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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /11 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  11ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް   އަންާގރަ ވީ  2009 ޖޫން 23 ތާރީޚް: 

   1430 ދަލްއާޚިރާޖުމާ 29 

 

 ަގއި  9:02ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 

 ށް  11:02ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:00ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:31 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  57އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا އީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަ  ރިޔާސަތު: 

 
 ،  74، އިންޓަވަލް ފަހުން 72އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 74ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހު 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް   

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 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 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާ 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޔާމީން އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު ޖަލްސާގައިهللا އިންޓަވަލަްށ ފަހު މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  * 
 

 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމި 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފު 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 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  



 IV 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާ 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  

 ލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  

 
 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 
 ބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާެގ މެން  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 
އޮފް ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  އެންޑް    މިނިސްޓަރ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ، 

 އެންަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 
 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 4 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ77ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާާވަނ7ާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ުދަވސްއަންގ ރ002ާަާޖޫނާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلى



. .ުސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލ10 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްެބވީ ާވަޑަިއގެން ާމަޖިލީހަށް ާމިހ ރު ާމެންބަރުން.38ާާމިއަދު ޢިްއޒަތްތެރި

ާމެންބަރަކުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއޮތީ ާނަންބަރަކަށް ާުފރަތަމަ ާއެޖެންޑ ގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާުސވ ލު. ާކުރަްއވ  ާާކ ށިދޫވަޒީަރކ އި ާދ އިރ ެގ ާއިސްމ ޢީލްާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ާއެންްޑާާ،ޢަބްދުލްޙަމީދު ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިންގ، ާއޮފް  15މިނިސްޓަރ

ާއަސްލަމ ާ ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ުސވ ލު.ާާރައްވ ކުާއެންަވޔަރަންމަންޓް

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިއަްށވަަޑއިެގންނެވުމަށް ޢިްއޒަތްތެިރާާދ އިރ ގެާާކ ށިދޫާސުވ ލަިއގެން

ާާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާއިސްމ ޢީލްާބަރުމެން

ާ

ާާކ ށިދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޓްރ ންސްޕޯްޓާޝުކުރިއްޔ  ާހަުއސިންގ، ާއޮފް  20ާމިނިސްޓަރ

ާދަންނަވ ލަންާާމުޙަންމަދުާއަލްފ ޟިލްާއެްނވަޔަރަންމަންޓްާއެންޑްާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުްލޙަީމދުާ ާއަސްލަމަށް

ާކާކަެދއްެކވުން:ވ ހަ ާސުވ ލަީކ، ާރަށަކަށްވީނަމަވެސްާާުކޑަާވަރަށްާގޮތުންާބިމުގެާ.ގ ފަަރކީބޭނުންވ 

ާކ ރިސ ގައިާާސުނ މީާރަށަކަށްވެފައިާދިރިއުޅޭާގިނަމީހުންާހ ހަކަށްވުރެާއ ބ ދީަގއި

ާނިޒ މް ާރަށަކަށްވ ތީާތަޣައްޔަރުވެަފއިވާ ާފެންާހަލ ކުވެާާނަރުދަމ ގެ ާގ ފަުރގެ،

 25ާހަމަޖެހިފައިވޭތޯ.ާހައްދަވ ެދއްވ ޮގތަށްާފެންވަރަކަށްާރަނގަޅުާނިޒ މްާނަރުދަމ 

ާކިހ ތ ކުތޯ ާފެށޭވަރުވ ނީ ާމަސައްކަތް ާޢަމަލީގޮތުން އަދިާާ.ހަމަޖެހިފައިވ ނަމަ

ާނަރުދަމ  ާގެ ާބަެޖޓުއިމްޤ ނިޒ މު ާސަުރކ ރުގެ ާޝުކުރިއްޔ ާުކރައްވ ނީ ންތޯ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.
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ާޝުކުާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާސުނ މީާރިއްޔ  ާނިޒ މު ާނަރުަދމ  ާކ.ގ ފަުރގެ ާރައީސް.  30ާޢިްއޒަތްތެރި

ާރަނގަުޅާާއެންޑްާ ޓްރ ންސްޕޯޓްާ ާގ ފަރުަގއި ާތަޣައްޔަރުވެަފއިވ ީތއ ، ާފެން ާހަލ ުކވެ ާފަހު ާކ ރިޘ އަށް

ާކުރެާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާބެހޭގޮތުން ާމަަސއްކަތްކުރުމ  ާލ  ާިނޒ މެއް ާނަރުދަމ ގެ ާއްިވާފެންވަރަކަށް

ާމިހ ރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާާއަސްލަމް ާިސޔ ސަތެއްެގގޮތުން ާސަރުކ ުރގެ ާދަންނަވަންއޮތީ، ާޖަވ ުބގަިއ ސުވ ލުެގ

ާމިހެންާކިޔ ނަމަާއެކަންާ ާޔުޓިލިޓީޒް ފެނ އި،ާނަރުދަމ ާއަދިާކަރަންޓްާއެއްކޮށްލ ފައި

ާޕ ޓްނަ ާޕްރައިވެޓް ާޕަބްލިކް ާނިންމަވ ފަިއއޮތްގޮަތކީ ާސަރުކ ރުން  35ރޝިްޕާކުރުމަށް

ާއުފައްދ ަފއިާ ާަސރުކ ރުން ާއުފެދިފައިހުރި ާމިހ ުރާރ އްޖޭަގއި ާތެރެއިން ޕްރޮގްރ މެްއގެ

ާއެީކގަިއާ ާުކންފުނިތަކ އި ާޔުޓިލިޓީޒް ާކުރަމުންއައި ާއޮޕަރޭްޓ ާމީގެކުރިންެވސް އަދި

ާިވޔަފ ރީެގާ ާއެީކގަިއ ާއެބަޔަކ ިއ ާހޯދަިއ، ާޕ ޓްނަރސްތަކެއް ާވެންޗަރ ޖޮއިންޓް

ްތކޮށްާަރއްޔިތުންނަށްާއެޚިދުމަތްާފޯރުޮކށްދިނުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއުސޫލުންާމިމަސައްކަ

ާތެރޭަގިއާ ާރަށްތަކުެގ ާނެްތ ާލިބިފައި ާޚިދުމަތް ާމި ާރ އްޖޭަގއި ާހަމަ  40ކ.ގ ފަރަީކވެްސ

ނޑަކަްށާ ހިމެނޭާއެއްާރަށް.ާމިހ ތަނަށްާމިާޚިދުމަތްާރ އްޖޭގައިާލިބިފައިމިއޮތީާގ ްތގަ

ާހުރިހ  ރަށަކަށްާއެބަޖެހޭާފެނ އިާނަރުދަމ ގެާޚިދުމަތްާާތޭވީހަކަށްާރަށުަގއި.ާބ ކީހުރި

ާކެރިފޯރ ާ ާސަރުކ ރަށް ާލ ޒިުމވެސްކުރ ކަމެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ފޯރުކޮށްދޭން.

ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ.ާ ާމިޚިދުމަތް ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާރަށަކަށް ާހުރިހ  މިންވަރަކުން

ާސަރު ާިމގެންދަނީ ާަމސައްކަތްކުރަމުން ާސަުރކ ރުން ާބަޖެޓުންާއެހެންވީމ ،  45ކ ރުެގ

އެމަސައްކަތްާކުރުުމގެާބަދަލުަގއި،ާޕަބްލިކްާޕްރަިއވެޓްާޕ ޓްނަރޝިޕްާޕްރޮގްރ މެއްެގާ

ާމިހ ތަނަށްާ ާކުުރމުގެގޮތުން ާމިމަސައްކަތް ާުކރުމަށް. ާމިމަސައްކަތް ތެރެއިން

ާޔުޓިލިޓީްޒާ ާުއފެދިފައިހުރި ާމިހ ރު ާމިކަމަށްޓަކައި ާމަަސއްކަތަީކ ކުރެވިފަިއއޮތް

ާބަޔަީކާކުންފުނިތަކ  ާބައިވެިރވ ނެ ާޕ ޓްނަރުންެގގޮުތގަިއ ާޮޗއިންްޓވެންޗަރ އިެއކީަގއި

ާ ާފުރުޞަތަށް ާހުޅުވ ލި ާސަރުކ ރުްނ ާބެލުމަށް ާއެމީހުންގ21ާާެކޮބައިތޯ  50ފަރ ތަކުން

ާހުށަހަޅ ފައިވޭ.ާ ާފ ހަގަކޮށް ާހުރިކަން ާމިކަމަށް ާޝަޢުޤުވެރިކަން ާނޫނީ އިންޓްރެސްޓް

ާސަރުކ ރު ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހުށަހެޅި ާނޫީނާދެން ާޕްރޮޕޯސަލްއެއް ާރިްކއެސްޓްކޮްށ ން

ާ ާޮޑކިއުމަންޓްސް 1ާާއ ރު.އެފް.ޕީ ާފޮނުްއވ ފައި.ާއެ ާވަނީ ާއ ިއ12ާާޖޫންގައި ޖުލައި

ާޕްރޮޕޯސަލްާ ާފަރ ތްތަކުން ާކުރިމަތިލ ނެ ާއެކަމަށް ާތެރެިއން ާމިފަރ ތްތަކުގެ ހަމައަށް

ާއެހެްނވީމ ،ާސަރުކާ  ާދެިވފައިވ ނީ. ާޑެޑްލައިންެއއް  55އުންމީދުމިކުރަނީާާރުންހުށަހަޅަން

ާފަރ ތްތަކ އިާ ާހުށަހަޅ  ާޕްރޮޕޯސަލް ާތެރެއިން ާފަރ ތްތަކުގެ ާޝަޢުޤުވެރިވ  މިކަމަށް
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ާނޫނީާ ާފަހުކޮޅު ާއޯގަސްޓް ާދެވޭނެކަމަށް ާހަމައަށް ާެއގްރީމަންޓަކ އި އެީކގައި

ާއުންމީދުކުރަނީާ ާމި ާސަރުކ ރުން ާދެން ާމިބަލަނީ. ާދެވޭނެކަމަްށ އެހ ކަށްހިސ ބަށް

ާކުރު ާއޮްތކަންާމިމަސައްކަތް ާޤ އިމްވެފައި ާރ އްޖޭަގިއ ާެވއްޓެއް ާރަނގަޅު މުަގއި

ާއެބަާ ާޮކންފިޑެންސްވެސް ާއިންވެސްޓަރުްނގެ ާއެނގެން.  60އިންވެސްޓަރުންނަްށވެސް

ާމަޖިލީހުެގާ ާވެއިުތވެދިޔަ ާމި ާކުރީަގއި ާޚ އްޞަކޮށް ާޙ ލަތުގައި ާބައެއް ލިބެންޖެހޭ.

ާމިކަންތައް ާސަރުކ ރުން ާކޮންމެވެްސވަރަކަްށ ާމިމަސައްކަތ ިއާާދައުރުަގއި ކުރައްވ ،

ާބަލ ފައިާ ާދެކެވުުނާވ ހަކަތަކަށް ާމިތަނުގައި ާޚިޔ ލ އި ާފ ޅުކުރައްވ ަފއިހުރި ބެހޭގޮތުން

ކޮންމެވެްސވަރަކަށްާއިްނވެސްަޓރުންގެާކޮންފިޑެންސްާެގއްލޭޮގތްާއެބަވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާ

ާރައް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޕްރޮގްރ މްތަކުގައި ާމިކަހަލަ ާހިންގ   65ޔިތުންގެާސަރުކ ރުން

ާމިކަންާ ާެއއްބ ރުލުމ އެކީަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންެގ ާއެއްބ ރުލުން. މަޖިލީހުގެ

ާިމާ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެްއގޮތަަކށް ާއެންމެން ާމިކަމ  ާމ ހަޢުލުގަިއ ާސިޔ ީސ މިތ ނގެ

ާޔަޤީންކަމ އެކީަގިއާ ާތިބިަކން ާޤ އިމްކުރުމަށް ާވެއްެޓއް ާއެފަދަ ާފޯރުކޮށްދޭން ޚިދުމަތް

ާކުރިމައްޗެްއާއިންވެސްޓަރުން ާއެކަމަށް ާއިންވެސްޓަރުްނ ާނޫނިއްޔ  ާއެނގިެގން ނަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާަރއްޔިތުންެގ ާމިކަމުަގއި ާއެދެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،  70ނުލ ނެ.

އެއްބ ރުލުންެވސްާލިބެން.ާދެންހަމަާގ ފަރ އިާބެހޭގޮތުންާހަމަާޚ އްޞަކޮށްާދެންނެިވާ

ާމިދެން ާދަންނަަވންއޮތީ ާަޖވ ބުަގއި ާލ ފައޭާސުވ ލުގެ ާތެރެއިން ާޕްރޮގްރ މްތަކުގެ ނެވި

ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާގ ފަރުގެާމަަސއްކަްތވެސްާކުިރއަށްދ ނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގުޭޅގޮތުްނާޝުކުރިއްޔ  ާޖަވ ބ އި ާދެްއވި ާަވޒީރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަީޒރު.  75ިޢއްޒަތްތެރި

ާބޭނުންފުޅު ާކުަރއްވަްނ ާސުވ ެލއް ާައޅުަގނުޑާއިތުރު ާތިއްބެވިނަމަ ާބޭފުޅުން ވ 

ާފުރުޞަތުާ ާއަޅުަގނޑު ާތިއްބެވިނަމަ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ އަރުވަން.

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާ

ާ80 

ާދެއްިވާޝުކުރިާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދެންމެ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއްޔ 

ާދަށުންނޭާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާ ާޕ ޓްނަރޝިޕްގެ ާޕްރައިވެޓް ާޕަބްލިކް ާވިދ ޅުެވއްޖެ، ާޖަވ ބުަގއި
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ާދުނިޭޔގެާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސުވ ަލކީ ާައޅުަގނުޑެގ ާެއހެންނަމަވެސް، ާކުންފުނިތައް. ޔުޓިލިޓީޒް

ާބޮޑަށްާއިޤްތިޞ ދަ ާވަރަށް ާތަޙައްމަލު ާހީނަރުކަމުގެ ާބޮޑު ާއައިސްަފއިމިވ  ށް

ާއިންެވސްޓަރުންެގާ ާދުނިޭޔގެ ާވަގުތެްއގައި ާިޙއްޞ ކުަރމުންދ   85ދިވެހިރ އްޖެވެސް

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާލިބިދ ނެތޯއޭ. ާއިންވެސްޓަރުން ާކަމަކަށް ާމިފަދަ ތެރެއިން

ާރައީސް.ާ
ާ

ާޝުކުރިާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ނުޑގެާއްޔ  ާއަޅުގަ ާޔަީޤނެއްނޫން ާއެހ  ާއަޅުަގނޑަކަށް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި

ާގުޅެީނކީ.ާާާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާސުވ ލު ާއެދެންނެިވ ާކިހ ވަރަކަށްކަެމއް ާުސވ ލ އި  90ާމިއަދުގެ

ާމިންވަަރކުންާެއސުވ ލަްށާޖަވ ބުދެވޭތޯާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާުމޙަންަމދުާ ނޑަްށާވީ ާބަލ ނަން.ާާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާއެންމެހާ ާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާއެނޭގ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާއިޤްތިޞ ދީާ ާމިވަގުުތގެ ާދުނިޔޭގެ ާހަމަ ާއެނގިަވަޑއިގަންަނވ ނެ މެންބަރުންނަށްވެސް

ާމިހެންާ ާޙ ލަތު ާއިޤްިތޞ ދީ ާދުނިޔޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކިހިނެއްކަން. ޙ ލަތުހުރީ

ާއަތްއުރ ަލިއގެންާހު ާނުކޮށް ާކަމެއް ާނެތް ނުޑމެންނަކަށެއް ާއަުޅގަ ާކިޔ ފައި  95ރީމައޭ

ާއެބަތިބިތޯާ ާޮކންބައެއްތޯ، ާމަސައްކަތްކުރަން ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ތިބެވޭކަށެްއ.

ާމިހެންާ ާޙ ލަތު ާއިޤްިތޞ ދީ ާދުނިޭޔގެ ާަޝޢުޤުވެރިވ ނެ. ާމިކަމަށް އެްއވެސްބަަޔކު

ާދުނިޔޭަގއިާ ާމީހުންާާހުރިކަމުގަިއވިޔަްސ ާހުރި ާފައިސ  ާމަދުީވކީެއއްނޫން. ފައިސ 

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާކޮންމެވެސްބަަޔކު ާެއހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާފައިސ  އަތުަގއި

ާ ާހ މަކޮށްފައި ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާޝަޢުޤުވެރިކަންހުރިކަން ާހުޅުވ ލީމ   21ާ100މިކަމަށް

ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެފަރ ތްތަކުން ާއެހެްނވީމ ، ާއެބަވޭ. ޤަބޫލެއްނުކުރަންާާފަރ ތަކުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންަނމަވެސް، ާކުރިކަމަކަެށއް. ާހުސްކަމެްއެގގޮތުަގިއ އެއީހަމަ

ާ ާމިދަންނަވަނީކީ ާޝަޢުޤުވެރިކަްނ21ާާކޮންމެހެން ާއެ ފަރ ތުން

ާހުށަހަޅ ނެާ ާޕްރޮޕޯސަލް ާއަދި ާފަރ ތަކުން ާއެހުރިހ  ހ މަކުރިކަމުގަިއވިަޔސް

ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަމަުކ ާނޫން. ާކޮންމެވެސްާވ ހަކަެއްއވެސް ާއުންމީދުކުރަން ާއެބަ  105މެން

ާހުށަހަޅ ނެކަމަށް.ާ ާޕްރޮޯޕސަލް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބޭނުންިހފ  ާމިފުރުޞަތުގެ ބަޔަކު

ާހަމަާ ާޮކންމެވެސްބަޔަކަށް ާދުވަސްތަކަކީ ާއުނދަގޫ ާމިކަހަލަ ާޙ ލަތްތަކުަގއި ބައެއް

ާއޮޕަޓުނި ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ާދުވަްސތަކެއް. ާހުރިއިުރާއޮޕަޓުނިޓީައކަށްވެްސވ  ޓީސް

އެކަމަށްާބަަޔކުާޝަޢުުޤވެރިަކންާހ މަކޮށް،ާެއކަމަށްާކުރިމަިތލ ނެކަމަށްާސަރުކ ރުންާ

 110ާއުންމީދުކުރަން.
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ާ

ާސ ފުކޮށްލަންާާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާައރިހުން ާމިނިސްޓަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑު ާޝުކުރިއްޔ .

ާކ.ގ ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރައްވ ާބޭނުންވަނީ ާބެހޭގޮތުން ާހައްދަވ ދެއްވުމ  ާނިޒ މެއް ާނަރުދަމ  ފަރުަގއި

ާމިހ ރުާ ާސަރުކ ރުން ާބޭނުމީ ާސ ފުކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު ާގުޭޅގޮތުން ސުވ ލ އި

ާއުފެޭދާ ާގުިޅގެން ާސަރުކ ރ އި ާފަރ ތްތަކ އި ާއަމިއްަލ  115ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާސަ ާކުރުމަށް ާމަސައްކަތްތަްއ ާމިފަދަ ާދަށުްނ ރުކ ރުްނާޕ ޓްނަރޝިޕެއްގެ

ާލޯނުާ ާނުވަތަ ާބަޖެޓް ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރުން ާކުީރގެ ޤަސްދުކުރަްއވ އިުރ،

ާއެހުށަހަޅުއްވ ގޮތަށްާ ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ާުކރުމަށް ާމިކަންކަން ނަގަިއގެން

ހުށަހެޅުމުގެާކޮބައިތޯާމީގެާތަފ ތަކީ.ާއަދިާޤައުމަށ އިާރަްއޔިތުންނަށްާމީގެާސަބަބުންާ

 120ާކީާކޮަބިއތޯާވިދ ޅުވެެދއްވަފ ނަންތޯ.ާލިބިގެންދ ނެާފައިދ އަ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަޔަޤީންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،

ާސިޔ ސަތުތަކަކަްށވެްސާާާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާބަދަުލވުމ އެީކަގއި ާސަުރކ ރެއް ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާތަރައްޤީކުރުމުގަިއާާާުމޙަންަމދުާޓްއެްނވަޔަރަްނމަން ާޤަުއމު ާސިޔ ސަަތކީ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއަންނ ނެ. ާބަދަލުތަކެއް

ެެއްެކވުން:  125އަމިއްލަާފަރ ތްތަުކގެާޙިްއޞ ެވސްާގެްނގުޅުން.ާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކުގެާިޙއްޞ ާހަމަާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއެޫނންގޮތަކަށް ާގެްނގުޅުން. ާމިފެންނަނީާާބޮޑުގޮތަކަްށ މިހ ރު

ާއަސ ސީާ ާމިކަހަލަ ާފޯރުކޮށްދޭންވެފައިހުރި ާދޭން، ާރައްޔިތުންނަްށ ސަރުކ ރަށް

ާައޅުަގނުޑާ ާެއއްޮގތަކަށްވެސް ާދަތިވ ނެކަމަށް. ާވަރަށް ާފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް

ާނޫނީާ ާގޯީހއެކޭ. ާކުރެްއވިގޮތް ާއެކަން ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާނޫން ދަންނަވަނީކީެއއް

ާއެހެން ާއެހެންނަމަވެްސ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާާއެކަން ާވ ހަަކެއއްވެްސާނޫން.  130ނުވ ނެ

ާތަޖުރިބ ކުރެވެނީ ާމި ާމިހ ރު ާއަމިއްަލާާމި ާޤަބޫލުމިކުރެވެނީ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ފަރ ތްތަކުގެާޙިއްޞ ،ާއަމިއްަލާފަރ ތްތައްާމީގެތެރެއަށްާގެެނސްގެންާއެހެންާމިކަްނާ

ާލި ާލުޔެއް ާމިކަމުަގއި ާސަރުކ ރަށް ާކޮންމެާކުރީމައޭ ާލިބޭ ާސަރުކ ރަށް ާއަދި ބޭނީ

ލުޔަކީާހަމަާޭއގެާސަބަބުންާަފއިދ ކުރ ނެާކަެމއްެގާގޮުތގަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާީމގަިއާމިާ

 135ދެާމޮޑެލްގައިާހުރިާތަފ ތަކީާޮކބައިތޯާެއކުރެްއވިާުސވ ލުަގއިާޖަވ ބުަގއިާދަންނަވަންާ

ާއަމި ާފަރުދުންގެ ާއަމިއްަލ ާމީގައި ާހަމަ ާތަފ ތަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ އްަލާއޮތީ،

ވިޔަފ ިރވެރިންގެާޙިްއޞ ާރަްއޔިތުންނަށްާލިބެންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއާ
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ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާބަދަލުަގއި.ާޝުކުރިއްޔ  ާކަމެއްކުރުުމގެ ާހުރިހ  ގެންގުޅުމޭާސަުރކ ރުން

ާރައީސް.ާ

ާ140 

ާމިނިާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުުޅގަިއާޝުކުރިއްޔ  ާްސޓަރުގެ

ާއުފ ެވއްޖެާާއިލްޙ މްާއަްޙމަދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވަރަށް ާދެން ާވ ހަކަ. ާކުަރްއވ  ާަކންތައްތައް ާއުންމީދެްއަގއި ވިދ ޅުެވއްޖެ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާއުންމީދެއްަގއި ާކުރަްއވ ތީ. ާަކންތައްތައް ާއުންމީދެްއގަިއ އަޅުަގނުޑ

ާކުރަމޭ ާކަންތައްތަކެއްެވސް ާގިނަ ާވ ހަަކާާހ ދަ ާކުންފުންޏެއްގެ ާޔޫލިޓީ ދެއްތޯ.

 145ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާދެންާއެިގވަަޑިއަގންނަވ ނެާކަންނޭނޭގ،ާމިސުވ ލ އިާުގޅުންހުރިާގޮތަްށާ

ާކުލިާ ާތަނުގެ ާފީ، ާސްކޫލް ާއަދި ާފެންބިލު ާކަރަންޓ އި، ާއިނގޭތޯ. ގެންދ ނީ

ާޔޫޓިލިީޓާ ާތިބޭފުޅުން ާއަެނއްކ ވެްސ ާއުޭޅއިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުދެއްކިގެން

ާނަގ ާކު ާފައިސ  ާއަތުން ާަރއްޔިތުްނ ާއަނެއްކ ވެސް ާއުފައްަދއިގެްނ ންފުންޏެއް

ާކުރަމުންދާ  ާމިހ ރު ާއެނޫންަނމަ ާޤަބޫލުކުރެވޭތޯ. ާކުެރވިދ ނެކަަމށް މިކަންތައްތައް

ާފައިސ ާ ާރަށްރަށުން ާޤ އިމުކޮށްފައިވ  ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ާކޮބައިޯތ،ާމިހ ރުވެސް  150ކަމަކީ

ާއްވުންާއެދެން.ާުޝކުރިްއޔ .ނެގޭތޯ.ާމިާދެާސުވ ލުގެާަޖވ ބުދެ

ާ

ާފެށުމުެގާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާކޮްނމެކަމެއްވެސް ާހީވަނީ ނޑަށް ާަރީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނުލ ާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާއުންމީދަކ  ާއުންމީދެްއކުރުންހެން. ާހަމަ ާއޮންނަކަމަކީ ާކުރަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ

ާވެއްިޖއްޔ ާާދުާއެްނވަޔަރމަންޓްާމުަޙންމަާ ާމީހެއް ާނެތް ާއުންމީދެއް ާުނވ ނެ. ާެއްއވެްސާކަމެއް ާޔަޤީނުންވެސް  155ާހަމަ

ާއެހެންވީމަ،ާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެންނެވިދ ނެ. ާމަރުވެފައޭވެސް ާރޫޙ ނީގޮތުން ާއެހެރީ އެމީހ 

ާދެންާ ާމިގެންދަނީ. ާމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ އުންމީދަކ އެީކަގއި

ށްާމިާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުގައިާމިހ ރުެވސްާރައްޔިތުންނަށްާބިުލާރައްޔިތުންނަ

ާަޤއުމުަގއިާ ާހަމަ ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާނުކުެރވޭނެ ާަކންތައްތައް ާވ ހަކަ، ާއުޅޭ ނުދެއްކިގެން

ާޙ ލަތުވެސްާ ާމ ލީ ާޤައުމުގެ ާހަމަ ާގޯްސވ ވ ަރކަށް ާޙ ލަތު ާމ ލީ  160ސަރުކ ރުގެ

ާތަނެއް ާއެްއވެސް ާދުނިޔޭގެ ާގޯްސވަމުންދ ނެ. ާކުރ ަކމެއްނޫން ވަަނ12ާާަގއި

ނޑުމެންާއެބަާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ނޑުމެންާދިރިއުޅެމުންދ އިރުާއަުޅގަ ޤަރުނުގައިާއަުޅގަ

ާތަނެއްގައިވެްސާ ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާދިނުމުގައި ާސަރވިސަސް ާމުނިސިޕަލް މިކަހަލަ

ާދެންާ ާނަގ ކަން. ާފީއެއް ާޗ ޖެްއކުރ ކަން، ާއެސަރިވސަސްތަކަށް ާއުސޫލަކީ ގެންގުޅޭ
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 165ރުކ ރުތަކުންާއެކަންާކުރ ާގޮތަކީާެއކަންާނުކުރެޭވ،ާއެާފީާނުދެއްކޭާފަރ ތްތަކަށްާސަ

ާއެައުގާ ާނޫނީ ާނުކުރެވޭ ާތަޙައްމަލް ާއެކަން ާތިއްބަވ ނެ، ާތެރޭގައި ފަރުދުންގެ

ާއޮންނަާ ާބެލެން ާބަލ  ާކޮަބއިޯތ ާފަރ ތްތަކަީކ ާއެނުދެއްކޭނެ ާފަރ ތްތައް. ނުދެއްކޭނެ

ާެއބެލުމަ ާތެެރއިން ާސޯޝަލްާމެކޭނިޒަމެއްގެ ާދޭންޖެހޭ ާއެފަރ ތްތަކަކަށް ށްފަހު

ާމުޅިާ ާގޮތަކީ. ާުކރަމުންދ  ާެއކަން ާތަންތ ނގަިއވެސް ާއެހެްނ ާއެއީ ާދެނީ. ބެނެފިޓެއް

ާހެދީމަާ ާއެހެން ާކުރަނީެއއްނޫން. ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާއޮްނނަ ާހުޅުވ ލެވިފައި  170ޖަމ ޢަތަށް

ާސަރު ާމީހ އަށްވެްސ ާފަޤީރު ާއެންމެ ާމީހ އަްށވެސް ާމުއްސަނދި ކ ރުންާއެންމެ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާއެހެްނީވމ ، ާމިންވަރަކަށް. ާއެއް ާއެކުެރވެނީ ސަބްސިޑަިއޒް

ާނުކުރެޭވާ ާއެކަން ާކުރ އިރު ާއަގެއްެނގުމަށްފަހު ާހަމަ ާޚިދުމަތްތައް ާމި ފިކުރަކީ

ާގޮތަކަްށާ ާލިބިގަނެވޭނެ ާއެޚިދުމަތް ާފަރ ތްތަކަށް ާފަދަ ާނުގަނެވޭނެ ާލިބި އެޚިދުމަތް

 175ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާސަރުކ ރުންާސަބްސިޑީާދިނުން

ާ

ާރިޔ ޟް ާެމންަބރު ާދ އިރ ގެ ނުޑާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ އިާކޮށްލަްނާވިލުފުށީ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ ާުޝކުރިއްޔ 

ބޭޏުންވ ާސުވ ލަކީާކ ށިދޫގެާަނރުދަމ ާނިޒ މ އިާގުޅިގެންާިއސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާުގޅޭގޮތުްނާކ  ާސުވ ލ  ާކުރެއްިވ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ށިދޫ

 180ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ާގައިާވަރަށްާސ ުފކޮށްާއެަބއޮތްާނަރުދަމ 12ާާޤ ނުނުއަސ ސީގެާ

ާހުށަހެޅުމަކަްށާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެނގެނީ ާމިކަން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ނިޒ މުގެ

ނޑުާމިހުށަހެޅުންާހުށަހަޅ ފައިާާވ ތީގެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި.ާހަމަާޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ާރަްއޔިތުްނާ ާމިއޮތީ ާތެރޭގައި ާޙައްޤުތަުކގެ ާއަސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާއަދި މިއޮތީ

ާސަރުކ ރަށްާ ާނޫން. ާކުރ ގޮތަކަެށއް ާމިކަން ާަނގަިއގެން ާއަެގއް ާއެްއވެސް އަތުން

ާނިސްބަ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާކޮށްދެއްވަން. ާރައްޔިތުންނަށް ާމިކަން  185ތްވ ާމަޖުބޫރު

ާޮބޑަށްާ ާވަރަށް ާުސނ މީގައި ާފަދައިން ާއޮތް ާގުޅުން ާމިހުށަހެޅުމ ިއ ދ އިރ އަީކވެސް

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާއެކަން ާބައެއް. ާދިރުުއޅެމުންދ  ާޙ ެލއްަގއި ާނިކަމެތި ާޖެހި ޙ ލުގައި

ާހުިރާ ާޙ ލަތު ާއެތަންތަނުގައި ާމިހ ރުވެސް ާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ. މިނިސްޓަރަށް

ާޢިއްޒަ ާއެހެންވީަމ، ާއަރިހުންާގޮތް. ާމިނިސްޓަރ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ތްެތރި

ާއަުގާނަގ ގޮތަށްތޯާ ާައތުން ާަރއްޔިތުން ާކުރަްއވ ނީ ާމިަކން ާބޭނުންވަނީ  190ސ ފުކޮށްލަން

ާނޫންނަމަާ ާބިރެއްތޯ ާޮއތް ާަރއްޔިތުންނަށް ާއެއީ ާކުންފުިނތަކަކީ ާޔުލިޓީ ާވިދ ުޅވ  ތިޔަ



 8 

ާއެއީާ ާއުފަލެއްތޯ ާހިތްަހމަޖެހުމަކ އި ާއޮތް ނޑުެގާރައްޔިތުންނަށް ާއަުޅގަ ާއެީއ .

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާޤަސްދުުކރަން. ާދ ން ާއަޅުަގނޑު ާުސވ ލަކަްށ ާދެވަނަ ސުވ ލަކީ.

ާ ާއެނގޭ ާމެންބަރުންނަށ12ާާްއަޅުަގނޑަށް ާއެހެން ާއެހެންވީމަ، ާއޮތީ. މިނެޓް

ާނިންމ ލ ނަން.ާ ނުޑާއެިހސ ބުން ާއަުޅގަ ާކަމަކަށްވ ީތވެ ާމުހިންމު ާދިނުމަކީ  195ފުރުޞަތު

ާތެރިާަރީއސް.ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތް

ާ

ާޖަވ ބުދެއްވުމުަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިނިސްޓަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޖަވ ބުދެްއވީމަާ ާމިިނސްޓަރު ާތެޭރގައި ާދ އިރ ގެ ާުސވ ލު ާހުށަހެޅިފައިވ  މިއަދު

 200ާރަނގަޅުވ ނެ.

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ، ާބައުންޑަީރާާޝުކުރިއްޔ  ާއެ ާދަތިވޭ ާކުަޑކޮށް ާއަޅުަގނޑަށް ާރަީއސް.

ާައޅުަގނޑަްށާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާސުވ ލަށް ާކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަސްލުަގއި. ނަޑއެޅުން ާކަ

ާބަލ ނަން.ާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓްާުމޙަންަމދުާ ާއެރުވޭތޯ ާޖަވ ބު ާއަޅުަގނޑު ާމިންވަރަކުން ާޤ ބިލުކަންހުރި ާއަޅުަގނުޑގެ

ާރަްއޔިތުންނަށްާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާއޮީތީކއެއް ާބަޔ ންވެފައި ާެއވިދ ޅުިވގޮތަށް  205ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާކަމަްށާ ާދޭ،ާެއގޮތަކަށް ާސ ބަހަށް ާހިލޭ ާއަަގކ ނުލ  ާއެއްެވސް ާއެޚިދުމަތް ކޮންމެހެން

ޭވާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމ ނަެއއްާނުކުރެވޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމ ނަކުރެވެނީާއެބުނެ

ބަހުގެާމ ނައަކީާަރއްޔިތުންނަްށާއެކަންާލިބޭނެާގޮތަކަށްާއެަކންާއޮތުމޭ.ާރަްއޔިތުންެގާ

ާއެކަްނާ ާއަގުދީފައި ާތިއްަބވ ނީ ާކުީރގައި ާދަންނަވައިފިން، ާައޅުަގނޑު ތެރޭގައި

ާބަލައިނުގަނެވޭެނވަުރގެާ ާއެޚިދުމަތް ާދޭންޖެހުނީމަ ާައގެއް ާަރއްޔިތުންނަށް  210ކުރެޭވވަރުގެ

ާސަރު ާލިބޭނެާރައްޔިތުން. ާއެޚިދުމަތް ާފަރުދުންނަށް ާއެފަދަ ާިސޔ ސަތަކީ ކ ުރގެ

ާމީހަކުާ ާކުރަންޖެހޭ ާސަބްސިޑަިއްޒ ާއެއީ ާަދއްަކއިދިނުމޭ. ާެއއަގު ގޮތަކަށް

ާމިކަންތައްތަްއާ ާކުރުމޭ. ާއެކަން ާމިންވަރަކަށް ާކުރަންޖެހޭ ސަބްސިޑަިއޒް

ާމިމަާ ާެއބަހުރި. ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާބަިއަވރު ާވަރަށް ޖިލީހުގެާކުރުމަށްޓަކައި

ާއެބަާ ާޤ ނޫނުތައް ާކުރަންޖެހޭ.ާވަރަްށާގިނަ ާަކންތައްތައް ާގިނަ ާވަރަށް  215ތެރެއިންވެސް

ާބައިވަުރާ ާއެނގެންޖެހޭ. ާއެބަ ާމިންވަރު ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ާމީހުންނަށް ހެދެންޖެހޭ.

ާމިކަްނާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތެްއަގއި ާދެމެހެއްޓެނިވި ާއެބަޖެހޭ. ާކުރަން ކަންތައްތަެކއް

ާ ާއިޤްތިޞ ދުާކުރ ކަމަށްވަންޏ  ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮެތްއގައި ދެމެހެއްެޓިވނިވި
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ާސަރުކ ރަކަށްާ ާައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ާބޭނުންވ ކަމަށްވަންޏ  ާބ އްވަން ދަމަހައްޓ 

ާދެވޭާ ާހިލޭ ާހަމަ ާޚިދުމަތަކީ ާހުރިހ  ާއެއީ ާޚިދުމަތްތައް ާފޯރުކޮށްދޭ  220ރައްޔިތުންނަށް

ާަރއްޔިތުންނަކީާ ާއެއީ ާނުހެދޭނެ. ާގޮތަކަެށއް ާރައްޔިތުންާއެްއޗެްއގެ ާހަމަ ެވސް

ާކޮންމެވެސްާ ާބައެއް.ާއޭެގާތެރެއިން ާލިބޭ ާއެލ ރި ާހޯދ  ާއ މްދަނީ މަސައްކަތްކޮްށގެން

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއެންމެހ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާސިފައެްއގައި ާކޮންމެވެސް ާހަމަ ބައެއް

ާސިފަެއްއގަިއާ ާކޮްނމެވެސް ާއަނބުރ  ާިޚދުމަތްތަކަށް ާދެވޭ ާގޮތަށް ފައިދ ހުރި

ާއެހެންާއަންނަންޖެހޭ ާގޮތަކީ. ާކުރ  ާމިކަން ާމިޒަމ ނުގައި ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، .225 

ާއެަބާ ާފިކުުރވެސް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ. ާުކރ ގޮތަކީ ާމިކަން ޤައުމުތަކުަގިއވެސް

ާބަހެއްާ ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ާގޮަތކަށް ާއެނޫން ާަބއްޓަންކުރަންޖެހޭ. އެގޮތަށް

ާޚި ާހުރިހ  ާަރއްޔިތުންނަށް ާބޭނުމުަގއި ާހިލެއޭ،ާއިްއވ ލުވުުމގެ ާދޭންޖެހެނީ ދުމަތެއް

ާނުކުެރވޭނެ.ާ ާގޮެތްއގަެއއް ާދެމެހެއްޓެނިިވ ާމިަކމެއް ާވިދ ުޅވުމަކުން އެހެން

ާއަގެްއާ ާހަމަ ާއޮތީ ާކުރެވެން ާމިކަން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާއެބަ  230އަޅުަގނޑުމެން

ާނަގަިއގެންކަން.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާސުވ ލުކުެރއްވުުމގަިއާޝުކުރިއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަީޒރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޔ 

ާޢިްއޒަތްތެ ާއަދި ާތެރޭގައި ާދ އިރ ގެ ާުސވ ލުގެ ާޖަވ ުބެގާމިއަދުގެ ާދެްއވި ާަވޒީރު ރި

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ާއަުޅަގނޑު ާބައްޓަންކުރެްއވުމަށް ާސުވ ލުަތްއ ާތެރޭަގއި  235ދ އިރ ގެ

ާމިއަރު ާފުރުަޞތު ާމިހ ރު ާިޢއްޒަތްތެިރާއަރުވަމުން، ާދެުކނުދ އިރ ގެ ާހިތަދޫ ވަނީ

 މެންބަރުާޙަސަންާލަތީފަށް.

ާ

ާސުވ ަލކީާާހިތަދޫާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާުކރިމަތީގަިއވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެންމެ ާމިހ ރު ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާއިސްމ ޢިލްާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާކ.ގ ފަރުގަިއާާކ.ކ ށިދޫ  240ޢަބްދުލްޙަމީދު

ާމިނިސްޓަރާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެމައްސަލ ގައި ާޤ އިމުނުުކރެވިގެން. ާނިޒ މު ނަރުދަމ ގެ

ވިދ ޅުވީާޔުޓިލިޓީސްާކުންފުނިަތކެއްާހައްަދވަިއގެންާއެާޚިދުމަތްާދެއްވަންާފައްަޓވަންާ

ާތަ ާބައެއް ާއެަބފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެަކމަކު ާވ ހަކަ. ންތ ނާޤަސްދުކުރަްއވ 

ާކީްއެވގެންތޯާ ާއުުޅްއވ ތަން. ާފައްޓަަވިއގެން ާމަަސްއކަތް ާބައެއް މިހ ރުވެސް

ާެއީއާ ާއުޅުްއވަނީ. ާނުފެއްޓިެގން ާމިމަސައްކަތް ާއެޮގތަށް ާހިތަށްއަރަނީ  245އަޅުަގނޑު
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ާދެއްވަންާ ާޚިދުމަތް ާއެ ާމިންވަރަކުން ާހުރި ާުކޅަދ ނަކަން ާތަނަވަސްކަމ އި ދަޢުލަތުގެ

ާަކނޑައަާ ާއެ ާސަުރކ ރަށް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާކުރަްއވ ފަިއވޭ ާލ ޒިމް ޅުްއވ 

އެހެންވީމ ،ާީކއްެވގެންތޯާއެާިޚދުމަތްާއެތ ނގައިާނުފެއްެޓވިެގންާއުޅުްއވަނީ.ާބަެއްއާ

ާކުންފުނިތަކެްއާ ާހަމަޔަޤީުނންވެސް ާފައްޓަވ . ާއެބަ ާސަރުކ ުރން ާހަމަ ތަންތ ނގައި

ާއެ ާެއކަންތައްަތއް ާއޭަގއި ާއެހެންީވމ ، ާސ ފުކޮށްާހައްދަވަިއގެނެއްނޫން.  250ދ ގޮެތއް

ާދެއްވަފ ނަންތޯ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ނުޑާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާއަޅުގަ ާފަދައިން ާެއގިަވޑަިއގަންނަވ ެނ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނިޒ މެއްާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާނަރުދަމ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާރަށުގައޭ ާތެވީހަކަށް ާދަންނަވައިފިން

ާާުމޙަންަމދުާާޓްއެްނވަޔަރަްނމަން ާއޮތް ާބ ީކ ާއޮތީ. ާހުރިހާ 285ާޤ އިމުކުރެވިަފއި ާހުރި ާބ ކީ ާތެރެިއން  255ާރަުށގެ

ާފަހަރަކުާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާކުރަން ާމިަކން ާސަރުކ ރުން ާއޮތީ. ާނުކުެރވިަފއޭ ާއެކަން ރަށެއްަގއި

ާރަ ާފަހަރަކު ާހަމަ ާދ ނީ ާމިކަން ާއުެޅއްޖެަކމަށްވެއްޖިްއޔ  ާކުރަން ށެއްާރަށެއްަގއި

ާމިކަންާ ާވަންދެން ާޒަމ ނެްއ ާއެތައް ާހަމަ ާކުރަމުންޮގސް ާރަށެއް ފަހަރަކު

ާފަަދއިންާ ާއެނގޭ ާއަޅުަގނޑަްށެވސް ާހަމަ ާއެިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ ދެމިއޮންނ ނެ.

ާހުރިހ ާ ާމިންވަރެްއގަިއކަން. ާކިހ  ާހުރީ ާހ ލަތު ާމ ލީ ާދަޢުލަތުގެ  260ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއަޅުާ ާއެމަަސއްކަތް ާއެއްފަހަރ  ާލ ރިެއްއވެސްާރަށެއްަގއި ާފެއްޓޭނެ ނޑުމެންނަށް ގަ

ާއެމަސަްއކަތްކުރ ނެާ ާރަށެއްަގއި ާހުރިހ  ާއަދި ާއެކަންޏެއްނޫން، ާލ ރި ާއަދި ނެތްކަން.

ާެއކަމެއްާ ާއެގޮތަްށ ާއެހެްނވީމ ، ާނެްތކަން. ާިދވެހިރ އްޭޖގައި ޤ ބިލުކަންވެސް

ާއެހެން ާނޫނިއްޔ . ާަވއްދަިއގެން ާމީގެތެރެއަށް ާަބޔަުކ ާކޮންމެވެސް ބަަޔކުާނުކުރެވޭނެ

ާމީގެތެެރއަށްާ ާއެެހންބަޔަކު ާުއޅޭނެ ާތެރޭަގއި ާމިމަަސއްކަުތގެ ާމަސައްކަތްކުރ   265ޤ ބިލު

ާކުރަންާ ާމިކަން ާސަުރކ ރުން ާނުކުރެވޭނެ. ާމިކަމެއް ާނޫނިްއޔަކ އެއް ގެނެސްގެން

ާއެތަްއާ ާމިއީ ާއުެޅއްޖެކަމަށްެވްއޖިއްޔ  ާކުރަން ާމިކަްނ ާރަށެއްަގއި ފަހަރަކު

ާއަާ ާއެތަްއ ާދެންާޒަމ ނެއްވަންދެން ާދެމިެގންދ ނެކަމެއް. ާވަންދެން ހަރުތަކެއް

ތެދުފުޅެއް،ާއެބަހުރިާރަށްތަެކްއގައިާމިހ ރުވެސްާނަރުދަމ ގެާަމސައްކަތްާފައްޓ ާއެބަާ

ާދ ނެ.ާ ާމަސައްކަްތާނިމިގެންވެސް ާރަށްރަށުގެ ާބައެއް ާއަވަހަށް  270ކުރިއަްށވެސްދޭ.ާދ ދި

ގެންާބޭރުގެާއެީހގެާގޮތުަގިއާއޭގެތެެރއިންާބަެއއްާރަށްރަށަީކާސުނ މީާކ ރިޘ އ އިާުގޅި

ާއަނެއްބަިއާ ާމަސައްކަތްތަްއ. ާހުރި ާފަށ ފައި ާފަންޑުތަކުގައި ާއެކި ލިބިފަހުރި
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ާމަސައްކަތް.ާ ާހުރި ާކުަރއްވ ފައި ާނަންގަވަިއގެން ާލޯނު ާސަުރކ ރުން މަސައްކަތްތަކީ

ާކޮމްޕްލީޓްލީާ ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ރުެގ ާސިދ  ާހަމަ ާމަަސއްކަތްތަަކީކ އަނެއްބައި

ާއެމަސަްއކަތްތަްއާސަރުކ ރު ާމަަސއްަކތް. ާގެންދަވ  ާކުަރއްވަމުން ާބަޖެޓުން  275ގެ

ާއެމަަސއްކަްތާ ާަސރުކ ރުން ާކުީރގެ ާކުރިންވެްސ ާދަންނަވައިފިްނ އަޅުަގނުޑ

ާއެމަސަްއކަތްާ ާތެރެއިން ާބަޖެުޓގެ ާދައުލަތުގެ ާޮބޑަށް ާގެންދިަޔއީ ކުރަްއވަމުން

ާކ ރިޘ އަށްފަހުާވަރަްށގިނަ ލިުބނުާއެހީގެާދަށުްނވެްސާާލައްަވއިގެންނޭ.ާއަދިާސުނ މީ

ާގޯްސގޮތެޭކާ ާެއއީީކއެްއާކޮންމެހެން ާެގންދަވ ފައިވޭ.ާދެން ާކުަރއްވަމުން މިމަސައްކަތް

ާމިކަންާ ާއެހެންގޮތަކަށް ާމިބަލަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެތީމޭ. ާއަޅުަގނޑު  280ދަންނަވ ކަށް

ާފޯރު ާޚިދުމަތްތައް ާމި ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަވަހަށް ާތަންޮކޅެްއ ާމިއަށްވުރެ ކޮށްާކުރީމ ،

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާުޝކުރިއްޔ  ާމިކުރަނީ. ާމިކަން ާމަޤްޞަދުގަޭއ ާެއ ދެވިދ ނެކަމަށޭ.

ާރައީސް.ާ

ާ

ާުސވ ލުަގިއާއެބަޮއވޭ،ާކ.ގ ފަުރގެާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމިއަދު ާިޢއްޒަތްތެރި  285ާޝުކުރިއްޔ 

ާޘ ގައިާހަލ ުކވެފަިއކަން.ާއަޅުަގނުޑގެާުސވ ލަީކާނަރުދަމ ާނިޒ މުާވަނީާސުނ މީާކ ރިާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެ ާޤ އިމުވެފަިއވޭތޯ. ާނިޒ މެއް ާމިފަދަ ާކުރިން ާކ ރިޘ ެގ ާސުނ މީ 12ާކ.ގ ފަުރގައި

ާ ާތިވިދ ޅުވ  ާމަނިކުފ ނު ާއަދ12ާާިރަށް، ާހިމެނޭތޯ. ާގ ފަރު ާތެޭރގައި ރަށުގެ

ާރަނގަޅު ާއެކަން ާމަރ މ ތަކުން ާސުވ ލެްއގެާާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ކުރެވިދ ނެޯތ.ާދެވަނަ

ާޖަވ ބުަގއިާ ާމަނިކުފ ނުގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު  290ގޮތުން

ާޕ ޓްނަރޝިްޕެގާ ާޕްަރއިވެޓް ާޕަބްލިކް ާބަދަލުގައި ާކުރުމުގެ ާބަޖެޓުން ވިދ ޅުެވއްޖެ

ފ ނުާތެރެއިންާމިމަސައްކަތްާގެންަދވ ާވ ހަކަ.ާމަނިކުފ ނުާވިދ ުޅެވއްޖެާއެކަންާމަނިކު

ާއެހުރިހ ކަމެއްާ ާވަޞީލަތ އި ާމީހުންނ އި ާޖެހިއްޖެކަމަށްަވންޏ  ކުރަްއވަން

ާކަމަށް.ާ ާެދވެންާނޯންނ ނެ ާއަވަހަށް ާއެހ  ާަބއިވަުރާރަށެްއގައި ާއެަތއް ކުރަންޖެހޭއިރު

ާފައިސ އިްނާ ާަރއްޔިތުންެގ ާެއކުރެވެނީ ާކޮށްފިކަމަށްވަންޏ  ާބަޖެޓުން  295އެހެންވީމ ،

ާފަހުން ާލ ރިން. ާކުރ ކަމަށްވަންޏ ާާރައްޔިތުންެގ ާއެކަން ާކޮްށގެން ާއަތުން ބައެްއގެ

ާގޮތަކަށްާ ާހަމަޖެހޭކަހަލަ ާެއކަން ާދައްކަމުންގޮްސ ާރަްއޔިުތން ާއެިތއެތިކޮުޅ ކުދިކުދި

ާކީއްވެތޯ.ާބަޖެޓުންާ ާިތވިދ ުޅަވނީ ާބަދަލުގައޭ ާކުރުމުގެ މިދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާބަޖެޓުން
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ާކުރަ ާމިގޮތަށް ާމިކަންކަން ާނުކުެރވި ާޚަރަދު ާއޮީތާފައިސ  ާނިންމަވ ފައި ްއވަްނ

 300ާކީްއވެތޯާވިދ ުޅވެދެްއވަފ ނަންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރަށްރަށުގެާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާގިނަ ާަވރަށް ާކ ރިޘ ގައި ާސުނ މީ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާކަންތައްތަްއވެސް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާމިރަށަކަށްާނަރުދަމ  ާދެން، ާދިޔަ. ާހަލ ކުެވގެން

ާގ ފަރަކަށްާސުނ މީާކ ރިޘ ގެާަނރުދަމ ގެާކަންކަމަށްާއެހީާލިބުނުާރަށްތަކުގެާތެރޭަގއިާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް

ާއޮްތާާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވިދ ޅުވެަފއި ާއެަބޮއތް ާސުވ ލުަގއިެވސް ާދެން ާނެތް. ާހިމެނިފައެއް  305ގ ފަރު

ާކުރެއްިވާނަރުދަ ާދެން ާކ ރިޘ އަށްފަހު. ާސުނ މީ ާވ ހަކަ ާގޯސްިވ ާހ ލަތު މ އެއްގެ

ާހަމަާ ާމިދަންނަވަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާނުކުރ  ާބަޖެޓުން ާީކއްެވގެންޯތއޭ ސުވ ލު

ރައްޔިތުންެގާއަތުންނޭާއެފަިއސ ާޚަރަދުވަނީާބަަޔކުާބަޖެޓުންާކުރިއަްސާއަދިާބަަޔުކާ

ގަޅަްށކަމަށްާމ ނަކުރެވެނީާއުންމީދުކުރަން.ާގެނެސްގެންާކުިރއަސް.ާއަުޅަގނޑަށްާރަނ

ާބަޖެޓުންާ ާދަޢުލަތުގެ ާކުރިކަމުަގއިިވއަސް ާގޮތަަކށް ާކޮންމެ  310ބަޖެޓުން

ާގެނެްސގެންާ ާެތރެއަށް ާީމގެ ާބަޔަކު ާއެހެން ާއަދި ކުރިކަމުަގއިިވއަސް

ކުރިކަމުަގއިިވއަސްާރަްއޔިތުންގެާއަތުންާއެާޚިދުމަތަށްާއެބަާފައިސ ާޚަރަދުާކުރެވޭ.ާ

ާލިބޭނެާާއެްއވެސް ާހިލޭ ާމީހަކަށް ާެއްއވެސް ާެއްއޗަކީ ާއެްއވެސް ާދުނިޭޔގެ ެއްއޗަކީ،

ާއެއަްށާ ާސިފަެއއްަގއި ާައގެްއާދައްކ .ާކޮންެމެވސް ާއެއަްށާކޮންމެެވސް އެްއޗެއްނޫން.

ާކުރަންވީމަާމިވ ގޮތަީކ،ާދައުލަތުެގާ ާއެކަން ާދައުލަތުެގާބަޖެޓުން ާދައްކ .ާދެން  315އަެގއް

ާހުރިޮގތުން ާތަނަވަސްކަން ާޭއގެްނާާމ ލީ ާލ ރި ާހުރި ާބޭންކްކުެރވިފަިއ އެ

ާއެކަންާ ާކުރަމުންގޮހޭ ާކުރަމުން ާކުރަމުން ާމަދުމިންވަރަކުން ާއެ އެކުރ ކަމަްށވަންޏ 

ާއެހެންވީމަ،ާ ާހިނގައިދ ނޭ. ާދިގުދެމިގެން ާމިކަން ާޒަމ ންތަކެއް ާވަރަށް މިއަންނަނީ

ާމިމަސައްކަތްކުރަްނާޝައުޤުވެރިާ ާބަޔަކު ާހުރި ާލ ރި ާމިފެނުނީ ާބަޔަުކާސަރުކ ރަށް ވ 

ާއެހެނިހެންާ ާއެަކންކުރ ނެ ާފައިސ އ އި ާއިްނެވސްޓްކުރ ނެ ާގެނައީމަ  320މީގެތެރެއަށް

ާމިކަހަަލާ ާކޮންޓްރެކްޓަރުންނ އި ާއެމަސައްކަްތކުރުމުގެ ާއަދި ާފަންނީ ވަސީލަތްތަކ އި

ާހަމައެކަިނާ ާވެއްދީމަ. ާަބޔަުކ ާއިތުރު ާއޭގެތެެރއަށް ާއިތުުރެވގެންދ ނޭ ކަންތައްތަެކއް

ާނޫ ާބަދަލުގައިާދައުލަތަށް ާތިބުމުގެ ާބަރޯސ ވެގެްނ ާހަމައެކަނި ާސަރުކ ރަށް ނީ

ާބަޔަުކާ ާއެހެން ާއޮންަނގޮތަކަށް ާއެ ާމަތީން ާއުޫސލުތަކެއްގެ ނަޑއަޅ  ާކަ ސަރުކ ރުން
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ާއަވަހަްށާ ާތަންކޮޅެއް ާއެފިިޝއަންޓްކޮްށ ާމަސައްކަތް ާމި ާގެަނއީމަ  325މީގެތެރެއަށް

ާތެރިާރަީއސް.ާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދެވޭނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތް

ާ

ާއެހާ ާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއޮތީ ާނިޒ މު ާނަރުދަމ ގެ ާފެނ އި ާކަރަންޓ އި ާރ އްޖޭަގިއ ާއ ދެ، .`ާ

ރަނގަޅަށްނޫންކަމަށްާވިދ ޅުެވާމިދިޔަާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުެގާއިންތިޚ ބުެގާތެރޭަގއިާާާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:

ާވ.އަޮތޅަ ާވަނީ ާރަށްރަށުަގއިެވސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެއަޮތޅުގެ ާވަަޑއިގެން  330ށް

ާފެންވަެރްއގަިއާ ާރަނގަޅު ާޚިދުމަތް ާކަރަންޓްެގ ާނިޒ މ ިއ ާނަރުދަމ ގެ ފެނ އި

ާޝުކުރުާ ާސުވ ލަީކ، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދެން ާވިދ ޅުވެަފއި. ކޮށްދެއްވ ެނކަމަށް

ނޑުާކުރ ާސުވ ަލކީާވ.އަތޮުޅގައިާމިކަންާފެށޭނެާދުވަހަ ކީާދެންނެވުމ އެއްކޮށްާއަުޅގަ

ާއުފައްދ ާ ާުއއްމީދު ާދޭހުަގއި ާފ ުޑގެ ާތިވިދ ުޅވ  ާުސވ ލަކީ، ާދެވަނަ ާދެން ކޮބައިތޯއޭ.

ާއައިްސާ ާރ އްޖެ ާއިންވެސްަޓރުން ާނުވަތަ ާއައިސް ާރ އްޖެ ާމީހުން ާޚަރަދުކުރ   335ފ ޑުގެ

ާސްޕަރާސްޓްރަކްޗަރާނިމުމުންާ ާއެކުރ  ާއެބައިމީހުން ާނުވަތަ ާއިްނވެސްޓަށް އެކުރ 

ޤ އިމްކުރެވިަފއިވޭޯތއޭ.ާމިދަންނަަވނީާއިސްކަންދެްއވ ެނާާއެކަންކަންާކުރ ނެާއުސޫެލއް

ާއުސޫލަކ ާދޭތެރޭަގއިާޚިޔ ލުފުުޅކުރަްއވަންތޯއޭ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޔޫސުފްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހަުއސިްނގ،ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  340ާޝުކުރިއްޔ 

ާކުރެއްވިާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ާމެންބަރުގެާާނަޢީމް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ.އަތޮޅަށް، ާޚ އްޞަކޮްށ ާސުވ ުލަގިއ

ާސަރުކ ރުްނާާުމޙަންަމދުާާއެްނވަޔަރަްނމަންޓް ާދަންނަވައިފިން ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާސުވ ުލަގއި ާކުެރއްވި ާދ އިރ އަށް

ާޮގސްފަާާއަސްލަމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިމަސައްކަތް ާމިހ ތަނަށް ާމިކަން ާޤަސްދުކޮށް ާކުރުމަށް ާއޮްތާމިކަން އި

ާމުޅިާ ާިއސްތިސްނ ނުކޮށް ާަވކިތަނެއް ާރ އްޖެ ާމުޅި ާހަމަ ާއޭގެތެޭރގަިއ ހިސ ބު.

ާ ާސަރަޙައްދަކަށް،ާހަމަ ާހުރިހ  ާޔުޓިލިޓީސ6ާާްރ އްޖޭގެ ާބޭނުންވ ނެ  345ޕްރޮވިންސްއަށް

ާއުފެދިފައިވ ާ ާމިހ ރު ާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ާޚިދުމަތް ާކަރަްނޓްގެ ާނަރުދަމ ، ާފެނ އި އެއީ

ާކުންފު ާހޯދުމަށްާކުންފުނިތަކ އި ާބަޔަކު ާހަދ ނެ ާޕ ޓްނަޝިޕް ާއެކީަގއި ނިތަކ 

ާައޅުަގނުޑާ ާފުރުޞަތުގައި ާއެހުުޅވ ލި ާހުޅުވ ލީ. ާފުރުޞަތު ސަރުކ ރުން

ާ ާދެްނ21ާާދަންނަވައިފިން ާހ މަކޮށްފައިެވއޭ. ާޝައުުޤވެރިކަްނ ފަރ ަތކުން

 350ންގެާއެފަރ ތްތަކަށްާމިހ ރުާއެއޮީތާފުރުޞަތުދީފައޭާޕްރޮޕޯސަލްތަްއ،ާތަފްސީލީާއެމީހު

ާއެނގޭނީ.ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެން ާއެއޭ ާހުށަހެޅީމަ ާހުށަހަޅަން. ޕްރޮޕޯސަލްތައް
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ާޓ ގެްޓކޮށްފަިއާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާުއންމީދުމިކުރަނީ އެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެން

ާހިސ ބަށް،ާ ާއޯގަސްޓްމަހ  ާބަލ އިރު ާހިސ ބު ާހުރި ނަޑއަޅ ަފިއ ާކަ ޑެޑްލައިންަތއް

ާ ާތެރޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޯގަްސޓްމަހުގެ ާހަމައަްށ އެގްރީމަންޓްތަަކކ އި

ާބަލަނީކީއެްއާ ާމި ާއަުޅަގނޑުެމން ާކުރުމުގަިއ ާމިަކން ާދެން  355އ ދެވޭނެކަމަށް.

ާކަންތައްތައްާ ާމިކަހަލަ ާމިހ ތަނަށް ާޢ ންމުގޮތެއްަގއި ާރައްޔިތުންގެ މިތަންތަނަކީ

ާރަްއޔިތުން ާއޮތްގޮަތކީ ާހިނގ ފައި ާކަންތައްަތއް ާރ އްޭޖގެ ާއިންޖީނުގެ،ާކުރުމުގައި ގެ

ާހުންނަނީ.ާ ާެއކަހަލަގޮތަކަށް ާބޭސްފިހ ރަ ާަރްއޔިތުންގެ ާނަރުދަމ ، ރައްޔިތުންގެ

ާއެހެންާ ާެއކަން ާތަޖުރިބ ުކރެވުނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފެނުނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެްއވެސްާ ާކަމެއްކުރީމަ ާމަންފ އަށްާނުވިސްނ  ާއަދި ާވިޔަފ ރީގެާއުސޫެލއްެނތި  360ކުރީމަ

ާޒި ާެއއ  ާމިކަންތައްތަަކީކާބަޔަކު ާކޮންމެގޮެތއްިވޔަސް ާނުތިބޭ. ާބަޔަކު ންމ ވ ނެ

މިހުރިހ ާޚިދުމަތްތަކަކީވެސްާެއާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާަފއިސ ާޚަރަދުވ ާ

ާެއކުރެވެީނާ ާލިޭބކަމަށްވަންޏ  ާފައިސ  ާަޚރަދުކޮށް ާފަިއސ  ކަންތައްތަެކއް.

