންާއެހެންވީމ ، ާޤ ނޫނުގެ ޒިޑެންސީއެއްގައި

ާބ ރުތައްާ ާއެހެން ާފިޔަވައި ާބ ރު ާދުސްތޫރުންދޭ ާބ ރު ާލިބޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާކުރެވޭކަމެއް.ާ ާމަންފ އަށް ާލ ބަޔ އި ާރައްޔިތުންގެ ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ، ހަނިކުރަން

ާދީ ާބ ރުތަކެއް ާނުހިފެހެއްޓޭގޮތަކަށް ާއެމީހ  ާމީހަކަށްވެސް ާކޮންމެ ފިކަމަށްވަންޏާ އެއީ

ާހުއްޓަސް ާވެރިޔަކަސް ާމީހަކު ާޠަާކޮންމެ ާދުނިޔޭގެ ާާބީއީކަމެއްއެއީ  2000އެމީހ އަށްާއެއީ

ާއެކްސަސިވްކޮާ ާއޮންނ ނެާބ ރު ާ ާޖ ގަ ާބޭނުންކުރުމުގެ ާސަބަބަށްޓަކައިާށް ާއެ .

ާވ ހަކަދެއްކެވިއިރުވެސްާ ާއައިސްގެން ާމިތަނަށް ާމީގެކުރިން ާބިލު ސިފައިން

ާއިޞްލ ާ ާއެތައް ނޑުމެން ާއެއޮތީ.ާއަޅުގަ ާކޮށްފައި ާއެކަންކަން ާހުށަހަޅައިގެން ޙެއް

މިހ ރުވެސްާއެކަމަށްާބަދަލުތަކެއް،ާާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުވެސްާއެބިލަށްާގެންނަންާއުޅޭ
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ާޕްރޮފެޝަނަލްާ ާމި ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާހަމަ ާމަސައްކަތަކީ ާމިއުޅޭ  2005ކުރެން

ާމިއީ. ާކުރ ކަމެއް ާމަސްލަޙަތައް ާރައްޔިތުންގެ ާމީހަކަށްާާސަރވިސްއަކަށްވެފައި ވަކި

ާމީހުންގެާާގޮތަކަށްާާވަކި ާތިބޭ ާއިސްކޮށް ާއެހެންވީމ ، ާކުރ ކަށެއްނޫން. ކަންތައް

ާނޫނިއްޔާ  ާކަންތައް ާމުވައްޒަފުންގެ ާދެންތިބި ާކަމަށްވަންޏ  ާހަމަޖެހިއްޖެ ކަންކަން

ާމިހ ރުވެސްާ ާހަމަޖެހޭނެ. ާކަންތައްތައް ާމީހުންގެ ާއެހެން ާތިބޭ ާފޯސްގައި ސިފައިންގެ

ާބިާ ާސިފައިންނ އިާސިފައިންގެ ާނޫނީ ާދޭތެރޭގައި ާމުވައްޒަފުންނ އި ާއެހެން  2010ލުގައި

ާއެތަންތަނުގައިާ ާއަނެއްކ  ާކަނޑައެޅިފައި. ާއެހެރީ ާކުރ ނެގޮތް ާކަންތައް ދޭތެރޭގައި

ާއެކަންތައްާ ާބަލ  ާގަވ އިދުތައް ާއެ ާއެބަޖެހޭ. ާހެދެންވެސް ާއޭގެދަށުގައި ގަވ އިދުތަކެއް

ާ ާބަލަން ާއެއްގޮތަށްތޯ ާގަވ އިދ  ާދަނެގެން ާކޮމިޓީ ާނަންބަރ241ާާުއޮންނަ ވަނަ

ާއެންމެ ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ާއެހެންވީމ ، ާތިބޭާާކޮމިޓީއަކީ. ާމަޤ މުތަކުގައި އިސް

ާ ާއޭގެޒ ތުގައި ާވަކިކުރުމަކީ ާޢައްޔަންކޮށް ާރުހުމ އެކީ ާމަޖިލީހުގެ ާކަންކަން  2015އެާމީހުންގެ

ާޕްރޮފެޝަނަލްާ .ާއެއީާކުރެވޭާމަސައްކަތެއްާސަރވިސްއަކަށްާހެދުމަށްާސަރވިސްއަކީ

ވަކިާމީހެއްގެާރުހުންާއޮވެގެންާނޫނީާވަކިާމީހަކުާބުނ ގޮތަށްާކަންތައްކޮށްާނުކުރީމަާ

ާއޮންނަންޖެހޭ ާވަކިގޮތަކަށް ާޒިންމ  ާނުދިނުމަށްޓަކައި.ާއެއީާާވަޒީފ ގެ ާހެދިޔަ ކަމަކަށް

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެހެންވީމ ، ާހެދުމަށްޓަކައި. ާއެކަން ާސަރވިސްއަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް

ާބޭާ ާމަސައްކަތަކަކީާދަންނަވ ލަން ާމިކުރެވޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  2020ނުންވަނީ

ާކުރިއަށްާ ާނުބަލ ާހަމަ ާވަކިާޙ ލަތަކަށް ާބަލަމ ތޯއޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ 

ާކަމެއްކަމަށް ާކުރ  ާމަންފ އ އި ާލ ބަޔ އި ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑެއްާާ.އޮތް ދެން

ާޤަބޫލެއްނުކުރަންާރައްޔިތުންާމަންދޫބުންތަކެއް...

ާ

 2025ާވަގުތު...ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމަޖިލީހުގެާާމުލަކުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާތިބެގެންނެއް ާމަންދޫބުންތަކެއް ާރައްޔިތުންގެ ާއިނގޭތޯ. ާނިންމ ލަނީ ާމި

ާއިންޞ ފުާޔ މީންާޢަްބދުލްަޤއްޔޫމްާهللاާޢަބްދު ާނިންމ އިރު ާކަންތައްތައް ާލިބިގެން ާހަމައެކަނިާާއެއްކިބ ކޮށްފައިާމެޖޯރިޓީ

ނޑުާޤަބޫލުނުރަން.ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ސިޔ ސީާވިސްނުމަކުންާމިވަރުގެާކަންކަންާނިންނ މެކަމަށްާއަޅުގަ

 2030ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމްާޒްާލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔާ ވި .`.ާާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތިެރ 2008/1ާާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅުމަށްާާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާ ާއޮތް ާމިހުށަހަޅ ފައި ާގެނައުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ސިފައިންގެ

ާއަޅުގަނޑުާ ާމ ދިގުކޮށް ާވ ހަކަދެއްކިން.ާއެހެންކަމުން،ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑު ކުރީދުވަހު

ާ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަސްދެއްނުކުރަން. ާމިއަދ3ާާުވ ހަކަދައްކ ކަށް  2035މިނެޓް

ާޢި ާއަޅުގަނޑު. ާމިވ ހަކަާވ ހަކަދައްކ ނަން ާމިއަދު ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، އްޒަތްތެރި

ާފެ ާވުރެދައްކަން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުއްވިާާށުމުގެކުރިން. ާމިބިލު ކުރިން

ާމިހ ރުާ ާތިމަންނ  ާވިދ ޅުވި ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމިއަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެެެރި

ާފްލެާ،ވަރަށް ާވަރަށް ާމިހ ރު ާތިމަންނަ ާމ ނަކުރެވުނުގޮތް ނޑަށް ކްސިބަލްކޮށޭާއަޅުގަ

ާޢައްޔަންކުރުެުގައިާ ާބޭފުޅަކު ާއެފަދަ ާއޮތީ ާބުނެފައި ާކަނޑައެޅި ާމީގައި  2040މިހިރީ.

ާއެންމެ ާފޯސްގެ ާޢައްޔަންކުރުމުގައިާާޑިފެންސް ާބޭފުޅަކު ާމިހުންނަ ާމަޤ މުގައި މަތީ

ާ ާރައްޔިތުންގެ ާނަމެއްވެސްާާނަންބަރުާކޮމިޓީ،241ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާކޮމިޓީއަށް އެ

ާއެ ާއޮތީ. ާއެާާކިޔ ފައި ާއެމީހަކަށް ާނިންމައިގެން ާގޮތެއް ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ކޮމިޓީގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިދެންނެވި ާވަކިކުރަންވިޔަސް ާއަދި ާހުރެވޭގޮތަށް މަޤ މު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިދެނީ. ާކޮމިޓީއަށް ާއެ ާބ ރު ާއެކަންކުރުމުގެ ާފެންނަގޮތަކަށް  2045ކޮމިޓީއަށް

ާވި ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ނޑުމެންާރައީސް، ާއަޅުގަ ސްނަންޖެހޭކަމެއް.

ާ ާމަޖިލީހުގައި 77ާާބ ރުތަކެއް ާނުވަތަ ާހިމެނ76ާާޭމެންބަރުންގެ މެންބަރުން

ާ ާއެންމެ ާބ ރު 11ާާމަޖިލީހެއްގެ ާނޫންނަމަ ާތިބ6ާާޭމެންބަރުން މެންބަރުން

ާވިސްނަންޖެހޭާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާދޫކޮށްލ އިރުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކޮމިޓީއަކަށް

ާމި ާއަދި ާރައްކ ތެރިކަމ އި،ާއީކަމެއް. ާސަލ މަތ އި ާމަސްލަހަތ އިާާޤައުމުގެ  2050ޞުލްޙަ

ާގުޅިފައިާމިދެންނެވި،ާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާޚަޔ ތ އި ާމުޅި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ޖުމްލަގޮތެއްގައި

ާމިދަން ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކައެއް ާސަލ މަތީއޮތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ބ ރުތަކުގެާާނަވަނީ.

ާއެހެންވީ ާމިދައްކަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާމިވަރުގެވ ހަކަ ާއަތްމައްޗަށްާާމ ، ާކޮމިޓީގެ ކަމެއް

ާމި ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާވިސްނަންޖެހޭ. ާއަޅުގަނޑުމެން ބިލުާާދޫކޮށްލ އިރު

 2055ހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަކީާވަރަށްާޑިމޮކްރަޓިކްާއަދިާރިޔ ސީާނިޒ މް،ާބަރުލަމ ނީާނިޒ މުާ

ާމިޤ ނޫނުއަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ  ާނިޒ މެއްވެސް ސ ސީާމިހުރިހ 

ާބޭފުޅެއް.ާ ާހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ާމަޖިލީހުގައި ާއެ އިޞްލ ޙުކުރަމުންދިޔައިރުވެސް

ާއެމެރިކ ގައިާއޮތްާއެހެންވީމ ،ާއޭރުާއަޅުގަނޑުމެންާމޮޑެލްއަކަށްާބަލަމުންގެން ދިޔައީ
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ާސިފަޔަކާ ާރިޔ ސީ ާނިޒ މުގެ ާރިޔ ސީ ާއޮތް ާއެމެރިކ ގައި ާއެ ާއެހެންވީމ ، ނިޒ މް.

ާ ާމިހ ރު ާއަޅުގަނޑުގެާއެއްގޮތަށްތޯ ާމިވެސް ާމިއޮތީ. ާހުށަހެޅިފައި ާއިޞްލ ޙު  2060މި

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްގޮތުގައިާއެމެރިކ ގައިާ ސުވ ލެއް.ާދެންާމިއ އެކުާއަޅުގަ

ާމަޖިާމިކަން ާއެތަނުގެ ާވަކިކުރ ގޮތަކީ ާހުއްދަދެނީ ާނިންމަނީ ކުރަންވެއްޖެާލީހުން

ާއެ ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާގަޑިއެއްގައި ާލިބިފައިާކޮންމެ ާވަކިކުރުމުގެ މީހަކު

ާހަމަާ ާދޭން. ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާއެއްބަސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، އޮންނަނީ.

ާ ާއަޣްލަބިއްޔަތަކުންވެސް ާމަތީ ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިހަށްދުވަހުވެސް  2065އަދިާމިހ ރު

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާހިސ ބުންވެސް ާފ ސްވ  ާކިރިޔ  ާއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ާދަށް ވަރަށް

ާމިއޮތުންާމި ާއެކަހަލަގޮތަކަށް ާއެހެންވީމ ، ާމިތިބީ. ާރުހުންދީގެން ާވަޒީރުންނަށް ތިބީ

ާނުހަދަން.ާ ާދެކޮޅެއް ާމިއަކ  ާއަޅުގަނޑު ާފެންނަކަމެއް. ާއަޅުގަނޑަށް މިއީ

ާމަޖިލީހުންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަދި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،

 2070މަޤ މުތަކެއް.ާއެބޭފުޅުންގެާހުންނަާނިންމިޔަކަސްާމިއީާމުސްތަޤިއްލުާވެގެނެއްާނުދޭާ

ޚުދުާމުހްތ ރުކަމ އިާނުބައިާނުލަފ ކަމުންާއެބޭފުޅުންާކުރ ާކަންތައްތަކެއްާއެބޭފުޅުންާ

ާމަތީާާމިއަށްވުރެާކުރައްވ ނެ ާކަންތައްތަކ ބެހޭ ާއިސްލ މީ ާމަޖިލީހަކުން. މަތީ

ާނެ ާއެމީހުންގެ ާވަޒީފ ދިަނސް ާއެބޭފުޅ އަށް ާހޯދައިގެން ާހުއްދަ ތްާމަޖިލީހުގެ

ާއެއްވެސްގޮތެއްާ ާހަމަ ާނެރެވޭނެ ނޑުން ާހަށިގަ ާއެބޭފުޅުންގެ އިޚްލ ޞްތެރިކަމެއް

ާއެކިާ ާބޭފުޅުންނަކީ ާތިއްބަވ  ާމަޤ މުތަކުގައި ާމިކަެަހަލަ ާޚ އްޞަކޮށް  2075ނޯންނ ނެ.

ާއެބޭފުޅުންާ ާބޭފުޅުން. ާތިއްބަވ  ާހަދައްވައިގެން ާޓްރޭނިންގ ާވައްތަރުގެ ވަެައްތަރު

ާކަ ާކޮންމެފަދަ ާބިރުގަނޭާހިތަށްއެރިގޮތަކަށް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާކޮށްފ ނެ. މެއްވެސް

ާއެތެރެއިންވެސްާ ާމިތ  ާކުރެއްވިއްޖެ ާތަޖުރިބ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ކުރިން

ާހިސ ބުގައިާ ާމިދެންނެވި ާހިނގައްޖެ ާހިސ ބެއް ާއަރ  ާގަޔަށްވެސް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާވ ހަކަތަކެ ާވ ންޖެހޭ ާބިރުވެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުން.  2080އްާތިއްބެވި

ާމިއަދުާދައްކަމުންާމިގެންދަނީވެސް...

ާ....ވަގުތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިހ ރުާާޒްާފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔާ ވިލު ާއިނގޭ ާއަޅުގަނޑަށްވެސް ާހަމަވ ކަން ާވަގުތު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި
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ާރައްޔިތުންގެާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތ އީދުކުރަނީ ނޑު ާއޮންނަގޮތަށްާާނިންމ ލަނީ.ާއަޅުގަ ާރުހުން  2085މަޖިލީހުން

ާމިފަދަާ ާއޮވެގެން ާރުހުން ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާކޮމިޓީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، މިއޮންނަން.

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއަދި ާކަމުދ  ާއަޅުގަނޑަށް ާމިއީ ާޢައްޔަންކުރުމަކީ ާބޭފުޅަކު މަޤ މަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާޤަބޫލުކުރެވޭާކަމެއްނޫން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާފުރަތަމަާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ2090 

ާާޔ ސްާލަީބބްާވ ހަަކދެއްެކވުންާއިލް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބޭނުންވަނީ ާވަރަށ115ާާްދަންނަވ ލަން ާމ އްދ ގައި ވަަނ

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއެބަބުނޭ ާދެންާޞަރީޙަކޮށް .

