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 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  14ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް   އަންާގރަ ވީ  2009 ޖޫން 30 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 7 

 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: ޖަލްސާ  

 

 ށް  11:01ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:03ން  11:54 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:33 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  54އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލް ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ނައިބު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

 
 * 70، އިންޓަވަލް ފަހުން 72އިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 70ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހު 

 
 ސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ : 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  

 ޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ 

 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި    ސިޔާމް މުޙަންމަދު  ޔާމީން އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދުهللا އިންޓަވަލަށްފަހު، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު*  

ނަޝީދު މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ  ޙުސައިން)ކޮމިޓީގައި( އިންޓަވަލަށްފަހު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކަނޑިީތމު  ގުރައިދޫ )ކޮމިޓީގައި(،   ،

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  )ކޮމިޓީަގއި(އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  ޓީަގއި()ކޮމިދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ
  ،ުފަހ ދާއިރާގެ    ހުސްވަގުތުކޮޅަްށ  ގުރައިދޫ  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކަނޑިީތމު  ނަޝީދު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުިށ 

ހުސްވަގު އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ޖަލްސާގައި  އިބްރާހީމް  ޤާސިމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާމިގިލި  އަދި  ރިޒާ  އިބްރާހީމް  މާފަންނު    ތުކޮޅަށްފަހު،މެންބަރު 

ރަޝީދު އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   ،ދެކުނުދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ  ޒުބައިރު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދުމެންބަރު    ދުވާފަރު  އަދި )ކޮމިޓީގައި(ރުޤިއްޔާ   ،

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  )ކޮމިޓީަގއި(މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 
 

 



 III 

 i އަޙްމަދު ރަޝީދހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 މުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މްމަޢުޞޫهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 އިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާ  

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  



 IV 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 މުޙަންމަދު  ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާ  

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  



 V 

  މުޙަންމަދު ރާމިޒް ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

  ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ   

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  

 
 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 
 - : ބަރު މެން   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 
 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

  
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 



 VI 

 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 
ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް   ރީޒް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރފިޝަ  މިނިސްޓަރ އޮފް ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 ދީދީ

 ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު މިނިސްޓަރ އޮފް
 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 37 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 



  

ަވ ނ ަޖ ލްސ .71ަވ ނ ަރ ްއޔިތުންގެަމ ޖިލީހުގ74ަަެަނ ންބ ރު:ަމިއްޔ ަޔ ަ

 އ ންގ ރ ުދވ ސް.9336ަަޖޫނ03ަަް ަަތ ރީޚް:
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ަަަަ

 ސ ަފެއްޓުން.ޖ ލްަ .7

 

ަهللاަرسولަعلىަوالسالمަوالصالةަهللަالرحين، الحودަالرحونަهللاަبسنަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:
ަފެށުނީ.ަމ ޖިލިސްަ.واالهަوهنަوصحبهަآلهަوعلى
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ަ

ަޙ ޒިރުަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމ ޖިލީހ ށް ަވެމިހ ރު ަތިއްބެވީ ަމެންބ ރުން.02ަަވ ޑ ިއގެން ޢިްއޒ ތްތެރި

ަޢިއްޒ ތްތެިރަ ަދ އިރ ގެ ަމ ވ ށު ަމިއޮތީ ައ އިޓ މ ކ ށް ަފުރ ތ މ  ައެޖެންޑ ގެ މިއ ދުގެ

ަ ަޖ މ ލު ަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒް ައޮަަ،އ ބޫބ ކުރުމެންބ ރު ައެންޑްަމިނިސްޓ ރ ަފިޝ ރީޒް ފް

ަކު ަދީދީއ  ަމިހ ރުަަރ ްއވ އެގްިރކ ލްޗ ރަޑޮކްޓ ރައިބްރ ހީމް ނުޑ ައ ުޅގ  ސުވ ެލއް.

ަޖ މ ލުަ ަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒް ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަމ ވ ށު މިފުރުޞ ތުައ ރުވ ނީ

 އ ބޫބ ކުރ ށްަުސވ ލ ިއގެންަކުިރއ ށްަވ ޑ ިއގ ތުމ ށް.ަ

ަ

ަކުރިންޝުަމ ވ ށުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަދ ންނ ވ ލުމުގެ ަސުވ ލު ނޑު ައ ުޅގ  ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަކުރިއްޔ 

ަވ ޒީރުންނުންނ ަަޢ ބްދުލްޢ ީޒޒްަޖ މ ލުައ ޫބބ ކުރުަ ަޢިއްޒ ްތތެރި ަމިމ ޖިލީހުގ އި ނޑުެމން ައ ޅުގ  ަދ ންނ ވ ލ ން،

ަހ މ ަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަރ އްޔިތުްނނ ށް ަމ ސ އްކ ތްޕުޅު ައެބޭފުޅުންގެ ަސުވ ލ ކީ ކޮށްދެއްވުމ ްށަދ ންނ ވ 

ަހޯދ އިދިނުންަ ައެފުރުޞ ތު ަފުރުޞ ތ ކ ށްވ ތީ ަމުހިންމު ަވ ރ ށް ލިބިވ ޑ ިއގ ންނ ވ 

ަ ަސުވ ލ ީކ، ނުޑގެ ައ ޅުގ  ައ ދެ، ަމ ޤްޞ ދ ކީ. ނުޑގެ ަމ ވ ށ ކީައ ޅުގ  ހ އްދުންމ ތީ

ަސިނ ޢ ތުގެަ ަމ ސްވެރިކ މުގެ ަމ ސ އްކ ތް ަމ އިގ ނޑު ަރ އްޔިތުންގެ އެރ ށު

ރިއުޅެމުންައ ންނ ަބ އެއް.ަރޯމ ސްަގ ނެ،ަކ އްކ އި،ަމ އްޗ ށްަބ ރޯސ ވެގެންަދި

ައެއްަ ަބ ޔ ކު ަގިނ  ައެންމެ ަރ އްޖޭގ އި ަމ ސ އްކ ތް ަވިއްކުމުގެ ހިއްކ އި،

ަމ ވ ށް ަކުރ ރ ށ ކީވެސް ަރ ށެއްގ އި ަކިރުވ އި،ަ. ަބ ލ އި، ަރޯމ ސް މ ވ ށ ށް

ަހ މ ޖ އްސ އިދެވިފ އިަ ަނިޒ މެއް ަފ ސޭހ  ަރ އްޔިތުންނ ށް ަގ ތުމުގ އި ަވިއްކުމ އި



  

ަތިމ ވެށީގެަ ައ ދި ަޞިއްޙީ ައިޖްތިމ ޢީ، ައިޤްތިޞ ދީ، ަސ ބ ބުން ނެތުމުގެ

ަކުރިމ ތިވ މުން.ަވީމ ،ަަމ އްސ ލ ތ ކ އި ަދ ނީ ަރ އްޓެހި،ައެރ ށުގ އި ތިމ ވެށްޓ އި

ަމ ހުެގަ ަލުިއފ ސޭހ ގޮތ ކ ށް ަރ ްއޔިތުންނ ށް ަރ ްއކ ތެރި، ަގޮތުން ޞިއްޙީ

ަމ  ައެކ ށީގެްނވ  ަމ ވ ށ ްށ ަވ ރ ށްަވިޔ ފ ރިކުރުމ ށްޓ ކ އި ަޚިދުމ ތް ަމ ރުޭކޓްގެ ސް

ަސުވ ލ ކީ.ަ ަފުރ ތ މ  ަޤ ބޫލުކުރ އްވ ންތޯ؟ަެއއީ ަސ ުރކ ރުން ަބޭނުންވ ކ މ ށް އ ވ ހ ށް

ަޤ އިމުކޮށްދެްއވުމ ށްަ ަމ ުރޭކޓް ަމ ސް ަރ ށްރ ށުގ އި ަރ އްޖޭެގ ަސުވ ލ ކީ، ދެވ ނ 

ައެނޫން ަުނވ ތ  ަނ މ ވެސް ަހިމ ނުްއވ އިގެން ަމ ޝްޫރޢުގ އި ަހިންގ ވ  ަސ ރުކ ރުން

ަމުހިންމުކ މެއްކ މ ށްަ ަބިނ ކުެރއްވުމ ީކ ަމ ރުކޭޓް ަމ ސް ަމ ވ ށުގ އި ގޮތ ކުްނވިޔ ސް

ަރ އްޔިތުންނ ށްަ ަމިރ ށުގެ ަޚިދުމ ތެއް ަޤ ބޫލުފުޅުކުރ ްއވ ންތޯ؟ަމިބ ވ ތުގެ ސ ރުކ ރުން

ަމިުސވ ލ ްށަ ައ ދެ، ަކިހ ތ ނކުޯތ؟ ަދެކެވ ޑ އިގ ންނ ވ ނީ ަމ ނިކުފ ނު ލިބޭނެކ މ ށް

ަވ ޒީުރގެ ަޝުކުރިއްޔ ަަޢިއްޒ ތްތެރި ައެދެން. ަޖ ވ ބުހޯއްދ ވ އިދެްއވުން އ ރިުހން

ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަ

ަ

ނޑުަޢިްއޒ ތްތެރިަމިނިސްޓ ރ ށްަފުރުޞ ތުައ ރުވ ން.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޝުކުރިއްޔ .ައ ުޅގ 

 

ަޢިއްޒ ަމިނިސްޓ ރައޮފްަމިިނސްޓ ރައޮފްަ ަރ އީސް.ަޝުކުރިްއޔ  ަޢިްއޒ ތްތެރި ަމެންބ ރު.`.ަޝުކުރިްއޔ  ަތްތެރި

ަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒްަފިޝ ރީޒްަެއންޑްަެއގްރިކ ލްޗ ރ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަމ ވ ށު ަމ ޖިލީހުގެ ަރ އްޔިތުންގެ

ަސުވ ލުގ ިއަައިްބރ ހީްމދީދީަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަފުރ ތ މ  ަތެރެއިްނ ަުސވ ލުގެ ަދެ ަކުރ އްވ ފ އިވ  ައ ބޫބ ކުރު ޖ މ ލު

ަ ަރ އްމިވ ނީ، ަރ އްޔިތުންނ ށްަތިމ ވެށްޓ އި ަރ ްއކ ތެރި، ަގޮތުން ަޞިއްޙީ ެޓހި،

ަމ ސްަ ައެކ ީށގެންވ  ަމ ވ ށ ްށ ަިވޔ ފ ރިކުރުމ ށްޓ ކ ިއ ަމ ުހގެ ލުއިފ ސޭހ ގޮތ ކ ށް

ަސ ރުކ ރުންަ ަބޭނުންވ ކ މ ށް ައ ވ ހ ށް ަވ ރ ށް ަޚިދުމ ތް މ ރުކޭޓެއްގެ

ަދ ންނ ވ ން ނޑު ައ ުޅގ  ަޖ ވ ބުގ އި ަމިސުވ ލުގެ ައ ެދ، ޖެހެނީަަޤ ބޫލުކުރ އްވ ންތޯ؟

ައުފެއްދުންތެރިންަ ަމެދުފ ންތީގެ ައ ދި ަކުދި ަމ ސ ްއކ ތްކުރ  ަހިްއކުމުގެ މ ސްކ އްކ 

އުފެއްދުންތ ުކގެަފެންވ ރުަމ ތިކުރުމ ށްޓ ކ އިައެމީހުންަމ ސްެވރިންގެައ ތުންަގ ންނ ަ

ަރ ނގ ޅުަ ަގޮތުން ަިޞްއޙީ ަމ ސ އްކ ތް ަސ ފުުކރުމުގެ ނޑ  ަކ  މ ސްކޮޅު

ަކޮ ަރ ނގ ުޅ ައ ދި ަމ ގުފ ިހވެފ އިަފެންވ ރެްއގ އި ަގެްނދިއުމުގެ ަކުރިއ ށް ލިޓީެއއްގ އި

ަމ ހުެގަ ަހިއްކ އިރު ަމ ސް ަމ ސްވެރިންނ ށް ަޤ އިމުކޮށްގެން ަތ ނެއް ަމިފ ދ  އޮތުމ އި



  

ަޚިދުމ ތ ކީަ ަމ ރުކޭޓެްއގެ ަމ ްސ ައޮތުމ ށްޓ ކ އި ަފުުރޞ ތު ަދެމެހެއްޓުމުގެ ކޮލިޓީ

ަމ ސްވެ ަމ ވ ށ ކީ ަމިގޮތުން ައ ދި ަޚިދުމ ތެއްކ ން. ަމ ސްަމުހިންމު ަވެފ އި ަރ ށ ކ ށް ރި

ަރ ށ ކ ްށވ ީތަ ަދިރިއުޅޭ ަބ ޔ ުކ ައ ދ ެދއް ަގިނ  ަކުރ  ަމ ސ އްކ ްތ ަިހއްކުމުގެ ކ އްކ 

ަފ ދ އިންަ ަވ  ަުސވ ކުގ އި ަކުރ އްވ ފ ިއވ  ަެމންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި މ ވ ށުގ އި

ތިމ ވެއްޓ އިަރ އްޓެހިަޞިއްީޙޮގތުންަރ އްކ ތެރިަރ އްޔިތުންނ ށްަލުއިފ ސޭހ ަގޮތ ކ ށްަ

ަބޭނުންވަ މ ހު ަޚިދުމ ތް ަމ ސްމ ރުކޭޓްގެ ައެކ ށީގެްނވ  ަވިޔ ފ ރިކުރުމ ށްޓ ކ ިއ ގެ

ަޖ ވ ުބގ ިއަ ަސުވ ލުގެ ައ ދެ،ަދެވ ނ  ަޤ ުބލުކުރެވޭކ ުމގ އި. ަސ ުރކ ރ ށްވެސް ކ މުގ އި

ަޢިއްޒ ތްތެރިަ ަދ އިރ ގެ ަމ ވ ށު ަސުވ ލުގ އި، ަދެވ ނ  ަދ ންނ ވ ންޖެހެނީ ނޑު އ ޅުގ 

ަޖ މ ލު ަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒް ަމިވ ނީ،ަަމެންބ ރު ަސުވ ުލގ ިއ ަކުރ ްއވ ފ ިއވ  އ ބޫބ ކުރު

ަހިންގ ވ ަ ަސ ރުކ ރުން ަޤ އިމުކޮށްދެްއވުމ ށް ަމ ރުކޭޓް ަމ ސް ަރ ށްރ ުށގ އި ރ އްޖޭގެ

ަގޮތ ކުންވިޔ ްސަ ައެނޫން ަނުވ ތ  ަނ މ ވެސް ަހިމ ނުއްވ އިެގން މ ޝްރޫޢުގ އި

ަމުހިންމުކ މެއްކ މ ށް ަބިނ ކުރެއްވުމ ކީ ަމ ރުކޭޓެްއ ަމ ސް ސ ރުކ ރުްނަަމ ވ ށުގ އި

ަލިބޭނެކ މ ށްަ ަރ ްއިޔތުންނ ށް ަމިރ ށުގެ ަޚިދުމ ތެއް ަމިބ ވ ތުެގ ޤ ބޫލުކުރ އްވ ންތޯ؟

ަޖ ވ ުބގ ިއވެްސަ ަމިސުވ ލުެގ ައ ދެ، ަކިހ ތ ނކުތޯ؟ ަދެކެވ ޑ އިގ ންނ ވ ނީ މ ނިކުފ ނު

ަމ ސ އްކ ތްތ އްަ ަޤ އިމުުކރުމުގެ ަމ ސްމ ރުކޭޓް ަމިވ ގުތު ަދ ންނ ވ ންޖެހެނީ ނޑު އ ޅުގ 

ރޑްގެަލޯނުެގަހިނގ މުން ދ ނީަސުނ މީގ އިަލިބުނުަގެއްލުންަފޫބެއްދުމުގެަޮގތުންައިފ 

ަސ ރުކ ރުްނ،ަ ަރ ށެްއގ ިއކ ން. ަހ ތ ރު ަހ މ ޖެހިފ އިވ  ައެޅުމ ށް ަމ ރުކޭޓް އެހީގ އި

ަހ ތ ރުަ ަތ ފ ތު ަމ ސ އްކ ްތކުރ ްއވ ފ ިއވ ނީ ައިމ ރ ތްކުރުމުގެ މ ސްމ ރުކޭޓް

ަޭއގެތެރޭގ އި ަދ ށުންކ ން. ަޕ ބްލިކްަަޕްރޮގްރ މެްއގެ ަބ ޖެޓުން ަސ ރުކ ުރގެ ހިމެނެނީ

ަމ ރުކޭޓ ކ އިަ ަތިން ައެުޅނު ަހިމެނިގެން ަޕްޮރގްރ މްގ އި ައިްނވެސްޓް ސެކްޓ ރ

ސުނ މީގ އިަލިބުނުަގެއްލުންަފޫބެއްދުންގޮތުންަޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕަމެދުވެރިކޮށްަލިބޭަހިލޭަ

ަ ަގެއްލުން ަލިބުނު ަސުނ މީގ ިއ ަމ ރުކޭޓ ކ އި ަފ ސް ައެޅުނު ަދ ށުން އ ރ ސްުތައެހީގެ

ަހ ތ ރުަ ަހ މ ޖެހިފ އިވ  ައެޅުމ ްށ ަދ ށުން ައެހީެގ ަލޯނުެގ ރޑްެގ ައިފ  ކުރުމ ށް

ަމ ސްވެރިކ މުެގަ ަގުިޅގެން ަކ ރިޘ ގ އި ަސުނ މީ ައ ދި މ ރުކޭޓެއްކ ން.

ަހިންެގވިަ ަސ ރުކ ރުން ަތ ރ އްޤީކުރުމ ށް ަކުިރއ ރުވ އި އިންފްރ ސްޓްރ ކްޗ ރ

ައެ ަހިލޭ ަބޭންކްގެ ަވޯލްޑް ަދ ށުން ަމ ސްމ ރުކޭޓްަޕްރޮގްރ މްގެ ައެއް ަދ ށުންވެސް ހީގެ

ަމިހ ތ ނ ށްަ ަޖެހެނީ ަދ ންނ ވ ން ަޖުމްލ ގޮތެއްގ އި ަވީމ ، އިމ ރ ތްކޮށްފ ިއވ ނެކ ން.



  

ަލިބުނުަ ަގޮްތގޮތުން ަސުނ ީމގ ިއައެކި ައެޅިފ ިއަމިވ ނީ ަމ ރުކޭޓްތ އް ަގިނ  އެޅިފ ިއވ 

ަޕްރޮގްރ މް ައެީހެގ ައެހެން ަސުނ މީގެ ަފިޔ ވ އި ރޑް ައިފ  ަވ ނީައެހީންކ މުގ އި. ތ އް

ައެހީގެަ ަހިލޭ ަދ ށުންނ ިއަޔޫ.ެއން.ޑީ.ޕީގެ ައެހީގެ ނިމިފ އިކ ން.ަވޯލްްޑަބޭންްކެގަހިލޭ

ަސ ރުކ ރުްނަ ައ ދި ަނިމިފ އިކ މ ށް. ަވ ނީ ަމިހ ރު ަޕްރޮޖެކްޓްތ އް ަހިންގެވި ދ ށުން

ަހިންގިަ ަދ ށުން ަޕްރޮގްރ މްގެ ައިންވެސްޓްމެންޓް ަސެކްޓ ރ ަޕ ބްލިކް ބ ޖެޓުން

ަޕްރޮގްރ މ އިަމ ސްމ  ަމ ދުވ މުންަގޮސް ަފ އިސ  ަލިބުނު ަޤ އިމުކުރުމ ށް 9335ަރުކޭޓް

ަލިބިފ އިނުވ ކ ން.ަ ަފ ިއސ  ަޤ އިމުކުރުމ ށްވެސް ަމ ރުކޭޓެްއ ައެންމެ އ ހ ރު

ަޕްރޮގްރ މްެގަ ަހިންގި ަޚ ރ ދުކުރ އްވ އިގެްނ ަބ ޖެޓުން ަސ ރުކ ުރގެ މީގެއިތުރުން

އިޓީތ ކުންަބ ލ ހ އްޓ ަވިސްނުމ ކީަސ ރުކ ރުންަހ ދ ަމ ރުކޭޓްތ ކ ކީަކޯޕ ރޭިޓވްަސޮސ 

ަމ ރ މ ތުކޮށްަ ަމ ރުކޭޓް ަފ އިސ އިން ަލިބޭ ަތ ންތ ނުން ައެކުލ ވ ލެވިފ އިވ  މ ރުކޭޓްގ އި

ަމ ރުކޭްޓަ ައޮތްތ  ަކުިރއ ށް ަފ ިއސ އިން ަރ އްކ ކުެރވޭ ައ ދި ަދ މ ހ އްޓ  މ ރުކޭޓް

ަހިތ މ ޔ ީކަ ަނ މ ވެސް ަގޮތުގ އި. ަތ ނެްއގެ ަހިންގޭ ަގޮތ ކ ށް ަފ ދ  ޤ އިމުކުރެޭވ

ަނުވުމ އިަކޯޕ ރޭ ަހ ރ ކ ތްތެރި ަގޮތުގ އި ައެކ ީށގެްނވ  ައ ިދވެސް ަސޮސ އިޓީތ އް ޓިވް

ައުސޫލުްނަ ަމިދެންނެވި ަމ ރުކޭްޓވެްސ ަމ ސް ަތިން ަޤ އިމުުކރި ަބ ޖެޓުން ސ ރުކ ރުެގ

ަދ އިރ އިންަ ަމ ްސވެރިކ މުެގ ައ ދި ަމިސ ބ ބުތ ކ ށްޓ ކ އި ހިނގ މުންނުދ ކ ން.

ަކ ންތ އްތ ކ ށްޓ ކަ  ައެހެނިހެން ަސ ރުކ ރުެގަކުރ ންޖެހޭ ަމ ލީގޮތުން ައ ދި އި

ަ ަމިހިނގ  ަގޮތުން ަމ ސްމ ރުކޭްޓ9336ަަފުދުންކ ންހުރި ަބ ޖެޓްގ އި ައ ހ ރުގެ ވ ނ 

ަހިމެނިފ އިވެްސަ ަބ ޖެޓްގ އި ަމިމިނިސްޓްރީގ އި ަފ ިއސ އެއް ައެްއވެސް ޤ އިމުކުރުމ ށް

ަޕްރ އިވެ ަޕ ބްލިކް ަތ ންތ ން ަމިފ ދ  ަވިސްނުމ ކީ ަމިހ ރުގެ ަސ ރުކ ރުގެ ޓްަނެތްކ ން.

ަމ ސްމ ރުޭކޓްަ ަމިވ ގުތު ަވީމ ، ަކުރުންކ ން. ަދ ށުން ަސިޔ ސ ތުެގ ޕ ރޓްނ ޝިޕްގެ

ައެހީެގަ ަސުނ މީގެ ަމ ސ އްކ ތ ީކ ަހ މ އެކ ނި ަކުރ މުންދ  ޤ އިމުކުރުމ ށް

ަރ ށެއްގ ިއަ ަހ ތ ރު ަރ ްއޖޭގެ ަދ ށުން ައެހީގެ ަލޯނު ރްޑގެ ައިފ  ޕްރޮޖެކްޓެއްކ ުމގ ިއވ 

ަމ ސްމ ރު ަހ މ ޖެހިފ އިވ  ަސީދަ ޤ އިމުކުރ ން ަމިއީ ަޤ އިމުުކރުންކ ން. ކޭޓްތ އް

ަހ ތ ރުަރ ށެއްގ ިއަ ަހޮވުނު ައޭގެތެރެއިން ަބ ލ  ަލިބުނުަރ ށްރ ށް ަެގއްލުން ސުނ މީގ އި

ަމ ވ ށުަ ަމ ޖިލީހުގެ ަރ އްޔިތުްނގެ ަވީމ ، ަމ ސ އްކ ތް. ަކުރިއ ށްދ  ަހ މ ޖެހި އެޅުމ ށް

ަފުރ ތ  ަުސވ ުލގެ ަެދވ ނ  ަކުރެްއވި ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ަބ ިއގ އިަދ އިރ ގެ މ 

ަރ އްޖޭެގަ ަފ ދ އިން ަދެްނނެވި ަޖ ވ ބުގ ިއވެސް ަސުވ ލުގެ ައޮތީ،ަފުރ ތ މ  ދ ންނ ވ ން



  

ަހުރުމުެގަ ަމ ސްމ ރުކޭޓެއް ަލ.މ ވ ުށގ ިއވެސް ަފ ދ އިން ަރ ށްރ ށް ައެހެން މ ސްވެރި

ަސ ރުކ ުރގެަ ަމިވ ގުތު ަނ މ ވެްސ، ަޤ ބޫލުކުރ ްއވ ކ މުގ އި. ަސ ރުކ ރުން މުހިންމުކ ން

ަބޭ ަދ ށުންަބ ޖެޓުންނ އި ަޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ަހިންގ މުންދ  ަދ ށުންވެސް ައެހީެގ ރުގެ

ަރ އްޔިތުްނގެަ ަެނތްކ ން. ނޑ އެޅިފ އި ަކ  ަމިވ ގުތު ަޤ އިމުކުެރވެްނ މ ސްމ ރުކޭޓެއް

ަސުވ ުލެގަ ަދެވ ނ  ަކުރެއްވި ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަމ ވ ށު މ ޖިލީހުގެ

ަބ ޖެޓުން ަސ ރުކ ގެ ައޮީތ، ަދ ންނ ވ ން ަގޮތ ކ ށްަަފ ހުބ އިގ އި ައެނޫންވެސް ނުވ ތ 

ަލ.މ ވ ށުގ އިަ ަތ ނެއް ަފ ދ  ަމ ސްމ ރުކޭޓެއް ަނ މ ވެސް ަދ ށުން ައެހީގެ ބޭރުގެ

ަރ އްޖޭެގަ ަނ މ ވެސް، ަނޭނގޭކ ުމގ އި. ަދ ންނ ވ ން ަދުވ ެހްއ ަސީދ  ޤ އިމުކުރެވޭނެ

ަތެރޭަ ަމިއ ހ ރު ަދ ށުން ަސިޔ ސ ުތެގ ަހޯދ އިދިނުމުގެ ަބޯހިޔ ވ ިހކ ން ރ އްޔިތުންނ ށް

ަަފެށުމ ށް 73333ަަހ މ ޖެހިފ އިވ  ަރ އްޖޭގެ ަތެރެއިން ަޔުނިޓްގެ 4ަހ އުސިްނގ

ަ ަހ މ ޖެހިފ އިވ  ަތ ރ އްޤީކުުރމ ށް ަޔުނިްޓ4333ަަޕްރޮވިންސްގ އި ހ އުސިންގ

ަމިަ ައ ދި ަހިމެނިފ އިވ ކ ން. ަލ.މ ވ ްށވެސް ަތެރޭގ އި ަރ ށްތ ުކގެ ތ ރ އްޤީކުރެވޭނެ

ަޔު ަހ އުސިްނގ ަހ މ ޖެހިފ އިވ  ަެއޅުމ ށް ަބޭނުންވ ަރ ށްރ ށުގ އި ައިތުރ ށް ނިްޓގެ

ަމ ސްވެިރކ މުެގަ ަމ ވ ށުގ ިއ ަހ އްދުންމ ތީ ަދ ށުން ައިންފްރ ސްޓްރ ްކޗ ރގެ ސޯޝ ލް

ބ ނދ ރެއްައ ދެ،ަމ ސްަބ ނދ ރެއްަޤ އިމުކުރުމ ށްަމިނިސްްޓރީައޮފްަހ އުންސިންގ،ަ

ަމިނިސްޓްރީންަ ަތ ްމސީލުކުރ  ނޑު ައ ޅުގ  ައެްނވ ޔ ރ މ ންޓްގ އި ޓްރ ންސްޕޯޓްައެންޑް

ނޑުައުންމީދުކުރ ނީަމިދެންނެވިަހ އުންސިންގަޔުނިޓްެގަހުށ  ހ ޅ ފ އިވ ނެކ ން.ައ ުޅގ 

ަބ ނދ ރުެގަ ަމ ސް ަހ މ ޖެހިފ އިވ  ަޤ އިމުކުރުމ ށް ަލ.މ ވ ުށގ ިއ މ ސ އްކ ތ ެއކު

ތެރޭގ އިަމ ސްަމ ރުކޭޓެްއވެްސަޤ އިމުވެގެންދ ނެަކ ުމގ އި.ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެިރަ

ަރ އީސް.ަ

ަ

ަޢިްއޒ ތްތެރިަައްެކވުން:ރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ދެަ ަސުވ ލުކުރެއްވުުމގެ، ަފުރުޞ ތ ށް ަވ ީޒރު. ަޢިްއޒ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަރިޔ ސ ތުންަ ައެދިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ނީ ަފުރުޞ ތ ށް ަސުވ ލުކުރެްއވުމ ށް މިނިސްޓ ރ 

ަސ މ ލުކ މ ްށަ ނުޑގެ ައ ޅުގ  ަދެންމެ ައ މީންޢ ންމު ަހުޅުވ ލީމ . ަފުރުޞ ތު އެކ މ ށް

ަޢިއްޒ ތްތެރި ަގެންދިޔ އިރުވެްސަަގެންނެވީ ަދ އްކ ވ މުން ަވ ހ ކ ފުޅު މިނިސްޓ ރު

ަ ަތިއްެބވިކ މ ށް.0ަަޢިއްޒ ތްތެރި ައެދިވ ޑ ިއެގންފ އި ަފުރުޞ ތ ށް މެންބ ރ ުކ

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަމިހ ރު ަނ ރުވ ނ ން. ނޑު ައ ުޅގ  ަފުރުޞ ތުތ އް ައެ އެހެންވީމ ،



  

ަސުވ ލުކު ަގުިޅެގން ަޖ ވ ބ  ަދެްއވި ަވ ޒީރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ެރއްވުުމގެަމިހުޅުވ ލ ނީ

ަފުރުޞ ތު.ަވިލިފުށީަދ އިރ ގެަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަރިޔ ްޟަރ ޝީދު.

ަ

ަމ ވ ށުަވިލިފުށީަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ްތތެރި ަޝުކުރިްއޔ  ަޢ ލ އިކުމް. ައ އްސ ލ މް .`ަ

ބޫބ ކުރުަކުެރއްިވަސުވ ލ ަދ އިރ ގެަިޢއްޒ ތްތެރިަމެންބ ުރަޢ ބްދުލްައ ީޒޒްަޖ މ ލްައ ަރިޔ ޟްަރ ީޝދުަވ ހ ކ ެދއްކެވުްނ:

ަމ ްސވެިރަ ަމ ވ ށ ކީ ަުސވ ލ ކީ ަބޭނުންވ  ަކޮށްލ ން ަމިނިސްޓ ރ  ނޑު ައ ުޅގ  ގުިޅގެން

ައެބ ަ ަމ ސްވެރިކ ުމގ އި ަބ ޔ ކު ަވ ރ ށްގިނ  ަރ އްޖޭގ ިއ ަފ ދ އިން ރ ށެއް

ަވ ރ ށްަ ަމ ސްވެރިކ މުގެ ަފިޔ ވ ެވސް ަމ ވ ށް ަލ.އ ތޮޅ ކީ ަޚ އްޞ ކޮށް ހޭދ ކުރ މުންދޭ.

ަރ ށްތ  ައ މްދ ނީގެަގިނ  ައެ ައ ދި ަިލބޭ ައ މްދ ނީެއއް ަބޮޑު ަމ ްސެވރިކ މުން ކެްއައޮތް

ައެހެންކ މުންަ ައ ތޮެޅއް. ަގިނ  ަރ ްއޔިތުންތ ކެްއ ަމ ސ ްއކ ތްކުރ  ަބުރ ވެތިބެ މ އްޗ ށް

ަފ ދަ  ަމިދެންނެވި ަތ.އ ތޮޅ ީކވެސް ަތ މްޞީލުކުރ  ނުޑ ައ ޅުގ  ައެހެންމެ ހ މ 

ަމ އް ަމ ސްެވރިކ މުގެ ައ މްދ ނީ ައ ތޮޅެްއކ މުންަގިނ ބ ެއއްގެ ައޮންނ  ަބިނ ވެފ އި ޗ ށް

ަދެއްވ ަ ަލޯނު ަލުއި ަސ ރުކ ރުން ަކުރުމުގ އި ަމިގޮތ ށް ަމިކ ންކ ން ަހިްއކ  މ ސްކ އްކ 

ަކޮށްދެްއވުމ ްށަ ަމ ގުފ ހި ަކުރެވޭެނ ަމިކ ން ަގޮތ ކ ށް ަދެމެހެއްޓެނިވި އ ދި

ަ ަދެއްވ ނެކ މ ށް ަލޯނު ަކ ހ ލ  ައެކި ައ ދި ަކުރ އްވ ެނކ މ ށް މިކ ހ ލ ަމ ސ އްކ ތްތ ެކއް

ަވ ރ ކ ށްަ ަކޮންމެވެސް ަދެްނ ައިވެމުންދ ނީ. ައ ޑު ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  ވ ހ ކ ތ ެކއް

ނޑުަ ައ ުޅގ  ައެހެްނނ މ ވެސް ަމިދ ންނ ވ ނީ. ނުޑ ައ ުޅގ  ަނޫން ަނުކުެރއެކޭ އެކ ން

ައެ ަފ ހުގ އިަނމިދ ންނ ވ ނީ ަސުނ މީއ ށް ަތ.އ ތޮޅު ަވ ރ ށްފ ހުން ގިވ ޑ ިއގ ްނނ ވ ނެ

ަބު ަރ އްޔިތުން ައޮީތަވިލިފުށީގެ ަބ ދ ލުކޮށްފ އި ައެމީހުންެގ ަތިބުމ ށްފ ހު ރުީނގ އި

ވިލިފުށްޓ ށް.ަމ ސްކ ްއކ ަމިކ މުގ އިަބިންޮކޅެއްަނެިތގެންަބިންަނުލިބިގެންަމިކ މުެގަ

ަުސވ ލ ްށަ ައ ސްލު ނޑު ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ، ައެބ ދޭ. ަކުރ މުން ައިހްސ ސް ދ ތިކ ން

ަ ަދ ންނ ވ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަމީގ އި ައެހެންވީމ ، ަކިހ ަދ ނ ން. ަމިކ ންކ މ  ބޭނުންވ ނީ

ަގުިޅގެންަ ައެއ  ަދެން ަވ ޑ ިއގ ންނ ވ ނީ. ަވިސްނ  ަމ ނިކުފ ނު މިންވ ރ ކ ށްތޯ

ަތެރެއ ށްަ ަރ އްޖެ ަވިދ ޅުެވއްޖެ ަމ ނިކުފ ނު ަބޭނުންވ ނީ ަދ ންނ ވ ން ނޑު އ ޅުގ 

އިސްކ ންަެދއްވ ނީަސުނ މީގ ިއަެގއްލުންަލިބުނުަދިމ ދިމ އ ށްަނޫންނ މ ަސުނ މީގ ިއަ

ަ ައެުޅްއިވަގެއްލުން ަމ ސްމ ރުކޭޓުތ ކެއް ަކުރ ްއވ ިއގެން ަޚ އްޞ  ަރ ށްތ ކ ށް ލިބުނު

ައެފ އިސ އިންަ ަބޭުނންވ ނީ ަދ ންނ ވ ން ނޑު ައެހެންވީމ ،ައ ުޅގ  ކ މ ށް.ައޭގެތެެރއިން



  

ަގެއްލުންަ ަހ މ ެއކ ިނަސުނ މީގ އި ައެުޅއްވީ ަފ އިސ އިން ަލިބުނު އެޅުްއވީ،ަސުނ މީން

ަ ަމ ސްމ ރުކޭޓު ަރ ށްތ ކ ށްތޯ ަބެއްެލީވަލިބުނު ައޭގެތެެރއިން ަދެން ަެދއްީވ. އ ޅުްއވ 

ނުޑަ ައ ުޅގ  ައެހެން ަކުެރއްވުމ ށްޓ ކ އި. ައެކ ން ނޑ ކުންތޯ ަމިންގ  ކޮންކ ހ ލ 

ައ ބ ދީަ ައޭގެތެރޭން ަހ މ  ަރ ށެއް. ަލިބުނު ަގެއްލުން ަބޮޑު ަތ.އ ތޮޅ ކީ މިދ ންނ ވ ނީ

ވެފ އިައެރ ށުަަބޮޑުަރ ށެއްަމ ޑިފުށްޓ ކީ.ައެހެންނ މ ވެސްައެރ ށ ކީަމ ްސވެިރރ ށ ކ ށް

މީހުންަވ ރ ށްަދ ތިހ ލުގ އިަމިއ ދުވެސްަުއޅެނީަމ ސްވެރިކ ުމން.ަމ ސްތ އްައުކ ލ ނީަ

ައެހެންވީމ ،ަ ަނެތް. ަމ ސްމ ރުކޭޓެއް ަމ އްޗ ށް. ަބ ނދ ރު ަމ ްއޗ ށް. ައ ތިރި އ އިސް

ަބެއްލެވީަ ަމިނިސްޓ ރު ނޑ ކުންޯތ ަމިންގ  ަކޮން ަމިދ ންނ ވ ނީ ަީހވ ނީ ނޑ ށް އ ޅުގ 

ަގެަ ަދިނުމ ށް.ަސުނ މީގ އި ައ ޅ  ަމ ސްމ ރުކޭރު ަރ ށްރ ށުގ އި ަލިބުނު އްލުން

ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަރ ީއސް.ަ

ަ

ަގުިޅގެންަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޖ ވ ބ އި ަދެްއވ  ަވ ޒީރު ަބުނ ގޮތުން ަގ ވ އިދު ަމ ޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔ 

ައެހެންވީމ  ަތެރޭގ އި. ަދ އިރ ގެ ަސުވ ލުގެ ަމިއ ދުގެ ަކުރެްއވޭނީ އެދ އިރ ެގަ،ަސުވ ލު

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަބޭުނންފުޅިއްޔ  ަވިދ ޅުވ ން ައެއްެޗއް ަވ ޒީުރ ަޢިްއޒ ތްތެރި ތެރޭގ އި

ަޢިއްޒ ތްތެިރަ ައ ރުވ ން ަހ ނދުމ ކޮށް ނޑު ައ ޅުގ  ައ ދި ައ ރުވ ން. ފުރުޞ ތު

ަބ ޔ ނެއްަ ަމެންބ ރ ކު ަޢިއްޒ ތްތެިރ ައެްއވެސް ަފުރިޞ ތ ކީ ަމި މެންބ ރުންނ ށް

ނޑުަދެއްވުމ ށްައޮތްަފުރުޞ ތެއްަނޫ ން.ަސުވ ލެއްަކުރ ްއވ ްނވީ.ައެހެންވީމ ،ައ ުޅގ 

ަޢިއްޒ ތްތެރިަވ ޒީރ ށްަފުރުޞ ތުައ ރުވ ން.ަ

ަ

ަިޢއްޒ ތްތެިރަމެންބ ރު.ަތ.އ ތޮުޅގެަ އޮފްަފިޝ ީރޒްައެންޑްަަރމިނިސްޓަ  ަރ ީއސް.ަޝުކުިރއްޔ  ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަރ ަމްަހީކ ލްޗ ރަިއްބރ އެްގރި ަރިޔ ޟް ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަސުވ ލ ްށ ަކުރެއްވި ަދ ންނ ވ ން.ަބ ޙ މ ރުޝީދު

ަވިލިފުީށގ އިަަދީދީަވ ހ ކ ެދއްކެުވން: ަޖެހެނީަތ.އ ތޮޅުގެ ަދ ންނ ވ ން ނޑު ައ ުޅގ  ަޖ ވ ބުގ އި 9ައެަސުވ ުލގެ

ަލިބުނުަ ަކ ރިޘ ގ އި ަސުނ މީ ައެހީގ އި ަލޯނުގެ ައިފ ޑް ަމ ސްމ ރުކޭޓެއް ބުރީގެ

ަޤ އި ަމ ސްމ ރުކޭޓު ަދ ށުން ައެހީގެ ަރ ށްތ ކުގެަގެއްލުުމގެ ަހ މ ޖެހިފ އިވ  މުކުރުމ ށް

ަތެރޭގ އިަހިމެނިައެމ ސ ްއކ ތްަކުރިއ ށްދ ަވ ހ ކ .ަޝުކުރިްއޔ ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަ

ަ



  

ަޢިްއޒ ތްތެރިަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަދ އިރ ެގ ަމ ވ ުށ ަމިއ ރުވ ނީ ަުފރުޞ ތު ނޑު ައ ޅުގ  ޝުކުރިއްޔ .

ައ ބޫ ަޖ މ ލް ައ ޒީޒު ައ ބްދުލް ަވިލިފުށީަމެންބ ރު ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ެބހޭ ބ ކުރުއ ށް.

ަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަރިޔ ޟްަރ ޝީދު.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ައޮފްަަވިލިފުށީަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަމިނިސްޓްރީ ަމިކުރ ނީ ަުސވ ލު ަމިއ ދު ނޑު ައ ުޅގ  ަރ އީސް ަޢިއްޒ ތްތެރި

ަަރިޔ ޟްަރ ީޝދުަވ ހ ކ ެދއްކެވުްނ: ައެންޑް ަމިއ ދުެގަފިޝ ރީޒް ނޑު ައ ޅުގ  ަދީދީއ . ަޑރ.އިބްރ ޙިމް އެގްިރކ ްލޗ ރ

ނުޑަ ައ ޅުގ  ައެހެން ަނޫން. ަރ އީސ ކ  ަޢިްއޒ ތްތެރި ަމ ޖިލީހުގެ ސުވ ލުކުރީ

ަޖ ވ ބުަ ަެއއ ށް ަގުިޅގެން ަކުިރަސުވ ލ ކ  ނޑު ަދުވ ުހވެްސައ ުޅގ  ަކުރީ މިދ ންނ ވ ނީ

ަގިނ ފ ހ ރުަދެއްވ ނީަމ ނިކުފ ނުަކ މ ށްވ ތީވެ.ަުޝކުރިްއޔ .ަ
ަ

ަ

ަކުރިަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަދެންމެ ައެއީ ަޤ ބޫލެއްނުކުރ ްނ. ަނުކުތ އެްއކ މ ށް ަބެހޭ ަިނޒ މ  ޝުކުރިއްޔ 

ނުޑަޖ ވ ބެްއަނ ރުވ ން ައ ޅުގ  ަޤ އިމުވެސް ަހ މ  ަފުރުޞ ުތަސުވ ލ ކ ށް ނޑު .ައ ުޅގ 

ަޖ މ ލްަ، މިއ ރުވ ނީ ައ ޒީޒް ަޢ ބްދުލް ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ެގ މ ވ ށު

ަބޫބ ކުރ ށް.އ 

ަ

ަޖ ވ ބުަަމ ވ ށުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަސުވ ލުތ ކ ށް ަދެންނެިވ ނޑު ައ ޅުގ  ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ައުފ ލ އެކުަައ ޒީޒްަޖ މ ލްަޢ ބްދުލްަ ަވ ރ ށް ނުޑ ައ ޅުގ  ަވ ހ ކ ފުޅ ށް ަވިދ ޅުވި ަމިނިސްޓ ރު ަދެއްވ މުން

ައ ޙ މ ރުައ ޫބބ ކުރުަވ ހ ކ ެދއްކެުވން: ަދ ންނ ވ ން. ައިބ  ނޑު ަބޭނުންވ ނީޅުގ  ަސ ފުކޮށްލ ްނ ސުނ މީަ، ތުރ ށް

ަ ަލިބުުނަޢިކ ރިޘ ގ އި ަގެއްލުން ަވ ރ ްށަބޮޑު ަނުވިކ މ ށްވިއ ސް ަގެްއލުން މ ރ ތްތ ކ ށް

ަެއއްބ ވ ތ ީކަ ަގިނ  ަެއންމެ ނުޑވެރިކ މުެގ ަދ  ަެއންމެގިނ  ަމ ވ ުށގެ ަމ ވ ށ ކީ. ރ ށެކޭ

ަ ައ ނބުގ ސްތ އް ަކ މ ށްވ ީތެވ،ަވ ރ ށްގިނ  ަވ ރ ްށައ ނބުގ ސް ަދިރިއުޅުމުގެ ހ ލ ކުވެ

ައެހެންވީމ ،ަސުނ މީަ ަލިބުނު. ަގެއްލުން ަބ ޔ ކ ށް ަިގނ  ަވ ރ ށް ަކ ންތ އްތ ެކއް ގިނ 

ައެީހެގަ ަލޯުނގެ ަިއފ ޑްގެ ަހިމ ނުއްވ ިއގެން ަރ ށްތ އް ަލިބުނު ަގެއްލުން ކ ރިޘ ގ އި

ައ ުޅްއވ  ަމ ރުކޭޓެއް ައެފ ދ  ަމ ވ ުށގ އި ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަނުވ ތ  ަނ މ ވެސް ންަދ ށުން

ައެއ ށްވުެރަ ައ ދި ަޮއތް ައ ބ ދީއެއް ަކުޑ  ައެއ ށްުވރެން ަނުޖ އްސުވ  ހ މ 



  

ަ ަރ ށ ކ ށް ަކުރ  ަުކޑ ކޮށް ަމ ސ ްއކ ތް ަމ ސްވެރިކ މުގެ ަދެއްވ ންަޚިއެކ ހ ލ  ދުމ ތެއް

ަސ ފުކޮށްލުމ ށްޓ ކ އި.ަ ަހ މ  ަވިސްނ ވ ޑ ިއގެންފ އިތޯ ަކިހ ވ ރ ކ ށް ައެއީ ނިންމެވީ

ަޝުކުރިއްޔ .

ަ

ައ ދެ،ަީރޒްަފިޝ ައޮފްަމިނިސްޓ ރ ަމެންބ ރު. ަިޢއްޒ ްތތެރި ަޝުކުިރއްޔ  ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ައ ބޫބ ކުރުަިއބްރ ީހމްަަެއްގރިކ ލްޗ ރައެންޑް ަޖ މ ލު ަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒް ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަކުެރއްވިަަމ ވ ށު

ަދ ންނ ވ ންޖެހެަދީދީަވ ހ ކ ެދއްކެުވން: ނޑު ައ ުޅގ  ަޖ ވ ުބގ އި ަކ ރިޘ ގ އިަސުވ ލުގެ ަސުނ މީ ނީ

ނޑ އ ޅ ަސުނ މީަކ ރިޘ ގ ިއަމ ސްވެރިކ މުގެަސިނ ޢ ތުންަެގއްލުންލިބުނުަރ ށްރ ށްަކ 

ނޑ އ ޅ ަފ އި ަކ  ަރ ށްރ ށް ައ ޅ ނެ ަމ ރުކޭޓް ަމ ސް ަމި ަދ ށުން ައެީހގެ ަލޯުނގެ ޑުގެ

ނޑުމެންަމިަސ ރުކ ރ ަޙ ވ ލުވުުމގެަުކރީގ ިއކ ން.ައެހެްނވީމ ،ަ ނިންމ ފ އިވ ނީައ ުޅގ 

ަބެ ަތ ފްސީލެއްައެ ނުޑތ ކ ބެހޭ ަމިންގ  ަހުރި ަބ އްލ ވ ފ އި ަބެއްެލވުމުގ އި އްލެވި

ަެއަ ަސ ރުކ ރުްނ ަުކރީގެ ަމީެގ ައެހެންނ މ ވެސް ަނެތްވ ހ ކ އ އި، ަެދވެން މިވ ގުތު

ަތ ފް ނޑ ބެހޭ ަމިންގ  ަހުރި ަމިނިސްޓްރީއ އިަޞީބ އްލ ވ ފ އި ނޑުގެ ައ ޅުގ  ލު

ަޖ ވ  ަފުރިހ މ  ައެުސވ ލުތ ކ ށް ަވ ހ ކ ވެސްަސުވ ލުކުެރވުމުން ަލިބެންހުންނ ނެ ބު

ައޮީތަ ަދ ންނ ވ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަފ ހުބ ިއގ  ަސުވ ުލގެ ައެކުެރއްިވ ަދެން ދ ންނ ވ މުން.

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަމ ޢުލޫމ ތ ށްޓ ކ އި ަުގޅުންނެތްކ މުގ ިއވިޔ ސް ަމިސުވ ލ  ސީދ 

ަގ ސްތ ކ ްށަ ަވޭމ  ަކ ރިޘ ގ އި ަސުނ މީ ަރ އްޖޭގ އި ަބޭނުންވ ނީ، ދ ންނ ވ ލ ން

ނޑ އެޅިފ އިވ ަަގެއްލުންލިބުނު ަކ  ައެރ ށްރ ށް ައ ިދ ަނިންމ ފ އި ނޑ އ ޅ  ަކ  ރ ށްރ ށް

ަފ އިސ ަ ައެހީގެ ަލިުބނު ަގ ސްތ ކ ށް ަމޭވ  ަމިދެންނެިވ ަފ އިސ ، އެހީގެ

ައޮފީސްތ ކުގ އިަ ައ ތޮޅު ައ ތޮުޅެގ ައެ ަވ ނީ ަމިހ ުރ އިރ ދ ކުރެްއިވއްޔ 

ަޖ މ ކުރެވިފ އިކ ން.ަުޝކުރިްއޔ ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަ

ަ

ަޢިްއޒ ތްތެިރަައިރ ގެަެމންބ ރުަބިލެތްދޫަދަ  ަދ އިރ ގެ ަމ ވ ށު ަމިއޮތް ަސުވ ލުގ އި ަިމއ ދު ައ ދެ، ަޝުކުރިއްޔ .

ނޑުމެންނ ށްަައ ްޙމ ދުަޙ މްޒ ަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ޅުގ  ަސ ފުކޮށް ަވ ރ ށް ަސުވ ލުގ އި ަޖ މ ލު ަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒް މެންބ ރު

ަވ ރ ށް ަމ ސ ްއކ ތް ަމ ހުގެ ަމ ވ ށ ކީ ަހ އްދުންމ ތީ ައިނގޭ ަމުއްތ ދެްއގ ިއަައެބ  ދިގު

ނޑުަސ ފުކޮށްލ ންަ ތ ރީޚެއްގ އިަކުރ މުންައ ންނ ަރ އްޔިތެއްައުޅޭަރ ށެއްކ ން.ައ ޅުގ 

ބޭނުންވ ނީަމ ނިކުފ ނުަވިދ ުޅެވއްޖެަމ ނިކުފ ނުަސ ރުކ ރުންަމިކ ންތ އްަގެންދ ގޮތް.ަ



  

ަޙ ވ ލުވެވ ޑ ިއގެންނެވުމު ަމ ނިކުފ ނު ަސ ރުކ ރުން ަކުީރެގ ަުސވ ލ ީކ ނުޑގެ ންައ ޅުގ 

ަނުވ ތ ަ ަރ ށ ށް ަމި ަކުީރގ ިއ ަޙ ވ ލުވެވ ޑ ިއގެންނެވުުމގެ ަސ ރުކ ރުން މ ނިކުފ ނުގެ

ައުޅޭަ ަމ ސްވެރިން ަރ ނގ ުޅގޮތެްއގ ިއ ަމުއްދ ތެްއގެ ަދިގު ަމިހ  މިއ ވ ށ ށް

ަސ ރުކ ރުްނަ ަކުރީގެ ަމ ސ އްކ ތްތ ެކއް ަމިދ އިރ އިން ައެްއވެްސކ ހ ލ  ރ ށ ކ ށްވ ީތވެ

ަކުރ ްއވ ފ ިއވޭތޯ.ަޝުކުިރއްޔ .

ަ

ަިޢއްޒ ތްތެިރަމެންބ ރު.ަފ.އ ތޮުޅގެަަފިޝ ީރޒްަައޮފްަމިނިސްޓ ރ ަރ ީއސް.ަޝުކުިރއްޔ  ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަދ ންނ ވ ންޖެހެނީ،ަެއްގރިކ ލްޗ ރައެންޑް ނޑު ައ ޅުގ  ަޖ ވ ުބގ އި ަކުރެއްިވަސުވ ލުގެ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި

ނޑުަކުރީގ އިވެސްަހ މ ަފ ހ ގ ކޮށްިލަފ ދ އިންައ ދިަމ ވ ށުަލ.އ ތޮޅުަމ ވ ށ ކީައަ ަދީދީަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:ައިްބރ ހީމް ޅުގ 

ަފ ހ ގ ކުެރއްިވަ ައ ބޫބ ކުރު ަޖ މ ލު ަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒް ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ދ އިރ ގެ

ަިހްއކުމުގެަމ ސ އްކ ްތވެސްަ ަކ އްކ  ަރ ށ ކ ށްވެފ ިއަމ ސް ަމ ްސވެރި ަވ ރ ށް ފ ދ އިން

ަރ ށެ ަކުރިއ ށްދ  ަދ އިރ އެއގ ިއ ަފުޅ  ަމިދ އިރ އ ިއަވ ރށް ނޑު ައ ޅުގ  އްކ މުން

ަމ ރުކޭޓެްއަޤ އިމްކުރުމ ށްޓ ކ އިަ ަމ ސް ައެރ ށުގެ ައިްސކ މެއް ަވ ރ ށްބޮޑު ޙ ވ ލުެވގެން

މ ސ އްކ ތްކުެރވިައ ދިަކުީރގެަސުވ ލުގ ިއވެސްަފ ހ ގ ކޮށްލިަފ ދ އިންަރ އްޖެތެރޭގ ިއަ

ަ ަޤ އިްމކުރެވޭ ަމި ަތ4333ަެޕްރޮވިންސްތ ުކގ އި ަުޔނިޓްގެ ަމ ސްަހ ުއސިންގ ރޭގ އި

ަމ ރުކޭޓެްއަ ަމ ސް ަތެރެިއން ަބ ނދ ރުގެ ަމ ސް ައެ ަޤ އިމްކުރެވި ބ ނދ ރެއްވެސް

ަމ ސ އްކ ްތަ ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ަގޮތ ކ ށް ޤ އިމްކުރެިވގެންދ ކ ހ ލ 

ކުރިއ ްށގެންގޮސްފ އިވ ކ ން.ަެއހެންނ މ ވެސް،ަސީދ ަތިކުރެްއވިަުސވ ލުގެަޖ ވ ބުގ ިއަ

ަސ ރުކ  ަމީގެކުރީެގ ަމ ވ ށ ްށަދ ންނ ވ ންޖެހެނީ ަކ ެމއް ައެްއވެސް ަމިފ ދ  ރުން

ަކޮށްދެވިފ އިަނެތްކ ން.ަުޝކުިރއްޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަރ އީސް.

ަ

ަމިަައޭދ ފުށީަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަ ަސުވ ލ ީކ، ަޭބނުންވ  ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަރ އީްސ، ަޢިްއޒ ތްތެރި ައ ދެ،

ަވ ހ ކ ަވޭތުވެިދޔ ައ ްޙމ ދުަސ ީލމްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަކ މެްއަަސ ރުކ ުރގެ ައެްއވެސް ަވިދ ޅުވެއްެޖ ދެންމެ

ނޑުަ ައ ުޅގ  ައިްނތިޚ ބުގ އި ަރިޔ ސީ ނޑު ައ ުޅގ  ަެއކ މ ކ ެށއް. ކޮށްދެއްވ ފ އެއްނެތޭ

ަމިސ ރުކ ރުންަ ަނުކުެރިވގެންނޭ ަކ ންތ އްތ އް ަސ ުރކ ރުން ަވޭތުވެދިޔ  އ ުޑއެހިން

ަވެިރކ މ  ައެހެންީވމ ، ަވެރިކ މ ށް. ައ ންނ ން ަމިކުރ ްއވ ނީ ށްފ ހުގ ިއަމ ސ އްކ ތްޕުޅު

ައެބޭފުޅުންަ ައޭރު ަހ މ ޖެހިގެންދ ނެކ މ ށް ަފ ސޭހ އިން ަވ ރ ށް ަކ މެއް މިހުރިހ 



  

ައ  ަމިހ ތ ނ ށް ައެެހންވީމ ، ަގެންދިޔ ީއ. ަކީްއވެތޯައިަވިދ ޅުވ މުން ަމިސ ރުކ ރުން އިރު

ަދ ންނ ވ ީނަ ނޑު ައ ޅުގ  ަދެން ަނެތީ. ަހ މ ޖ އްސ ދެއްވިފ ިއ ަމިކ ން މ ވ ށ ށް

ަވ  ަވ ޒީރ ކީ ަޓީީވއ ިއަޢިއްޒ ތްތެރި ަބޭފުޅެކޭ. ަމ ސ ްއކ ތްޕުޅުކުރ އްވ  ަބުރ ކޮށް ރ ްށ

ައެހެންވީމ ،ަ ަބޭފުޅެކޭ. ަދެްއވ  ައިންޓ ިވޔުތ ްއވެސް ަގިނ ގިނ ިއން ަވ ރ ށް ރޭޑިޔޯއިން

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަމ ސ ްއކ ތްޕުޅުކުރ ްއވ ތޯވެސް ައެވ ރ ށް ައެމ ނިކުފ ނު ޢ މ ލީގޮތުން

ަދ ންނ ވ ލ ން.ަޝުކުރިއްޔ .

ަ

ަޝުކުރިއްޔ .ަޢިއްޒ ތްތެރިަވ ީޒރުައެްއޗެއްަވިދ ޅުވ ންަބޭނުްނފުޅުތޯ.ަަައްެކވުން:ރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ދެަ

ަ

ަނެތްަަފިޝ ީރޒްައޮފްަމިނިސްޓ ރ ަގުޅުން ަސުވ ލ އި ަމިހުށ ހެޅިފ އިވ  ަމިއ ދު ަރ ީއސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ައެހެންނ މ ވެސްައެންޑްަެއްގރިކ ލްޗ ރ ަފ ހ ގ ކުރެވޭ. ނޑ ްށ ައ ޅުގ  ަސުވ ލެްއކ މ ށް ނޑުަ، ައ ުޅގ 

ދ ންނ ވ ލ ންަބޭނުންވ ނީައޭދ ފުށީަދ އިރ ގެަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަސ ލީމްަަދީދީަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:ައިްބރ ހީމް

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަޭބނުންވ ނީ، ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަުސވ ުލގ އި އެކުެރއްވި

ަވ ރ ށްގިނ  ައ ތޮޅުތ ކ ްށ، ަވ ރ ށްގިނ  ަޙ ވ ލުވީފ ހުން ރ ށްރ ށ ށްަަމިދ އިރ އ އި

ަމ ސްވެރިންނ ށްަ ަރ ށްރ ށުގެ ައެ ަބ އްދ ލުކޮށް ަމ ސްވެިރންނ  ަސީދ  ޒިޔ ރ ތްކޮށް

ައެންމެަ ަމ ސްވެރިން ަމ ޝްވ ރ ކޮށް ަމ ސްވެރިންނ  ަބެހޭގޮތުން ަމ އްސ ލ ތ ކ  ދިމ ވ 

ބޮޑުައިސްކ މެއްަދޭންަބޭނުންވ ނީަކޮންކޮންަކ ންތ އްތ ެކއްޯތަބ ލ އިަދެނެގ ނެައޭގެަ

ަލ.އ ތޮޅު ަމ ސްަަތެރޭގ އި ަބ އްދ ލުކުެރިވަމ ވ ށ ށްވެސް ަމ ސްވެރިންނ ވެސް މ ވ ުށގެ

މ ރުކޭޓެއްގެަޚިދުމ ތްަބޭނުންވެފ އިވ ކ ންަމުހިންމުކ ންައ ދިައެހެނިހެންައ ތޮޅުތ ކުެގަ

ަދ އިރ އެްއގ ިއަ ަފުޅ  ަޚިދުމ ތްތ އް ަމިފ ދ  ަރ ށްރ ށުގ އިވެްސ މ ސްވެރި

ަމި ަޙ ލު ައެނގޭ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަގޮތުްނަކުރ ންޖެހިފ އިވ ކ ން ަމ ގުފ ހިކުރުމުގެ ކ މ ށް

ަގޮތުްނަ ަހެއްެކްއގެ ަޭއގެ ަކުެރވެމުންދ ކ މ އި، ަމ ސ އްކ ްތތ ކެއް ަގިނ ގުނ  ވ ރ ށް

ަ ަފ ދ އިން ަދ ންނ ވ ލ ފ އިވ ނެ ަހ މ  ަކުީރގ އިެވސް ނޑު ހ ުއސިންގ4333ަައ ޅުގ 

ަޤ އިމްކުރުމ ށްަ ަބ ނދ ރެއް ަމ ސް ަމ ވ ށުގ އި ަތެރެއިން ަޕްރޮގްރ ްމގެ ޔުނިޓްގެ

ަދ ންނ ވ ލ ން.ައ ޅުގަ  ަވ ހ ކ  ަކުރ މުންދ  ަމިހ ރުވެްސ ަމ ސ އްކ ތްތ ެކއް ނޑުމެން

ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަރ ީއސް.ަ

ަ



  

ަމެންބ ރުަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ެގ ަކެނދިކުޅުޫދ ަނުުކތ އެއް، ަނިޒ މ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔ .

ައ ޙްމ ދުައީސ .

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަނުުގޭޅަަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަަކެނދިކުުޅދޫ ަސުވ ލ އި ަނުގުޭޅ، ަމ ޢުޟޫޢުއ އި ަމިތ ނުގ އި ަރ އީްސ، ަޢިއްޒ ތްތެރި

ަމ ލ މ ތްަައ ްޙމ ދުައީސ ަވ ހ ކ ެދއްކެުވން: ަމިނިސްޓ ރ ށް ަމ ސ އްކ ތްފުޅ ށް ަމިނިސްޓ ރުގެ ަކުރިމ ތިކޮށް ސުވ ލުތ އް

ަސުވ ލުތަ  ަގެންދ އިރުރ އްދުވ ގޮތ ށް ަކުރިމ ތިކުރ މުން ަރ ީއްސަޢިއް، އް ޒ ތްތެރި

ަނިޒ މީަ ަެއކ މ ބެހޭގޮތުން ނޑު ައ ުޅގ  ައިންނ ވ ތީ ަވިދ ޅުުނެވ ައެްއޗެއް އެްއވެސް

ނޑުަޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އިަުސވ ލ ަނުުގޅޭ..... ަނުކުތ އެއްަމިނެީގ.ައ ުޅގ 
ަ

ަ

ައިށީދެވ ޑަ ނއިށީަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޝުކުރިއްޔ . ަނިޒ މ ބެނިއގ ންނ ވ .. ހޭަދެވ ޑ ިއގ ންނ ވ .

ަސުވ ލ އިަ ަކުރެއްވި ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަޤ ބޫލެއްނުުކރ ން. ނުކުތ އެްއކ މ ށް

ަވިދ ުޅވ ންަ ައެްއޗެްއ ަވ ޒީުރ ައެރުީވ ަފުރުޞ ތު ަވ ޒީރ ށް ަޢިްއޒ ތްތެރި ގުިޅގެން

ަވ ޒީރުަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ައެހެންވީމ ، ަވިދ ޅުވުމ ށް. ައެއްެޗްއ ައެ ބޭނުންފުޅުވ ނ މ 

ަޢިްއޒ ތްތެރިަ ަވިދ ޅުވީ ައެހެންނޫންނ މަ ައެްއޗެއް ަބޭނުންފުޅުވ ތީ. ަެއކ މ ށް ވ ޒީރު

ަ ނޑު ައ ޅުގ  ަނ ރުވ ނ ން. ަމިއ ރުވ ނީއެފުރުޞ ތެއް ަފުރުޞ ތު ިއސްދޫަ، މިހ ރު

ަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަރ ޝީދުައިބްރ ހީމް.

ަ

 .هلل الحمد`.ަައިްސދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ

ައ ްޙމ ދުަރ ޝީދުައިްބރ ހީމްަ

ަެކވުން:ވ ހ ކ ެދއް

ަ

ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއް،ައޭދ ފުށީަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަސ ލީމް.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ



  

ަމިަައޭދ ފުށީަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަ ަމ ސ އްކ ްތކުރ ތ ނެއްނޫން. ަނ ގ ލ ން ަވ ގުތު ަފ ހ ރެއްގ ިއވެސް ަމިއީ

ަުސވ ލެްއަަދެއްެކވުން:އ ްޙމ ދުަސ ީލމްަވ ހ ކަ  ަކުރެއްވި ަޖެއްސުމ ށް ނޑ އެިޅގެން ަކ  ަހ މ  ަދެންމެ ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ައ ބ ދުވެސްަވިސްނުންފުުޅަ ައެބޭފުޅުްނގެ ަނ ގ ލ ްނވެގެން.ައެއީ ަވ ގުތު ަމިތ ނުގެ އެއީ

ަހުންނ ގޮތްަމިތ ނުގެަވ ގުތުަނ ގ ލ ަޖެއްސުންކުރުުމގެގޮތް.ަ
ަ

ަ

ނުޑަފުރުޞ ތުަމިއ ރުވ ނީ،ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: އިސްޫދަަޝުކުރިއްޔ .ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްނޫން.ައ ުޅގ 

ަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަރ ޝީދުައިބްރ ހީމް.

ަ

ަައިްސދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަالحمد هلل ر ب اللعالمين والعا قبة للمتقين والعدوان إآل على`.

ަަوصالة والسالام على رسول هللا سيد نا محمد خا تم األ نبيا ء .المينالظައ ްޙމ ދުަރ ޝީދުައިްބރ ހީމްަ

ނޑުަަ.وعلى أ له وأصحا به أجمعين. سلين والمرަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:ަ ޢިްއޒ ތްެތރިަރ އީސް،ައ ުޅގ 

ަމުހިންމުަ ަވ ރ ށް ަބޭނުްނވ  ައ ހ ލ ން ައ ރިހުން ަވ ޒީރުެގ ަޢިއްޒ ތްތެިރ މިއ ދު

ަމ ސް ައެީއ، ައެބ އޮތް. ަދުވ ސްތ ެކްއވެަަސުވ ލެއް ަވ ރ ށްގިނ  ނުބޭނި

ަކ އިގެްނަ ަމ ސްވެރިކ މުން ައ ތޮޅ ކ ށްވެފ އި ަމ ސްވެރި ައ ތޮޅ ކީ ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ަނުބޭނިަ ަމ ސް ައ ތޮޅ ކ ްށވ ތީވެ ަދިިރއުޅޭ ަރ އްޔިތުންތ ކެއް ައުޅޭ ބޮއެގެން

ަތިބީަ ަމީހުން ައެބ އި ަދ ތިވެ ައ ތްމ ތި ަރ އްޔިތުންގެ ަގޮްސ ގިނ ދުވ ސްތ ކެްއވެގެން

ައ ުހވ ލުަވ  ަޙ ލު ައެީމހުންގެ ަުދވ ހ ށް ނުޑަދުވ ހުން ައ ުޅގ  ަޙ ުލގ އި. ަނިކ މެތި ރ ށް

ައެްއެޗްއަ ަކ ނެ ަބ ިދގޭގ އި ަޭގޭގގ އި ަގިނ  ަދ ންނ ވ ންޏ  ަތެދުތެދ ށް ބ ލ މުންދ ނީ.

ނެތިަވިޔ ފ ރިަގެތ ކ ށްވެސްަދ ރ ފ އި،ަތިންވ ނ ަފ ހ ރުަވިޔ ފ ރިަގެއ ށްަދ ރ ންޏ ށްަ

ަދ ންވެ ަނ ގ ން ަމިހެންައެްއޗެއް ައެހެންވީމ ، ަތިބީ. ަވ ރ ށް ަޙ ލުގ އި ަނުކެރޭ ސް

ައޮވެފ އިަމ ސްވެރިކ ންަލ ގ ތްަވ ގުތު....

ަ

ަމެންބ ރުަމ ރިޔަ ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ައުތުރު ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއް،ަމ ްއޗ ންގޮޅި

ައ ޙްމ ދުަދީދީ.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ



  

ަބ ޔ ންަަރުަދ ިއރ ގެަމ އްޗ ްނޮގޅިައުތުަ ަމިފުރުޞ ތ ކީ ަީހވި ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަވިދ ުޅިވހެން ަރ އީސް ަމ ޖިލީހުގެ

ައ ޑުތ ކުްނަަމެންބ ރުަމ ރިޔ ައ ްޙމ ދުަދީދީަ ައިވެމުންދ  ައެ ަހ މ  ައެހެންވިޔ ސް ަފުރުޞ ތެއްނޫނޭ. ައިްއވ 

ަމ ނިކުފ ނުަގޮތެއްަނިންމ ވ ނީ.ަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:
ަ

ަަަަ

ަޤ ބޫލުކުރ ން.ަަވުން:ރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްކެަ ަނުކުތ އެއްކ މ ށް ަނިޒ މ ބެހޭ ަެމންބ ރު. ަޢިއްޒ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަ ަމެންބ ރު ަވ ގުތ ށް.03ަަޢިއްޒ ތްތެރި ަސުވ ލުކުރުމުގެ ަމިއޮންނ ނީ މިނެޓް

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަިހްއޕެވުމ ށް ަހެޔޮގޮތުގ އި ަޭބނުން ަވ ގުތުެގ އެހެންވީމ ،

ަނ ސޭޙ ތްތެރިވ ން.ަޝުކުރިްއޔ .

ަ

ައެހެންވީމ ،ަަރ ގެަމެްނބ ރުައިްސދޫަދ އި ަދ ންނ ވ ލ ނ ން. ަސުވ ލު ަކުުރޮކށްލ ފ އި ަޝުކުިރއްޔ . ައ ދެ،

ަރ ނގ ޅުިވަައ ްޙމ ދުަރ ޝީދުައިްބރ ހީމްަ ަމ ްސވެރިކ ން ަވ ރ ށް ަތެރޭގ އި ަހ ފްތ  ަފުރ ތ މ  ަޖޫންމ ހުގެ

ނުޑމެންގެަދ އިރ ގެަރ އްޔިތުންަމ ސްަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ބ ނ ންަބޭނުންކުރ ަަވ ގުތ ކ އިަުގޅިގެންައ ޅުގ 

ަިޢއްޒ ތްތެިރަ ަސުވ ލ ކީ ނޑުެގ ައ ުޅގ  ނޑ އިެގންގޮސްފ އި. ަކ  ަވ ނީ ކ ނދުފ ތި

ައެކ ންަ ައެނިގވ ޑ ިއގެންފ ިއވ ނ މ  ައެނިގވ ޑ އިގެންފ ިއވޭޯތއޭ. ަެއކ ން ވ ޒީރ ށް

ަވީހ ވެްސަ ައެދެމޭ ަވ ރ ށް ނުޑގެ ައ ުޅގ  ައ ދި ަކިހ ދުވ ހ ކުންތޯއޭ. ޙ އްލުވ ނީ

ަްސވެރިންނ ށްަޙ އްލުކޮށްދެްއވުން.ަޝުުކރިއްޔ .ައ ވ ހ ކ ށްައެކ ންަމ 

ަ

ަުގޅޭަަފިޝ ީރޒްައެންޑްަަމިނިސްޓ ރައޮފް ަުސވ ލ  ަހުށ ހެޅިފ އިވ  ަމިއ ދު ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ނުޑަަިއްބރ ހީމްަީދދީަައެްގރިކ ލްޗ ރ ައ ޅުގ  ަމ ޢުލޫމ ތ ށްޓ ކ އި ަހ މ  ައެހެންނ މ ވެސް، ަނުވޭ. ަސުވ ލ ކ ްށވެސް

ަކ ނދުފ ިތަަެކވުން:ވ ހ ކ ެދއް ަޙ ވ ލިވިއިުރގ ިއ ަދ އިރ އ ށް ަމި ނޑު ައ ޅުގ  ަބޭނުން. ދ ންނ ވ ލ ން

ައިންތިހ އ ްށަ ަދ ތިތ އް ަދިމ ވެފ އިވ  ަމ ރ މ ތުކުރުނ ށް ަެއ ނޑ އިގެންިދއުމ  ކ 

ަސ މ ނުަ ަބޭނުންވ  ަެއކ މ ށް ަފ ހ ގ ކުރެވި ނޑ ށް ައ ުޅގ  ައޮތްކ ން ގޮސްފ ިއވ 

ނޑ  ައ ޅުގ  ަނެތްކ ންވެސް ައެހެންނ މ ވެސް،ަގެނެވިފ އި ައޮތީ. ަފ ހ ގ ކުެރވިފ އި ށް

ަބޭނުންވަ  ަމިކ މ ށް ަޚިދުމ ތެއްކ މ  ަމުހިންމު ަވ ރ ށް ަމ ްސވެރިންނ ްށ ކ ނދުފ އްޗ ކީ

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަބ ހ އްޓ ންޖެހޭކ މުން ަހޯދ ފ އި ަދުރ ލ  ައ ބ ދުވެސް ސ މ ނު

ަފިނޭންސް ަެއބ ގެންދ މު ަމ ސ އްކ ްތކުރ މުން ަމިހ ރުެވސް ައިރ ދ ކުރެްއިވއްޔ 

ަހިމެނިފ ިއވ ަ ަބ ޖެޓްގ އި ނޑުމެންެގ ައ ޅުގ  ަވ ހ ކ ދ އްކ ިއގެން މިނިސްޓްރީއ 



  

ަޚިދުމ ތްަ ައެ ަހޯދ އިގެން ަފ އިސ  ައިތުރ ށްވެސް ަނުފުދިގެން ފ އިސ އިން

ަކ ނދުފ ތިަ ަފ ދ އިން ައެނިގވ ޑ އިގ ންނ ވ ނެ ަދެން، ފޯރުކޮށްދިނުމ ށްޓ ކ އި.

ަހުރިހ  ަބޭނުންވ  ައެޅުމ ށް ަކ ނދުފ ތި ަބޭރުންަަމ ރ މ ތުކޮށް ަރ އްޖެއިން ސ މ ނ ކީ

ައެކ މ ށްަ ަޚ އްޞ  ަވ ރ ށް ަހ މ  ައެއީ ަވ  ަބޭނުންވ  ައެކ މ ށް ަސ މ ނު. ގެންނ ންޖެހޭ

ޚ އްޞ ކުެރވިފ އިައޮންނ ަވ ކ މުންައެވެސްަހ މ ަކޮެރއ އިންަސިންގ ޕޯަމެދުވެރިކޮްށަ

ަވ ގުތުތ ކެްއވެްސައެބ ނ ގ .ައެހެްނވީ ަގެންނ ންޖެހެނީ.ައެކ މ ށް ނޑުމެނ ށް މ ،ައ ޅުގ 

ަބ ޖެޓްގ އިަ ަޙ ވ ލުވިއިުރގ ިއ ަމިދ އިރ އ  ނޑު ައ ުޅގ  ަދ ންނ ވ ންޖެހޭނީ ނުޑ އ ޅުގ 

ަފ އިސ ެގަ ަދިމ ވ  ަނެތުުމން ަޖ މ ކުރެވިފ އި ަފ އިސ  ަޚ އްޞ ކުެރވިގެން މިކ މ ށް

ނޑުމެންަ ައ ޅުގ  ަމިހ ރު ަލިޔެގެން ަމިނިސްޓްރީއ ށް ަފިނޭންސް ަހުރުމ އެކު ދ ތިކ ން

ަ ައ ދި ަޙ އްލުކޮށް ަމިކ ން ަކޮށްފ އި.ަވ ނީ ައޯޑ ރުވެސް ަސ މ ނު ަބޭނުންވ  އެކ މ ށް

ަހުިރަ ަގޮސްފ އި ނޑ އިެގން ަކ  ަކ ނދުފ ތި ަލ.އ ތޮުޅގ އި ަމި ނޑ ށް އ ޅުގ 

ަހޯދުމުެގަ ަސ މ ނުވެސް ަބޭނުންވ  ައެކ މ ށް ަފެށިގެން ަހ މ އިން ަލިބުމ  މ ޢުލޫމ ތުވެސް

ަމ ސ އްކ ތްަމިހ ރުަކުރ މުންދ ަވ ހ ކ .ަޝުކުިރއްޔ ަިޢއްޒ ތްެތރިަރ އީސް.

ަ

ަޢިއްޒ ތްތެރިަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަހުރިހ  ައިލްތިމ ސްކުރ ްނ ައ ދިވެސް ނޑު ައ ުޅގ  ޝުކުރިއްޔ .

ަކުރެްއވުމ ށް.ަ ަުސވ ލުތ އް ައިތުރު ަގުިޅގެން ަސުވ ލ  ަމިއ ދުގެ މެންބ ރުންނ ށްވެސް

ަޒ ހިރުަ ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަގ އްދޫ ަމިއ ުރވ ނީ ަފުރުޞ ތު ނޑު އ ޅުގ 

ަށް.ައ ދ މ 

ަ

ަެގއްލިގެންދ ތީ.ަަގ ްއދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަޒ ހިރުަ ަވ ގުތު ަހިތ މ ކުރ ން ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަމެންބ ރުަައ ދ މްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަދ އިރ ގެ ަމ ވ ށު ަމިއ ދު ަމިނިސްޓ ރު ަޢިއްޒ ތްތެިރ އެހެންނ މ ވެސް،

ަގުޅިަ ަުސވ ލ  ަކުރެްއވި ައ ބޫބ ކުރު ަޖ މ ލު ަޖ ވ ބުދެްއވ މުންަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒް ގެން

ަހ ދ ންަ ަމ ރުކޭޓް ަރ ށްރ ށުގ އި ަބ ެއއް ަގުޅިގެން ަކ ރިޘ އ  ަސުނ މީ ވިދ ޅުެވއްޖެ

ަހުރިަ ަނިންމ ފ އި ަކުިރން ަސ ރުކ ުރގެ ަމިއޮތް ަމިހ ރު ަެއއީ ހ މ ޖެހިފ އިވ ކ މ .

ަބޭނުންވ ނީަ ަސ ފުކޮށްލ ން ނޑު ައ ުޅގ  ައެހެންކ މ ށްވ އިުރގ އި ކ ންތ އްތ ެކއްކ މ ށް.

ަފ އިސ ައެކ ންތ  ަކުރުމ ށް ަެއކ ްނތ އް ަހުރިއިރުގ އި ަހ މ ޖެހިފ އި ަކުރުމ ށް އްތ އް

ަނުކުެރވިަ ައެކ ންތ އް ަކީްއވެޯތޭއ ަވ ނީވިްއޔ  ަހުރިކ މ ށް ަފ އިސ  އެބ ހުރިތޯއޭ.



  

ަލިބުނުަ ަގެއްލުން ަުގޅިެގން ަކ ރިޘ އ  ަސުނ މީ ަމިހ ރުެވސް ަމިދ ނީ. ލ ސްވެގެން

ަފ އިަ ަކ ންތ އްތ ކ ށް ަމިބ ވ ތުގެ ަފ އިސ ަރ ށްރ ށ ށް ަމި ަެއބ ދޭތޯއޭ. ަލިބެމުން ސ 

ަމިހ ދުވ ސްވ އިރުގ ިއަ ަހުރިކ މ ށްވ ނީވިްއޔ  ަފ އިސ  ަނުވ ތ  ލިބޭކ މ ށްވ ނީިވއްޔ 

ަމިކ ްނަ ަކީްއވެގެންތޯ. ަމިދ ނީ ަލ ްސވެގެން ަނުުކރެވި ައެްއވެްސކ މެއް މިއިން

ަސ ފުކޮށްދެއްވ އިފިްއޔ ަވ ރ ށްަބޮޑ ށްަޝުކުރު.

ަ

ަޢިއްޒ ތްތެރި އެންޑްަަމިނިސްޓ ރައޮފްަފިޝ ީރޒް ައޮތީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ުޅގ  ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ައޮތީަަިއްބރ ހީމްަީދދީަައެްގރިކ ލްޗ ރ ަދ ންނ ވ ން ަޖ ވ ުބގ އި ަސުވ ުލގެ ައެކުރެްއވި ައ ދ މް ަޒ ހިރު ަމެންބ ރު

ަލޯަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ރޑުެގ ަިއފ  ަރ ށްރ ށުގެތެރެއިން ަެގއްލުްނލިބުނު ަކ ރިޘ ގ އި ައެހީަސުނ މީ ނުގެ

ަހިނގ މުންދ ކ މ ށަ  ަމިހ ރު ަމ ސ އްކ ތް ަޕްރޮޖެކްޓްތ ުކގެ ައެހެނިހެން ފިޔ ވ އި

ަޭއގެަ ަމ ސ އްކ ްތވެސް ނޑ ެއޅިފ ިއވ  ަކ  ަކުރުމ ށް ައެހީގެދ ުށން ަލޯުނގެ ރުޑގެ އިފ 

ައިދ ރީަމ ސ އްކ ތްަމިހ ރުވެްސަކުރ ްއވ މުންަގެންދ ަވ ހ ކ .ަޝުކުރިއްޔ .ަ

ަ

ަސުވ ލުަަ:ރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން ަވ ޒީރުންނ  ނޑުމެްނ ައ ުޅގ  ަމިހ ރު ަވ ޒީރު. ަޢިްއޒ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަ ަދ އިރ ެގ03ަަދެންނެވުމުގެ ަފެލިދޫ ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މީ ަހ މ ވީ. ަމި މިނެޓް

ަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޔޫސުފްަނ ޢީމް.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަަފެލިދޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަޔޫސުފްަ ަފުރުޞ ތ ކ ށް ނޑު ައެހެންނޫންނ މ .އ ޅުގ  ަދ ންނ ވ ލީ. ަމި ަހ މ  ައޮތީމ  ައެިދފ އި
ަަަަނ ޢީމްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:

ަ

ަ

ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްަފެލިދޫަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރ ށް.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ ަކުރިއ ށްަެގންދެވުން(

ަ

ަަފެލިދޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަޔޫސުފްަ ަދ ންނ ވ ލ ން.9ަައ ދި ަވ ހ ކ  ަހ މ ނުވ  ަވ ގުތު ައެހެންވީމ ، ައިނީމ . ަމިނެޓް



  

ނޑުމެންަބޭނުން.ަނ ޢީމްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަސުވ ލުގެަބ އެއްނ މ ވެސްަކުެރވިދ ނެަދެއްތޯ.ައޭރުްނވެސްައ ޅުގ 

ަ

ަ

ަޝުކުރުދ ންަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަވ ޒީރ ްށ ަޢިްއޒ ތްތެރި ނޑު ައ ޅުގ  ަުޝކުރިްއޔ . ނ ވ ން.ައ ދެ،

ަވ ޑ އިގެންަުސވ ލުތ ކ ށްަޖ ވ ުބދެއްވީތީ.ަ

ަ

 ޕެޓިޝ ން. .0

ަ

ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ އިޓ މު ަެއޖެންޑ  ަމިދ ނީ ަމިހ ރު ނޑު ަދ އިރ ގ9ަަެއ ޅުގ  ަދެކުނު ަިހތ ދޫ ށް.

ަހުށ ހ ޅުއްވ ަ ަމ ޖިލީހ ށް ަރ އްޔިތުްނގެ ަލ ޠީފް ަޙ ސ ން ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަހުށ ހެޅުއްވު ަޢިއްޒ ތްތެިރަޕެޓިޝ ން ަދ އިރ ގެ ަފެލިދޫ ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ން.