ާމަންފ  ާުކރުމުގައި ާވިޔަފ ރި ާއެ ާޕްރޮފިްޓާވިޔަފ ރިެއއް. ާނުވިސްނ ، ާދޭތެރޭަގިއ އ އި

ާރަނގަޅުގޮުތގަެއްއާ ާއެކަން ާކުރ ކަމަްށވަންޏ  ާއެމަސައްކަތް ާބަޔަކު ާނެތް  365މޯޓިވެއް

ާމީހަކުާ ާއެްއވެސް ާޒިންމ ވ ނެ ާދޫކޮށްލީމަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާކުރަން ނުކުރެވޭނޭ.ާއެކަން

ާހ ލަ ާހުރީ.ާއިންޖީނުގެތަކުގެ ާގޮސްފައި ާގޯހުންގޯހަށޭ ާކަންތައްތައް ާހުރީާނެތި ތުވެސް

ާރަށެއްގަިއާ ާހުރިހ  ާދޫކޮށްލީމަެވސް ާނަރުދަމ ތައް ާނަރުދަމ ލ ފައި ާގޮަތކަށޭ. އެކަހަލަ

ާބަލަހައްޓ ެނާ ާނުބެލެހެއްޓިފައޭ. ާހުރީ ާސިސްޓަމްތައް ާއެ ާރަށްރަށުގައި ާގިނަ ނޫނަސް

ާމިާ ާތެރޭަގއި ާމޮޑްލްގެ ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާނެތިފައޭ.  370މީހަކު

ާމި ާއެާއިންވެސްޓަރުން ާކުރުމަށްޓަކައި.ާއެމީހުން ާމަސައްކަތް ާއެ ާދެމިތިބޭނޭ ތަނުަގއި

ާިވޔަފ ރިާ ާއެ ާިވޔަފ ރިެއއްކަމަމްށވ ތީއޭ. ާއެކުރަނީ ާއެމީހުން ާއެއީ ދެމިބެނީ

ާުއސޫލުންާ ާވިޔަފ ީރގެ ާެއ ާކުރުުމގަިއ، ާވިޔަފ ރި ާއެ ާތިބޭނޭ. ާއެމީހުން ދަމަހައްޓަން

ާ ާތެެރއިން ާރަްއޔިތުންގެ ާކުރީމަ ާބަލައިނުގަނެވޭޭނާއެކަންކުރުުމގައި ާޚިުދމަތް ެއ

ާސަރުކ ރުންާ ާމިްނވަރަށް ާބޭނުންވ  ާފަރ ްތތަކަށް ާއެ  375ފަރ ތްތަކަށް

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާވ ހަކަައކީ. ާމިދަންނަވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއީއ ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްދޭނަމޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ
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ާކ ށިާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިސްމ ޢީލްާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާދޫ

 380ޢަބްދުލްާޙަމީދުާކުރައްވ ފަިއވ ާސުވ ލުަގއިާގ ފަރުގެާނަރުދަމ ގެާވ ހަކަާވިދ ުޅވެފަިއާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމިރަުށެގާ ާތެރޭަގއި ާރަށްތަުކގެ ާދިޔަ ާޖެހިގެްނ ާހ ލުގައި ާކ ރިޘ ގަިއ އޮތީމަ،ާސުނ މީ

ާވ ހަަކާ ާހަލ ކުވެފައިވ  ާކ ރިޘ އ ިއާނަރުދަމ  ާސުނ މީ ާެފނޭ ާއެބަ ާމިހ ރު ބުނ އިރުަގއި

ާއުޭޅާ ާގެއްިލގެން ާޕްލ ންޓްތަކެއް ާފެން ާހަދިޔ ކޮށްފަިއވ  ާބޭރުތަންތަނުން ގުިޅގެން

ާ ާދެނ3ާާްވ ހަކައ އި ާވ ހަކައެްއ. ާފެނުނު ާވަލުތެރެއިްނވެސް ާޕްލ ންޓެއް ފެން

ާވުޒ ރ އެާ ާެއްއވެްސ ާސަރުކ ރުގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާތެރޭގަިއާއަޅުަގނޑު  385ްއގެ

ާއޮތްާ ާލ ފައި ާފަރ ތްތަކުން ާބޭރުގެ ާލައިދިނުމަށް ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ާކ ށިދޫއަށް މި

ާނަގައިގެންާ ާމި ާވ ނަމަ ާއޮްތކަމަށް ާވެއްޖެތޯއޭ. ާެގއްިލފައި ާއަނެއްކ  ޑޮކިޔުމަންޓެއް

ާކުރަްއވަންާ ާމިކަން ާގޮުތަގިއ ާރަށެްއގެ ާއޮތް ާލިބިފަިއ ާއެހީެއއް ސުނ މީގެ

ާފެންާާޤަސްދުކުރަްއވަންތޯ. ާގެއްލިަފއިވ  ާމިދެންނެވި ާއަދި ާސުވ ލަކީ. ާފުރަތަމަ އެއީ

 390ޕްލ ންޓްތަކުގެާތެރޭަގއިާހިސ ުބާބަލ ލ އިރުަގއިާމިރަށަށްާޚ ްއޞަކޮށްާއަމ ުޒކޮށްގެްނާ

ާައވަސްކުެރވޭނެ.ާ ާމިމަސައްކަތް ާއެހެންނަމަ ާއެބައޮތްތޯ. ާޕްލ ންޓެއް ާފެން ދީފައިވ 

ާއެމް. ާމިދ އިރ އަކީ ާސުވ ލަކީ ާއަނެއް ާލިބިފައިވ ާދެން ާޮގނޑިެއއް ޑީ.ޕީއަށް

ާއ ޚިުރގަިއާ ާަދއްަކވ ފައި ާވ ހަކައެއް ާހުރިހ  ާިވދ ޅުވ  ާތިޔަ ދ އިރ އަކަށްުނވ ތީވެ

މިރަށ އިާދޭތެރޭގައިާވޯެޓއްނުލިބޭތީާއަޅ ނުލައްވ ާުއސޫލެއްާތިބޭފުޅުންގެާސަރުކ ރުްނާ

 395ާގެންގުުޅްއވ ނަންތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާަވޒީރު.ާޝުކުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެިރ ރިއްޔ 

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާހަމަވުމ އެކު ާވަގުތު ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާަގވ އިދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާުޝކުރުަދންނަވަން.ާ ާވަޒީރަށްާއަުޅގަ

ާ400 

. ާްާޕެޓިޝަނ

ާ

ޕެޓިޝަން.ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ-1މްާއަޅުަގނޑުާދެންާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމަޚްލޫފް ާއަޙްަމދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަޮލޅު ާހުށަހެޅުއްވުން.  405ޕެޓިޝަން

ނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމަޚްލޫފަށްާއަޅުގަ

ާ

ާމަޖިލީހަށްާާމެްނބަރުާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވަރަށްބޮޑަށްާާއަްޙމަދުާަމޚްލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާމިހ ރު ާމުޖުތަމަޢުގަިއ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޕެޓިޝަނަކީ، މިހުށަހަޅ 

ާހ ްއނިކަ ާެއކުދިންނަށް ާޯގނ ކުރުމ އި ާޖިންސީ ާމިކަހަަލާކުޑަކުދިންނ މެދު  410ކުރުމ އި

ާގުިޅގެންާ ާއިތުުރެވގެންދިއުމ ިއ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްތަެކއް

ާޕެޓިޝަނެއް.ާއ ދެ،ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާޝަރީފް ާޙުސައިން ާމުޙަންމަދު މ.ކޮތަންމ ގޭ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާޕެޓިޝަނަކީ ާެގ28ާާމި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

މަހުގެާތުއްތުާކުްއޖަކަށްާތޫނުާއެއްޗަކުްނ7ާާވަަނާދުވަހ1228ާާުންާޖ22ާޫދަށުންާ

ނޑިއ ިއާ ާސިނކު ާއަނިޔ ކޮށް ާއިތުރަށް ާއަދި ާހަމަލ ދީ ާކަރަްށ ާނިޔަފަތިން  415ނުވަތަ

ާުތއްތުުކއްޖ ާ ާއެ ާޖިންީސގޯނ ކޮށް ާކުއްޖ އަށް ާމަޢުސޫމް ާއެ ާލޭއަރުވ ލ  ލޮލަށް

ނުބައިާނުލަފ ާއިންސ ނިއްޔަތ ާާއެްއވެސްާރަހުމެއްނެތްާގޮތުަގިއާމަރ ލ ފައިވ ތީ،ާމި

ާހިންގިާ ާޢަމަލު ާމި ާހ ލު ާކުއްވެރިކުރ  ާޢިބ ރ ތުން ާހަރުކަށި ާއެންމެ ާޢަމަލު ޚިލ ފު

ާައވަހަކަްށާ ާއެންމެ ާވީ ާޢަދަބު ާހަރުކަށި ާއެންމެ ާއޮތް ާދެވެން ާޤ ނޫނުގައި މީހުންނަށް

ާގޮުތަގިއާ ާމަްއސަލައެްއގެ ާސީރިޔަސް ާވަރަށް ާމިމައްސަލަ ާގޮވ ލ   420ދިނުމަށް

ާމިކުއްޖ ެގާރައްޔި ާޕެޓިޝަނެކެވެ. ާހުށަހަޅ  ާއެދި ާބައްލަވ ދެްއވުން ާމަޖިލީހުން ތުންގެ

މަންމައަކީާޖަލުގައިާޙުކުމްާަތންފީޒުކުރަމުންދަނިކޮށްާބަލިވެިއނުމ އިާގުިޅގެންާޕެރޯލްާ

ާ ާވިހ ތ  ާއަދި ާދޫކޮްށލުމަށްފަހު ާވިހަންދެން ާއޭނ  ާއަނބުރ 2ާާބޯޑުން ާތެރޭގައި މަސް

ާއަ ާގެންދިއުމަށް ާބޭނުންކުރ ާޖަލަށް ާމަްސތުވ ތަކެތި ާއޭނ ައކީ ާއަދި ްނގ ަފއިވ 

 425މީހަކަށްވުމ އެކުާއޭނ ގެާބެލުމުގެދަށުަގއިާކުަޑކުދިންާބޭތިއްބުމަކީާބިރުވެރިކަމެްއކަމަށްާ

ާމިކަންކަމަށްާ ާވީހިނދު ާއަންގ ަފއި ާއިދ ރ ތަކަށް ާކަމ ގުޅޭ ާސަރުކ ރުެގ ޕެރޯލްބޯޑުން

ާދޫ ާމީހެއް ާބިރުެވރި ާމިފަދަ ާގެންގުޅުމަްށާބެއްލެވުމެއްނެތި ާއޭނ  ާދަރިުފޅު ާއެ ކޮށްލ 

ާމަޖިލީހުންާ ާރަނގަޅަށް ާހިނގ ފަިއވ ގޮްތވެސް ާމިކަްނ ފުރުޞަތުދީފައިވ ތީ

ާމުޖުތަމަޢުގައިާ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާއިތުރުްނވެސް ާީމގެ ާއެދެމެވެ. ބައްލަވ ދެްއވުން

ާެގއްލުންދޭާ ާގޮްތގޮތުންވެްސ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާޯގނ ކޮށް ާޖިންސީ  430ތުއްތުކުދިންނަށް

ާޢަމަލުާ ާނުލަފ  ާނުބައި ާމިފަދަ ާއަންނ ތީ ާިއތުރުވަމުން ާދުވަހަކަށް ާދުވަހެއް މީހުން
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ާދެވެންާ ާއެމީހުންނަށް ާބަލަިއ ާއަވަހަށް ާވީހ ވެސް ާަމއްސަަލތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ހިންގ 

ާަރއްޔިތުންެގާ ާމިމައްސަލަތައްވެސް ާގޮވ ލަ ާޢަދަބުދިނުމަށް ާހަރުކަށި ާއެންމެ އޮތް

ާވައިދެްއވުންާއެދެމެވެ.ާުޝކުރިްއޔ .ާމަޖިލީހުންާރަނގަޅަށްާބައްލަ

ާ435 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަގވ އިުދެގ ާމަޖިލީހުގެ ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ އްދ ގ132ާާެޝުކުރިއްޔ  ވަނަ

ނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކުާމަޖިލީހަށްާ )ނ(ާގައިާބުނެފައިވަނީާއެހެްނގޮތަކަށްާމަޖިލީހުންާކަ

ާމަޖިލީހަ ާޕެޓިޝަނެއް ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގައިާހުށަހެޅޭ ާހުށަހެޅުމ އެކު ށް

ާޕެޓިޝަންާ ާހުށަހެޅުމަށް ާރިޕޯޓެއް ާމަޖިލީހަށް ާބަލައި ާއެކަމެްއ ބަޙުސްކުރެވުމެއްނެތި

 440ކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުނީކަުމގައިާެބލެވޭނެއެ.ާއެހެްނވީމ ،ާދެންމެާހުށަހެޅުއްވިާޕެޓިޝަންާ

ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބެލުމަށްފަހު ާފޮުނުވނީކަމުގަިއ ާކޮމިޓީއަށް ޖެންޑ ާޕެޓިޝަން

ާށްާމިދަނީ.2ާާއައިޓަމުާ

ާ

. ާުބިލ ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 
ާ445 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމު ާިޢއްޒަތްތެިރ2ާާއެޖެންޑ  ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިއޮތީ ަގއި

ާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާ ާމޯލްޑިްވސް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާޤ އިމުކުރު ާކޯޕަރޭޝަން ާބިލުގެ ާމި ާިއއްވުްނ. ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާިބލުގެ ވަނ1ާާަުމގެ

ާ ާއޮންނ ނީ 22ާާކިޔުން 1228ާާޖޫން ާުދވަހު ާއަންގ ރަ ާރަްއޔިތުންެގ26ާާވ  ވަަނ

 450ާވަނަާޖަލްސ ަގއި.23ާާމަޖިލީހުގެާ

ާ

. ާަމައްސަލ ާމެންބަރުންާހުށަހަޅާ 
ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމު ާދެކުނ3ާުއެޖެންޑ  ާމެންބަރުާާކުުޅދުއްފުށީ ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާނަޝީދު ާދަށުނ55ާާްމުޙަންމަދު ާމ އްދ ގެ  455ވަނަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާގެްނދިއުން. ާކުރިއަށް ާބަޙުސް ާމައްސަަލިއގެ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާކުރިއަްށާ ާބަޙުސައިގެން ާމި ާކުރިއަށްދ ނީ. ާބަޙުސަިއގެން ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާދިއުމުގަ ާއަުޅގަ ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި އި
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ާ ާދަންނަވ ލަން ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންެގ ަގއ8322ާާިޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހުންާ ާބެހޭގޮތުން ާއެކުަލވ ލުމ  ާކޮމިަޝން  460އެންޓިކޮރަޕްޝަން

ާއެހެ ާފެށިއްޖެ. ާމިހ ރު ާބައްދަލުވުން ާކޮމިީޓެގ ާއެާޢައްޔަންކުަރއްވ ަފއިވ  ންވީމ ،

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާައމީންޢ ންމު ާަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް ާކޮމިޓީއަށް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަނދުމަފުޅުކޮށްލަދޭން. ާވިދ ޅުވި 3ާކައިީރގައި

ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ ާހުޅުވ ލަްނ. ާފުރުޞަތު ާކުިރއަށްިދއުމަށް ާބަޙުސަިއގެން ގެ

ާމި ާމެންބަރުާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފޭދޫ ާފުރުޞަތުއަރުވަނީ ާމި  465ހ ރު

ާއަލްޙ ންާފަޙްމީ.ާ

ާ

ާއޮތްާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާިމ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާބޭނުންާއަލްޙ ންާަފޙްމީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނުޑ ާގުޭޅގޮތުން ާވ ހަކަައކީާމައްސަލައ  ވ 

ާިމާ ާމުރ ޖ ކުރުމަށްކަމަށްވ ތީ ާމުސ ަރ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތީ  470ހުށަހަޅުއްވ ފަިއ

ާހަދައިފިން.ާ ާފިކުރުކޮށް ާވިސްނ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެންވެސް ާއަުޅގަ މައްސަލަިއގައި

ާއެހުށަހެޅުއްިވާ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާކުޅުދުއްފުށީ ާބެލުމުގައި ބެލި

ސަލަިއގެާޙަޤީޤަތްތަކަށްާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާރިޢ ޔަތްކުަރންާއެބަޖެހޭ.ާއެގޮތުންާމައް

އަޅުަގނޑުާބެލިާބެލުމުންާއެނގެންާއޮތީާއެމަނިކުފ ުނގެާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާ

ާއޮްތާ ާވަޢުދުވެަވޑަިއގަންނަވ ފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާދ އިރ ެގ  475ކެންޕޭނުގެތެރޭަގއި

ާރަްއޔި ާމި ާކުޑަކުރަންާވަޢުދެއްކަމަށް ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންެގ ާމަޖިލީހުގެ ތުްނގެ

ާމެންބަރަށްާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑު ާއެކަމަށްޓަަކއި ާއެހެްނވީމ ، ހުށަހެޅުއްވުން.

ާމިހ ރުާ ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޝުކުރުދަންަނވަން. ވަރަށް

ގެާިދވެހިރ އްޭޖގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާަރއްޔިތުްނގެާަމޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާޒިންމ އ ާކުރީ

ާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކ ާ ާޒިންމ ތަކ  ާއަދ ކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ  480ރައްޔިތުންެގ

ާމިކަމަީކާ ާއަދި، ާިގނައޭ. ާވަރަށް ާވަގުތުތައް ާހޭދަކުަރންޖެހޭ ާމަސައްކަުތގައި އަދި

ާ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާތަރައްޤީގެތެރެއަްށ12ާާމިހ ރު ާސިޔ ސީ ާޤަރުނުގެ ވަނަ

ާވަ ާމިާވަދެގެންދ އިރު ާއަދި ާހިންގަންޖެހޭ ާއުސޫލަކަށް ާވަކި ާފެންވަެރއްަގއި ކި

ާކަރ މ ތްާ ާޢިއްޒަތ އި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި

ާދިރިއުޅުންވެސްާ ާެއމީހުން ާފެންވަެރްއގައި ާވަކި  485ރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަަކިއވެްސ
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ާިމއަ ާޙ ލެއްަގއި ާެއްއވެްސ ާމުސަރައަީކ ާމިއޮތް ާމިހ ރު ދުާބައްޓަންކުރަންޖެހޭތީ

ާއަބުރުވެރިާ ާިމދަންނަވ ފަދަ ާހުރިގޮތުންނ  ާއަގުަތއް ާދިރިއުޅުުމެގ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާހަމަާ ާއަދި ާޚަރަދުކުަރންޖެހޭތީއ  ާފައިސ އިން ާމި ާބަްއޓަންކުރުމަށްޓަަކިއ ޙަޔ ތެއް

ާޘަޤ ފަތެއްާ ާތ ރީޚީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރުންނަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ އެހެންމެ

ާއަބަދު ާަރއްޔިތުނަށްާއޮންނަހެން ާބަަހްއޓައިގެން ާގުޅުމެއް ާގ ތް ާރަްއިޔތުންނ   490ވެސް

ާވިސްނުންާ ާއެ ާއަދި ާއޮތް ާޖެހިފައި ާފޯރުކޮށްދޭން ާއެހީތެރިކަން ާޖީބުންވެސް އަމިއްލަ

ާަރއްޔިތުްނގެާ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާޤައުމަކަށްވ ީތއ  ާއޮތް އަޅުަގނޑުމެްނގެތެރޭަގއި

ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމެންބަރުންގެ ާޒިންމ ތައްާާމަޖިލީހުގެ ާމިދ ގޮތުން މަސައްކަތްެވސް

ނޑުމެްނގެތެރެއިންާކޮންމެާބޭފުޅަކީާމިާމަޖިލީހުގައިާދެެކވޭާކޮންެމާ ހުރިގޮތުންާއަުޅގަ

ާޢިލްމީާ ާއެންމެ ާއޭގެ ާކަންތައްަތްއ ާމައްސަލަެއއްަގއި ާކޮންމެ ާނުވަތަ  495ވ ހަކަައކަށް

ާއަޅުގަނ ާބޭފުޅުންކަމަށްވ ތީ ާއެނިގވަަޑއިނުަގންނަވ  ާރިސަރްޗާފެންވަރުަގއި ޑުމެން

ާއަދިާ ާޚަރަދުކުރަންޖެހޭތީ، ާފައިސ  ާސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ާބެހޭ ާކަމ  ހަދަންވެސް

ާަބއިނަލްއަޤްވ ީމާ ާފެންވަރެއްގައި ާޕްރޮފެޝަނަލް ާމިމަސަްއކަަތކީ ާއެއ އެކު ހަމަ

ާމަސައްކަތްާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާސުލޫކ  ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ނެޑއްަގއި މިންގަ

ާއޮފީސްާ ާއޮފީްސާބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި ާއެހެނިހެން ާއަދި ާސެކްރެޓްރީންނ   500ތަކ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާއަިދ ާބޭނުންވ ތީ، ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ފެސިލިޓީސްވެސް

ާރ އްޖެތެޭރެގާ ާނުވަތަ ާރ އްޖެތެރޭގެ ާހަމަ ާމެންބަރަކީވެްސ ާކޮންމެ މަޖިލީހުގައި

ާދިރިއުޅުއްވަންޖެހޭާ ާމ ލެަގިއ ާވަޑައިގެން ާމ ލެ ާހިސ ބަކުން ކޮންމެވެސް

ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެފަދައިްނާމެންބަރެ އްކަމަށްވ ތީާމިހުރިހ ާޚަރަދުތަކަކީވެސްާމިއީ

ާމިހ ރުެގާ ާބެލުމުގައި ާބެިލ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީ ާޚަރަދުތަެކއްަކމަށް ާބޮޑެތި  505ވަރަށް

ާެއކަށީގެްނވ ާ ާކުރަން ާކަންތައްަތްއ ާމިދެންނެވި ާޙަޤީޤަތުަގިއ މުސ ރައަީކވެސް

ާޤަބޫލުކުރަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާދުނިޔޭގައިެވސްާާމުސ ރައެއްނޫން. ާއަދި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާެއއ އެކުާ ާހަމަ ާއަދި، ާގޮސްަފއި. ާދަށަށް ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާމިއޮތީ ާޙ ލަތު އިޤްތިޞ ދީ

ާއަލުންާ ާަރއީުސލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާޤަބޫުލކުރަން އަޅުަގނޑު

ާސި ާވަޒީރުންނަށް ާބެހޭގޮތުން ާކުޑަކުރުމ  ާމުސ ރަ ާމުަވްއޒަފުންގެ  510ީޓއެްއާސަރުކ ރުގެ

ފޮނުއްވ ާެއކަމ ާބެހޭގޮތުންވެްސާމަޝްވަރ ތަކެއްާކުރެވެމުންދ ކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާދުނިޔޭގެާ ާނުވަތަ ާއިޤްތިޞ ދު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުން ާމި ދަންނަވަންޖެހެނީ
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ާމަޖިލީހުގެާ ާަރއްޔިތުންެގ ާގުިޅގެން ާހީނަރުކަމަކ  ާޮއތް ާައއިސްފައި އިޤްތިޞ ދަށް

ާއެކަ ާމުސ ރަ ާކުރ ކަމަށްވ ނަމަާމެންބަރުންގެ ާއެަކން ާނެތޭ. ާކުޑަކުެރވޭކަށް ިނ

 515އަޅުަގނޑުމެންާމިާމުސ ރައިެގާސްޓްރަކްޗަރާފަށަންޖެހޭނީާދަޢުލަތުގެާއެންމެާއިްސާ

ވެރިޔ އިންާފެށިގެންާއެންމެާދަށްާވަޒީފ އ ާހަމައަށްވެސްާމިަކންތައްާއަޅުަގނޑުމެްނާ

ާދަންނަވ ލަ ާއެހެންވީމ ، ާއެަބޖެހޭ. ާބަލަން ާޙަޤީޤަތުގައިާކޮންސިޑަރކޮށް ންޖެހެނީ

ާަވކިކަހަލަާ ާހަމައެކަނި ާއަިދ ާނުބައްލަވ  ާވަރަށް ާަބއްލަވަްނޖެހޭ ާމި މިމައްސަލައަކީ

ާމައްސަލައެްއކަމަށްާ ާޮއތް ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާފުއްެދވުމަށްޓަކައި ާބޭނުމެއް ސިޔ ސީ

ާމައްސަލައިގަިއާ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާައޅުގަ ާޤަބޫލުކުެރވޭތީ  520އަޅުަގނޑަށް

ާަބއެްއާމި ާުކޑަވެދ ނެކަމަށް ާފުރުޞަތު ާވ ހަކަދެއްކުމުެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮތަށް

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާ ާއަޅަގނުޑ ާކަމަށްވިޔަސް ާޤަބޫލުކުެރވުުނ ޙ ލަތްތަކުގައި

ާކަމުގެާ ާމެންބަރުންނަކީ ާތިބޭ ާތަމްޞީލުކުރަން ާރައްިޔތުން ާފަރ ތުން ރައްޔިތުންގެ

ާ ާވ ަހކަދަްއކަންޖެހޭ ާއެއްގޮތަށް ާޙ ލެއްަގިއާޙަޤީޤަތ  ާއެއްެވސް ނުޑ ާއަުޅގަ ބައެއް.

ާލަދެއްނުގަނޭ.ާ ާއެކަމ  ާވ ހަކަަދއްކ ތީ ނޑު ާައޅުގަ ާކުޑަނުކުރަން  525މުސ ރަ

ާަރއްޔިތުްނގެާ ާވ ހަކައަކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވަން ނުޑ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާއަިދާ ާކުރެވޭނީ ާފުރިހަމައަށް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަަސއްކަްތތައް ާމިކުރ  ޙައްޤުަގއި

ާލިބިގެންދ ނީވެސްާއެމަ ާޤ ބިލުަކން ާކުރުމުގެ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ އްަސއްކަތްތަްއ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާިމކަމަށް ާއަދި ާއޮެވ ާމުސ ރައެއް ާެއކަށީގެްނވ  މިކަމަށްވެސް

ާގޮެތއްާ ާލިބޭނެ ާފެސިލިޓީސްތައް ާބޭނުންވ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި  530މަޖިލީހުގެ

ާމިކަންތައްތަ ާއެހެންވީމ ، ާމިހ ރުާހަމަޖެހިގެންނޭ. ާކުރެވޭީނ ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ އް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހެންަނމަވެސް، ާމުސ ރައެއް. ާއެކަށީެގންވ  ާމުސ ރައަކީ މިލިބޭ

ާކުރ ކަމަށްވ ނަަމާ ާމިކަން ާފުރިހަމައަށް ާމިއަށްވުެރވެސް ާއަދި ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވަން

ާއެހެންވީ ާވިސްނެއޭ. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިތުރުކުރަންޖެހިދ ނެކަމަށް ާމުސ ރަ މ ،ާމި

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމި ާެއއްގޮަތކަްށވެސް ާމައްސަލަ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާމި  535މިމައްސަލަ

ާއަޅުަގނަޑކަށްާ ާނިންމ ކަށް ާގޮތްތަކެއް ާއިތުރު ާބެހޭގޮތުން ާމިކަމ  ބަލައިގަނެ

ާބަލައިނުގަނެާ ާމައްސަލަ ާމި ާހުށަހަޅ ގޮަތކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ނުފެނެއޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާއަނބުރ ާފޮނުވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ 

ާ
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ާއ ދެ،ާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޒުާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާޢައްސަލ މަޢަލަިއުކމް. .`ާ540 

ާނަޝީދުާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާއަޅުާ ާމައްސަލައަކީ ާމިވ  ާއެމަނިކުފ ނުގެާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާޤަބޫލެްއނުކުރަން ނޑު ގަ

ާއޮތްާ ާހުށަހަޅ ފައި ާޤުރުބ ންކުރަން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާފުއްދުމަށްޓަކައި ވަޢުދު

ާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާވ 1ާާހުށަހެޅުމެއްކަމަކަށް. ާއޭގެން ާނެގީމަ މުސ ަރ

ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނއޭ ާމެންބަރަށް ާއެ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  545.ާފައިދ ވެސް

ާވަޒީުރކަންކުެރއްވި.ާ ާއޭުރ ާމަސައްކަްތކުރެްއ ާމަޖިީލހުގެ ާޚ އްޞަ ރައްޔިތުންެގ

އަޅުަގނޑުމެނަށްާހަމަާޔަޤީނުްނވެސްާއެކަހަލަާފުރުޞަތުާއަިދާމިހ ތަނަށްާލިބިފައެއްާ

ނޑުމެްނާ ނެތް.ާމުސ ރަާކުޑަކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއިޤްތިޞ ދީާޙ ލަތުާމިއަދުާހުރީާއަޅުގަ

ާދަާ ާވަރަށްވުރެން ާއެހެންވީމ ،ާއަތްފޯރ  ާދަްނނަވ ނީ. ާައޅުަގނޑު ށުގައޭ

ާގެނައުމަކީާ ާުއނިއިތުރު ާމުސ ރައަށް ާގުޭޅގޮތުން ާޙ ލަތ   550އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާވަޢުދެްއާ ާތިމ  ާއެހެންނަމަވެްސ، ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާެވގެނެއްުނވ ނެ. ާއެކަން ާކަަމކަށް ާކުރ  ފުއްދުމަށްޓަކައި

ާ ާަޤއުމަށްާވިސްނަންޖެހޭނީ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއިޤްތިޞ ދަށ އި ނޑުެމންގެ އަުޅގަ

ާކުޑަކުރަންާ ާމުސ ރަ ާރިޢ ޔަތްކޮްށގެްނ ާކަންތައްތަކަށް ާމިދެންނެވި ވިސްނަންޖެހޭނީ.

ާމުސ ަރާ ާމެންބަރެއްގެ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއގޮތަށް ާފެނޭ. ާވަރަށް  555އަޅުަގނޑަށް

ާއެަލވަންސަކ6422ާަ ާއަދި، ާބަދަލުކުަރން. ާރުފިޔ އަށް ާއޮފީްސ2422ާާށް ހަދ ފައި

2222ާއެލަވަންަސކީާނޫނީާއެހެންކަަހލަާދެންާއިދ ރީާމަސަްއކަތްކުރ ާމީހަކަށްާދޭންާ

ރުފިޔ ކަމަށްާހަދަން.ާދެން،ާމިކަންތައްާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެންމެާރަނގަޅުވ ީނާ

ާއެބައޮްތާ ާމަޖިލީހުގައި ާބަދަލުގައި ާިކޔުމުގެ ާގޮތެއް ާއަމިއްަލއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާއިތުރަށްާއަ ާކޮމިޓީން ާެއ ާކޮމިޓީއެއް. ާބަލަހައްޓ ނެ ާކަންކަން  560ޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެީއާ ާކަމެއް. ާފެންނަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަީކ މިކަންކަން

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާދޭތެރޭގައި ާޙ ލަތ  ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާމިހެން ާއެހެްނވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. ާގުޅިގެންާާކަންބޮޑުވ ން ާހުށަހެޅުމަކ  ާކޮންމެ ހުށަހެޅޭ

ާކުޅެންާ ާމުސ ރަތަކ  ާމުއައްސަސ ަތކުގެ ާމިނިވަްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނ ިއާ ާބިރުވެިރކަމަކ  ާއަެނއްކ ވެސް  565މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔ 

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުން ާއެބަޖެހޭ ާބަލަން ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ކުރިމަތިވެދ ނެ.
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ާސަރު ާއަދި ާހުރީާމެންބަރުން ނޑުތަްއ ާއޮނިގަ ާމުސ ަރއިގެ ާއެހެން ކ ުރގެ

ނޑުމެންާމިނ ނީާކޮންާ ކިހިނެއްތޯވެސް.ާއަދި،ާައޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާއަޅުގަ

ާމުސ ރަދޭއިރުގައި.ާ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތން ނޑަކުްނކަން މިންގަ

ާރައް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އ  ާަބލ ނީ ާލެވަްލއަކަށް ާމަޖިލީހުގެާއަޅުަގނޑުމެން  570ޔިތުން

%ާ ާއޮީތ ާދޭތެރޭގައި ާނައިބ22ާާުމެންބަރުންނ  ާނޫންނަމަ ާތަފ ެތއްކަމަށްޯތ، ގެ

ރައީސ ާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނ ާހަމަހަމަކަމަށްތޯ،ާނޫންނަމަާވަޒީރުންނ ާމަޖިލީހުގެާ

މެންބަރުންނ ާހަމަހަމަގޮތަކަށްތޯ.ާމިއީާމަޖިލީހުންާކުރަންޖެހިފައިާއޮތްކަމެްއ.ާވަރަށްާ

ނަޑއެޅުމުެގާާގިނަ ާކަ ާމުސ ރަ ާފަރ ތްތަކަކަށް ާގިނަ ާަވރަށް މުއައްސަސ ަތކަކަށް

ާއެބަހުރި.ާ ާދީފައި ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމިހ ރު ާބ ރު ާއެ  575އިޚްތިޔ ރ 

އަޅުަގނޑުމެނަށްާމިހ ރުާވަރަށްާދަތިާއުނދަގޫވޭާކޮމިޓީތަކުަގއިާބައެއްާދިމަދިމ ލުންާ

ނޑަެއޅުމުގެ ާކަ ާމުސ ރަަތއް ާބޭފުޅުްނގެ ާޖެހޭތީވެސް.ާާބައެއް މަަސއްަކތްކުރަން

ނޑުމެންާއެަބޖެހޭާގައިޑްަލއިންތަެކްއާ ނޑުާމިދެންނެވިގޮތަށްާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާގޮތްަތކެްއާ ާަކނޑަައޅަން ާގޮތްތަެކއް ާިމކަމ ދޭތެރޭގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނަޑއެޅި ކަ

ާރައް ާޤަބޫލުކުެރވެީނ،ާމިއަދު ނޑަށް ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ.  580ޔިތުންެގާނިންމަން

ާކަމަށްެވއްޖީްއޔ ާ ާުކަޑކުރ  ާއަދަދަށް ާމިދެންނެވި ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ާކިހ ާ ާހުރީ ާމުސ ރަ ާވަޒީެރއްގެ ާމިއަދު ާއެަބޖެހޭ ާބަލަން އަޅުަގނޑުމެން

ާކޮންާ ާކަމަށްވެއްޖިްއޔ  ާހުރި ާރުފިޔ  ާތިންހ ސް ާފަންސ ްސ މިންވަރެއްަގއިތޯ.

ާބަލ  ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމެންބަރުންނަށްާލެވެލްެއއްަގއިތޯ ާަމޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ނީ

ާދަންނަވ ނީާ ާއަޅުަގނުޑ ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންީވމ ، ާދިނުމުގައި.  585މުސ ރަ

ާހިތަށްއެރިގޮތަކަށްާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވަގުެތްއގައި ާހިތަށްއަރ  އަޅުަގނޑުމެން

ާއަިދާ ާމ ޒީއަށ އި، ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާބަދަލުގައި ާކުރުުމގެ ކަންތައްތައް

ާކުރުަމީކާއަޅު ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާބަލައިގެން ާފަހަތަށްވެސް ަގނޑުމެްނގެ

ާއެދިމ ލަށްާ ާއެހެންވީމ  ާަހއްލޭ. ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާޭއެގ ާއޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާރަނގަުޅާ ާއެންމެ ާއޮްތ ާމިަވގުތު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާެއއީ  590ދަތުރުކުރުމަކީ

ާހަމައެހެންމެ، ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރިާާހައްލުކަމަށްވެސް ައއްުޑއަތޮޅުެގ

ާފ ހަގަކުރެއްވިހެްނާ ާފަހުމީ ާއަލްޙ ން ާފ ހަގަކުރެއްވިހެން ާދެންމެ މެންބަރު

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމަސްޢޫލިއްަޔތުާވަރަށްވެސް...
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ާ

ާ595 

ާިޢއްޒަތްތެިރާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައްުޑއަތޮޅުގެ ާފަހުމީ ާއަލްޙ ން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފޭދޫ

ާމެންބަރެއްނޫން.ާ

ާ

ާކޮށްލެްއވީކަމަްށާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޒުާ ާރަނގަޅު ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެތަންކޮުޅ ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެ،

ާއެހެްނވީމ ،ާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާގެންދ ނަން. ާކުިރައށް ާބަަލއިގެން  600އަޅުަގނޑު

ވެތިާޢިްއޒަތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުެވާދެްއވ ށޭާކޮްނާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ނީާތިަޔާލޮބު

ާގެއަްށާ ާއެްއކޮށް ާމުސ ަރ ާއޮތީ ާަގވ އިދެްއގައިތޯ ާކޮްނ ޤ ނޫނެއްގައިޯތ،

ާމުސ ރަ ާރީތިގޮތަކީ ާއެންެމ ާފުއްދުމަށްޓަކައި ާވަޢުދެއް ާނެތް. ާގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް

ާއަުޅގަ ާއޮތްކަމަކަްށ ާރީތިގޮތެއް ާމ ތް ާއެއަްށވުރެން ާމިަވގުތުާނުނެންގެވުން. ނުޑ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާޤ ނޫނަކުންނެއް ާއެއްެވސް ާގަވ ިއދަކުން ާއެއްވެސް  605ނުދެކެން.

ާފަސްހ ްސާާ ާފަސްދޮޅަސް ާއެެދއްވ  ާމިހ ރު ާލ ޒިމެއްނުކުރޭ ާމައްޗަށް މެންބަރުންގެ

ރުފިޔ ާގެންދަވ ކަށް.ާހިތްޕުޅުހެޔޮކަމުންާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެްނގެާޙ ލަތ އިާދޭތެޭރގަިއާ

ާއެ ާބަަޔކު ާނަމޫނ އެއްޯތާވިސްނ  ާރީތި ާީކހ  ާދޫކޮށްލެވުމަީކ ާމުސ ރަ ބޭފުޅުންެގ

ާހިނގ ާ ާބައްލަވަމ  ާރަނގަުޅވ ނެ. ާމ  ާމަސައްކަތްކުިރއްޔ  ާައޅުަގނޑުމެން އެގޮތަށް

ާއަމިއްަލާ ާބޭފުޅުންތޯ. ާކިަތްއ ާމަސައްކަތްކުަރްއވަނީ ާމިމަޖިލީހުގައި  610މިއަދު

ާބޭފުޅުންތޯ ާކިަތއް ާަގޑިތަކުަގއި ާމި ާއޮްތާމަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ާމީގެކުރިން .

ާ ާކިހިނެއްތޯ ާކޯޓުތަކަށ22322ާާްމަޖިލީހުގައި ާބޭރުގެ ާވަަޑިއގެްނ ގަ

ޝަރީޢަތްކުރައްވަންާަވޑަިއގަްނނަވ ާބޭފުޅުންކޮޅުާމިތ ާއެތެޭރގައިާއުުޅްއވިާމަންޒަރުާ

ާމިއަުދވެސްާ ާދެއްކިން. ާެއވ ހަކަ ާގިނައިން ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ާފެނުނު. އަޅުަގނޑަށް

ާފެނިގެ ާމިތ ނކުާއަޅުަގނޑަށް ާބޭފުޅުން. ާހިންގަވ  ާދިމަދިމ ލަ ާއެކަހަލަ ާއެބަޭދ  615ން

ާކުީރގަިއާ ާއަދި ާަނންގަވ . ާމުސ ރަވެސް ާރުފިޔ  ާފަސްހ ސް މަޑެއްނުވޭ.ާފަސްދޮަޅސް

ާމުސ ރަާ ާމިހ ރު ާިތމަންނަ ާވިދ ުޅވި ާބޭފުޅުން ާިތއްބެިވ ާމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ

ާމަޢުލޫމ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަހުން ާއެކަމުން ާއޮތްގޮތުންާނުނަންގަވަމޭ. ާލިބިފައި ތު

ާމިާ ާއޮތީ ާއެނގިަފއި ާަރއްޔިތުންނަްށ ާއެކަމުން، ާނެންެގވި. ާމުސ ރަ އެބޭފުޅ 

 620އަޑުފޮނުވ ާދިމަދިމ ާމެދުވެރިކޮށްާއެބޭފުޅުންާރައްޔިތުންނަށްާމެސެޖްާއިއްވ ފައިާއޮީތާ
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ާބޭނުމެއްނޫނޭ.ާ ާމުސ ރައެއް ާތިމަންނަށް ާނުނަގ ނަމޭ. ާމުސ ރައެއް ތިމަންނަމެން

ާރައްޔިތުްނެގާާއެކަމުން، ާމެންބަރަކު ާެއއްެވސް ާހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި މިމަޖިލީހުގައި

ާ ާތިބ222ާާިމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގައި ާަރއްޔިުތންގެ ާފ އިުތވިދިޔަ ާއަދި މެންބަރުންނ އި

ާއެހެްނވީމ ،42ާާ ާނެތް. ާނުނަންގަަވެއއް ާމުސ ރަ ާެމންބަރަކު ާެއްއވެސް މެންބަރުން

ާައޅުަގނޑުެމންނަ ާވަޢުދެއްާއޮޅުވ ލުމަށްަޓކައި ާކަމެއްނެތޭ. ާދައްކ ެނ ާވ ހަކަތަކެއް  625ށް

ާކުރުްއވަްނާ ާޤްރުބ ންވެސް ާމަޖިލީސް ާރަްއޔިތުންގެ ފުއްދުމަށްޓަކައި

ާޙ ލަތ އިާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާވިސްނަންޖެހޭނީ ާއަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަވ ެނކަމެއްނެތޭ.

ނޑަށްެވސް ާއަޅުގަ ާހުރިގޮުތން. ާކަންތައްތައް ާއިޤްިތޞ ދީ ާމިއަދު ާކަންތައްތައް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާގެންނަން. ާއުިނއިތުރު ާމުސ ރަ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާފެނޭ ވަރަށްބޮޑަށް

 630ާއެގޮތުންާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅުާއަދަދެްއގެާގޮތުަގއި...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާވިލިފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޒުާ
 635ާޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރަ

ާ

ާމަޢުލޫމ ތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެންމެ ާއަމީންޢ ންމު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފޮނުްއވ ފަިއާ ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ  ާކޮމިޝަނަށް ާއިލެކްޝަންްސ ދެއްިވގޮތުަގއި

ާ ާމިހ ރު ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ކުރ  ާތައްޔ ުރވެއްެޖާނަންފުޅުތައް ފައްޓަވަން

ާކޮމިޓީއަށްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަިއެވރިވަަޑއިގަންަނވ   640އެހެންވީމ ،ާެއކޮމިޓީަގއި

ވަަޑއިގެްނާދެްއވުންާއަމީންޢ ްނމުާއެދިަވޑަިއގަންނަވ .ާއަުޅަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާ

ާާމިއަރުވަނީާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދަންަނވ ނީާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާއަޅުަގނޑު ާމިބިލ މެދު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު  645ާމެންބަރު

ާތ އީދުކުރަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަުޅގަ ާރޫޚަށް ާމަޤްޞަދަކަށްާމިބިލުގެ ާބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެްސ، މޭ.

ނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާމިދަނީާއަމިއްލަާމުޙުތ ދެއްާ އަޅުަގނޑުާތ އީދުނުކުރަމޭ.ާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާޙ ލަތެއްަގއި ާކޮންމެ ާބޭނުންވ  ފުއްދަން
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ާތަ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމެންބަރު ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާަނގ ލުމަށް ނޑަްށާވަގުތު ާއަޅުގަ ން.

ނޑަށްާހަަމާ  650ދެންނެވޭނީާމިހ ރުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާމުސ ރަާއަުޅގަ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމައްސަލަެއްއނެތޭ. ާކުަޑކުރެްއިވކަމުގަިއވިަޔސް ާއަދި ރަނގަޅޭ.

ާމިާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާވ ނީ ާކުަރއްވަން މިކަންތައް

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާކުޅުދުއް ާއެ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ފުށީ

ާވިސްނ ާ ާމ ނަވީގޮަތކަށް ާފުންކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާގޮތަްށވުރެން ާެއވ  ބިލުގައި

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާފަހުގައޭ.ާއަުޅަގނޑު  655ފިކުރުކުރުމަށް

ާމެންބަރު ާަބއެްއ ާތަަނވަްސާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާވަރަށް ާމ ލީގޮތުން ންކީ

ާރުފިޔ އިންާ ާމިލިޔަން ާމިލިޔަން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާީވކަމުަގއިިވަޔސް ބޭފުޅެއްކަމުަގއި

ރިޯސޓްާއޮތްކަުމގަިއވިަޔްސ22ާ،21ާާއަދިާކޮންމެާބޭފުޅެްއގެާވަރަށްިގނަާބޭފުޅުންގެާ

ކަުމގަިއވިޔަްސާއަދިާމިގޮތުންާއ މްދަނީާލިބޭނޭާވަރަށްގިނަާގޮތްތަެކއްާހަމަޖެހިފައިާވީ

ާބޭފުޅުންނެއްާ ާތަނަަވްސކަމެއްހުރި ާމ ބޮޑެތި ާމ ލީ ާމެންބަރުްނނަކީ ާިޢއްޒަތްތެރި  660ބައެއް

ާމިޢިއްޒަތްތެިރާ ާހޭދަކުރައްވަނީ ާަވގުތު ާވަރަށްގިނަ ާއެބޭފުޅުން ާހަމައެހެންމެ، ނޫނޭ.

ާހުށަހަޅަންާ ާއަޅުަގނޑު ާމިހެންކަމުން، ާޙައްޤުަގއޭ. ާރައްޔިތުންެގ ާހަމަ މަޖިލީހުގައި

ާތަަނވަސްކަމަށްާމިހެ ާަބއްލަވ  ާމިންވަރަށް ާހުރި ާތަނަވަސްކަން ާމ ލި ާމިބޭފުޅުންގެ ން

ާބޭފުޅުންގެާ ާނެތް ާތަނަވަްސކަން ާމަސައްކަތުން ާއެހެިނހެން ާިވޔަފ ރިއ އި އަމިއްލަ

ާ ާއިންތިޚ ބުކުރެއްިވ2ާާމުސ ރައަށް ާއެބޭފުުޅން ާއެއީ ާއިތުރުކުރަން. ާރުފިޔ   665ލައްކަ

ާލޮބުވެތި ާހަމަ ާހިމެނޭ ާބެހުމަށްޓަކައި.ާާދ އިރ ަގއި ާސ ބަހަށް ާހިލޭ ރަްއޔިތުންނަށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާކުޅުދުއްފުށީ ާަދންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ހަމައެހެންމެ،

ާބޭނުންވ ާ ާހެްއދުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުން ާބޭނުމަކަށް ާއަިމއްލަ ާއެބޭފުޅ ގެ މެންބަރަށް

ާހ މަ ާމަކަރުވެރިކަމ ެއއްކޮށް ާހީލަތްތެރިކަމ އި، ާބޭނުންކުރާ މަޤްޞަދު ކުރުމަށް

 670ާހަތިޔ ރަކަށްާމިމަޖިލީސްާނަހައްދަވަްއޗޭ.....

ާ

ާމެންބަރަކުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެއް ާދެއްކެވުުމގައި ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އަނެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަަކށްާއިޚްތިރ މ އެކުާވ ހަކަފުޅުާަދއްަކވަމުންާގެންދެވުްނާ

ާެއވ ހަކަފުުޅާ ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާލ ޒިމްކުރ ކަމެއް. ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ އެއީ
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ާނިޒ މ ބެހޭާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާއެދެން. ާގެންދެވުން  675ކުރިއަށް

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢިލްހ މް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާުޒވ ންކޮްށާާށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާގެމަނަފުާ ާވަރަށް ާމިތަނަށް ނޑުމެންނަީކ، ާއަުޅގަ ާދެްނ ާރަީއސް،  680ާޢިއްޒަތްތެރި

ާފެންނަނީާާއިލްހ މްާައޙްަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާދެން ާބައެއް. ާވަެދތިބި ާއަލަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާދ  ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެިރާޢިއްޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާތ އީދުނުކުރެއްިވޔަސްާ ާހުށަހެޅުމަކަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާއެދޭކަމަކަްށާ ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާވ ހަކަދެްއކުމަކީ ާޒ ތީގޮތަށް ާދެން އެބޭފުޅ އ އި

ާމަޖިލިސްާ ާނޫނިއްޔ  ާކުށްވެިރކުރަން. ާވަރަށް ާެއކަންަތއް ނޑު ާއަުޅގަ  685ނުވ ތީ

ާމިކަންތައްާމުސްތަުޤބަލްގައިާހަމަާއަަށގަތްފ ނެތީާއިނގޭތޯ.ާާފްލޯރގައި

ާ

ާގޮތެްއާނިންމ ފައި.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަވނީ ާބެޭހގޮތުން ާތިކަމ  ނޑު ާައޅުގަ ޝުކުރިއްޔ .ާޝުކުިރއްޔ .

ާއެްއާ ާއިލްތިމ ޞްކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި އަދި

 690ންބަރަކ ިއާމުޙ ތަބުކުރައްވ ާވ ަހކަފުޅުދަްއކަވަމުންާގެންދަވ އިރުާމެންބަރަކުާއަނެއްާމެ

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނޫިނއްޔ  ާގެންދެވުން. ާކުރަްއަވމުން ާއެކަން އިޚްތިރ މ އެކު

މަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާއިޚްތިރ މްާގެއްލި،ާެއއްބޭފުޅަކުާއަނެއްާބޭފުޅަކަށްާހަމަނުޖެހުންާ

ާއެހެންވީމ ، ާވެދ ނެ. ނޑުމެންާާއުފެދޭގޮތް ާއަުޅގަ ާމ ހަޢުލެއް ާކޮންމެހެން އެކަހަލަ

އުފައްދަންާނަހަދ ާހަމަާރީތިކޮށްާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަަލއ ިއާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަފުުޅާ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަުރަވންާހޯރަފުށިާދ އިރ ގެާ  695ދައްކަވަމުންާގެންދެވުންާއެދެްނ.ާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާއަމުރަށ ިއާާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާހޯރަފުށި ާރައީސްގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢަދަބުވެރިކަމ އެކުާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަވރަށް ާވ ހަކަ ާޚުުރމަތްތެރިކޮށްހިތ ނެ ާގަވ އިދަށް މިމަޖިލީހުގެ

ާޢިއް ާކުޅުދުއްފުށީގެ ާހަމައެހެންމެ، ާދ އިރ ެގާދަންނަވަން. ާދެކުނު ާމެންބަރު،  700ޒަތްތެރި

ާެދއްކުުމގެާ ާވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާނަޝީދުގެ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި
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ާއެއީީކ.ާ ާކުޑަކުރުން ާކަރ މަްތ ާޢިއްޒަތ އި ާއެބޭފުޅ ގެ ާނޫން ާމަޤްޞަދެއް ރޫޚ 

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަޤްޞަދަކީ ނޑު ާމަިއގަ ާވ ހަކަދައްކ  ާމި ާމިބިލަށް ާއަޅުަގނުޑގެ

ާއަދިާމިާޢިްއޒަތްތެިރާ މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާޙިމ ޔަތ އިާކަރ މ ތްާަރއްކ ތެރިކުރުމ 

ާައުއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިމަޖިލިސްއަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާސަލ މަތްކުރުން. ާވަގުތު  705މަޖިލީހުގެ

ާއަމިއްލަާ ާފެނިެގންމިދިޔައީ ާއަޅުަގނޑަށް ާވީކަމުގަިއިވަޔސް މެންބަރަކަށް

ާމުޙުތ  ާއަމިއްލަ ާމުހިންމުާބޭނުންތަކަކ އި ާވަރަށް ާމަޖިލިސްގެ ާމެންބަރުން ތަކެްއގައި

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤުބަލްގައި ާބިލުތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް

ާވަރަްށާ ާަވގުތު ާބިލުތަކަކުން ާހުށަހެޅިގެންދ  ާމިކަހަލަޮގތަކަށް ާހުއްޓ  ހުށަހެޅިފައި

ާމުހިންމުާ ާހަމަ ާމިކަމަށްޓަކައި ާގެއްިލގެންދ ތީ ާމުހިންމުާާބޮޑަށް  710ބޭނުންތެރި

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމިހެންވެ ާގެންދިޔައީ. ާފ ހަގަކުރަމުން ާައޅުަގނޑުމެްނ ޕޮއިންޓްތަކެއް

ާމަޖިލީހުގައިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދެންނެވިހެން ނޑު ާައުޅގަ ާކުރީގަިއވެސް ދަންނަވަން

ާބައްަލވ ،ާ ާހުރިގޮތެއް ާޙ ލަތު ާމ ލީ ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްެތރި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާވިޔަފ ީރގެގޮތުންާއެބޭ ާއަދި ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމ ލީ ާލިބިަވޑަިއގަންަނވ  ފުޅަކަށް

ާމިބިލަށްާ ާއިޞްލ ޙު ާދެންނެވި ާކުރިްނ ާމި ާބައްލަވ  ާފައިދ އަްށ  715ލިބިވަޑަިއގަންަނވ 

ާއެީއާ ާތ އީދުކުރަމޭ. ނުޑ ާއަޅުގަ ާރޫޚަށް ާމިބިލުގެ ާހަމައެހެންމެ، ގެނަސްދެްއވުން.

ާމުސ  ާމެންބަރުންގެ ާމުސ ރަ، ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލިސްގެ ާކުޑަކުރުމަށް. ރަ

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވީ. ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރ  ާމަޤްޞަދަށް ާމީގެ އަޅުަގނޑު

ާދެކެވުނު.ާ ާވ ހަކަެވސް ާަބއްދަލުވެްސވި. ާަރއްޔިތުންނ އި ާގިނަ ާވަރަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ

ާއެހި ާހުރިގޮތްވެސް ާފިކުރު ާވިސްނުމ  ާެއބޭފުޅުންގެ ާމުޚ ތަބުކޮށް  720ން.ާއެބޭފުޅުންނ އި

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާމެްނބަރު، ާމިޢިއްޒަތްތެރި އޭރުަގއި

ާމިވަނީ.ާ ާވަޢުދެއްކަމަށް ާވީ ާކައިރީ ާއެބޭފުޅުން ާނަޝީދު، ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާމަޖިލިސްާ ާަވޞީލަތަކަށް ާފުއްދ  ާވަޢުދު ާމި ާދެންނެވީ ނުޑ ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާބޮޑަށް.ާާނަހައްދަވަްއޗޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާަވރަށް

ާ725 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނުޑވެސްާފުރުަޞތަކަށްާއެދުނީާމަޖިލިސްާާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ

ާބިލ އިާާތަޞްމީންާޢަލީާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާބެހޭގޮތުން ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމުސ ރައ އި މެންބަރުންގެ

ާފެންނަ ނޑަށް ާއަޅުގަ ނޑުާާބެހޭގޮތުން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލުަމށްޓަކައި. އެއްޗެއް
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ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަޙުމީވެސްާ

ާމިހ ރުާ ާޒިންމ ތައް ާމަޖިލީހުގެ ާދައުރ  ާަމޖިލީހުގެ ާފަދައިން  730ފ ހަގަކުރެްއވި

ާމިކަމ ބެހޭގޮ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޭދތެރޭގައި ާގޮެތއްާބައްޓަންކުރެވިަފިއވ ގޮތ އި ތުން

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާެއަކން ާވިސްނަންޖެހެއޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނިންމުމުގައި

ާޒިންމ ތަކެއްާ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާމަޖިލީހަކީ ާބަހައްޓަންޖެހެއޭ. ވިސްނުމުަގއި

ާތަރައްޤީވަމުްނާ ާޤައުމު ާމިހ ރު ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާފަރ ތެއް. އަދ ކުރަންޖެހޭ

ާސަ ާނިސްބަތުން ާކަންަތއްތަްއވެްސާކުރިއަރަމުންމިދ  ާުކރައްވ  ާދ އިރ އިން  735ރުކ ރުގެ

ާއެމަސަްއކަތްތަކުެގާ ާއަދި ާފުޅ ވެގެންޮގއްސަ. ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާގިނަ ާވަރަށް މިވަނީ

ާގޮއްސ ާ ާބޮޑަްށާއިތުރުވެގެން ާވަރަށް ާިމވަނީ ާބައިތައްވެސް ާފަންނީ ާހިމެނޭ ތެރޭގައި

ާސަރުކ  ާޒިންމ ދ ރުކުރުވ ، ާސަރުކ ރު ާމިމަޖިލީހުން ރުާއެހެންވީމ ،

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާކުރުމަށްަޓކައި ާއެމަަސއްކަތް ާހެޮޔގޮުތގައި ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުުމގައި

ާފަންނީާ ާމިމަސައްކަތްތަުކަގއި ާއަދި ާކުރަންޖެހޭ. ާމަސަްއކަތްތަެކއް ާގިނަ  740ވަރަށް

ާދ އިރ އަްށާ ާހަމައެހެންމެ، ާހޯދަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޢުލޫމ ތު އެހީއ އި

ާކު ާއަޅުަގނޑުމެން ާޢިއްޒަތްތެރިާދަތުރުކުރުމަކީ ާކޮންމެ ާކަމެއް.ާމިމަޖިލީހުގެ ރަންޖެހޭ

ާއެކަްނާ ާޖެހިވަޑަިއގަންނަވަްނޖެހޭކަމެއް. ާކުަރއްަވން މެންބަރަކުވެސް

ާޕ ލިމަންޓްގެާ ާޕ ލިމަްނޓްތަކުަގއި ާދުނިޔޭގެ ާހިނގ . ާޚަރަދުތަެކއް ކުރުމަށްޓަކަިއވެސް

ާހުންނަގޮތަ ާހަމަޖެހިފައި ާކަްނތައްތައް ާއެކިއެކި ާވިސްނ އިުރވެްސާމެންބަރުންނަށް  745ށް

ާގޮތްތަކ އި،ާމަޢުލޫމ ތުާ ާރިސަރްޗކުރެވޭނެ ާކުުރމަށްޓަކައި ާމިމަސަްއކަތް ހެޔޮގޮތުަގއި

ާއިންތިޒ މްތަްއވެސްާ ާއެ ާފަސޭހަތަކ ިއ ާެއ ާުމވަްއަޒފުންނ އި، ާބޭނުންވ  އެްއކުރުމަށް

ާހެޮޔގޮތުަގިއާ ާމަަސއްކަްތވެސް ާމިމަޖިލީހުގެ ާހަމަޖެހިފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ހުންނަނީ

ާކޮންމެވެސްގޮަތކަްށާ ާއެކަންތައްތަްއ ާބޭނުންވ ކަމަށްަވންޏ  ކުރަން

ާލިބިފައިވ ާ ާތަނަަވސްކަން ާއެކަންތައްތަަކކީ ާއަދި  750ހަމަޖެހިގެންދ ންޖެހޭނެ.

ާހަމަހަމަގޮތެއްގަިއާ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާހުރިހ  ާއެނޫން ާއަދި މެންބަރުންނަށ އި

ާވ ންޖެ ާކަމަކަްށވެސް ާއޮންނަ ާތަނަވަސްވެަފިއ ާއެހެންވީމ ،ާފުރުޞަތު ހޭނެ.

އަޅުަގނޑުމެންާމިބިލ އިާދޭތެޭރގަިއާގޮެތއްާނިންމ އިރުާމިކަްނކަމަށްާރިޢ ޔަތްކުރެިވ،ާ

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާބަހަްއޓަންޖެހޭ. ާއެބަ ާވިސްނުމުގައި ާއަޅުަގނޑުމެންެގ މިކަންކަން

ާބިނ ކުރަނިވިގޮެތްއގައިާ ާމަޖިލީހުން ާގުިޅގެން ާމަސަްއކަްތތަކ އި ާއެކިެއކި  755ފަންނީ
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ާދިރ ސ ތަްއާއެކަންތަ ާބޭނުންވ  ާއެކަންކަމަށް ާހެދޭނީ ާދިރ ސ ކޮށް ާބަލ  އްަތއް

ާދުނިޔޭެގާ ާއެްއކުރެިވގެން. ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާޭބނުންވ  ާެއކަންކަމަށް ކުރެިވގެން.

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހޯދިގެން. ނޑުމެންނަްށ ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާކަންކުރ ގޮުތގެ ތަންތ ނގައި

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާެފނޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުިރއަށްދ އިރުާމިކަންކަމަށް ާމިމަަސްއކަތުަގއި ން

ާމެންބަރަކަށްވެސްާ ާޮކންމެ ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޙަޤީޤަތުަގއި  760ރިޢ ޔަތްކުރުމަށް.

ާއަދ ކުރުމުެގާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމުހިންމު ާއަދ ުކރަންޖެހޭ ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާހުންނަންޖެހޭ. ާހަމަޖެހިފައި ާއިންިތޒ މްތަްއ ކީާވަޞީލަތްތަކ އި

ާތިބެންާ ާދަށުގައި ާޢިނ ޔަތްތެރިކަުމގެ ާައޚުލުވެރިންގެ ާތަނަވަްސކަމުގެ ފައިސ ގެ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާނުވ ނޭގޮތަކަށް ާބައެއްެގގޮުތގައި ޖެހިދ ނެ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމެންބަރުންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޢިނ ޔަތްަތކ އި، ާދޭ  765އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާކަންތައްތައް ާވިސްނުންާހަމަޖައްސަންޖެހޭ ާއެބަ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ހަމަޖެއްސުމަށް

ާމިނިވަންކަމ ެއކުާ ާމެންބަރަކަށްެވސް ާކޮންމެ ާޙަޤީޤަތުަގިއ ގެންގުޅެންޖެހޭ.

ާއަދ ކުރެވޭނެގޮަތކަްށާ ާޒިންމ  ާމަސްޢޫލިއްޔަތ އި ާއެމީހެއްެގ މުސްތަޤިއްލުކޮށް

ާއެހެން ާހަމަޖައްސަންޖެހޭ. ާމެންބަރުންނަށް ާކަންތަްއތައް ާއެބަ ވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާމިހ ރުވެސް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާހަމަ  770އަޅުަގނޑު

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާުވމ އެކީަގއި ާހ މަކުރަްއވ ފައި ާވ ހަކަތަްއ ާބަެއއް ާބޭނުންވ  ހ މަކުރަން

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމިނިވަންކަމ ެއީކަގއި ާބޭނުންވަނީާމުސްތަޤިއްލުކަމ  ދަންނަވ ލަން

ާހުރުމުެގާމަސައްކަތްކުެރވޭނެގޮ ާބައްޓަންވެފައި ާކަންތައްަތއް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ަތކަށް

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާނިންމ އިރު ާގޮެތއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާދޭތެރޭގަިއ ާބިލ އި ާމި މައްޗަށް

 775ާވިސްނުންާބެހެއްޓުމަށްާއަުޅަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާިޢއްާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާދެތިންކަމެއްާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަ ނުޑެވސް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޒަތްތެިރ

ާފ ހަގަކޮށްލ ހިތްވ ލެއްާބޮުޑކަުމންާމިފުރުޞަތުގެާބޭނުންހިފ ލީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒުާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތ އީދުކުަރން. ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާއެރޫޚަްށ ހުށަހެޅިފައިވ ގޮތަށް

ާޮބޑީ.ާއަޅުަގނުޑވެ ާިޙްއޞ ކޮށްލ ހިތްވ ލެއް ާއޭތި ާއޮތީތީ ާމީަގއި ާކަެމއް ާބޭނުްނވ   780ސް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާކުރީަގއި ާމީގެ ާއައީ ާމިތަނަށް ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާބަލ ފައި.ާ ާމަަސއްކަތްތަެކއް ާކުރަމުންދިޔަ ާމެންބަރުންތަކެއް ާއެަތއް މަޖިލީހުގައި



 30 

ާހޭދަ ާވަގުތުަތއް ާމިތަނުގަިއ ާއެނގިތިބެ.ާއެބޭބޭފުޅުން ކުރެްއވިގޮްތވެސް

ާއެތައްާ ާމިޖީލުގެ ާމިައދު ާެއއްފަރ ތްކޮށް ާއެްއޗެއް ާއެހުރިހ  އެހެންނަމަވެސް،

ާމިާ ާަވގުތުތަެކއް ާމިތަނުގައި ާކުރިމަތިލ  ާމަސައްކ ތ އި ާބުރަ ާމި  785ޒުވ ނުންނެއް

ާއެއްެވސްޙ ލެްއގަިއާ ާމަޤްޞަދެއްގަިއ. ާމ ތް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ހޭދަކުރަނީ

ާވީ ާވަޢުދުީވާާކެމްޕޭނުން ާކެމްޕޭންގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާފުްއދ ކަށެއް ވަޢުދެއް

ނޑުމެންާމިދަނީާއިރ ދަކުެރއްވީީތާފޯރުކޮށްދެމުން.ާ ކަންތައްތަްއާރަްއޔިތުންނަށްާައޅުގަ

ާަރއީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރ ނަން. ާކުރަންވެސް އެކަންތައްަތއް

ާވ ހަ ނުޑާމިމުސ ރައ އިާބެހޭގޮތުންާމިަތނުގައި ާއަުޅގަ ނޑިވަެޅްއގައި  790ކަދަްއކަމުންދ ާދަ

ާހަނދ ންކުރަންާ ާއެބަ ާގޮތްވެްސ ާއުޅުނު ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީގެކުރިން ހިތަށްއަރ 

ާ ާއުމުރުން ާއަޅުަގނުޑގެ ާހަމަގައިމުންވެްސ، ާައޅުަގނުޑ18ާާއެބަޖެހެއޭ. އަހަރުވީ،

ާ ާއުޅެބޮުޑވީކީ. ާނޫން ާމުސ ރައަކުން ާލިބޭ ާދެންهللاާމިތަނުން ވެްސާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ 

ާމަޖިލީހުންާ ާޢިއްޒަރްތެރި ާމި ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، އުޅެވޭނެ.

ާއެބަޖެހޭާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާގޮތުން ާސަލަމ ތްކުރުމުގެ ާވަގުތު ާނިންމ   795ވަިކގޮތަކަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާދެންމެވެސް ާކުަރން. ާމަސައްކަތްތަކެއް އެހެން

ާއަ ާހަަމ ާއެފ ހަގަކުރެއްވި ާމުހިންމުާމެންބަރު ާމިދަނީ ާފެންނަމުން ޅުަގނޑުމެންނަށް

ާގޮތުންާ ާނަގ ލުނުމުގެ ާވަގުތުަތކެްއ ާޮއއްވ  ާކުރިަމތީގައި ާމައްސަލަތައް އެތައް

ާބޭނުމުގަިއާ ާނަގ ލުމުގެ ާގޮތް.ާވަގުތުަތކެއް ާމ ނަކުރެވޭ ާައޅުަގނޑަށް ނަމަވެސް،ާމިއީ

ާއެކަންތަ ާހުށަހަޅ  ާމިތަނަށް ާބިލުތަކެއް ާނުޖެހޭކަހަލަ ާކުރަމުންާތ ކުންތ ކު  800އްތައް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާޯގސް. ާވަރަށް ާޙ ލަތު ާޤައުމުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގެންދ ތަން.

ނޑ ަލއިގެްނާ ާކަ ާަވޒީފ އިން ާދެމީހެއްގެ ާއެއްފަރ ތްކޮށްފައި. ާހުރީ އެކަންތައްަތއް

ާބޮޑުވެގެންާ ާނޫނީ ާކުޑަެވގެްނ ާމުސ ރަ ާނޫނިއްޔ މު ާލ ފ ނޭ. މައްސަލަެއއް

ާމިފަދަ ާލ ފ ނެ. ާކުރ ކަެށއްނޫންާާމައްސަލަެއއް ާމިަތނުގައި މަސައްކަތްތަެކއް

ާއެބަހުރި.ާ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާމުހިންމު ާމ  ާެއއަށްވުރެން ާައއީ.  805އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭނުމެއްނުވޭާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާހަމަގައިމުންވެސް ާބޭނުމެއްނުޭވ، އަޅުަގނޑުމެން

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތެއް ާބޭނުންވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާބޮޑުކުރ ކަށެއް. ،ާމުސ ރަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކޮމޮޑޭަޝނެއްާހަމަޖައްސައިދީފައިާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމެޑިކަލްާ

ާއަދިާ ާހަމަޖައްސައިެދވުނީމ  ާގޮެތއް ާބޭސްފަރުވ ކުެރވޭނެ ާދަށުން އިންޝުއަރެންްސގެ
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ާދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެާ ާރަށްަތކަްށ ާދ އިރ ގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ  810އޭެގއިތުރަށް

ާިޢއްޒަތްެތރި ާމި ާއަިދާާއިންތިޒ މެއް ާދެން ާހަމަޖައްސައިދީފައި މަޖިލީހުން

ާމަޖިލީހުންާ ާއެހީ ާއެއަްނނަ ާގ ތަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާނޫން. ާޖީބަކުްނވެްސ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާކޮށްލަދެްއަވންވީ. ާއެކަންތަެކއް ާމަޖިލީހުން ންާއެޕްރޫްވކޮށްލީމ 

ާނޫން.ާ ާބޭނުމެއް ާހިފ ކަްށ ާރުފިޔ އެްއވެސް ާއެްނމެ ާހަމަ  815އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާެއީއާ ާހަމަޖެހިއްޖެއްޔަކ . ާމިގޮތަށް ާބޭނުމެއްނޫން ާއަޅުަގނުޑ ހަމަގައިމުންވެސް

ާރުފިޔ އެއްާ ާިމމަޖިލީހުން ާައއީކީ ާމިހިސ ބަށް ާއަުޅަގނޑު ާމިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

ާބޭސްކޮށް ާމަޖިލީހުން ާދެންވެްސާނަގަިއގެނެއްނޫނޭ. ާއެހެންވީމަ، ާނޫނޭ. ގެނެްއވެސް

ާހުރިހާ  ާހުރި ާކުރަން ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާައޅުަގނުޑމެން އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

 820މަސައްކަތެއްާއަޅުަގނޑަށްާބަިއރުފިޔ އެއްާނުނަގ ވެސްާކުެރިވދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާހަމަޖައްސައިެދއްވ ށޭ. ާކަންތައްތަކެއް ާމިވެނި ންނަީކާމަޖިލީހުން

ާމިހ ރު.ާ ާމެންބަރުންނޭ ާތަމްސީލުކުރ  ާމުއަްއސަސ ެއއް ާމުހިންމު ދަޢުލަތުގެ

ާއިންަނވަިއގެންާ ާމިމަޖިލީހުގައި ާކުީރަގއި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

މަސައްކަތްޕުޅުާކުރެްއވިާބަެއްއާމެންބަރުންާއެބަާތިއްބެވި،ާޚ އްޞަކޮށްާމިއިޞްލ ޙުާ

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެާހުށަހެޅުއްވި ާއޭުރގެ ާހިމެނިވަޑަިއގަންަނވ .  825ބަރުވެސް

ާމިބުނީވެސްާ ާބެލީމޭ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާެގންދިޔަގޮތް ާކުިރއަށް މަސައްކަތްތަްއ

ާބުރަާ ާމިއައީ ާިމތަނަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާވިސްނ ލައްވ ، އެސަބަބުތަކަށްޓަަކއި.

ާއެހެން ާހޭދަުކރަން. ާމިތަނުަގއި ާވަގުތު ާިގނަ ާކުރަން، ނަމަވެސް،ާާމަސައްކަތްތަެކއް

ާހިްނގަވަްނާ ާފ މްތައްވެސް ާލޯ ާބޭނުންވޭ، ާކުރަން ާމަސަްއކަތްތަެކއް އަމިއްލަ

ާކޮންސަލްޓެންީސާ ާއެިކއެކި ާދ އިރ ތަކަކަްށގޮސް ާއެިކެއކި ާނުވިތ ކަށް  830ބޭނުންވޭ،

ާދޭންވެސްާބޭނުންވ ާމެންބަރުންވެސްާތިބެދ ނެ.ާ

ާ

ާމ ިމނާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއް ާޤ ސިމްާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ގިލީ

ާއިބްރ ހީމް.