ާވަޒީރުންގެާ ާހިމެނޭ ާއެބަ ާތެރޭގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއެާ ާއަދ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ާވ ޖިބު ާމަޤ މުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމަޖިލީހަށ އި

ާޢައްޔަންކުރުމަށ އި ާމީހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާާ،ބޭނުންވ  ާމީހުންާއެ  2095މަޤ މުތަކަށް

ާއިސްާާވަކިކުރުމ އި، ާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާއެމީހުންގެ ތިޢުފ 

ާއެބައޮތްާ ާއަދި ާދެން ާބ ރުތަކެއްދީފައި. ާއެބައޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ވަނަާމ އްދ ގައިާސަލ މަތީާކޮންމެާޚިދުމަތެއްމެާހިންގަންވ ނ242ާާީޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމެާ ާމަޖިލީހުގެ ާދަށުންނޭ.ވަޒީރުންގެ ާބެލުމުގެ ާބަލުމުގެާާއަދިާާންބަރުންގެ ވަޒީރެއްގެ

 2100ދަށުންާހިންގ ާސަލ މަތީާޚިދުމަތެއްގެާކަންކަމ ާގުޅިގެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އިާ

.ާއެހެންވީމ ،ާސިފައިންގެާވަޒީރަކުާޖަވ ބުދ ރީާވ ންވ ނޭާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާއެާ

ާދެންާ ާދަށުން. ާބޭފުޅެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވަޒީރުންގެ ާހަމަ ާމިހިނގަނީ ބޭފުޅުންވެސް

ާމިމަޖިލީހުންާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޢައްޔަންކުރަނީވެސް ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެވަޒީރު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާޢައްޔަންކުރައްވަނީ. ާވަޒީރަކު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހޯދައިގެން ރުހުން

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިކަމަކީ ާބޭފުޅެއްގެާހަމަ ާރުހުންދޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2105މިހ ރުވެސް

ާއަ ާމަސައްކަތްކުރައްވ  ާގެންދަވާ ދަށުގައި ާބައްލަވަމުން ާއެބޭފުޅެއް ދި

ނޑުާނުދެކެން.ާ ބޭފުޅުންތަކަކަށްވ ތީާއެކަމަކީާއެންމެާއެކަށީގެންވ ާގޮތްކަމުގައިާއަޅުގަ

ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ނޑިވަޅަކީ ާމިދަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު އަދިވެސް

ާފުޅ ދ އިރ އެާ ާވަރަށް ާވ ދަވެރިކަން ނޑިސިޔ ސީ ާދަ ާހިނގަމުންދ  އަދިާާވަޅެއް.އްގައި

ާސިޔ ސީާ ާއެބައޮތް ާކޮމިޓީތަކުގައިވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން  2110ޚ އްޞަކޮށް

ާބައެއް ާދެން ާރަނގަޅުާާވ ދ ވެރިކަން. ާޑިމޮކްރަސީއޭ. ާއެއީ ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ބޭފުޅުން
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ާ ާޑިމޮކްރަސީ. ާއަޅުގަނޑުމެންާއެއީ ާއޮތިއްޔ މު ާވ ދަވެރިކަން ާސިޔ ސީ އެކަމަކު

ާވ ދަވެ ާކޮމިޓީތަކުގައިވެސްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ާމަޖިލީސްތަކުގެ ާއޮތްކަމަށް. ރިކަން

ާގިނަާާބައެއް ާތިމަންނަމެންނަށް ާނަންގަވައިގެން ާފައިދ  ާނ ޖ އިޒު ާއޭގެ ާ ާބޭފުޅުން

ާކަންތައްތައްާ ާބައެއް ާއޮތީމަ ާކޮންޓްރޯލް ާކޮމިޓީތައް ާމަޖިލީސްތަކުގެ ާއޮތީމަ ނޑި  2115ގޮ

ބ ރަކީާމުޅިާރ އްޖޭގައިާހުރިހާ ކުރައްވަންާއެބަާޤަސްދުކުރައްވ .ާއެކަމަކުާސަލ މަތީާ

ާބޭފުޅުން.ާ ާތިބި ާމަސައްކަތްކުރައްވަން ާސަލ މަތަށްޓަކައި ާފައިދ އ އި އެންމެންގެ

ާދަށަށްާ ާކޮމިޓީއެއްގެ ާވަކި ާއޮންނަ ާމަޖިލީހުގައި ާބ ރު ާއެބޭފުޅުން އެހެންވީމ ،

ާއެބަޖެހޭާ ާމިބޭފުެުޅުން ާއަދި ާނޫން. ާޤަބޫލުކުރ ގޮތެއް ނޑު ާއަޅުގަ ފޮނުއްވުމަކީ

ާސަލ ންޖަހާ މިކޮމި ާއެބޭފުޅުންނަށް ާހޯދ  ާރުހުން ާބޭފުޅުންގެ ާތިބި  2120ޓީގައި

ާސިފައިންގެާ ާސަބަބުން ާއޭގެ ާއ ދޭސްކުރަން. ާބުނެ ާރުހުންދޭށޭ އެބޭފުޅުންނަށް

ާކޮންމެވެސް ާމިވަނީ ާއޭގެާާއިސްވެރިން ާބަޔަކަށް. ާ ާތިބޭ ާދަށުވެފައި ބައެއްގެ

ާކޮން ާކަންތައްތަކަށް ާސަލ މަތީ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ މެވެސްކަހަލަާސަބަބުން

ާމި ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާކުރ ނެކަމަށް ާއަސަރުތަކެއް ބިލަކީާާނުރަނގަޅު

ނޑަށް ނޑުމެންާބަލައިގަންނަންޖެހޭނެާބިލެއްކަމަށްާއަޅުގަ  2125ނުފެންނ ތީާއެވ ހަކަާާއަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދަންނަވ ލީ.ާ ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާމ ިމގިލިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް`. ާރި ާމިދަންނަވ ލަންާ، ނޑު ާއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާބޭނުންވަނީާ

ާބިލަށްާާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއޮތް ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައި ާގެނައުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް  2130ސިފައިންގެ

ާމިާ ާވ ހަކައެއްގެގޮތުން. ާފުރަތަމަ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާފުރިހަމައަށް ނޑު އަޅުގަ

ާގެންާ ާވ ހަކަތަކުގައިާކޮމިޓީއަކަށް ާމިދެކެވޭ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާގޮތެއް ާމިކަމ  ގޮސް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ލަންއޮތީ ނޑު ާމ އްދ ގ239ާާެއަޅުގަ ވަނަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާމައްޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާސަލ މަތީ ާމިއޮތީ ާބުނެފައި ާގައި )ށ(

 2135މިއޮންނަނީާސަލ މަތީާކޮންމެާާމަޖިލީހުގެާބ ރުާހިންގޭނެއޭ.ާދެންާ)ހ(ާގައިާބުނެފައި

ާރައްޔިތުންގެާ ާޤ ނޫނެއް ާބަޔ ންކުރ  ާއުސޫލުތައް ާހިންގ ނެ ާއިންތިޒ މްކޮށް ޚިދުމަތެއް

ާގޮތުގެމަތީންާކަނޑައެޅިފައިވާ  ނޑުާމިދެންނެވި މަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންވ ނެއޭ.ާއަޅުގަ

ާމިއީާ ާމިދައްކަނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙެއް ޤ ނޫނަށް
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ާމިދައްކަނީާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން. ާކަންބޮޑުވ ންވީކަމެއް ާއެހ ބޮޑަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ާމައިގަނޑުާ ާއޭގެ ާދަތުރުކުރަމުންގޮސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދިމ އަށް  2140ޑިމޮކްރަސީއ 

ާއ ރ ސްތުކުރަމުންދާ  ާމައްޗަށް ާއޭގެ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިނ ކުރެވި ތަނބުތައް

ާއަޅުާ ާވ ހަކަ. ާހިންގުމުގެ ާބޭފުޅަކުާސަރުކ ރެއް ާވަކި ާމިދައްކަނީ ނޑު ގަ

ާދުއްތުރ ކޮށްާ ާއޭނައަށް ާހުރެގެން ާމަޤ މުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުގެ

ނޑުމެންނަށްާރޮހޮނޮ ާއަޅުގަ ާއިހަށްދުވަހު ާނޫންމެ. ާވ ހަކައެއްވެސްނުމެ އްޕ ންކުރ 

ާދުވަސްވަރެއްގައިާ ާހުންނެވި ާވެރިޔަކު ާލިބިފައިވ  ާބ ރުތަކެއް ާބޮޑެތި ާވަރަށް  2145ފެނުނީ

ާޢަމަލުކުރަމުންއ އިާމިއަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާއަޅުގަނޑުމެން ެުާރދު

ާބ ރުތައްާ ާއޮތް ާފަރ ތުގައި ާވެރިކަމުގެ ާބ ރ އި، ާލިބިގެންދިޔަ ރައްޔިތުންނަށް

ާގެނަސްާ ާހިތްމައްޗަށް ާކަންތައްތަކެއް ާމިހުރިހ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބަދަލުވެގެންދިޔަގޮތް.

ާމަޞްލަ ާޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ާގޮތެއްގެމަތީންާއަޅުގަ ާދެމެހެއްޓޭނޭ ާއަމ ންކަން ޙަތ އި

ާހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީާ ާކަންތައްތައް ާކުރެވޭނޭގޮތަކަށް ާބެލެންސް ާއެންޑް  2150ޗެކް

ާއެެެހެންވީމ ،ާ ާދަންނަވ ނީ. ާއަޅުގަނޑު ާލ ޒިމްކަމެއްކަމަށް ާކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ގެާބޭފުޅުންާމިާއެގޮތުންާސިފައިންގެާޖެނެރަލްާއޮފިސަރުންާފެށިގެންާމަތީގެާފެންވަރު

ާ ާފ ސްކުރުމަކީ ާމަޖިލީހުން ާބުނ ގޮތުނ239ާާްޢިއްޒަތްތެެެރި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާބުނ ހިނދު، ާފޯރުވޭނެކަމަށް ާބ ރު ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ާއަޅުގަނޑުާދެެެކެން.ާއެކަންާއެގޮތުގައިާކުރެވިގެންދިއުމަކީާ  2155ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށް

ާޕޮ ާއެ ާހ މަކޮށްދޭކަމަކީާއެއްގޮތަކަށްވެސް ާއޭގެން ާނޫން. ާދިއުމެއް ލިޓިސައިޒްވެގެން

ާއެާ ާގެނެވި، ާއުސޫލެއް ާބެލެންސްގެ ާއެންޑް ާޗެކް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ާތިއްބެވިާ ާއެމަޤ މުތަކުގައި ާބޭފުޅުންނަށ އި، ާތިއްބެވި ާއަދ ކުރައްވަން ޒިންމ ތައް

ާހަމައެާ ާލިބިގެންދަނީ ާޔަޤީންކަމެއް ާއިތުރު ާބޭފުޅަކުާވެރިންނަށް ާއެއް ކަނި

ާއުނދަގުލެއްާ ާތިމަންނ މެންނަށް ާގެންދިއުމަކުން ާކަންތައްތައް  2160ބޭނުންފުޅުވ ހ ގޮތަކަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާސަލ މަތްކަމ އެކީގައި ާތިމަންނ މެން ާއަދި ނެތްކަމ އި

ާއަދ ކުރުމަށްާ ާވ ޖިބުތައް ާކުރަންޖެހޭ ާބ ރުތަކުން ާސަލ މަތީ ާފަދައިން ބަޔ ންވެފައިވ 

ާބ ރުއަޅައިދޭާާއެބޭފުޅުންގެ ާއަދ ކުރުމަށް ާފުރިހަމައަށް މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާފެނިގެންދަނީ. ާއަޅުގަނޑަށް ކަމެއްގެގޮތުގައި

ާމިގޮތަށްާ ާމިއީއޭ. ާވިސްނުންހުރިގޮތަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންއޮތީ  2165ރައީސަށް
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ާގެނައުމަށް ާޑިމޮކްރަސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންނަށްާބަލ އިރު ާއަޅުގަ ޓަކައި

ާފުރިހަމަކުރެވިގެން.ާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިދަނީ ާއެއްބައޭ ާމަސައްކަތުގެ މިކުރެވުނު

ާވެދ ނެ.ާ ާކުރ ކަމަށް ާކަންތައް ާގޮތަކަށް ާތަފ ތު ާޤައުމެއްގައި ާވަކި ދުނިޔޭގެ

ާމ ހަޢުލ އިާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވިސްނ ލަންއޮތީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،

ނޑުމެ ާކަންތައްތަކުގެާއަޅުގަ ާޙ ލަތ އި ާއޮތް ާމިވަގުތަށް ާމިވަގުތުން ާޤައުމުގެ  2170ންގެ

ާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ ާގެންނަންޖެހޭ ާއެވަގުތ އެކު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވިސްނ ، މައްޗަށް

ާދެކޭތީ،ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާލ ޒިމްވ  ާކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގެނައުމަކީ

ާފުރު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި ާބޮޑަށްާމިވ ހަކަ ާވަރަށް ާމިހޯދީ. ޞަތެއް

ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ2175 

ާވަެަރަޙްމަތުާމީދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް ާޤ ނޫނަށްާهللا ާސިފައިންގެ ާއ ދެ، ާވަބަރަކ ތޫ.

ާހުރިހާ ާސިޔ މްާުމޙަްނމަދުާ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާމިމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން ާއިޞްލ ޙ އި ާހުށަހަޅ ފައިމިވ 

ާވ ހަކަފުޅުތަކެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިބްރަތްތެރި ާއަދި ާފައިދ ހުރި ާގިނަ ާވަރަށް މެންބަރުންހެން

ާނިޒ މަކަށްާ ާރިޔ ސީ ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާއަޅުގަ ދައްކަވައިފި.

 2180ރައްޔިތުންާނިންމައިގެން.ާއަދިާތިންާބ ރުާވީހ ވެސްާއޭގެާޒ ތުގައިާވަކިވ ނެގޮތަކަށްާ

ާރ އްޖޭގެާބައްޓަން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާސިފައިންނަކީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ކޮށްގެން.

ާފުރ ނައ އި،ާ ާއެމީހުންގެ ާބެލުމަށްޓަކައި ާމަޞްލަޙަތު ާސުލްޙަ އަމަންއަމ ންކަމ 

އެމީހުންގެާމުޅިާހަށިގަނޑުާއެކަމަށްޓަކައިާޤްރުބ ންވ ންާތައްޔ ރުވެފައިާތިބިާބައެއް.ާ

ާމަޖިލީާ ާމިބިލަކީ ާދެކޭގޮތުގައި ނޑު ާރަނގަޅުާއަޅުގަ ާއެންމެ ާބަލައިގަންނަން ހަށް

ާއޮފްާ ާޗީފް ާމަޖިލީހަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިބިލުގައި ާއެހެންނަމަވެސް،  2185ބިލެއް.

ާޢައްޔަންކުރުމުގައިާ ާއިސްވެރިޔ  ާއެންމެ ާސިފައިންގޭގެ ާމި ާނޫނީ ކޮމ ންޑަރު

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާފޮނުވުމަށް ާހޯދަން ާރުހުން މަޖިލީހަށް

ވަކިކުރުމަށްޓަކައިާނޫނިއްޔ ާދިމ ވ ާމައްސަލައެއްގެާސަބަބުންާވަޒީފ އިންާާވަޒީފ އިން

ާވަޒީފ އިންާ ާއެއްގޮތްވ ގޮތުގެމަތީން ާގަވ އިދ އި ާއެ ާވެއްޖިއްޔ މު ވަކިކުރަން

ާރައީސަކަށްާ ާއެ ާހުއްޓަސްވެސް ާމިޤައުމުގައި ާރައީސަކު ާކޮންމެ ާބ ރު  2190ވަކިކުރުމުގެ

ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެން ާބޮޑެތިާާލިބިގެންދ ންޖެހޭނެ. ާދަންނަވ ނަމަ، މިސ ލަކަށް

ާޕްރޮޕަޓީތަކުގައި،ާ ާއެމީހުންގެ ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާއުޅޭ އިންވެސްޓްމަންޓްކޮށްގެން
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ާބައެއްާ ާމުދަލަށ އި ާއެމީހުންގެ ާމުޒ ހަރ ކޮށް، ާތަންތަނުގައި ާއަމިއްލަ އެމީހުންގެ

ާމިހ  ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާގެއްލުންދޭތަން ާޖިސްމ ނީގޮތުންވެސް ާއެބަާމީހުންނަށް ރު

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާމިވަނީ ާޓުއަރިޒަމްއަށްވެސް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާއޭގެ  2195ފެނޭ.