ަމެންބ ރުަޔޫސުފްަނ ޢީމް.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަަފެލިދޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަޔޫސުފްަ ަމިދ ންނ ވ ނީ ަތ ކުރ ރުޮކށް ަހ މ  ނޑު ަމިހ ރ9ަަުއ ޅުގ  ައެބ އިނޭ. ަމިނެޓް

ވެސްައ ދިައެއްަމިނެޓުންެވސްަބ އިަމިނެޓުންވެްސަމިނެުޓނ9ަްއެއިނީައެއްަމިނެޓް.ަަނ ޢީމްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:

ނޑުމެން. ައ ޅުގ 

ަ

ަ

ަިއށީނދެވ ޑ ިއގ ންނ ވ ،ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޤ ބޫލެއްނުކުރ ން. ަނުކުތ އެްއކ މ ށް ނިޒ މ ބެހޭ

.ަހިތ ދޫަދެކުުނަދ އިރ ެގަޢިްއޒ ތްތެރ9ަިއިށީނދެވ ޑ ިއގ ންނ ވ .ައެޖެްނޑ ައ އިޓ މުަ

ލ ޠީފްަރ އްޔިތުންަމ ޖިލީހ ށްަހުށ ހ ޅުއްވ ަޕެޓިޝ ންަހުށ ހެޅުމ ށްަަމެންބ ރުަޙ ސ ން

ނޑުަފުރުޞ ުތއ ރުވ ން.ަ ައ ޅުގ 

ަ

ަމިަަހިތ ދޫަދެކުނުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަމ ޖިލީހ ށް ަިޢއްޒ ތްތެރި ަމި ނޑު ައ ުޅގ  ަރ ީއސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި .`ަ



  

ަހޮސްޕިަޙ ސ ންަލ ޠީފްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަރީޖ ނ ލް ަހިތ ދޫ ަސ ރުކ ރ ށްަހުށ ހ ޅ ނީ ަހުރިގޮތް ަމިހ ރު ަޙ ލ ތު ޓ ލުގެ

ަރ އްޔިތުންގެަ ަހިތ ދޫ ަގެނ އުމ ށް ަސ މ ލުކ މ ށް ަސ ރުކ ރުގެ ަމިކ މ ށް އ ންގ އިދީ

03ަފ ރ ތުންަރ އްޔިތުންގެަމ ޖިލީހ ށްަހުށ ހ ޅ ަޕެޓިޝ ން.ައ ްއުޑއ ތޮޅ ކީައ ބ ދީގ އިަ

ަ ަޞިއްޙީ ައ ތޮޅ ކ ށްވެފ ިއ ަދިރިއުޅެމުންދ  ަމީހުން ަހ ސް ފ ުރވ އ ކީަހ ކ ށް

ަނޫންކ ުމގ ިއަ ަފުރުޞ ތެއް ަލިބެންހުރި ައ ތޮޅުން ަގޮުތގ ިއ އެކ ީށގެންވ 

ަދެވޭަ ަހޮސްޕިޓ ލުން ަރީޖ ނ ލް ަހިތ ދޫ ަމިހ ތ ނ ށް ަމިއ ހ ރުގެ ައ ދި، ދ ންނ ވ ންޖެހޭ.

ަދ ށ ށްދ ކ މުގ އިވެްސަ ަދުވ ހ ށް ައ ނެއް ަދުވ ހުން ައެއް ަފެންވ ރު ޚިދުމ ތުގެ

ަހިތ ދޫ ަމިގޮތުން ައެތ ްއަދ ންނ ވ ންޖެހޭ. ަކ ންބޮޑުވ  ަރ އްޔިުތން ަގިނ  ައ ތޮުޅގެ އ 

ަސ ރުކ ރުެގަ ަގެނެސް ަސ މ ލުކ މ ށް ަމ ޖިލީހުގެ ަރ ްއިޔތުންގެ ައެވ ހ ކ  ަހުރީތީ ކ މެއް

ައ ތޮޅުެގަރ ްއޔިތުންަ ަރ ްއޔިތުްނނ  ަހިތ ދޫ ަގެންޮގސްދެއްވުން ަފ ރ ތްތ ކ ށް ަބެހޭ ކ މ 

ަބޮަ ަފ ހ ގ ކުރެވޭ ައެގޮތުން ަދެންނެވީމު. ައެވ ހ ކ  ަމިައެދޭތީ ަމ އްސ ލ ތ އް ޑެތި

ަފުރުޞ ތުގ އިަފ ހ ގ ކޮށްލުމުގެައިޒުނ .

ަ

ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްަފެލިދޫަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޔޫޞުފްަނ ޢީމް.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަސ ުފކޮށްަފެލިދޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަޔޫޞުފްަ ަމިވ ގުތު ަނ ޢީމް ަޔޫޞުފް ަފ ހުންައ ދެ، ައެންމެ ަބޭނުންވ ނީ ަލ ން

ަދެންަޖެހެންައިނީަކޮންަބޭފުޅެއްގެަުސވ ލެއްތޯ.ަަނ ޢީމްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:

ަ

ަ

ނޑުަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ުޅގ  ައިށީނދެވ ޑ އިގ ންނ ވ . ަޤ ބޫލެއްނުކުރ ން. ަނުކުތ އެއްކ މ ށް ނިޒ މ ބެހޭ

ަޢިއްޒ ތްތެ ަދ އިރ ގެ ަފޭދޫ ަމިއ ރުވ ނީ ަދ އިރ ގެަފުރުޞ ތު ަހިތ ދޫ ަމެންބ ރު، ރި

ަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޙ ސ ންަލ ޠީފ ށް.

ަ

ަސްޓޭންޑ ޑ ށްަހިތ ދޫަދެކުނުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ައ އި.ެއސް.ޯއގެ ަލެބޯޓްރީއ ކީ ަހޮސްޕިޓ ލުގެ ަރީޖ ނ ލް ަހިތ ދޫ ައ ދެ،



  

ަަޙ ސ ންަލ ޠީފްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަޓެސްޓްތ އް ަގިނ  ަވ އިުރެވސް ަލެބޯޓްރީއ ކ ށް ަކެމިކ ލްތ ކ ަފެތޭ ަބޭނުންވ  ހ ދ ްނ

ަވ ރ ށްބޮޑ ްށަ ައެޚިދުމ ތްދިނުމުގ އި ަސ ބ ބުން ަނެތުމުގެ ަހޮސްޕިޓ ލުގ އި ރީއެޖެންތ އް

ަހެދިގެންނެތިގެންަ ަޗެކ ޕް ަމެޑިކ ލް ަހޮސްޕިޓ ލުން ަމިސ ލ ކ ްށ ދ ތިވެފ އިވ ކ ން.

ަދިމ ވަ  ަމ އްސ ލ ތ އް ަކުރ ންޖެހޭފ ދ  ަޚ ރ ދުތ އް ަބޮޑެތި ައ ތުން ކ ން.ަރ އްޔިތުންގެ

ަގިނ ަ ަމިއ ތޮޅުގ އި ައ ޮތޅުކ މ ށްވ ިއރު ަބޮޑު ައ ބ ދީ ައެންެމ ަރ އްޭޖގެ އ ްއޑުއ ތޮޅ ކީ

ނޑުައ ންހެނުންަތިބިކ ންައ ދިަތިބޭނެކ ންަޤ ބޫލުކުރ އްވ ންޖެހޭކ ން.ަ އ ދ ދެްއގެަމ ބ 

ަމ ޤ މުަ ަޑޮކްޓ ރުންގެ ަދެ ައ ންހެނުންގެ ަހޮސްޕިޓ ލ ށް ަރީޖ ނ ލް ަހިތ ދޫ ސ ރުކ ރުން

ަޑޮކްޓ ރ ުކަހ މ ޖ އްސ ވ ފ  ަމ ސ ްއކ ތްކުރ ނެ ަހޮސްޕިޓ ލުގ އި ަމިވ ގުތު ިއވީނ މ ވެސް

ވ ނ ަދުވ ހުައެކ ށީގެންވ 73ަަނެތުމ އި،ައެކ ންަތ ކުރ ރުވ ުމންދ ކ ން.ަމިޖޫންމ ހުގެަ

ަމިދުނިޔެަ ައ ންހެނ ކު ނުޑ ަމ ބ  ައެހޮސްޕިޓ ލުގ އި ަސ ބ ބުްނ ަނުދެވުމުގެ ފ ރުވ 

ަހި ަހ ިދސ އެއް ަހިތ މ ވެރި ަދޫކޮށްދިއުމުގެ ަމިމ ހުގެ ަހ މ އެހެންމެ 99ަނގ ފ ިއވ ކ ން.

ަ ނޑު ަމ ބ  ަދުވ ހު ައ ޮތޅ0ަަުވ ނ  ަފުވ އްމުލ ކު ަބޮޑުވުމުްނ ަޙ ލު މީހެއްގެ

ަގެންނ ވ ިއަ ަޑޮކްޓ ރެއް ަޚ އްޞ  ައ ންހެނުންގެ ަމ ސ ްއކ ތްކުރ އްވ  ހޮސްޕިޓ ލުގ އި

ަ ަފުރ އިގެން، ައޭނ  ަހެދުމ ށްފ ހު ަހެދުމ ށްފ ހ0ަުސިޒޭރިއ ން ަިސޒޭރިއ ން ަމީހ ކު

ައެކ ުކަ ަޙ ލ ތ ކ ށް ަސީރިއ ސް ަސ ބ ބުން ަދިއުމުގެ ަވ ގުތުން ަފުރ އިގެން އޭނ 

ަ ަމިމ ހު 90ަަދިޔ ކ ން. ނޑު ަމ ބ  ަދުވ ހުވެސް ައ ތޮުޅ0ަަވ ނ  ަފުވ އްމުލ ކު މީހ ކު

ަސ ރުކ ރުންަ ަސ ބ ބުން ަފޮނުވ ންޖެހުމުގެ ަމިގޮތ ށް ަފޮނުވ ންޖެހުނު. ހޮސްޕިޓ ލ ށް

ަސިޓީ ަބޭސް ަކުރުމ އެކު ަޚ ރ ދުތ އް ަފޮނިަބޮޑު ަނުޖެހޭކ މުގެ ަސ ލ ންޖ ހ ން އ ށް

ަވުމ އެުކަ ަޚ ރ ދުތ އް ަބޮޑު ައ ތުން ަރ އްޔިތުންގެ ަނިކ މެތި ަދިޔ  ަދެކެމުން ހުވ ފެން

ަބުނ މުންދ ނީަ ަކ އިީރ ަރ އްޔިތުްނ ަހޮސްޕިޓ ލުން ަހިތްދ ތިކ ން. ަދިމ ވ  ޢ އިލ ތ ކ ށް

ަކުރ ްއވ ުމންދ ކ މ ށ  ަމ ސ އްކ ްތ ަމިނިސްޓްރީއިން ަހޯދުމ ށް ައެންމެަޑޮކްޓ ރެްއ ަވީ އި

ަޑޮކްޓ ރުންަ ަފުުރޞ ތެއްގ އި ައ ވ ސް ަނ މ ވެސް ަހ މ ޖެހޭނެކ މ ށް. އ ވ ހ ކ ްށ

ަޮބޑެތިަ ަނުރ އްކ ތެރި ައ ްއޑުއ ތޮޅ ީކ ަމީގެއިތުރުން ަނުބެލެވޭކ ން. ލިބޭނެކ މ ށް

ަމިފ ދަ  ައ ތޮޅ ކ ށްވެފ އި ަހިނގ މުންދ  ަގިނ އ ދ ދ ކ ށް އެކްިސޑެންޓްތ އް

ަގުނ ވ ން ަބޮޑެތިައެކްިސޑެންޓްތ ުކގ އި ަބޮލ ށް ަދިއުމ އި، ަބިންދ އިގެން ތ އް

ަވ ގުތުންަ ަވ މުންދ އިރު ަމީހުންނ ށް ަނުކުޅެދޭ ަމީހުން ަބ ެއއް ަވުމ ިއ، ގެއްލުންތ އް

ފ ރުވ ަދެވެންަނެތުމުންަބ އެއްަމީހުންގެަފުރ ނ ަސ ލ މ ތްނުކުރެވޭަޙ ލ ތ ށްަދ ކ ން.ަ



  

ަމ ސ އްކ ްތކުރ  ަހުރެފ އިމެ ަޮޑކްޓ ރެއް ަކ ށީެގ ަވ ޞީލ ތްތ އްަހިތ މ އ އެކު ނެ

ަހޮސްޕިޓ ލުގ އިަ ަރީޖ ނ ލް ަހިތ ދޫ ަމ އްސ ލ . ަނެތުމުގެ ަގ އިމުވެފ އި ހޮސްޕިޓ ލުގ އި

ލޮލުގެަޑޮކްޓ ރެްއގެަމ ޤ މުައޮވެމެަމިމ ޤ މުގ އިަޑޮކްޓ ރެއްަނެތުމުންައ ތްފޯރ ފ ށުންަ

ަލޮލ ށްަ ަނުވ ތ  ަޖެހި ަބ އްޔެްއ ަލޮލުގެ ަނެތުން. ަިލބެން ަރ އްޔިތުންނ ށް ބޭސްފ ރުވ 

ަނުވ ތ ަގެއް ަމ ލެއ ށް ަހޯުދމ ށް ައެޚިދުމ ތެއް ަޖެހެނީ ައެމީހ ކު ަލިިބއްޖެނ މ  ލުން

ަފުރ ިއގެންަ ަވ ގުތުން ަވ ގުތުްނ ަމީހ ކީ ަކޮންމެ ަމިފ ދ  ަބޭރ ށްދ ން. ރ އްޖެއިން

ަވ ރ ްށގިނ ަ ަރ ްއޔިތުންނ ށް ަިލބިގެންވ މީހެއްނޫންކ މުން ަތ ނ ވ ސްކ ން ދެވޭނެފ ދ 

ަކުިރމ ތިލ ންޖެހި ައުނދ ގޫތ ކ އި ަސ ލ ންޖ ހ ންަަދ ތި ަފ ރ ތްތ ކ ށް އެކި

ައ އްުޑއ ތޮޅ ީކަ ަމެންބ ރުން. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަރ އީސް، ަޢިއްޒ ތްތެރި ޖެހިފ އިވ ކ ން.

އ ބ ދީަބޮޑުައ ތޮޅ ކ ށްވެފ އިަރ އްޔިތުންނ ށްަބޭސްފ ރުވ ަެއކ ީށގެންވ ަފެންވ ެރްއގ ިއަ

ައެހެންކ މު ަމުހިންމުކ މެއް. ަވ ރ ށް ަހުރުމ ކީ ަލިބެން ަހިތ ދޫައ ތްފޯރ ފ ށުން ން

ައެކ ށީގެްނވ ަ ައެންމެ ަބޭސްފ ރުވ  ަލިބެންޖެހޭ ަރ އްޔިތުންނ ށް ަހޮސްޕިޓ ލުން ރީޖ ނ ލް

ަމ ޖިލީހުގެަ ަރ އްޔިތުންެގ ަޮގވ ލުމ ށް ަސ ރުކ ރ ށް ަފޯރުކޮށްެދއްވުމ ށް ފެންވ ރެްއގ އި

ަމެންބ ރުންނ ށްަ ައ އްުޑއ ތޮޅުގެ ަޚ އްޞ ކޮށް ަވ ކިން ަމެންބ ރުންނ ށް، ޢިއްޒ ތްތެރި

ަގެނެސްދެްއވުމ ށްަދ ންނ ވ ން ަސ މ ލުކ މ ށް ަސ ުރކ ރުެގ ަމިކ ންތ ކ އި ައ ދި .

ަ ައ ދި ަޮގވ ލ ން. ަެއްއބ ރުލެއްވުމ ށްެވސް ަމ ޖިލީހުގެ ގ ިއ7651ަަރ އްޔިތުންގެ

ަރ ނގ ުޅަ ައެކ ށީގެްނވ  ަޚިދުމ ތް ަމިހޮސްޕިޓ ލުގެ ަފެއްޓެވި ޚިދުމ ތްދެއްވ ން

ަޤ އިމުކޮްށދެއް ަސ ރުކ ރުން ަދެްއވ މުްނ ަވިދ ުޅވެފ އިވ ަފެންވ ރެްއގ އި ވ ން

ަޤ އިމުވެފ ިއވ  ަފުރިހ މ އ ށް ައ ވ ސްަަވ ޞީލ ތްތ އް ަޚިދުމ ތް ަހޮސްޕިޓ ުލގެ އ 

ަދ ންނ ވ ން.ަ ައުންމީދުކ ުމގ ިއވެސް ައެންމެބޮުޑ ަރ އްިޔތުންގެ ަލިބުމ ކީ ކުރިމ ގެްއގ އި

ަސ.ހިތ ދޫ.ަ ަނޫރުވ ދީ، ަރ ޝީދު ައިބްރ ހީމް ަހުށ ހެޅުއްވ އިދެްއވީ މިޕެޓިޝ ން

ަޝުކުރިއްޔ .

ަ

ވ ނ ަމ އްދ ގެަ)ނ(17ަަޝުކުރިއްޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރު.ަމ ޖިލީހުގެަގ ވ އިުދގެަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަހުށ ހެޅޭަ ަމ ޖިލީހ ށް ނޑ ނ ޅ ހ ހިނދ ކު ަކ  ަމ ޖިލީހުން ައެހެންގޮތ ކ ށް ގ ިއވ ގޮތުން

ަބ ހުސްކުރުމެއް ަމ ޖިލީހުގ އި ަހުށ ހެޅުމ އެކު ަމ ޖިލީހ ށް ަޕެޓިޝ ނެއް ނެތިަކޮންމެ

ަކޮމިޓީއ ްށަ ަޕެޓިޝ ން ަހުށ ހެޅުމ ށް ަރިޕޯޓެއް ަމ ޖިލީހ ށް ަބ ލ އި އެކ މެްއ



  

ަދ އިރ ެގަ ަނޮޅިވ ރ މް ަމިއ ުރވ ނީ، ަފުރުޞ ތު ނޑު ައ ުޅގ  ަބެލޭނެ. ފޮނުވުނީކ މުގ އި

ަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުަނ ޝީދު.ަ

ަ

ަަނޮިޅވ ރ މްަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަވ ރ ށްަޝުކުރިއްޔ  ަމި ަބ ވ ތުންނ އި، ަމިމ އްސ ލ ިއގ 

ަމިކ މ ބެހޭގޮތުންަަމުޙ ްނމ ދުަނ ޝީދުަ ަެފނޭ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަމ އްސ ލ އެްއކ މ ށްފެންނ ތީ ަމުހިންމު

ނޑުަހުށ ހ ޅ ން.ަޝުކުރިއްޔ .ަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބ ހުސްކުރ ން.ައެހެންވީމ ،ަެއޮގތ ށްައ ޅުގ 

ަ

ަދެންމެަމ ިމގިލީަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ނޑުަައެ ައ ޅުގ  ަހުށ ހެޅުމ ށް ަހުށ ހެޅުއްވި ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި

ަަތ އީދުކުރ ވ ހ ކ ަދ ންނ ވ ލ ން.ަޤ ިސމްަިއބްރ ީހމްަ

ަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ވ ގުުތކޮޅ ކ ށްފ ހު(

ަ

ަދ އިރ ގެަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަނޮޅިވ ރ މް ަހުށ ހެޅިފ އި. ަހުށ ހެޅުމެއް ަމިވ ީނ ަމިހ ރު ަޝުކުރިއްޔ .

ަމެންބ ރުަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަމ މިގިލީ ަހުށ ހ ޅުއްވ  ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަރ ނގ ބީލުަ ަޖ ހ ންޖެހޭ ައެހުމ ށް ަވޯޓ ކ ށް ައެހެންވީމ ، ތ އީދުކުރެްއވީ.

ަޖ އްސ ވ އިދެްއވުންައެދެން.ަ

ަ

ަ)ވ ގުުތކޮޅ ކ ށްފ ހު(

ަ

ަދ ންަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޯވޓ ށް ނޑު ައ ުޅގ  ަމެންބ ރުންަޝުކުރިއްޔ . ަޢިްއޒ ތްތެރި ނ ވ ންކ މ ށް.

ަމިހ ރު.ަ ަދ ންނ ވ ން ަވޯޓ ްށ ނޑު ައ ޅުގ  ައެދެން ަވ ޑ ިއގެންދެއްވުްނ ނިޑއ ށް ގޮ

ަހުށ ހ ޅުއްވ ،ަ ަނ ޝީދު ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ނޮޅިވ ރ މް

ައިބްރ ހީމްަ ަޤ ސިމް ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ މ މިގިލީ

ަޙ ސ ންަތ އީދުކުރ ްއވ  ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްެތރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހިތ ދޫ ފ ިއވުމ ެއކު،

ލ ޠީފްަދެންމެަމ ޖިލީހ ށްަހުށ ހެޅުއްވިަޕެޓިޝ ްނ،ަޕެޓިޝ ންަކޮމިޓީއ ށްަފޮނުވުމުެގަ

ަމެންބ ރުންނ ށްަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމިކ މ ބެހޭގޮތުން ަބ ހުސްކުރުމ ށް، ަމ ޖިލީހުގ އި ކުރިން

ަުޓދެއްވުންައެދެން.ަަފެނިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ގޮތ ކ ށްަވޯ



  

ަ

ަ]ވޯޓުދެްއވުންަ[

ަ

ަވޯޓުގެަނ ތީޖ :

ަނޮޅިވ ރ މްަދ އިރ ގެަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުަނ ޝީދު.ަަހުށ ހެޅުއްވިަމެންބ ރު:

ަމ މިގިލީަދ އިރ ގެަމެންބ ރުަޤ ސިމްައިބްރ ހީމް.ަތ އީދުކުރެްއވިަމެންބ ރު:

ަ

32ަަހ ޒިރުެވވ ޑ އިގެންަތިއްެބވިަެމންބ ރުންގެައ ދ ދު:

00ަަަަަްއވީ:ވޯޓުަދެ

03ަަަަަަަވޯޓުަނުދެްއވ :

ަ-ަަަަަވ ިކގޮތ ކ ށްަވޯޓުނުދެްއވ :
ަ

ަ

ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ދ ދު ަމެންބ ރުންގެ ަބ ިއވެިރވި 30ަވޯޓުގ އި ައ ދ ދު ަބޭނުންވ  ަފ ސްވުމ ށް .09ަ.

ަ ަފުރުޞ ތ30ަުޖުމްލ  ނުޑ ައ ޅުގ  ަފ ްސވެއްޖެ. ަުހށ ހެޅުއްިވގޮތ ށް ައެހެންކ މުން .

ަމެންބ ރުަމިއ ރުވ  ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހިތ ދޫ ަނުކުތ ެއއް، ަނިޒ މ ބެހޭ ނީ

ަޙ ސ ންަލ ޠީފް.ަ

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ައެކ ްނަަހިތ ދޫަދެކުނުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަނުދިނީމ  ނޑު ައ ުޅގ  ަވޯޓު ައެ ަޭބނުންވީ، ަދ ންނ ވ ލ ން ނުޑ ައ ޅުގ 

ަދިޔ އިމ ައިނޭގތޯ.ަޝުކުރިއްޔ .ަފ ހ ގ ނުކުރެވިަަޙ ސ ންަލ ޠީފްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:
ަ

ަ

ައެބ އޮތްތޯ.ަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަިވދ ޅުވ ން ައެއްެޗއް ަމިކ މ ބެހޭގޮތުން ައ މީންޢ ންމު ޝުކުރިއްޔ .

ަކ ޑުަ ަދ އްކ ނީ ަލިޔުުމން ަވޯޓުެދއްިވގޮުތގެ ަމ ޖިލީހުގެ )ވ ގުުތކޮޅ ކ ށްފ ހު(

ައިންެނވިކ މ  ަވޯުޓނުދެއްވ  ައެކ މ ކު ަމިލިޔުންަޖ އްސ ވ ފ އި ަޓެކްނިކ ލީ ަެއ ށް.



  

ަޢިއްޒ ތްތެިރަ ަދ އިރ ގެ ަހިތ ދޫ ަ)ވ ގުުތކޮޅ ކ ށްފ ހު( ައެހެންވީމ ،... ދ އްކ ގޮްތ.

ަމެންބ ރުަޙ ސ ންަލ ޠީފް.
ަ

ައިނގޭތޯ.ަަހިތ ދޫަދެކުނުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަފިތ ލިން ަފިތ ްށ ަމި ަރ ނގ ޅ ށް ަވ ރ ށް ަހ މ  ނޑު ައ ުޅގ  ަމި ައ ދެ،

ަަުވން:ޙ ސ ންަލ ޠީފްަހ ކ ެދއްކެ ަހ މ  ަދެން ަމ ސ އްކ ެތއ9ަަްއެހެންނ މ ވެސް ައެކ މ ކު ަފިތ ލިން ފ ހ ރ ުކވެސް

ަގޮތެއް.ަ ަދިމ ވި ަދެން ަނޭނެގ ނޑ ކ ށް ައ ޅުގ  ަދެން ަކޮންމެގޮތެްއިވޔ ސް ނުކުރޭ.

ައެަ ަމިހ ރު ައ ދ ކުރ ން ަޝުކުުރ ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ނޑު ައ ޅުގ  ަދެން އެހެންނ މ ވެސް

ަގެންިދއުމ ށްޓ ކ ިއ.ަޝުކުރިއްޔ .ަަފ ސްވެފ ިއވ ނީަބ ޙުސްކުރުންަކުރިއ ށް

ަ

ަބެހޭގޮތުންަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޕެޓިޝ ނ  ަމި ަޝުކުރިްއޔ  ަ)ވ ގުތުޮކޅ ކ ށްފ ހު( ަޝުކުިރއްޔ . އ ދެ،

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަފުރުޞ ތުއ ރުވ ން ަވ ހ ކ ދެއްެކވުމ ށް ަމެންބ ރުންނ ށް ޢިއްޒ ތްތެރި

ަޤ ސް ނޑު ައ ޅުގ  ަފުރުޞ ތުއ ުރވ ން ަޤ ސްދުކުރ ނީ، ަމިއ ދުގެ 77703ަދުކުރ ނީ

ަެއަ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަހުރިގޮުތން ަމ ސ އްކ ތްތ އް ނޑުމެންެގ ައ ުޅގ  ހ މ އ ށް.

ަ ަމެންބ ރ ކ ށްވެސް ަޢިއްޒ ތްތެރި ަކޮންމެ ައެބ ޖެހޭ. ަރ ވ ން ަެއގޮތ ށް 0ަމ ސ އްކ ތް

ަފުރުޞ ތ ށްަ ަމިހ ރު ައެހެންވީމ ، ައ ރުވ ނ ން. ނޑު ައ ުޅގ  ަވ ގުތު މިނެޓްއިރުގެ

ައެދެން.ައެދިވ ޑ ިއގ ން ައެދިވ ޑ ިއގ ތުން ަފުރުޞ ތ ށް ަމެންބ ރުން ނ ވ 

ަދ އިރ ގެަ ަވިލިފުށީ ަމިއ ރުވ ނީ ަފުރުޞ ތު ަމިހ ރު ނުޑ ައ ުޅގ  )ވ ގުުތކޮޅ ކ ށްފ ހު(

ަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަރިޔ ްޟަރ ޝީދ ށް.ަ

ަ

ަހިތ ދޫަވިލިފުށީަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަރިޔ ޟްަ ަމިއ ދު ައ ދެ، ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިްއޔ  ަރީޖ ނ ލްަ`.

ަރ އްޔިތުންނ ށްަަަރ ޝީދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޮލބުވެތި ައ އްުޑއ ތޮުޅގެ ައ ދި ަހ ދިސ ތ ކ ކ  ަދިމ ވި ހޮސްޕިޓ ލުގ އި

ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ އިަ ަމި ަމިއ ދު ަގުިޅގެން ަހ ދިސ އ  ަމި ަހިތ މ ވެިރ ަިމވ  ކުރިމ ތިވެފ އި

ނޑުމެ ައ ުޅގ  ަދ ންނ ވ ނީަމިއީ ނޑު ައ ޅުގ  ަުގޅޭގޮތުން ަޕެޓިޝ ނ  ަކ ންބޮޑުެވަމިވ  ން

ަޚ އްޞ ކޮްށަ ަކ މެކޭ. ަހިތ މ ކުރ ންޖެހޭ ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ނޑުމެން އ ޅުގ 

ނޑުަ ަމ ބ  ަކުރިން ަދެތިންދުވ ސް ަފ ހުންަމީގެ ަދ ދި ައ އްުޑއ ތޮޅ ކީ އެވިދ ުޅވިފ ދ އިން

ަކ ންތ އްތ ެކްއަ ަބޮޑެތި ަތ ފ ތު ައިތުރުްނވެސް ަހ ދިސ ގެ ަނިޔ ވުުމގެ އ ންހެނ ކު

ަހިނގ މުން ަދ ނީ ަގިނ ައެތ ނުގ އި ަވ ރ ށް ަސ ބުބުން ަމިކ ުމގެ ައެކްިސޑެންޓްތ ކ  .

ބ އެްއގެަފުރ ނ އ ށްަވ ނީަގެްއލުންވެފ އި.ަފުރ ނ ަނެތިަގޮްސފ އި.ައެހެންވީމ ،ަމިީއަ



  

ައެހެންވީމ ،ަ ަކ މެއް. ަކ ންޮބޑުވ ންޖެޭހ ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމިއ ދު އ ދި

ައ ޅުަ ަމިއީ ަގެނ އުމ ކީ ަސ މ ލުކ މ ށް ަސ ރުކ ރުގެ ަކުރ ންޖެހޭަމިކ ން ނޑުމެން ގ 

ކ މެއް.ަމިއީަފ ހ ރެްއގ އިެވސްަމިއ ދުގ ިއައޮތްަސ ުރކ ރ ށްަފ ޑުކިޔ ަނޫންނ މ ަވ ކިަ

ައޮތްަ ަހުޅުވ ލ ފ އި ަބ ޙުސްކުރ ން ައެކ މ  ަކ ުމނުގޮސްގެން ަކ ންތ އްތ އް ަކުރ  ބ ޔ ކު

ަނިޔ ތުގ ިއަ ައެ ައ ދި ަޤ ބޫލެއްުނކުރ ން. ނޑު ައ ުޅގ  ފުރުޞ ތެއްކ މ ކ ްށވެސް

ނޑުަވ ހ ކ ދ އްކ ނީ.ަވ ހ ކ  ނޑުަޤ ބޫލެއްނުކުރ ންައ ުޅގ  ދ ްއކ ނީަކ މ ކ ްށވެސްައ ޅުގ 

ަދޭތެރޭަ ަމިކ މ  ނޑު ައ ޅުގ  ަޔ ޤީންނުންވެސް ަހ މ  ަމިދ ްއކ ނީ ަމިވ ހ ކ  ނޑު އ ޅުގ 

ަލޮބުވެތިަ ަމި ައ ދި ަރ އްޔިތުން ަލޮބުވެތި ަހުރިހ  ނޑުމެްނ ައ ޅުގ  ކ ންބޮޑުވ ީތވެ.

ަމެންބ ރުން ަމ ޖިލީހުގެ ަފ ދ އިްނަޢިއްޒ ތްތެރި ައެނިގވ ޑ އިގ ންނ ވ ނެ ނ ށްވެސް

ނޑުމެންަމިތިބީަމިަމ ިޖލީހ ށްަރ އްޔިތުންނ ަެއކުގ އިަރ އްޔިތުންަކުރިމ ީތގ ިއަ އ ޅުގ 

ނޑުމެްނަ ނޑުމެންގެައެންމެަމުހިންމުަކ މ ކ ށްައ ޅުގ  ައ ޅުގ  ައ އިސް ވ ޢުދުތ ކެއްަވެ

ަފ ސޭހ ކ  ަބޭސްފ ރުވ  ައ ީއ ަދ އްކ މުން ަމެންބ ރުންވެސް ަލިބޭެނަހުރިހ  މ އެކު

ައިތުރުންަ ައ އްުޑއ ތޮޅުެގ ަހ މ ޖ އްސ އިދޭނ މޭ. ނޑުެމން ައ ުޅގ  ވ ޞީލ ތްތ ެކއް

ނޑުަނިޞްބ ތްވ ައ ތޮޅ ކީވެސްަހ މ ަޞިއްޙީގޮތުންަވ ރ ށްަދ ށުަދ ރ ޖ އިގ ިއަ އ ޅުގ 

ަދ ންނ ވ ނީަ ނޑު ައ ޅުގ  ަޖުމްލ ގޮތެއްގ އި ައެހެންކ މުން ައ ތޮޅެއް. ަހުރި ކ ންތ އްތ އް

ދިަތިބުމ ކުންނެްއަނުފުދެއޭ.ައެަިމއ ދުަމިަޕެިޓޝ ންަހުށ ހ ޅުއްވ މުންަޑޮކްޓ ރުންައ 

ަމ ސ އްކ ތްކުރެވޭެނަ ައެތ ންތ ނުގ ިއ ަވިދ ޅުވިހެން ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ނޑުަ ައ ޅުގ  ައެއ އެކު ަހ މ  ަމުހިންމުކ މެއް. ަޤ އިުމކުރުމ ީކ ވ ޞީލ ތްތ އް

ަބޭ ަޙ ވ ލުެވތިއްބ ވ  ަކ ންކ މ  ަބޭނުންޭވ ފުޅުްނަފ ހ ގ ކޮށްލ ން

ަނިސްބ ްތވ ަ ނޑު ައ ޅުގ  ައެގޮތުން ަމުހިންމުކ މެކޭ. ޖ ވ ބުދ ރީެވވ ޑ އިގ ތުމ ީކވެްސ

ގ ިއ1ަަދ އިރ ގ އިަތ.އ ތޮޅުަމ ޑިފުށިައ ދިަދިޔ މިގިލީގ އިަކ މ ކ ަބެހޭގޮތުންަމިމ ހުަ

ަހެލްތްަ ނޑ ކ ެށއް ައ ޅުގ  ައ ދިެއއް ަޖ ވ ބު ަިސޓީެއއްގެ ަފޮނުވި ނޑު އ ޅުގ 

ަނު ަރ ްއޔިތުންެގަމިނިސްޓްރީއ ކުންނެއް ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ަމިއީ ައެހެންވީމ ، ލިބޭ.

ަޮބޑެތިަ ަހުރި ަިދމ ވެފ އި ަރ އްޔިތުންނ ށް ަވ ހ ކ މިދ އްކ ނީ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ޙ އްޤުގ އި

ަފެނިގެންަ ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަމިއ ދު ަެއހެންނ މ ވެސް، ަޙ އްލުކުރެވޭޯތ. ކ ންތ އްތ އް

ަޖަ  ައެކ ީށގެންވ  ަެއކ މ ށް ައ ދި ަނުވެ ަކ ން ަމިއީަމިދ ނީ ަދ ތ ން. ވ ބެްއވެްސަނުލިބި

ަރ އީސް،ަމިކ ންަ ަކ މެއް.ައެހެންވީމ ،ަޢިްއޒ ްތތެރި ަހިތ މ ކުރ ންޖެހޭ ނޑުމެން އ ޅުގ 



  

ަބ އްލ ވ ންޖެހޭަ ަކޮމިޓީން ަޕެޓިޝ ން ަޤ ބޫލުކުރ ނީ ނޑު ައ ޅުގ  ަގެނެސް ސ މ ލުކ މ ށް

ަބެ ަމިކ މ  ަހ މ އ ށް ނޑުމެންނ  ައ ޅުގ  ަބެއްލެވުމ ށްފ ހުގ އި ަކ މެއް ަރިޕޯޓެއްަހުރިހ  ހޭ

ަމިހ ރުަ ަސ ރުކ ރުން ަޙ އްުލކުރުމ ށްޓ ކ ިއ ަމ ްއސ ލ ތ އް ަމި ަުގޅިގެން އ އުމ ިއ

ަފިޔ ވ ޅުތ ްއަ ަެގންދ ވ  ައ ޅުްއވ މުން ަފިޔ ވ ޅުތ ކ  ަހުރި އ ޅުްއވ ފ އި

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަޔ ޤީނުންވެސް ަހ މ  ައެނިގެގންދ ނެއޭ. ނޑުމެންނ ށް އ ޅުގ 

ދުތ އްަފުއްދުމ ްށޓ ކ އިަމިަސ ރުކ ރުންައުންމީދުކުރ ނީަމިަސ ރުކ ރުންަވެފ އިވ ަވ ޢު

ައެހެންނ މ ވެސް،ަ ަގެނެސްދޭނެކ މ ށް. ަކ ންތ އްތ ކެއް ަރ ނގ ޅު ރ އްޔިތުންނ ށް

ަބ ދ ުލގ ިއަ ަމިވ ހ ކ ދެއްކުމުގެ ަމިހެން ަބުނެ ަނުވެ ަކ ންކ ން ައ އިރުގ އި މިހ ހިސ ބ ށް

ަކ ންތ އްތ ްއަ ަދިމ ވ  ަމިކ މުގ އި ަސ ރުކ ރ ށް ަމި ަގުޅިގެން ަސ ރުކ ރ  މި

ަޖ ވ ބުދ ރީކުރުވ އިގެްނަ ަސ ުރކ ުރ ަގެނެސްގެން ަސ މ ލުކ މ ށް ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ަސ ރުކ ރުގެތެެރއިންަރ އްޔިތުްނނ ށްަލިބެންޖެހޭައ ސ ސީަޙ އްޤެއްަމިއީ.ަކުީރގ އި...

ަ

ަވ ގުތު.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަޝުކުރިއްޔ .ަަވިލިފުށީަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަރިޔ ޟްަ
ަވުން:ރ ޝީދުަވ ހ ކ ެދއްކެަ

ަ

ަހުށ ހެޅުއްވިަކުޅުުދއްފުށީައުުތރުަދ އިރ ގެަ ަމެންބ ރު ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހިތ ދޫ ަރ ީއސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަދ އިރ ަމެންބ ރުައ ބްދުލްަޣ ފޫރުަ ަހިމެނޭ ނޑު ައ ުޅގ  ަހުޅުވ ލީ ަބ ޙުސ ށް ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަޕެޓިޝ ން

ލްަހޮސްޕިޓ ލ ކީވެސްަހިތ ދޫަދެކުނުަދ އިރ ގެަމެންބ ރުަކުޅުދުއްފުށީގ އިަހުރިަރީޖ ނ ަަމޫސ ަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:

ަެއއްެވސްަ ަތ ނ ކ ށްވ ތީ. ަހުރި ަހ ލުގ އި ަދ ށް ަވ ރ ށް ަހޮސްޕިޓ ލ ށްވުރެްނ އެވިދ ުޅވ 

ައިނގޭތޯ.ަ ަނުވ ނެ ަޮދގ ކ ށް ަެއއީ ަބުނުމ ކުން ަތ ނެކޭ ަނެތް ަލިބެން ަޚިދުމ ތެއް ކ ހ ލ 

ަޮޑކްޓ  ައ ންހެނުންގެ ަމި ައ ދި ަޑޮކްޓ ރެއް ަހ މ ަތ ދ ބެހޭ ަނެތް. ަމިވ ގުތު ރެއް

ަކުޅުދުއްފުީށަ ަމި ައެްއޗިހިެވސް ައ ންގި ަމި ަބ ލ ިއރުވެސް ަގޮތުން އިިކއުޕްމ ންޓްގެ

ަބޭނުންކުރ ީނަ ައޮްތގޮތުގ އި ަލިބިފ އި ަޚ ބ ރު ނޑުމެން ައ ުޅގ  ހޮސްޕިޓ ލުގ ިއވެސް

ަޚިދުމ ްތަ ަހޮސްޕިޓ ލެއްގެ ަމިއީ ަބުނ ނީނ މ  ަޖުމްލ ގޮެތއްގ އި ައިނގޭތޯ. ދޮވެގެން

ަމިަަމިހ ރު ައެހެންކ މުން ަެވދ ނެ. ަފ ސްމ ސްވ ރު ަހ ތ ރު ނޑ ކ ށް ަގ ތްގ  ނުލިބޭތ 

ައ ދި،ަ ަބޭނުންވޭ. ަފ ހ ގ ކުރ ން ަމިކ ން ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ނުޑވެސް ައ ޅުގ  ބ ޙުސްގ އި



  

ޕެޓިޝ ންަކޮމިޓީއ ށްަދ އިުރގ އިަމިަރ އްޖޭގ އިަހުރިހ ަހޮސްޕިޓ ލުތ ކެްއވެސްަމިއ ުދަ

ަހި ަވ ރ ށް ަހުރިކ ން ަޙ ލ ތުގ އި ައ އި.ޖީ.އެމް.އެްޗަމި ަފ ހ ގ ކުރ ން. ތ މ އ އެކު

ަހެދޭނެަ ަޓެސްޓެއްވެސް ަކޮލ ސްޓްރޯލް ަމި ަކުޑ ެވގެން ައެންމެ ަމި ހޮސްޕިޓ ލުގ ިއވެސް

ައ އިލ ެގަ ަހ ދ ން ަކޮލްސްޓްރޯލްަެޓސްޓެއް ަިއއްޔެ ނޑު ަމިއ ދުަނެތް.ައ ޅުގ  ފެންވ ރު

ަވ  ައެކ ން ަހޮސްޕިޓ ލުން ައ ިއ.ޖީ.އެމް.އެްޗ ައެ ަގެްނގޮސް ންނެތިގެންަބޭފުޅ ކު

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ައެެހންވީމ ، ަކުރުވުނީ. ަމ ސ އްކ ތް ަެއ ަގޮްސގެން އިންޕީރިއ ލ ށް

ަވ ރ ްށަ ަިމއ ދު ަދ އިރ އ ށް ަިޞއްޙީ ަފ ހ ގ ކުރ ން ަމިއ ުދ ަހިތ މ އ ެއކު ވ ރ ށް

ަކ ހ ލ ަ ައެްއވެސް ަުނހުރޭ. ަބޭހެއް ަބޭނުންވ ނެ ަިމވ ނީ. ައ އިސްފ އި ނިކ މެތިކ މެއް

ަލިބޭކ ށް ަކ ންތ އްތ ުކގ ިއަަކެމިކ ލްސްެއއް ަކުދިކުދި ަވ ރ ށް ައެހެންކ މުން ނެތް.

ަޚ ރ ދުތ އްަ ަބޮޑެތި ަފުދޭވ ރެއްގެ ަސ ބ ބުން ަޖެހުމުގެ ައ ންނ ން ަމ ލެ ރ އްޔިތުން

ަމިަ ަހޮސްޕިޓ ލުގ އި ަކުޅުދުއްފުށީ ަމި ަކުރ ންޖެހިފ އި. ަވ ނީ ަރ އްޔިތުންނ ށް މިއ ދު

ަ ަމިހ ރު ަނެތްތ  ަޑޮކްޓ ރެއް ަބެހޭ ަގިނ ވެދ ނެ.ަެއއްވެްސަމ ސްދުވ ހ ށްވ3ަުދ ތ  ރެން

ަފުޓުނިކޮޅެއްަ ަދ ތ ށް ަކުޑ ވެގެްނ ައެންމެ ަނެތް. ައިކިއުޕްމ ންޓްްސއެްއ ކ ހ ލ 

ަމ ލެއ އުމުގެަ ަމ ލެއ ންނ ން. ަމިޖެހެނީ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމިއ ދު އ ޅ ންޖެހުނ ސް

ަބޮުޑަ ަވ ރ ށް ައެނިގވ ޑ އިގ ންނ ވ ނެފ ދ އިން ަބޭފުޅުންނ ށްވެސް ަހުރިހ  ޚ ރ ދ ކީ

ަކި ަފ އިސ ަޚ ރ ދެއް. ައ ދ ދެްއގެ ަމ ތީ ަވ ރ ށް ައ ޔ ސް ަމ ލެ ަކުޑ ކ ެމްއގ ިއ ތ ންމެ

ަދެވޭނެަ ައެނބުރި ަރ ށ ށް ަފުރިހ މ ކުރުމ ށްފ ހު ަކ މެއް ަބޭނުންވ  ަނޫނީ ހޭދ ކޮށްގެން

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަބ ޙުސްކުރެޭވއިރު ަބެހޭގޮތުން ަމިކ މ  ައެހެންކ މުން ަނެތް. ަިމއ ދު ގޮތެއް

ަ ަހޮސްޕިޓ ލުތ ކެއް ަހުރިހ  ަމި ަމިކ ންަގޮވ ލ ން ަކޮމިޓީން ަޕެޓިޝ ން ހިމެނޭގޮތ ށް

ަކުރިއ ށްަގެންިދއުމ ށް.ަޝުކުިރއްޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަރ އީސްަެދްއވިަފުރުޞ ތ ށް.ަ

ަ

ަިޢއްޒ ތްތެރިަަމ ޑ ވެލިަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަ ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހިތ ދޫ ަުހށ ހެޅިފ އިވ  ަމިއ ދު ައ ެދ، .`ަ

ަންަލ ޠީފްަހުށ ހ ޅުއްވ ފ ިއވ ަޕެޓިޝ ން.މެންބ ރުަޙ ސ ަމުޙ ްނމ ދުަނ ޒިމްަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:

ަ

ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްަހުޅުހެންވޭރުަދ އިރ ގެަޢިއްޒ ތްތެރިަެމންބ ރުަމޫސ މ ނިކު.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (



  

ަ

ަރ ީއސް.ަަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަިޢއްޒ ތްތެރި ަމ ޖ73ަިޝުކުރިއްޔ  ަރ ްއޔިތުންގެ ނޑުވ ނ  ައ ުޅގ  ަލީހުގ އި

ަކ މ ކ ހުެރަަމޫސ މ ނިކުަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ައެްއވެސް ަތ ޖުރިމ ބ ިއ ނޑުގެ ައ ުޅގ  ަދިޔ އިުރގ އި މ ސ އްކ ތްކުރ މުން

ަޖެހިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ނ މ ަ ަެއއްކ އިރިއ ްށ ައުޒުުރެވރިވ ޑ އިގެްނ ަރ އީސް މ ޖިލީހުގެ

ައިޢުލ ނުުކރުން ައެކ ން ަވ ޑ ިއގ ންނ ވ މުން ަރ އީސް ައިނގޭތޯ.ަަނ އިބު އޮވޭ

ނޑ ށްަމ ޢުލޫމ ތުަލިބިފ އިއޮްތގޮތުންަކޮންމެވެސްަވ ރ ށްައިޢުލ ނުކުރޭ.ަމިހ ރުަ އ ޅުގ 

ަހިފ އިގެންަ ަފ އިލެއް ަފ ރ ތުން ަެއއް ައުސޫލުން ަބ ދ ލުވ  ަޑިއުޓީ ަފެންނ ނީ މި

ަމިގޮތ ްށަ ަމިކ ން ަވ ޑ ިއގ ންނ ވ ތ ން. ަބޭފުޅ ކު ައ ެނއް ހުއްޓިވ ޑ ިއގެން

ައ ުޅގ  ަވ ީނވިްއޔ ަނުކުރެއްވުމ ށް ަގ ވ އިދެއްކ މ ށް ަމިީއ ަދެން، ަދ ންނ ވ ން. ނޑު

ައ ްނގ ވ ފ އިަ ަވ ހ ކ ވެސް ަކުރ އްވ ނެ ަމިގޮތ ށް ަމިކ ން ަފެށިގެން ަމިހިސ ބުން ދެން

ައޮތުންަރ ނގ ޅު.ަޝުކުިރއްޔ .ަ

ަ

ަ

ަުނގ ންނ ން.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބ ލ އެއް ނޑު ައ ުޅގ  ަނުކުތ ެއއްކ މ ކ ށް ަނިޒ މެހޭ ޢިއްޒ ތްތެިރަައ ދެ،

ަމިއ އީ.ަ ަޙ ވ ލުވ ންެވގެން ަރިޔ ސ ތ  ނޑު ައ ޅުގ  ައ ންގ ވ ލެްއވުމ ކ ްށ ރ އީސްގެ

ަމ ޑ ވެލީަދ އިރ ގެަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުގެަވ ހ ކ ފުޅުަކުިރއ ށްަގެންދެވުންއެދެން.ަަ

ަ

ަޕެޓިޝ ނ ަމ ޑ ވެލިަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަ ަހުށ ހެޅިފ އިވ  ަމިއ ދު ަބެހޭގޮތުން ަޕެޓިޝ ނ  ަމި ނޑުައ ދެ، ައ ޅުގ  ަކީ

ަިމަަމުޙ ްނމ ދުަނ ޒިމްަވ ހ ކ ެދއްކެުވން: ަޕެޓިޝ ނެއް.ައެނގިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ނެފ ދ އިން ަމުހިންމު ަވ ރ ށް ޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި

ަމިަ ަވ ހ ކ  ަބޭހުގެ ަމި ަހިނދުކޮޅެްއގެތެޭރގ އި ަކުޑ  ަދ ދި ަބ ދ ލުވިތ  ސ ރުކ ރު

ަރ އް ައ ލިއ ުޅވ ލީ. ައެކ މ ށް ަހ މ  ަހިމެނޭތީ ަބޮޑުަޕެޓިޝ ންގ އި ައެންމެ ަހުރި ޭޖގ އި

ައ ނދ ިއގެންަ ަގުދ ނެއް ައެތެެރކުރ  ަޭބސް ައިން ައެސް.ީޓ.އޯ ައ ދެ، ަގުދ ން. ބޭސް

ަސ ރުކ ރުަ ަކ މެއް. ަފ ހ ގ ކުރ ްނޖެހޭ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަހިތ މ އ އެީކގ ިއ ައެއީ ދިޔ ކ މީ

ަބެހިަ ަސ ރުކ ރު ަބ ޔ ކ ށް ަތިން ަމިވ ނީ ަމިހ ރު ަޒިންމ ކުރުވ ިއރު ަމިކ ން އެކ ނި

ަސ  ަމުޢ އްސ ސ އ ކ ށްަސިވިލް ަވ ކި ައެއީ ަސ ރވިސް ަސިވިލް ައުެފދި ރވ ންޓްތ ެކއް

ަގިނ ަ ަތިބޭ ަމ ޖިލީހުގ އި ަޢިްއޒ ތްތެރި ަމި ައެނިގވ ޑ އިގ ްނނ ވ ނެ ބ ދ ލުވެފ އި.

ައ ދިަ ަނ ރުހުން ަޮޑކްޓ ރުންނ އި ަމި ަސ ރވިްސއ ކީ ަސިވިލް މެންބ ރުންނ ށްވެސް



  

ަފ ރ  ައިސް ައެންމެ ަބެލެހެއްޓުމުގ ިއ ަމ ޖިލީހުންަމިކ ންތ އްތ އް ަމި ތެއްކ މ ށް

ަތ ނުެގަ ައ ދި ަޑޮކްޓ ރެއްނެތި ައެފ ރ ތުން ަފ ރ ތް. ަނިންމ ފ ިއވ  ނޑ އ ޅ ފ ިއވ  ކ 

ަޒިންމ އެްއވެސްަ ައެމީުހންގެ ަނުބެލިގެންދ އިރު ަމިކ ންތ އްތ އް ައ ދި މުވ ްއޒ ފުންނ އި

ނޑުަހިމެނޭަދ އިރ ވެސްައޮ ނޑުަޤ ބޫލުކުރ ނީ.ައ ޅުގ  ތީައޮންނ ންޖެހޭނެކ މ ށްައ ޅުގ 

ަބ ދ ލުކުރ އްވ ްނަ ަސ ރުކ ރުން ައެހެންތ ނ ކ ްށ ަޮޑކްޓ ރެއް ަހ ލ ތެއްގ ިއ. މިކ ހ ލ 

ަބުރ އ ކ ްށވެފ އި.ަ ަނުވ ތ  ައުނދ ގުލ ކ ށް ަވ ރ ށްބޮޑު ައޮންނ ނީ ައެކ ން އެދުނ ސް

ަސ ުރކ ރ ްށަ ަމ އްސ ލ ތ އްވެސް ަދިމ ވ  ަބ ސްނ ހ ކ މުން ަސ ރިވސް ސިވިލް

ނުޑަހ މ ަފ ހ ގ ކޮށްލ ން.ަހ މ ަ އެއ އެީކގ ިއައ ތްފޯރ ފ ށ ށްަތިރިކުރެވޭނެކ މ ށްައ ޅުގ 

ނުޑަ ނުކުރެިވގެންަުއޅޭކ މ ށްެވސްަިމަޕެޓިޝ ނުގ އިަވ ރ ށްަސ ފުޮކށްައެބ ވޭ.ައ ޅުގ 

ަދިވެހިރ އްޖެއ ްށަ ަމ ޒީގ އި ަދިގު ަތ ނުގ އި، ަދިގު ަވޭިތވެދިޔ  ޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި

ަކުިރމ ތިވ  ަިޞއްޚީގޮތުްނ ައުނދ ގޫކ ން ަދ ތި ަމި ަމިއ ންނ ަދިމ ވެފ އިވ  މުން

ަޤ ބޫުލކުރ ން.ަ ނޑުވެސް ައ ޅުގ  ަދ ތިތ އް ަތ ޙ އްމ ލްނުުކރެވޭފ ދ  ރ އްޔިތުންނ ށް

ވިއްސ ކ ްށހ ސްަމީހުންނ ށްައެބަ ،76ައެހެންނ މ ވެސް،ަމިސ ުރކ ރުަބ ދ ލުވިފ ހުންަ

ައުމުުރންަ ަތިރިކުރުމ ށްޓ ކ އި ަމިަބޭސްފ ރުވ  ައ ތްފޯރ ފ ށ ށް އ ހ ރުވެފ ިއވ 32ަަދެވޭ

ައެބޭފުޅުންނ ްށ9333ަަަމީހުންނ ށް ަހ މ އެއ ެއކީގ އި ައ ދި ަެއލ ވ ންސްއ ކ އި ރުފިޔ ގެ

ަދ ނީަ ަސ ރުކ ރުން ަކ ންތ އްތ އް ައެންމެހ  ަކުރ ންޖެހޭ ޞިއްޚީގޮތުން

ަމިަ ަހ މ އެއ އެީކގ އި ަދެވެމުން. ަދ ނީ ަެއފ ރުވ ތ ްއވެސް ައ ދި އިންތިޒ މުކުެރވެމުން

ަފުޅ  ަވ ރ ށް ަދިވެހިރ އްޖޭގ އި ަޚިދުމ ތ ކީ ައިތުރ ށްަަޞިއްޚީ ދ ިއރ އެްއގ އި

ނުޑަ ަފ ހ ގ ކުރ ން،ައ ުޅގ  ނޑު ައ ުޅގ  ަކ މެއްކ މ ށްވެސް ަހުރި ތ ރ އްޤީކުރ ންޖެހިފ އި

ަދ އިރ ވެްސަ ަމ ޑ ވެލީގެ ަހިމެނޭ ނޑު ައ ޅުގ  ަޤ ޫބލުކުރ ން ނޑު ައ ޅުގ  ޤ ބޫލުކުރ ން.

ައެންމެަ ަވ މުންދ ނީ ަކ ންތ އްތ ްއ ައެތ ނުގ އިވެްސ ަގޮތ ކ ށް. ަމިކ ހ ލ  ހުރީ

ނުޑައެކ ށީަ ައ ޅުގ  ަެއންމެފ ހުން ަފ ހ ގ ކުރ ން. ނޑު ައ ޅުގ  ގެންވ ގޮތ ކ ށްނޫންކ ން

ަސ ރވިސްެގަ ަސިވިލް ަޚިދުމ ތްތ އް ަޞިއްޚީ ަމި ަދ ތުރުގ ިއވެްސ ަކުރި އ ތޮޅ ށް

ަފ ހ ގ ކޮށްލ ކ މެކޭ.ަ ަހިތ މ އ އެީކގ އި ަހ މ  ނުޑ ައ ޅުގ  ަނުކުެރވިގެންދ ކ މީ ތެރެއިން

ަޝުކުރިއްޔ .ަ

ަ



  

ައޮތީަަވުން:ރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްކެަ ައ ރުވ ން ަުފރުޞ ތު ަދެން ނޑު ައ ޅުގ  ަެމންބ ރު. ަޢިއްޒ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަވ ޑ އިގެްނ،ަ ަމިވ ގުތު ަ ައ ދ މ ށް. ަޒ ހިރު ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެިރ ަދ އިރ ގެ ގ އްދޫ

ަފުރުޞ ތުަ ަމިހ ރު ނޑު ައ ުޅގ  ައެހެންވީމ ، ަނުފެނޭ. ަމ ލ މ ކުން ނޑ ށް އ ޅުގ 

ަތެރިަމެންބ ރުައ ލްޙ ންަފ ހުމީއ ށް.ަމިއ ރުވ ނީަފޭދޫަދ އިރ ގެަިޢްއޒ ތް

ަ

ަ`.ަޝުކުރިްއޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަރ އީސް.ައ ދެ،ަމިއ ދުަހިތ ދޫަދެކުނުަދ އިރ ގެައ ްލޙ ންަަފޭދޫަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރު

ނުޑަަފ ހުމީަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ައ ޅުގ  ަމިއީ ަޕެޓީޝ ނ ކީ ަމިއޮތް ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ އި ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ވ ރ ށްަމުހިންމުަޕެޓިޝ ނެއް.ައ ދިަމިަމ އްސ ލ އ ކީައ ްއޑުއ ޮތުޅަަޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަމިއީ ަމ އްސ ލ ތ ކ ކީ ަހުރި ަދިމ ވެފ އި ަހޮސްޕިޓ ލ ށް ހިތ ދޫ

ަދިމ ވެފ ިއަ ަރ ްއޔިުތންނ ށްވެސް ަހުރިހ  ަދިިރއުޅޭ ައ ްއޑުއ ތޮުޅގ އި ޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި

ނޑ  ައ ުޅގ  ައ ދެ، ަމ އްސ ލ ެއއް. ަބޮުޑ ަވ ރ ށް ަހޮސްޕިޓ ލުންައޮތް ަމި ަހ މ  ީކވެސް

ަމެންބ ރ ކ ށްވީީތަ ަތ މްސީލުކުރ  ަރ ްއޔިތުން ަދ އިރ ގެ ަފޭދޫ ަހޯދ މުންގެންދ  ޚިދުމ ތް

ައ ދިަ ަޙ ލ ތ ިއ ަިޞއްޚީ ަދ އިރ ގެ ަމި ަމިހ ރު ަދ ންނ ވ ލ ންޖެހެނީ ނުޑ އ ޅުގ 

ަވ ރ ށްަ ނޑު ައ ުޅގ  ަދ ށުގ އޭ. ަވ ރ ށް ައޮތީ ަފެންވ ރު ަޚިދުމ ތުގެ ަދެވޭ ހޮސްޕިޓ ލުން

ަމެންބ ރުަހި ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ެގ ަމ ޑ ވެލީ ަވ ހ ކ ފުޅުދެއްެކވި ަދެންމެ ތ މ ކުރ ން

ަހ ިއސިްއޔ ތުންަ ަމެންބ ރެއްގެ ަިނސްބ ތްވެވ ޑ ިއގ ންނ ވ  ަޕ ޓީއ ށް ަވެރިކ ްނކުރ  އ ދި

ަސ ރވިްސަ ަސިވިލް ަމިމ އްސ ލ ގ ިއ ަވ ހ ކ ދ އްކ ވ  ަެއގޮތ ށް ހުންނ ވ އިގެން

ަވ ހ ކ ދ ްއކ ވ  ަކުޑ ކުރުވ ންަކުށްވެިރވ ގޮތ ށް ަިޒންމ  ަސ ރުކ ުރގެ ތީ

ަބޭނުންވ ނީަ ަދ ންނ ވ ލ ން ަހިތ މ ކުރ ކ މެއް. ަވ ރ ށް ނުޑ ައ ުޅގ  މ ސ އްކ ތްކުިރކ މީ

ަވ ރ ށްބޮޑެިތަ ަކެމްޕޭނ ކ  ަފުރިހ މ  ަވ ރ ށް ަމިީއ ަސ ރުކ ރ ކީ މިއ ދުގެ

ަސ ރުކ ރެކޭ.ަ ައޮތް ަޙ ވ ލުވެފ ިއ ަސ ރުކ ރު ނުޑމެން ައ ުޅގ  ވ ޢުދުތ ކ ެއއްކޮށް

ނުޑައެހެން ަމ ބ  ަރ އްޔިތުުުން ަފޭދޫގެ ައ އްޑުއ ޮތޅުގެ ައ އީމ  ަމިހ ލ ތ ށް ވީމ ،

ަ ަވިހ ންޖެހުނީމ ، ައ ރ ިއގެނ6ަަްއ ންހެނުން ަދޯންޏ ކ ށް ަސުންމިނެޓ ށްވީމ  ގ ޑި

ަމިދިޔަ  ައ ންނ ކ ށްނުޖެހޭ. ަޙ ލ ތ ށް ަދ ންޖެހޭ ަހޮސްިޕޓ ލ ކ ށް ަފުވ އްމުލ ކު އ ނެއްކ 

ައިނގިރޭސީްނގ03ަެ ަީކއްކުރ ންތޯއޭ ނޑުމެންަައ ހ ރު ައ ޅުގ  ަފެށިގެން ޒ މ ނުން

ަހޮސްޕިޓ ލ ކ ށްަ ަފުވ އްުމލ ކު ަގޮސްފ އެއްުނވޭ ަދުވ ހ ުކެވސް ަރ ްއޔިތުން ފޭދޫގެ

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަހ ފްތ ގ ިއވެސް ަވީކެންްޑގ ިއ،ަމިދިޔ  ވިހ ކ ށް.ައެހެންނ މ ވެސް،ަިމދިޔ 



  

ަ ަފޭދޫގެ ައެހެނެއްނޫން. ަހުރީ ަޙ ލ ތު ަދިޔ އިރު ތިބީަައ ންހެނުނ1ަްއ ްއޑުއ ތޮޅ ށް

ަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭަ ަސ ރުކ ރުން ަމިދ ންނ ވ ހެން ަވިހ ންެވގެން ައ ންހެނުން ނޑު މ ބ 

ަޚިދުމ ތްަ ަބޭސްފ ރުވ ގެ ައ ތްފޯރ ފ ށ ށް ަފޯރުކޮށްނުދެވޭތީ، ޚިދުމ ތްތ އް

ަމިހ ލ ތ ށްަ ަނުދެވޭތީ ަޚިދުމ ތްތ އް ަދޭންޖެހޭ ަހޮސްޕިޓ ލްތ ކުން ނުގެނެސްދެވޭތީ،

ަވ ރ ށް ނުޑ ައ ުޅގ  ަމިއީ ަދ ންނ ވ ންަައ އިސްފ އި. ނޑު ައ ޅުގ  ހިތ މ ކުރ ކ މެއް.

ައ ވ ސްަ ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަވިސްނ  ަިމކ ންކ މ މެދު ަސ ރުކ ރުން ބޭނުންވ ނީ

ައެހެންަ ަވެވ ޑ ިއގެން ަވ ޢުދުތ ެކްއ ަހުސް ަހޯއްދ ވ ދެްއވ ްނވީއޭ. ޙ އްލުތ ކެއް

ަފ ހ ގ ކޮށް ނުޑ ައ ުޅގ  ައ ދި ަދެންވެސް ަނެތޭ. ަކުެރވޭކ ށް ަިމކ ން ލ ްނަތިއްބެވުމ ކުން

ަދ އިރ އ ްށަ ަމ ޑ ވެލީ ަޕ ޓީއ ށްަނިސްބ ތްވެވ ޑ ިއގ ންނ ވ  ަވެރިކ ންކުރ  ަހ މ  ބޭނުންވޭ

ަމިކ ންކ ްނަ ައެިވދ ޅުވީ ަނ ޒިމް ަމުޙ ންމ ދު ނިސްބ ތްވެވ ޑ ިއގ ންނ ވ 

ރުފިޔ ަޭދ9333ަައ ހ ރުންަމ ީތގެަމީހުންނ ށ32ަަްޙ އްލުކުރުމ ށްޓ ކ އިަސ ުރކ ރުންަ

ަބޯފ  ަލ ދުްނ ނޑު ައ ުޅގ  ަދެންނެވީތީ.ަވ ހ ކ . ަމިހެން ައިނޭގތޯ ޅ ިއގެންގޮސްފި

ަކުެރވޭކ ެމއްނޫން.ަ ަރ ނގ ޅުކުރުމ ށްޓ ކ އި ަޙ ލ ތު ަިޞއްޚީ ަމިއީ ަޙ ލެްއގ އި އެްއވެސް

ަބޭނުންވ ަ ަރ އްޔިތުންނ ށް ައ ދި ަރ ނގ ޅުކޮށްދިނުމ ށްޓ ކ އި ަޙ ލ ތު ޞިއްޚީ

ަ ަސ ރުކ ރުން ަދިނުމ ށްޓ ކ އި ަުފރިހ މ އ ށް ަޚިދުމ ތްތ އް ކުރ ންޖެހޭަބޭސްފ ރުވ ެގ

ަމިތ ންތ ނުންަ ަހ ުރދ ނ ކޮށް ައިތުރ ށް ަމުޢ އްސ ސ ތ އް ަމިފ ދ  ކ ންތ އްތ ކ ީކ

ަފުރިހ މ އ ށްަ ަޑޮކްޓ ރުން ަތިބެންޖެހޭ ަމިތ ންތ ނުގ އި ަޚިދުމ ތްތ އި ލިބިދޭންޖެހޭ

ަމިއޮތީަ ަސ ރުކ ރ ށް ައެހެންނ މ ވެސް،ަިމއ ދު ަކޮްށދިނުން. ަމިކ ންތ އްތ އް ޤ އިމްކޮށް

ަނުކުރެވިފ އިަ ަގުޅިން.ަމިކ ން ަހޮސްޕިޓ ލ ށް ަހިތ ޫދ ައ ިމއްލ އ ށް ނޑު ައ ޅުގ  ަޚުދު .

ގުޅ ފ އިަމިކ ންތ އްަމިހެންަދިމ ވ ނީަކީްއވެގެންތޯަުސވ ލުކުިރން.ައެންމެަކުޑ މިނުންަ

ަވ ހ ކ އ ކީަ ަމިއުޅޭ ަދ ންނ ވ ން ަނުލިބުނު. ނޑ ކ ށް ައ ޅުގ  ަމީހެއްވެސް ޖ ވ ބުދ ރީވ ނެ

ަރ އްޔި ަދިރިުއޅެމުންދ  ަވ ރ ށްޮބޑެތިައ ްއޑުއ ތޮުޅގ އި ަިޞްއޚީގޮތުން ައޮތީ ތުންނ ށް

ަހުިރަ ައެކްިސޑެންޓްތ ކ އި ަނުރއްކ ތެރި ަދިމ ވ މުންދ  ަކުރިމ ތިވެފ އޭ. ގޮންޖެހުންތ ކ 

ަވ ރ ކ ްށަ ައެްއވެސް ަހ މ  ަސ ުރކ ރ ކ ށް ަބ ލ އިރު ަޙ ލ ތ ްށ ަިޞއްޚީ ބ ލިތ ކ އި

ަ ަފޯރުކޮށްނުެދވޭ. ަޚިދުމ ްތތ ކެއް ައެކ ީށގެންވ  ަމިއ ދުަައ ހ ރުގ03ަެމިކ މ ށް ވ ހ ކ 

ަ ަޭބނުމެއްނެތް. ަދ އްކ ކ ްށ ނޑުމެން ަކޮށްދޭނ03ަަްއ ޅުގ  ަކ ންތ އްތ އް ަުނީވ އ ހ ރު

ަދ ންނ ވ ްނަ ނޑު ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ، ަގެނެސްފ އި. ަމިއޮީތ ަސ ުރކ ރު މިއ ދުގެ



  

ަިނސްބ ތްވެވ ޑ ިއގ ންނ ވ ަ ަސ ުރކ ރ ށް ަިތއްބެވި ަމ ޖިލީހުގ އި ަމި ައ ދި ބޭނުންވ ނީ

ަމެން ަމިފ ދަ ޢިއްޒ ތްތެރި ަސ ރުކ ރުގެ ަޢިލްތިމ ސްކުރ ން ނޑު ައ ޅުގ  ބ ރުންނ ށްވެސް

ަިސޔ ސީަ ަިމކ ންތ އްތ ކ ކީ ަޤ ބޫލުފުޅުކުރ އްވ ން. ަތިބޭފުޅުންނ ށްވެްސ ޙ ލ ތްތ އް

ަޙ އްޤުތ އް.ަ ައ ސ ސީ ަރ ްއޔިތުްނގެ ނޑުމެންގެ ަމިީއައ ޅުގ  ަނުހ އްދ ވ ން. ކ ންކ މ ށް

ަދިރިތިބުމ  ަރ ްއޔިތުން ަދިވެހި ނޑުމެން ަޚިދުމ ތްތ އްައ ޅުގ  ަބޭނުންވ  ށްޓ ކ އި

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަދ އްކ ވ ކ މ ށްެވއްޖިއްޔ  ަބ ހ ނ ތ ކެއް ަދޭންޖެހޭނެ. ސ ރުކ ރުން

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަމި ަވ ޑ ިއގ ންނ ވ ށޭ. ައިސްތިޢުފ ދެއްވ ފ އި ަބޭނުންވ ނީ ދ ންނ ވ ން

ަދ އިރ އ ްށަ ނޑުގެ ައ ޅުގ  ަމިފ ހ ރުވެސް ނޑު ަމ އްސ ލ ެއްއ.ައ ުޅގ  ަހިތ މ ކުރ  ވ ރ ށް

ަޔ އިރުައެތ ުނގ އިަރ އްޔިތުްނަވ ރ ށްަގިނ ަޝ ުކވ ތ ެކއްަުކރި.ަދި

ަ

ައ ދެ،ަވ ގުތުަހ މ ެވއްޖެ.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:ަ

ަ

ަޢިްއޒ ތްތެރިަަފޭދޫަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުައ ލްހ ންަ ަުޝކުރިއްޔ  ަކ ންބޮުޑވެފ އި. ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ަމިހިރީ ނުޑ ައ ޅުގ 

ަ.ރ އީސްަަފ ޙުމީަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:

ަ

ަމިމ ްއސ ލ ަހިތ ދޫަދެކުނުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ައިނގޭތޯ ަބޭނުންވޭ ައިތުުރކޮށްލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ައ އްސ ލ މްޢ ލ ިއކުމް.

ަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަލ ޠީފް ަޙ އްލެއްަަޙ ސ ން ަދ އިމީ ަމިކ މ ށް ައިތުރ ށް ަވ ހ ކ ުފޅުދ އްކ ވ އިރު ަކޮމިޓީގ ިއވެސް ޕެިޓޝ ން

ައ  ަބ އްލ ވ އިެދްއވުމ ކީ ަޙ ޤީޤ ތުގ ިއަގެނެވޭތޯ ަެއދޭކ މެއް. ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ނޑު ޅުގ 

ަޭރިވަ ަމ ޝްރޫޢެއް ައިމ ރ ތްކޮށްެދއްުވމުގެ ަހޮސްޕިޓ ލެއް ަޙ އްލެއް. ަދ އިމީ މިކ މ ށް

އެކ ންތ އްތ ކ ށްަމ ސ ްއކ ތްކުެރވޭތ ަކިތ ންމެަދުވ ެހއްެވއްޖެ.ަފުރިހ މ ަހޮސްޕިޓ ލެއްަ

ައެތ ނު ަވިދ ުޅވެފ އި ަބޭނުންެވގެންނޭ ައެއްުދވ ހެްއައިމ ރ ތްކުރ ން ަޚިދުމ ތެއް ަދެވޭ ން

ަތ ނެްއގެަ ަކ ހ ލ  ަބޯހިޔ ނުުކރެވޭ ަވ ރޭވެޭހއިރު ަެއތ ނ ކީ ަދެރ ވ މުން ަދުވ ހ ށް އ ނެއް

ައޮންނ އިުރވެސްަ ަޮގތުގ އި ަތ ނެއްގެ ަނެތް ަޖ ގ  ައެކ ީށެގންވ  ައ ދި ަޮއވެ ގޮތުގ އި

ަޙ ލ ތެއްގ ިއަހުރިކ މު ަކޮންމެފ ދ  ަވިޔ ސް ަކޮންމެގޮތެއް ަޙ ލ ތު ަވިޔ ްސައެތ ނުގެ ގ އި

ައެތ ންަ ަެއއްކޮށް ަބޭނުންކުރ ންޖެހޭތީއ އި ައެތ ން ަފ ރ ތްތ ުކން ަދިރިއުޅޭ އެތ ނގ އި

އެބ ޖެހޭަޙ އްލުައެކ ންތ އްަތ ޙ އްމ ލްކުރ ން.ައެހެންވީމ ،ަެއސ ބ ބ ށްޓ ކ އިަމިކ މ ށްަ

ަމ ސ އްކ ތްކޮށްެދއްވުމ ީކަ ަގެނެސްދެއްވުމ ށް ަސ ރުކ ރުން ަޙ އްލެއް އ ވ ސް



  

ނޑުމެްނގެ ައ ިދަައ ޅުގ  ަިއލްތިމ ސްކުރ އްވ  ަސ ރުކ ރުން ަކޮމިޓީން ަޕެޓިޝ ން މި

ަމ ޖިލިސްަ ައެކ މ  ަވ ނ ނ މ  ަމ ްއސ ލ ެއއް ަދ ތިެވފ އިވ  ަމިކ މ ށް ސ ރުކ ރުން

ަގެެނވޭތީަ ަޙ އްލެއް ައ ވ ސް ަމިކ މ ށް ަޙ އްލުކޮށްދެްއވ  ަވިޔ ސް ދ އިރ އިންކ ުމގ އި

ަ ައެދޭކ މެއް. ަބޮޑ ށް ަވ ރ ްށ ައެއީ ަީމެގަބ އްލ ވ އިދެްއވުން ަމިހ ރުވެސް ޙ ޤީޤ ތުގ ިއ

ައުުޅއްވ .ަ ައެބ  ަމިހ ރު ަޮޑކްޓ ރެއް ައ ންހެނުންގެ ައެތ ނ ށް ަކުރިން ދެދުވ ހެއް

ައ ނެއްކ ަ ައެތ ނުން ަޑޮކްޓ ެރްއ. ަހުންނެވި ަނ.އ ތޮޅުގ އި ައެޮޑކްޓ ރ ކީ އެކ މ ުކ،

ަފޮނުއްވ ފ ިއަ ަމިހ ރު ަހ ފްތ އ ކ ށް ަފޮނުއްވ ންީވ. ަދެން ައެތ ނ ށް ައ ންނ ނެ. ޝ ކުވ 

ަމިއީައެ ަހ މ އެކ ނި ަިއތުރ ށް ަމިދިމ ވ ނީ.ައ ދި ަދެރ ގޮތެއް ހެރީ.ައެހެންވީމ ،ަވ ރ ށް

ަމުހިންމުަ ަވ ރ ށް ަޙ ޤީޤ ތުގ އި ަމިދ ންނ ވ ލީ. ަދ އިރ އެްއގެ ައެންމެ ހ މ އެކ ނި

ަމިކ މ ށްަ ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަގޮތުގ އި ަކ މެްއގެ ަދެޭވ ަސ މ ލުކ މެްއ ގޮތެްއގ ިއ

ައެޅެންަ ަފިޔ ވ ޅުތ ކެއް ަިޢއްޒ ތްތެިރަރ ނގ ޅު ަޤ ބޫުލކުރެވޭތީ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ޖެހޭކ މ ށް

ަދ އިީމަ ަމިކ މުގ އި ަދިރ ސ ކުރ އްވ  ަޮބޑ ށް ަވ ރ ށް ަމިކ މ ްށ ަމެންބ ރުން ކޮމިޓީގެ

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ަވިސްނ ވ ޑ ިއގެން ަދޭތެރޭގ އި ަގޮތ ކ  ަގެނެވޭނެ ޙ އްލެއް

ަހޯއްދ ވ އި ަޙ އްލެްއ ައެކ ީށގެންވ  ަމިކ މ ށް ަވ ރ ށް ދެްއވުމ ީކަރ އްޔިތުންނ ށް

ައުންމީދުކުރ މުްނަ ނޑު ައ ުޅގ  ަެއގޮތ ށް ައެދޭކ މެއް. ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ނޑު އ ޅުގ 

ނުޑގެަވ ހ ކ ކޮޅުަނިންމ ލ ން.ަވ ރ ށްަބޮޑ ށްަޝުކުރިްއޔ .ަ ައ ޅުގ 

ަ

ަޢިއްޒ ތްތެރިަފ ރެްސމ ތޮޑ ަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަދ އިރ ގެ ަޢިްއޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަހިތ ދޫަދެކުނު ަ`.ަޝުކުރިއްޔ 

ަބ ޙުސްގ އިަހީމްަމުއްޠ ލިބްައިްބރ  ަމިކުރެވޭ ަބެހޭގޮތުްނ ަޕެޓިޝ ނ  ަހުށ ހެޅުއްވި ަލ ޠީފް ަޙ ސ ން ަމެންބ ރު

ަޤ އުުމގެަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޙ ވ ލުިވއިރު ަވެރިކ މ  ަކ މ ކީ،ަމިސ ރުކ ރު ަޖެހޭ ަފ ހ ގ ކުރ ން ނޑު އ ޅުގ 

ނޑުމެންަޤ ބޫލުުކރ ންޖެހޭނެ ކ މެއްކ ން.ަައިޤްތިޞ ދުައޮތްަނިކ މެތިކ ން.ައެއީައ ުޅގ 

ައިޤްތިޞ ދ ށްަ ަުދނިޔޭގެ ަދިމ ވީ ަމިވ ގުުތ ައެހެންމެ ަހ މ  ަނެތް، ަފ ިއސ ެއއް އ ދެ،

ަދިޔ ަ ަދ ށ ށް ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ައިޤްތިޞ ދު ަރ ްއޖޭގެ ަހީނ ރުކ މ އެީކގ އި އ އި

ައެންމެަ ަެއއީ ަިފޔ ވ ޅުތ އް ައެުޅއްވި ަސ ރުކ ރުން ައެހެންނ މ ެވސް، ދުވ ސްކޮޅ ކ ށް.

ަފިޔ ވ ޅުތ ކެއްަ ަފުރ ތ މަ ރ ނގ ޅު ައެންމެ ަޤ ބޫލެއްނުކުރ ން. ނެޑއް ައ ޅުގ  ކ މ ްށ

ަޞިއްީޙަ ަހ މ ޖެހިގެންދިޔ އިރު ަމުސ ރ ތ ްއ ަމުވ އްޒިފުންެގ ަޤ ބޫލުކުރ ނީ ނުޑ އ ޅުގ 

ަކ ންތ އްކުރ ްއވ ފ ިއވ ކ ން.ަެއގޮތުްނަ ައިހ ނެތިކޮށް ަވ ރ ށް ަމުވ އްޒިފުންނ ށް ދ އިރ ގެ



  

ަދ ށްކުރ  ަބޮޑުތ ން ަވ ރ ްށ ަމުސ ރ  ަމުސ ރ އ ިއަޑޮކްޓ ރުން ަނ ރުހުންގެ ްއވ 

ަނ ތީޖ އ ކ ށްަ ނުޑްއވ ލ ްއވ ފ އިވ ކ ން. ަކ  ަޢިނ ޔ ތްތ އް ަލިބެންޖެހޭ ނ ރުހުންނ ށް

ައެމީހުންނ ށްަ ަމ ޔޫސްވެ ައެކ މުން ަމުވ ްއޒ ފުން ަދެމިތިބި ަޚިދުމ ތުގ އި ޞިއްޙީ

ަރ އްޔިތުންނ ށްަ ަިޚދުމ ތުން ައެމީހުންގެ ައުިނވުން ަުއނިވި ައ މްދ ނީއ ށް ލިބެމުންދިޔ 

ނުޑަ ައެކ މެއްަނޫން.ައ ޅުގ  ަފެނިގެންަދިއުން.ަހ މ އެކ ނި ައޭތި ަގޮތ ށް އިޙްސ ކުެރވޭ

ަޚިދުމ ތްތ އްަ ަޞިއްޙީ ަގޮތެއްގ ިއ ަޒިންމ ދ ރު ަސ ރުކ ުރން ޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި

ަހުރިަ ަޤ ބޫލުކުރ އިރުެވސް ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަނެތްކ ން ަފ އިސ އެްއ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ.

ަގޮުތގ އިަ ަރ ނގ ުޅ ަރ އްޔިތުންެގަަމިންވ ރ ކުން ަބޭނުންކުރ ްއވ ިއގެން ަފ އިސ  އެހުރި

ަމ ސ އްކ ތްކޮށްދެްއވ ންޖެހޭނެ.ަ ަފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ަރ ނގ ޅ ށް ަޚިދުމ ތްތ އް ޞިއްޙީ

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަދ އްކ އިުރ ަވ ހ ކ  ައިހްމ ލުގެ ަުމވ ްއިޒފުންގެ ަސ ރވިސް ސިވިލް

ަސ ރވިަ ަސިވިލް ަޤ ބޫލެއްނުކުރ ން. ަމުިޅއެކުން ައޭތި ސްެގައެްއގޮތ ކ ްށވެސް

މުވ ްއޒިފުންނ ކީވެސްަވ ކިަގ ވ އިދެްއގެަދ ށުންަމ ސ ްއކ ތްކުރ ންޖެހޭަބ ޔ ކ ށްވ އިުރަ

ަޤ ބޫލުކުރ ންޖެހޭނެ.ަ ނޑުމެްނ ައ ޅުގ  ަޙިމ ޔ ތް ަމުވ އްޒިުފންގެ ަސ ރވިސް ސިވިލް

ަމ ޖިލީހުންަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމި ަބިލެއް ަހުށ ހެޅުނު ައޭރު ަސ ރުކ ރުން ކުރީގެ

ަސިަ ަސ ބ ބުން ަހިމ ޔ ތުގ އިަޤ ބޫލުނުކުރުމުގެ ަމިއ ދު ަމުވ އްޒިފުްނ ަސ ރވިސްެގ ވިލް

ަނުތިބޭނެ.ަ ަދެމި ަމުވ އްޒިުފންނެއް ަސ ރވިްސގެ ަސިވިލް ަމިއ ދު ައެހެންނޫނީ ތިބީ.

ަހިމ ޔ ުތެގަ ަމުވ އްޒިފުންގެ ަސ ރިވސްގެ ަސިވިލް ަރ އީްސ، ޢިއްޒ ތްތެރި

ަދިމ ވެފ އިަ ަދ ިއރ އ ށް ަޞިއްޙީ ަބޭނުމ ކީ. ނޑުގެ ައ ުޅގ  ަމިަވ ހ ކ ދެްއކުމެއްނޫން ވ 

ަޕެޓިޝ ްނަ ަމ ސ އްކ ުތގ އި ަކުރ  ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަރ ނގ ޅުކުރެވޭޯތ ނިކ މެތިކ ން

ަމިވ ގުުތަ ަރ އްޖެއ ށްެވސް ަމުޅި ަބ ދ ުލގ އި ަދ އިރ ގެ ަހިތ ދޫ ަހ މ އެކ ނި ކޮމިޓީން

ަމިދ އިރ ގެަ ަރ ތ ފ ންދޫ ަފ ރެސްމ ތޮޑ ، ަގދ.ފިޔޯރީ، ައ ދެ، ަވ ހ ކ . ބ ލ ންޖެހިއްޖެ

ަމ ރުކ ެޒއް ަިޞއްޙީ ަމިންވ ެރްއައެްއވެސް ަކުރެވޭނެ ަޓެސްެޓްއ ަެއްއވެސް ގ އި

ައެހެންކ މ އެކީ،ަ ަނެތް. ަޮޑކްޓ ރުންނެއް ަރ ށްރ ށުގ އި ަބ ެއއް ަނެތް. މިވ ގުތ ކު

ަޢިްއޒ ތްތެރިަ ަޙ ލ ތެއްގ އި. ަނިކ މެތި ަވ ރ ށް ަތިބީ ަރ ްއޔިތުންވެްސ އެދ އިރ ގެ

ަނެތުމުން ަފ އިސ  ަސ ރުކ ރުގެ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ނިޑވ ުޅގ އި ަމިދ  މިލިބޭަަރ އީސް،

ައެންެމަ ައެދެވެންހުރި ަޚިދުމ ތްތ އް ަލިބޭ ަރ ްއޔިތުންނ ށް ނިކ މެތިކ މ އެުކވެސް

ނުޑަ ައ ުޅގ  ައެއީ ަމ ސ އްކ ތްނުކުރ ްއވ ކ ން ަސ ރުކ ރުން ަދެވޭތޯ ރ ނގ ޅ ކ ށް



  

ަވ ރ ށްަ ަމިދިމ ވީ ަމިކ ންތ އް ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަކޮންމެއ ކ ްސ ފ ހ ގ ކުރ ކ މެއް.