ާ835 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ާައޑުއަހަްނާާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާކެތްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެ،

ާދަންނަވ ލަާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާެއކަމަކު، ާމިއިނީ. ާމިމައްސަލ ގަިއާއަޅުަގނުޑވެސް ާބޭނުންވަނީ ން

ާގެންަދވ ާ ާުހށަހަޅުއްވަމުން ާމައްސަލަތައް ާއަދި ާބިލުތަކ ިއ  840ހުށަހެޅިގެންއުޅޭ

ާއެްއވެސްކަހަަލާ ާޢިއްޒަތަށް ާޤަދަރ އި ާއެބޭފުޅުންގެ ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެންދ ާ ާވ ަހކަފުުޅދައްކަވަމުން ާމެންބަރުން ާބައެއް ާނެތި ޚުރުމަތްތެރިކަމެއް

ނޑަްށާއަުޑއަ ާއަުޅގަ ާމިނެގީ. ާނުކުތ  ާނިޒ މ ބެހޭ ާމި ާކެތްނުކުރެިވގެން ާހަމަ ހ ފައި

ާގޮތުްނާ ާއޮތް ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރަކަށްވެސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮންމެ ޔަޤީން،

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެބައޮވޭ.ާއެހެްނވީމަ،ާއެ ާދީފައި ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ  845މައްސަލަތައް

ާ ާކަމެްއ ާކުރަްއވ ނެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނީ.ާމެންބަރަކު ާމެންބަރަކަށް އެޢިްއޒަތްތެރި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއެ ާމައްސަަލއެްއެވސް ާހުށަހަޅުއްވ ނެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި އެ

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާމިހ ރު ާއެހެންވީމަ، ާއެނގިަވޑަިއގަްނނަވ ނީ. މެންބަރަކަށް

ނޑުާދަންނަވ ލަން. ާޝުކުރިއްޔ .ާދައްކަވަމުްނގެންދަވ ާވ ހަކަފުުޅތައްާއަުޅގަ

ާ850 

ާ

ާނުކުތ އެއްކަމަްށާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ާއ ެދ، ާޝުކުރިއްޔ . ާއިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔ 

ާއެްއވެސްާ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގިއ ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަން.

ާއަ ާމެންބަރަށްވިޔަސް ާހުށަހެޅުއްވި ާމަްއސަލަ ާއެއީ ާއަދި ާއެނޫންާމެންބަރަކަށް ދި

ާގޮތަކަށްާ ާކުޑ މީސްވ ނެ ާޢިއްޒަތަށް ާޤަދަރ އި ާއެޭބފުޅުން ާވިޔަސް  855މެންބަރުންނަށް

ާކުރިންެވސްާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެދެން. ާއަޅުަގނޑު ާބަށްޓަންނުކުރެްއުވން ވ ހަކަފުޅު

ާމައްސަަލއަްށާފޯކަސްކުރަްއވަިއގެންާ ާއިލްތިމ ސްކުރިން.ާިމހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  އެކަމަށް

ާއަާ ާވަިކާގެންގޮސްެދއްވުން ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާއެދެން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ޅުަގނުޑ

ާއެދެން.ާ ާވިްސނ ވަަޑއިގަތުން ާދޭތެރޭގައިވެސް ާމެންބަރުންނ  ާހުރިހ  މެންބަރެއްނޫން.

 860ާޝުކުރިއްޔ .ާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްާގެންގޮސްެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ނުޑާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރަާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާުމޙަންަމދުާ ނޑުާހަމަާިހތ މަކުރަން.ާއަުޅގަ ާއީސް.ާއަުޅގަ
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ހިތ މަކުރަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާިތޮގޑީަގއިާތިާިޢއްޒަުތގަިއާާޝިފ ޒްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާދިމ ވިާ ާއަޅުަގނޑ އި ާޚ އްޞަކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އިންނަވ އިރު

ާނިޒ  ާދެންމެ ާގޮުތގަިއ ާމިފ ހަގަކުރެވުނީ.ާކަމެއްެގ ާއަޅުަގނޑަށް ާނުކުތ އިން  865މީ

ާހެޔޮހިތުންާ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއުފ ވ ނެޭއ، ާވަރަށް ާހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ާދ ނަމަާ ާކަމެއް ާިޚލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރ ނަމޭ

ާއެކަންތައް ާދަށުން ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މީ ާމެންބަރުން ާއެހެން ތަްއާފ ހަގަކޮށްލަދެއްވ ޭށ.

ނޑުމެންނަށްާހަނދުމަފުޅުާކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ ފ ހަގަކުރުމުގެާކުރިންާރައީސްާއެކަންާއަުޅގަ

ާފަހަރަކުާ ާހަމަ ާއެހެންޫނނިއްޔ  ާެއއީ. ާކަމެކޭ ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް  870އަޅުަގނޑު

ާތެެރއަށްާ ާކަްނތައްތަކެްއގެ ާމިކަހަލަ ާނަަގއިގެން ާނުކުތ ތަެކއް ާނިޒ މީ މެންބަރަކު

ާހަމަގެންދެވި ާއިންނަވ އިރުާމިމަޖިލިސް ާިތޮގނޑީަގއި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ދ ނެއޭ.

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާސަމ ލުވެލެްއވުން ާހަމަ މިކަންތައްތަކަށް

ާހަމަާ ާމިމޭރުމުން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން އިލްތިމ ސްކުރަމޭ.

ާހަމައަ ާރައްޔިތުންނ އި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބޭނުންވަނީ، ނޑުމެްނާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަ  875ށް

ާބޭނުންވެއޭ.ާ ާދޭން ާަވގުތުޮކޅެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވެއޭ.ާއެބޭބޭފުޅުންނަށް ދ ން

ާފަސްަގނުޑާ ާއުފަން ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާދިރުއުޅެނީ ާިމ ާއަޅުަގނޑުމެން މިތަނުގައި

ނުޑާ ާއޮިނގަ ާުމސ ރައިެގ ާއެހެންވީމަ، ާޮގަވއިގެންނޭ. ާއަނބިދަރިން ދޫކޮށް

ާއަޅުާ ާމުޢައްސަސ ކަްނާބަދަލުކުރެވޭއިރު ާެއއް ާދަޢުލަތުގެ ނޑުެމންނަކީވެސް ގަ

ާޤަދަރަކ ިއާ ާޢިއްޒަތަކ އި ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީެވސް ާބަހައްޓައިގެން،  880ހަނަދުމަފުޅު

ާނިންމުމަކީާ ާގޮތެއް ާމިއ ެމދު ާބަހައްޓަިއގެން ާހަނުދމަފުޅު ާބަެއއްކަން ދެވިގެްނވ 

ާމިދެންނެ ާައޅުަގނޑު ާކަމެކޭ. ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނުކުތ އަކީާއަޅުަގނޑު ވި

ާމިދަންނަވަނީ.ާ ާތެދުބަހުން ާހަމަ ާހިފ ކަށެއް. ާރުފިޔ ގައި ާނުވެއޭ ާބޭނުމެއް އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްާ ރުފިޔ ގަިއާހިފ ކަށްާބޭނުމެއްުނވެއޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމަޖިލީހުންާއަުޅގަ

ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ާކަންތައްަތއް. ާހުރިހ  ާމިދެންނެވި ާކޮށްދޭށޭ  885އެކޮމޮޑޭްޓ

ާމެންބަރަުކާއަޅުަގނޑުމެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާެއްއވެސް ާހީއެއްުނވޭ ނޑަަކށް ާއަުޅގަ ން،

ާދެކޮުޅވެްސާ ާމީގެ ާއެހެންނަމަެވސް، ާބޭނުންވ ނެހެންނެއްވެސް. ާނަގަން މުސ ރަ

ާއެކަީށގެންވޭ.ާ ާވުން ާގޮަތކަށްެވސް ާޚަރަދުބޮޑުވެދ ނެ ާއަނެްއކޮޅުްނ ާީމގައި އެބައޮތް.

ގޮތެއްވެްސާނޭނގޭ.ާފަހަރެއްގަިއާާއެކިާބޭބޭފުޅުންގެާލިވިްނގާްސޓޭންޑަޑުާހުންނ ނެ
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ާދަތުރުފަތުރުާ ާއެއަރެޓކްސީަގިއވެސް. ާބޭނުންފުޅުވެދ ނެ  890ދަތުރުފުޅުކުރައްވަން

ާޖެހިދ ނެ،ާ ާުއޅެން ާފަހަރެއްގައި ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހަމަޖައްސަދެންޏ . މަޖިލީހުން

ާއަނބިންވެްސާ ާހަތަރު ާހޮޓ ތަކުަގިއވެސް. ާައުގބޮޑެތި ާބޭނުންވެދ ނެ، އުޅެން

ާވަރަށްާފަހަރެ ާޚަރަދުތައް ާމި ާގެންނަންވެސްޖެހިދ ނެ. ާކުއްިލއަަކށް ާހަމަ އްގައި

ާބޮޑުވ ނެާމިކަހަލަާގޮތަކަްށވެސް.ާދެކޮޅަށްާވިސްނ އިރުާއެބަޖެހޭ...

ާ895 

ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެާއިނގޭތޯ.ާަވގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާހަމަާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާުމޙަންަމދުާ ާޢިއްޒަތްތެިރާވަގުތު ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާުފރުޞަތަށް ާދެްއވި ާވީތޯ.

ާވަރަށްާާޝިފ ޒްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާައޅުަގނޑު ާޢަމަލުކުރަމުންދ އިރު ާކަމަކަމަށް ާމިފަަދ ާއެހެންވީމ ، ރައީސް.

ާގޮަތކަށްާ ާރަނގަުޅ ާރިޢ ޔަތްކޮްށ ާހަމަ ާމިކަންަތްއތަކަށް ާބޭނުންވޭ  900ބޮޑަށް

ާނިންމަވަން ާމިކަންތައްތައް ާގޮތަކަށް.ާ، ާފައިދ ވ ނެ ާއެންމެ ރައްޔިތުންނަށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާހުރިހ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުރވަން ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާތަކުރ ުރކޮށް ާއަިދވެސް ާައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

ާމަޖިލީހުގެާ ާެމންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމުަގއި  905މެންބަރުންނަށް

ާޚުރުމަ ާމެންބަރަކުާގަވ އިދަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއް ާގެންދެވުން. ާހިތްތަވަމުން ތްތެރިކޮށް

އަނެއްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކ ާދޭތެރޭގަިއާހަމަާޚިޔ ލުފުޅުާެބހެއްޓެވުން.ާިޢއްޒަތ ިއާ

ާވަިކގޮތަކަްށާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިދެފައި ާރިޔ ސަތުން ާއެީއީކ ާޤަދަރު، ކަރ މ ތ އި

ާޢިއްޒަ ާކޮންމެ ާކަމެއްނޫން. ާމެންބަރަކަށްވެސްާނިންމަންޖެހޭ ތްތެރި

ާއެހުިރާ ާބަހެްއގަިއ ާބޭުރވ  ާއެ ާދޫފުޅުން ާއެޭބފުޅެއްެގ  910ވިސްނިަވޑަިއގަންނަވ ެނ

ާއެހީތެރިކަމ އިާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާިތަޔ ާއެހެންވީމ ، މިންވަރެއް.

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދެވޭނީ. ާކުރިއަށް ާމިކަން ާޮއެވގެން އެއްބ ރުލުންެވސް

ާ ާއަޙްމަދުާމިފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ މިއަރުވަނީ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާ ސަލީމަށް.

 915ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާގިނަ ާވަރަށް ާމިމަޖިލީހުގައި ާރައީސް، ާމެންބަރުންާާޢިއްޒަތްތެރި ާރި

ާމަޖިލީހުގެާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާޖެހިގެން ާފަރ ތަކަްށ ާވަކި ާިއްސތަށިފުޅުގަިއ، ާަރއީސްެގ  920ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަރަށްާ ާމިއަދު ާއަުޅަވމުންދޭ. ާއިލްޒ މް ާުކރައްވ ކަމުގެ ާކަންތައްަތއް ރިޔ ސަތުން

ާއެނގިގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެަކން ާބޮޑުގޮެތްއގައި ާމިީއާފ ޅުކަން ާއެބަދޭ. ން

ާނަގ ަފއި...ާ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާވިދ ުޅވަންޖެހޭނެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ދެރަކަމެއް.

 ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނެގީ.ާ

ާ925 

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާވަޑަިއގަންނަވ .ާައޅުަގނޑު ާނުކުތ އެއްނޫން.ާިއށީންދެ ނިޒ މ ބެހޭ

ާރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަލީމަށް.ާމިއަރުވަނީާއޭދަފުށީާދ އި

ާ

ާކުޅުދުއްފުީށާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާކުޑަކުރުމަށް ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާ`.ާރައްޔިތުންގެ

ާބިލުާާއަުޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހުށަހެޅުއްވި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި  930ާދެކުނުދ އިރ ގެ

ާވ ހަކަާ ާހިތ މަކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާކުޑަކުރަްނ ާމުސ ރަ މިގޮތަށް

ާބިލުތައްާ ާމުހިންމު ާވަަރށް ާބިލުތައް ާވަރަށްގިނަ ާއެމަނިކުފ ނަކީ ދަންނަވަން.

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭފުޅެއް. ާގެންދަވ  ާހުށަހަޅުއްވަމުން މިމަޖިލީހަށް

ާއަޅުަގނ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާދެވަަނާއެމަނިކުފ ނު ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަަކ ާހިތ މަކުރ  ޑު

ާމުސ ރަައކީާ ާމުަވއްޒިފުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދަންނަވ ލަން.  935ފަހަރަށްވެސް

ާމީގެާއަސްލަށްާބަލ އިރުާވަރަްށާމުހިންމުކަމެއް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާފ ހަާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާގޮތުން ާނުކުތ އެްއގެ ާމިިނޒ މ ބެހޭ ާމިތ ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންވަނީ  940ާގަކޮށްަލން

ާރައްޔިތުްނެގާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާވ ހަަކއެއްނޫން. ާމުވައްޒިފުްނގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިދެކެވެނީ

ާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާވ ހަކަ.ާއެހެންވެާެއވ ަހކަާފ ހަގަކޮށްލީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާއެގޮތަްށާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާދޫއޮިޅގެން ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުގެ ާިޢއްޒަްތތެރި ާއިގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔ 

ާދޫާ ާއެހެން ާބައެއްފަހަރު ާކޮށްލަްއވ ނެ. ާރަނގަޅު ާެއ ާކުރައްވަންޏ   945ބޭނުންފުޅު

ނޑަްށާހީވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންޮގސްާ އޮޅިގެންާދަނީހެންާއަޅުގަ

ާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާއިންސ ނުންނަށްާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާބައެއްަފހަރު ާމެންބަރަށް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް

ާައޅުަގނޑަްށާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާއެގޮތުން ާއެހެންވީމ ، ާއޮތްކަމެއް. ާދިނުމަކީ ާހަދ ންކޮށް  950ާމޫމިނުންނަށް

ާދެއްވިމަކަށްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޝުކުރުާހަދ ންކޮށް ާވަރަށްބޮޑަށް ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ޓަަކިއ

ާއޮޅުމަކުން.ާ ާެދންނެވުނީ ާައޅުަގނޑަށް ާމުަވއްޒިފުންނޭ ާމަޖިލިސް ދަންނަވަން.

ާފަހަރެއްަގއިާ ާމިދަްއކަވަނީ. ާއަޅުަގނުޑވެސް ާވ ހަކަ ާމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ާމު ާމުސ ރަ. ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތުްނ ސ ރައަީކާއެހެންދެންނެވިދ ނެ.

 955އަޅުަގނޑުާބަލ އިރުަގއިާމިހ ރުާރ އްޖޭގެާހ ލަތަށްާބަލ އިރުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމުސ ރަެއްއނޫން. ާބޮޑު ާފަހަރެއްަގއިެވސް ާމުސ ރައަކީ މެންބަރުންގެ

ާމަހަކަށްާ ާމުސ ރައަށް ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިދެކެނީ މުސ ރަކަމަށް

ާމަހަ ާމިދެނީ ާސ ފުކޮށ31422ާާްކު ާިމމަޖިލީހުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ުރފިޔ .

12222ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާނުކުތ އެއް.ާދެންާމ ލީާއިނ ޔަތަކަްށާމަހަކުާމިދެނީާ

ާ ާމިކިޔަނީ ާޖުމްލަކޮށް ާމިއީ ާމުސ ރަައކ51222ާާީރުފިޔ . ާަހޤީޤަތުގައި  960ރުފިޔ އޭ.

ާޮއނ31422ާް ާއިނ ޔަތަށް ާމަލީ ާމިޮއންނަނީ ާދެން ާރުފިޔ . ރުފިޔ .12222ާާނަ

ާބަލައިގެްނާ ާމުސ ރައެްއކަމަށް ާބޮޑު ާފަހަރެއްަގއިެވސް ާމިއީކީ އެހެންވީމ ،

ާނުދެކެން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާވ ނެކަމަކަށް ާހުަށހަޅުއްަވއިގެން ާބިލެއް އަޅުަގނޑުމެން

ާނުލިބުނަސްާ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ާއެބަތިއްެބވި މިތަނުގައި

ާފެ ާކުރެްއވޭނެ ނުޑާމަސައްކަތް ާއަުޅގަ ާއެހެްނނަމަވެސް ާބޭފުޅުންެވސް.  965ންވަރުގެ

ާދެކޮުޅާ ާމިމުސ ރައިންވެސް ާމެންބަރުންނަކީވެސް ާގިނަ ާމިތ ނތިބި ދެކޭގޮުތގައި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާބައެއްކަން ާހޯދަންޖެހޭ ާފައިސ  ާއެކިފަރ ތްތަކުން ާއިތުރަށް ނުޖެހިގެން

ާ ާމިމުސ ރައިން ނޑަްށވެސް ާއަޅުގަ ާޚުދު ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ދެކޮޅުާދެކެން.

ާމީހެއް.ާ ާކުރ  ާިވޔ ފ ރިވެސް ނަޑީކވެސް ާއަުޅގަ ާނުެދކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ޖެހޭނެކަމަށް

ާޚަރަދުަތއްާ ާމީހެއް.ާއެހެންނަމަވެްސާއަޅުަގނުޑގެ ާލިބޭ ާއިނ ޔްަތއްެވސް ާއެހެން  970އަދި
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ނޑުމެންނަށްާ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަން ާދެކޮޅު ާމިމުސ ރައިން ނޑަށް ާއަޅުގަ ހުންނަގޮތުން

ާ ާއެގޭނީ 2ާާފުރަތަމަވެސް ާއަދި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަގަިއގެންތ . ާމުސ ރަ 2ާމަހުވެސް

ާމިީއާ ާހުށަހެޅުއްވީމަ ާމިބިުލ ާމިހ އަވަހަށް ާނުނަގަމޭ. ާމުސ ރަެއއް މަހުވެސް

ާ ާޚަރަދުތައްކޮްށ2ާާމައްސަލައަކަްށވީ. ާމި ާަބއެއްބޭުފޅުން ާނަގ  ާމުސ ރަ މަހުެވސް

ާ ާބޭފުޅަކަށްވެސް ާކޮންމެ ާެބލީމަ ާމިޚަރަދުކުރީ ާމުސ ރަާވ1ާަކިހ ވަރަކަށްތޯ ާމަހު  975ނަ

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާލިބިފައޭ. ާމިހިރީ ާމުސ ރަ ާއިތުރަށް ާތަންޮކޅެއް ނޑަށް ާއަުޅގަ ނަގައިރު

ާފެށޭތަނުންާ ާފުރަތަމަ ާހަމަ ާމަޖިލިސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުދަނީސް ާހ ލަތަކަށް މިފަދަ

މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާމުސ ރަާކުޑަކުރުމަށްާހުށަހެޅުމަކީާެއމަނިކުފ ނުގެާވިސްނުްނާ

ނޑުާާހުރިގޮތް ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާއަޅ  ާބިލުތަކަށް ާކުީރގެ ާުކޑަކޮށް ާމިހ ރު ނޑު އަުޅގަ

ާއަުޅގަުޑާ ާބިލެއްކަމަށް ާހުށަހެިޅ ާވިސްނުމެްއގައި ާރަނަގޅު ާއެއީ  980ވިސްނ ލަންޖެހޭ.

ނޑުާދ ންާ ނޑުާަދންނަވ ލަންާއޮތީާތ ރީޚަށްާމީގަވެސްާއަުޅގަ ނުދެކެން.ާދެންާއަޅުގަ

ާ ާޙައްތ ބު. ާއުމަރުބުްނ ާއެއީ ާހަޒ ނ އިންާއެބަޖެހޭ. ާދައުލަތުގެ އެކަލޭގެފ ނު

ާއެމަހުަގާ ާއެމުސ ރަ ާނެންގެވުމަށްފަހު ާުމސ ރަފުޅު ާނެންެގވި. މުސ ރަކޮޅެއް

ާބޭނުންކުރައްވަންާއަނބިކަބަލުންނަށްާގެންނެވި.ާ

ާ985 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާަލދެއްވީާއިނގޭތޯ.އުމަރުބުނުާޢަބްދުލްާއަޒީޒްާިއނގޭތޯ.ާއެހެންވެާރަނގަޅުކޮށްާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ
ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:

ާ990 

ާގޮތެްއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑު ާދަށުންިވއްޔ  ާނުކުތ ގެ ާިނޒ މ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔ 

ާތިޔަތަނުްނާ ާއަޅުަގނޑަކަށް ާދަންނަވަންޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑު ާޙަޤީޤަތުގައި ނިންމަން.

ނޑުމެންާރަނގަޅުާގޮެތއްާދަންނަވ ކަ ށްާނޭނގޭ.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާަޔުއމިއްޔ ާއަުޅގަ

ާފަހުންާރަނގަޅުާކުރ ނީ.ާވ ހަަކފުޅުާކުރިއަށްާގެްނގޮސްެދއްވުްނާއެދެން.

ާ995 

ާވީހ ބޮޑަްށާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާދެންނެވީ ާއަނބިކަބަލުންނަށް ާއެގޮތުން ާދެްނ ާެއވިދ ުޅވީ. ާރަނގަޅަށް

ާކުޑަރަާމެންަބރުާޢަްބދުަރޙީމްާ ާއެޚަރަދުާޚަރަދު ާމުސ ރަ ާއެމަުހގެ ާގެންދެވުމަށް. ާުކރިއަށް ާްއވަިއގެން
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ާއެހެންވީމަ،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވެއްދީ. ާޚަޒ ނ އަްށ ާދަޢުލަތުގެ ާބައި ާބ ީކވީ ކުރެްއވުމަށްފަހުގައި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއިތުަރށް ާެއއްަޗކީ ާއެނގޭ ާައޅުަގނޑުމެންަނށް މިއިންވެސް

ާއަުޅަގނޑުމެ ާނެގުނަސް ާފައިސ ެއއް ާއެނގޭނީ ާމުސ ރަތަްއ2ާާންނަށް  1000މަހުގެވެސް

ާމުސ ރަވެސްާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެނޭ ާކުުރމަށްފަހު. ާޚަރަދުތައް ނަގަިއގެން

ބޮޑުކަންވެސްާވިސްނ ލަންާއެނގޭނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަދިާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނގޭާ

ާވެދ ނެ.ާ ާކުޑަވެސް ާފަހަރެއްަގިއ ާބޮޑުކަމެްއވެސް. ާކުޑަކަމެްއވެސް މުސ ރަ

ާކުޑަ ާފަހަރެއްަގއި ާމިމުސ ރަ ާއިތުރުކުރަންވެސ2ާާްެވއްޖިްއޔ  ާފަހުން މަސް

ާވަގުުތާ ާއަޅުަގނޑު ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާދެން ާދަްނނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ  1005ޖެހިދ ނެކަމަށް

ާެދއްިވާ ާއެހެންވީމ ، ާނެިތން. ާވ ހަކަތަެކއްދަްއކ ކަށް ާމ ދިުގ ނޑު ާއަުޅގަ ނަގ ލަން

ާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާާގެާމެންަބރުާމަނަދޫާދ ިއރ  ާދެުކނުދ އިރ ގެ ާކުޅުދުއްފުށީ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމައްަސއ އިާާމުޙަްނމަދުާތ ރިޤުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުަޑުކރެއްވުުމގެ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ   1010މެންބަރު

ނޑުގެާިޚޔ ުލާހުރިގޮތްާދަންނަވ ލަން. ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާގުޭޅގޮތުންާއަުޅގަ އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާކަމަށްވަްނޏ  ާބޮޑު ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ގޮތުަގއި

ާމަޖިލީހުގެާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަެވސް ކުޑަކުެރވިދ ނެ.

ާމަޖިލީހަށްާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާކުރުމަށް ާއެކަންަތއް ނަޑައޅ  ާކަ ާމުސ ރަ މެންބަރުންގެ

ާމަޖިލީހުގެާދެއްވ  ާއޮންނަ ާެއއިރެްއެގ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާއެއީ ާއޮތުން  1015ފައި

ާގޮތަކަށްާ ާޭބނުންފުޅުހ  ާމެންބަރުންނަށް ާތިއްބެވި ާއެއިރެްއގަ މެންބަރުންނަށް

ނަޑކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުެރވޭ.ާ އެކަންކުެރއްވުުމގެާދޮރުާހުުޅްއވިފައިާއޮތީކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާއު ާހަމައަކީ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުންެގާއ ދެ، ާއޮންނަ ާކުރިއަްށ ސޫލަކީ

ާބޮޑުވެްސާ ާއަދި ނޑަެއޅިދ ނެކަމަށް. ާކަ ާމުސ ރަ ާމިމަޖިލިހުން މަޖިލީހަށް

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާމިހިނގަމުންދ  ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަެވސް  1020ކުރެވިދ ނެކަމަށް.

ާހަމައެއްނޫ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދުމަކީ ާބަދަލުކޮށް ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ން.ާމުސ ރަ

އ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާމަޖިީލހުގެާމެންބަރުންގެާމުސ ރަާަކނޑަެއޅުމުގެާފުރުޞަތުާ

އެބަދެްއވ .ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުުކރ ާހަމައަކީާކުިރއަށްާއޮންނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށޭާ

ާމިހެންާ ާވ ނީ. ާހަްއދަވަން ާބަދަލުކޮށް ނަޑއަޅ  ާކަ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ
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ނޑު ާއަޅުގަ ާމިނިވަންާމިދެންނެވީ ާއަދި ާމުސ ރަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  1025މެން

ނަޑއަޅ .ާ ާކަ ާއެބަ ާމަޖިީލހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރުންެގާމުސ ރަ މުއައްސަސ ަތކުގެ

ާއެހުރިހ ާ ާމަސައްކަތ އި ާއެބޭފުޅުްނެގ ނޑައަޅަނީ ާމިކަ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ނަޑއަޅ އިރު ކަ

ާތަ ާމިމަޖިލިސް ާމިހ ރު ާއެެހންވީމ ، ާވިސްނ ަފއި. މްޞީލުކުރަްއވ ާކަމަކަށް

ާތިއްެބިވާ ާވަަޑއިގެން ާއިންތިޚ ބުވެ ާދ އިރ ތަކުން ާއެކި ާނޫނީ އަތޮޅުތަކުން

 1030މެންބަރުންނަށްާއެގިވަަޑއިގަްނނަވ ނެާއެާބޭފުޅުންާއެާއިންތިޚ ބުާވުމުގައިާިވސްނެީވާ

ާހަމައަީކާ ާޤަބޫކުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާވިސްނުންތަެކއްަކން. ކޮންކަހަލަ

ާއޮންނަ ާރަްއޔިތުންެގާާއެއިެރއްަގއި ާެއއިރެްއގެ ާނޫނޭ ާމަޖިލީހަކުން ރައްޔިުތންގެ

ާރައްޔިތުްނެގާ ާއޮތް ާކުިރައށް ާހަދ ނީކީ. ާކުޑަކޮށް ާބޮޑުކޮށް ާމުސ ރަ މަޖިލީހުގެ

ާބޮުޑކޮްށާ ާކުޑަކޮށް ާމުސ ރަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއޮންނަ ާމިހ ރު މަޖިލީހަށޭ

ާއަ ާއެިއއްޔޭ. ާހަމައަކީ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާެދކޭގޮުތަގިއާހަދަންވ ނީ.  1035ޅުަގނޑު

ާވިސްނުންާ ާމިކަމަށް ާެއކުލަވ ލ އިުރ ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ މިގަވ އިދު

ާދަންނަވަން.ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަެމއްކަުމގަިއ ާަރނގަޅު ާވަރަށް ގެންގުުޅްއވުމަކީ

ާޚިޔ ލުހުރިގޮެތްއާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދޭތެރޭގައި ާމިހުށަހެޅުމ  އަޅުަގނުޑވެސް

ާމިފުރުޞަތުގެާބޭނުންކުރީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދަންނަވ ލުމަށްޓަކައިާ

ާ1040 

ާދެކުނުދ އިރ ގެާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިބިލު ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު ާއ ދެ، `ާ

ާމަޖިާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާރައްޔިތުންެގ ާމިވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ލީހުގެާމެންބަރު

ާގޮތުންާ ާއުސޫެލއްެގ ނުޑެވސް ާއަުޅގަ ާބިލު ާެބހޭގޮތުން ާމުސ ރައ ިއ މެންބަރުންގެ

ާވ ހަކަދަްއކަަވއިފިާ ާމިތ ނގައި ާދެންމެގަ ާނަމަވެސް ާއެހެން ާމިބިލަށް. ތ ޢީދުކުރަން

ާޤަބޫލުކުރ ާ ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާތޯރިޤް. ާމުޙަންމަދު ާމެްނބަރު ާދ އިރ ގެ ާމަނަދޫ  1045އ ދެ،

ާއަމިއް ާއެބަެއްއގެ ާހަމައ އިާގޮތުަގއި ާއެއީ ނަޑެއޅުމަކީ ާކަ ާމުސ ރަ ާއެބައެއް ަލައށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާުނކުރަން. ާޤަބޫލެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމެްއކަމަށް ާތަންދޭ އުސޫލު

ނޑުމެންާ ާގޮަތށްާދެންާމިއަންނަާދައުުރގެާުމސ ރަާއަުޅގަ މެންބަރުވެސްާފ ހަކުރެްއވި

ާޤަ ާައޅުަގނުޑވެސް ާހަމަޖެހޭކަކަމެއްކަމަށް ާއެީއ ނަޑއެޅުމަކީ ާމިތަނުގެާކަ ބޫލުކުރަނީ

ާަޙއްޤުތަްއާ ާމެންބަރެއްގެ ާވ ހަކަދެްއކުމުަގއި ާމެްނބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި  1050ވަރަށްގިނަ

ާމިާ ާގޮތުަގއި ާަޤބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަްއވ . ާއެބަ ާފ ހަގަ ާދ ވ ހަކަ ގެއްިލގެން
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ާޢިްއޒަތ ިއާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބިލަީކވެސް ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާބެހޭގޮތުން މުސ ރައ އި

ާސަބަބަީކާކަރ މަ ާފ ހަގަކުެރވެނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާކަަހލަ ާއަރަިއގަތުން ތަށް

ާމިމައްސަލަާ ާމެންބަރަކު ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެން

ާޔަޤީނުންވެސްާ ާހަމަ ާބެހޭގޮތުްނ ާމިމައްސަލައ ިއ ާމިުއޅެނީ.  1055ހުށަހަޅައިގެން

ާކޮށް ާމަޝްވަރ އެއް ާކަަހލަ ާއެްއވެސް ާއަޅުަގނުޑާއަޅުަގނަޑކ އި ާއަދި ާނެތް. ފައެއް

ާމަޖިލީހުގައިާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޔަޤީންކުރ ގޮތުަގއި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާމެންބަރުންނ ވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއހެނިހެން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާމިއުޭޅާ ާލިބިފައެއްެނތް.ާދަންނަވަން ާމަޢުލޫމ ތެއް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ މަޝްވަރ ކުރިކަމަށް

ާމިާވ ހަކައަާ ާއެރުމަކީ ާޤަދަރަށް ާކަރ މަތ ިއ ާމެންބަރެއްގެ ާިޢއްޒަްތތެރި ާއެްއވެސް  1060ކީ

ާމިއަުދާ ާޤަބޫލުރ ކަމެއްނޫންކަން ާމެންބަރަކު ާެއއްވެްސ ާމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާހިނގައްޖެއޭ. ާފ ހަަގެވގެްނ ާނުކުތ ގައި ނިޒ މީ

ާެއއްަބޔަ ާމަޖިލީހަކީ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއް ާަބޔަކު، ާއަނެއް ކު

ާވ ހަކަދެެކޭވާ ާއިޙްތިރ މްކުޑަވ ގޮތަށް ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި އަނެއް

ާދެމިއޮންނ ނެ.ާ ާމަޖިލިސް ާމި ާމުސްތަޤްބަލުގަިއވެސް  1065މަޖިލީހަކަށްވުމަށް.

ާިމާ ާދުވަހަކު، ާއޮތްހ  ާދުނިޔެ ާމި ާދިޔަޔަސް ާދޫކޮްށފައި ާދުނިޔެ އަޅުަގނޑުމެން

ައހަރުންާހިނގަމުންދ ނެ.4ާާއަހަރުނ4ާާްރ އްޖެާއޮތްހ ާުދވަހަކުާިމާމަޖިލިސްާދިވެހި

ާމ ދަމާ  ާއެބަޖެހޭ. ާދައްކަްނ ާނަމޫނ  ާައޅުަގނޑުމެްނވެސް އެހެންވީމަ،

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ާތިއްބަވ ނެ. ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާދަރިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޮކއްޮކެއއް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާނުވަަތ ާދައްަތއިންާާބޮޑުބޭބެއިން ާނުވަތަ  1070ތިއްަބވ ނެ

ތިއްބަވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާަމޖިލީހުގައިާވ ހަކަެދކެވެމުންާަދނީާކޮންމެާބައެްއގެެވސްާ

ާމަޝްވަރ އެްއގެާ ާޚިޔ ލ އި ާފެންނަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަްތތެރި ާއެ ާނުވަތަ އެމީހަކަށް

ާިޢއްޒަތް ާއެކި ާުނަވތަ ާބޭފުޅުންގެ ާއެިކ ާމަޝްވަރ ކުރުމުގައި ާއެ ތެިރާމަތީން.

މެންބަރުންގެާޚިޔ ލުާއެކިގޮްތޮގތަށްާކަފިވެގެންާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަްނާ

ާޢިްއޒަތ ިއާ ާކަރ މަތ އި ާމެންބަރެްއގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަިކ ާފަހަރެއްަގިއވެސް  1075އެީއކީ

ާރަނގަޅުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވަމުންދަނީކަމަކަށް. ާކަްނ ާއުނިވ ގޮތަށް ޤަދަރަށް

ނުޑާވ ހަކަެއއް،ާޢިްއޒަތްތެ ާއިޝ ރ ތްކުރަްއވ .ާއަުޅގަ ާއެބަ ާެއވ ހަކަ ާރަީއސްވެސް ރި

ާކަންަތއްާ ާމ ޒީަގއި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޤަބޫލުމިުކރަނީ ާޔަޤީނުންވެސް ހަމަ
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ާކަމެކޭ.ާ ާހ ސިލްކުރަންޖެހޭ ާއިބްރަތްތަކެއް ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވެގެންދިަޔގޮތަކީ

ާކަންހިނގ  ާކުީރގަިއ ާއެ ާނިންމޭނީ ާގޮެތއް ާއެއަްށވެްސާއެއީ  1080ިދޔަގޮތަށް

ާކުރިންާ ާލިިބގެން. ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާއެއަްށވެްސާކޮންމެވެްސވަރަކަށް ރިޢ ޔަތްކޮށްގެން

ާ ާކަންތައްތަކަކީ ާއެްއވެްސާهللاާވ ންހުންނަ ާއެހެން ާވަތަޢ ލ އަށްާނޫނިއްޔ  ސުބްޙ ނަހޫ

ާވ ންހުން ާއެކަމެްއާއެނގިގެްނނުދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެފަރ ތަްށާކުރިއަށް ނަާފަރ ތަކަށް

ާކަންތައްތައްާ ާވ ންހުނަން ާކުރިއަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާއެނިގގެންދ ނީ. ކަންތައްތައް

ާކަންަތއްާ ާމ ޒީގައި ާމި ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާއެހެްނނަމަވެސް، ާބަެއއްނޫން.  1085އެނގޭނެ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމި ާބަލަިއގެންނޫނިްއޔ  ާއެއަށް ނޑުެމން ާއަުޅގަ ހިނގ ދިޔަގޮަތކީ

ާވ ހަކަދެާ ާމިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނޯންނ ނެ. ެކވޭކަށް

ނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާހުރިގޮތުގައިޖިްއޔ ާެއާ ނަޑއެޅުމުަގއިާައޅުގަ މުސ ރަތައްާކަ

ާދެކުނުާ ާދ އިރ ގެ ާކުޅުދުއްފުށި ާއުޅޭ ާހުށަހަޅައިގެން ާބިލު ާމި ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާކަ ާމުސ ރަ ާމި ާއިންނެވި ާނަޝީދުވެސް ާދިަޔއިުރގައި.ާމުޙަންމަދު  1090ނަޑއެޅިގެން

ާބުނިކަމަކަްށާ ާއެްއޗެއް ާބެހޭގޮަތކުން ާމުސ ރައ އި ާިމ ާއޭރުަގއި އެމަނިކުފ ނު

އަޅުަގނަޑކަށްާހަނދ ނަކަށްާނ ދޭ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާމަޢުލޫމ ތެްއާލިބިފައެއްނެތް.ާދެންާ

ާއެދެން.ާ ާރަނަގޅުކޮށްދެްއވުން ާއެކަން ާރައީސް ާމަޖިލީހުެގ ކުށަކަށްވަނީނަމަ

ާމިމައްސަލައ ިއާއެހެންނަ ާމަްއސަލަ، ާމި ާއުޭޅ ާމިހުށަހެޅިގެން ާިމއަދު މަވެސް،

ާއެަބާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަރަނީ ާހިތަށް ާހަމަ ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ  1095ބެހޭގޮތުން

ނަޑއެިޅގެންާމިދަނީާމުސ ރަާލިބެމުންާމިދަނީާމިާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާމިާމުސ ރަތަްއާކަ

ާމަޖި ާމި ާެމންބަރުންނަށްކަމަށް. ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާޢިއްޒަތްތެރި ލީހުގެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެ ާޙިމ ޔަތްތަކ އި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއެބަޖެހޭ މެންބަރުން

ާައޅުަގނެޑްއާ ާކުރަން. ާމަސަްއކަތްތަކެްއ ާގިނަގުަނ ާކުރަްއވަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ

ާރައްޔިތުންާ ާމިތިބީ ާއައިސްެގން ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1100ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ާވޯޓުާއިޙްތިރ  ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާއެބޭފުޅުން ާިއންތިޚ ބުކޮށްގެން. ާލޯތްބ އެީކގައި މ އި

ާހަމަާ ާމިކުރެވެނީ. ާތަމްސީލު ާމަޖިލިސް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމިއަދު ދިނީމަ

ާގަވ އިދ ާ ާޤ ނޫނ އި ާއަިދ ާބަހައިގެން ާފައިސ  ނޑު ާއަުޅގަ ޔަޤީނުންވެސް

ާޢިްއޒަތް ާއެހެން ާައދި ާުކިރާޚިލ ފުކަމެއްކޮށްގެެނއްނޫން. ާއެކަން ާމެންބަރުން ތެރި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާިމދަންނަވަނީ. ާައޅުަގނޑު  1105ވ ހަކަެއއްނޫން
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ާެއާ ާނިސްބަތްވެ ާދ އިރ ައކަށް ާއެ ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާމިތިބީ ާއައިސް މިތަނަށް

ާހިޖުރަކުރީމާ  ާމ ލެއަށް ާދޫކޮށް ާއެތަން ާބައެްއ. ާދިރިއުޅެމުންގެންަދވ  ދ އިރ ަގއި

ނޑުމެންނަީކާއަޅު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާތަކުލީފްތަކެއް. ާއިތުރު ާއެބަޖެހޭ ަގނޑުމެންނަށް

ާމިހިރަާ ާއަގުތަުކަގއި ާބޮޑެތި ާމިތަނުގެ ާަވޒަންވެރިންެންއނޫން. މިތަނުގައި

ާ ާއެބަޖެހޭ. ާހިފަން ާުކއްޔަްށ 22ާއެޕ ޓްމަންޓްތައް ާމަހެއްެގ32ާާ، ާރުފިޔ   1110ހ ސް

ާމިވ ހަކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ. ާޚަރަދުވ ން ާމިއީާމައްޗަށް ާލަދެއްނުގަނޭ. ދަްއކ ކަްށ

ާއަޅުަގނުޑާ ާއިންކ ުރކުރ ކަށްނެތް. ާމިކަމަކަށް ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ޙަޤީޤަތް.

ނޑުެގާމުސ ރަާ ާއަުޅގަ ާމުއްސަންޖެއްެގާފަހަތަށް ާހުރި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ބޭނުމެއްނުވޭ

ޭގގެާާގޭގެާއެޕ ޓްމަންޓްގެާކުލިނުދެްއކިގެންާކޮންމެެވސްާކަހަލަާމުްއސަނދިާމީހެއްގެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއެ ާހުރުމަކީ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއްޔިތުްނގެ  1115ދޮރ ށިބުޑުގައި

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ނޑު ާައޅުގަ ާކަމެްއކަމަށް ާޢިްއޒަްތާގެއްިލގެންދ  ާކަރ މަތ އި މެންބަރުގެ

ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑު....

ާ

ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1120 

ާއަޅުަގނުޑާާަބރުާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމން ާޕޮއިންޓްތައް ާމި ާތ އީދުކުރިނަމަވެސް ާއުސޫލެްއގެގޮތުްނ ާބިލު ާމި

ާކަރ މަތ ިއާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ފ ހަގަކޮށްލަން

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާބަލައިގަތުމަކީ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާމި ާރަްއކ ތެރިވެ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާުޝކުރިއްޔ  ާދެންެނވީ. ާއެވ ހަަކވެސް ާކަަމކަށްނުވ ތީ ޤަބޫލުކުރެވޭ

 1125ާރައީސް.

ާ

ާމަޖިލީހުގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާަމސައްކަުތގައިާ ާމިތަނުަގއި ާަބއިެވރިވުމެއްނެތި ާބަޙުްސަގއި ފަހިކުރަންާާރައީސަކީ

ާވ ހަކަފުޅުާ ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް، ާމީހެއް. އިންނަ

ާވިދ ުޅވެާ ާރަނގަޅުކޮށްލ ށޭ ާގޯްސކޮށްދަންޏ  ާކަމެއް ާަރީއސް ާމަޖިލީހުގެ  1130ދައްކަވަމުން

ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ ާމެންބަރުްނގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ އިޝ ރ ތްކޮށްލެްއވީތީ

ާމި ާދ އިރ ގެާާދަންނަވ ލ ނަން. ާދެކުނު ާުކޅުދުްއފުށި ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ބިލު
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ާއިންތިޚ ބުވެާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާިމ ާއަދި ާވަަޑިއގަތީ ާއެހެންވީމަ،26ާާވަަޑއިގެން ާމަޖިލީހުގައި. ާަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ

ާމަސައްކަތްަތކު ާމަިޖލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާމެންބަރެއްގެާމީގެކުރީެގ ާަމޖިލީހުގެ  1135ަގއި

ާމިހ ރުާ ާއަޅުަގނޑު ާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންފަެއއްނުޭވ. ާމީެގކުރިން ހައިސިއްޔަތުން

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކޮމަންޫޑާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސެއިންާވަޙީދު.

ާ

ާރުޞަތަކަށްާއެދުނީާމިާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާއިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާފުާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާބޭނުންވ ތީވެ.ާާޙުެސއިންާަވީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާދަންނަވ ލަން ާއެއްޗެއް ާދެތިން ނުޑެވސް ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން  1140ބިލ 

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާ ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ،ާއަޅުގަ އެކަމަކުާމިހ ރުާދެންާއަޅުގަ

ާއެ ާބޭފުޅުންވެސް، ާއެހެން ާނުކުތ ތަްއ ާގިނަ ާމެންބަރުންވެސްާބޭނުންވ  ހެން

ނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ ާވިދ ޅުވެަފއިވ ތީާއަުޅގަ
ާ

ާވަރަށްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާއޮތީ ާކުރިމަތީގައި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  1145ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަތަކަށްވ އިުރގައި ާނިންމުމަކީާމުހިންމު ާއަވަހަށް ާގޮެތްއ މަސަްއކަތަށް

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެދޭކަެމްއ. ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ާއަްއސަވ ީނާ ާވޯޓަކަށް ާމަނިކުފ ނު ާމިމައްސަލަިއގައި ާދަންނަވަން. މަޢުލޫމ ތެއް

ާކިހިނެއްާ ާބަޔަކު ާޮކން ާއެނގޭނީ ާއޭރަށް ާހ ޒިރުވެިތބެގެން. ާއެއްކޮށް މަޖިލިސް

ާވޯޓުދޭބަެއއްެގާކޮ ާމިތަނުގެ ާޒިންމ އެްއ، ާމިވަރަށްބޮޑު ާބޭނުންވަނީ.  1150ންގޮތަކަްށކަން

ާދަންނަވަން.ާ ާއ ޭދހ އެކީަގއި ާވަރަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެިޅގެންދ ނެކަމެއް. ބޮލުގައި

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބޮުޑވެފަިއވ ގޮްތ ާމުސ ރަ ާމަޖިީލހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ވަނ25ާާަޙަޤީޤަތަކީ

ނ ޑުާހަމަާބޭނުންވަނީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާކުރީަގިއާމަޖިލީހުގައިާއިނީތީވެާއަުޅގަ

ާފެނިގެންދިަޔާ ާއަުޅަގނޑަށް ާބެލިއިުރގައި ާހިސ ބުތަކަށް ާތަފ ސް މިމަޖިލީހުގެ

ާމިއަށްާ ާކުރީަގއި ާއިޞްލ ޙުުވމުގެ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑިތަކުަގއި، ާގޮ  1155މިމަޖިލީހުގެ

މިނިސްޓަރުންނ އ21ާާިޢަމަލުކޮށްާތަޞްދީޤުކުރަންާފެށުމުގެާކުރީގައިާގ ތްަގނޑަކަްށާ

ޯބޑެްއެގ1ާާސްޓޭޓްާމިނިސްަޓރުންނ އި،2ާާނ އިުބންނ އި،3ާާޑިެރކްޓަރުންނ އި،7ާާ

ާބަލ ލ އިރު،ާ ާއަދަދަށް ާޖުމްލަކޮށް ާހަމަ ާމިއީ ާިތބި. ާމިތަނުގައި ޗެއަރމަނުން

ާ 26ާާގ ތްަގޑަކަށް ާމިހ ކަށްހ ވަރަށް،42ާާމެންބަރުން ާތެރޭގައި މެންބަރުންގެ

ާައޅުަގނުޑގެ ާމެންބަރަކީ،ާއ ދެ،ާާފަހަރެއްގައި ާކޮންމެ ާނުބައިވެދ ނެ.ާމިއިން  1160ހިސ ބު
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ާ ާމުސ ރައަްށ ާޕެޓްރޯލ31222ާާްމިނިސްޓަރުކަމުގެ ާއޮވެަފއި ާކ ރުކޮެޅއް ރުފިޔ .

ާސަރުކ ރުންާ ާއަދި ާލިބޭ. ާސަރުކ ރުން ާއެލަވަންސެއް ާފެމިލީ ލިބިވަޑަިއގަންަނވ .

ާެއއި ާބޯެޑއްގެ ާކޮންމެވެސް ާއެއިން ާއޮެވ ާބޯޑެއް ާބޭފުޅަުކާއުފައްދ ފަިއވ  ން

ާ ާމައްޗަށް ާމަހެްއގެ 22222ާާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ތީ ރުފިޔ 5222ާާުނވަތަ

ާތިބި.ާ ާބޭފުޅުންވެސް ާއޮްތ ާހުއްދަ ާހުކުރުކުރުމުގެ  1165ލިބިވަޑަިއގަންަނވަމުންދިޔަ.

ާ ާމަހަކަށް ާަބއެްއ722ާާހުކުރުކުރުމަށް ާމަޖިލީހުގަިއާދެޭވާއަދި ާލިބެމުންދިޔަ. ރުފިޔ 

ާނޫނީ ާރިސޯެޓއް ާއަިދާާވޯޓުތަކަށް ާދިޔަ. ާުދވަްސވެސް ާދެވެމުންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާިމގޮތުން ާދިޔަ. ާބޭސްކުރުން ާއ އިލ އިން ާމުޅި ސިންގަރޕޫރުން

ާހިތްޕުުޅެގާ ާސިންގަރޕޫރުގައި ާމެންބަރުންނަށް ާަބއެްއ ފ ހަގަކުރެިވގެންދިޔަ

ާ ާކަްނކަމަށް ާއެެހންވެސް ާއަދި 21222ާާއ ލ ސްކަންފުޅަށް  34222ާ1170ނުވަަތ

ނޑުގެާސިންގަ ވަނަާަރއްޔިތުްނެގ25ާާރޕޫރުާޑޮލަރުާޚަރަދުުކވެމުންދިޔަ.ާމިއީާއަުޅގަ

ާ ާއައިއިުރަގއި ާމިތަނަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާމުސ ރައެްއގަިއ6222ާާމަޖިލީހުގައި، ުރފިޔ 

ާޢ ންމުާ ާމިއީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމަންޒަރު. ާހުރި ާފެނިފައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންިދޔައިުރ

.ާމިއަދުވެސްާޢ ންމުާޮކމިޓީގައިާހިމެނޭާމީހެއް.ާކޮމިޓީގައިާއޭުރގައިާހިމެނުނުާމީހެއް

ާައއިއްަސވަީނާ ާޚިޔ ލެއް ާބޮޑުކުރުމުގެ ާމުސ ރަ ާމަޖިލީހުގެ  1175ރައްޔިތުންގެ

ާދަށުންާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީެގ ާެއ ާދެން ާތަޞްދީޤުކުުރމަށްފަހުގައި ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާމުއައްސަސ އެްއގެާ ާއެްއެވސް ާދައުލަތުގެ ާމަޤ މެއް، ާެއއްެވްސ ާއެހެން ސަރުކ ރުގެ

ާމިދެންނެވިާމަ ާދެންނެވި، ާއޭރުގައި ާހަމަ ާބުނީމަ ާއަދ ނުކުރެވޭނެކަމަްށ ޤ މެއް

ާބޮޑުކުރަން.ާ ާމުސ ރަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއަވަހަށް ާނިންމީ ފަރ ތްތަކުން

ާމިީއާ ާބޮޑުކުރެވިަފއިވަނީ. ާމުސ ރަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  1180އެހެންވީމ ،ާެއއުސޫލުން

ާިޢއްަޒތްތެރި ާޙަޤީޤަތެއް. ާިމވ ހަަކާާވަރަށްބޮޑު ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުންނަށް ހުރިހ 

ާމެންބަރުންނަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާފަހަރެއްަގއިެވސް ާބޭނުންވޭ. ދަންނަވ ލަން

ާގިަނާ ާނުކުެރވިގެންެނއްނޫން.ާއޭރުަގއިވެސް ާމަސައްކަތް ާނުވަތަ ާނުކުރެިވގެން ކަމެއް

ާއެނގިާ ާަބއްލަަވއިފިއްޔ  ާރެކޯޑިންގ ާމަޖިލީހުގެ ވަަޑއިގަންަނވ ެނާމެންބަރުންނަށް

ާމަސައްކަތްަތއްާ ާމަިޖލީހުގެ ާހަމަނުވެގެން ާކޯރަމް ާދ ީނ ާގިނަދުވަހު  1185މަޖިލީހުގެ

ާމަޤ މުަގިއާ ާމިނިސްޓަރުކަމުގެ ާފޮރިން ާރައީސަީކ ާޢިއްޒަތްތެިރ ނުކުރެިވގެންދ ނީ.

ާއ އެޭކކަންާ ާމި ާަޔޤީން ާހަމަ ާބޭފުެޅއް. ާއިންނެވި ާމިތަނުަގއި އިންނަަވއިގެން



 45 

ާއޭރު ާނަންަގވަމުންާވިދ ޅުވ ެނކަން. ާމުސ ރަވެސް ާމިނިސްޓަރުކަމުގެ ާފޮރިން ަގއި

ާކުޑައިމީސްބަހެްއާ ާބޭފުޅަަކށް ާވަކި ާފަހަރެއްަގއިެވސް ާމިއީ ގެންދަވ ނެ.

ާިމއަދުާ ާެއއްެޗއް. ާދެްނނެވި ާތ ރީޚަށްޓަކައި ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ  1190ދަންނަވ ކަށްނޫން.

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާކުރުމަށް ާމަަސއްކަތްތަެކއް ާމަޖިލީހުގެ ާމީހަކުާރައްޔިތުންެގ ާކޮންމެ ން

ނޑުާކުރިންާ ކެމްޕޭނުގައިާވައުުދވެގެންާައިއސްާކަންކަންާކުރަންާނިންމ ގޮތެއްާއަުޅގަ

ާވޯޓަކަްށާ ާހ ޒިރުަގއި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހުރިހ  ާމުޅި ދެންނެވިގޮތަށް

ާމިއޮީތާ ާމިއަދުވެްސ ާެދން ާެއގިަވޑަިއގެންދ ނެ. ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް އެއްެސވެމުން

ާޢ ންމު ާކަންަތއްތަކެްއާާމަޖިލީހުގެ ާރަނގަޅު ާވަރަށްގިނަ ާމަޖިލީހަށް ާއެބައޮތް.  1195ކޮމިޓީ

މަނިކުފ ނުގެާބެއްލެވުުމގެދަށުންާތިގެންދަނީާކޮށްދެއްވަމުން.ާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާ

ާކޮށްެދއްވަމުްނާ ާކަންތައްތަކެއް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީސް ޢިނ ޔަތްތަކ އި

ާ ާމިމުސ ރައަށް ާމަޖިލިސްއަްށ ާޢ ންމުާތިގެންދަވަނީ. ާގެނައުމަށްޓަަކއި ބަދަލެއް

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާކުރިަމތީގައި ާރަްއޔިތުންގެ ާނުކުރެވި ާބަހުސެއް ާެއއްެވސް ކޮމިޓީގެ

 1200މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާފަޟީހަތްވ ގޮތަށްާެއއްާމެންބަރަކުާއަނެއްާމެންބަރަކަށްާތިންާ

ާމިތަނުގައިާ ާއެްއޗެހި ާވ ހަކައ އި ާއިންނަ ާމީހުންނ އި ާއަނބިންނަށް ާހަތަރު

ދައްކ އިުރަގއިާމިއީާއަޅުަގނުޑމެންާއަމިއްލައަށްާރައްޔިތުންެގާކުރިމަތީގައިާވަމުންދ ާ

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ ލަން. ާފަޟީހަތެއްކަުމގަިއ ވަރަށްބޮޑު

މުސ ރައ އިާެއއްވަރަށްާމަަސްއކަތްާނުކުރ ާަމއްސަލަާއެއީާަވރަށްބޮޑުާމައްސަަލއެއް.ާ

ާކޮމިޓީއަކަްށާއަޅުަގނުޑެގވެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެބަހުރި. ާހުށަހެޅުންތަކެއް  1205ސް

ާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމުސ ރައިން ާލިބެމުންދ  ާމިހ ރު ރުފިޔ ވެްސ2222ާާހ ޒިރުނުވެއްެޖއްޔ 

ނޑ ލުމަކީާއޮްތކަމެއް.ާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އަކަށްާވަަޑއިުނގެންފިއްޔ ާއެޖަލްސ ައކަްށާ ކަ

ާއެހ1222ާެ ާއޮތްކަެމއް. ނޑ ލުމަީކވެސް ާކަ ާރައްޔިތުްނެގާރުފިޔ  ންނަމަވެސް

ާވިޔަފ ިރވެރިންެގާ ާތިބި ާރ އްޭޖގަިއ ާކުަޑކޮށްލ  ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ާބޭނުންވީމަާ ާހޯދަން ާވޯެޓއް ާއެބޭފުޅުން ާޭބނުންވ ގޮތަކަށް ާސަރުކ ރު ާމިއަދުގެ  1210ނުވަތަ

ާދަށުާ ާމަޖިލިސް ާރަްއިޔތުންގެ ާގަނެެލވޭގޮތަްށ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ާޤަބޫލުކުރ ކަމެއްނޫން.ާދަ ާައޅުަގނުޑ ާގެންދިއުމަކީ ާމެންބަރުން ރަޖައަށް

އެހެންނަމަވެސްާޤައުމުގެާއިޤްިތޞ ދީާޙ ލަތ އިާޤައުމަށްާދިމ ވ ާކަންކަމުގައިާއެންމެާ

ާމިދަންނަވ ާ ާއެދެނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމީހުންކަމަށްވ އިރުަގއި ާނިކުންނަންޖެހޭ ާސަފަށް ކުރީ
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ާމަޖިލީހު ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާބޭނުންވ ގޮްތާވޯޓުން ާއުޅެން ާމެންބަރުން  1215ގެ

ާފ ސްކުރެޭވގޮތްތަެކއްެވސްާ ާއެހި ާވޯޓު ާމިއަދު ާަކމަކަށް ާމަޖިލީހުގެ އެިގގެންދ ނެއޭ.

ާމިވ ހަަކާ ާހަމައެކަނި ާރަީއސްައށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، އެބަހުރި.

ާމަޖިލީހުގެ ާމިއީ ާައޅުަގނަޑކީ ާފަހަރެއްގަިއވެސް ާބޭނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން

ނޑުާ މެންބަރުންގެާމުސ ރަާބޮޑުކުރަންވެސްާކުަޑކުރަންވެސްާއެދޭާމީހެއްނޫން.ާއަޅުގަ

ާޕ ީޓާ ާނެގީ ާމިމައްސަލައިަގއި ނޑު ނޑަށް.ާއަުޅގަ ާއަޅުގަ ާއޮތީ ާނިންމ ނެގޮތް  1220ކަންކަން

ާދިމ ވާ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތިބެނީ. ާދޫކޮށްލަިއގެްނ ލައިންވެސް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާގެންދ ށޭ.ާާކޮންމެކަމެއްަގއި ާނިންމަމުން ާގޮތްތަކެއް މެންބަރުން

ާމުއައްސަސ އަކުްނާ ާއެހެންެވސް ާއަދި ާަސރުކ ރަކުންވެސް ާމިއަދަކު އެހެންނަމަވެސް

ާމަނިކުފ ނުާ ާއިއްެޔަގއި ާނެތް. ާމަސައްކަެތއްކުެރވޭނެގޮެތއް ާމެންބަރަކަށް މިމަޖިލީހުގެ

ާ ާދިަޔއީ ާއިުތރުކޮށްގެން ާގަޑިތައް ާއެހެންވީމ ،ާހަމައަށ1322ާްމިމަޖިލީހުގެ .1225 

ާމެންބަރުންާ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާމަސައްކަްތކުެރވޭނެގޮެތއްެވސް އިތުރުަގޑީަގއި

ާއެވިދ ޅުވަީނާ ާމެންބަރުން ާވަރަްށގިނަ ާއެަބތިއްބެވި. ާމިތަނުގައި ވަަޑއިގެން

ާމ ދަމާ  ާއެހެންނަމަވެސް ާމަސައްކަތްކުރ ނަމޭ. ާތިމަންނަ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއި

ގައިާެއދ އިރ ތައްާތަމްސީލުކުރ ާމީހުންާމިމަޖިލީހުގައިާސޭލުާފެނިގެންދ ނީާމިމަޖިލީހު

ނުޑާހަމަާގައިުމވެސްާ  25ާ1230އެޅުިވގެންާގަނެިވގެންާދ ކަހަަލގޮތަކަށްކަމަްށވ ނަމަާއަުޅގަ

ާވަރަްށާ ާހައިސިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާމަސައްކަްތކުރި ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ާއެހެން ާމަންޒަރަކަށްެވގެްނދ ނެ. ާމިއަުދާހިތްދަތިވ  ާކަްނކަން، ާމަޖިލީހުގެ ވީމ ،

ާއެންމެފުރަތަމަާ ާމިދ ގޮތަކީ، ާފެނިގެން ާއައުުމގައި ާމިބިލުތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމުައއްސަސ ަތކުެގާ ާއެމީހުންގެ ާތިރިކޮްށ ާސަިއޒަށް ާސިަފއިްނ ާފުލުހުންނ އި މިއައީ

ާކުރިމަ ާަރއްޔިތުންެގ ާމަޖިލީހ އި ާރައްޔިތުްނގެ ާނެތްކަމ އި، ާބ ެރއް  1235ީތގަިއާއެްއވެސް

ާކުރިމަތިވެގެންާ ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާހެދުން. ާގޮތްަތކެްއ އެމުއަްއސަސ ތަކަށް

ާމިއައީާމިއޮތްާބޮޑުާމަްއސަލަތައްާޮއއްވ ...

ާ

ާވަގުތު..ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1240 

ާރައްޔިާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަނެއްކ  ާމިއަންނަނީ ާކުރިމަތިެވގެން ާމަޖިލީހުގެާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތުންގެ
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ާދެއްކުން.ާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަތަކެއް ާމިތަނުގައި ާދައްކަިއގެން ާވ ހަކަަތކެއް މުސ ރައިގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާބޯޅަ. ާޖަހަމުންގެންދ  ާސިޔ ސީގޮތުން މިހުރިހ ކަމަކީވެސް

ާރަްއޔިތުންނޭ،ާ ާަރނގަޅަށް. ާވަރަށް ާއެބައެނގޭ ާެއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 1245ާޔިތުންނޭ،ާރަްއޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްކުރުމުގައިާތިބޭބަޔަކަށްާދެއްކޭ...ރައް

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑުާދަންަނވ ލަންއޮތީ،ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތައްާއެނގެންޖެހޭނެ.ާަވުގތުހަމަވީތޯ.ާއަުޅގަ

ާނިންމ ނަމޭ.ާާނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:މޫސ ާމަ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެީކގައި ާވަރަށް ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ  1250ވޯޓުދޭނެގޮތް

ާމަޖިލީހުގެ،ާ ާމިއީ ާައއްަސަވއްޗޭ. ާވޯޓަކަށް ާމިމައްސަލައަށް ާމަނިކުފ ނު އެކަމަކު

މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނެތީާތިމަރަފުށީާދ އިރ .ާއެހެންވީމ ،ާއިންތިޚ ބުވެފައިތިިބާ

ާވޯުޓގަިއާހުރި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާހ ޒިރުގަިއ، ާމެންބަރުންގެ ހ 

ާބައިވެރިުނވ ނެވ ހަކަާދަންނަވަްނ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ1255 

ާަބއެްއާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރެކޯޑަށްޓަކައި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާބޭާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާސ ުފކޮށްލަދޭން ާމިއެދުނީ.ާކަންތައްތައް ާފުރުޞަތަކަށް ާައޅުަގނޑު ާނުންވ ތީވެ

ާރަޝީދުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާމިދެންނެވީ، އެހެން

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިްއަޒތްތެރި ާބަެއއް ާއިލްޒ މްތަެކއް ާވަރަށްބޮޑެތި ވ ހަކަފުުޅގައި

ާވ ހަކަފުޅު ާއެޅޭކަހަލަޮގތަށް ާޚ އްަޞާއިސްތަށިފުޅުަގއި ާރައްޔިތުންގެ  1260ދަްއކަަވއިފި.

ާ ާތެރެއިނ222ާާްމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންގެ ާބަެއއް ާތިއްބެވި މެންބަރުންގެތެރޭަގއި

ާއެހެްނާ ާނެންގެވިކަމަށް ާއެމުސ ރަފުޅު ާވިދ ޅުވެ ާނުނަންގަވ ނެކަމަށް މުސ ރަފުޅު

ާއޭާ ާދައްކަވ ފަިއވޭ. ާވ ހަކަފުޅު ާމ ނަވ ގޮތަށް ާއެހެން ާބޭފުޅުން، ާހުރިހ  ުރާވިދ ޅުވި

ާެއގޮތަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާއިން ާަހއިސިްއޔަތުަގއި ާމެންބަރެއްގެ މ ލޭގެ

ާލިެޔކިއުންތަކުންނ އިާ ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ ާނުނަގ ކަން ާމުސ ރަ  1265އިޢުލ ންކުރުމަށްފަހު

ާއޮންނ ނެކަމަކަށްވ ީތެވާ ާއެނގެްނ ާލިޔެކިއުންތަކުން ާމިނިސްޓްރީގެ ފިނޭންސް

ާޔައުމިއްާ ާސ ފުކޮށް ާހަމަ ާމިވ ހަކަ ާއޮންނަންޖެހޭތީެވާރެކޯޑަށްޓަަކއި ާއެނގެން ޔ ގައި

ާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުިރްއޔ .
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ާ

 1270ާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާކުޅުދުއްފުށީާެދކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާާދިްއގަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާމަާއަްޙމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު އްސަލައ ބެހޭގޮތުންާމެންބަރު

ާމިއީާ ާއ ދެ، ާއެބަހުރި. ާވ ހަކަތަްއ ާބައެއް ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަްނ އަޅުަގނުޑވެސް

ާމުސްތަޤިއްލުާ ާމިނިވަން ާތަޞްދީޤުކުރެިވގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ މިހ ރު

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ނޑަެއޅުްއުވމުގައި ާކަ ާމުސ ރަތައް ާމަޤ މުތަުކެގ މުއައްސަސ ަތކ އި

ާމުސ  ާމެންބަރުންނަށްާއަސ ސީ ާމަިޖލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާބަލ ފައިވ ނީ  1275ަރއެްއކަމުަގއި

ާރިޔ ސީާ ާފ ސްކުރައްވ ަފއިވަނީ ާއެކަން ާމަޖިލީހުން ާެއގޮތަްށ ާއ ދެ، ާމުސ ރަ. ލިބޭ

ާނިޒ މްާ ާރިޔ ސީ ާބެލުމަށްފަހު ާޤައުމުތަކަށް ާގ އިމުކުެރވިފަިއވ  ނިޒ މް

ާމުސ ަރއަ ާއަސ ސީ ާޤައުމުަތކުަގއި ާމަޖިލީހުެގާގ އިމުކުެރވިފަިއވ  ާަރއްޔިތުންގެ ކީ

ާމުސ ރަތައްާ ާމަޤ މުތަކުގެ ާއެހެން ާމުސ ރަކަމަށްބަލ ފައި ާލިބޭ މެންބަރުންނަށް

ާަޤއުމުެގާ ނިޑޔ ރުންނ އި، ާފަ ާކޯޓުގެ ާސްޕްރީމް ާެއޮގތުން ާހުންނަނީ. ނަޑއަޅ ފައި  1280ކަ

ނޑިޔ ރުންެގާ ާފަ ާއެހެން ާއަދި ާމުސ ރައ އި ާރަީއސްގެ ާރައީސްއ އި، ނ އިބު

ނޑުމެންާާމުސ ރަތަކުގަިއވެސް ާއަޅުގަ ާއެޮގތަށް ނޑައެޅިަފއިހުރޭ. ާކަ ެއގޮތަްށ

ާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުާ ާމިމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު

ާނ އިުބާ ނޑިޔ ރ އި، ާފަ ާުއއްތަމަ ނޑިޔ ރ އި، ާފަ ާކޯޓުގެ ާސްޕްރީމް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހެންނަމަވެސް ާހުށަހެޅިގެންދިޔައީ. ާމުސ ރަ ާަރއީްސެގ  1285ާރައީސްއ އި،

ާމަޖިލީހުންާ ާބަހުްސކުރެިވގެން ާހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ާމުސ ަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ

ާސްޕްރީމްާ ާއެެހންނަމަވެސް ާނިންމ ފަކައެއް. ނަޑަކށްނޫން ާއެމިްނގަ ާެއކަން ވަނީ

ާނިންމަވ ފައިވަނީާ ާުމސ ރަ ނިޑޔ ރުގެ ާފަ ާއުއްތަމަ ާއަިދ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ކޯޓުގެ

ާއެހެންކަމަްށވުމ ެއކު ާމިބަހުސްކުރަމުންދާ ާއެގޮތަށް. ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާސަބަބުންާ ާބަދަލެއްގެ ާގެންނަ ާމުސ ރައަށް ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1290މައުޟޫަގއި

ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާގެންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާއެބަދަުލ އެމުސ ރަތަކަށްެވސް

ާނިންމަވ ފައިވަނީ ާއެގޮތަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާއެދުވަހު ައޅުަގނުޑާާސަބަބަކީ

ާއެހެންކަމަށްވުމ އެުކާ ާބިނ ކޮްށކަމަށްވ ތީ. ާމައްޗަށް ާއަސ ްސގެ މިދެންނެވި

ާވ ހަކަާ ާުމސ ރައ ިއާުގޅޭ ާމަޤ މުތަކެއްގެ ާމިހުރިހ  ާމިދަްއަކނީ ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާމިތަނަށް،ާ ާކޮމިޓީއިން ާހުށަހެޅި ާއެދުވަހު ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާގެންނަ ާބަދަލު  1295ނޫނީ
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ާހު ާކޮމިޓީއިން ާެއކޮންސެޕްޓްާމ ލިއްޔަތު ާފ ސްކޮށްދެއްވީ ާމަޖިލީހުން ަށހަޅ 

ާއަސ ީސާ ާމުސ ރައަކީ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާެއީއ ޤަބޫލުކުރައްަވިއގެން.

ާމެންބަރުންގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާމުސ ރަ، ާމަޤ މުތަކުގެ ާުހރި ާދެން ާބަލައި މުސ ރަކަމަށް

ާއަޅުާ ާއޭގެއިތުރުން ާއ ދެ، ާބަލައިގެން. ާމ ކެއްަކމަށް ާބެންޗް ނުޑާމުސ ރައަކީ ގަ

ާަދއުލަތުެގާ ނޑު ާޮއނިގަ ާމުސ ރަިއގެ ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރުވެްސ  1300ދަންނަވ ލަންއޮތީ،

ާމުސ ރަިއގެާ ާމަޤ މުތަކުގެ ާމުއައްސަސ ތަުކގެ ާމިނޫން ާއަދި މަޤ މުތަކ އި

ާޙައްލުކުރުމުަގއިާ ާއެމައްަސލަތައް ާހުރެ ާމައްސަލަތަކެއް ާވަރަށްބޮޑެތި ނުޑގައި އޮނިގަ

ާދަތި ާވަރަށްޮބެޑތި ާކުރިމަތިވެފަޭއ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަނީ ާގޮންޖެހުންތަކ ިއ ތަކ އި

ާއެދިާ ާބަދަލެްއެގނެސްދެއްވުން ާއެކަށީގެްނވ  ާމުސ ަރއަްށ ނޑިޔ ރުންގެ ފަ

ާއޮްތާ ާފޮނުވ ފައި ާމިހ ރު ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ނޑިޔ ރުން،  1305ފަ

ާއ ދެ،ާ ާނިންމަވ ފައި. ާއިްއޔެވަީނ ާކޮމިޓީއިން ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ މައްސަލަ

ާއެްއާމީގަިއވެ ާއަދި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާމިބޭނުންވ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިވ ގޮތަކީ ސް

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާސަބަބުްނ ާނެތުމުގެ ާޢަމަލުކުރެވޭެނޮގތެއް އުސޫލަކުން

ާހަމައެއ ެއއްކޮްށާ ާދިމ ވޭ.ާއަދި ާދަތިތަކެއް ާަކނަޑއެޅުމުަގިއާވަރަށްގިނަ އެމުސ ރަތައް

ާމައްސަލައެއްާ ާހަމަ ާދިމ ވ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޢުލޫމ ތުާ،  1310ައޅުަގނޑުމެން

ާދިޔައިރުވެްސާ ާހަމަޖައްސަމުން ނޑިޔ ރުން ާފަ ާކޯޓަށް ާސްޕްރީމް ލިބިފައިވ ގޮތުަގއި

ާބޭފުޅުންާ ާވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއެމަޤ މަށް ާެއމުސ ރައަށް ާުކޑަެވގެން އެމުސ ރަތައް

ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއއްކޮްށާ ާއިވިަފއި. ާވަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނުވިވ ހަަކވެސް

ާނިޒ ްމާއަޅުގަާ ާރިޔ ސީ ާމުސ ރައަކީ ާމެންބަރުންގެ ާދަންަނވ ލަންއޮތީ،ާމަޖިލީހުގެ ނޑު

ާމިބަލ ާ ާނަމޫނ އެއްކަމަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާޤައުމުތަކުގެތެރޭަގއި ާއޮތް  1315ހަމަޖެހިފައި

ނޑުންނޭާ ާމިްނގަ ާއެމުސ ރައިގެ ާބަލައި ާުމސ ރައެްއކަމަށް ާައސ ސީ އެމެރިކ ަގިއވެސް

ާަކނޑަެއޅިގެންދަ ާމުސ ރަތައް ާމިީއާއެހެން ާއެހެންަކމަށްވުމ އެްއކޮށް ނީ.

ނުޑާ އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށްބޮޑަށްާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެކޭ.ާހަމަމިއ އެްއކޮށްާއަުޅގަ

ާއެކަނިާ ާކަންތައް ާމިމުސ ރައިގެ ާމަޖިލީހަށް ާމިހ ރު ދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިނ ޔަތްތައްވެސް ާމީގެ ާއޮތްއިރު  1320ލިބެއޭ.ާހުށަހެޅިފައި

ާ ާެދއްވ  ާޢިނ ޔަތުެގޮގތުގައި ާއަދި ާއިންޝުައރެންސްއ އި ާހެލްތް 12222ާއޭގެތެޭރގަިއ

ާހެލްތްާ ާހުށަހެޅުމުގައި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާއ ދޭ. ރުފިޔ ވެސް
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާމިއޮތީ. ާބޭއްވިފަިއ ާއެކަން ާހަމަހިމޭނުން އިންޝުއަރެންްސއ ދޭތެރޭަގއި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާނޫނީާާއެކަންެވސް ާބޭނުންވ ކަމެއް ާހިމަނުއްވަން މެންބަރު

ާއެހެންނަމަވެްސާ ާސ ފެއްނުވޭ. ާމިހުށަހެޅުމަކުން ާބޭނުންވ ކަެމްއވެސް  1325އުނިކުރަްއވަން

ާބަހުސްނުކުރެވިދ ކަްނާ ާެއކަންތަކ ދޭތެރޭވެްސ ާހިނގަމުންދ ަކމަށްވ ތީ ާހަމަޖެހި އެއީ

ާދަންނަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއުސޫލެްއެގގޮތުން ާފ ހަަގކުރަން. ވ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑު

ާގެންނ ކަށް.ާ ާބަދަލެއް ާމުސ ރައަކަށް ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާތ އީެދއްނުކުރަްނ އަޅުަގނެޑއް

ާގެންނަންވ ީނ،ާ ާބަދަލެއް ާގެންނަ ާއެގޮތަްށ ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ާައޅުަގނޑު ސަބަބަކީ

ާ ާދައުލަތުގެ ާމުއައްސަސ ތަކ އި ާމުސްތަޤިއްލު ާހުރިހާ 2ާމިނިވަން ާމި  1330ބ ރ އި،

ާމެދު ނޑަކަްށާފަރ ތްތަކެއް ާއޮިނގަ ާމުސ ރަިއގެ ާމަޝްވަރ ކުެރވި ގައި

ާލިބޭާ ާމުސ ރަ،ާއެކަކަށް ާޖުމްލަ ާލިބޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިހ ރު އެއްބަްސެވވިގެން.

ނޑުމެންާކަލްިކއުލޭޓްކޮށްލިމަށްިވޔަްސާ މުސ ރައަށްާބަލައިގެންާމިޖުމްލަާއަދަދުާއަޅުގަ

ާބޭފުޅުންނަ ާތިއްބަވ  ާމަޤ މުތަކުަގއި ާސިޔ ސީ ާއަދަދުާދައުލަތުގެ ާމިހ ރު ކީ

ާ ާމުސ ރައަކީ، ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ  1335ހ ްސ51ާާއެނިގގެންވ ަބއެއްނޫން.

ާ ާނޫނީ 31ާާރުފިޔ އެްއ، ާރުފިޔ ެއއް، ާއެހެނ12ާާްހ ސް ާރުފިޔ އޭ، ހ ސް

ާބޭފުޅުންެގާ ާތިއްަބވ  ާމަޤ މުތަކުަގއި ާިސޔ ސީ ާދައުލަތުގެ ބުނެވުނުކަމުަގއިވީނަަމވެސް

ާއެއީ ާިދއުމަކީ ާނޭނގިގެން ާިސޔ ސ51ާާީާއަދަދު ާގުަނއެއް ާެއތައް ާރުފިޔ ގެ ހ ސް

ާނަންޮގވަމުްނާ ާކިޔ ފައި ާނަންނަން ާފ ޑުފ ޑުގެ ާބޭފުޅުން ާތިއްެބވި މަޤ މުތަކުގެ

ާދެންާ ާަކއުްނސެލަރުންނ އި، ާއެްނވޯއީންނ އި، ާޙަޤީޤަެތއް. ާއެއީ  1340ގެންދަވ ކަން

ާ ާބޭފުޅުންނަށް ާިތއްބެވި ާމަޤ މުތަެކްއގައި ާއެތައް ާހުސްކޮްށ ާނަން ެއާއެހެންގޮސް

ާފައިސ ،ާ ާދައުލަތުގެ ާފައިސ ، ާސަރުކ ރުގެ ާއެހަމަ ާދެވެމުންދ ކަމީ މުސ ރަތައް

ާ ާދައުލަުތެގ ާއެެހންކަމަށްވުމ އެްއކޮށް ާަފއިސ . ާމެދުގައ2ާާިރައްޔިތުންގެ ބ ރު

ާބަެއއްެގާ ާއެްއވެްސ ާނޫީނ ާެއއްބަްސވެިވގެން ނަޑކަށް ާއޮިނގަ ާއެއް ވ ހަކަދެެކވި

ާއަޅުާ ާގެނަުއމަކީ ާއުނިއިތުރު ާޝުކުރިްއޔ ާމުސ ރައަށް ާތ އީދުކުރ ަކމެއްނޫން. ނޑު  1345ގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާމިހ ތަނަށްާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވިާބޭފުޅުންެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާވ ހަކަުފޅުދައްަކވަންއޮތީ ާދެން ާމެންބަރަކ3ާާުލިސްޓްގަިއ ިޢްއޒަތްތެރި
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ާމުފީދު.ާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުަވއްމުލަކު ާެއއީ .1350 

ާދ އިރ ގެާ ާދ ންދޫ ާމުޙަންމަދު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ނައިފަރު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟް.ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިބްރ ހީމް. ާަނގ 22ާާާޤ ސިމް ާހުސްވަގުތުކޮޅު މިނިޓްގެ

ާތަރުތީބުންާ ާމިދެންނެވި ާހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ާއެހެންވީމ ، ާއައީ. ހިސ ބަށް

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާއަރުވަމުންގެންދ ނެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް  1355ޢިއްޒަތްތެރި

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާް70އިންޓަވަލ:0ާާް77:00ނާ

ާ

ާފުރުޞަތަށްާއަޅުަގނާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާފަށަން. ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް  1360ޑުމެން

ާފުރުޞަުތާ ާއަޅުަގނޑު ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްެތރި އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ 

ާމިހ ރުާމިއަރުވަނީ،ާދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށް.ާ

ާ

ާޝުކުރިާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކުޅުދުއްުފށި`. ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާދ އިރ ގެާާދެކުނުާއްޔ 

ާމެންބަރުާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާ ާމެންބަރުންގެާާމުޙަންމަދުާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  1365ާނަޝީދު

ާމައްސަލަިއަގާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި ާދަށުން ާަގވ އިދުގެ ާކުޑަކުެރއްވުމަށް މުސ ރަ

ާއެދުނީ.ާއަޅުަގނުޑވެ ާފުރުޞަތަކަށް ާފ ހަަގކޮށްލަން ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ސް

ާމިއަދުާ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުން ާމިޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރަންޖެހޭނެާ ާކޮްނމެހެން ާއެއީ ާކުަޑކުރުމަކީ ާފެންނަކަމަށްވަންޏ  ބޮޑުކަމަށް

ާޢިްއޒަތްތެ ާއ ދެ، ާޤަޫބލުކުރަން. ާައޅުަގނޑު ނުޑާކަމެއްކަމަށް ާއަުޅގަ ާރައީސް،  1370ިރ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

މެންބަރުންގެާމުސ ރަާކުޑަކުަރންާސީދ ާއަޅުަގނޑުމެންާިވްސނުމަށްވުރެންާސަރުކ ރުާ

ާއެހެނ2ާާް ާއެނޫން ާއަދި ާމަޤ މުތަކ އި ާސިޔ ސީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކުވެތިބެ ބ ރު

ާއެ ާމަސައްކަތްކުރަންާވުޒ ރ ަތއްެވސް ާކުަޑކުުރމަށް ާސީދ  ާމުސ ރަ ާމަޤ މުތަކުގެ ފަދަ

ާފަދައިންާ ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރަކުެވސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއހެން ާއ ދެ، ާފެނޭ.  1375އަޅުަގނޑަށް

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާހިސ ބަކީ ާފެށި ާދިމ ވ ން ާމައްސަލަ މުސ ރައިގެ
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ާބޮ ާބަަޔކު ާިތއްބެވި ާގޮުތގައި ާނަންގަވަމުންދިޔަ.ާސީނިއަރާމިނިސްޓަރުން ާުމސ ރަ ޑު

ާބޯޑުތަުކަގިއާ ާއެކިެއކި ާއަިދ ާމަޖިލީހުގައި ާޚ އްޞަ ާމަޖިލީހުަގޔ އި، ރައްޔިތުންގެ

އެިކއެކިާކޮމިޝަންތަުކގައިާތިްއބެވިާބޭފުޅުންާބޮޑުާމުސ ރަފުޅުންާނަންގަވަމުންދިޔަ.ާ

ާއަުޅަގނޑުމެ ާައޑުހަރުކޮށް ާމަޖިލީހުގަިއ ާޚ އްޞަ ާރަްއޔިތުންގެ ާެއވ ހަަކ  1380ްނާއޭރު

ާއަދިާ ާބޭފުޅުންވެސް ާިތއްބެިވ ާވަޒީރުންގޮުތގައި ާއޭރުްނ ާނަމަވެސް، ދެއްކީމު.

ާކަންފަތެއް.ާ ާބީރު ާދިނީ ާއެކަންކަމަށް ާއޭރު ާބޭފުުޅންވެސް ާތިއްެބވި ސަރުކ ރުަގއި

އެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާބަދަލުވެާަވކިާހިސ ބަކުްނާއެމައްޗަށްާޢަމަލުކުރަްނާ

ާމުސ ރަތަކ ެމދު ާދެން ާއަންނަންޖެހުނީ.ާާލ ޒިމްވީމ  ާިވސްނުމަކަށް ާކަހަލަ ކޮންމެވެސް

ާދޭތެރެަގިއާ ާމުސ ރައ އި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެހިސ ބުން  1385އ ދެ،

ާމިދެންނެވީާ ާދިޔައީ.ާއަޅުަގނޑު ާބަދަލުވެގެން ާމެންބަރުންގެާވިސްނުންފުޅު ާމަޖިލީހުގެ

ހުގެާމެންބަރުކަމ އި،ާޚ ްއޞަާރައްޔިތުންެގާޚ އްަޞާމަޖިލީހުގައިާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީ

ާތިއްެބވި.ާ ާނަންަގަވއިގެްނވެސް ާމުސ ރަ ާވަޒީެރއްގެ ާމެންބަރުކަމ އި، މަޖިލީހުގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާސިޔ ީސާބޭފުޅުންގެާމުސ ރަާއެކިެއކިާނަންނަމުގައިާބޭފުޅުންާ

ާބަެއްއާ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެިރ ާއަދި ާއެބަިވދ ޅުވޭ. ާވ ހަކަ  1390ލައްަވއިގެންދޭ

ާބޭފުޅުންެގާޢި ާސަރވިްސގެ ާސިވިްލ ާދައްަކވަމުން ާވ ހަަކފުޅު ާމެންބަރުން އްޒަތްތެރި

ާކަހަލަގޮަތކަްށާ ާއޮޭޅ ާޙަޤީޤަތ  ާދެއްެކވި. ާވ ހަަކ ާކުޑަުކރ  ާމުސ ރަ ރައްޔިތުންެގ

އަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާމީޑިޔ އިންާލިބެނީާސިޔ ސީާމަޤ މުގައިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންެގާ

%ާ ާވ ހަކަ.12ާމުސ ރަ ާމެންބަރަކުވެސްާާކުޑަކުރ  ާޢިްއޒަްތތެރި ާއެހެން އ ދެ،

ާކުޑަކުރ އިުރާ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާފަދައިން  1395ވިދ ޅުިވ

ާމަޖިލީހުެގާ ާއެްއގޮތަީކ، ާހުށަހަޅ ލަން. ާބޭނުން ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ދެތިން

ާހ ޒިރުނު ާމުސ ަރ ާބޭފުޅުްނގެ ާހ ޒިުރވެަވޑައިުނގަންނަވ  ާކޮންމެާކޮމިޓީތަކަށް ވ 

ާ ާމަޖިލީހުގ2222ާާެޖަލްސ އަކަށް ާރައްޔިތުންގެ ނޑުން،ާއަދި ާއުނިކުރުން،ާކެ ރުފިޔ 

ާއަދަދަށްާ ާއެ ާހަމަ ާމުސ ރަ ާބޭފުޅުންގެ ާވަޑަިއނުގަންނަވ  ާޖަލްސ ތަކަށް ރަސްމީ

ާލިބިގެންާ ާކުރިއެރުމެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތައް ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ  1400އުނިކުރުން.

ާތ  ާއަދި ާޚ އްަޞާއަންނ ނެކަމެއް. ާރައްޔިތުންެގ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާތެރެއިން ރީުޚެގ

ާވ ހަކަ.ާ ާބޭފުޅުންގެ ާވަަޑއިނުގެންެނވި ާޖަލްސ ތަކަށް ާއެތައް މަޖިލީހުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމިހިރީ. ާމިތ  ާމިއަދު ާނޫން ާދައްކ ކަށް ާެއވ ހަކަ އެހެންނަމަވެސް،
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ާދަށް ާމިހ  ާޙ ލަތު ާމ ލީ ާޤައުުމގެ ާފެންނަގޮތަކީ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިާރައީސް، ާއޮތް ކޮށް

ާމެންބަރުންާ ާއެންމެހ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާައޅުަގނޑުމެްނ ނޑިަވޅުަގއި  1405ދަ

ާޙ ލަތުާ ާމ ލީ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާނުނަގަމ . ާމުސ ރަ ާހިނގ ޭށ ާކިަޔއިގެން އެއްބަސް

ާހުށަހަޅ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަގ ނީ. ާމުސ ރަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިސ ބަކުން ރަނގަޅުވ 

ާވި ާކޮމިޓީެގ ާއ ދެ، ާަޔއުމިއްޔ އަށްޓަަކިއާހުށަހެޅުމެއް ނޑު ާއަުޅގަ ސްނުންފުޅަކަށް

ާއެއްގޮަތކަށްެވްސާ ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ލިޔެލަނީ

ާދެތިންާ ާމި ާމިުހށަހަޅ ލީ. ާައޅުަގނޑު ާގޮތެްއ ާދެތިން ާއެހެންވީމ ،  1410ނުނެންގެވުން.

ާބޭނުންކޮްށާއަުޅގަ ނުޑެގާފުރުޞަތު ާއަުޅގަ ނޑުެގާވ ަހކަާގޮތެްއާހުށަހަޅ ލުމަށްޓަކައި

 ކުރުކޮށްާއިށީންނ ނަންާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

ާރަާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއްެޗްއާޝުކުރިއްޔ  ާމަޢުޟޫޢުގައި ާމި ާައޅުަގނޑު ާއީސް.

ާަވގުތައްާޤ ިސމްާިއބްރ ީހމްާ ނުޑާފުރުޞަތެއްާހޯދަންާދެންނެވީ.ާދެއްވި  1415ާަޓކައިާދަންނަވ ލަންކަމަށްާއަުޅގަ

ާމިވަގުތުާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާޝުކުރު ާދެްއވީީތ ާަވގުތު އަޅުަގނޑަށް

ާދޫކޮށްލީާމަސައްކަތްާައވަްސުކރުމުގެާގޮތުން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާއަދިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދިަވޑަިއގެން ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާތިއްެބިވ ާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެން ާޖަލްސ ައށް ާތިއްެބވި  1420މިތަނުގައި

ާކޮމިޓީްނާ ާމަސައްކަތު ާނިމުނީ. ާއަރުވ  ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ މެންބަރުންނަށް

ާ ާބޭފުޅަކަށްވިއްޔ  ާއެދިވަަޑިއގަންނަވ  ާފުރުޞަތައް ާދެވަނަ 2ާހަމަޖައްސަވ ފަިއވަނީ

ާއެުރުވމަ ާަވގުތުކޮެޅއް ާދެވަނަާމިނެޓްގެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއެއްެވސް ށް.

ާ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ .. ާފުރުޞަތަްށ2ާާފުރުޞަތަށް ާދެވަނަ ާމެންބަރަުކ ިޢއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތެއްާ ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް.  1425އެދިަވޑަިއގެންފައި

ާ.ާއަރުވ ނަން.ާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ 

ާ

ާވަރަށްާާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާމިމަޖިލީހުގައި ާހިތުން ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ފުންކޮށްާމެންބަރުންާވަރަށްާތަފްސީލީގޮތެްއގައިާމެންބަރުންެގާއިޙްސ ސްަތއްާވަރަްށާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢިއްޒަ ާކިޔައިީދފި. ާމަޖިލީހަށް ާއެޭދގޮުތގަިއާރަނގަޅަށް ނޑު ާައޅުގަ ާރަީއސް،  1430ތްތެރި
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ާކަންކަމެއްާ ާމިހުރިހ  ާމަސްލަޙަތ އި ާޤައުމީ ާޙ ލަތ އި، ާޤައުމީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ގެާމުހިންމުާމުޢައްސަސ އަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާ

ާފު ާވަރަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާވަރަށްގިނަ ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ންކޮށްާކަމ މެދު

ާޙ ލަތުާ ާޤައުމީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ދައްކަަވއިފި.

ާބަޔަކަްށާ ާއިޖ ބަދޭ ާޖަވ ބުދ ރީެވ ާއެންމެފުރަތަމަ ާއެކަމަށް  1435ނިޔ ކުރ ގޮތުން

ާވ ންެވސްޖެހޭނެ.ާ ާއަދި ާވ ނެ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާމ ލި ާރައީްސ،ާިއއްެޔަގއި ާދިވެހިރ އްޖެއަްށާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުނު ާކޮމިީޓއަށް އްޔަތު

ާޖުޑީޝަލްާ ާއިތުރުުކރުމަށްޓަކައި ާމުސ ރަ ާބޭފުޅުންގެ ާދ އިރ ގެ ޢަދުލުއިންޞ ފުގެ

ާއެކޮމިޓީންާ ާއެހުށަހެޅުން ާހުށަހެޅުމެއް. ާއޮތް ާފޮުނއްވ ަފއިވ  ާކޮމިޝަނުން ސަރވިސް

ނުޑަގއިާމިލިޔަްނާރުފިޔ ގެާބުރަކަމެއްާދިވެހިާރައ46ާްބަލައިގެންފިނަމަާ  1440ޔިތުންގެާކޮ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާުހންނެވި ާޙަވ ުލވެ ާމ ލިްއޔ  ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، އެޅިގެންދ ނެ.

ާިމވަގުުތާ ާޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާވަނީ ާވިދ ުޅވެފައި ާމިނިސްޓަރު ފިނޭންސް

ާވަނީާ ާކޮމިޓީން ާައޅުަގނުޑމެން ާއެހެންކަމުން، ާކަމެއްނޫންަކން. ތަޙައްމަލުކުރެވޭނެ

ބަލައިނުގެންފައި.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީ،ާއެކަންާ

 1445ަވނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގ25ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޭއރުގައި ާވ ހަކަެދކެވުުނއިރު ާބެޭހގޮތުން ާމުސ ރައ އި މެންބަރުންގެ

ނޑުމެންގެާތެރެިއންާބައެއްާމެންބަރުންާދެއްވ ާމުސ ރައ އިާޢިނ ޔަ ތ ާގުޅިގެންާއަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާިތއްބެީވާއެބޭފުޅުންާދިވެހިާަޤއުމުގެާަޙއްޤުަގއިާދޭންޖެހޭާވޯުޓާ

ާއ ދެ،ާ ާކުރިމަީތގަިއ ާނުކުޅެދުންތަުކގެ ާއެބޭފުޅުންެގ ާއ ެދ، ާނުކުޅެދިފައޭ. ދިނުމަށް

ާނުކުޅެ ާމ ލީ ާނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ާކުރިމަތީަގއިާމިދަންނަވ  ާއެކަމުެގ  1450ދުންތެރިކަން

ނޑުމެްނގެާމުހިންމުާޖަވ ބުދ ރީާވ ންޖެޭހާ އަޅުަގނޑުމެންާަޤއުމުގެާމަްސލަޙަތ ާއަުޅގަ

ކަންކަންާވޯޓުލުުމގައިާވަނީާޭއރުގައިާހުރަސްަތކެއްާއެޅިފަޭއ.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާ

ާ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާޚަޔ ތުގައި ާބަރުލަމ ނީ ާމިދިޔަ ާރައްޔިތުންގެާދިވެހިރ އްޖެއަށް މި

ާމިތ ނަގިއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެކިފަެއއްނުޭވ. ާތަނެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާއެހ  މަޖިލީހަކީ

ާނުވަތަާ ާމިނިސްޓަރުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމެންބަރުންނަކީ ާމަޖިލީހުގެ  1455ރައްޔިތުންގެ

ާބޭފުޅުންކަމަށްާ ާފެންަވރުގެ ާމިނިސްޓަރުގެ ާސްޓޭްޓ ާނުވަތަ ނ އިބުން

ާއެކަ ާބަލައިނުގަެނވޭެނާވަކ ލ ތުކުރިހިނދުެވސް ާއޮތީ ާބޭފުޅުންނަށް ާބަެއއް ްނވެސް
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ާެއއްެވސްާ ާމ ލިއްޔ އިންދ  ާޤައުމުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ކަމަކަށްވެަފއި.

ާޕ ސްޕޯޓެްއާ ާރަތް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާމި ފައިސ ެއއްނޫން

ާމިޢިއްޒަ ާބޭނުންވަނީ ާދޭން ާދައްކުަވއި ާޭއެގއިންެވސް ާއ ދެ،  1460ތްތެރިާއޮތުމަކީ.

މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންާތަމްސީލުކުރ ާބައެްއގެާހައިސިްއޔަތުންާ

ނޑުމެންާކޮންމެާ ގަދަރ އިާއަބުރ ިއާޝަރަފުާިލބިގެންވ ާަބއެްއކަމަށް.ާއެަބޔަީކާއަުޅގަ

ާތަމްޞީލުކުރ ާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެއއްެގ ާވޯޓުދިން ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ މެންބަރަކީ

ނ ޑުމެންާމެންބަރުންނަށްާލިބޭާމުސ ރައ ާއިނ ޔަތ ާޕ ސްޕޯޓަކީާިދވެހިާބައެއް.ާއަުޅގަ

ާއަބުރ ިއާ ާޝަރަފ އި ާޤަދަރ ިއ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއެ ާއެްއޗެއް. ާދޭ  1465ރައްޔިތުންނަށް

ޢިއްޒަތަށްޓަަކއިާދޭާއެއްެޗއް.ާއެާރައްޔިތުންާއެާރައްޔިތުންާތަމްޞީލުކުރަންާފޮނުވ ާ

ާރ އީސްާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއެެޗއް. ާދިން ާމީހަކަށް ާއަލީަގިއާ، ާކަންކަމުގެ މިދެންނެވި

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާބުނެފައި ާވ ނެ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަަކިއގަިއވެސް ާކުީރގެ އަޅުަގނުޑގެ

ފެނެއޭާމިމައްސަލަާކޮމިޓީއަކަްށާފޮނުވައިާދިރ ސ ކޮށްާޤައުމުެގާމ ލީާޙ ލަތުާއޮތްގޮތްާ

ާލިބިފަކައެއް ާތ އީދެއް ާއެކަަމކަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރަން. ާއެކަން  1470ނެތް.ާާބަލައި

ާވޯޓަކުްނާ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ އެހެންކަމުން

ާއެހެންކަމ އެުކާ ާނިންމޭނެއޭ. ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ މިކަން

ާކޮންމެާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރ ީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަީލަގއި. ާވ ހަަކއިެގ މިދެންނެވި

ާކަ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމަސްއޫލިްއޔަތުާމެންބަރަކުވެސް ާޤަދަރ އި ާޝަރަފ އި ރ މަތ އި

ާހުށެހެޅުމަކަށްާ ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާހަލ ުކކުރަން ާމުައއްސަސ  ާމި ާގޮތަކަށް ާފަދަ  1475ނޫފުލޭ

ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެާމެންބަރަކުވެސްާވ ނީާދެކޮޅުހަދަން.

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުެގާވ ހަކަކޮުޅާނިންމ ލަން.ާޢިއްާބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއަުޅގަ ާރ ީއސް.ާެއވ ހަަކާދަންނަވ ލ ފައި  1480ާޒަތްތެރި

ާޝުކުރިއްޔ .ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެިރ1ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިތުރު ާފުރުޞަތަށް ވަނަ

ާ ާއެދިވަަޑިއގެންފައި ާމެންބަރަކު ާފުރުޞަުތާނިމުނީ.ާކުޅުދުއްފުށ1ާާީނެތުމ އެކު ވަނަ
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ާވިދ ޅުވަންާ ާއިޝ ރ ތްކުރަްއވައިިފާފަހުބަސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1485ދެކުނު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއެ ާއެފުރުޞަތުެވސް ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުންފުޅުނޫންކަމަށް. ފުރުޞަތެއް

ާބޭނުންފުޅެއްނެތް.ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާޝުކުރި ާމިހ ރުާމެންބަރު ާއަޅުަގނޑުމެން އްޔ 

ާހުށަހެޅިފައިވ ާ ާނިންމަން ާގޮތެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެދން ާމިއޮތީ. ާނިމިފައި ބަޙުސް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާވ ހަކަފުުޅދެއްކެިވ ާބެހޭގޮތުން ާމަްއސަލައ  ާބެހޭގޮތުން. މައްސަލައ 

ާވަކިވަކިާ ާހުށަހެޅުނު ާެއ ާފ ޅުކުރަްއވ ފައި. ާވަނީ ާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާތަފ ތު  1490ާމެންބަރުން

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުންތަކެްއެގގޮުތގައި ާވަކި ާލިބި ާތ އީދު ހުށަހެޅުންތަކަކަށް

ާގަސްދުކުރަނީާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާއަިއްސފައެއް ާހަމައަށް ާމޭޒ  އިދ ރީ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ މިކަމުގައި

ާމަޖި ާއެހެންވީމ ،ާހުށަހެޅުއްވުން. ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާއަހަން ާވޯޓަކަށް ލީހުގެ

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާޮގތުގެމަތިން ާގަވ އިދުަގއިވ  ާރަނގަބީލ4ާާުމަޖިލީހުގެ  1495މިނެޓްގެ

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާއެދެން. ާއަރިހުން ާއަމީންޢ ންމު ނޑު ާއަުޅގަ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް

ާންމަދުާއަސްލަމް.ާނުކުތ އެއްާހިތަދޫާއުތުރުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1500 

ާމަނިކުފ ނުާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި

ާނިންމެވީމަ.ާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާއަހަން ާވޯަޓކަްށ ާގެންދިއުމަށް ާކުިރައށް ާނިންމަވ  ާދެންމެގައި

ވަނަާމ އްދ 54ާާވަނަާބ ބ ާއަދ22ާާިއްސަލައ ާުގޅޭގޮތުންާމަޖިލީހުގެާޤަވ އިދުގެާމަާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާހަމައެހެންމެ ާއަިދ ާިކޔ ލުމުން ާކިޔ ލުމުނ55ާާްއެްއކޮށް ާމ އްދ  ވަަނ

ާއެހިދ ނެ.ާ ާވޯޓަށް ާެއގޮތަކަްށ ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުމެއް  1505މައްސަލަެއއްަގއި

ާލިބިފަ ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާހުށަހެޅުމެްއ ާަވިކގޮތަކަްށާއެހެންނަމަވެސް، ާނުވަނީސް އި

ާގޮތްާ ާޢަމަލުކުރ ނެ ާހުށަހެޅުމުން ާމައްސަަލއެްއ ާއަދި ާނިންމެވީީތ ާައއްަސވަން ވޯޓަށް

ސ ފުކޮށްާބަޔ ންވެފައިާމިމ އްދ ގައިާނެތުމ އެކުާިތގޮތަށްާނިންމެވީާކޮންާއުސޫލަކުންާ

ނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާ މިނެގީ.ާކޮންާހަމައަކުންތޯާސ ފުކޮށްދިނުމަށްާއެދިާއަޅުގަ

 1510ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 1515ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ާ

ާބޭނުާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދަންނަވ ލަން ާއިތުރަށް ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް. ާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރި ާންވަނީ

 1520ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާގައިވ ގޮތުންާރައްޔިތުްނާމަޖިލީހުގެާމުސ ރައ 226ާޤަވ އިުދގެާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ

ާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮިމޓީން ާއ ންމު ާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަަތކަކީ ާބެހޭ އިނ ޔަތްތަކ 

ާވޯޓަށް ާމަނިކުފ ނު ާއެހެންކަމުން ާކޮމިޓީައްށާާމައްސަލަެއއް. ތިއައްަސވަނީ

ާކުިރއަށްާ ާމައްސަލަ ާގެންދަންތޯ. ާކުރިއަށް ާމަްއސަލަ ާނުވަަތ ފޮނުއްވަންތޯ

ާހުށަހެޅުމެއްާ ާއެްއވެސް ާހަމައަކުންތޯ.ާއަދި،ާެއގޮތަށް ާކޮން ާވަނީނަމަ ގެންދ ކަމުަގއި

ާމިފަހަރުާ ާނުކުތ އެއް ާިނޒ މީ ާއަޅުަގނޑު ާސ ފުކޮށްލަން ާލިބިފައިވޭތޯ ާތ އީދު  1525ހުށަހެޅި

ާގީ.ާޝުކުރިްއޔ .މިނެ

ާ

ާ

ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ ެއއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާައޅުަގނުޑާ ާމިކަމުގަިއ ާސަބަބަީކ ާގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާނުކުތ ެއއްކަަމށް ާިނޒ މ ބެހޭ  1530އެއީ

ާއެގިވަޑަާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތެއް ާމިކަމުގަިއާނިންމ  ިއގަންނަވަންޖެހޭތީ.

ާހުށ ހެޅުމުންާ ާމަްއސަލައެއް ާމަޖިލީހަށް ާމިވ ގޮތަކީ ާބަލ އިުރ ާޤަވ އިދަށް މަޖިލީހުގެ

ާވަިކާ ާމިއޮންނަނީ ާަގވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާގޮެތއް ާޢަމަލުކުަރންވީ ާމެދު އެމައްސަލަކ 

ާދިމ  ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަިއސްފައި.ާއަުޅގަ ާހުއްޓުމަކަށް ާމިއުޅޭާހިސ ބަކުން ވެގެން

ާއެމައްސަލައ މެުދާ ާއެބަޮއތް. ާމައްސަަލއެއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމަޖިލީހަށް  1535ޙ ލަތަކީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާވ ހަަކދެއްކެިވ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާޢަމަލުކުރުމަށް ވަިކގޮތަކަށް

ާހަމައަށްާ ާމޭޒ  ާިއދ ރީ ާތ އީުދކުރަްއވ ފައި ާިވދ ޅުވެ ާވަކިގޮަތކަށް މެންބަރުން

ާހުށަ ާައޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލަެއއް ާއެހެންނަމަެވސް، ާނެތް. ާއަިއސްފައެއް ހެޅުމެއް
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ާހުށަހެޅުއްިވާ ާެމންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަލ އިރު ާއެޖެންޑ އަށް ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ާގޮތެްއާ ާއެބަޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާއެކަމ ބެހޭގޮތުން ާއެބައޮތް.  1540މައްސަލަެއއް

ާގޮެތއްާ ާކޮންމެވެސް ާމަޖިލީހުން ާބެޭހގޮތުންާާނިންމަވައިދެްއވަން. އެކަމ 

ާހުށަހެޅިފައިާ ާމަޖިލީހަށް ާގޮތް. ާކުރިއަށްދ ްނވީ ާއެަކމުގައި ާެއއޮތީ ނިންމަވައިދެްއވީމ 

އޮތްާމައްސަލަާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ

ާމުރ  ާިޢނ ޔަތްތައް ާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންގެާމުސ ރައ އި ާރަްއޔިތުންގެ ޖަޢ ކޮށްާމިއޮތީ

ާކުރިއަްށާ ާއެހުށަހެޅުން ާހުށަހެޅުއްވުެމއް. ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި  1545އިޞްލ ޙުކުރުމަށް

ާމިކަމުަގިއާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާއެހުށަހެޅުމަކު ާގޮތެއް ގެންދަންވީ

ާގޮތަކ ާ ާގެންދ ނެ ާކުރިއަށް ާމިކަން ާޤަސްދުކުރަނީ ާމިކަމ  ނޑު ޤަސްދުކުރަނީ،ާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެ ާބެހޭގޮތުން ާހޯދުމަށް ާމަޝްވަރ އެްއ ާމެްނބަރުންގެ ވަރަކަްށ22ާާރި

ާދެއްވުންާ ާލަފައެއް ނަޑށް ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާތެރޭަގއި މިނެޓްއިރުގެ

ާއެބަިތއްބެިވާ ާތެރޭަގއިވެްސ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާގެންދ ީނ. ާމިކަން  1550ކިހިނެއްތޯ

ާއެހެންވީމަ ާބޭފުޅުން. ާހުރި ާމަޢުލޫމ ތު ާވަރަށް ާޤ ނޫނީގޮތުންވެސް ާޒ ތެްއެގާ، މިއޮތީ

ާމިމަރުޙަލ އިންާ ާއެހެްނީވމަ، ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ާއ ެދވިފައި މަރުޙަލ އަކަށް

ާއެއީާ ާހޯދ ލުން ާގޮތެްއ ާކޮންމެވެސް ާނުކުމެޭވނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެނގޭ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކުެރވިދ ނެކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނިޒ މ ބެހޭ ާހުއްދަކުރޭ ާރިޔ ސަތުންާާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭގޮތުން  1555ނުކުތ އަކ އި

ާހުއްދަދޭ.ާ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާފުރުޞަތު. ާބަޙުސްކޮށްލަން ާނިންމުމުގެކުރިން ގޮތެއް

ާބެހޭގޮތުްނާ ާނުކުތ އ އި ާނިޒ މ ބެހޭ ާމިހުޅުވ ލަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިފަހަރު އެހެންވީމަ،

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާތިބޭފުޅުންގެ ާނިންމުމަށް ާޚިޔ ލުފުޅުާގޮތެއް ބަރުންގެ

ާއެދެން.ާ ާދެްއވުން ާޚިޔ ލުފުުޅތައް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާކުރުކޮްށ ާވަރަށް ހޯދ ލުމަށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަުތ ާމިހ ރު  1560އަޅުަގނޑު

 މެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.ާ

ާ

ާމަޖިލީހުގަާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީްސ، ާގަވ އިދެްއާޢިއްޒަތްތރި ާޢަމަލުކުރަމުންދ  ާައޅުަގނޑުމެން ާއި

ާފަރ ތަކުންާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބިލެއް ާނުވަަތ ާމައްސަލަެއއް ާގޮތުން ާެއގަވ އިދުަގިއވ  އެބަޮއވޭ.

ާޢަމަލުކުރާ  ާޢ ންމުކޮށް ާކުީރގަިއ ާނިމުމުގެ ާބަޙުސްކޮށް ާއެބިލަށް  1565ހުށަހެޅުމުން
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ާފެނޭ ާބަަލއިގަންަނން ާއެބިލު ާއެހުންާއުސޫލަކީ ާވޯަޓކަށް ާނުފެނޭތޯ،ާއެއަށް ާނުވަތަ ތޯ

ާމަނިކުފ ނުާ ާމައްސަލަ ާމަރުޙަލ ެއއްަގއި. ާއޭގެފަހުގެ ާފޮނުވަީނ ާކޮމިޓީއަކަށް ނުވަތަ

ާ ާއޮތީ ާއޮތ55ާާްގެންނަވ ފައި ާހުށަހަޅ ފައި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނަާވ226ާަވަަނާމ އްދ ާމިހެންާުބނ އިރުަގއ55ާާިމައްސަލަެއއްކަމަށްވ އިރުާގަވ ިއދުާ

ާމިމައްސަލައަކީ.ާ ާމެންޑޭޓެއް ާއޮންނަ ާދީފައި ާކޮމިޓީައށް ާޢ ންމު  1570މ އްދ ގައި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާ ާދެން ާމިދަންނަވ ގޮތަށް. ާކޮްށފައިއޮތީ ާމިކަން މީގެކުރީަގިއވެސް

ާހުށަހެޭޅާ ާނޭނގޭ ނޑުމެންަނކަށް ާއަުޅގަ ާެގންދަވ ގޮތުން ާރައީްސ ާމިހ ރު ވ ގޮަތކީ

ާމައްސަލައެ ާހިފައިގެްނާމައްސަލަެއއް،ާހުށަނޭޅޭ ާމައްސަލަެއއް ާބޭފުޅަކު ާމިތަނަށް އް.

ާގެނެސްދެއްވަނީ.ާ ާތި ާހިތްޕުޅުހެޔޮކަމުން ާތި ާމަނިުކފ ނު ވަަޑއިގަންަނވައިިފއްޔ 

ާނިންމަވ ގޮތެްއާ ާމަނިކުފ ނު ާބުރަވ ނީ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާބޮޑަށް ާމީަގއި  1575އެހެންވީމަ،

ާމިހިސ ބަށް ާމިހ ރު ާއެއީ ާބަލަންޖެހެއޭ. ާދެން ާގޮެތއްކަމަށް އައިއިުރގަިއާާއެއީ

ާގޮތެއްާ ާމަޖިލީހުން ާތިވިދ ޅުވަނީ ާމަނިކުފ ނު ާދެން ާނެތީމަ ާހުށަހެޅުމެއް އެްއވެސް

ާބޭނުންވަީނާ ާސުވ ލުކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާކަިއރީގައި. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނިންމ ށޭ

ާއެހެންކަމަށްާ ާގެނައީ. ާމިމައްސަަލ ާމަޝްަވރ ކުރަްއވ ފައިތޯއޭ ާކޮމިޓީއ އި މަސައްކަތު

ާމިދެންނެވީާާވަނީިވއްޔާ  ާއެހެން ާކޮަބއިޯތއޭ. ާރިކޮމެންެޑޝަނަކީ ާކޮމިީޓގެ  1580މަސައްކަުތ

ާމަނިކުފ ނުާ ާމިކަމ  ާކޮމިޓީއަކ އި ާޢ ންމު ާމުޤައްރިރު. ާކޮމިޓީެގ ާޢ ންމު އަޅުަގނަޑކީ

ާނިމިއްޖެ.ާ ާބަޙުސްކޮށް ާވ ހަކަަދއްކ  ާމިތަނުގައި ާނެތް. ވ ހަކަދަްއކަވ ަފއެއް

ާކޮން ާއެހޭނީ ާވޯޓަށް ާގޮތަކަށް ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއެހެންވީމަ، ާޮއވެގެން. ާގޮތެއް މެވެސް

ާމަނިކުފ ނުާ ާެއހެންވީމަ، ާއެްއޗެއް. ާބުނ  ާަގވ އިދުަގއި ާއެއީ ާނޭހޭނެ. ވޯޓަކަށް

 1585ާވިދ ޅުވެެދްއވ ށޭާމީގެާރޫލިންގއެއް.ާ

ާ

ާމިކަންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާމަޝްވަރ ކުރިން ާކޮމިީޓއ އި ާމަސައްކަތު ާައޅުަގނޑު ާޝުކުރިއްޔ .ާމިކަމުގައި

ާމިމައްސަަލާ ާވިދ ުޅވެފަިއވަނީ ާކޮމިޓީން ާމަސައްކަތު ާބެހޭގޮތުން. ާގޮތަކ އި ގެންދ ނެ

ާހޭދަކުރަްނާ ާފަސްގަިޑއިރު ާބަޙުސްކުރުމަށް ާގެނެސް ާތަޅުމަށް މަޖިލީހުގެ

ާ ާވ ހަކަދެެއކެވުމަށް ާފުރަތަމަ 4ާާފެނިވަޑަިއގަނަަވއޭ. ާދެވަނައަށް ާ  2ާ1590މިނެޓްިއރު.

ާފެނިވަ ާއެކޮމިޓީައށް ާދެއްވަން ާެއގޮތަށްާމިނެޓް ާއެހެންވީމަ، ޑައިގަންަނވައޭ.

ާހިތްޕުޅުހެޔޮާ ާތިވިޅުވި ާމުޚ ޠަބުކުރަްއވ  ނޑ  ާއަޅުގަ ާދެން ާމިގެންަދވަނީ. އަޅުަގނޑު
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ާހިތްހެޔޮކަމުންާާ ާއަެނއްހެން ާއަޅުަގނޑު ާޝުކުރުދަންނަވަން. ބަސްފުޅުތަކަށް

ާޖެ ާގެންނަން ާގޮުތން ާއޮންނަ ާިމކަން ާަގވ އިުދގައި ހިގެންާގެންނަނީކީނޫން.ާމަޖިލީހުގެ

ާކުރަނީ.ާ ާގެންދެވޭޯތާމިމަސައްކަތް ާެއއްގޮތަށް ާަގވ އިދ އި ނޑު ާކުރަނީ.ާއަުޅގަ  1595މިކަން

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާއަރުަވން ާފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ާތަސްމީންާޢަލީއަށް.

ާ

ާމަސަްއކަާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަލަހައްޓ ާޝުކުރިއްޔ  ާރިޔ ސަތު ާކޮމިޓީެގ ާތު

 1600މީހެއްގެާގޮތުންާައޅުަގނޑުާަދންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއަުޅަގނޑުމެންނ ާމަޖިލީހުގެާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާ

ާފްލޯރއަްށާ ާމައްސަލަތައް ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ާމައްސަލަތަކަކީ ާކުރިމަތިކުރ  އިދ ރ އިން

ާނުގެނެސް ާފްލޯރއަށް ާނޫނީ ާބެހޭގޮތުންާާގެނައުމ  ާނިންމުމ  ާގޮތަކަްށ އެހެން

ާމިހ ތަނަކަށެްއާ ާގޮތުން ާއުސޫެލއްގެ ާހޯއްދަވ ކަެށއް ާލަފައެްއ ާކޮމިީޓގެ މަސައްކަތު

ާއެދިފަެއްއާ ާގ ތުަގއި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާރިޔ ސަތަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާފަރ ތަކުން މަޖިލީހުގެ

ާ ާުހށަހެޅީމ  ާަމއްސަލަެއއް ާނުވަތަ ާިބލެއް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާދޭނެާނުވޭ.  1605އޭަގއި

ާެއގޮތުްނާ ާމިކުރިމަތިވަނީ. ނޑުމެންނ ިއ ާއަުޅގަ ާމަްއސަލަ ނޑައެޅުުމގެ ާކަ ވަގުތު

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާކޮށްފައިވ ނީ. ާކަންތައް ާކޮމިޓީން ާމަަސއްަކތު މިމައްސަލ ގަިއވެސް

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފެނޭތޯ ާބަލައިގަންނަން ާމަޖިލީހަށް ާމިމައްސަލަ ފެންނަނީ

ާއަޅު ާެއއްެސވުން. ާފުރުޞަތުގަިއާވޯޓަކަށް ާތިހުޅުވ ލި ާލަފަޔަކަްށއެދި ަގނޑުމެންގެ

 1610ާމިކަމ ާދޭތެރޭގައިާއަުޅަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަައީކ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާކެންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާގޮތަށްާައޅުގަ
ާދުްއރަީޙމްާޢަބްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު

ެެއްެކވުން: ާާވ ހަކަދެ

ާ1615 

ާުއޅުނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުަގނޑު ާލަފައަށް. ާތިދެއްވި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމިކަްނާ ާލިބިގެން ާލަފައެއް ާކޮންމެވެސްކަހަލަ ާފަރ ތްޕުޅުން ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ކަވ ތޯ.ާއެކަމަްށާކޮންމެވެސްާވަަރކަށްާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާފަސޭހަވ ނެާމަގެއްާދައްާ

ާމަޖިލީހަށްާ ާބިލެއް ާބަލަިއގެްނފައި ާބިލެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދައްަކވައިެދއްަވއިފި. މަގު

ާމަޖިލީހުގެާ ާބެހޭގޮތުން ާއެބަލައިގަތުމ ިއ ާހުށަހެޅުނީމަ ާތަޅުމަށް  1620ހުށަހެޅުނީމަ
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ާގޮތް.ާ ާކުރަންވީ ާެއކަން ާއެބައޮތް ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް އެހެންނަމަވެްސ،ާގަވ އިދުަގއި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނެތް. ާތަފްސީލުކޮށެްއ ާެއވ ހަކަތަެކއް ާބެހޭގޮތުން މައްސަލައ އި

ާހިތްޕުޅުހެޔޮކަމ އެުކާ ާވަަރށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއީ. ާދަްއޗެއް ާުއޅޭ ދިމ ވެގެން

ާމިކަންާ ާރިޔ ސަތުން ާމެސެޖަކީ ާމިލިބިނު ާފަރ ތްޕުޅުން ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާނިންމައި ާކުރިއަްށާނިންމ ށޭ. ާއެގޮތަކަށް ާމިތިބީ ާތިމަންނަމެން  1625ފިއްޔ 

ވަަޑއިގަންަނވ ށޭ.ާދެންާއަުޅަގނޑުާއުންމީދުކުރަންާއ ާަގވ ިއދުާހެދިގެންާއަންނައިރުާ

ާނިންމަންޖެހޭާ ާމިހެން ާކުއްލިުކއްލިއަށް ާރިޔ ސަތުން ާކަންތައްތަކުަގއި މިކަހަލަ

ާމިކަމު ާއަޅުަގނޑަށް ާމަދުކޮށްދެްއވ ެނކަމަށް. ާތިޔަާކަންތައްތައް ާފެންނަނީ ގައި

ާމަޖިލީހުންާ ާމިަމއްސަލަައކީ ާެއއްގޮތަށް ާލަފ ފުޅ އި ާދެްއިވ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާގޮތުންާ ާެއކަމ ބެހޭ ާބަލ ަފއި ާމައްސަލައެއްތޯ ާފެންނަ ާމުރ ޖަޢ ކުރަން  1630ބަލައިގަނެ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަހަން.ާެއވޯެޓއްާނެުގމަށްފަހުާމުރ ޖަޢ ކުރަން ވޯޓަކަށް

ާމަޖިލީހުގެާފެނި ާއެއީ ާކޮމިޓީއަށް. ާޢ ންމު ާދ ނީ ާމިމަްއސަލަ ވަޑަިއގަންނަވ ނަމަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކަމަށް. ާއެކޮމިޓީްނ ާކުރަންވީ ާކުރަންޏ  ާިމކަން ާއެބައޮތް ގަވ އިދުަގއި

ާމެންބަރު،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދިެއއްފަހަރު ާއަޅުަގނޑު ާކުރިްނ ާނިންމުމުގެ އެގޮތަށް

ާޢިއްަޒތްތެ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުރުޞަތުާހިތަދޫ ާއަސްލަމަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު  1635ރި

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާދެންމެާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމަނިކުފ ނު ާނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ،  1640ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާަގވ އިދުން ާދެން ާގުޅޭގޮތުން. ާނިންމުމ އި ާކަެމްއާނިންމި ާފެންނަ ނަޑށްވެސް ާުޅގަ

ާރަްއޔިތުންެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތެރޭގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަުތގެ ާކޮމިޓީގެ ާޢ ންމު ާއެގޮތުން ދަންނަވ ލަން.

މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާމުސ ރައ އިާޢިނ ޔަތްަތއްާދިރ ސ ކުުރންާހިމެނިފައިވ ާވ ަހކަާ

ާ ާ)ނ(ާަގއި.ާއެހެންކަމުނ226ާްދަންނަވަން ާމ އްދ ގެ ާކޮމިޓީންާ،ާވަނަ ާޢ ންމު މިއީ

ާކުަރއްވަްނާ ާކޮމިޓީއަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާކަމެއް.  1645ކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވ 

ާހުށަނޭޅޭނެކަމަށްާ ާމައްސަލަ ާމަޖިލީހަށް ާގުޭޅގޮތުން ާކަމަކ އި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަނިކުފ ނ54ާާުމަޖިލީހުގެ ާމިމައްސަލަ ާބަޔ ންކުރ އިރު ާމ އްދ ަގއި ަވނަ
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ާބޭނުންވޭ.ާމަޖިލީ ާަދންނަވ ލަން ާުސވ ލު ނުޑ ާއަުޅގަ ާީކއްެވެގންތޯ ާބަލައިގަތީ ހަށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ1650 

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1655 

ާމައްާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދެންނެވިާނިޒ މީ ާވ ހަކ ަގއި ާައޅުަގނުޑެގ ާމިނަގަނީ، ާއަުޅަގނޑު ާސަލައަކަށް

ާއަދަދާ ާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެެެއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެ ާވަނީިވްއޔ  ާވަަޑއިގަންަނވ ކަމަށް ާވޯޓަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ގޮތަށް

ާައއިސްާ ާތެރޭގައި ާއޮޅުެމްއ ާއަނެއްކަމަީކ، ާިވސްނ ަވޑަިއގަުތން. ދޭތެރޭގައި

ާ ނޑުމެންވެސްާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިންމެވުމަްށ ާކަމެްއ ާޯވުޓދީގެން ަލއްވ 

ާގޮްތާ ާކުިރއަށްގެންދަންޖެހޭ ާކަންކަން ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާބެލުމުން ާަގވ އިދު  1660އެންމެނަށް

ާއޮންނަާ ާހަވ ލުކޮށްފައި ާމެންޑޭޓްދީ ާކުރަން ާކޮމިޓީއަކުން ާއެހެންވީމ ، ާއެނގެނީ. މި

ާވ ހަކަދެްއކީ ާމި ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވ ަހަކާކަމެއް ާދެންނެވި ނުޑާުކރިން ާއަުޅގަ .

ާދެންނެވިގޮތަށްާސިޔ ީސާ ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަަލއަކަްށާމިވަނީ މިއައީ.ާނިޒ މީ

ާކަންތައްތަކެކޭާިމއުޅެނީ.ާެއކަމަށްާވިސްނ ަވޑަިއގަންނަަވއްޗޭ.ާ

ާ1665 

ާއުންމީދުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިޒ މ ބެހޭާޝުކުރިއްޔ  ާމިހ ރު ަރން

ާތިާ ާތިކަން ާތެދުވެވަަޑއިގަތަސް ާމެންބަރުން ާޢިްއަޒތްތެރި ާވިދ ުޅވެފައި ނުކުތ އެކޭ

ނުޑާއެުރވިާފުރުޞަތު.ާއެއީާ މިނެޓްއިރ22ާާުކުރަްއވަމުންާގެންދަވަނީާކުރިްނާއަުޅގަ

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާބަުޙސްކޮށްފައި ާބަޙުސްކުރުމުގެ. ާމިކަމ ބެހޭގޮތުްނ ތެރޭގައި

ާއެހެންވީމ ،ާނުކުތ އެްއގޮ ާމިއޮތީ. ާޚިޔ ުލކޮށްފައި ާއަޅުަގނޑު ާނިްނމަން ާގޮތެއް  1670ތުން

ާއަރުވ ކަްށާ ާޖަވ ބެއް ާވަިކ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ އެއް ާނަންގަވ  ާބޭފުޅަކު ކޮންމެ

ާދެކުނުާ ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ޤަސްދެއްނުކުރަން.

ާޝީދަށް.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަ

ާ

 1675ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނުޑވެސްާއުންމީުދކޮށްގެންހުރީާމިމައްސަލަާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ
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ާސީދ ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާމިމައްސަލަ ާކުރިްނ ާގެންެނވުމުގެ ާބަޙުސަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅުމުން

ާމަޖިލީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާފޮނުއްވ ނީ ާކޮމިޓީއަްށކަމަށް ާކަންކަމ ބެހޭ ާޢ ންމު ހުގެ

ާސީދ ާ ާެއހެންނަމަވެސް، ާހުށަހެޅުއްވުމަށް. ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯަޓކ ިއއެކު އެކޮމިޓީގެ

ާއެބައޮތްާ ާހުށަހެޅުމެއް ާދިމ ވެފައި. ާދަތިގޮތަކަށް ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާއައީ. މަޖިލީހަށް

ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ާފެނޭތޯ ާލިބިފައި.ާބަލައިގަންނަން ާއޮތީ ާތ އީުދވެސް ާއެއަށް .1680 

ާުއސޫލ ާ ާއެކަމުގެ ާމެންބަރުން ާއެހެން ާބައެއް ާޢިްއޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސް،

ާކަންތައްާ ާބައެއްފަހަރު ާމަޖިލީހުަގިއ ާކުރަްއވ . ާއެބަ ާުސވ ުލ ާދޭތެރޭ ހައިޞިއްޔަތ 

ާއެހެން ާފަހުގައި ާގެންެދުވމަށް ާމައްސަލަ ާވަކިިހސ ބަކަށް ާގޮތެއް ާކުރެވިފައިހުރި

ާގޮތެްއާ ާއެއަށް ާދެން ާހިމަނުއްަވިއގެން ާއެޖެންޑ ަގއި ާއެަމއްސަލަ ދުވަހކަށް

ާކުރިއަށްގެންދެާ ާނިމިފައި.ާނިންމެވުމަށް ާމިހ ހިސ ބުން ާބަޙުސް ާމިއޮތީ ާމިއަދު  1685ުވން.

ާިވސްނ ވަަޑއިގަތުމަށްފަހުާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާހައްދަވ ެނގޮެތއް ާއެއަށް ދެން

ާއެހެްނާ ާރަނގަޅުގޮެތއް ާއެންމެ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު ާއިތުރަށް ގަވ އިދުެވސް

ާހުއްޓ ލައްާ ާމިހ ހިސ ބުން ާމައްސަލަ ާހަމަޖައްސަވ ގޮތަްށ ާއެޖެންޑ ެގާދުވަހަކަށް ވ 

ާމަޖިލީހުގައިާ ާކުރެއްވިދ ނެކަމެްއކަމަށް. ާހަމަ ާވަަޑއިގަުތމަކީ ާައއިޓަމަށް އަނެއް

ާމިފުރުޞަތުގެާ ާދަންނަވ ލަްނެވގެން ާއަޅުަގނޑު ާވ ކަެމއްކަމަްށ  1690ހިނގ ފައިވެސް

ާބޭނުންކުރީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރައީސް.ާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާއަިއއްސ ާާއ ދެ، ާނިމުމަކަށް ާައއިޓަްމ ާއެޖެންޑ 

ނަޑކަށްާނުފެޭނާކުޅުދުއްފުށިާެދކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާވަނިކޮށްާއަުޅގަ

ާހުށަހެޅުމެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާފަސްކުރ ކަްށ. ާމައްސަލަ ާއެވިދ ޅުވ ގޮތަށް ާނަޝީދު  1695މުޙަންމަދު

ާކެންދޫ ާޢަލީާާލިބިފައިވަނީ. ާތަޞްމީން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު هللاާހުށަހަޅުއްވ ،

ާދެްނާ ާލިބިވަަޑިއގެންފައިމިވަނީ. ާމަްއސަލަެއއް ާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ  ޢަބްދުއްރަޙީމް

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާހިތަދޫ ާެއވިދ ުޅވ ާއަްއޑުއަތޮޅު ައސްލަމް،

 1700ަގއިވ ާމައްސަަލއެއް.ާޭއަގއިާމިބުނަނ8ާާީވަަނާމ އްދ ގ54ާާެނުކުތ އަކީާަގވ އިދުގެާ

ާމައްސަލައަކ ިއާ ާދިރ ސ ކުރަމުންދ  ާކޮމިޓީއެްއަގއި ާމަޖިލީހުގެ މައްސަލައަކީ

ާއަިދާ ާއެނގިފަެއއްނެތް ާއަޅުަގނޑަކަްށ ާނުވުން. ާމައްސަލައަކަްށ ގުޅުންހުރި
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ާ ާދިރ ސ ކުރެވެމުންދ ާހަމަޔަޤީނުންވެސް ާމިމައްސަލައަީކ ާކޮމިޓީއެްއަގއި އެްއވެސް

ާނިންމަންވ ނީ.ާ ާކަންަތއްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާވޯޓަކުން ާއެހެންވީމ ، މައްސަލަެއއްކަމެއް.

 1705ާއެހެންވީމ ،ާވަގުތުާސަލ މަތްުކރުމުގެގޮތުންާހަމަާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑަްށވެްސާއައްސަލ މްާވިލިފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޢަލަިއކުމް.

ާމިހ ރުާާރިޔ ޟްާރަީޝދުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާވިދ ުޅވިގޮތަްށ ާމެންބަރުން ާގިަނ ާވ ހަަކފުޅުދެއްެކވި ާދެންމެގަިއ ތ އީދުކުރެޭވ

ާމެންބަރުންވެސްާ ާގިނަ ާބޭނުންފުޅުނުވ  ާކުިރއަްށގެންދަވަން ާމިބަޙުސް އިތުރަށް

ާމީެގާގޮެތއްާތިބުމ ވެސް ާއަވަހަށްާނިްނމ އިގެން ނޑުމެން ާމިކަްނާއަުޅގަ ާއަދި  1710ެއއްކޮށް

ާރައީސްެވސް،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ާއަދި ނޑަށްެވސް ާއަޅުގަ ހޯދަންޖެހޭކަމަށް

ާވިސްނުންހުރިގޮެތއްާ ާމެންބަރުންގެ ާމިއޮތީ ާމެންބަރުންނަށް ާމިހ ރު އެކަހަހަލަގޮތަކަށް

ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުާ ާމިކަްނާބައްލަވަން. ާވޯޓަކުން ާހަމަ ާމިހ ރު ާފެންނަނީ ަގނޑަށްެވސް

ނިންމަން.ާދެންާމިހިސ ބުންާމީތިާހުއްޓ ލެވޭނެކަމަކަށްާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

 1715ާއެހެންވީމަ.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނުޑވެސްާތ އީުދުކރަނީާމިހ ރުާމިމައްސަލަާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާއެަތއްާާްބރ ީޙމްާުމއްޠަލިބްާއި ާއިތުރު ާގޮސް ާޖަލްސ އަކަްށ ާއެހެން ާއަނެއްކ ވެސް ާއެހެންނޫނީ ާނިންމަން.

ާނިމުމަކާ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާނިމިފައި ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާޖެހިދ ނެ. ާބަޙުސްކުަރން ާމިއަށް ގަިޑއިރެއް

ާމިމަ ާއަވަހަށް ާއައްަސވ ފައި ާވޯޓަކަށް ާއައިްސއޮތުމ ެއކީަގިއ  1720އްސަަލާހަމައަށް

ނޑުވެްސާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ ާނިންމ ދެއްވުންާއަުޅގަ

ާ

ާމެންބަރަކުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއްވެސް ާއެހެން ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވިދ ޅުވ ންާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްާިއޝ ރ ތްނުކުރައްވ ތީާ ދެންާާމިމަޢުޟޫޢުގައިާެއއްެޗއް

 1725އަޅުަގނޑުާިރޔ ސަުތގައިާއިްނާމީހެއްެގގޮތުންާމިކަމުަގއިާގޮެތއްާއެބަާނިންމަންޖެހޭ.ާ

ާތިޔަާ ާނިންމ ގޮތަށް ާމިކަމުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާޔަީޤންކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާމަސައްކަްތާ ާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުފުޅުކުަރއްވ ، ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާވަރަށްާކުރިއަްށގެންގޮސްެދއް ާެއްޑރެސްކުރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ވ ެނކަމަށް.