ާއިނދަޖެހިފައި.ާދެންާމިދަންނަވަންޖެހޭ...

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރިޟ .ާާރިޔުެ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2200ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކުދިން،ާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ  ާރިސޯޓްތަކުގައި ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ނޑު ާއަޅުގަ

ާއެމެންބަރުގެާާއަްޙމަދުާިރޟ ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ާމަސައްކަތަށް ާއެކުރ  ާހޯދަން ާޙައްޤު އެމީހުން

ާކުރިެިއަށްގެންދަވ ތީާ ާވ ހަކަފުޅު ާޤ ނޫނުާވ ހަކަފުޅުގައި ާމަސައްކަތްތެރިންގެ .

ާޙައްޤެއްާ ާލިބެންޖެހޭ ާދަށުން ާއެޤ ނޫނުގެ ާތަންފީޒުނުކުރެވި. ާއޮތީ  2205މިހ ރުވެސް

ާނެތްާ ާޙައްޤެއް ާއެއްވެސް ާއެބޭފުޅ އަކަށް ާނުލިބޭ. މަސައްކަތްތެރިންނަކަށް

ާމަސައްކަތްތެރިންގެާބޮލުގައިާއެާބަދުނ މްާއަޅުވ ކަށް.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަފުޅުާނިާރިޔުެ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނެތް. ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ާނުކުތ އެއްކަމަކަށް  2210ޒ މެ  ބެހޭ

ާއެ ާގުޅޭގޮތުން. ާމައްސަލައ އި ާހުށަހެޅިފައިވ  ޢިއްޒަތްތެރިާާދައްކަވަމުންގެންދެވީ

ާނުކުތާ  ާނިޒ މީ ާކޮންމެފަހަރެއްގައި ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ލު ާޚިޔ ލުފުޅު. މެންބަރުގެ

ާ ާވ ހަކަފުޅުތައް ާދައްކަންޖެހޭ ާއަދިވެސްާނަންގަވައިގެން ނޑު ާއަޅުގަ ނުދެއްކެވުމަށް

ާދ އިރ ގެާ ާމީދޫ ާއިލްތިމ ޞްކުރަން. ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  އެއްފަހަރު

 2215ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާއަާމީދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ ާއިނގޭތޯ. ާރައީސް ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިދައްކަނީާއ ދެ، ާޅުގަނޑު

ާމިޤައުމުާާސިޔ މްާުމޙަްނމަދުާ ާނޫން. ާވ ހަކައެއް ާވަކިބައެއްގެ ާމިޤައުމުގެ ާވ ހަކަ. ާމިޤައުމުގެ
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ާޙ ލަތެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާޙައްޤުގައި. ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމުޅި ޖ މިލުވެގެންވ 

ާޖެ ާއެންމެން ާސިފައިންގެ ާޙ ލަތެއްގައިވެސް ާމުޒ ހ ރ ކުރަން.ާދިމ ވެއްޖެ  2220ހިދ ނެ

ާއެއްވެސްާ ާމީހަކަށް ާހުންނަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާދުވަހު މުޒ ހަރ ކުރ 

ާއަލީގައިާ ާތަޖުރިބ ގެ ާލިބޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ބ ރެއްވެސް

ާއޭގެާ ާރައްޔިތުންނަށް ާނިންމުމަކީ ާނިންމ  ާމިތަނުން ާއަޅުގަނޑުމެން ނޫނިއްޔ މު

ާކަންކަންކަމުގައިާާފައިދ އަށްވުރެ ާދ ނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާނުރަނގަޅުގޮތް އޭގެ

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ އްދ ތަކަށް ާގިނަ ާމިބިލުގެ ާއެހެންވީމ ، ާދެކެން. ނޑު  2225އަޅުގަ

ާފޮނުވައިގެންާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމިބުނިގޮތަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ތ އީދުކުރަން.

ާރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި ާއެންމެ ާއެއީ ާހޯދުން ާވ ހަކަާރުހުން ާދެކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ވެސް

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

 2230ާވަގުތު.....ާރިޔުެ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާމީދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާައޙްަމދުާ
ާސިޔ މްާުމޙަްނމަދުާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2235 

ާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާ ާޤައުމީ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤައުމުގެާޝުކުރިއްޔ  ާގުޅުންހުރި ާސަލަމ ތ އި

ާމިމަޖިލީހުގައިާާމެންަބރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ ާބެހޭގޮތުން ާކުރިއަށްގެންދ ނެގޮތަކ އި ާއަޅުގަނޑުމެން ާބ ރުތައް

ާގެރިއަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާވެއްޓުނު ާމ ވެވަށް ާކަންބޮޑުވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާހޫނުވެފައި. ާޒުވ ބު މިވަނީ

ާރައްާ ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިނގ ދ ނެކަމަށްޓަކައި.ާވީހެން ާވެގެން ޔިތުންނަށް

ާމިފަދަގެާ ާގުޅުންހުރި ާސަލ މަތ އި ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރައީސް،  2240ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭނުންވޭާ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ނޑިވަޅުގައި ާދަ ާދައްކަމުންދ  ވ ހަކައެއް

ާޚ އިނުން ާރަށްތަކުގައި ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރައީސް، ާބަޔަކުާޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ާރަށްތަކަށްާ ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެމީހުން ާއެބަގެންދޭ. ޙަރަކ ތްތެރިވަމުން

ާފަށައިފި.ާ ާމަރަން ާކުދިންތައް ާތުއްތު ާޅަދަރީންތައް، ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އަރ ،

ާގުޅެންާ ާބ ރުތަކ އި ާސަލ މަތީ ނޑުމެންގެ ާރައީސް،ާހަމައެއ އެކު،ާއަޅުގަ  2245ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅު ާކުޑަކުދިންތައްާތައްޔ ރުކުރަމުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގެންދ  ނޑުމެން ގަ
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ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފައްޓަވައިފި. ާޖެއްސުންކުރަން ާއަނިޔ ކޮށް ވަޙްޝީގޮތުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާރައީސަށ އި، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގައި ާއަޅުގަނޑު އެހެންކަމުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮވ ލަން، 239ާާމެންބަރުންނަށް ާމ އްދ ގެ ާއިންާވަނަ )ށ(

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވާ 236ާބ ރުލިބިގެން، ާމ އްދ ގައި  2250ވަނަ

ާރަށްތަކުގައިާ ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާސަފުތައް ާފުލުހުންގެ ސިފައިންނ އި

ާމިޞަފްތައްާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެެެރި ާރުކުރުވ ލަން. ާމިހިނދަށް މިހިނދުން

ާހައްާ ާހިފ  ާޚ އިނުންތައް ާމިދެންނެވި ާމިހިނދަށްާރުކުރުވ ލ  ާމިހިނދުން ޔަރުކޮށް

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއަޅަން ާފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮތުގެމަތީނ94ާާްހަމައެއ ކު، ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމ އްދ ގައި  2255ވަނަ

ާލިބިގެންވ ާ ާބ ރު ާޤ ނޫނީ ާޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ާމިމީހުންނ މެދު ާމިހިނދަށް ާމިހިނދުން

ާމަޖިލިސްާ ާމިއަދުގެ ާހަމައެހެންމެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއެކުލަވައިލުމަށް ގަވ އިދެއް

ކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާދަންނަވަން. ާމިގަވ އިދުާނިމުމުގެާކުރިންާނިންމ ނުލައްވާ 

ާ

ާޢިއްޒަތްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިނލީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާނުކުތ އެއް.  2260ތެރިާނިޒ މ ބެހޭ

ާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާކެތްތެރިކަމ އެކުާާލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާމ ިމގި ާއަޑުއަހ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައީސް،  2265ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަފުާާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާދައްކަވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޑުއަހަން ޅުތަކަށްާމިއިންނަނީ

ާދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑު ާއ ދޭހަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތްތަވައިގެން. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ާވ ހަކަފުޅުާ ާގުޅޭގޮތުން ާއެޖެންޑ އ އި ާއޮތް ާނުކުތ އަކީ،ާހުށަހެޅިފައި ާނިޒ މީ ބޭނުންވ 

ާމެންބަރުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޑުއިވެމުންމިދ  ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ދެއްކެވުމަށޭ.

 2270މިދަނީާމުޅިންާއެޖެންޑ އ އިާދުރުންާމ ާދުރަށްާއިނގޭތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާާވ ހަކަފުޅުގައި

ނޑަށްާހަމަާކެތްާނުކުރެވިގެންާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާމިނެގީ.ާއ ދެ،ާ އެހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.
ާ

ާ
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ާޤަބޫލުކުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާވ ހަެަކަފުޅުގައިާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި  2275ރަން.

ާއަޅުގަނޑުާ ާވަޑައިގަތުމަށް ާއަވަހަށް ާނުކުތ އަކަށް ާބޭނުންފުޅުވ  ގެންނަވަން

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާސަލ މަތ ާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީްސ،ާޤައުމީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަނީ ާނުކުތ އަށް ާހަމަ ނޑު ާއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާސަމ ލުކަމަށ އިާާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޝިފ ޤްާމުީފދުާ ާމަޖިލީހުގެ ާއިއްޔެގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވ ތީ. ާކަމަކަށް  2280ގުޅުންހުރި

ާމަނިކުފ ނުާ ާމައްސަލ ގައި ާކުއްލި ާހުށަހެޅި ާގެންނަން ާސަމ ލުކަމަށް މަނިކުފ ނުގެ

ާހުށަހެޅިފައިވ ތީާ ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާގުޅުންހުރި ާމިކަމ  ާޖަވ ބުދެއްވ ފައިވަނީ އިއްޔެ

ާމިއަދުގެާއެމަ ާހުރީ ާއުންމީދުކޮށްގެން ާއަޅުގަނޑު ާނެތްކަމަށް. ާބަލައިގަނެވެން އްސަލަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ، ާމައްސަލައަކަށްވ ތީ. ާކުއްލި ާޤައުމީ ާއެއީ ޖަލްސ އިން

ާމަރ ލެވުނުާ ާއަނިޔ ވެރިކަމ އެކު ާކުއްޖަކު ާތުއްތު ާއަށްމަހުގެ  2285މިއިޝ ރ ތްކުރަނީ

ާމިމަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެމައްސަލަ ާމައްސަލައަކަށްާމައްސަލަ. ާމުހިންމު ޖިލީހުގައި

ާއަޅުގަނޑުމެންާހުއްޓ ލަމ ތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔާ  ާމިޖަހ ާސަކަރ ތް ނޑުމެން ނުވޭ.ާއަޅުގަ

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި.

ާ

ާކަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމައްސަލ ގައި ާއިޝ ރ ތްކުރެއްވި ާތި ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  2290ޝުކުރިއްޔ 

ާހު ާގޮތް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާހިނގ ދިޔަ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ރިހ 

ާއެކަންާ ާރިޔ ސަތުން ާކަމެއް ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާގޮތަށް ާއެއް ާގަވ އިދ އި މަޖިލީހުގެ

ާއޮތީާ ާބ ރެއް ާހުރިހ ވެސް ާހަލުވިކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ނިންމ ފައިވަނީ.

ާ ާއަތްޕުޅުމަތީގައި. ާމެންބަރުންގެ ާމިހ ރުާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިވަނީ.ާ ާތިންދުވަސް ާގެންދަވ ތ ވެސް ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން  2295މިމަޢުޟޫއަށް

ާސ ފުކޮށްާ ާވަޑައިގެން ާނުކުތ އަށް ާވ ހަކަފުޅުތަކުގައި ާތަކުރ ރުކޮށް އެހެންވީމަ،

ާހަލުވިވ ނެާ ާމަސައްކަތް ާއަވަހަށް ާވިދ ޅުވެފައި ާއެއްޗެއް ާބޭނުންފުޅުވ  ވިދ ޅުވަން

ނޑުާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަޅުގަނޑުާގޮތަ ށްާއެކަންާކުރިއަށްާގެންދެވުންާއަޅުގަ

ާފުރުޞަތުާމިހ ރުާމިދެނީާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށް.

ާ2300 

ނޑުާމިމައްސަލ ގައިާކުރީދުވަހުާއޮންނ ާނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަލީާފު ާނީާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުގަ
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ވަރަށްާތަފްޞީލުކޮށްާވ ހަކަދައްކ ލ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދެވަނަާފުރުޞަތަެަެަކަށްާާާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާއ ދެ،ާ ާނިމިގެންދ ހިނދުގައި. ާތަކުރ ރުކޮށްލަން ާއެވ ހަކަ ާއެދިލީ މިއަދުވެސް

ާމުހިންމުާ ާއެންމެ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ާނިސްބަތްވާ ނުކުތ އަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުރީދުވަހުވެސް ނޑު  2305ކީ،ާއަޅުގަ

ާއަދިާ ާދ އިރ ގައި ާސިފައިންގެ ާބޭކަލުންކޮޅެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާރަށްތަކުގެ ދ އިރ ގެ

ފުލުހުންގެާދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްކުރައްވަމުންާގެންދަވައޭ.ާއެބޭފުޅުންނަށްާލިބެންޖެހޭާ

ާރައްކ ތެރިކަ ާޙިމ ޔަތ އި ާއެބައިމީހުންގެާވަޒީފ ގެ ާގުޅިފައޭވަނީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ން

ާއިސްާ ާސިފައިންގެ ާއެހެންވީމަ، ާބޭފުޅުންނ . ާމަސައްކަތްކުރައްވ  އިސްކޮށް

ާޙިމ ޔަތެއްާ ާވަޒިފ ގެ ާވަރެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބަވ   2310މަޤ މުތަކުގައި

ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާމިބިލަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ބިލެކޭާާހޯދައިދިނުމަށް

ާސިފައިންނ އިާ ާޢ ންމުކޮށް ާހަމަ ާއެއީ ާބޭނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން މިއަދުވެސް

ާއަޚުންނ އިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާގެންދަވ  ާމަސައްކަތްކުރައްވަމުން ާތެރޭގައި ފުލުހުންގެ

ާއުޚުތުންގެާވަޒީފ ގެާޙިމ ޔަތަށްޓަކައޭ.ާއ ދެ،ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ2315 

ާފުރުޞަތަކަށްާރުާކުރެންދޫާދ ިއރ ގެާމެންބަާ ާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް. .`ާ

ާާާއަްޙމަދުާޫމސ ާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާހުށަހެޅިފައިވ  ާކުރިމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ 2008/1ާމިދަންނަވ ލީ ސިފައިންގެާ،

ނޑުގެާރަޢުޔުާހ މަކުރުމުގެާއައު ދ ނަާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބިލ މެދުާއަޅުގަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ާފުރަތަމަކަމަކަށް ާފުރަތަމައިނުން ނިޔަތުގައި.