ަ ަމުިޅ ަގޮތެއްގ އި، ަހީނ ރުކ މުގ އި،ަހިތ މ ވެރި ައިޤްިތޞ ދީ ަމިއ އި ދުނިޔެއ ށް

ަމިދ ނީަ ަކ މެއް ަިމހުރިހ  ައިމްޕޯޓ އި ަވިޔ ފ ިރވެރިންގެ ަެއީކގ އި ަޓޫިރޒ މ އި ރ އްޖޭގެ

ަމ ސްވެރިކ ްނަ ަރ އްޖޭގެ ނޑުމެންެގ ައ ޅުގ  ަރ މ ޟ ންމ ސް. ައޮތީ ަކުރިއ ށް ދ ށ ށް.

ައެހެންކ މ އެީކގ އިަ ަދ ށް. ަސ ރުކ ރ ، އިންތިހ އ ށް ނޑު ަޞިއްޙީައ ޅުގ  ަގޮވ ލ ނީ ށް

ޚިދުމ ތްތ ކ އިައ ދިައެނޫންވެްސަޚިދުމ ތްތ އްަީވވ ރ ކުންަރ ނގ ޅުަގޮތުގ އިަކުރިއ ްށަ

ަގެންދެވޭތޯަމ ސ ްއކ ތްކޮށްދެްއވ ށޭ.ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.
ަ

ަތްތެރިަޢިްއޒ ައިރ ގެދ ަ`.ަޝުކުރިްއޔ ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަހިތ ދޫަދެކުނުަަދ ންދޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ
ަސ ރުކ ރުގެަަމުޙ ްނމ ދުަރިޔ ޟްަ ަލ ތީފް ަޙ ސ ން ަމިޢިއްޒ ތްތެރިަސ މ ލުކ މ ށްަމެންބ ރު

ަމ އްަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަކުއްލި ަސ މ ލުކ މ ށް ަގޮުތގ އިަމ ޖިލީހުގެ ަޕެިޓޝ ނެއްގެ ަސ ލ ެއއް

ަމިއޮތީ.ަ ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ އި ަގޮުތގ އި ަޕެޓިޝ ނެްއގެ ަމ ޢ ފްކުރ ްއވ ، ހުށ ހ ޅުއްވ ފ އި

ަވ ރ ްށަޢި ަހޮއްޕިޓ ލުގ ިއ ަހިތ ދޫ ަގޮތުން ަޕެޓިޝ ނުގ ިއވ  ަމި ަރ އީްސ އްޒ ތްތެރި

ަކ ންބޮޑުެވަ ަކ ންބޮޑުވުންތ ކެއް ަވ ރ ށް ައެމ ނިފ ނ ށް ަދިމ ެވ ަކ ންތ އްތ ކެއް ގިނ ގުނ 

ަގ ވ އިދުގ އީވ ަ ައ ދި ަހުށ ހެޅުނީ. ަމިހުށ ހެޅުން ަމ ޖިލީހ ށް ަމިޢިއްޒ ތްތެރި މިއ ދު

ަމިޢިއްޒ ތްތެ ަމ ތިން ަމެންބ ރ ުކަގޮތުގެ ަގެ ައެމް.ޑީ.ޕީ ަބ ލ އިގ ތުމ ށް ަމ ޖިލީހ ށް ިރ

ހުށ ހ ޅުއްވ ަޖުމްހޫރީގެަމެންބ ރ ކުަތ ޢީދުކޮށްައ ދިަމިހުށ ހެޅިަމެންބ ރުަަޓެކްނިކ ލްަ

މ އްސ ލ ެއއްަދިމ ެވގެންަނ މ ވެސްަމިއ ދުަމިބ ލ ިއގ ންނ ްނަވޯެޓއްަނުދެވުނު.ައ ދިަ

ަޑީ.އ ރު.ޕީ ަބ ލ އިގ ތުމުގ އި ަޕެޓިޝ ން ަވޯުޓަަމި ަމެންބ ރުން ަގިނ  ަވ ރ ށް ެގ

ަހިތ މ ކުރ ން.ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސްަސ ރުކ ރުަ ަވ ރ ށް ައެކ މ  ނޑު ައ ުޅގ  ނުދެއްވީތީ

ައ ދ އިފި.ަ ަފިހ ރ  ަޭބސް ަގެ ަެއސް.ޓީ.ޯއ ަދިޔ ދުވ ހު ަޯވޓުލ މުން ބ ދ ލުވިދުވ ހު

.ަމ ސްަުދވ ހުގެަސ ޕްލ އިަމުޅިްނަމިރ ްއޖެއިންަހުސްވެަިދޔ އ3ަީވީގޮެތއްަނޭނގޭ.ަ

ައ ންމުަ ަނުވ ތ  ައ ށް ައެސްޓީ.އޯ ައިން ައ އި.ީޖ.އެމް.ެއޗް ަދިޔ އީ. ަހުލިވެ އ ދ 

ފ ރުދުންތ ކ ށްަމިލިއ ނުންަގުނ ލެވޭައ ދ ދ ށްަފ ިއސ ަދ ްއކ ންަހުރި.ައ ދިަމިއ ުދެގަ

ސ ރުކ ރުގެަބ ޖެޓްގ އިަފ އިސ އެއްަނެތް.ަބޭސްައ ނބުރ ަގެނ އުމ ށްޓ ކ އިަސ ޕްލ ިއަ

ަހ ވ ލު ައެބ ޖެހޭަގެނ އުމ ށްޓ ކ އި ަމިއ ުދ ަކުންފުނިތ ކ ކ ތޯ ަކޮްނކޮން ަހުރި ކުެރވިފ އި

ައ ދެ،ަ ަބ ލ ލ ން. ައެބ ޖެހޭ ަމިއ ދު ަބ ޔ ކ ތޯ ަހުރި ަގުޅުްނ ަކޮންބ ޔ ކ  ބ ލ ލ ން.

ަދ ްއކ ކ ށް.ަ ަވ ހ ކ  ަމުވ ްއޒިފުންގެ ަސ ރވިްސގެ ަިސިވލް ަނެތިން ނުޑވެސް އ ޅުގ 



  

ަރ އްޔި ަިމއ ދު ަގޮތުގ އި ަތ ންދޭ ަޤ ނޫުނ ަސ ރވިސްގެ ަޚިދުމ ތްަސިވިލް ތުންނ ށް

ައ ލްހ ންަ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްެތރި ަދ އިރ ގެ ަބ އެއް.ަފޭދޫ ަދެމިތިބެންޖެހޭނެ ދިނުމުގ އި

ަހޮސްޕިޓ ލ ށްަ ަހިތ ދޫ ައެދުވ ުހ ަކ ންބޮޑުވޭ ައެމ ނިުކފ ނު ައެވިދ ޅުވޭ ފ ޙުމީ

ަޕ މ ނ ންްޓަ ަސ ރުކ ރުގެ ަިމއ ދު ަނެތިތީވެ. ަބޭފުޅ ކު ަޖ ވ ބުދ ރީވ ެނ ގުޅުްއވ އިގެން

ަސިޔ ިސަސެކްރެޓ  ަނުވ ތ  ަބޭފުޅުްނނ ށް ަސ ރވިސްގެ ަސިވިލް ަތިބި ރީންގޮުތގ އި

ަިސވިލްަ ަޮގވ ލ ނީ ައިލްތިމ ްސކޮށް ނޑު ައ ޅުގ  ަބޭފުޅުްނނ ށް ަތިއްެބވި މ ޤ މުގ އި

ަޖ ވ ދ ރީނުވ ަ ަމީހ އ ށް ަރ ްއޔިތުން ައެފ ދ  ަކޮށްދޭށޭ. ަތ ންފީޒް ަޤ ނޫނު ސ ރވިސް

ަމި ަބުނ ގޮތުން ަޤ ނޫނު ަސ ރވިްސެގ ަސިވިލް ަފިޔ ވ ޅުަބޭފުޅުން ަމިހ ރ ށް ހ ރުން

ަމ ޤ މުގ އިަ ަސިޔ ސީ ަބ ދ ލުކުރުމުގ ިއ ަޑޮކްޓ ރުން ަނ ރުހުންނ އި ަދެްއވ ށޭ. އ ޅުްއވ 

ަގޮތ ކ ށްަ ައެކ ށީގެްނވ  ައެންެމ ައެކ ން ަގޮތ ކ ށް ަވިދ ުޅވ  ަބޭފުޅުން ތިއްބ ވ 

ަިމކ ންަ ައެއިރުން ަކޮށްދެްއވ ށޭ. ައެކ ން ަގޮތ ކ ށް ަދެޭވ ަޚިދުމ ތް ރ އްޔިތުންނ ށް

ަމިސ ރުކ ރުަރ ނގ  ައޮތްޮގތުންވެސް ަލިބިފ އި ަމ ޢުލޫމ ތު ނޑ ށް ައ ުޅގ  ޅުެވގެންދ ނޭ.

ަހިތ ދޫަ ަމ ތިން ަދެފ ހ ެރއްގެ ަބޭބޭފުޅުން ަސ ުރކ ރުގެ ަފ ހުންވެސް ބ ދ ލުވީ

ނޑުަވ ރ ްށަ ހޮސްޕިޓ ލ ށްަޒިޔ ރ ތްކޮށްަމިކ މ ަގުޅޭގޮތުންަވ ހ ކ ފުޅުަދެއްެކވި.ައ ުޅގ 

ނުޑގެަދ އިރ ގ ވެަ ރ ށްަހ މ ގ އިމުންެވސްައޮތީަމިޙ ލ ތުގ އި.0ަަސްަކ ންބޮޑުވޭައ ޅުގ 

ަކ ންތ އްތ ްއަ ަދިނުމުގ އި ަޚިދުމ ތް ަމިއ ދު ަވ ހ ކ އ ކީަސ ރުކ ރުން ަމިއުޅޭ ދ ންނ ވ ން

ަދ އިރ ގ އިަ ަސިއްޚީ ަިމއ ުދ ަކ ރ ޕްޝ ންތ ކެއް ަވ ރ ށްޮބޑު ަމިއުޅެނީ ދިމ ވެގެން

ަެއކ ން ަރިޕޯޓްތ ކުން ައެިކއެކި ަމިއ ުދެގ ައޮތީމ އޭ. ައެބ އޮތޭ.ަަހިނގ ފ އި ފެންނ ން

ައެކިެއކިަ ައ ދ ދ ށް ަިގނ  ަބިލިއ ނ ކ ށްވުރެ ަމިޮގވ ލ ނީ ަސ ުރކ ރ ށް ނޑު އ ޅުގ 

ަރ ްއޔިތުންނ ށްަ ަމިއ ދު ަޚިދުމ ތްތ ްއ ަސިއްޚީ ަހޯދ  ަފ އިސ  ަލިބެންހުރި ފ ރ ތްތ ކުން

ދޭށޭ.ަމިއ ދުަމިކ މ ށްަދިވެހިަސ ރުކ ރުަފ ސްޖެހިވ ޑ އިުނގ ްނނ ވ ށޭ.ައ ދެ،ަޝ ރުޢީަ

ަަނިޒ މުގެ ަމިޮގވ ލ ނީ ނޑު ައ ޅުގ  633ަަބޭފުޅުންނ ށް މިލިއ ނުްނ533ަަމިލިއ ނުން

ައ ނބުރ ަ ަބޭންކ ށް ަމ އްސ ލ ތ އް ަހުރި ަހުށ ހ ޅ ފ އި ަޝ ރީޢ ތ ށް ަބޭންކުން މިއ ދު

ަމެުނީވަ ަތ ންފީޒުވެގެން ައެކ ންކ ން ަމިއ ދު ައ ދެ، ަެދއްވ ށޭ. ަހ އްދ ވ  ލިބޭނެގޮތް

ައްނުވ ނެ.ަމިއ ދުަސ ރުކ ރެއްަހިނގުންަެއހ ަފ ސޭހ އެ

ަ

ަވ ގުތުހ މ ެވއްޖެ.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:



  

ަ

ަނެތީމޭަދ ންދޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަދ ންނ ވ ކ ށް ައ ދޭހ އެުކ ަހ މ  ނުޑ ައ ޅުގ  ަސ ރވިްސއ ށްަަސިވިލްަ
ނޑުަމުޙ ްނމ ދުަރިޔ ޟްަ ައ ުޅގ  ަދ ންނ ވ ކ ށް. ަސިވިލްަދ ންނ ވ ންައެްއޗެއް ަސ ރވިްސގެަައޮތީ

ަމިއ ދުަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބޭފުޅުން ަތިއްބ ވ  ައިސްކޮށް ަޭއގެ ަކުރުމ ށްޓ ކ އި ަތ ންފީޒު ޤ ނޫނު

ަަމ ސ އްކ ތްަކޮށްދެްއވ ށޭ.ަވ ރ ްށަބޮޑ ށްަޝުކުރިްއޔ ަޢިއްޒ ތްެތރިަރ އީސް.

ަ

ަހިތ ދޫަމ ިމގިލީަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަޤ ސިމްަ ައ ދެ، ަޝުކުިރއްޔ . ަރ އީސް ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެަ`.
ަތ ޢީދުކުީރަަވުން:މްަވ ހ ކ ެދއްކެަހީއިްބރ  ނޑު ައ ޅުގ  ަހުށ ހެޅުމ ށް ަމިހުށ ހ ޅުއްވ ފ އިވ  ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަހުރިހ ަ ަމެދުގ އި ަމެންބ ރުންގެ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމިމ ޖިލީހުގެ ބ ޙުސްކުރުމ ށްޓ ކ އި.

ަޕެޓިޝ ންަ ަވ ހ ކ ފުޅުތ ކ ށްފ ހު ަބޭފުޅުންގެ ަތިބި ަހޮިވވ ޑ އިގެްނ ދ އިރ ތ ކ ކުން

ަޕެޓި ަގޮސް ަމ އްޗ ށްަކޮމިޓީއ ށް ަމުޙިންމުކ މުގެ ަދެްއކުމުގެ ަވ ހ ކ  ަކޮމިޓީގ އި ޝ ން

ނޑުަތ ޢދުކުރީ.ަދެންަކޮންމެއ ކ ސްަމިހ ރުަ ނޑުަިވސްނ ފ އިަެއގޮތ ށްައ ޅުގ  އ ޅުގ 

ައ ވ ްސަ ނުޑ ައ ުޅގ  ަމ ރުޚ ލ ގ އި. ަކުރުމުގެ ަބ ޙުސް ނޑުމެން ައ ުޅގ  މިވ ނީ

ައ  ަބޭނުންތެރިކ މ ިއ ަހުރި ަދ އިރ ގ ިއ ަިސއްޚީ ައެކ ންކ ންަވެގެންނ ނީ ދި

ނޑ ްށަ ައ ޅުގ  ަެގނ އުމ ށް ަވިސްނުމ ށް ނޑުމެްނގެ ައ ުޅގ  ަމ ްއޗ ށް ކުރިއެުރވުމުގެ

ަރ އްޖޭގ އިަ ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ައ ދެ، ަދ ންނ ވ ލުމ ށް. ަކ ންތ އްތ ކެްއ ފ ހ ގ ކުރެޭވ

ަނުވ ތަ  ަހީނ ރުކ ން ައ އިސްފ ިއވ  ަކުރިއެރުމ ށް ަސިއްޙީދ އިރ ެގ ޒ މ ނުއްސުރެ

ަގޮސްފަ  ަރ އްޭޖގެަކުރިއ ރ މުން ަފ ހ ގ ކުރެވި ނޑުމެންނ ްށ ައ ުޅގ  ަމިންވ ރު އިނުވ 

ަހިތްދ ތިކ މ އެކީަ ަވ ރ ށްބޮޑ ށް ަމިކ ން ަރ ްއޔިތުންވ ނީ ަކ ންކޮޅުތ ކެއްގެ ހުރިހ 

ަހ މ ަ ައ އިސްފ އި. ަދެކެމުން ަގޮތުގ އި ަދުވ ސްތ ކެްއގެ ތ ޙ އްމ ލުކުރ މުންދ 

ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަކުިރއެުރުވމ ށްޓ ކ އި ައެކ ން ައ ބ ދުެވސްައެއ އެީކގ އި ަސ ރުކ ރުން ގެ

ަމިހެންަ ައެނގޭ. ަގެންދ ވ ފ ިއވ ކ ން ަކުރ ްއވ މުން ައ ބ ދުވެްސ މ ސ އްކ ތްތ ެކއް

ައ ދިަ ައިުކއިޕްމ ންޓ އި ަބ ިއވ ުރ ަވ ރ ށް ައެނޭގ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ދ ންނ ވ އިރުެވސް

ނޑުމެންނ ށްަ ައ ުޅގ  ަކ ންތ އްތ ްއވ ނީ ަބޭނުންވ  ަޮގތުން ަބޭހުގެ ައ ދި މެޝިނ ރީއ އި

ަޕެޓިޝ ެންއަސ ޕްލ އި ަމިބ ވ ތުގެ ައޮތުމ ެއުކވެސް ައެކ ން ައެހެން ަނުދެވި. ކޮށް

ަމެންބ ރުންނ ށްަ ަމިގޮތ ށް ަމިމ ޖިލީހުގެ ައ ޅުގ ޑުމެންގެ ަދ ހިނދު ހުށ ހެޅިގެން

ަކޮމިޓީގ ިއަ ަޕެޓިޝ ން ައެީކގ ިއ ަޚިޔ ލުތ ކ  ަމެންބ ރުންގެ ވ ހ ކ ދެެކވި



  

ަ ަމިއ ށް ަކުރިއެރުންތ ެކއް ައިތުރު ަވިސްނުމިގ ިއަވ ހ ކ ދެެކވިއްޖެނ މ  ހޯދޭނެކ މުގެ

ައ ދެ،ަ ަމިތެދުވީ. ނުޑވެސް ައ ޅުގ  ަބ ޙުސްކުރުމ ށް ަމި ަތ ޢީދުކޮށް ަިމއ ށް ނޑު އ ޅުގ 

ަމ ޢުޟޫއެއްނޫން.ަ ަޮއތް ަދ ްއކ ން ަވ ހ ކ ތ ކެއް ަދިގު ަމ  ަކޮންމެހެން މިއީ

ަގިނ ގުނ ަ ަހުރި ަމިކ މުގ އި ައެއީ ައުޅުނީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  އެހެންނ މ ވެސް

ނޑުމެންަަކ ންތ އްތ ކ  ައ ުޅގ  ަނުވ ނީ. ަބޭނުން ަދ ްއކ ން ަވ ހ ކ ތ ކެއް ަގިނ  ހެދި

ަބ ިއވ ުރަ ަވ ރ ށް ަކުރ ންޖެހިފ އިވ  ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަކުރުމ ށް ަތ ރ އްޤީ ަދ އިރ  ސިއްޙީ

ައ ދިަ ަހިމެނޭ ައ ތޮުޅތ ކުގ އި ަޮބޑެތި ަގޮތެްއގ އި ަޚ އްޞ  ަހުރުމުން ކ ންތ އްތ ެކއް

ަދުރުަ ަރ ށްރ ުށގ ިއަމ ލެއ އި ަދުރު ަހޮސްޕިޓ ލުތ ކުގ ިއަަމ ލެއ އި ަުހރި ހިސ ބުތ ކުގ އި

ަނެތްކ ްނަ ަޑޮކްޓ ރުން ަޚ އްޞ ގޮތެްއގ އި ަނެތްކ ން. ަދެވެން ަޚިދުމ ތްތ އް މިދެންނެވި

ަހ މ އެހެންމެ،ަ ަކ މެއް. ަފ ހ ގ ކުރ ންޖެހޭ ަހިތ މ އ އެކު ަވ ރ ށް ނޑުމެން ައ ުޅގ  އެއީ

ންޓ އިަމެޝިނ ރީވެސްަހުސްއެކ ނިަޮޑކްޓ ރުންނެއްނޫްނ.ައެކ މ ށްަބޭނުންވ ައިުކއިޕްމެަ

ނެތީ.ަމިހ ރުައ އި.ޖީ.އެމް.ެއްޗަހޮސްޕިޓ ލުންަސްކޭނިންގްެއްއވެސްަހެދެންަނެތްކ ންަ

ަމިއ ދުަ ައެބ ޖެހޭ. ަފ ހ ގ ކޮްށލ ން ަމިއ ދު ައެބ ޖެހޭ. ަބ ލ ިއގ ންނ ްނ ނޑުމެން އ ޅުގ 

ަދުވ ހުެގަ ަހ ފްތ އެއްހ  ނޑ ކ ށް ަގ ތްގ  ަމިޖެހެނީ ަހެދުމ ށްޓ ކ ިއވެްސ ސްކޭނެއް

ަދުވ ހުަކިުއގ  ައިހ ކ ށް ައެބ އޮތް. ައެނގިފ އި ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަހުރެގެންކ މ ްށ ަމީހ ކު އި

ަ ަތިމ ންނ އ ށް ަބުނީ ަކ އިރީ ނޑު ައ ޅުގ  ަީމހ ކުވެސް ަކުރި ަބ އްދ ލު ނޑ އި 4ައ ޅުގ 

ދުވ ހުގެަމުއްދ ތުަލިިބގެންނޭަތިމ ންނ އ ށްަސްކޭނިންްގއެއްަހެދެނީ.ަމިހ ރުައޭ.ޑީ.ޭކަ

ަކުެރވެންަ ައެކ ން ަމިވ ގުުތަހޮސްޕިޓ ލުން ަހޮސްޕިޓ ލުން ަ ައ އި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހުރީމ .

ަވ ރ ށްަ ަމިއީ ައ ދެ، ަހ ލ ކުވެފ އިވ ކ ން. ަނެތި ަމެޝިނެްއވެްސ ސްކޭނިންގ

ަމިޒ މ ނުގ ިއަ ަމިއ ދުގެ ަކ ންތ އްތ އް ަމިބ ވ ތުގެ ހިތ މ ވެރިކ މެއްކ މ ްށވ ތީ،

ަޤ ބޫލުކުރެވޭ ަެއްއގޮތ ކ ްށވެްސ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަހުރުމ ކީ ަކ މެއްަމިފެންވ ރުގ އި ނެ

ައ ޙ އްިމއްޔ ެތއްަ ަިއތުރު ަމިކ މ ށް ަވ ހ ކ ދ އްކ  ަމިކ ންތ ކުގެ ަފެންނ ތީ ނޫންކ މ ށް

ަހިނދުަ ަޤ ބޫލުކުރ  ނޑު ައ ޅުގ  ަދޭންޖެހޭނެކ މ ށް ަމިމ ޖިލީހުންވެސް ނޑުމެން އ ޅުގ 

ނޑ ށްަފެންނ ަ ނޑުމެންައ ވ ސްަފިޔ ވ ޅެއްަެއޅުމ ށްޓ ކ ިއައ ޅުގ  މިކ ންކ މ ށްައ ޅުގ 

ައިތުރުަކ ންތ އްތ ެކއް ަހ މ  ަޭބނުންވީ ނޑު ައ ުޅގ  ަދ ންނ ވ ލ ން ަވ ހ ކ  ެގ

އެޓެންޝ ނެއްަގެނ އުމ ށްޓ ކ އި.ަޕެޓިޝ ންަކޮމިޓީގ އިަިމކ މ ަމ ޝްވ ރ ަކުެރވޭއިުރަ

ަހޯދ ަ ަގޮތްތ ެކއް ައ ވ ްސކުެރވޭނެ ައެކ ންކ ން ަެގނެސް ަހިތްމ އްޗ ށް އެކ ންތ އްތ އް



  

ަގޮތް ަކުެރވޭނެ ަތ ނ ވ ސް ަފެސިލިޓީސްތ ެކއް ނުޑައިތުރު ައ ޅުގ  ަމެުދވެރިކުރުން. ތ އް

މިތެދުވީކީައޭުރގެަސ ރުކ ރ ށްަނުވ ތ ަމިއ ދުގެަސ ުރކ ރ ށްަެއއްޗެހިަިކޔ ކ ށެއްނޫން.ަ

ަބޭނުމ ީކަ ނޑު ައ ުޅގ  ަތ ރ އްީޤކުރުން. ަކ ންތ އްތ އް ަބޭނުމ ކީ ނުޑގެ އ ޅުގ 

ވީމ ،ަކ ންތ އްތ ްއަެވވޭނެައެުކވެރިަމ ހ އުލެއްަހޯދ ިއގެންަެއކ ންކ ންަކުރުން.ައެހެން

ނޑުަމިއ ށްަތ ޢީދުކުރީަބ ހުސްަކުރުމ ށް.ައެކިަދ އިރ ތ ކުްނަ އެސ ބ ބ ށްޓ ކ އިައ ުޅގ 

ަހ މ ގ އިމުންވެސްަ ައެދ އިރ ތ ުކން ަެމންބ ރުންތ ކެއް ަތިއްބެވި ހޮވިވ ޑ ިއގެން

ަހުރިަ ަވިސްނުންފުޅު ައެބޭފުޅުްނެގ ައ ދި ަފ ރުވ ތ ކ އި ަލިބޭ މިހޮސްޕިޓ ލްތ ކުން

ަހ  ައެބޭފުޅުން ަހޯދުމ ށްޓ ކ އިަގޮތްތ ެކއް ައެުފރުޞ ތު ަގެންދ ވ ނެ. މ ކުރ އްވ މުން

ަދެއްވިަ ަހޯދީ. ަމިފުރުޞ ތު ަބ އިވެރިވުމ ށްޓ ކ އި ަމިބ ހުސްގ ިއ ނުޑވެސް އ ޅުގ 

ައިށީނދެލ ނ ން.ަ ނޑު ައ ުޅގ  ައ ދ ކުރ މުން ަޝުކުރު ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ފުރުޞ ތ ށް

ަަވ އްސ ލ މްަޢ ލ ިއކުމް.

ަ

ަޢިްއޒ ތްތެރިޝުކުރިއްަހުޅުީމދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހިތ ދޫ ައ ެދ، ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޔ 

ަދިމ ވެފ ިއވ ަައިލްޔ ސްަލ ީބސްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ައ އްޑުއ ތޮޅ ށް ަމިހ ރު ަމިހުށ ހެޅުއްވީ ަލ ތީފް ަޙ ސ ން މެންބ ރު

ަމ ރުޚ ބ ަ ނޑު ައ ޅުގ  ަމިއ ށް ަޕެޓިޝ ނެއް. ަގުޭޅގޮތުން ަމ އްސ ލ އ ކ  ވ ރ ށްބޮޑު

ައ  ަެގަކިޔ ން. ަޑީ.އ ރު.ޕީ ަނިސްބ ތްވ  ައެބޭފުޅ  ަހިތ މ ކުރ ން ަވ ރ ށް ނޑު ައ ުޅގ  ދި

ަމިއޮތީަ ަނ ސީބ ކުން ައެހެންނ މ ވެްސ ަނުދޭތީ. ަވޯޓު ަމިއ ށް ަބޭފުޅުން ވ ރ ށްގިނ 

ައ ެދ،ަ ަފ ސްވެފ އި. ަބ ޙުސްކުރުމ ށްޓ ކ އި ަމިފްލޯރގ ިއ ނޑުމެން އ ޅުގ 

ައ ޅު ަދ އިރު ަދިރިއުޅެމުން ަމިޤ އުުމގ އި ނޑުމެން ަބޭނުންވ ައ ޅުގ  ނޑުމެންނ ށް ގ 

ަލިބުން.ަ ަތ ޢުލީމެއް ަރ ނގ ޅު ަލިބުން. ަސިއްޙ ތެއް ަރ ނގ ޅު ަމުޙިންމުކ މ ކީ އެންމެ

ަމިކ ންތ އްތ ްއަ ަސ ލ މ ްތކުރުން. ަވ ބ އިން ަޑްރ ްގގެ ަުޒވ ނުން ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ަޚ އްޞ ކޮށްަ ައެބ ޖެހޭ. ަކުރ ްނ ަމ ސ ްއކ ތްތ ކެްއ ަގިނ ގުނ  ނޑުމެން ައ ުޅގ  ކުރުމ ށް

ނޑުމެްނަަޞިއްޙީ ައ ޅުގ  ަެއބ ހުރި. ަދ ތިތ ކެއް ަގިނ  ަވ ރ ށް ަބ ލ އިރު ދ އިރ އ ށް

ނޑުަނުދ ންނ ވ ނ ންަޤ ސްދުގ އޭ.ަ ވެރިކ މ ށްައ ިއއިރުަކޮންމެވެްސަގޮތ ކުން،ައ ުޅގ 

ަބ ިއވ ރުަ ަވ ރ ށް ަދ ތިކ ެމއް. ަވ ރ ށް ަރޯވެއްޖެ. ަބޭްސގުދ ނުގ ިއ އެސް.ޓީ.އޯގެ

ަހިނގ އްޖެ. ަހުިލވެގެން ައ ދ  ަކުްށވެރިކުރ ަަބޭސްތ ކެއް ނޑު ައ ޅުގ  ަނޫން މިއެއް

ަމީހުންަ ނޑު ަމ ބ  ަރ އްޔިތުން ަމީދޫ ަހުޅުދޫ ަދ އިރ  ަނިސްބ ތްވ  ނޑު ައ ުޅގ  ކ މ ކީ.



  

ަިޞއްޙީަ ަރ ނގ ޅު ަމ ރުކ ޒުން ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ަޮގވ ިއގެން ަކުޑ ކުދިން އ ންހެނުން

ައ ޅުގ  ަމިހ ރު ަހޮސްޕިޓ ލ ށް. ަރީޖ ނ ލް ަހިތ ދޫ ަމިދ ނީ ަނުލިބިގެން ނުޑަޚިދުމ ތެއް

ަބުނެފ އިަ ަގުޅ ފ ިއ ަބ ޔ ކު ައެތ އް ނޑ ްށ ައ ުޅގ  ަހ ފްތ ގ ިއވެސް ަމިދިޔ  ހިތ މ ކުރ ން

ނުޑމެންަބޭނުންވ ަގޮތެްއަ އެބ އިންައެމީހުންަމިހ ރުަދ ންޖެހެނީަފުވ އްމުކ ށޭ.ައ ުޅގ 

ައެކ ންތ އްތ އްަ ަބ ލ  ަސ ބ ބުތ ްއ ަޖެހޭ ަދިމ ވ ން ަމިކ ންތ އްތ ްއ ަމިއިކީ. ނޫން

ައ ުޅގ  ަސ ރިވްސެގަޙ އްލުކުރ ން ަސިވިލް ަސ ރުކ ރ ށ އި ނޑުމެްނގެ ައ ުޅގ  ނޑު

ަހޮސްޕިޓ ލ ށްަ ަހިތ ދޫ ަޮޑކްޓ ރ ކު ައ ރުވ ން. ައިލްތިމ ސްކޮށް މުވ ްއޒިފުންނ ށް

ަތިމ ންނ އ ކ ްށަ ަިވދ ޅުވ ނީ ަޑޮކްޓ ރު ަދެންނެވުމުން ަފޮނުވ ން ަހޮސްޕިޓ ލ ށް ރީޖ ނ ލް

ދެަވ ްއކ ންކޮށްަތިމ ންނ ގެަނުކުރޭނެއޭަހިތ ދޫއ ށްަދ ކ ށް.ަތިމ ންނ ަގެއ ށްަވ ގ ކުަވ 

ަމ އްސ ލ ތ ެކްއަ ައެތ އް ަބިރުން. ަމިތިބެނީ ަޮޑކްޓ ރުން ަވ ގ ށްނ ގ ފ ެނއޭ. އެްއޗެހި

ައެބ އުޅޭ.ަ ަބ އެއް ަހިތްވ ރުދޭ ަމިމ ްއސ ލ ތ ކ ށް ައެބ އުޅޭ، ަމ އްސ ލ ތ ކެއް އިޖުތިމ ޢީ

ަމު ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ަހ އްޔ ުރކޮށް ައުޅޭ ައެކ ްނކ މުގ އި ަބ ލ  ޖްތ މ ޢުަމިކ ންތ އްތ އް

ނޑުމެންަކޮންމެގޮތެްއަހ ދ ފ އިވެސްަކުރ ންަ އ މ ންއ މ ންތ ނ ކ ށްަހެދޭނެަގޮތްައ ޅުގ 

ަބ ދ ލުގ އިަ ަދިއުމުގެ ަހިތ ދޫއ ށް ނޑުހުރ ސްކޮށް ަކ  ަރ އްޔިތުން ަމީދޫ އެބ ޖެހޭ.ަހުޅުދޫ

ަެއއީެއއްނޫންަ ަހިތ މ ކުރ ކ މެއް. ަވ ރ ށް ނޑު ައ ޅުގ  ަދިއުމ ކި ފުވ ށްމުލ ކ ށް

ަ ނޑުމެން ައެމް.ޑީ.ޕީައ ޅުގ  ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަގޮތ ކީ. ަބޭނުންވ  ަކުރ ން މިކ ން

ައެކ ންތ ްއަ ަބޭނުންވީ ނޑުމެްނ ައ ޅުގ  ައ އިއިުރވެސް ަވެރިކ މ ށް ސ ރުކ ރުން

ަިނޒ މެއްަ ަޭބސްކުރެވޭނެ ަތިބެގެްނ ަހުޅުދޫގ އި ަރ ްއޔިތުން ަމީދޫގެ ަހުޅުދޫ ބ ދ ލުކޮށް

ައ  ަޮހވުމުގ އިވެްސ ނިޑއ ށް ަިމގޮ ނޑު ައ ޅުގ  ަބޭނުްނވ ނީަޤ އިމުކުރ ން. ނޑު ޅުގ 

ަމ ރުކ ޒުްނަ ަމީދޫގެ ަހުުޅދޫ ަބ ދ ލުގ އި ަދިއުުމގެ ަހިތ ޫދއ ށް ަރ އްޔިތުން ަމީދޫ ހުޅުދޫ

ަހެދުން.ަ ަގޮތެއް ަބޭސްކުެރޭވނެ ަތިެބގެން ައެތ ނގ އި ަލިބިގެން އެޚިދުމ ތް

ަެއކ ންަ ަމ ސ އްކ ތުން ަމިކުރ  ަގުިޅގެން ަސ ރުކ ރ އި ނުޑ ައ ޅުގ  އިރ ދ ކުރެްއިވއްޔ 

ައަ  ަމިކ ންތ އްތ އްަކ މިޔ ބުވ ނެ. ަސ ރުކ ރ ށް ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ނޑުމެްނނ ށް ޅުގ 

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަޭއގެތެރޭގ އި ަކުރިމ ތިވ މުން. ަދ ނީ ަގޮންޖެހުންތ ކެއް ަވ ރ ށް ކުރުމުގ އި

ަބޭފުޅުންަ ަތިއްބެވި ަވ ޒީފ ތ ުކގ ިއ ައިސް ަހޮސްޕިޓ ލުގ އި ފ ހ ގ ކޮށްލ ނ ން

ަތިބު ައ ޅ ނުލ  ަދިޔ އިރު ަމިހ ހިސ ބ ށް ަގޯްސެވގެންދިޔ ަމިކ ންކ މުން ައެކ ންތ އް މ ކީ

ައިލްތިމ ްސކުރ ންަ ނޑު ައ ުޅގ  ައެބޭފުޅުންނ ށްވެސް ައެހެންވީމ ، ަސ ބ ބު. އެއް



  

ަފުރ ނ އ ިއަ ަބ އެްއގެ ައެތ އް ަމިއީ ަނ ހ އްދ ވ  ަކ މ ކ މ ށް ަސިޔ ސީ މިކ ންތ އްތ އް

ަސ ރުކ ރ އި ަޙ އްުލކުރުމ ށް ަމިކ ންތ އްތ އް ައިްސކ ންދީގެން ަކ މ ކ ްށވ ތީ ަގުޅިފ ިއވ 

ނޑ ްށަ ައ ުޅގ  ައ ދި ައެއީ. ަވ ޖިބ ކީ ައެބޭފުޅުންެގ ަމ ސ ްއކ ތްކުރ އްވ ޭށ، ގުިޅގެން

ައެބ އުޭޅަ ަބޭފުޅުން ަބ ެއއް ަތެރޭގ ިއވެސް ަޑޮްކޓ ރުންގެ ަކ މެއް، ފ ހ ގ ކުރެވުނު

ަބޭފުންނ ށްަ ަމ ސ ްއކ ތްކުރ ްއވ  ަމިކ މ ށް ަގޮތުން ަޖެއްސުންކުރުުމެގ ސ ރުކ ރ ށް

ަބޭރު ައ ދި ައެހެންަމ ސ އްކ ތްނުކުރުމ ށް ަނުދިއުމ ށް ައ އްޫޑއ ށް ަޑޮކްޓ ރުންނ ށް ގެ

ނުޑަ ައ ޅުގ  ައެބޭފުުޅންނ ށްވެސް ަނ ޞޭޙ ތްތެރިވ މުން. ަނުދިއުމ ށް ތ ނ ކ ށް

ައ އިްސަ ަމިޤ އުމ ށް ަކިޔ ވ އިެގން ަޑޮކްޓ ރުކ ން ައެބޭފުޅުން ައޮތީ ދ ންނ ވ ލ ން

ަބ ޔ ކ ށް ަނޫނޭ، ައެދުމ ުކ ައ މިއްލ  ައެޭބފުޅުންގެ ައުޅެނީ ަޚިދުމ ތްކުރ ން

ަޚިދުމ ތްކުރުމުގެަ ަރ އްޔިތުްނނ ށް ނޑުމެްނގެ ައ ޅުގ  ަނޫނޭ. ޖެއްސުންކުރުމ ކ ށް

ނޑުމެންަ ައ ޅުގ  ަނ ހ އްދ ވ  ައެހެން ައެހެންވީމ ، ަޚިދުމ ތްކުރުމުގ އޭ. އިންސ ނީ

ަދީގެްނަ ައެއްބ ރުލުން ައ ނެކ ކ ށް ައެކ ކު ަޚިދުމ ތްދިނުމުގ އި ރ އްޔިތުންނ ށް

ަމ ސ އްކ ތްކުރ ްއވ  ަދީގެން ައ މ ންއ މ ންކ ންައެހީތެރިކ ން ަރ ްއޖޭގެ ނޑު ައ ުޅގ  ށޭ.

ަދިމ ވެފ ިއވ ަ ައ ްއޑުއ ތޮޅުގ އި ަދ ންނ ވ ން ައިލްތިމ ސްކޮށް ަބޭފުޅުންނ ށް ބ ލ ހ އްޓ 

ަމ އްސ ލ ަ ަވ އްކ ންކުރުމުގެ ަވ ގުްނވ ދެ ަގޭެގއ ށް ަމ އްސ ލ ، ބިރުވެރިކ މުގެ

ަމ ސ އްކ ތްކޮށްެދއްވ ށޭ.ައެހެްނވީމ ،ަމިކ ންތ ްއތ ކު ނޑުމެންަޙ އްލުކުރުމ ށް ައ ޅުގ  ން

ަޙ އްލުކުރެވިދ ެނކ މުެގަ ަމިކ ންތ އްތ އް ަމ ސ އްކ ްތކޮށްފިއްޔ  ައެކީ އެންމެން

ަގުނ ަ ަގިނ  ަމިހ ރުވެސް ަސ ުރކ ރުން ައެބ އޮތް. ނޑ ށް ައ ުޅގ  ޔ ޤީންކ ން

ަމިކ ުމގ ިއަ ަސ ރުކ ރ އި ނުޑވެސް ައ ުޅގ  ައެބ ދޭ. ަކުރ އްވ މުްނ މ ސ އްކ ތްތ ެކއް

ަމ ޝްވ ރ ކޮށްފި ަކ ެމއްައެތ އްފ ހ ރު ައެތ އް ަސ ބ ބުން ަމ ޝްވ ރ ތ ކުގެ ައެ ން.

ނޑުމެންގެަ ައ ޅުގ  ަނެތިެގން ަޑޮކްޓ ެރއް ަހ ފްތ ގ އި ަމިދިޔ  ރ ނގ ޅުެވސްެވއްޖެ.

ަމިނިސްޓްރީއ ށްަ ަހެލްތް ައޮފީހ ށ އި ަރ އީސް ަމެންބ ރުންނެއް ައެތ އް ޢިއްޒ ތްތެރި

ަބ ލި ަޚ އްޞ  ައ ންހެނުން ަމިހ ރު ަބ އްދ ލުކުރ ްއވ ިއެގން ަބ ލަ ވ ޑ އިގެން ތ ކ ށް

ައ ންހެނުންގެަޑޮކްޓ ެރްއވެސްަވ ނީަވ ގުތީަގޮތ ކ ށްަހ މ ޖެހިފ އި.

ަ

ުެއްެކވުން: ައ ދެ،ަވ ގުތުަހ މ ެވއްޖެ.ަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ދެ

ަ



  

ައިރ ދ ކުރެްއިވއްޔ ަެއކ ންތ ްއެވސްަރ ނގ ުޅވ ނެ.ަޝުކުރިްއޔ ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަހުޅުީމދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ
ަަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:ަޢިލްޔ ސްަލ ބީބް

ަ

ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްަހ ނިމ ދޫަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުަމުޖްތ ޒް.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަނުކުތ އެއްަަހ ނިމ ދޫަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަނިޒ މީ ނުޑ ައ ޅުގ  ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ްތތެރި ަޝުކުރިްއޔ  ައ ދެ،

ަގޮތ ކ ްށަަްނމ ދުަމުޖްތ ޒްަމުޙ  ައޮޅޭފ ދ  ަމެންބ ރުން ަޢިއްޒ ތްތެރި ަބ އެއް ަމ ޖިލިހުގެ ަމިނެގީ

ަވޯޓުނުދިނީޭއަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމިބ ޙުސ ށް ަމެންބ ރުން ަޑީ.އ ރު.ޕީެގ ަގެންދ ވ ީތެވ. ވ ހ ކ ދ ްއކ ވ މުން

ަ ަގ ވ އިދުގެ ަމ ޖިލީހުގެ ަރ އްޔިތުްނގެ ަގަ 17ަވިދ ޅުވ ީތވެ. ަ)ނ( ަމ އްދ ގެ ިއަވ ނ 

ަހުށ ހެޅޭަ ަމ ޖިލީހ ށް ނޑ ނ ޅ ހ ހިނދ ކު ަކ  ަމ ޖިލީހުން ަގޮތ ކ ށް ައެހެން މިއޮންނ ނީ،

ަބ ޙުސްކުރުމެއްނެިތަ ަމ ޖިލީހުގ އި ަހުށ ހެޅުމ އެކު ަމ ޖިލީހ ށް ަޕެޓިޝ ނެއް ކޮންމެ

ަކޮމިޓީއ ށްަ ަޕެޓިޝ ން ަހުށ ހެޅުމ ށް ަރިޕޯޓެއް ަމ ޖިލީހ ށް ަބ ލ  އެކ މެއް

ަޕެޓި ަބެލެވޭެނއޭ. ަބ ޙުސްކުރ ީނަފޮނުވުނީކ މުގ އި ަމ ޖިލީހުގ އި ަގުޭޅގޮތުން ޝ ނ ކ 

ަބިނ ކޮެށއް.ަ ަމ އްޗ ށް ައެރިޕޯޓްގެ ަހުށ ހެޅުމުން ަރިޕޯްޓ ަކޮމިީޓގެ ޕެޓިޝ ންގެ

ަމިމ ސ އްކ ްތަ ަޭބނުންވީ ަޙ ޤީޤ ތުގ ިއވެސް ނުޑ ައ ުޅގ  ަބޭނުްނވީ، ޑީ.އ ރު.ޕީން

ައ ވ ްސކުރުމުގެަގޮތުން...

ަ

ަ

ަނިޒ ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައެހެންައ ދެ، ައެއީ ަުނގ ންނ ން. ަބ ލ ެއއް ނޑު ައ ޅުގ  ަނުކުތ ެއއްކ މ ށް މ ބެހޭ

ަވ ީނަ ަރ އީސް ަމ ޖިލީހުގެ ަބ ޙުސްކުރެވޭނެކ މ ށް ނޑ އ ޅ އިފިނ މ  ަކ  ގޮތ ކ ށް

ަދ އިރ ގެަ ަމ ތިވެރި ަމިއ ރުވ ނި ަފުރުޞ ތު ަމިހ ރު ނޑު ައ ޅުގ  ައ ދެ، ނިންމ ވ ފ އި.

ަ.ޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޙުސ އިްނަމުޙ ންމ ދ ށް

ަ

ަބ ޙުސްކޮށްަަމ ތިެވރިަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަބޭނުންވ ނީ ަކ ްނކ މ މެދު ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަނުވ ތ ަަޙުސ އިންަުމޙ ްނމ ދުަ ަކުރުންތޯ. ަެއކ ްނ ަނުވ ތ  ަހޭދ ކުރ ންތޯ ަވ ގުތު ަވ ހ ކ ދެްއކުމުގ އި



  

ަކުރ ންޖެަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބ އެއްތޯ، ަކޮްނ ަކުރ ންޖެހެނީ ައެކ ންައެކ ންކ ން ަނުކުރީމ ތޯ ަމީހުން ހޭ

ަމެންބ ރުަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަެއ ަދެންމެ ަމ އްސ ލ އ ކީ. ައ ްސލު ަމިެއއްނޫންތޯ ބޮޑުވ ނީ.

ަގޮްސަ ަކޮމިޓީއ ށް ަޕެޓިޝ ން ަޕެޓިޝ ންގ ިއ ަމި ައ ދެ، ަމިކ ުމގ ިއ އެވިދ ުޅވީ

ަބެލުމ ށްފ ހުގ އިަ ަދެކޮޅު ަމިކ ުމގެ ަުސވ ލުކޮށް ަދ އިރ ތ ކ އި ަކ މ ބެހޭ އެކޮމިޓީން

ަކ މުެގަރިޕޯޓެ ައެހެްނވީމ ، ަގޮތ ކީ. ަރ ނގ ޅު ަމީގ އި ަބ ޙުްސކުރުމުންނޭ ައ އުމުން އް

ޙ ލ ތުައޮޭޅގޮތ ށްަވ ހ ކ ދެއްކުމ ކީަކޮންމެހެންަމ ބޮޑ ށްަބޭނުްނވ ަކ ެމއްނޫން.ައ ެދ،ަ

ަމިހުށ ހެޅުއްިވަ ަލ ޠީފް ަޙ ސ ން ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ހިތ ދޫ

ަމ ރުޙ ބ  ނޑު ައ ޅުގ  ަކޮމިޓީންަަޕެޓިޝ ނ ށް ަގޮސްގެން ަކޮމިީޓއ ށް ކިޔ ން.ައ ދެ،ަމި

ައ އުމ ށްފ ހުގ ިއަ ަސ ފުކޮށް ަމ ޢުލޫމ ތު ަުސވ ލުކޮށް ަކޮށް ދިރ ސ ތ އް

ައެހެންނ މ ވެސް،ަ ަފެނޭ. ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަރ ނގ ުޅވ ނެކ މ ށް ަމ  ބ ހުސްކުރެވުނުނ މ 

ަ ައެބ ހުރި. ަކ ންތ ްއތ ކެއް ަފ ހ ގ ވ  ަޕެޓިޝ ނުން ަމި ނޑ ށް ައ ުޅގ  އ ދެ،ަމިހ ރުވެސް

ަމިަ ަމެންބ ރުވެސް ަޢިްއޒ ތްެތރި ައެ ައ ދި ަފ ރ ތުން ަހުށ ހެޅުއްވި ަޕެޓިޝ ން މި

ވިދ ޅުވެފ އިވ ީނަރ ްއޔިތުންަކ ންބޮޑުވ ންޖެހޭައެތ އްަކ ންތ ްއތ ކެއް،ައެތ ަހިތ ދޫގ ިއަ

ައ ދިަ ަހުށ ހ ޅުއްވ ކ މ ށް. ަމިޕެޓިޝ ން ަހުރީތީ ަހޮސްޕިޓ ލުގ އި ަރީޖ ނ ލް ހުންނ 

ައ ނެއްދުަ ަހުށ ހ ޅުއްވ ްނައެއްުދވ ހުން ަޕެިޓޝ ނެއް ަދ ށ ށްވ ތީވެ ަފެންވ ރު ވ ހ ށް

ަކ ންބޮޑުވ ންޖެހޭނެ.ަ ަވެއްިޖއްޔ  ައެހެން ަޙ ޤީޤ ތުވެސް ައ ދެ، ޖެހިވ ޑ ިއގ ތީކ މ ށް.

ަމިގޮތ ށްަފ ހ ގ ކުރ ަކ ންތ އްތ ުކގެަތެރޭގ އިައ އި.ެއސް.އޯަފެްނވ ރުގެަލެެބއްގ އި...

ަ

ަމެންބ ރުންަވ ހ ކ ފުޅުަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބ އެއް ަދ ތިވ ގޮތ ްށ ަމެންބ ރ ށް ަގެންދ ވ  ދ ްއކ ވ މުން

ައެކ ންަ ައެގޮތ ށް ައެހެްނވީމ ، ަފ ހ ގ ކުެރވިއްޖެ. ނޑ ށް ައ ޅުގ  ވ ހ ކ ފުޅުދ ްއކ ވ ކ ން

ަނުކުރެއްވުމ ށްަދ ންނ ވ ން.

ަ

ައިތުރުަަމ ތިެވރިަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަވ ގުުތކޮެޅއް ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަވ ގުތުކޮޅު ަދިޔ  ައެދެން.ދެންމެ ަކޮށްލ ދެއްވުން

ަލެުބގ ިއަަޙުސ އިންަުމޙ ްނމ ދުަ ަީވއިރުގ އި ަލެބ ކ ްށ ަފެންވ ުރގެ ައ އި.އެސް.އޯ ަލެބ ީކ ައ ދެ،

ަފެންވ ރުަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަނެތިގެން ަޑޮކްޓ ރު ަނުވ ތ  ަޚިދުމ ތްނުދެވޭތީ ަސ ބ ބުން ަނެތުމުގެ ކެމިކ ލް

ަފ ހ ގ ކުރ ްއވ ފ  ަކ ންތ އްތ ކެއް ަމިކ ހ ލ  ަދުވ ހުންަނުދެވޭތީ ައ ދެ، ަިމވ ނީ. އި

ައ ދ އިގެްނަ ަބޭސްފިހ ރ  ައ ދެ، ަކ ންތ އްތ ކެއް. ަކުރ ންޖެހޭ ަހިންގުމުގ އި ދުވ ހ ށް



  

ައެެހންނ މ ވެސް ަހިތ މ އެއް. ަނޫސްބ ޔ ންތ ކ ށްަ، ދިއުމ ކީ އެދުވ ްސވ ުރެގ

ަުދވ ހުންަ ަވ ނީ ަވިދ ުޅވެފ އި ަެވއްޖިއްޔ  ައ ންނ ގޮތުން ަހ ނދ ނ ށް ނޑ ްށ އ ޅުގ 

ަބޭ ަނުލިބުމުގެަދުވ ހ ށް ަބޭސްތ އް ަބޭނުންވ  ަކޮންމެހެން ަނުވ ތ  ަތ ކެތި ނުންވ 

ަމިކ ހ ލ ަ ައެހެންވީމ ، ަހިނގ މުންދ ނެއޭ. ަމިކ ން ަުނވ ނެއޭ. ަކުރިމ ްއޗެއް ދ އްެޗއް

ަމީެގަ ަކ ންނޭނގޭ ަރ ނގ ުޅކުރުން ަމިކ ން ަބ ލ  ައ ސްލ ށް ައެކ ުމގެ ަހުށ ހެޅީމ  ކ މެއް

ނޑުަކޮންމެވެސްަސިޔ ސީަބޭނުމެއްަނެގުމ ށްައ ޅުގަ  ނޑުމެންނ ށް،ަކޮންމެހެންައ ޅުގ 

ަގިނ ފ ހ ރ ްށަ ަދ ންނ ވ ނީކީނޫން. ަމިވ ހ ކ  ަބުނ ނީކީނޫން. ަެއއްފ ރ ތްެވގެން ވ ކި

ަމިކ ންކ ްނަ ަމ ޖިލީހުގ އި ަރ ްއޔިތުންގެ ައެހެންނ މ ވެސް، މިމ ސ އްކ ތްކުެރވެނީ.

ަކުޅުދުއް ައ ދެ، ަގޮތ ީކ. ަރ ނގ ޅު ަކ ންނޭނގޭ ަމ ސ އްކ ްތކުރުން ފުީށަޙ އްލުކުރ ން

ަމިަ ައެފ ހ ގ ކުެރްއވީ ަދެންމެ ަޢ ބްދުލްޣ ފޫރު ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ އުތުރު

ަެވއްޖިއްޔ ަ ަގޮތުން ަވިދ ޅުވި ައޭނ  ަޤ ބޫލުކުރ ނީ. ނޑު ައ ުޅގ  ަކ ންނޭނގޭ، ރޮނގުން

ަގޯސް.ަ ަމިއ ށްވުރެ ަޙ ލ ތު ަހޮސްޕިޓ ލުގެ ަރީޖ ނ ލް ަމިހުންނ  ަކުޅުުދއްފުށީގ އި އ ދި

ަމިކ ންކ  ަޙ އްލުކުރ ންައެހެންވީމ ، ަނުވ ތ  ަހިސ ބ ްށ ަޙ އްލުކުރ  ނޑުމެން ައ ުޅގ  ން

އެންމެންަގުޅިގެންަމ ސ އްކ ްތކުރ ަހިސ ބ ށްަގޮސްފ އިަކ ންނޭނގޭަމިއޮތީ.ަމ ލޭގ އިަ

ައެހެންަ ަނެތިގެން ަހެދެން ަޓެްސޓް ަލެބް ަބ އެއް ަހޮސްިޕޓ ލުން ައ އި.ޖީ.އެމް މިހުންނ 

ަވ ހ ކ  ަވ ޑ ިއގ ންނ ވ  ަކްލިނިކ ށް ނުޑަޕްރ އިވެޓް ައ ުޅގ  ައ ެދ، ަވިދ ުޅވި. ެވސް

ަވ ހ ކ .ަ ަހެދެންނެތް ައެކްސްރޭ ަހޮސްޕިޓ ލުން ައ އި.ޖީ.އެމް ަކީ ަނޫހުން ރޭގ އި

ަހެދެންނެތީ.ަ ައެކްސްރޭ ަނެތިގެންހެން ަސ ފުކުރެވެން ަފިލްމް ަީހވ ނީ ނޑ ށް އ ޅުގ 

ަބޭފުޅ ކުަ ަކޮންމެވެސް ަވ ހ ކ އެްއވެްސ ަކުރިމ ތިވ  ަދ ތިތ އް ައިޤްތިޞ ދީ އެހެންވީމ ،

ަފ ހ  ައެކ މ ުކ، ަދ ތިތ އ03ަަްގ ކުރެްއވި. ައިޤްތިޞ ދީ ަތެރޭގ އިެވސް އ ހ ރުގެ

ަނެތިގެންަ ަނެގެން ައެކްސްޭރެއއް ައެކ މ ުކ، ަކ ންނޭނގޭ. ަހުންނ ނެ ކުރިމ ތިވެފ އި

ަނުހެދިަ ައެކްސްރޭ ަެއނގޭ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަހ ލ ކުވެގެން ަމެޝިން ައެްކސްރޭ ައެ ނުވ ތ 

ަސ  ައެހެންނ މ ވެސް،ަފިލްމު ަޓެސްެޓްއަހިނގ އިދ ނެކ ން. ަލޭގެ ފުކުރެވެްނަނެތިގެން

ަމިއީަ ަވެއްޖިއްޔ  ަދ ކ މ ށް ަހިސ ބ ށް ައުޅޭ ަމިހެން ަނެތިގެްނ ަކެމިކ ލްކޮޅެއް ހ ދ ނެ

ނޑުަިހތ ށްއ ރ ނީަ ނޑުމެންަވިސްނ ލ ންޖެހޭަކ މެއް.ައ ދެ،ައ ޅުގ  ވ ނ 7653ަައ ޅުގ 

ަ ަނ ދޭބ އޭ. ަދ އްޗެއް ައިޤްތިޞ ދ ކ ށް ަދުނިޔޭގެ ައ ހ ުރ7655ަައ ހ ރު ވ ނ 

ވ ނ ައ ހ ރުަމުޅިައޭޝިއ އ ށ7665ަަްޤްތިޞ ދީަމ އްސ ލ ތ ކެއްަުކރިމ ތިނުވޭބ އޭ.ައި



  

ައިޤްތިޞ ދީަ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ައެހެންވީމ ، ަކުރިމ ތިނުވޭބ އޭ. ަދ ތިތ ކެއް އިޤްތިޞ ދީ

ަހުންނ ަ ަމިކ ންކ ން ަޙ ލ ތ ިއ ަކ ންކ މުގެ ަދ ްއކ އިުރވެސް ަވ ހ ކ  ދ ތިތ ކުގެ

ަވި ަވ ރ ކ ށް ަކޮންމެވެސް ަމިކުރިމ ތިވ ަގޮތ ށްވެސް ަޤ އުމ ށް ައ ދި ސްނ ިއގެން

ަވ ހ ކ ދެކެވޭކ ުމގ ިއެވއްޖެއްޔ ަ ަވިސްނ ިއގެން ަމ އްޗ ށް ަޙ އްލުކުރުމުގެ މ އްސ ލ ތ އް

ަފެނުންަ ަޙ އްލު ަމ އްސ ލ ތ އް ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަހީވ ނީ ނޑ ށް އ ޅުގ 

ައ ވ ްސވ ނެހެން.ަޝުކުިރއްޔ .

ަ

ަމެންބ ރުޝުކުރިއްަހޯރ ފުށީަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުައ ްޙމ ދުަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހިތ ދޫ ަރ ީއސް. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަޔ 

ޙ ސ ންަލ ޠީފްަމިމ ޖިލީހުގެަސ މ ލުކ މ ށްޓ ކ އިަިސއްޙީަިޚދުމ ތްތ ކ ށްަދ ތިވެފ އިވ ަަަރ ޝީދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަޝުކުރުދ ންނ ވ ން.ަ ަހުށ ހ ޅުއްވ އިެދއްީވތީ ަިމޕެޓިޝ ން ނޑިވ ުޅގ އި ަދ  މިމުހިންމު

ަހުށ ހެޅުއްިވަހ  ަޕެޓިޝ ން ަމި ަދެރ ވ ން ަހިތ މ ކޮށް ނޑު ައ ޅުގ  މ އެހެންމެ،

ައުޅޭތީ.ަ ަތ ޢ ރުޟުވުމެއް ަބޮޑު ަވ ރ ށް ަރޫޙ އި ަމ ޤްޞ ދު ަމެންބ ރުގެ ޢިއްޒ ތްތެރި

ަޕެޓިޝ ންަ ަމި ައ ދި ަބ ޙުސްކުރުމ ށް ަޕެޓިޝ ނ ށް ަމި ަމިދެންނެވީ ނުޑަމިހެން އ ޅުގ 

ަ ަމި ަގެނ އުމ ށް ަސ މ ލުކ މ ށް ަވޯޓުނުދެްއވ ތީަމިމ ޖިލީހުގެ ަެމންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ައ ދިަ ަމެންބ ރ ކު ަޢިްއޒ ްތތެރި ަެއްއވެސް ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަވ ހ ކ . ަހިތ މ ކުރ  މިކ މ 

ަމ ޤްޞ ދެއްނޫން.ަ ނުޑގެ ައ ޅުގ  ައ ދި ަމ ޤްޞ ދެއް ަމ ޖިލީހުގެ ަޢިއްޒ ތްތެރި މި

ައެއްބ ޔ ކުައ ެނއްބ ޔ ކ އިަދިމ އ ށްައިނގިލިަދިްއކުރުމ ކީ...

ަ

ަޙ ސ ންަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:ަރިޔ ސ ތުން ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްެތރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހިތ ދޫ ަނުކުތ އެްއ ނިޒ މ ބެހޭ

ަލ ޠީފް.ަ

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަވޯޓުނުދިންަހިތ ދޫަދެކުނުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ނޑު ައ ޅުގ  ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ަދެްއކެވި ަވ ހ ކ ފުޅު ަދެންމެ ަމިހ ރު

ަެއްއވެްސަަައްެކވުން:ޙ ސ ންަލ ޠީފްަވ ހ ކ ދެ ައެްއގޮތ ކ ްށވެސް ަހިތ މ ކުރ ން. ަބޮޑ ށް ަވ ރ ްށ ަވިދ ޅުވީތީ ވ ހ ކ ެއއް

ައެބޭފުޅ ކ ްށަ ަކ މެއް ަދިމ ވ  ައެބޭފުޅ ކ ށް ައެނިގވ ޑ އިނުގ ްނނ ވ ނެ. ބޭފުޅ ކ ށް

އެނިގވ ޑ އިގ ންނ ވ ނީ.ައެހެްނވީމ ،ަެއގޮތ ށްަެއވ ހ ކ ފުޅުަެދއްެކވީތީަވ ރ ށްަބޮޑ ށްަ



  

ަ ަެއވ ހ ކ ަދެރ ވ ން. ައޮތީތީ ަގެެނސްފ އި ަސ މ ލުކ މ ށް ައެމ ްއސ ލ ގ އި ނޑު އ ުޅގ 

ނޑ ކީަމ އްސ ލ ަހުށ ހެޅިަފ ރ ތް.ައެހެންވީމ ،ައޭެގަ ތ ކުރ ރުކޮށްަދ ންނ ވ ން.ައ ުޅގ 

ަެއްއވެްސަ ަެއވ ހ ކ  ަޤ ބޫލެއްނުކުެރވޭ. ަކ މ ކ ށް ައިސްތިްސނ ވ ނެ ަގޮތ ކ ށް އެްއވެސް

ަފ ރ ތ ކުންަޤ ބޫލެއްނުކުރ ނެ.

ަ

ަ

ަމީގެކުީރގ އިަަަޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:ރި ަތިމ އްސ ލ  ަެއއީ ަބ ލ އެއްނުގ ންނ ން. ަނުކުތ އެއްކ މ ކ ށް ނިޒ މ ބެހޭ

ައ ނެްއކ ަ ަޖ ވ ބުދެްއވ ފ ިއވ ކ މ ކ ށްވ ތީ. ަވ ިކގޮތ ކ ށް ަރ އީސް ަމ ޖިލީހުގެ ހުށ ހެޅި

ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ަރ އްދުދެްއވުމ ކީެވސް ަވ ހ ކ ފުޅ ްށ ަމެންބ ރ ކ ށް

ަވ ހ ކ ފުޅުަ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެިރ ަދ އިރ ގެ ަހޯރ ފުށީ ައ ެދ، ނެގޭނެކ މެއްނޫން.

ަކުރިއ ށްަގެންެދވުންައެދެން.ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަރ ީއސް.

ަ

ަދ ންނ ވ ކ ށްަަހޯރ ފުށީަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަެއއްގޮތ ކ ށްވެސް ަހ މ  ނޑު ަރ ީއސް.ައ ުޅގ  ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަބޭފުޅުްނަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:ައ ްޙމ ދުަރ ޝީދު ަގިނ  ަެއކ މ ކު، ަކ މެކޭ. ަވީ ައިޚްތިޔ ރެްއގ އި ަބޭފުޅެްއގެ ައެއްވެސް ނެތީމު

ަނޫން.ަ ައިޚްތިޔ ރ ކު ނޑު ައ ޅުގ  ަހުންނ ނީ ަފ ހ ރ ށް ަގިނ  ނޑުެވސް ައ ުޅގ  ނުވ ތ 

ނުޑގެަ ައ ޅުގ  ަފިތ ކ ށް ަނުފިތޭ ަޕ ޓީން ަހުންނ ނީ. ަކ ންތ އްތ ްއ ަރޫުޚގ ިއ ޕ ޓީގެ

ައެހެންމެަައ ތެްއވެސް ަހ މ  ަގޮތް. ަޢ މ ލުކުެރވޭ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަހ މ  ަމިއީ ނުދޭ.

ަޕ ޓީަ ަޖުމްހޫރީ ަވިޔ ްސ ަމެންބ ރުން ަޑީ.އ ރު.ޕީެގ ަިވޔ ސް ަމެންބ ރުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ަމިހެންދ ތީަ ަހ މ  ަޢ މ ލުކުރ އްވ މުން ަމިމ ޖިލީހުގ އި ަމިވ ގުތު ަވިޔ ސް މެންބ ރުން

ަނުބު ނޑު ައ ޅުގ  ަފެންނ ތީ ައެހެން ނޑ ށް ަބުނެވެނީ.ައ ޅުގ  ައުޅުނ ސް ނ ން

ނޑުމެްނެގައެއްވެސްަމެންބ ރެްއގެަރޫޙުަހުރެގެންނުވ ނެަމިއ ދުަ ހ މ އެހެންމެ،ައ ޅުގ 

ައ ނެްއަ ައެއްފ ރ ތް ަމ ލ މ ތް ައެކ ންތ އްތ ުކގެ ަދ އްކ  ަވ ހ ކ  ަކ ންތ އްތ ުކގެ ނުވ 

ަމ ޒީަ ަކ މ ކީ ައެނގޭ ަޔ ޤީނުންވެްސ ަހ މ  ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަރ އްދުކުރުމ ށް. ަފ ރ ތ ކ ށް

ަމ ޒީގ ިއަ ަދ ތިވީ ަޚިދުމ ތްތ ކ ށް ަިޞއްޙީ ައޮތްކ ން. ަވެފ އި ަމިހެން އިޙުމ ލުވީތީ

ައުފުލ ންޖެހޭަ ަމިންވ ރ ށް ައުފުލ ންޖެހޭ ަބ ޔ ކު ައުފުލި ައެޒިންމ  ަބ ޔ ކު ވެރިކ ންކުރި

ަދިވެހިރ އްޖޭެގަ ަމި ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ަމިއީ ަނުކުރެުވނީމ ކ ން. ަމިކ ން ނޑ ށް މިންގ 

ަސ ރ ޙ އްދެއްގ ިއވެ ނޑުަހުރިހ  ައ ުޅގ  ަހ މ އެހެންމެ، ަކ ންތ އްތ ކެއް. ައުޅޭ ަހ މ  ސް



  

ައިހ ވ ންދިއްޕުޭޅަ ަމިއީ ައުިލގ މު. ަތުރ ކުނު، ަހޯރ ފުށި، ަދ އިރ  ތ މްސީލުކުރ 

ަމ ީޒގ ިއަ ަރ އްޔިތ ކު ަކިތ ންމެ ަމިސ ރ ޙ އްދުގެ ަުއޅޭީނ. ަިކޔ އި ޖިއޮގްރ ފިކ ލީ

ަތެރޭގ އިަ ަދ ތުރުފ ތުރުގެ ައެބ ހުރި. ަވިހ ފ އި ނޑުމ ްއޗ ށް ައ ނދިރީގ އި.ަކ  ަކ ނު .

ައ ނދިިރަ ަހިތ މ ވެރި ަމިއީ ަވިސްނ ވ . ަމެންބ ރުން ަޢިއްޒ ތްެތރި ަވިސްނ ވ . ނިކ ން

ަސ ރ ޙ އްދުގ ިއަ ަމި ައ ންނ ނީ ަދިމ ވ މުން ަމ އްސ ލ  ަދ ތި ަމި ަދިމ ވ  ރެއެްއގ އި

ަދ އިރ ެއްއގ ިއަ ައެއްވެސް ަދިނުމުގެ ަޚިދުމ ތް ަޞިއްީޙ އިހ ވ ންދިއްޕުުޅގ އި

ަޚ އްޞ  ަމިކ ންަައ ންހެނުންގެ ަނެތް. ަޤ އިމުކުެރވިފ އި ަވ ސީލ ތެއް ވިްއސޭނޭ

ަވެފ އިނޫން.ަ ަމިކ ން ަސ ރުކ ރ ކުްނ ަކުީރގެ ަމިސ ުރކ ރ ކުން، ައޮތީކީ ނުވެފ އި

ަވ ިކަ ަިދއްކޮށް ައިނގިލި ަވ ިކަސ ރުކ ރ ށް ައޮީތކީ ަިދއްކުރުމުގ އި ައިނގިލި މިކ މެއް

ައ ޅުގ  ަމ ޤްޞ ދެއްނޫން ަުއޅުވުމުެގ ަބްލޭމް ަބޮުލގ ިއ ަބޭނުންވ ީނކީ.ަބ އެްއގެ ނޑު

ަސ ރުކ ރ ކުްނވެްސަ ަޮއތް ައ ންނ ން ަމިސ ރުކ ރުގޮްސަދެން ައ ދި މިސ ރުކ ރުންވެސް

ަިސއްޙީަ ަދެއްވ އިގެން ައިްސކ ން ަޞ ރ ޙ އްދުތ ކ ކ ށް ަހުރިހ  މިދިވެހިރ އްޖޭގެ

ަބޭނުންވ ަ ަބޮޑު ަެއންމެ ނޑު ައ ޅުގ  ަޤ އިމުކުރުމ ކީ ަހ ރުދ ނ ކޮށް ވ ސީލ ތްތ އް

ައެހެން ަހ މ  ަޢިއްޒ ތްތެރިަކ ންތ އް. ައެންމެހ  ަމ ޖިލީހުގެ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމި މެ

ައ ެނއްަ ައެއްބ ޔ ކު ައެެދން ނޑު ައ ުޅގ  ައ ދޭހ އެއްކޮށް ަވ ރ ށް ައ ރިހު މެންބ ރުން

ަމ ސ ްއކ ތްކޮްށަ ަުގޅިގެން ަބ ދ ލުގ އި ަމ ލ މ ތްކުރުމުގެ ަދިއްކޮށް ައިނގިލި ބ ޔ ކ އި

ަރޫޙުގ  ަމ ތް ަމ ޤްޞ ދުގ އި ަމ ތް ަޙ ސިލުކުރުމުގެ ަކ މ ށްަކ މެއް ަމ ސ އްކ ތްކުރ ނޭ އި

ނުޑައުންމީދުކުރ މޭ.ައ ދިަމިަޕެޓިޝ ންގެަމ ޤްޞ ދ ީކައ ދިަމިަޕެޓިޝ ނ ށްަ އ ޅުގ 

ަމިރ އްޖޭގ ިއަ ަމިކ ން ަބޭނުމ ކީވެސް ަމިވޯޓުދިން ައެމް.ޑީ.ޕީްނ ނޑުމެން އ ޅުގ 

ަމ ޒީވެދިޔ ަތ ުނގ އިަބ ޔ ކުައިްޙމ ލުވީތީަމިކ ންަނުވެފ އިައޮީތމ ....

ަ

ަޙުސ އިންަަަކ ެދއްެކވުން:ރިޔ ސ ތުންަވ ހ  ަނިހ ން ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަވިލިމ ފ ންނުގެ ަނުކުތ އެްއ ނިޒ މ ބެހޭ

ަމ ނިކު.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަޕެޓިޝ ނަ ަވިލިމ ފ ްނނުަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަުހށ ހެޅިފ އިވ  ަމިއ ދު ަމ ޖިލީހުގ އި ަޢިްއޒ ތްތެރި ައ އްސ ލ މްޢ ލ ިއކުމް.



  

ަތ ފ ތުަބެަނިހ ންަުޙސ އިންަމ ނިކުަ ަހ މ  ަމެންބ ރުން ައެމް.ޑީ.ީޕގެ ަގެންދ  ަވ ހ ކ ފުޅުދ ްއކ ވ ުމން ަހޭގޮތުން

ަމެންބ ރުންަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޑީ.އ ރު.ޕީ ަމިއީ ަގެންދ ވ ނީ ަވިދ ޅުވ މުން ަތެދުވެވ ޑ ިއގެން މެންބ ރުން

ަމެންބ ރެއް.ަ ަޑީ.އ ރު.ޕީގެ ަހުށ ހެޅުއްވީ ަޕެޓިޝ ން ަިމ ަޕެޓިޝ ނެކޭ. ތ އީދުނުކުރ 

ަމިއ ދުަައެވ ހ ކ  ަނޫން. ަވ ހ ކ އެއް ަފ ހުގެ ަވ ހ ކ އެއް ައިހުގެ ައ ެދ، ދ ންނ ވ ލ ން.

ައ ުޅވ ފ އިަ ައ ިއ.ޖީ.އެމް.ެއްޗަހޮސްޕިޓ ލުގެަެއކްސްރޭަރޫްމގެަބޭރުގ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ަހުއްޭޓަ ަކުރީގ އި ަވ ހ ކ . ަނެގެން ަެއކްސްރޭ ަވ ހ ކ . ަނެތް ަެނގެން ައެކްސްރޭ އެއޮތީ

ައެކްސްރޭަނެތޭަނެނގޭކ ށްަިމއ ދު.އެކްސްރޭަމެޝިނެއްައިނގޭތޯ.ަ

ަ

ަ

ަނުކުތ އެްއކ މ ކ ށްަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަިނޒ މީ ނޑު ައ ޅުގ  ައެދެން. ައިށީނދެވ ޑ ިއގެންދެްއުވން އ ދެ،

ަވ ހ ކ އ ްށަ ަދ އްކ ވ މުްނގެންދ ވ  ަމެންބ ރުން ަދެން، ަުނގ ންނ ން. ބ ލ އެއް

ައޮ ަނެގުމ ކީ ަނުކުތ  ަނިޒ ީމ ަގޮތުން ައެހެންވީމ ،ަރ އްދުދިނުމުގެ ންނ ކ މެއްނޫން.

ނޑުައެހެންަެއްއވެސްަޭބފުޅ ކ ށްަނިޒ މީަނުކުތ ެއއްަނ ރުވ ނ ން.ައެހެންވީމ ،ަ އ ޅުގ 

ައެދެްނަ ަނިންމ ވ ލ ދެއްވުން ަވ ހ ކ ފުޅު ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ހޯރ ފުށީ

ަމިހ ރުަހުސްވ ގުތުވެސްަޖެހިފ އިވުމ އެކު.ަ

ަ

ނޑ ށްަެގއްލިގެންދިޔ ަވ ގުތުކޮޅުަޢިަހޯރ ފުށީަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ައްޒ ތްތެރިަރ ީއސް،ަވ ރ ށްައ ދޭހ އެްއކޮށްައ ޅުގ 

ަުނވ ތ ަައ ްޙމ ދުަރ ޝީދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޕ ޓީއ ކ ށް ަެއްއެވސް ަމިތ ކު ނެޑއް ައ ޅުގ  ައުންމީދުކުރ ން. ލިބޭނޭކ މ ށް

ަމިދ ންނ ވ  ނުޑ ައ ުޅގ  ަދިކެއްުނކުރ ން. ައިނިގއްެޔއް ަބޭފުޅ ކ ށް ނީައެްއވެސް

ަ ަދިގު ަވޭތުވެިދޔ  ަމިހެނ03ަަްމ ޒީގ އި ައިހުމ ލުވީތީ ނޑުމެންނ ްށ ައ ޅުގ  އ ހ ރު

ަދިމ ވެފ އިަމިއޮތީ.

ަ

ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްަވިލިމ ފ ންނުގެަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރު.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:ަ

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަމެޝިންަވިލިމ ފ ްނނުަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ައެްކސްޭރަައެކްސްރޭ ަބ ންދުކޮށްފިއޭ. ަމިއ ދު ައިނގޭތޯ. ަނެތޭ ަމިއ ދު

ަނެގޭކ ށްަނެތޭ.ަައ ްޙމ ދުަނިހ ންަޙުސ އިންަ



  

ަމ ނިކުަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:

ަ

ަ

ަނުކުތ އެއްކ މ ްށަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަނިޒ މ ބެހޭ ައ ެދ، ަދ ންނ ވ އިފިން. ަކުރިންވެްސ ނޑު ައ ޅުގ  އ ދެ،

ަބ ލ އިުނގ ންނ ން ނޑު ަގެންދ ައ ޅުގ  ަދ އްކ ވ މުން ަބޭފުޅ ކު ައެއްެވސް ައ ދި .

ަމިހ ރުަ ައެހެންވީމ ، ަނޫން. ައޮތްކ ެމއް ައެރ އްދުދެްއވުމ ކީ ަގުޭޅގޮތުން ވ ހ ކ ފުޅ ކ އި

ހޯރ ފުށީަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެިރަމެންބ ރުގެަވ ހ ކ ފުުޅވެސްަވ ގުތުހ މ ވެފ އިަވުމ ެއކުަ

ނޑުަމިހިސ ބުންަ ައްައ ުރވ ން.ަމިނެޓްގެަހުސްވ ގުތުކޮޅ03ަަެއ ޅުގ 

ަ

 ]ށ77733ަްނ73703ަަްއިންޓ ވ ލްަ[

 

ނުޑަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ނޑުަޖ ލްސ ަފ ށ ނ ން.ަފުރ ތ މ ައ ޅުގ  `.ަހުސްވ ގުތުކޮޅ ށްފ ުހައ ޅުގ 

ައ ޙްމ ދުަ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެިރ ަދ އިރ ގެ ަކެނދިކުޅުދޫ ަމިއ ރުވ ނީ ފުރުޞ ތު

ށީަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ްތތެރިަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަޢީސ އ ށް.ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ ެއއް،ަހޯރ ފު

ަރ ޝީދު.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ނޑުަހޯރ ފުށީަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ައ ުޅގ  ަެނގީ ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މީ ނޑު ަރ ީއސް.ައ ުޅގ  ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަައ ްޙމ ދުަރ ޝީދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބ ީކ ައ ދި 9ަަވ ހ ކ ދ ްއކުމުގ އި ނުޑގެަމިނެޓެއްހ އިރު ައ ުޅގ  އޮންނ ނެކ މ ށް

ަދ ންނ ވ ލ ްނަ ައ ދޭހ އެކު ަވ ރ ށް ަވ ގުތުކޮޅުެދއްވ ތޯ ަބ ކީ ައެ ަދ އްކ ތީ ސްޓޮޕްވޮޗުން

ަކ މ ށް.

ަ

ަ

ަމިހ ރުަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަދ ންނ ވ ލިން ނުޑ ައ ުޅގ  ނޑ ލ މުން ަމެދުކ  ަޖ ލްސ  ައޭރު ނޑު އ ޅުގ 

ަހ  ަވ ގުތު ަމެންބ ރުގެ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަކެނދިކުޅުދޫަހޯރ ފުށީ ައ ދެ، މ ވެފ އިވ ކ މ ށް.

ަދ އިރ ގެަމެންބ ރުަވ ހ ކ ފުޅުަުކރިއ ށްގެންެދވުންައެދެން.



  

ަ

ަފުރ ތ މ ަަކެނދިކުުޅދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަވ ހ ކ ކޮޅު ނުޑ ައ ުޅގ  ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެިރ ަޝުކުރިއްޔ 

ަމިައ ްޙމ ދުަޢީސ ަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަހ މ  ނޑު ައ ުޅގ  ަސ ފުކޮށްލ ދޭންަފ ށ އިގ ތުމުެގކުރިން ަކުޑ ެއއްެޗއް ތ ނުގ އި

ަދ ްއކ ވ މުްނަ ަވ ހ ކ ފުޅު ަމެންބ ރުން ަޢިއްޒ ތްތެރި ަބ ެއްއ ަމިތ ނުގ އި ބޭނުން.

ަވ ހ ކ .ަ ަމެޝިނެއްގެ ަެއކްސްޭރ ައ އި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ަދ އްކ ވ އިފި ވ ރ ށްގިނ އިން

ައ އި.ޖީ.އެމް ަގޯސްނޫންކ މ ށްވ ންޏ  ަމ ޢުލޫމ ތު ަލިބިފ އިހުރި ނޑ ށް .އެްޗގ އިައ ޅުގ 

ަ ަމެޝިނ ކީ ަެއކްސްރޭ ަބޭނުންކުރެވެމުންދ  ަގެނެވިފ ިއ9334ަަމިވ ގުތު ައ ހ ރު ވ ނ 

ަމިހ ރ ކުއެއްަ ަމޮޑެލެއް. ަމުސްކުިޅ ަކުރީގެ ަވ ރ ށް ަމެޝިނެއް. ައެކްސްރޭ ހުރި

ަމެޝިންެގަ ައެކްސްޭރ ަމޮޑެލްެގ ައެ ަބްރޭންްޑގެ ައެ ަމ ކެޓުން އިންޓ ރނޭޝ ނ ލް

ަދ ިތކ މެއްކ  ަހޯދުމ ކީވެސް ައޮތީ.ަސްޕެއ ރ ަލިބިފ އި ަމ ޢުލޫމ ތު ނޑ ށް ައ ުޅގ  މ ށް

ަމިސ ުރކ ރުަ ައެއީ ަޙ ލ ތ ީކ ަިޞއްޚީ ަރ އްޖޭގެ ަވ ހ ކ އ ީކ ަމިއުޅޭ ދ ންނ ވ ން

މ ސްދުވ ހުގެަތެޭރގ އިަމިޤ އުުމގ އިަކްރިއޭްޓވެފ އިައޮތ5ަަްވެރިކ މ ށްއ އިސްަމިދިޔ ަ

ަލ ންދޫ،ަމ ޅޭންދޫ ަދ އިރ ގ އި ަނިސްބ ތްވ  ނޑު ައ ޅުގ  ކެނދިކުޅުދޫ،ަ،ަޙ ލ ތެއްނޫނޭ.