ާއެބަހުރި.ާ ާެއޖެންޑ ގައި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމަސައްކަްތތަކެއް ާއެހެން މުހިންމު
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ާފެންނަނީާ ާއަޅުަގނޑަށް ާހޭދަނުކޮށް ާަވގުތުތަކެްއ ާގިަނ ާމިކަމަށް  1730އެހެންވީމ ،

ާނިޒ  ާކުިރއަށްދިއުމަށް.ާދެންމެ ާނިންމ  ާގޮތެއް ާދަށުންާމިކަމުގައި ާނުކުތ އެްއގެ މ ބެހޭ

ާނެްނގެިވާ ާއެ ާއަސްލަމް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ހިތަދޫ

ާމަޖިލީހުގެާ ާޚިޔ ލުފުޅަކަށް ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި މައްސަލަިއގައި

ާދެްއވިާ ާތިޔަ ާއަުޅަގނޑަށް ާއެދުމުން، ާއަޅުަގނޑު ާގޮުތގެމަތީން ގަވ އިދުަގިއވ 

ާމަޖިލީހަށްާލަ ާަޤބޫލުކުރަން ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާޝުކުރުަދންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ  1735ފަޔަށް

މައްސަލަެއއްާހުށަހެޅުމުންާޢަމަލުކުރަންވީގޮުތގެާތަފްޞީެލއްާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގަިއާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާކުރިންވެސް ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީެގ ާފުރިހަމަގޮތުގަިއާނެތްަކމަށް. އެންމެ

ާަމއްސަލަތަ ާނިންމ ފައި.ާތަޅުމުގައި ާަކންތައްތައް ާބަޙުްސކޮށް ާވަނީ ާެބހޭގޮތުން ކ އި

ާހުށަހެޅިާ ާކުރުމަށް ާވަިކގޮތަކަްށ ާވަިކކަމެއް ާބަޙުސްކުެރވެމުންދިަޔއިރު އެގޮތަށް

 1740ތ އީދުލިބިާއިދ ރީމޭޒަށްާއަިއްސާއެކަންަތއްތައްާވަނީާނިންމ ފައި.ާމިއަދުާދިމ ވެގެްނާ

ާޙ ލަ ާއެްއގޮތް ާމުޅިްނ ާއެއ އި ާޙ ލަތަކީ ާދ އިރ ގެާމިއުޅޭ ާއުތުރު ާިހތަދޫ ާނޫން. ތެއް

ާ ާަގވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުެގ ާވިދ ުޅވިފަދައިން، ާމެންބަރު ވަނ226ާާަޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއެޅުމުގެާ ާކަ ާއުޖޫރަ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމުސ ރައ އި ާމަޖިލީހުގެ ާއެބަބުނޭ މ އްދ ގައި

ާމަޖިލީހުގެ ާކަމެކޭ. ާހިެމނޭ ާތެރޭގައި ާމެންޑޭޓް ާޢ ންމުކޮމިޓީެގ ާމަސައްކަތަކީ

ާ ާކޮމިީޓއެްއގަިއ54ާާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގައި ާއެބަބުނޭ، ާގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ  1745ވަނަ

ާ ާމައްަސލައެއް، ާބެޭހގޮތުން 54ާާއެކަމަކ  ާެގ ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ަގިއ8ާާވަނަ

ާމައްސަލައަކ އިާ ާދިރ ސ ކުެރވުުމންދ  ާޮކމިޓީއެްއގައި ާމަޖިލީހުގެ މައްސަލައަކީ

ާ ާެއއީ ާނުވުން. ާމައްސަަލއެްއކަށް ާމައްސަލައެްއާގުޅުންހުރި މަިޖލީހަށް

ާބަލައިގަތީާ ާމަޖިލީހަށް ާމިމައްސަަލ ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮުތަގއި. ބަލައިނުގަނެވޭެނކަމެއް

ާމަޖިލީހުެގާ ާޮކމިޓީއެްއގައި ާއެއްވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާބަލަިއގެންއިުރ  1750އެމައްސަލަ

ާކަމެްއާ ާއެްއވެސްކަހަލަ ާބެހޭގޮތުން ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާމުސ ރައ އި މެންބަރުންގެ

ާކުރެވެމަކުންނުދޭ.ާާމަސައްކަތެއް ާއެމަަސްއކަތް ާމިހ ރުވެސް ާނުދ ތީ.ާއަދި ކުރެވެމުން

އެއީާެއކަމަކީާމަޖިލީހުގެާޢ ންމުާކޮމިޓީގެާމެންޑޭޓްަގއިާއޮތްަކމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާމައްސަލައަކ އިާ ާދިރ ސ ކުެރވުުމންދ  ާކޮމިޓީއެްއަގއި ާމަޖިލީހުގެ މިމައްސަލައަކީ

ާއެެހންވީމ  ާނޫން. ާގުޅުންހުރިކަމެއް ާނިންމަމުންާ، ާއެޖެންޑ  ނޑުމެންގެ  1755އަުޅގަ

ާނިންމަން.ާ ާގޮތެއް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި
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ާމިާ ާއެއްބ ރުެލއްވުމ ެއކު ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިަޔ ާރިޔ ސަތުން އެހެންވީމ ،

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކޅުދުއްފުށި ާމިމައްސަލައިގަިއ ާމެންބަރުާނިންމަނީ ތެރި

ާދެންނެވުމަށް.ާ ާވޯޓަކަށް ާބަލައިގަނޭތޯ ާމަޖިލީހަށް ާހުށަހެޅުއްުވން ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާަގވ އިުދގަިއވ ާ ާމަޖިލީހުގެ ާފެންނަކަމަށްވ ނަމަ ާބަލަިއގަންަނން ާއެ  1760އެއަށްފަހު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާޢަމަލުކުރ ނެ ާެއއ މެދު ގޮތުގެމަތީން

މިނެޓަށްާޖަހަންޖެހޭާރަނގަބީލުާޖައްސަވ ެދްއވުންާއެދެން.4ާާމުާއަރިހުންާއަމީންޢ ން

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1765 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުމެންާިމހ ރުާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީ.ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާޙަވ ލ 54ާގަވ އިދުގެ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ާވަނަ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއެ 55ާދީ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުްނާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

 1770މުޙަންމަދުާނަޝީދުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާމުސ ރައ އިާޢިނ ޔަތްަތއްާ

ާހުށަހެޅުމ މެދުާ ާހުށަހެޅުއްވި ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް މުރ ޖަޢ ކޮށް

ާިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާފެނިވަޑަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1775 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

62ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 36ާ1780ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

25ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ
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ާވޯޓުގަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 52ާއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .22ާ.

ާ ާމުސ ރައ ިއ52ާޖުމްލަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންކަމުން، .1785 

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާމުރ ޖަޢ ކޮށް ޢިނ ޔަތްތައް

ާހު ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުްއވުންާޢިއްޒަތްތެރި ށަހެޅުއްވި

ފ ސްނުވީކަމަށްާމަޖިލީހުންާނިންމަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ1790 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއްސަލަާހުށަހަޅ ފައިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމަނިކުފ ނުާވޯޓަށްާއެްއސެިވގޮތުންނ ިއާމަާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާފ ހަގަކުރުމަށްޓަކަިއާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަަރއިގެންދިަޔަކން ާވަރަށްބޮުޑާއޮޅުންތަެކއް ާބަލ އިރު އޮތްގޮތަށް

ާމައްސަލައެއްަގިއާ ާބަލަންޖެހޭ ާކޮމިޓީއަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާމިނެގީ. ާނުކުތ އެއް  1795ނިޒ މީ

ާރަތް ާނުވަތަ ާކުޑަވ ންީވކަމެއް ާމުސ ރަ ާނޫީނާާމީގެން ާދޫކޮށްލަންވީކަމެއް ޕ ސްޕޯޓް

ާބިލަށްާ ާމި ާއޮތް. ާކަންަތއްަތކެއް ާވަރަްށގިނަ ާމި ާގެންނަންވީކަެމއް. ާޕ ސްޕޯޓް ފެހި

ާމުސ ރަާ ާއޮތްގޮތަށް ާނުަވތަ ާގެންދަނީެއއްކަެމއް ާކޮމިީޓއަކަށް ާކިހިނެއްކަމެއް، ހަދަނީ

ތުންާައޅުަގނުޑާކުޑަކުރަނީކަެމއްާނޭނޭގގޮތަކަްށާވޯޓަށްާެއއްެސވުމުގެާނަތީޖ ެއއްެގގޮ

ާިމާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮްތވ ހަކަ. ާއަރ ފަިއ ާއޮުޅމެއް ާވަރަށްބޮޑު  1800ދަންނަވ ނީ

ާމެންބަރުންގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުގައި

ާމަޖިލީހުގެާ ާވަީނވިްއޔ  ާކަމެއްކުރަންޖެހޭކަމަްށ ާެއްއވެސް ާބެޭހގޮތުން މުސ ރައ އި

ާ ާކޮމިޓީއަށް ާޢ ންމު ާއޮްތާރައީސް ާކުރެޭވގޮތަށް ާއަދިެވސް ާއެމަސައްކަތް ހުށަހެޅުމުން

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުިރްއޔ .ާ

ާ1805 

ާ

ާޤަބޫލުކުރެވޭކަްށާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެްއކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބެ ާދިޔަކަމެއްކަމަށް ާޚިލ ފަށް ާަގވ ިއދ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާމަޖިލީހުގެާނެތް. ލޭކަށްނެތް.

ާއަިދާ ާއެހީ. ާއަޅުަގނޑު ާވޯޓަށް ާމި ާއެއްބ ރުލެްއވުމ އެކު ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ.ާ ާވަރަށްާސ ފުކޮށް ާއެހިއެހުން ާވޯަޓށް ާމަޖިލީހުގައި  1810ހަމައެއ ެއކު
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ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާކުޅުދުއްފުށި ާދިޔައީ ާއެހިގެްނ ާވޯޓަށް ތެިރާމަޖިލީހުގައި

ާމުސ ރައ ިއާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅުއްިވ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާކުރިމައްޗަށްާ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާމުރ ޖަޢ ކޮށް ޢިނ ޔަތްތައް

ާބަޙުސްކުެރވިާ ާބަޙުސްކުރެވިއްޖެ. ާއެހުށަހެޅުމ މެދު ާހުށަހެޅުމެއް. ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާއެ ާވޯޓަށް ާމަޖިލީހުެގާއޭގެަމއްޗަށް ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުަގނުޑވެސް ާދިޔައީ.  1815ިހގެން

ާޢ ންމުާ ާަމޝްވަރ ކުރުމަީކ ާބެޭހގޮތުން ާިޢނ ޔަތްތަކ އި ާމުސ ރައ ިއ މެންބަރުންގެ

ާތެޭރގަިއާ ާއެކޮމިީޓެގާމެންޑޭޓްގެ ާކުރަްއވަން ާކުެރވިދ ނެކަމެްއ.ާެއކޮމިޓީން ކޮމިޓީއަށް

ާަގވ އި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާތަނެްއގަިއާހިމެނޭ ާއެްއވެސް ުދެގ

ާމަޖިލީހުގެާ ާމައްސަލަެއއް ާބެހޭގޮތުން ާޢިނ ޔަތ  ާމުސ ރައ އި ާމެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ

ާއެމައްސަލަާ ާނެތީމަ ާހުށަނޭޅުއްވޭނެކަމަްށ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި  1820ތަޅުމަށް

ާނިންމީ.ާ ާމި ާނިންމުން ާމި ާނަަގއި ާވޯޓެއް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާގެނެސް މިހިސ ބަށް

ނޑުމެްނގެާއެޖެންޑ ގައިާދެްނާއޮތްާއަިއޓަމަށް.އަޅުގަާ ާާނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއަުޅގަ

ާ

ާ

. ާު1825ާމެންބަުރންާހުށަހަޅ ާބިލ 

ާ

ާއެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަިއޓަމް ާމެންބަރުާާ-4ޖެންޑ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

ާޖިން ާކުަޑކުދިންނަށް ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާނަޝީދު ާގޯނ ކުރ ާމުޙަންމަދު ސީ

ާ ާބިުލެގ ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުތަކަކަށް ާޚ އްޞަ ާބަޙުސްެގ1ާާމީހުންނ މެދު ވަނަ

ާކޮމިޓީންާ ާމަސައްކަތު ާކުރުމަށް ާބަޙުސް ާމިބިލަށް ާގެންދިއުން. ާކުރިއަށް  1830މަރުޙަލ 

ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވަނީާައޅުަގނޑަށްާލަފ ދެއްވ ފައިާވަނީާ ަގޑިއިރު.ާެއއީާފުރަތަމ4ާާަކަ

ާ 4ާާފުރުޞަތުގައި ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ާައދި ާމިމައްސަލ2ާާަމިނެޓް. މިނެޓް.

ާމެންބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް

ާ ާއެދެން. ާއަޅުަގނޑު ާއަރިހުން ާނަޝީދު ާފުރުޞަތެއ22ާާްމުޙަންމަދު މިނެޓްގެ

ނޑުާއަުރވަން.  1835ާާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގއިވ ާގޮުތެގމަތިންާއަޅުގަ

ާ

ާމީހުންނ ާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާގޯނ ކުރ  ާޖިންސީ ާުކޑަކުދީންނަށް ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާނަމުގަިއާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާމިއީ ާބިލު. ާކުރުމުގެ ާޢަމަލު ާއުޞޫލުތަކަކަްށ ާޚ އްޞަ ާމެދު
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ާބިލެއްކަުމގަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުށަހެޅި ާތ ޢީދުކުރަްއވ ާއަޅުަގނުޑ ާިމކަމަށް ާމިބިލަކީ ާވީނަމަެވސް ިއ

ާއަިދާ ާނަންފުޅުގައި ާމެންބަރެއްގެ ާކޮންމެ ާަހމަ ާމަޖިލީހުގެ  1840ރައްޔިތުންގެ

ާއެދެން.ާ ާޤަޫބލުކުރެްއވުން ާބިލެއްކަމުގައި ާހުށަހަޅައިދިން އެބޭފުޅުންނަށްޓަކައި

ާއަ ާހަމައެކަނި ާއެދެީނވެސް. ނޑު ާއަުޅގަ ާެއގޮތަށް ނޑ ިއާއިޒުނަދެްއަވއިފިނަމަ ުޅގަ

ާއެއަށްުވެރާ ާހިމެނޭވަރު ާމަސްލަޙަތު ާޤައުމީ ާމިބިލުގައި ާނުގުޅުއްވުމަށް. މިބިލު

ނޑުާވަރަށްާކުރުކުުރކޮްށާ ބޮޑުކަމަށްާފެންނ ތީ.ާބިލުގެާމައިަގނޑުާައސްލުތައްާއަުޅގަ

ާވިސްނ ފަިއވ ާ ނޑު ާައޅުގަ ާކުރުުމގަިއ ާޑްރ ފްޓް ާބިލު ާމި  1845ދަންނަވ ލ ނަން.

ާފުރަތަމަކަމަ ާކުްށާވިސްނުންތައް. ާކުރުމުގެ ާުކޑަކުދީްނނަށް ާގޯނ  ާޖިންސީ ީކ

ާ ނަޑއަަޅއިދިނުން. ާަކނަޑއަޅ 27ާާކަ ާއަޅުަގނޑު ާމިޤ ނޫނުގައި ާކުށް ަވރަކަށް

ާުކޑަކުދީންނ ެއކު.ާ ާޢަމަުލތައް ާކުެރވޭ ާގޮްތގޮތަށް ާއެކި ާނިސްބަތަށް ާއެިކ ދީފައިވ ނެ.

ާމީހުން ާތުހުމަތުގަިއވ  ާކުށުގެ ާއަސ ސީން ާޤ ނޫނު ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާލިބިދޭާއަދި ނަށް

ާހިފެހެއްޓުމަށްވެްސާ ާހ ލަތްތަކެްއަގއި ާދީފައިވ  ާބަޔ ންކޮށް ާަވކި ާަޙއްޤުތަްއ  1850ބައެއް

ާއަދަުބާ ާހަރުކަށި ނަޑއަޅ ދީފަިއވ ނެ. ާކަ ާުއސޫލުތަކެއް ނުޑ ާއަުޅގަ މިބިލުގައި

ާޢަދަބުތައްާ ާޢ ންމުކޮށް ނޑައަޅ ދީަފއިވ ނެ. ާކަ ާއުސޫލުަތކެއް ނަޑއެޅުމަށްެވސް ކަ

ާ ާބޮުޑ14ާާާއަހަރ އ22ާިހުންނ ނީ ާކުުށގެ ނޑުަތކެްއގައި. ާމިންގަ ާދެމެދުގެ އަހަރ 

ާަކނަޑއަޅ ާ ާބަލައިގެން ާބަރުމިނަށް ާދިގުމިމ އި ާއަދަުބގެ ާބަލައިގެން ކުޑަމިނަށް

ާބަންދުކުރެޭވާ ާތުުހމަތުގައި ާކުށުގެ ާކުރުމުގެ ާގޯނ  ާޖިންސީ  1855އުސޫލަށް.ާކުަޑކުދިންނަށް

ާހަްއޔަ ާެއކުށުަގއި ާމީހުން ާކުެރވޭ ާޝަރީޢަތް ާކުެރވުނީއްސުެރާމީހުންނ އި ރު

ާބޭތިއްބޭެނާ ާަބންދުކޮށްފައި ާޖަލުގައި ާއަންނަންދެން ާޙުކުމެްއ ާމަްއޗަށް އެމީހުންގެ

ާއެކަންކުރުމަށްޓަކަިއާ ާއަިދ ާއޮންނ ނެ. ާހަމަޖައްސ ދީފައި ާމިބިލުަގއި އުސޫލެއް

ާަހއިކޯުޓެގާ ާޖެނެރަލްއ އި، ާޕްރޮސެިކއުޓަރ ާޕޮލިސްއ ިއ، ާއޮފް ކޮމިޝަނަރ

ާގޯނ ކުރ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެްއވެ ާޖިންސީ ނަޑއަޅ ދީފަިއވ ނެ. ާކަ ާިމބިލުގައި  1860ސް

ާއެނބުިރާ ާނިމިގެން ާތަންފީުޒކޮްށ ާޙުކުމެއް ާއަންނަ ާއެމީހުންނަށް މީހުން،

ާމޮނިޓަރާ ާއެމީހުން ާތެރެިއން ާިނޒ މެްއގެ ާވަކި ާނުކުންނައިރުެވސް މުޖްތަމަޢުއަށް

ާއެމީ ާދ ނެގޮތެއް، ާބެލެހެއްޓެމުން ާއެމީުހން ާދ ނެގޮެތއް، ާބައެްއާކުރެވެމުން ހުންނަށް

ނޑައަޅ ދީަފއިވ ނެ.ާ ާކަ ާމިބިލުަގިއ ާއުސޫލުތަެކއްވެސް ާނުކުރެވޭނެ ާކަންކަން ކަހަލަ

ާޝަރީޢ ތަށްާ ާމައްަސލަތަކުގަިއ ާކުރުމުެގ ާގޯނ  ާޖިންީސ ާހަމައެގޮތަށް  1865އަދި
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ާބަދަލުކޮށްާ ާއުސޫލުތައް ާހެކީގެ ާބަލައިގަންނަ ާއުސޫލުތަކުން ާޢ ންމު ބަލައިގަންނ ނެ

ާ ާބ ވަތްތަުކގެ ާމަްއސަލަެއއްާއިތުރު ާއަދި ާހަދައިދީ ާޤަބޫލުކުރ ނެގޮތް ހެިކާަޝރީޢަތަށް

ާލުއިކޮށްދީާ ާނިސްބަތް ާބަލަިއގަންަނ ާހެކި ާއުސޫލުން ާޢ ންމު ސ ބިތުކުރުމަށްޓަކައި

ާއެކުދިންނަށްާ ާކުރުމުން ާގޯނ  ާޖިންސީ ާކުޑަކުދިންނަށް ާތިރިކޮށްދީފައިވ ނެ. އެދަރަޖަ

ާބަދަލު ާގެއްލުމުގެ ާފައިސ ިއން ާއަނިޔ އަށް ާއުސޫލުތަެކްއާާލިބޭ  1870ނަގައިދޭނެ

ާޝިކ ރަައކަށްވ ާ ާގޯނ ގެ ާޖިންސީ ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާއަދި އެކަށަައޅ ދީފަިއވ ނެ.

ާފަރުވ ދިނުމ އެކުާ ާދޭްނޖެހޭ ާނަފްސ ނީގޮތުން ާަކއުންސިލިންގއ އި ކުޑަކުދިންނަށް

ާިދވެހިާ ާރައްކ ތެރިކަން ާދޭންޖެހޭ ާފައިސ ެގގޮތުން ާމ ލީގޮތުންނ ިއ އެކުދިންނަށް

ާދެ ާއެގޮތަްށާދަޢުލަތުން ާހަމަ ާތަޢ ރަފްކޮށްަފއިވ ނެ. ާއުސޫލުތަެކއް މުންދ ގޮތަށްވެސް

ާއެހެންކުދިންގެާ ާއެހެންމީހުންގެ، ާކޮބަިއކަން ާމީހުންނަކީ ާކުށްކުރ   1875ޖިންސީ

ާގޮތަކަްށާ ާއެގޭނެ ާއަފްރ ދުންނަށް ާއެހެން ާުއޅޭ ާމުޖުތަމަޢުގައި ބެލެނިވެރީންނަށ އި

ާކޮށްފަިއވ  ާއެމީހުންގެ ާނަންތަކ އި ާދަފްތަރެއްާާއެމީހުންގެ ާޢ ންމުކުރުމުގެ ކުށްަތއް

ާިމއީާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ނެ. ާއުސޫލުަތކެްއ ާޤ އިމުުކރުމަށްވެސް ާދަފްތަރެއް ބަޔ ންކޮށް

ނޑުާހުށ ހަޅ ފައިވ ާކަންކަމަކީ.ާއަދިާޢ ންމުާ ނޑުާގޮެތއްަގއިާމިބިލުަގއިާއަުޅގަ މައިގަ

ާ ާުކޑަކުޑަ ާހުށަހެޅޭގޮތ އި ާބިލު ާރ އްޖޭގައި ާމިހ ތަނަށް ާދެކަމެްއާއުސޫލުން  1880ތަފ ތު

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާއިޒުަނއ ެއކު ާރައީްސގެ ާމަޖުލީހުގެ އަޅުަގނޑު

ާވ ަހކަެއއް،ާ ާދައްކ  ާމީހުން ާއަބަދުެވސް ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކޮށްދެއްވ ތޯ

ާއެކަންކަްނާ ާއެކަމަކު ނޑައެޅިަފއި. ާކަ ާއުސޫލުތަކެއް ާހުންނ ނޭ ބިލުތަކުގައި

ާތަންފީޒު ާނެތޭ.ާޢަމަލީގޮތުން ާމީހުންނެއް ާެއކަމަަކށް ާދަތިކަމަކަށްވެއޭ. ކުރުމަކީ

ާމިބިލުާ ާއެހެންވީމ ، ާެނތޭ. ާނިޒ މްތަކެއް ާނެތޭ. ާމުއައްސަސ ތަކެއް ާނެތޭ.  1885އިމ ރ ތެއް

ާ ާއޮތް ާކުިރއަށް ާތެޭރގައި ާވަގުތުޮކޅުގެ ާމިލިބުނު އަހަރ2ާާުތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު

ާކަމެއް ާހުރިހ  ާބުނ  ާމިބިލުގައި ާތެރޭަގއި ާކުރެވޭނެާާދުވަހުގެ ާތަންފީޒު ޢަމަލީގޮތުން

ާޤަބޫލުކުރައްވ ާ ާމިބިލު ާއެކުަލވ ލައިފިން. ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާތ ވަލެއް މަސައްކަުތގެ

ކޮމިޓީއަކަށްާގެންދަަވއިފިކަމަްށވ ނަމަާއެކޮމިީޓއަށްާއަޅުަގނުޑާއެާތ ވަލްާހުށަހަޅަން.ާ

ާއަ ާގެންޮގސްދެްއވ ތޯ. ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ ގޮަތކަށް ާމިބިލުގެާއެބޭފުޅުންނަށް  1890ޅުަގނޑު

ާއުސޫލުތަކ އިާ ާބަޔ ންކުރ  ާމިބިލުގައި ާބޭނުންވަނީ ާހިމަނަން ާގޮތުަގއި ބައެްއގެ

ާޤ ބިލުކަމ އި،ާއިތުރުކުރަންޖެހޭާ ާނިޒ މުތަކ އި،ާއުފައްދަންޖެހޭ ާއަންނަންޖެހޭ ގުިޅގެން
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ާހޯދުމަށްާ ާމ ހިރުން ާއެްކސްޕަރޓުންނ އި، ާއެިކއެކި ާހޯދަންޖެހޭ މުވަްއޒިފުންނ އި،

ާދަ ާދިވެހި ާކުރިއަްށއޮްތ ާކަންތައްތަކެއް ާކަހަލަ ާވަކި ާދުވަހުެގ2ާާޢުލަތުން އަހަރު

ާަކނަޑއަޅުްއވ ާ ާކުރުމަްށޓަކައި ާއެކަން ާއަދި ާމަޖްބޫރުކުުރން. ާކުރުން  1895ތެރޭގައި

ާމިބިލުަގިއާ ާކަމަށްވެސް ާކުރައްވ ނެ ާޚަރަދު ާދަޢުލަތުން ާިދވެހި ާފައިސ  އަދަދެްއގެ

ާއުސޫލު ާޤ ނޫނުގެ ާއޭރުން ާއެކަންކަންާބަޔ ންކުރެްއވުން. ާހުންނ ނެ. ތަެކއްެވސް

ާމަސަްއކަުތާ ާނުވަތަ ާޕްލޭނެްއ ާއެކްޝަން ާބޭނުްނވ  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

ާ ާއެކަމަށްޓަަކއި ާދައުލަތުން ާދިވެހި ާއޮންނ ނެ.ާއަދި ާތެރޭގަިއ2ާާތ ވަލެްއވެސް އަހަރު

ާއެފަިއސ ާ ާބަޔ ންކުރެވި ާޭއގައި ާއަދަދުވެސް ާފައިސ ގެ ާކުރަްއވަންޖެހޭ  1900ޚަރަދު

ާއަލަްށާޚަރަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދެވޭނެ. ާމިޤ ނޫނުން ާހުއްދަެވްސ ކުރުމުގެ

ާމިކަމަީކވެސްާ ާކަމަަކށްވީމަ، ާކުރ  ާޤަުއމުތަކުގަިއވެސް ާއެހެން ހުށަހަޅ ކަމެއް.

ާކަމެއްކަުމގަިއާ ާގެންެދވިދ ނެ ާކުރިއަށް ާއެުކލަވ ލުމުގައި ާބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއ  ާއިތުރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން ާެދކެން. ާބޭނުންވ ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލަން ކަމަކަށް

ާ ާއޮވެ ާޤ ނޫނެއް ާކިޔ  ާސްލޯ ާމޭގަްނ ާއެމެރިކ ގައި  1905އަހަުރގ6ާާެކަމަކީ.

ނަޑއެޅިާ ާކަ ާއަދަބު ާމީހަކަށް ާމަރ ލި ާއެކުއްޖ  ާރޭޕްކުރުމަްށފަހު އަންހެންކުއްޖަކަށް

ާބ ުރއެޅުމުެގާ ާގޮތަށް ާއެގޭެނ ާމީހުންނަށް ާުމޖުތަމަޢުގެ ާއ ންމުކޮށް ާނަްނ އޭނަގެ

ާއު ާކުށްާސަބަބުން ާގޯނ ކުރުުމގެ ާޖިންސީ ާމީހުން ާކުށްކުރ  ާޤ ނޫނެއް. ާއަިއ ފެދިގެން

ާނަންދެވިފަިއާ ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާޤ ނޫނެއް. ާހ މަކުރުމުގެ ާނަންތަްއ ާމީހުންގެ ކުރ 

 1910އޮންނަނީާމޭގަންގެާނަމުން.ާއެާކުށުގެާޝިކ ަރއަކަްށވިާކުއްޖ ގެާނަމުން.ާއެމެރިކ ެގާ

ާއެ ާހަމަ ާލޯއަކީ. ާމޭގަން ާޤ ނޫނެއް ާފެޑްރަލް ާވިލ ތުަގއިެވސް ާއިނގިޭރސި 7ާގޮތަށް

ާެއގޮތަްށާ ާހަމަ ާއަންހެންކުއްޖަކަށް ާކިޔ  ާޕޭން ާސޭރ  ާއަންހެންކުއްޖެއް އަހަރުގެ

ާމަޢުލޫމ ތަކީާ ާބެހޭ ާއެމީހުންނ  ާމަރ ލުމުން ާމީހަކު ާގޯނ ކޮށް ާޖިންސީ ރޭޕްކޮށް

ާބެލެނިވެރިންނަށްާ ާކުދިންގެ ާއެހެން ާމަޢުލޫމ ތުކަމަށް ާއެނގެންޖެހޭނެ އ ންމުކޮށް

ާމަޢުލޫމ ތުާއެ ާއެމީހުންގެ ާވަޞީލަތަކަށް ާެއހީތެރިވެދޭނެ ާޙިމ ޔަތްކުރުމަށް  1915ކުދިން

ާލޯ.ާ ާސ ރ ސް ާކިޔަނީ ާޤ ނޫނަށް ާއެ ާޤ ނޫނެއް. ާމަޖުބޫރުކުރ  އަންގަންޖެހޭނެކަމަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާމި ާއަދި ާހުއްދަދެއްވައިިފކަމަށްވ ަނމަ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑު

ާޤަބޫ ާމެންބަރުންނަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށްވ ނަމަ ލުފުޅުކުރެއްޭވކަމެއް

ާއުސޫލުތަަކކަށްާ ާޚ ްއޞަ ާމީހުންނަށް ާކުރ  ާުކޑަކުދިންަނށް ާގޯނ  ޖިންސީ
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ާ ާމ ތް ާޤ ނޫނު ާދުވަހުާهللاާޢަމަލުކުރުމުގެ ާތަންފީޒުކުރަންފަށ  ާއުފެދި  1920ެގާވ ގިފުޅ ެއކު

ާއިހަކަ ާބޭނުންވަނީ ާިކޔަން ނޑު ާައޅުގަ ާނަމެްއކަމުަގއި ާޤ ނޫނުގެ ާއެންމެާއެ ށްދުވަހަކު

ާ ާދޫުކރަންޖެހުނު ާދުނިޔެ ާޝިކ ރައަކަްށވެ ާކުށެއްގައި ާމިފަދަ އަހަރުގ7ާާެފަހުން

ާ ާސޮރީ ާނަންކިޔުން. ާމިބިލަށް ާނަމުން މަުހެގ7ާާފިރިހެންކުއްޖ ގެ

ާކަރ މަތ އިާ ާމަރުޙޫމް ާމައުސޫްމ ާެއ ާނަންކިޔުން. ާމިބިލަށް ފިރިހެންކުއްޖ ގެނަމުން

ާރ  ާއަބަދަށްވެސް ާޤަދަރު ނުޑާޝަރަފ އި ާއަުޅގަ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  1925އްޖޭަގއި

ާނ ފިޢުގެާ ާމުޙަންމަދު ާމަރުޙޫމް ާނަމަީކ ާބިލުގެ ާހުށަހެޅި ާމި ާއަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަނީ

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާެފނުން. ާުދވަހެއް ާހިނގ ނެ ާމިރ އްޭޖގަިއ ާނަމުަގއި ޤ ނޫނުގެ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ނުޑމެންާމިބިލ ާބެހޭގޮތުންާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:  1930ބަރު.ާމިހ ރުާމިއޮތީާއަޅުގަ

ާމަޢުޟޫޢުގައިާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއ ދެވިފަިއ. ާމަރުޙަލ އަށް ބަޙުސްގެ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ ާމެންބަރުނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާބޭނުންުފޅުވ  ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ެގ ާއިސްދޫ ާފުރުޞަތުމިއަރުވަނީ ާމިހ ރު ާމެންބަރުާއަޅުަގނޑު ރި

ާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމް.

ާ1935 

ާދ އިރ ގެާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާދެކުނު ާއ ދެ،ާކުޅުދުއްފުށީ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާ`.ާޝުކުރިއްޔ 

ާބިލަކީާާރަޝީދުާއިްބރ ހީމްާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުަގނޑުމެްނާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާއަދި ާކަންބޮުޑވ  ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި ާމިބިލ  އަޅުަގނުޑވެސް

ާމިފަދަކަމެއްާ ާބިލެއް. ާހިތ މަކުރ  ާވަރަށް ާދޭެތރޭގައި ާއެކަމ  އެންމެންވެސް

 1940ވަނަާފަހަރުާތަކުރ ރުވ ކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނޭދެން.1ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޤައުމުގައިާ

ާ ާބަަލއިލިން ާމިކަުމގައި ާމ ގިނަާކ1ާައަޅުަގނޑު ާއިރ ދ ކުރެއްިވއްޔ  މަކަށް.

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާ ާގޮތް ާހުރި ާޚިޔ ލު ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާނުަދްއކ  ާައޅުަގނޑު ވ ހަކަތަެކއް

ާޖަރީމ ތައްާ ާއަނިޔ ވެރި ާމިފަދަ ާނުވަތަ ާޢަމަލުތައް ާފ ޙިްޝ ާމިބ ވަތުގެ އެްއކަމަކީ

ާއަދަ ާއޮންނަ ނޑަައޅުްއވ ފައި ާކަ ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލ މީ ާމީހުންނަށް ުބާހިންގ 

ާަޞއްލަ ާރަސޫލު ާޤ އިމުކުރަންވީ. ާވަދ ޢުަގިއާهللا ާޙައްޖަތުލް ާވަަސއްލަމް  1945ޢަލައިހި

ާއެވެިނާ ާމިވެނި ާމިދަންނަވ  ާކަލޭގެފ ނު ާ'ިތމަން ޙަދީސްފުޅުކުރަްއވ ފަިއވޭ.
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ާހަމަޖެހޭާ ާތިޔަބައިމީހުން ާހިނދަކު ާނުކުރ ހ  ާތިޔަަބއިމީހުންގެެތރޭގައި ކަންތައްތައް

'.ާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއް.ާބ އްޖެވިާދިރުއުޅުެމއްާނުދެކޭނެއޭ

ާކަންތައްތަްއާ ނޑުމެންެގތެރޭގައި ާއަުޅގަ ާނުކުރެވޭީތވެ ާޢަމަލުތައް ާއެްއގޮތަށް މިއ 

ާކެިރގެްނާ ާވަރަށް ާވ ހަކަދައްކަނީ ާމި ާމިާމަޝްވަރ ަގއި  1950އިތުރުެވގެންދަނީ.ާއަުޅަގނޑު

ާީސރި ާވަރަށް ާމިއީ ާމިދައްކަނީ. ާޖޯޝ ެއކު ާވަރަށް ާމައްސަަލއެްއާއަދި އެސް

ާފިނިކަން،ާ ާލޮލުގެ ނޑުމެްނެގ ާއަޅުގަ ާުކޑަުކދިންނަނީ ާއެއީ ޙަޤީޤަތުގައި.

ާމުސްތަޤްބަލު،ާ ާޤަުއމުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއުންމީދު، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމައްޗަށްާ ާމިބައިމީހުންގެ ާމިއީ ާރައުސްމ ލު. ާދީނުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަސައްކަތެްއާައޅުގަާ ާހުރިހ  ާމިބިނ ކުރަންޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާަޤުއމު  1955ނޑުމެންގެ

ާޝަރީޢަތުގައިާ ާިއސްލ މީ ާމައްސަލަެއއް. ާސީރިއެސް ާވަރަށް ާމިއީ އެހެންވީމ ،

ާހަރުކަށިާ ާުނދަންނަވ ނަން ާއަުޅަގނޑު ާއޭަގއި ާައދަބު ާއޮންނަ ނަޑއަުޅއްވ ަފއި ކަ

ާއަދަބުާ ާއެ ާއަދަބު. ާމިންވަރުގެ ާއެކި ާކަންކަމަށް ާެއކި ާއޮންނ ނީ ާޭއގައި އަދަބެކޭ.

ާކުރާ ކަ ާކަންކަން ާމިފަދަ ާއަނެްއކަމަީކ ާޙައްލުވ ނެއޭ. ާމިަކން ާއޭރުން ނަޑއަުޅއްވ ށޭ.

ާމީހުންނަކީާ ާމިފަދަ ާބަލައިލ އިުރަގއި ާތަޙްޤީޤުކޮށް ާމީހުން ާގިނަފަހަރު  1960މީހުން

ާޭއެގާޝިކ ރަވެރިްނާމީގަިއާ ާޖެހި ާވަބ ަގއި ާމަސްުތވ ތަކެީތގެ ާބުއިމ  ާރ  ގިނަފަހަރު

ާފ ހަގަކުެރވެާ ާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާމިދަނީ ާމިއަދު ާޤައުުމ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނީ.

ާމިކަމުންާ ާވަދެވިަފއި. ާމިތިބީ ާނުވަތަ ާަވންނަމުން ބިރުވެވެިރކަމެްއގެތެރެއަށް

ސަލ މަތްވ ނެގޮތެްއާހޯދަންެވެގންާއެިކާފަހަރުމަތިންާއެކިާބޭޭބފުޅުންާއެިކާަވއްތަރުެގާ

 1965ނީާުނފެނިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާސެމިނ ތައްާބ އްަވިއގެންާމިކަމަށްާއެްއވެސްާމަެގއްާމިވަ

ާހަމަާ ާއޮތީ ާޙަްއލުކުރެވޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިކަން ާގޮތުަގއި ާފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

މިާކުރިންާމިދެންނެވިފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާދީނުގައިާއަްނގަވ ަފއިާއޮންނަގޮތަްށާ

ާބ ވަތްތަުކގެތެރެއި ާއެތެެރކުރ  ާމި ާޤައުމަށް ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ންާރުޖޫޢަވެގެން.

ާލިޔެފަިއވޭތޯޭއާ ާޤ ނޫނުގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަލައިލަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިތަންމެހ ވެސްާ ާޮއެވްއޖެނަމަ ާވ ހަކަ. ާމަނ ކުރ  ާއެތެެރކުރުްނ  1970މަސްތުވ ތަކެތި

ނޑުމެންގެާޤައުމަށްާމަސްުތވ ާ ރަނގަޅު.ާއެހެންވީމ ،ާއެާލިެޔވިފައިާުނވ ނަމަާއަުޅގަ

ާެއތެ ާއެްއވެްސއެްއޗެއް ާމުސްލިމުާބ ވަތުގެ ާސައްތަ ާސައްަތއިން ާެއއީ ރެނުކުރަންވީ.

ާމިާ ާއަރ ވަަޑއިގެންފ ނެ ާހިތްޕުޅަށް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާފަހަރުަގއި ޤައުމަކަށްވ ތީ.
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ާނުވަތަާ ާނުހިނގ ނެއޭ. ާރިޒޯޓްތަެކއް ާައޅުަގނޑުމެންގެ އެތެރެނުކޮށްފިއްޔ 

ާއިޤްތި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާނުހިނގ ނެޭއ. ާވިޔަފ ރިތަެކއް  1975ޞ ދުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޙަޤީޤަތުަގިއާ ާއެއީ ާއިނގޭތޯ. ާއެހެެނއްނުވ ނެ ާޙަޤީޤަތުގައި ާނުދ ނެއޭ. ކުރިއަކަށް

ާޤައުމުތަކުަގއިާ ާެއމީހުންގެ ާއެއަންނަނީީކެއއް ާފަުތރުވެރިން އަޅުަގނޑުމެްނގެތެރެއަށް

ާދެކެލ ާ ާޖަްއވު ާރީތި ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާނުިލބިގެނެއްނޫން. ާކ ންބޯން ާރަލ  އޫރުމަހ 

ާޤު ާބަލައިލާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ާޘަޤ ފަތް ާައޅުަގނޑުމެްނގެ ާދެކެލ  ާމ ޙައުލުތައް ދުރަތީ

ާހީފުޅުނުކުރައްވ ޭށ.ާ ާއެގޮަތށް ާއެހެްނވީމ ، ާއެީއ. ާއޮތުމެްއ ާެއއޮންނަ  1980އެގޮތުން

ާޤައުމަްށާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާހިންގަވ ށޭ ާައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމ ،

ާއެތެރެކުރުން ާމަސްތުވ ތަެކތި ާއެތެރެކުރުމ  ާަބއްލަވ ާާރ  ާބ ވަތްތައް، ާމަނ  ހުރިހ 

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއެޮއތީ ާނުރަްއކ ތެރިކަްނވެސް ާމަހުގެ ާއޫުރ ާެއ ާޯރގ ވެްސ އުރޫ

ާެއއްެޗއްކަްނާ ާނުރައްކ  ާެއއީ ާއެހެންވީމ ، ާއެނގެން. ާފަހުން ާއެންމެ މިހ ރު

ާނުރައްކ ތަކެްއާ ާހުރިހ  ާމިކަހަލަ ާޤަބޫލުކުރެވިއްެޖއޭ. ާމިހ ރު  1985އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަކަށްާނަ ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަަކކުންނެްއ ާނުރައްކ  ާނޫނީ އްތ ލައިގެން

ާމިާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޮގވ ލަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމ ، ާނުވެވޭެނއޭ. ސަލ މަތެއް

ާމިާ ާޤައުމުގެ ާމ ތް ާމި ާމުސްލިމު ާއިސްލ މް ާމިިތއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެން ާމިތިއްބެވި ާމަޖިލީހުގައި ާގޮވ ލުމަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮވ ލ  ބަރުން،ާއަޅުަގނުޑާމި

ާމިފަަދާ ާތ އީދުުކރައްވ ނެކަމަށް. ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ  1990ތ އީދުކޮށްދެްއވުމަށް.

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާހުއްޓ ަލިއގެން ާއެތެރެކުރުން ާުހއްޓ ލަިއގެްނ ކަންތައްތައް

ާއެހެ ާދެވޭނީ. ާދިމ ލަށް ާއިޞްލ ޙ  ާޙަޤީޤީ ާމަސަްއކަތްކުީރމ  ްނވީމ ،ާއިޞްލ ޙުކުރަން

ާތ އީދުާ ާމި ާތިބޭފުޅުން ާބަޙުސަށް ާމި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާނުވަތަ ާހުށަހެޅުމ  ާމި އަޅުަގނޑު

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ  ާނިންމ ލ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ާއުންމީދުަގއި ދެއްވ ނެކަުމގެ

 1995ާރައީސް.ާ

ާ

ާދެކުުނާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާކުޅުުދއްފުށީާާދިްއގަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާައޙްަމދުާ

ާކުރުމުެގާާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާކަންތައް ާޖިންސީާގޯނ ކުުރމުގެ ާުކޑަކުދިންނަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  މެންބަރު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާބިލަށް ާއޮތް ާޢަމަލުކުރުމަށް ާުއސޫލުތަކަކުން ާޚ އްޞަ ާމެދު މީހުންނ 

ާވަ ާމިބިލަީކ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާބިލުާތ އީދުކުރ  ާމި ާބިލެއް. ާމުިހންމު  2000ރަށް
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ާެއާ ާމިބިލުގަިއ ާވިދ ޅުވިަފދައިން ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ހުށަހަޅުއްވ ދެްއވަމުން

ާދަރަޖަތަކަކަށްާ ާތަފ ތު ާއަދަބުަތްއ ާކުުށގެ ާއެ ާބަޔ ްނކުރުމަށްފަހު ކުށްތައް

ާއ ދެ،ާ ާަކނޑައަުޅއްވ ަފިއވޭ. ާއަދަބުތަކެއް ާހަރުކަށި ާވަރަށް ބައްސަވ ެލްއވުމަށްފަހު

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރުމަކީ ާޤ ނޫނު ާބަޔ ންކޮށް ާއަދަބު ާކުުށގެ ާބަޔ ންކުރުމ އި ކުށް

ާމިާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު ާއެއ އެކު ާތ އީދުކުރ ކަމެއް.ާއަދި،ާހަމަ ާބޮޑަށް  2005ވަރަށް

ާދަށުންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ  ާފަހުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަސްދީޤުކުރެވުނު ާއ  ޤ ނޫނަކީ

ާޙަްއޤުތަ ާއަސ ސީ ާހިފެހެއްޓުމަށ އިާލިބިދީފައިވ  ާމިްނަވރަކަށް ާކޮންމެވެސް އް

ާއެކަހަލަާ ާއޮތްހިނދު ާބަޔ ންކޮށްފަިއ ާހިފެހެއްޓިދ ނެކަމަށް ާޤ ނޫނަކުން އެކަންކަން

ާަވގުެތއް.ާ ާހުށަހެޅިގެންދ ނެ ާކުރިމަްއޗަށް ާައޅުަގނޑުމެންެގ ބިލެއް

ާފު ާވަރަށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިބިލަކީ  2010ންކޮްށާއެހެންކަމަށްވުމ ެއއްކޮށް

ާޙައްޤުަތއްާ ާއަސ ސީ ާއ ދެ، ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމުަގިއ ވިސްނަންޖެހޭ

ާ ާކޮންމެެވސ25ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެ ާޙައްުޤތައް ާލިބިދީފަިއވ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމިބިުލާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަންނައިރު ާވ ހަަކ ާހިފެއްޓުނު މިންވަރަކަށް

ާއެހެންކަމަ ާމިބިލުާދިރ ސ ކުރަންޖެހޭނެ. ާބަލައިގަނެ ާމިިބލު ނޑު ާއަުޅގަ ށްވުމ އެކު

ާހިފެހެއްޓުމުެގާ ާޙަްއޤުތައް ާއަސ ީސ ާއެ ާބަލ ިއރުގަިއ ާމަރުޙަލ ގައި  2015ކޮމިޓީގެ

ާވިސްނުމަށްާ ާފުންކޮށް ާވަރަްށ ާދޭތެރޭގައި ާެއކަންކަމ  ާޚުދޫދ އި ާއެ މިންވަރ އި

ާވިސްނ ލަ ާަވރަށްބޮޑަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީގައި ާއ ދެ، ާޮގވ ލަން. ްނާއަޅުަގނޑު

ާޙުކުމަކާ  ާއެ ާނިމެންދެން ާފެށުނީއްސުރެން ާމަރުޙަލ  ާތަޙުޤީޤީ ާމީގައި އެބަޖެހޭ

ާއެާ ާއ ެދ، ާލ ޒިމްކުރޭ. ާމިބިލު ާބެހެއްޓުމަށް ާބަންދުކޮށްފައި ާދަންދެކަ ހިސ ބަށް

ާޙުކުމްާ ާޖަލަށް ާއެމީހ  ާކުރުމަށްފަހު ާުޙކުމް ާެބހެއްޓިޔަސް ާބަންދުކޮށްފައި  2020މަރުޙަލ ގައި

ާެއކަ ާމިއޮތީ. ާމިވ ގޮތްާކުރެޭވގޮތަށް ާމީހުންނަށް ާޙުކުމްކުރ  ާޖަލަށް މުން،

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭ.ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާޙުކުމްާުކރެވުމަށްފަހުވެސްާއެމީހ ާ

ާއެބަޖެހޭާ ާއަުޅނޑުމެން ާނ ންނ ނެކަްނ ާއެނބުރި ާދެން ާތެރެއަށް މުޖްތަމަޢު

ާކުށަކީ ާމި ާފެނޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، ޕެރޯލްެގާާޤ އިމްކުރަން.

ާވަިކާ ާދޫނުކުރެވޭނެ ާދަށުންިވަޔސް ާނިޒ މެއްގެ ާއަިދާއެހެން ާދަށުންިވޔަސް  2025ނިޒ މެއްގެ

ނޑައެޅިަފއިާބ ްއވަން.ާމިސ ލަކަށްާ އަހަރުާދުވަހަްށ22ާާމުއްދަތުތަކެއްާމިބިލުަގއިާކަ

ާ ާމީހ  ާދަށުނ22ާާްޙުކުމްކުރެވޭ ާމިބިލުގެ ާހުންނ ނެަކން ާޖަލުގައި ާދުވަހު އަހަުރ
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ާއެ ާދަށުންާއަޅުަގނޑުމެން ާނިޒ މެްއގެ ާޕެރޯލް ާނޫންނަމަ ާޤ އިމްކުރަން. ބަޖެހޭ

ާއެބަޖެހޭާ ާމުއްދަތް ާހޭދަކުރަންެޖހޭނެ ާޖަުލގައި ާމަދުވެގެން ާއެންމެ ާއޭނަ ނަމަވެސް

ާއެހެންކަމަކަްށާ ާބޭސްފަރުވ ައކަށް ާއެހެންނޫންނަމަ، ާަކނަޑއަޅަން.  2030އަޅުަގނޑުމެން

ާގޭާ ާއެމީހ  ާަކމެއްެވގެން ާއެހެން ާނެތިގެން ނޑުމެންނަށްާލިޔުންތައް ާއަުޅގަ ާހުްއޓ  ަގއި

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކު، މިފެންނަނީ.

ާކުށްަތއްާ ާމި ާމިހ ުރވެސް ާނެތިގެނެއްނޫން ާަކނަޑއެިޅފައި ާއަދަބު ތެރޭގައި

ާހުށަހަޅުއްވަިއާ ާމިބިލު ާއެަބއިނޭގ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިދަނީކީއެއް. ތަކުރ ރުވަމުން

ާމަންމައަކީެވސްާ ާުކްއޖ ގެ ާުތއްތު ާއެވިދ ުޅވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  2035ދެއްވަމުން

ާމީހަކުާ ާހުންނަންވީ ާޖަލުަގއި ާއެހެންނަމަވެސް، ާމީހެއް. ނޑައެޅިަފއިހުރި ާކަ ޙުކުމެއް

ާދުވަސްވަެރްއގަިއާ ާބެެހއްޓިފައިުހރި ާޭގގައި ާބޭރުގައި ާޖަލުން ާހުންނަންވީ އެ

ާއަދި ާހިނގ ފައި. ާމިއޮތީ ާރައްކ ތެރިކަމުގެާާމިކަންތައް ާއިްޖތިމ ޢީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާޕްރޮޓެކްޝަންާ ާޯސޝަލް ާއ ދެ، ާފޭލްވެފައި. ާމިކަމުަގއި ާމިވަނީ ނިޒ މުވެސް

ާމ ލޭގައިވެްސާ ާއަދި ާޤ އިމްކުެރިވ ާއަތޮޅުތަުކގައި ާރ އްޖެތެރޭަގިއ،  2040ސެންޓަރުތަކެއް

ނުޑމެންނަށްވެސް ާއަުޅގަ ާހިނގަމުންދ ކަން ާެއގޮތަށް ާއެކަން އިނޭގ.ާާޤ އިމްކުރެވި

ާފޭލްވެފައި.ާ ާމިވަނީ ާނިޒ މް ާއެ ާކަންަތކުަގއި ާކުއްޖ ގެ ާތުއްތު ާމި އެހެންނަމަވެސް،

އެހެންކަމަށްވުމ ެއކު،ާމިއަދުާިމމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިގެންދިޔަާޕެޓިޝަންގެާކަންަތއްތަްއާ

ާއިޖުތިމ ޢީާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާބެއްލެވުުމގައި ާބައްލަވ  ާކޮމިޓީން ޕެޓިޝަން

ާނިޒ  ާެއާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާތަޙްޤީޤުކުރައްވ  ާީކއްެވގެންޯތ ާފޭލްވެގެންދިަޔއީ  2045މް

ާއ ދެ،ާ ާޔަޤީންކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާހިމަނުއްވ ނެކަމަށް ާރިޕޯޓްަގއި ޕެޓިޝަންގެ

ާޖެހިފައިާ ާވަބ ގައި ާމަސްުތވ ތަކެީތގެ ާއޮތްގޮުތގައި ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަށް

ާފެ ާަވގުތުން ާއުފަންވ  ާއެ ާކުދިން ާލިބޭ ާމީހުންނަށް ާހޮސްޕިޓަލ ާތިއްބ  ާއެ ށިގެން

ާކަންތަްއާ ާކުއްޖ ގެ ާުތއްުތ ާވިހ  ާެއ ާކުއްޖ  ާތުްއތު ާއެ ާއެކުއްޖ  ހިސ ބުން

ާހަމަޖެހިފައިާ ާތެރޭގައި ާސިސްޓަމް ާޕްރޮޓެކްޝަން ާސޯަޝލް ާމި  2050ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެއް

ާހަމަޖެހިފައިާ ާޮގތްތަކެއް ާބަލަމުންދ ނެ ާޙ ލު ާެއކުއްޖ ގެ ާވޯރކަރުން ާޯސޝަލް އޮވެ.

ާއެހެންނަމަވެ ާއެޢިއްޒަތްތެރިާއޮވޭ. ާދެންމެ ާވަނީ ާނިޒ މެއްވެސް ާއެުހރިހ  ސް،

ާއެާ ނޑުމެން ާކޭްސގަިއާފޭލްވެފައި.ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު،ާއަުޅގަ ާއެވިދ ޅުވި މެންބަރު

ާއިޖުތިމ ޢީާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއިތުބ ރު ާރައްޔިތުންެގ ާހޯދ ދީ ާއަލުން ރައްކ ތެރިކަން
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ާހޯދ ދިނުމަށް ާައލުން ާނިޒ މަށް ާބަލާ ރައްކ ތެރިކަުމގެ ާހިނގިގޮތަށް ާއެަކން  2055ޓަކައި

ާއެބަޖެހޭާ ާަކންތައްތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުވ ެނޮގތަކަށް ާތަކުރ ރު އެކަން

ާމިބިލަށް ާކުރުކޮެަށްލ ނީ ާވ ހަަކކޮޅު ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާބައްޓަންކުރަން.

ާޙުކުމްކުރެވޭާ ާޖަލަށް ާމިދެންނެވިގޮަތށް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަުމން ާވ ހަކަ ތ އީދުކުރ 

ާޖަލުންާާމީހުން ާއެބަޖެހޭ. ާޤ އިމްކުަރން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތިބޭނެކަން ޖަލުގައި

ާޖ ަގާ ާމީހުންގެ ާޖަލުގައި ާއެބަޖެހޭ. ާހެދެންވެސް ާޖަލު ާތިބެވޭނެގޮތަށް  2060އެމީހުންނަށް

ާކުރަންޖެހޭާ ާއެކަމަްށޓަކައި ާއެހެންވީމ ، ާއެބަޖެހޭ. އިތުރުކުރަންެވސް

ާ ާމި ާދަށުންވެސް ާމިބިލުގެ ާވަރަށްާއިންވެސްޓްމަންޓްަތއްވެސް ހިމެނުމަކީ

ާހުށަހެޅިްނާ ާއަޅުަގނޑު ާފ ސްކުރިއިރުވެްސ ާބަޖެޓް ާމިދިޔައަހަރު މުހިންމުކަމެއް.

ާޑައިވަރްޓކުރަން.ާ ާހެދުމަށް ާޖަލަށް ާފައިސ  ާއޮތް ާހަދަން ާއެކަޑަމީ ޕޮލިސް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޚަރަދުކުރަން. ާއެފައިސ   2065ޖަލެއްހެދުމަށް

ާމިހ  ާއެަފއިސ  ާހޭދަކުރެވެމުން.ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާހެދުމަށްޓަކައި ާޖަލެއް ާދ ނީ ރު

2222ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާީމގެާދެދުވަހެްއކުރިންާނޫހުންާދުށިންާއަދިވެސްާ

ާޖަލަށްލ ންާ ާރ އްޖޭަގއި ާރ އްޭޖގައިނެތި ާޖަލެއް ާވަރުގެ ާބަންދުކުރެވޭ ާޖަލުގައި މީހުން

ާ ާުނކުރެވި ާޙުކުމް ާއަދި ާއެންމެންެވސް ާތިބި ާޖަލުގަިއާޙުކުމްކޮށްފައި ތިިބާމީހުންވެސް

ާޖަލުތަކުަގއިާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު، ާނެތޭ.  2070ބަންދުކުރެވޭނެގޮެތއް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހަމަޖައްސަން. ާއެބަޖެހޭ ާގޮތްތައްވެސް ާބަންދުކުރެވޭނެ މީހުން

ާ ާއިްނވެްސޓްމަންޓްތަކ  ާއެކުރަންޖެހޭ ާހިމެނިގެން ާމިބިލުގައި އަހަުރ2ާާމިހުރިހ ކަމެއް

ާފ ސްކުރުމަށްާދުވަ ާމިބިލު ާހިމަނައިގެްނ ާއެކަންތަްއވެސް ާޕޭލްންގަިއ ާެއކްޝަން ހުގެ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ަހކަާދަންނަވަންާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.

ާ2075 

ާރ ވ ފަިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަތް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުމެންެގ2ާާތުންާދެންއޮތީ،ާއޮތްގޮ ަގޑިިއރުގެާހުސްވަގުުތކޮެޅއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާގައި.ާުޝކުރިްއޔ .2322ާމަސައްކަތްާދެންާފަށ ނީާ
 

 2080 ]ށ22922ާާްނ21922ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[
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ާމަސައްކަތްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑ ުލމަށްފަހު ާމެދުކަ ާހުސްވަގުުތކޮޅަށް ާއަުޅަގނޑުމެން .`

ާމިވަނީާކުރި ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާމިފަށަނީ. ާމިހ ުރ ާގެންދިއުމަށް އަށް

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާޚ އްޞަާ ާމީހުންނ މެދު ާޖިންސީގޯނ ކުރ  ާކުަޑކުދިންނަށް  2085ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާކިޔު ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާޢަމަލުކުރުމުެގ ާމަރުޙަލ .ާއުސޫލުތަކަކަށް ާބަޙުސްގެ ުމެގ

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަީނާ އެމަރުޙަލ ާކުރިއަށްާގެނދިއުްނ.ާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތުގައިާ ާފުރަތަމަ ާސަލީމަށް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ފޮނަދޫގެ

ާ ާއަރުވަނީ ާމި ާމެންބަރަކަށްވެްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ 4ާވ ހަކަދެްއކެވުމަށް

 2090ާރު.ާޝުކުރިްއޔ .މިނެޓްއި

ާ

ާުކޑަކުދިންނަށްާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަލީާ ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާގުޅޭގޮތުްނާާާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާބިލ  ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުތަކަކަށް ާޚ އްޞަ ާމީހުންގެ ޖިންސީގޯނ ކުރ 

ނުކުތ އެއްާއެބައޮތް.ާއެދެތިންހަތަރުާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާމައިަގނޑުާދެތިންހަތަރު

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާބިލުގެާމައިަގނުޑާ  2095ނުކުތ އަކަށްާދިއުުމގެކުރިންާައޅުގަ

ާވަރަށްާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަލ އިުރ ާއެއްެޗއް ާމިހުރިހ  ާމަޤްޞަދުތަކ ިއ އަސްލުތަކ އި

ާބޭނުންވަ ާދަްނނަވ ލަން ާއެއަށްފަހުަގއި ާތ އީުދުކރެވޭ. ާރޫޙަށް ނީާމިބިލުގެ

ާއޮްތާ ާސީރިއަްސވެފައި ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޙަޤީޤަުތގައި މިމައްސަލައަކީ

ާެއއްާސަބަބުާ ާތެރެއިން ާހަމަާސީރިއަސްކަުމގެ ާމިހ ރު.ާސަބަބަީކާމީގެ މައްސަލަެއއް

ާޮބޑަށްާ ާވަރަށް ާުކށްވެރިން ާމިކަހަލަ ާހަމަ ާސަބަބަކީ ާދަންނަވ ލަން.  2100އަޅުަގނުޑ

ާނިްސބަތްވ  ާައޅުަގނޑު ާހިމެނޭާާވީއްލިފަިއ ާފޮނަދޫ ާއެަބތިބި. ދ އިރ ގަިއވެސް

ާދ އިރ އެްއކަންާ ާތިބި ާކުށްވެރިންތަެކްއ ާމިކަހަލަ ާފޮނުދޫއަީކވެްސ ދ އިރ ަގއި

ާއަުޅަގނޑަްށާ ާެއހެންވީމަ، ާވީއްލިަފއި. ާހަމަ ާފ ހަގަކުރަްނ އަޅުަގނުޑ

ާމިއަށްާ ާއަދި ާތ ީއދުކޮށްލ  ާރޫޙަށް ާމީގެ ާވ ަހކަދައްކ ލ  ާމިއަށް ޚ އްޞަގޮެތްއގައި

ނޑުާއިތު  2105ރުކޮށްލެވެްނާއޮތްާކަމެއްާިއތުރުކޮށްލުމަކީވެސްާމުހިންމުކަެމއްކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާމިއީ،ާ ާެއއްކަެމއް ާބޭުނންވ  ާއިތުރުކުރަން ާމިބިލަށް ާއަޅުަގނުޑ ާެއގޮތުން، ދެކެން.

ާޖިންސީާ ާވ ހަކަދަްއކ  ާކުަޑކުދިންނ އި ާމަގުފަހިވ ގޮތަށް ާކަންކަމަށް ޖިންސީ

ާމަ ާއަރަިއގަތުަމށް ާމިީއވެސްާކަންތައްތަކަށް ާމައްސަލަ. ސައްކަތްކުރުުމގެ
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ާވަޒީފ ތަްއާ ާއެިކއެކި ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާކަމެއް ާޮއންނަ ާފޮރުވިފައި މުޖުތަމަޢުގައި

ާމިކަމުެގާ ާމީހުންވެސް ާއަދ ކުރަމުންދ  ާަވޒީފ ތައް ާޚިދުމަތްދިނުމުގައި  2110ކުޑަކުދިންނަށް

ާތަޢުލީ ާކުީރަގއި ނޑަކީ ާއެަބާގެންދޭ.ާއަުޅގަ ާނަގަމުން ާފައިދ  ާދ އިރ ގަިއާނ ޖ އިޒު މީ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާހަމަ ާައޅުަގނުޑ ާީމހަކަށްވ ހިނދުގަިއ ާހުރި މަސައްކަތްކޮށްަފއި

ާވ ހަކަަތއްާ ާބަދުއަޚްލ ޤީ ާމިފަދަ ާދަރިވަރުންނ އި ާމުދައްރިސުންނަށްެވސް ބޭނުން،

ާއެހެންވީމަ،ާ ާބޮޑުވ ނެ. ާފުރުޞަތު ާވަރަށް ާއަރަިއަގތުމަށް ާމިކަންކަމަށް ދައްކ 

ާ ާފުރުޞަތެއް ާެއީއާމިކަހަލަ ާއޮތުމަކީ ާހުޅުވ ެލވިފައި ާސީދ  ާގޮތަކަށް ާޮއންނަ  2115ހަމަ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމަގުފަހިވ ނެކަމެއް. ާއަރައިގަތުމަށް ާމިކަންކަމަށް ާމީހުންނަށް އެކަހަލަ

ާގޮވ ލަން،ާ ާިއތުރުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހިނދުގައި ާފުރިހަމަވެގެންދ  މިބިލު

ާދަ ާކުޑަކުދިންނ  ާވ ހަކަ ާމަގުފަހިވ ފަދަ ާއެކަްނކަމަށްާޖިންސީކަންކަމަށް އްކ 

ާހަމަާ ާބ ްއވަން، ާޮގތުގައި ާކުށެއްގެ ާހަމަ ާއެއީ ާމަސައްކަތްކުުރމަކީ އަރަިއގަތުމަށް

ާއެބަޔަްށާ ާބ އްވަން.ާދެން ާގޮުތގައި ާކުެށްއގެ ާވަރުގަދަ ާއޮންނަ ނަޑއެޅިފައި ާކަ  2120އަދަބު

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭފަދަާ ާބަްސ ާއެމީހެްއގެ ާކުއްޖ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއިތުރުކުރ އިރު ހަމަ

ގައިާހުންނަާމީހުންގެާތެރޭގައިާހިމެނޭނެާޓީޗަރުންެވސް،ާބެލެނިވެރިންވެްސ،ާމަޤ މެއް

ާއެްއވެްސާ ާއެކަހަލަ ާނެތް ާކިޔ ެނކަމެއް އެހެންވީމަ،ާމައިންބަފައިްނވެްސާއެހެންގޮސް

ާމީހަކުާ ާހުންނަ ާމަޤ ެމއްަގއި ާއެްއވެސް ާމިކަހަލަ ާބަލަދުވެރިްނވެސް. ޙ ލަތެއްަގއި

ާނަގަ ާފައިދ  ާނ ޖ ިއޒު ާޖިންީސާއެމަޤ މުގެ ާގޮތަކަށް ާެއފަދަ ާކުއްޖ އަްށ  2125ިއގެން

އެދުންވެރިކަމަށްާމަގުފަހިވ ކުރ ާކަހަލަާވ ހަކަާދައްކ ކަމަްށވަްނޏ ާއެކަންވެސްާމީަގއިާ

ާބޮޑުކޮށްލ ފައިާ ާަތފ ތުކޮށް ާއެކަންކުރުމ  ާމީހަކު ާޢ ންމު ާއަދި ާއަދަބު ބަޔ ންކޮށްފައި

ާމަ ާހަމަ ާބޮޑުކުރަން ާހަމަ. ާފެނޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާގޮތުަގިއާއޮތުންވެސް ޖުބޫރުކަމެއްގެ

ާއެހ ާ ާމިކަން ާއަުޅަގނޑު ާގޮތުަގއި ާމަޖުބޫރުކަމެއްގެ ާހަމަ ފެނެއެއްނޫން.

ާއިތުރުކޮށްލަންާ ާިމބިލަށް ާނުކުތ ައކަށް ާއަނެްއ ާބޭުނން. ާނަގަން  2130ސީރިއަސްކޮްށ

ާހިފެހެއްޓުމުެގާ ާޙަްއޤުތައް ާއަސ ސީ ާބައެއް ާއަނެއްަކމަކީ، ާބޭނުންވ  އަޅުަގނޑު

ނުޑާހަ ާއަުޅގަ ާގޮުތގަިއާނަގަްނ،ާބައިަގއި ާަކމެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއިުތރުކޮށްލަން މަ

ާމިބައިާ ާަޤުއމުތަކުގަިއވެްސ ާބަެއއް ާކުރިއަރ ަފއިހުރި ާދުނިޭޔެގ ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ާއޮތުންާ ާހިފެހެއްޓުމެއް ާއެމީހުންނަށް ާލިބުމުގައި ާވަޒީފ ަތއް ާ ާބަެއއް އޮވޭހެން.

ާގުާ ާކުޑަކުދިންނ  ާޚ އްޞަޮކށް ާފެނޭ. ާުކޑަކުދިްނާއަޅުަގނޑަށް ާވަޒީފ ތަްއ،  2135ޅުންހުރި
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ާއެިކއެިކާ ާކަންތައްތައް ާކުަޑކުދިންގެ ާތަުރބިއްޔަތުކުރުމ އި ާކުަޑކުދިން ބެލެހެއްޓުމ އި

ާވަޒީފ ަތއްާ ާޚ އްޞަ ާުގޅުންހުރި ާމިކަންކަމ އި ާދިނުމ އި ާޚިދުމަތްތައް އަސ ސީ

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާޚ އްޞަކަެމއް ާމިބައިމީހުންނަށް ދިނުމުގައި

ާޭއގެތެޭރގަިއާގެ ާދެކެން. ާައޅުަގނުޑ ާގޮުތަގއި ާކަމެއްެގ ާމުހިންމު ާވަރަށް ނައުމަީކ

ާކަހަލަާ ާޓީޗަރުކަން ާޓީޗަރުްނ. ާމުދައްރިސުން، ާބޭނުން، ާފ ހަަގކުރަން  2140އަޅުަގނޑު

ާވަޒީފ ަތއްާ ާކަހަލަ ާޕްރޮންސިޕަލްަކން ާހެޑްމ ސްޓަރުކަން، ާކަހަލަ މުދައްރިސުކަން

ާހަމަާ ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާހަމަ ާޤ ނޫނީާާދިނުމުގައި ާބެލުމަކީ ާރިކޯޑަށް ާމިބ ވަތުގެ އޭނަގެ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާގޮުތގަިއ ާކަމެްއ ާމުހިންމު ާހިމަނައިގެން ާމިޤ ނޫނުގަިއ ާހަމަ ގޮތުން

ދެކެން.ާއެމީހުންނަށްާއެފަދަާފުރުޞަތުތައްާޤ ނޫނީގޮތުންާލިޭބާޙައްޤުތަުކގެާތެރޭަގއިާ

 2145މަކީާވަރަށްާމުހިންމުާއޮންނަާފުރުޞަތުތައްާކޮންމެެވސްާގޮތަކަށްާހިފެހެއްޓިަފއިާޮއތު

ާއަދިާ ާއިތުރަށް ާީޓަޗރުންގެ ާދެކެނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޮތުމަްށ ާގޮުތގަިއ ކަމެއްެގ

ާބަލަހައްޓަްނާ ާކުޑަކުދިން ާލެވިދ ނެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކެޓަގަރީއަށް ާމި ބަލަމ ހިނގ 

ާއެކަަޓގަރީއަްށާ ާހަމަ ާމަރުަކޒުތަްއވެސް. ާއެިކއެކި ާހުންނަ ތައްޔ ރުކުެރވިފައި

ާމިނިސްޓަރުެގާއަޅުަގނޑުމެން ާއިްއޔެަގއި ާމިހ ރު ާކުޅިވަރު. ާަވއްދ ލެިވދ ނެ ނަށް

ާކުޅިވަުރާ ާދަސްކޮށްދިނުމ އި ާމަސަްއކަތް ާބައެއްކަހަލަ ާފ ހަގަކުެރއްވި  2150ވ ހަކަފުުޅގައި

ާވ ހަަކވެސް.ާ ާހަދ  ާސުކޫލްަތއް ާހިމެނޭ ާަކންތައްތައް ާމިކަހަލަ ދަސްކޮށްދިނުމ އި

ޤްބަލުގައިާއުފެިދގެްނާއަންނައިރުާކުިޅވަރުާއެހެންވީމަ،ާެއކަހަލަާތަންތަނުގައިާމުސްތަ

ާއުފެދިގެންާާ ާތަންތަން ާމިކަހަަލ ާދަސްކޮށްދިނުމ އި ާމަސަްއކަްތ ދަސްކޮށްދިނުމ އި

ާހަމަާ ާފެނޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާދިނުމުގަިއވެްސ ާަވޒީފ  ާމިތަންތަނުަގިއ އަންނައިރުެވސް

ާ ާސިފައިަގއި ާޤ ނޫނެއްގެ ާހަމަ ާރިކޯޑްތަްއާބެލެވި ާމީހުންގެ ާކުރުންާއެހުށަހެޅޭ  2155އެކަން

ާލ ޒިމުވ ާކަހަލަާގޮަތކަށްާއޮްނނަން.ާ

ާ

ާވަގުުތ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުާހަމަާކުޑަކަމެއްާއަދިާފ ހަގަކޮްށލަންާބޭނުންާއިނގޭތޯާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަލީާ  2160ާއަދިާއޭެގއިތުރަށްާއަުޅގަ

ާވީިޑއޯއ ިއާއިޒުުނއ ާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިއޮތީ ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާމަރުޙަލ ގައި ާތަޙްޤީޤީ ިއއެކު.