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ  2320މަޖިލީހުގެ

ާމިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ނަޝީދަށް

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާވަދެާމިތިބީާ

ާ 1ާާޖަދުވަލު ާމެންބަރުކަމުގ4ާާެގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާކަނޑައެޅިފައިވ  ގައި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާހުވ ގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާސޮއިކޮށްގެން. ާއިޤްރ ރުވެ ހުވ ކޮށް

ާއެރައްކ ތެރިކަ ާއަދި ާރައްކ ތެރިކުރުމަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެާއިޤްރ ރުވިން  2325ންމަތީ

ާނަޒަރުާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެމެހެއްޓުމަށް. ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޞަރީޙ239ާާަހިންގ ލ އިރު ާވަރަށް ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ދިވެހިާތިލަބަހުންާލިޔެފައިވ ތީާފެންނަނީާސަލ މަތީާޚިދުމަތުގެާމައްޗަށްާރައްޔިތުންގެާ
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ާހިން ާބ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާހަމައެއ އެކު، ާޢިއްޒަތްތެރ241ާާިގޭނެ. ާމި ާމ އްދ ގައި ވަނަ

 2330މަޖިލީހުގެާސަލ މަތީާކަންތައްތައްާބަލަންާކޮމިޓީއެއްާއޮންނަންވ ނެކަމަށްާބުނެފައިވޭ.ާ

ާބ ރުތަކުގެާ ާސަލ މަތީ ާލިޔެފައިވ ތީ ާމިބީދައިން ާޤ ނޫނުއަެަސ ސީގައި ާމިކަން މިހެން

ާބޭފުޅުން ާހަރަކ ތްތެރިވ  ާމަޤ މުތަކުގައި ާއިސް ާބުނާ 241ާނަކީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ާވަކިކުރުމަކީ ާމަޤ މުން ާދިނުމ އި ާމަޤ މު ާލަފަޔ އެކު ކޮމިޓީގެ

ާހަމަާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއްކަމަށް ާލ ޒިމުކުރ  ާމައްޗަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާފ ޅުކު ާމަޖިލީހުގައި ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީއަކަށް ާބަލައިގަނެ ާމިބިލު  2335ރެވުނުާއެހެންކަމުން،

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެއްވި ާދަންނަވަން. ާފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްވެސް ާމިބިލު ޚިޔ ލުގެއަލީގައި

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކަނލ ގެާސަފުންާނުކުރައްވ ާތިބަދަލުާޤައުމެއްގެާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީާ

ާއަޅުގަނޑުމެންާާަކދެއްެކވުން:ާވަީޙދުާވ ހަ ާއ ދެ، ާޚިޔ ލ އި. ާބަދަކުރުމުގެ ާޙ ލަތު ާޤައުމުގައި ާނުވ ނަމަ  2340ޙ ލަތު

ާމިއަދުާ ާބ ރުތަކަށް ާސަލ މަތީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާސިފައިންނ އި ާދިވެހި މިއުޅެނީ

މެދުވެރިވެފައިވ ާޙ ލަތުާބަދަލުކުރަންާމިތަނަށްާބިލެއްާވެދަފައިާމިވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާފު ާދެވަނަފަެަހަރުވެސްާއެބިލަށް ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ރިހަމައަށް

ާމިމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންާމިާާދަންނަވ ލަން.ާދެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ވ ހަކަދެއްކެވި

ާ ާނުވަތަ ާނުވ ކަމަށ241ާާްމަޖިލީހަށް ާލިބިގެން ާބ ރުތަކެއް ާކޮމިޓީއަށް  2345ނަންބަރު

ާބޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާއެއްފަހަރު.ާވ ހަކަދައްކ ތީ ާއަދިވެސް ނުން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކުގެާމައްޗަށ239ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ ާހިންގޭނެއޭ. ާނުހިންގޭނެއެކޭނޫން، ާހިންގޭނެއޭ، ާބ ރު ާމަޖިލީހުގެ 241ާރައްޔިތުންގެ

.ާވަނަާކޮމިޓީއަށްާއެާބ ރުާހިންގޭނެއޭާވަރަށްާޞަރީޙަާޢިބ ރ ތުންާލިޔެފައިާއެބައޮތް

ާލައިލާ  ާޚަބަރު، ާސުއްކަތުރ  ާދަހަނ ، ނޑު ާދަގަ ާރިޢ ޔަތްކުރަނީ ާމި ނޑު  2350އަޅުގަ

ާއާ  ާމިއީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ. ާފެހި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާވ ހަކަފޮތަކަށެއްނޫން. މަޖުނޫނު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާ ާއިޞްލ ޙުކުރެވުނު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ، ާބ  ާމިއަށް ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ވުނު.ާއެހެންވީމ ،ާމިާހުއްޖަތަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާކިޔައިގެންވެސްާމިތ ނގައިާބަހުސްކުރެ

ާބ.ތުޅ ދޫއަށްާ ާޤަރީނ އ އެއްކޮށް. ާހެއްކ އި ާމިދައްކަންޖެހެނީ ާމިވ ހަކަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާއޮފްާޖުމްހޫރައީސުލް ާކޮމިޝަނަރ ާފަރ ތުގައި ާއެއް ާވަޑައިގެންނެވިއިރު  2355ރިއްޔ 
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ާ ާއެންމެ ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާމޯލްޑިވްސް ާފަރ ތުގައި ާއަނެއް ާފަރ ތްާޕޮލިސް، އިސް

ާއިންސިޓިއުޝަންތަކަށްާ ާމި ާކުލަވަރު ާސިޔ ސީ ާހުންނެވިކަމީ ާޔުނީފޯމުގައި ކޮމްބެޓް

ާ ާމިދައްކަނީ ާޤ ރީނ . ާހެއްކ އި ާމިއީ ާހުއްޖަތް. ާމިއީ ާޙަޤީޤަތް. 30ާޖެހެމުންދ ކަމުގެ

ާސިޔ ސީާ ާމިކަންކަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވެގެން ާވ ހަކައެއްނޫން. އަހަރުގެ

ާމިވ ހަ ާއިންސިޓިއުޝަންތަކުގައިާމަޖިލީހަކުން ާމި ާސަބަބަކީ. ާމިދައްކ   2360ކަތައް

ާއިޞްލ ޙުތައްާ ާމިފަދަ ާއެއްކިބ ކުރުމަށްޓަކައި ާކުލަވަރުތަކުން ާސިޔ ސީ މިޖެހެމުންދ 

ާމިއަދުގެާ ާމިއުޅެނީ ާޙ ލެއްގައި ާއެއްވެސް ާއެބަގެންނަންޖެހޭ. ޤ ނޫނަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރައީސުލް ާކުރީގެ ާނުވަތަ ާނުވަތަޖުމްހޫރިއްޔ  އަންނަންހުރިާާރިއްޔ 

ާމިއުޅެނީާޖުމްހޫރައީސުލް ާކޮށްދޭކަށެއްނޫން. ާފައިދ ތަކެއް ާފިއްތ  ރިއްޔ އަށް

ާރައްކ ތެރިކަމ އިާ ާޙިމ ޔަތ އި ާޚިދުމަތްތަކަށް ާސަލ މަތީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  2365ރައްޔިތުންނަށް

ާއެއްފަހަރުާ ާއަދިވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާދެން، ާލިއްބައިދެވޭތޯ. ކުރިއެރުން

ާފ ާ ާނުލިބޭ.ާހިތ މައ އެއްކޮށް ާނިދިވެސް ާރަނގަޅަށް ާރޭނގައި ާބޭނުންވޭ، ހަގަކޮށްލަން

ާރައީސުލް ނޑުމެންގެ ާޤައުމުގައިާޖުމްހޫއަޅުގަ ާމި ާކޮބައިތޯއޭ. ާނައިބު ރިއްޔ އ 

ާމިއީާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭތޯ ާމައްސަލައެކޭ ާމިއީ އެބަތިއްބެވިތޯއޭ.

 2370ާމިނެޓް.3ާއްގައިާބ ރުާވަކިވެފައިވ ާހިނދ3ާެމައްސަލައެއް.ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ާހަކަެދއްެކވުން:ވ ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާ)ނިޒ މަބެހޭާނުކުތ (

ާ2375 

ާމައުޟޫާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެވ ހަކަާޢުޝުކުރިއްޔ  ާހަމަ ާބޭރުވ ތީ ާއިން

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްދޭންވެގެންާއަޅުގަނޑު.ާޝުކުރިއްޔ .ާބްާވ ހަަކދެއްެކވުން:އިލްޔ ސްާލަބީާ
ާ

ާ

ާނެތް.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްކަމަށް  2380ޝުކުރިއްޔ 

ނޑު ާބޭނުންފުޅުާއަޅުގަ ާވިދ ޅުވަން ާތި ާއެދެން ާއަރިހުން ާމެންބަރުން ވާ ޢިއްޒަތްތެރި

ާނުކުތ އެއްާމަޢުޟޫގެތެރޭގައިާއަވަހަށްާވިދ ޅުވުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ
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ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީ ާއަރަން ާސުނ މީއެއް ާދަންނަވ ލަފ ނަން. ާމަޢުޟޫގެތެރޭގައި ާޝުކުރިއްޔ  3ާއ ދެ،

 2385ކޮމިއުނިކޭޝަންާމިނެޓް،ާޓެރަސިސްޓުންާޓެލ2ާެމިނެޓް،ާބަޔަކުާމިާޤައުމަށްާއަރަންާާވަީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ ނޑ ލަން ާކޮނ1ާާްކަ ާކ ކުތޯ، ާއެއްކުރ ނީ ާފޯސް ާޑިފެންސް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ މިނެޓް.

ާބައެއްތޯ،ާމިއީާމައްސަލައަކީ.ާމިއީާމަޢުޟޫޢަކީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާާފުވަްއމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާސިފައިންގ2008/1ާާެޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންާމަީޞޙްާهللاާޢަްބދުާމެންަބރު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅިގެން ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާާޤ ނޫނަށް  2390ާވަނ2ާަމިހ ރު

ާއަޅުގަނޑުާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތުގައިވެސް ާކުރީގެ ާމިދަނީ. ާހިފަމުން ާބޭނުން ފުރުޞަތުގެ

ާދިވެހިރ އްޖެާ ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު އަށްާދަންނަވ ލިފަދައިން

ާހަރުދަނ ވުމަށްާ ާއިތުރަށް ާސިސްޓަމު ާޑިމޮކްރެޓިކް ާމިދ  ހަރުދަނ ވަމުން

ާބައެއްާ ާމިބިލުގައިވ  ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަގަކަށޭ ާކޮށޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށްވަންޏ . ާޤަބޫލުކޮށްފި ާއަޅުގަނޑުމެން  2395ކަންތައްތައް

ނޑުމެންާފުންކޮށްާވިސްނ ލ އިރުާމި ދައްކ ާވ ހަކައަކީާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެާޗީފްާއަޅުގަ

ާބޭފުޅަކުާ ާމަޤ މަށް ާއެ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއ ދެ، ާފޯސަސް. ާޑިފެންސް އޮފް

ާބޮޅެއްާ ާއިތުެުރު ާއޮތްގޮތަށް ާޤ ނޫނުގައި ާމިހ ރު ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގައި

ާރައީސުލް ާމިއުޅެނީ،ާޖުމްހޫއިތުރުކޮށްލަނީ. ާލ ޒިމުކުރަން ާޤ ނޫނަކުން ާމި ރިއްޔ އަށް

ާކުރުއްވ ށޭ.ާއެކަ ާއެކަންތައް ާހޯއްދަވ ފައި ާރުހުމެއް ާރައްޔިތުންގެ ާކުރައްވ އިރު  2400ން

އެހެންވީމ ،ާއެމަނިކުފ ނުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވަނީ.ާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވީމާ 

ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާފޮނުއްވުމުގައި ާކޮމިޓީއަކަށް ާމި ާދެން، ކޮމިޓީއަކަށް.

ާފަތ ތުކަ ާޚިޔ ލު ާފެންނަނީާކޮންމެވެސްވަރަކަށް ާބޮޑަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެބައުޅޭ. މެއް

ާއެކަންާ ާމަޖިލީހުން ާގެންނަވ ފައި ާމަޖިލީހަށް ާނިންމަވ ފައި ާމަސައްކަތް ކޮމިޓީއަކުން

ާރައީސުލް ާހިވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،  2405ރިއްޔ ވެސްާޖުމްހޫފ ސްކުރެއްވުން.

ާ ާއޮފް ާޗީފް ާއެމަނިކުފ ނު ާނުކުރުއްވ ނެހެން. ާއިޢުތިރ ޟް ޑިފެންސްާމިކަމަކ 

ާރައްޔިތުންނާ  ާނަން ާއޮފިސަރެއްގެ ާޢައްޔަންކުރައްވ  ާމަޤ މަށް ފޯސަސްގެ

މަޝްވަރ ކޮށްލެއްވުން.ާދެން،ާހަމަާއެފަދައިންާމިއޮންނަނީާއެާމަޤ މުންާއެބޭފުޅަކު،ާ

ާފޮނުއްވުންާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާވަކިކުރ ކަމަށްވަންޏ ވެސް ާއޮފިސަރަކު އެ

ނޑުމެންާމިދައްކ ާވ ހަކައަކީ،ާމަޝްވަރ ާހޯއްދެވުން.ާދެން،ާހަ  2410މަާއެއ އެއްކޮށްާއަޅުގަ
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ާއޮފިސަރަކުާ ާއެއްވެސް ާމަޤ މުން ާއޮފިސަރުންގެ ާޖެނެރަލް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ

ާއެހެން ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާހޯދ  ާރުހުން ާރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރިާާވަކިކުރ ކަމަށްވަންޏ 

ާބެާ ާއެންޑް ާޗެކްސް ާފ ހަގަކުރެއްވިފަދައިން ާއުސޫލުންާމެންބަރުންވެސް ލެންސްގެ

ނޑުމެންާ ނޑަށްާހީވަނީާމިާހަރުދަނ ވެގެންހެންދ ނީ.ާޙަޤީޤަތަށްާއަޅުގަ ބަލ އިރުާއަޅުގަ

 2415ބަލ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެއްގޮތެއްގައިާމ ނަކުރެވިދ ނެާމިއީާސިފައިންގެާ

ާއެއްގޮތުންާ ާއ ދެ، ާއެއްކިބ ކުރުމޭ. ާނުފޫޒުން ާސިޔ ސީ ާއެއްކޮށް ފޯސް

ރިއްޔ އަކީވެސްާއެއީާސިޔ ސީާއެންމެާއިސްާމަޤ މުކަމަށްާބެލެވިދ ނެ.ާޖުމްހޫރައީސުލް

ާހިންގަވަގޮތްާޖުމްހޫރައީސުލް ާސަރުކ ރު ާގޮތް ާހިންގަވ  ާކަންތައްތައް ރިއްޔ ގެ

ާމައިގަނޑުާ ާއެއް ާޒިންމ ދ ރުކުރުވުމަށްޓަކައި ާނޫނީ ބެލެންސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި

ާމަޖިލީހު ާރައްޔިތުންގެ ާއެބައޮވޭ ާއެގޮތްގޮތަށްާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއެހެންވީމ ،  2420ގައި.

ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ ާއެހ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ބަލ އިރުވެސް

ާމުސްތަޤިއްލުާ ާމިނިވަން ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާނޫންހެން. މައްސަލައެއް

ާ ާއ ދެ، ާމަޤ މުތަކަށް، ާމަޤ މުތަކެއ5ާާްކޮމިޝަންތަކަށ އި ާނޫނީ ކޮމިޝަނެއް

ާ ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާބޭފުޅުން ާމަޤ މުތަކަށްވެސް ާއެހުރިހ  ާއެބައޮވޭ. ހިމެނިފައި

ާމިހ ރުާ ާމަޝްވަރ ގެމަތިން. ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން  2425ޢައްޔަންކުރައްވަނީ

ާލިބިފައިާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނަންތައް ާބައެއް ާއޭގެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާރައްޔި ާވަކިކުރ އިރުވެސް ާމަޤ މުން ާއެބޭފުޅުން ާއަދި، ާމަޖިލީހުގެާއެބައޮތް. ތުންގެ

ާއެާ ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާވޯޓުދެއްވި ާހ ޒިރުވެ ާއ ދެ ވޯޓަކުން،

ނޑިޔ ރުންާ ާފަ ާމިއޮންނަނީ، ާއަނެއްކޮށްޅުން ާކަމަށްވަންޏ ވެސް. ވަކިކުރަންޖެހޭ

ާ ާއުމުރުން ާއެއީ ާޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު ނޑިޔ ރުން ާފަ  2430އަހަރާ 70ާޢައްޔަންކުރުމުގައި

ާހަމައަށްާއެބޭފުޅުން.ާ

ާ

ާ..ވަގުތު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމަޤ މުންާާފުވަްއމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ާއެބޭފުޅުން ާތިބެވޭނެގޮތަށް ާނިންމ ލަނީ. ާމި ނޑު  2435ާއަޅުގަ

ާތިންބައިކުޅަާާމަީޞޙްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވަކިކުރެވޭނީ ާވަކިކުރެވޭކަމަށްވަންޏ 
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ާކަންތައްތަކަށްާާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހިރަ ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްކޮށްގެން. ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ދެބައި

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ވިސްނ ލ އިރު

ސިފައިންާސިޔ ސީާނުފޫޒުންާއެއްކިބ ކުރަންހެންާމިއުޅެނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

 2440ާރައީސް.ާ

ާ

ާބިލުާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޅުދުއްފުށީ .`ާ

ާާޢަބްދުލްާުމޙްިސންާޙަީމދުާ ާނަންބަރު 2008/1ާޤ ނޫނު ާގެނައުމުގެާ، ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާސިފައިންގެ

ާއ ދެ،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދަންނަވަން. ާބިލެއްކަމުގައި ާތ އިދުކުރ  ާބިލަށް ާއެ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ބިލަކީ

ާމީހަކުާއަ ާމަޤ މަށް ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި ނޑުވެސް  2445ޅުގަ

ާރައީސުލް ާވަކިކުރުން ާވ ނަމަާޖުމްހޫޢައްޔަންކުރުމ އި ާއޮންނަކަމުގައި ރިއްޔ އަށް

ާހިންގަން.ާ ާވެރިކަމެއް ާޚުދުމުޚުތ ރު ާސީދ  ާފުރުޞަތުދެވެނީ ާއެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާއިޞްލ ޙުގައި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާފޯސްގެާާވީމ ، ާޑިފެންސް ާއޮފް ާޗީފް ވ ފަދައިން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވަކިކުރުން ާޢައްޔަންކޮށް ާމީހަކު ާމ އްދ ގައ241ާާިމަޤ މަށް ވަނަ

ާ ާނިންމުމަކ241ާާީބުނެފައިވ ، ާގޮތެއް ާފޮނުވައިގެން ާކޮމިޓީއަށް ާބުނެފައިވ   2450ގައި

ާޢިއްޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާކަމެއްކަމުގައި ާތ އީދުކުރ  ނޑުވެސް ތްތެރިާއަޅުގަ

ާރައީސް.ާ

ާ

ނޑަށްވެސްާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީ ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެދުނީ.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ރިޒ ާ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ހިތުން ާހަމަ ާއެއްޗެއް  2455ފެންނަ

ާބޭފުޅެ ާވަކި ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑު ާބޭފުޅަކު،ާއަޅުގަ ާއެއްވެސް ާހަމަ ާނެތި އް

ާއެބޭފުޅުންާ ާހަމަ ާއޮތުމަކީ ާބިރު ާވަކިކޮށްފ ނެކަމުގެ ާވަޒީފ އިން ާބޭފުޅަކުވެސް ކޮންމެ

ާއެހެންާ ާޑިފެންސެއްނޫން ާއޮފް ާޗީފް ާވަކި ާއެއީ ާކަންބޮޑުވ ނެކަމެއް. ވަރަށް

ާބޭފުޅަކު ާހުންނަާކޮންމެ ާބޭފުޅެއްވިޔަސް.ާވަޒީފ އެއްގައި ވެސްާބޭފުޅެއްވިޔަސްާކޮންމެ

 2460އެނގުމަކ ާނުލައިާވަޒީފ އިންާވަކިކޮށްފ ނެކަމުގެާބިރުވެރިކަންާއެބޭފުޅެއްގެާހިތުގައިާ

ާބޮޑުާ ާވަރަށް ާހުންނ ނީ ާހަމަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ އޮންކަމަށްވަންޏ 

ާއިސްާ ާމިފަދަ ާވަޒީފ އެއްގައި ާމިފަދަ ާޚ އްޞަކޮށް ާދެން، ބިރުވެރިކަމެއްގައިހެން.

ާ ާބޭފުޅަކަށް ާހުންނަ ާނުވަތަާމަޤ މެއްގައި ާއޮންނަކަމަށްވަންޏ  ާބިރުވެރިކަން ވަޒީފ ގެ
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ާއެބޭފުޅަކަށްާ ާހަމަ ާއޮންނަކަމަށްވަންޏ  ާބިރުވެރިކަން ވަކިކޮށްފ ނެކަމުގެ

ާއެކަހަލަެަާ ާކަމެއްވެސް. ާނުކުރެވޭނެ ާކުރެވޭ  2465ނޭނގޭނެކަންނޭނގެ

ާމިފަދަާ ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ނޑަށް ާދެން،ާއަޅުގަ ާހުންނ ނީ. ބިރުވެރިކަމެއްގެތެރޭގައި

ާބި ާމިހ ރު ާދުވަހު ާވަރަށްގިނަ ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާހުށަހެޅިގެން ާމިހ ރ3ާާުލެއް ދުވަހު

ާކޮންމެާ ާދެން، ާވ ހަކަދައްކަވައި. ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ވ ހަކަދެއްކިއްޖެ.

ާގުޅޭާ ާރައްޔިތުންނ  ާއަވަސްކޮށްފައި ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާވިދ ޅުވަނީ ބޭފުޅަކުވެސް

 2470ކަ.ާމިއީވެސްާހަމަާރައްޔިތުންނ ާގުޅުންހުރިާބިލެއް.ާބިލުތަކަށްާފުރުޞަތުދެއްވ ާވ ހަާ

ާމަސައްކަތްކުރައްވާ  ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާދަށުގައި ާފޯސްގެ ާޑިފެންސް ާއޮފް ޗީފް

ާލިބޭާ ާއަދ ކުރުމަށް ާވ ޖިބުތައް ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެހެންވީމ ، އެބަ.

ާ ާރުހުމ އެއްކޮށް ާމަޖިލީހުގެ ާވެގެންދ ނެކަންނޭނގެ ާވަޒީފ އިންާބ ރަކަށް އެބޭފުޅުންގެ

ާލިބޭކަމަށްވަންޏ .ާނުވަތަާވަޒީފ އިންާވަކިކުރެވޭކަމަށްވަންޏ .ާ ާފުރުޞަތު ވަކިކުރުމަށް

ާރައީސުލް ާދަންނަވ ލަންއޮތީ ާއަޅުގަނޑު ާބިރެއްނޫނޭާޖުމްހޫދެން، ާއޮތް  2475ރިއްޔ އަށް

ާރައީސުލްާ ާއަޅުގަނޑުާޖުމްހޫނުވަތަ ާކަމެއްކަމަކަށް ާކުޑަވެގެންދ  ާބ ރު ރިއްޔ ގެ

ާރައީސުލްޤަބޫ ާޙަޤީޤަތުގައި ާނުކުރަމޭ. ާކަމެއްކަމަށޭާޖުމްހޫލެއް ާޙިމ ޔަތްކުރެވޭ ރިއްޔ 

ާނުވަތަާ ާވަކިކުރެވޭކަމަށްވަންޏ  ާރުހުމ އެއްކޮށް ާމަޖިލީހުގެ ާފެންނަނީ. ނޑަށް އަޅުގަ

ާރައީސުލް ާއޮތްކަމަށްވަންޏ  ާހަމަޖެހިފައި ާއެކަމުންާޖުމްހޫވަކިކުރެވޭގޮތަށް ރިއްޔ އަށް

ާނުާ ާރައީސުލްބަރީޢަވެވެނިއްއޭ ާޢިލްޒ މުތަކަކުންާޖުމްހޫވަތަ ާއެޅުވޭ ާބޮލުގައި  2480ރިއްޔ 

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ،ާމިބިލަށް ާދެންނެވޭނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ސަލ މަތްވެވެނިއްޔޭ

ާމެންބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާތ އީދުކުރަން، ާފުރިހަމައަށް ވަރަށް

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާހަމަާއަލްއުސްތ ޛު ާއަޅުގަނޑު ާބިލަށް އޮތް

ފުރިހަމައަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާވީހ ާއަވަހަކަށްާމިާބިލުާކޮމިޓީއަކަށްާ

ާމަޖިލީހުންާ ާގެނެސް ާއަވަހަށް ާމިބިލު ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާކޮމިޓީގައި ާއެ  2485ފޮނުއްވ 

ާވ ާ ާއެދޭ ާއަޅުގަނޑުވެސް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާނިންމަވައިދެއްވުމަކީ ހަކަާމިކަން

ރައީސް.. ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ لّه َربِّ العلمين `. ِِ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީالحمد ِل ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

 2490ާބުނަނީާ
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ާހިާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާކަންކަން ާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ާބެލުމަށްޓަކައިާސަލ މަތީ ާނުހިނގ ގޮތް ނގ 

ގެާކޮމިޓީއެއްާއޮންނަންވ ނޭ.ާއ ދެ،ާއެކޮމިޓީގެާމެބްރަކަށްވެހުރެާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހު

ާބުނަނީާ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދެން ާހޮވިފައޭ. ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާއެކޮމިޓީ ާބުނަން އަހަރެން

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާޤ ނޫނެއް ާބަޔ ންކުރ  ާއުސޫލެއް ާހިނގ ނޭ ާޚިދުމަތްތައް ސަލ މަތީ

ާއަޅުގަ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެކަން.ާފ ސްކުރަންވ ނޭ. ާކުރަންވީ ާމިހ ރު  2495ނޑުމެން

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންނޭނގެ. ާއެކަންވެސް މިކުރެވެނީ

ާކުރެވޭނެގޮތަކަށްާ ާއަވަހަށް ާމިކަން ާވިސްނ  ާމިއުސޫލުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެދެން

ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާދެން ާކަންތައްކޮށްދެއްވުން. ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ 

ާއަމުރެއްާ ާޤ ނޫނީ ާޣައެރު ާބ ރުތަކަށް ާސަލ ަމތީ ާފަރ ތަކުން ާއެއްވެސް ބުނަނީ

ާހެދިއިރުާ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއުފެއްދުމެއް. ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ  2500ކޮށްގެންނުވ ނޭ.

ނޑުގެާހުށަހެޅުމެއްާމިއީ.ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާމިހުށަހެޅުންާމިއޮތީާފ ސްވެފައި.ާ އަޅުގަ

ނުންވިާއެއްޗަކީާސަލ މަތީާބ ރުތަކަށްާއެއްވެސްާމ ނައަކީާއޭރުާއަޅުގަނޑުާބުނަންާބޭ

ާއެބަވޭ.ާ ާފަރ ތްތަކެއް ާކޮންމެވެސް ާމ ނައަކީ ާއޭގެ ާއަމުރެއްކޮށްގެންނުވ ނޭ ފަރ ތަކުން

ާމަތީވެރިޔާ  ާއެންމެ ާސިފައިންގެ ާއެއީ ާއ ދެ، ާއެބަވޭ. ާދެފަރ ތެއް ހަމަގައިމުވެސް

ާމިގޮތަ ާއެހެންވީމަ، ާމަޖިލިސް. ާމި ާއ އި ާމިޤ ނޫނުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   2505ށް

ާބައްޓަންކޮށްދެއްވުންާއެދެންާހުރިހ ާބޭފުޅުންގެާފަރ ތުން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާވ ހަކަދައްކަވަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނިމުނީ.ާއަޅުގަނޑުާއެދިވަޑައިގެންނެވިާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާމިހ ރުާފުރުޞަތުއަރުވ ާ

ާދެކުނުާ ާކުޅުދުއްފުށި ާގޮތުން ާވިދ ޅުވުމުގެ ާފަހުބަހެއް ާއެންމެ ާމިއަރުވަނީ  2510ފުރުޞަތު

ާއިތުރުާ ާނަޝީދަށް. ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާގޮތުގެމަތީންާ ާގަވ އިދުގައިވ  ާއެހެންވީމަ، ާވިދ ޅުވީ. ާބޭނުންނުވ ކަމަށް ފުރުޞަތެއް

ނޑުމެ ންާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާބަލައިގަންނަންާފެނޭތޯާވޯޓެއްާނަގަންާމިޖެހެނީ.ާއަޅުގަ

ާޖައްސަވ ލަދެއްވުމަށްާ ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ ާނެގުމަށްޓަކައި ާވޯޓު އެހެންވީމަ،

 2515ާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(
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ނޑުމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާކުޅުދުއްފުށީާޝުކުރިއްޔ . ާކުރިއަށްދ ނީ. ާނެގުމ އިގެން ާވޯޓު ން

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،ާ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2520ދެކުނު

ާ ާނަންބަރު ާގެނައުމުގ2008/1ާާެޤ ނޫނު ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ ...ާ ާޤ ނޫނަށް ސިފައިންގެ

ާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮ ާގެންދިއުމ މެދު ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރިާބިލު ތަކަށް

ާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

 2525ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

 70ާ2530ާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

49ާާވޯޓުާދެއްވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

04ާާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :
ާ

ާ2535 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި 59ާވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .30ާ.

ާ ާފ ސްވީކަމަށ59ާްޖުމްލަ ާބައިލައިގަންނަން ާމަޖިލީހުން ާމިބިލު ާއެހެންވީމ ، .

ާބުނ  ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމަން. ނޑު ާދެންާއަޅުގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ގޮތުން

ާކަނޑައަޅުއްވ ގޮތެއްާ ާމަޖިލީހުން ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާމިބިލުގެ ާމިއޮތީ، ނިންމަން

ާމަޖިލީހުގެާ ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާމަސައްކަތް. ާފޮނުވުމުގެ  2540ކޮމިޓީއަކަށް

ާދު.ތަޅުންާހުޅުވ ލަން.ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީ

ާ

ާދެންާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ދޮޅިވަރަމް ާމަސައްކަތް ާމިބިލުގެ ާފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާރައީސް. ާޝުކުރިއްޔ 

ާޤައުމީާާމުޙަދްމަދު ދަޝީދު ާވަންކަމަށްވ ތީވެ ާފޯރ ާޓޫ ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީއަކަށްވެސްވ ނީ ާކުރިއަށްގެންދ ނެ

ާހުށަހަޅުއްވަންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމީތި ާކޮމިޓީއަށް ާޝުކުރިއްޔާ ާސަލ މަތ ބެހޭ ާފެންނަނީ. ނޑަށް  2545އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.
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ާ

ާހަތަރެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދޭއް ާއެދެން. ާސ ފުކޮށްލަދެއްވުން ާކުޑަކޮށް ާއަދި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެކެއްާކޮމިޓީއ އިާޤައުމީާސަލ މަތ ބެހޭ...ާ

ާ2550 

ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭާކޮމިޓީ.ާޝުކުރިއްޔ .ބެހޭާކޮމިޓީާއިނގޭތޯ.ާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ދޮޅިވަރަމް

 މުޙަދްމަދު ދަޝީދު 

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުާއެހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަންާއިނގޭތޯ.ާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ  2555ާއަޅުގަ

ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ދް ފަހުމީ އަލްޙާ

ާ

ާތ އީދުކޮށްލަންވެގެންާމެދްބަރު ދާއިރާގެމާމިގިލީ  ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރިާާއ ދެ، ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް

ާމެންބަރުާއެހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް،ާވަގުތެއްާހޯދީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

ާ2560 

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

ާ

ާނަޝީދުގެާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާއ ދެ،

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރ ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:އަޙްމަދު ޢާމިރު 

ާ2565 

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާހުށަހެޅުއްވުމެއް، ާއިތުރު ޝުކުރިއްޔ .