ަމ ރުކ ޒުތ އް.ަ ަސިއްޙީ ައެބ ހުރި ަރ ށެއްގ އިވެސް ަމިހުރިހ  ަކުޑ ފ ރީ ހެނބ ދޫ،

ަހުރީަ ަބ ދ ލުވެފ އި ަމ ރުކ ޒ ްށ ަސިއްޚީ ަޕޯސްޓުން ަހެލްތު ައެބ ހުރި. ނ ންބޯޑް

ައިންތިޚ ބ ށްަ ަބޭފުޅ ކު ަކޮންމެވެްސ ަސ ރުކ ރުގެ ަދިމ ކޮށް ައިންތިޚ ބ ކ  ކޮންމެވެސް

ަރ  ަހޯދ ންވެގެްނ ަމ ރުކ ެޒްއަތ އީދު ަސިއްޚީ ަރ އްޔިުތން ަކުރިމ އްޗ ްށގޮސް ްއޔިތުން

ަނ ންބޯޑްަ ަފޮނުވ  ަހ ދ ފ އި ަނ ންބޯޑެއް ަމ ލެއ އިސްފ އި ަބުނީމ  ަބޭނުމޭ މިރ ށ ށް

ަމ ުރކ ޒ ކ ިއަ ަސިއްޚީ ަމ ރުކ ޒު. ަސިއްީޚ ަހިއްޕ ހެން ަޕޯސްޓ ެރްއ ަޖ ހ ނީ. ބޭރުގ އި

ައެއްވެަ ަލިބެންހުރި ަޚިދުމ ތެއް ައެްއވެސް ަކުޑ ފ ީރެގައެކ ީށގެންވ  ަނެތް. ަތ ނެއް ސް

ަބޭނުންކުރ ަ ަބޭސްއ ޅ ން ަކުޑ މިނުން ައެންމެ ައޮތީ. ައިންތިހ ގ އި ޙ ލ ތު

ަިމަ ަޙ ލ ތު ަމިޤ އުމުގެ ައޮތީ.ަމިހިސ ބ ށް ަޙ ލ ތެއްގ އެއްނޫން ނޑުވެްސަލިބޭ އ ންިގގ 

ަ ަމި ަމިތ 5ަަދިޔ އީ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަސުވ ލެއް. ަކުރ ންޖެހޭ ަމިއީ މ ސްދުވ ހުތޯ.

ަައ ުޑއ ހ އިފިން ަލިބެންޖެހޭ ަފ ރ ތްފ ރ ތުން ައެކި ަކުންފިތ ކުން ަެއކި 7ަސ ރުކ ރ ށް

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ަކުރިއ ށްދ ވ ހ ކ . ަމިހ ރުވެސް ަޝ ރީޢ ތް ަރުފިޔ ގެ ބިލިޔ ން

އ ހ ރުަދުވ ހުގެަކުިލ72ަައިހ އްދުވ ހުނޫންތޯަމިތ ަދެއްކީަރިސޯޓްތ އްަކުއްޔ ށްދީފ އިަ

ަމިސ ރުަ ަވ ހ ކ . ައޮްތ ަނ ގ ފ ިއ ަސިއްީޚައެްޑވ ންސްއ ށް ަޤ ބޫުލކުރ ނީކީނޫނޭ ކ ރު



  

ަޤ ބޫލުކުރ މޭަ ައެބ  ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަޚިދުމ ތެއްކ ން. ަމުހިންމު ަކިހ  ައެއީ ޚިދުމ ތ ކީ

ައެްއަ ަބޮޑު ައެންމެ ަބޭނުންވ  ަދިރިހުންނ ން ައިްނސ ނ ކު ައެއީ ަޚިދުމ ތ ކީ ސިއްޚީ

ަޙ ލ ތ ކުންަ ަނެތް ަޤ އުުމގ އި ަކުރ ނީ. ަކީއްތޯ ަެއކ މ ކު ަޙ އްުޤކ މ ށް. އ ސ ސީ

ަމިއުޅޭަކި ަދ ންނ ވ ން ަނެްތ. ަފ އިސ ެއއް ަމިޤ އުމުގ އި ަކުރ ނީ. ައެކ ން ހިނެއްތޯ

ަމިއޮތްަ ަމިއ ދު ަނ ގ ންޖެހެނީކީ ަޒިންމ  ަމިކ މުގެ ަހ މ އެކ ނި ވ ހ ކ އ ކީ

ައ ދިަ ނެޑއް ައ ޅުގ  ަކ މ ކ ށް ަޒިންމ ނ ގ ންޖެހޭ ަމިސ ރުކ ުރ ސ ރުކ ރެއްނޫނޭ.

ަދިޔ  ަނިމިގެން ަވެިރކ މެއް ަދިގު ައެއްަޤ ބޫލެއްނުކުރ މޭ. ަމުހިންމު ައެންމެ އިުރގ އި

ަދިގުަ ަމިހ  ަމިޤ އުމުގ އި ަެއއީ ަނެތްކ މީ ަޤ އިްމޮކށްދެވިފ އި ަޤ އުމުގ އި ޚިދުމ ތް

ަދ އްކ ނީަ ަކ މެކޭ.ަދެން ަޒިންމ ނ ގ ންޖެހޭނެ ަވެރިކ ްނކުރިަސ ރުކ ރުން މުއްދ ތެއްގ އި

ަނުލި ަިޚދުމ ތްތ އް ަގ އި ައ އި.ޖީ.އެމް.އެޗް ަތިބެގެންނޭ ަމީހުން ބެނީ.ައެމް.ޑީ.ޕީ

ަިސޔ ސީަ ަމިސ ރުކ ރުގެ ަމީހުންނެއްނޫނޭ. ައެމް.ޑީ.ޕީ ަތިބީ ަގ އި އ އި.ޖީ.އެމް.ެއޗް

މ ޤ މުތ ކުގ އިަތިބިަމީހުންނެއްނޫނޭައ އި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގެަމުޅިަހުރިހ ަމ ޤ މުތ ކެއްގ އިަ

ނޑުމެންވެސްަދުވ ލ ކުަދެފ ހ ރުަދ ތ ނެއްގެަ ތިބީކީ.ައ އި.ޖީ.އެމް.އެޗްަތިިކޔ ނީައ ޅުގ 

ައެ ަނުލިބޭަވ ހ ކ . ައެއްބ ރުލުން ަމުވ އްޒ ފުންެގ ަސ ރވިސް ަިސވިލް ައެތިބ  ތ ނުގ އި

ަދ އްކ ަ ަމީހުން ަފ ހ ރ ކު ައެތ އް ަދުވ ލ ކު ައ ުޑއ ހ ން ައެބ  ނޑުމެން ައ ުޅގ  ވ ހ ކ 

ަދ އިރ ގެަ ަނިސްބ ތްވ  ނޑު ައ ުޅގ  ަމިހ ރުވެސް ަމިުއެޅނީ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ވ ހ ކ .

ައެއްނ ރުހ ކުަ ަިތބި. ަނ ރުހުން ަދެ ަނ ރުހ ކުަަލ ންދޫގ އި ައެތ ނ ށް ބ ލިެވގެްނ

ަރުހުމ ނުލ ަ ަމުވ އްޒ ފެްއގެ ަބުނ ގޮތުން ަޤ ނޫނު ަސ ރވިސް ަސިވިލް ނުގެންދެިވގެން.

ައެއްތ ނުންައ ެނއްތ ނ ށްަވ ގުީތގޮތުންވެސްަބ ދ ލުކުެރވޭކ ށްޯނޭވ....

ަ

ައ ދެ،ަވ ގުތުހ މ ެވއްޖެ.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަމުވ އްޒ ފުން.ަކެނދިކުުޅދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަސ ރވިސް ަސިވިލް ަތިބީވެސް ައިްސކޮށް ަހޮސްޕިޓ ލްގ އި ައ ތޮޅު

ަައ ްޙމ ދުަޢީސ ަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައެހ ލުގ ިއކ މެއް. ަހުރީ ަމ ރުކ ޒުތ ްއ ަސިއްޚީ ަެއ ަނޭނގޭނެތޯ 723ައެމީހުންނ ކ ށް

ަސިވިްލަ ަތިއްބ ވ  ައިްސކޮށް ަހޮސްޕިޓ ލްގ އި ައ ތޮޅު ަބ ލިވެގެންދ އިރުގ އި މީހުން

ަސިއްޚީަސ ރވި ަހުންނ  ަދ ށުގ އި ައެމީހުންގެ ަނުޖެހޭނެތޯ ަމުވ އްޒ ފުން ސް

ަމިީއަ ަމ ސ އްކ ތްކުރ ކ ށް. ައިޞްލ ޙުކުރ ން ައެކ ްނތ އްތ އް ަޙ ލުބ ލ  މ ރުކ ޒުތ ުކގެ



  

ނޑުމެންވެްސަ ައ ުޅގ  ަވ ހ ކ އ ީކ ަމިއުޭޅ ަދ ންނ ވ ން ައެހެންވީމ ، ައިނގޭތޯ. ޙ ލ ތ ކީ

ަމ އްސ  ަކ ންބޮޑުވ  ަވ ރ ށް ަޙ ލ ތުަމިސ ރުކ ރުވެސް ަޚިދުމ ތުގެ ަިސްއޚީ ލ އެކޭ

ަސިއްީޚަ ަކ މޭ ައެއް ަމުހިންމު ަމެނިފެސްޓޯގ ިއވެސް ަެއްއ ަމިސ ރުކ ުރގެ އޮތްގޮތ ކީ

ަ ަމ ސ އްކ ތްކުރ މޭ.ައެކ މ ކު ަރ ނގ ޅުކުރުމ ކީ.ަެއކ މ ށް ަިދގ03ަަުޚިދުމ ތް އ ހ ރުގެ

ަޙ ލ ތ ކ ށް ގެނެވިފ އިަަމުއްދ ތެއްގ އިަެއކ މ ށްަމ ސ ްއކ ތްކޮށްފ އިަނެތްަެއކ ށީގެްނވ 

ަމ ސްދުވ ހ ކުންަނުގެނެވޭނޭ....5ަަނެތްތ ނެއްަ

 

ައ ދެ،ަވ ހ ކ ކޮޅުަކުުރކޮށްލ ދެްއވުންައެދެން.ަވ ގުތުހ މ ެވއްޖެ.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަމިސ ރުކ ރުންައެކ މ ށްަމ ސ ްއކ ތްކުރޭ.ަޝުކުިރއްޔ .ަަކެނދިކުުޅދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ
ަވުން:އ ްޙމ ދުަޢީސ ަވ ހ ކ ެދއްކެަ

ަ

ަޢިްއޒ ތްތެރިަގ ލޮޅުަދެުކނުަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަދ އިރ ގެ ަކެނިދކުޅުދޫ ައ ދެ، ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

މެންބ ރުައ ޙްމ ދުަޢީސ ަވިދ ުޅވެއްޖެަިމއ ދުައ ިދައެމް.ޑީ.ޕީަސ ރުކ ރުައެކ ންކ މ ށްަައ ްޙމ ދުަމ ޚްލޫފްަވ ހ ކ ދެއްެކވުްނ:

ައުފުލ ންނުޖެހޭނެކ މ  ައެކ މުެގަޒިންމ  ަމިދ ންނ ވ ނީ ަކެރިހުރެ ަވ ރ ށް ނޑު ައ ޅުގ  ށް.

ައެބޭފުޅުްނަ ަމިއ ދު ަސ ބ ބ ކީ ައެއީ ަސ ރުކ ރ ށް. ަޖެހޭނީ ަމިއ ދު ައުފުލ ން ޒިންމ 

ަިއންތިޚ ބުކުރ އްވ ފ އިވ ީތ.ަ ައެބޭފުޅުން ަރ އްޔިތުން ަޙ ވ ލުެވވ ޑ ިއގެން ސ ރުކ ރ އި

ަވ ޑ ިއގ ންނ ވ  ަވެރިކ މ ށް ައެބޭފުޅުން ައެހެންމެ ަދުވ ސްވ ުރ،ައޭރުައ ދި ައުުޅްއވި ން

ަޙ ލ ތެއްގ ިއަ ަކޮންމެ ަޤ އުމު ަމިތިބީ ަތިމ ންނ މެން ަތ ކުރ ރުކޮށްަވިދ ޅުވި ަވ ރ ށް ހ މ 

ައެހެންވީމ ،ަ ަތ އްޔ ުރެވގެންކ މ ށް. ަފެންވ ރ ށް ަހިންގޭނެ ަޤ އުމު އޮތްކ މުގ ިއވިޔ ސް

ަހ މ  ަފ ހ ގ ުކރ ން. ނޑު ައ ޅުގ  ައުފުލ ންޖެހޭނެކ މ ށް ަޒިންމ  މިއ އެުކަައެކ މުގެ

ަވޯޓުަ ަބ ލ އިގ ންނ ން ަމިމ އްސ ލ  ަމެންބ ރުންތ ކެއް ައ ދ ދެްއެގ ަގިނ  ޑީ.އ ރު.ީޕގެ

ނުދިންކ މ ށްވެސްަހ މ ައެމް.ޑީ.ޕީއ ށްަނިސްބ ތްވެވ ޑ ިއގ ންނ ވ ަބ ެއއްަޢިއްޒ ތްތެިރަ

މެންބ ރުންަފ ހ ގ ކުރ ްއވ އިފި.ައޭގެތެޭރގ އިަހުޅުމީދޫަދ އިރ ގެަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަ

ައެމް.ޑީ.ޕީެގައިލި ަބޭނުންވ ނީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަވިދ ޅުވި. ަލ ބީބް ޔ ސް

ަދ އިރ ެގަ ަމ ދ ރޫ ަލ ބީބ އި، ައިލިޔ ސް ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްެތރި ަދ އިރ ގެ ހުޅުމީދޫ

ަމ ޢ ފްަ ަޢ ދިލް. ަޙ ސ ން ަމެންބ ރު ައެމް.ޑީ.ީޕގެ ައ ެދ، ަމެންބ ރު، ޢިއްޒ ތްތެރި

ޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުައ ސްލ މްައިނގޭތޯ.ައ ެދ،ަހިތ ދޫައުތުރުަދ އިރ ގެަ



  

ަމިއީަ ަރ ޝީދު، ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަމެދު ަހިތ ދޫ އ ދި

ަ ަނިސްބ ތްެވވ ޑ އިގ ންނ ވ  ަނުގެންނެވީމ 0ަައެމް.ޑީ.ޕީއ ށް ަމިމ އްސ ލ  ބޭފުޅުން

ަދެކުނުަ ަހިތ ދޫ ަމި ަމެންބ ރެއް ަނިސްބ ތްެވވ ޑ ިއގ ންނ ވ  ައ ށް ދ އިރ ގެަަޑީ.އ ރު.ޕީ

ަޕ ލިމ ންޓްރީަ ަޑީ.އ ރު.ޕީެގ ަމިކ މ ކީ ައެހެންވީމ ، ަލ ޠީފ ކީ. ަޙ ސ ން މެންބ ރު

ަކުރ ންަ ައެގޮތ ށް ައެކ ން ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމ ޝްވ ރ ކުެރިވެގން ގްރޫޕްގ އި

ނޑުމެންެގަ ައ ޅުގ  ަމިއ ދު ަމިމ އްސ ލ އ ށް ަމ އްސ ލ އެއް. ަގެނ އި ބޭނުންވެގެން

ަކޮންމެ ަމިއ ދު ަމިމ އްސ ލ  ަބޭނުންނުވިަތެރެއިން ަބ ޙުސްކުރ ން ަމިތ ނުގ އި ހެން

ަމުޖުތ ޒްވެސްަ ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަހ ނިމ ދޫ ސ ބ ބ ކީ،

ަފޮނުވ ިއގެްނަ ަކޮމިޓީއ ށް ަޕެޓިޝ ން ަމިމ އްސ ލ  ައ ވ ހ ްށ ފ ހ ގ ކުރެްއވިހެން

ަމ ޝްވ ރ ކުރ  ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަގުޅޭގޮތުން ައެކ މ  ަގެނެސް ަބ ލ ފ އި ން.ައެމ އްސ ލ 

ަމ ޖިލީސްތެރޭގ އިަ ަމި ަމިގޮތ ްށ ައުޭޅގޮތ ށް ަކ ންކ ން ަރ އްޔިތުންނ ށް އެހެންވީމ ،

ނުޑަވ ރ ށްަޮބޑުައެދުމެއް.ަދެންަހ މ ަމިއ ެއުކަ މެންބ ރުންަވ ހ ކ ނުދެއްކުމ ކީައ ޅުގ 

ަނިސްބ ތްވެވ ޑ ިއގ ންނ ވ ަ ައެމް.ޑީ.ީޕއ ށް ަމިތ ނުގ އި ަފ ހ ގ ކޮށްެލވުނު ނޑ ށް އ ޅުގ 

ައ ދ ެދއްގެ ަވ ހ ކ ދ އްކ ވ ންަަގިނ  ަދިފ ޢުގ އި ަމިމ އްސ ލ ގ ިއ މެންބ ުރން

ައެނދިވ ހ ކ .ަ ައެްއޗިހި ަބޭސްފިހ ރ އ އި ަމިސ ލ ކ ށް، މ ސ އްކ ތްކުެރއްިވކ ން.

ަވ ރ ށްަ ައެއ ގުިޅގެން ަހ މ  ައެނދިކ ން. ަބޭސްފިހ ރ  ނޑުމެންނ ށްވެްސައެނޭގ އ ޅުގ 

ަގެނ އިކ ްނވެސް ަބޭސް ަެއއ ދ ދ ށް ަފުރުޞ ތެްއގ އި ނޑުމެންަައ ވ ސް އ ުޅގ 

ައުޒުރެްއެގގޮތުގ ިއަ ަހ މ  ަދ ްއކ ން ަނެތްވ ހ ކ  ަފ އިސ  ަމިވ ގުތު ަދެން ދެނ ހުރިން.

ަތިބި،ަކޮންމެަ ަޢ އްޔ ންކުރ އްވ ފ އި ައެބޭފުޅުން ަނެތިްއޔ މުން ަދ އްކ ވ .ަފ އިސ  އެބ 

ަޚިލ ފ ށްަ ަޤ ނޫނ  ަވ ކިކުރ އްވ . ަކ އުންސިލ ރުންތ އް ަޢ އްޔ ންކުެރއްވި ރ ށ ކ ށް

ަސްޓޭޓްަޢ އްޔ ންކު ަފ ންސ ހ ކ ށް ަވ ިކކުރުމ އި، ަކ އުންސިލ ރުން ަތިބި ރ އްވ ފ އި

ައެބޭފުޅުްނަ ައެބ ތިބި. ަނ އިބުން ަފ ންސ ހ ކ ށް ައެބ ތިބި، މިނިސްޓ ރުން

ަކ ންކ ންަ ަބޭނުންވ  ަބޭސްފ ރުވ އ ށް ަވ ނީ ަކީއްތޯ ައެފ އިސ އިްނ ވ ކިކުރ ްއވ ފ އި

ަރ އްޔިތ ކަ  ަކޮންމެ ަދިވެހި ަޤ ނޫނުއ ސ ީސގ ިއ ަބޭސްފ ރުވ އ ްށަކުރުން. ށްވެސް

ަލިބުމ ކީަ ަޚިދުމ ތްަރ އްޔިތުންނ ށްަރ ނގ ޅ ށް ައެ ަނޫނީ ަޚިދުމ ތެއް ރ ނގ ޅުަސިއްޚީ

ަވީހިނދުަ ަކ މެކ މ ށް ައޮތް ަލިޔެފ އި ަޢިބ ރ ތުން ަސ ފު ަވ ރ ށް ޤ ނޫނުއ ސ ސީގ އި

ަމ ޖުބޫރުކ މެއްކ މ ށްަ ަސ ރުކ ރ ށް ަމިއ ދުގެ ަޮކށްދިނުމ ކީ ަކޮންމެހެންވެސް އެކ ންކ ން



  

ނުޑައ ޅު ައ ުޅގ  ަދެއްވީތީ ަހުށ ހ ޅުއްވ  ަޕެޓިޝ ން ަމި ައ ެދ، ަޤ ބޫލުކުރ ން. ނޑު ގ 

ަލ ޠީފ ށްަ ަޙ ސ ން ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ެގ ަދެކުނު ހިތ ދޫ

ަވ ރ ށްަ ަކ ންތ އްތ ކ ށް ަހުރި ަމީގ އި ަހ މ  ނޑުވެސް ައ ޅުގ  ޝުކުރުދ ންނ ވ މުން

ަކ ންތ އްތ ކެއް ަހިތ މ ވެރި ަތ އީދުކުރ ން.ަވ ރ ށް ަހުރިކ ން.ަމީގ އިަަބޮޑ ށް ހިނގ ފ އި

ަމުޅިަ ަރ އްޖޭގެ ަހ މ  ަދ ށ ށްދ ކ މ ށް.ަމިއީ ަޙ ލ ތު ަިސއްޚީ ަދުވ ހ ށް ަދުވ ހުން މިއޮތީ

ައިހ ކ ށްދުވ ުހަ ައ ންހެނ ކު ނޑު ަމ ބ  ަހިތ މ ކުރ ން ނޑު ައ ުޅގ  ައޮްތގޮތް. ޙ ލ ތުވެސް

ަވެިރކ މ ށްަ ަސ ރުކ ރު ަމިއ ުދގެ ައ ދެ، ަިނޔ ވީތީ. ަކ މެއްގ އި މިކ ހ ލ 

ަޖެންޑ ރަވ ޑ އި ަމ ސ އްކ ތްކުެރްއިވައެއްކ މ ކީ ައެންމެބޮޑ ށް ައުުޅއްިވއިރު ގ ންނ ވ ން

ަބ އެްއަ ަތިއްބެވި ައެބ  ަމ ޖިލީހުގ ިއވެސް ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމި ައުވ ލުން. މިނިސްޓްރީ

ަކޮންމެހެންަ ައެީއކީ ަބޭުފޅުން ަވ ހ ކ ެދއްެކވި ަތ އީދުކޮށް ަވ ރ ށް ައެކ މ ށް މެންބ ރުން

މ ށް.ައެކ މ ކުަދުނިޔޭގެަހުރިހ ަޤ އުމެްއގ ިއވެސް،ަމުިޅައޮންނ ންޖެހޭނެަކ މެއްނޫންކ 

ަދޭަ ައ ންހެނުންނ ށް ަނޫންނ މ  ައ ދެ، ަޖެންޑ ރ ައ ބ ދުެވްސ ަހ މ  ދުނިޔޭގ އި

ަ ަސ ުރކ ރުން،ަޭވތުވެދިޔ  ަމުހިންމުކ މެއް.ަކުރީގެ ަވ ރ ށް އ ހ ުރެގ03ަަސ މ ލުކ މ ކީ

ަދީެގން ަސ މ ލުކ މެއް ަވ ރ ށްބޮޑު ައ ންހެނުންނ ށް މ ސ އްކ ތްކުރ މުންަަސ ރުކ ރުން

ަމިހެންަ ައ ންހެނުންނ ށް ނޑު ަމ ބ  ައޭުރގ ިއ ަފ ހ ގ ކުރ ން. ނޑު ައ ުޅގ  ގެންދިޔ ކ ން

ަކ ންކ ންަ ަމ ްޝވ ރ ކޮްށގެން ަދ އިރ ތ ކ  ަކ މ ގުޅޭ ަމ އްސ ލ ތ ކުގ ިއވެްސ ދިމ ވ 

ަމިއ ދުަ ަފ ހ ގ ކުރ ން. ަބ ރުއ ޅ ފ ިއވ ކ ން ައެކ ްނކ މ ށް ަގެންގޮސް ބ ލ މުން

ނޑުމެންނ ށްަމިދިޔ ަހިތ މ އ އެކުައ  ނޑުަފ ހ ގ ކޮށްލ ންޖެހެނީައ ޅުގ  އ ހ ރ03ަަުޅުގ 

ަމިއ ދުަ ަކ ންތ އްތ ެކއް ަހުރި ަރ ނގ ޅުކޮށްފ އި ނޑުމެްނ ައ ޅުގ  ފެނިގެންދިޔ ،

ނޑ ކ ށްަ ނުޑ1ަަފެއިލްވ ންަފ ށ އިފި.ަމިދިޔ ަހ އެްއކ ަމ ސްތެރޭގ ިއވެސްަގ ްތގ  މ ބ 

ަ ައޭ.ޑީ.ޭކގ އި ަނިޔ ވެގެްނގޮސްފި. ައުނގޫފ ރުައ ންހެނުން ަނިޔ ެވއްޖެ. އ ންހެނ ކު

ަހިތ މ ވެރިަ ަމިކ ހ ލ  ަމިުއެޅނީ ަހިތ ދޫގ ިއވެސް ައ ނެއްކ  ަިނޔ ެވއްޖެ. ހޮސްޕިޓ ލްގ އި

ަހ މ ަ ނުޑ ައ ުޅގ  ަހުރީތީ ަމިހެން ަމިކ ންކ ްނ ައެެހންވީމ ، ަހިނގ ިއގެން. ހ ދިސ އެއް

ަކޮމިޓީއ ށް ަޕެޓިޝ ން ައ ވ ހ ށް ަވީހ ވެސް ަމިމ އްސ ލ  ައެދެން ަވ ރ ށްބޮޑ ށް

ައ ވ ްސަ ައެންމެ ަެއޅެންހުރި ަމިކ ންކ މުގ އި ަބ ލ  ަމިމ އްސ ލ  ފޮނުވ ިއގެން

ަފިޔ ވ ޅުތ ެކއްައ ޅ ން.ަދެްއވިަފުރުޞ ތ ށްަވ ރ ށްބޮޑ ށްަޝުުކރިއްޔ .ަ

ަ



  

ަސިފ ކުރެވެމުންދ ނީަަތޮއްޑޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ައ ެދ، ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ައެުޅވީމ ަަެކވުން:ޢ ލީަވ ޙީދުަވ ހ ކ ެދއް ަނ ނުގ އި ަގ ންނ ން ަމ ސް ައޮތް ނޑުގ އި ަކ  ަނުކުމެ ަރ އްޔިތުން ދިވެހި

ަ ަވ ހ ކ އ ިއ، ައެނދި ަފިހ ރ  ަބޭސް ަނުބޭނިގެން ަވ ހ ކ އ ިއ03ަަމ ސް އ ހ ރުގެ

ައޮތްަ ަދިމ ވެފ އި ަމި ަމިއ ދު ނޑުމެންނ ށް ަމ ންޒ ރު.ައ ުޅގ  ަދ ްއކ މުންދ  މިވ ހ ކ ތ އް

ިޓޝ ންއ ކީަިދވެހިރ އްޖޭެގައެްނމެަބޮޑުައ ޮތޅުަނުވ ތ ަޙ ދިސ އ ކީަުނވ ތ ަމިއޮްތަޕެ

ައޮްތަ ަޙ ލ ުތ ަސިއްޚީ ައ ޮތޅުެގ ަޮބޑު ައެންމެ ަނ ގ ފ އި ަމ ލެ ތ ރ އްޤީެގގޮތުގ އި

ަމީގ ިއަ ަބޭނުންވ ނީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަޕެޓިޝ ނެއް. ަބ ޔ ންކޮށްދޭ މިންވ ރު

ަ ަނުކުތ ތ ކުގެ 1.7ަަހުރި ަނުވ ތ  ަބ އްޔ ށް ަލޮލުގެ ައޮތް ަގެއްލުމެއްަގ ިއ ލޮލ ށް

ލިބިއްޖެނ މ ައެމީހ ކުަޖެހޭނީަޚިދުމ ތްަހޯދުމ ށްަމ ލެަނުވ ތ ަރ އްޖެއިންަބޭރ ށްދ ން.ަ

ަ ަޒިންމ 03ަަމިކ މ ކީ ަޭއގެ ަނުވ ތ  ަވެދ ނޭ ަކ މ ކ ށް ައޮތް ަުނވެ އ ހ ރުގ އި

ަމީހުންަ ަކުރ  ަވެރިކ ން ަމިހ ރު ަބ އިތ އް ަހުރި ަބ ކީ ައެކ މ ކު، ނ ންގ ންޖެހިދ ނެއޭ.

ަޙ  ައެހެންނޫންނ މަ މިއ ދުގެ ަނ ގ ންޖެހޭނެއޭ. ަޒިންމ  ަފުރިހ މ  ަޓޯޓ ލް ަހ މ  ލ ތުގ އި

ަސްކްރީންތ ކުްނަ ަމި ަބޭނުންމެއްނުޭވ ަކޮންމެހެން ނޑު ައ ުޅގ  ަޙ ވ ލުނުވ ނީ. މިކ މ 

ަރިޔ ސީަ ައެދެނީ ނުޑ ައ ުޅގ  ަމ އްސ ލ ެއއްނެތް. ަނުދެްއކިޔ ސް ނޑު އ ޅުގ 

ައެްނވޯަ ަސްޕެޝ ން ަމި ަުއޅުްއވ  ަމި ަދެއްެކވިައިންތިޚ ބުތެރޭގ ިއ ަމިބޭބޭފުޅުން އީއ ިއ

ވީިޑއޯތ އްައ ލުންަދިވެހިަރ ްއޔިތުންނ ށްަދ އްކ ލ ދޭން.ަފ ިއސ ަނެތްަވ ހ ކ ަމިހ ރުަ

ަ ަކޮބ އިތޯ ަވިދ ުޅވީމ033ަަޭމިދ އްކ ނީ ަވ ހ ކ  ަޮއތް ަކ ނ ތުގ އި ަޑޮލ ރު. މިލިއ ން

ހިފ އިގެންަަދިވެހިަރ އްޔިތުންަވޯޓުެލއްީވަވ ތުން.ަކޮބ އިތޯަމ އުމޫންަޢ ުބދުލްޤ އްޔޫމް

ަ ަޖެހިއ ކ ްސ53ަަދިޔ  ަބުރު ަިޕކ ޕް ަވ ށ  ަމ ލެ ަހޯދ ންވީނޫންތޯ. ަޑޮލ ރު. މިލިއ ން

ަހ އްޔ ރުކޮށްފ އިަ ަހިފ  ައ ވ ހ ށް ައެބޭފުޅުން ަެހޔޮނުވ ނެ ައެދެން ނޑު ައ ުޅގ  ނުވ ނެ.

ަރ ނގ ޅ ށްަ ަޙ ލ ތު ަމި ަހޯދ އިދީފ އި ަރ ްއިޔތުންނ ށް ަދިވެހި ަލ ރި އެ

ަދި ަެއއީ ަދެން،ަބ ދ ލުކޮށްލ ދެއްވ ށޭ. ަސ ބ ބ ކީ. ަވޯުޓލީ ަބ ދ ލ ކ ށް ަރ އްޔިތުން ެވހި

ަލ ރިނ ގ ަވ ހ ކ އ އި،ަ ަވެހިކ ލްތ ކުންަސ ރުކ ރުން ަޕ ކްކުރ  ަވ ޑ އިގެން 32ަމިތ ނ ށް

ަ ަމީހުންނ ށް ަހޯދ9333ަަިއ ހ ރުގެ ައެވޯޑް ައ ނ ލިންދް ަވ ހ ކ އ އި، ަދޭ ރުފިޔ 

ައޮުޅވ ލުމު ަމ ޢުޟޫޢު ަމީގ އި ަދ ްއކ  ަމިވ ހ ކ ތ އް ަމ ނ އެއްނެތް.ަވ ހ ކ އ އި ަމ ބޮޑު ގެ

އ ތޮޅުހޮސްޕިޓ ތ ުކގެަބ ޖެޓުންަމިއ ދުަހެލްތްަސެންޓ ރުތ އްެވސްަހިންގ މުންަމިދ ނީ.ަ

ަގުލްޯކޒ0ަަް ަިހންމ ފުށީގ އި ަޙ ލެއްވެސް. ައުޅެންޖެހޭނެ ަނޭނގެ ަފ ހުން މ ސް



  

ރުފިޔ އ ްށަވ ކ މެއް.ަިމއ ދުަނުވޭ.ަެއްކސްރޭަމެޝިންގެަވ ހ ކ 2ަަޓެސްޓެއްަޖ ހ ންަ

ަބޭނުންޭވަައެތ އް ަފ ހ ގ ކޮށްލ ން ަހ މ  ނޑު ައ ުޅގ  ަދ އްކ ވ އިފި. ބޭފުޅުންނެްއ

ައ އި.ޖީ.އެމް.ެއޗް.ެގަ ަވެދ ނެ ަފ ހ ުރގ އި ަނޭނގޭ ނޑ ކ ށް ަވެދ ނެއޭ،ައ ުޅގ  ފ ހ ރުގ އި

ައެމް.ޑީ.ޕީެގަ ަފޭލްވި ަދ އިރ އިްނ ަކެލ  ައެހުންނ ވ ނީ ަމިހ ރު ސީ.އީ.ޯއއ ކ ށް

ަވ ނީކ މ ށްވެސް ަމިހެން ަވީމ  އ އި.ޖީ.އެމް.އެްޗެގަމ އްސ ލ ގ އި.ަދެން،ަަކެންޑިޑޭޓ ށް

ަޕްރިޒިޑެންޝ ްލަ ަދުވ ހުގެ ަހުކުރު ަބޭނުންވޭ ަފ ހ ގ ކޮށްލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ހ މ 

ަހެލްތްަ ަހުރިހ ކ މެއް ަމިހ ރު ަވިދ ޅުވެފ އިޭވ ަރ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް އެޑްރެްސގ ިއ

ަހ މ އ  ަކ ންތ އްތ ްއ ައ އި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ަކ ންތ އްތ ްއވެސް ައެޅެމުންަސެންޓ ރު ކ ށް

ައެްއޗެްއަ ައޮތް ަހ މ އ ކ ށްެއޅިފ އި ަހ އިރ ންވެއްޖެ ަހ މ  ނޑު ައ ުޅގ  ަވ ހ ކ . އ ންނ 

މިގޮތ ށްައޮތިްއޔ ައ ދިަހ މ އ ކ ށްަނޭޅިައޮންނ އިރުަކޮންަޙ ލ ތެއްގ އިތޯަމިަޤ އުމުެގަ

ަކުރުކޮށްލ މުންަ ަހ މ  ނުޑ ައ ުޅގ  ައެހެންވީމ ، ައޮންނ ނީ. ަދ އިރ ތ އް މިކ ހ ލ 

ަކޮންމެހެންަދ ންނ ވ ލ  ަތުއްުޕޅީކ ްނނޭނގެއޭ. ަސ ރުކ ރު ަމި ަބޭނުންވ ނީ ން

ަމިަ ަތުއްޕުޅުކ މުން ަސ ރުކ ރު ަމި ަމިއުޅެނީ. ަތުއްޕުޅުވެގެނެއްޫނނޭ މެންބ ރުން

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ަދޮށީކޮށް ހ ދ ންވ ގޮތްަނޭނގެނީކ ންނޭނގެއޭ.ައެހެންވީމ ،ަސ ުރކ ރު

ަފިލް ަދޫކޮށްލ ފ އި، ައުސޫލު ަފިލްމުކުޅޭ ަމި ަފިލްމުކުޅޭައެބ ޖެހޭ މުސްޓ ރުންވެސް

ަނީޑްސްތ ްއަ ަބޭސިކް ަމިުހރި ަޤ އުމުގ އި ަހިންގ ން. ަޤ ުއމު ަމި ަދޫކޮށްލ ފ އި އުސޫލު

އ ހ ރުަކ މުނުގޮްސގެންތ ަިމަބ ދ ލ ކ ށްަވޯޓުެލއްީވ03ަައ ހ ރުަނުެވގެންަުނވ ތ 03ަަ

ންަލޮލުގ އިައ ނދުންއ ޅުވ ިއގެން.ައެހެންވީމ ،ަމިއ ދުަދެންަނުވ ނެއޭަސ ހ ރޯއޭަމިކ 

ަ ައެހެންވީމ ،2ަަވ ކ ށްނެތޭ.ަމި ަތިބޭނީ. ަކިޔ ންކ ންނޭނގެ ަމިހެން އ ހ ރުވެްސަހ މ 

ަރ އްޖޭގެަ ަމި ަވ ހ ކ .ަމިއީ ައ އްުޑއ ތޮުޅގެ ަމިދ އްކ ނީ ަކ މެއް. ަހިތ މ ކުރ ންޖެހޭ މިއީ

ަބޮޑުަ ައެންމެ ަނުވ ތ  ަމ އިދ ނުގ އިެވސް ަތ ރ އްޤީގެ ަބޮޑު އެންމެ

ލ ތު.ަދެން،ަކިހިނެއްތޯައ ދިަތޮއްޑޫަދ އިރ ަކޮންސ ންޓްރޭޝ ނެއްަދެްއވ ައ ތޮޅުގެަޙ 

ައެެހންވީމ  ައޮންނ ނީ. ަޙ ލ ތު ަދ އިރ ތ ކުގެ ަކުދި ަމިހިރ  ތިބޭފުޅުންނ ށްަ، ނުވ ތ 

ނުވ ނެންޏ މުންައެހެންަބޭފުޅުންކޮޅ ކ ަޙ ވ ުލކުރ ްއވ .ަކޮންެމހެންައުޒުރުދ އްކ ންަމިަ

ނޑެ ައ ޅުގ  ަނެތް. ަދިފ ޢުކުރުއްވ ނެކ ެމއް ަމީތި ައެްއވެސްަމ ޖިލީހުގ އި ަނެތިން އް

ަވ ހ ކ ދ އްކ ކ ށް.ަ ަރ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ަމި ަރ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ، ައެ ޙ ލެއްގ އި



  

ަމ އްސ ލ ަ ައުޅޭ ަެޖހިގެން ަމި ަވ ހ ކ ދ އްކ ވ ފ އި ަމ އްސ ލ އ ށް ަޙ ލ ތ  މިކ މުގ އި

ަޙ އްލުކުރ ންަހުރިހ ައެންމެންެވސްައެއްބ ރުލ ްނވީނޫންތޯ.ަ

ަ

ައ ދެ،ަވ ގުތުހ މ ެވއްޖެ.ަަ:ރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން

ަ

ަވ ރ ށްަބޮޑ ށްަޝުކުިރއްޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަަތޮއްޑޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ
ަޢ ލީަވ ޙީދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމިހ ރު ަެމންބ ރު. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަކޮމިޓީެގ77.72ަަޝުކުރިއްޔ  ަދ ޚިލީ ގ އި

ަފެށޭނެ ަމިހ ރު ނޑިތީމުަބ އްދ ލުވުމެއް ައޮތީަކ  ަފުރުޞ ތުއ ުރވ ން ަދެން ނޑު .ައ ޅުގ 

ދ އިރ ގެަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުަޙުސެއިނ ށް.ަމިވ ގުތުަވ ޑ ިއެގންަމ ލ މުގ އިަނެތްކ ންަ

ަމިލ ންދޫަ ަފުރުޞ ުތަމިއ ރުވ ނީ ނޑު ައ ޅުގ  ަފ ހ ގ ކުރ ން.ަދެން،ަމިހ ރު ނޑު އ ޅުގ 

ަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޢ ލީަރިޒ އ ށް.

ަ

ަޢިްއޒ ތްތެރިަލ ންދޫަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަމި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހިތ ދޫ ައ ެދ، ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަމެންބ ރުަޙ ސ ންަލުޠުފީަމ ޖިލީހުގެަސ މ ލުކ މ ށ އިަސ ރުކ ުރގެ...ަޢ ލީަރިޒ ަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަޙ ސ ންަލ ޠީފް...ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަސ މ ލުކ މ ށްަަަެމންބ ރުަމިލ ންދޫަދ ިއރ ގެ ަސ ުރކ ރުގެ ަސ މ ލުކ މ ށ އި ަމ ޖިލީހުގެ ައ ދެ، ަލ ޠީފް ަޙ ސ ން

ަޕެޓިޝ ނ ކީަަޢ ލީަރިޒ ަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމި ަެދން ަހުށ ހެޅުއްވ ފ ިއވ ީތވެ ަޕެޓިޝ ެންއ ގެނ އުމ ށްޓ ކ އި

ނުޑވެސްަވ ރ ށްަބޮޑ ށްަތ އީދުކުރ ަޕެޓިޝ ނެއް.ައ ދިަމިހ ރުންަމިހ ރ ށްވެސް ައ ޅުގ 

ަމިކ މުގ އިަ ަގެނެސްގެްނ ަސ މ ލުކ މ ށް ަމ ޖިލީހުގެ ަރ އްޔިުތން ަުނވ ތ  ސ ރުކ ރ ށ އި

ަެއގޮތުންަ ަފ ހ ގ ކުރެވޭ. ަކ މެއްކ މ ށް ަވ މުންދ  ައިޙްމ ލުތ ކެއް ަބޮޑު ަވ ރ ށް ހ މ 

ަ ައ ބ ދީގެ ައ ްއޑުއ ޮތޅ ކީ 03ަަސ.އ ތޮޅު، ަނުވ ތ  ަމީހުން ަހ ސް 02333ަހ ކ ށް

ަ ަދ13ަެނުވ ތ  ަވިޔ ސް ަހ ސް ައޮްތަހ ކ ށް ަދޫކޮށްފ އި ައ ބ ީދަމ ލެ ަގިނ  ައެންމެ ން

ަލިޭބަ ައެތ ނުން ަވ ޞީލ ތްތ ކ  ަހުރި ަހޮސްޕިޓ ލުގ އި ައެތ ނުގ އި އ ތޮޅުކ މ ްށވ ތީވެ

ަދުވ ހުންަ ައެއް ަޚިދުމ ތްތ އް ަލިބޭ ަނުވ ތ  ަފ ހ ގ ކުރެިވގެން ަމ ދުކ މ ށް ޚިދުމ ތްތ އް



  

ަޕެިޓޝ  ަމި ަފ ހ ގ ކުރެިވގެން ަދ ކ ން ަދ ށ ށް ަުދވ ހ ށް ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ ިއައ ނެއް ން

ައޮްތަ ައ ބ ީދއެއް ަބޮޑު ަކ ހ ލ  ައ ްއޑުއ ތޮުޅ ައޮތީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ުޅގ  މިއޮތީ.

ރ ށެއްގ އިަނުވ ތ ައ ތޮެޅއްގެަރީޖ ނ ލްަހޮސްޕިޓ ލެއްގެަޙ ލ ތުަމިވ ރ ށްަހުރިއިރުގ ިއަ

ނޑުމެންަކ ހ ލ ަކުދިކުދިައ ތޮޅުތ އްަނުަ ވ ތ ަމިހ ަޙ ލ ތުަދ ށްކޮށްަހުރިއިރުގ އިައ ުޅގ 

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަކިހިނެއްބ އޭ. ަހުންނ ނީ ަޙ ލ ތު ައ ތޮޅުތ ކުގެ ަމ ދު ަމީހުން އ ބ ދީގ އި

ނިސްބ ތްވ ަދ އިރ ަމިލ ންދޫަދ އިރ ގެަސިއްީޙަޙ ލ ތ ށްަބ ލ ލ އިރުގ އިަމިލ ންދޫއ ީކަ

ސ ުރކ ރުންަމިދިޔ ަފ އިތުވެަ، ށ.އ ތޮޅުގ އިައޮތްައެންމެައ ބ ދީަބޮޑުަރ ށް.ައެކ މ ކު

ަވޭތުވެިދޔ  ައ ބ ދީެގގޮތުްނަައ ދި ަސ ރުކ ުރންވެސް ަމިހ ރުގެ ައ ދި ސ ރުކ ުރގ ިއވެސް

ަފުނ ދޫ.ަ ަނުވ ތ  ަޮކމ ންޑޫ ަމިއޮންނ ނީ ަފ ހ ގ ކުރެވިފ އި ަރ ެށއްކ މ ށް ަބޮޑު އެންމެ

ަބެލިކ މ ށްވިޔ ސްަ ައެްއިޗްއސ ށް ަހުރިހ  ަރ ިޖސްޓްރޭޝ ނ  ަމިހ ރުވެސް އެކ މ ުކ،

ަހު ަމިލ ންދޫ ަރ ށ ކީ ަބޮޑު ައެންމެ ަހ މ  ަބ ލ އިރުެވސް.ައ ބ ދީގެ ައެއްިޗްއސ ކ ށް ރިހ 

ަމިއިންނ ނ9733ަަީ ައުސޫެލއްެގގޮތުން ަެއއީ. ަރ ށެްއ ަިދރިއުޅޭ ަމީހުން ަގިނ  ވުެރ

ައެންމެައ ބ ދީަބޮޑުަރ ށެއްގ އިަޮހސްޕިޓ ލުަޤ އިމުކޮށްފ އި.ަ ކޮންމެައ ތޮޅެްއގ ިއވެސް

ަފުނ ދޫގ އި. ައިންނ ނީ ަޤ އިމުކޮށްފ އި ަހޮސްޕިޓ ލު ަމިއ ތޮޅުގ އި އ ބ ދީގ ިއަައެކ މ ުކ،

ައޮްތ7233ަަ ަޖެހިގެން ަކ ިއރީގ އި ައ ދި ަެއއީެވސް ައެއީ. ަރ ށެއް ަތިބޭ މީހުން

ރ ށެއްގ އިަމީހުންަބ ދ ލުކުރީމ ައެައ ދ ދ ްށވެސްައ އީ.ަދެން،ަމިލ ންދޫގ އިަމިހ ރުެގަ

ަމިހ ރުވެސްަ ައ ންހެނުން ނޑު ަބ ލ އިރުގ ިއަމ ބ  ަޚިދުމ ތ ށް ަގިނ 733ަަސިއްޚީ ވުރެ

ނޑުައ ންހެނުންަ އެބ ތިބި.ަކޮންމެަދުވ ހ ކުައެންމެަދުވ ހެއްވެސްަނުދ ނެަކޮންމެަމ ބ 

ަބ ޔ ުކަ ަކޮންމެވެސް ަމ ލެއ ށް ަނުވ ތ  ައުނގޫފ ރ ށް ަނުވ ތ  ަކުޅުދުއްުފއްޓ ށް ދުވ ހ ކު

ބ ލިވެގެން،ަކޮންމެވެސްައ ންހެނ ކުަބ ލިވެގެންަބ ޑުގ އިަރިްއސ ތީވެަނުވ ތ ަވިހޭެނަ

ަގޮ ަކުރެވޭނެ ައޮޕ ރޭޝ ްނ ަނެތިގެްނ، ަތ ނ ކ ށްަގޮތެއް ަކޮންމެވެސް ަނެތިގެން ެތއް

ަހ މ ަ ަނ ރުދޫގ އިެވސް ަޚ އްޞ ގޮތެްއގ ިއ ަދެން ަދުވ ހެއް. ަނުޖެހޭނެ ަދ ން ފުރ އިގެން

ައިންތިޚ ބަ  ަމި ަޑޮކްޓ ރ ކުެވސް ައެކ މ ކު، ައެބ ުހރި. ަމ ރުކ ޒެއް ޞިއްޚީ

ައިންތިޚ ބ ަ ަރިޔ ސީ ަމިދިޔ  ަުނވ ތ  ަލިބުނީ ަޑޮކްޓ ރ ުކވެސް ގުުޅގެންކ ންނޭނގެ

ަބޭްސަގުިޅގެ ަޚ ްއޞ ގޮތެްއގ އި ަނުހުރޭ. ަޮޑކްޓ ރ ުކވެސް ަޭއގެކުީރގ އި ން.

ަނެތް.ަ ނެޑްއވެސް ަފިހ ރ ގ  ަބޭްސ ަފީވ ުކގ ިއވެސް ަނެތް. ފިހ ރ އެއްވެްސ

ަދެންަ ަނ މ ކ ށް. ަުހރޭ ަޑޮކްޓ ރެްއވެސް ަނެތް. ަނ ރުހ ުކވެްސ އެތ ނުގ އިވެސް



  

ަމިލ ންދު ަކޮންމެހެން ަހ މ  ަޑޮކްޓ ރެއް ަޚ އްޞ  ަބޭނުންވޭައ ންހެނުންނ ބެހޭ އ ށް

ަ ަެއއީ ަމިވ ގުތ ްށވެސް. ައެތ 733ަަމިވ ގުތުން ައ ންހެނުން ނޑު ަމ ބ  ަގިނ  ށްވުރެ

،9233ައެބ ތިބިަމިހ ރު.ަކޮންމެަދުވ ހ ކުވެސްަުކޅުދުއްފުށްޓ ށްަދ ންައެބ ޚ ރ ދުކުރޭަ

ރުފިޔ .ަބ ލިަމީހ ކ ށްަބޭސްގ ނެގެންަުނވ ތ ަހޮސްޕިޓ ލ ށްަދ އްކ ންޖެހޭަލ ރ0333ަަި

ަކުޅުދު ަގިނ ަނުވ ތ  ަފ އިސ އ ށްވުރެ ަދ އްކ ންޖެހޭ ަހޮސްޕިޓ ލ ށް ަރީޖ ނ ލް އްފުށީ

ަ ަދ ން ަޚ ރ ދ ށް. ަލޯންޗް ަދެކޮޅުގެ ައ ންނ ްނ2333ަަޚ ރ ދުއެބ ކުރ ންޖެހޭ ރުފިޔ ،

ނުޑ73333ަަ، 2333 ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ، ަމިދެވެނީ. ަޚ ރ ދުކޮށްގެން ރުފިޔ 

ަބޭފުޅުންވެ ަހުރިހ  ަހ މ  ަޙ ލ ތ ކީ ަސިއްޙީ ަހ މ  ަިމަދ ންނ ވ ނީ ަވ ރ ށްބޮޑ ށް ސް

ަކޮްނަ ނޑ ކ ށްނޭނގެ ައ ުޅގ  ަސ ރުކ ރެއްވެްސ، ަކޮންމެ ަހ މ  ސ ރުކ ރުން،

ަމިހ ުރަ ަސ ރުކ ރުކ މެއް ަކުރީ ަވ ންޖެހޭނީކީ. ަޒިންމ  ސ ރުކ ރެްއކ މެއް

ަހެލްތްަ ައެތ ނގެ ަިސއްޙީ، ަެއއްޗ ކީ ައެނގޭހ ވެސް ނޑ ްށ ައ ޅުގ  ސ ރުކ ރުކ މެއް.

ަސ ރުކ  ަމިދިޔ  ަޤ އިމުކުރީ ަމިަސެންޓ ރެއް ަދެން ަދުވ ސްވ ުރގ ިއކ މ ށް. ރުގެ

ަހ ރުދ ނ ކޮށްަ ައިތުރ ށް ަވ ޞީލ ތްތ ްއ ަހުރި ައެތ  ައެހެންެވއްޖެއްޔ  ސ ރުކ ރުން

ަޤ ބޫލުކުރ ނީ.ަ ނޑު ައ ޅުގ  ަހޯދ އިދޭންޖެހޭނެކ މ ށް ަކުރިއެރުންތ ްއ ޤ އިމުކޮށްދީ

ަދ ށްވ މު ައ ެނއްދުވ ހ ކ ށް ައެއްދުވ ހުން ަހ މ  ަޚިދުމ ތްތ އް ންދ ކ ންަހޮސްޕިޓ ލްތ ކުގެ

ަމިލ ންދޫއ ށްަ ަހ މ  ަބ ލ އިުރގ ިއ ަެއގޮތުން ަވ ރ ށްބޮޑ ށް. ަހ މ  ފ ހ ގ ކުރެވޭ

ބ ލ އިރުގ އިަމިލ ންދޫގެަހ މ ަސިއްޙީަޙ ލ ތު،ައ ންހެނުންނ ބެހޭަޚ އްޞ ަޑޮކްޓ ެރއްަ

ަފ ހ ރުމ ތިންަ ަވ ރ ށްގިނ  ަސ ރުކ ރ ށްވެސް ަމިހ ރުގެ ަޝ ުކވ  ައެކ މުގެ ނެތިގެން

ަ ަވ ގޮތް ައެކ ން ަހ މ ަހުށ ހ ޅ  ނޑު ައ ޅުގ  ަދެން ަެއއްގޮތ ކ ށްެވސް. ައޮތީ ުނެވފ އި

ަޚ އްޞ ަ ައެތ ނ ށް ަސ ރުކ ރ ްށވެްސ ައޮތް ަމިހ ރު ަގޮވ ލ ން ވ ރ ށްބޮޑ ށް

ައ ިދަ ަދ ިއރ ކ މ ށްވިޔ ސް ަނިސްބ ތްވ  ނޑު ައ ޅުގ  ސ މ ލުކ މެއްދީގެން

ަޚ އްޞ ަ ައ ްނހެނުންނ ބެހޭ ަހ މ  ަޚ އްޞ ގޮެތްއގ އި ަމިލ ންދޫއ ްށ ަނޫންކ މ ށްވިޔ ސް

ަވ ދ ކުރެއްިވަ ަފ ރ ތުން ައެމް.ޑީ.ީޕެގ ަބޭނުންވޭ. ަމިހ ރ ށްވެސް ަމިހ ރުން ޑޮކްޓ ރެއް

ައެކ ްނަކޮށްދެއްވ ނެކ މ ްށވެސްަ ައިންތިޚ ބުތެރޭގ ިއވެސް ަމިދިޔ  ައޮތީ ކެންޑިޑޭްޓވެސް

ަދެންަ ަނުޖެހޭ. ަކުލ ެއްއވެސް ަެއްއވެސް ައޭގެ ައ ދިެވސް ައެކ މ ކު ވިދ ޅުވެފ އި.

ަސ މ ލުކ މ ށްވެަ ަކޮށްދެއްވ ނެކ މ ށްަސ ރުކ ރުގެ ަެއކ ން ަގެނެސްގެން ައެކ ން ްސ

ަވ ރ ށްަމުހިންމުކ މެއްކ މ ށްަެއއީަވިދ ުޅވެފ އިައޮތީ.ަ



  

ަ

ަވ ގުތުހ މ ެވއްޖެ.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަގެނ އުމ ށްޓ ކ އިަމިލ ންދޫަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަ ަސ މ ުލކ މ ށް ައެކ ން ަހ މ  ަޚ ބ ެރއްުނވ ތީވެ ައެކ މުގެ ައެކ މ ކު

ަދ ންނ ވ ލީ.ަޝުކުރިްއޔ ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ ީއސް.ަމިވ ހ ކ ަަަލީަރިޟ ަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:ޢ 

ަ

ަހޮސްޕިޓ ލްއ ގުޭޅގޮތުންަމ އްޗ ްނޯގޅީައުުތރުަދ ިއރ ގެަ ަރީޖ ނ ލް ަހިތ ދޫ ައ ދެ، ަރ ީއސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަހުށ ހެޅުނީމ ަމެންބ ރުަމ ރިޔ ައ ްޙމ ދުަދީދީަ ަޕެޓިޝ ނެއް ނުޑމެންަމިމ ޖިލީހ ށް ައެމް.ޑީ.ޕީތެރޭގ އިަައ ޅުގ 

ަފުރުޞ ތެއްަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަދ އްކ ލުމ ށް ަފްލޯގ އި ަމ ޖިލީހުގެ ަވ ހ ކ ތ އް ަމިދ އްކ މުންދ  މިހ ރުވެސް

ަހުށ ހ ޅުއްވ ަ ަވ ހ ކ ދެއްކުމ ށް ަފްލޯގ އި ަމިމ ޖިލީހުގެ ައެޕެޓިޝ ްނއ ްށ ހޯއްދ އިދެްއވ 

ައ  ަގެްނގޮސްދެްއވީތީ ަކުިރއ ށް ަކ ންތ ްއ ަހުރިހ ައެ ައެމް.ޑީ.ޕީެގ ަހ މ  ނޑު ުޅގ 

ައ ީއަ ަސ ރުކ ރުން ނޑުމެްނގެ ައ ުޅގ  ަޝުކުރުދ ންނ ވ ން. ަވ ރ ށް މެންބ ރުންނ ށް

ަބޭނުމެއްނޫންަ ނޑުެމން ައ ުޅގ  ަވ ހ ކ ދ އްކ މުން. ޓްރ ންސްޕޭރެންސީގެ

ައެކ ންަ ަގޯހ ށްދ ކ މ ށްވ ންޏ  ައެްއވެސްކ ެމއް ަސ ރުކ ރުްނވިޔ ސް ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ައެއީ ައެކ ންކ ްނަަފޮރުވ  ަބޭނުންވ ނީ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަހ ދ ކ ށް. ުނވ ކ މެްއކ މ ށް

ަރ އްޔިތުްނެގަ ަޭއގެތެރޭގ އި ައ ދި ަވ ހ ކ ދ އްކ ން. ަެއކ ންކ މ ިއ ރ ނގ ޅުކުރ ން

ަގޮެތއްެވަ ައ ުޑިއވޭނެ ައެބޭފުޅުންެގ ަބޭފުޅުންވ އިުރ، ަދ އިރ ތ ުކެގ ައެހެން މ ޖިލީހުގެ

ައެކ ން ަެއއ ުޑއ ހ ިއެގން ނޑުމެން ަހ މަ ައ ޅުގ  ނޑުމެން ައ ޅުގ  ކުރުމ ކީވެސް

ައެމީހުންގެަ ައެެވެގންއުޅޭގޮތ ށް ަދ އިރ ގެ ަތިމ ރ ފުށީ ނޑުމެްނ ައ ޅުގ  ކުރ ނެކ މެއް.

ަކ ންތ އްތ އްަ ައެކ ހ ލ  ަނިންމ  ައެދ އިރ އ ކ ބެހޭގޮތުން ަކ ންތ އްތ އް ބ ހެއްނެތި

ަޕޮލިސީއެްއވެސްނޫ ައުސޫެލއްެވސްނޫން ަހ މ ގ އިމުވެްސ ައެމް.ޑީ.ޕީެގ ން.ަކުރުމ ކީ

ަމިހ ރުަ ަޙ އްލުވެގެން ައ ވ ހ ކ ްށ ަވީހ ވެސް ަެއކ ންވެސް ަބޭނުންވ ނީ ނޑުމެން އ ޅުގ 

ައ ދެ،ަ ަވ ޑ އިގެންެނވުމ ށް. ައ ވ ހ ށް ަމިތ ނ ށް ަމެންބ ރު ަތިމ ރ ފުށީގެ އެހޮވިފ ިއވ 

ަވ ރ ްށަ ަފ ހ ރ ށް ަވ ރ ްށގިނ  ަގ ތ ށް ނޑުގެ ައ ުޅގ  ަމިވ ހ ކ ދ ްއކ އިުރ ނުޑ އ ޅުގ 

މ ތީެގަމީހުންައެމީހުންައ އި.ޑީ.ކ ުޑަހ މ އެކ ނިަދ އްކ ލީމ ަަނ32ަްއުފ ލ އެކުައ ދޭަ

ަހޮސްޕިޓ ލްތ ކުންަ ަރ އްޖޭގެ ައެނޫންވެސް ައ ދި ައ އި.ޖީ.އެމް.ެއުޗންނ އި އެމީހުންނ ށް

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ައ ދި ަދ އްކ ން. ައެވ ހ ކ  ައުފ ލުން ައެކ މ  ަފ ރުވ ލިބިގެން ހިލޭ



  

ަބ ޔ ކ ށް ައެތ އް ަރ އްޖޭެގ ައިންޝުއ ރެންްސަަމިވ ހ ކ ދ އްކ އިރު، ހެލްތް

ަމިހެންވުމުންަ ަިމކ ންކ ން ައެހެންނ މ ވެސް ަފ ހ ގ ކުރ ން. ނޑު ައ ޅުގ  ލިބިފ އިވ ކ ން

ަޤ ބޫލުކުރ ްނަ ނޑު ައ ޅުގ  ަނުބުނެވޭނެ. ަލިބުނީެއކޭ ަފ ުރވ  ަސިއްޙީ ަކޮންމެހެން އެއީ

ައެބ އޮތްކ ްނަ ަބ އިވ ރެއްވެސް ަކިތ ންމެ ަކ ންތ އްތ އް ަރ ނގ ޅުކުރ ންޖެހޭ ހ މ 

ނުޑަތ ންކޮެޅއްަދޮށީަރ އްޖޭ ނުޑގެަހ ނދ ނ ށްައ ދޭައ ުޅގ  ގެަހޮސްޕިޓ ުލގ އި.ައ ުޅގ 

ަބޭފުޅުްނަ ަތުއްޕުޅު ަިތއްބެިވ ަމިތ  ަފ ހ ރެއްގ އި މީހ ކ ށްވ ތީކ ންނޭނގެ،

ަތިބިއިރުަ ައ ްއޑުއ ތޮުޅގ ިއ ައިނގިޭރސިން ަނުހުރެދ ނެކ ންނޭނގެ. ހ ނދުމ ފުޅުވެސް

ައ ްއޑުއ ތޮޅ ްށގޮ ަމިތ ނުން ައެތ އް ަެއއްޗެހިަރ އްޖޭގެ ައޮޕ ޭރޝ ންތ ކ އިއ ަބޮޑެތި ސް

ަހ ނދ ންފުޅުަ ަބޭފުޅުން ަތުއްޕުޅު ަމި ަރ ނގ ޅ ްށވެއްޖެްއޔ  ަހ ނދ ން. ައުޅުނު ކޮށް

ައ ހ ރުދުވ ްސގެަވ ހ ކ .ައެހެންކ މ ްށވ އިރުައެޭބފުޅުން...03ަހުންނ ނީަ

ަ

ަފ ހުމީ.ަަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއް،ަފޭޫދގެަމެންބ ރުައ ލްހ ންަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަމެންބ ރުންނ ށްަަފޭދޫަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުައ ލްހ ންަ ަޢިްއޒ ތްތެރި ަމ ޖިލީހުގ އި ަމިޢިްއޒ ތްތެރި ަރ އީްސ. ަޢިއްޒ ތްތެރި

ނުޑަަަފ ހުމީަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ައ ޅުގ  ަވިދ ޅުުނެވވޭނެކ މ ށް ަބޭފުޅުންނޭ ަތުއްޕުޅު ަެއގޮތ ށް މުޙ ތ ބުކުރ އްވ 

ައެވ ހ ކ ަދ ންނ ވ ލީ.ަޤ ބޫލުކުރ ތީ

ަަ

ަ

ަވ ހ ކ ފުޅުދ އްކ ވ އިރުަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބ ލ ިއގެންފިން. ނޑު ައ ޅުގ  ަނުކުތ ެއއްކ މ ްށ ަނިޒ މީ އ ދެ،

ަމުޚ ޠ ުބަ ަޤ ދ ރ އެއްކޮށް ަޢިްއޒ ތ އި ައެއޮންނ  ަމެންބ ރުންނ ށް ޢިއްޒ ތްތެރި

ނޑުަދ ންނ ވ ން.ަ ަކުރެްއވުމ ށްައ ުޅގ 

ަ

ަދެންނެވިްނަައުުތރުަދ ިއރ ގެަމ އްޗ ްނޯގޅީަ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަވ ހ ކ . ައުމުރު ަމީހ ގެ ަދެކެނީ ނޑު ައ ޅުގ  ައ ދެ،

ަވ ހ ކ ވެސް.ަމެންބ ރުަމ ރިޔ ައ ްޙމ ދުަދީދީަ ަތުއްޕުޅު ަބޭފުޅުން ަތިއްބެވި ަދެން ަމީހެކޭވެްސ. ަދޮށީ ނޑ ކީ ައ ޅުގ 

ަބޭފުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަތުއްޕުޅު ަދެން ައޮްތގޮތް. ައެކ ން ަބޭފުޅުންކ މ ކ ށްވެސްައެހެންވީމ ، ަދޮށީ ޅުން

ވެދ ނެ.ަދޮށީަމީހުންަހ ނގުކ މ ކ ށްވެސްުނވ ނެ.ަދެންަެއއީީކެއއްަމ އްސ ލ އެއްނޫން.ަ



  

ނޑުމެންަ ައ ޅުގ  ަދެން ަބ ލ ިއގ ންނ ވ އިފިްއޔ  ަނުކުތ ެއއްކ މ ށް ަިނޒ މ ބެހޭ ރ އީސް،

ނޑުމެްނވެ ައ ުޅގ  ަދޮށީކ މ ށްވ ންޏ  ައޮތީ ަދ ްއކ ން ސްައެވ ހ ކ ނުދ އްކ ނ ން.

ަވެދ ނެަ ަޕ ޓީެއއްކ މ ްށވީމ ކ މ ށްވެސް ަހުންނެވި ަޒ ީޢމެއް ަބ ލ އިގ ންނ  ދޮށީކ މ ށް

ައ ދެއޭަ ަހ ނދ ނ ށް ނޑުެމން ައ ުޅގ  ަކޮންމެއ ކ ްސ ައެދ ނީ. ަެއގޮތ ށް އެކ ންތ ްއ

ައ އީަ ަދެން ަދިޔ ތ ން. ަކުރިއ ްށ ަމިކ ން ައ ްއޑުއ ތޮުޅގ އި ަދ ންނ ވ ީނ، ނޑު އ ޅުގ 

ަދެން ައ ހ ރުދުވ ސް. ައެީއަަތިރީހ ކ ށް ަހ އްޕު. ނޑު ައ ުޅގ  އެވ ހ ކ އ ދޭތެރޭ

ނޑުައެވ ހ ކ ަދ އްކ އިިފއްޔ ަނިޒ މީަނުކުތ ގެަތެރެއިންަމީގ ިއަ ހ މ ގ އިމުވެސްައ ުޅގ 

ަރ އީްސަ ަފުުރޞ ތެއްވެްސ ަހުރިހ  ަވ ހ ކ ދެްއކެވުމ ށް ަބޭފުޅުން ައޮތް ވ ހ ކ ދ ްއކ ން

ަ ައެބޭފުޅުން ަރ އްދިނުމުގެގޮތުން ައެއ ށް ަދެްއވީމ  ަނުކުތ ތެރެއިންަދެއްވ ނެ. ނިޒ މީ

ަ ަވ ހ ކ ެއއ0ަަްވ ހ ކ ދ ްއކ ވ އި ަހުރިހ  ައޮތް ަދ އްކ ވ ން ައެބޭފުޅުން މިނިޓްތެޭރގ ިއ

ނޑ ިއަ ނޑުަިމއ ދުައުފ ލ އެކުަފ ހ ގ ކޮށްލ ންައ ުޅގ  ދެއްކެވޭނެ.ަކޮންމެއ ކ ސްައ ުޅގ 

ަމ ޙްލޫފްވެސްަ ައ ޙްމ ދު ަމެންބ ރު ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަގ ލޮޅު ަމިއިންނެވި ޖެހިގެން

ަިވދ ޅުވެދެްއވ އިފި.ައެކ މ ަވ  ަވ ހ ކ  ަގޮތްގޮުތގެ ަހިންގ ނެ ރ ށްަރ ނގ ޅ ށްަސ ުރކ ރު

ަބޭފުޅުންނ ށްވެސްަ ަތުްއޕުޅު ައެބޭފުޅުްނގެ ައެއީ ަުޝކުރުވެިރވ ން. ނޑު އ ޅުގ 

ަކ ްނކ ންަ ަސ ރުކ ރުގެ ައެބ ހުރި ަޚިޔ ލުތ އް ައެބޭުފޅުންގެ ަހ މ ، ހ މ ގ އިމުވެސް

ަބެހޭގޮތުްނ.ައެ ަހ އްޕުަރ ނގ ޅުކުރ ެނގޮތ އި ނޑު ައ ޅުގ  ައ ނެއްކ ެވސް ހެންވީމ ،ަހ މ 

ަދ ންނ ވ ...ަ

ަ

ަނިޒ މީަނުކުތ އެްއ،ަތޮްއޑޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަޢ ލީަވ ޙީދު.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަތުަތޮއްޑޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަމިެނގީ،ަތ ކުރ ުރޮކށް ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ަބޭފުޅުންގެއ ދެ،ައ ޅުގ  ައްޕުޅު

ައެބ ސް،ަަޢ ލީަވ ޙީދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބޭފުޅުންނ ށް. ަމުސްކުޅި ަމ މ ކިޔ ންވީތޯއޭ ނޑުމެްނ ައ ޅުގ  ވ ހ ކ ދ ްއކ ތީ،

ަމ މ ،ަ ަކިއިދ ނެ ނޑުމެންނ ށްެވސް ައ ޅުގ  ަކިޔޭގޮތެްއެވއްޖެއްޔ  ަތުއްޕުޅު މިހ ރު

ަކޮށްލ ންވެގެން.ަަމުނިމ މ ަހ މ ަކިއިދ ނެައިނޭގތޯ.ައެހެންވެގެންައެކ ންަސ ފުަ
ަ

ަ



  

ނުޑަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ުޅގ  ަނުކުތ އެްއކ މ ށް ަނިޒ މީ ައެދެން. ައިށީނެދވ ޑ އިގެންެދއްުވން އ ދެ،

ަތުއްޕުޅުަ ަމިފ ހ ރު ައެބޭނުންކުރެއްިވގޮތ ކ ްށނޫން ަފ ހ ރު ަކުރީ ބ ލ އެއްނުގ ންނ ން.

ަނިސްބ ތްކޮ ަބޭފުޅުންނ ށް ަމެންބ ރުގެ ަވިދ ޅުވީ. ަވިދ ޅުވީ.ަބޭފުޅުންނޭ ަމިފ ހ ރު ްށ

ަމ އްޗ ންގޯީޅަ ަބ ލ ެއއްނުގ ންނ ން. ަނުކުތ އެއްކ މ ށް ަނިޒ މީ ނޑު ައ ުޅގ  އެހެންވީމ ،

ައުތުރުަދ އިރ ގެަިޢއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަވ ހ ކ ފުޅުަކުރިއ ށްަެގންދެވުންައެދެން.ަ

ަ

ަަމ އްޗ ްނޯގޅީައުުތރުަދ ިއރ ގެަ ަދ ންނ ވ ން، ައުފ ލ އެކު ަވ ރ ށް ަހ މ  ނޑު ަމ މަ އ ޅުގ  ަހ މ  ނޑުމެންނ ކީ ައ ޅުގ 

ނޑުމެންަައުމުރުގެަމެންބ ރުަމ ރިޔ ައ ްޙމ ދުަދީދީަ ައ ޅުގ  ައެކ މ  ަމ ، ައެބ ތިބިކ ން ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ަމީހުންކ މ ިއ،

ައެްއޗެްއަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައުުމރ ބެހޭގޮތުން ނުޑގެ ައ ުޅގ  ަގ އިމުވެސް ނޑުމެން ައ ުޅގ  ލ ދުވެތި،

ނޑ ކ ށްަ ައ ުޅގ  ައެީއަަނ ގ އިފިްއޔ ކ  ަނުނ ގ ނ ން. ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މީ އެކ މ ކ އެއް

ައ ދެ،ަދ ންނ ވ ލ ންަ ައުމުރ ކީ. ނުޑގެ ައ ުޅގ  ަލ ުދގ ންނ ންޖެހޭކ މެއްނޫން ނޑު އ ޅުގ 

ނޑުެމންނ ށްައެނގެޭއަކ ންތ އްތ ކެްއަރ ނގ ޅުކުރ ްނވެފ ިއަ މިއުޅޭަވ ހ ކ އ ީކ،ައ ޅުގ 

ަޕީ.ޕީ.ޕީ ަދ ްއކ މޭ ައެބ  ނޑުމެން ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ،ައެބ ހުރިކ ން. ަވ ހ ކ ވެސް. ގެ

ަޕީ.ޕީ.ޕީގެތެރެއިންަ ައެ ައ ވ ހ ކ ށް ަވީހ ވެސް ަބ އްލ ވ އިރު ަމިމ އްސ ލ  މ ޖިލީހުން

ަޕ ޓްނ ރޝިޕްގެތެރެއިން ަޕްރ އިވެޓް ަޕ ބްލިކް ަހޮސްޕިޓ ލްތ ކ ށް ަރ އްޖޭގެ ، ނ މ ވެސް

ަހޮސްޕިޓ ލްތ ކ އިުގޅިގެ ަފެންވ ރުގެ ަރ ނގ ޅު ަހުރި ަތ ންތ ނގ ިއ ައެހެން ްނަދުނިޔޭގެ

ައެކ ންަކުިރއ ށް.....ަ

ަ

ަވ ގުތުހ މ ެވއްޖެ.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ނޑުަަމ އްޗ ްނޯގޅީައުުތރުަދ ިއރ ގެަ ައ ޅުގ  ަހޯއްދ ވ އިެދއްވ އިފިކ މ ށްވ ންޏ  ަގެންދެވޭނެކ ހ ލ ގޮތެްއ

ަރ އީސްަމެންބ ރުަމ ރިޔ ައ ްޙމ ދުަދީދީަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ައ ދެ، ަ، ޝުކުރުދ ންނ ވ ން. ަދެއްވީީތަަފުރުޞ ތު

ަޕެޓިޝ ނ ބެހޭގޮތުންަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމި ނޑުމެން ައ ުޅގ  ައެއްފ ހ ރު ައ ދިވެްސ ޝުކުރުދ ންނ ވ މުން

ަވޯޓ ްށަ ައެދެްއވި ަމެންބ ރުން ައެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވ ހ ކ ދ އްކ ލުމ ށް ަފްލޯގ ިއ މިމ ޖިލީހުގ އި

ަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ައިށީނދެލ ނ ން.ަޝުކުރިްއޔ  ނޑު ައ ޅުގ  ރ އީސްަޝުކުރުދ ންނ ވ މުން

ަދެއްވިަފުރުޞ ތ ށް.ަ

ަ



  

ނޑުަދެންަފުރުޞ ތުައ ރުވ ންއޮީތ،ަދިއްދޫަދ އިރ ގެަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: އ ދެ،ައ ުޅގ 

ައިންނެީވ.ަ ަބ އްދ ލުވުމެްއގ އި ަކޮމިޓީގެ ަދ ޚިލީ ަމިވ ގުތު ައެހެންނ މ ވެސް ސ މީރ ށް.

ަހުޅުހެ ަމިއ ރުވ ީނ، ަފުރުޞ ުތ ނުޑ ައ ުޅގ  ަޢިްއޒ ތްތެރިަދެން ަދ އިރ ެގ ންވޭުރ

ަމެންބ ރުަމޫސ ަމ ނިކު.

ަ

ަހުންނ ަަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ައެބ އިމީހުންގެ ަމީހުން ަބ ެއއް ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަހ އްޔ ުރވެަމޫސ ަމ ނިކުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ދި ައ ންނ ނެ. ަރުިޅވެސް ަވ ރ ށް ަވ ހ ކ ެދއްކުުމން ްސައުނިސިފ ތ ކުެގ

ަވ ހ ކ ަ ނޑުމެންގެަސ ުރކ ރ ށްވެްސަނުކުރެވޭކ ެމއްގެ ައ ުޅގ  ކުރ ނެ.ައެހެންނ މ ވެސް

ަފިތ އިގެްނަ ަރ ތްކުލ އ ށް ަފުރުޞ ތުގ އި ަލިބޭ ަދެްއކުމ ށް ަމ ޖިލީހުގ އި ރ އްޔިތުންގެ

ަެއކ މެްއަ ަޕ ޓީއިން ައ މިްއލ  ަތިމ މެންގެ ަމ ނ އ ކީ، ަތިބުމުގެ ަފޮރުވ ން އެވ ހ ކ 

ަމެންބ ރ ކު ނެޑްއަަބޮޑުެވގެން ައ ުޅގ  ައުޫސލުކ މ ށް ަރިވެތި ައެންމެ ައެއީ ހުށ ހެޅީމ 

ނުޑގެަ ައ ޅުގ  ަިމރ އްޖޭގެ، ަބ ލ އިރުގ އި ަޒ މ ންތ ކ ށް ަދިގު ަވޭތުވެދިޔ  ނުބ ލ ން.

ައ ވ ށްޓެިރަ ަކ އިރި ަނުވ ތ  ަބޭރ ށް ަރ އްޖެއިން ަމިފެންނ ނީ، ަހިސ ބުތ ކުން ތ ފ ސް

ަގޮސްފ ިއނުވ ކ ން...ަޤ އުމ ކ ށްވެސްަބޭސްަފ ުރވ އ ކ ށްައެްއވެސްަމީހ ކު

ަ

ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއް،ައޭދ ފުށީަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަސ ލީމް.ަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަމޫސަ ައޭދ ފުށީަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަ ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަހުޅުހެންވޭރު ަވޯޓުދިންގޮތ ެބހޭގޮތުން ނޑުމެން ައ ޅުގ 

ައެއީަަމ ނިކުަހ ކ ދެއްެކވުން:އ ްޙމ ދުަސ ީލމްަވ  ަދ ްނނ ވ ލ ންޖެހުނީ. ައެްއޗެއް ނޑު ައ ޅުގ  ވިދ ޅުިވއެްއޗ ކ ށް

ައެްއގޮތ ކ ްށވެސްަ ައެމް.ޑީ.ޕީގެ ަހުޅުވ ލީ، ަމިގޮތ ށް ަމިބ ހުސް ޙ ޤީޤ ތުގ އި

ައ ިމއްލ ަ ަގެންގޮސްގެން ަމިބ ހުސް ަމިއީ ަހުރެގެެނއްނޫން. އިޚްލ ޞްތެރިކ މެއް

ަކުރިަ ައެބިލުތ އް ނޑ އެިޅގެްނަމެންބ ރުންގެ ަކ  ަހ މ  ަނުދޭްނވެގެްނ ަގެންދިޔ  އ ށް

ނޑުަދ ންނ ވ ލ ން. ަޖެއްސުމ ށްަކުރިކ މެްއކ މ ށްައ ޅުގ 
ަ

ަ



  

ަމެންބ ރ ކުަަަރިޔ ސ ތުްނވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ައ ދި ަބ ލ ެއއްނުގ ންނ ން. ަނުކުތ އެްއކ މ ށް ަިނޒ މީ ނޑު ައ ޅުގ  އ ދެ،

ކުތ ަނެުގމ ކީައޮންނ ކ މެއްނޫން.ަދ އްކ ވ މުްނގެންދ ަވ ހ ކ ފުޅ ިއގުޭޅގޮތުންަނިޒ މީަނު

ައ ޙްމ ދުަ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްެތރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަގ ޮލުޅ ަނުކުތ އެއް، ނިޒ މ ބެހޭ

ަމ ޚްލޫފް.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަހުންނ ވަ ަގ ލޮޅުަދެުކނުަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަވ ހ ކ ދ އްކ ވ ން ަހ މ  ަތެރޭގ އި ަިމމ ޖިލީހުގެ ައިނގޭތޯ ައ ބ ދުވެސް ައ ދެ،

ަެނގިއްިޖއްޔ ަަމ ދުަމ ޚްލޫފްަވ ހ ކ ދެއްެކވުްނ:އ ޙްަ ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މީ ަހުންނ ވ ނިކޮށް ަވ ހ ކ ދ އްކ ދ ްއކ  ަހ މ  ބޭފުޅ ކު

ަހުޅުހެންވޭުރަ ައ ބ ދުވެސް ައިނގޭތޯ. ައިށީންނ ންޖެހޭނެ ަބޭފުޅ  ަހުރި ވ ހ ކ ދ ްއކ ން

ަހ  ައެހެން. ަކ ްނކުރ އްވ ނީ ަމ ނިކު ަމޫސ  ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެިރ މ ަދ އިރ ގެ

ނޑުވެްސަ ައ ުޅގ  ަމީގެފ ހުންވެސް ަދެން ައެހެން ަކޮޅ ށް. ަހުންނ ވ ނީ އ ބ ދުވެސް

ަފ ސޭހ ަ ަވ ރ ށް ނޑ ްށވެސް ައ ޅުގ  ަކޮޅ ށް. ަހުންނ ނީ ަނިންމ ފ އިވެސް ވ ހ ކ ދ ްއކ 

ަމިހެންކޮޅ ށްަގިނ އިރުަހުންނ ން.ައެހެންވީމ ،ަެއކ ންަރ ނގ ުޅކޮށްލ ދެއްވުންައެދެން.ަ
ަ

ަ

ަ)ވ ގުުތކޮޅ ކ ށްފ ހު(

ަ

ަސ ބ ބ ކީަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަބ ލ ެއްއނުގ ންނ ން. ަނުކުތ އެއްކ މ ށް ަނިޒ މީ ނޑު ައ ުޅގ  އ ދެ،

ނޑ އެޅިފ އިައޮތްކ މ ކ ށްުނވ ތީ.ައެހެންނ މ ވެސްަޢ ންމުަ ގ ވ އިދުގ އިަވ ކިގޮތ ކ ށްަކ 

ަމިކ ުމގ އިަ ައެދެން ނޑު ައ ުޅގ  ަދެން ައިށީނދެވ ޑ ިއގެންނެވުން. ައެގޮތ ށް ައުސޫލ ކީ

ަދ އިރ ގެަ ަހުޅުހެންވޭރު ައ ދެ، ަނުގެންދެވުމ ށް. ަނ ްނގ ވ މުން ަނުކުތ  ަނިޒ މީ އިތުރު

ަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުގެަވ ހ ކ ފުޅުަކުރިއ ށްަގެންެދވުންައެެދން.ަ

ަ

ަމ ޖިލީހުގެަަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ައުފ ކުރ ން ަވ ރ ށް ނޑު ަޢިްއޒ ތްތެިރަރ އީސް.ައ ުޅގ  ައ ދެ،ަޝުކުިރއްޔ 

ަކ ންކ ންަަމ ނިކުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:ަމޫސ  ަމ ޖިލީހުގެ ަދީގެްނ ައ ހ ންމިއްޔ ތުކ ްނ ަވ ރ ްށ ަމެންބ ރުން ކ ންކ މ ށް

ަ ަމި ައެހެްނނ މ ވެސް ަތ ންކޮޅ0ަަުބ ލ ހ އްޓ މުންގެންދ ތީ. ަމި ަތެރެއިން މިނިޓްެގ

ނުޑގެަވ ހ ކ އ ކީ،ަވޭުތވެދިޔ ަދިގުަ ނޑ ލ ދެްއވ ތި.ައ ޅުގ  އ ހ ރުަދިޔ އިރުގ ިއ03ަަކ 



  

ަނޯންނ ނެ.ަ ަޖެހިފ އެއް ަސ ލ ންޖ ހ ން ަބޭސްފ ރުވ އ ށް ަމީހ ކ ށް ަެއްއވެސް މިރ އްޖޭގެ

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަވ ހ ކ ދ އްކ ތީ ަމެންބ ރުން ަބ އެއް ަމިތ ނުގ ިއ ދޮގުހ ދ އިގެން

ައިންޑިއ ގެަ ަމިއޮންނ  ަކ އިީރގ އި ައެންމެ ަދިވެހިރ އްޖޭގ އި ހިތ މ ކުރ ން.

ަހ  ަދިޔ  ަމީހ ކު ަބޭހ ށް ަނޫޅޭނެ.ަޓްރިވެންޑްރ މްއ ށް ަމީހ ުކަމިރ އްޖެއ ކު ަވީ ނދ ނެއް

ަރ ނގ ޅ ްށަ ަފުރުޞ ތު، ައެހޮސްޕިޓ ލްތ ކުން ަހ ދ އި ަހޮސްޕިޓ ލްތ ކެްއ މިރ އްޖޭގ ިއ

ަވ ނ ަރ އްޔިތުްނގެަމ ޖިލީހުގ އި...73ަލިބެމުންދިއުމުގެަނ ތީޖ އ ކ ށްީވަ

ަ

ައިރ ގެަމެންބ ރުަޢ ލީަޢ ޒިމް.ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއް،ަހެްނޭވރުަދެކުނުަދ ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަަހެންޭވރުަދެކުނުަދ އިރ ގެަެމންބ ރުަ ަގ ވ އިދުގެ ަމ ޖިލީހުގެ ަރ އީސް.ަރ ްއޔިުތންގެ ަ)ށ(99ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމ އްދ ގެ ަވ ނ 

މ އްދ ގެަ)ހ(ަގެަ)ށ(ަގ އިައެހެންނޫނިއްޔ ައެބ އޮޭވ،ަމ1ަިގ އިައެބ އޮވޭައިނގޭތޯ.ަަޢ ލީަޢ ޒިމްަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަމެންބ ރ ކ ށްަ ަރ އީސް ަމ ޖިލީހުެގ ަހުއްޓ ލުމ ށް ަވ ހ ކ  ަމެންބ ރ ކު ގ ިއވ ގޮތުގެމ ތިން

ަމޭޒުންަ ައިދ ރީ ައ ޑު ަމ އިކުގެ ަބޭނުންކުރ މުންދިޔ  ައެމެންބ ރ ކު އ ންގ އިފިނ މ 

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަގ އި ަ)ހ( ައިންނ ނެ ަމިމ އްދ ގ ިއ ައިނގޭތޯ. ނޑ ެލވޭނެޭއ ކ 

ައ ދެ، ަމެންބ ރ ކުަަހ ނދ ންވ ގޮތުން، ަދ ށުން ަެގ ަ)ހ( ަމިމ އްދ ގެ )ށ(،

ައެމެންބ ރ ުކަ ައ ންގ އިފިނ  ަރ އީސް ަމ ޖިލީހުގެ ަހުއްޓ ލުމ ްށ ވ ހ ކ ދެްއކުން

ަހ މ ަ ނޑު ައ ޅުގ  ަނުކުތ އެްއކ މ ށް ަނިޒ މީ ައެއީ ައެހެންވީމ ، އިށީންނ ންވ ނެއޭ.