ާފެޭނާ ާއަޅުަގނޑަށް ާޭއގެއިތުރަްށ ާބޭނުންކުރ ގޮތަށް. ާެއްއޗެހި އިންޓަިވއުއ އި
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ކުޑަުކއްޖަކަށްާވ ހިނުދގައިާެއާޖިންސީާޢަމަލެއްާއެކުއްޖަކ ިއާނަހަމަގޮތުގައިާހިންގިާ

ާކުާ ާަބެއއް ާަދއްކަން ާވ ހަކަ ާޙ ލަތުަގއިާމީހެއްގެ ާެއ ާގޮތުން ާނަފްސ ނީ ޑަކުދިންނަށް

ާިކޔައިދިނުްނާ ާއެވ ހަކަތައް ާސީދ  ާއަނގަބަހުން ާއުނދަޫގެވގެންދ ނެ.  2165ވަރަށް

ާވެގެންދ ނެ.ާ ާދަތިަކމަކަމަށް ާވަރަށް ާއެހެންވީމަ، ާެވގެންދ ެނ. ހުތުރުކަމަކަށްވެސް

ނޭާއެބަޔަށްާއެހެންވީމަ،ާއެކަންަތއްތައްާއެެހންާހުރުމ ވެސްާއެއްކޮށްާއަޅުަގނޑަށްާފެ

ާއިތުރުކުރަންާހަމަާކުރެހުމުގެާވ ހަކަެވސް.ާ

ާ

 2170ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެހެންވީމަ،ާއެޙ ދިސ ެއއްާހިނގިގޮުތގެާކުރެހުންެވސްާމީަގއިާހިމެނޭާގޮތަކަށްާމިބިލުާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޢަލީާ

ާގެާާސަލީމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިއަލިއަުޅވ ލިާކޮމިޓީއަށް ނޑު ާައޅުގަ ާމިބައިތަކަށް، ާބައްޓަްނވެގެންދ އިރު ންޮގސް

ާހަމަާ ާދެން ާއުންމީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާދ ނެކަމަށް ާލިބިގެްނ ާފުރުޞަތު ބައިތަކަށް

ާވީއްލިފައިތިިބާ ާމިހެން ާހަމަ، ާބޭނުން ާޮގވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން  2175ނިންމ ލުމުގެ

ާ ާމުޖުރިމުންތައް ާކުށްކުރ  ާބޮޑެތި ާހައްޔަރުކޮށްާމިފަދަ ާހިފ  ާައވަހަަކށް ވީހ ވެސް

ާއަދަބުަތއްާ ނަޑއެޅީފައިހުރި ާކަ ާމިހ ރު ާނުވަތަ ާައދަބު ާއެކަށީގެްނވ  އެމީހުންނަށް

ާހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެއީ ާދިއުމަކީ ތަންފީޒުކުރެިވގެން

ާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަންާމިކަންަކންާވީހ ވެސްާައވަހަކަށްާތަންީފޒުކުރުމަށް.ާ

ާ2180 

ާވަނަަރކ ތޫ.ާއ ެދ،ާކުޅުދުއްފުށީާهللاާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތުާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާނަޝީދުާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު

ާވަރަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލަކީ ާމުހިންމު ާމުހިންމުާާމިހުށަހެޅުއްވި ާވަރަށް ާވަގުތެްއގައި މުހިންމު

ާބިލަކަްށވ ތީެވާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާރިޢ ޔަތްކުރެްއވުމަށްފަހު ާެއއަްށ ާގުިޅގެން ކަންތައްތަކަކ 

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާއިޚްލ ސްތެިރކަމ ެއުކ ާވަރަށް ާމިފުރުޞަތުގަިއ  2185އެމަނިކުފ ނަށް

ާމިބިާ ާެއމަނިކުފ ނު ާމިފުރުޞަތުގައި ާތަޅުމުަގއި ާމިއަދުގެ ލުާއަދި

ާބިލަކަްށވުެރާ ާކްެރޑިޓްާނަގ  ާއަމިއްަލއަށް ާތިމަންނަގެ ާމިބިލަކީ ހުށަޅުއްަވއިދެްއވަމުން

ާބިލެއްކަމުގަިއާ ާބަހ ލ ނެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ބޮޑަށް

ާހަމަާ ާއެކަން ާބަަލއިގަެނގެން ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާވަަރށް ާެއކަން ވިދ ޅުވެެދްއވީތީވެ
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ާބަަލއިގެންފީ ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންކޮށްލަން. ާމިފުރުޞަތުގެ ާދަންނަވަން  2190މޭ

ާއެންމެާ ާދުވަހަކުން ާއެންމެ ާކަމަކީ ާމިފަދަ ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ އެއ އެުކގައި

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާއެކަްނޏަކު ާދިމ ވ ކަމަކުން ާކުއްލިައކަށް ާހަމަ ވަގުެތްއގައި

ާޙ  ާހުރިހ  ާއިޖުތިމ ޢީ ާޤައުމުގެ ާނޫނޭ. ާބިލެއް ާހަދަންޖެހޭ ާހުރިހާ ވިސްނ ފައި ލަތެއް

ާުކޑަކުދިންނ މެދުާ ާޚ އްަޞގޮެތްއގައި ާވ ނަމަވެސް. ާވިސްނ ލިކަުމގަިއ ބްރެކެޓަކަށް

ާމައްސަލަެއކޭ.ާ ާކަންބޮޑުވ  ާވަރަށް ާދުނިޔެ ާމައްސަލައަކީ ާކުރުމުގެ  2195ޖިންސީގޯނ 

ާމިކަހަލަާ ާޤައުމުތަކުަގއި ާބަެއއް ާވިދ ޅުވެދެްއވި ާމެންބަރުވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ާގުިޅގެން ާދިޔަގޮުތގެާާކަންތައްތަކ  ާކިިއގެން ާނަންވެްސ ާޤ ނޫނުތަކަށް އުފުލިަފއިހުރި

ާެއއީ.ާ ާވ ހަކަފުޅެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާވިދ ޅުދެްއވި. ާޖަޒުބ ތ ެއކު ާވަރަށް ވ ހަކަ

ާފަދަގޮަތކުންާ ާއެވިދ ުޅވި ާތ އީދުކުރަމުން ނޑުެވސް ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ މިބިލަށް

ާ ާއެިދޔަ ާިލބިގެން ާގެއްލުން ާޮބޑު ާއެންމެ ާމީގެ  2200މަހުެގާުކއްޖ ެގ7ާާތުއްުތާުކއްޖ ައށް

ާމ ކެއްގޮތުަގއިާ ާބެންޗް ާފުރަތަމަ ާމީގެ ާދިއުމަކީ ާކިޔިިއގެން ާނަން ާމިބިލަށް ނަމުން

ާވިސްނ ވަަޑިއގެންާ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުހަދ  ާމިޤައުމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑވެސްާެދިކާއެގޮތަށްާކޮށްދެްއވައިފިކަުމގައިާވ ނަމަާރަނގަޅުާކަމެއްކަުމގަިއާއަުޅގަ

ާއެންމެާ ާހިނގުުމގެ ާކަންތައްަތއް ާމިފަދަ ާކޯސް ާޫރޓް ާމީގެ ާއ ދެ، ޤަބޫލުކުރަން.

ާރިވެތިާ ާއިސްލ މީ ާމިެވގެންދަނީ ާވިސްނ ކަމަށްވ ނަމަ ާއަސްލުތަކ މެދު ނޑު  2205މައިގަ

ާކަންތައްަތއްާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދުރަށް ާަވއްޓަފ ޅިއ  ާދިރިއުޅުމ  އުސޫލުތަކ އި

ނޑުމެންާދ ންޖެހުމުގެާސަބަބުންާނުކު މެދ ާނަތީޖ ތައް.ާދުނިޔެާމުޅިާަޖމްޢުކޮށްާއަުޅގަ

ާއެބަހުރިާ ާޮގއްސަ ާނުކުެމގެން ާމިަމއްސަލަ ާވެށިތަުކގައި ާެއކިެއކި ބަލ ލިކަމުގަިއވ ނަމަ

ާތެރެއިްނާ ާކުށްތަުކގެ ާބޮޑެިތ ާކުެރވޭ ާދުނިޭޔގަިއ ާޙ ލަތެްއަގއި. ާނުރަްއކ ތެރި ވަރަށް

ާ ާކޮްށފައިހުރިކަމަށް ާކުށްަތއް ާލިބެންހުިރާއެންމެބޮޑެތި ާދިރ ސ ކުރެވި  2210ތ ރީޚު

ާޖިންސީގޮތުްނާ ާެއކުަގއި ާއެުކއްޖަކ  ާކުޑައިރު ާފެންަނނީ ާއަލީގައި މަޢުލޫމ ތުގެ

ާކުރ ާ ާމީހަކު ާދުރުނަމަވެސް، ާއ އިލ އިން ާނުވަތަ ާއ އިލ  ކޮންމެވެްސގޮތަކުން

ާކަންތައްތަކެްއެގާ ާހުންނަ ާހަރުލ ފައި ނޑީަގއި ާސިކު ާއެުކއްޖ ގެ ާސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ

ާއެކަންތަްއާރިފް ާަމރުޙަލ އަކަށް ާފަހުގެ ާއޭނަ ާފަހަށް ާއޭަނ ާއެްކޝަން ލެކްޓް

ާބަލ ލީމާ  ާފަތްފުށްތަށް ާކުށްވެރިންެގ ާބޮޑެތި ާމ ޑަރައިންނ އި، ާބޮޑެތި  2215ކޮށްފައިހުރީ.

ާމިފަދަާ ާމީސްމީހުންނަކީ ާކަހަލަ ާޖެފްރީޖަހުމ  ާޓެޑްޕަްނޑީ ފެނިވަޑަިއގަންނަވ ނެ
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ކ ތެރިާޢަމަލުާހިންގ ފައިާތިބިާމީހުންނަކީވެސްާބެކްރައުންޑްތަެކއްާއަދިާބޮޑެތިާނުރައް

ާކޯސަސްާ ާފުރަތަމަ ާއެްއޗަކީ ާމިދަންނަވ  ާވެގެން. ާމީސްމީހުންކަމުގައި މިކަހަލަ

ާމިއަށްވުެރާ ާފޮރޮޅޭ ާއެަބ ާޙ ލަތަށް ާއަންނަ ާދެން ާމިޙ ލަތު ގޯްސވެގެންދިަޔއީ

ާއޮވެާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާމައްސަލަެއއް ާބޮޑު ާމިއަށްވުރެ  2220ގެްނާނުރައްކ ކަމެްއ.

ާފަރ ތްތައްާ ާހިންގ  ާޢަމަލުތައް ާމިފަދަ ާހަދ  ާބިލެއް ާކަމަކަށް ާމިފަދަ ނުވ ނޭ.

ާގޮތްގޮތ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާޝަރީޢަުތގެާަމޖިލިސްތަކަށްާގެނަސް،ާއެމީުހންނަށްާއެކި

ާހަނިކޮށް،ާ ާދ އިރ  ާމިނިވަންކަމުގެ ާލިބިގެންދ  ާތެރެއިްނ ާޙުދޫދުތަކުގެ އެކި

ާއެންމެ ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއެީއާއެމީހުންނަކީ ާެއއްަޗކަށް ާނުރައްކ  ާމި ާއެނގި، ނަށް

ާސ ފުާ ާބެހޭ ާމީހުންނ އި ާމިަވއްތަުރގެ ާބީދައިން ާއެނގޭ ާަބޑިެއއްކަން ާއެއީ  2225ބޮމެއްކަން

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބިލުަގއި ާއުފ ކުރަން ާވަަރށް ނުޑ ާއަުޅގަ ރެކޯޑްތަްއ،

ާުކށްވެރިން ާފަރ ތްތަކ އިބެހޭ ާމިފަދަ ާއެަބއޮތްވެސްެމ ާދަފްތަރެްއާހުށަހަޅުއްވ ފައި ގެ

ނޑުާގޮވ ލަންާމިކަމ ބެހޭާފަރ ތްތައްާއަމިއްލަާދިރ ސ ކުރައްވ ާ ޝ އިޢުކުރުން.ާއަުޅގަ

ާކުރީެގާ ާމީގެ ާވިސްނ ވަަޑިއެގން ާހަރުކަށިކަމ އެުކ ާވަރަށް ފަރ ތްތަކުން

ާ ާފ އިވެދިޔަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާއަހަރ32ާާުމަރުޙަލ ތަކުގަިއ،  2230ހަކަށް

ށްާޖިންސީާގޯނ ާކޮށްފައިާތިބިާމީހުންާހޯދައިގެންާވަިކާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކުަޑކުދިންނަ

ާފޮޓޯއ އި،ާ ާމީހުންގެ ާއެފަދަ ާޤ އިްމކުރަްއވަިއގެންނަމަވެސް ާކޮމިޝަނެއް ޚ އްޞަ

ާެވއްޓެްއގައިޯތާ ާކޮން ާރަށެްއގެ ާކޮންގޮތަކަށްކަމ އި،ާކޮން ާތިބީ ާމިހ ރު ާމީހުން އެފަދަ

ާއެކިގޮްތގޮ ާމީސްމީހުންނ އި ާއެފަދަ ާއަދި ާފަސޭހަާދިރިއުޅެނީއ އި ާސިޔ ސީގޮތުން ތުން

ާދޫކޮށްެލވިފަިއާ ާުނކުމެވި ާބޭރުތެރެއަްށ ާއެްއވެްސގޮތަކުން ާޤ އިމްކޮްށގެން  2235ގުޅުންތަްއ

ާއެބަިއވެްސާ ާމިބިލުގައި ާހަރުދަނ ކަމ އެކުަގއި ާުނވ ނެގޮަތށް ާބަޔަކަށް ތިބި

ާމިދަންނަވ ގޮތަްށާ ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި ާއަދި ާކަމެއް. ާެއދޭ ނޑު ާއަުޅގަ އިތުރުކުރުމަކީ

ާބޭރުގަިއާކުށް ާމިމަރުޙަލ އިން ާއޮތަތީެވ، ާވ ހަކަ ާޝ އިޢުކުރުމުގެ ާދަފްތަރު ވެރިްނގެ

ާވަރަްށާ ާެއއީ ާނޯުޓކުރުން ާކަންަތއްތަްއވެސް ާުކރީގެ ާއޭގެ ާކަންތައްތަކ އި ތިބި

ާދިވެހިންެގާ ާދިވެހިންނަކީ، ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަންތޯ  2240މުހިންމުކަމެއް.

ާކަން ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމުްނެވސް ާކަންތައްތަްއާހިތުގެ ާއަވަހަށް ާވަރަށް ނޭނގެ

ާބުރ ސްފަތިދުވަސްާ ާކަންތައް ާހިނގ  ާހޮނިހިރުދުވަހު ާބައެއް. ހަނދ ނައްތ ލ 

ާ ާއޮންނަ ާތެރޭގައި ާހަފްތ އެއްގެ ާމިއީ ާހަނދުމަނައްތ ލ ނެ. 6ާއަންނަންވ އިރަށް
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ާވ ހަަކާ ާހިނގ ކަމުގެ ާހޮނިހިރުދުަވހު ާދ ގޮތް. ާވެގެން ާކަންަތއްތަްއ ާތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ާއެކަްނާ ާއަންނައިރު ާބުރ ސްފަތިުދވަހު ާދައްކ ަފއިގޮސް ާހޫނުކޮށް  2245ވަރަށް

ާފެށިފައި.ާ ާދުވަހަކަށް ާއ  ާއޮންނަނީ ާއަންނައިރު ާހޮނިހިރުދުވަހެއް ހަނދ ނެއްނެތް.

ާއަޅުަގނުޑާ ާކުރިން ާސަބަަބކީ ާނުގެންުގޅެްއވީ ާކަންތައްތަކުަގއި ާމިފަދަ އެއުސޫލުން

ާކަންތައް ާިމފަދަ ާފަދައިން ާދުނިޔޭެގާއިޝ ރ ތްމިކުރި ާކުދިން ާއުފެދިެގންދ  ތަކުން

ާއެހެންކަހަލަާ ާފަރ ތުން ާއެކުދިންގެ ާތެރޭން ާމުޖުތަމަޢުގެ ދިރިތިބިއްޖެކަމަށްވ ނަމަ،

ާމުިޅާ ާއަދި ާކުދިންނަށް ާއެހެން ާފުށުން ާއެކުދިންގެ ާއަދި ާކަންތައްަތއް  2250ނޭދެވޭ

ާޙަ ާޤަބޫލުކުރ  ާދުނިޔެ ާެއއީ ާެފތުރިފައިދ ކަން ާގެއްލުންތަކެއް ޤީޤަތެއް.ާމުޖުތަމަޢަށް

ާހެކިތަްއާ ާރިޢ ަޔތްކުރެޭވވަރަށް ާބަރޯސ ކޮށް ާމަްއޗަށް ާޭއގެ ާއަދި ާެއވިޑެންސްހުރި އަދި

ާމުހިންމުާ ާވަރަްށ ާބިލަކީ ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާއެހެންީވމ ، ާކަންތައްތައް. ހުރި

ވ ހަކަފުޅެއް.ާމިދެންނެވިާއުޫސލުންާއަދިާމިބިލ އިާބެހޭގޮތުންާވ ހަކަދަްއކަމުންދ އިުރާ

ާާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގަިއ12ާާިވސްނ ލަންެއބަޖެހޭ  2255ވަނަ

ދިރިހުރުމުގެާޙައްޤު،ާމިމ އްދ ގައިާބަޔ ންކުރ ާކޮންމެާމީހަކަށްާދިރިއުޅުމުގެާޙައްޤ ިއާ

ާފަެހާ ާލިބިގެްނވޭ ާަޙއްޤު ާރައްކ ތެިރކުރުމުގެ ާަނފުސް ާމިނިވަްނކަމ އި އަމިއްލަ

ާ ާމ އްދ 25ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާަބޔ ންކޮށްވަަނ ާމިހެންާަގއި ާގޮުތގެމަތީން. ފަިއވ 

ާއޮްތވ ވެްސާ ާޙިމ ަޔތްކޮށްދީފައި ާމިގޮތަށް ާޙައްޤު ާދިރިުހރުމުގެ ާބައިަގއިވެސް މިއަންނަ

ާ ާތުއްތު ާޙަމ ލ ދިނ8ާާްމިދެންނެވި ާމި ާޭއނ އަށް ާީކއްތޯކުރ ނީ. ާުކއްޖ   2260މަހުގެ

ދަާނުރައްކ ތެރިާޝައިޠ ންާކޮންޮގތަކަށްތޯާއޭނަާމީގެންާދިފ ޢުވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަ

ާކަންތައްތައްާ ާހުރިހ  ާބިލެކޭ. ާމުހިންމު ާވަރަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިވަގުތު ބިލަކީ

ާމިބިލަށްާ ާޮގވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާނިންމުމަށް ާަމސައްކަތް ާމިބިލުގެ ހުއްޓ ލ ފައިެވސް

ާިދވެހިރ އްޖޭެގާ ާމިބިލ އެކު ާނިންމަންއެބަޖެހޭ. ާމިބިލު ާޖ ގަދޭން. އެބަޖެހޭ

ާެތރޭ ާނިޒ މުގެ ާއަވަހަްށާޢަދްލުއިންޞ ފު ާމައްސަަލތަކެްއވެސް ާއެހެން  2265ގައިހުރި

ާގެންނަވ ާ ާއަވަހަށް ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބިލުވެސް ާއިޖުރ ތުގެ ާޖިނ ޢީ ރިޢ ޔަތްކޮށް

ާހުރިހ ާ ާދެއްވެންހުރި ާކަންތައްތަކަްށ ާއެހެން ާގުުޅންހުރި ާމިއ އި ާއެނޫްނވެސް އަދި

ާއަ ާފަރ ތުން ާމެންބަރުންގެ ާތިބި ާމިމަޖިލީހުގަިއ ާީދގެން ާޔަޤީނޭާލުޔެއް ނޑަްށ ުޅގަ

ާޚ އްަޞގޮެތއްަގއިާ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާކޮށްެދއްވ ނޭ.ާހަމަ ާމިކަން މިޤައުމަށްޓަކައި
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ާދެންއޮތްާ ާއޮތަތީވެ. ާމިބިލު ާމައްޗަށް ާއެންމެންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ  2270މެންބަރުން

ާމައްސަލައަކީާަބއެއްމީހުންާބަެއއްކަހަލަާޙައްޤުތަުކގެ....

ާ

ާވަގުތު....ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއިސްލ މީާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެބަދޭ. ާގޮވ ލަމުން ާދިނުމަށް ާޢަދަބުތައް ާބަެއްއގޮތަށް ާދައްކ   2275ާވ ހަކަ

ާދިނުމަށްާާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސަިއންާ ާމިކަމަށް ާއަަދބު ާއަދަބަކަށް ާއެންމެބޮޑު ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާޝަރީޢަތުން

ާފިކުރުާާގިނަާވަރަށްާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާިވސްނުމ  ާރައްޔިތުންގެ ާޢ ންމު ާޮގވަމުންދޭ. ފަރ ތްތަކުން

ާކުޑަުކޑަާ ާހިތަށްއަރ  ާހަަމ ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ާިވދިގެން ާމިއ އި ާމިހެން. ހުރީވެސް

ާފަސ ދަތަކ ާ ާބޮޑެތި ާބޮެޑތި ާމަްއޗަށް ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަމޭ. އެްއޗެއް

ާކީރިތި ާމީހުންނ އިމެދު ާކުރިމަތިކުރ  ާނުރައްކ ތަްއ ާޤްރުޢ ންގައި  2280ތަޢ ލ ާهللا

ާ ާޞޫރަތުގެ ާއަންަގވ ފަިއވޭ،ާއަލްމ ޢިދ  ާޢ ޔަތުގައި.22ާާވަޙީކުަރއްވ  އ ިއާهللاާަވނަ

ާއުޭޅާ ާފަސ ދަކޮށް ާމީހުންނ އި،ާބިމުގައި ާއުޅޭ ާހަނުގރ މަކޮށް ާރަސޫލ އ އި އެކަލ ނގެ

ާމެރުމޭާ ާއެއުރެން ާެމރުމޭ. ާއެއުރެން ާކަށަވަރީ ާވ ކަން ާޖަޒ އެްއކަމުަގއި މީހުންގެ

ާބުިރކުރުމޭާާނުވަތަ ާއަތްފައި ާއެއުރެްނެގ ާތަފ ތުކޮށް ާނުވަތަ ާއެުރވުމޭ ޞަލީބަށް

ާހުރިާ ާދުނިޔެމަތީގައި ާެއއުރެންނަށް ާއެީއ ާފޮނުވ ލުޭމ. ާރަށުން  2285ނުވަތަ

ާހުއްޓޭ.ާ ާައޒ ބު ާބޮޑުެވގެންވ  ާެއއުރެންނަށް ާއ ޚިރަތުގައި ނިކަމެތިކަމެއްކަމުަގއޭ.ާއަދި

ާއަ ާޮއއްވ ، ާބަސްުފޅު ާވަީޙގެ ާނުރައްކ ތެރިާމިފަދަގޮތަކަށް ާމިފަދަ ޅުަގނޑުމެްނ

ާދޫކޮށްާ ާދަށުން ާނިޒ މެއްގެ ާޕެރޯލް ާވަކި ާއެކަހެރިކޮށް ާމީހުން ާހިންގ  ޖަރީމ ތައް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާނެތް. ާފުޞަެތްއ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާކުރުމަކަްށ ާކަންތައް މިކަހަލަ

 2290ާމެންބަރުާބިލުގައިާއެކަަށއަުޅްއވ ފަެއއްާއެަބއޮތްާޕެރޯލްގެ...

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ

ާދެްއިވާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެއަށް. ާތ އީދުކުރަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދެން. ާފުރުޞަތުވެސް

ާވަރަޙްާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސަިއންާ ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް ާޝުކުރިްއޔ . ާބޮޑަްށ ާވަރަށް  2295ާهللاާމަތުފުރުޞަތަށް

ާވަބަރަކ ތޫ.ާާމަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން:
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޤްތިޞ ީދ2924ާާޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީއ އި ާގަވ އިދު ަގއި

ާސަމ ލުކަމަށްާ ާއަޅުަގނޑުެގ ާއަމީންޢ ންމު ާވ ހަކަ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާފެށުމަށް ކޮމިޓީ

ާ ާއެހެންީވމ ، ާމެންބަރުންާގެނަސްދެްއވައިފި. ާޢިއްަޒތްތެރި  2300އެކޮމިީޓގެ

ނުޑާދެންާފުރުޞަތުާމިއަުރވަނީާމ ފަންނުާއުތުރުާ ވަަޑއިގެންެދއްވުންާއެދެން.ާައުޅގަ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީ.ާ

ާ

ާމެންަބރުާ ާދ ިއރ ގެ ެުރު ާއުތު ާއ ދެމ ފަންނު ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާކުޑަކުދިންނަށްާ،

ާކުރ ާާއިމްތިޔ ޒްާފަޙުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަިނޔ ތައް ާއަނިޔ ތަކަކީ ާޖިންސީ ާއަނިޔ އ އި ާއަނިޔ އ ިއާނަފުސ ނީ  2305ޖިސްމ ނީ

ާމިާ ާކަމެއް. ާކުްށވެރިކުރ  ާދަރަޖައަށް ާއިންތިޚ  ާއެކަމަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ކުރުމަކީ

ާފުރުޞަތެ ާމިފަދަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމުޖުތަމަޢުގައި ާުނވ ނެ.ާއިސްލ މީ އްދީގެން

ާދ ދިާ ާއ ދެ، ާނުވ ނެ. ާކޮށްގެނެްއ ާޓޮލަރޭޓް ާމިކަންކަން ާމިކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާކުއްޖަުކާ ާތުއްތު ާތުއްތު ާކުޑަުކޑަ ާސަބަބުން ާޢަމަލެއްގެ ާމިފަދަ އިހަކަށްދުވަުހވެސް

ާޒިންމ ވ ާ ާހިންގުމުގައި ާޖަރީމ  ާޖަރީމ ަގއި ާއެ ާއެހެންކަުމން، ާިނޔ ވެަފއި.  2310އެވަނީ

ާފަ ާއަދަބުާހުރިހ  ާޙައްޤު ާއެފަރ ތްތަކަށް ާއަދި ާކުށްވެރިކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ރ ތްތަކެއް

ާކުޅުުދއްފުށިާ ނޑިވަުޅަގއި ާމިދަ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަޅުގަ ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ާމިފަދަާ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކަ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެުކާ އިާބިލެއް ނުޑ ާއަުޅގަ އެމަނިކުފ ނަށް

ާފ ހަގަކުަރއްވ ަފިއާ ާކަްނކަން ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމިބިލުގައި ާދަންނަވަން.ާއަދި  2315ޝުކުރު

ާޖިންީސާ ާއަނިޔ ، ާކުަޑކުދީންނަށް ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ވ ކަްނވެސް

ާގެާ ާގިަނގުަނ ާވަރަްށ ާއެކުދީންނަށް ާކުރުމުން ާޚ އްޞަކޮށް ާއަނިޔ ަތއްާއަނިޔ  އްލުން

ާައޅުަގނުޑާ ާތެރޭަގއި ާޭއގެ ާގޮތުންވެސް.ާއަދި ާގޮތުންނ އިާޖިސްމ ނީ ލިބޭާނަފްސ ނީ

ާމިފަދައިްނާ ާއަނިޔ  ާއެުކއްޖަކީ ާގޮުތގައި ާުކށްވެރިެއއްގެ ާއަމިއްަލއަށް ފ ހަގަކޮށްލަން

ާދެެކޭވގޮތްވޭ.ާ ާއަިމއްލައަށް ާގޮުތގަެވސް ާކުށްވެިރއެއް ާއަމިއްަލއަށް ާކުއްޖަކީ  2320ލިބުނު

ާމ ފަހުންވެސްާއަ ާއޭެގ ާހ ދިސ  ާުކއްލިައކަށް ާއެުކއްޖަކަށް ާހ ދިސ  ާއެހެންމެ ާހަމަ ދި

ާހަމަާ ާލިބެމުންދޭ. ާގެްއލުން ާއެުކއްޖ އަށް ާއައިސް ނޑިައށް ާސިކު ާކުއްިލއަށް ކުއްލި

އެހެންމެާބިރުވެރިާހުވަފެންާަތކުރ ރުކޮށްާފެންނަމުންވެސްާެއކުދީންނަށްދޭ.ާއަދިާހަމަާ
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ާލިބިފައިާ ާއަނިޔ  ާދިމ ވޭ.ާމިގޮތަށް ާވ ގޮތްވެްސ ާމަޙްރޫމް ާނިދިން ާކުދީންނަށް ވަ

ާބޮުޑވުމުންާ ާއެކުދީން ާގޮތުަގިއވެސް ާބައެްއގެ ާނުކުޅެދުންެތރި ާގޮތުން  2325ޖިންސީ

ާތަދުވުންާ ާލިބި ާއަނިޔ  ާެއކުދީންނަށް ާގޮްތގޮތުން ާއެކި ާއެހެންމެ ާހަމަ ވ ގޮްތވެްސވޭ.

ާލިބުނު ާއަނިޔ  ާިމގޮތަށް ާއަދި ާޖެހޭގޮްތވެްސވޭ. ާއެިކާާއިޙްސ ސްކުރަން ކުދީން

ާގެއްލުންީދާ ާނަފްސަށްވެސް ާއަިމއްލަ ާއެކުދީން ާދިއުމުންވެްސ އުމުރުފުރައަށް

މިސ ލަކަށްާކަޓަރުާއެޅުންާފަދަާކަންތައްތަްއާއަިމއްލަާނަފްސަށްާގެއްލުންާދިނުުމެގާ

ާމިކަންކަްނާ ާދުނިޔޭގެ ާއެީއ ާހިންގ ތަން ާައމިއްލައަށް ާއެކުދީން  2330ޢަމަލުތައްވެސް

ާފަރ ތްތަކު ާއަމިއްލައަްށާދިރ ސ ކުރ  ާއެހެންމެ ާހަމަ ާކަންކަން. ާފ ހަގަކުރ  ން

ާވަިކާ ާއުމުރުގެ ާކުދީން ާލިބިފަިއވ  ާއަނިޔ ތައް ާމިަފދަ ާދިމ ވޭ. މަރުވ ގޮްތވެސް

ާސަބަބުންާ ާގެއްލުުމގެ ާޖިސްމ ނީ ާލިބުނު ާައނިޔ ތަކުން ާއެފަދަ ާދިޔ މ ، ހިސ ބަކަށް

ާކަން ާމިފަދަ ާއަދި ާދިމ ވެފަވޭ. ާގޮތްެވްސ ާމަރުވ  ާއެކުދީންާއަމިއްލައަްށ ތައްތައް

ާދިރ ސ ާ ާމިފަދަ ާދުނިޔޭގެ ާބަދަލުވ ތަން ާމުޖްރިމުންނަށްވެސް ާމީގެ  2335ބޮޑުެވގެން

ރިޕޯޓްތަކުންާދައްކ .ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާވަރަށްާބޮޑެތިާގެއްލުްނތަކެއްކަންާކުދީންނަށްާ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާދެން ާޤަބޫލުލުަރން. ާދެކެން ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުގައި ލިބެމުންދ 

ާވިދ ޅުިވާފ ހަގަކޮ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުމުގައި ާބިލު ާހުށަހެޅިފައިވ  ށްލ ނަން

ާމިފަދަާ ާުކއްޖ  ާނިޔ ވި ާއިހަކަށްދުވަހު ާދ ދި ާހިނދު ާބަދަލުވ  ާޤ ނޫނަކަށް މިބިލު

ާނަންދިނުން.ާ ާމިބިލަށް ާނަމުަގއި ާުކއްޖ ގެ ާނިޔ ވި ާސަބަބުން  2340ހ ދިސ އެްއގެ

ާތ ޢީ ާަވރަށްބޮޑަށް ާއެކަމަށް ާއ ދެ،ާއަޅުަގނުޑވެސް ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާކުރ  ދު

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ނޑު ާައޅުގަ ނޑަައޅ ފަިއވ ކަން ާކަ ާކުްށތައް ާގިނަ ާވަރަށް މިބިލުގައި

އެހެންނަމަވެސްާބަެއއްާއަުޅަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާކަހަލަާކުށްކުށްާކުށެްއގެާ

ާއަުޅގަ ާއެވ ހަކަވެސް ާނެތީމ ، ާފެންނަން ާވ ތަން ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ނުޑާގޮތުަގއި

ާއެަބއޮޭވާ ާކުރުމުގައި ާމ ނަ ާޢަމަލު ާޖިންސީ ާމިބިލު ާދަންނަވ ލަން.  2345ފ ހަގަކޮށްލ 

ާއަިދާ ާބަސްތައްެވސް. ނޑައަޅ ަފއިވ  ާކަ ާކުށްކުށް ާަބެއއް ާހިމެނިފައިވ  މިބިލުގައި

ާބެލެވޭާ ާޢަމަލުކަމަށް ާޖިްނސީ ާއެބަވޭ ާބަޔ ންކޮށްފައި ާފުޅ ގޮތެްއގަިއ ާވަރަށް އެހެންމެ

ާޖިންސީ ާކަމަކީެވސް ާގޮަތކަށް.ާާކޮންމެ ާކަހަލަ ާދޭހަވ  ާމ ނަ ޢަމަލެއްކަމުގަިއ

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާތަނެއް ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ  ާގޮތުަގއި ާކުށެްއެގ ާެއއީ އެހެންނަމަވެސް

ާއަިނޔ ވެިރާ ާގަދަކަމުން ާގޮުތގަިއ ާމިސ ލެއްގެ ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ  2350ނުފެންނ ތީ
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ކަށްާމިފަދަާޢަމަލެއްާހިންގ ާގޮތެްއގައިާރޭޕްާކުރުންާފަދަޮގތަށްާޢަމަލުކޮށްގެންާކުއްޖަ

ނުޑާފ ހަގަކޮށްލަން.ާ ާއަުޅގަ ާދެން ާނެތީމަ ާަބޔ ންކޮށްފައި ާގޮުތގައި ާކުށެްއގެ ހިންގުން

ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއާ ާެއކަން ާމިބިލުގައި ާެދކޭގޮުތގަިއާވަރަްށާމުޙިންމުކަމެއް އަޅުަގނޑު

ާއެކަ ާއެއަށް ާއަދި ާއޮތުން. ާަކނޑައަުޅއްވ ަފއި ާގޮތުން ާކުށެްއގެ ާވަރަށްާއޮތުން. ށޭނެ

ާފ ހަގަކޮށްެލވޭާ ާއަުޅަގނޑަށް ާއަދި ާއޮތުން. ާަކނަޑައޅ ފައި ާއަދަބެއް  2355ވަރުގަދަ

ާޖިންސީާ ާރައްދުކޮށްދޭ ާބަސްތައް ާބަސްަތކުން ާމެދުގައި ާކުޑަުކއްޖަކ  މިސ ލަކަށް

ާކުެށްއގެާ ާކުރުަމކީވެްސާެއއީ ާަރއްދުކުރ  ާބަސްތައް ާކުރ ކަަހލަ ކަންކަމަށްާސަޖެސްޓް

ނަޑއަޅ ފަާ ާކަ ާމުޙިންމުކަމެއްާގޮތުަގއި ާވަރަށް ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ އި

ާކުދީންނަށްާ ާއެުކގަިއ ާޝައުޤުވެރިކަމ  ާޖިންސީ ާއެެހންމެ ާހަމަ ާދެކެން. ކަމުގަިއ

ާގޮތުަގއިާ ާކުށެްއގެ ާެއީއެވސް ާވެއްޖެނަމަ ާސ ބިތު ާއެކަންކަން  2360ބެލުންވެސް،

ާއޮތު ާަކނަޑއަޅ ފަިއ ާޢަދަބެއް ާއެއަށް ާއަދި ާއޮތުން. ނަޑއަޅ ފައި ނޑުާކަ ާއަުޅގަ މަކީ

ާވީނަމަވެސްާ ާކަމަށް ާކުޑަކުއްަޖކު ާއެހެންމެ ާމުޙިންމުކަމެއް.ާހަމަ ާގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރ 

ާތަންތަނުަގއިާ ާޕްރައިވެޓް ާޕްރައިވެސީ ާއެހެން ާޮއންނ ނެ. ާޕްރަިއވެީސއެއް އެުކއްޖ ގެ

ާޖިންސީާ ާއެއީ ާބެލުން ާކަންކަން ާެއކުރ  ާެއކުއްޖަކު ާސިއްރުން ާއިުރގައި އުޅޭ

ާއެހެންވީމަ،ާާނިޔަތެއްަގއި ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުެށއްކަމުަގއި  2365ބެލުމަކީ

ާކަމެއްކަމުަގއިާ ާުމޙިންމު ާލިއުމަކީ ާކުށެްއކަމުަގއި ާަކނަޑެއޅި ާޢަދަބެއް އެއަްށވެސް

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާއ ދެ، ާއަިދވެސް... ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަަކ ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނުޑ

ާނޑުާއިށީންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާަވގުތުާހަމަވުމ އެކުާއަުޅގަ

ާ

ާޤ ނޫނެއްާާގަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާކުްށކުރަނީކީެއއް ާމީހުން ާކުްށކުރ  ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2370ާޝުކުރިއްޔ 

ނެތިގެނެއްނޫން.ާކުަޑކުދީންނަށްާޖިންސީާގޯނ ާކުރ މީހުންާހަމަގައިމުެވސްާާއެކަްނ،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއީވ ާަޢބްދު

ާޒަ ާކުރަނީ ާގޯނ  ާއިންސ ނިއްޔަތުކަެމއްާޖިންސީ ާމިންވަރެްއެގވެްސ އްރެްއގެ

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާމިއަދަކީ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއެންމެންވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނެތިގެންކަން

ާއޮްތާ ާވ ހަކަދައްކ ން ާއަުޑން ާއެއް ާމަޖިލިސް ާިޢއްަޒތްތެރި ާމިރައްޔިތުންގެ ހީވަނީ

ާއަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހީވަނީ. ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ނޑުމެންާދުވަސްހެން  2375ުޅގަ

ާކުރަމުންާ ާހަޅުތ ލު ާުއފުލ  ާައޑު ާދިވެހިރައްޔިތުން ާމިއަދު ާކަންކޮުޅަގއި ާެއކި ރ އްޖޭގެ

މިދަނީާމިމައްސަލ ގައި.ާުކޑަާކުއްޖ އަށްާުތއްތުާުކއްޖ އަށްާޖިންސީާގޯނ ާކުރ ާމީހ ާ
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ޖިންސީާގޯނ ާކޮށްފައިާކޯޓ ާަހމައިންާމިބުނަނީާހެއްކެއްާނެޭތ.ާޖިންސީާއަނިޔ ކުރ ާ

ޑަކުއްޖ އަށްާޖިންސީާޯގނ ާކުރ ާމީހ ާއަނެއްކ ާރަށުގެާދޮންވެލިާގޮޑުދޮށުަގިއާމީހ ާކު

ާމަޙްރޫމްާ ާިދރިއުޅުމަކުން ާއުފ ވެރި ާއުމުރަށް ާމުޅި ާުކްއޖ  ާތުއްތު ާހިނގ ލ .  2380ހިނގ ލަ

ނޑަށްާމިބިލުންާބަލ ލެވޭާތ ނަގއިާމިބިލުެގާ ވެގެންދަނީ.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާއަުޅގަ

38ާާ ާމ އްދ އ އި ާކުޑަކުއްޖ އަށްާާަވނ42ާަވަނަ ާހެކިބަހަށް ާކުޑަކުދީްނގެ މ އްދ އިން

ާވަރަށްބޮުޑާ ާއެުކއްޖ ެގާހެކިބަހަށް ާކުއްޖ އަށް ާުކއްޖ އަށް،ާތުްޙމަތުކުރ  ާމިލިބޭ އަނިޔ 

ބަރުދަނެއްާއެބަދެވޭާައޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ ާތަނުގައިާމިއީާަވރަށްާބޮޑުާކުރިއެރުމެއް.ާ

ާ ާގ16ާޮމިބިލުގެ ާބަޔ ންކުރ  ާމ އްދ ގަިއ ާވަނަ ާއަސ ީސގެ ާޤ ނޫުނ  2385ވަަނ37ާާތުަގއި

ާުކޑަކުދީންނަށްާ ާޙައްޤެއް ާލިބިފަިއވ  ާރައްޔިތަކަށް ާދިވެހި ާކޮންމެ ާން ާ)ނ( މ އްދ ގެ

ޖިންސީާއަނިޔ ާކުރ ާމީހ އަްށާއޭނ ގެާކިބައިންާމިފަދަާޙަްއޤެއްާއެބަާިނގުަޅއިގަނޭ.ާ

ާގެެނވޭ ާތުޙްމަތެއްަގއި ާމިފަދަ ާޙައްޤެއް ާހަނުހުރުމުގެ ާނުދީ މީހަކަށްާާމަޢުލޫމ ތެއް

ާހަމަާ ާމިއަށް ނޑު ާައޅުގަ ާނުކުރެޭވ. ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނަޑަކށްވެސް ާވ ނޭކަމީ އޮެވގެން

ާ ާބިލުގެ ާކުރަން. ާތ ޢީދު 17ާާފުރިހަމައަށް ާއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނު ާމ އްދ ަގއި  37ާ2390ވަނަ

ާނިގުޅައިގަނޭ.ާ ާއެބަ ާޙައްޤު ާލިބިދޭ ާ)ރ(ާއިން ާމ އްދ ގެ ާފަހުނ13ާާްވަނަ ގަިޑއިރު

ާހައްޔަ ާމީހަކު ނޑަކަްށވެްސާމިފަދަ ާއަޅުގަ ާލިބިގެްނވ ނޭަކން ާޙައްޤު ާދޫވުމުގެ ރުން

ާ ާމިބިލުގެ ާނުކުރެވޭ. ާހައްޔަުރ27ާާޤަބޫލެއް ާދަށުން ާމިޤ ނުނުގެ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާހީވަީނާ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކުރުމަށްފަހުވެސް، ާތަންފީޒު ާޙުކުްމ ާއޭނ  ާމީހަކު ކުރެވޭ

ާބެ ާމިކަމ  ާނ ޒިމްވެސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  2395ހޭގޮތުންހެންާމުލަކަތޮޅުގެ

ާ ާމިބިުލގެ ާހައްޔަރެްއ27ާާވ ހަކަދެްއކެވީ. ާމިފަދަ ާބަޔ ންުކރޭ ާއެބަ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާލިބިދ ނޭާ ާމުޖަތަމަޢުއަށް ާކުރުމަށްފަހުވެސް ާތަންފީޒު ާޙުކުމް ާއޭނ  ާމީހަކު ކުރެވޭ

ާއަމުރެްއާ ާދިއުމުގެ ާބަލަމުން ާއަދިވެސް ާއޭނ  ާދަޢުލަތުން ގެއްލުމަކަށްަޓކައި

ާއަޅުާ ާމިފަދަާނެރެވޭކަމަށް. ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާމީހަކު ާމިފަދަ ާބޭނުމެއްނުވޭ ނޑުމެން ގަ

ާއެންމެާ ާދުވަހަކަށްވެްސ ާއެންމެ ާހީވަންޏ  ާބިރު ާކަމުެގ ާހިންގ ފ ނޭ  2400ޢަމަލެއް

ާަރއީްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެރެވޭކަށް. ާމުޖްތަމަޢުއަށް ާއަުލން ާމިމީހ  ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް

ާ 48ާާމިބިލުގެ ާޤ ނޫނުގެ ާއެބަބުނޭ ާމ އްދ ގަިއ ާކޮންމެާވަނަ ާކުރެވޭ ާޙުކުމް ދަށުން

ާވ ަހކަ.ާ ާއޮންނަންވ ނޭ ާޝ ޢިއުކުެރވެން ާޢ ންމުކޮށް ާމަޢުލޫމ ތު ކުށްވެިރއެްއގެ

ާމިފަދަާ ާޤަބޫލުކުރަން ާހަމަ ާއެންމެންެވސް ާއަުޅަގނޑުމެން ާަރއީސް ޢިއްޒަތްތެރި
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ާމަޢުލޫމ ތުާ ާފުރިހަމަ ާމީހަުކގެ ާކުރ  ާގޯނ ެއއް ާިޖންސީ ާކުޑަުކއްޖަކަށް  2405އަނިޔ ެއއް

ާ ާއެބަފެނޭާޢ ންމު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިހ ރުވެސް ާޖެހޭނެ. ާހުންނަން ާހަމަ ކުރެވެން

ކުޑަުކއްޖ އަށްާވުރެންާކުށްކުރ ާމީހ ާއެއްބައިާފަހަރަށްާއެބަާހިމ ޔަތްާކުރެވޭ.ާސީދ ާ

ާކުޑަުކއްޖ އަްށވުރެންާ ާމީހ  ާކުށްކުރ  ާނަމަވެސް ާޮގތުން ާނުސީދ  ާނަމަވެސް ގޮތުން

ާއަޅުގަާ ާކުެރވޭތަން ާހިމ ޔަތް ާަރއީްސާބޮޑަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަފެނޭ. ނޑުމެންނަށް

ާއިސްކަްނާ ާއެބަ ާަޙއްޤަށް ާހަނިވޭ.ާކުޑަކުދީންގެ ާއެބަ ާމިޖ ގަ ާމިބިލުން  2410ހުށަހެޅިފައިވ 

ާފުރިހަމައަށްާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާހަމަތަކަށް ާައސްލުތަކ އި ނޑު ާމައިގަ ާމިބިލުގެ ދެވޭ.

ާއެވި ާމެންބަުރންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެނިހެން ދ ުޅވީހެންާތ ޢީދުކުރަން.

ާއިޞްލ ޙަީކާ ާހަމައެކަނި ާއެބައޮތް. ާމިބިލަށް ާތ ޢީދު ާފުރިހަމަ ާހަމަ އަޅުަގނުޑެގވެސް

ވަނަާމ އްދ ގައިާެއބަާބަޔ ންކުރޭާރުޙުންދޭާއުމުުރކަމުގަިއާބަޔ ންކޮށްފަިއ13ާާބިލުގެާ

ާ ާމިއޮތީ 22ާާމިބިލުގައި ާުނކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ނަޑކަށް ާއަުޅގަ  2415އަހަރުެގ22ާާއަހަުރ.

ާޚ އްޞަކޮްށާކުޑަުކއްޖެއްާ ާކަންކަމަށް ާެއކިެއކި ާދިރިއުޅުމުގެ ާޭއނ ގެ ނޑި ާސިކު ގެ

ާވަުރެގާ ާއަސަރުކުރ ނޭ ާދިރިއުޅުމަށް ާމުޅި ާޭއނ ގެ ާހަރަކ ތްތަކަށް މިބ ވަތުގެ

ާވަރަކަްށާ ާދެވޭނޭ ާުރޙުން ާއަދި ާފ ޑުިކޔޭނޭ ާކިޔޭނޭ ާޮގތް ާފުރިހަމައަށް ކަންތައްތަކަށް

ާޤަބޫ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާތަނަވަްސވ ނޭކަމަްށ ނިޑ ާިޢއްޒަތްތެިރާސިކު ލެއްުނކުރެވޭ.

ާ ާއުމުރަކީ ާދެވޭ ާރުހުން ާހުށަހަަޅނީ ނޑު ާއަުޅގަ 22ާާރައީސް،  2420އަހަރަށ25ާާްއިން

ާއޭނ ެގާ ާޅަފަތުގަިއ، ާއޭނ ެގ ާކުަޑކުއްޖަކު ާއެދެނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާޖައްސަން މައްޗަށް

ނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނީާ ޅަފަތުގެާދިރިއުޅުންާކުޑަުކއްެޖއްގެާގޮުތަގއިާހޭދަކުރުމަށްާއަޅުގަ

ާޤ ނޫނީާޙި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެވެންޖެހޭ. ާއެބަ ާއެކުދިންަނށް މ ޔަތްތަކެްއވެސް

ާހޭދަކުރުމަށްާ ާިދރިއުޅުން ާއޭނ ގެ ާޅަފަުތގަިއ ާކުަޑކުއްޖަކު ާއޮންނ ނެ ޒިންމ އެްއވެސް

ާއެންެމާ ާއޮތް ާޙިމ ޔަތްުކރެވެން ާގޮުތަގއި ާކުަޑކުއްޖެްއގެ ާޅަފަތުަގއި ާއޭނ ގެ  2425ދޭން.

ާދިގު ާއެންމެ ާއެަބާާގިނަދުވަހަކަްށ، ާއެކުއްޖަކު ނޑުމެން ާއަޅުގަ މުއްދަތަކަށް

ާ ާމިބިލުގެ ާއޮތީ ާދަންނަވ ަލން ާައޅުަގނޑު ާކަމަކަށް ާދެވަނަ 32ާޙިމ ޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ.

ާވަރަށްބޮަޑްށާ ނޑު ާައޅުގަ ާވ ހަކަދެެކވޭ. ާއެބަ ާބެހޭގޮތުން ާހެކިބަހ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ނ ާައޅުގަ ާޝަރުތުތަކަށް ާހުރި ާބަޔ ްނކުރެވިަފއި ާމީގައި ާވަރަށްޮބޑަށްާތ އީދު ޑު

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާއޮތީ ާދަންަނވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެްސ،  2430ތ އީދުކުރަން.

ާއެަބާ ާއަނެއްކ ވެސް ާތަފ ތެްއ ާއުމުރުގެ ާވަރަކަށް ާކޮންެމވެސް ފެންނަގޮތުގައި



 91 

ާ ާފެންނަގޮުތގައި ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަށް، އަހަރުެގ2ާާގެންނަންޖެހޭ.

ާގޮތުގަާ ާހެކިބަހެއްގެ ާއެކަނި.ާތުއްތުކުއްަޖކަށް ާކަރުނަ ާޭއނ ގެ ާއޮންނ ނީ ާދެވެން އި

ާ ާެދވިދ ނެ.22ާާއެހެންނަމަވެސް، ާބަޔ ނެއް ާފަހަރެްއގަިއ ާުކއްޖަކަށް އަހަުރގެ

ާކޮންމެވެްސާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާއެދެން ާވަަރށްބޮޑަށް ނޑު ާއަުޅގަ  2435އެހެންވީމަ،

ާކޮންމެވެސް ާމިކަމ ބެހޭގޮތުްނ ާދިރ ސ ކޮށްލަްއވ  ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ވަރަކަށްާާވަރަކަށް

ނޑުާެއދެން.ާ ާވ ހަކަދަްއކ ލަންާއަުޅގަ

ާ

ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2440 

ާހަމަާާގަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަމުން ާޝުކުރިްއޔ . ާއ ދެ،

ާބިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاާއީވ ާަޢބްދު ާމި ާައޅުަގނަޑށް ާއޮތީ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާދަންނަވ ލަން ާފުރިހަމަޭއ. ާވަރަށް ލު

ނޑުމެންާއެަބާ ނޑަެއޅިގެންާުގޅިފައިހުރިާއެހެނިހެންާކަންތައްތަކެއްާއަުޅގަ ބިލ އެކުާކަ

ާޢަމަލުާ ާޒ ތުގެ ާމިފަދަ ާަޗއިލްޑް ާވިސްނޭގޮތުަގއި ނަޑށް ާއަޅުގަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ.

ާއަޅުަގނޑުެމން ާހުއްޓުމަށްވެސް ާކުރިން ާހިނގުމުގެ ާފިޔަވަޅުތަކެްއާހުއްޓުމަށް،  2445ނަށް

ާފެށެންޖެހޭނެ.ާ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްތަެކްއވެސް ާޕްރިވެންޝަން އެޅޭނެ.

ާހެދެންޖެހޭ.ާ ާއެބަ ާރަނަގޅަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ޫނނެއް ާޕްރޮޓެކްޝަން ޗައިލްްޑ

ާކުށްވެރިޔ ާ ާއަދި ާކުރެވެްނޖެހޭ. ާތަމްރީނު ާއެބަ ާމިކަުމގައި ާވަކީލުން ޤ ޟީންނ އި

ާއެަބާާއިޞްލ ޙުކުރުމުގެ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މަސަްއކަތްަތކެްއވެސް

ާމީހެޭކާ ާިއސްލ ޙްކުރެވޭނޭ ާމީހަކީ ާމިފަދަ ާހ ލަެތއްަގއި ާއެްއވެސް  2450ކުރަންޖެހޭ.

ާކުށެްއވެސްާކުރ ާމީހަކީާ ާއަްނނަނީކީނޫން.ާއެކަމަކުާކޮންމެ އަޅުަގނުޑގެާހިތަށްވެސް

ާގެން ާބަލަމުން ާއަދި ާސަރުކ ރުްނ ާވަރަށް ާދުވަަހކުންާކިތަންމެ ާކޮންމެވެސް ދިޔަްސ

ާއެމީހަކީާދޫވ ނެާމީހެއް...

ާ

 2455ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއަޅުަގނުޑާާގަލޮޅުާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާވިސްނ ލުންވެސް ާފުރިހަމައަށް ާއަދި ާކަންތައްތަކަށް ާމިފަދަ ާއެހެންވީމަ،

ާދެން.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވަރަށްބޮޑަށްާއެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاާއީވ ާަޢބްދު
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ާ

 2460ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާދެންާލިސްްޓގައިާއޮތްާޢިއްޒަތްތެިރާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާޖެހިއްޖެކަމަށްާ ާފަށަން ާއަލުން ާސިސްޓަމް ާއެރުވުމުގެކުރިން ާފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ާެއހެން ާވިދ ޅުވެއްޖެ. ާއެބަޖެހޭާއަމީންޢ ންމު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުޑަހިނދުކޮެޅއް ވީމަ،

ާއަޅުަގނުޑާ ާދެން ާޝުކުރިްއޔ . ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެކަމުަގއި. ހޭދަކޮށްލަން

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާކެނދިުކޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .

ާ2465 

ާރައީާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކަމަކަށްާޝުކުރިއްޔ  ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާހަމަ ނޑުެވސް ާސް.ާއަުޅގަ

މިވަރުގެާމުހިންމުާބިލެއްާވަރަށްާމުހިންމުާވަގުތެއްަގއިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިދެއްވީީތާާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަޅުަގނުޑވެްސާ ާޝުކުުރއަދ ކުަރން. ާވަރަށްބޮޑަށް ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާނުރައްކ ތެރިކަމެްއެގާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާވަަރށް ާވ ހަކަ، ާކަމެްއގެ ާބޮޑު ާވަރަްށ ީއ

ާލިބުނުާ ާދެކުއްޖަކަށް ާެއއްުކއްޖަކަްށ ާމިއީކީ ާމިދައްކަނީ. ާމިތ  ާައޅުަގނޑުމެން  2470ވ ހަކަ

ާމުިޅާ ާވ ހަަކއެއްނޫން. ާދެއ އިލ ެއއްެގ ާއެްއއ އިލ އެްއ ާވ ހަަކއެއްނޫން. ގެއްލުމެްއގެ

ާއަ ާވ ހަކަ ާމުސްތަޤްބަލުގެެވްސ ާމިދައްކަނީ.ާޤައުމުގެ ާމިތ ނ ޅުަގނޑުމެްނ

ާލިބޭާ ާަޅއުމުރުަގއި ާކުއްެޖއްގެ ާޤަބޫލުކުރަން ާެއއްބަސްވަން، ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ާދިރިުއޅުމަށްާ ާމުޅި ާއޭނަގެ ާސަބަބުން ާއަނިޔ އެްއގެ ާނަފްސ ނީ ާޖިސްމ ނީ، މިކަހަލަ

ާތަޖުރިބ ކ  ާމިކަމުގެ ާވ ހަކަދައްަކއިފީމު ާމިތ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ  2475ރުންާއަސަރުކުރ ނެކަން.

ާޖިންސީާ ާމިކަހަލަ ާސަބަބުން، ާއަނިޔ ެއއްގެ ާލިބޭ ާޅައުމުުރގައި ޤަބޫލުކުރެއޭ

ާއެކުއްޖ ާ ާސަބަބުން ާއަނިޔ އެްއެގ ާނަފްސ ނީ ާނޫނީ ާސަބަބުން އަނިޔ ެއްއގެ

ާެއީއާ ާކުށްވެރިންނަށް. ާބޮޑެތި ާމުޖުރިމުންނަށް، ާބޮޑެތި ާއެބަހުއްޓޭ ބަދަލުވެގެްނގޮސް

ނޑުމެން ާައުޅގަ ާދޭތެރޭާާޙަޤީޤަތެއްކަމަށްވ ނަމަ ާުމސްތަޤްބަލ  ަޤއުމުގެ

ާބުނަމުންާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާސަބަބަކީ، ާސަބަބެއްނެތް. ާއެްއވެސް  2480ކަންބޮޑުނުވ ްނވީ

ާމިއަުދގެާ ާުމސްތަޤްބަލަކީ ާމ ދަމ ގެ ާމުްސތަޤްބަލަކީ، ާމިޤައުމުގެ މިދަނީ

ާމިކަހަލަާ ާޤަބޫލުކުރަން ާވަރަށްޮބޑަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެސަބަބަށްޓަަކއި ތުއްތުކުދިންނޭ.

ާމިޤައުުމގަިއާޖަރީމ ތަ ާޤ ނޫނެއް ާހަުރކަށި ާހުއްޓުވުމަށް ާއަރަިއގަތުްނ ކަށް

ާމިޤައުމުަގއިާ ާޤ ނޫނެއް ާމިކަހަަލ ާދިޔައިުރގައި ާމިހ ހިސ ބަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.

ާވ ހަކަަދއްކ އިރުާ ާޤ ނޫނުގެ ާމިއަދު ާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް. ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2485ނެތްކަމީ



 93 

ާއި ާދަްއކަންޖެހޭ ާއެބަ ާނުރައްކ ތެިރާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތުަގއި ާމައްސަލައެއްގެ ޖުތިމ ޢީ

ާމައްސަލައަކަްށާ ާބޮޑު ާމިވަރުގެ ާމިހ ހިސ ބަށް، ާވެެގން ާމިކަން މައްސަލައަކަށް

ާވީކަެމއްތޯ.ާ ާދެދުވަހުން ާެއއްދުވަހުްނ ާމިއީ ާދިޔައީ ާެވެގން ާމިމަްއސަލަ މިޤައުމުގައި

ާމިމައްސަލަ ާތިބެތޯ ާނޭނގި ާގޮތަކަށް ާއެްއވެްސ މިހ ހިސ ބަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާައޅުަގނުޑާ ާވ ހަކަެއއް. ާދައްކަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިީއވެސް ާއައީ.  2490މިޤައުމުގައި

ާގެންދަންާ ނުޑވެސް ާައުޅގަ ާދ ން، ާކޮމިޓީއަކަށް ާބިލު ާމި ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާބިލ ބެހޭގޮތުްނާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާތ އީދުކުަރން. އަޅުަގނުޑވެސް

ާއަޅުާ ާމައްސަލަތަްއާވ ހަކަދެެކވެމުންދ އިރުަގއި ާމިކަހަލަ ާއެބަޖެހޭ ާބަލަން ނޑުމެން ގަ

ާފުލުހުންގެާ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާކިހިނެއްތޯ. ާއައީ ާމިހ ހިސ ބަށް މިޤައުމުގައި

ާމީހުންާ ާތިބި ާކޮށްފައި ާކުށްތައް ާމިކަހަލަ ާއެބަޖެހޭ ާހޯދަން ާމަޢުލޫމ ތު  2495ފަރ ތުންވެސް

ާއުސޫ ާކޮންަކހަލަ ާހުރީ ާގެންގުޅެފައި ާކުރުމުގަިއ ާކުށްތައް ލުތަކެއްތޯ.ާމިކަހަލަ

ާމަޅީަގއިާ ާއެމީހުންގެ ާކުޑަކުދިން ާމުޢ މަލ ތްކޮށް ާުކޑަކުދިންނ  ކޮންގޮތަކަށްތޯ

ާޤަބޫލުކުރަްނާ ނޑު ާައޅުގަ ާމިސަބަބަށްޓަކަިއ ާހުރީ. ާމަސަްއކަތްކޮށްފަިއ ޖައްސަން

ާކަންތައްތަކަްށާ ާމިކަހަލަ ާހުރި ާހިނގ ފައި ާމިޤައުމުަގއި ާކަންތައްތަްއ، މިކަހަލަ

 2500.ާމިސ ލަކަށްާމިތަނުގައިާއަޅުަގނޑުާހަަމާބަޔ ންކޮށްލަންާބޭނުންާބަލ ލަންޖެހޭނެކަމަށް

ާރަެށްއގެާ ާވ ހަކަ. ާކަެމއްގެ ާހުރި ާތަޖުރިބ ކޮށްފައި ާކައިރިްނ ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ާކުދިންތަކަކާ  ާފިރިހެން ާކުަޑ ާކިަޔވަމުންދ  ާސްކޫލްަގއި ާޓީޗަރަކު ާހުރި ސްކޫލްަގއި

އެކަމ ާއަޅ ނުލެވިާއޭުރގެާއެޓޯްލސްާާބެހުނުާމައްސަލައެްއގައިާަމްއސަލަާހުށަހެޅިގެން

ާރަްއޔިތުންާ ާަދތުރުފުޅެއްަގއި ާކުރެްއވި ާހިސ ބަށް،ާމިނިސްޓަރާއެރަށަށް މިނިސްޓަރ 

ާފެނިގެންދިޔައީ،ާ ާބައްދަލުކޮށްފަިއާދެން ާޓީޗަރުމީހ އ  ާމިދެންނެވި ާހުށަހެޅީމ   2505ޝަކުވ 

ާއެހީތެރިކަމަށް ާޚ ްއޞަ ާއަތޮޅުވެިރޔ ގެ ާއަތޮޅެްއގެ ާއެހެން ބަދަލުކުރެްއވީ.ާާޓީޗަރުމީހ 

ާއެރަށުެގާ ާބޭފުޅ އަށް ާހުންނެިވ ާއަތޮުޅވެރިޔ އަކަްށ ާއެއަޮތޅުެގ ާއޭުރގެ އެހިސ ބުން

ާފަރ ތްތަކުންާ ާލިބިފައިހުރި ާމަޢުލޫމ ތު ާެއކަމުގެ ާއަިދވެސް ާފަރ ތުންނ އި ރައްޔިތުންގެ

ާއެޓޯލްްސާ ާހުށަހެޅުނީމ ،ާއަތޮުޅެވރިޔ ާމ ލެާަވޑަިއގެންނެިވާދަތުރުފުޅެއްަގއި ޝަކުވ 

ާޭގގަިއާ ާއަންގަނީ ާއަތޮޅުވެިރޔ އަްށ ާހުށަހެޅީމ  ާޝަުކވ  ާމި  2510މިނިސްޓްރީގައި

ާދެވަނަާ ާމިކަހަލަ ާކުށެއް، ާދެވަނަ ާމީހ ގެ ާމިދެންނެވި ާހަމަ ާދެން މަޑުކޮށްލަން.

ާ ާއަނެްއކ  ާއޭނަ ާހިސ ބުން ާހުށަހަޅ  ާމައްސަަލ ާސަބަބުން ވަަނ1ާާކުށެްއގެ
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ާލެްކޗަ ާކޮލެޖްގެ ާމ ލޭ ާލިބެނީ. ާއޭނައަށް ާިއސްާޕްރޮމޯޝަން ާކޮލެޖްގެ ާނޫނީ ރަކަްށ

ާމިދަންނަވަނީާ ނޑު ާައޅުގަ ާވ ަހކަެއއް. ާޙަޤީޤީ ާމިއީ ާބަދަލުކުރެވެނީ. މަޤ މަކަށް

ާމިއުޅެނީ،ާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާސަބަބުން ާކަންތައްތަކުގެ  2515މިކަހަލަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާއޮތްކަެމްއގެ ާހިނގ ފައި ާތަނުގައި ާމިވޭތުވެިދޔަ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާމި ާބުނެލަންާާމިތަނުގައި ާހަމައެކަނި ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ ބަޔ ްނކޮށްލަން

ާމިމައްސަލަާ ާހިސ ބަށް ާމިހ  ާސަބަބުންނޭ ާކަންތައްތަުކގެ ާމިކަހަލަ ބޭނުންވަނީ،

ާކުރީަގއިެވސްާ ާމީގެ ާމިީއކީ. ާމައްސަލައެއްނޫނޭ ާނެތް ާކުީރަގއި ާމީގެ މިއައީ.