ާޔޫސުފްާނަޢީމް.ާ

ާ

ާާޔޫސުފް މެދްބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ ާމަސްލަޙަތާ ޝުކުރިއްޔ . ާއެކޮމިޓީގެ ާމިއުޅެނީ ާކަނޑައަޅަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއ ދެ،

ާއެއީކީާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ދަޢީމް  ާކުރުން ާއެކޮމިޓީއ ބެހޭކަމެއް ާއެކޮމިޓީއިން  2570ގުޅުންހުރިކަމަކަށްވ ތީ

ާއެާ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހިއެއްނުވޭ. ާވ ނެހެންނެއް އިންޞ ފުވެރިގޮތަކަށް

ާއްނުކުރެވޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ހުށަހެޅުމަކަށްާތ އީދެ

ާ
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ާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާނެހެއްދެވުން ާބަހުސަކަށް ާމިފުރުޞަތަކީ ާޝުކުރިއްޔ . އ ދެ،

ާއެކަމަކ ބެހޭގޮތުންާ ާއޭރުން ާހުށަހަޅުއްވަންވީ. ާއޮތިއްޔ  ާޚިޔ ލުފުޅެއް  2575އިތުރު

ާ)ވަގުތު ާނިންމަވ ނީ. ާގޮތެއް ާވޯޓުން ާމެންބަރުން ާމ މިގިލީާޢިއްޒަތްތެރި ކޮޅަކަށްފަހު(

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާމެދްބަރު ދާއިރާގެމާމިގިލީ  ާވަނަާމ އްދ ގައ241ާާިއ ދެ،ާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީއެާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޤާސިމް އިބްރާހީމް  ާސަލ މަތީބ ރުތަކ ބެހޭ ާހައްދަންވ ނެވ ހަކަާސިފައިންނ އި  2580އް

ާލ ޒިމްާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެއީ ާދިއުން ާއެކޮމިޓީއަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ހިނދު،

ާކުރ ކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކޭތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާނުކުތ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ . ާހުޅުހެންވޭރު އެއް،

 2585ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
ާ

ާނިޒ މީާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެދްވޭރު ާއޮޅުންފިލުވ ލަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮޅުމެއް ާކުޑަކުޑަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިއުޅެާވ ހަކަެދއްެކވުން:މޫސާ މަދިކު  ާމިދ ން ާކޮމިޓީއަށްތޯާމައްސަލައަކަށްމިވަނީ، ާޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ާސަލ މަތީ  2590ނީ

ާޚިދުމަތްތަކުގެާ ާސަލ މަތުގެ ާކޮމިޓީއަށްތޯ. ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ނުވަތަ

ާނެތް.ާބިލެއްާ ާއަދި ާމެންޑޭޓެއް ާކޮމިޓީގެ ާޚިދުމަތުގެ ކޮމިޓީކަމަށްވަނީވިއްޔ ާސަލ މަތީ

ާ ާނޫންކަމެއް ާނުވަތަ ާކުރެވިދ ނެކަމެއް ާމަސައްކަތް ާބިލެއްގެ ނެތް.ާގެންގޮސްގެން

ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބުނެފައިާއޮންނަނީ،ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާހިނގ ާނުހިނގ ގޮތްާ

ާޤ ނޫނަކަށް،ާ ާނުވަތަ ާބަދަލުގެނެވިދ ނެ ާޤ ނޫނަކަށް ާއެކޮމިޓީއަކީ ާއެހެންވީމ ،  2595ބެލުމޭ.

ާއެާ ާނުފެންނ ތީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީއެއްކަމަކަށް ާއިޞްލ ޙުކުރެވިދ ނެ ބިލެއް

ާމިއަހ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .އޮޅުންފިލުވ ލަންވެގެންާ

ާ

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާސަލ މަތ ބެހޭާ ާޤައުމީ ާވިދ ޅުވެވުނީ ާއެންމެފުރަތަމަ ާހުށަހެޅުއްވިއިރު ާނަން  2600ކޮމިޓީގެ

ާ ާވިދ ޅުވެވުނީ ާދެން ާވ 241ާކޮމިޓީ. ާކޮމިޓީގެ ާއެހެންވީމ ،ާނަންބަރު ހަކަ.
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ާމ ނަކުރެވުނީ،ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލީމަ ާސ ފުކޮށްލުމުގެގޮތުން އެކަމ ބެހޭގޮތުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ241ާާެވިދ ޅުވީ ާކޮމިޓީއޭ. ާއޮތް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނޮޅިވަރަމްާ ާސ ފުވ ނެހެން. ާހީވަނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާސ ފުކޮށްލަދެއްވަނިކޮށް ރަނގަޅަށް

 2605ާތެރިާމެންބަރު.ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތް

ާ

ާއެއީާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ދޮޅިވަރަމް ާއިނގޭތޯ. ާކޮމިޓީ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ާމ ނަކުރަންބޭނުންވީ، ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ،

ނޑ7ާާުާމުޙަދްމަދު ދަޝީދު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާކޮމިޓީގެ ާއެކުލަވ ލައްވ ފައިމިވ  ާކޮމިޓީގޮތުގައި ާމެންބަރުންގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދެއްކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2610 

ާމެންބަރުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު.ާހުޅުހެންވޭރު ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާމ ފަންނުާހުޅަނގުާ ސުވ ލަށްާޖަވ ބުާލިބިވަޑައިގެންފިކަމަށްާއަޅުގަ

ާދުއްރަޙީމް.ާޢަބްهللاާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ނޑުާމިހުށަހަޅ ލަނީާާދާއިރާގެ މާފަދްދު ހުޅަދގު  2615ާވަނަާކޮމިޓީއަށްާމިބިލުާފޮނުވަން.241ާާއަޅުގަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا ޢަބްދު މެދްބަރު

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއޮންނަގޮތުންާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ ާހަމަޖެހިފައި ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަދަދުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޙަމްޒާ  އަޙްމަދު ާމެންބަރުން ާތިއްބަވ ނެ ާކޮމިޓީއެއްގައި ާފުރަތަމައިނުން  2620ޢ ންމުގޮތެއްގައި

ާނަންނަން،ާ ާވަކި ާދެން ާމެންބަރުން. ާތިއްބަވ ނެ ާއެއަށްފަހުގައި ާއޮވޭ. ނޑައަޅަން ކަ

ާ ާކިއޭ ާއެބަ ާމިތ ނގައި ާއެއ241ާާީމިހ ރު ނޑަކަށްނޭނގެ ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީއޭ. ނަންބަރު

ާކިތަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއޮތް، ާއައިސް ާނަންބަރަށް ާމ އްދ ގައ241ާާިއްވަނަ ވަނަ

ާކޮންާ ާބޭނުންވަނީ، ާސ ފުކޮށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކޮމިޓީއެއް. ބުނެފައިވ 

ާއެކޮމިޓީގެާ ާހުށަހަޅުއްވ އިރު ާކޮމިޓީ ާމެންބަރުން ާދެން ާތިގެންދަވަނީ.  2625މަރުޙަލ އެއްތޯ

ާ ާމެންބަރުންގެ ާގަވ އިދުާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާކުރީގެ ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ނަންފުޅުތައް

ާބުނ ގޮތުން.ާމިހ ރުާއ ާގޮތަކަށްާޢަމަލުކުރައްވަނީތޯ.ާއެކަންާސ ފުކޮށްލަން.

ާ
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ާއަދިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮންނަގޮތުން ާގަވ އިދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއޮ ާއައިސް ާޢަމަލުކުރަމުން ާބިލަކ މެދުާމިހ ތަނަށް ާމަޖިލީހުގައި  2630ތްގޮތުންވެސް

ާތެރެއިންާ ާކޮމިޓީތަކުގެ ާދ އިމީ ާމަޖިލީހުގައިވ  ާނިމިގެން ާމައްސަލަ ބަހުސްކޮށް

ާއެއ ބެހޭގޮތުންާ ާތ އީދުލިބި ާހުށަހެޅި ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާފޮނުވަން ކޮމިޓީއަކަށް

ާމިތަނުގަާ ާއެއީ ާއަހަނީ. ާވޯޓަކަށް ާތަފ ތުވުމެއްނެތްކަމަށްވަންޏ  އިާޚިޔ ލު

ާރަނގަޅަށްާ ާވަރަށް ާއެކަން ާމެންބަރަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތް. ޢަމަލުކުރަމުންދ 

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް  2635އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.

ާނަޝީދު.ާ

ާ

ާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ދޮޅިވަރަމް ާފ ޅުކުރައްވ ތީ، ާކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތުން ާމެންބަރުން ާބައެއް ނޑުާއ ދެ، ާއަޅުގަ

ާާމުޙަދްމަދު ދަޝީދު ާކޮމިޓީއަށ7ާާްހުށަހަޅަނީ ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ާކޮމިޓީއެއްކަމަށްވ  ާމެންބަރުންގެ

ާމެންބަރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާތިއްބަވ ނީ، ާއެކޮމިޓީގައި  2640ހުށަހަޅަން.

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާމުޙަންމަދު، ާނަޢީމް،ާާޙުސައިން ޔޫސުފް

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާދ އިރ ގެާهللا ާހިންނަވަރު ޔ މީން،

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭރު ާޞ ލިޙް، ާމުޙަންމަދު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގުރައިދޫ ާމަނިކު، ާމޫސ  ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2645ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުޣަފޫރުާާއިބްރ ހީމްާރިޟ ،

ާމޫސ .ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ މާވަފު ާއެދުނީ، ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާރައީސް.ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި  2650ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަދިާމެ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު  ާތ އީދުކުރުމަށް. ާހުށަހެޅުމަށް ާއެހުށަހެޅުއްވި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާންބަރު

ާނިންމ ލަދެއްވުމަށް.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޢަބޫބަކުރު  ާއަވަހަށް ާއެކަން ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަ ާވަޑައިގަންނަވަން ވޯޓަކަށް

ާއެއީާވަގުތުާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާހުށަހަޅ ލަންާާމެދްބަރު ދާއިރާގެ ގަލޮޅު ދެކުދު ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2655ާޝުކުރިއްޔ 
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ާޕ ޓީތަކުގެާާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  ާމި ާއޭރުން ާއެއީ ާދެއްވަން. ާވަގުތުކޮޅެއް ާކުޑަކުޑަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާނިންމ ލަ ާގޮތެއް ާމަޝްވަރ ކޮށްލައްވ ފައި ާލީޑަރުން ާގުރޫޕްތަކުގެ ން.ާޕ ލަމެންޓްރީ

ާއެހެންވެގެންާ ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާފަސޭހަވ ނެހެން ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ އޭރުން

ާދަންނަވ ލީ.

ާ2660 

ާރިޔ ސަތަށްާާާމެދްބަރު ދާއިރާގެމެދު ހެދްވޭރު  ާއިޝ ރ ތްކޮށްލަން ާއެވ ހަކަ ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ . ާއ ދެ،

ާއުޅުނޫާއިނގޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީ ޢާޒިމް 

ާ

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާޝުކުރިއްޔ . އ ދެ،

 2665ާއަޙްމަދުާތަސްމީންާޢަލީ.ާ

ާ

ާގެންދިއުމަށްާާއަޙްމަދު މެދްބަރު ދާއިރާގެ ކެދްދޫ ާމިބިލު ާމިތެދުވީ، ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާސަލ މަތ ބެހޭާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ލީ ތަސްމީދް ޢަ ާޤައުމީ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކޮމިޓީއެއްކަމަށް ާރަނގަޅު އެންމެ

ާދެންާ ާއޮތިއްޔ މު ާތ އީދުލިބިފައި ާޝުކުރިއްޔ . ާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައި. ކޮމިޓީކަން

ނޑުާތ އީދުކުރ ކަށެއްާނެތިން.ާޝުކުރިއްޔ .  2670ާއިތުރަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޝުކުރިއްޔާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެއީާ ާހުށަހެޅުމަށް. ާއެއް ާތ އީދުލިބިފައިވަނީ ާހުށަހެޅި ާމި ާމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ގެާ ާނޮޅިވަރަމް ާގެންދިއުމަށް. ާބިލު ާމި ާކޮމިޓީއަށް ާސަލ މަތ ބެހޭ ޤައުމީ

ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާާޢިއްޒަތްތެރި ާކެންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ،  2675ނަޝީދު

ާރައްޔިތުންގެާ ާމިބިލު ާތ އީދުކުރެއްވީ ާޢަލީ ާތަސްމީން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޚިޔ ލެއްާ ާއިތުރު ާމިކަމުގައި ާފޮނުވުމަށް. ާކޮމިޓީއަށް ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ މަޖިލީހުގެ

ާނެތްކަމަށް ާމެންބަރަކު ާއިޢުތިރ ޟްކުރައްވ  ާވޯޓެއްާނެތްކަމަށްވަންޏ ، ވަންޏ 

ާމ މިގިލީާ ާމެންބަރަކު، ާއިޢުތިރ ޟްކުރައްވ  ާފ ސްކުރުން، ާމިކަން ނެގުމަކ ނުލ 

 2680ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.

ާ

ާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާޤ ސިމްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޢިޢުތިރ ޟުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމ އްދ ގައ241ާިއ ދެ، ާވަނަ
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މިާބ ވަތުގެާކަންކަމ ބެހޭާސަލ މަތީާބ ރުތަކ ާބެހޭގޮތުންާކަންތައްތައްާކުރުމަށްާވަކިާާެދއްެކވުން:އިްބރ ހީމްާވ ހަކަ

ާވީހިނދު، ނޑައެޅިފެއި ާކަ ާރިޢ ޔަތްކުރުންނެތިާ މ އްދ އެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެއ މެދު

ާބޭނުންވ ތީ.ާ ާއިޢުތިރ ޟްކުރަން ާއަޅުގަނޑު ާމައްޗަށް ާވ ހަކަތަކުގެ  2685މިދެކެވޭ

ާއެވ ހަ ާނަމަކަށްާއެހެންވީމަ، ާމިކޮމިޓީގެ ާމިދެންނެވީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަން ކަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާބެހޭ ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ނޑައަޅ ފައިމިވަނީ ާކަ ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާއެނޫންާ ާއޮއްވ  ާކޮމިޓީއެއް ާބަޔ ންވެފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާކޮމިޓީ. މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަށްާދެކެ ވޭާވ ހަކަތަކަށްާއިޢުތިރ ޟުކުރ ތީ.ާއެހެންާކޮމިޓީއަކަށްާދ ންާއަޅުގަ

 2690ާއ ދެ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ޝުެުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއެހެންވީމ ،ާމ މިެިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުށަހަޅުއްވަނީ ާބުނެފައިވާ 241ާމެންބަރު ާމ އްދ ގައި ވަަނ

ާމެންބަރަށްާާކޮމިޓީއަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާގެންދިއުމަށް. މިމައްސަލަ

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާމެންބަރަކު.  2695ތ އީދުކުރައްވ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ރަޝީދު.

ާމޫސ މަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2700 

ާބޭނުންވަނީ،ާްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާހުޅުހެ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަނިކުފ ނަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޚިދުމަތްތައ241ާާްާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާސަލ މަތީ ާމިބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާމ އްދ  ވަނަ

ާދި ާބިލު ާކޮމިޓީއަކީ ާއޮތް ާގެންދިޔުމަށް ާބަލަމުން ާބިލުގެާހިނގ ނުހިނގ ގޮތް ރ ސ ކޮށް

ާވޯޓެއްާ ާހަމަ ާވ އިރުގައި ާކޮމިޓީއަކަށް ާނެތް ާމެންޑޭޓެއް ާއަދި ާކުރުމަށް މަސައްކަތް

ާކަންކަންާ ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާގެންދިއުމަކީ ާކޮމިޓީއަކަށް ާކޮންމެ ާލިބޭ ާތ އީދު ާއޭގެ  2705ލިބި

ާއެހެންނޫނިއްޔާ  ާއެބަހުރި. ާކޮމިޓީތަކެއް ާދ އިމީ ާމަޖިލީހުގައި ާނޫން. ާގޮތެއް ކުރ 

ނ ާވަގުތީާއަޅުގަ ާއެކަމަށްޓަކައި ާކުރަންވީމަ ާމަސައްކަތް ާބިލެއްގެ ާމިހަދ ގޮތަކީ ޑުމެން

ާއެކޮމިޓީގެާ ާކޮމިޓީގައި، ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ެ ސީގައި ާއެހެންވީމަ، ާނަގަނީ. ކޮމިޓީއެއް

މެންޑޭޓްާވަރަށްާކުޑަކޮށްާލިޔެފައިާއޮންނަނީ.ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތައްާހިނގ ނުހިނގާ 
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ާބެލުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަާ ާގެންދެވޭނެކަމަކަށް.ާގޮތް ާއެާކޮމިޓީއަށް ނޑަކަށްާނުފެނޭ  2710ޅުގަ

ނޑުާދަންނަވ ލީ. ާއެވ ހަކަާމަނިކުފ ނަށްާހަމަާސަމ ލުކަމަށްާއަޅުގަ
ާ

ާ

ާމިއަރުވަނީ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 2715ާރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަާ

ާ

ާޤައުމީާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިއޮތީ ާފޮނުވަން ާމިބިލު ާމިހ ރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާތަފްސީލުކޮށްާާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޒްާ ާވަރަށް ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާދެން، ާކޮމިޓީއަށް. ސަލ މަތ ބެހޭ

ާއެބައޮތް ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ނޑަށްާާމިކޮމިޓީގެ ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ލިޔެވިފައި.