ނޑުައެކ ންަދެކޭތީވެައިނގޭތޯަމިހ މ ަމ ޖިލީހުގެ ރ އީސްގެަަބ ލ އިގ ންނ ތީެވ،ައ ުޅގ 

ނޑުަމިވ ހ ކ ަގެނ އީައިނގޭތޯަހ މ .ަ ަސ މ ލުކ މ ށްައ ޅުގ 
ަ

ަ

ަހުޅުހެންވޭރުަަަރިޔ ސ ތުްނވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަބ ލ އެއްުނގ ންނ ން. ަނުކުތ އެއްކ މ ށް ަނިޒ މީ ަހ މ  ނޑު ައ ުޅގ  އ ދެ،

ދ އިރ ގެަިޢއްޒ ތްތެރިަމެންބ ުރަވ ހ ކ ަކުރިއ ށްަގެންދެވުމ ްށ،ަދެންަމިމ އުޟޫގ އި،ަ

ނޑުަޤ ބޫެލްއނުކުރ ން.ަމި ަކ މުގ އިަނިޒ މީަނުކުތ ަެނޭގނެކ މ ކ ށްައ ުޅގ 

ަ

ަރ އްޔިތުންނ ށް.ަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަރ ނގ ޅ ށް ަލިބެމުންދިޔ  ަފ ރުވ ތ އް ަހޮސްޕިޓ ލްތ ކުން ަމިރ އްޖޭގެ



  

ަަމޫސ ަމ ނިކުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަނ ތީޖ އ ކ ށްވީ ަދިވެހިރ 03ަމީގެ ަދިވެހިރ އްޭޖެގައ ހ ރ ށްފ ހުގ އި ަެވރިކ ން، އްޭޖގެ

ަނުކުރެޭވަ ަނ ތީޖ އ ކ ށްވީ ައޭގެ ައ ދެ، ަބ ދ ލުކުރީ. ަނިކުެމ ަރ އްޔިތުން ވެރިކ ން

ަދިޔ އިރުގ ިއަ ަނިމިގެން ައެންމެފ ހުން ައޮތް. ަމިރ އްޖޭގ އި ަކ ންތ އްތ ެކއް ވ ރ ށްގިނ 

ަޖެއްސުންަ ަފ ރުވ ދޭންހުރިަރ އްޔިތުންނ ށް ަޭބސް ަރ އްޔިތުންެގ ކުރުމ ށްޓ ކ އި

ަހުރިހ ކ މެއްަވ ނީަހ ލ ކުކޮށްލ ފ އި.ަ

ަ

ަ)ވ ގުުތކޮޅ ކ ށްފ ހު(ަަ

ަ

ނޑުަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެްއ،ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްަމިހ ރު،ަނިޒ މ ބެހޭަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: އ ދެ،ައ ުޅގ 

ަމިއ ރުވ  ަމިހ ރު ނޑު ައ ުޅގ  ަޢިްއޒ ތްތެރިަނުކުތ އެއް ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ނީ،ަމ ފ ންނު

ަޢ ބްދުއްރ ޙީމ ށް.ަهللاަމެންބ ރުަޢ ބްދު

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަނެގީމ ަަމ ފ ންނުަހުޅ ނގުަދ ިއރ ގެަ ަނުކުތ  ަނިޒ މ ބެހޭ ަދެން ައިނގޭތޯ. ަދ އިރ  ަހުޅ ނގު ަމ ފ ންނު ނޑު ައ ޅުގ 

ނުޑވެަމިވ ގޮތ ީކ،ަޢ ްބދުްއރ ީޙމްަهللاަމެންބ ރުަޢ ްބދު ަޕްރެސީޑެންސ ށްއ ޅުގ  ަހ މ  ަމިތ  ަޤ ބޫލުކުރ ން ަހ މ  ަްސ

ަމެންބ ރ ކުަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ނެއް ަވ ހ ކ ދ އްކ އިުރ ަމެންބ ރ ކު ައެްއ ަމިދ ނީ. ފޮލޯކުރ މުންނޭ

ައެއިޙްތިރ މްަ ަެއއިްޙތިރ މް، ައެކ މ ކު ައިނުން. ައިށީނދެގެްނ އިޙްތިރ މ އިެއކު

ަކީ ަރ އީސް. ައެބ އޮތޭ ަމިގ ވ އިުދގ އި ައެބޭފުޅަ ނުކުރ ނީ. ައިޙްތިރ މް ަެއގޮތ ށް ްއވެތޯ

ނުކުރެވެނީ.ައެބޭފުޅ ަސީނިއ ރަޕ ލ މެންޓޭރިއ ނ ކ ށްވީމ ތޯ.ަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރ ީކަ

ަސީނިއ ރަޕ ލ މެންޓޭރިއ ނެއްތޯ.ަނޫނިއްޔ ަކ ފ ފުޅެއްތޯ...
ަ

ަ

ައ މީަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ނޑު ައ ުޅގ  ައިނގޭތޯ. ައިށީނދެވ ޑ ިއގެންނެުވން ައ ރިހުގ އިައ ދެ، ންޢ ންމު

ައ ހ ން.ަ ައޮތްތޯ ަބ ޔ ންކޮށްފ އި ަސ ފުކޮށް ައެގޮތ ށް ައެކ ްނ ަމިގ ވ އިުދގެ އެދުނިން

އެހެންވީމ ،ަތިބޭފުޅުންަގ ވ އިދުގެަމ އްދ އ ަޙ ވ ލ ދެްއވ ަނިޒ މީަނުކުތ ަނ ގ އިފިްއޔ ަ

ަނުކުތ އެްއަ ަނިޒ މ ބެހޭ ަމިހ ރު ނޑު ައ ޅުގ  ަޤ ބޫލުކުރ ނ ން. ައެކ ން ނޑު އ ޅުގ 



  

ަޢ ބްދުމިއ  ަޙ މްދޫން ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ައިނގުރ އިދޫ هللاަރުވ ނީ،

ަޙ މީދ ށް.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަމިަައިނގުރ އިދޫަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަ ަމިނެގީ، ަނުކުތ އެްއ ަނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ައ ުޅގ  ަރ ީއސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަަޝުކުރިއްޔ 

ަަމ ޖިލީހުގެަޙ މީދުަهللاަޙ ްމދޫނުަޢ ްބދު ަިއޝ ރ ތްކޮށްލ ންވެގެން.97ަގ ވ އިދުގެ ަމ އްދ އ ށް ަވ ނ 

ަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަސުރުޚީއ ކީ،72ަައެއީ ައ ރިމ ތީ ަމިއޮންނ  ަމީގ އި ަޞ ފުޙ . ވ ނ 

ަ ައިީށންނ ންޖެހުން. ަމެންބ ރ ކ97ަަުވ ހ ކ ދ ްއކ މުންދ ނިކޮށް ަމިބުނ ނީ ގ އި

ައެމެންބ  ަދިމ ވެްއޖެނ މ  ައ ންނ ނިވިފ ދ ކ މެއް ރ ކުަވ ހ ކ ދ ްއކ މުންދ ނިކޮށް

ަ ަމިގ ވ އިދުގެ ަ)ހ(. ައިށީންނ ންވ ނެއޭ. ަހުއްޓ ލ  ަވ ހ ކ  ވ ނ 99ަަދ އްކ މުންދިޔ 

ައެންގުން.ަ ަރ އީސް ަމ ޖިލީހުގެ ަހުއްޓ ލުމ ށް ަވ ހ ކ  ަމެންބ ރެއްެގ ަދ ށުން މ އްދ ގެ

ަމެންބ ރ ކުަ ައެހެން ަ)ށ( ަނެގުން. ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ަމެންބ ރ ކު ައެހެން )ށ(.

ަނެ ަނުކުތ އެއް ަތެދުވުން.ަނިޒ މ ބެހޭ ނޑިން ަގޮ ަރ އީްސ ަމ ޖިލީހުގެ ަ)ނ( ގުްނ.

ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަރ ީއސް.
ަ

ަ

ަބ ލ އިގެންފިން.ައެހެންވީމ ،ަެއގޮތ ށްަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަނުކުތ އެްއކ މ ށް ނޑުަނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،ައ ޅުގ 

ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ެގ ަހުޅުހެންވޭރު ަޢ މ ލުކުރެއްވުމ ްށ މެންބ ރ ށްަަމީގެފ ހުން

ަވ ހ ކ ފުޅުަ ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެިރ ަދ އިރ ގެ ަހުޅުެހންވޭރު ަދ ންނ ވ ން. ނޑު އ ޅުގ 

ަކުރިއ ށްަގެންެދވުންައެދެން.ަ

ަ

ަރ އީސްަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަޢިްއޒ ތްތެރި ައިނގޭތޯަ، އ ދެ، ަޯނވޭ ައެޮފތުގ އި ަނުކުތ އެްއގ އި ަމިނިޒ މީ

ައުސޫލެްއވެްސަަމޫސ ަމ ނިކުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަތެދުވެވޭނެ ައިށީނދެފ އި ަިއރުއިރުކޮޅުން ަމެންބ ރ ކ ށް ަތެދުވ  ކޮޅ ށް

ައުޭޅަ ަމ އްސ ލ ެއއް ަކ ކުލުހުޅުެގ ަހުރެދ ނެނޫންތޯ ަފ ހ ރެްއގ އި އޮންނ ކ މ ށް.

ައެކ ހ ލ ަ ަހުރެދ ނެނޫންތޯއޭ ަފ ހ ރެއްގ އި ައެހެންދިމ ވެދ ނެތީ، މީހ ކުވެސް.

ަރީޖ ނ ލް....،ަމ އްސ ލ ެއއްަހުރިަމީހ ކުވެސް.ައ ދެ

ަ



  

ަސ ބ ބ ކީަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޤ ސްެދއްނުކުރ ން. ައ ުރވ ކ ށް ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ައ ުޅގ  އ ދެ،

ަނުހިނގ ީތވެ.ަ ައެގޮތ ށް ައެކ ން ަދިންފ ހުން ަެއރޫލިންގ ަދެންމެ ނޑު ައ ޅުގ  މިހ ރު

ަކު ަވ ހ ކ ފުުޅ ައެހެންވީމ ، ައެހުންނެވީ. ަވ ހ ކ ދެއްކުމ ށް ަގެންދެވުްނަމިހ ރު ރިއ ށް

ައެދެން.

 

ަމުސ ރ އ ށްަަަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަލިބޭ ަޑޮކްޓ ރުްނނ ށް ަސ ރ ޙ އްދުގެ ަިމ ަދ އިރ ގެ، ަމި ައ ދެ،

ބ ލ އިރުގ އިަމިއ ދުަރ އްޖޭގ ިއަލިބޭަޑޮކްޓ ރުންނ ށްަލިބޭަމުސ ރ ަކުޑ ވުުމގެައެންމެަަމޫސ ަމ ނިކުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަމ އްސ އ ކ ށް ަސ ބ ބުްނަަބޮޑު ައެހެންވުމުގެ ަނ އުން. ަޑޮކްޓ ރުން ަރ ްއޖެއ ށް ވ ނީ

ަނ އިސް.ަ ަވ ނީ ަމިހ ރު ަޮޑކްޓ ރުން ައ ދ ދެްއގެ ަގިނ  ަބޭނުންވ  ަގެންނ ން ރ އްޖެއ ށް

ަ ަދިގު ައިޙްމ ލުވެފ ިއވ ކ މ ްށ03ަަވޭތުވެިދޔ  ަދޭތެރޭގ ިއ ަޑޮކްޓ ރުންނ  އ ހ ރު

ަޓެްސޓް ަޑޮކްޓ ރުންގެ ައ ިދ، ައެބ ބުނޭ. ަކުރީަޑޮކްޓ ރުންެވސް ައެބ ދ ްއކ  ތ ކުްނވެސް

ައިޙްމ ލުވެފ އިަ ަޮޑކްޓ ރުންނ ށް ަތިބި ަގެނެސްފ ިއ ަބޭުރން ަރ އްެޖއިން ސ ރުކ ރުން

ަމ ސ އްކ ތްކުރ ްނަ ަމިރ އްޖޭގ އި ައެމީހުން ައ ނބުރ  ަނ ތީޖ އ ކ ށްީވ ަޭއގެ ވ ކ ން.

ަމިކ ންކ ންަ ަސ ރުކ ރުން ަމިއ ުދގެ ައޮތީ ަދ ންނ ވ ލ ން ަހ މ  ނޑު ައ ުޅގ  ނ އުން.

ަމެންބ ރުންަރ ނގ ޅު ަމ ޖިލީހުގެ ަރ އްޔިތުން ނޑުމެން ައ ޅުގ  ައ ދި، ކޮށްދޭންޖެހޭނެއޭ.

ަސ ުރކ ރ ށްަ ަޙ އްުލކުުރމ ށްޓ ކ އި ަމ އްސ ލ ތ ްއ ަމި ަނ މ ވެްސ ަބޮޑުކޮްށގެން ބ ޖެޓް

ަފ އިސ ަތ ނ ވ ސްކޮށްދީަކުރިއ ށްަގެންދެވޭނެަގޮެތއްަހ ދ އިޭދންޖެހޭނެއޭ.ަ

ަ

ަގުތުަހ މ ެވއްޖެ.އ ދެ،ަވަ ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަގޮތ ކ ށް.ަަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަމިހ ލ  ަހުރީ ަޙ ލ ތު ަހ މ  ަހޮސްޕިޓ ލުގ އިވެސް ަހުޅުމ ލޭ ައ ދެ

ަގޮތ ކ ށްަަމޫސ މ ނިކުަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަފ އިދ ވ ނެ ައެްނމެ ަމީގ އި ަރ އްޭޖގެަރ އްޔިތުންނ ށް ަދ ންނ ވ ނީ ނޑު އ ޅުގ 

ަގޮތު ަޕ ޓްނ ޝިްފ ަޕްރ ިއވެޓް ަހުށ ހެޅުމ ށްަވ ނީ ަހުށ ހ ޅ  ަމި ަސ ުރކ ރ ށް ގ އި

ަތ ނެްއކ ްނަ ަކޮން ަމ ޖިލީހ ކީ ަރ އްޔިތުްނގެ ަދ ންނ ވ ނީ ނުޑ ައ ޅުގ  އިޖ ބ ދިނުމޭ.

ަނުލެވޭނެއޭ.ަ ަވ ކ ލ ތެއްކޮށް ަރ ނގ ޅ ކ ށް ައެތ ނުގ އި ަނޫނީ ަބ ޔ ކ ށް އެނގޭ

ަޝުކުރިއްޔ ަހުރިހ ަމެންބ ރުންނ ށްވެސް.

ަ



  

ނޑ އ ުޅއްވ ފ ިއވ ައ ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަކ  ަރ ީއސް ަމ ޖިލީހުގެ ަބ ޙުސްކުރެްއވުމ ށް ަމ ޢުޟޫޢ ށް ަމި ދެ،

ަޢިއްޒ ތްތެރިަ ަގިނ  ަވ ރ ށް ަހ މ ވިއިރުގ އި ަވ ގުތު ަމި ަހ މ ވެއްޖެ. ަމިހ ރު ވ ގުތު

ަހ މ ޖެހިފ އިަ ަމި ަމ ޖިލީހުގ އި ަދެން، ައެބ އޮތް. ައެދިވ ޑ ިއގެންފ ިއ މެންބ ރުން

ައެިދވ ޑ ިއެގންފ އި ައެ ަނ ންައޮންނ ނީ ަމެންބ ރުންގެ ަމެންބ ރުންނ ށް ވ 

ަމިހ ރުަ ައެދެން ައ ރިހުން ައ މީންޢ ންމު ނޑު ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ، އިޢުލ ނުކުރުން.

ައިޢުލ ނުކޮށްދެްއވުމ ށް.ަ ަނ ން ަމެންބ ރުންެގ ައެދިވ ޑ ިއގެންފ އިވ  ފުރުޞ ތ ށް

ަޤ ބޫލުނުކު ނޑު ައ ޅުގ  ަހިނގ މުންދ ކ މ ށް ަކ މެއް ަޚިލ ފ ށް ަގ ވ އިދ  ރ ީތަމިވ ގުތު

ަމިަ ައ މީންޢ ންމު ަގ ސްދެއްނުކުރ ން. ައ ރުވ ކ ށް ަނުކުތ ެއްއ ަނިޒ މީ ނޑު އ ޅުގ 

ަނ ންތ އްައިްއވ ލ ދެްއވުންަކުިރއ ށްަގެންދ ވ .ަ

ަ

ަ

ަމ ޖިލީހ ށްަައިދ ރީމޭުޒންަިއއްެވވުން: ަލ ތީފް ަޙ ސ ްނ ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ހިތ ދޫ

ަވ ހ ކ ފުޅު ަޕެޓިޝ ނ ށް ަމެންބ ރހުށ ހެޅުއްވި ައެދިވ ޑ ިއެގންފ އިވ  ުދް. ދ އްކ ވ ން

ކަދޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު މުޙަދްމަދު ޙުސައިދްކ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ 

ފުދަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ، ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު

ދްބަރު އަޙްމަދު މޫސާކ ކުރެދްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެކ هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މަސީޙު މުޙަދްމަދުކ هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުދު

ަދ އިރ ގެަކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކ އިދގު ރ އިދޫ

ިރަޙ މީދު،ަމ ޑުއްވ ިރަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެهللاަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޙ މްދޫންަޢ ބްދު

މެންބ ރުަވިސ މްަޢ ލީ،ަމ ނ ދޫަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުަޠ ރިޤު،ަ

ަދ އިރ ގެަ ަރ ޝީދު،ަފެލިދޫ ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ްތތެރި ަދ އިރ ގެ ަމެދު ހިތ ދޫ

ަމެންބ ރުަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަހ ނިމ ދޫ ަނ ޢީމް، ަޔޫސުފް ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ދުވ ފ ރުަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުަޒުބ އިރު،ަ،ަމުޙ ންމ ދުަމުޖްތ ޒް

ަދ އިރ ެގަ ަނޮޅިވ ރ މް ަމުޙ ންމ ދު، ަޢ ލީ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެިރ ަދ އިރ ގެ ވެލިދޫ

ަޢިއްޒ ތްތެިރަ ަދ އިރ ގެ ަބިލ ތްދޫ ަނ ޝީދު، ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަޢިއްޒ  ަދ އިރ ގެ ަކެލ  ަޙ މްޒ ، ައ ޙްމ ދު ަޢ ބްދުމެންބ ރު ަމެންބ ރު هللاަތްެތރި

ަޢ ބްދު ައ ޙްމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ައިހ ވ ންދޫ ،ަهللاމ ޢުޞޫމް،

ަޙ ސ ން،ަ ަރ ފީޤް ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ައުތުރު ފުވ އްމުލ ކު



  

ފުނ ދޫަދ އިރ ގެަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޢ ލީަސ ލީމް،ަމ ވ ށުަދ އިރ ގެަޢިއްޒ ތްތެރިަ

ަިޢއްޒ ތްތެިރަމެން ަދ އިރ ގެ ައުނގޫފ ރު ައ ބޫބ ކުރު، ަޖ މ ލު ަޢ ބްދުލްޢ ޒީޒު ބ ރު

ަމެންބ ރުަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ެގ ަދެކުނު ަމ އްޗ ންޮގޅި ަޢ ލީ، ައ ފްރ ޝީމް މެންބ ރު

ައ ދ މް،ަ ަރޮޒ އިނ  ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަތުލުސްދޫ ަރ ޝީދު، މުޙ ންމ ދު

ަމެން ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަގުރ އިދޫައިސްދޫ ައިބްރ ހީމް، ަރ ޝީދު ައ ޙްމ ދު ބ ރު

ަދ އިރ ގެަ ައުތުރު ަގ ޮލޅު ަރިޒ ، ައިބްރ ހީމް ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ދ އިރ ގެ

ަޢ ބްދު ަޢީވ  ަމެންބ ރު ަهللاޢިއްޒ ތްތެރި ަިޢއްޒ ތްތެިރަ، ަދ އިރ ގެ މެދުހެންވޭުރ

ަޢިއް ަދ އިރ ގެ ަޣ ފޫރު.ަވިލިމ ފ ންނު ަޢ ބްދުލް ަޙ މިދު ަމެންބ ރު ޒ ތްތެރިަޢިއްޒ ތްތެރި

ަޢިްއޒ ތްތެރިަ ަދ އިރ ގެ ަތިނ ދޫ ަމ ނިކު، ަޙުސެއިން ަނިހ ން ައ ޙްމ ދު މެންބ ރު

ަޒ ހިރުަ ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްެތރި ަދ އިރ ގެ ަގ އްދޫ ަޤ ސ މް، ަމުޙ ންމ ދު މެންބ ރު

ަނ ޝީދު،ަ ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު އ ދ މް،ަކުޅުުދއްފުށީ

ަޢިްއޒ ތް ަދ އިރ ގެ ަމ ފ ންނުަކ ށިދޫ ަޙ މީދު، ަޢ ބްދުލް ައިސްމ ޢީލް ަމެންބ ރު ތެިރ

ަޢ ބ ދު ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްެތރި ަދ އިރ ގެ ަހުޅ ނގު ަފުވ އްމުލ ުކަهللا ޢ ބްދުއްރ ޙީމް،

ަދ އިރ ެގަ ަގެމ ނ ފުސީ ަމުފީދު، ަޝިފ ޤް ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ މެދު

ައިލްޙ  ަމެންބ ރު އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މް މުޙަދްމަދުކ ހިތަދޫ އުތުރު ދާޢިއްޒ ތްތެރި

މެދްބަރު މުޙަދްމަދު އަސްލަމްކ ބާރަފު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު މުޙަދްމަދު 

މެދުހެދްވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢަލީ އާޒިމްކ މީދު ދާއިރާގެ ، ޝިފާޒް

ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަދްމަދުކ ހިދްދަވަރު ދާއިރާގެ 

ތެރި މެދްބަރު އިބްރާހީމް މުޙަދްމަދު ޞާލިޙްކ އޭދަފުފީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ަމެންބ ރުަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ކޮމ ންޑޫ

 .ޙުސެއިންަވ ޙީދު

ަ

ަ

ަ)ވ ގުުތކޮޅ ކ ށްފ ހު(

ަ

ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ ިއރ ގެ ަމެދު ަހިތ ދޫ ނޑު ަރ ޝީދ ށްައ ޅުގ  ަމުޙ ންމ ދު މެންބ ރު

ަފުރުޞ ތުއ ރުވ ންަެއއްެޗއްަިވދ ޅުވެލ ްއވ ންަބޭނުންފުޅިއްޔ .



  

ަ

ަމިަަހިތ ދޫަެމދުަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަފުރުޞ ތ ކ ށް ނުޑ ައ ުޅގ  ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ްތތެރި ަުޝކުރިްއޔ  ައ ދެ،

ަގިަމުޙ ްނމ ދުަރ ީޝދުަ ަވ ރ ށް ަވ ހ ކ ދ އްކ ން ަެބހޭގޮތުން ަޕެޓިޝ ނ  ަމި ަބޭފުޅުންައެދުނީ ަނ 

ަގޮތްަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަލިބޭނެ ަބޭފުޅުންނ ށްވެސް ައެހެން ަފުރުޞ ތު ަމި ތިއްބެވުމ ެއއްކޮށް

ަޖ އްސ ިއގެންަ ައޮިއވ ެރއްގ އި ަނުކުތ ގެ ަނިޒ މީ ަމިތ ނގ ިއ ހ އްދ ވ އިެދއްވުން.

ނޑުަ ޑީ.އ ރް.ީޕގެ،ަޑީ.އ ރް.ީޕއ ށްަިނސްބ ތްވ ަމެންބ ރުންަވ ގުތުަނ ގ ލިކ މ ށްައ ުޅގ 

ަލުކުރ ން.ައެހެންވީމ ،ަމިވ ގުތުަދެްއވުންައެދިަދ ންނ ވ ން.ަޝުކުރިއްޔ .ަޤ ބޫ

ަ

ަގޮްތަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޢ މ ލުކުރ ނެ ަމިކ ުމގ ިއ ަރިޔ ސ ތުން ަމި ައިނގޭތޯ. ަުޝކުރިްއޔ  އ ދެ،

ަމިަ ަެއއީ ަދ ންނ ވ ލ ފ އި. ައޮންނ ނީ ަެފށިއިރުވެސް ަބ ޙުސް ނޑުމެން އ ޅުގ 

ަޕެޓިޝ  ަމި ަމ ޢުޟޫޢ ކީ ަބ ޙުސްކުރ ނީ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަބެހޭގޮތުން 77703ަނ 

ަޢ މ ލުކުރ މުްނަ ަމ ޖިލީހުގ އި ައ ދި، ައޮންނ ނީ. ަދ ންނ ވ ފ އި ައޭރު ވ ންދެންކ މ ށް

ަބ ޙުސްކޮށްފ ިއަ ނޑ އެޅިގެްނ ަކ  ަވ ގުތު ަެއގޮތ ށް ަގޮތ ީކެވސް ައ ންނ  މިހ ތ ނ ށް

ަނ ންފުޅުތ އް ަބޭފުޅުންގެ ަތިއްބ ވ  ައެދިވ ޑ އިގެންފ އި ނޑުމެންަަދެން، އ ުޅގ 

ަވ ރ ށްަ ައެޖެންޑ ގ އި ނޑުމެންެގ ައ ުޅގ  ަގެންދ ނީ. ަކުިރއ ށް ަމ ސ އްކ ތް އިްއވ ފ އި

ަކުިރއ ށްަ ަމ ސ އްކ ްތަރ ވ އިގެން ައެގޮތ ށް ަހުރީމ  ައ އިޓ މުތ ކެއް ައެޖެންޑ  މުހިންމު

ަދ ންނ ވ ލ ންަ ަމ ޢުލޫމ ތ ށްޓ ކ އި ަމެންބ ރުންގެ މިގެންދ ންޖެހެނީ.ައ ދި،ަޢިއްޒ ތްތެރި

ަބ އްލ ވ ައ  ަކޮމިޓީން ަޕެޓިޝ ން ަގޮތުން ައޮންނ  ަގ ވ އިދުގ ިއ ނޑުމެްނގެ ޅުގ 

ައެބ ޮއވޭ.ަ ަމ ރުޙ ލ އެއް ަބ ޙުސްކުރުމުެގ ަގެނެސް ަމ ޖިލީހ ށް ައ ލުން ނިންމުމ ށްފ ހު

ައެހެންވީމ ،ަ ަލިބިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ނެ. ައޭރުންވެސް ަފުރުޞ ުތ ައެ އެހެންވީމ ،

ަނިންމ ފ އި ައެ ަކުރިން ަހ މ  ަމިހ ރު ނޑު ަނިންމ ފ އިަައ ޅުގ  ަމިމ އްސ ލ  އޮތްގޮތ ށް

ނޑުަމިހ ރުަކުރިއ ށްަިމދ ނީައެޖެންޑ ައ އިޓ މު.ަ ައ ޅުގ 

ަ

ަބ ޔ ން. .1
ަ

ަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައެއީ ައ އިޓ ިއމު ައެޖެންޑ  ައޮތް ަރ އްޔިތުްނގ0ަަެދެން ައ އިޓ މު. ައެޖެންޑ  ވ ނ 

ަ ަގ ވ އިދުގެ ަޮގތ37ަުމ ޖިލީހުގެ ަގ އިވ  ަ)ހ( ަމ އްދ ގެ ަރ އްޔިތުންެގަވ ނ  ގެމ ތިން



  

ަސިޔ ސ ތުަ ަސ ރުކ ރުން ަމެދު ަކ މ ކ  ަހިމެނިގެންވ  ަމ ޞްލ ޙ ތު ަޤ އުމުގެ ނުވ ތ 

ހ މ ކުރުމުގެަގޮތުންަނުވ ތ ަެއފ ދ ަކ ންކ މ ަގުޅޭގޮތުންަމ ޢުލޫމ ތުަދިނުމުގެަގޮތުންަ

ަގ ވ އިުދގ ިއަ ަމ ޖިލީހުގެ ަދެްއވޭެނގޮތ ށް ަބ ޔ ނެއް ަވ ޑ ިއގެން މިނިސްޓ ރ ކ ށް

ައ ލްފ ޟިްލަމިއޮންނ  ަހޯމްއެފ އ ޒުން ައޮފް ަމިނިސްޓ ރ ަމިއ ުދ ައެގޮތުން ނީ.

ަިޢއްޒ ތްތެިރަ ަބޭނުންފުޅުވ ތީ ަހުށ ހ ޅުްއވ ން ަބ ޔ ނެއް ަޝިހ ބް މުޙ ންމ ދު

ަނޮިޅވ ރ މުަ ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ަުފރުޞ ތުއ ރުވ ން. ނޑު ައ ޅުގ  މިނިސްޓ ރ ށް

ަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުަނ ޝީދު.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަމ ޖިލީހުގެަނޮިޅވ ރ މުަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަޤ ބޫުލކުރ ގޮުތގ އި ނޑު ައ ުޅގ  ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްެތރި ައ ދެ،ަޝުކުިރއްޔ 

ަކޮންެމވެސްަމުޙ ްނމ ދުަނ ޝީދުަ ައެނގޭނެ ަެއކ ން ަޔ އުމިއްޔ އ ށްޓ ކ އި ަބ ދ ލުވ އިރު ަރިޔ ސ ތު

ަނ ންޖެހޭނެ.ަޝުކުރިއްޔ .އެނ އުންސްމ ންޓެއްައ ންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ

ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޤ ވ އިުދގެ ަމ ޖިލީހުގެ ަޤ ބޫލެއްނުކުރ ން. ަނުކުތ އެްއކ މ ކ ްށ ވ ނ 1ަަނިޒ މ ބެހޭ

ަރިޔ ސ ތުންަ ަމ ޖިލީހުގެ ަގޮުތގެމ ތިން ަގ ިއވ  ަ)ނ( ަ)ށ(، ަ)ހ(، މ އްދ ގެ

ަރ އީްސަވ ޑ އި ަނ އިުބ ަިރޔ ސ ތ ށް ަމ ޖިލީހުގެ ަފުރުޞ ތުަބޭނުންވެއްޖެނ މ  ގ ތުުމގެ

އެބ ޮއވޭ.ައެކ މުގ އިަވ ކިައިުތރުައެނ އުންސްމ ންޓެްއަދޭންޖެހޭނެކ މ ކ ށްަނެތް.ައ ދިަ

ަމިގެންދ ނީ.ަ ަކުރިއ ށް ަެއގޮތ ްށ ައެހެްނވީމ ، ަެއބ އޮވޭ. ަނުޖެހޭނެކ މ ށްވެސް ދޭން

ަމ ޖިލީހުެގަ ަމިވ ގުތު ަދ ންނ ވ ން ަޔ އުމިއްޔ އ ށްޓ ކ އި ަމ ޖިލީހުގެ އެކ މ ުކ،

ނޑުަވ ރ ްށަهللاަތުގ އިަމީދީަމ ޖިލީހުގެަރ އީސްަޢ ބްދުރިޔ ސ  ޝ ހިދު.ައ ދި،ައ ޅުގ 

ަމ ޖިލީހުގެަ ަރ އީސް ަނ އިބު ަމ ޖިލީހުގެ ަފ ހ ގ ކުރ ން ަޝުކުރުވެރިކ މ އެކު ބޮޑ ށް

ނުޑަ ަމ ސ އްކ ތްޕުޅު.ައ ޅުގ  ަކޮށްދެއްވި ަދެންމެއ ހ މ ށް ައިންނ ވ ިއގެން ރިޔ ސ ތުގ އި

ަޢިްއޒ ތްތެރި ަމިއ ރުވ ނީ ައ ލްފ ޟިލްަަފުރުޞ ތު ަހޯމްއެފެއ ޒް ައޮފް މިނިސްޓ ރ

ަމުޙ ންމ ދުަޝިހ ބ ށްަބ ޔ ނެއްަހުށ ހ ޅުއްވ ންަބޭނުންފުޅުވ ތީ.ަަ

ަ



  

ަޢިްއޒ ތްތެރިަައެެފއ ޒްަަމިނިސްޓ ރައޮފްަހޯމް ަދެއްވިކ މ ށްޓ ކ އި. ަފުރުޞ ތު ަމި ަރ ީއސް ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަޢިއްަަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:ަމުޙ ްނމ ދުަިޝހ ބް ަހުށ ހ ޅ ނީަރ އީސް، ަިމ ަމިހ ރު ނޑު ައ ުޅގ  ަމެންބ ރުން، ަޒ ތްތެރި

ަސ ރުކ ރުގެަ

ަސުލްޙ ަަ ަހ މ ޖެހުމ  ަޤ ުއމުގެ ަސ ލ މ ތ  ަބ ޔ ނެއް.ަރ އްޔިތުންގެ ަހ މ ކުރ  ަސިޔ ސ ތު

ައ މ ންަ ަދ ޢުލ ތުގެ ަސިޔ ސ ތ ކީ ަސ ރުކ ުރގެ ަމި ަދެމެހެއްޓުމުގ ިއ މ ސ ލ ސްކ ން

ަހެޔޮވެރިކ މު ަމުއ އްސ ސ ތ ްއ ަޕްރޮފެޝ ނ ލްކ މ އެކުަބެލެހެއްޓުމުގެ ައުސޫލުން ގެ

ަދިވެހިަ ަމިއ ދުގެ ަޢ މ ލުކުރުން. ަެއގޮތުގ އި ަމ ގުފ ހިކުރުވ  ަކުރުވުމ ށް ޙ ރ ކ ތްތެރި

ަމ ޒީގ ިއަ ަމެންބ ރުންނ ކީ ަސ ރވިސ ސްގެ ަޕޮލިސް ަމޯލްޑިވްސް ަނުވ ތ  ފުލުހުންނ ކީ

ޤުތ ކ ށ ަފެނިގެންދިޔ ަކ ހ ލ ަބ ެއއްނޫން.ަސިޔ ސީަވ ދ ވެރިކ މ ަހެދިައިންސ ނީަޙ އް

ރ އްޔިތުންގެަޙ އްޤުތ ކ ށްައ ރ އިގ ންނ ންައ މުރުަކުރުމުންައ މުރ ށްަކިޔ މ ންގ ތުމ ،ަ

ަމިއ ުދަ ަޖެހުނ ސް ަވެރިކ ުމގ އި ަނިމިދިޔ  ަކުރ ން ައެކ ން ަކިޔ މ ންގ ތުމ ށް އ މުރ ށް

އެފ ދ ައ މުރެއްައެމީހުންގެަމ އްޗ ކ ށްަނުކުރ ނެ.ަޞުލްޙ ވެިރަރ އްޔިތުންނ ަދެކޮޅ ްށަ

ަނ ޖ އިޒުަގޮށްމު ަބޭނުން ަފުލުހުންގެ ަވެރިކ ެމއްގ އި ަހިންގި ަސިޔ ސ ތުތ އް ށުގެ

ަޚިދުމ ތްދޭަ ަދ ށުގ އި ަބެލުމުެގ ަސ ރުކ ރުގެ ަމި ަހިފިކ މުގ އިިވޔ ްސ ގޮތުގ އި

ައިޙްސ ސްތ ކ ަ ަރ ްއޔިތުންގެ ައ ދި ަރ ޙްމ ތްތެރި ަރ އްޔިތުންނ  ފުލުހުންނ ކީ

ަޙިމ ޔ ތްކޮށް ަޤ ނޫނުތ އް ަބ ލ އިގެން ަޤ ނޫނީަަބޭނުންތ ކ ށް ައ ދި ތ ންފީޒުކޮށް

ަފުލުހުންނ ކީަ ަމިއ ދުގެ ަބ އެއް. ަތިބި ަޚިދުމ ތްދޭން ަރ ްއޔިތުންނ ށް އިމުގެތެޭރގ އި

ަވިސްނުންތެރިކ މ ަ ަބ ދ ުލގ އި ަޤ އިމުކުރުމުގ އި ަޞުލްޙ  ަބ ރުން މުގުރުގެ

އެުކވެރިކ މ ެއކުަވ ހ ކ ދ އްކ އިެގންަޚިލ ފުވުންތ އްަޙ އްލުކޮށްަޞުލްޙ ަޤ އިމުކުރުމ ށްަ

ަބ ރުެގަ ަބޭނުންކުރ ނީ ަބ ރުެގ ަފުލުހުން ަިމއ ދުގެ ަބ ެއއް. އިސްކ ންދޭނެ

ަސ ރުކ ުރެގަ ަނުވ ތ  ަމުދ ލ ށް ަުނވ ތ  ަފުރ ނ އ ށް ަރ އްޔިތުންގެ ބޭނުންނުކޮށްފިނ މ 

މުދ ލ ށްަނުވ ތ ައެތ ނެްއގެަޢ ންމުަޙ ލ ތ ށްަނުރ އްކ ކުރ ނެަޙ ލ ތެއްައުފެދޭނެކ މ ްށަ

ަބޭނު ަބ ުރެގ ަހިނދެއްގ އި ަިޢއްޒ ތްތެރިަފެނިއްޖެ ަމިންވ ރ ކ ށް. ަފެންނ  ަހިފ ން ން

ަފުލުހުންަ ަސ ރ ޙ އްދުތ ކުގ އި ަހިނގ  ަހ ދިސ ތ ށް ަެއކިެއކި ރ އީސް،

ަޤ ސްދުގ ިއަ ަޙ ދިސ ގ އި ައެ ަނުވ ތ  ަގުޅޭ ަޙ ދިސ އ ކ އި ައެ ޙ ރ ކ ތްތެރިވ އިރު

ަސ ލ މ ތ ށްަ ަމ ސްލ ޙ ތ އި ަފ ރ ތްތ ކުގެ ަހުރިހ  ަހިމެނިފ އިވ  ނޫންނ މ ވެސް

ަކ ންކުރ ނެކ މ ށްަނ ޒ ރުކު ަފުލުހުން ައުސޫލުން ަކ ންކުރި ަމ ޒީގ އި ރ ނެ.



  

ަޖެހޭނެކ މ ށްަ ަޢ މ ލުކުރ ން ަފުލުހުން ަެއގޮތ ށް ަނުވ ތ  ަވ ނީނ މ  ހީކުރ އްވ ކ މުގ އި

ަމ ޙ އުލ ށްަ ަޑިކޮމްރެޓިކް ައ ދި ަކުންހީއެއް. ަވ ރ ށްބޮޑު ަެއއީ ޤ ބޫލުކުރ އްވ ނީނ މ 

ަޢިއްޒ ތްތެ ަވިސްނުމެްއވެސްނޫްނ. ަސ ުރކ ރުގެަކ މުދ ނެ ަމިއ ދުގެ ަރ އީސް، ރި

ައެްއވެްސަ ަތިބެ ައ ޅ ިއގެން ަމ ސްްކ ަގޭސް ަފުލުހުން ަތިބި ަދ ުށގ ިއ އ މުރުގެ

ަލިބިދޭަ ަޤ ޫނނުއ ސ ސީން ައިްއވުމުގެ ަޝުޢޫރު ަރ ްއޔިތުންގެ ަނެތް ނުރ އްކ ލެއް

ައިވެންީވަ ަނުވ ތ  ަނޭހުމ ށް ައ ޑު ަޝުޢޫރުތ ކުގެ ައިްއވ  ައެއްވެތިބެ ަދ ށުން ޙ އްޤެްއގެ

ަގޭސްޖ ހ ަބ އެއްަ ަލޯތ ކ ށް ަރ އްޔިތުންެގ ަނުކުޅ ދ ނ ވެދ ނެތީ ަކ ންފ ތ ށް ގެ

ަރ އްޔިތުންގެަ ަދިވެހި ަފ ދ ިއން ައެނިގވ ޑ އިގ ންނ ވ ނެ ަރޫޅ އެއްނުލ ނެ. އެްއވުންތ އް

ަބ އެްއަ ަގެއްލިދ ނެ ައ މ ންއ މ ންކ ން ައ ދި ަގެއްލުންވެދ ނެ ަމުދ ލ ށް ހ ށިތ ކ ށ އި

ަ ަވޭުތވެދިޔ  ަދުވ ހ4ަެޙ ލ ތްތ އް ަޙ ލ ތްތ ުކގ ިއަމ ސް ައެ ަމެުދވެރިވެފ ިއވޭ. ްއގެ

ަޙ އްލުކުރެްއވުމުގ ިއަ ަމ އްސ ލ ތ ކ ްށ ައެފ ދ  ަސ ރވިސ ސްއިން ަޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

ަމިސ ލެްއކ ންަ ަޙިކުމ ތުޢ މ ީލގެ ަދުރުވިސްނުމ އި ގެންގުުޅްއވ ފ ިއވ ނީ

ަެއޅިއްޖެނ  ަފިޔ ވ ޅު ަޕްރޮފެޝ ނ ލްކ މ އެުކ ަވިސްނުންެތރިކ މ  މ ަފ ހ ގ ކުރެްއވޭނެ.

ަސުލްޙ ވެރިކ މ ެއުކަ ަކުރިމ ތިލުމެއްނެތި ަފުލުހުން ަބ ޔ ކ  ައެްއވެސް ރ އްޔިތުންގެ

ަ ަމިވޭތުވެދިޔ  ަޔ ީޤން. ަޤ ބޫލުކުރ އްވ ެނކ ން ަޙ އްލުކުެރވޭނެކ ްނ 4ަމ އްސ ލ 

ަބ ހ އްޓ އިގެްނަ ަޢ މ ލުތ އް ަފުލުހުންގެ ަމިދެންނެވިގޮތ ށް ަތެޭރގ ިއ މ ސްދުވ ހުގެ

ަޙ ސި ަވ ނީ ަިޢއްޒ ތްތެިރަކ މިޔ ބީތ ކެްއވެސް ަރ އީސް، ަޢިްއޒ ތްތެރި ލްކޮށްފ އި.

ަގެއްުލވ ލ ްނަ ައ މ ންކ ން ައ މ ން ަތިމ ރ ފުށީގެ ަހިންގުމ ށ އި، ަމ ރ މ ރީ މެންބ ރުން،

ަރ ްއޔިތުންެގަ ަތިމ ރ ފުށީގެ ަތުހުމ ތުކޮށް ައުޅުނުކ މ ށް ައ ރ ން ަބ ޔ ކު ތިމ ރ ފުށްޓ ށް

ަ ަބ ޔ ކުަނުކުމެ ައ ދ ދެްއގެ ަގިނ  ައެރ ުށގ9336ަަެޖޫނ93ަަްތެރެއިން ަދުވ ހުގެ ވ ނ 

ަޢ މ ލުކޮށްފ އިަ ަފުލުހުން ަގުިޅގެންވެސް ަމ އްސ ލ އ އި ަދިމ ވި ަބ ންދުކުރުމުން ނެރު

ަތިމ ރ ފުށީަ ައ ދ ދެްއގެ ަގިނ  ަމ ތީން. ައުސޫލުތ ުކގެ ަހ ރުދ ނ  ަމިދެންނެވި ވ ނީ

ައެުދވ ހުަދިމ ވިވ ގުތުންަފެށިގެްނަ ަގުިޅފ އިވ ަމިމ އްސ ލ  ރ އްޔިތުންެގަމ ސްލ ޙ ތ އި

ނޑިައެންމެަސުލްޙ ެވރިކ މ އެކުަެއކ ންަޙ އްލުކުރުމ ށްަފުލުހުންަގެންދިޔ އީަ މެދުނުކެ

ައެރ ށ ށްދިޔ ަ ަސ ބ ބުން ަބ ންދުކުރުމުގެ ަނެރު ައެރ ށުގެ މ ސ އްކ ތްކުރ އްވ މުން.

ަފޭބޭގޮތްަ ައެރ ށ ށް ަމީހުްނނ ށް ަކުޑ ކުދިންނ އި ައ ންހެނުންނ އި ަތިބި ލޯންޗުގ އި

ައެމީހުން ައެރ ށ ށް ަގޮްސަަނުވުމުން ަދޯންޏެއްގ އި ަތިބެގެން ަފުލުހުންވެސް ބޭލުމ ށް



  

އެމީހުންަބޭލުމ ށްަމ ސ އްކ ތްުކރ އްވ ފ އިވޭ.ަހިތ މ އ ކީަެއގޮތ ށްައެރ ށ ށްައެފ ރ ތ ށްަ

ައެނިގވ ޑ ިއގ ންނ ވ ެނަ ަދެކޮޅުހ ދ ފ އިވ ކ ން. ަމީހުން ަތިިބ ަލޯންްޗގ އި ައެ ބޭލުމ ށް

ަރ އްޔި ަމ ސ އްކ ުތގ އި ަކުރ  ަފުލުހުން ަގުޭޅަބ ެއއްެގަފ ދ އިން ައެކ މ  ަުނވ ތ  ތުްނގެ

ަނުކުރެވޭނެ.ަ ަފުރިހ މ ގޮތެއްގ އި ައެންމެ ައެކ މެއް ަނުލިބޭނ މ  އެއްބ ރުލުން

ައިސްކުރ ނ މ ަ ަމ ޤްޞ ދެއް ަސިޔ ސީ ަޙ ލ ތ ށްވުރެ ަކުޑ ކުދިންެގ އ ންހެނުންނ އި

ަމިީއަ ައ ްއޑ ނ އ ކ ށް. ަސިޔ ީސ ަބޭނުންކުރެވެީނ ައެ ަކުޑ ކުދިން އ ންހެނުންނ އި

ަދެހ ފްތ ކުރިންައެްއވެ ަމީގެ ަޤ ބޫލުކުރ ނެކ މެއްޫނން. ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަޙ ލ ތެްއގ އި ސް

ަކޮމިޝ ންެގަ ަހިއުމ ންރ އިޓްސް ަމެންބ ރުންނ އި ަކޮމިޝ ންެގ އިލެކްޝ ންސް

ަފުލުހުންގެަ ަތިބޭ ައެރ ށުގ އި ަގޮސް ަތިމ ރ ފުށްޓ ށް ަފުލުހުން މެންބ ރުންނ އެކުވެސް

ތުަޢ ންމުަޙ ލ ތެްއގ އިައޮްތކ މ ށްަބެލެވިފ އިައ ދ ދުައިތުރުކުެރވުނު.ަރ ށުެތރޭގެަޙ ލ 

ަ 93ަަވ ނިކޮށް، ަޙ އްލުކުރުމ ށ9336ަަްޖޫން ަމ އްސ ލ  ަމި ަދިމ ވި ަދުވ ހު ވ ނ 

ަތެރޭގ އިަ ަމީހުންގެ ަހިމެނޭ ަމިކ މުގ އި ަމ ސ އްކ ތްކޮށްފ ިއވ ނީ ފުލުހުން

ަމ އްސ ލަ  ަސުލްޙ ވެރިކ މ ެއކު ަބޭނުންނުކޮށް ަބ ރުގެ ަތިބުމ އެކު ައ ންހެނުންވެސް

ަބ ޔ ކުަ ައ ދ ދެއްގެ ަގިނ  ަތެެރއިން ަރ އްޔިތުންގެ ަސ ބ ބ ކީ، ޙ އްލުކުރުމ ށް.

ދެކޮޅުހ ދ މުންދ ނިކޮށްައ ދިަެއފ ރ ތްތ ކުގެަތެޭރގ ިއައ ންހެުނންނ އިަކުޑ ކުދިންވެްސަ

ަދެންަ ައ ރުވ އިފިނ މ  ަގ ދ ކ މުން ަބ ޔ ކު ައެރ ށ ށް ަބޭނުންކޮށްެގން ަބ ރުގެ ތިބުމ އެކު

ަ ައުފެދިދ ނެ ަމިގޮތުްނައެރ ށުގ އި ަބެލުމ ށްފ ހުގ އި. ހ މ ނުޖެހުންތ ކ ކ ށް

ަނެރުަ ައެރ ށުެގ ަެދކެވި ަވ ހ ކ  ައިތުރ ށް ަފ ރ ތްތ ކ  ަހިމެނޭ މިމ އްސ ލ ގ ިއ

ވ ނ ަދުވ ހުަމެންދުރުފ ހުގ9336ަަެޖޫނ94ަަްބ ންދުކޮށްގެންައުޅުނުަމ އްސ ލ ަވ ނީަ

ައ ޅ  ަނެރުމ ތީގ އި ަޙ އްލުކުރެވި ަސުލްޙ ވެިރކ މ ެއކު ައޮްތަވ ގުެތްއގ އި ފ އި

ަތިމ ރ ފުީށގެަ ައ ދި ަނެގިފ އި. ަކުރިމ ތިލުމެއްނެތި ައެްއވެްސ އުޅ ނދުތ ްއވެސް

ަމ ސ އްކ ތްކުރ ްއވ ކ މ ށްަ ައ ރ ން ައެރ ށ ށް ަގޮތ ކ ށް ަެގއްލޭފ ދ  އ މ ންއ މ ންކ ން

ަބެލެހެއްޓުމ ށްަ ައ މ ންއ މ ންކ ން ަރ ށުތެރޭގެ ަެޗކްކޮށް ަފ ރ ތްތ އް ތުހުމ ތުކުރެވޭ

ަ ައިތުރ ށް ަތ ންތ ނ ށްަފުލުހުން ައެކިއެކި ަރ އްޖޭގެ ަފ ށ ފ އި. ަވ ނީ ޙ ރ ކ ތްތެރިވ ން

ދ ތުރުފ ތުރުކޮށްައުޅުމުގެަމިނިވ ންކ މ ކީަދިވެހިަރ އްޔިތުްނެގަތެރެއިންަހ މ ަކޮންމެަ

ަޢ މ ލުަ ަހުރ ސްއެޅުމުގ އި ަމިނިވ ންކ މ ށް ައެ ަޙ އްޤ ކ ްށވ އިުރ، މީހެއްގެ

ަކުށްވެރި ަސ ރުކ ރުން ަޢ މ ލު ައެ ަބ އިވެިރވިަހިންގ ފ އިވ ތީ ަމިކ މުގ އި ައ ިދ ކުރ ން.



  

ފ ރ ތްތ ކުގެަތ ޙްޤީޤްައ ދިަިމކ ންަމެދުވެރިވިަސ ބ ބުަހޯދުމ ށްަމޯލްޑިވްސްަޕޮލިސްަ

ަމެންބ ރުންނ ށްަ ަމ ޖިލީހުގެ ަޢިްއޒ ތްތެރި ަވ ހ ކ  ަތ ޙްޤީޤްކުރ ުމންދ  ސ ރވިްސއިން

ަތ  ަފ ރ ތްތ އް ަތުޙުމ ތުކުރެވޭ ަމިކ މުގ ިއ ައ ިދ ަދ ންނ ވ ން. ނުޑ ޙްޤީޤްކޮްށައ ޅުގ 

ަޢިްއޒ ތްތެރިަ ައ ރުވ ން. ަޔ ޤީންކ ން ައ ޅ ނެކ މުގެ ަފިޔ ވ ޅުތ ްއ ަބުނ  ޤ ނޫނުގ އި

ަހިނގ މުންދިޔ އިރުަ ަހ ދިސ  ަމި ަބޭނުންވޭ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ުޅގ  ައ ދި ރ އީސް،

ަމިަ ނޑ ކީ ައ ުޅގ  ަތިއްބެވިކ މ ށްޓ ކ އި ަމެންބ ރުން ަމ ޖިލީހުގެ ަޢިއްޒ ތްތެރި މި

ަމ ޖިލީހު ަހޭދ ކޮށްފ ިއވ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދުވ ސްތ ކެއް ަގިނ  ައުމުރުން ނުޑގެ ައ ުޅގ  ގ އި

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަކ ންބޮޑުވޭ. ަވ ރ ށްބޮޑ ށް ނޑު ައ ޅުގ  ައެކ މ ށްޓ ކ އި މީހ ކ ށްވ ތީ

ަހިތ މ ފ ޅުކުރ ން.ަޝުކުރިއްޔ ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަ

 

ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމ ޖިލީހުގެ ަވ ީޒރު. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޢިއްޒ ތްތެިރަޝުކުރިއްޔ  ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ގ ލޮޅު

ަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަމ ޙްލޫފްަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއް.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަހިތ މ އ ެއކުަަގ ލޮޅުަދެުކނުަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަވ ރ ށް ަހ މ  ނުޑވެސް ައ ޅުގ  ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަަވ ހ ކ ެއއްައ ްޙމ ދުަމ ޙްލޫފްަވ ހ ކ ދެއްެކވުްނ: ަެވެގން. ައެފެއ ފ ހ ގ ކޮށްލ ން ަހޯމް ައޮފް ަމިނިސްޓ ރ ަދެންެމައެީއ ޒް

ަހ މަ  ަހުރިކ ން ަދޮުގވ ހ ކ ތ ކެއް ނޑ އެިޅގެން ަކ  ަހ މ  ަބ ޔ ުނގ އި ހުށ ހެޅުއްވި

ަފ ހ ގ ކޮށްލ ން.ަ

ަ

ަ

ަހިނަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޚިލ ފ ށް ަގ ވ އިދ އި ައިށީނދެވ ޑ އިގ ންނ ވ . ަމެންބ ރު ގިކ މެއްެގަޢިއްޒ ތްތެރި

ަނުކުރ ން.ަ ަޤ ބޫލެއް ަނުކުތ އެްއކ މ ްށ ަނިޒ މ ބެހޭ ަިތވިދ ޅުީވކީ. ަނޫން ވ ހ ކ ެއއް

ަ ަގ ވ އޮދުގެ ަސ ރުކ ރުެގ37ަަމ ޖިލީހުގެ ަބުނ ގޮތުން ަގ އި ަ)ށ( ަމ އްދ ގެ ވ ނ 

ަގޮތުންަ ަސ ފުކުރުމުގެ ަމ ޢުލޫމ ތު ަގުޅޭ ައެބ ޔ ނ ކ  ަހުށ ހެޅުމުން ަވ ޒީރ ކު ބ ޔ ނެއް

ަމެން ަެއއްެވސް ަނުވ ތ ަމެނުވީ ަކުރުމ ކ ްށ ަސުވ ލެއް ައެކ މ މެދު ަެއވ ގުތ ކު ބ ރ ކ ްށ

ަރިޔ ސ ތުންަ ަނޯންނ ނޭ. ަފުރުޞ ތެްއ ަބ ުޙސްކުރުމ ކ ށް ަމ ޖިލީހުގ އި އެކ މ މެދު

ަވ ހ ކ ެއއްަ ަނެތް ައެުރވެން ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ަގެންދ ވ ނިޮކށް ވ ހ ކ ދ ްއކ ވ މުން



  

ަވ ޒީރ 37ަދ ންނ ވ ން.ަ ަ)ނ(ަގ އި ަމ އްދ ގެ ަބެހޭގޮތުންަވ ނ  ަބ ޔ ނ ކ  ަހުށ ހ ޅ  ކު

ަ ަޤ ނޫނުއ ސ ސީގެ ަމެންބ ރުންނ ށް ަސުވ ލ55ަަުމ ޖިލީހުހ އި ަދ ށުން ަމ ްއދ ގެ ވ ނ 

ަމ ޖިލީހ ށްަ ައެކ ން ަމ އްސ ލ ެއއްގޮތ ށް ަވ ކި ަުކރެވޭނީ ަބ ޙުސް ަނުވ ތ  ކުރެވޭނީ

ަ ަގ ވ އިުދގެ ަމ ޖިލީހުގެ ަެއއީ ަ)ށ(،37ަަހުށ ހ ޅ އިގެންނޭ. ަ)ހ(، ަމ އްދ ގެ ވ ނ 

ަދ އިރ ގެަަ)ނ(. ަހުޅ ނގު ަމ ފ ންނު ަމިއ ރުވ ނީ ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ނޑު އ ޅުގ 

ަޢ ބްދުއްރ ޙީމްއ ށް.هللاަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޢ ބްދު

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަމުޙ ންމ ދުަަމ ފ ންނުަހުޅ ނގުަދ ިއރ ގެަ ައ ލްފ ޟިލް ަހޯމްއެފެއ ރޒް ައޮފް ަމިނިސްޓ ރ ަރ އީސް ަޢިއްޒ ތްތެރި

ނޑުމެންނ ށްަޢ ްބދުްއރ ީޙމްަަهللاމެންބ ރުަޢ ްބދު ަލިބިފ އިވ ަބ ޔ ންަަޝިހ ބުަދެންމެަމ ޖިލީހ ށްައިއްވިަބ ޔ ުނގ އިައ ުޅގ 

ަދިވެިހަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމިނިވ ންކ މ ކީ ަކުރުމުގެ ަދ ތުރުފ ތުރު ަތ ްނތ ނ ށް ަރ އްޖޭގެ ަމިވ ނީ ނިމިފ އި

ަެޕރެގްރ ފ  ައޮތް ަކިޔ ފ އި ަޙ އްޤ ކ ްށވ އިުރގ އޭ ަރ އްޔިތ ކ ށް ަެއކ މުންަކޮންމެ ކުން.

ަހިމެނޭަ ަމިބ ޔ ނުގ ިއ ައެީއ ަދެއްެކވީމ  ައެވ ހ ކ  ަމެންބ ރުން ަމ ޖިލީހުގެ އެންމެފ ހުން

ަމ ޢުލޫމ ތ ށްޓ ކ އިަ ަެއވ ހ ކ  ަޤ ބޫލުކުރ ތީވެ. ނޑުެމން ައ ުޅގ  ބ އެއްނޫންކ މ ށް

ަދ ންނ ވ ލީ.ަ

ަ

ަ

ހޭަނުކުތ އެއްކ މ ށްަޤ ބޫލެއްަނުކުރ ން.ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރު.ަނިޒ މ ބެަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަވ ޒީުރަދެންމެަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ައޮންނ ނެ ަޔ އުމިްއޔ ގ އި ަމ ޖިލީހުގެ ނޑުމެންނ ށް އ ޅުގ 

ނޑުމެންެގަ ައ ުޅގ  ަގޮުތގ އި ަޤ ބޫލުކުރ  ނޑު ައ ުޅގ  ަބ ޔ ން. ައެއިއްެވވި މ ޖިލީހ ށް

ަޙުލ ސ އެްއަނު ައެބ ޔ ނުގެ ަބ ޔ ނ ކީ ަިމއޮތް ައ އިސް ަސ ރިކއުލޭްޓަމޭޒުމ އްޗ ށް ވ ތ 

ައޮންނ ނީަ ަޔ އުމިއްޔ ގ އި ނޑުމެްނގެ ައ ޅުގ  ަލިޔުން. ަބޭނުންފުޅުކުރެްއިވ ކުރެްއވުމ ށް

ަބ ޔ ން.ަ ައެދިޔ  ައިިވެގން ަދެންމެ ަޖ ލްސ ގ އި ަމިބ އްދ ލުވުމުގ ިއ މިމ ޖިލީހުގެ

ަ ަމ ޖިލީހުގެ ަގޮތުން ަޢ މ ލުކުރެވޭ ަޖ ލްސ ގ އި ަމ ޖިލީހުގެ ޢިއްޒ ތްތެރ7ަަިމިހ ތ ނ ށް

ަފުރުޞ ތުަމެންބ  ައިްއވެވުމ ށްފ ހު ަބ ޔ ން ަވ ޑ ިއގެން ަވ ޒީރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ރ ކ ށް

ަމިއ ރުވ ނީަ ަފުރުޞ ތު ަމިހ ރު ނޑު ައ ޅުގ  ަމިގޮތުން ަގެްނގޮސްފ ިއވޭ. އ ރުވ މުން



  

ަނުކުތ އެއްަ ަނިޒ މ ބެހޭ ަވ ހީދ ށް. ަޢ ލީ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެިރ ަދ އިރ ގެ ތޮއްޑޫ

ަރުަޙުސެންަމުޙ ންމ ދު.މ ތިވެރިަދ އިރ ގެަިޢއްޒ ތްތެިރަމެންބ 

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަސ ފުކޮށްދެއްވ ތޯ.ަމ ތިެވރިަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަޙުސެންަ ަކ މެއް ަރ އީސް ަޢިއްޒ ތްތެރި ަރ ީއސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ސްޓ ރައެއީަގ ލޮޅުަދެކުނުަދ އިރ ގެަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަމ ޙްލޫފްަވިދ ޅުވީަހޯމްަމިނިަމުޙ ްނމ ދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ައެހެންވިދ ޅުވީމ ،ަ ަެހްއދެވީ. ަދޮގޭ ނޑ އެިޅގެން ަކ  ަޝިހ ބު ަމުޙ ންމ ދު އ ލްފ ޟިލް

ަޚިލ ފ ްށަ ަގ ވ އިދ  ަެއއީ ަދެްއވީ ަރޫލިްނގެއއް ަވިދ ުޅވީ، ަރ އީސް ޢިއްޒ ތްތެރި

ައެއީަ ަދިނުން ަމ ޢުލޫމ ތު ަދޮގު ަމ ޖިލީހ ށް ަިތވިދ ޅުވ ީނ ަރ އީސް ހިނގ ކ މެއްނޫނޭ.

ަކ ެމްއނޫންތޯއޭަވިދ ުޅވީ.ަެއއެއްަސ ކޮށްލ ންވެގެން.ގ ވ އިދ އިަޚިލ ފ ށްަހިނގ 

ަ

ަ

ޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރު.ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްކ މ ށްަޤ ބޫލެއްަނުކުރ ން.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަމ ޙްލޫފްަ ައ ޙްމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަގ ލޮޅު ނޑު އ ޅުގ 

ނޑުަދ ންނ ވ ންަބޭނުްނވީަުނވ ތ ަދެންނެވުނުކ މ ށްަވ ހ ކ ފުޅުަނިމުނީމ ވެ ައ ުޅގ  ސް

ައެީއކީަ ައ ދި ަނުކުރ މޭ. ަޤ ބޫލެްއ ަނުކުތ ެއއްކ މ ށް ަިނޒ މ ބެހޭ ަެއއީ ޤ ބޫކުކުރ ނީ

ަހިމެނޭކ މެްއވެސްަ ަތެޭރގ އި ަވ ހ ކ އިގެ ަކުރ މުންދ  ަބ ޙުސް ަމިހ ރު ނޑުމެން އ ޅުގ 

ަމ ޖިލީހު ަނެންގެވޭނީ ަނުކުތ އެްއ ަނިޒ މ ބެހޭ ަކ ެމްއަނޫން. ަޚިލ ފ ށް ަގ ވ އިދ  ގ އި

ަކ މެއްަ ަޚިލ ފ ށް ަޤ ނޫނުއ ސ ސީއ ިއ ަނުވ ތ  ހިނގ މުންދ ކ މ ށްވ ންޏ 

ަމ އްޗ ްނގޮުޅަ ަމިއ ރުވ ނީ ަފުރުޞ ތު ަމިހ ރު ނޑު ައ ޅުގ  ހިނގ މުންދ ކ މ ށްވ ންޏ .

ައުތުރުަދ އިރ ގެަިޢއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމ ރިޔ ައ ޙްމ ދުަދީދީއ ށް.ަ

ަ

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަމީެގަަމ އްޗ ްނޮގޅުައުުތރުަދ ިއރ ގެަ ަޮއވޭ ަގ ވ އިުދގ އި ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 



  

ަހިމ ނ ކ މ ށް.ަމެންބ ރުަމ ރިޔ ައ ްޙމ ދުަ ަބ އެްއގޮތ ށް ަގ ވ އިުދގެ ަދިޔ ގޮތްެވސް ަހިންގ މުްނ ަކ ންކ ން ަކުރީގ އި

ގ އިަވިދ ޅުެވއްޖެައެންމެަބޭފުޅ ކ ށްަފުރުޞ ތުަދެއްވ ގޮތ ޭށަރ އީސްގެަވ ހ ކ ފުޅުަައ ދިަދީދީަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:

ަޔ ޤީްނަ ަހ މ  ނޑ ށް ައ ުޅގ  ައޮންނ ގޮތ ކީ ަޢ މ ލުކުރެވިފ އި ަކުރިން ަމީގެ އޮންނ ނީ.

މ ޖިލީހުގެައ މީންޢ ންމުަތިބޭފުޅ އ ށްަޔ ޤީންކޮށްަދެްއވ ނެކ ން.ައ ދިަމ ނިކުފ ނުެވސްަ

ައެ ައިންނ ވ އިރު ަމެންބ ރެއްހެން ަފުރުޞ ތ ށްަމ ޖިލީހުގެ ނިގވ ޑ ިއގ ންނ ވ ނެ

ނޑުެގަ ހުޅުވ ލެްއވީމ ،ައެންމެަފުރ ތ މ އިނުންަފިތ ލެވޭމީހ ކ ށްަދެނީ.ައެގޮތުންައ ުޅގ 

ައ ޙްމ ދުަ ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ެގ ަދެކުނު ަގ ލޮުޅ ައިންނެިވ ޖެހިގެން

ަކޮށްލެްއވު ަިއޝ ރ ތް ައެދިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ކ މ ށް ަފުރުޞ ތ ކ ށް މުންަމ ޙްލޫފްވެސް

ަފެނިގެންަ ަޤ އިމުވެސް ަހ މ  ނޑ ކ ށް ައ ުޅގ  ައ ޑު ަވިދ ޅުވި ަހުޅުވ ލީމ އޭ ފުރުޞ ތު

ދިޔ ައ މީންޢ ންމު.ައެހެންނ މ ވެސްަފުރުޞ ތުަހުުޅވ ަނުލ ްއވ ަުކއްލިއ ކ ށްަތޮްއޑޫަ

ައ ނެއްކ ވެްސަނިޒ މުެގަ ަދެްއވީމ  ަފުރުޞ ުތަސުވ ލުކުރ ްއވ ން ަމެންބ ރ ށް ދ އިރ ގެ

ައެ ަމިނިޒ މ  ަދ ންނ ވ ލުމުގެަތެރެއިން ަމ ނިުކފ ނ ށް ަނޫންކ މ ށް ަހިނގ ކ މެއް ްއގޮތ ށް

ނޑުަމިފުރުޞ ތުގެަބޭނުންހިފީ.ަ ަގޮތުންައ ުޅގ 

ަ

ަ

ޝުކުރިއްޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ ެއއްަކ މ ށްަޤ ބޫލެއްަނުކުރ ން.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަނިޒ  ައ ުރވ ނީ ަފުރުޞ ތު ަމި ަމިހ ރު ނުޑ ައުތުރުައ ޅުގ  ަހިތ ދޫ ަނުކުތ އެްއ މ ބެހޭ

ަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމުޙ ންމ ދުައ ސްލ މް.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަވިދ ުޅވުމުންަަހިތ ދޫައުުތރުަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަވ ހ ކ  ަދެްއވ  ަފުރުޞ ތު ައެއްޭބފުޅ ކ ށް ަރ އީސް ޢިއްޒ ތްތެރު

ަމ ޖިލީހުގެ

ަަމުޙ ްނމ ދުައ ސްލ މްަ ަމ ނިކުފ ނުވ 37ަގ ވ އިދުގެ ަިޚލ ފްގޮތ ކ ށް ަމިވ ގޮތ  ަގ އި ަ)ށ( ަމ އްދ ގެ ަނ 

ނޑ ށްަފ ހ ގ ކުރެވޭތީަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްަމިނެީގ.ަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ޅުގ  37ަޢ މ ލުކުރ އްވ ކ މ ށް

ަހުށ ހެޅުމުންަ ަވ ޒީރ ކު ަބ ޔ ނެްއ ަސ ރުކ ުރގެ ަގޮތުން ަގ ިއވ  ަ)ށ( ަމ އްދ ގެ ވ ނ 

ަމ ޢު ަގުޅޭގޮތުން ައެއްެވްސައެބ ޔ ނ ކ  ަމެނުވީ ަގޮތުން ަސ ފުކުރުމުގެ ލޫމ ތު



  

ަމ ޖިލީހުގ އިަ ަެއކ މ މެދު ަނުވ ތ  ަކުރުމ ށް ަުސވ ލެއް ައެކ މ މެދު މެންބ ރ ކ ށް

ަ)ނ(ަ ަމިމ އްދ ގެ ައެހެންމެ ަހ މ  ަނޯންނ ނޭ. ަފުރުޞ ތެްއ ބ ޙުސްކުރުމ ކ ށް

ަ ަޤ ނޫނުއ ސ ސީެގ ަެއއިރު ައ ެދ، ަހ ވ ލ ދ57ަަީގ ިއވ ގޮތުން ަމ އްދ އ ށް ވ ނ 

ަުސވ ލުަވ ޒީ ައިތުރ ށް ަގުޭޅޮގތުން ަމިކ މ  ަމެނުވީ ަުއސޫލުން ަުސވ ލުކުރުުމގެ ރުންނ 

ަޤ ނޫނުއ ސ ީސެގަ ަކުރީގެ ައެއީ ައެހެންނ މ ވެސް ަމިމ އްދ ގ އިވ ނީ. ނުކުރޭނެކ މ ށް

ަޤ ނޫނުއ ސ ސީގ ިއަ ަމިހ ރު ައެހެންކ މުން ައެވ ނީ. ަހ ވ ލ ދީ މ އްދ އ ކ ށް

ަ ަސުވ ލުކުރ ން ަުއސޫލުން ައޮންނ  ނޑ ށްަސުވ ލުކުރ ން ައ ޅުގ  ޖެހޭނެކ މ ށް

ަ ަވ ިކ ައެހެންކ މުން ަިތޔ 7ަަޤ ބޫލުކުރެވެނީ. ަދެއްވ ން ަފުރުޞ ތު މެންބ ރ ކ ްށ

ަވ ރ ށްޮބޑ ށްަ ަސ ފުކޮށްެދއްުވންވެސް ަމ އްދ އ ކުންތޯ ަކޮން ަގ ވ އިދުގެ ނިންމެވީ

ައެދެން.ަޝުކުރިްއޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަރ އީސް.

ަ

ަ

ަިޢއްަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމިކ މުގ ިއަޝުކުރިއްޔ  ަދ ންނ ވ ލިހެން ަކުރިން ނޑު ައ ޅުގ  ަމެންބ ރު. ޒ ތްތެރި

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަބިނ ކޮށް ަމ ްއޗ ްށ ަގޮުތގެ ަޢ މ ލުކުރެވެމުންދ  ަމިހ ތ ނ ށް މ ޖިލީހުގ އި

ަމެންބ ރުންނ ށްވެސްަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމިގެންދ ނީ. ަކުރިއ ށް މިކ ން

ަވ ޒީ ަކުރިންވެސް ަމީގެ ަމ ޖިލީހުގ އި ަބ ޔ ްނައެނިގވ ޑ އިގ ންނ ވ ނެ ަވ ޑ ިއގެން ުރން

ައެހެްނވީމ ،ަ ަހުރީ. ަޢ މ ލުކޮށްފ އި ަެއގޮތ ށް ަބ ޔ ންެދއްވީމ ، ައެބ ހުރި. ދެއްވ ފ ިއ

ަހުޅުހެންވޭުރަ ަނުކުތ އެއް ަނިޒ މ ބެހޭ ަމިއ ރުވ ނީ. ަފުރުޞ ތު ަމިހ ރު ނޑު އ ޅުގ 

ަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމޫސ ަމ ނިކު.ަ

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަޕ ޓީތ ކުންަިއރ ގެަމެންބ ރުަހުޅުހެްނވޭރުަދ  ަހުރިހ  ަމިތ ނުގ އި ައިރުގ އި ައެކުލ ވ ލި ަގ ވ އިުދ ަރ އީސް ަޢިއްޒ ތްތެރި

ނޑުަޤ ބޫލުކުރ ަގޮުތގ އިަތިޔ ަފުރުޞ ތެްއަަމޫސ ަމ ނިކުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: އެުކވެގެެނއްނޫން.ައެހެންނ މ ެވސްައ ޅުގ 

ަމެންބ ރ ކ  ަޕ ޓީއ ކުްނ ަކޮންެމ ަދެްއވުންަދެއްވ ކ މ ްށވ ނީިވއްޔ  ަފުރުޞ ތެއް ށް

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަގޮތްކ ން ަބޮޑު ައ އުލ ކ ން ައެންމެ ަކުރ ން ައެކ ން ަހ މ  ައެއީ އެދެން.

ަމިދ ންނ ވ ނީ.ަ



  

ަ

ަ

ަނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއްަމ ްއޗ ްނގޯޅިައުތުރުަދ އިރ ގެަމެންބ ުރަމ ރިޔ ައ ޙްމ ދުަދީދީ.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަދިނުންަަޮގޅުައުުތރުަދ ިއރ ގެަމ އްޗ ންަ ަފުރުޞ ތު ަމ ޖިލީހުގ އި ަބެނުންވ ނީ ަސުވ ލުކޮްށލ ން ަހ މ  ނޑު ައ ޅުގ 

ަމެންބ ރ ށްަަމެންބ ރުަމ ރިޔ ައ ްޙމ ދުަދީދީަ ަދ އިރ ގެ ަތޮްއޫޑ ަމ ނިކުފ ނު ަކ މ ށްވ އިރު ަވ ިކގޮތ ކ ށް ައޮންނ ނީ

ފުރުޞ ތ ށްަހުޅުވ ލީމ ަފުރުޞ ތ ށްަަފުރުޞ ތުަދެއްވ ންަނިންމެވީަކިހިނެއްތޯ.ައެއީަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

އެދުނީމ ަފުރުޞ ތުަދެވޭގޮތ ްށައ ދިަމ ޖީލީހުގެަރ އީްސގެަމ އްޗ ށްަލ ޒިމްކުރޭަެއކިަ

މެންބ ރުންނ އިަތ ފ ތުަކުރުމެއްނެތިައެކ ންަކުރެއްވުމ ށް.ައެެހންކ މ ށްވ އިރުައެންމެަ

ަ ަވ އިުރ ަޢ މ ލުކުރެވިފ އި ަމިހ ތ ނ ށް ަލިބޭގޮތ ްށ ފުޅ ީކަބ7ަޭފުރުޞ ތެއް

ނޑުަސުވ ުލކޮށްލ ންަބޭނުންވ ނީ.ަަަަ ައެބޭފުޅ ކ މ ށްަނިންމެވީަކިހިނެއްތޯައ ުޅގ 

ަ

ަ

ަނުކުރ ން.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޤ ބޫލެއް ަނުކުތ ެއއްކ މ ށް ަނިޒ މ ބެހޭ ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަދޭތެ ަމެންބ ރުންނ  ަރިޔ ސ ތ އި ަދެން ަތެރޭގ ިއ ަނުކުތ ގެ ަބޮުޑަނިޒ މ ބެހޭ ރޭގ އި

ަ ަމ ނ ެއއްނެތް. ަދިއުމުެގ 44ަަބ ޙުސ ކ ށް ަތިއްބެިވއިރު ަމިތ  44ަމެންބ ރުން

ަ ަކޮންމެވެސް ަިމތ  ަތެރެއިން ަމެންބ ރ ށ7ަަްމެންބ ރުންގެ ިޢްއޒ ތްތެރި

ަޢ މ ލުކޮށްފ އިަ ަމިގޮތ ށް ަކުރިން ަމިދެންނެވީ ަޖެހޭ ަެއއީ ައެބ ޖެހޭ. ފުރުޞ ތެއްދޭން

ަޢ މ ލުުކރެވިދ  ަމިކ މުގ އި ައެްއވެސްައޮތީމ . ައެއީ ައެބ އޮތް. ައެހެންގޮތެއް ނެ

ަސިޔ ސީަ ަހުރިހ  ަދެވ ނ ގޮތ ކީ ަނުދިނުން. ަފުރުޞ ތު ަމެންބ ރ ކ ށް ޢިއްޒ ތްތެރި

ަެއއީެވސްަ ައެރުވުން. ަފުރުޞ ތު ަމެންބ ރ ކ ށް ަޕ ޓީއ ކ ްށ ަކޮންމެ ޕ ޓީތ ކުން

ަކޮންމެގޮތ ކ  ަިރޔ ސ ތުން ަމިކ ުމގ އި ައެހެންވީމ ، ަކުރެވިދ ނެކ ެމއް. ށްަމިކ މުގ އި

ަމިކ މުގ އިަ ަެއހެންވީމ ، ަގޯސްެވގެން. ަމިކ ންދ ނީ ަނ މ ވެސް ަނިންމި މިކ ން

ައިްސަ ަސިޔ ސީޕ ޓީތ ުކގެ ަޤ ސްދުކުރ ނީ ނޑު ައ ޅުގ  ަބެހޭގޮތުން ަގޮތ ކ  ޢ މ ލުކުރ ނެ

ނުޑަމިހިސ ބުންަ ބޭފުޅުންަމ ޝްވ ރ ކޮށްލ ްއވ ފ އިަގޮތެއްަނިންމ ވ ެދއްވުމ ށް.ައ ޅުގ 



  

ނޑުމެްނގެަމ ސ ްއކ ތްަފ ށ ނީަމިދ ންފ ޅީގެަޖ ލްސ ަނިންމ ލ  ޖ ހ އިރު.7ަަނީ.ައ ުޅގ 

ަޝުކުރިއްޔ .ަ

ަ

 ]ށ70733ަަްނ79733ަަްހުސްވ ގުުތކޮޅުަ[
ަ

ނޑުަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ޅުގ  ަގެންދ ން. ަކުރިއ ްށ ަފ ށ ިއގެން ަމ ސ އްކ ތް ނޑުމެން ައ ޅުގ  .`

ނޑ ލިއިރުަދ ންނ ވ ލިފ ދ އިންައ ޅުގަ  ނޑުމެންގެަމ ޖިލީހުގެަމ ޖިލީހުގެަޖ ލްސ ަމެދުކ 

ވ ނ ަމ އްދ ގެަދ ށުންަސ ރުކ ރުންަހުށ ހެޅުްއވިަބ ޔ ންަިޢއްޒ ތްތެިރ37ަަގ ވ އިދުެގަ

ަސުވ ލުކުރުމުގެަ ައިްއވ ވ އިެދއްވުމ ްށފ ހު ައެފެއ ރޒް ަހޯމް ައޮފް މިނިސްޓ ރ

ަ ަބ ޔ ެންއ37ަަމ ރުޙ ލ ގ އި.ަެއއީ ަމިބުނ ަވ ހ ކ .ައެީއަސ ރުކ ރުގެ ަމ އްދ ގ އި ވ ނ 

ަމެނުީވަަވ ޒީރ ކު ަގޮތުްނ ަސ ފުކުރުމުގެ ަމ ޢުލޫމތު ަގުޭޅ ައެބ ޔ ނ ކ އި ހުށ ހެޅުމުން

ައެކ މ މެދުަ ަނުވ ތ  ަުސވ ލެްއކުުރމ ށް ައެކ މ މެދު ައެވ ުގތ ކު ަމެންބ ރ ކ ށް އެްއވެސް

ނޑުމެންަ ައ ޅުގ  ަމިހިސ ބުން ަނޯންނ ނެއޭ. ަފުރުޞ ތެއް ަބ ޙުސްކުރުމ ށް މ ޖިލީހުގ އި

ައ  ނޑ ިލއިރު ަމެދުކ  ނޑ ލީ. ަމ ޖިލީހުގ ިއަމެދުކ  ަދ ންނ ވ ލިން ނޑު ުޅގ 

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަބޭފުޅުންނ  ައިސް ަޕ ޓީތ ކުގެ ަސިޔ ސީ ހިމެނިވ ޑ ިއގ ންނ ވ 

ަގޮތެއްަ ަމިކ މުގ އި ަވ ހ ކ . ަނިންމ ނެ ަގޮތެއް ަމިކ މުގ ިއ މ ޝްވ ރ ކޮށްލ ފ އި

ައެއްބ ރުެލއްވުމ ށްަ ަދެްއވި ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަފ ރ ތުން ަޕ ޓީތ ުކގެ ަސިޔ ސީ ނިންމުމުގ އި

ނ ައ އިސްފ ިއައ ޅުގ  ަޢ މ ލުކުރ މުން ަމ ޖިލީހުގ އި ަމިހ ތ ނ ށް ަުޝކުރުދ ންނ ވ ން. ޑު

ަމ ޖިލީހުގެަ ައިްއވުމ ށްފ ހު ަބ ޔ ނެއް ަމ ޖިލީހ ށް ަވ ީޒރ ކު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަގޮތ ކީ އޮތް

ަފުރުޞ ުތަ ަސ ފުުކރެއްވުމ ށް ަކ މެއް ަމެންބ ރ ކ ށް ައެއް ަިޢއްޒ ތްތެރި އެއް

ަ ަނިްނމ ގޮތ ށް. ައެކ ން ަމ ޖިލީހުގ އިައެރުވުމ ށްފ ހު ަމިހ ރުގެ އެހެންނ މ ވެސް،

ަބޭފުޅުންނ ަ ައިްސ ަޕ ޓީތ ުކގެ ަގޮސްފ ިއވ ތީއ އެކު ަހިމެނިގެްނ ަޕ ޓީތ އް ސިޔ ސީ

ައެބޭފުޅުންަ ަމ ތީން ަލ ފ ފުުޅެގ ަދެއްވި ައެބޭފުޅުން މ ޝްވ ރ ކުރުމ ށްފ ހު

ަޤ ސްދުކުރ  ަގެންދ ން ަކުިރއ ށް ނޑު ައ ުޅގ  ަގޮުތގ މ ތީން ައެއްބ ްސެވވ ޑ އިގެންފ ިއވ 

ަކޮންމެަ ަފ ރ ތުން ަޕ ޓީތ ކުގެ ަިސޔ ސީ ަހިމެނިވ ޑ ިއގ ންނ ވ  ަމ ޖިލީހުގ ިއ ގޮތ ކީ

ަދ އިރ އެްއެގަ ައެބުނ  ަގ ވ އިދުގ ިއ ަމ ޖިލީހުގެ ަބޭފުޅ ކ ށް ައެއް ޕ ޓީއ ކުްނވެސް

ައިތުރުންަ ައޭގެ ައ ދި ައެރުވުން. ަފުރުޞ ތު ަކުެރްއުވމ ށް ަސުވ ލެއް ތެރެއިން

ަމި ަހިމެނިވ ޑ އިގ ްނނ ވ  ައެބޭފުޅުންަމ ޖިލީހުގ އި ަތެރެއިން ަމެންބ ރުންގެ ނިވ ން



  

ަފުރުޞ ތުަ ަޭބފުޅ ކ ށްވެސް ައެއް ައެއްބ ސްެވވ ޑ އިގެންެނވީ ވ ހ ކ ފުޅުދ ްއކ ވ ފ އި

ަނ ންތ ްއަ ަބޭފުޅުންގެ ަބޭނުންފުޅުވ  ަސުވ ލުކުރ ްއވ ން ަފ ރ ތުން އެރުވުން.ަޕ ޓީތ ުކގެ

ނޑ އި ައ ޅުގ  ަބޭފުޅުން ައިްސ ައެޕ ޓީތ ކުގެ ައ ތ ްށވ ނީ ނުޑ ހ މ އ ްށަަައ ޅުގ 

ނޑުަމިކ ންަުކރިއ ށްަގެންދ ނީ.ައ ިދަ ގެނެސްދެްއވ ފ އި.ައެހެންވީމ ،ަމިގޮތ ށްައ ުޅގ 

ަގިނ އިރެއްަ ަެއއ ށްވުރެ ަދެމިނެޓްއިރު ައ ުރވ ނީ ނުޑ ައ ުޅގ  ސުވ ލުކުެރއްވުމ ށް

ަ ަސުވ ލުކުރެްއވުމ ށް ަބޭފުޅުންނ ށް ަމިހުރިހ  ައ ިދ ނޑުނ ުރވ ނ ން. ވ ނ 37ަައ ޅުގ 

ަ ަ)ށ(ަގެ ައެރުވުމ ށްފ ހުަމ އްދ ގެ ަުފރުޞ ތު ަސުވ ލުކުެރއްވުމ ށް ަތެރެއިން ދ އިރ ގެ

ަވިދ ުޅވުމ ށްަ ައެްއޗެއް ަމ އްޗ ްށ ައެސުވ ލުތ ކުގެ ަމިނިސްޓ ރ ްށ ޢިއްޒ ތްތެރި

ައ އިޓ މްަ ައެޖެންޑ  ަމި ނުޑ ައ ޅުގ  ައެހިސ ބުން ައ ުރވ ނ ން. ަފުރުޞ ތު ނޑު އ ޅުގ 

ައެޖެން ަމި ނޑު ައ ުޅގ  ައޮތީ. ަޤ ސްދުކޮށްފ އި ަނިންމ ންަނިންމުމ ށް ައ އިޓ މް ޑ 

ނޑުމެންގެަކުރިމ ތީގ އިަވ ރ ށްަމުހިންމުަ ޤ ސްދުކޮށްފ އިައޮތްައެއްަސ ބ ބ ކީައ ޅުގ 

ނޑުަމިދ ންނ ވ ލ ންަބޭނުންވ ނީަ މ ސ އްކ ތްތ ެކއްައެބ ހުރި.ަޚ ްއޞ ގޮތެްއގ އިައ ުޅގ 

ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ ިއވ ަ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ ިއރ ގެ ަދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ގޯނ ކުރ ަމީހުންނ މެދުަޚ އްޞ ައުސޫލުތ ކ ކ ށްަޢ މ ލުކުރުމުެގަޖިންސީދިންނ ށްަކުޑ ކު

ައެބ ަ ަކުރިއ ށް ނޑުެމން ައ ޅުގ  ަމ ރުޙ ލ  ަބ ޙުސް ަިކޔުމުގެ ަދެވ ނ  ބިލުގެ

ަ ަމިހ ރުވެސް ައ ތުގ އި ނުޑގެ ައ ޅުގ  ަމ09ަަިގެންދ ންޖެހޭ. ަމެންބ ރ ކު ިޢއްޒ ތްތެރި

ަވ ހ ކ ފުޅުދ އްކަ  ައ އިޓ މްގ އި ައެބ އޮތް.ައެޖެންޑ  ައެިދވ ޑ ިއގެންފ އި ވ ން

ައެްއވެސްަމ ސ އްކ ެތއްަނުކުެރއްވި.ަ ައެކ މ ބެހޭގޮތުން ަމިއ ދު ަމިދ ނީ ނޑުމެން އ ޅުގ 

ަދެވޭނީަ ައެނބުރި ައ ނެއްކ ވެސް ަބިލ ށް ަމެންބ ރުންގެ ައ މިއްލ  ނޑުމެންނ ށް އ ޅުގ 

ަދޭތެ ަބިލ  ަމިމުހިންމު ައ ންގ ރ ުދވ ހު.ައެެހންވީމ ،ަމިއ ުދވެސް ރޭގ ިއވެސްަމިއ ންނ 

ނޑުމެންގެަކުރުްނައެއީަވ ރ ށްަމުހިންމުަ ކޮންމެވެސްަކ ހ ލ ަމ ސ އްކ ްތތ ކެއްައ ުޅގ 

ައެދެންަ ައ ރިހުން ަމެންބ ރުންގެ ަޢިއްޒ ތްތެރި ނޑު ައ ުޅގ  ައެހެންވީމ ، ކ މެއް.