 2520ކ ެނާފުރުޞަތުާނޯންނަނީާއިންތިހ އަށްާއޮތްކަމެކޭާިމއީ.ާމިވ ހަކަާނުދައްކަނީޭއ.ާދައް

ާނެތީމާ  ާއެޅިފައި ާއިދ ރ ތަކުން ާރަސްމީ ާސަރުކ ރުގެ ާފިަޔވަުޅ ާއެކަށީގެންވ  މިކަމަށް

ާއެބަޖެހެއޭާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާބިރުަގންނަނީއޭ. ާދައްކަްނވެސް މިވ ހަކަ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާމިތަނުގައި، ާހަމަ ބަލަން

ާކުރީގައިާފ ހަގަކޮށްލި ާމީގެ ާގޮވ ލަމޭ ާސަރުކ ރަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ފަދައިން

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ ާތަޙްޤީޤުކުރަން ާޖަރީމ ތައް ާމިކަހަލަ  2525ހިންގ ފައިހުރި

ާބ ރުލިބިގެންާ ާދަށުން ާމ އްދ އެްއގެ ާބ ރުލިބިގެން،ާެއއްވެސް ާދަށުން ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާމި ާމިވަގުތުން ާއުފެއްޭދކަމަށްވަންޏ  ާކޮމިޝަނެްއާކޮމިޝަނެއް ަވގުތަށް

ާތަޙްޤީޤުކޮށްާ ާޖަރީމ ތައް ާމިކަހަލަ ާހިނގ ފައިހުރި ާމީެގކުރީަގއި އުފައްދަިއގެްނވެސް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއަދަބުދޭން ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާމީހުންނަށް ާބަިއވެރިވ  އެކަމުަގއި

 2530ާގޮވ ލަމޭ.ާ

ާ

ާވަގުތު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާެއއްކަެމްއާފ ހަގަކޮށްލަންބޭނުން.ާާދެންާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާުކޑަ ާއަޅުަގނޑު ާއިށީނުމުގެކުިރން ާހަމަ ާއަދި

 2535އަޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާމިަދއްކަނީާޤ ނޫނުައސ ސީއިްނާރައްޔިތުންނަށްާލިބިދީފަިއާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއަާ ާދަްއކ އިރު ާލިމިޓްކުރ ވ ހަކަ. ާޤ ނޫނަކުން ާއެހެން ާޙައްޤުތަެކއް ޅުަގނޑުމެްނާއޮތް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާަމރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ވަރަށްބޮޑަށް

އިލްތިމ ސްކުރަންާވަރަށްޮބޑަށްާއެކަމަށްާސަމ ލުކަމެއްދޭން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާލިޭބާ

ާވަރަށްާ ާކުރަންޖެހޭނީ ާއެކަްނ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިމިޓްކުރ އިުރގަިއ ޙައްޤެއް
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ާއި ާއެންމެްނނަކީ، ާއެންމެންނަކީާވިސްނަިއގެންނޭ. ާދިއްުކރެވޭ  2540ނގިލި

ާދީފައިާ ާމަރުޙަލ ގައި ާތަޙްޤީީޤ ާއެސަބަބަށްޓަަކއި ާނުވ ެނޭއ. ކުށްވެރިންނަކަްށވެސް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވިސްނަްނއެބަޖެހެއޭ. ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދޭއިރު ާބ ރުތައް ހުންނަ

ާބިލެއްާ ާމުހިންމު ާމިފަދަ ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ނުޑެވސް ާއަުޅގަ އިށީނުމުގެކުރިން

ާހުރިހ ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން، ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅި މިމަޖިލީހަށް

ާއުފ ކުރ ކަމެކޭ.ާ ާވަރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުރ ކަމީ ާބަހުސް ާއަނަގއަކުްނ ާއެއް  2545މެންބަރުން

އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމިކަހަލަކަެމއްާމިޤައުމުަގއިާތަކުރ ރުވުމަްށާއަޅުަގނޑުމެންާމ ދަމާ 

ނޑުާއުންމީދުކުރަމޭ.ާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންާހުރަ ާސްއެޅޭނެކަމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާއ ެދ،ާާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިބިލަކީ، ާއ ދެ، ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް. .`ާ

 2550ކުޑަކުދިންނަށްާޖިންސީާގޯނ ުކރ ާމީހުންނ މެދުާޚ އްޞަާއުސޫލުތަކަށްާޢަމަލުކުރުމުގެާާޙުަސއިންާަވީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާބިލު ާހުށަހަޅުއްވ ާ، ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާބިލެއްކަމަށްާ ާނިންމަންޖެހޭ ާއަވަހަށް ާއެހ މެ ާމުހިންމު ާވަރަށްވެސް މިބިލަކީ

އަޅުަގނުޑވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާދެންާމިބިލުާމިހ ރުވެސްާޑްރ ފްޓްކުރެވިަފއިާއޮތީެވސްާ

ާއެހެްނނަމަވެސް ާފުރިހަމައަށް. ާކޮންެމވެސްކަހަަލާާވަރަށް ާބިލެްއގަިއވެސް ކޮންމެ

ާފ ހަގަކޮށްލަންާ ާއަުޅަގނޑުެވސް ާެއގޮތުން ާއުޅޭނެ. ާކަންތައްތަެކްއވެްސ  2555ކުދިކުދި

ާބައެއްާ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާވ މީހަކަްށ ާތުހުމަތުަގއި ާކުށުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން ބޭނުން

ާމީހަ ާބަިއވެރިނުވ  ާމިކަހަލަކަމެްއގަިއ ާީމގަިއ ާހިފެހެއްޓުން. ކަްށވެްސާޙައްޤުތައް

ާއެަބއިާ ާއަދަބުތަކެްއާލިބިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާކޮމިީޓގެާސްޓޭްޖގައި ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ

ާމެންބަރުންާ ާއެހެން ާކުރިންވެސް ާހަމަ ާދެން ާރަނގަޅު. ާބެލުން ާރަނގަޅަށް ވަރަށް

ާރ އްޭޖގަިއާ ާފ ހަަގކުރަން، ާހަމަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ  2560ފ ހަގަކުރެްއވިގޮުތަގއި،

ގިނަވަމުންމިދަނީ،ާޖިންސީާގޯނ ކުރުންާއަދިާމިނޫންވެސްާާކުށްކުރ މީހުންާކުށްކުރުން

ާމިހ ރުވެސްާ ާގިަނވަމުންމިދަނީ ާކުށްތަްއ ާުނރައްކ ތެރި ާއަދި ާހަޑިމުޑުދ ރު މިފަދަ

ާެއާ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަހުިރ. ާޤ ނޫނުތައް ާިމހ ރުވެސް ާނެތިގެނެއްނޫނޭ. ޤ ނޫނެއް

ާުޙކުމެއް ާެއކަށީގެްނވ  ާުނވަތަ ާތަންފީޒުކުރޭތޯ ާލިބޭތޯ،ާާޤ ނޫނުތައް އެމީހުންނަށް

ާއެބަފެނޭާ ާމިހ ރުވެސް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާމައްސަލައަކީ. ާހީވަީނ ނޑަށް ާއަުޅގަ  2565އެއީހެން

ނޑުމެންެގާ ާއަޅުގަ ާމީސްމީހުން ާހުރި ާރެކޯޑްތައް ާދިގު ާވަރަްށ ާވަރަްށގޯސް މިބ ވަތުގެ
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ާއަޅުަގނަޑކަށްނޭނގެ،ާ ާބަރީޢަވެގެްނކަމެއް ާއެކުށްަތކުްނ މުޖުތަމަޢުގައި

ާއަނެްއކ ވެްސާކޮންމެވެްސގޮތަކު ާކަންތަްއތަކުަގއި ާއެކުރެްއވި ާއެބޭފުޅުން ާހަމަ ން

ާައޅުަގނުޑވެްސާ ާއެހެންވީމ ، ާހޯދަމުންދ ތަން. ާފުރުޞަތުތައް ާއެކަހަލަ ދެމިތިބެ،

ާމިގަވ އިދުަތކުަގިއާ ާބޮަޑށް ާގަވ އިދުތަކަކަްށވުރެ ާހެދޭ  2570ފ ހަގަކޮށްލަންބޭނުންވަނީ،

ާބެ ާދެވޭތޯ ާމީހުންނަށް ާއަދަބުަތއް ނޑަެއޅޭ ާކޮންމެހެންާމިކަ ާއެއީ ލުން

ާއަހަރުދުވަްސާ ާބ ރަ ާދިހަ ާވޭތުވެިދޔަ ާހީވަނީ ާައޅުަގނަޑށް ކުރަންވެއްެޖކަމެކޭ.

ާދެވެމުންދިޔަތަނެްއާ ާއަދަެބއް ާއެކަީށގެންވ  ާކުށަކަށް ާއެްއވެސްކަހަލަ ވީއިުރގައި

ާއިްއވ ތަނެްއވެްސާ ާޙުކުމް ާއަނެއްބައިފަހަރު ާއިްއވ . ާޙުކުމް ާބައެއްފަހަރު ނުފެނޭ.

ާއަ ާދުވަސްތެޭރގަިއާނުފެނޭ. ާތިންމަހެއްހ  ާދެމަހެއް ާިއއްިވއަސް ާޙުކުމެއް  2575ދި

ނޑުާ ާފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާުއޅެމުންދ ތަން ާމަގުމަތީގައި ާމީހުން މިކަންތައްތަުކގެ

ާހަމަާ ާއަދި ާއަޅުަގނޑު ާއިތުރުން ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާކަންތައްތަކަްށ ާހުރި މިބިލުގެ

ާމިކަން ާމިހ ރު ާސަރުކ ރަށ ިއާއަދި ާޙަވ ލުެވގެންތިއްެބިވާމިހ ރުގެ ާހިންގުަމށް ތައްތައް

ާހިފެހެއްޓޭމީހުން،ާ ާކުށްތަކުގައި ާމިފަދަ ާއިލްތިމ ސްކުރަން ާވަރަށް ބޭފުޅުންނަށް

ާއަދިާ ާބެލުމ އި، ާތަންފީޒުުކރޭތޯ ާޙުކުމް ާއޮންނަ ާއެމީހުންނަށް  2580ބަންދުކުރެވޭމީހުން

ތްތަެކއްާކޮންމެހެންާއެކަންތައްަތކުންާއެމީހުންާބަީރޢަނުވ ގޮތަށްާމަޢ ފުނުކުރޭކަހަަލާގޮ

ާވަރަށްާ ާމިކަންތައް ާމިބިލުަގިއެވސް ާއ ދެ، ާހަދަންޖެހޭކަމަށް. ާމިހ ރަށްވެސް މިހ ރުން

ާވަރަށްާ ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާމިބިލުގެ ާހަމަ ާއަދި ާފ ހަގަެވފައި. ާއެބަހުރި ފުރިހަމައަށް

ާޙުކުމްާ ާގޯނ ކުރުމުގެ ާޖިންސީ ާކުޑަކުދިންނަށް ާއެަބޮއތް. ާނުކުތ އެއް ފ ހަގަކުރ 

ާބޭތިއްބުމުެގާތަންފީޒު ާބަންދުގައި ާމީހުން ާޙ ލަތްތަުކގައި ާބައެއް ާނިމުމުންވެސް  2585ކޮށް

ާހަމައެކަނިާ ާމިގޮތުން ާއ ދެ، ާހަމަޖަްއސަންއެބަޖެހޭ. އުސޫލުތަްއވެސް

ާއަދިާ ާނުރައްކ ތެރި ާމިފަދަ ާއަދި ާހަޑިމުޑުދ ރު ާމިފަދަ ކުޑަކުދިންނެއްނޫން.

ާހުރިހ  ާހިންގ  ާޖަރީމ ތައް ާނުރައްކ ތެރި ާމިފަަދާާއެހެންފަދަވެސް ފަރ ތްތަކަށްވެސް

ާމުހިންމު.ާ ާވަރަށް ާކޮންެމހެން ނޑައެޅުން ާކަ ާއުސޫލުތަކެއް ާމިފަދަ ާނޫނީ ޤ ނޫނެއް

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާފުރުޞަތަށް ާދެއްިވ ނޑަށް ާއަުޅގަ  2590އ ދެ،

 ޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވަރަްށ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިއަދުާޝުކުރިއްޔ  ާފ ކުރަން
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ނިޑަވޅުގަިއާމިފަދަާބިލެްއގެާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: މުޖުތަމަޢުގެާމުހިންމުާމައްސަލައަކ ގުޅޭާމިާމުހިންމުާދަ

ާމަނިކުފ ނުާ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފުރުޞަތު  2595ވ ހަކަދަްއކ ލުމުގެ

ާކު ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާއަދި ާދެކުނުާހަމަޖައްސަވައިެދއްވ ، ޅުދުއްފުށީ

ާނަޝީދަށްާ ާުމޙަންމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާވ ަހކަދައްކ އިުރާ ާމިބިލުގެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަްނނަވަން. މިފުރުޞަތުގައި

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާދަންނަވ ލަންއޮތީ، ާއެންމެފުރަތަމަވެްސ ވަަނ38ާާއަޅުަގނޑު

ާތުހުމަތުކުރެ ާކުށްކުށަށް ާހިމެނޭ،ާމ އްދ އިން ާބ ބުގައި ާމިނިވަންކުރުމުގެ  2600ވޭމީހުން

ާދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ،ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާބައިތަކުތެރެއިން ާހިމެނޭ ާއެމ އްދ ގައި ނުވަތަ

ާނުރައްކަލެްއާ ާސަލ މަތަށް ާމުޖުތަމަޢުގެ ާދޫކޮށްލައިފިނަމަ ާބަންދުން ނުވަތަ

ާ ާޝަރީޢަތުން ާމީހަކ މެދު ާއެއްެވސް ާކުރުމުގެާކުރިމަތިވެދ ނެކަމަށްޓަަކއިމެނުީވ ޙުކުމް

ާދަންނަވަންއޮތީ،ާ ާއަުޅަގނޑު ާނުވ ނެއޭ. ާބަހައްޓަިއގެން ާބަންދުގައި ާއެމީހަކު ކުރިން

 2605ދިވެހިރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާޢަދުލުގެާނިޒ މުަގއިާމަސައްކަްތކުރަްއވ ާތިބޭާވަކީލުންނ އި،ާ

ާއަދިާ ާޤ ޟީންނަށ އި ާތިއްެބިވ ާނެރުއްވަން ާޖަޖްމެންޓްތައް ާއެކަުމގައި އަދި

ނޑިޔ ރުންނަ ާމިބުނުއްވ ާފަ ާމިމ އްދ ގައި ާދަންނަވ ލަންބޭނުންވަނީ، ށް

ާނުލެއްވޭނެގޮަތކަށްާ ާދޫކޮށް ާމުޖުތަމަޢުގެތެރެއަށް ާީމހުން ާއެފަދަ ބައިގެތެެރއިންލ ފައި

ާއެބޭފުޅުންނަްށާ ާެއކަން ާހަމަޖައްސަވައިެދއްވ ށޭ. ާމިއަދަށްވެސް މިއަދުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޔަޤީނޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދަށުން.ާާވަނ38ާަކުރެްއވޭނެކަން  2610މ އްދ ގެ

ާބޭނުންވޭާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމިއ އެކު ހަމަ

ާނޭއްގ ނީާ ާޚިލ ފު ާއިންސ ނިްއަޔތ އި ާމިފަދަ ާމުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ާމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކުރަމުންދ ާ ާކުިދންނ މެދުގައި ާތުއްތު ާކުޑަކުޑަ ާޟަޢީފް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް

ާނުބަިއާއިންސ ނިއްޔަ ާޖަނަވ ުރންނަށްވުރެވެސް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ުތކަމެއްނެތް،

ާމިކަންކަންާ ާބަޔަކު ާތިބި ާއިންސ ނުންގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑުމެން  2615ޢަމަލުކުރަމުންގެންދ 

ާއެއްފަރ ތްކޮްށާ ާމުޖުތަމަޢުތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިމީހުން ކުރަމުންދ އިރު،

ާފުރުޞަ ާއިތުރު ާއެމީހުންނަށް ާއެބަޖެހެޭއާއަޅުަގނޑުމެން ާމަގުތައް ާނުލިބޭނެ ތު

ާބިލުަގިއާ ާއޮްތ ާމިހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން ހަމަޖައްސަން.

ާމިބިލުންާ ާޮސލިއުޝަންެއއް ާކޮމްޕްލީޓް ާހުރިހ  ާމިމައްަސއ ގުޭޅ ނޑުގޮެތްއގަިއ މައިގަ

ާގޮްސގެްނާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ާއެދެނީ ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބުން  2620ލިބިފައިނެތުމުގެ
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ާބިލުތައްާާއަދިވެސް ާއިތުރު ާގުޭޅގޮުތން ާމިއ އި ާއަދި ާދިރ ސ ޮކށް އިތުރު

ާމަޖިލީހުގެާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބިލުތަކެއްވެސް ާއެފަދަ ާފެންނ ތީ އަންނަންޖެހޭކަމަށް

ާމުޖުތަމަޢުއަށްާ ާމި ާެއކަންކަްނ ާމަސައްކަތްޕުޅުން ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާައޅުަގނޑު ާހަމަމިއ އެުކަގއި ާބޭނުންޭވާހޯއްދަވައިެދއްވ ެނކަމަށް. ފ ހަގަކޮށްލަން

ާގޮވ ލަްނާ ާއަޅުަގނޑު ާސަރިވސްއަްށ ާޕޮލިސް ާމޯލްޑިވްސް ާމިހ ރަށްވެސް  2625މިހ ރުން

ާހިންގ ާ ާޖަރީމ ތައް ާމިަފދަ ާޮގވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިދ ރ ތަކަްށ ާކަމ ބެހޭ ނުވަތަ

ާޚ އްޞަާ ާކަމ ބެހޭ ާނުަވތަ ާވެބްަސއިޓްަގއި ާއެބޭބޭފުޅުންގެ ާމަޢުލޫމ ތު ފަރ ތްތަކުގެ

ާމުޢ މަލ ތްތައްާވެބްސައިެޓއްާ ާއެމީުހންގެ ާފޮޯޓއ އި ާބަަހއްޓަަވއިގެން ގައި

ާބޭނުންކުރައްވަިއގެްނާ ާނަންބަރު ާައއި.ޑީ.ކ ޑު ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހި އެނގޭެނގޮތަކަށް

ާސަބަބަކީާ ާގ އިުމކުރަްއވަްނވެއްެޖއޭ. ާމެޭކނިޒަމްއެއް ާބެލޭނެ  2630އެކަންކަން

ާގޭ ާއަމިއްލަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަމިއްލައަްށ ާައޅުަގނޑުމެންެގާއަޅުަގނޑުމެން ަގއި

ާެގންނަާމީހުންާނުވަތަާަވޒީފ އަަކށްާނުވަތަާކޮންެމވެްސާ ދަރިންާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ާޢަމަލުތަކެްއާ ާކޮންކަހަލަ ާކިހ ވަރެްއގެ ާމީހ އަކީ ާއެައންނަ ާޮގވ ލ ހިނދު ބޭނުމަކަށް

ާއަދިާ ާނެތް. ާއެނގޭނެގޮެތއް ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާމީހެއްކަްނ ާހުރި ހިންގ ފައި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވޭތު ާމީހެއްކަްނެވސް ާކޮށްފައިވ  ާއެފަދަަކމެއް ާތ ނގައި  2635ވެިދޔަ

ާއެކަްނާ ާފަހުން ާޮއތަސް ާފެނިފަިއ ާއިެރއްަގއި ާކޮންމެެވސް ާޒަރީޢ އިްނ ނޫހުގެ

ާރަނގަޅުކުރެވެން.ާ ާއެބަޖެހޭ ާއެކަްނކަން ާއެެހންވިމ ، ާނެތް. ބަލ ލެވޭނެގޮތެއް

ާޢަމަލުކުރެވޭމީހުން ާމިފަދަ ާމިބިލުާާހަމަމިއ އެކުަގއި ާނުވަތަ ާދަށުން މިޤ ނޫނުގެ

ާތެެރއިންާ ާއަދަބުގެ ާިލބޭ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާޤ ނޫނަކަްށވުމަށްަފހުގައި އިޞްލ ޙުވެ

ާދަންނަވ ނީ،ާ ނޑު ާައޅުގަ ާދޫކޮށްލ އިރުވެްސ ާނިންމެވުމަށްފަހުގައި ާމަރުޙަލ   2640ޖަލުގެ

ާގެންގުޅެާ ާެއބަ ާއުސޫލެއް ާޤައުމުތަުކގައި ާކުރިއަރ ފަިއވ  ާއެހެން އޭ.ާއެފަަދާދުނިޔޭގައި

ާޖަހައިގެްނާ ާނިޝ ނެއް ާފ ހަގަކުރ  ާއެމީހުން ާނުވަތަ ާޖަހައިގެން ާކެވެލި މީހުން

ާއެަބގެންުގޅެއޭ.ާ ާމެކޭނިޒަމްއެއް ާމޮނިޓަރކުރެވޭނެ ާއެކަންކަްނ ކޮންމެވެްސގޮތަކުން

ާނުދެވުނުކަމުަގއިިވޔަްސާ ާއެފަދަކަމަކަށް ާޓެކްނޮޮލޖީގެގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެފަ ާފ ހަަގކުރެވޭެނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާުއޅޭއިރު ާމުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ާމީހުން  2645ދަ

ާހަމަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއ އެުކގައި ާހަމަ ާހަމަޖައްސަން. ާއެބަޖެޭހ ާގޮތްތަެކއް ކޮންމެވެސް

ާކަންތައްތަްއާ ާމިފަދަ ާދ އިރ އިްނ ާއެިޑއުކޭޝަްނގެ ާޚ އްޞަގޮެތއްަގިއ ހިތ މަކުރަން
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ާކުރިމަތީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަރަްށ ާއެއީ ާވަރަށްބޮުޑާތަކުރ ރުވުމުން ާއޮތް ގައި

ނުރައްކަލެއް.ާއެއީާތުއްުތކުދިންާވަރަށްގިނަާަވގުތުާހޭދަމިކުރެވެނީާމަދަރުސ ާނުވަތަާ

ާރަށެްއަގއިވަީނާ ާުއތުރުގެ ާމިދ ކަށްދުވަހުެވސް ާކަމުަގއިވ ހިނުދ،ާދ ދި  2650ސްކޫލްތަކުަގއި

ާުމޒ ހަރ ކޮށްާ ާެއތަނުގައި ާހިނަގިއގެން ާއެހ ދިސ  ާހިނގ ފަިއ. ާހ ދިސ އެއް ާމިފަދަ

ާހިނގ ަފއިާ ާއެތަނުަގއި ާހ ދިސ ެއއް ާެދވަނަ ާައނެއްކ  މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް

ާމިފަދަާ ާއެހެންވީމ ، ާމިއޮީތ. ާަޤއުމު ާމިޙ ލަތުގައި ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި އޮތީ.

ާއެިޑއުކޭޝަްނާ ާދަންނަވަްނއޮތީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރ މީހުންނަށް ކަންތައްތަްއ

ާދ  ާެއޑިއުޭކޝަންގެ ާނުވަތަ ނުޑާމިނސްޓަރަށްވެސް ާއަުޅގަ ާބޭފުޅުންނަށްވެސް  2655އިރ ގެ

ާމައްސަލަތަކުަގއިާ ާެއފަދަ ާމިހިނދަށްވެސް ާމިހިނދުން ގޮވ ލަނީ،

ާއެމީހުންނަށްާ ާވަިކކުރަްއވ  ާވަޒީފ އިން ާއެމީހުން ތަޙްޤީޤުކުރެވެމުންދ ހިނދުވެްސ

ާފަރ ތްތަކަކަްށާ ާއެފަދަ ާފަހުންވެްސ ާއަދި ާގ ތްނުެވވޭެނގޮތަކަށް، ތުއްތުކުދިންނ އި

ންނަށްާކިޔަަވއިދިނުމުގެާފުރުޞަތުާނުދެއްވ ާއެީމހުންނަށްާއެފަދަގޮތަކަށްާތުއްތުާކުދި

 2660ހުއްދައެއްާދެްއވ ފަިއވ ކަމަްށވ ނަމަާއެހުއްދަާބ ޠިލްކުރައްވ ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާޙ ލަުތަގިއާ ާހިނގ ފައިވ  ާހ ދިސ އެއް ާމިފަދަ ާމީެގކުރީަގއިވެްސ ފެނިގެންހިނގައްޖެ

ާޓި ާދުަވސްކޮެޅއްފަހުން ާމިދެނީާއޭގެ ާހުއްދަ ާހުޅުުވމުގެ ާކްލ ސް އުޝަން

ާއެތަނަށްާ ނޑުމެްނެގާތުއްތުކުދިން ާމިވަނީ.ާއަުޅގަ ާކިހިނެއްތޯ އެބޭފުޅުންނަށް.ާދިނީމަ

ާގިނަާބޭުފޅުންނަކަށްާއެކަްނކަމެއްނޭނގޭ.ާއ ޚިރުަގއިާމިވ ގޮތަީކާ ކިަޔވަންާގެންދ އިރު

 2665އެނުބައިާޢަމަލުކުރުމުގެާއަޅުަގނޑުމެންާލޯބިވ ާތުއްތުުކދިންާގެންގޮސްާއަނެއްކ ވެސްާ

ާހަމަމިއ ެއކުަގއިާ ާނޭނގިނަމަވެސް. ާދޫކޮށްމިލެވެނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ތަނަކަށް

ާނަޝީދުާ ާއިތުުރކުރަންވެސް، ާމިބިލަށް ާފ ހަަގކޮްށލަންބޭނުންވޭ ާމިބިލުގެ އަޅުަގނުޑ

ާއުންމީދުކުރަނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާަވޑަިއގެންނެތް. މިވަގުތު

ާެއކަންކަްނާޔައުމިްއޔ ގެތެެރއި ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާނަންގަވަިއގެން ން

ާކަންތައްތަުކަގއިާ ާގޯނ ގެ ާޖިންސީ ާމި ާކުރ  ާުކޑަކުދިންަނށް  2670ބައްލަވ ނެކަމަށް.

ާއެްއާއެިވޑެންސްެގގޮުތގަިއާ ޑޮކްޓަުރގެާމެޑިކަލްާރިޕޯޓް،ާެއއީާމީގެާއެންމެާވަރުގަދަ

ުތގައިާމިޤ ނޫނުާލ ޒިމްކުރުމަކީާބެލުމަކީާކޯޓުތަކުންާމިއަށްާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތެއްގޮ

ވަރަށްާމުހިންމުކަމެއްކަމުގައިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާހަމަާމިއ ެއކުަގއިާމިބިލަށްާނުވަތަާ

ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންދ އިރު،ާމިޤ ނޫނުގެ...
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ާ2675 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިނިާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނަން،ާނަމުގެގޮުތގަިއ، ާމަރްޙޫމްގެ ާތުއްތު ާއިނގޭތޯ. ާންމ ލަނީ

ާާއަްޙމަދުާަސމީރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއުމުރުން ާމިދ ކަށްދުވަހު ާދ ދި ާމިދަންނަވަީނ، ާނިޔ ވި،7ާާއަޅުަގނޑު މަހުަގއި

ާދިނުމަކީާ ާމިބިލަށް ާނަްނ ާމަރްޙޫމްގެ ާތުއްތު ާިނޔ ވި ާހ ދިސ ގައި  2680އަނިޔ ވެރި

ާކަ ާމިފަދަ ާމުޖުތަމަޢުގަިއ ނޑުމެްނާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާބިރުވެތިވެ ންކަމަށް

ާމިފަދަާ ާހަނދ ންވެ ާގިނަގިނައިްނ ާކަންކަންމަތިން ާމިފަދަ މުޖުތަމަޢުގައި

ކަންތައްތަކަށްާދުރަށްާޖެހިދ ނެކަމަކަށޭ.ާއަދިާހަމަމިއ ެއކުަގިއާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާ

ާދަންނަވ ލަ ާވ ހަކަެއްއގޮތުަގއި ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާނިންމ ލަމުން ންާއަޅުަގނޑު

ާއެީހއަްށާ ާޚ އްޞަ ާފ ހަަގއެއްުނކުރެުވނޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާމިބިލުގަިއ  2685ބޭނުންވަނީ،

ާއެމީހުންެގާ ާކުދީންނަށް ާުތއްތު ާއުމުރުގެ ާވ ހަކަނުދެއްކޭ ާކުަޑކުދިންނ އި، ބޭނުންވ 

ާލިެޔވިފައިނެތީމ ާ ާމިބިލުތެރޭގަިއ ާއުސޫެލއް ާކުަރއްވ ނެ ާކަންތައްަތއް ހެކިބަހ އި

ާ ާއުންމީދުކުރަީނ ާވަރަށްާއަޅުަގނޑު ާއެކަންކަން ާމަރުޙަލ ަގިއ ކޮމިޓީ

ާދެއްވިފުރުޞަތަްށާ ާދަންަނވ ލަން. ާއެވ ހަަކވެސް ާދެވޭީތ މުހިންމުކަމެއްގޮތުަގއި

 2690 ވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާގޯނ ާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޖިންސީ ާކުޑަކުދިްނނަށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ނުޑވެްސާާރުާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލްާޢަޫބބަކު ާއަޅުގަ ާބިލ މެދު ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުތަކަކަށް ާޚ އްޞަ ާކުރ މީހުންނ މެދު

ާއައުމުންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހަށް ާމިިބލު ާއެންމެފުރަތަމަވެސް ާހުއްިޓހުރެ ާދަންނަވ ލަން އެްއޗެްއ

ާވަރަށްާ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްެތރި ާހުށަހަޅައިދެއްވި ާބިލު ާއުފ ކޮްށ،  2695އެކަމަށްޓަަކއި

ާމުސްތަޤްބަލު.ާ ާޤައުމުގެ ާކުަޑކުދިންނަކީ ާޝަކުުރދަންނަވަން. އިޚްލ ޞްތެރިކަމަެއކު

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާކޮއެ. ާލޮލުގެ ާއެންމެންގެ ާައޅުަގނޑުމެްނ ކުޑަކުދިންނަކީ

ާމުދަލެއް.ާ ާއަގުހުރި ާދެްއވ ފަިއވ  ާޒީނަްތކަމުަގއި ާަޙޔ ތުގެ ާމިދިރިއުޅުުމގެ ދުނިޔޭގެ

ާ ާކުޑަކުދިން ާހުރިހ ކަމަކަށްާއެހެންވީމ ، ާކުަރންޖެހޭ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި

ާބޭނުންތެރިކަމެއްކަމުަގިއާ ާވަރަށް ާދިނުމަކީ ާސަމ ލުކަމެއް ާޚ އްޞަ  2700އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހެންާ ާމީގެ ާމަފްހޫމްތަކ އި ާމަޤްޞަދުތަކ އި، ާމިބިލުަގއިވ  ާެދކެން. އަޅުަގނޑު
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ާ ާއަުޅަގނޑަްށ ާތ އީދުކުރުމ ެއކުަގއި ާައޅުަގނޑު ާބައެްއާކަންތައްތަކަށް ާހުރި މީގައި

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލ ނަން. ާޚިޔ ލު ނުޑެގ ާއަުޅގަ ކަންތައްތަުކގައި

ާއުސްާ ާތަފ ތު ާލިބިގެން ާލުއި ާމީހުންނަށް ާގޯނ ކުރ  ާޖިންސީ ާކުޑަކުދިންނަށް އެބަފެނޭ

ާމިގޮތަްށާ ާލިބިފައިވ ތަން. ާފުރުޞަތު ާަމސައްކަތްކުރުުމގެ ާމިޤައުުމގައި  2705މަޤ މުތަކުގައި

ާފ ހަގަކުރެވެނީ،ާމިހެ ާއަުޅަގނޑަށް ާސަބަބުތަކުގެތެރޭަގއި ާދިމ ވ ންޖެހޭ ން

ާގެނައުމަށްޓަަކިއާ ާމުޖުތަމަޢަށް ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާކުްށކުރ މީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާެއކަމަށްާ ާސަމ ލުކަމެއް ާޚ އްޞަ ާމ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަތްތަެކއް ކުރެވޭ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތު ނޑު ާމަރުޙަލ ާދެވޭތީވެ.ާއ ެދ،ާއަުޅގަ ާތަރުބިއްޔަތުގެ ާއިންސ ނ ގެ ަގއި

ާވަިކގޮތަކަްށާ ާބިންގ  ާތަރުބިއްޔަުތެގ ާއޭނ ގެ ާބެހިފައި. ާއުމުރުތަަކކަށް ާވަކި  2710މިއޮންނީ

ާއަސްުލާ ާއޭނ ގެ ާދެން ާތަރުބިއްޔަތުވުމަށްފަހުަގއި ާަވކިގޮަތކަށް ާއޭނަ އެޅި

ާގޯނ ތަކަ ާޖިންސީ ާކުަޑކުދިންެގ ާއޭނައަކީ ާބަދަލެއްުނވ ނެ. ށްާޝަޚްޞިއްޔަތު

ާވެފައިހުރިކަމަްށވ ނަމަާ ާތަރުބިއްޔަުތ ާއޭނަ ާީމހެއްގޮތަށް ާަޝއުޤުވެިރވ  ދަހިވެތިވ 

ާމ ތްާ ާއޭަނއަކީ ާއަރުަވއިގެން ާއޮފް ާލ  ާދަވ ދު ާބޭރުގައި ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ އޭނަ

ާއަސްުލާ ާއޭނަގެ ނޑޭިއރަށް ާކެ ާދަވ ދު ާހަމަ ާއުުޅނަސް ާދެިކގެން  2715މީހެއްކަމުގައި

ާއެެހންވީ ާފެނިގެންދ ނެ. ާނުބަިއާޚަޞީލަތް ާމިފަދަ ާވ ހަކައަީކ، ާދަންނަވަންމިުއޅޭ މ ،

ާއެްއގޮތަކަްށވެްސާ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާދިނުމަކީ ާލުއި މީހުންނަށް

ާދީފައިާ ވިސްނަންޖެހޭނެކަމެއްނޫނޭ. ާއެމީހުންނަށް ާޤ ނޫނުތަކުން ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާމީހުންނަށްާ ާކުށްވެިރވ  ާކަންކަމުގަިއ ާމިފަދަ ާޢިނ ޔަތްތައްވެްސ ހުންނަ

ާތެެރއިންާނިގުޅ ގަން ާއަދަބުތަކުގެ ނަޑއަޅ ފައިހުރި ާކަ ާދޭން ާމިބިލުގައި  2720ނަންޖެހޭނެ.

ާމިބިލުގަިއާ ާޤަބޫލުުކރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންބޮޑުވޭ ާވަރަށް ާއަދިވެސް އަޅުަގނޑު

ާ ާމިއޮތީ ާއަދަެބއްގޮުތގަިއ ާޮގވ ލަްނ14ާާއެންމެބޮޑު ނޑު ާއަުޅގަ ާޖަލަށްލުން. އަހަރަށް

ާއަ ާމަރުގެ ާއަދަބު ާކުށެއްގެ ާމިމީހުންާމިހުރިހ  ާެއއީ ާބަދަލުކުރުަމށް. ދަބަށް

ާނައްތ ލުންާ ާމީހުން ާބޭނުމެއްނުޭވ.ާެއފަދަ ނޑު ާވ ހަކަދަްއކ ކަްށާއަުޅގަ އިޞްލ ޙުކުރ 

 2725އެއީާހަމަކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ާމިފަދަާކުށެއްކޮށްފިާމީހަކުާއަލުންާއަނބުރާ 

ާޤަބޫލުކުރު ާއަންނ ނެކަމަށް ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާކުރ ެނާއިޞްލ ޙުކޮްށގެން ާއަޅުަގނޑު މަކީ

ާއެމީހުންގެާ ާމީހުންނަކީ ާމުޑުދ ރު ާމިފަދަ ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ކަމެއްނޫން.

ާކުރިންވެްސާ ނޑު ާއަޅުގަ ާބައެއް. ާތިބޭނެ ާދެމި ާެއގޮުތަގއި ާއުމުރުގަިއވެސް މުޅި
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ާބޭރުންާ ާދައްކަިއގެން ާގޮްތ ާއިޞްލ ޙުވެއްޖެ ާމީހުން ާމިފަދަ ާފަދައިން ދަންނަވ ލި

ާއަިދާދަޅައެއްދަާ ާއޮންނ ނީ ާނިޔަުތގައި ާއެމީހުންގެ ާއުޅުނުކަަމށްވިޔަސް  2730އްަކއިގެން

ާދަޅައެއްަދއްަކއިގެްނވެްސާ ާއެހެންކަހަލަ ާމަޅިެއއްޖަހައިގެން ާއެހެން އެހެންގޮތަކުން

ާޤައުމަްށާ ާމިވަގުތު ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާޝިކ ރަކުރުން. ކުޑަކުދީންތައް

ާުމސީބ ތުން ާބޮޑު ާމިއޮތް ާމިފަދަާާދިމ ވެފައި ާމޮޅުގޮތަކީ ާެއންމެ ސަލ މަތްވ ނެ

ާއެމީހުންގެާ ާމީހުން ާކުަޑކުދީންހަދ  ާޝިކ ރައަށް ާޢަމަލުތަކުެގ ނޑުދ ރު ނޑިމު ހަ

ާދޮެވާ ާމިޤައުމު ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާޤައުމު ާމުިޅ ާޢަމަލުކުތަކުން  2735އެނުބައި

ާއަުޅގަނ ާމިގޮތަށް ާދިނުން. ާއަދަބު ާމަރުގެ ާއެމީހުންނަށް ޑުމެްނާޠ ހިރުކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައިާއަންނަްނާ މިފަދަާހަރުކަށިާއަދަބެއްާތަޢ ރަފުކޮށްފިނަމަާއަޅުގަ

ާދޭކަމަށްވިޔަްސާ ާއަދަބު ާޖަލުަގއި ާޢިބްރަތަކަށްވ ނެ.ާއަދި ާމީހުންނަށް ާޖީލުތަކުގެ އޮތް

ާ ާމަުރެގ14ާާމިސ ލަކަށް ާކުށްތަކަށް ާއޮތް ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާޙުކުމް ާމިހ ރު އަހަރަށް

ނޑަާ ާކަ ާއަދަބު ާދެން 22ާާއެޅުމަށްފަހުަގއި 27ާާއަހަރަށް،  2740އަހަރަށ12ާާާްައހަރަށް،

ާޖަލަށްލުމަށް.ާ ާމަސަްއކަތ އެުކ ާބުރަ ާހުށަހަޅަނީ ާއަުޅަގނޑު ާއަދަދުތައްވެްސ ހުންނަ

ާކުރީޒަމ ުނގަިއާ ނުޑާައުޑއަހަން ާދެއްކުމަށް.ާއަުޅގަ ާއެމީހުންނަށް ާރަހަ ާޙަޤީޤީ ޖަލުގެ

ާވ  ާބިރުގަންނަ ާދެކެ ާޖަލު ާމީހުން ާދިރިއުޅުމަށްވުރެންާޖަލަށްލ  ާޢ ންމު ާިމއަދު ހަކަ.

ޖަލަށްާވަންނަާމީހުންާދިރިއުޅޭާއުޅުންާއުފ ވެރި.ާއެހެންވީމ ،ާބައެއްާމީހުންާޖަލަށްާ

 2745ވަންނަންާބިރެއްނުގަނޭ.ާމިސ ލަކަށްާޖަލަށްާވަންނ ާމީހުންނަކީާއެމީހުންނަށްާޢ ންމުާ

ާލި ާކ ން ާމޮޅަްށ ާވަރަްށވުރެން ާބޭނުންވ  ާކ ން ާޢ ންމުާދިއިރުއުޅުުމގައި ބި،

ާޚިދުމަތްތަކެއްާ ާއެކަހަލަ ާނިދި ާރަނގަޅަށް ާތަނަށްވުރެން ާނިދ  ދިރިއުޅުމުަގއި

ާބައެްއާ ާއެހެންވީމ ، ާނުހުންނ ނެ. ާމީހަކު ާބިރުގަންނ ނެ ާދެކެ ާޖަލު ލިބޭކަމަށްވަންޏ 

ާދެޭވާ ާއޭަނއަށް ާރިަވރަޑކަށް. ާދެޭވ ާއޭަނއަށް ާެއބަވޭ ާޖަލަށްލުމަކީ ޙ ލަތްތަކުގަިއ

ާނޫ ާމިކަހަލަާޕަނިޝްމަންޓަކަށް ާޖަލުގެގޮުތގައި ާޖަލަކީ ާއެހެންވީމ ، ާމިވަނީ.  2750ން

ާމިމީހުންނަށްާ ާއަދަބުތައް ާހަރުކަށި ާފަދަގޮތަކަށް ާއިބުރަތަކަށްވ  ާމީހުންނަށް ކުށްކުރ 

ދޭންާއެބަޖެހޭ.ާޖަލުގައިާޙުކުމްތައްާތަންފީޒުކުރ ާމީހުންނަށްވެސްާއެކިެއކިާކުށްކުށަށްާ

ާ ާއަދި ާޖަލަށްލުން. ާމަސައްކަތ ެއކު ާފެްނވަރުވެްސާބުރަ ާކެއުމުގެ ާދޭ އެމީހުންނަށް

ާކުރ ގޮަތކަށްާ ާކަންތައް ާޖަނަވ ރުންނ މެދު ާޮކންމެހެން ާމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ާދިރިއުޅުްނާ ާއަރ މު ާކ ނ އ ިއ، ާމޮޅު ާެއހެންނަމަވެސް ާކަެށއްނޫން.  2755ކަންތައްކުރ 
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ާބެހެއްޓު ާވިސްނުން ާައޅުަގނޑުމެްނ ާކަހަލަގޮތަކަށް ާނުލިބޭ ާޖަލުން ންާއެމީހުންނަށް

އެއީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާަބއެއްާމީހުންާބުނެފ ނެާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކުގެާދަށުންާ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއާ ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބެންޖެހޭނެއޭ. ާޚިދުމަތްތައް ާމިހުރިހ  އެމީހުންނަށް

ާެއާ ާއެއްެޗއް. ާޖެހޭ ާލިިބގަންނަންވެްސ ާއަމިއްލައަށް ާއެމީހަކު ާޙައްޤަީކ އިންސ ނީ

ާއޮ ާއޭަނއަށް ާމިއޮންނަާޙައްޤު ނޑަްށވެްސ ާއަުޅގަ ާދޫކޮށްލަނީ. ާއެފުރުޞަތު ާއޭަނ  2760ޭވ

ާޙައްޤުްނާ ާެއ ާއަުޅަގނޑު ާވ ނެގޮތަީކ ާކުެށއްޮކށްފިއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ ޙައްޤު

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާލިބުމުެގ ާޙައްޤު ާއެ ާއަޅުަގނޑު ާނޫން މަޙްރޫމްވަނީކީ

ާއިންސ ނީ ާއޭަނގެ ާކުށްކުރަނީ ާއެހެންވީމ ، ާއަިމއްލައަށް. ަޙއްުޤާާގެއްުލވ ލަނީ

ާމަޙުރޫމްނުވ ނެކަމަށްާ ާއޭަނ ާަޙއްޤުން ާއެ ާނުވަތަ ާބޭނުންނުވ ތީ ާއޭނަ ލިބިގަތުމަށް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމީހުންނަށް ާކުށްކުރ  ާހުރިހ  ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ،  2765ދެނަހުރެގެން.

ާއަދަބުާ ާޖަލުގެ ާޙ ލ ތްތަކުގައިެވސް ާދޭންޖެހޭ ާއަދަުބ ާޖަލުގެ މިގޮވ ލަނީ

ާމަސަްއކަތ އެ ާބުރަ ާކުރުމަށް.ާހަރުކަށިކަމ އެކު ާކަންތައްތައް ާއެގޮތަްށ ާޖަލަށްލުން. ކު

ނުޑެގާ ާއަޅުގަ ާގޮވ ލަމުން ާދިނުމަށް ާއަދަބު ާހަރުކަށި ާއެންމެމަތީ އެހެންވީމ ،

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށް ާނިންމ  ާއަވަހަށް ާމިބިލު ާނިންމ ލަނީ ވ ހަކަކޮޅު

 2770ާދަންނަވަންާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ`.ާޝުާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާރިޔ ޒްާ

ާާވަރަށްާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިތ މައެްއގެތެރޭަގއި ާބޮޑު ާމުހިންމުާޢ އިލ ތަާޤައުމީ ާދިރިއުޅެމުންދ  އް

ާމިާ ާމިއަދު ާއެހެްނކަމުން، ާދައްކަނީ. ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއަދު ވ ހަކަތަެކއް

ާމިކަންތަކާ  ާބިލެއްާާކުޑަކުދީންނ ބެހޭ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާގޯނ ކުރުން  2775ޖިންސީ

ާނަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާވަރަށްބޮޑަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެމަނިކުފ ނަށް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ

ނުޑމެންނަށްާބޮޑު ވެގެންުއޅޭާހަމައެއ ެއކު،ާައޅުަގނޑުާދަްނނަވ ނީާމިއީާމިއަދުާއަުޅގަ

ާތެޭރގައި.ާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއޮތްކަމެކޭ ާތ ރީޚެއް ާމިއީ މައްސަލަެއއްނޫނޭ.

ާހަފްތ ތެރޭގަިއާ ާވޭުތވެދިޔަ ާމިުއޅެނީ ާބޮޑުވެގެން ާމިަކން ާމިއަދު  2780އެހެންނަމަވެސް،

ާުގޅިގެްނާ ާނިޔ ވުމ އި ާތެރޭަގިއ ާކަންތަކެްއގެ ާމިދެންނެވި ާމިކަހަލަ ކުޑަުކއްޖަކު

ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނެގާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ސަމ ލުކަމަށް

ާހައްލުކުރަންޖެހޭާ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާމިއީ ާމ ބޮޑުވެގެން. ާމިކަން ސަމ ލުކަމަށް
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ާކޮަބއިތޯާ ާހައްލަކީ ާމިކަމުެގ ާޤަބޫލުކުރެިވގެން ާައޅުަގނޑުމެންަނށް ކަމެއްކަމަށް

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަނީ. ާމަސަްއކަތްކުަރމުން ނޑުމެްނާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ  2785ސް،

ާހިނގަީނާ ާމިކަންތައްތައް ާއެބައިނގޭ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާދަންނަވ އިރު މިހެން

ާހަމައެކަނިާ ާނޫން، ާރ އްޖެތެރޭގަެއއް ާހަމައެކަނި ާނޫން، ާމ ލެތެރޭގައެއް ހަމައެކަނި

ާޒަމ ންީވާ ާހިނގ  ާޢ އިލ ތެޭރގަިއ ާގޯތިގެދޮުރގަިއ، ާނޫން. މަގުމަތީގަެއްއވެސް

ާވ  ާކަންތައްަތކުަގއިާކަންތައްތަެކއްގެ ާދިމ ވ  ާމިދައްކަނީ.ާމިހެން ާއަުޅަގނޑުމެން ހަކަ

ާައޅުަގނޑަްށާ ާއެއްމައްސަަލއަކީ، ާދިމ ވ  ާއެންމެބޮޑަށް  2790އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާސ ބިތުކުރެޭވާ ާމަްއސަލަތައް ާމިކަހަލަ ާއެްއމައްސަލައަކީ ާއެންމެބޮޑު ފ ހަގަކުރެވޭ

ާފު ާމައްސަލަަތއްެވްސ ާތުޚުމަތުކުރެވޭ ާއޮފީހަށްާމައްސަލަތަްއވެސް ލުސް

އެމައްސަލަތައްާހުށަހެޅުނީމަާެއމައްސަލަިއގެާތަޙްޤީޤުަގއިާާެއމީހުންާއެއްބަސްެވގެްނާ

ާދިޔ އިމަާ ާއެހިސ ބަށް ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަތުގެ ާފަރ ތުންެވސް ާރިޕޯޓްކުރ  އެކަން

ާއެކަމުންާ ާއެިހސ ބުންވެސް ާއެބޭފުޅުން ާނުފެނޭ. ާތަެންއ ާހެކިބަސްދޭ  2795މިކަމުގެ

ާއެާ ާމުޖުތަމަޢުގެާއެްއކައިިރވެ ާއޮންނަގޮތަށް ާފުރުޞަތު ާމި ާމީހ އަށް ާކުށްކުރ  އްކަލަ

ާފ ސްކުރެވިދ ނެާ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ.ާއެެހންވީމ ،ާޤ ނޫނެއް ާމިއަދު ކަންކަން

ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެޤ ނޫުނން ާއެހެންނަމަވެސް ާރަނގަޅަްށވެސް. ާކިތަންމެ

ާސ ބިތުކު ާޙުކުމެްއ ާއެ ާމަްއޗަށް ާމީހ ގެ ާހެކިާއެކުށްކުރ  ާބޭނުންވ  ރުމަށްަޓކައި

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާކަމަްށވެްއޖީއްޔ  ާނުކޮށްފި ާމިކަން ާފަރ ތްތަކުން  2800ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ާއަޞަުރާ ާއޭެގ ާފ ްސކުރިަޔސްވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނެްއ ާރަނގަޅު ކިތަންމެ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމިައދު ާއެހެންވީމ ، ާނުހުންނ ނެ. ާމުޖުތަމަޢުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ާގޯނ ކުރުންާާދިމ ވ  ާޖިންސީ ާކުަޑކުދީންެގ ާމިއީ. ާއެއްމަްއސަލައަކީ އެންމެބޮޑު

ާރ އްޖޭެގާ ާމ ލެތެރެއިންނ އި ާމި ާމައްސަލަތައް ާކުޑަނޫން ާާަވކި މިމައްސަލައަށްވުރެން

ާޖުމްލަގޮތެްއަގއިާ ާއެހެންވީމ ، ާމަދެއްނޫން. ާހިނަގމުންދ ލެއް ާސަރަަޙއްދުތަކުން  2805އެކި

ާމައް ާަތފ ތު ާދަންނަވ ނީ ާދިމ ވ ާއަޅުަގނުޑ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ސަލަތައް

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާބަދަލުގައި ާޤ ނޫނެއްހެދުމުގެ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ކޮންމެފަހަރެއްގައި

ާވަރަށްގިނަާ ާއެބަހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހަށްވެސް ާފ އިތުވެދިަޔ ާމި މަޖިލީހަށް

ާއެއ ެއއްކޮްށާ ާހަމަ ާޤ ނޫނު. ާއިޖުރ ތުެގ ާިޖނ އީ ާޭއގެތެރޭަގއި ބިލުތައް.

ނޑުމެންނަްށާޤ ނޫ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  2810ނުލްއުޤޫބ ތު
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ާއެަބއޮތްާ ާމީގަިއ ާއެބަޮއތޭ. ާޭއަގއި ާހައްލު ާމިކަމަށްެވސް ފ ސްކުރެިވއްޖެނަމަ

ާފަންތީގެާ ާތަފ ތު ާމަިތީވމަ ާއަށްވުރެން ާއަދި ާމީހ ައށް ާކުެށއްކުރ  އެންމެކުޑަ

ާ ާގޮތް ާފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ާދޭތެރޭގައި ާކޮންމެާމީހުންނ އި ާދިމ ވ  ާއެެހންވީމ ، އެބައޮތް.

ާމިމަޖިލީހުގެާ ނޑު ާައުޅގަ ާބަދަލުގައި ާޤ ނޫނެއްހެދުމުގެ ާދިމ ވީމަ މައްސަލަެއއް

ާއުޭޅކަމަށްާ ާނަގަިއގެން ާމުސ ރަެއއް ާބޮޑު ާމިގޮވ ލަނީ ާމެންބަރުންނަށް  2815ޢިއްޒަތްތެރި

ާޚ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރ އިރުަގއި ާތުޚުމަތު ާަބޔަކު ާމައްޗަށް އްޞަާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދުވ ަލކުާ ާގެންދިޔަގޮތަށް ާމަސައްކަތް ނޑ2ާާުމަޖިލީހުގައި 21322ާދަންފަިޅއަށްާރޭގަ

ާއަވަހަްށާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާމަސައްކަތްކޮށްެގންވެސް ޖަހަންދެން

ާއެަބާ ާމިކަމަށް ާހައްލެއް ާރަނގަޅު ާދ އިމީ ާމ  ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާބެލިއްޔ  ނިންމޭތޯ

ާދި ާމިހެން ާހެދުމަކުންނެއްާގެނެސެެްދެެވއޭ. ާޤ ނޫނެއް ާވަކި ާކޮންމެކަމަކަށް  2820މ ވ 

ާނުފެނެއޭ.ާ ާައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ާހައްލެއް ާދ އިމީ ާމީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާމައްސަލައ ިއާ ާއެ ާނުކުތީމަ ާމައްސަލައެއް ާއެހެން ާނިކުންނ ނެ ާމ ދަމ  ހަމައެއ ެއކު،

ާއެބަ ާހަދަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް ާއެހެން ާއަލުން ނުޑާބެހޭގޮތުން ާއަޅުގަ ޖެހޭ.

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެްއިވ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމިބިލު ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ދަންނަވ ނީ

ނޑިވަޅެްއގައިާ ާދަ ާމިފަދަ ާއަދި ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވ ނެކަމަށް  2825ާމިކަމ ދޭތެރޭގައި

ާސަމ ލުކަމަށްާ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާއަދި ާމައްސަލައެްއގޮތުަގއި ާޤައުމީ މިފަދަކަމެއް

ާގެނެސް ާހިތުެގއަޑިންާމިކަމެއް ނޑު ާައޅުގަ ާމެންބަރަށް ާއެ ެދއްިވކަމަށްަޓކަިއވެސް

ޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއެާމެންބަރަކީާޤ ނޫނީާދ އިރ އިންނ އިާައދިާއިންފޯރމޭޝަންގެާ

ާހައްުލާ ާމައްސަލަތަކުގެ ާތަފ ތު ާދިމ ވެފައިހުރި ާދ އިރ ތަކުަގއި ާތަފ ތު ދ އިރ އިންނ އި

ާއަުޅގަ ާބޭފުެޅްއކަން ާމިޤ ނޫނުާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ  ާއެބައިނގޭ.  2830ނޑުމެންނަށް

ާމީަގއިާ ާއެބައިނގޭ ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާފޮނުވީމަ ާޑްރ ފްޓްކޮށްަފއި ާމި އަމިއްލައަށް

ާމިއީ.ާ ާމަސައްކަތްތަެކއްކަން ާބުރަށް ާވަރަށް ާއޮތް ާކޮށްފަިއ ވިސްނުންތެރިކަމ ެއކު

ާ ާމިހުރިހ  ާމަޢުލޫމ ތުތަކ  ާމީގައިހުރި ާމިދަންނަވަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ އެއްެޗްއާއެހެންވީމ ،

ާރަނގަޅުވ ނޭ.ާ ާމ  ާދިަޔިއއްޔ  ާހައްލަކަށް ާދ އިމީ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ އެްއކޮށްގެން

ާމިމަޖިލީހުން.ާ ާއަވަސްކޮްށދިނުން ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާހައްލަކީ ާފެންނަ  2835އަޅުަގނޑަށް

ާއަދިާ ާއިލްތިމ ސްއެއް. ާކުރ  ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާމިމަޖިލީހުެގ ނޑު ާއަުޅގަ މިއީ

ާިޢއްޒަތްތެރި ާިޢއްޒަތްތެިރާާޚ އްޞަކޮށް ާއިލްިތމ ސްއެއް. ާކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ަރީއސަށް
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ާޤ ނޫނެއްާ ާެއްއދުވަހުންވެސް ާތިގެންަދވަނީ ާމަސައްކަްތުކރައްވަމުން ާމިހ ރު ރައީސް،

ާމިއަދުާ ާހައިރ ންވޭ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާރޫޙުގައި. ާއެ ާނިންމުމުގެ ާހަދ  ހެދެންޏ 

ާތިޔަުހރި ާކުޅަދ ނަކަމ އި ާތިހުރި ާރައީްސަގއި ާތިއީާާޢިއްޒަތްތެރި  2840ހިތްވަރުން.

ާފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާ ާމ  ާބަޔ ންކޮށްލ ކަށް ާދުލުން ާމިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކެތްތެރިކަންެވސް.ާެއހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނުެގާ ާއަދި ާހީވ ިގކަމ އި ާތިހުރި މަނިކުފ ނުގެ

ާއެްއޗެހިާ ާަކންތައްތަކަކ  ާަސއި ާުބއިމ ، ާެކއުމ އި، ާއެހީފުޅުގެދަށުން ދީލަތި

ާޤ ނޫ ާފަށަންާހަމަޖެހިގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަވަހަށް ާމަސައްކަތް ނުލްއުޤޫބ ތުގެ

ާމިޭއާ ާގޮވ ލަން. ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާލޮބުވެތި ާިތޔަ ނޑު ާއަުޅގަ  2845ހިނގ ށޭ.

ާއަންނަާ ާމިހެން ާހައްލަީކ. ާހައްލަކަށްެވގެންދ ނެ ާދ އިމީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު ާއަޅުގަ ާހައްލެއް ާދ އިމީ ާމީގެ ާޤ ނޫނެއްހެދުމުން މެންނަކަްށާކޮންމެކަމަކަށް

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާނުދ ނޭ. ލިބިގެނެއް

ާމިާފުރުޞަތުާދެއްވީތީވެ.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ2850 

ާކޮންމެވެސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުރީ ާއުންމީދުކޮްށގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާވިލިފުށި ާނަންަގވ ަފއި ާނުކުތ ެއއް ާިނޒ މީ މެންބަރަކު

ާދެްނާ ާއެކަމަކު، ާވިދ ުޅވެދ ނެަކމަށް. ާބޭރުވަނީއޭ ާމަޢުޟޫޢިން ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށި ނޑު ާއަުޅގަ ާނުދިޔައީ. އެހެން

ާ ާޝުކުރުދަންނަވ ހިތްވޭ. ާޝުޢޫރުތަކަށް ނުޑާފ ޅުކުރެްއވި ާއަުޅގަ  2855އެހެްނނަމަވެސް،

ާިމާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާކުެރވޭކަމަކަށް ާއަދި ާިމކަން ާޤ ބިލުކަމ އެކީ އެހ 

ޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތ ާބެހޭގޮތުންާދަންނަވ ލަންާއޮތީާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއެާހަމަާއައިހ ާ

ާގުޅިގެްނާ ާއެންމެން ާހުރިހ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަވަހަކަށް ާއެޖެންޑ ކުެރވުނުހ  އަވަހަކަށް

ާައޅުަގނުޑާބޮ ާެގންދ ނިއްޔޭ. ާބަލަމުން ާއަަވސްކުެރވޭތޯ ާއެކަްނ ާމަސައްކަެތއްކޮށް ޑު

ާރޮޒެއިނ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު  2860މިހ ރު

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދަމަށް.

ާމޫސ މަނިކު.

ާ

ާތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކު
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ާ2865 

ާނުުހއްޓުވ ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެކަން ާމަނިކުފ ނު ާދިޔައިރުަގއި ާޙުސ މަތުުކރަމުން ާއެވަރަްށ ާރައީސަށް

ނޑުާއުންމީދުކުަރން..ާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއިނީމަާއެކަންާސަމ ލުކަމަށްާެގނައީ.ާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާނުކުތ އެއްކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިާނިޒ މީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.  2870މަކަްށ

ާއިބްރ ހީމްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ފުރުޞަތުއަރުވަނީ

ާާމުއްޠަލިބްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2875 

ާޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަހަލަާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޤ ނޫނުލްާއުޤޫބ ތުާއަާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާމަސައްކަތްތަެކއްާނުގެެނވޭނެ.ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތަކީާސީދ ާޒިނޭާހުއްދަކުރ ކަމެއް.ާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ

ާލިވ ތުާހުއްދަކުރ ާކަެމއް.ާއެެހންވީމ ،ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު..ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ2880 

ާނުކުތ އެްއކަމަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިނގަމުންދ ކަމެއްާނިޒ މ ބެހޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ކަށް

ނޑުާމިހ ުރާ ނޑަކަށްާނޭނގޭ.ާއެހެންީވމ ،ާއަުޅގަ ޤަވ އިދ ާޚިލ ފަށްާދ ކަމަކަށްާައޅުގަ

ާމިާފުރުޞަތުއަރުވަނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒެއިނ ާއ ދަމް.ާ

ާ

ނުޑވެސްާއެންމެާފުރަތަމަކަމަކަށްާމިބިލުާޝުކުރިއްޔ ާޢިާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ  2885ާއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާާރޮޒެިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށީ ާހުށަހަޅައިދެއްވިކަަމށްޓަކައި މަޖިލީހަށް

ާމިަވގުުތާ ާމިއީ ާޝުކުރުދަްނނަވަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނަޝީދަށް ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއޮތްކަމެއް. ާކުރަންޖެހިފައި ާކޮންމެހެންެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ާވިދ ޅުވިފަދައިްނާ ާމެންބަރުވެސް ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވި ާކުރިން އެމަނިކުފ ނުގެ

ާއަވަސްާ ާމިހ  ާހަމައަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާބިލެއް ާމިފަދަ  2890ތަޖުރިބ އ އެީކގައި

ާވަ ާގެނެްސދެއްވިކަމަށްަޓކައި ާއ ދެ،ާފުރުޞަތެއްގެތެޭރގައި ާޝުކުރިއްޔ . ާބޮަޑށް ރަށް
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އަޅުަގނުޑވެސްާމިބިުލގެާބަެއްއާމ އްދ ތަކަށްާބަލައިލ ފަިއާމިބިލުާމިއޮތީާއަެނއްހެންާ

ާކަންތައްަތްއާ ާބައެްއ ާެއކަމަކު، ާފ ހަގަކުރެވެނީ. ާގޮތަކަްށކަމަށް ާފުރިހަމަ ވަރަށް

ާ ާމިހ ރު ާއޭގެތެޭރަގއި ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަްނ ާމާ 6ާއަޅުަގނުޑވެްސ އްދ ެގާވަނަ

ާ ާމި ާމެންަބރަކު ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވި ާުކރިން ާއުމުރު ާިމއޮތް ާގައި  2895އަހަރަށ25ާާް)ށ(

ާކުރަންާ ާމިހެން ާމިކަން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަަދއްަކވ ފައިވަނީ. ބަދަލުކުރައްވ 

އަހަރ22ާާުވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާށްާރިޔ ޢަތްކޮށްފައިާއޭަގއިާއޮތ6ާާްނުފެންނަކަމަށްާ

ާައޅުގަާ ާބޭްއވުން ާމިދަންނަވ ލިާއެގޮތަްށ ާމިހެން ާދަންނަވ ލަން. ާފެންނަކަމަށް ނަޑށް

ާައމީނއިެްޔ ާސްކޫުލގަިއާ ނޑަކީާމިއީާަތޢުލީމީާދ އިރ ގައިާކުީރގައި ސަބަބަކީާއަުޅގަ

ާމީހަކަށްވ ތީވެާ ާހުރި ާމަސަްއކަތްކޮށްަފިއ ާއެއްކޮށް ާކުދިންނ  ާއުމުރުފުރައިގެ  2900މި

ާއަުޅގަާ ާއަީލގަިއ ާތަޖުރިބ ގެ ާލިބިފައިހުރި ާދަންނަވ ލަންޖެހޭާއަޅުަގނޑަްށ ނޑު

އަހަރުގެާކުދިންގެާޖިންސީާމައްސަލަތައްާއަންނައިރުަގިއ24ާ،25ާާއ ންމުގޮތެްއަގއިާ

ާ ާމި ާމައްސަލަތަކުަގއި ާއެ 1ާާމި ާއޮްނނަނީ ާބައިވެފައި ފަރ ތަކީވެސ1ާާްފަރ ތުން

ާ ާހަމަ 27ާާކުޑަކުދިންކަން ާމި ާއެެހންވީމ ، ާކުދިންކަން. ާނުފުރޭ ވަަނ6ާާއަަހރު

ާގަ ާ)ށ( ާުކޑަުކއްޖ ެގާމ އްދ ގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާމިއޮްތގޮުތން  2905އި

ާ ާބަންދުކުރުމަށ22ާާްއުމުރު ާުކަޑކުދިން ާއަދަބަކީ ާއޭނ ގެ ާފުރިފަިއވ ނަމަ އަހަރު

ާ ާތަނެއްަގއި ާބަންދުކުރުމޭ.4ާާއެކަށޭނަ ާމުއްދަތަކަށް ާދިގުނޫން އަހަުރާދުވަހަށްވުރެން

ާއަދަބެ ާކުޑަ ާއެއަްށުވރެން ާމިއޮންނަނީ ާއުމުުރާދެން، ާވުރެން ާއެައށް އް

ާ ާއެެހންވީމ ، ާއުމުރ25ާާުކުޑަެވއްޖެކަމަްށވަންޏ . ާއަޅުަގނޑުމެން އަހަރަށް

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާމިކަންތައްތަްއކުރުމުަގއި ާމިކުދިން  2910މަތިކޮށްފިކަމަށްވަންޏ މުން

ާއެކަންަތއްާ ާއެހެންވީމ ، ާބެލެވެނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެންކަރޭޖްކުެރޭވކަމަށް ބޮޑަށް

ާޑިސްކަރޭ ާއުމުރު ާމި ާގޮތުން ާފެންނ22ާާަޖްކުރުުމގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބ ްއަވން އަހަރަށް

ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާދެން،ާއަދިާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ވިދ ޅުިވާއިންޕްލިމެންޓޭޝަންާޕްރޮގްރ މެއްާއެބޭފުޅ ާހުށަހަޅުްއވ ނެކަމަށްާކޮމިީޓއަށް.ާ

ާއިންކްލޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅަންާއޭަގއި ާލ ން ާެއއަށް ާނުވ ކަމަށްވަންޏ މުން  2915ްޑޮކށްފައި

ާފަހަރަށްާ ާގިނަ ާވަރަށް ާއެއީ ާޕްރޮގްރ މުތަކެއް. ާހޭލުންތެރިކުރުވ ނެ ާމުޖުތަމަޢު މި

މައިންބަފައިންނަށްވެސްާމިކަަހލަާކަންތައްަތއްާއެނގިހުރެެވްސާފޮރުވަިއގެންާއެބަތިބޭާ

ާ ާދެކޭނެ ާދޭތެރޭގައި ާއެކުއްޖ އ  ާފަހުންާމުޖުތަމަޢުން ާއެކުއްޖ  ާވިްސނ ފައި ނަޒަރަކަށް
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ާދެއްކުމަްށވުރެންާ ާެއވ ަހކަ ާވިސްނ ފަިއ ާދޭެތރޭގައި ާގޮތަކ  އުޅެންޖެހިދ ނެ

ާކަންތައްތަްއާ ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާހިތަށްއަރ ފައި. ާރަނގަޅޭ ާމ   2920ނުދެއްކިްއޔ 

ާފުރުޞަތުާ ާއެންގުމުގެ ާހަމައަށް ާފަރ ތ  ާއަްނގަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާހޭލުންތެރިކަންާފުޅ ކުރުމުގެ ާބޮޑަށް ާމީހުން ާމިކަންތައްތައް ާމުޖުތަމަޢުަގއި ގޮތުން

ާމީހުންނަށްާ ާދައްަކއިގެންކަން ާމިވ ހަކަަތއް ާހުއްޓުވޭނީ ާމިކަންތައްތައް އިތުރުކުުރވ 

ާފުނަދޫާ ާދެން، ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ާވަރަްށ އަންަގއިދިނުމަކީ

 2925ލީާސަލީމްާވަރަްށާގިަނާވ ހަކަތައްާއިޞްލ ޙުތަްއާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަ

ާއަދި،ާ ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާތ އީުދކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުތަަކށް ާއެ ހުށަހެޅުއްވި.

ާވިދ ޅުވިފަދައިްނާ ާނ ޒިމް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ދިއްގަރު

ާތަކުރ  ާކަންތައްތަކ  ާމިކަހަލަ ާއަޅުަގނޑުމެންަނށް ާދިމ ވ ންާގިނަފަހަރަށް ރުކޮށް

މިޖެހެނީާއެއްާފަހަރަށްވުރެންާގިނަާފަހަރުާމިކަހަލަާކުށްތައްާކޮށްފައިާތިބޭާމީހުންގެާ

ާިމާ ާއައިސްަފއި ާއަނބުރ  ާމުޖުތަމަޢަށް ާއަނެއްކ  ާދޫކޮށްލެވިެގން ާއެމީހުން  2930ފަރ ތުން

ާނުފެނޭާ ނޑަކަށްެވސް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާތަކުރ ރުމިކުރަނީ. ކުށްތައް

ާ ާމީސްމީހުންނަށްާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާހިންގ ފައިވ  ާޖިންސީގުޅުން ާކުޑަކުިދންނ  މި

ޕެރޯލްާބޯޑުންާއަނބުރ ާއެމީހުންނަށްާޕެރޯލްާދީގެންާނޫނީާއެހެންާގޮތަކުންނަމަވެސްާ

ާއަދަބުާ ނޑަެއޅިފަިއވ  ާކަ ާކުށަށް ާއެ ާއެމީހަކުގެ ާއަނބުރ  މުޖުތަމަޢުގެތެރެއަށް

ާމަ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާނުކުންނ ކަށެއް. ާސިސްޓަމަށްާފުރިހަމަނުކޮށް  2935ޢ ފްދިނުމުގެ

ާމިކަންތަކަްށާ ާނޫނީ ާގެނެސްގެްނ ާބަދަލެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ާމައިންބަފައިްނާ ާދެން، ާނުފެނޭ. ާއަޅުަގނަޑކަށް ާގެނެވިދ ނެކަމަށް ޙައްލެއް

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާމީގަިއ ާަބއްޕަ. ާނުވަތަ ާމަންމަ ާގޯނ ުކރުވުން. ާޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް

ާއު ާފެންނަނީ ާމަޢ ފެއްވެްސާހަމަ ާއެްއވެްސާކަހަލަ ާއަދި،ާމީަގއި ާޖަލަށްލ ން. މުރަށް

ާބައްޕަމެންާ ާމަންމަމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަރިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެއީ  2940ނުދޭން.