ާކަމަކަށްވ ތީވެާ ާޚ އްޞަކޮށް، ާބެހޭ ާޑިފެންސ  ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ  2720ހީވ ގޮތުގައި

ާދަތިތަކެއްާ ާކުރިމަތިވެދ ނެ ާވެއްޖިއްޔ  ާފޮނުވައިފިކަމަށް ާމީތި ާސީދ  އެކޮމިޓީއަށް

ށްާމިހ ރުާއޮވެދ ނެާއެކޮމިޓީއަށް.ާއެހެންކަމުން،ާސަލ މަތީާކަންތައްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީއަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެބައޮތް ާދެން،241ާާނެގިފައި ާދަށުން. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާއެކުލެވިފައިާއޮތްާގޮތްވެސްާއެނގޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަ

ާ ާކޮމިޓީއަށް ާގޮތުގައިާމިދެންނެވި ާދިއުމަށްވުރ7ާާެޤަބޫލުކުރެވޭ  2725މެންބަރުންާކޮމިޓީއަށް

ާކަ ާމެންޑޭޓެއް ާޢިއްޒަތްތެރިާއެކޮމިޓީގެ ާމ މިގިލީގެ ާވިޔަސް ާނެތްކަމުގައި ނޑައެޅިފައި

ނޑަށްާމ ބޮޑަށްާ މެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާއެހުށަހެޅުއްވިާކޮމިޓީއަށްާދިއުންާއަޅުގަ

ނޑުާތ އީދުކޮށްލަން. ާތ އީދުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެގޮތަށްާއެހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާޢިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލިބިފައިާޝުކުރިއްޔ  ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާދެގޮތަެަކަށް ާމިހ ރު ާމެންބަރު. އްޒަތްތެރި

ާމޫސ މަނިކުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ނޑުވެސް ާއަޅުގަ  2730މިއޮތީ.

ާގަވ އިދުގައިާ ާމަޖިލީހުގެ ާވެއްޖެ. ާފަހުމް ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަފުޅުވެސް ވިދ ޅުވި

ާ ާފޮނުވުން ާކޮމިޓީއަކަށް ާދ އިމީ ާނެގުން.ާއެބަބުނޭ ާކޮމިޓީއެއް ާވަގުތީ ނުވަތަ

ާކޮންމެާ ާނިންމަވ  ާމަޖިލީހުން ާއޮންނަކަމަށްވަންޏ  ާއެފުރުޞަތު އެހެންވީމަ،

ާއިތުރުާ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާގެންދެވިދ ނެ. ާމިކަން ކޮމިޓީއަކަށްވެސް

ާއެއްގޮތެއްާ ާދެގޮތުންކުރެ ާއޮތީމަ ާހުށަހެޅިފައި ާދެގޮތެއް ާނުގޮސް  2735ބަހުސަކަށް

ާނިންމުމަށް.ާނިންމުމަ ާމިކަން ާގޮސް ާވޯޓަކަށް ާހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ށްޓަކައި
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ނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ އަޅުގަ

ާޙަމްޒ އަށް.

ާ

ނޑުާހިތުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެންމެާވިދ ޅުާާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ  2740ާވެއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާބޭފުޅަކުާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިޢުތިރ ޟުކުރައްވ  ާއެހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުމެކޭ. ާއެންމެ ާއޮތީ މިހ ރު

ާހިތުންާ ާއަޅުގަނޑު ާގެންދަވަން. ާހަމައަށް ާނިންމެވުމ  ާއެކަން ނެތިއްޔ 

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާހިސ ބެއް. ާނިމޭ ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުން އޮެަންނަންޖެހޭނެ

ާތިާމިހިސ  ާރައީސް ާއެކަމަކު، ާހުށަހަޅަންވީ. ާހުށަހެޅުމެއް ާއަލުން ބުންވެސް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނެންގެވުމަށް. ާވޯޓު ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ  2745ތައްޔ ރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ާއެހުށަހެޅުއްވިާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ މިގިލީގެ ާބޭނުން، ާބަލ ލަން ނޑު އަޅުގަ

ާއެއީ ާއޮތްތޯ. ާފުރުޞަތު ާހުށަހަޅ ނެ ާވޯޓަށްާާހުށަހެޅުން ާނިމި ާހުށަހަޅ  ާއޮތީ އޭރު

ާހުރިއްޔާ  ާބޭފުޅަކު ާއިޢުތިރ ޟުކުރައްވ ނެ ާތައްޔ ރުވެފައި. އަހަން

ާހުށަހެޅުމެއްާ ާއިތުރު ާއައްސަވަންޖެހޭނެ. ާވޯޓަށް އިޢުތިރ ޟުކުރައްވައިފިއްޔ 

ނޑުާނުދެކެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ  2750ާހުށަހަޅ ކަށްާފުރުޞަތުާލިބޭނެކަމަކަށްާއަޅުގަ

ާ

ާމިގެންދަނީާާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުގަނޑުާ ާގެންދެވޭތޯ. ާކުރިއަށް ާގޮތަކަށް ާނިންމ ފައި ާމިކަން ާއަވަހަކަށް ވީހ ވެސް

ާއެހުމ ހަމައިންާ ާއިންނެވިތޯ ާމެންބަރަކު ާއިޢުތިރ ޟުކުރައްވ  ދެކޭގޮތުގައި

ނޑުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާއަނެއްކ ވެސްާއިތުރުާހުާ  2755ށަހެޅުމެއްާއައީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަ

ާކޮމިޓީއެއްާ ާދަންނަވަން. ާއެދި ާއެއްބ ރުލައްވައިދެއްވުން ާމިކަމުގައި މެންބަރުން

ނޑުމެންާއަނެއްކ ާތިންހަތަރުދުވަސްާހޭދަކޮށްލަންާނުޖެހިާކުރިއަށްާ ނެގުމުގައިާއަޅުގަ

ާނޮޅި ާމިއަރުވަނި ާމިހ ރު ާފުރުޞަތު ާޢިއްޒަތްތެރިާގެންދެވޭތޯ. ާދ އިރ ގެ ވަރަމް

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.

ާ2760 

ާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާގަވ އިދުގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާގައިވ 118ާާޝުކުރިއްޔ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާމިނިސްޓްރީއެއް،ާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާބަލަހައްޓަންޖެހޭ ާކަންތައް ާސަލ މަތުގެ ާޤައުމީ ާއެއީާާގޮތުން
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ާމިގޮތަށްާާ:ާކަެދއްެކވުންވ ހަ ާނެޝަނަލްާސެކިއުރިޓީ.ާއެހެންވެގެން ާޑިފެންސްާއެންޑް ާއޮފް މިނިސްޓްރީ

ާދަންނަވ ލެވިފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާރައީސްގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ2765 

ެެއްެކވުން: ާމަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ ާނުކުތ އެެެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ  ނަދޫ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2770 

ާނުކުތ އެއްާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޚިލ ފަށްާޖަލްސ ާކުރިއަށްާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއ އ9ާިމިނެގީާމިގަވ އިދުގެާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް

ާގެންދަވ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ2775 

ާތިކަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަމ ލުކަމަށް ާއަޅުގަނޑުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާފަށަމުނ30ާާްގެނެސްދެއްވީތީ. ާހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު މިނެޓްގެ

ާދަން ނޑު ާއަޅުގަ ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާގެންދިއުމަށ1ާާްނަވ ފައިވ ނީ ޖަހަންދެން

ާމިގެންދަނީ.ާ ާކުރިއަށް ާއެގޮތުގެމަތީން ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަ. ާނިންމ ފައިވ  ނޑު އަޅުގަ

 2780އެވ ހަކަާދަންނަވ ލިއިރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމިތ ާވަޑައިގެންާނެތީާކަންނޭނގޭ.ާ

ާކުރިއަށް ާއަވަހަށް ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާާއަޅުގަ ާކުރިނ1ާާްގެންގޮސް ޖެހުމުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާުޝކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލަން ނިންމ ލެވޭތޯ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާމިވަނީ. ާތ އީދުލިބިފައި ާހުށަހެޅި ާދެގޮތަކަށް ާމިހ ރު 5ާމެންބަރުން.

ޝުކުރިއްޔ .ާާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.މިނެޓްގެާރަނގަބީލުާޖައްސަވައިދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާއެންމެފުރަތަމަާއަޅުާ ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށް. ާކަންތައްތައް ާވޯޓުގެ ނޑުމެން  2785ގަ

ހުށަހެޅުންާއަމީންޢ ންމުާއިއްވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ ާހުށަހެޅިފައިވާ 

ާ

ާ

ެއއް،ާސިފައިންގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބިލ2008/1ާާުޤ ނޫނުާނަންބަރުާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން:

ާފޮނުވުން ާމުޙަންމަދުާކޮމިޓީއަކަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް .2790 
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ާތަޞްމީންާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާކެންދޫ ނަޝީދު

ާސަލ މަތުގެާ ާޤައުމީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިބިލު ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވަނީ ޢަލީ

ާކޮމިޓީއަށްާފޮނުއްވުމަށް.ާ
ާ

ާ2795 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެއްވުންާ[

ާ

 2800ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާންާޢަލީ.ކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަޞްމީާތ އީދުކުރެއްވިާމެންބަރު:

ާ

60ާާހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު:

 53ާ2805ާވޯޓުާދެއްވީ:

04ާާާާާާާވޯޓުާނުދެއްވ :

02ާާާާާާވަކިގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެރިވި 57ާވޯޓުގައި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .29ާ.2810 

ާ ާއެހ57ެޖުމްލަ ާމުޙަންމަދުާ. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ންވީމ ،

ާތަޞްމީންާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާކެންދޫ ނަޝީދު

ާސަލ މަތުގެާ ާޤައުމީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިބިލު ާފަދައިން، ާތ އީދުކުރެއްވި ޢަލީ

ާފ ސްވެާ ާމަޖިލީހުން ާފޮނުވުމަށް ާދެވަނައަށްާކޮމިޓީއަށް ާއެހެންވީމ ، އްޖެ.

ާމަސައްކަތްާ ާމިބިލުގެ ާނުދަންނަވ ނަން. ާވޯޓަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ  2815ހުށަހެޅިފައިވ ގޮތަށް

ނޑުމެންާކޮމިޓީއ އިާޙަވ ލުކޮށްފައިާއެޖެންޑ އ އިގެންާކުރިއަށްދ ން.ާ ާއަޅުގަ

ާ

މައްސަލަ. .0 މެންބަރުންާހުށަހަޅާ 
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއޮތީ ާދެވަނައަށް ާއައިޓަމް ާކުޅުދުއްފ9ާުއެޖެންޑ  ާމިއަދުގެ.  2820ދެކުނުާާށީއެއް

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާނަޝީދު، ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާމައްސަލ66ާާަގަވ އިދުގެ ާމައްސަލަ. ާހުށަހަޅުއްވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނިޒ މ ބެ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާނުކުތ އެއް،ާހުށަހަޅުއްވ ދެއްވުމަށް ހޭ

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާ

ާ2825 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާރައީސް، ާވ ހަކައެއްތޯ.66ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮން ާބުނެފައިވަނީ ާމި ާމ އްދ ގައި ާވަނަ

ާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގުޅުމެއްތޯ. ާކޮން ާމިއ އި ާދަށުނ25ާާްއެކަން ާގެ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 2830ާސ ފުކޮށްދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ެެއްެކވުން: ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފައިވަނީާރައްޔިތުންގ66ާާެޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާއެމ އްދ ގެާ ާއެހެންވީމަ، ާޢަމަލުކުރަންވީގޮތް. ާހުށަހެޅުއްވުމުގައި ާމައްސަލަ ާމަޖިލީހަށް

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުރިއްޔ . ާމައްސަލައެއް. ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވަފައި  2835ދަށުން

ާ ާއަރުވަނީ، ާމެންބަރުާާކުޅުދުއްފުށީފުރުޞަތު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާމައްސަލަާހުށަހަޅުއްވ ދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާރައީސްާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިާޝުކުރިއްޔ  ާއަދުގެ ާމި ާވ ންއޮތިއްޔ  ާގޮތެއް ާއެއްވެސް .ާ

ާމައްސަލަާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާމި ާވަގުތެއްގައި ާއެހެން ާވަގުތުނޫން ާއޮތް ާކައިރިވެފައި  2840ާނިމުމ އި

ނޑަށްާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ހުށަހަޅ ލ ނެާފުރުޞަތުާލިބުންނަމަާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރުއަދ ކުރީމުސް.ާއަޅުގަ

ާވަ ާމިކަމަކީ ނޑުާއިނގޭ ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމައްސަލައެއްކަން. ާޙައްސ ސީ ރަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުެުންގެ ާދެއްވީތީ. ާއެފުރުޞަތު ާބޭނުންކުރ ނަން މިފުރުޞަތުގެ

ާދ އިރ ކަމުގައިވާ  ާތަމްސީލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާމައްސަލައަކީ، ާމުސ ރ ގެ މެންބަރުންގެ

ނޑ ާވ ހަކަދައްކަވ ފައިވާ ކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާރައްޔިތުންގެާތެރެއި  2845ންާއަޅުގަ

ާއެބޭފުޅުންާ ާކަމެއްނޫން. ާހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވ  ާބޭފުޅުން ގިނަ
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ާގެއަށްާ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ދެކެވަޑައިގަންނަވ ގޮތުގައި

ާ ާއޮންނަ ާހަމަޖެހިފައި ާމިހ ރު ާނިސްބަތުނ62000ާާްގެންދިއުމަށް ރުފިޔ އަކީ

ާއަ ާވަރަެަށްބޮޑު 42500ާާދަދެއް. ާމުސ ރައަކ އި، ާމ ލ20000ާާީރުފިޔ ގެ ރުފިޔ ގެ

ާ  2850ރުފިޔ ާކޮންމެާމަހަކުާގެއަށ62500ާާްޢިނ ޔަތ އެކުާއުވިދިޔަާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުން

ާސަބަބުތައްާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމައްސަލ ގައި ާމި ާހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ގެންދަވ .

12000ާށް،ާމ ލީާޢިނ ޔަތްތައްާރުފިޔ އަށްާމުސ ރަާކުޑަކ25000ާޮއެހެންާހުރުމުންާ

ާސަބަބުތައްާ ާތަފ ތު ާހުށަހަޅ  ާމިމައްސަލަ ނޑު ާއަޅުގަ ާތިރިކޮށްދެއްވުމަށް. ރުފިޔ އަށް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރު ާކަމަކީ، ާފުރަތަމަ އެބަހުރި.

ާއައުމުާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޢަމަލުކުރެވެމުންދ  ާމިހ ރު ާމުސ ރައަކީ  2855ގެާލިބިވަޑައިގަންނަވ 

ާއެއްސަބަބު.ާ ާއެއީ ާކަމަކަށްވ ކަން. ާނިންމަވ ފައިވ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ކުރިން

ާދައުލަތުގެާ ާމުސ ރައަކީ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާސަބަބަކީ، ދެވަނަ

ާމުސ ރަާ ާޢިއްޒަތްތެރިންގެ ާއެކިއެކި ާމަޤ މުތަކުގެ ާއެހެން މަތީ

ނޑެއްކަމުގަާ ާމިންގަ ނޑައެޅުއްވުމުގައިވެސް ާބައްލަވާ ކަ ާއަސ ސެއްކަމުގައި އި،

ާމެންބަރުންގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންކަމުން ާވެފައި. ާމިއޮންނަނީ ާމިހ ރު  2860ނިސްބަތަކަށް

ާބޭފުޅުންގެާ ާތިއްބަވ  ާމުޢައްސަސ ތަކުގައި ާއެހެން ާދައުލަތުގެ ާބޮޑުވުމަކީ މުސ ރަ

ާއޮންނަ ާވ ކަމަކަށް ާސަބަބަކަށް ާވަރަށްބޮޑު ާދިއުމަށް ާއުފުލިގެން ނީާމުސ ރަތަށްވެސް

ާއިޤްތިޞ ދީާ ާދަތުރުކުރަމުންމިދ  ާދިވެހިރ އްޖެ ާމިވަގުތު ާކަމަކީ، ާތިންވަނަ ވެފައި.

ާމަތީާ ާނުވަތަ ާމަޤ މުތަކުގައި ާއިސް ާދައުލަތުގެ ާތެރޭގައި ާދަތިތަކުގެ ާމ ލީ އަދި

ާއިތުރުވެގެންާ ާމިހ ބޮޑުތަން ާމުސ ރަ ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްބަވ  ާމަޤ މުތަކުގައި  2865ފަންތީގެ

ާޚަރަދުާ ާޖަމ ޢީ ާއޭގެ ާއުފުއްލަވަންާދިއުމަކީ ާސަރުކ ރަށް ާބުރަ ގެ

ާލުއެއްާ ާއެކަމަށްވެސް ާނުވ ނެތީވެ ާފަސޭހަފުޅުކަމަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަކަށް ާހަތަރުވަނަ ގެނައުން.

ާއަޅުގަނޑުމެންާ ާދެކޭގޮތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެއްސަބަބަކީ ާހުށަހެޅި މިމައްސަލަ

ާހެއްދެވިާފުރި ާހަމައެކަނި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލަންވ ނީ ާއިތުބ ރުކޮށްފައި  2870ހަމައަށް

ާއޮޑިޓްކުރެވެންވ ނެާ ާކަމަކީވެސް ާއެހެންހުރިހ  ާކަންކަމަށް. ާގުޅުންހުރި ފަރ ތ އި

ާ ާވ ހަކައަކީ، ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާމިދެވެނ62500ާާީކަންތައްތައް. ރުފިޔ 

ާގެ ާއެކްރެޓަރީއެއް ާހިންގުމަށ އި،ާސަބަބުތަކަކަށްޓަކައޭ. ާއޮފީހެއް ންގުޅޭށ އި،
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ާއެކަމަކުާ ާބައްލަވ ފައި. ާކަމެއްކުރައްވ ނެކަމަށް ާމިހުރިހ  ާދަތުރުކުރުމަށ އި ދ އިރ އަށް

 2875ޙަޤީޤަތަކީާކޮންމެާމެންބަރަކުާދ އިރ ތަކަށްާދަތުރެއްވެސްާއެާބީދައަކުންާނުކުރައްވ .ާ

ާނުބަހައްޓަ ާސެކްރެޓަރީއެއްވެސް ާނުގެންގުޅުއްވ . ާޕ ލިމެންޓްރީާއޮފީހެއްވެސް ވ .

ާނުހުރޭ.ާ ާމީހަކުވެސް ާއަދ ކުރ  ާވަޒީފ އެއް ާޚ އްޞަ ާކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްތައް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިހ ރުގެ ާމިދަންނަވަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގެ މިދިޔަ

ާއެއްޗެއްާ ާމެންބަރަކަށް ާއެހެން ާފަހަރެއްގައިވެސް ާވ ހަކައެއްނޫން. މެންބަރުންގެ

ާ ާކުއްޔަށްާދަންނަވަނީކީނޫން. ާއެއްޗަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ  2880އެހެންވީމަ،

ާމެންބަރަކަށް،ާ ާގެންގުޅުއްވ  ާއޮފީހެއް ާމެންބަރަކަށް، ާހުންނަވ  ގެއެއްގައި

ާދަތުރުކުރައްވާ  ާމަސައްކަތުގެ ާމެންބަރަކަށް،ާމަޖިލީހުގެ ާގެންގުޅުއްވ  ސެކްރެޓެރީއެއް

ާނިސްބަތަާ ާވަކި ާޚަރަދުތަކަށް ާއެކުރައްވ  ާއަނބުރާ މެންބަރަކު ާފައިސ  ކަށް

ާމ ރަނގަޅޭާ ާގެންގުޅުއްވިކަމަށްވިޔަސް ާއިދ ރ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާނިޒ މެއް ދެއްވ ކަހަލަ

ާ ާމެންބަރަކަށ62500ާާްޖުމްލަކޮށް ާމަޖިލީހުގެ ާއުރައަކަށްލ ފައި ާސިޓީ  2885ރުފިޔ 

ާމުސ ރަާ ާއެހެންވީމަ، ާކުރުމަށް. ާއޭގެއިން ާކަމެއް ާކުރ ނެ ާއޭނަ ދިނުމަށްވުރެ

ާމަޖި ާއަނބުރާ ކުޑަކޮށްފައި ާފައިސ  ާޚަރަދުތަކަށް ާހިނގަމުންދ  ާގުޅޭގޮތުން ލީހ އި

ާފެންނ ތީވެާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާރަނގަޅުވ ނެކަމަށް ާއޮތުންވެްސ ާނިޒ މެއް ާކަހަލަ ލިބޭނެ

ާމެދުާ ާމައްސަލައ އި ާމި ާމިމައްސަލައަކީ. ާމައްަސލައެއް ާހުށަހެޅި ނޑު އަޅުގަ

ާއެާ ާވަރަށް ާހިތްޕުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާއެނގޭ ނޑަށް ާޝުޢޫރުތައްާއަޅުގަ  2890ހެންކަހަލަ

ާއަޅުގަނޑުާ ާމަޢ ފަށްއެދުމ އެކު ާއެކަންކަމަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ހުރެދ ނެކަން.

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާކޮށްލީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާޙައިޞިއްޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާކަމެއް ކުރަންޖެހޭ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ނޑުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިާާޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތުއަރުވަން  2895މިހ ރު

އައިޓަމްގެާދަށުންާއަޅުގަނޑުާޤަސްދުކޮށްފައިާއޮތީާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާ

ާދ އިރ ގ5ާާެ ާބިލެއްދޫ ާބުރުގައި. ާފުރަތަމަ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތެއް މިނެޓްގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .

ާ

ާމުސ ރައިގެާާޢިއްޒަތްތެރިާބިލެްއދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  2900ާރައީސް،
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ާާހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ  ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށ62000ާާްގޮތުގައި ާއަޅުގަ ާތ ރީޚް ާއޮތްގޮތުގެ ާޖެހިފައި ުރފިޔ 

ާދ އިރ ތަކަށްާ ާމެންބަރުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިނގޭ. އެބަ

ވ ހަކަާދެންމެާއެާހުށަހެޅުއްވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާާދަރުތުނުކުރައްވ 

ާގޮސްފައިާ ާފަހަރަކު ާލޯންޗެއްގައި ާދަރުތުކުރަން ާދ އިރ އަށް ާހިމެނޭ ނޑު އަޅުގަ

ާ 13000ާާއައުމަކީ ާދަތުރުކުރުމަކ14000ާާީނުވަތަ ާއަނެއްރަށަށް  2905ރުފިޔ .ާއެއްރަށުން

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޚަރަދުބޮޑުކަމެއް. ާއެާއެހ މެ ާއެދެނީ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ސް،

ާ ާބޭނުންވަނީ ާސ ފުކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރެން ާމެންބަރު 25000ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާދަށުންތޯ،12000ާާރުފިޔ އ އި ާމިންގަނޑެއްގެ ާކޮން ާއޮތީ ާނިންމަވ ފައި ރުފިޔ 

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑު ާއަދި ާބޭނުން. ާސ ފުކޮށްލަން ނޑު އަޅުގަ

ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރިާ، ާއެ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި  2910މިއަދު

ާމުހިންމުާ ާއެންމެ ާސަލ މަތ ބެހޭ ާޤައުމީ ާކޮންކަމެއްތޯ. ާހުށަހެޅުއްވީ މެންބަރު

ާއެމީހުންނަށްާ ާވަކިކުރުމަށް ާވެރިން ާއިސް ާސިފައިންގެ ާބަލަހައްޓ  މުޢައްސަސ 

ާޢިއް ާމި ާބަޔަކީ ާލައްވ  ާމަޤ މަށް ާއެ ާއެމީހުން ާބައެއް، ާމަޖިލީހުގެާޖަވ ބުދޭ ޒަތްތެރި

ާ ާހުށަހެޅުއްވީ ާއެ ާމިއަދު ާމެންބަރުންނަށް ާއެ ރުފިޔ ގ37000ާާެމެންބަރުންކަން.

ާޙަވ ލުވެާ ާކަންކަން ާމުހިންމު ާމިހ  ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދެއްވަން.  2915މުސ ރައެއް

ާމިކަންކަންާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމުސ ރައެއްދީގެން ާކުޑަކުޑަ ާމީހުންނަށް ތިބޭ

ާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ އެކުާކުރެވޭނެތޯ.ާޢި އްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަނޑުާމިހިރީ

ާމިވަރުާ ާނުފެނޭ ާއަދި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުޑަކުރަން. ާމިއަށްވުރެވެސް ާއަދި ާމުސ ރަ މި

ާފެންނަނީ.ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާއަދިާމިއަށްވުރެ،ާމިހ ރުާ ބޮޑުކަމަށްާއަޅުގަނޑަށް

ާމިޤައުމުގެ ާކުޑަކުރަން. ާމިޤައުމުގެާާއޮތްވަރަށްވުރެވެސް ާަރނގަޅުކޮށް  2920ކަންކަން

ާވިސްނަންޖެހޭ.ާ ާރަނގަޅުގޮތުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިއަށްގެންދ ނަމަ ކަންކަން

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ާމަޤްޞަދުތައް ާސިޔ ސީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާމިބުނަނީާ ާއެއްދުވަހު ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުޖެހޭ. ާހަލ ކުކުރ ކަށް މުޢައްސަސ ތައް

ާހުރިހާ އަ ާމިޤައުމުގެ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ާމިތަނަށްާ ާމިބުނަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަނެއްދުވަހު ާހިނގ ށޭ. ާޙަވ ލުކުރަމ   2925ޒިންމ އެއް

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދީގެންނުވ ނޭ. ާއެއްޗެއް ާއެއްވެސް ާއެމީހުންނަށް ހުއްޓިތިބެ

ާކޮންގޮތަ ާދެކޮޅުޖައްސ ނީ ާބޭނުންވޭ.ާމިކަން ާސ ފުކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ކުންތޯ
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ާމިމައްސަލަާ ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންކަމ އެކު

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާދިރ ސ ކުރުމަށް.ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާފޮނުވ  ކޮމިޓީއަކަށް

ާމެންބަ ާވަރަށްގިނަ ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ާމިހ ރު ާމަޖިލީހުގައި ާމި  2930ރުންނަކީާރައީސް،

އެކިާރަށްރަށުންާރ އްޖޭގެާއެކިާކަންކޮޅުތަކުންާއެކިާދ އިރ ތަކުންާހޮވިވަޑައިގެންާމިާ

ާނުހަނުާ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާމެންބަރުންނޭ. ާތިއްބެވި ާވަޑައިގެން ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަލީގައި،ާ ާމިކަންކަމުގެ ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ާތިބުމަށްޓަކައި ާމ ލޭގައި ާޚަރަދުތައް ގިނަ

ާކަންތައްތަކެއްކުރަން.ާމިދެން ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަލީގައި ާކަންތައްތަކުގެ ނެވި

ާމިާ ާއިންތިޚ ބުގެ، ާމިދިޔަ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާސ ފުކޮށް ާއަޅުގަނޑު  2935އަދި

ާ ާހިމެނިފައ16ާާިވޭތުވެދިޔަ ާމައްޗަށް ާނިޒ މުގެ ާޕ ޓީ ާމަޖިލީހަކީ ާރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ާމަޖިލީ ާމިހ ރު ާމަޖިލީހެއްނޫން. ާއޮތްާއޮތް ާއެކުލެވިފައި ާމައްޗަށް ާނިޒ މުގެ ާޕ ޓީ ހަކީ

ާމިހ ރުާ ާމެންބަރުންތައް ާޕ ލިމެންޓްގެ ާއެބަހުރޭ. ާގްރޫޕުތައް ާޕ ލިމެންޓްރީ މަޖިލީހެއް.

ާގްރޫޕްގެާ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެބޭބޭފުޅުންގެ ާމަސައްކަތްކުރައްވަނީ ގުރޫޕްތަކުގައި

ާމެންބަރުންާ ާހޮވިވަޑައިގެންނެވި ާވަކިވަކިން ާއޮފީސްާއޮފިސްތަކުގައި. ާވަކިވަކި  2940ނަށް

ނޑައެޅިފައިާ ާމިކަ ާމިހ ރު ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ހުންނަންޖެހިދ ނެ.

އޮތްާމުސ ރައިގެާއޮނިގަނޑުާއިތުރަށްާދިރ ސ ކުރަން.ާދިރ ސ ކޮށްާއެއަށްާގޮތްތަކެއްާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާ ނިންމަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުގަ

ާމެންބަރެއްގެާމެ ާމަޖިލީހުގެ ާރިވެތިގޮތުގައި ާދިރިއުޅެވޭނެ ާއެކަށޭނަ ންބަރުންނަށް

ާފަރ ތުންާ ާރައްޔިތުެުންގެ ާއުޖޫރައެއް ާވަރުގެ ާއަދ ކުރެވޭނެ ާމަޤ މު  2945ޙައިޞިއްޔަތުން

ނޑުާ ާމުސްތަޙިއްލުކަމެކޭ.ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމަކީ ާރަނގަޅުގޮތުގައި ާމަޖިލިސް ާމި ނުލިބި

ާރ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެންމެާދަންނަވ ނީ ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޮހެލަން އްޖެއިން

ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކަންތަކޭ. ާފަސ ދައިގެ ާމިވަނީ ާއެއްކަމަކަށް މުހިންމު

ާއަޅުގަނޑުާ ާބޭނުންވ ނަމަ ާވައްދަން ާކަންތައް ާފަސ ދައިގެ ާތެރެއަށް މެންބަރުންގެ

ާމު ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑޭ.ާދަންނަވ ނީ ާއަދި  2950ސ ރަ

ާމައްސަލަާ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު އެހެންކަމުން

ާ ާކޮމިޓީއަކަށް. ާހުށަހަޅަމޭ ނޑު ާފޮނުވުމަށްޓަކައ7ާާިއަޅުގަ ާކޮމިޓީއަކަށް މެންބަރުންގެ

މިާމަޖިލީހުންާކޮމިޓީއެއްާހޮއްވަވ ާއެކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ
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ނޑުމެންާމިާމައްސަލ ގައިާދެންާއިތުރަށްާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުގަ

ާއޮންނ ނީާ ާޖަލްސ ގައި ާމ ދަމ ގެ ާޖަލްސ އެއްގައި. ާއޮންނަ ާދެން ވ ހަކަދައްކ ނީ

ާގަވ އިާ ާވ ހަކަދެއްކުން.ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން ާބިލުތަކ  ާފޮނުއްވ ފައިވ  ދުާސަރުކ ރުން

ހަމަޖެހިފައިާއޮންނަގޮތުންާއަމިއްލަާމެންބަރުންނަށްާޚ އްޞަކުރެވިފައިވ ާދުވަހަށްފަހުާ

 2960ާދެންއޮންނަނީާސަރުކ ރުގެާބިލުތަކަށްާއޮންނަާދެދުވަސް.ާ

ާ
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އޮންނ ނީާއެމަސައްކަތައިގެންާކުރިއަށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެންާމ ދަމާ  ާދިއުން.ާާއެހެންވީމ ,ާއަޅުގަ
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