ަދ އިރުަ ަދެގ ޑިބ ޔ ހ މ އ ށް ަވ ގުތުޮކޅުގ އި ަމިއޮތް ަކުރިއ ށް ނޑުމެން އ ޅުގ 

ައ ޅުގަ  ަބޭނުންކުރުމުގެަކެތްތެރިކ މ އެކު ަފުރިހ މ އ ށް ަވ ގުތު ައެންމެންވެސް ނޑުމެްނ

ަމިހ ރުަ ނޑު ައ ުޅގ  ައިލްތިމ ސ ެއކު ަމި ަގެންދިއުމ ށް. ަމ ސ އްކ ތްކުރ މުން ރޫޙުގ އި

ަފުރުޞ ތުައ ރުވ ނީަކުޑ ުހވ ދޫަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުައ މިރ ށް.ަ

ަ



  

ަބޮޑ ށްަކުޑ ހުވ ދޫަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ނޑުަަވ ރ ށް ައ ުޅގ  ައ ދެ، ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިްއޔ 

ނޑުމެންެގަައ ްޙމ ދުައ ިމރުަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ައ ުޅގ  ަދ ންނ ވ ން، ަވ ހ ކ  ަކ ންބޮޑުވ  ަވ ރ ށް އެންމެފުރ ތ މ ވެސް

ަގ ޑިތ ެކްއގ ިއަ ަގިނ  ަބޭރުގ ިއ ަރ ށް ަރ ށެއްގެ ަމެންބ ރުންތ ކެްއ ޢިއްޒ ތްތެރި

ަތިބެ ަނޭރި ަމެންބ ރެއްގެަހިކިފ ސްތ ނ ކ ށް ަހ މ  ނުޑެވސް ައ ޅުގ  ަޖެހުމ ކީ ންޖެހުނު

ނޑުަހ މ ަ ޙ އިސިްއޔ ތުންަވ ރ ްށަބޮޑ ށްަހިތ މ ކުރ ކ މެއްަވ ހ ކ ަދ ންނ ވ ން.ައ ޅުގ 

ަހުށ ހ ޅ ލ ނ ން.ަ ަުސވ ލެއް ަދެ ަމިނިސްޓ ރ  ަޢިްއޒ ތްތެރި ނޑ ށް ައ ުޅގ  އެގޮތުން

ަސެކިއު ަމެންބ ރުން ަތިބި ަގޮސް ައެތ ނ ްށ ަސުވ ލ ކީ ަޯހއްދެވުމ ްށަފުރ ތ މ  ރިޓީ

ަެދވ ނ ަ ަކޮންއިރ ކުތޯ. ައެުގޅުްއވީ ަުގޅުއްވ ފ ިއވ ނ  ަގުުޅއްވިޯތ، މ ނިކުފ ނ އި

ަކެމްޕެއިްނަ، ސުވ ލ ކީަ ަޤ އްސ ނުގެ ަމުޙ ންމ ދު ައެތ ނުން ައ ދެ، ތިމ ރ ފުށްޓ ށް

ައެތ ނުެގަ ައ ރ އިފިނ މ  ައެހީއ ެއކު ަބ ރުގެ ަސ ލ މ ތީ ަމެންބ ރުން ަހިމެނޭ ޓީމުގ އި

ވ ރ ކ ށްަެގއްލިދ ނެކ މ ށްަޢިއްޒ ތްތެރިަމިނިްސޓ ރ ށްަޤ ބޫލުކުރެވޭތޯ.ަމ ސްލ ޙ ތުަކިހ 

ނޑ ށްަޖ ވ ބުދެއްވ އިފިްއޔ ަވ ރ ށްަރ ނގ ޅު. ަމިަދެަސުވ ލ ށްައ ޅުގ 

ަ

ަދ ންނ ވ ލ ނީަަމ ިމގިލީަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ނުޑ ައ ުޅގ  ައ ދެ، ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ްތތެރި ަޝުކުރިްއޔ  ައ ދެ،

ހޯމްަމިނިސްޓ ރުގެައ ރިހުންަމިނިސްޓ ރަދެއްވިަބ ޔ ުނގ އިަވިދ ޅުވެފ އިވ ަފ ދ އިންަައްެކވުން:ޤ ިސމްަިއބްރ ީހމްަވ ހ ކ ދެ

ަ ަބ ޔ ންކޮށްފ އި ަޤ ނޫނުއ ސ ީސގ ިއ ަދިެވހިރ އްޖޭގެ ަބ ރުތ ކުން ަސ ލ މ ތީ 903ަމި

ަ ަފެިށގެްނ ަމ އްދ އިން ައެމ ނިކުފ ނ917ަަުވ ނ  ަނިޔ ލ ށް ަމ އްދ ގެ ވ ނ 

ަވ ޖިބުތ ކ  ަދެއްވިައ ދ ކުރ ްއވ ންޖެހޭ ަމ ނިކުފ ނު ައ ދ ކުރެްއވިމުގ އި ަޒިންމ ތ އް ިއ

ަދެްނަ ަނޫންތޯ. ަނުވ ތ  ައުޅޭތޯ ަތ ޢ ރުޟުވުމެއް ަކ ހ ލ  ައެްއވެސް ބ ޔ ނ އި

ަރ އްޔިތުންެގަމ ޖިލީހުގެަ ައިހ ށްދުވ ހު ަދ އިރ އ ށް ަތިމ ރ ފުށީ ަުސވ ލ ީކ ނުޑގެ އ ޅުގ 

5ަަ ަޙިމ ޔ ތ ށް ައެބޭފުޅުން ައެތ ނުގ އި ަވ ޑ އިގެން ަނުވ ތ ަމެންބ ރ ކު އެދިވ ޑ ިއގ ތްތޯ

އެރ ށުގެަޅ ދ ރިންަނުވ ތ ައެރ ށުގ އިަހިމެނޭަމީހުންަނޫންނ ސްައ ދިައެނޫންައެހެންަ

ައޮޑިދޯނިފ ހ ރުަ ަމ ނ ކުރުމ ށްޓ ކ އި ަފޭބޭނެގޮތް ައެްއގ މ ށް ައެރ ށ ށް ބ ޔ ކުެވސް

ަބ ޔ ނުންވެްސަ ަމ ނިކުފ ނުގެ ައެ ަހުރިކ ން ަހުރ ސްކޮށްފ ިއ ނެރުމ ތީގ އި

ަހ މ ކޮށްދީފ  ައެވ ުގތުކޮޅު، ަކީްއެވގެންތޯ ައެއީ ައެހެންވީމ ، ވ ރ ކ ްށ75ަައިވޭ.

ަމ ސްލ ޙ ތުަ ަދެން ަނުނެގުނީ. ައެތ ނުން ައެޯދނިފ ހ ރު ަތެރޭގ އިެވސް ގ ިޑއިރު

ގެއްިލގެންދ ނެަކ މެއްކ މ ށްަފެނިވ ޑ އިގ ންނ ވ ކ މ ށްަވިދ ުޅެވފ އިައެބ ޮއވޭައެރ ށ ްށަ



  

ަހި ަވިޔ ނުދ ކ މެއް ަމިބ ވ ުތގެ ައ ރ  ަސ ބ ބުްނަބ ޔ ކު ަެއކ ންކ މުގެ ނގ އިފިްއޔ 

ައެފ ދ ަ ައެހެންވީމ ، ައެބ އޮްތ. ަބ ޔ ންކުރ ްއވ ފ އި ަވ ހ ކ  ަނިކ މެތިކ މެއްެގ ލިބިދ ނެ

ަގޮސްގެްނވެްސަ ައެހެން ައެޭދކ މެއް. ނޑުމެންވެސް ައ ޅުގ  ަނުދިއުމ ކީ ޙ ލ ތ ކ ށް

ަމިޤ ނޫނުއ ސ ސީ ައޮތީ ަދ ންނ ވ ލ ން ަދެން ނޑު ައ ޅުގ  ަހ މ އެއ ެއކީ، ންަނުވ ނެ.

ަހޯދ އިދިނުމ ށްޓ ކ އިަ ަޙިމ ޔ ތް ަޙ އްޤުތ ކ އި ަލިބިދޭ ަރ ްއޔިތުންނ ށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ައިޚްލ ސްތެރިކ މ ެއކުަ ަވ ރ ްށ ަމ ސ އްކ ތްޕުޅ ށް ަކުރެއްިވ މ ނިކުފ ނު

ަގެއްިލގެންދ ަ ަބ އެްއގެ ައެހެން ަީމގެން ައެހެންނ މ ވެސް، ޝުކުރުދ ންނ ވ މޭ.

ަބެއް ަނޫންތޯ ަނުވ ތ  ައޮތްތޯ ނޑުަޙ އްޤުތ ކެއް ައ ުޅގ  ަކިހ ވ ރ ކ ށްތޯ ލެވުނީ

ަބޮޑ ށްަ ަސުވ ލ ކީ.ައ ދެ،ަވ ރ ށް ަބޭނުންވި ނުޑަކޮށްލ ން ައ ޅުގ  ދ ންނ ވ ލ ން.ަމިއީ

ަޝުކުރިއްޔ .

ަ

ަަވިލުފުށީަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުަ ަމިޙ ދިސ ަ`. ނޑ ކީ ައ ޅުގ  ައ ދެ، ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުިރއްޔ 

ައ ަރިޔ ޟްަރ ީޝދުަވ ހ ކ ެދއްކެވުްނ: ަކުރެޭވަމިދިމ ވި ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަމެންބ ރުކ މ ްށވ ތީެވ ައ ތޮޅުގެ ައެދ އިރ ގެ ތޮޅު

ނުޑަ ައ ުޅގ  ައެހެންކ މުން، ަދ ންނ ވ ނީ. ނޑު ައ ޅުގ  ަތ ފ ތޭ ައ ދި އިޙްސ ސް

ައެހ ބޮޑ ްށަ ައެތ ނުގ އި ަސުވ ލ ކީ، ަބޭނުންވ  ަޮކށްލ ން ަމިނިސްޓ ރ  ޢިއްޒ ތްތެރި

ައ  ަމ ޢުލޫމ ތު ަގޮސްފ އިވ ކ މުގެ ަހިނގ  ަލިބެންވ ައެކ ންތ އްތ އް ނޑުމެންނ ށް ޅުގ 

މިންވ ރ ށްަޚ ބ ރުފ ތުރ ަވ ސީލ ތްތ ކުންަނޫންނ މ ަސ ރުކ ރުގެަކ މ ބެހޭަފ ރ ތްތ ކ ށްަ

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަކ މ ކ ށް ައޮްތ ަގެނެސްދީފ އި ައ ދިވެސް ަހ މ އ ށް ނޑުމެންނ  އ ޅުގ 

ަރިޕޯޓުންަ ަިމނިސްޓ ރުގެ ަޢިްއޒ ތްތެރި ަމިއ ދު ައެހެންނ މ ެވސް، ޤ ބޫލެއްނުކުރ ން.

ނުޑައ  ައ ުޅގ  ައެހެންކ މުން، ަސ ުފވޭ. ަކ މެއް ަކޮންމެެވސް ނޑުމެންނ ށް ޅުގ 

ަމިމ ޖިލީހުގ އިަ ަބޭނުންވ ނީ، ަދ ންނ ވ ލ ން ަމިނިސްޓ ރ ްށ ޢިއްޒ ތްތެރި

ައެކުެލވޭގޮތ ށްަތިމ ފުށްޓ ށްައެތ ނުގެަ ހިމެނިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ަހުރިހ ަސިޔ ސީަޕ ޓީތ އް

ނޑު ައ ޅުގ  ަބެލުމ ްށޓ ކ އި ައެކ ންކ ން ައެފ ދ ަޙ ލ ތ އި ަދ ތުރުކުރުމ ށްޓ ކ އި މެން

ަނޫންނ މ ަ ަވ ށ ލެވިގެން ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަބ ރުތ އް ަސ ލ މ ތީ އިންތިޒ މެއް

ަޙ ލ ުތަ ައެތ ނުގެ ައެވ ގުތު ަރ އްކ ތެރިކ މ ށް ަސ ލ މ ތ އި ައެ ނޑުމެންނ ށް އ ޅުގ 

ނޑުަބޭނުމޭަ ބ ލ ންަދިއުމ ށްޓ ކ އިައެފުރުޞ ތުަތ ނ ވ ސްކޮށްދެވިދ ނެތޯ.ައެއީައ ުޅގ 

ައޮްތައެ ަމިކ ންކ ން ައ ޑުތ ކ އި ަމިިއވުނު ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަމިއ ދު ަކުރ ން. ކ ން



  

ަމެންބ ރެއްެގަ ަތ މްީސލުކުރ  ައ ތޮޅު ނޑ ކީ ައ ޅުގ  ައ ދި ަބ ލ އިރު ގޮތްގޮތުން

ަމިަ ައ ރިހުން ަމިިނސްޓ ރުގެ ައެދެމޭ ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ނޑު ައ ޅުގ  ޙ އިސިްއޔ ތުން

ނޑުމެންނ ށްަހ މ ޖ އްސ އިދިނު ަން.ައިންތިޒ މްައ ުޅގ 

ަ

ަމިދ ތުރުގ އިަފޮނ ދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ނޑ ކީ ައ ޅުގ  ައ ދެ، ަރ އީސް. ަިޢްއޒ ތްތެރި ަޝުކުިރއްޔ  .`ަ

ައެއީަަޢ ބްުދއްރ ޙީމްަهللاަޢ ބްދު ަނެތިން. ަދ ންނ ވ ކ ށް ަމެންބ ރެކޭ ަރ އްޔިެތއް. ަިދވެހި ަބ އިވެރި

ައެކ މ ކުަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަގޮތުން. ައޮތް ަވިދ ޅުވެފ ިއ ަމިބ ޔ ނުގ ިއވެސް ައެބ ަ، މިބ ޔ ނުގ ިއވެސް

ވިދ ޅުވޭަިދވެހިަކޮންމެަރ އްިޔތ ކ ށްަދިވެހިރ އްޖޭގެަކޮންމެަރ ށ ކ ށްައެރުމުގެަޙ އްޤުަ

ައ ލްފ ޟިްލަ ރޒް ައެފެއ  ަހޯމް ަމިނިސްޓ ރައޮފް ަފުރ ތ މ  ައެންމެ ލިބިގެންވ ކ މ ށް.

ަދ ޢުލ ތުގެ ަގޮތުން ައ ދ ކުރެްއުވނު ަވ ޖިބު ައެމ ނިކުފ ނުގެ ަޝިޙ ބް، ަމުޙ ންމ ދު

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަެއއީ ަދެްއވުން ަބ ޔ ނެއް ަމިތ ނ ށް ަޮގތުން ަހ މ ކުރެެއވުުމގެ ސިޔ ސ ތު

ަވ ޖިބެްއަ ައ ދ ކުރ ންޖެހޭ ައެމ ނިކުފ ނު ަބ ދ ލުގ އި ަޝުކުރުއ ދ ކުރުުމގެ ދ ންނ ވ ނީ

ަމ ނިކުފ ނުަ ަދ ންނ ވ ނީ ނުޑ ައ ުޅގ  ަދެން ަކ ެމކޭ. ަގޮތުްނަކުެރްއވި އ ދ ކުރެްއވުމުެގ

ަހުށ ހެޅު ަބ ޔ ނެއް ަމިފ ދ  ައެތ  ަދ ތުރުކޮށް ައެތ ނ ށް ނޑުމެން ައ ޅުގ  75ައްވިިއރު

ަބ ޔ ނެއްަ ަދޮގު ަމިފ ދ  ަޚިލ ފ ށް ަމ ންޒ ރުތ ކ  ަދުށް ަމީހުން ަހޭދ ކުރި ގ ިޑއިރު

ަފުރ ތ މ ަ ނުޑގެ ައ ޅުގ  ައެީއ ަހުށ ހެޅުއްވީ. ަމ ޖިލީހ ށް ަރ އްޔިތުްނގެ ކީްއވެގެންތޯ

ަ ަމިއ ދު ަވިދ ޅުިވޭއ ަމިބ ޔ ނުގ އި ަުސވ ލ ީކ ަދެވ ނ  ފުލުހުންނ ކީަސުވ ލު.

ަކ ރުނ ގޭސްަ ަރޫޅ ލުމ ށް ަެއްއވުން ަމީހުން ަތިބި ަެއއްވެ ަތ ންތ ނ ށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ަތެރޭގ އިަ ަިއލެކްޝ ންސް ަމި ައެހެންވެއްިޖއްޔ  ަނޫނޭ. ަބ އެއް ބޭނުންކުރ ނެ

ަޯކއްެޗއްތޯ.ަ ަބޭނުންފުޅުކުރެްއވީ ަރޫޅ ލ ން ައެްއވުން ައެްއިވ ަކ އިރިއ ށް ނ ސ ންދުރ 

ތިަރ ށުގ އިަބޭނުންކުެރއްވީައެއީަކޮްނަނ މެއްކިޔ ަކޯްއެޗއްތޯ.ަދ ދިަމިދ އްކ ދުވ ހުަރީ

ައ ިދަ ަސުވ ލު ަބޭނުންވ  ަދ ންނ ވ ލ ން ައ ރިހުން ައެމ ނިކުފ ނު ނޑު ައ ުޅގ  މިއީ

ައ ދިަ ަހ ތިޔ ރ އި ަދިޔ އީ ަމީހުން ަދިޔ  ައ ރ ން ަތިމ ރ ފުށްޓ ށް ހ މ އެއ ެއކީގ އި

ައިސް ަދ ޢުލ ތުގެ ަހިފ ިއގެންކ މ ށް ަތ ކެތި ައ ދެ،ަޕްރޮވިންްސަައެނޫންވެސް ބޭފުޅުން

ަބެއްލުމ ށްަ ަޙ ޤީޤ ތެއްތޯ ަެއއީ ަވިދ ޅުވެފ ިއވ އިރު ަމީޑިއ ގ ިއ މިނިސްޓ ރުވެސް

ަެއއްދުވ ުހަ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަކުރ ްއވ އިފިންތޯ. ަމ ސ އްކ ތެއް ަކިހ ވ ރެއްގެ މ ނިކުފ ނު

ަހ މ އ ށް ަހ ތްގ ޑިފ ނ ރ އ އި ައ ނެއްދުވ ހު ަގޮސް ައެތ ނ ށް ަހ ގ ޑިބ ިއގ އި ަހ ވީރު



  

ަބޭފުޅ ކުަ ަޕޮލިހުންގެ ަހ މ އ ށް ނޑުމެންނ  ައ ޅުގ  ަފުރ ތ މ  ައެންމެ ތިބިއިރު

ަ ަވ ޑ ިއގ ތީ ަސ ފުކޮށްލ ން ައެީއ70ަަމ ޢުލޫމ ތެއް ަވ އިރު ަފ ުހންކ މ ށް ގ ޑިއިރު

ަމ ނިކުފ ނުަ ައ ދ ކުރެްއުވނީކ މ ށް ަވ ޖިބު ަމ ނިކުފ ނުގެ މ ނިކުފ ނ ށް

ަ ަވިދ ުޅވ  ަތިޔ  ަެއއީތޯ ަސިޔ ސ ތ ކީ.ަޤ ބޫލުފުޅުކުރ އްވ ންތޯ. ަހ ރުދ ނ  މިއ ުދގެ

ނޑ ކީައެދ ތުރުގ ިއަ މިސުވ ލުތ ކ ށްަޖ ވ ބުދެްއވުންަވ ރ ށްަބޮޑ ށްައެދެންައ ދިައ ޅުގ 

ަޙ ޤީޤ ތ އިަ ަބ ޔ ނ ކީ ަތިއްދެއްިވ ަމ ނިކުފ ނު ަޙ ިއސިްއޔ ތުން ަމީހެއްގެ ބ އިވެރި

ަދެއްވ ފ އިވ ަ ަމ ނިކުފ ނު ަޙިމ ޔ ތްކުރުމ ށް ަސ ުރކ ރު ަމިއ ދުގެ ޚިލ ފ ށް

ަޔ ނެއްކ ުމގ އިަދ ންނ ވ ން.ަޝުކުރިއްޔ .ބ 

ަ

ނޑ ށްަތިދެްއވިަަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަރ ީއސް.ައ ދެ،ަބ ޔ ނ އިަބެހޭގޮތުްނައ ޅުގ 

ދުަފުރުޞ ތުގ އިައެންމެަފުރ ތ މ ވެސްަސ ރުކ ރުންަމިކ ުމގ އިަޢ މ ލުކުރެއްވިަގޮތ މެަަމޫސ މ ނިކުަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:

ަރ އްޔިތުްނަ ަތިމ ރ ފުށީގެ ައެީއ ަޝުކުރުދ ންނ ވ ން. ައިޚްލ ސްތެިރކ މ އެީކގ ިއ ވ ރ ށް

އެމީހުންގެަޙ އްޤުތ އްަނުލިބިެގންައެމީހުންައެކ މ ަކ ންޮބޑުެވައެމީހުންގެަމެންބ ރ ުކަ

ަހިނގ ފ އިވ ަ ަދ އިރ ގ ިއަކ ންކ ން ަކޯުޓގެ ައ ދި ަތ މްސީލުނުކުރެްއވުމ އި މ ޖިލީހުގ އި

ައެކ  ަހިންގ ންަގޮތުން ަމ ރ މ ރީ ަމީހުން ަބ ޔ ކު ަރ ށ ށް ަތިއްބ  ަކ ންބޮޑުވެފ ިއ މ 

ަޢ މ ލުކުރެޭވަ ަހިންގ ފ ިއވ  ަރ ްއޔިތުން ަގުިޅގެން ަިލބުމ  ަޚ ބ ރު ައުޭޅކ މުެގ އ ރ ން

ަވ ކިަ ަސ ރުކ ރުން ަުގިޅގެން ަމިކ މ  ައ ދި ަކ ންތ އްތ ކ  ަކޮށްފ އިވ  ަުކއްޖ ކު ތެރޭގ އި

ަބ ރު ަމިދެންނެވީ ަފޮނުވ ިއގެން، ަކުޑ ކުދިްނަބ ޔ ކު ައ ްނހެނުންނ އި ައެމީހުން ތ ކުން

ނުޑަ ައ ޅުގ  ައެކ މ  ަނުހިންގެވީތީ ަސ ރުކ ރުން ަޢ މ ލެއް ައ ނިޔ ވެރި ަތ ނ ކ ށް ތިބި

ަދެންަ ަުޝކުރުދ ންނ ވ ން. ައިޚްލ ޞްތެރިކ މ ެއކީގ އި ަވ ރ ށް ަފުރ ތ މ  އެންމެ

ަމިބ ޔ ނުގ ިއަ ަވިދ ޅުވެފ އިވ  ަމ ނިކުފ ނު ައޮތީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު އ ޅުގ 

ަހ އްޔ ރުކޮށްގެްނަ ަކުޑ ކުިދން ަލޯންޗްގ އި ައ ޑުިއވިެގންދިޔ  ނޑުމެންނ ށް އ ޅުގ 

ަކ މެއްަ ަމިކ ހ ލ  ަގޮތ ކ ްށ. ަފ ހުމްވ  ަގެންގުޅެފ ިއވ ކ މ ށް ރ ހީނުކޮށްގެން

ައ ންހެނުންނ ިއަ ައ ދި ަމެންބ ރުންނ ށް ައ ރ ންދިޔ  ަތިމ ރ ފުށްޓ ށް ހިނގ ފ އިވ ނ މ 

ަހިފ ހ އްޓ  ައެލޯްނޗްގ އި ަމ ނިކުފ ނުަކުޑ ކުދިން ަދޭތެރޭގ އި ަބ ޔ ކ  ަތިބި ިއގެން

ަކ އިރީގ އިަ ަރ ށްތ އް ަމިރ އްޖޭެގ ަމިދެންނެވީ ަެއހެން ައ ުޅއްވ ނ ންތޯ. ފިޔ ވ ޅު

ަތިިބަ ަލޯންްޗގ އި ައ ދި ަމީހުންނ ށް ަދުްއވ  ައެލޯންްޗ ަތިިބ ައެލޯްނޗްގ އި ހުރިއިރުގ ިއ



  

ަލ އިންސ ން ައޮންނ  ަދީފ އި ައެމީހުންނ ށް ަފ ުޅވެރިންނ ކީ ސްއ ްށައެހެންވެސް

ަތިމ ރ ފުށިަ ަތިބިކ މ ްށަވ ނީިވއްޔ  ަބ ޔ ކު ަޖެހިގެން ަޙ ުލގ އި ަލޯންްޗގ އި ބ ލ އިރުގ އި

ަވ ގުތުތ ކެއްަ ަގިނ  ައެރެންހުރިއިރުގ އި ަރ ށްތ އް ައެހެްނ ަކ އިރީގ އި ފިޔ ވ އި

ަކ އިރީގ ިއަ ަތިބިހިނދު ަގޮތްދޫނުކުރ ން ައެމީހުން ަރ އްޔިތުން ަތިމ ރ ފުށީ ވ ންދެކ ށް

ަރ ށ  ައެހެން ަކީްއވެގެންތޯ.ައޮތް ަނުގެންދެވީ ަމީހުން ަތިބި ަޖެހިފ އި ަމިޙ ލުގ އި ކ ށް

ަވުޒ ރ ގެަ ަމ ނިކުފ ނުގެ ައ ުޅްއވ ނ ންތޯ. ަފިޔ ވ ޅު ަމ ނިކުފ ުނ ަދޭތެރޭގ އި އެކ މ 

ަނުެވއްެދިވަ ަފ ޅ ށް ަރ ށެއްެގ ައެހެން ަގެންގޮސް ަެއމީހުން ަފުލުގުން ަނުވ ތ  ފ ރ ތުން

ަތިަ ަބޯްޓގ އި ަމިދެންެނވި ައ ދި ަމެންބ ރުންނ އިަމ އްސ ލ އ އި ަޢިްއޒ ތްތެރި އްެބވި

ަމ ނިކުފ ނުަ ަމ އްސ ލ  ަނުބޭލުމުެގ ަރ ށ ކ ށްވެސް ަެއހެން ަފިޔ ވ އި ައެރ ށް ކުޑ ކުދިން

ަބޮޑ ށްަ ަވ ރ ށް ަބ ޔ ނ ށް ަދެއްވި ަމ ނިކުފ ނ ށް ަެއްއފ ހ ރު ައ ިދވެސް ބ އްލ ވ ނ ންތޯ.

ަރ ނގ ުޅގޮ ަމިކ ން ަނުޖެހި ަކުލ އެއް ަސިޔ ސީ ަމީގ އި ަދ ންނ ވ ން. ތުގ ިއަޝުކުރު

ަގެންދިއުމ ށް....

ަ

ަވ ގުތުަހ މ ެވއްޖެ.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަިއޚްލ ޞްތެރިކ މ އެީކގ އިަަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަވ ރ ށް ަކުރ އްވ ކ މ ށްވ ނ މ  ަމ ސ އްކ ތް ަމ ނިކުފ ނު

ަޝުކުރުދ ންނ ވ ން.ަަމޫސ މ ނިކުަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:ަ

ަ

ނުޑަަޢ ލީަަތޮއްޑޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރު ައ ުޅގ  ަފުރ ތ މ ވެސް ައެންމެ ައ ދެ، ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަނޫޅެމޭ.ަތިބޭފުޅުންަަަވ ީޙދުަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ނުޑަމ ބޮޑުަުސވ ލެްއަކުރ ކ ށް ައ ުޅގ  ަބޭނުންވ ނީ ދ ންނ ވ ލ ން

ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަފުރ ތ މ  ައެންމެ ައުޅުނީ. ައެހ ވ ރުްނ ައެސުވ ުލކޮށްފ ނެތީ

ަފިލެއްަ ަހިންދީ ަމީހުން ަބ ިއވެިރވި ަދ ތުރުގ އި ަެއދުވ ހު ނޑުމެން ބޭނުންވ ނީ،ައ ޅުގ 

ނޑުމެންަ ައ ޅުގ  ައެހެންކ މ ށްވ ނީނ މ  ަރ ހީނުކޮށްގެން. ަމީހުން ަކުޅުނީކީ ައެތ  ނޫނޭ

ަމިނިސްޓ ރަަ ަހޯމް ައެެދމޭ. ނޑު ައ ޅުގ  ަހ އްޔ ުރކުެރއްވުްނވެސް ަމިވ ގުތު މިހ ރު

ަދ ންނ ވ  ނޑު ައ ުޅގ  ަހ މަ އ ރިހުން ަމ ނިކުފ ނ ކީ ަބޭނުންވ ނީ، ލ ން

ަބޭފުޅެޭކ.ަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ައިން ަހޮވިފ އި ަމ ޤ މު ަވޯޓުން ނުޑެގވެސް އ ޅުގ 

ަ ަބ އިވެިރވި ައެދ ތުުރގ އި ނޑުމެން 5ަައ ޅުގ  ަމ ތް ަކެރިދ ނެއޭ هللاަމެންބ ރުންނ ށް



  

ަތިބޭފުޅ އ ށްަ ަތެދުވ ހ ކ އެްއކ ން. ަމިދ އްކ ނީ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަހުވ ކުރ ން ގ ންދީ

ަމިމ ޖިލީހުގ އިަކެރި ަނެރުއްވ ފ އި ަބ ޔ ންތ އް ަޚިލ ފު ަޙ ޤީޤ ތ އި ަމިފ ދ  ދ ނެތޯއޭ

ނޑުމެންަ ައ ޅުގ  ަނުވ ތ  ަތިވ ހ ކ ތ ކ ީކ ަތިބޭފުޅ ގެ ަވިޔ ސް ަކޯެޓއް ަނުވ ތ  ވިޔ ސް

ަ ަމ ތް ަކ ންތ ކ ްށ ަތިކުރ  ަދޮގުކޮށް ނޑުަهللا ައ ޅުގ  ަދެން ަހުވ ކުރ ން. ގ ންދީ

ަމެންދުރު ަެއދުވ ހު ަބޭނުންވ ނީ ަދ އިރ ގ9712ަަެަދ ންނ ވ ލ ން ަވ ިއކ ރ ދޫ ގ ިއ

ަރ ސްމީކޮްށަ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ައޮފީހ ށް ަފުލުސް ަޢ ރިފް ަޢ ލީ ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަ ައ ންގ ފ ިއވ ނެ ައ މީންޢ ންމ ށް ަމ ޢުލޫމ ތ ށްޓ ކ އި ަމ ޖިލީހ ށް 3712ައ ންގ ފ ިއވ ނެ.

ައ ންގ ފ  ައޮފީހ ށް ަފުލުްސ ަތ ކުރ ރުކޮށް ަވ ނީ ނޑުމެްނ ައ ުޅގ  ަފެށިގެން އި.ަން

ނުޑަ ައ ޅުގ  ައ ންގ ފ ިއ. ައ މީންޢ ންމ ށްވެސް ައ ްނގ ފ އި، ަރ އީސ ށްވެްސ މ ޖިލީހުގެ

ަވ ހ ކ އެްއަ ަޒިންމ ވ  ަސެިކއުރިޓީގ ިއ ނޑުމެްނގެ ައ ޅުގ  ަތިބޭފުޅުން މިދ ންނ ވ ނީ

ަ ަެއއޮޕ ރޭޝ ން ަުސވ ލ ކީ ނުޑގެ ައ ޅުގ  ަހިނގ ގޮސ75ަަްނޫން. ގ ޑިއިރ ށް

ައެ ަތެރޭގ އި ަވ ިއެގ ަޮއޔ  ނޑުމެން ައެނބުރިައ ޅުގ  ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަތިބެފ އި ތ 

ައ ންނ ންޖެހުނުަ ަނުލިބި ަޙ އްޤެއް ަލިބިދޭ ަޤ ނޫުނއ ސ ސީން ަރ އްޖޭގެ އ ންނ ން

ަމިޖ ވ ބުދެްއވ ތި.ަ ަކުުރކޮށް ަވ ރ ށް ަޖުމްލ ކޮށް ަވ ރ ށް ަމިކުރުކޮށް އޮޕ ރޭޝ ން

ިއައެއޮޕ ރޭޝ ންަހޯމްަމިނިސްޓ ރުގެަޙ އިސިްއޔ ތުންަތިބޭފުޅ ަގެންދެިވއިރުަމިކ ުމގ 

ަނޫންތޯއޭ.ަ ަނުވ ތ  ަހުންނެީވަބ ގީޗ ޭގަމުޙ ންމ ދުަޝިޙ ބްތޯއޭ ަކޮންޓްރޯލްގ އި ޓޯޓ ލް

ަޝުކުރިއްޔ .

ަ

ަޢިއްޒ ތްތެރިަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމިިހސ ބުން ނޑު ައ ޅުގ  ަމެންބ ރު. ަޢިްއޒ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަމިނިސްޓ ރ ށްަފުރުޞ ތުައ ރުވ ން.

ަ

ރޒްަ ަސުވ ލުތ ކ ށްަަމިނިސްޓ ރައޮފްަހޯމްައެެފއ  ަކުރެްއވި ަމެންބ ރުން ަޢިއްޒ ތްތެރި ަރ ީއސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަރ އްޔިތުންގެަަބްަވ ހ ކ ެދއްކެުވން:ހ މުޙ ްނމ ދުަޝިަ ައެނގިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ނެ، ަބ ލ ނ ން. ނޑު ައ ުޅގ  ަޖ ވ ބުދެވޭތޯ

ައެއ ްށަަ ަމެންބ ރުން ަހުރިހ  ަފ ސްކޮށްގެން ަވ ިކން ަގ ވ އިދ ކީ މ ޖިލީހުގެ

ނުޑަރ ްއޔިތުންގެަމ ޖިލީހުެގަމެންބ ރުކ ންަވ ރ ށްަޢ މ  ލުކުރ ންޖެހޭައެއްެޗއް.ައ ުޅގ 

ގިނ ަދުވ ހުަކުރިަމީހެއްގެަގޮތުންައ ދިަމ ޖިލީހުގެަރ އީސްެވސްަކުޑ ދުވ ްސކޮޅ ކ ްށަ

ަގޮތ ކ ްށަ ަވ ކި ަޮގތ ކ ށް ަބޭނުންވ  ަެއވ ގުތު ަގ ވ ިއދ ކީ ަގޮތުން، ަމީހެއް ކުރި



  

ަ ަބ ދ ލުކުރ މުންދ  ަހިތ މ ކުރ ން.ަލިޔެފ އިވ  ނުޑ ައ ުޅގ  ެއއްެޗއްކ މ ށްވ ީތ

ަބ ޔ ނ އިަ ނުޑަދިން ައ ުޅގ  ަމިްނވ ރ ކުން ނޑ ްށައެނގިހުރި އެހެންނ މ ވެސް،ައ ުޅގ 

ަބެހޭގޮތުންަ ަބ ޔ ނ އި ަދިން ނޑު ައ ޅުގ  ަމިދ ންނ ވ ނީ ނޑު ައ ުޅގ  ބެހޭގޮތުން،

ައިތުރ ށްަ ަމ ޢުލޫމ ތެއް ައެނގިހުރި ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަބުނ ގޮތުން ގ ވ އިދުގ އި

ައ ުރވ ނ ން.ަ ނޑު ައ ޅުގ  ަމެންބ ރުންނ ށް ަޢިއްޒ ތްތެރި ަގޮތުން ސ ފުކޮށްދިނުމުގެ

ަޢ މިރުަ ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ްތތެރި ަދ އިރ ގެ ަކުޑ ހުވ ދޫ ަސުވ ލުކުރ ްއވ ނީ ފުރ ތ މ 

ަނުވ ތ ަ ަމެންބ ރުން ަޢިއްޒ ްތތެރި ަުގޅިތޯ. ަހޯއްދ ވ ން ަެސކިޔުރިީޓ ސުވ ލުކުރ އްވ ނީ

ަކ ންތ އް ަސެކިޔުިރޓީ ނޑ  ަެއއްވެްސައ ޅުގ  ަގުުޅއްވިތޯ ަހ މ ޖެއްސުމ ްށ ތ އް

ަމ ޖިލީހުގެަ ަރ އްޔިތުންެގ ަބޭނުންވ ނީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނުޑ ައ ުޅގ  މެންބ ރ ކު.

ަވ ކިަ ަހ މ ޖެއްސުމ ށް ަކ ންތ އްތ ްއ ަސެކިޔުރިީޓގެ ަމެންބ ރުންނ ށް ޢިއްޒ ތްތެރި

ަހޯދ  ަސެކިޔުރިޓީ ަބުނ ގޮތުްނ ަގ ވ އިދުގ އި ައެ ަޮއވޭ. ަހ މ ޖެހިފ އި ްނަގ ވ އިދެއް

ނޑުަ ރ އްޔިތުންެގަމ ޖިލީހުގެަރ ީއސ ކ ށްަުގޅ ކ ށްަނުޖެހޭ.ައެެހންވެގެންކ މ ށްައ ުޅގ 

ަނުުގޅުްއވީ.ަ ނޑ  ައ ޅުގ  ަމެންބ ރ ކު ަިޢއްޒ ތްތެރި ައެްއވެސް ޤ ބޫލުކުރ ނީ

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަެއއީ ަމ ސ އްކ ްތކުރެއްވި ަގުޅުްއވ ން ނޑ  ައ ުޅގ  އެހެންނ މ ވެސް،

ަޢ ބްދު ަހ ނދ ންވ ގޮތުގ އި ަދ އިރ ަަޔ މީން.هللا ަމެންބ ރުގެ ަޢިއްޒ ތްެތރި މިހ ރު

ަެއއްަ ައެސް.އެމް.އެސް ަހ ނދ ނެއްނެތް. ަދ ންނ ވ ކ ށް ަުކއްލިއ ކ ްށ ނޑ ްށ އ ޅުގ 

ނޑ ށްަ ނޑުަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރ ަގުޅިން.ައ ދިައ ޅުގ  ފޮނުއްވުމ އިަުގޅިގެންައ ޅުގ 

ަޢިއް ަމ ޖިލީހުގެ ަވިދ ޅުވެދެްއވުމ ށް ައުޭޅގޮްތ ަެވގެން ަނ އިބުަމިކ ންތ އްތ އް ޒ ތްތެރި

ނޑ ްށަ ައ ުޅގ  ަރ އީސް، ަިޢއްޒ ތްތެރި ަުގޅުްއވި. ނޑ  ައ ުޅގ  ަނ ޒިްމވެސް ރ އީސް

ަދ އިރ ަ ަދ ންނ ވ އިރު ަނ ން ަމެންބ ރުންގެ ަޢިއްޒ ތްތެރި ައ ކ މުން މ ޖިލީހ ށް

ަގ ވ އިދ ަ ައެނގޭ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ައެދެން. ަމ ޢ ފްކޮށްދެއްވުން ނުދެންނެވޭކ މ ށްޓ ކ އި

ަ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ައެނގުނީަޚިލ ފ ށް ނޑ ްށައެކ ންތ އް ައ ދެ،ައ ުޅގ  ަކ މެއްކ ން. ކުެރވޭ

ަ ަމެންދުރު ަދުވ ހު ަޢިްއޒ ތްތެރ9702ަަިހުކުރު ަމި ނޑ އި ައ ޅުގ  ަެއއީ ހިސ ބުގ އި.

ަޢިްއޒ ތްތެރިަ ނޑުެވސް ައ ުޅގ  ައ ިދ ަގުުޅްއވ  ަނ ޒިމް ަރ އީްސ ަނ އިބު މ ޖިލީހުގެ

ަޢ ބްދު ަމެންބ ރު ައެމ ނިުކފ هللا ަވ ހ ކ ެދއްކުމުން ަމިހެންަޔ މީންއ އި ަވިދ ޅުވި ނު

ނޑ ކ ށްަ ނޑުަދ ްނނ ވ ނީައ ުޅގ  މިހެނޭަކ ންތ އްތ އްައޮތީ.ައ ެދ،ައެހެންވީމ ،ައ ޅުގ 

ަުނގުޅުްއވ އޭ.ަ ަހ މ ޖ އްސ ވ ކ ށް ަކ ންތ އްތ އް ަސެިކޔުރިޓީ ަމެންބ ރ ކު ައެްއވެސް މި



  

ނޑ ްށަ ައ ޅުގ  ަނުވ ތ  ަވިދ ުޅވެދެްއވުމ ށް ައޮތްގޮތް ަޙ ލ ތު ައެތ ުނގެ އެހެންނ މ ވެސް،

ނުޑަ ައ ޅުގ  ައ ދި ަގުޅުްއވިޭއ. ަދެމެންބ ރުން ަިމ ަބ އްލ ވ ން އެނގޭތޯ

ަގުުޅްއވި.ަ ނޑ  ައ ުޅގ  ަދެމެންބ ރ ުކ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަުދވ ހު ައ ެނއް ހ ނދ ންވ ގޮތުގ އި

ައ މިރުަ ަމެންބ ރު ަޢިއްޒ ްތތެރި ަކުޑ ހުވ ދޫގެ ަދެން ައ ދެ، ަދުވ ހު. ަހޮނިހިރު އެއީ

ަކުރިމ ތިލ  ަދ އިރ އ ށް ަމި ަސުވ ލ ކީ ަމ އުމޫންަކުރ ްއވ  ަޣ އްސ ން ްއވ ފ ިއވ 

ައެހީގ ިއަ ަފުލުހުންގެ ަނުވ ތ  ައ ރ އިފިކ މ ށްވ ންޏ  ަމިރ ށ ށް ގ ދ ކ މުން

ނޑެްއަ ައ ުޅގ  ަމިއ ކ ށް ަވެދ ނެތޯ. ަގެއްލުމެއް ަކިހ ވ ެރއްގެ އ ރުވ އިފިކ މ ށްވ ންޏ 

ަިތއްބެިވަ ައެތ ނުގ އި ަޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ ިއ ނޑު ައ ުޅގ  ަނޭނގެ. ަދ ންނ ވ ކ ށް އެްއޗެްއ

ަނުކުުރވީ.ަފު ައެކ ންތ އް ަބ އްލ ވ ފ ިއ ަސިޓުއޭޝ ނ ށް ަފުލުހުން ައ ދެ، ލުހުން

ަސިޔ ސ ތ ީކަ ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ަދެންނެވިން ައިްއވ މުން ަސިޔ ސ ތު ނޑު އ ޅުގ 

ަރ އްޔިތުންގެަ ަުނޮކށްފިނ މ  ަބޭނުން ަބ ރުގެ ަބޭުނންކުރ ނީ ަބ ރުެގ ަފުލުހުން މިއ ދުގެ

ަސ ރުކ ރުަ ަނުވ ތ  ަމުދ ލ ށް ަނުވ ތ  ަޢ ންމުަފުރ ނ އ ށް ަތ ނެްއގެ ަނުވ ތ  ަމުދ ލ ށް ގެ

ަބ ުރެގަ ަހިނދެއްގ އި ަފެނިއްޖެ ައުފެދޭކ މ ށް ަޙ ލ ތެއް ަނުރ އްކ ކުރ ނެ މ ސްލ ޙ ތ ށް

ަމިަ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ، ަމިންވ ރ ށްކ މ ށް. ަފެންނ  ަހިފ ން ބޭނުން

ައެފ ދ ކ މެްއަ ަނުވ ތ  ަދިމ ވެދ ނެތީކ މ ށް ަކ މެއް ައެފ ދ  ޤ ބޫލުކުރެވެނީ

ަފުލުހުންަނުހިނގ ތީ ައ ރުވ ން ައެބޭފުުޅން ައެތ ނ ށް ަބޭުނންކޮށްގެން ަބ ރުގެ ކ މ ށް

ަމ މިގިލީަ ަމ ޢ ފްކުރ އްވ ، ައ ރިއ ތޮޅު ަުސވ ލުކުެރއްވީ ަދެން މ ސ އްކ ތްނުކުރީ.

ަސުވ ލުކުެރއްީވަ ަފުރ ތ މ  ައިބްރ ހީމް. ަޤ ސިމް ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަޢ މ  ައިޞްލ ޙުކުރެވެމުން ަމި ަމިހ ރު ނޑުމެްނގެ ލުކުރެވެމުންދަ އ ޅުގ 

ަވ ރެްއގެަ ައެްއވެސް ަބ ޔ ނ ިއ ަމިހުށ ހެޅި ނޑު ައ ޅުގ  ޤ ނޫނުއ ސ ސީއ އި

ަނޫޅޭނެ.ަ ަތ ޢ ރުޟްވުމެއް ަޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި ނޑު ަުއޅޭނެތޯއޭ.ައ ޅުގ  ތ ޢ ރުޟްވުމެއް

ަދޯނިަ ަމިވ  ައ ޅ ފ ިއ ަތިމ ރ ފުށީގ ިއ ައ ދެ، ައެތ ނުގ އި ަުސވ ލ ކީ ަދެން އ ދެ،

ައ  ަކީްއެވގެންތޯއޭ. ަފުލުހުންނ ށްަނުނެގުނީ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަދޯނި ަެއ ދެ،

ަގޯސްވެދ ނެތީ.ަ ަމ ސްލ ޙ ތު ައެތ ނުގެ ަލ ފ ކުރެވެނީ ނޑ ްށ ައ ޅުގ  ނުނެގުނުކ މ ށް

ަވިދ ޅުވޭަ ައެބ  ަނުނެގުީނ.ަދެން ަދޯނިތ އް ަކުރިމ ތީގ ިއައ ޅ ފ ިއވ  ައެތ  އެހެންވެގެން

ަެގއްލޭނެވ ހ  ަޙ އްޤުތ ކެއް ަނޭރިއްޖިއްޔ  ަބ ޔ ކު ައެްއވެސް ނުޑައެރ ށ ށް ައ ޅުގ  ކ 

ަދިވެިހަ ަކޮންމެ ަބުނެފ އިވ ނެ ަބ ޔ ނުގ ިއވެސް ނޑުެގ ައ ޅުގ  ައ ދެ، ބުނެފ އިވ ކ މ ށް.



  

ައެހެންވީމ ،ަ ަބ ޔ ކ ށްވ ތީ ަލިބިގެންވ  ަމިނިވ ންކ ން ަދ ތުރުފ ތުރުކުރުުމެގ ރ އްޔިތ ކީ

ަސުވ ލުކުރެއްިވަ ަދެން ަެގއްލިފ އި. ަވ ނީ ަޙ އްޤުތ އް ަމީހުންގެ ަނޭރުނު ައެރ ށ ށް ހ މ 

ަސުވ ލުކުރެްއީވަވިލުފު ަރ ޝީދު. ަރިޔ ޟް ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ށީ

ައ ދެ،ަ ަހ މ ޖެއްސިދ ނެތޯ. ަބ ރުތ ކުން ަސ ލ މ ތީ ައިންިތޒ މް ަދިއުމުގެ ތިމ ރ ފުއްޓ ށް

މިހ ރުަތިރ މ ފުށީގެަޙ ލ ތ ކީަހ މ ައ ދ އިެގަޙ ލ ތެއް.ައ ދިަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުންަ

ަނިސް ަޕ ޓީތ ކ ށް ައެިކއެކި ަބޭނުންފުޅުވ ަނުވ ތ  ަވ ޑ ިއގ ންނ ވ ން ަމެންބ ރުން ބ ތްވ 

ައެނިގގެންަ ަކުރިން ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  ަހ މ ޖެއްސޭނެ ައިންތިޒ މު ައެ ކ މ ށްވ ންޏ 

ަސ ލ މ ތީަ ައެކ ީށގެންވ  ަލިބިއްޖިއްޔ  ަފުރުޞ ތު ަހ މ ޖ އްސ ނެ އެކ ންތ އްތ އް

ަދ ންނ ވ ން. ަވ ހ ކ  ައެރުވޭނެ ނޑުެމންނ ށް ައ ޅުގ  ދެންަަރ އްކ ތެރިކ ން

ައޭނ ަ ަޢ ބްދުއްރ ޙީމް. ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ ިއރ ގެ ަފޮނ ދޫ ސުވ ލުކުެރއްީވ

ައޭނ އ ްށަ ައެއީ ަބ ޔ ނެއްކ މ ށް. ަދޮގު ަދިނީ ނޑު ައ ޅުގ  ަވ ނީ ވިދ ޅުވެފ އި

ަދިވެހިަ ަމި ަދިނީ ނޑު ައ ުޅގ  ަދެޭކގޮތުގ އި ނޑު ައ ުޅގ  ދެކެވ ޑ ިއގ ންނ ވ ގޮތް.

ނޑ ށްައެނގިުހރިަމ ޢުލޫމ ތުގ އިަތެދުަަސ ރުކ ރުގެަވ ޒީެރްއގެަހ އިިސއްޔ ތުން އ ުޅގ 

ައ ދެ،ަ ަޭބނުންކުރިކ މ ށް. ަގޭސް ަކުެރްއވީ ަުސވ ލ ކ ށް ަދެވ ނ  ަދެން ބ ޔ ނެއް.

ަނޯންނ ނެ.ަ ަބުނެފ އެއް ަބޭނުންނުކުރ ކ މ ކ ށް ަޭގސް ަބ ޔ ުނގ އި ނުޑގެ އ ޅުގ 

ަދެންނެވިހެންަ ނޑު ައ ޅުގ  ަކުރިން ަކ ންތ އްތ ކ  ައޮންނ ނީ ަބުނެފ ިއ ނޑު އ ޅުގ 

ައ ނެއްފ ރ ތުންެވްސައ  ަބ ރެއް ައެކ ށީގެްނވ  ަބޭނުންކުރ ނީ ަބ ރުގެ ނޑުމެން ޅުގ 

ަގެއްލުމެްއަ ަމުދ ލ ށް ަުނވ ތ  ަފުރ ނ އ ށް ަބ ެއއްގެ ަނުވ ތ  ދެއްކީމ ކ މ ށް

ނޑުމެންަދިވެހިަފުލުހުންަ ލިބިދ ނެކ މ ށްަފެންނ ނީކ މ ށްވ ންޏ .ައެގޮތުގެމ ތީންައ ުޅގ 

ައޮން ަޢ މ ލުކޮށްފ ިއ ަހ ތިޔ ރުަމީގެކުރިންވެސް ަސުވ ލ ކީ ަތިންވ ނ  ަދެން ނ ނީ.

ައެނގިފ ިއވ ަ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަގެންގުޅުނުތޯ. ަހ ތިޔ ރު ަލޯންޗްގ އި ަދިޔ  އެތ ނ ށް

ަތ ޙްޤީޤްކުރެވެމުންދ ަ ަމިމ އްސ ލ އ ީކ ައ ދި ަނުވ ނީނ މ  ަކުށްކ މުގ އި މ ޢުލޫމ ތު

ަހ ތިޔ ރެްއަ ައެްއވެސް ައެނގިފ ެއއްނެތް ނޑ ކ ށް ައ ޅުގ  މ އްސ ލ އ ކ ްށވ ތީ

ގެންގުޅުުނކ މެއް.ަދެންައ ނެްއސުވ ލ ީކ،ަމިހ ަގިނ އިރުީވއިުރވެސްަޕޮލިސްައެތ ނ ްށަ

ަދ ންނ ވ ފ އިވ ަ ަމިބ ޔ ނުގ އި ަކުރިން ނޑު ައ ޅުގ  ައ ެދ، ަީކއްެވގެންތޯ. ނުދިޔ އީ

ަދޯންޏެއްަ ައޮތް ަނެރުމ ތީގ އި ަދޯންޏެއް، ައޮތް ައެތ  ަފުރ ތ މ  ައެންމެ ފ ދ އިން

ައެހީ ަމީހުންެގ ަރ ށުގެ ަނ ގ ިއގެން ަެއއްކޮށް ނުޑ0ަައ ިއ ައ ުޅގ  ފުލުހެއް



  

ހ ނދ ންވ ގޮތުގ އިައެތ ނ ްށޮގސްަފުރ ތ މ ައެަބޮޑުަލޯންޗްގ އިަތިބިައ ންހެނުންނ އިަ

ަމ ސ އްކ ްތކުރީ.ަ ަބޭލުމުގެ ަމީހުން ަނިސްބ ތްވ  ައެރ ށ ށް ައ ދި ކުޑ ކުދިންނ އި

ަތިއް ަދޯނީގ އި ަެއ ަެއއީ ަކ މިޔ ބުނުވެފ ިއވ ނީ. ަެއކ ންތ އް ބެިވައެހެންނ މ ވެސް،

ަބޭފުޅުްނަ ަތިއްެބވި ަލޯންްޗގ އި ަމ ޢ ފްކުރ ްއވ ، ައިޖ ބ ނުދެްއވީމ . ައެކ މ ށް ބޭފުޅުން

އެކ މ ށްައިޖ ބ ނުދެްއވީމ .ަދެްނަހުޅުހެންވޭރުަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމޫސަ 

ަގޮތ ކ ްށަ ަދޭހ ވ ކ ހ ލ  ަރ ހީނުކުރިކ މ ްށ ަުކޑ ކުދިން ަބ ޔ ނުގ އި ނޑުެގ ައ ުޅގ  މ ނިކު

ަދޭހ ވ ގޮތ ކ ްށައޮތްކ މ ށް ައެކ ހ ލ ގޮތ ކ ށް ަޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި ނޑު ައ ުޅގ  .

ަސުވ ލ ީކ،ަވޭމ ންޑޫއ ްށަ ައ ނެއް ަލިޔެފ އެއްނޯންނ ނެ.ަދެން ަބ ޔ ނުގ އި ނުޑގެ އ ޅުގ 

ަފުރ ތ މ ަ ައެތ ނުން ަބޭނުންޭވ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ުޅގ  ަނުދިޔ އީ. ކީްއވެގެންތޯ

ަ ަދިޔ  ަބޮޑ1ަުއެރ ށ ށް ަދެވުނު ައެޭރަަޖ ހ ކ ށްހ ިއރު ަބޭފުޅުން ަތިއްބެވި ލޯންްޗގ އި

ައެރޭަ ަވ ޑ ިއގެންނެވިކ މ ށް. ަވޭމ ންޑޫއ ށް ަވ ގުެތއްގ ިއ ކޮންމެވެސް

ަލިބިފ އިވ ނީ.ަދެންަ ަމ ޢުލޫމ ތު ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަވޭމ ންޫޑގ އިކ މ ށް ހޭދ ކުރ އްވ ފ އިވ ނީ

ނޑ ކ ށްަ ައ ުޅގ  ަސ ބ ބެއް ަވ ޑ އިުނގެންނެވި ަބޭފުޅުން ަިތއްބެވި ަލޯންްޗގ އި ައ ނެއް

ަމިގެންދ ނީ.ަ ަބ ލ މުން ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމިދެންނެވިހެން އެނގިފ ެއއްނެތް.ައެމ އްސ ލ 

ަވ ޙީދު.ަ ަޢ ލީ ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަޮތއްޫޑ ަސުވ ލުކުރެްއވީ، ދެން

ަުހވ ކުރ ނ ންތޯ.ަ ަހުވ ކުރ ންޖެހިއްިޖއްޔ  ަމި ނުޑ ައ ުޅގ  ަވިދ ުޅވ ނީ އެމ ނިކުފ ނު

ައ ޅުގ  ަމިދ ންނ ވ ނީ ނޑު ަތެދުައ ޅުގ  ައެނގިހުރި ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަމިދެނީ ނޑު

ަޓޯޓ ލްަ ަމި ައެކ ނިތޯ ައ ުތގ އި ނޑު ައ ުޅގ  ަސުވ ލ ކީ ައ ނެއް ަދެން މ ޢުލޫމ ތުކ މ ށް.

ަމ ސ އްކ ތްކުރ ީނަ ަފުލުހުން ަިދވެހި ައޮތީ. ަސިޓުއޭޝ ންގެ ަމި ކޮންޓްރޯލް

ަނ ގ ކ މ  ަޑިސިޝ ން ަޓީމ ކުން ަމ ސ އްކ ތްކުރ އިރު ަގޮތ ށް ަޓީމެްއގެ ްށަޓީމެއްގޮތ ށް.

ަތިބޭފުޅުންނ ށްަ ައެހެންނ މ ެވސް، ައޮތީ. ަލިބިފ އި ަމ ޢުލޫމ ތު ނޑ ށް އ ޅުގ 

ަޮއވޭަ ަޞ ރީޙ ކޮށް ަވ ރ ްށ ަޤ ނޫނުގ އި ަފުލުހުންނ ބެހޭ އެނިގވ ޑ އިގ ންނ ވ ނެ

ަބ ޔ ކ ށްވެްސަ ަފުލުހުންގެ ަނުވ ތ  ަފުލުހުންނ ށް ަމުޅި ަފުލުހ ކ ށް ަވ ކިވ ކި ވ ޒީރ ށް

ައެހެްނނ މ  ަމިކ މުގ އިަޢ މ ލުކުރެވިދ ނެކ މ ށް. ަފުލުހުން ނޑުމެން ައ ުޅގ  ވެސް،

ައެތ ނުގ ިއަ ަދ ށުން ައޮޕީނިއ ްނގެ ަޕްރޮފެޝ ނ ލް ައެބޭފުޅުްނގެ ައޮތީ ޢ މ ލުކޮށްފ އި

ތިއްބެވިަބޭފުޅުންނ ައެްއކޮށްަމިކ ންތ އްތ އްަޙ އްލުކުރ އްވ ްނަމ ސ އްކ ްތކުރ ްއވ ފ ިއަ

ަކު ނޑ  ައ ޅުގ  ަމިހ ރު ަޔ ީޤންކުރ ން ނޑު ައ ުޅގ  ައ ދެ، ަުސވ ލުތ ކ ްށައެއޮތީ. ރެްއވި



  

ަމިމ އްސ ލ އ ކިަ ަބޭނުންވޭ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ައ ދި ޖ ވ ބުއެުރވިއްޖެކ މ ށް.

ައިތުރ ށްަ ަމ ުޢލޫމ ތުތ އް ަބ ެއއް ަމ އްސ ލ އ ކ ށްވ ީތ ތ ޙްޤީޤްކުރެވެމުންދ 

ަމެންބ ރުންަ ަިޢއްޒ ތްތެިރަމ ޖިލިސް ނޑުމެްނަތ ޙްޤީޤްކޮށްފ އި ައ ޅުގ  ސ ފުވިވ ރ ކުން

ވ ކ މ ށްވ ންޏ ަހުށ ހެޅިދ ނޭ.ައެހެންނޫނީަދެންައެޮއންނ ައުސޫލ ކުންަދ ީނަބޭނުންފުޅު

ަޝ ރީޢ ތ ށް.ަޝުކުރިއްޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަ

ަ

ަމިހ ރުަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަޖ ވ ބުތ އް. ަދެއްވި ަވ ޒީރު ަިޢއްޒ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަނިމުނީ ަމި ަމިިހސ ބުން ައ އިޓ މް ަޢިއްޒ ތްތެިރަމިއެޖެންޑ  ނޑު ައ ޅުގ  .

ަމެންބ ރުަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަތޮއްޑޫ ަނުކުތ އެްއ، ަނިޒ މ ބެހޭ މެންބ ރުންނ ށް...

ަޢ ލީަވ ޙީދު.

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަޖ ވ ބުނުދެްއވީމަ ަތޮއްޑޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަުސވ ލ ށް ަފުރުޞ ތުދެއްވީމ  ަުސވ ލުުކރުމުގެ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ައ ދެ،

ނޑ ށްައިނގޭަޕްރޮފެޝ ނ ލްކޮށްަތިބޭފުޅުންަކ ންތ އްުކރ އްވ .....ަކ ެދއްެކވުން:ޢ ލީަވ ޙީދުަވ ހ  ައ ޅުގ 

ަ

ަ

ައެދެން.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައިށިނެދވ ޑ އިގ ތުން ައެދެން. ައިށިނދެވ ޑ ިއގ ތުން ޝުކުރިއްޔ .

ަގޮތުގެމ  ަގ ވ ިއދުގ ިއވ  ަމ ޖިލީހުގެ ައެދެން. ައިށިނެދވ ޑ އިގ ުތން ތީްނަޝުކުރިއްޔ .

ަވ ރ ށްަ ަގ ވ އިދުގ އި ަމ ޖިލީހުގެ ަމ އްސ ލ ެއއްނޫން. ަދ ންޖެހޭ ަބ ޙުސ ށް މިއީކީ

ނުޑަިސޔ ސީަޕ ޓީތ ުކގެައިސްަ ސ ފުކޮށްައެބ އޮތްަމިކ ންަހިނގ ނެގޮތް.ައ ދިައ ުޅގ 

ަިމަ ައެގޮުތގެމ ތީން ައެއްބ ސްވެ ަވ ިކގޮތ ކ ށް ަވ ނީ ަމިކ ން ަމ ޝްވ ރ ކޮށް ބޭފުޅުންނ 

ައެހެންވީމ ، ަހުރިހ ަަޢ މ ލުކުރީ. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަތިޔ  ަޝުކުރުދ ންނ ވ ން ވ ރ ްށބޮޑ ށް

ަދ ންނ ވ ލ ންަ ނޑު ައ ޅުގ  ައެއްބ ރުެލއްވުމ ށް. ަދެއްވި ަތިޔ  ަމިކ މުގ އި މެންބ ރުން

ަ ަމިހ ރު 0ަަބޭނުން ަހިނގ މުންދޭ. ައެބ  ަފެށިގެން ައިޖުތިމ ޢ7733ަަީކޮމިޓީއެއް ގ އި

ަ ަކޮމިޓީ، ަކ7772ަޮކ ންކ މުގެ ަކ ންކ މުެގ ަިއޤްތިޞ ދީ ައ ދި ގ ވ އިުދ7772ަަމިޓީ

ަެއކޮމިޓީތ ުކގެަ ައެެހންވީމ ، ައެބ ދޭ. ަހިނގ މުން ަކޮމިޓީެއްއ ަސ ބް ކޮމިޓީގެ



  

ނޑުަ ައ ޅުގ  ައެދެން. ަވ ޑ ިއގެންދެްއވުްނ ައެކޮމިޓީތ ކ ށް ަމެންބ ރުން ޢިއްޒ ތްތެރި

ނޑުމެންގެައެޖެންޑ ގެންަކުިރއ ށްދ ންައެބ ޖެހޭ. ަކުރިންަދ ންނ ވ ލިހެންައ ޅުގ 

ަ

ަބިލު.ހުށ ހ ޅަ މެންބ ރުންަ .2
ަ

ަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަނ ންބ ރު ައެޖެންޑ ެގ ަމިހ ރު ނުޑ ަދ އިރ ގ1ަަެއ ޅުގ  ައޭދ ފުށީ ަމިދ ނީ. އ ކ ށް

ަނ ންބ ރުަ ަޤ ނޫނު ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ ިއވ  ަސ ލީމް ައ ޙްމ ދު ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަކިޔުނ9334/1ަް ަުފރ ތ މ  ަބިލުގެ ަގެނ އުމުގެ ަޤ ނޫނ ށްައިޞްލ ޙް އިއްވުން.ަައޮޑިޓް

ަ ަޮއންނ ނީ ަކިޔުން ަދެވ ނ  ަބިލުގެ 4ަަމި 9336ަަޖުލ އި ަބުދ ދުވ ހު ވ ނ 74ަަވ 

ަވ ނ ަޖ ލްސ ގ އި.74ަަރ އްޔިތުންގެަމ ޖިލީހުގެަ

ަ

 ބިލު.މެންބ ރުންަހުށ ހ ޅަ  .3

ަ

ަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ އިޓ މް ަޢ ބްދުަ-2އެޖެންޑ  ަޢ ބްދުއްރ ޙީމް ަމެންބ ރު ަދ އިރ ގެ هللاަފޮނ ދޫ

ަހުށ  ަކ ންކ މ ިއަހ ޅުއްވ ފ ިއވ ، ަފ ދ  ަހުރ ސްއެޅޭ ަމިނިވ ންކ މ ށް މީސްމީހުންގެ

ަ ަބިލުގެ ަނެރުމ ބެހޭ ައ މުރު ަކޯޓް ަނެރެންޖެހޭ އިއްެވވުން.ަަކިޔުންަފުރ ތ މ ގުިޅގެން

ަ ައޮންނ ނީ ަިކޔުން ަދެވ ނ  4ަަމިބިލުގެ 9336ަަޖުލ އި ަދުވ ހު، ަބުދ  ވ ނ 74ަަވ 

ަގ އި.ަވ ނ ަޖ ލްސ 74ަރ އްޔިތުންގެަމ ޖިލީހުގެަ

ަަ

ަބިލު.މެންބ ރުންަހުށ ހ ޅަ  .4
ަ

ަަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައ ިއޓ މް ަނ ޝީދުަަ-3އެޖެންޑ  ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި

ަޚ އްޞ ަމީހުންނ މެދުަަގޯނ ކުރ ަޖިންސީަުކޑ ކުދިްނނ ށްަހުށ ހ ޅުއްވ ފ ިއވ ،

ަަޢ މ ލުކުރުމުގެަައުސޫލުތ ކ ކ ށްަ ަމ ރުޙ ލ ަެދވ ބިލުގެ ަބ ހުސްގެ ަކިޔުުމެގ ނ 

ަ ަވ ނީ ނޑ އެޅިފ އި ަކ  ަބ ޙުސްކުރުމ ށް ަބިލ ށް ަމި ގ ިޑއިރު.2ަަކުރިއ ްށގެންދިއުން.

ަ 0ަަބ ކީ ަކޮންެމ73ަަގ ިޑއިރ އި ަފުރުޞ ތުގ އި ަފުރ ތ މ  ައެބ އޮތް. މިނެޓް

ަ ަމެންބ ރ ކ ށްެވްސ ނޑ2ަަުޢިއްޒ ތްތެރި ައ ޅުގ  ަހ މ ޖެހިފ އިވޭ. ައެރުވުމ ށް މިނެޓް



  

ަ ަމިހ ރު ަމިހ ރުވެސް ަދެންނެިވހެން ަކުރިން ަކުރިއ ށްދ ނ ން. ަލިސްޓ ިއގެން 09ައެ

ަމިހ ރުަ ނޑު ައ ުޅގ  ަެއބ ވޭ. ައެދިވ ޑ ިއގެންފ އި ަފުރުޞ ތ ށް ަމެންބ ރ ކު ޢިއްޒ ތްތެރި

ފުރުޞ ތުަމިއ ރުވ ނީައުނގޫފ ރުަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ފްރ ޝީމްަޢ ލީ.ަ

ައިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަސ ލީމް.ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ އެއް،ައޭދ ފުށީަދ 

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަައޭދ ފުށީަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަ ަމ ތް ަކ ށ ވ ރީ ަދޮގުހ ދ ކ ން ައިމ ންނުވ هللاަ`. ައ ޔ ތްތ ކ ށް ަބ ވ ެލއްިވ

ަައ ްޙމ ދުަސ ީލމްަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ނމީހުން. ައ ުޅގ  ަބޭފުޅ ުކ ަދޮގުހެއްދެިވ ަމިތ ނުން ައެދެްނައެހެންވީމ ، ޑު

ަތ ޢުބ ވުމ ށް.ަޝުކުރިއްޔ .

ަ

ަ

ަނުކުތ އެއް،ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޤ ބޫލެއްނުކުރ ން.ަނިޒ މ ބެހޭ ަނުކުތ އެްއކ މ ށް ޝުކުރިއްޔ .ަނިޒ މ ބެހޭ

ަޢ ބްދުއްރ ޙީމް.هللاަމ ފ ންނުަހުޅ ނގުަދ އިރ ގެަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަޢ ބްދު

ަ

ަ)ނިޒ މ ބެހޭަނުކުތ (

ަ

ަސިޔ ސ ތުަަގުަދ ިއރ ގެަމ ފ ންނުަހުޅ ނ ަސ ރުކ ރުެގ ަވ ހ ކ ދ ްއކ ވ މުން ަމިިނސްޓ ރ ކު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަމިތ ނގ އި

ނުޑވެސްަަޢ ްބދުްއރ ީޙމްަهللاަމެންބ ރުަޢ ްބދު ައ ުޅގ  ަބެހޭގޮތުން ައެްއޗ ކ  ަހުށ ހެިޅ ަެއއްެޗއްަހ މ ކުރެއްވުމުެގގޮތުން

ަންދިޔ އީަމިއީަޝ ރީޢ ތް.....ބުނެލ ންަބޭނުންވ ނީައޭގެފ ހުންައެކ ންަނިމިގެަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަ

ަމ ޖިލީހުގެަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަޤ ބޫެލއްނުކުރެޭވ. ަނުކުތ އެްއކ މ ށް ަނިޒ މ ބެހޭ ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ގ ވ އިދުަހުއްދ ެއއްނުދޭަހުށ ހެޅުއްވިަބ ޔ ނ ބެހޭގޮތުންަބ ޙުސްކުރުމ ކ ށް.ައެހެންވީމ ،ަ

ަ ަމިވ  ަކުރިމ ތީގ ިއ ނޑުމެްނގެ ަކުރިއ ްށގެންދިއުމ ްށައ ޅުގ  ަމ ސ އްކ ތްތ އް މުހިންމު

ަިރޔ ސ ތ ްށައެއްބ ރުލުންދެްއވުންަ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަމެންބ ރުންވެސް ަޢިއްޒ ތްތެރި ހުރިހ 



  

ަދ އިރ ެގަ ައުނގޫފ ރު ަމިއ ުރވ ނީ ަފުރުޞ ތު ނޑު ައ ުޅގ  ައެދެން. ނުޑ އ ޅުގ 

ަޢިއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ފްރ ޝީމްަޢ ލީއ ށް.ަ

ަ

ަ.ަޝުކުރިއްޔ ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.السالم عليكن ورحوت هللا وبركاته`.ަަންބ ރުައުނގޫފ ރުަދ އިރ ގެަމެަ

ަައ ފްރ ީޝމްަޢ ލީަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައުސޫލުތ ކ ކުްނަަޖިންސީކުޑ ކުދިންނ ށް ަޚ އްޞ  ަމީހުންނ މެދު ގޯނ ކުރ 

ަމެންބ ރުަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަހދ.ކުޅުދުއްފުށި ަގޮތުން ޢ މ ލުކުރުމުގެ

ނުޑައ ލް ައ ޅުގ  ަބިލ މެދު ަމިވ  ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ އި ަނ ޝީދު ަމުޙ ންމ ދު އުސްތ ޛް

ަޤ އުމެއްގ އިެވްސަ ަކޮންމެ ަުކޑ ކުދިންނ ކީ ައެއްވ ހ ކ އ ކީ ަބޭނުން ދ ންނ ވ ލ ން

ަޖިންސީއެޤ އުމެްއގެައެންމެަޙ ޤީޤީަުމސްތ ޤްބ ލުކ މުގ އި.ައެހެންވީމ ،ައެކުދިންނ ށްަ

ަ ަމީހުންނ  ައ ިނޔ ކުރ ަގޯނ ކުރުަޖިންސީގޯނ ކުރ  ަގެއްލުންދީ ައެހެނިހެންވެސް މ އި

މީހުންނ ށްަވ ރ ށްަހ ރުކ ށިަޢ ދ ބުދޭންޖެހޭނެކ މ އިައ ދިަމިގޮތ ށްަކ ންތ އްތ ްއވުމ ީކަ

ަކ މެއްކ މުގ ިއަ ަކ ންބޮުޑވ ންޖެހޭ ައެކ މ  ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަހިތ މ ހުރި ަވ ރ ށް މިއީ

ަވ ރ ށް ަކުޑ ކުދިންނ ކީ ަރ އީސް، ަޢިއްޒ ތްތެރި ަބ ެއއް.ަަދ ންނ ވ ލުން. ޚ އްޞ 

ަ ަމިފ ދ  ައެފ ދ ަަޖިންސީައެކުދިންނ ކީ ަދެޭވއިރު ައ ނިޔ ތ އް ައެހެނިހެންވެސް އ ދި

ަބ އެއް.ަ ަނިކ މެތި ަނުކުެރޭވފ ދ  ަކ ެމއް ަެއްއވެސް ަސ ލ މ ތްވުމ ށްޓ ކ އި ޢ މ ލުތ ކުން

ަވ ރ ށްަ ަމީހުންނ ށް ައ ިނޔ ތ ްއުކރ  ަބިލުގ އިވ ފ ދ  ަމި ަެއކުދިންނ ށް އެހެންވީމ ،

ނޑުަވ ރ ށްބޮޑ ށްަޤ ބޫލުކުރ ކ މެއް.ައެންމެަފުރ ތ މަ ހ ރުކ ށިަ ޢ ދ ބުަދިނުމ ކީައ ޅުގ 

ަ ަނިސްބ ތުން ަެތރޭގ ިއަަކުުށގެ ަޢ ދ ބުތ ުކގެ ަދެވޭ 73ަަމިގޮތުން އ ހ ރ 92ަައ ހ ރ 

ނޑ އ ޅުްއވ ފ ިއ.ަ ަކ  ަވ ނީ ަފ ރ ތުން ަހުށ ހެޅުއްވި ަބިލު ަމި ަދިނުމ ށް ަޢ ދ ބު ދެމެދުގެ

ަެއއްކޮށްލ ން ނޑު ައ ުޅގ  ަބޭނުންަައެއ ށް ައިތުރުކުރ ން ނުޑ ައ ޅުގ  ަނުވ ތ  ބޭނުން

އ ދ ބުތ ްއދޭަމިފ ދ ައ ނިޔ ތ އްަކުޑ ކުްއޖ ކ ށްަކުރެވެމުންދ އިުރައިޞްލ ޙ ކީ،ަމިފ ދ ަ

ަޢ ދ ބުަ ަމ ރުގެ ަެއމީހ ކ ށް ަމ ރުވެއްޖެކ މ ްށވ ންޏ  ަުކޑ ުކއްޖ ކު ަސ ބ ބުން އެކ މުގެ

ަެޖހޭ ނޑ އ ޅ ން ަކ  ައެގޮތ ށް ަމ ރ ލުން ަސީދ  ަހ މ  ނޑުަނުވ ތ  ައ ޅުގ  ނެކ މ ށް

ަހިފުން.ަ ަޤިޞ ސް ަމިކިޔ ީނ ަޝ ރީޢ ގ ިއ ަިއސްލ މީ ަމިއ ށް ަވ ހ ކ . ޤ ބޫލުކުރ 

ައިސްލ މްދީނ ކީަ ަދީނެއް. ަފ ސޭހ  ަލުއި ަިއސްލ މްދީނ ކީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު އ ޅުގ 

ަދީނޭ.ަ ަޯއގ ވެރި ައެއީ ަދީނ ކީ ަދީނޭ.ައިސްލ މް ަހުރި ަރ ޙުމް ަމ އްޗ ށް ަމީހުންގެ އެއީ

ައި ައެއީައެހެންނ މ ވެސް ނޑ ެއޅުނީމ  ަކ  ަކ ެމްއ ަގޮތ ކ ށް ަވ ކި ަދީނުގ އި ސްލ މް



  

ައެީއަ ަޤ ބޫލުކުރުމ ކީ ނުޑ ައ ުޅގ  ަރ ނގ ޅުގޮްތކ މ ށް ައެންމެ ައޮތް އޭގ އި

ަޤިޞ ްސަ ަރ އީސް ަޢިއްޒ ތްެތރި ަކުރ ންޖެހޭނެކ މެއް. ަކޮންމެހެން ނޑުމެން އ ޅުގ 

ަދ ންނ ވ  ނޑު ައ ޅުގ  ަވ ހ ކ  ަޤިޞ ސްގެ ަވ ހ ކ ދެްއކޭއިުރ ލ ަހިފުމުގެ

ަޝ ރުތުތ ކެއްަ ަހުރިހ  ނޑ ެއޭޅ ަކ  ަހިފުމ ށް ަިޤޞ ސް ަެއއީ ކޮންމެފ ހ ރ ކުވެސް

ަޢިއްޒ ތްތެރިަ ަދ ންނ ވ ން. ނޑު ައ ުޅގ  ަކ މުގ އި ަޤިޞ ސް ަހިފޭ ފުރިހ މ ވެގެން

ަ ަހިންގޭ ަމިގޮތ ށް ަފ ހ ރުގ އި ަމީހުންތ ކެްއަަޖިންސީރ އީސް ަބ އިވ ރު ައެީއ ގޯނ އ ކީ

ައެ ަވ ނީނ މ  ަކުރ ކ މެއްކ މ ށް ަމ ރ ންޖެހޭނެަވެގެން ައެންމެންނ ކީވެސް ހުރިހ 

ަހިތްހ މ ޖެހިގެންަ ަވ ރ ށް ނޑު ައ ޅުގ  ަމިހެން ަދ ންނ ވ ން. ނޑު ައ ުޅގ  މީހުންކ މުގ އި

ަމިކ މުގ އިަ ަމިދ ންނ ވ ލ ނީ ަސ ބިތުކ މ އެީކގ އި ަވ ރ ށް ަނުވ ތ  ަމިދ ންނ ވ ލ ނީ ހުރެ

ަ ައޭގެ ަހުރީމ . ަދ ލީލުތ އް ަޝ ރުޢީ ަބ ރުގ ދ  ައުމ 7ަވ ރ ށް ރުބުނުލްަދ ލީލ ކީ

ަމ ނ އ ީކަ ައޭގެ ަމ އްސ ލ އެއް. ަމިކ ހ ލ  ަސީދ  ަހ މ  ަޒ މ ުނގ އި ޚ އްތ ބުގެ

ަމ ންމ އ އިަ ައޭނ ގެ ަކުޑ ުކޑ ުކއްޖ ކު ަމ އްސ ލ ެއއް ަކ ހ ލ  ަމިހިނގި އިހ ށްދުވ ހު

ައެކ ންތ އްތ ކ ްށަ ަމީހ ކ އި ަުއޅުނު ަގުިޅގެން ަގޮުތން ަލޯބީގެ ަހ މ  އޭނ އ އި

ައެހީތެރިވެ ަަފ ހިކޮށްދިނުމ ށްޓ ކ އި ަމީހ ކ އި ަމ ރ ލީ.0ަަދިން ަކުއްޖ ކު މީހ ުކެވގެން

ަ ަމިޖެހުނީ ަހ ދ ން ަމިހެން ަމިހެން ައެކުއްޖ 0ަަމ ރ ލ ން ައެމީހުން ަވެެގން މީހުން

ަ ައެހެނ0ަަްމ ރ ލީ.ައެއީ ަމ ރުވީ ަޖ ހ އިގެންކ ްނައޭނ  ަކ ކު ަމ ރ ލީމ  ަވެގެން މީހުން

ަކުރުމ ށްޓ  ަބ ތިލު ަޤިޞ ސް ަުއފ އްދ އިގެން ައެޝ ްއކު ކ އި.ަނޭނގޭނެތީ

ަ ައެ ަގޮތ ކީ ަކ ންކުެރއްިވ ަޙ އްތ ބު ައުމ ރުބުން ައ ލްއިމ މު 0ައެހެންނ މ ވެސް

ަމިދ ންނ ވ ީނަ ނޑު ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ، ަކުރެްއވި. ަޙުކުމް ަމ ރ ލ ން މީހުންވެސް

ަކުއްޖ ުކަ ަބ ިއވެރިެވގެން ަގިނ ބ ޔ ކު ަކ ންތ އްކޮްށގެން ަގިނ ބ ޔ ކު މިގޮތ ށް

ަމ ރ ލި ަބ ިއވެިރވެގެްނ ައެބ ޔ ކުަމ ރ ލ އިފިއްޔ  ައެމީހ ކު، ަވިއ ސްެވްސ ކ މ ށް

ައެންމެންަ ައެސ ހ ރުގެ ަވިދ ޅުވި ަޙ އްތ ބު ަުއމ ރުބުން ަޖެހޭނެކ މުގ އި. އެމ ރ ލ ން

ަމެރުމ ށްަ ަެއންމެންވެސް ަސ ހ ރުގެ ައެ ަބ ިއެވރިވިނ މ  ަމ ރ ލުމުގ އި އެުކއްޖ 

ނޑުމެްނަ ައ ުޅގ  ަމިތ ނުގ އި ަކުރެއްވީމުހޭ. ަޙުކުމް ތިމ ންކ ލޭގެފ ނު

ައެްއވެްސަފ ހ ގ ކޮ ަމ ދީނ ގ އި. ަތިއްބެވި ަބޭކ ލުން ަސ ޙ ބީ ަހުރިހ  ށްލ ންޖެހޭނެ

ަހުރިހަ  ައެހެންކ މ ށްވެއްޖިްއޔ  ަނުކުރ ްއވ . ައިންކ ރެއް ަމިކ މ ށް ަބޭކ ލ ކު ޞ ޙ ބީ

ަމިިކއ ީނަ ަޝ ރީޢ ގ އި ނޑުމެން ައ ުޅގ  ައެއ ށް ައެއްބ ްސެވއްޖިއްޔ  ބޭކ ލުން



  

ބޭކ ލުންގެަޒ މ ނުގ އިަެވއްޖިްއޔ ަެއީއައ ލްއިޖްމ ޢު.ައިޖްމ ޢެއްަޚ ްއޞ ކޮށްަޞ ޙ ބީަ

ަޞ ރީޙ ކޮށްަ ަުސންނ ތުން ަރ ސޫލ ގެ ަކީރިތި ަޤުރުއ ުނންނ އި ަކީރިތި ަސީދ  ހ މ 

ައިސްލ މްދީނުގ ިއވ ނީަ ަކ މުގ ިއ ަބ ލ ންޖެހޭ ަކ މެްއކ މުގ ިއ ސ ބިތުވ 

ނޑުަިމގޮތ ށްަހުށ ހ ޅ ން.ަ ނޑ އ ުޅއްވ ފ އި.ައެހެްނވީމ ،ައ ުޅގ  ވ ނ ަނުކުތ އ ީކ9ަަކ 

ަޖ ރީމ ތ އްަމިބ  ަބ ވ ތްތ ުކގެ ައެހެން ަކުރުމުގ އި ަތ ްޙޤީޤު ަމ އްސ ލ ތ އް ވ ތުގެ

ަތ ފ ތުކޮށްަ ައުސޫލުތ ކ  ަގެްނގުޅެންޖެހޭ ަކުރުމުގ އި ަތ ޙްޤީޤު ހިންގުމުގ އި

ަހ މ ތ ކެްއަ ަިއސްތިސްނ އީ ައިތުރު ަތ ފ ތުކޮށް ަހެިކތ ކ އި ަބޭނުންވ  ސ ބިތުކުރުމ ށް

ަކުށްކުރީމ  ަމިސ ލ ކ ްށ ަދިނުން. ަހެކިބ ހުެގަަލުއިކޮށް ައިޢުތިރ ފްވުމ އި މީހުން

ަޤ ރީނ ތ އްވެްސަ ަފ ޅުކ ްނބޮޑު ައިތުރ ށް ަސ ބިތުކުރުމުގެ ަބ ހުން ހެކިންގެ

ަކުށްތ ްއަ ަމީހުންގެ ަތުޙްމ ުތވ  ަކުށްތ ުކގ އި ަިމކ ހ ލ  ަނ މ ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން

ަނ މ ވެސް ަހ ލ ތ ކ ށްޓ ކ އި ަމ ޖްބޫރު ަނުވ ތ  ައިސްިތސްނ އީ ަގޮތެއް ަސ ބިތުކުރެވޭނެ

ނޑުަ ައ ުޅގ  ަކުރ ން ަސ ިބތު ަކުށްތ ްއ ަމިފ ދ  ަނ މ ވެސް ަކޮްށގެން ައެހެން އެގޮތ ށް

ަފުރުޞ ތ ށްަ ަދެއްވި ައިށީންނ ން. ނޑު ައ ޅުގ  ަދ ންނ ވ ލ މުން ަވ ހ ކ  ހުށ ހ ޅ 

ަވ ރ ށްބޮޑ ށްަޝުކުުރވެިރވ ން.ަ

ަ

ަވ ރ ޙްމ ތުަަތުޅ ދޫަދ ިއރ ގެަެމންބ ރުަނ ިޒމްަ ަޢ ލ އިކުމް ައ އްސ ލ މް .`ަ ަމިއ ުދަވ ބ ރ ކ ތޫهللا ައ ދެ، .ަ

ނޑުމެްނގެަދިވެހިަމުޖްތ މ ޢުގ އިަމިވ ނީަބިރުވެރިަވ ބ އެއްަފެތުރިފ އި.ަމިއ ުދަަރ ޝ ދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: އ ޅުގ 

ަކޮންމެވެސްަ ަމިދ ނީ ައ ޑުިއވެމުން ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  ަކޮންމެދުވ ހ ކު މީޑިއ އިން

ަ ައ ަޖިންސީކުޑ ުކއްޖ ކ ށް ަިމއ ދު ަވ ހ ކ ތ އް. ަކުރެވުުމގެ ނޑުމެންަގޯނ  ުޅގ 

ަކުޑ ކޮްށަ ަދ ރިފުޅު ަމ ގުމ ތީގ އި ަސްކޫލ ށްދ  ަގޮވ ިއގެން ަދ ރިފުޅު ބެލެނިވެރިން

ަކ ންތ އްތ އްމިވ ނީަ ނޑުމެްނގެ ައ ޅުގ  ަހިސ ބ ށް ަބިރުގ ންނ  ަޖެހިލުމުންވެސް ފ ހ ތ ށް

ަދ އިުރަ ަމިސްކިތ ށް ަޮގވ ިއެގން ަދ ރިފުޅު ައޭނ ެގ ަބ އްޕ އ ުކ ަމިއ ދު ގޮސްފ އި.