ާއެކުދިންނަށްާ ާއިތުރަށް ާއެކުދިންނަށް ާދެން ާނުދޭކަމަށްވަންޏ  ާޙިމ ޔަތް އެކުދިންނަށް

ާއެހެންވީ ާނ ންނ ނެ. ާމީހަކު ާއެހެން ާކުަޑކުއްޖަކ ާޙިމ ޔަތްދޭނެ ާބައްޕަ މ ،ާމަންމައ އި

ާހަމަާ ާބެހިފިކަމަށްވަންޏ މުން ާނަަމވެސް ާުކޑަގޮތަކަށް ާކިތަންމެ ޖިންސީގޮތުން

ާފެނޭ.ާދެން،ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮންނަންވ ނެކަމަށް ާޖަލަށްލުން ާއުމުރުދުވަހަށް އެމީހަކަށް

ާީހވ ގޮުތގަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމައްސަލ ަގއިެވސް ާހިނގ ދިޔަ ާއެންމެފަހުން  2945ިއާމިހ ރު
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ާެއކުއްޖ ައކީ،ާމިުކއްޖ ެގާ ާބޮޑަްށާއިޙްމ ލުވ ންއެބަޖެހޭ.ާެއއީ ާވަރަށް ސަރުކ ރުންވެސް

ާ ާވިހ ތ  ާބޯޑުން ާޕެރޯލް ާކުަޑކުދިންގ2ާާެމެންމައަކީ ާއެުކއްޖ  ާދުވަސްތެޭރަގއި މަސް

ާބޯޑުންާ ާޕެރޮލޮލް ާޖަލަށްދަންޖެހޭނެކަމަށް ާއަނބުރ  ާމަންަމ ާަޙވ ލުކޮށްފައި ހިޔ އ 

ާ ާއޮތްވ  ާހުރެގެނ7ާާްއަންގ ފައި ާކައިރީަގއި ާމަންމަ ާއެކުއްޖ  މަސްުދވަްސވަދެން

ާބަލ ާ ާކިހިނެއްތޯ ާހިނގީ ާގޮތެއް، ާހިނގި ާމި ާދިޔައީަމ ާހިނގައިގެން  2950މިކަން

ާޒިންމ ާ ާކަމެއްގެ ާމިހުރިހ  ާހުރީ. ާޖަލަށްނުލެވި ާމަންމަ ާއަނބުރ  ކީްއވެގެންތޯ

ާއުފުލަންޖެހޭނެކަމަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާސަރުކ ުރން ާވަަރކަށް ާއަޅުަގނޑަްށާކޮންމެވެސް ށް

ާމިދަނީާ ާތަކުރ ރުެވގެން ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ފެނޭ.

ާބަެއއްފަހަރަށްާ ާބޭފުުޅންވެސް ާތިއްަބވ  ާޙަވ ުލވެ ާހިންގަން ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދަންނަވަން.ާ ާއަދ ނުކުރެިވގެންކަމަށް ާެއންމެފުރިހަމައަށް ާޒިންމ ވެސް  2955އެބޭފުޅުންގެ

ާއަުޅގަ ާދެން، ާމިބިލުގެ ާބޭނުންވަނީ، ާބަލ ލަން ާގަިއ22ާާނުޑ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާވީާ ާބެލުމަށްފަހު ނޑުތަކުން ާމިންގަ ާބަލަންޖެހޭ ާެޖނެރަލް ާޕްރޮެސކިއުޓަރ އެބަޮއވޭ،

އެންމެާައވަސްާފުރުޞަތެްއގެާތެރޭގައިާއެފަދަާއެމަރަކަށްާއެިދާހައިކޯޓަށްާމަްއސަލަާ

ާކޮންމެވެްސވަ ާމިތަނުގައި ނޑަްށާހުށަހަޅަންވ ނެއޭ. ާއަޅުގަ ާދޭން ާމުއްދަތެްއ ރެްއގެ

ާހިނގައިދ ެނާ ާއޮެވގެން ާފުރުޞަތެއް ާއަވަސް ާއެންމެ ާއެހެންނޫނީ  2960ފެނޭ.

ާކަހަަލާ ާކޮންމެވެސް ާއެހެންވީމަ، ާހަތަރުމަސްދުވަހަށްވެސް. ތިންމަސްދުވަހ އި

ާެދއްިވާ ާދެކެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ާމުހިންމު ާބޭްއވުަމކީ ާމިތަނުގައި މުއްދަތެއް

ާށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ފުރުޞަތަ

ާ

ާމެންބަރުާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާޢަލީާ ާދ އިރ ގެ ާާދެުކނު ާަރީއސް.ާއ ދެ،ާކުޅުދުއްފުށީ ާިޢއްޒަތްތެރި  2965ާޝުކުރިއްޔ 

މުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާކުޑަކުދިންނަށްާޖިންސީގޯނ ކުރ ާމީހުންނ މެދުާާާޢ ރިފްާވަހަަކދެއްެކވުން:

އުސޫލުތަަކކަށްާޢަމަލުކުރުމުގެާބިލުާމިއީާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެއް.ާމަރުހޫމްާާޚ އްޞަ

މުޙަންމަދުާނ ފިޢުގެާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުާދ ދިާމިދ އްކަށްުދަވހުާއަޑުއެހިން.ާދެންމެާ

ާދެހ ދިސ އެްއާ ާއޭގެފަުހންވެސް ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ާއަޅުާ ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާވަބ އެްއާހިނގި ާބޮޑު ާއޮތް ާޖެހިފައި ާަޤއުމަށް  2970ަގނޑުމެންގެ

ާއެމީހުންނަށްާ ާހޯދ  ާމީހުން ާމިފަދަ ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެްނވީމަ، އިނގޭތޯ.

ާެއކަހަލަާ ާނޫނިއްޔ  ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުަގއި ާމިވަގުތު ާއަދަެބއް ާއެންމެބޮޑު ާއޮތް ދެވެން
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ާވ ނަާ ާއަދަބެއްކަމަށް ާކުޑަ ާއަދަބަީކ ާހުންނަ ާބޮޑުކޮށްގެްނވެސްާކަންކަމަށް މަ

ާބައެއްފަހަރުާ ާއެމީހުން ާދެން ާދޭން. ާއަދަބެއް ާބޮޑު ާއެކަށީގެްނވ  ާހަމަ އެމީހުންނަށް

ާބުނެއޭާ ާތަންތ ނގަިއ ާބަެއްއ ާދުނިޔޭެގ ާމީހުން ާކުރ  ާކަންކަްނ ާމިކަހަލަ  2975އެބަބުނޭ

ާހުންނަާ ާމައްސަލަެއއް ނޑީގެ ާސިނކު ާހުންނަނީއޭ. ާމައްސަލަ ނީޑގެ ސިކު

ާެވއްޖިއްޔާ  ާސަބަބެްއާާބައެއްކަމަށް ާއެްއވެްސ ާގެންގުޅެްނީވ ާތެރޭަގއި މުޖްތަމަޢުގެ

ާމީހުންާ ާހުންނަ ާަމއްސަލަަތކުަގއި ނީޑގެ ާސިނކު ާއެމީުހން ާނުފެނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް

ާދެްނާ ާކަމެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާބެއިތިއްބުަމކީ ާގެންޮގސް ާތަންތަނަށް ބަލަހައްޓ 

ާކިތަ ާއެއީ ާހޯދ  ާތިބިތ ކުން ާމީހުން ާގޯނ ކުރ  ާއޮްތާކުޑަދިންނަށް ާޒަމ ނަށްވެފައި  2980ންމެ

ާތަޙްޤީޤުކޮށްާ ާނަގ  ާއެކަމެްއ ާއަލުންބަލުން ާވީނަމަެވސް މައްސަލަެއއްކަމަށް

ާއެބަާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރަށްވެސް ާމިހ ރުން ާހަމަ ާއަދަބު ާޙައްޤު އެމީހުންނަށް

ާމިބިލަށްާ ާމެންބަރުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާދެން ދޭންޖެހޭ.

ާ ާއެމީހުންނަށްާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ާޕެރޯލްވެސް ާއެމީހުންނަށް ވިދ ުޅވެއްޖެ

ާެއއީ.ާ ާތެދުފުޅެއް ާކޮށްގެންުނވ ނެ. ާކޮންސިޑ ެވސް ާޕެރޯްލއަށް  2985ލިބިގެންނުވ ނެއޭ.

ާނަންާ ާއެމީހުންގެ ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރުވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާމިބިލު ދެން،

ާއެ ާއެކަހެރިކޮށް ާމުޖްތަމަޢުން ާބައިތިއްބަންޖެހޭނެާހ މަކޮށްާނޭމްާޝޭމްކުރުމ އި މީހުން

ާވަރަްށާ ާއެކަމަށް ނުޑެވސް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަެއއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެއީ ވ ހަކަ.

ާއެާ ާއެމީހުން ާނޫނިއްޔ  ާޖަލުގައި ާމީހުންނަކީ ާެއފަދަ ާމިސ ލަކަށް، ތ އީދުކުރަން.

ާއެމީހުންނަށްވެސްާ ާފަރުއ ަކށް ާޞިއްޙީ ާބައިިތއްބަިއގެން ާތަނެްއގައި  2990ބައިތިއްބ 

ާއިންސ ނުން ާއެމީހުން ާގެންދ އިުރވެސް ާފަރުވ އަކަށް ާޞިްއޙީ 13ާކަމަށްވ ީތވެ

ާތިބޭާ ާަޙވ ުލވެ ާބެލެހެއްޓުމ އި ާއެމީހުން ާމީހުން، ާިތބޭ ާަޙވ ލުެވ ާއެކަމ  ގަިޑއިރު

ާ ާދަށުަގއި ާބެލުމުގެ ާއެކަްނ13ާާމީހުންގެ ާއެބަޖެހޭ. ާބަޔަކަްށވ ން ާތިޭބ ަގޑިއިރު

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާކުެރވިދ ނެ.ާދިްއދޫ ާފަދައިންާއަޅުަގނޑަށް ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރު ތްތެރި

ާސިސްޓަމެްއާ ާޗެކިންގ ާއިެލކްޓްރޯނިލް ާހުރޭ. ާތަންތ ނަގިއވެސް ާއެހެން  2995ދުނިޔޭގެ

ާޚ އްޞަާ ާނަންތައް ާމީހުންގެ ާމިފަދަ ާއަދި، ާޤ އިމުކުެރވިދ ނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާގިަނާ ާވަރަށް ާގޮތަށްވެސް ާއޮންނަ ާފެންނަން ާޢ ންމުން ާބ ްއވަިއގެން ދަފްތަރެއްގަިއ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާެއަކމަށް ާއަުޅަގނުޑވެސް ާިވދ ޅުވި. ާވ ހަކަފުޅުގައި މެންބަރުން

ާމިބިލުާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ެވސް ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާދެން ތ އީދުކުރަން.
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ާފުރިހަމަކަމެއްާ ާއިތުރު ާގެންނަންޖެހޭ ާމިބިލަށް ާފޮނުްއވަިއގެްނ  3000ކޮމިޓީއަކަށް

ާމިބިލު ާއަވަަހަކށް ާލިބިދޭންޖެހޭާާގެނެސްގެްނާވީހ ވެސް ާީމހުންނަށް ާއެފަދަ ފ ސްކޮށް

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާދިނުން. ާައވަހަެަކަށް ާވީހ ވެސް ާއަދަބު ާޙައްޤު ާއެމީހުންނަށް ނޫނީ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާކުޑަކުދިންނަށްާާގަމުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާޔޫސުފްާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .`ާ3005 

ާބިލަކީާާާކަެދއްެކވުން:ޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަ ާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއުސޫލުތަކަކަށް ާޚ އްޞަ ާމީހުންނ މެދު ާގޯނ ކުރ  ޖިންސީ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާއ ދެ، ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާގެނައުމަށް ާމިމަޖިލީހަށް މިއަދު

މުޖްތަމަޢުގައިާތަފ ތުާގޮތްާގޮަތށްާމިބ ވަތުގެާަމއްސަލަތަްއާމިހ ރުާހިނގަމުންދ އިރުާ

ާޚ އްޞަާމިކަންކަމަ ާއެކަމ ބެހޭ ާގޮަތކީ ާޚ އްޞަ ާއެންމެ ާއޮތް ާހޯދުމަށް ާޙައްލެއް ށް

ާމިއަުދާ ާހެދުން.ާއެހެންކަމަށްވ އިރު ާޤ ނޫނަކަށް ާގެނެސްގެން ާބިލެއް ާނުވަތަ  3010ޤ ނޫނެއް

މުޖްތަމަޢުގައިާމިާދިމ ވަމުންދ ާމައްސަލަތަކަށްާަޙއްލެއްާގެެނވޭނީާޚ އްަޞާޤ ނޫނެއްާ

ާފިޔަ ާޚ އްޞަ ާމިކަމ  ާހެދި ާއަޅުަގނޑަްށވެސްާމިކަމަށް ާއެިޅގެްނކަމަށް ވަޅުތަެކއް

ާހަރުކަށިާ ާމީހުންނަށް ާޖިންސީގޯނ ކުރ  ާކުޑަކުދިންނަށް ާއެހެންކަމުން، ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ާކަމެއް.ާ ާމުހިންމު ާވަރަްށވެްސ ާއޮތުމަީކ ާޤ ޫނނެއް ާޚ އްޞަ އަދަބުދެވޭނީ

 3015ޅުއްަވއިދެްއިވާއެހެންކަމ އެުކ،ާމިޤ ނޫނަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާމިބިލުާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހެ

ާނަޝީދަށްާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ާމިބިލަކީާ ާއ ދެ، ާުޝކުރުދަންނަަވން. ާއިޚްލ ްސތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ެަކަީކާ ާކަންތައްތަ ާގިނަ ާވަރަްށ ާހުރި ާމިބިލުގައި ާއަދި ާބިލެއް ާފުރިހަމަ ވަރަށްވެްސ

ާވަރަށް ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލެއްކަމަްށާމިފަދަ ާހިމަނ ފައިވ  ާކަންތައްތަކެއް ާމުހިންމު ވެސް

ާވީނަަމވެސްާ ާފުރިހަމަވެފައި ާމިބިލު ާެއހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުެރވޭ.  3020އަޅުަގނޑަށް

ާއިތުރުކޮށްލަްނާ ާޚިޔ ލުަގއި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއަދިވެސް ާމިބިލުގަިއ އަޅުަގނޑަްށވެސް

ާކަން ާކުދިކުދި ާފ ަހގަކުެރވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިބިލުގެާފެންނަކަމަށް ާެއބަހުރި.ާއެއީ ކަން

ާމިމ އްދ އަްށ5ާާ ާމަޖުބޫރުކުރުވުން. ާބަލަން ާޢަމަލެެެއް ާޖިންސީ ވަނަމ އްދ ަގއި

ާއިތުރުކުަރްއވަިއގެްނާ ާއަކުރެއް ާއެހެން ާމި ާއަދި ާފެނޭ ާއިތުރުކޮށްލަން އަޅުަގނޑަށް

ާިވޔަްސާ ާވ ހަކަައކުން ާުނވަތަ ާިވޔަސް ާއިޝ ރ ތަކުން ާނުވަތަ ާލިޔުމަކުން  3025ނަމަވެސް.

ާހިމަނ ލުމަކީާމިފަ ާއެކަމެއް ާވ ނަމަ ާއެއްވެސްކަެމއް ާލިބިދ ފަދަ ާހިތްވަރު ާކަމަކަށް ދަ
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ާ ާމިިބލުގެ ާހަމަެއއ ެއކު، ާއަދި ާފެންނަަކމެއް. ާވަރަށް ާމ އްދ 22ާާއަޅުަގނޑަށް ވަނަ

ާޭގެގއަްށާ ާއެބަހުރޭ ާތެރޭގައި ާމަޤ މުތަކުގެ ާިއތުބ ރުކުރެވޭ ާމަޤ މުތައް. އިތުބ ރުކުރެވޭ

އެާޭގެގއަށްާމީހުންާވަނުމުގެާސަބަުބންާއެކުދިންގެާމެދުަގއިާާގޮސްާޢ ންމުގޮތެްއަގއި

ާއެަބއ ދޭ.ާ ާީމހުންވެސް ާެދވޭ ާޤަދަރެއް ާޚ ްއޞަ ާއުފެދި،  3030މަޤުބޫލުކަން

ާއުޅުމުގެާ ާފެނިދެނިވެ ާމި ާފެނޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނަޑށް ާއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވ އިރު

ާމަ ާޚ އްޞަ ާމި ާމީހުންނަކީވެްސ ާދެވިފައިވ  ާޤަދަރެއް ާޚ އްޞަ ޤ މުގެާސަބަބުން

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑަށް ާހަމަޖެއްެސވުމަކީ ާމީހުންގެގޮުތގައި ާހިމެނޭ ތެރޭގައި

ާފެންމަތިވަމުންާ ާމި ާގިަނއިްނ ާމައްސަލަެަތައް ާމިބ ވަތުގެ ާއ ދެ، ފެންނަކަމެއް.

ާބަެއްއގެާ ާތިބޭ ާމަޤ މުަތކުަގއި ާޚ އްޞަ ާމިފަދަ ާުނވަތަ ާތެރޭން ާއ އިލ ގެ  3035އަންނަނީ

ާސަބަބުންކަންާ ާހިނގ ފައިހުރިާާޢަމަލުތަކުގެ ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާ ާމިބިލުގެ ާއެގޮުތން ާފ ހަގަކުެރވޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާބަލ އިރު ވަަނ26ާާކަންތައްތަކަށް

ާމިމ އްދ ގެާ ާހިންގުން ާކުޑަކުއްޖަކ އިެއުކ ާޢަމަލު ާޖިންސީ ާއަގުޭދގޮތަށް މ އްދ ގައި

ާނިމިގެންދ އިރު ާތަޙްޤީޤު ާމި ާހިނގ  ާކަމެއް ާމިބ ވަތުގެ ާއަގުދޭގޮތަްށާާދަށުން މި

ާމުހިންމުކަމެއް.ާ ާބެލުމަީކވެސް ާކޮަބއިތޯ ާސަބަބަކީ ާދ ންޖެހުނު ާެއކަމަށް  3040އެުކއްޖ 

ާއިޚްމ ލުވ ންޖެހޭާ ާއެަކމުގައި ާބަލ އިރު ާމެދުވެރިވ ގޮތަށް ާެއސަބަބު ާބަލ އިރު އެގޮތުން

ާނުކުެުރުމުަގއިާ ާިމަކންކަން ާއޮތުމަކީ ާލިބޭގޮތަށް ާޢަދަބެއް ާމިކަުމގަިއ ފަރ ތަކަށްވެސް

ާއެ ާމިބިލުގެ ާދެން ާފެޭނ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފަސޭހަެވގެންދ ނެކަމެއްކަމަށް 42ާކުދިންނަށް

ާމިއޮންނަނީާ ާހޯދުން ާހެކިބަްސ ާހޯދުމ އި، ާހެކިބަސް ާުކޑަކުދިންެގ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުޖުތަމަޢުގައިާ ާިމކުދިން ާކަމަށްވ އިރު، ާީވޑިޯއޮކށްގެން  3045އިންޓަިވއުކޮްށގެން

ތަޢުގަިއާއުނަދގޫާނުަވތަާދަތިވެދ ފަދަާކަމެްއާދިރިއުޅެމުންދ އިރުާއެކުދިންެގާއެާމުޖު

ދިމ ވުމަކީވެސްާއެކަީށގެންވ ކަެމއް.ާެއއީާމިބ ވަުތގެާތަޙްޤީޤުަތކުަގއިާނުވަތަާޝަރުޢީާ

ާހިންގިނަމަވެސް،ާ ާކަްނކަން ާއެކަހެރިގޮަތކަށް ާއަދި ާމިކުިދން ާނަމަވެސް މަރުޙަލ ގައި

ާތިމ ެގކަމެ ާއެކުދިންނ އި ާމިކުރަނީ ާކަްނކަން ާގ ތްކަެމްއާމިބ ވަތުގެ ާނުވަތަ ާނެތް އް

ާހިންގުމުގެާ ާޝަރީޢަތް ާނުވަތަ ާމަރުޙަލ ގައި ާތަޙްޤީޤީ ާމި ާބަޔަކަށްވ އިުރ،  3050ނެތް

މަރުޙަލ ގަިއވެސްާމިކަންކަންާުކރ ާމީހުންާނުވަތަާއަދިާިޞްއޙީާދ އިރ ައކުންާކަމެްއާ

ެގާބަލަންޖެހުނުކަމުގައިވިަޔސްާމިކަންކަންާކުރ ާމީހުންނަކީވެްސާމިމަސައްކަތްާކުރުމު

ާޚ އްަޞާ ާކުީރގައި ާނުވަަތާޝަރީޢަތްކުުރމުގެ ާކުރުމުގެ ާތަޙްޤީޤު ާމި ާނުވަތަ ކުރީަގއި
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ާމިކަހަަލާ ާސިއްރުކުރެވޭނެކަމ އި ާމިކަންކަން ާޮސއިކުެރވިެގން އިޤުރ ރެްއގައި

ާއެީއާ ާފެންނަކަމެއް. ާޮބޑަށް ާވަރަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފ ަހގަކުރުމަީކެވސް  3055ކަންތައްތައް

ާފަހުން ާކުދިން ާނުވަތަާމުޖުތަމަޢުގައި ާފަރ ތުން ާމީހުންގެ ާއެހެން ާއުޅުމުަގއި ވެސް

ާސަލ މަތްވުމަށްާ ާކަންަކމުން ާމިކަހަލަ ާއެުކއްޖ އަްށ ާފަރ ތުންވެްސ ާކުދިންެގ އެހެން

ާއިތުުރކޮށްލުމަކީާ ާމިކަންކަްނވެސް ާފެންނ ތީ، ާއަުޅަގނޑަށް މަގުފަހިވ ނެކަމެްއކަމަށް

ާޖުމްލަގޮ ާދެން ާފެންނަކަމެއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހުރިާއަޅުަގނޑަށް ާމިބިލުގައި ތެއްަގއި

 3060ގިެިނަާކަންތައްތައްާވަރަށްާޮބޑަށްާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދުކުެރވޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިބިލުާ

ާއޮިތއްޔ ާ ާއިޞްލ ޙެއް ާގެންނަންޖެހޭ ާމިއަށް ާއަދި ާފޮނުަވިއގެން ކޮމިޓީއަކަށް

ާޤ ނޫނަކަށްާ ާމިބިލު ާމިޤ ނޫނު ާައވަހަކަށް ާވީހ  ާގެނަްސގެންނަަމވެސް އެއިޞްލ ެޙއް

ާހަދ  ާބޮޑަށްާ، ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާފެށުމަކީ ާހިންގަން ާއަވަހަަކށް ާވީހ  ޤ ނޫނު

ާެދއްިވާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާދަންނަވަން. ާކަމެއްކަމުަގއި ފެންނަ

 3065ާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާ

ާ

ާމިފަދަާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއެންެމފުރަތަމަވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާކުޅުދުއްފުށިާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒުާ ާގެނަސްދެއްިވކަަމށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާމި ާމައްސަލަެއއް

ާމީަގއިާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދި ާޝުކުރުވެރިވަން. ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާއިޚްލ ޞް ާމަނިކުފ ނަށް ާނަމުގަިއ ާރައްޔިތުްނގެ ާހުރިހ  ާދ އިރ ގެ  3070ތެރިާއަޅުަގނުޑގެ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާމިވ ހަކަެއއް ާރައީސް،ާމިއީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަރިްސކުރަން. ޝުކުރެއް

ާއެިކާ ާދ އިރ ގައި ާއިޖުިތމ ޢީ ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ަހކަެއއް. ާޒަމ ްނވީ ާއެަތއް ދައްކ ތ 

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއޭުރވެްސ ާކުރިއިުރގައި ާމަަސއްކަތްތަެކްއ ގޮތްގޮތުން

ާދިމ ވީ ާކަެމއް ާހޯދަންާފ ހަގަކުރެވެނީ ާޙައްލު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެމައްސަލަައކ ިއގެން މ 

ާވ ހަކަައކީ،ާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮެތއް. ާކުރަމުންދިޔަ  3075މަސައްކަތް

ާފަންނީާ ާކަމ ބެހޭ ާސަމ ލުކަމެއްީދެގން ާޚ އްޞަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު މިއީ

ާކަ ާކުރަްނެވއްޖެ ާސަރވޭެއއް ާޞައްޙަ ާއެހީަގއިނަމަވެސް ާަޞއްަޙާމ ހިރުންގެ މެކޭ.

ާރ އްޖޭގައިާ ާމުޅި ާމިކަން ާނުރައްކ ތެރިކަމަކ އި ާހުރި ާމިކަުމަގއި ާނުކޮށެއް ސަރވޭެއއް

ާމިާ ާއެެެހެންނޫނިއްޔ  ާނޭނގޭނެ. ާޙަޤީޤަތުގައިވެސް ާހަމަ ާއޮްތގޮެތއް އަށަގަނެފައި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާލޭބަްލކުރެވެނީ. ާއެަބޔަކު ާނުވަަތ ާކުއްޖ  ާއެ ާދިމ ވީމ  ާކަމެއް  3080އެނގެނީ
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އްސަލައެއްގެާގޮުތގައިާއަުޅަގނޑުމެންާބަލައިގަެނ،ާޚ އްޞަާނަޒަރަކުންާމިާޤައުމީާމަ

ާކިހ ވަތަކަށްޯތާ ާފެތުިރފައިވަނީ ާރ އްޭޖގައި ާމުޅި ާނުަރއްކ ތެިރކަން ާހުރި މިކަމުގައި

ނޑުމެންާ ާއެބަޖެހޭާދެނެަގންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާދެންާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާޖިންސީގޮތުން ާލ ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ާމި ާއަނިޔ ަތއް. ާމިދިމ ވ  ކުޑަުކއްޖަކަށް

ާސީދ ގޮތުންާ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހަމައެކަނި ާމިދިމ ވަނީ ާއަނިޔ ަތއް  3085އިންސ ނީ

ާނުސީދ ކޮށްާ ާބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއަނިޔ އަުކންތޯ. ާދެވޭ އެކުދިންނަށް

ާއަނި ާވަރަށްާުނރައްކ ތެރި ާއެކުދިންނަށް ޔ ތަެކއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނޭނގިނަަމވެސް

ާބެލެނިވެރިންނ ިއާ ާޒަމ ނެްއގައި ާކުރިއަރ ފައިވ  ާޓެކްޮނލޮޖީ ާމިޒަމ ނުަގއި އެބަދެވޭ.

ާއެިކއެިކާ ާފޯރުކޮށްދޭ ާިމ ާފަރ ތްތަކުން ާއެިކއެކި ާސްކޫލްަތކ ިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެބަކުރޭ.ާ ާއަސަރުތަެކއް ާނުބައި ާވަރަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާުގޅިގެްނވެސް  3090ކަންކަމ އި

ާނުސީދ ގޮތެ ާއަނިޔ އެއް.ާމިއީ ާދެވޭ ާއެކުދިންނަްށ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އްަގއި

ާއެކުދިންނަށްާ ާގުޅ ލަދީ، ާއިންޓަނެޓް ާއެކުދިންނަށް ާބޭނުންވީމ  ކުޑަުކޑަކުދިން

ާނުރައްކ ތެރިކަންާ ާހުރި ާމިކަމުގެ ާމިއީ ާހަދައިދީ، ާބެލޭނެޮގތް ާއެްއޗެހި ފިލުމުތަކ އި

ާލޯތް ާވ  ާދެކެ ާއެކުދިން ާވަޒަންނުކޮށް ާކަްނކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރެވޭ ބަކުްނ

ާއިދިކޮޅަށް.ާދެންާ ާިމއ އި ާދިމ ވަނީ ާމި ާކަމެއްގެާނަތީޖ   3095ވެދ ނެ.ާއ ޚިުރގަިއާމިހުރިހ 

ާކޮންމެާ ާމި ާފ ަހގަކޮށްލަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަސްތުވ ަތކެތީެގާ ާޢ ންމުކޮށް ާމިއޮންނަނީ ާއަިއސް ާފެށުމަަކށް މައްސަލަެއއްަގއިެވސް

ކަހަލަާގިނަާމައްސަލަތަކެްއގައިާޝ މިލުވ ާގިަނާބޭބޭފުޅުންާއެހިސ ބަށްާމައްސަލަ.ާމި

ާމަސްތުވ ތަކެީތެގާ ާބަލައިލ އިރު ާބެކްރައުްނޑަށް ާއެބޭބޭފުޅުންގެ ާއޮންނައިރު އަިއއްސަ

ާފުންކޮށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއީ ާޝ މިލުވޭ. ާމައްސަލަެއއްަގިއ  3100ކޮންމެވެސް

ާމައް ާހުރިހ  ާއިޖުތިމ ޢީ ނޑަްށާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. ާއަުޅގަ ާަޙއްލަކަށް ސަލަތަކެްއގެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދެން ާމައްސަަލއޭ. ާމަސްތުވ ތަކެތީގެ ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާހަމަ އެންމެބޮޑަށް

ާވަރަށްާ ާދަންނަވ ލ ކަމަށްވަންޏ މު ާވ ަހކަެއއް ާކުޑަުކޑަ ާބެޭހގޮތުން ާމިބިލ އި ރައީސް،

ާޚިޔ  ާރަނގަޅު ާވަރަްށ ާޖުމްލަގޮތެއްަގއި ާހަމަ ާބޭބޭފުޅުންވެސް ލުތަކެްއާގިނަ

ާ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް،  3105ވަނ3ާާަދެއްަވއިފި.

ާުކޑަުކއްޖަުކާ ާޤަްސދުގައި ާޢަމަލެއްގައި ާޖިްނސީ ާމީހަކު މ އްދ ގައި

ނަޑކަްށާ ާއެބައޮތް.ާއަުޅގަ ާކުށެކޭ.ާޢިބ ރ ތްކޮށްލ ފައި ާއެކުރަނީ ބައިވެިރކުރުަވއިފިނަމަ
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ާޢިްއޒަތްތެ ާކުޑަުކއްޖަކަެަްށާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ާނޫްނގޮތަކަށް ާޤަސްުދގައި ާރައީސް، ރި

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުދެވޭނެ. ާނޭނިގެއއް ާދެވިދ ނެކަމަކަށެއް. ާއަނިޔ ެއއް ޖިންސީ

ާވަރަްށާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއުިނކުަރން ާެއ ާތަންޮކޅު ާއޮތް ާޤަސްުދގަިއ ާއޮތް  3110މިމ އްދ ގައި

ާމ ނަކުރައްވ ނެ ާެއކިގޮްތގޮތަށް ާލޯޔަރުންވެސް ާމި ާބޭނުންވޭ. ާބޮޑެތިާބޮޑަށް ާވަރަށް .

މައްސަލަތަކެއްާީމގެާސަބަބުންާދިމ ވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާަވިކގޮތަކަށްާއެާޤަސްުދގަިއާ

ާކޮމިޓީާ ާމިއަށްވުރެާރަނގަުޅވ ނެހެން.ާދެން ާހީވަނީ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއޮތިްއޔ  ނުގެނަސް

ާއަޅުަގނުޑވެްސާ ާވ ހަކަދަްއކަވ ެނކަމަށް ާފުޅ ކޮށް ާފުދޭވަރަކަށް ާމިކަމަށް ސްޓޭޖެއްަގއި

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާހަ  3115މަާޤަބޫލުކުރަން.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާމުހިންމު. ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ާމިޖެހެނީާ ާބަލަން ާައޅުަގނުޑމެން ާކަމެއްކުރ އިރު ާއެހެންނަމަވެސް، މުހިންމު.

ާތަ ާކިހ ވަރަކަށް ާމުޖުތަމަޢަށްކުރ ނީާމިކުރެވޭކަމަކީ ާފައިދ  ާމީގެ އްޔ ުރވެިވގެން

ާމިދަންނަވ ލީާ ާމިހެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް. ާުކރ  ާދެެނގެން ކޮންގޮތަކަށްތޯ

ާފުރަތަމަާ ާހޭލުންތެރިކުރުވި. ާދެކޮޅަްށވެސް ާމަސްތުވ ަތކެްއޗ އި  3120މީގެކުރީަގއި

ާދުވަްސވަރުަގިއާ ާިކޔަވަމުްނދިޔަ ާސްކޫލްަގއި ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ާޕްރޮގްރ މްތަުކގަިއާއަޅު ާހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ާއެފަދަ ާހަމަ ަގނޑުމެްނވެސް

ާޭއގެންާ ާހޭުލންތެރިކުރުވީ. ާމަސްތުވ ތަެކއްޗަށް ާއެހެންނަމަެވސް، ބައިވެިރވިކުުރވި.

ާމިކުެރވެީނާ ާކަމެއްކުރ އިރު ާނުކުެރވޭ. ާހޭލުންތެރިއެއް ާގެއްލުންތަަކކަށް ލިބިދ ނެ

ާއަުޅަގނޑުމެން ާކަެމއްތޯ ާހޭލުންތެރިކުރުމުގެާާކިހ ވަރެްއގެ ާބަލ ަފއި  3125ރަނގަޅަށް

ާފ ހަގަކުރެޭވާ ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާއަޅުަގނޑަށް ާޖައްސަްނ ޕްރޮގްރ މްތަކެއް

ާބޭނުންކަމެއްކަމުަގއި.ާ

ާ

ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ3130 

ާމިފުރުާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއެހެްނވީމަ، ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެއްތޯ. ާހަމަވީ ާޞަތުަގއިާވަގުުތ

ާއަޅުަގނުޑާމިއަދުެގާސަރުކ ަރށްވެސްާގޮވ ލަްނ،ާެވއިުތވެދިަޔތަންާދިޔައްޔޭ.ާމ ޒީއަްށާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒުާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނެއް،ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިތިބީ ާމިއަދު ާބަލ ނެކަމެއްނެތޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ދެން

ާފި ާުކރިއަށް ާމިމައްސަލަިއގެން ާަޤއުމު ާމުޅި ަޔވަޅުތަެކްއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ާމިކަމުެގާ ާސަރވޭެއއްކޮްށގެން ާަޞއްޙަ ާވަރަށްބޮޑޭ. ާބޭނުންތެރިކަން  3135އަޅަންޖެހޭއިރު

ާޢަމަލީގޮތެއްަގިއާ ާމިކަމ  ާދެނެގަެނގެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުރައްކ ތެރިކަން ހުރި

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާއ ދެ، ާކުރަންެވްއޖެއޭ. މަސައްކަތްތަެކއް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 3140ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާކުޑަކުިދންނަށްާޖިންސީާާިއރ ގެާމެންަބރުާނައިފަރުާދ 

ާޢަމަލުކުރުމުގެާގޯނ ކުރ ާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާއެއަްށ ނަޑއަުޅްއވ  ާކަ ާޚ އްަޞާއުސޫލުތަެކއް ާމީހުންނ މެދު

ާދ އިރ ގެާބިލެއްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާމެންބަރުާާހުށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކަިއ ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުަޑކުދިންނަށްާ ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާނަޝީދަށް މުޙަންމަދު

ާއަަދކުާ ާމައްސަލަތަކަކީ ާގޯނ ކުރުމުގެ ާޖިންސީ ާނުވަތަ ާމަްއސަލަތަކަކީ ގޯނ ކުރުމުގެ

ާކުރީއްސުެރާ ާވަރަށް ާމިކަމަކީ ާހިނގަމުންދ ކަމެއްނޫން. ާޤައުމުގައި  3145އިްއޔެައކު

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާފެށިގެންވެސް ާކަމެއް. ާއަންނަ ާހިނގަމުން މިޤައުުމގަިއ

ނޑުމެންނ ާހަމައަށްާެއާ ކުރީޒަމ ނުަގއިާއެީއާއެހ ާޮބޑުަކމަކަށްވެފައިާނޯންނަނީާއަުޅގަ

ާމިއަުދާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުދ ތީވެ. ާައންނަމުން ާރަނގަޅަށް ޚަބަރުތައް

ާއަ ާދުރުގަިއވިަޔސް ާކިތަންމެ ާރ އްޖެތެޭރގެ ާއެފަދަާމ ލޭގަިއވިޔަްސ، ނޑުމެންނަށް ުޅގަ

ާއަދިވެްސާ ާއެބަދޭ. ާލިބެމުން ާޚަބަރުތަްއ ާއެ ާވަީނވިްއޔ  ާހިނަގއިފިކަމަށް  3150ކަމެއް

ާބަލ އިރުގަިއާ ާނިސްބަތަށް ާމިކަންކުރ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާހިތުން އަޅުަގނޑު

ާހިންގަމުންދާ  ާޢަމަލު ާމި ާއަދަދަކަށް ާމ ގިނަ ާމަދު.ާއެއަްށވުރެ ާއަންނަލެއް ޚަބަރުތައް

ާއު ާފ ހަގަކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާ%މީހުން ާކުަޑކުަޑ222ާާޅޭކަމަށް ާޤައުމެއް،ާމިހ  މުސްލިމް

ާހިނގަމުންދ ކަމީާ ާއަދަދަަކށް ާގިނަ ާމިހ  ާޢަމަލުތައް ާމިފަދަ ޤައުމެްއގައި

ާިމާ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާކަމެއް. ާލަދުގަންނަންޖެހޭ  3155އަޅުަގނޑުމެން

ާވަރަށްޮބޑަށް ާމިވަނީ ާބަިލ ާމިކަމުގެ ާވޭނ އިާާމުޖުތަމަޢުގައި ާމިކަމުެގ އަަށގަްނފައި.

ާނުލިބޭާ ާކުޑަުކއްޖަކު ާމީހަކަްށ. ާލިބިފައިވ  ާކުޑަކުއްަޖކު ާކޮންމެ އިހްސ ސްކުެރވޭނީ

ާއިްޙސ ސްތަކެއްާނުކުެރވޭނެ.ާ މީހަކަށް،ާކުޑަާދަރިއަކުާުނެގންގުޅޭާމީހަކަށްާއެކަމުގެ

ާއެއްބަފ  ާމީހަކަށް، ނޑު ާެއއްބަ ާއ އިލ ގެ ާެއ ާބައްަޕއަކަށް، މީހަކަްށާާމަންމައަކަށް،

ާނުލިޭބާ ާދަރިއަކު ާއެފަދަ ާކުރެވޭނީ. ާއިޙްސ ސްތައް ާއެ ާމީސްމީހުންނަށޭ  3160މިހަކަށް

ާތިމ ެގާ ާެއއީ. ާވޭންހުރިކަމެއް ާވަރަށް ާނުކުރެވޭނެ. ާއިހްސ ސްތަެކްއ ާއެ ފަރ ތަކަށް
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ާވަނީިވއްޔ ާ ާހިންަގިއފިކަމުގައި ާގޯނ އެއް ާޖިންސީ ާނުބައި ާމިފަދަ ާމީހަކު ދަރިއަކަށް

ާއެ ާހިތަށް ާމުޅިާއެމީހ ގެ ާއަދި ާެއކުއްޖައ އި ާއޭނައ އި ާއަސަެރއް. ާވަަރށްބޮޑު ކުރަނީ

ާގެއްލުމަކަްށވ ނީ.ާ ާވަރަށްބޮޑު ާލިބޭ ާސަބަބުން ާެއަކމުގެ ާއަބުރަށްވެސް އ އިލ ގެ

ާހުތުރަކަށްވަނީ.ާ ާވަަރށްބޮޑު ާއެޅޭ ާބޮލުގައި ާއެމީހުންގެ ާބަދުނ މަކަށްވަނީ.  3165ވަރަށްބޮޑު

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިތ މައަކީ ނޑުމެްނާއެހެންނަމަވެސް، ާއަުޅގަ ާނުވަތަ ބެލެނިވެރިން

ާސަމ ލުކަމެއްާ ާދޭންޖެހޭ ާއަިދވެސް ާދޭތެރޭގައި ާމިކަްނަކމ  މައިންބަފައިންވެސް

ނޑުާ ފުރިހަމައަކަށްާނުދެވޭ.ާއެއީާއ އިލ ގެާމީހަކުާކަމެއްކުރީތީާނުވަތަާތިމ ގެާއެއްބަ

ްއވުމަކީާއެީއާމީހަކުާތިމ ގެާއަނެކ ެގާދަރިައށްާކަމެއްކުރީީތާެއކަންކަންާޮފރުވ ފައިާބޭާ

ާޢ އިލ ގެާ ާސަބަބަކީ، ާއޭެގ ާކަމެއް. ާއަންނަ ާކުރަމުން ާހަމަ  3170މިހ ރުވެސް

ާލިބިދ ނެތީާ ާނަމެއް ާހުތުރު ާމީހަކަށް ާގ ތް ާއެހ  ާތިމ މެންގެ ާނުވަތަ އަުގވެްއޓިދ ނެތީ

ާކޮންެމާ ާއެކަަމކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރު ާކަމެއް ާުކރ  ާފޮރުވުމަށްަޓކައި އެކަންކަން

ާކޮ ާވިސްނަންެވއްޖެޭއާބެލެނިވެެެރިއަުކ، ާބައްޕަައކު ާކޮންމެ ާމަންމައަކު، ންމެ

ާމިދަނީާ ާމުޖުތަމަޢު ާުމޅި ާސަބަބުން ާފޮރުވުމުގެ ާމިެހން ާކަންަތއްތައް މިބ ވަތުގެ

ާދަނީ.ާ ާފޯރުވަމުންނޭ ާއަސަރުަތްއ ާމިކަމުގެ ާމުޖުތަމަޢުއަށް ާމުޅި  3175ފަސ ދަވަމުންނޭ.

ާކަމަކަށްވެާ ާއުނގަދޫ ާދަތި ާވަރަށް ާހޯދައިގަތުމަކީ ާމިދަނީ.ާމިކަންކަން ގެންނޭ

ާވިސްނައިދޭްނވީ.ާ ާދަރިންނަްށވެސް ާހިނގ ގޮތް ާކަންަތއްތައް ާމިބ ވަތުގެ އެހެންވީމަ،

ާުލއިފަސޭހަާ ާއޮތް ާވިސްނ ެދވެން ާއެމީހުންނަށް ާިވސްނަިއދޭންވީ ކުޑަކުދިންނަށްެވސް

ާދެނެގަންނ ނެގޮތް.ާއަދިާ ާގޯނ ަތއް ާކުރ  ާއެކުދިންނަށް ާމީސްމީހުން ާެއކިެއކި މަގަކުން

ާކޮ ާެއވ ހަަކާއެކަން ާކައިީރގައި ާމައިންބަފައިން ާަވނީވިްއޔ   3180ށްިފކަމުަގއި

ާބުނަންޖެހޭނެކަންާ ާެއވ ހަކަ ާކައިީރގަިއވެްސ ާބެލެނިެވރިއެްއގެ ބުނަންޖެހޭނޭކަމ އި،

ާމައިންބަފައިންވެްސާ ާހޭލުންތެރިކުރުވަްނ ާެއކުދިންވެސް ާވިސްނައިދީ އެމީހުންނަށް

އިދޭންާއޮތްާމިްނވަރަކުން.ާއެކަންކަމުންާއެކުދިންނަށްާކިަޔއިދޭންވީާއެީމހުންނަށްާކިޔަ

ާކަންތައްތަްއާ ާއަުތެވއްޖެނަމަ ާމީހަކު ާއެފަދަ ާކުރުމަށްަޓކައި ާއެކުދިން ދުރުހެލި

 3185ކުރ ނެގޮތ ިއ،ާމީހަކުާއެފަދަާޮގތަކަށްާއުޅެީފވިްއޔ ާދެންާމަިއންބަފައިންނަށްާއެކަުމެގާ

ާކު ާމަސަްއކަތްުކރަން ާުހއްޓުވުމަށްަޓކައި ާއެކަން ދިންނަށްވެސްާއިޝ ރ ތެްއކޮށް

ާދިމ ވ ާ ާަމއްސަލަތަުކގައި ާގޯނ ކުރުމުގެ ާުކޑަކުދިންނަށް ާމިއީ ާއ ދެ، ކިޔައިދޭްނވީ.

ާވަރަްށާ ާސ ބިތުކުރުމަކީ ާޝަރީޢަތަށް ާމައްސަލަތައް ާމިކަަހލަ ާދެރަކަމަކީ ާދަތި އެންމެ
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ާއެބަހުރިާ ާހެދިފައި ާގަވ އިދުަތކ  ާޤ ނޫނުތަކ އި ާމިހ ރުެވސް ާއުނދަގޫކަމެއް. ދަތި

ާއެހެ ާހެދިފައިާއިނގޭތޯ. ާަގވ އިދުތައް ާޤ ނޫނުތަކ އި  3190ންނަމަވެްސ،

ާކުަޑކުްއޖަކަށްާގޯނ ކޮްށގެންާުކޑަުކއްޖަކަށްާޖިންސީާޢަމަލެްއާ ހުރިކަމުގަިއވިނަމަވެސް

ާއުނދަޫގާ ާދަތި ާަވރަށް ާިމއޮންނަނީ ާއަުތލައިގަތުން ާއެމީހަކު ހިންގައިގެްނ

ޢަތްާކުރަންާމިޖެހެނީާކަމަކަށްވެަފއި.ާައޅުަގނޑުމެްނނަކީާއިސްލ މުންކަމަށްވ ތީާަޝރީ

ާބަލައިގެްނާ ާމައްޗަށް ާޤަރީނ ތަުކެގ ާހެކިތަކ އި ާލިބިފައިވ  ާޝަރީޢަތް. އިސްލ މީ

ާމިބ ވަތުެގާ ާކުއްޖަކަށް ާކުަޑކުޑަ ާއެހެންވީމަ، ާނިންމަންޖެހެނީ.  3195މައްސަލަތައް

ާކަމެއްނުކުރ ނެ.ާވަރަްށާ ާއެފަދަ ާވަރަށްބޮޑަްށާފޮރުވިގެންާނޫނިއްޔ  ކަމެއްކުރ އިރުަގއި

ާގޮެތްއގައިާނޫނިްއޔ ާއެަފދަާޢަމަލުތަކެއްާކުރަމުންާނުގެންދ ނެ.ާސިއްރު

ާ

ާވަގުތު....ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ3200 

ާއެހެންވީމަ،ާއެާސަބަބަށްޓަކައި...ާކީކޭތޯ.ާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ
ާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 3205ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ވަގުތުާހަމަވިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއަިދާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެބަހުރި. ާދިުގާވ ހަކަ ާދަްއކ ނެ ާވަރަށް ާައދިވެސް ާމިއ ބެޭހގޮތުން އ ދެ،ާދެން

ާއެްއޗެްއާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާއެއްވެސް ނޑަަކށް ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި ާމ އްދ ތަކ  ާއެކި ާހުރި ާމިޤ ނޫނުގައި

ާނުލެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާހަމަވީތީެވާދަންނަވ  ާަވގުތު ާހިތ މައ އެުކަގއި ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ވޭ.

 3210ާއަދިވެސްާފުރުޞަެތއްާލިބޭނެަކމުގެާއުއްމީދުކުރަމުންާއިށިންަނން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނުޑާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާފަހުން ާފުރުޞަތެއް ާދެވަނަ ާއަދި ޝުކުރިއްޔ .

ާފުރުޞަތުާ ާއަޙްމަދުާާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަހުވަދޫ މިއަރުވަނީ

ާއ މިރު.

ާ3215 

ާއަޅުަގނުޑވެްސާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުުކރިއްޔ  ާވަރަށްޮބޑަށް .`ާ
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ާއަާާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމުޙަންމަުދާކުޅުދުއްފުށި ލްއުސްތ ޛް

ާދަންނަވަން.ާ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށްބޮޑަށް ާބިލަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ނަޝީދު

ާގޮްތގޮތަށްާ ާވަރަށްގިނަ ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާމި ާމެްނބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ވަރަށްގިނަ

ާބިލާ  ާމި ާމައިަގނުޑގޮތެްއަގިއާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑުެވސް ާދެން  3220ވ ހަކަދަްއކަަވއިފި.

ާހ މަކުރެއްވިާގުޅޭާ ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިލިމ ފަންނުގެ ގޮތުން

ާވ ަހކަ.ާއަިދާ ާގޮތެްއގެ ާތ އީދުކުރ  ާވަރަށްޮބޑަށް ާައޅުަގނުޑވެސް ާެއއީ ހ މަކުރެއްވުން

ާކަންތައްތައްާ ާކަހަލަ ާމަގުފަހިވ ނެ ާޢަމަލުތަކަށް ާމިބ ވަތުގެ ހަމައެއ ެއކު

ާހު ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމަސައްކަތްކޮށްގެްނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއެއްޮކށް ާރައްޔިތުން ރިހ 

ާަރއްޔިަތުކާ ާއެްއވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުއްުޓޭވނެކަމަކަށް ާމިކަން  3225ނޫނިއްޔ 

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާގިނަ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ޤަބޫލުނުކުރ ނެކަންވެސް

ާއެ ާނެތުން ާމިކަމަށް ާޤ ނޫނެއް ާމިދަނީ ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާމިތ ގައި ީއާމެންބަރުން

ާޤ ނޫނުތައްާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާއެގޮެތއް ާއެކަމަކު ނުޑ ާއަުޅގަ ސަބަބެއްކަމަށް.

ާބަެއއްކަހަަލާ ާތަންފީޒުކުރުމުގައި ާމިޤ ނޫނުތައް ާއެހެންނަމަވެސް، އެބަހުރި.

 3230ޤަބޫލުނުކުރެވޭާގޮތްތައްާއ ެދ،ާޤ ޟީންާމިކަންކަމަށްާޙުކުމްާކުރުމުގައިާގެންގުުޅްއވ ާ

ާބައެއްާ ާކަމުނުދ ކަމަށް ާމަޢުލޫމ ތުާާއުސޫލު ާހަމައަށް ނޑުމެްނނ  ާއަޅުގަ ފަރ ތްތަކުން

ނޑުމެންާދ ދިފަހުންާބޭއްވިާމުޒ ހަރ އެްއގަިއވެސްާބަެއްއާ ވަނީާފޯރުކޮށްދީފައި.ާއަުޅގަ

ާބިލުގައިާ ާމި ާއ ދެ، ާއިޝ ރ ތްކުރަމުންގެންދިަޔ. ާދިމ ލަށް ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ޢ ންމު

ާމިބ  ާކަމަކީ ާބޭނުންވ  ާއިތުރުކޮށްަލން ާހަމަ ާހިންގ ާއަޅުަގނޑު ާޢަމަލުތައް ވަުތގެ

ާޙުކުމްާ ާދަށުން ާއުޤޫބ ތުގެ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާކުރުމަށް ާޙުކުމް  3235ފަރ ތްތަކ މެދު

ނުކުރެވިއްޖެނަމަާދެވަނަާމަރުަޙލ އަކަށްާެއކަންާހުށަހަޅަިއގެންާއެކަންާއެހެްނގޮތަކަްށާ

ާގޮތަކަށްާ ާހަރުކަށި ާފަރ ތްތަކ މެދުވެްސ ާއިއްވ  ާޙުކުމް ާމި ސ ބިތުވެއްޖެނަމަ

ާވ ހަކަާޢަމަ ާކަމެއްގެ ާެފންނަ ާައޅުަގނޑަށް ާއޮތުން ާބިލުަގއި ާމި ާއެއީ ލުކުރުން

ާމަރުޙަލ އަީކާ ާމިދަންނަވ  ާމަރުޙަލ އެކޭ ާދެވަނަ ާއ ދެ، ދަންނަވ ލަން.

 3240ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސްާދަށުކޯޓުތަުކންާމިކަންކަމުގެާޙުކުމްާއިްއުވމަށްފަހުާމަތީކޯޓުތަކަށްާ

އެހެންގޮތަކަށްާސ ބިތުވެގެންާމިކަންކަުމގެާާހުށަހަޅައިގެންާއެކަންާދަށުކޯަޓށްވުރެާމަތީ

ާއެކަހަަލާ ާނުވަތަ ާފެނޭ. ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާިއްއވޭތަން ާޙުކުމް މައްޗަށް

ާމަރުޙަލ ތަކުގަިއާ ާެއފަދަ ާފެންނަމުންދޭ. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ މަރުޙަލ ތައް
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ާނިންމ  ާއެގޮތަށް ާމައްސަލަަތްއ ާކުޑަކުދިްނގެ ާިމ ާދެންނެވޭނީ ާއަޅުަގނޑަށް

ާބިުލެގާ ާއެއީ ާއޮތުން ނަޑއެޅިަފއި ާކަ ާއުޤޫބ ތެއް ާކޮންމެވެްސކަހަލަ  3245ފަރ ތްތަކ މެދުވެސް

ާވ ހަކަތަެކްއާ ާދިގު ާދެްނާމ  ާދެކެމޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުގަިއ ާކަމެްއގެ ާފުރިހަމަ އިތުރު

ާހުރިހ ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުގޮެތއްަގއި ާމައިގަ ާނެިތން. ާަދއްކ ކަށް އަޅުަގނޑު

ާ ާމި ާމެންބަރުން ާމުހިންމުާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާތ އީދުކުރަްއވ  ބިލަށް

ާބިލުާ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާބަލައިގެންފި. ާމި ާއެންމެން ާައޅުަގނޑުމެްނ ބިލެއްކަމުަގއި

ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ ާއިތުރަށް ާިމ ާގެްނގޮސް ާކޮމިޓީައކަށް ާހަމަ  3250އަޅުަގނުޑވެްސ

ާއަވަހަކަށްާމިާބިލުާފ ސްކޮށްާމިކަމުގެާޙައްޤުާލިބޭާ ފަރ ތްތަކަށްާމިކަމުގެާާވީހ ވެސް

ޙިމ ޔަތްާލިބިގެންާމިކަމުެގާަތންފީޒުވ ނެާވަގުެތއްާލިިބގެންާދިއުމަކީާައޅުަގނުޑވެސްާ

ާދަންނަވ ލަމުން،ާ ާވ ހަަކއެްއކަމުަގއި ާބޭނުންވެފައިވ  ާައވަހަށް ާހަމަ ވަރަށް

ާޝުކުރުދަންނަވަމުންާ ާވަރަށްޮބޑަށް ާފުރުޞަތަށްޓަކައި ާދެްއވި އަޅުަގނޑަށް

 3255ާކުރިއްޔ .ާނިންމ ލަން.ާޝު

ާ

ާއުސޫލުތަަކކަށްާާއޭދަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޚ އްޞަ ާމީހުންނ މެދު ާގޯނ ކުރ  ާޖިންސީ ާ`.ާކުޑަކުދިންނަށް

ާމުޙަންމަދުާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްުފށި ާބިލު ޢަމަލުކުރުމުގެ

ާހަާ ާެމންބަރެއްގެ ާއަމިއްލަ ާމަޖިލީހަށްާނަޝީދު ާމި އިސިްއޔަތުްނ

ާއެމަނިކުފ ނަށްާ ާއިހްލ ޞްތެރިަކމ އެކީ ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު  3260ހުށަހަޅުއްވިކަމަށްޓަަކއި

ާއެހެްނާ ާމިއީ ާމައްސަލަ ާގޯނ ކުރުމުގެ ާޖިންސީ ާކުަޑކުދިންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާއުޭޅާ ާކުރިމަތިވެގެން ާހަމައެކަނި ާމިހ ރަކު ާފަދަިއން ާވިދ ޅުވި މެންބަރުން

ާދުނިޔެއަށްާމައްސަލަ ާިއންސ ނުން ާައޅުަގނޑުމެން ާޒަމ ނުއްސުރެ، ާމިއީ ެއއްނޫން.

ާއަންނަާ ާހިނގަމުން ާނިމުމެއްނެތި ާމިހ ތަނަށް ާަހމަ ާފެށިގެން ާުދވަހުން އައި

ާ ާވޭުތވެދިޔަ ާމިއީ ާއެްއގޮތަކަްށެވސް 12ާާމައްސަލަތަކެއް. ާނޫނީ  3265އަހަރ22ާާުައހަރު

ާ ާމިދިޔަ ާހ5ާުނޫނީ ާހިނގ ފައި ާތެރޭގައި ާމިއީ.ާމަސްދުވަހުގެ ާކަންތައްތަކެއްނޫން ރި

ނޑުމެންނަށްާމުޅިންާހުއްޓުވ ލެވޭނެާކަމެްއވެސްޫނން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާއަުޅގަ

ާމިޤ ނޫނުާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުެރވޭނީ.ާއެގޮތުން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާމަދުކުރުމަށް މިކަން

ާމިކު ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާދޭން ާއަދަބެއް ާބޮޑު ާވީހ ވެސް ރަނީ.ާބައްޓަންކޮށް

ާމުޅިާ ާނުދަންނަވ ނަން ާައޅުަގނޑު ާހެދުމަކުންވެސް ާމިޤ ނޫނު  3270އެހެންވީމަ،
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ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދ ނެއެކޭ. ާފުހެވިގެން ާމިކަން ާމުޅިން މުޖުތަމަޢުއަކުން

ާމަދުާ ާމިކަން ާހިނގަމުންދ ނެ. ާމިކަްނ ާހަމައަށްވެސް ާނިމުމ  މިދުނިޔެ

ާ ާެދވެން ާއެހެންވީމަ، ާކުެރވޭނީ. ާއަދަެބއްިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް

ާބައެްއާ ާހުރި ާބިލުގައި ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާދޭން. ާއެދެން އަޅުަގނުޑވެސް

ާއެއްޗެްއެގާ ާބުނ  ާހަމަ ާކުއްޖ  ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާބަލ އިރު  3275މ އްދ ތަކަށް

ާނިންމ ލަން.ާ ާއެކަންކަން ާބަލައިގެން ާހެކިބަހަކަށް ާބޮުޑ ާވަރަށް ާއެއީ މައްޗަށް

ގައިާއެކަްނާއެހެންާއެްއގޮތަކަްށވެސްާހަދައިގެންާނުވ ނެ.ާީމގަިއާއަޅުަގނޑުާދެޭކގޮތުާ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާަޙއްުޤތަކަށް. ާއެންމެންގެ ާހުރިހ  ާވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ާބޭނުންެވގެންާ ނޑެއްދޭން ާލަ ާމީހަކަށް ާޤަސްދުގައި ނޑަެއޅިގެްނ ާކަ ާހަމަ އެބަތިބި

ނޑުމެންާމިކަންާކުއްޖަކުާލައްވ ާބުނުުވމަކީވެސްާދުރުކަމެ  3280އްނޫން.ާއެެހންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާބޭުރފުށަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމއޮންނަނީ ާހެކިބަސް އިސްލ މްދީނުގަިއ

ާބޭރުފުށުންާ ާމައްޗަށް. ާޢަމަލެއްގެ ާފެންނަ ާބޭރުފުށުން ާކުރަނީ. ާޝަރީއަތް މި

ާނޭނގޭނެ ާައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ާހިެތއް ާއޭނަގެ ާަމއްަޗށް. ާހެކިތަކެއްގެ .ާލިބެންހުރި

ާދުއްވ ލަްނާ ާހަމަ ާެއކުްއޖ  ާނޫނީ ާުކރިކަމެއްކަމެްއ ާޤަސްުދގަިއ ާެއއީ އޭނަ

ާނޭނގޭނެ.ާ ނުޑމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާެއއްެޗއް ާެއއްވެްސ ާމިއިްނ  3285ކުރިކަމެއްކަެމއް

ާހުންނަާ ާބޭރުފުށުން ާޤަބޫުލކުރެވޭީނ ާޝަރީޢަތުގައި ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޝަރީއަތުގައި ާިއސްލ މީ ާމަްއޗަށް.ާމިއީ ާއޮތްގޮތް.ާާއެްއޗެްއގެ ކަންހިނގ ގޮތް.ާކަން

ާމިާ ާމައްސަލަތައް ާމިކަހަލަ ާބަލ ލަންވީެި ާޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާކުށްތަކަްށާ ާބޮޑެތި ާމި ާފަހަރެްއަގއިވެްސ ާކޮބައިކަން. ާސަބަބުތަކަީކ ާދިމ ވ  ހިނގަން

ާކުާ ާވަރަށް ާކުރަނީ ާފުރަތަމަ ާފަހަރަކުނޫން. ާފުރަތަަމ  3290ޑަުކޑަާއަރަިއގަންނަނީކީެއއް.

ާބޮޑުާ ާއެއަްށވުރެ ާިމދަނީ ާކުށަކަށް.ާދެން ާބޮޑު ާެއައށްވުރެ ާދަނީ ާދެން ކުށެއް.ާއެކުށް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއަރަިއގަންނަނީ. ާއެމީހަކު ާކުށަކަށްވެސް ާނުބައި ާއެންމެ ާދެން ކުށަކަށް.

ާަމގެްއާ ާކުރެވޭނެ ާއިޞްލ ޙު ާމީހުން ާނޫނީ ާަޢދަބުދީގެން ާކުށްަތކަށް ާކުދިކުދި މީގައި

ާމިއީ ާދެންާާނ ންނ ނެ. ާޕޮއިންޓެއް. ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާވަރަށްބޮޑަށް އަޅުަގނުޑ

ާކޮންމެާ ާދިމ ވ  ާހިންގަން ާޖަރީމ ތައް ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ  3295އަޅުަގނޑު

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާރަލުގެ ާމަްއސަލަ، ާތަކެީތގެ ާަމސްތުވ  ާފަހަތުަގއި މައްސަލަެއއްގެ

ާ ާދޭތެރެއިން ާދޭތެރެ ާތެރެއިންވެސް ާމ ލެ ާމިހ ރު ާލޮރީއެްއަގިއާޢ ންމުކޮށް ޮކންމެވެސް
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ާ ާރ ފުޅިތަކެްއ ާތަެނއްަގިއ ާކޮންމެވެސް 52ާާނޫނީ 122ާާފުިޅ، ފުޅ222ާާިފުޅި،

ާއަިދާ ާމިއެއްޗިހިަތއް ާއިނގޭޯތ ާހިނދެއްގައި ާމިފެންނަހ  ާމިދަނީ. ފެންނަމުން

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ާއިތުރުވަމުން. ާދ ނީ ާމިކަން  3300ޚ އްޞަކޮށް

ާމަސް ާނޫނީާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާހުއްޓިގެން ާެއަކން ާގޮެތއް. ާހުއްޓުވޭނެ ތުވ ތަެކތި

ާމ ރ މ ީރާ ާވަްއކަންކުރުމ އި، ާމިއީ ާހ ލެއްަގއި ާއެްއެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ާނުދ ނެ.ާ ާހުއްޓިގެންެނއް ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާބެހުމ އި ާކުަޑކުދިންނ  ހިންގުމ އި،

ާބުއްދީގަ ާހަމަ ާމީހަކު ާއެްއެވސް ާދެޭކގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާކުޑަުކޑަ ާހުރެގެން 7ާއި

ާކަމެއްނުކުރ ނެ.ާ ާއެފަދަ ާއޭނަ ާހުރެގެެނއް ާކުއްޖަުކާއިންސ ނުްނެގާދަރަޖ ގައި  3305މަހުގެ

ާއިންސ ނުންެގާ ާއެއީ ާދަރަޖައަކުނޫން. ާިއންސ ނުންގެ ާއެހެރީކީ ާއޭނަ އެަވގުތު

ާއެހެންގޮތަކަްށާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާއެހެރީ. ާދަރަޖ ގައި ާހައިވ ނުންގެ ދަރަޖައިން

ާމުއުމިނަކަށްާދަންނަ ާުމއުމިނަކު ާއެބައޮތް ާދީނުގައިެވސް ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ވ ނަމަ

ާވެގެންހުެރާ ާމުުއމިނަކަށް ާމުއުމިނަކު ާނުކުރ ނޭ. ާޒިޭނއެްއ ވެގެންހުރެ

ާހަމަާ ާސ ބިތު ާމިއީ ާމިީއ. ާހަދީޘްފުޅެއް ާރަސޫލ ގެ ާހަަމ ާމިއީ  3310ވަްއކަމެއްނުކުރ ނޭ.

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާހަދީޘްފުޅެއް. ާއޮތް ާއެނޭގާއެނގެން ާއެބަ މެންނަށް

ާޢަމަލެއްާ ާއެފަދަ ާތިެބެގން ާދަރަޖ ގައި ާއިްނސ ނުންގެ ާހަމަ އިންސ ނުންވެސް

ާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާމިާ ނުހިންގ ނެކަން.ާދެންާމަސްތުވ ތަކެީތގެާމައްސަލ ގައި

ނުޑމެންގެާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ާމުޙަންމަދުާ އިންތިޚ ބުގެާކުރިންާއަުޅގަ

ާ ާނަޝީދު ާއެތެރެކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ާއެބައޮްތ ާވ ހަކަ.5ާާވިދ ޅުވެފައި  3315މީހެއްގެ

ާވަރަށްޮބޑަށްާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއީ ާވ ހަަކ. ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ  އެމަނިކުފ ނަށް

ާއުޅެްނާ ާޙިމ ޔަތްދީގެން ާކީއްވެބ އޭ ާމީހުންނަށް ާއެަފދަ ާކަމެއް. ވިސްނ ލަންޖެހޭ

ާޮގވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާހިފާ ާމިޖެހެނީ. ާއެމީހުން ާމިހ ރަށް މިހ ރުން

ާައވަހަކަްށާ ާވީހ ވެްސ ާމިކަން ާހިފަހައްޓ  ާޕ ސްޕޯޓް ާއެމީހުންގެ ހައްޔަރުކޮށް

ާވ ހަކަަތކެްއާ ާމ ގިނަ ާމިގޮތުްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  3320ނިންމ ލުމަށް.

ާމެންބަރުންާ ާގިނަ ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާނެތިން. ދައްކ ކަށް

ާމިމައްސަލަތަްއާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަާ ާތަފްީޞލުކޮށް ާވަރަށް ާމިބިލުގައި ާއަދި، އިފި.

އެބަހުރިާގެނެސްފައި.ާއެހެންީވމ ،ާކޮމިޓީގެާމަރުޙަލ ގައިާމިބިލ ާބެހޭގޮތުންާއިތުރަށްާ

ާއައުމަށްފަހުާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާދެން ާވިސްނ  ާޭދތެރޭގައި ާޕޮއިންޓްތަކ  ވިސްނަންޖެހޭ
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ނޑުާތ އީ  3325ދުކުރ ނެާވ ހަކަާަދންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާމިބިލަށްާއުސޫލެއްެގގޮތުންާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

. ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.



ާިޢއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި ާމިހ ތަނަށް ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި  3330ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޢިްއޒަްތތެރި ާއިތުރުން ާއަިދވެްސާވ ހަކަފުޅުަދއ18ާްމެންބަރުންގެ ަކވަންާމެންބަރުން

ާވ ހަކަެދއްކުންާ ާެބހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާދެން ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތް. އެދިަވޑަިއގެންފައި

ާއަިދ،ާ ާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން. ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާދުވަހެއްަގއި އޮންނަ

ާ ާވަނީ ާމެންބަރުން ާއިޝ ރ ތްކުރަްއވ ފައި.1ާާބައެއް ާފުރުޞަތަށްވެްސ ވަނަ

ާއަޅުަގނޑުާ ާދެން ާގެންދ ނީ.ާއެހެންވީމ ، ާކުރިއަށް ާެއގޮތަްށ ާމަސައްކަތް  3335މެންގެ

ާ ާހަވީުރގެ ާބައްދަުލވުމެްއ3322ާާމިއަދުގެ ާކޮމިޓީގެ ާބެހޭ ާސަލ މަތ  ާޤައުމީ ަގއި

ާއެބައޮތް.ާ ާމަޢުލޫމ ތުދެއްވ ފައި ާއަޅުަގނޑަށް ާއަމީންޢ ންމު އޮތްކަމަށް

ނޑިއާ  ާގަ ާނިމޭ ާބައްދަލުވުން ާމި ާމިއަދު ާމިހ ރު ާމަސައްކަްތ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާއޮންނ ނީ ާޖަލްސ އެއް ާމަޖިލީހުގެ ާދެން، ާއ ދެވުނީ. 13ާާހަމައަށް ވ 1228ާާޖޫން

 3340ާަގއި.8322ާާބުދަދުވަހުގެާހެނދުނުާ

 

ާނިމުނީ.ާމަޖިލިސް.ާالعالوينާربާهللوالحود
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