ަތ ންކޮޅެ ަމިއ ދުައެނ އ އި ަނ މ ވެސް ަމެދުވެރިެވްއޖެ ަހުންނ ގޮތް ަދުުރގ އި އް

ަޝ ްއކެއްނެްތަ ައެބ ދޭ. ަވ ންނ މުން ައިޙްސ ސްތ ްއ ަބިރުވެރި ަހިތ ށް އެބ އްޕ ގެ

ަމުޖ ތ މްޢުގެަ ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ަކ ންތ އްތ އް ަމިދެންނެވި ަމިހިނގ ނީ މިކ ންތ އްތ އް

ގޯނ ަކުރުމުގެަމ އްސ ލ އ ީކަަޖިންސީތެރޭގ އިަފެތުރެމުންދ ތީ.ައ ދެ،ަކުޑ ކުދީންނ ށްަ

ަރ އީސްަ ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމ އްސ ލ އެއް. ަދުވ ސްވ ރެްއގ އިަަ،ވ ރ ށްބޮޑު މިފ ދ 



  

ގޯނ ަކުރ ަމީހުންނ ަމެދުަޚ އްޞ ައުސޫލ ކ ށްަޢ މ ލުކުރުމުގެަޖިންސީކުޑ ކުދީންނ ށްަ

ަނ ޝީދުަ ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަކުޅުދުއްފުށީ ބިލެއް

ަޝުކުުރަހުށ  ައެުކގ އި ައިޚްލ ޞްތެިރކ މ  ަވ ރ ށް ައެމ ނިކުފ ނ ށް ަެދއްވީތީ ހ ޅުއްވ އި

ައިނގިރޭިސަ ަވިދ ޅުިވ ަހުށ ހ ޅުއްވ މުން ަމިބިލު ައެމ ނިކުފ ނު ައ ދެ، ދ ންނ ވ ން.

ައެގޮތ ށްަ ަހެދުނުަވ ހ ކ .ަހ މ  ަޤ ނޫނެއް ަހިނގ އިގެން ަހ ދިސ އެއް ަމިފ ދ  ވިލ ތުގ އި

ަ ަކ މެއް ަމިފ ދ  ައެޤ ނޫނުތ ކ ްށައެމެރިކ ގ އި ަވ ހ ކ . ަހެދުނު ަޤ ނޫނެއް ހިނގ ިއގެން

ަޖ ރީމ ތ ްއަ ައެ ަެއގޮތ ށް ަހ މ  ަވިދ ުޅވެދެްއވި. ަމިކ ންތ ްއތ އް ަގޮތ އި ނ ންދެވުނު

ަވިދ ޅުވެެދްއވި.ައ ެދ،ަ ައެމ ނިކުފ ނު ަވ ހ ކ ވެސް ަޢ ދ ބުގެ ަދެވުނު ަމީހުންނ ށް ހިންގި

ަ ަމީހުންނ ށް ަހިންގި ައެޖ ރީމ ތ ްއ ަމ ުރެގައެޖ ރީމ ތ ކުގ އި ަމިވ ނީ ަދީފ އި ޢ ދ ބު

ޢ ދ ބު.ަދެންައެމ ނިކުފ ނުަވިދ ޅުވެދެްއވިައ ދިައެމ ނިކުފ ނުައެދިވ ޑ ިއގެންދެްއވިަމިަ

ަނ ިފއުެގަ ަނިޔ ވެދިޔ  ަހ ދިސ ގ އި ަހިނގ ދިޔ  ަދ ދިފ ހުން ަމިރ އްޖޭގ އި ޤ ނޫނ ށްވެސް

ައެ ނޑު ައ ޅުގ  ަދެްއވި. ަހުށ ހ ޅ އި ައެމ ނިކުފ ނު ަނ ންދިނުމ ށްވެސް ދޭަނ މުން

ަފ ރ ތްތ ކ ަ ަހިންގި ަމިޖ ރީމ ތ އް ަނ ންދޭއިރުގ އި ނޑުެމން ައ ޅުގ  ަމިގޮތ ށް އެދުމ ކީ

ަމިޤ ނޫނުގ އިވެސްަ ނޑުމެންނ ްށ ައ ޅުގ  ަބީދ އިން ަޢ މ ލުކުރެވުނު މެދުގ އި

ނޑުަހުށ ހ ޅ ން.ައ ދެ،ައެފ ދ ަފ ރ ތްތ ކ ށްަމ ރުގެަ ނޑ އެޅެންޖެހޭނެަކ މ ށްައ ޅުގ  ކ 

ައ ަ ަދޭންޖެހޭނެކ މ ށް ައ ދެ،ަޢ ދ ބު ަދ ންނ ވ ން. ަވ ހ ކ  ަފެންނ  ނޑ ށް ޅު

ަވިދ ޅުިވަ ަމެންބ ރުން ަޢިްއޒ ތްތެރި ަބ ެއއް ަބ ލ ލ އިރު ަތ ރީޚ ށް ނޑުމެން އ ޅުގ 

ަ ަމިކ މ ކީ.13ަަވެއިުތވެދިޔ  ައުޅޭކ މ ށް ަފެށިގެން ަތެރޭގ އި ަދުވ ހުގެ އ ހ ރު

ަ ަވެއިތުވެދިޔ  ަމިއީ ަދ ންނ ވ ނީ ނޑު ައ ޅުގ  ަދުވ ހުގަ 13ައެހެންނ މ ވެސް އިައ ހ ރު

ަޒ މ ނ ށްަ ަކުރެްއވި ަރ ސްކ ން ަިދވެހިން ނޑުމެން ައ ުޅގ  ައުޭޅކ މެއްނޫނޭ. ފެށިގެން

ަވ ރ ށްަ ައ ޅުގ ޑުމެންނ ށް ަހ ދިސ ތ ކުން ަބ އެއް ަހުރި ަހިނގ ފ ިއ ވިސްނ ލ އިުރވެސް

ަހިނގ ފ ިއަ ަހ ދިސ ތ އް ަބ ިއވ ުރ ަމިފ ދ  ައެުދވ ސްވ ުރވެސް ައެބ އިނގޭ ރ ނގ ޅ ށް

ަވ  ަތ ރީޚ ކީ ައ ދެ، ަލިޔެވިދ ނެަހުރިކ ން. ަރީތިކޮށް ަމ ތި ަވ ރ ށް ައޮމ ންކޮށް ރ ށް

ަތ ރީޙުގ އިަ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަވ ހ ކ ވެސް ަމިޒ ތުގެ ަވ ހ ކ އ އި ަރ ންނ މ ރީގެ އެްއޗެއް.

ައެހެންނ މ ވެސްަ ައެބ ހުރި. ަލިޔެވިފ އި ަޞޮރީޙ ކޮށް ަވ ރ ްށ ައިބ ރ ތުން ަރީތި ވ ރ ށް

ަޙ ޤީޤ ތެއްވެސް ައިތުރު ަފޮރުވިފ އިވ  ނުޑަަމިކ ންތ އްތ ުކގ އި ައ ޅުގ  ޮއެވދ ނެކ މުގ އި

ަ ަވޭތުވެިދޔ  ައުފެދޭ.ައ ދެ،ަމިބިލުގ އި ަބެލެހެއްޓުމ ށ73ަަްސުވ ލު ަރިކޯޑެއް އ ހ ރުގެ



  

ަހިތ ށްއ ރ ނީަ ނޑު ައ ުޅގ  ަވ އިރު ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ އި ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަ ަވޭުތވެދިޔ  ަފ ސްވުމުގ73ަަެކިހިނެއްބ ޭއވ ނީ ަމިޤ ނޫނު ނޑުމެން ައ ުޅގ  އ ހ ރު

ަމިސ ލ ކ ްށަކުރިއ ށްަ ަގެްނދިޔ އިްއޔ . ަކުރިއ ށް ަބ ލ އިގެން ަފ ހ ތ ށްވެސް ައ ދި ވެސް

ަ ަޤ ނޫނ ކ ްށ73ަަވޭތުވެިދޔ  ަފ ސްވެ ަމިބިލު ަފ ސްވުމ ށްފ ހު ަޤ ނޫނުން ަމި އ ހ ރު

ަމ ޒީންަ ައެހެންނ މ ވެސް ަނޯންނ ނެ. ަރެކޯޑެއް ައެްއވެްސ ވުމ ށްފ ހުވެސް

ަތި ަހިންގ ފ އި ަޢ މ ލުތ އް ައެކ ހ ލ  ނޑުމެން ަނ ގ ިއގެންައ ޅުގ  ަލިސްޓެއް ަމީހުންގެ ބި

ަފ ސޭހ ވ ނެހެންަ ަތ ންޮކޅެއް ަިހވ ނީ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަގެންދެވިއްޖެްއޔ  ބ ލ މުން

ަހ މަ  ަދިނުމ ށް. ަސ ލ މްތ ކޮށް ަދ ރީން ަތިމ މެންގެ ަކ ންތ އްތ ކުން ަމިފ ދ  މީހުންނ ށް

ަމ ދުފ ހ ރެއް ަވ ރ ށް ަމ އްސ ލ ތ ކ ކީ ަމިފ ދ  ަކ ންތ އްތ ކ ކީ ަމިފ ދ  ގ އިައެފ ދ އިން

ަމިވ ގޮތ ީކަ ަިގނ ފ ހ ރ ށް ަކ ންތ އްތ ކެއްނޫން. ަސ ބިތުކުރެވޭ ަޝ ރީޢ ތ ށް ނޫނީ

ަރެކިގެންަ ައޮންނ ނީ ަކުްށކުރ މީހ  ަގޮތ ކުން ަކޮްނމެވެސް ަމ ޖީލީހުގ އި ޝ ރީޢ ތުގެ

ަހިންގޭަ ަޝ ރީޢ ތް ަމ އްސ ލ ތ ކ މެދު ަމިފ ދ  ައެހެންކ މުން ަގޮސްފ އި. ދޫވެގެން

ައޮްނނ ންޖެ ަރިކޯޑެްއވެސް ަވ ހ ކ ަމީހުންގެ ަފެންނ  ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަކ މ ށް ހޭނެ

ައ ދެ ަ، ދ ންނ ވ ލ ން. ަިމބިލުގެ 70ަަދެން ަވިސްނ ލ އިުރގ އި ަމ އްދ އ ށް 70ަވ ނ 

ަ ަފ ރ ތްތ ކުން. ަކުރެވޭ ަިއތުބ ރު ައެބ ބުނޭ ަމ އްދ ގ އި ަމ އްދ ގ އ70ަަިވ ނ  ވ ނ 

މ ޤ މެއްގ ިއަމިބުނ ނީަމިޤ ނޫނުގެަބޭނުމ ށްޓ ކ އިަކުޑ ކުއްޖ ކ ށްައިތުބ ރުަުކރ ންޖެހޭަ

ަހ ލ ތުަ ައުފެދިފ އިވ  ަދެމެދު ައެމީހ ކ  ަކުޑ ކުއްޖ ކ އި ައ ންނ ނިވި ަބ ލ ނީ ަމީހ ކު ހުރި

ައިތުބ ރުަ ަކުޑ ުކއްޖ  ަމިހިމެނެނީ ަމ އިންބ ފ އިން ަކުޑ ުކއްޖ ެގ ަމީހ ކ ށޭ. ހުރި

ވ ނ ަމ އްދ ގ އިަމީހ ކުައޭނ ގެައ އިލ ގ72ަަެކުރ ންޖެހޭަފ ރ ތްތ ކ ށް.ަހ މ ައެގޮތ ށްަ

ަކުޑ ުކއް ަެއކ މުެގަަޖިންސީޖ ކ އެކު ަކުށެކޭ. ަެއކުރ ނީ ަހިންގ އިފިނ މ  ުގޅުމެއް

ަ ަމިއޮންނ ނީ ަބ އްޕ އ އ92ަަިޢ ދ ބ ކ ށް ަމ ންމ އ އި ަދ ންނ ވ ީނ ނުޑ ައ ުޅގ  އ ހ ރު.

ައޭނ ެގަ ަކުއްޖ ކ ށް ަެއްއެވސް ަގޮތުގ އޭ. ަމީހެއްގެ ައ އިލީ ައޭނ ގެ ހިމެނެންޖެހޭނީ

ަވ ކި ަވ ކިގ ތް ަބ އްޕ އ ްށވުރެ ަހުންނ ނެހެނެއްަަމ ންމ އ އި ަމީހ ކު ތިމ ގެކ ންބޮޑު

ނޑ ށްަހިެޔއްނުވޭ.ައ ދެ،ައެހެންކ މުންަމ ންމ ަނުވ ތ ަބ އްޕ ަމިފ ދ ަޢ މ ލެއްަ އ ޅުގ 

ައޮންނ ނެކ މ ކ ްށަ ަފ ރ ތެއް ައިތުރު ައެދިދ ނެ ަހިމ ޔ ތ ށް ައޭނ  ހިންގ އިފިނ މ 

ަފ ރ ތްތ ކ ށް ައެފ ދ  ައެހެންކ މުން ަނުކުރެވޭ. ަޤ ބޫލެއް ނޑ ކ ށް ަޢ ދ ބުަައ ޅުގ  މ ރުގެ



  

ަފުރުޞ ތ ށްޓ ކ ިއަ ަދެއްވި ަދ ންނ ވ ން. ަވ ހ ކ  ަގޮވ ލ  ނޑު ައ ޅުގ  ދިނުމ ށް

ަޝުކުރިއްޔ .

ަ

ައެރުވުުމގެަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަފުރުޞ ތު ަމެންބ ރ ށް ަޢިއްޒ ތްތެރި ައޮތް ަދެން ނޑު ައ ުޅގ  ޝުކުރިއްޔ 

ނޑު ައ ޅުގ  ައިނދެ ަރިޔ ސ ތުގ އި ަމިއ ދު ަދ ންނ ވ ލ ން ަހިނގ ދިޔަ ަކުރިން ކުރިން

ަމެންބ ރުންނޭ.ައެަ ަބ ހެއް،ަމިނިވ ން ަވ ހ ކ ެދއްކުމުގ ިއަބޭނުންކުރެވުނު ކ ންތ ކުގ އި

ަބޭނުންކުރެވުނުަ ަފުރިހ މ ކޮށް ަދޭތެރޭގ އި ައެކ މ  ަވިސްނ ލ އިރު ނޑު އ ޅުގ 

ަމެންބ ރުންނ ކީވެްސަ ަޢިްއޒ ތްތެރި ަހުރިހ  ަެއއީ ަނުެދކެން. ނޑު ައ ޅުގ  ބ ހެއްކ މުގ އި

ަމިތ ނުގ  ަމެންބ ރުންހެން. ަމިނިވ ން ަހީވ ނީ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ، އެހެދްވީމައި

ރަދގަޅުގޮތަކަފްވާދީ ޔައުމިއްޔާގައި ރަދގަޅުކޮފްލާފައި ބޭއްވުދް ވަކި ޕާޓީއަކަފް 

ދިސްބަތްދުވާ މެދްބަރުދްގެ ފަރާތުދް. އެހެދްވީމާކ އަޅުގަދޑު ހިތަފް އެރީ އެ 

ލުކަމަފް މިކަދް ގެދެސްދެއްވި ރަދގަޅުކޮފްލާފައި ބޭއްވުމަފް. އަޅުގަދޑުގެ ސަމާ

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުދްދަފް ޝުކުރު ދަދްދަވަދް. އަޅުގަދޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 އަފް. هللا މިއަރުވަދި އިހަވަދްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ަ

ަމ ައިހ ވ ންދޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަރ އްޔިތުންެގ ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަގ ވ އިދުަ`ަޝުކުިރއްޔ  ަޖިލީހުގެ

19ަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:هللاައ ްޙމ ދުަޢ ްބދު ަކުޑ ކުދީންނ ށް ަދ ށުން ަމ އްދ ެގ ަމެދުަަޖިންސީވ ނ  ަކުރ މީހުންނ  ޯގނ 

ައެީއަ ަބިލު. ަމިދ  ަކުރ މުން ަބ ޙުސް ަހުށ ހެޅި ަޢ މ ލުކުރުމ ށްޓ ކ އި ޚ އްޞ ގޮތ ކ ށް

ނޑުެމން ައ ޅުގ  ަމުޖްތ މ ޢުގ އި ަމިވ ުގތު ަދ ންނ ވ ނީ ނޑު ަނިޔ ކުރ ައ ޅުގ  ަހ ލ ތު ގެ

ަބިލެކޭ.ަ ަބޭނުންތެރި ައ ދި ަމުޙިންމު ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  ަކޮންމެހެން ގޮތުން

ަވެދ ނެަ ަނުރ އްކ ެލއް ަުކޑ ކުދީންނ ްށ ަހިމެނޭ ަމުޖ ތ މ ޢުގ އި ަރ އީސް ޢިއްޒ ތްތެރި

ަރ އްކ ތެިރކ ންަ ަެއގޮުތގ އި ަރ އްކ ތެރިކޮްށ ައެކުިދން ަކިބ އިން މީހުންގެ

ަކު ަދެމެހެއްޓުމ ށްޓ ކ އި ަދޭތެރޭގ ިއަަޖިންސީޑ ކުދީްނނ ށް ަމީހުންނ  ަކުރ  ގޯނ 

ަމުޖްތ މ ޢުަ ަކިބ އިން ައެމީހުންގެ ަނޫނީ ައެކުދިންނ އި ައ ދި ައެޅި ަފިޔ ވ ޅު ހ ރުކ ށި

ައެކ މ މެދުަ ަހޯދ  ަގޮްތތ ކެއް ަގެންުގޅެވޭނެ ަެއކ ހެރިކޮށް ަތިބުމ ށްޓ ކ އި ސ ލ މ ތްވެ

ަދުވ ްސވ ރެްއކ މު ަޖެހިފ އިވ  ަވިސްނ ން ނޑުމެން ަދ ންނ ވ ން.ައ ޅުގ  ނޑު ައ ޅުގ  ގ އި

ަކ މުގ ިއވ ަ ަރ އުސުލްމ ލު ަމުސްތ ޤްބ ލުގެ ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ަރ އީސް ޢިއްޒ ތްތެރި



  

ަ ަމިދ ނީ ަމިއ ދު ަކުޑ ކުދީންނ ްށ ަތ ފ ތުަަޖިންސީދިވެހިރ އްޖޭގެ ަނ ފްސ ނީ އ ދި

ަ ަލިބެމުން. ަނުކުޅެދުންތެރީންނ ށްަަޖިންސީގެއްލުންތ އް ަނ ފްސ ނީ އ ދި

ަ ނޑުމެްނގެ ަވ މުން.ައ ޅުގ  ަމިދ ނީ ަބ ެއއް ަރ ުއސުލްމ ލުން މުސްތ ޤްބ ލުގެ

ަވ ހ ކ ނުދ އްކ ަ ަމިއ ށް ަމިތ ނތިބެ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމިއ ދު ަމިއީ ަރ އީސް ޢިއްޒ ތްތެރި

ަބޮޑ ްށަ ައ ދި ަމިއ ށްވުރެން ަމިޤ އުމު ަމ ދ މ  ަނުހޯދ އިފިނ މ  ަހ އްލެއް ަމިއ ށް ނުވ ތ 

ަކު ަގެއްލުންތ ކ ކ  ަބޮޑެތި ަމިއ ށްވުރެން ަކ މެއްކ މުގ ިއަހިތ މ ކޮށް ރިމ ިތެވދ ނެ

ަމިފ ދަ  ަރ އީސް ަޢިއްޒ ްތތެރި ަދ ންނ ވ ލީ. ައެވ ހ ކ ވެސް ަފެންނ ތީ ނޑ ށް އ ޅުގ 

ނޑުމެންނ ށްަ ައ ޅުގ  ަވިސްނ ލ ިއރު ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމީހުންނ މެދު ަކުރ  ކ ންތ އް

ައެކ ީށގެންވ ަ ައ ޅ ންޖެހޭ ަދޭތެރޭގ އި ައެމީހުންނ  ަޫނނީ ަޢ ދ ބު ަރ ނ ގ ޅު އެންމެ

ަދެވޭަަފިޔ ވ ޅު ައެއ އެކު ަހ މ  ަކ މުގ ިއޭވ. ަސ ބ ބު ަެއއް ަިމކ މުގެ ައެއީ ައޮތުން ނޭޅި

ައ ނެއްކ ަ ަނިމިގެން ަތ ންފީުޒވެ ައެުޙކުމެއް ަނުވ ތ  ައެއ ދ ުބ ަލުއިކ މުން. ޢ ދ ބުގެ

ަވ މުންދ ަ ަތ ކުރ ރު ަކުށްތ ްއ ައުޅޭ ަތެރޭގ އި ަމުޖްތ މ ޢުގެ ައ އިސް އެނބުރި

ަފެންނ މުން ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަމިފ ދަ މ ންޒ ރުވެސް ަދ ންނ ވ ނީ ނޑު ައ ޅުގ  ދޭ.

މީހުންނ ކީަމުޅިަމުޖްތ މ ޢުަމުޅިަރ އްޔިތުންނ ށްަހ މ ވެަެއިގގެންައުޅެންޖެހޭަބ އެކޭ.ަ

ަކިބ ިއަ ައެމީހުންގެ ަބ އެކޭ. ަކުރެވެންޖެހޭ ަހ މ  ަބ އެކޭ. ހ މ ވ ންޖެހޭ

ައެބ ަ ަރ އްޔިތުންނ ށްވެސް ަކޮންބ އެއްކ ން ައެމީުހންނ ކީ ސ ލ މ ތްވުމ ށްޓ ކ އި

ަނ ންތ އްައިނ ަމީހުންގެ ައެފ ދ  ަޙ ލ ތްތ ުކގ އި ަބ އެއް ނޑުމެްނ ައ ޅުގ  ގެންޖެހެއޭ.

ސިއްރުކުެރވިަނޫނީައެފ ދ ަނ ންތ ކ ަމެދުައެންމެބޮޑުަސ މ ލުކ މެއްަނުދެވިައޮތުމުެގަ

ަލިބޭކ ންެވްސަ ަހިތްވ ރު ަދިއުމ ށް ަތ ކުރ ރުެވގެން ަކ ންތ އްތ އް ަމިފ ދ  ސ ބ ބުން

ަ ަފ ހ ގ ކޮށްލ ން. ނޑުަހިތ މ އ އެކު ައ ޅު ަހ މ އެއ ެއކު ަރ އީސް ޢިއްޒ ތްތެރި

ަތ ޙްޤީޤީަ ަމީހުން ަކުރ  ަކ ންތ އް ަބ ވ ތުގެ ަމި ަމިއ ދު ަބޭނުންވޭ ފ ހ ގ ކޮށްލ ން

ަފުރުޞ ތުަ ަސ ބިތުކުރެވޭނެ ަކުްށ ަމ ރުޙ ލ ގ ވެސް ަޝ ރީޢ ތުގެ ައ ދި މ ރުޙ ލ ގ ވެސް

ައެހެން ަމީހުންނ ށް ައ ރ ގ ންނ  ަކ ންތ އްތ އް ަމިފ ދ  ަމިއީވެސް ކުށްކުރ ަަހ ނިކ ން.

ަވ ލެްއަ ަދޮރިހުޅިވިފ އި ަނޫނީ ަމ ގު ަބ ރީއ ވ ނޭ ަކުުށން ައެއްފ ދ އިން މީހުންނެކޭ

ަމ ގުފ ހިވެގެންދ ަ ަކުށްުކރުމ ށް ަހިތްވ ރުލިބި ައިތުރު ަެއކ ންތ އްތ ކ ށް ތ ނ ވ ސްކ މުން

ނޑުަދ ންނ ވ ނީަމިފ ދ ަކުށްކުރ ަމީހުންނ ށްައެކުށްަ ކ މެކޭަދ ންނ ވ ލ ންޖެހޭ.ައ ޅުގ 

ަކުރު ަވ ސީލ ތްތ ކުެގަސ ބިތު ަޒ މ ނީ ަމިވ ނީ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމިއ ދު މ ށްޓ ކ އި



  

ަސ ބިތުކުރުމ ިއަ ައެކުށް ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަސ ބ ބުން ައޭގެ ަޖެހިފ އޭ. ަހިފ ން ބޭނުންވެސް

މީސްަމީހުންަދެނެގ ތުމ އިަމިކ ންތ އްތ އްަކުރުމ ށްައިތުރުަުފރުޞ ތެއްަލިބިައިތުރުަ

ަމިއިޝ  ނޑު ައ ުޅގ  ަހުޅުވިގެންދޭ. ަހެކިަދޮރުތ އް ަސ އިންޓިފިކް ައެިކެއކި ރ ތްކުރ ނީ

ަމީހުންނ ަ ައެފ ދ  ަދެނެގ ނެ ަކުށްތ އް ަމިފ ދ  ަފެށުމ ކީ ަބޭނުންކުރ ން ަހެކި ައެ ހޯދ 

ަދ ންނ ވ ީނަ ނޑު ައ ޅުގ  ަކ މެކޭ. ަފ ހިވެގެންދ ނެ ައެޅުމ ށްެވސް ަފިޔ ވ ޅު ދޭތެރޭގ އި

ނޑު ައ ުޅގ  ަމިީއ ަބ ލ އިުރ ަރޫޙ ށް ަމ ޤްޞ ދ އި ަމިހުށ ހެޅިފ އިވ  ަމިހ ރުަމިބިލު މެން

ނޑ ްށަ ައ ޅުގ  ަބިލެއްކ މުގ އި ަފ ށ ންވެއްޖެ ަޢ މ ލުކުރ ން ަމިއ ށް އ ވ ްސކޮށް

ަތުޅ ދޫަ ަދެންމެގ  ަދ ދި ަުކޑ ކުދީން ަދިވެހިރ އްޭޖގެ ފ ހ ގ ކުރެވޭ.ަޢިއްޒ ތްތެިރަރ ީއސް

ަމިއ ުދަ ަފ ދ އިން ަފ ހ ގ ކުރެއްވި ަރ ޝ ދު ަނ ޒިމް ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ދ އިރ ގެ

ަ ނޑުމެްނގެ ަޖެހިލިއ ސްައ ޅުގ  ަފ ހ ތ ށް ަދ އިރު ަހިނގ ފ އި ަމ ގުން ކުޑ ކުދީްނ

ަކުއްޖ ަ ަސްކޫލުތެރެއިން ަސްކޫލ ކ ށްގޮސް ަބިރުން. ަމިތިބެންޖެހެނީ މ އިންބ ފ އިން

ަމިއޮތީަ ަޤ އުމު ަބިރުން. ަމިތިބެންޖެހެނީ ަވެރީން ަްސކޫުލގެ ަކ އްސ ލ އިރު ލޮލުން

ަގޭ ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަޙ ލ ތެއްގ އި. ަނުރ އްކ ތެރި ައ ިދަމިފ ދ  ތެރެއިންނ އި

ަކުދީންނ ށްަ ައ ނިޔ ތ ްއ ަތ ފ ތު ަގޯނ ކުރުންތ ކ އި ަތ ފ ތު ަތެރެއިންވެސް މުޖްތ މ ޢުގެ

ައިތުރުވެ.ަ ަފެނި ަވ ރ ްށބޮޑ ށް ަމިދ ނީ ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަމ ންޒ ރުވެސް ލިބެމުންދ 

ަމިއ ުދަ ަހ އްލ ކ ށް ައ ވ ްސ ަކ ންބޮޑުވެ ަމިކ މ މެދު ަޤ އުމު ަމުޅި މިއީ

ަމިފ ދަ ބޭނުންވެފ އިވ ކ މެ ަރ އީސް ަޢިއްޒ ތްެތރި ަދ ންނ ވ ލ ން. ނޑު ައ ުޅގ  ކޭ

ަހ ރުކ ށިަ ަމީހުންނ ށް ަކުށްކުރ  ަމިފ ދ  ަސ ލ މ ތްުކރުމ ށްޓ ކ އި ަޤ އުމު ކ ންތ ކުން

ނޑ އެޭޅަ ަކ  ަެއމީހުންނ ށް ައ ދި ަެއކ ހެރިކޮށް ަމުޖްތ މ ޢުއިން ައެމީހުން ޢ ދ ބުދީ

ންަވ ކިަމުއްދ ތ ކ ށްަގެންގުެޅިވަޢ ދ ބުގެަމުއްދ ތުަނިންމުމ ށްފ ހުވެސްައެކ ހެރިކޮްށގެ

ނޑުމެންަ ައ ޅުގ  ަޔ ީޤންކ ން ަނެތްކ މުގެ ަބިރެއް ަމުޖ ތ މ ޢުއ ށް ަކިބ އިން އެމީހުންގެ

މިހ ރުަމިވ ނީަހޯދ ންޖެހިފ އި.ައެހެންނޫނީަމުޖްތ މ ޢުއ ށްައެމީސްމީހުންަދޫކޮށްލ ފ އިަ

ައެަ ަނުވ ތީ ަކުރެވޭކ މ ކ ްށ ަތ ޢީދު ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ވ ހ ކ ވެްސަބ އިތިއްބުމ ކީ

ައ ނިޔ ތ އްަ ަމިފ ދ  ަބޭުނން ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ައެއ އެކު ަހ މ  ދ ންނ ވ ލީ.

ަނޫނީަ ައެކުދީން ަމ ދ މ  ަނުކޮށްފ ނެ. ަތ ޙ އްމ ލު ައެއ ނިޔ  ަމިއ ދު ަކުދިން ލިބެމުންދ 

ައެކ ުމގެަ ަފ ށ ދުވ ހު ަދިރިއުޅުެމްއ ައ މިއްލ  ައެކުީދން ަތ ރީޙެއްގ އި ފ ހުގެ

ަ ަފެނިަނުކުޅެދުންތެރިކ މ އި ަމިހ ރު ނޑުމެނ ށް ައ ޅުގ  ަމިއީ ކުރިމ ތިލ ންޖެހިދ ނެ.



  

ަބިލުަ ަމި ަދ ންނ ވ ނީ ނުޑ ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ، ަކ ންތ ްއތ އް. ަހ މ ެވގެންދ  އެނގި

ަކުރ ންޖެހޭަ ަސްޓޭޖުގ އި ަކޮމިޓީ ަހޯދ  ަޙ ލެއް ައ ވ ްސ ަމިބިލ ށް ބ ލ އިގ ނެ

ަމި ަހޯދުމ ކީ ަގޮެތއް ައ ވ ސް ަމިއ މެދު ައ ވ ްސކޮށް މ ޖިލީހުގެަަމ ސ އްކ ތްތ އް

ނުޑގެަފުރިހ މަ  މެންބ ރުންަމިއ ދުަކުރުއްވ ންަހ މ ައެންމެަރ ނގ ޅުަކ މެކޭ.ައ ޅުގ 

ަނިންމ ލ ނ ން.ަ ަވ ހ ކ  ނުޑެގ ައ ުޅގ  ަދ ންވ ވ މުން ަވ ހ ކ  ައޮތް ަެއކ މ ށް ތ އީދު

ަޝުކުރިއްޔ ަވ ރ ށްަބޮޑ ށް.

ަ

ައ ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަެމންބ ރު. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަހޯރ ފުށީަޝުކުރިއްޔ  ަމިއ ރުވ ީނ ަފުރުޞ ުތ ނުޑ ުޅގ 

ަިޢއްޒ ތްތެރިަ ަދ އިރ ގެ ަހޯރ ފުށީ ަރ ޝީދު. ައ ޙްމ ދު ަމެންބ ުރ ަިޢއްޒ ތްތެރި ދ އިރ ގެ

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަވ ނީ. ަވ ޑ ިއެގން ަކޮމިީޓގ އި ަމިވ ގުތު ަރ ޝީދު ައ ޙްމ ދު މެންބ ރު

ަމުޙ ން ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ތްތެިރ ަދ އިރ ގެ ަުއތުރު ަހިތ ދޫ މ ދުަފުރުޞ ތުއ ރުވ ން

ައ ސްލ މް.

ަ

ަަހިތ ދޫައުުތރުަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަކުޑ ކުދިންނ ށް ަރ އީސް. ަޢިއްޒ ްތތެރި ަގޯނ ކުރަ ަޖިންސީޢ އްސ ލ މްޢ ލ އިކުމް

ަބިލެްއގެގޮުތގ އިަމުޙ ްނމ ދުައ ސްލ މްަ ަޢ މ ލުުކރުމުގެ ައުސޫލުތ ކ ކ ށް ަޚ އްޞ  ަމެދު ަމީހުންނ 

ަހުށ ހެޅުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމިބިލު ަމ ޖިލީހ ށް ައ ދެަމި ަނ ޝީދު ަމުޙ ންމ ދު ނޑު ައ ުޅގ  އްވީތީ

ަރ އްޭޖެގަ ަޝުުކރުއ ދ ކުރ ން. ަމެންބ ރ ށް ަޢިއްޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ަ ަރ އްކ ތެިރކޮްށަަޖިންސީކުޑ ކުދިންނ ށް ަގޯނ ތ ކުން ައެހެނިހެން ގޯނ ތ ކުންނ އި

ނުޑމެންައެންމެންގެވެސްަމ ސްއޫިލއްޔ  ތުކ ުމގ އިަދެކެން.ަޙިމ ޔ ތްކޮށްދިނުމ ކީައ ޅުގ 

ައެިކއެކިަ ަކުޑ ކުދިންނ ށް ަމިއ ުދެގ ަުމސްތ ޤްބ ލުކ މުގ ިއވ  ަޤ އުމުގެ ަމ ދ މ ގެ އ ދެ،

ަގޮުތގ ިއަ ަބ އެްއގެ ަދުޅ ހެޔޮޫނން ަނ ފްސ ނީގޮތުން ައެބ އިމީހުންނ ކީ ަކުރެިވ ގޯނ ތ އް

ނޑުމެންެގަ ައ ުޅގ  ަޙ ލ ތެްއގ ިއ ަޖެހިއްޖެ ަދެކެން ަމީހުން ަބޮޑެތި މުޖުތ މ ޢުގެ

މ ޢީަފޭރ ންައ ދެަޤ އުުމންަމިއ ދުަފެންނ މުންަމިދ ަކ ންތ އްތ އްަމިއ ްށވުރެންައިޖުތި

ަމިކ މ ށްަ ައެހެންކ މުން ަފެނިގެންދ ނެ. ަތ ނގ ިއވެްސ ައޮްތ ަކުރިއ ްށ ަގޯހ ށް ގޯހުން

ައ ިދަ ައެީއަޤ ނޫނުތ ކުެގަދ އިރ ިއންކ މުގ ިއވިޔ ސް ަގެނެވޭެނަގޮތ ށް ަޙ އްލެއް ޖުމްލ 

ަކ ން ަބ ރުތ ކުން ަގޮތ ްށަތ ންފީޒީ ަގެންދ  ަކުރ މުން ކ ން

ަމިަ ަމިއ ދު ަކުޑ ކުދިންނ ށް ައ ދެ ަދުވ ހ ށް ބ ދ ލުގެނެސްގެންކ ުމގ ިއވިޔ ްސަދުވ ހުން



  

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަރ އްކ ތެރިކޮށްދޭންޖެހޭކ މުގ އި ައެބ އިމީހުން ަމ އްސ ލ ތ ކުން ދިމ ވ 

ަޙ އްޤުތ އްަ ަކުޑ ކުދިންގެ ަބޭނުންވޭ ަދ ންނ ވ ލ ން ައެގޮތުން ޤ ބޫލުކުރ ން.

ަރ އް ަހިނގ ުމންދ ތ  ަމިރ އްޭޖގ އި ަޤ ނޫނެއްވެސް ަބެހޭ ވ ނ 7667ަަކ ތެރިކުރުމ 

ައިޞްލ ޙުކުރ ންޖެހޭކ މުގ އިަ ަޤ ނޫނުވެސް ަމިދ ނީ.ައެ ަހިނގ މުން ަފެށިގެން އ ހ ރުން

ަކުރުމ ކީވެްސަ ައިޞްލ ޙު ަޤ ނޫނު ަމި ަެއހެންކ މުން ަޤ ބޫލުކުރ ން. ނޑު އ ޅުގ 

ަޖެހޭކ މެއްކ  ައ ވ ްސެވގ ންނ ން ނޑުމެން ަބިލ ކ ށްައ ޅުގ  ަމިފ ދ  މުގ ިއ

ަ ަޤ ނޫނުގެ ަމިދެންނެވި ައެގޮތުން ަބޭނުންވޭ. ަދ ންނ ވ ލ ްނ ވ ނ 6ަަވ ހ ކ ދ ްއކ އިރު

ަބެލެހެއްޓުުމގ ިއަ ަކ ންތ އްތ އް ަކުޑ ކުދިްނގެ ަގޮތެއް ަޚ އްޞ  ަވ ކި މ އްދ ގ ިއވެސް

ައ ދެ،ަ ަކ އްތ އްތ އް ަެއވ  ަހ މ ޖެއްސުމ ށް ައިންިތޒ މުތ ކެއް ގެންގުޅެންޖެހޭނެ

ަދިރ ސ ކޮށްަޖުވެނ  ަބ ލ  ައިތުރ ށް ަސިސްޓ މް ަޖ ސްޓިްސ އިލް

ައިތުރ ށްަސީދ ަ ނޑުަދ ންނ ވ ލ ންަބޭނުންވޭ.ައޭގެ ހ ރުދ ނ ކުރ ންޖެހޭކ މުގ އިައ ުޅގ 

ަޤ ބޫލުކުެރވެނީަ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަވ ނީނ މ  ަދ ންނ ވ ކ މުގ އި ަެއއްެޗއް ަގުޅޭގޮތުން މިބިލ 

ައ ދެ، ަބ ދ ލުކުރުމ ށް. ަނ ންެވސް ނޑު ަމ އިގ  ަަމިބިލުގެ ަޖިންސީކުޑ ކުދިންނ ށް

ަމިީއަ ަފ ސްވުމުން ަމިބިލު ައ ދެ ަގޮުތގ އި ަިބލުގެ ަހުއްުޓވުމުގެ ގޯނ ކުރުން

ގޯނ ުކރުންަހުއްޓުވުމުގެަޤ ނޫނުކ މުގ އިަހ މ ޖެއްސުމ ށްވެްސަަޖިންސީކުޑ ކުދިންނ ށްަ

ަމިބިލުަ ަދިޔ  ަހުށ ހެިޅގެން ަދ ންނ ވ ލ ން. ަވ ހ ކ  ަފެންނ  ނޑ ްށ އ ޅުގ 

ަޢިއް ަނ މުްނަހުށ ހ ޅުއްވ މުން ަކުއްެޖއްގެ ަކޮންމެެވސް ަވިދ ޅުވި ަމެންބ ރު ޒ ތްތެިރ

ަނ ންދޭކ މުގ އިަ ަބިލ ށް ަނ މުން ަކުއްޖެްއގެ ައެގޮތުން ަވ ހ ކ . ަނ ންދޭ މިބިލ ށް

ަދ ންނ ވ ންޖެހެނީ.ަ ަމ ދުނޫންކ މުގ އި ައ ދ ދު ަކުދިންގެ ައެފ ދ  ަމިރ އްޖޭގ އި ވ ނީނ މ 

ަނ  ަމިބިލ ށް ަނ މުން ަކުއްެޖއްެގ ަވ ކި ނޑ ްށައެހެންކ މުން ައ ޅުގ  ައެއީ ަދިނުން ން

ަމުޅިންަ ަމިރ އްޖޭގ އި ައެީއ ަދ ންނ ވ ންޖެހެނީ. ަނޫންކ މުގ އި ައުސޫެލއް ޤ ބޫލުކުރެވޭ

ަގޮތެްއކ މުގ އިަ ަޚިލ ފު ަހ މ ތ ކ  ަޢ ންމު ަމިރ އްޖޭގ ިއ ަކ މ ކ ްށވެފ ިއ ަކުެރވޭ އ ލ ށް

ަބިލ ށްަ ަޤ އުމުތ ކުގ އި ަބ ެއއް ަދުނިޔޭގެ ައ ދި، ަފެންނ ތީވެ. ނޑ ށް އ ޅުގ 

ަދެޭވަރި ަޤ ނޫނުތ ކ ށް ައެ ަކީކ މުގ ިއވިޔ ސް ަނ މުން ަެއގޮތ ށް ަގޮތުން ފ ރކޮށްލުމުގެ

ަ ަމިބިލުގެ ަދ ންނ ވ ލ ންޖެހެނީ. ަވ ކ ުމގ އި ަނ ން ަމ އްދ ގ ިއ4ަަޚ އްޞ  ވ ނ 

ަ ަމިކ މ ަަޖިންސީކުޑ ކުދިން ަވ އިރުގ އި ަލިެޔވިފ ިއ ަމިވ ހ ކ  ކުށްުކރުން

ަބޭނުން ަދ ންނ ވ ލ ން ނުޑ ައ ުޅގ  ަގުޭޅގޮތުންވެސް ކުށްކުރ ަަޖިންސީވޭ.



  

ަމ އްސ ލ އެއްނޫން.ަ ަެއއީ ައޮތުން ަލުިއވެފ ިއ ައ ދ ުބތ އް ަެދވޭ ކުޑ ކުދިންނ ށް

ަކުރެވެންޖެހޭކ މުގ ިއަ ަދިރ ސ ތ ކެްއ ަޚ އްޞ  ަވ ރ ށް ަމިކ މުގ އި އެހެންނ މ ވެސް،

ަގޮތުގ ިއަ ަފުރިހ މ  ަޒިންމ  ަމިކ މުގެ ަބޭނުންވ ނީ. ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު އ ޅުގ 

ަޙ ލ ތްތ  ނޑުައުފުލ ންޖެހޭ ައ ުޅގ  ައެނގެންެޖހޭކ މުގ އި ަކޮބ އިކ ން ކ ކީ

ަދެނެގ ތުމ އިަ ަކުށްތ އް ަމިފ ދ  ައެހެންމެ ަހ މ  ައ ދި، ދ ންނ ވ ލ ންޖެހެނީ.

ަޤ ބޫލުކުެރވޭ.ަ ަހ ރުދ ނ ކުރެވިދ ނެކ މުގ އި ަމިހ ރ ށްވުރެން ަމ ރުޙ ލ  ތ ޙްޤީޤުކުރުމުގެ

ަސ ުރކ  ަސުވ ލު ައ ދި ަބޭނުންވޭ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ުޅގ  ުރެގައެގޮތުން

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަވ ނީނ މ  ަޖ ވ ބުދެްއވ ކ ުމގ އި ަގުޅޭގޮުތންވެސް ަމިބިލ  ފ ރ ތުންވެސް

ަޔުނިޓެްއަ ަޚ އްޞ  ަކުރ އްވ ިއރު ަތ ޙްޤީޤު ަމިފ ދ  ަފުލުހުން ަބޭނުންވޭ ސ ފުކޮށްލ ން

ަކުޑ ކުދިްނގެަ ަޚ ްއޞ ކޮށް ަވޭތޯއޭ. ަޤ އިމުކުރެވިފ އި ަފުލުހުންގެ މިހ ރު

ަގު ަކުޑ ކުދިންނ  ަޔުނިޓެްއަމ އްސ ލ ތ ކުގ އި ަޚ އްޞ  ަތ ޙްޤީޤުކުެރވޭިއރު ޅޭގޮތުން

ަޚ އްޞ ަ ަމުޅިން ަމިއީ ަމިޖެހެނީ ަދ ންނ ވ ލ ން ައެެހން ަވޭތޯއޭ. ޤ އިމުކުރެވިފ އި

ަކުރިއ ްށަ ަތ ޙްޤީޤުތ އް ަކުޑ ކުދިންެގ ަޤ ބޫލުކުރެވޭތީ. ނޑ ށް ައ ުޅގ  ފ ންނެއްކ މުގ އި

ަ ަޮގތުން ަޤ ބޫލުކުެރވޭ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ައުސޫލުތ ކ ކީ. ަޔުނިޓެއްަގެންދ ންޖެހޭ މިފ ދ 

ަސ ފުކޮށްލ ްނަ ަމ ޢުލޫމ ތ ށްޓ ކ އި ަހ މ  ަެއކ ން ައެހެންނ މ ެވސް، އޮންނ ނެވެސްމެ.

ަ ަމިބިލުގެ ައިތުރ ށް ަމ ޤ މުތ ެކްއެގ70ަަބޭނުންވޭ.ަޭއގެ ަކުރެވޭ ައިތުބ ރު ަމ އްދ  ވ ނ 

ަކުރެޭވަ ައިތުބ ރު ަޤ ބޫލުކުރެވޭ ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ނޑ ށް ައ ުޅގ  ައ ންނ އިރު ވ ހ ކ 

ަމ ޤ މުތ ކެއްަަމ ޤ މުތ ކުގެ ަސ ފުކޮށް ަވ ރ ށް ަމިބިލުގ އި ގޮުތގ ިއ

ަމީހުންނަ  ަތެރެއިން ަމ އިންބ ފ އިްނެގ ަކުޑ ކުދިްނގެ ައ ދެ، ނޑ އެޅިފ ިއވ ކ ން. ކ 

ައ ދިަ ަޓީޗ ރުން ަމުދ އްރިސުންނ  ަބ ލ ހ އްޓ ންޖެހޭ ަކ ންކ ން ައެކި އެކުދިންގެ

ައ  ަލިެޔވިފ ިއވ ީތ ަވ ހ ކ ތ އް ަމީސްމީހުންގެ ަމިފ ދ  ަވ ރ ްށަޑޮކްޓ ރުންނ  ނޑު ޅުގ 

ައިތުބ ުރަ ައ ދެ ަމީހުންނ ކީ ަމިބ އި ަބޭނުންވ ނީ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު އުފ ކުރ ން.ައ ުޅގ 

ަކުޑ ކުދިންނ ަ ަލ ޒިމުކުެރެވންޖެހެއޭ ަފ ރ ތްތ ކ ށް ަތިއްބ ވ  ަމ ޤ މުތ ުކގެ ކުރެވޭ

ަނ ރުހ ުކަ ަނުވ ތ  ަޑޮކްޓ ރ ކު ައެއް ަހުންނ  ަހ ސްފ ތ ލެއްގ އި ަމިސ ލ ކ ށް ގުޭޅގޮތުން

ައެހެންަމުދ އްރިސ ކ ށްަނުވ ތ ަސް ައެކުރ ކ ން ައެއްަމުދ އްިރސ ކު ކޫެލއްގ އިަހުންނ 

ައެކ ްނަވ ގުތުްނަ ަޙ ލ ތެްއގ ިއ ައެނިގއްޖެ ަމުވ އްިޒފ ކ ށްވެސް ަުއޅޭ ައެތ ގ ިއ ނުވ ތ 

ަޤ ނޫނުންަ ައެީއ ަކުރ ޮގތ ށް. ަމ ޖުބޫރު ަގޮތ ްށ ަލ ޒިމުކުރ  ަރިޕޯޓްކުރުން ވ ގުތ ްށ



  

ަބ ޔ ންކޮށް ަސ ފުކޮށް ނޑ އެިޅގެން ަކ މެއްެގގޮތުގ އިަަކ  ަލ ިޒމުކުރ  ަކުރ ން އެއީ

ނޑުަދެކެމޭ.ަ ަބ ޔ ންކުރުމ ކީެވސްަމުހިންމުަކ މެއްކ މުގ އިައ ުޅގ 

ަ

ަވ ގުތު.ަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަމިބިލުަހިތ ދޫައުުތރުަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަބޭނުންވ ނީ. ަދ ންނ ވ ލ ން ަކުރިްނވެސް ަނިންމ ލުމުގެ ނުޑ ައ ުޅގ  ައ ދެ،

ަައ ސްލ މްަަމުޙ ްނމ ދު ައ ދެ ަކުރީގ އި ަމީގެ ަބޭނުންވެއޭ ަދެކެން ނޑު ައ ޅުގ  ައ ހ ރ75ަަުނިމިގެންދ އިރު

ަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަލިބިފ އިވ  ައ ނިޔ  ައެމީހުންނ ށްަަޖިންސީނުފުރެނީސް ަީމހުންނ ށް ަލިބިފ އިވ  ގޯނ 

75ަަ ަފުރުމުންވެސް ަފުދިގެނ92ަަްއ ހ ރު ަތ ޞ އްރ ފު ައ ދެ ަހިސ ބ ށް ައ ހ ރ  ކ ށް

ައިންތިޒ މުައެމީހުން ަބެލޭނެ ައެ ަރިޕޯޓްކުރުމުން ައެކ ން ައިޚްތިޔ ރުގ އި ައ މިއްލ  ނ ށް

ައެހެންަ ަކ މެކޭ. ަުމހިންމު ަވ ރ ށް ަލުމ ކީ ަމ އްދ އެއް ަޤ ނޫނުގ އި ަމި ހ މ ޖެއްސުމ ށް

ަ ަުކއްޖ ކ ށް ައުޭޅއިރު ަމ ދ ރުސ ގ އި ަސްކޫލް ަމިޖެހެނީ ގޮތުްނަޖިންސީދ ންނ ވ ލ ން

ނުކެރިފ އިަެއވ ހ ކ ަދ އްކ ްނަނުކެރިފ އިަހުރެދ ނެ.ަަގޯނ ކުރީމ ަެއކ ންަރިޕޯޓްކުރ ންަ

ަ 92ަައެހެންނ މ ވެސް، ައ ހ ރު 4ަަކ ށް ަނުވ ތ  ަމުއްދ ތެއ2ަަްއ ހ ރު އ ހ ރުގެ

ަބޭނުންވ ނީ.ަ ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަކ މެކޭ ަުމހިންމު ަވ ރ ށް ަދިނުމ ކީ ނ މ ވެސް

ނުޑަދ ންނ ވ ލ ންަބޭނުންވ ނީަމިބިލު ގ އިައ ދެަރުޙުމުެގަނިންމ ލުމުގެަކުރިންައ ޅުގ 

ނޑުަކޮންމެވެްސަ ނޑުަހޯދިަހޯދުމުންައ ދެ،ައ ޅުގ  ވ ހ ކ ައ ންނ ތީ.ަރުޙުމ ކީައ ުޅގ 

ނޑ ށްަެއނގެނީަކުޑ ކުދިންނެްއަ ވ ރ ކ ށްަމިކ މ ަގުޭޅގޮތުންަހޯދިަހޯދުންތ ކުންައ ޅުގ 

ަ ަމީހުން ަަޖިންސީބޮޑެތި ަމުޢ މ ލ ތެއްަޖިންސީގޯނ ކުރ ކ ށް ަކ ހ ލ  ައެއްެވސް ގޮތުން

ނޑުަމިކ މ ަގުޅޭގޮތުންައ ދެަެއމެރިކ ގެަސ ިއކޮލޮޖިކ ލްަކުރ  ކ ށްަނުރުހޭނެއޭ.ައ ުޅގ 

ައެމީހުންަ ަބ ލ އިލިން. ަރިސ ޗެްއ ައޮތް ަހ ދ ފ އި ައެސޯސިޭއޝ ނުން ސ އިކޭޓްރިްސޓް

ައިތުރ ށްަ ަމ އްދ  ައެ ައެހެންކ މުން ަނުރުހޭނެ. ަކުޑ ކުދިންެންއ ބުނ ގޮތުން

ަކ  ަމުހިންމު ަލިޔުމ ކީ ަދެކެން.ަދިރ ސ ކުރުމ ށްފ ހު ނޑު ައ ޅުގ  މެއްކ މުގ ިއ

ަޝުކުރިއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަރ ީއސް.

ަ

ަމިއ ރުވ ނީަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަފުރުޞ ތު ަމިހ ރު ނޑު ައ ޅުގ  ަެމންބ ރު. ަޢިއްޒ ތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަކުރިްނަ ަރ ޝީދ ށް. ައ ޙްމ ދު ަމެންބ ރު ަިޢއްޒ ްތތެރި ަދ އިރ ގެ ހޯރ ފުށީ



  

ަކޮމިޓީ ައެަދ ންނ ވ ލެވުނުއިރު ަމިހ ރު ައެހެންވީމ ، ައިންނެީވ. ަވ ޑ ިއގެން ެއްއގ އި

ަފުރުޞ ތުއ ރުވ ން.ަހޯރ ފުށީަދ އިރ ގެަޢިްއޒ ތްތެރިަމެންބ ރުައ ޙްމ ދުަރ ޝީދު.

ަ

ަޢިްއޒ ތްތެރިަހޯރ ފުށީަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަ ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަކުޅުުދއްފުށީ ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަޝުކުރިއްޔ 

ަވ ރ ްށަަވުން:އ ްޙމ ދުަރ ޝީދުަވ ހ ކ ެދއްކެަ ަމިބިލ ކީ ަހުށ ހ ޅުއްވ ފ އިވ  ަނ ޝީދު ަމުޙ ންމ ދު ައ ލްއުސްތ ޛު މެންބ ރު

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަބިލެއްކ ން ަހުށ ހެޅިފ އިވ  ަވ ގުެތްއގ އި ަމުނ ސ ބު ަވ ރ ށް މުހިންމު

ަމ ސ އްކ ތުންަ ަބުރ  ަވ ރ ށް ަމިބިލު ައެމ ނިކުފ ނު ައެހެންމެ ަހ މ  ފ ހ ގ ކުރ ން.

ަޢިއްޒ ތް ަމި ަހުށ ހެޅުއްވީތިަތ އްޔ ރުކުރ ްއވ  ަސ މ ލުކ މ ށް ަމ ޖިލީހުގެ ތެރި

ަޢިއްޒ ތްތެިރަ ަމި ނޑު ައ ުޅގ  ަނ މުގ ޔ  ައ މިއްލ  ނުޑެގ ައ ުޅގ  އެމ ނިކުފ ނ ށް

ަުޝކުރުވެިރވ ން.ަ ަނ ުމގ އި ަބޭފުޅުންގެ ައެންމެ ަދ އިރ ގެ ަހޮވ ދެއްވި މ ޖިލީހ ށް

ަޖުމްލ ގޮތެއްގަ  ަމިބިލުގެ ަފިކުރުކުރ އިރު ަވިްސނ  ަމެދު ަމިބިލ  ނޑު ަހުރިހ ައ ޅުގ  އި

ނުޑަ ައ ޅުގ  ައެހެންމެ ަދ ންނ ވ ން.ަހ މ  ނޑު ައ ޅުގ  ަވ ރ ށްަރ ނގ ޅޭ މ އްދ ތ އްެވސް

ައިޞްލ ޙުތ ްއަ ަފެނިވ ޑ ިއގ ންނ ވ  ަބޭފުޅުންނ ށް ަޮކމިޓީގެ ަފޮނުވ  ަކޮމިޓީއ ކ ށް މިބިލު

ަފުރުޞ ތެްއގ ިއަ ައ ވ ސް ަމިބިލު ަހުށ ހ ޅ އި ަމ ޖިލީހ ށް ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމި ގެނެސް

ައެހެންެމަފ ސްކޮށްދެއްވު ަހ މ  ަދ ންނ ވ ން. ަވ ހ ކ ވެސް ަތ ީއދުކޮށްދޭނޭ ައެދި މ ށް

ަމުހިންމުަ ަމިވ  ަމިބިލުގ އި ަފިކުރުކުރިއިރު ަިވސްނ  ނޑު ައ ޅުގ  ަމެދު މިބިލ 

ގޯނ ކުރުމ ަެއކުދިންނ ށްައެނޫންވެްސަަޖިންސީކ ންތ އްތ ުކގެތެރެއިންަކުޑ ކުިދންނ ށްަ

ަލިބެމުން ަމުޖުތ މ ޢުގ އި ަލިބެމުންދ  ަބ ލ އިުރަގޮތްގޮތުން ައ ނިޔ ތ ކ ށް ަތ ފ ތު ދ 

ަފިކުރުކުރ ންޖެހޭ.ަ ަިވސްނ  ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމެދު ަޙ ލ ތ  ައޮތް ަމިވ ގުތު މުޖުތ މ ޢު

ަކުރ ަ ައެކ ން ަުކށްކުރުމ ކީ ަކ މ ކީ ައެްއވެސް ަމިއިން ަމިދެންނެީވ ަމިހެން ނޑު އ ޅުގ 

ަހ ރު ަކިތ ންމެ ަކ މެއް. ަމުހިންމު ަވ ރ ށް ަހުއްޓުން ައެކ ން ައ މިއްލ އ ށް ކ ށިަބ ޔ ކު

ަވިސްނުްނަ ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ަހެދިކ މުގ އިިވޔ ސް ަމ ޖިލީހުން ަމި ޤ ނޫނުތ ކެއް

ަކުރުުމެގަ ަކ ން ައ ދި ަދުރުކުރުމ ށް ަމިކ މުން ަމީހުން ަކުރ  ަމިކ ން ބ ހ އްޓ ންޖެހޭ

ަުހއްޓުވ ްނަ ަމިކ ންތ އްތ އް ަފ ރ ތުން ައ ވ ށްޓެރިްނގެ ަދިިރއުޭޅ ައެތ ނެްއގ އި ކުރިން

ަމުޖު ަމުހިންމުކ ންަމ ސ އްކ ތްކުރުްނވެސް ަެއއްބ ރުލުން ައެއްބ ިއވ ންތ ކ މ  ތ މ ޢުގެ

ަހުރެގެްނަ ަޙ ލ ތުގ އި ަކުޑ ކުއްޖެއް ައެހެންމެ ަހ މ  ަފ ހ ގ ކުރ ން. ނޑު އ ޅުގ 

ަގޮތުންަ ަހެދިފ އިހުރި ަގ ވ އިދުތ ްއ ަބ އެްއ ަޤ ނޫނުތ ކ  ަބ ެއއް ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 



  

ަކުރ މުން ަކުރ މުން ަކުށް ަހުެރގެން ަޙ ލ ތުގ އި ަަކުޑ ުކއްޖެްއގެ ަގޮސް 75ަކުރ މުން

އ ހ ރުަވ ންދެންަކުށްަކޮށްަބޮޑުަމީހ ކ ށްަވެަދެންައެކުއްޖ ައ ނެއްކ ަކުޑ ކުދިންނ ްށަ

ނޑުމެންެގަ ައ ުޅގ  ަމިއ ދު ަޙ ލ ތ ކީެވސް ަދ  ަބ ދ ލުވ މުން ަގޮުތގ އި ަމީހެްއގެ ގޯނ ކުރ 

ަޢިއްޒ ތްތެިރަ ަނެތް. ަދެންނެޭވކ ްށ ނޑ ކ ށް ައ ުޅގ  ަޙ ލ ތެކޭ ަމ ދު މުޖުތ މ ޢުގ އި

ނޑުމެންނ ށްަމިއ ދުަމިަހުށ ހެޅިަރ އީ ނޑުަމިހެންަމިދެންނެވީަމިައ ޅުގ  ސް،ައ ޅުގ 

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ަރ ީއސް، ަޢިއްޒ ތްތެރި ަބ ލ އިރު ަބިލ ށް ަމިދ  ބ ޙުސްކުރ ވެމުން

ަކުްށަ ަހުރެ ަޙ ލ ތުގ އި ަކުޑ ކުއްޖެ ައެނގިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ނެ ަބޭފުޅުންނ ށްވެސް އެންމެ

ަ ަގޮސް ަދ75ަެކުރ މުން ަހ ދ ައ ހ ރުވުމުން ަމީހ ކ ށް ަރ ނގ ޅު ައެކުއްޖ  ން

ަމިބިލުަ ައެހެންމެ ަހ މ  ަނެތް. ަނެރެވޭކ ށް ަމުޖުތ މ ޢ ކ ށް ނޑުމެންނ ކ ށް އ ޅުގ 

ނޑުަވ ރ ްށަ ކޮމިޓީއ ކ ށްަގޮސްަކޮމިޓީގެަމ ރުޙ ލ ގ އިަބ ޙުސްކުެރވެމުންދ ިއރުައ ޅުގ 

ަޤ ނޫނ ަދޭތެރޭގ އިަވ ރ  ަބެހޭ ަކުޑ ކުދިންެގަޙ އްޤުތ ކ  ައެދެން ަފުންކޮްށައ ދޭހ އެކު ށް

ަފުރ ތ މ ަ ައެންމެ ަމިދެންނެވީ ނޑު ައ ޅުގ  ަމިހެން ަރިޢ ޔ ތްކުެރްއވުން. ވިސްނ 

ަކުރ މުންަ ަކުށް ަދެންނެވިހެން ަކުރިން ނޑު ައ ުޅގ  ަހުެރގެން ަޙ ލ ތުގ އި ކުޑ ުކއްޖެްއގެ

ަމިަ ަގޮތ ކ ށް ަކުޑ ކުއްޖ އ ްށަކުށްކުރ  ަހުރެގެން ަޙ ލ ތުގ އި ަމީހެއްގެ ަބޮޑު ަދެން ގޮސް

ނޑުމެންގެަމުޖުތ މ ޢުަބ އްޓ ންވ މުންދ ތީަމިކ މ ަހިތ މ ކޮށްަދެރ ވަ ޤ ނޫނުތ ކ ައ ޅު ގ 

ނޑުަދ ންނ ވ ންަމިހ ރުަމިަމުޖުތ މ ޢުގ އިަކުޑ ކުިދންގެަފ ރ ތުންަބޮޑެތިަ ޙ ލުައ ޅުގ 

ަމިދެންނެވީަ ަމިހެން ނޑު ައ ުޅގ  ަކުޑ އެއްނޫނޭ. ައ ނިޔ ވެސް ަލިބެމުންދ  މީހުންނ ށް

ަމިސ ލ ކ ށް ަޙ ލ ތުގ އި 79ަަަކުޑ ކުދިްނގެ ަކުދިންެގ77ަައ ހ ރ  ަދޭތެރޭގެ އ ހ ރ 

ަ ަމިކިޔ  ައުމުރޭ ަބޮޑެތި ަލިބެމުންދަ 75ަފ ރ ތުން ަބޭފުޅުންނ ށް ަމ ތީގެ އ ހ ރުން

ަބިލ މެދުަ ަގެންގޮސް ަކޮމިޓީއ ކ ށް ަމިބިލު ަިމހެންކ މުން ަބޮޑު. ަވ ރ ށް އ ނިޔ ވެސް

ަނުކުތ އ ްށވެ ަމިދެންނެވި ަނިންމެމުންދ އިރުގ އި ަގޮތްތ ކެއް ަވިސްނ ަރިޢ ޔ ތްކޮށް ސް

ަޢިއްޒ ތްތެރިަ ައެހެންމެ ަހ މ  ަޤ ބޫލުކުރ ން. ނޑު ައ ުޅގ  ރިޢ ޔ ތްކުރ ްއވ ނޭކ މުގ އި

ަިމަ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ައ ލ ވުުމން ަކ ންތ އްތ ކެއް ަނުބ އި ަމުޖުތ މ ޢުގ އި ަމި ރ އީސް،

ައ ސ ުރަ ަނުރ ނގ ޅު ަެއކ މުެގ ަރ އްޔިތުންނ ށްެވސް ައެންމެ ަދިރިއުޅޭ މުޖުތ މ ޢުގ އި

ަމިހެންކ  ައެންމެހ އިަފޯރ ނެ. ަމ ޖިލީހުގެ ަޢިްއޒ ތްތެރި ަމި ނޑު ައ ޅުގ  މުން

ަވީހ ވެސްަ ަމިބިލު ަދ ްނނ ވ ން ައ ދޭހ އެކު ަވ ރ ށް ައ ރިހު ަމެންބ ރުންގެ ޢިއްޒ ތްތެރި

ނޑުމެންެގަމިަލޮބުވެތިަޤ އުުމެގަ އ ވ ހ ކ ށްަފ ްސކޮށްދެްއވ ވ ަމިބިލުގެަފ އިދ ައ ޅުގ 



  

ަ ަސ ލ މ ތް ަރ ްއޔިތުންނ ށް ައެންމެހ ިއ ަިދއުމ ށްޓ ކ ްށަދިރިއުޅޭ އ އްސޭިރއ ކ ށް

ނޑުަ ައ ޅުގ  ަފ ސްކޮްށދެއްވުމ ކީ ައ ވ ހ ށް ަވިސްނ ވ  ަކ މ މެދުގ ިއ ަމުހިންމު މިބިލުގެ

ަިޢއްޒ ތްތެިރަ ަުޝކުރިއްޔ  ައެދުމެކޭ. ައެދޭ ައެއްކޮށް ައިޚްލ ސްތެރިކ މ  ައ ދޭހ  ވ ރ ށް

ަރ އީސް.

ަ

ަރ ީއސްަވެލިދޫަދ އިރ ގެަެމންބ ރުަޢ ލީ ަިޢއްޒ ތްތެރި ަޢިއްޒ ތްތެރިަޝުކުރިއްޔ  ަމ ޖިލީހުގެ ަމި ަފުރުޞ ތ ށް. ަދެއްވި

ަނ ޝީދުަަމުޙ ްނމ ދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި ަދ އިރ ގެ ަދެކުނު ަކުޅުދުއްފުށީ މެންބ ރު

ަރ އްޖެއ ށްަ ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަމިވ ގުތު ަބިލ ކީ ަމުހިންމު ަމި ހުށ ހ ޅުއްވ ފ ިއވ 

ހިންމުަބިލެއް.ައ ދިަހ މ ައެހެންމެަމިބިލުައެމ ނިކުފ ނުައެންމެންނ ށްވެސްަވ ރ ށްަމު

މިހ ގިނ ަމ ޢުލޫމ ތުތ ކ އެއްކޮްށަމިހ ަތ ފްޞީލުކޮށްަމިކ މ ަގުޅޭަގިނ ަކ ންތ އްތ ކެްއަ

ަމ ޖިލީހ ށްަ ަމި ަމިބިލު ަތ ފްޞީލުކޮށް ަމިހ  ަހިމ ނުްއވ ފ ިއވ ީތ މިބިލުގ އި

ަ ައ ދި ަމ ސ އްކ ތ  ަމި ަކޮށްދެްއވ ފ ިއވ  ަމ ޖިލީހ ށްަފޮނުވ ފ އިވ ީތ ައެހެންމެ ހ މ 

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަޝުކުރުދ ންނ ވ ން. ައެފ ރ ތ ށް ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ފޮނުއްވިކ މ ށްޓ ކ އި

ަމިބިލުަ ައ އިުރގ ިއވެސް ައ ތްމ ްއޗ ްށ ައެންމެންގެ ނުޑމެން ައ ޅުގ  ަމިބިލު ދ ންނ ވ ނީ

ަމިބިލުގ އިަ ައ ދި ަގޮތ  ަޢ މ ލުކުރ ނެ ަބެހޭގޮތުން ަމިބިލ  ަތ ފްޞީލުކޮށް ަވ ރ ށް މިވ ނީ

ހިމެނިފ އިވ ަކ ންތ އްތ ކ ައ ިދަހ މ ައެހެންމެަކުޑ ކުދިންނ ށްަދިމ ވ ަމ އްސ ލ ތ ުކެގަ

ަހިމ ނުއްވ ފ އޭ.ަ ަތ ފްޞީލުކޮށް ަވ ރ ށް ަގެްނދ ނެގޮތް ަކުރިއ ށް ކ ންތ އްތ އް

ަމ ޖިލީހ ށްަ ަމިބިލު ަނުވެ ަލ ސްތ ކެއް ަނުނ ގ  ަދުވ ސްތ ކެއް ަމ ގިނ  އެހެންކ މުން

ަޤ ނޫނ ކ ްށވެ ަމިބިލު ައ އުމ ކީަބ ލ އިގ ނެ ަމުޖުތ މ ޢ ށް ނޑުމެން ައ ުޅގ  ގެްނގޮސް

ަހިތުގ ިއަ ައެންމެންގެ ނޑުމެްނގެ ައ ޅުގ  ަނޫނީ ަކުރިމ ތީގ އި ނޑުމެްނގެ ައ ޅުގ  މިހ ރު

ަ ަކުޑ ކުދިންނ ށް ަބިރު ައ ނިޔ ަޖިންސީމިއޮތް ަނޫނީ ަހ ނިކ  ައެލިބޭ ގޮތުން

ަބ  ަމުހިންމު ައ އުުމގެ ަހުއްޓުމ ކ ށް ަބޮޑު ަހުއްުޓވުމ ކ ްށ ޔ ކ ށްަމިކ ންތ އްތ އް

ަކޮށްަ ަމ ޖިލީހުން ަމި ައ ވ ހ ކ ށް ަވީހ ވެސް ަމ ސ އްކ ތް ަމި ވެގެންދ ނެ.ައެހެންކ މުން

ަމުހިންމުަ ައެންމެ ައޮތް ަމިއ ދު ައެންމެންނ ށް ނޑުެމން ައ ޅުގ  ައެއީ ނިންމުމ ކީ

ަ ަޤ ނޫނުއ ސ ސީގ އި ައ ދެ، ަކުޑ ކުދިންނ ިއ02ަަކ ންތ އް. ަމިވ ނީ ަމ އްދ ގ ިއ ވ ނ 

ަމުޖުތ  ަކުދިންނ ށް ަފ ރުދުންނ ަޅ ފ ތުގެ ަވ ިކވ ކި ައ އިލ އ  ަމ އިންބ ފ އިންނ  މ ޢ 

ަދޭންޖެހޭނެކ މ ށް.ަ ަޙިމ ޔ ތް ަރ ްއކ ތެރިކ މ  ައ ދި ައެހީތެރިކ މ  އެކުދިންނ ށް



  

ނޑުމެންގެަމިަ ައެންމެންގެަމ ސ އްކ ެތއް.ައ ޅުގ  ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  އެހެންކ މުންަމިއީ

ަމި ަކުއްޖ ކު ައެ ަކުއްޖ ީކވެސް ަކޮންެމ ައުފ ްނވ  ދުނިޔެއ ށްަަރ އްޖެއ ށް

ަކުއްޖެްއކ މ ށްަ ައ ންނ  ަދުނިޔެއ ށް ަމި ަތ އްޔ ުރވެގެން ައެިދގެން ގެނެއުމ ށްޓ ކ އި

ަެއކުއްޖެްއެގަ ައ އުމުން ަދުިނޔެއ ށް ައެުކއްޖ ކު ައެހެންމެ ަހ މ  ައ ދި ހެދުމ 

ައ ތްތ ްއަ ައެހީތެރިކ މުގެ ައެންމެންގެ ަތިބި ަެއހީތެރިވ ން ައ ދިވެސް މ އިންބ ފ އިންނ 

ަފޯރު ަވެގެންައެުކއްޖ ކ ށް ަމީހ ކ ށް ަބޮޑު ަގޮސް ަޅ ފ ތުން ަބޮޑުކޮށް ައެކުްއޖ ކު ކޮށްދީ

ައެންމެންވެްސަ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ައ ދި، ަކ ންތ އް. ަމުހިންމު ައެންމެ ައެއީ ދިއުމ ކީ

ަވ ރ ްށަ ަވ ހ ކ ދ އްކ ން ަމ އްސ ލ އެްއގ ިއ ަމިފ ދ  ަޙ ޤީޤ ތުގ އި ަކ ންތ އް. ބޭނުންވ ނެ

ަޢިއްޒ ތް ަގިނ  ަވ ރ ށް ަމ ޢުލޫމ ތުތ ކެއް ަދ އްކ ން.ަގިނ  ަބޭނުންފުޅުވ ނެ ަމެންބ ރު ތެރި

ަިމަ ަހިއެއްނުވޭ ނޑ ކ ށް ައ ުޅގ  ަވ ުގކޮޅެްއގެތެރޭގ އި ަުކޑ  އެހެންނ މ ވެސް،

ނޑުަ މ ޖިލީހުގެތެރޭގ އިަވ ހ ކ ދ ްއކ އިގެންަގޮތެއްަނިންމޭނެހެން.ައެހެންވެގެންައ ުޅގ 

ަވ ހ ކ ދެ ަފޮނުވ ން ަކޮމިީޓއ ކ ށް ަބ ލ އިގ ނެ ަމި ަދެންނެވިހެން ަބޭފުޅުންނ ަކުރިން ްއކި

ައ ސްލުތ ްއަ ަމިބިލުގެ ައެބ އޮތް ަބ ލ އިރުގ އި ަމ ްޤޞ ދުތ ކ ށް އެއްބ ްސވ ނީ.ަމިބިލުގެ

ައެހެންމެަ ަހ މ  ައ ދި ައެބ އޮތް. ަހިމ ނ ފ އި ަމިބިލުގ އި ައެބ އޮތް. ނޑ އ ުޅއްވ ފ އި ކ 

ަމީހުންނ ށްަ ަކުށްކުރ  ައ ިދ ަޤ އިމުކުރުމ ށ  ަމ ޙ އުލެއް ަރ އްކ ތެރި އެކުދިންނ ށް

ައ ދިައ ދ ބު ަބޭތިއްބުމ  ަގޮތެއްގ އި ައެކ ހެރި ައެމީހުން ައެހެންމެ ަހ މ  ައ ދި ދިނުމ 

ަޤ ބޫލެްއަ ައެްއޗެތި ަުބނ  ަކުޑ ކުދިން ައެ ަބުނެވެނީ ަމި ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  މިހ ރު

ަކ ހ ލ ަ ައެްއވެސް ަދ ނީ ަމ އްސ ލ ތ ކުގ އި ަމިކ ހ ލ  ަގިނ ފ ހ ރ ށް ނުކުރެވެޭއ.

ަފ ރ ތްތ އް ަުކރ  ައެކ ން ައ ދ ބެއްަނުލިބިަަސ ބިތުކ މެއްަނެތި ދ ނީައެއްވެްސަކ ހ ލ 

ައެބ ހުރިަ ަތ ފްޞީލުކޮށް ަވ ރ ށް ަބިލުގ އި ަމި ައެހެންކ މުން ަދ ނީ. ަފްރީވެގެންނޭ ހ މ 

ކުޑ ކުދިންނ ށްަހެކިބ ސްަދެވޭެނައ ދިައެކުދިްނގެަހެކިބ ސްަޤ ބޫލުކުރެވޭނެަގޮތްތ އް.ަ

ަރ އްކ ތެރިކ ންދޭެނގޮތްތ އްަ ައެކުދިންނ ށް ައެހެންމެ ަހ މ  ނޑ އެޅިފ އިޭވ.ައ ދި ަކ  ެވސް

ައެންމެބޮުޑަ ަުހއްޓުވުމ ކ ްށ ަކ މެއް ަޤ ބޫލުކުރ ގޮުތގ އި ައެންމެންވެްސ ނޑުމެން އ ޅުގ 

ައެހެންނ މ ވެސްަ ަހުރިހ ކ މެއްނޫން. ަހުއްޓުމުގެ ައެކ މެްއ ަދިނުމ ކީ އ ދ ބެއް

ައެބ ހުރި.ައޭގެތެޭރގ ިއަ ަކ ންތ އްތ ެކއް ަބ އިވ ރު ަވ ރ ށް ައ ންނ ންޖެހޭ އެއ އިުގޅިގެން

ަހ މަ އ  ައ ދި ަސްކޫލްތ ކުގ އ އި ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  ަދ ންނ ވ ލ ނ ން. ނޑު ޅުގ 

ައ ދިަ ަމީޑިއ އ އި ަމެދުވެިރކޮށް،ަދ ުއލ ތުގެ ަބޭރުގ އ ިއަމީޑިއ ތ އް އެހެންމެަސްކޫލުން



  

ަހޭލުންތެރިކ މުގެަ ަގޮތުން ަމިކ މ ބެހޭ ައެބ ޖެހޭ ަމީޑިއ ިއންވެސް ަފ ރ ތްތ ކުގެ އ މިއްލ 

ަމ ޢުލޫމ ތުތ ކެއްަ ައެކ ށީގެންވ ަަގިނ ގުނ  ަުކޑ ުކދިންނ ށް ޙިއްސ ކުރ ން.

ަމިކ މ ބެހޭަ ަމީހުންނ ށްވެސް ަބޮޑެތި ަހ މ އެހެންމެ ައ ދި މ ޢުލޫމ ތުތ ކ އި

ނޑުމެންަވ ރ ށްަފުޅ ދ އިރ ގއެްއގ އިަ ހޭލުންތެރިކ މުގެަމ ޢުލޫމ ތުތ އްައެބ ޖެހޭައ ުޅގ 

ަމިހ ރ ށް ަމިހ ރުން ަހ މ  ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަކެމްޕޭނެއް ަމިފ ދ  ހިންގ އިގެްނަަފ ތުރ ން.

ަމިފ ދަ  ަމީހުންނ ކީ ަތެެރިއން ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ައެބ ގެންދ ންޖެހޭ. ކުރިއ ށް

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ަހީވ ފ ދ ޮގތ ކ ށް ަބިރު ަބިރުވެތިވ ފ ދ  ަމީހުންނ ށް ަކުރ  ކ ންތ އްތ އް

ަމީހުންނ ށްަ ައ ދި ަދ ރިންނ ށ އި ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ަގެނެސްދީ ަމ ޢުލޫމ ތުތ އް އެބ ޖެހޭ

ަޚ އްޞ ގޮެތްއގ އިައުނގ ންނ އިދޭ ަމެދުވެިރެވގެންދ އިުރގ އި، ަކ ްނތ އްތ އް ަމިފ ދ  ން.

ަ ަމިމ ހުގެ ަހިތ މ ވެިރ77ަަމިދިޔ މ ހު، ަކުރިމ ތިވި ނޑުމެންނ  ައ ުޅގ  ަދުވ ހު ވ ނ 

ަދިޔ ަ ަދޫކޮށްފ އި ަދުނިޔެ ަކުއްޖ ކު ަތުއްތު ަތުއްތު ަވ ރ ށް ޙ ދިސ އެްއގ އި

ަބ ލ އިރު ަެއމ އްސ ލ  ަޙ ޤީޤ ުތގ އި ަބ ލ އިރުގ ިއވެސްަމ އްސ ލ ިއގ އި ގ އި،ައެކ ްނތ އް

ަމ ޢުލޫމ ތުތ އްަ ަވ ރ ށްގިނ  ައެނގެމުންދޭ، ައެބ  ަބެލީމ  ައެކ ންތ އް އެބ އުޭޅ،

ަލިބިގެންދޭ.ަމިހެންަމިދ ންނ ވ ނީ،ަމިކ މ ...ަ

ަ

ަވ ގުތު.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ައ ދިަވެލިދޫަދ އިރ ގެަެމންބ ރުަޢ ލީަ ަވ ރ ށްބޮޑ ްށ، ަހ މ ވީތޯ. ަދ ންނ ވ ލ ނ ން.ަވ ގުުތ ައެްއޗެއް ަކުޑ ުކޑ  ަހ މ 

ަަަމުޙ ްނމ ދުަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަދ ންނ ވ ނީ،ަކުޑ ުކދިންނ ށް ނުޑ ަޚ އްޞ ަަޖިންސީއ ޅުގ  ަމި ަީމހުންނ ށް ގޯނ ކުރ 

ަ ައެ ަހ މ އެހެންމެ ަބިލޭ. ަހެދިފ އިވ  ަޢ މ ލުކުރުމ ށްޓ ކ އި ަމި ަޖިންސީައުސޫލުތ ކ ކުން

ަކުޑ  ައެްއގޮތ ށް ަހ މ  ަހ މަ ަގޯނ ކުރުމ އި ަފ ރ ތްތ ކ ށްވެސް ަކުރ  ައ ނިޔ  ކުދިންނ ށް

ަހުށ ހެޅިފ އިނެތީމ ަ ަމިބިުލގ އި ައެބ އިތ އް ައެހެންކ މުން ައ ދ ބުދޭންޖެހޭ. ހ ރުކ ށިކޮށް

ައ ންނ އިރުގ ިއަ ަރ ނގ ޅުެވގެން ަބިލު ަގޮްސގެން ަކޮމިޓީއ ކ ށް ަދ ންނ ވ ނީ ނޑު އ ޅުގ 

ަކުޑ ކުދިންނ ށްަފުރިހ މ ަރ އްކ ތެރި ައެއީ ގޮތުންނ ިއަަޖިންސީކ މެއްެދޭވނީައެބ އިތ އް

ަލިބޭަ ައެކުދިންނ ށް ައ ނިޔ ތ ކ އި ަމިކުރ  ަމީހުން ަގޮތްގޮތުްނ ައެހެންވެސް އ ދި

ަމިބިލުގ އިަ ައެބ ިއ ަވެގެްނކ މ ށްވ ތީ ަކ ންތ އްތ އް ަނުލިބޭނެގޮތ ކ ްށ ގެއްލުންތ ކ އި

ަެއވ ހ ކ ަ ައެދޭކ މ ކ ށްވ ތީ، ނޑު ައ ުޅގ  ަހ މ ގ އިމުވެސް ހިމެނިފ އިއޮތުމ ކީ



  

ަޢިއްޒ ތްތެރިަދ  ަދެން ަފުރުޞ ތ ށް. ަެދއްވި ަުޝކުރިއްޔ  ަވ ރ ށްބޮޑ ށް ންނ ވ ލީ.

ަބިލ ބެހޭގޮތުންަ، ރ އީސް ނޑު ައ ުޅގ  ަދެއްވ ކ ުމގ ިއވ ނ މ  ަފުރުޞ ތެްއ ދެވ ނ 

ަދ ންނ ވ ންައޮތްައެްއެޗއްަކުިރއ ށްގެންދ ނ ން.ަޝުކުިރއްޔ ަިޢއްޒ ތްތެރިަރ ީއސް.

ަ

ަޝުަފޭދޫަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުައ ލްހ ންަ ައ ދެ` ަރ އީސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ނޑުމެން، ކުިރއްޔ  ައ ޅުގ  ަަމި

ަަަަފ ހުމީަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަކުޑ ކުދިންނ ށް ަބިލު، ަޚ އްޞަ ަޖިންސީމިބ ހުސްކުރ މުންދ  ަމެދު ގޯނ ކުރ މީހުންނ 

ަޙ އްޤ ިއަ ަކުޑ ކުދިންގެ ަޙިމ ޔ ތްކުރ ންއުޅޭ ަމި ަބިލުގެ ަޢ މ ލުކުރުމުެގ އުސޫލުތ ކ ކ ށް

ަދެވެ ަމިކުށ ށް ަޤ ބޫލުކުރަ އ ދި ަކޮްނމެހެންވެސް ނޑު ައ ޅުގ  ަމިއީ ައ ދ ބ ކީ ންއުޅޭ

ަމިފ ދަ  ަބޭނުންވ ނީ، ަދ ންނ ވ ލ ްނ ނޑު ައ ޅުގ  ައެހެންނ މ ެވސް ކ ންތ އްތ ެކއް.

ަފެށުމުގ އިަ ަހިނގ ން ަމި ަމިކުއްލިގޮތ ކ ށް ަހުށ ހެޅިގެން ަމ ޖިލީހ ށް ބިލެއް

ަޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި ނޑު ައ ޅުގ  ައެބ ެވއޭ. ަމިހ ރުަަސ ބ ބުތ ކެްއވެސް ަމިބިލު، ިމހ ރު

ައިހ ކ ށްދުވ ހުަ ަދ ދި ަމިޖެހުނީ، ައ ންނ ން ަމ ޖިލީހ ށް ަކުއްިލއ ކ ށް މިމ ސްރ ޙުގ އި

ަ ަދިޔ ަަޖިންސީކުޑ ުކއްޖ ކ ށް ަމ ރުވެގެން ައެުކްއޖ  ަކުެރިވގެން ޯގނ ތ ކެއް

ަމިއޮތީ.ަ ައ އިްސސ  ަމ ޖިލީހ ށް ަމިބިލު ނޑުމެން ައ ޅުގ  ައެރޫުޙގ އި މ އްސ ލ ިއގ އި

ނޑުމެންައެހެންނ މ ވެ ައ ުޅގ  ަިމއ ދު ަޤ ބޫލުކުރ ގޮުތގ އި ނުޑ ައ ޅުގ  ސް

ަނިޒ މުވެްސަ ަޢ ދުލުގެ ަޖިނ ޢީ ަދިވެހިރ އްޖޭގެ ަމިގެންދ ނީ މިމ ސ އްކ ތްކުރ މުން

ނުޑަ ައ ޅުގ  ަވ ުރގ ދ ކުރުމ ށްކ މ ށްވ ތީ ަފުޅ ދ އިރ ެއްއގ އި ތ ންކޮޅެއް

ަހިމެނެންޖެހޭނީ ަބ އިތ ކެއް ަކުށ ކ ބެހޭ ަމިފ ދ  ދިވެހިރ އްޖޭގެަަޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި

ނުޑަ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގ އި.ައެހެންީވމ ،ަމިއ ށްައެންމެަފުރިހ މ ކ ންައ ންނ ނީައ ޅުގ 

ަެހއްކ ބެޭހަ ަދިވެހިރ އްޖޭގެ ައ ދި ަވ ދެގެން. ަތެރެއ ށް ަޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ ދެކޭގޮތުން

ަވ ރ ށްަ ނޑު ައ ުޅގ  ަކޮންމެއ ކ ްސ ަހ ުރދ ނ ކުރެވިގެން. ައިތުރ ށް ޤ ނޫނުވެސް

ަުކޑ ކުދިންނ ށްަތ އީދުކުރ  ައ ދި ަގޯނ ކުރުމ ިއ، ަކުޑ ކުދިންނ ށް ަޤ ބޫލުކުރ ްނ ައ ދި ން

ަވ ރ ށްަޖިންސީ ައ ނިޔ ވެިރވުމ ކީ ަގޮތްގޮތުންވެސް ަެއހެނިހެން ައ ދި ގޮތުންވެސް

ަބ ލ ންޖެހިފ އިަ ަމިހ ރު ަމިރ އްޭޖގ ިއ ަކުށެއްގޮުތގ އި ައ ދ ބުދެވެންޖެހޭ ހ ރުކ ށިކޮށް

ަހުށ ހެ ަބިލު ަމި ައެހެންވީމ ، ަޢިއްޒ ތްތެިރަމިއޮތީ. ަދ އިރ ގެ ަކުޅުދުއްފުށީ ޅުއްވި

ަހ މ ަ ަޙ ލުވެސް ަުޝކުރުދ ންނ ވ  ނޑު ައ ޅުގ  ަނ ޝީދ ށް ަމުޙ ންމ ދު މެންބ ރު

ައެީއަ ަވ ގުތ ކީ ަހިނގ  ަކުށެއް ަކޮންމެ ަމިފ ދ  ަރ އްޖޭގެ ަބޭނުންވ ނީ، ފ ހ ގ ކޮށްލ ން



  

ަވ ގުުތކ މ ކ ށް.ަ ަހ ދ ންޖެހޭ ަޤ ނޫނެއް ަޤ ބޫލެއްނުކުރ މޭ ނޑު ައ ޅުގ  މ ގުމ ތީގ ިއައ ދި

ަފ ހ ރ ކުަ ައެޅޭ ަތ ނެްއގ ިއަ، ވ ޅިެއއް ަނުވ ތ  ަމ ގުމ ތީގ އި ަކޭސްެއއް ަރޭޕް ނުވ ތ 

ަވިކްޓިމްއ ކ ްށަ ަހިމެނޭ ައެޙ ދިސ އެްއގ ިއ ައެކ މ ބެހޭގޮތުން ަވ ގުތ ކީ ަކޮންމެ ހިނގ 

ަމ ސ އްކ ތްކުރ ންޖެހޭަ ަހ ދ ން ަޤ ނޫނެއް ަނ މުގ އި ަމީހ ގެ ަކުށްކުރި ނުވ ތ 

ައ ޅުަ ަމިފ ދަ ޙ ލ ތެއްކ މ ކ ށް ަޤ ބޫލުކުރ ނީ ނުޑ ައ ުޅގ  ަޤ ބޫލެއްނުކުރ ން. ނޑު ގ 

ަރ ްއޔިތުންަ ައ ދި ަޙިމ ޔ ތްކުރުމ ށްޓ ކ ިއ ަޤ އުމު ަކުށްތ ކުން ސީރިއ ސް

ނޑުމެންެގަ ައ ޅުގ  ަޕީނ ލްކޯޑް، ނޑުމެްނގެ ައ ުޅގ  ޙިމ ޔ ތްކުރުމ ށްޓ ކ އި

ަދެން ަމ ސ އްކ ތްކުރ ންޖެހެއޭ. ަހ ރުދ ނ ކުރ ން ައިތުރ ށް ަޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު

ަކޮންސެންޓްރޭޓްަ ަހ މ އެކ ނި ަމިބިލުގ އި ަބ ލ ލ އިރުގ އި ަމިބިލ ށް ޖުމްލ ގޮތެއްގ އި

ަ ަުކޑ ުކދިންނ ށް ައެކުށ ްށަަޖިންސީކުރ ްއވ ފ އިމިއޮީތ، ގޯނ ކުރުން،

ަވ ރ ށްަ ަމ ސ އްކ ތްތ އް ަބިލުގެ ަދ ންނ ވ ންޖެހެނީ އ ދ ބުދިނުމ ށްކ މ ށްވ ތީ،

ަރ  ައެތުރިފ އިވ ގޮްތވެސް ަވ ރ ށް ަމީގ އިަފުރިހ މ އޭ. ަެއހެންނ މ ވެސް ނގ ޅޭ.

ަހިމެނިފ ިއަ ަހެކިތ ކެއް ަބ ލ އިުނގ ންނ  ަހެކި، ަކޯޓުތ ކުގ އި ަޝ ރުޢީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ައިތުރ ށްަ ަޤ ނޫނު ަހެއްކ ެބހޭ ަބޭނުންވ ނީ، ަދ ންނ ވ ލ ން ނޑު ައ ުޅގ  ހުރުމ އެކު

ނޑުމެންަކުރ ންޖެހޭކ މެކޭ.ަމީގ އިަބ ެއއްަހެކި ތ ްއަހ ރުދ ނ ކުރުމ ކީވެސްަމިއީައ ުޅގ 

އެބ ހުރި.ަސ އިންޓިފިކްަބ އެްއކ ހ ލ ަހެކިތ އް،ަފޮރެންސިކްަހެކިތ އްަބޭނުންކޮށްގެންަ

ަބޭނުންވ ނީ،ަ ަދ ްނނ ވ ލ ން ނޑު ައ ުޅގ  ަުހށ ހެޅިފ އި. ަސ ބިތުކުރުމ ށް ަކުށް މި

ަކުށެްއަ ައެްއވެސް ަމ ްޙކ މ ެއއްގެ ަމ ޙްކ މ އެއްގެ ަޝ ރުޢީ ައެްއވެސް ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ަމިބ ވ ތު ަކުށްތ ކެއްވެްސަސ ބިތުކުރ ން ަހުރިހ  ަބޭނުންކުރ ކ މ ށްވ ނ މ  ަހެިކތ އް ގެ

ައެހެންވެަ ައޮްނނ ންޖެހޭނެއޭ. ަފުރުޞ ތު ަބޭނުންކުރުމުގެ ަމިހެކިތ އް ސ ބިތުކުރުމ ށް

ަޤ ބޫލުކުރ ީނަ ނޑު ައ ޅުގ  ަހުރީތީ ަހިމެނިފ އި ަެހކިތ އް ަމީގ އި ަނޯންނ ތީ އެގޮތ ށް

ަިދވެހިރ އް ަދެންެނވިފ ދ އިން ަކުރިން ަޤ ނޫނެއްެގައ ނެއްކ ވެްސ ަހެއްކ އިބެހޭ ޖޭެގ

ަެއއްޗ ކ ށްެވގެްނަ ަލ މެހިފ އިވ  ައެއްޗ ކީ ަމިހުރިހ  ަހ ރުދ ނ ކުެރވިގެްނ ސިފ ތ ކެއް

ަމިބިލުގ ިއަ ަހ މ އެއ ެއކު ަދެން ަފުރިހ މ ކުރުން. ައިޖުރ ތު ަޖިނ ޢީ ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ަޤ ނޫނުއ ސ  ަިދވެހިރ ްއޖޭގެ ައ ނެްއކ މ ކީ، ަފ ހ ގ ކޮށްލ ންބޭނުންވ  ނޑު ސީެގައ ޅުގ 

ަ ަމިބިލުގެ ަިހފެހެއްޓުމ ށް ަޙ އްޤުތ އް ަބ ެއއް ަހިމެނިފ އިވުން.1ަަދީފ އިވ  ަބ އިގެ ވ ނ 

ަ ަފ ހ ގ ކޮްށލ ންޖެހޭ، ަޚ އްޞ ކޮށް ަޙ އްޤ94ަަުވ ކިން ަހ ނުހުރުމުގެ ަމ އްދ ގ އި ވ ނ 



  

ަޤ ނޫނުއ ސ ީސގ އިަ ަވ ހ އ ކީ، ަބޭނުންވ  ަދ ންނ ވ ލ ން ައޮންނ ތީ. ހިފ ހ އްޓ ފ އި

ަެއއްވެަ ަިނގުޅ އިގ ތުމ ީކަޔ ޤީންކޮށްދޭ ަެއއްކޮށް ަޤ ނޫނ ކުން ަމިގޮތ ކ ށް ަޙ އްޤެއް ސް

ަކުުށގެަ ަޤ ބޫލުކުެރވޭނެކ މެއްނޫނޭ. ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  ަނިޒ ެމއްގ އި ަދުސްތޫރީ އެއީ

ަމުޖުތ މ ޢުަ ަރ ްއޔިތުންނ އި ަކުށުން ަކިތ ންމެަސީިރއ ސްކ މެއްވިޔ ސް،ައ ދި މިންވ ރު

ަސީ ަކިތ ންމެ ަމިންވ ރު ަދ އުލ ތުގެަޙިމ ޔ ތްކުރ ންޖެހޭ ަދިވެހި ރިއ ސްކ މ ށްިވޔ ސް

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ަޙ އްޤ ކީ ައެްއވެސް ަލިބިދީފ އިވ  ަރ ްއޔިތުންނ ށް ދުސްތޫރުގ އި

ނޑުަ ައ ުޅގ  ައެެހންވީމ ، ަޙ އްޤެއްނޫން. ަނިގުޅ ިއގ ނެވޭނެ އިމޯޝ ނ ލްެވގެން

ަމި ނޑ ެއޅިފ ިއވ ތީ ަކ  ަމީގ އި ަލިމިޓްކުރުމ ށް ަމިޮގތ ށް ަމިޙ އްޤުތ އް އީަޤ ބޫލުކުރ ނީ

ަތ ފްޞީލުތ ކެްއަ ަޓެކްނިކ ލް ަހުރިހ  ަީމގެ ަފ ސްކުރެވޭނީ ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  ޤ ނޫނު

ަމިދ ންނ ވ ަ ަމިހެން ައެއީ ަބެލުމ ށްފ ހުގ އޭ. ަދިރ ސ ކޮށް ަކޮމިޓީއ ކުން ކ މ ބެހޭ

ނޑުމެންނ ށްަމިރޫޙުގ އި،ަމިުކޑ ުކއްޖ ަމ ރުެވގެންދިޔ ަހިތ މ އިގ އިަ ސ ބ ބ ކީ،ައ ުޅގ 

ަމިޤ ނޫނު ނޑުމެން ައެހެންަައ ޅުގ  ަނުލިބޭނެއޭ. ަޙ ްއލެއް ަމިކ މ ކ ށް ފ ސްކުރުމ ކުން

ަކުރެޭވަ ަޤ ނޫނ ކ ށް ަޚިލ ުފވ  ަޤ ނޫނުއ ސ ސީއ އި މިދެންނެވިަސ ބ ބ ކީ،ަޝ ރީޢ ތުން

ަހުށ ހެޅިއްޖެކ މ ށްވ ނ މަ  ަސްޕްރީމްކޯޓުގ ިއ ަބ ޠިލުކުރުމ ްށ ޙުކުމެއް

ަދ  ަޤ ނޫނެއްގެ ަދުސްތޫރީ ަޣ އިރު ަނުވ ތ  ަކުރެޭވައ ންކޮންސްޓިިޓއުޝ ނ ލް ށުން

ަފ ންނީަ ަތ ޖުރިބ އ އި ަފ ްނނީ ަމިކ މ ީކަމިއީ ަޙުުކމ ކ ށްވ ތީ ަބ ޠިލްކުެރވިދ ނެ ޙުކުމ ކީ

ަބޭނުންވ ނީ،ަ ަދ ންނ ވ ން ނޑު ައ ޅުގ  ަކ މ ކ ށްވ ތީ ަކުރެވެންޖެޭހ ަލިބިގެން އެހީ

ަސީރިއ ްސަ ަމިުކށްތ ކ ށް ައ ދި ަތ އީދުކުރ މޭ. ނުޑ ައ ުޅގ  ަރޫޙ ށް މިބިލުގެ

ހިރ އްޖޭގ އިަދެވެންައެބ ޖެހެއޭ.ައެހެންނ މ ވެސްަމިއ ށްައިތުރުައ ދ ބުތ ކެްއވެސްަދިވެ

ފުރިހ މ ކ މެއްަގެނ އުމ ށްޓ ކ ިއަމިދ ންނ ވ ހެންަކޮމިޓީއ ކ ށްަމީތިަފޮނުވ އިގެންަމީެގަ

ަފ ހ ގ ކޮށްލ ންަ ނޑު ައ ުޅގ  ަދެން ަހ މ އެއ އެްއކޮށް މ ސ އްކ ތްކުރ ންޖެހެއޭ.

މެންބ ރުަބިލުަހުށ ހ ޅުއްވ މުންަމިބިލ ށްަަބޭނުންވ ނީ،ަބިލުަހުށ ހެޅުއްވިަޢިއްޒ ތްތެރި

ަފ ޅުކުެރއްވި.ަ ަޚިޔ ލެއް ަދިނުމ ބެހޭގޮތުން ަނ ން ަނ މުްނ ަކުއްޖ ގެ ަނިޔ ވި މި

ނޑުަ ައ ޅުގ  ަބޭނުން. ަދ ންނ ވ ލ ން ައެްއޗެއް ނޑު ައ ޅުގ  އެއ ްށވެސް

ަކުރ ންޖެހޭކ މެއްނޫން.ަ ަކޮންމެހެން ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަެއއީ ައެކ މ ކީ ޤ ބޫލުކުރ ގޮތުގ އި

ަޢ އިލ އ ިއައ  ައ ހުލުވެރިންނ އި ައެނ މުގެ ަހުށ ހ ޅ އިރު ަހުށ ހެޅުމެއް ައެފ ދ  ދި

ައެބޭފުޅުންެގވެސްަކޮންމެެވސްަޙ އްޤުތ ކެއްައޮންނ ނެ.ައެހެންީވމ ،...ަ



  

ަ

ަވ ގުތު.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:

ަ

ަަފޭދޫަދ ިއރ ގެަމެްނބ ރުައ ލްހ ންަ ައެކ މ ބެހޭގޮތުން ަމިމ ޖިލީހުން ނޑުމެން ަކ ންތ އްތ ކަ އ ޅުގ  ައެހެރ  ަވ ހ ކ ދ އްކ ިއރު

ަދެކެން.ަަަފ ހުމީަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ނޑު ައ ޅުގ  ަކުރ ންޖެހޭކ މެއްކ މ ށް ަޮކންމެހެން ަވިސްނުމ ކީ މެދުގ ިއވެސް

ަފޮނުއްވ ިއގެްނަ ަކޮމިީޓއ ކ ށް ަމިބިލު ަދ ންނ ވ ލ ންބޭނުންވ ނީ، ކުރުކޮށް

ަފުރިހ މ  ަކ ންތ އްތ އް ަޓެކްނިކ ލް ަމިބިލ ށްަމިދެންނެވިކ ހ ލ  ކުރުމ ށްފ ހު

ަޝުކުިރއްޔ ަ ަފެްނނ ވ ހ ކ . ަވ ހ ކ ދ އްކ ން ަމ ޖިލީހުގ އި ައ ލުން ނޑުމެން އ ޅުގ 

ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.

ަ

ަަނިލ ންދޫަދ އިރ ގެަމެްނބ ރުަޢ ލީަ ަުކޑ ކުދިންނ ްށ ައ ދެ، ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަގޯނ ކުރ ަަޖިންސީޝުކުރިއްޔ 

ޚ އްޞ ައުސޫލ ުކންަޢ މ ލުކުރުމުގެަބިލުަކުޅުދުއްފުށީަދެކުނުަދ އިރ ގެަަމީހުންނ މެދުަަރިޟ ަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:

ަމިހ ުރަ ަހުށ ހ ޅުއްވ އިގެން ަމ ޖިލީހ ށް ަނ ޝީދު ަމުޙ ންމ ދު ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ައޮތީ،ަ ަދ ންނ ވ ލ ން ނުޑެވސް ައ ޅުގ  ަދެދުވ ސް. ަބ ހުސްކުރެވެމުްނދ ތ  މ ޖިލީހުގ އި

ަތ އީ ަވ ރ ށް ނުޑވެސް ައ ޅުގ  ަމުހިންމުަމިބިލ ކީ ަވ ރ ށް ަިމއީ ަބިލެކޭ. ދުކުރ 

ަގުޅޭގޮތުްނަ ައ ދ ކ ދ އ ކ އި ަފެތުރެމުންދ  ަޒ މ ނުއްސުރެ ަމުޖުތ މ ޢުގ އި މ އްސ ލ އެކޭ.

ަޙ އްލުނުވެފ އިަ ައ އިއިުރގ އިވެސް ަހިސ ބ ށް ަމިހ  ައ ދ ކ ދ އިެގގޮތުންނ މ ެވސް ނުވ ތ 

ޅުަޤ ނޫނެްއަހެދިައޮތްަމ އްސ ލ އެްއަސ މ ލުކ މ ށްގެނެސްަމިަމ ްއސ ލ ިއގ ިއަރ ނގ 

ަބ ޔ ކުެވސްަ ައެތ އް ައިންިތޒ ރުކޮްށގެންތިބި ަދުވ ހ ކ ށް ަޢ މ ލުކުރ ންފެށޭނެ ބިލ ށް

ަހުރިހ ަ ަމިބިލުގެ ަޖުމްލ ގޮތެއްގ އި ަބ ލ ލ އިރު ަމިބިލ ށް ަފ ހ ގ ކުެރވޭ. އެބ ތިބިކ މ ށް

ަފ ހ ގ ކުރެވޭ.ަނ މ ވެްސަ ަވ ރ ށް ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަރ ނގ ޅުކ މ ށް ަވ ރ ށް މ އްދ އެްއވެސް

ަ 4ަަބިލުގެ ަބ ލ ލިއިރުގ އި ަމ އްދ  ަ)ހ(4ަަވ ނ  ަމިމ އްދ ގެ ަ)ށ(، ަމ އްދ ގެ ވ ނ 

ަ ައުމުރުން ަކުޑ ކުއްޖ ގެ ައޭނ ެގައ ދ ބ ީކ70ަަބ ޔ ންކޮށްފ ިއވ  ަފުރިފ ިއވ ނ މ  އ ހ ރު

ަތ ނެއް.ަ ައެކ ށޭނ  ަބްރެކެޓެއްގެެތރޭގ އި ަމިއިންނ ނީ ަބ ންދުކުރުމ ށް،ަެދން ކުޑ ކުދިން

ަޤ ބޫުލކުރެވޭަ ނޑ ށް ައޮތުމ ީކައ ޅުގ  ަތ ފްޞީލެއް ަިމއެކ ށޭނ ތ ނެްއގެ ގޮުތގ އި

ަ ަމިއިންނ ނީ ަދެން ަމުއްދ ތ ކ ށ2ަަްމުހިންމުކ މެއް. ަދިގުނޫން އ ހ ރުދުވ ހ ްށވުރެ

ަ ައުމުރުން ައޭނ ގެ ައެކުށްކުިރއިރު ައޭނ ގ70ަަެބ ންދުކުރުން. ަނުފުރޭނ މ  އ ހ ުރ



  

ަބެލެހެްއޓުން ައޭނ  ަމ އްޗ ށް ަބެލެނިވެިރެއއްގެ ައޭނ ގެ ަައ ދ ބ ކީ، 2ަޝ ރުޠުކޮށް

ަމީތިއޮތީމ ަ ަމިގޮތ ށް ަބ ންދުކުރުން. ަމުއްދ ތ ކ ށް ަިދގުނޫްނ އ ހ ރުދުވ ހ ށްވުރެ

ަކ ންތ އްތ ްއަ ަސްކޫލ  ަކިެޔވުމ ިއ ަެއކުއްޖެްއެގ ަހިތ ށްއ ރ ނީ، ަހ މ  ނޑ ްށ އ ޅުގ 

ކިހިނެއްތޯއޭަހ މ ޖ އްސ ނީ.ަޭގގ އިަބ ންކުރުމުގެަމ ނ އ ކީަހ މ ަގޭގ އިަބ ންދުކުރުމޭ.ަ

ަނު ަގެއިްނަގެއިން ަޙ ލ ތެއްގ އި ަބޭނުްނވެއްެޖ ައެ ަނުވ ތ  ނުކުެމވޭގޮތ ށް

ަބ އެއްކ ހ ލ ަ ަމިހ ރުވެސް ަބ ންދުކުރ ންޖެހެނީކީ. ނުކުމެވޭގޮތ ކ ށްނޫނޭ

ަނުވ ތ ަ ަޢ މ ލުކުރެވެމުންދ އިރު ަމީހުންނ ށް ަތިބޭ ަބ ންދުކުރެިވފ އި މ އްސ ލ ތ ކުގ އި

ަބ  ަގޭގ އި ަހ މ  ަބ ލ ލ އިރު ަޢ މ ލުކުރ ގޮތ ށް ަމިނިވ ންައެމީހުން ަހ މ  ންދުުކރުމެކޭ

ަބ ެއއްަ ަބ އެއްފ ހ ރ ށް ަހ މ  ަނުފެނޭ. ަހުންނ ތ ނެއް ަތ ފ ތެއް ަމ ބޮޑު މީހެކޭ

ަފެނޭ.ަ ައުޅޭތ ން ަނުކުމެގެން ަބޭނުންތ ނ ކ ށް ަބޭނުްނގ ިޑއ ުކ ޙ ލ ތްތ ކުގ އި

ަޙުކުްމަ ނޑ އ ޅ  ަކ  ަޙުކުމް ައެމީހުންނ ށް ަނުވ ތ  ަހ އްޔ ރުޮކށް ަހިފ  ކުށްކުރ މީހުން

ަތިންަތ ންފީޒުކު ަތ ކުރ ރުކޮށް ަހ މ  ަމީހުން ަކުށްކުރ  ަމ ރުޙ ލ ގ އި ރ މުންދ 

ަހ މ ައެބ ފެނޭަޙުކުމެއްަ ހ ތ ރުކުށެއް،ަދިހ ބ ރ ަކުށެްއެގަރިކޯޑްައޮންނ ަމީހުންވެސް

ަ ަުނވ ތ  ައެއްުދވ ސްތެރޭގ އި ަދޫކޮށްލ ތ  ، ދުވ ސްތެޭރގ އ0ަިތ ންފީޒުކޮށްފ އި

ަބ  ަހ މ  ަމ ގުމ ިތންވެސް ަސ ލ ންަހ ފްތ އެއްގެތެޭރގ އި ަވ ހ ކ ދ ްއކ  އްދ ލުވެ

ަމިކ މ ށްޓ ކ އިަ ަވ ރ ްށބޮޑ ށް ަހީވ ނީ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަމި ގ ލ ންކުރެވެމުންދ ތ ން.

ަނުވ ތ ަ ަޤ އިމުކޮްށގެންނ މ ވެސް ަޔުނިެޓއް ަޚ އްޞ  ަމިކ މ ށް ސ މ ލުވެގެން

ަބެލޭނެގޮތެްއަ ަމިކ ން ަސ ރުކ ރުންވެސްީދގެްނ ަސ މ ލުކ ން ޚ އްޞ ގޮެތްއގ އި

ައިތުރުކޮށްލ ންަހ މ ޖ އްސ ންޖެހި ަމިބިލ ށް ނޑ ށްފެނޭ ައ ޅުގ  ަދެން ފ އިވ ކ މެއްެހން.

ަބިލެއްނ މ ވެސް،ަ ައޮތް ަޚ އްޞ ކޮށްފ ިއ ަމ އްސ ލ ތ ކ ިއގުޭޅގޮތުން ަކުޑ ކުދިންެގ ހ މ 

ަުނވ ތ ަ ަމ އްސ ލ ތ އް، ަރޭޕްކުރުމުގެ ަނުލ  ަރުހުމ ކ އި ަހ މ  ަޙ ލ ތްތ ުކގ އި ބ އެއް

ަމ އްސ ލ ތ ކ އި ަނ ގ ލ  ަކުރ ަޢިއްފ ތްތެރިކ ން ައެކ ންކ ން ަނުވ ތ  ބެހޭގޮތުން

ައެބޭފުޅުންެގވެްސަ ަހ މ  ަނުވ ތ  ަމީގެތެޭރގ ިއ، ައ ދ ބުތ އް ަހ މ  ބޭފުޅުންގެވެސް

ައެކުށްތ ކ ށްވެްސަ ަހ މ  ައިތުރުކުރ ްއވ އިގެްނ ަމިލިސްޓ ށް ައެބޭފުޅުން މިލިސްޓ ށް

ަގެނ އު ަމިބިލ ށް ައިތުުރކުރ ްއވ ިއގެްނ ަމިިބލ ށްވެސް ަުއސޫލެއް ންައ ދ ބުދެވޭނެ

ަދެންަ ަގެންދ ން. ައެބ އިެވސް ައެގޮތ ށް ަފެނޭ ަވ ރ ށްބޮޑ ށް ަހ މ  ނޑ ށް އ ޅުގ 

ަ ައިސްތިސްނ ، ަމީހ ުކ71ަަކ ިއވެނީެގ ަބ ލ ލ އިރުގ އި ަމ އްދ އ ްށ ވ ނ 



  

ަކ ިއވެނިކޮްށގެންަ ަކުޑ ުކްއޖ ކ އި ައެްއގޮތްވ ގޮުތގެމ ތިން އިސްލ މްދީނުގެައުސޫލުތ ކ އި

ަގުޅުމުަ ައެކ ިއވެނީެގ ައުޅޭކ މ ްށވ ނ މ  ަދ ށުން ަމިޤ ނޫނުގެ ަޖިންސީަގެތެރޭގ އި

ނޑ ްށަ ައ ުޅގ  ަކުރިކ މުގ ިއވީނ މ ވެސް، ަޢ މ ލެއް ަބެލިދ ނެ ަކުްށކ މުގ އި ޢ މ ލެއްގެ

ަވ ރ ށްަ ަމިއ ށް ަތ ންކޮޅެްއހެން. ަވިސްނ ލ ންޖެހޭ ަކޮންމެެވސްވ ރ ކ ށް ަމިއީ ހީވ ނީ

ަމި ަެއއީ ަލ ފ ުކރެވޭ. ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަގެނެވިދ ނެކ މ ށް ަމީތި ޤ ނޫނުގެަތ ފްޞީލުކޮށް

ަބޭނުމ ށްޓ ކ އިަ ަމިޤ ނޫނުގެ ަނުބެލެވޭނެއޭ. ަކުށެްއކ މުގ އި ބޭނުމ ކ ށްޓ ކ އި

ަކޮމިީޓަ ަވިސްނ ލ ފ އި ަމިތ ންކޮޅ އިދޭތެރޭގ އި ަނުބެލެވޭނެއޭ. ކުށެއްކ ުމގ ިއ

ަވ ރ ްށަ ައޮތުމ ކީ ައ ންނ ނެގޮތ ކ ށް ަމިއެްއޗެހި ަތ ފްޞީލުކޮށް ަތ ންކޮެޅއް މ ރުޙ ލ ގ އި

ަދެވ ނަ މުހިންމުކ މެއްކ މ ށްދެ ަމިހ ރު ަމިބިލ ބެހޭގޮތުން ަޚ އްޞ ގޮެތްއގ އި ކެން.

ަމުހިންމުަ ަމިފ ދ  ަހީވ ނީ ނޑ ށް ަމިއ ޅުގ  ަމިބ ހުސްކުރެވެމުންދ ނީ. ހ ފްތ ކ ންނޭނގެ

ަވީހ ަ ައ ދި ަޮފނުވ ިއގެން ަނ މ ވެސް ަކޮމިޓީއ ކ ށް ަވ ރ ށްއ ވ ހ ްށ ަހ މ  ބިލ ކީ

ަލިބޭނޭ ަރ އްޔިތުންނ ށް ަފ އިދ  ަހެޔޮ ަމިބިލުގެ ަމ ޖިލީހުގެައ ވ ހ ކ ށް ގޮތ ކ ށް

ަގެންދެވުްނަ ަގެންެދވޭނޭގޮތ ށް ަކުިރއ ށް ަހ މ  ަޢ މ ލުކުރ އްވ އިގެން މެންބ ރުންވެސް

ަކުރިންަ ަފެނޭ ަވ ރ ށްބޮޑ ށް ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަދެން ަފެނޭ. ަމުހިންމުކ މެއްކ މ ށް ވ ރ ށް

ަބ ލ ިއަ ަކ އިރިން ަހ މ  ަޢ މ ލުތ އް ަކުށްވެރިްނގެ ދ ންނ ވ ލިހެން

ަ ަހ މ ަމޮނިޓ ރކުރެވޭނެގޮެތއް ައޮތުމ ކީ ަހ މ ޖެއްސިފ އި ަމިހ ރ ށްވެސް ަމިހ ރުން ހ މ 

ަތ ކުރ ުރކޮށްަ ައެެހންވެގެން ަފެންނ ނީ. ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަމުހިންމުކ މެއްކ މ ށް ވ ރ ށް

ަޖ ރީމ ތ އްަ ަބޮޑެތި ަހ މ  ަކުށްތ އްކުރ ، ަބޮޑެތި ަބ ެއްއކ ހ ލ  ަދ ްއކ ލެވެނީ. އެވ ހ ކ 

ރުވެސްަހ މ ަމުޖުތ މ ޢުތެރޭގ އިަހ މަ ހިންގ ަބޭފުޅުންަހ މ ަފ ހ ގ ކޮށްލެވޭަހ މ ަމިހ 

ަކުްށކުރ ަ ަނުވ ތ  ައ ދ ބެއް ަކިތ ންމެބޮޑު ަހ މ  ަކުށ ކުން ޙ ރ ކ ތްތެރިވ މުންދ ތ ން.

ަ ައ ދ ބެއް، ަކިތ ންމެބޮޑު 92ަަމީހ އ ށް ަުނވ ތ  އ ހ ރ ށްވެްސ03ަައ ހ ރ ށްވެސް

ަތ ކު ަހ މ  ަޭއނ  ަހުއްޓ ެވސް ަޙުކުމްކޮށްފ އި ަޖ ލ ށްލ ން ަނުވ ތ  ރ ރުކޮށްަޖ ލ ށްލ ފ އި

ނޑ ށްަ ައ ުޅގ  ަމ ްއސ ލ އެއް. ަވ ރ ށްބޮޑު ަމިއީ ަމ އްސ ލ  ަފެންނ މުންދ  މ ގުމ ތިން

ަމިހެންަ ަނޫނ ސް ަމ ްއސ ލ ތ އް ަކުޑ ކުދިންގެ ަނޫނ ސް،ައ ދި ފެންނ ނީ،ަމިމ އްސ ލ 

ަމިހ ރުންަ ަހ މ  ަމީހުން ަމިފ ދ  ަމ އްސ ލ ތ ކ ށްވެސް ަބޮޑެތި ަކިތ ންމެ ހުރި

ަފިޔ ވ ޅު ަހ ރުކ ށި ައެޤ ނޫނެްއަަމިހ ރ ށްވެސް ަހެދިގެން ަޤ ނޫނެްއ ަމިކ ހ ލ  އ ޅ އި

އ ންނ ނެަދުވ ހ ކ ށްަހ މ ައިންތިޒ ރުކުރ ަހ މ ަވ ރ ށްގިނ ަރ އްޔިތުންައެބ ތިބިކ މ ްށަ



  

ަސ މ ލުކ މ ށްަ ައެކ ން ައެހެންވީމ ، ަތ ކުރ ރުކޮށް. ަފ ހ ގ ކޮށްލ ނ ން ަހ މ  ނޑު އ ޅުގ 

ައެއް ަފެންނ  ނޑ ށްެވސް ައ ޅުގ  ައ ދި ަބިލ ށްަގެނ އުމ ށްޓ ކ އި، ަހ މ  ެޗއް

ަފުރުޞ ތ ށްަ ަދެއްވި ަހިފ ލީ. ަބޭނުން ަމިފުރުޞ ތުގެ ަބޭނުމުގ އި އިތުރުކޮށްލުމުގެ

ަބިލެއްަ ަމުހިންމު ަމިފ ދ  ަެއއްފ ހ ރު ައ ިދވެސް ަޝުކުރުދ ންނ ވ ން. ަބޮޑ ށް ވ ރ ށް

ަރ ނގ ޅުަ ަމިކ މ ށް ަގެނެސް ަސ މ ލުކ މ ށް ަމ ޖިލީހުގެ ަހުށ ހ ޅުއްވ ިއގެން މ ޖިލީހ ށް

ަތ އް ަފ ޅުކުރެްއވިަބިލެއް ަބ ޙުސްކުރ ުމންދ ތީވެ ަގުޭޅގޮތުން ަމިކ މ  ޔ ުރކޮށް،

ަހުރިހަ  ަދ ންނ ވ ން ަމ ރުޙ ބ  ަބޮޑ ށް ަވ ރ ށް ަހ މ  ަޚިޔ ލުތ ކ ްށވެްސ އިޚްލ ޞްތެރި

ަމެންބ ރުންނ ށްވެސް.ައ އްސ ލ މްޢ ލ އިކުމް.ަ

ަ

ަޢިްއޒ ތްތެރިަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ަވ ހ ކ ފުޅުގ ިއވެސްަަޝުކުރިއްޔ  މެންބ ުރގެ

ަބެހޭގޮތުންަ ަމިބިލ  ަގެންނެވިގޮތ ށް ަސ މ ލުކ މ ށް ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ަ ައ ުތގ އި ނޑު ައ ުޅގ  ައ ދި ަމިއީ. ަދުވ ސް ަދެވ ނ  91ަވ ހ ކ ދެެކވެމުންދ ތ 

ައެިދވ ޑ އިގެންފ ިއަ ަވ ހ ކ ދ އްކ ވ ން ަފުރުޞ ތުގ އި ަފުރ ތ މ  ަމެންބ ރ ކު ޢިއްޒ ތްތެރި

ައ ދި ަދެވ ނ ަައެބ އޮތް. ަނިންމ ލ މުން ަވ ހ ކ ފުޅު ަމެންބ ރުން ަިޢއްޒ ތްތެރި ބ ެއއް

ަވީހ ވެްސަ ަހ މ އެއ އެކު،ަމިބިލު ައ ދި ަވިދ ުޅވެ ަވ ހ ކ ެއއް ަބޭފުޅުންވ  ފުރުޞ ތުވެސް

ަޤ ނޫނ ކ ށްވުމުެގަ ަިމބިލު ަނިންމ އިގެން ަކޮމިޓީން ަގެންޮގސް ަކޮމިޓީއ ކ ށް އ ވ ހ ކ ްށ

މިހުރިހ ަކ މެްއަ، ކ ފުޅުައެބ ދ ްއކ ވ .ައެހެންވީމ ބޭނުންތެރިކ މ ަބެހޭގޮތުންވެސްަވ ހ 

ަވ ރ ށްަ ަގެންދިއުން ަކުިރއ ށް ަމ ސ އްކ ތް ަބ ހ އްޓ ިއގެން ަހިތުގ އި ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ަފުރުޞ ތުަ ަމިހ ރު ނޑު ައ ުޅގ  ަދ ންނ ވ ލީ. ަފެންނ ތީ ނޑ ށް ައ ޅުގ  މުހިންމުކ މ ށް

ަމ ދުަޠ ރިޤ ށް.މިއ ރުވ ނީަމ ނ ދޫަދ އިރ ގެަިޢއްޒ ތްތެރިަމެންބ ރުަމުޙ ން

ަ

ަ`.ަޝުކުރިއްޔ ަޢިްއޒ ތްތެރިަރ އީސް.ައ ދެ،ަހުށ ހެޅިފ އިވ ަބިލުގެަބ ޙުސްގެަަމ ނ ދޫަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ

ަބ ލ އިގ ނެަަމުޙ ްނމ ދުަޠ ރިޤްަވ ހ ކ ެދއްކެުވން: ަމިބިލު ައ ވ ހ ކ ށް ަވީހ ވެސް ައެދެނީ ނޑުެވްސ ައ ުޅގ  މ ރުޙ ލ ގ އި

ައިޞް ަކޮމިީޓެގ ަގެންދ ވ  ަމިމ ސ އްކ ްތަކޮމިޓީއ ކ ށް ައ ިއސް ަމ ޖިލީހ ށް ލ ޙުތ ކ އެކު

ަމިމ ރުޙ ލ ގ ިއަ ައެހެންނ މ ވެސް، ަގެންދިއުން. ަކުރިއ ށް ަގޮތ ކ ށް އ ވ ްސވ ނެ

ައެހެންވީމ ،ަ ައެބ ހުރި. ަނުކުތ ތ އް ަބ އެއް ަފ ހ ގ ކޮްށލެވޭ ނޑ ްށވެސް އ ޅުގ 

ަކ ންތ އްތ ްއަ ަފ ހ ގ ކުރެވޭ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަކޮންމެވެްސވ ރ ކ ށް ނޑު އ ޅުގ 



  

ނޑުަދ  ނޑުމެންގެަމިައިސްލ މީަމުޖްތ މ ޢ ކީަވ ރ ށްެއއްބ  ންނ ވ ލ ނ ން.ައ ދެ،ައ ުޅގ 

ަމުޖްތ މ ޢުަ ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ައެބ ޖެހޭ. ަވ ން ަމުޖްތ މ ޢ ކ ށް ައެުކވެރި އެއްބ ފ 

ަބިންގ ަ ނޑުމެްނގެ ައ ުޅގ  ަދެވޭނީ ަމިސްރ ބ ކ ށް ައެއް ނޑ ކ ށްވެ އެކ ިތގ 

ަދ  ނުޑ ައ ުޅގ  ައ ދެ، ަވ ހ ކ އ ކީަހ ރުދ ނ ކުރެވިގެން. ަމިއުޅޭ ންނ ވ ްނ

ނޑުމެްނގެަމުޖްތ ޢުގެަުކޑ ކުދިންނ ކީަމިރ އްޖެައ ންނ ންައޮތްަޖީލުތ ކ ށްޓ ކ ިއަ އ ޅުގ 

ނޑުމެްނނ ށްަލިޔެވިފ އިަމިވ ނީަ ވ ރ ށްަމުހިންމުަރ އުސްމ ލެކޭ.ައ ދެ،ަމިއ ދުައ ޅުގ 

ަކުރި ަދ ރިންގެ ަދ އިުރވެްސ ަވ ދެގެން ަެގދޮރ ށް ައ ިމއްލ  ނޑުމެްނގެ މ ތިންައ ޅުގ 

ަދ ރިންނަ  ަމ އިންބ ފ އިން ަބ އެއް ަސ ބ ބ ކީ ަލ ދުގ ންނ ންެޖހިފ އި. ވ ދެގެންދ އިރު

ަތެރޭގ ިއަ ައ އިލ ގެ ައ ދެ، ަސ ބ ބުން. ަޢ މ ލުތ ކުގެ ަނުރ ނގ ުޅ ަކުރ  ދޭތެރޭގ އި

ަވ ހ ކ ަ ަހުރިގޮުތގެ ަކ ންތ އްތ އް ަބޭރުތެރޭގ އި ަހިނގ އިރު ަކ ންތ އްތ އް މިކ ހ ލ 

ަނު ަރ ނގ ުޅވ ނީ ނޑު ަގޮތ ކ ށްައ ޅުގ  ަދެރ  ަހިތ މ ވެރި ައެހ ވެސް ައ ދެ، ދެއްިކއްޔ .

ނުޑަދ ންނ ވ ންަބޭނުންވ ނީަ މިރ އްޖޭގެަކ ންތ އްތ ްއަފެންނ ންަމިއޮތީ.ައ ެދ،ައ ުޅގ 

ނޑުމެންނ ަކުރިމ ތިެވގެްނައުޅޭަޙ ލ ތެއްަނޫނޭ.ަ މިޙ ލ ތ ކީަމިއ ދުަކުއްިލއ ކ ށްައ ޅުގ 

ަތ ޙ އްމ ލް ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަޒ މ ނުއްސުރެ ަކ މެކޭ.ަމިއީ ަނިކ މެތި ކުރ މުންއ އި

ަޒ މ ނުއްސުރެަ ަކުޑ ުކދިންނ ށް ަރ އްޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ައ ޅުގ  ަދ ރިން ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ަމިބިލުަ ައެހެންވީމ ، ަކުރ މުންނޭ. ައ ންނ ނީ ައ ސ ރުތ ެކއް ަނިކ މެތި ވ ރ ށް

ައެބ ޖެހޭަ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަފުރިހ މ ކުރ އިރު ައެމ ސ އްކ ތް ަގެންގޮސް ކޮމިޓީއ ކ ށް

ަކުރ ަކުޑ ކު ަދޭތެރޭގ އި ަމީހުންނ  ަހިންގ  ަޢ މ ލުތ އް ައެފ ދ  ަދޭތެރޭގ އި ދިންނ 

ައިސްލ ީމަ ަހ ރުކ ށިކުރ ން. ަޙ ޤީޤ ތުގ ިއވެސް ައ ދ ބުތ ްއ ަދޭ އެކުށްތ ކ ށް

ައެމީހުންެގަ ައ ދ ބުތ އް ނޑ އެޅިފ ިއވ  ަކ  ަދީނުގ އި ަިއސްލ މް ަފެތޭ އުސޫލުތ ކ ސް

ަބ ންދުކޮ ައެއްުދވ ހު ަތ ންފީޒުކުރެވެން. ަދޫކޮށްލެޭވަމ އްޗ ށް ައ ނެއްދުވ ހ ކު ށްފ އި

ަމުޖްތ މ ޢުަ ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ަދ ކ މ ށްވ ންޏ  ަކ ންތ އް ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  އުސޫލ ކ ށް

ަބޭނުމ ކީަ ަޙ ޤީޤީ ނޑުގެ ައ ުޅގ  ައ ދެ، ަނުފެންނ ނެ. ަތ ނެްއ ައ ންނ  ރ ނގ ޅުވ މުން

ަކުށްތ ކ ްށަ ައެފ ދ  ނޑުމެްނގެ ައ ޅުގ  ަސ ބ ބުން ަމިޤ ނޫނުގެ ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

އ ރ ިއގ ންނ ަމީހުންނ ށްަދެވޭަހ ރުކ ށިައ ދ ބުަެއއީަމ ޢ ފްނުކުރެވޭނެައ ދ ބ ކ ްށވުްނަ

ނޑ އެޅިފ ިއވ ަ ނޑުަުނކުތ އ ކީައ ދ ބުަކ  އެއީަވ ރ ށްަމުހިންމުަކ މެއް.ައ ދެ،ައ ޅުގ 

ަނޫނީަ ަމ ޢ ފުކޮށް ައެ ައެހެންނ މ ވެސް، ނޑ ެއޅިދ ނެ. ަކ  ައ ދ ބުވެސް ަބޮޑެތި ވ ރ ށް



  

ައެމީހ  ަދުވ ހު ަމިޤ ނޫންަަދެވ ނ  ަލޯވ ޅުތ ެކއް ަކ ހ ލ  ަދޫކޮށްލެވޭ މުޖްތ މ ޢުން

ނުޑެގަ ދޫކޮށްލެވިއްޖެަކ މ ށްވ ންޏ ަމުޖްތ މ ޢުަރ ނގ ޅުވ ަތ ނެއްަނުފެންނ ނެ.ައ ޅުގ 

ނުޑަ ަމުޖްތ މ ޢުަރ ނގ ޅުވެގެންިދއުން.ައ ުޅގ  ަމިޤ ނޫނުގެަސ ބ ބުން ަބޭނުމ ކީ ޙ ޤީޤީ

ައ  ަކުށްތ ކ ށް ައެފ ދ  ަރ ނގ ޅުވ ނީ ައ ދ ބުަޤ ބޫލުކުރ ނީ ަދެވޭ ަމީހުންނ ށް ރ އިގ ންނ 

އެތ ންފީޒުކުެރވޭައ ދ ބ ކ ްށވުން.ައެދ ބުައެމީހ ކ ށްަތ ންފީޒުެވެގންދ ަދުވ ހ ކ ށްަނޫނީަ

ަޝުކުރިްއޔ ަ ަޙ އްުލވެގެްނދ ނެކ މ ށް. ަމިކ ންތ އްތ ްއ ަޤ ބޫލެއްުނކުރ މޭ ނެޑއް އ ޅުގ 

 ޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.ަ

ަ

ަޝުކުަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ަކުޑ ކުދިންނ ށް ަރ ީއސް. ަޢިއްޒ ތްތެރި ަމީހުންނ މެދުަޖިންސީރިއްޔ  ަގޯނ ކުރ 

ަހުށ ހެޅުއްވީތީަަަމޫސ މ ނިކުަވ ހ ކ ދެއްެކވުން: ަމިމ ޖިލީގ ށް ަބިލެއް ަޢ މ ލުކުރުމުގެ ައުސޫލުތ ކ ކ ށް ޚ އްޞ 

ަޝުކުރުދ ންނ ވ ން.ަ ައިޚްލ ޞްތެރިކ މ ެއކު ަވ ރ ށް ަނ ޝީދ ށް ަމެންބ ރު ޢިއްޒ ތްތެރި

ަެއކ މެްއގ ިއަައ ދެ، ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަބ ލ ލ އިުރގ ިއ ަމ އްދ ތ ކ ށް ަގިނ  މިބިލުގެ

ަމ ގ ްށަ ަކ ންތ އްތ ެކއް ަމުހިންމު ަވ ރ ށް ނޑުެމންނ ށް ައ ުޅގ  ޙ ސްކ ންބޮޑުވެ

ަމ އްދ ތ ެކްއަ ަގިނ  ަވ ރ ށް ަބޭނުމުގ އި ަޙ ްއލުކުރުމުގެ ަުނވ ތ  އެޅުވުމ ށްޓ ކ އި

ަވ ރ ްށައިޚްލ ޞްތެ ަޤ ބޫލުކުރ ން.ައ ދެ،ަކުޑ ކުދިންެގައެކުލ ވ ލެވިފ ިއވ ކ ން ރިކ ެއކު

ަސ ލ މ ތ ިއަ ނޑުމެންގެ ައ ޅުގ  ަމިއީ ަވ ހ ކ ދ އްކ އިރު ނޑުމެން ައ ުޅގ  ޙ އްޤުތ އްކ މ ށް

ަމ ސ އްކ ްތަ ަބުރ  ައެްނމެ ަޙ ޔ ުތގެ ަމުޅި ނޑުމެންގެ ައ ުޅގ  ައ ދި ރ އްކ ތެރިކ ން

ނޑުމެންަބ އްޕ އިންަގޮުތގ އިަނުވ ތ ަކ ފ އިންަގޮތުގ ިއަތި ބޭަމީހުންަކޮށްގެންައ ޅުގ 

ައޮްތަ ަވ ން ަޤ އުމ ށްޓ ކ އި ނޑުމެްނގެ ައ ުޅގ  ަދ ރިންނ ށްޓ ކ އި ނޑުމެްނގެ އ ޅުގ 

ައ ދެ،ަ ަޖީލު ައ ންނ ން ނޑުމެްނގެ ައ ުޅގ  ަނުކުމެތިބި ނޑުމެން ައ ުޅގ  ޤުރުބ ނީއެއް

ަމިއ ދުަ ަޙިމ ޔ ތްދިނުމ ކީ ަޤ ނޫނ ކުން ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަސ ލ މ ތްކުރުމ ށް މިކުދިން

ަވ  ނުޑަމިރ އްޖޭގ އި ައ ޅުގ  ަދ ންނ ވ ލ ން. ނޑު ައ ޅުގ  ަކ މެއްކ މ ށް ަމުހިންމު ރ ށް

ނުޑަ ައ ުޅގ  ަދޭތެރޭގ އި ަމ އްދ ތ ކ އި ަބ އެއް ަބ ލ ލ  ަމ އްދ ތ ކ ްށ ަބ އެއް މިޤ ނޫނުގެ

ަ ައ ދެ،ަމި ަމ ޤްޞ ދު ަފެނޭ ނޑ ށް ައ ުޅގ  ަހިންގ ލ އިުރގ އި 9ަަނ ޒ ރު ވ ނ 7ަަގ އި

ަތ ޢ ރ ފް.ަމ ޤްޞ ދ ށް ަިމއިންނ ނީ ަމ އްދ އެްއަމ އްދ ގ އި ައިތުރު ނޑު ައ ުޅގ  ފ ހުގ އި

މިއ ށްަލ ންަބޭނުންވޭ.ައެއީަތިންވ ނ ަމ އްދ އެއްަގޮތުގ އިަެގންނ ންައެބ ަބޭނުންވޭަ

ކުޑ ކުދިްނގެަޙ އްޤުތ އްަޙިމ ޔ ތްކޮށްަރ އްކ ތެިރކޮށްަދެމެހެއްުޓމ ށްޓ ކ އިަކޮމިޝ ެނއްަ



  

ަމ ރު ަކޮމިޓީގެ ަހުށ ހ ޅ ން ނޑު ަމިގޮތ ްށައޮންނ ންޖެހޭނެކ މ ށް.ައ ޅުގ  ަމިކ ން ޙ ލ ގ އި

ަދ ށުންަ ަމިޤ ނޫނުގެ ަހުށ ހެޅުމ ކީ ނޑުގެ ައ ުޅގ  ައ ދެ، ަކުރ ން. ބ ދ ލުކުރެވެންޏ 

ައޮންނ ންވ ނެޭއ.ަ ަކޮމިޝ ނެއް ަިޙމ ޔ ތްކުރުމ ށްޓ ކ އި ަޙ އްޤުތ އް ކުޑ ކުދިްނގެ

ަމިޤ ނޫނ ށްަ ަމުޢ އްސ ސ ތ ކުން ައެންމެހ  ަމ ސްޢޫލިއްޔ ތ ީކަދ ޢުލ ތުގެ މިކޮމިޝ ނުގެ

ައުސޫލުންަޢ މ ލު ަިވޔ ފ ރި ަމީޑިޔ އ އި ަދިރ ސ ކުރުމ ށް ަބ ލ  ނޑު ަމިންގ  ކުރ މުންދ 

ަމ ޖ އްލ ފ ދަ  ަނޫސް ަޚ ބ ރުތ ކ އި ަފ ތުރ  ަޗެނ ލްތ ކ އި ަވީޑިއޯ ަތ ފ ތު ދ އްކ 

ަމ ޢުލޫމ ތ އިަ ަފ ތުރ  ަމީޑިއ ތ ކުްނ ައިލެކްޓްރޯނިކް ަފ ދ  ައިންޓ ނެޓް ތ ކެތީގ އ އި

ަމ ނ ކު ަމިޤ ނޫނުގ ިއ ަހުރިަމ ންޒ ރުތ ކުގ އި ަމ ގުފ ހުވ ގޮތ ށް ަކ ްނކ މ ށް ރެވިފ އިވ 

ަކުޑ ކުދިންނ ިއަ ަދ އިރ ތ ކ އި ަތ ޢުލީމީ ަސްކޫލްތ ކ އި ަސެންސ ރުކުރުމ އި ކ ންކ ން

ގުޅުންހުރިަތ ފ ތުަކުޅިވ ރުތ ްއަކުޅޭަތ ންތ ނ އިަމިފ ދ ަހުރިހ ަދ އިރ ތ ކ ށްަގ ވ އިުދަ

ަބ އް ަގ ވ އިދުތ ކ ށް ަހ ދ  ަފ ރ ތްތ ކުން ަމިފ ދ  ަބ ރުަހެދުމ އި ަެއޅުމުގެ ަފިޔ ވ ޅު ލ ވ 

ައިޞްލ ުޙަ ަހުށ ހ ޅުއްވ  ަމިކޮމިޝ ނ ށް ައ ދެ، ަ ަލިބިގެންވ ްނވ ނެއޭ. މިކޮމިޝ ނ ށް

ަކޮމިޝ ންަ ަޤ ބޫލުފުޅުކުރ އްވ އިފިނ މ  ަމެންބ ރުން ޢިއްޒ ތްތެރި

ނޑ އ ޅ ަ ަކ  ަތެރެއިން ަމެންބ ރުންެގ ަމ ޖިލީހުގެ ަރ އްޔިުތންގެ އެކުެލވިގެްނވ ންޖެހޭނީ

ަމެން ަޖުޑީޝ ލްައ ދ ދެްއގެ ަމެންބ ރުންނ އި ނޑ އ ޅ  ަކ  ަސ ރުކ ރުން ބ ރުންނ 

ަފ ރ ތުންަަ ަރ އިޓްސްގެ ަހިޔުމ ން ަމެންބ ރުންނ އި ނޑ އ ޅ  ަކ  ަކޮމިޝ ނުން ސ ރވިސް

ައ މިއްލ ަ ަމ ސ އްކ ތްކުރ  ަޙ އްޤުތ ކ ށް ައިންސ ނީ ައ ދި ަމެންބ ރުންނ އި ނޑ އ ޅ  ކ 

ަކޮ ައޮންނ  ަމ ްއޗ ށް ަމެންބ ރުންގެ ަހިމެނޭ ަގޮތުގ އިަޖ މ އ ތުގ ިއ މިޝ ނެއް

ަކުށްތ އް،ަ ަބ ެއއް ަީމގ ިއ ަމިދެންނެވީ ަމިހެން ނުޑ ައ ުޅގ  ަވ ންޖެހޭނެ. މިކޮމިޝ ން

ަމިހ ރުވެސްަ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަގިނ ފ ހ ރ ށް ަހުރިއިރުގ އި ަކ ންތ އް ަބ ެއއް މީގ އި

ައ ދިަ ަބ ންދުކޮށް ަހ އްޔ ުރކޮށް ަމީހުން ަސ ރުކ ރުން ަވ ހ ކ އ ީކ ަގެންދ  މިދ އްކ މުން

ަތިންބ ރުަތ ޙްޤީޤުކުރު ަވ ހ ކ . ަުއޅޭ ަމ ގުމ ތީގ އި ަފ ރ ތްތ އް ައެފ ދ  މ ށްފ ހުގ އި

ނޑުމެްނގެަމުޖްތ މ ޢުގ އިަބޮުޑވެފ ިއވ ަމިވ ުރަ ވ ިކވެގެންަހިނގ މުންދ އިރުގ ިއައ ުޅގ 

މ އްސ ލ އ ކ ށްަފ ރ ވެރިެވަބ ލ ހ އްޓ ންޖެހޭަބ ޔ ކުައެބ އޮތް.ައެހެންވީމ ،ަމިދެންނެިވަ

ަ ަޖުމްލ ގޮތެްއގ އި ަޙިމ ޔ ތްކޮްށަގޮތ ށް ަޙ އްޤުތ އް ަދ ރިންގެ ނޑުމެންގެ އ ޅުގ 

ރ އްކ ތެރިކުެރވޭނެަފ ރ ތ ކީަމިދެންނެވިަތިންބ ރުވެސްައެކުެލވިގެންަހިމެނިފ އިައޮްތަ

ައެބ ަ ަޖ ވ ބުދ ރީވ ން ަމިކ މުގ ިއ ަތިންބ ރުވެސް ަމި ަވެއްިޖއްޔ  ކޮމިޝ ނ ކ ށް



  

ަ ަކުއްޖ ކ  ަކުޑ  ަމިވ ގޮތ ކީ ަމިހ ރު ަޖިންސީމ ޖުބޫރުވޭ. ައެމ އްސ ލ ަގޯނ  ކޮށްގެން

ތ ޙްޤީޤުކުރުމ ށްފ ހުގ އިަޝ ީރޢ ތ ށްަމ އްސ ލ ަފޮނުވީމ ަޝ ރީޢ ތުންަބ އެއްފ ހ ރ ށްަ

ވިދ ޅުޭވައެކ ީށގެްނވ ަހެއްކ އިަޤ ރީނ ަލިބިފ އިނުވ ކ މ ށް.ަފުލުހުންނ ަވ ހ ކ ދެއްކީމ ަ

ަފޮނުވިކ މ  ަހޯދ  ައެިވޑެްނސް ަބޭނުންވ  ަތިމ ންނ މެން ަވިދ ުޅވޭ، ައެބ  ށް.ަފުލުހުން

ަވިދ ޅުޭވަ ައެބ  ަވ ހ ކ ދެއްކީމ  ަސ ރުކ ރ އި ަތެރޭގ އި ަކ ންތ އްތ ކެއްެގ ަމިކ ހ ލ  ދެން

ަބުނޭަ ައެބ  ަވ ހ ކ ދ އްކ މުން ަމ ރުޙ ލ ގ އި ަތ ޙްޤީޤީ ަފުރިފ އިކ މ ށް. ަހުރީ ޖ ލުތ އް

ަމިހެންގޮސްަ ަނެތްކ މ ށް. ަދީފ އި ަެއެވއ ރނ ސް ަގޮުތގ އި ައެކ ށީގެްނވ  ކުދިންނ ށް

ަމ  ަޮބޑު ަޤ އުމީ ައެހެންވީމ ،ަމިކ ްނަމިއީ ަކ މެއް. ައޮތް ަވެފ އި ަގޮތުގ އި އްސ ލ ެއއް

ަރ ނގ ޅ ްށަ ަވ ރ ށް ަމިޤ ނޫނު ަނެރޭއިރުގ އި ަޤ ނޫނެއް ނޑުމެން ައ ުޅގ  ޙ އްލުކުރުމ ށް

ަރ އްޔިތުްނގެަ ނޑުމެން ައ ުޅގ  ަބޭނުންވޭ. ައެބ  ަފ ރ ތެއް ަބ ލ ހ އްޓ ދޭނެ ޖ ވ ބުދ ރީވެ

ަ ައެޤ ނޫނެއް ަހ ދ ފ އި ަޤ ނޫނެއް ަސ ރުކ ރ ިއަމ ޖިލީހުން ަތ ންފީޒުކުރުމ ށް ހިންގުމ ށް

ަމ ހުަ ައެއް ަހ ތ ރުމ ހުން ަނުވ ތ  ައެއްއ ހ ރު ަހ ތ ރުއ ހ ރުން ޙ ވ ލުކުރުމ ށްފ ހުގ އި

ައެބޭފުޅ ަ ަބުނީމ  ަމިވީ. ަކިހިނެއްހޭ ަކުޑ ުކއްޖ ކު ަގެނެސް ަމިނިސްޓ ރު މިތ ނ ށް

ަމިމ  ނުޑ ައ ުޅގ  ަނުދޭ. ަނިމިގެެނއް ަެއކ މެއް ައ ދި ަދިނުމ ކުން އްދ ތ ކ ްށަޖ ވ ބެއް

ަ ަލ އްވ  ަކުޑ ުކްއޖ ކު ައެބ ހުރި ަމީގ އި ަބ ލ ލިއިުރގ އި ަމ އްދ ތ ކ ށް ަޖިންސީަބ އެއް

ަ ަކުށް ައޭގެ ައެހީތެރިވެދިނުން. ަހިންގުމ ށް ަވެފ އ71ަަިޢ މ ލެއް އ ހ ރ ށް

ަ ަމީހ ކު ަހުރި ަމ ޤ މެއްގ އި ަހ މ ަަޖިންސީއިތުބ ރުކުރެޭވ ަހިންގުން، ޢ މ ލު

ަ ައ ދި ައެމީހ ކ ށް ަބ ލ އިުރގ ިއ75ަައެއ އެީކގ އި ައ ސްލ ށް ަބޮުޑވެފ އި.ަމީގެ އ ހ ރ ށް

ަކުޑ ުކއްޖ ުކަ ަނެތ ސް ަމ ޤ މެއްގ ިއ ަޒިންމ ދ ރު ަހުްއޓ ސް ަމ ޤ މެއްގ އި ޒިންމ ދ ރު

ަ ަކޮށްފ އި.ައޭެގަޖިންސީަލ އްވ  ައެއޮީތައެކ ން ަެއަހ މ  ައުޅެފިްއޔ  ަހިްނގ ން ގުޅުމެއް

ަޙ ޤީޤ ތ  ަިވޔ ސް ައޮތްކ މުގ އި ަނުހިނގ  ައެކ ން ައެކ ްނަސ ބ ބ ކީ ައެއޮތީ ައެމީހ ކު ކީ

ަ ަކުއްޖ ކ ށް ަުކޑ  ަފ ދ ަަޖިންސީކުރުވ ފ އި. ައ ހުލުވެރިކުުރވ  ައެުކއްޖ ކު ގުޅުމ އި

ަހިންގުމ ށްޓ ކ ިއަ ައެޢ މ ލު ަެއއީ ައެބެެލވޭނީ ަިވޔ ސް ަދެްއކިކ ުމގ އި ވީިޑއޯެއއް

ަނުކުރ ކ ން.ަ ައެކ ން ަޢ މ ލީގޮތުން ަމ ނ އ ކީ ައޭގެ ަކ ެމއްކ މ ށް. ައޮތް ކޮށްފ އި

ނުޑައެހެ ައ ޅުގ  ަބ ލ އިރުގ އި ަޙ އްޤ ށް ަކުއްޖ ގެ ނޑުެމން ައ ޅުގ  ންނ މ ވެސް،

ަ ަލިބެންވ ނީ ަމީހުންނ ށް ައެފ ދ  75ަަދ ންނ ވ ނީ ަހ މ 71ަައ ހ ރ  ަނޫނޭ. އ ހ ރ 

ަހުިރަ ަމީގ އި ނުޑ ައ ޅުގ  ަލިބެންޖެހޭނެ. ަެއމީހ ކ ށް ައ ދ ބު ަމީހ ެގ ކުށްކުރި



  

ަދެވެ ައ ދ ުބ ަމ ރުގެ ަދިވެހިރ އްޭޖގ އި ންއޮތްކ މ ށްވ ނ މ ައ ދ ބުތ ކ ށް

ަ ަކުޑ ކުދިންނ  ަބެލުމ ށްފ ހުގ އި ަމިކ ންކ ން ގޯނ ަޖިންސީއިންސ ފުވެރިކ މ އެީކގ އި

ަތ އީުދކުރ ަ ަހ މ ގ އިމުންވެސް ނޑު ައ ޅުގ  ައ ދ ބުދިނުމ ށް ަމ ރުގެ ަފ ރ ތްކ ށް ކުރ 

ަނެތްކ މ ށްަ ަކުރެވެން ަޤ ނޫނުތ ކުން ަޤ ނޫނުއ ސ ސީއ އި ައެކ ން ަދ ންނ ވ ން. ވ ހ ކ 

ަމީހ އ އިަވ ނީިވއް ަމ ސ އްކ ތްކުރި ަޢ މ ލެއްކުރ ން ަދ ްނނ ވ ނީ ނޑު ައ ޅުގ  ޔ 

ަޖ ލ ށްލެވެންވ ނެަ ައުމުރ ށް ަފ ރ ތ ކީ ަމެދުވެރިކޮށްދިން ައެކ ން ަމީހ އ އި ޢ މ ލުކުރި

ަ ައެމީހުން ަމުޖްތ މ ޢުގ އި ައުޅޭކ ްށ75ަަބ އެކޭ. ަނުކުމެގެން ަފ ހުންވެސް އ ހ ރު

ަރ  ަމިއ ދ ބުތ އް ނޑުމެންނ ށް ައ ޅުގ  ނޑުމެންެގަނުޖެހޭ. ައ ުޅގ  ަނުދެިވގެން ނގ ޅ ށް

ަތެރޭގ އިަމ ްއސ ލ ތ އްަމިގޮތ ްށަޢ ންމުވެގެންަމިދ ނީ.ަ

ަ

ަވ ގުތުހ މ ެވއްޖެ.ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން:
ަ

ަދ ންނ ވ ލ ންަަހުޅުހެްނވޭރުަދ ިއރ ގެަމެންބ ރުަ ައެހެންނ މ ވެސް، ަދެން ަނެތް. ަކ މެއް ަކުރ ނެ ަދެން ަވ ގުތުހ މ ވީތޯ.

ަފ ދަ ަަވ ހ ކ ދެއްެކވުން:ަމޫސ މ ނިކު ަމިދެންނެވި ައިޞްލ ޙުކޮށް ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަޮގތ ށް ަމިދެންނެވި ަވ ހ ކ އ ކީ އޮތް

ނޑުމެންަބ ލ އިފިނ މ ައިރ ދ ކުރެއްިވއްޔ ަ ކޮމިޝ ނެއްަމީގ އިަެއކުލ ވ ލ އިގެންައ ުޅގ 

ަނ އްތ އިެލވޭނެއޭ.ަ ނޑުމެްނނ ށް ައ ުޅގ  ަކ ންތ ްއ ަމިފ ސ ދ އިެގ ަމިއޮތް މިޤ އުމުގ ިއ

ަމ ޖިލިްސަ ަމިކޮމިޓީގ ިއ، ައ ދެ، ަިމވ ގުތ ށް ަމިވ ގުތުން ަމިބލު ައެދެނީ ނޑު އ ޅުގ 

ަފ ސްކުރ ން.ަ ަމިބިލު ނޑުމެން ައ ުޅގ  ައިޞްލ ޙުކުެރވުމ ްށފ ހުގ އި ތެރޭގ ިއ

ަޝުކުިރއްޔ ަ ަކުރ ކ ށް. ަގިނ ުދވ ސްތ ެކއް ަގޮްސގެން ަކޮމިީޓއ ކ ށް ނޑ ކ ށް އ ޅުގ 

ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ އީސް.

ަ

ަަމެްނބ ރުަަމ ތިެވރިަދ އިރ ގެ ަކުޑ ކުދިންނ  ަރ ީއސް. ަިޢއްޒ ތްތެރި ަމީހުންނ މެދުގ އިޖިންސީޝުކުރިއްޔ  ަގޯނ ކުރ 

ަފ ސްކުރުމ ށްަަޙުސ އިންަުމޙ ްނމ ދުަ ަބިލެއް ަމިތ ނ ށް ަޢ މ ލުކުރުމ ށް ައުސޫލުތ ކ ކ ށް ަޚ އްޞ 

ނުޑވެްސަެއއްެޗއްަދ ްނނ ވ ަަަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ލ ންަފުރުޞ ތ ކ ށްަހުށ ހެޅިފ އިވ ަބިލ ަބެޭހގޮތުންައ ޅުގ 

ަބިލެއްަ ަމިފ ދ  ަބޭނުންވ ނީ، ނޑު ައ ޅުގ  ަދ ންނ ވ ލ ން ަފުރ ތ މ  އެދުނީ.

ނޑުމެންަހިފެހެއްޓުމެއްެނތިަތ އީދުކުރ މޭ.ައ ދެ،ަ ނޑުމެންަފ ސްކުރުމ ށްައ ޅުގ  އ ޅުގ 

ަވ ރ ށްަ ައ ިދ،ައިހ ކ ށްދުވ ހު ަތ އީދުކުރ މޭ. ަހިފެހެްއޓުމެއްނެތި ައެްއވެސް ނޑު އ ޅުގ 

ަނުލ  ަމ ރުވެިދޔ ަނުބ އި ަކޮށްގެން ައ ނިޔ ތ ެކއް ަދެންނެވިދ ނެ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ފ އޭވެސް



  

ަހުރިހަ 5ަ ަގުޅުންހުރި ަެއކ މ  ަކުށްވެިރކޮށް ަމ އްސ ލ  ަުކއްޖ ެގ ަތުއްުތގެ މ ހުގެ

ައެހެންަ ަޮގވ ލ ން ނުޑެވސް ައ ުޅގ  ަދިނުމ ށް ައ ދ ބު ަހ ރުކ ށި ފ ރ ތްތ ކ ށް

ަކުއް ަުތއްތު ައެ ައ ދި ައެއްފ ދ އިން. ަދޫކުރެވިފ އިހުރީަމެންބ ރުންނެކޭ ަމ ންމ  ޖ 

ައެުކއްޖ ަ ަދ ށުގ އި ަބެުލމުގެ ަމ ންމ ގެ ައެުކއްޖ ެގ ަޚިލ ފ ށްކ މ ށްވ ނ މ  ގ ވ އިދ 

ައ ދިަ ަވިޔ ސް ަސ ރުކ ރުްނަކ މ ށް ަކުީރގެ ަެއއީ ަހިނގ މުންދިޔ އީ ަކ ންތ އް ބެލުމުގެ

ަމިކ މ ބެހޭަ ަނުޖ އްސ  ަކ ެމއް ަިސޔ ސީ ަީމގ އި ަވިޔ ސް ަކ މ ށް މިހ ރުގެަސ ރުކ ރުން

ައ ޅ ންޖެހޭނެކ މ ށްަ ަފިޔ ވ ޅު ައެކ މ މެދުވެސް ަބ ލ  ަފ ރ ތްތ އް ައުފުލ ންޖެހޭ ޒިންމ 

ަމިތ ނ ށްަ ަބޮޑުކ މެކޭ ަވ ރ ްށ ަމިއީ ަމިވ ގޮތ ކީ ަރ އީްސ، ަޢިއްޒ ތްތެރި ފެނޭ.

ަކިޔ ަ ަނޫނޭ،ައެހެން ަކ ެމއް ަޑިޕ ޓްމ ންޓްގެ ައެ ަނޫނޭ. ަކ މެއް ަބެހޭ މިޑިޕ ޓްމ ންޓ އި

ަކުރީގ  ަދ ނީ ަމ އްސ ލ ތ އް ައ ދެ،ަކިޔ  ަނުހ ދ މ ތޯއޭ. ައެހެން ަމިހ ރު ަދެން ިއވެސް.

ަބ ލ ހ އްޓ ަ ަކ ންތ އް ަކުށްވެރިްނެގ ައެހިން ނޑު ައ ޅުގ  ަޚ ބ ރުން ަީޓވީ ރޭގ ިއވެސް

ަވިދ ޅުިވަ ަނ އިބު ަމިނިސްޓްރީގެ ަހޯމް ަެއއްޗ ކ އި ަވިދ ުޅވި ަވެިރޔ  ޑިޕ ޓްމ ންޓްގެ

މިދެންނެވީަމިކ މުގ ިއަައެްއޗ ކ އިަހ މ ަމިދިމ އ ށްަމިދ ނީަދެަދިމ އ ށް.ައެހެންވީމ ،

ަކ ންކ ންަ ަގެންދ ންޖެހޭ ަޖ ލ ށް ައޭނ  ަވ ކިކޮށް ައެުކއްޖ  ައ ތުން ަމ ންމެ ކުއްޖ ެގ

ަފ ރ ތ ުކގެަ ައެއްވެސް ައޮތީ ަނުކޮށް ައެކ ން ައޮތްކ މ ށްވ ނ މ  ބ ލ ންޖެހިފ އި

ަމިފ ދަ  ަކ މެއް. ަބ ލ ންޖެހޭ ަމީގ އި ނޑުމެން ައ ުޅގ  ައެީއެވސް އިހުމ ލުންކ މ ށްވ ނ މ 

ަމިހ ރުަކ ންކ މު ނޑުމެންނ ށް ައ ުޅގ  ަޒިންމ ދ ރުކުރުވ އިގެން ަފ ރ ތްތ ުކެގ ަުއޅޭ ގ އި

ަޤ ނޫނ ކ ށްވެްސަ ަހ ދ  ަދެން ައ ދި ަގެނެވޭނީ ަސިފ  ަޢ މ ލީ ަޤ ނޫނުތ އްވެސް ހުރި

ަވ ރ ށްަ ަގެނ ިއއިރުވެސް ަކުއްލިއ ކ ށް ަމިހ  ަޤ ނޫނު ައ ދެ، ަގެނެވޭނީ. ަސިފ  ޢ މ ލީ

ަވ ރ  ަގެނ އިރުވެސް ަމިބިލު ައ ދި ަވ ރ ށްަރ ނގ ޅ ށް ަވިސްނ ފ އި ަރ ނގ ޅ ްށ ށް

ަފެންނ ނީ.ަ ަކ މ ށް ަޮއތް ަހިމ ނުއްވ ފ އި ަމ އްޗ ށް ަކ ންތ އްތ ެކްއގެ ރ ނގ ޅު

ަމީހުންނ ށްަ ަކުރ  ަކުށްތ އް ަނުލ ފ  ަނުބ އި ަމިފ ދ  ަގޮވ ލ ްނ ަހ މ  ނުޑވެސް އ ޅުގ 

ައެހެންނ މ ވެސް،ަ ަދިނުމ ށް. ައ ދ ބުތ ކެއް ަހ ރުކ ށި ައެންމެ ައޮތް ދެވެން

ނޑުމެން ނޑުމެންނ ށްަައ ޅުގ  ައ ޅުގ  ނޑ އ ޅ ންޖެހޭނެ ަކ  ނޑ ެއޅުމުގ އި ަކ  އ ދ ބުތ އް

ަފ ސްކޮށްފ އިަ ަިމޤ ނޫނު ަޖ ޒުބ ތ އެކީ ނޑުމެން ައ ޅުގ  ަމިވ ގުތު ތ ންފީޒުކުރެޭވވ ރުެގ

ަބޮުޑެވގެްނަ ައ ދ ބުތ އް ަދޭންވީމ  ައ ދ ބުތ އް ަުދވ ސްފ ހުން ައ ހ ރެއްހ  މީގެ

ަތ ންފީޒުކުރެޭވވ  ަނުޖެހޭވ ުރގެ ަމ ތީންަކ ންބޮޑުވ ން ަގޮތްތ ކުގެ ަތ ންފީޒުުކރެވޭ ުރގެ



  

ަގޮުތގ އިަ ަޤ ބޫލުކުރެވޭ ނޑ ށް ައ ޅުގ  ައެހެންވީމ ، ނޑ އ ޅ ންޖެހޭނީ. ަކ  އ ދ ބުތ އް

ަމ އްދ އ ށް.ަ ަފ ސްވ ނ  ަދ ންނ ވ ލ ނ ން ަމިސ ލެއް ަމީެގ ނޑު ައ ުޅގ  މިސ ލ ކ ށް،

ަުކޑ ކުރ ންަ ައ ދ ބުތ އް ަމިކ ުމގެ ަޙ ެލއްގ އި ައެްއވެސް ަރ ީއސް، ަޢިއްޒ ތްތެރި

ަމީެގަ ަމިދެންނެވީ ނޑު ައ ުޅގ  ައެހެންނ މ ވެސް، ަޫނން. ަބ ުރއ ޅ ނީކީ ނޑު އ ޅުގ 

ައެބ ޖެހޭ.ައ ދެ،ަ ަވިސްނ ލ ން ަކޮންމެވެސްވ ރ ކ ށް ަމ އްދ ެގ2ަަނިސްބ ތްތ ކ ށް ވ ނ 

ަކުއްޖ ކ ްށަ ަކުޑ  ަނުވ ތ  ަޙ ޟިުރގ އި ަކުޑ ކުއްޖެްއގެ ަމިއޮންނ ނީ ަގ އި )ހ(

ަޢ މ ލެއް ަނޭދެވޭ ަގޮތ ކ ށް ައ ދ ބ ކ ްށަަފެންނ ކ ހ ލ  ައެކ މުގެ ައ ދެ، ހިންގުން.

ަ ަޖ ލ ށްލުން.73ަައ ހ ރު.73ަަމިއޮންނ ނީ ަމ އްދ ގ ިއަ)ހ(3ަައ ހ ރުދުވ ހ ށް ވ ނ 

ަކ ންތ އްަ ަދެ ަމި ަކ ންކ ން. ަފ ދ  ަފޮޓޯދެއްކުން ަފިލްމުދެއްކުން، ަމިއިންނ ނީ ގ އި

ށް.ައ ނެްއަމިސ ލ ކ ށްަމިވ ނީ.ައެްއަމ ްއދ ގ އިަިމއޮންނ ނީަެއކ ހ ލ ަކ މެއްަހިންގުމ 

ައެކ މ ށްެވސްަ ަކ ންކ މ ށް. ަފޮޓޯެދއްކުންފ ދ  ަފިލްމުދެއްކުމ އި ަިމއޮންނ ނީ މ އްދ ގ އި

ަތ ފ ތެއ73ަަް ައެޮބޑުކުޑ މިނުން ައޮތްކ މ ށްވ ނ މ  ަތ ފ ތެއް ަމިދެކ މުގ އި އ ހ ރު.

ަމިއ ްށވެްސަ ަމިކ ންކ މުގ އި ަޤ ބޫލުކުރެވޭގޮުތގ އި ނޑ ށް ައ ޅުގ  ަދެން ގެންނ ންވީ.

ަވ  ައެނބުރުމުެގަކޮންމެވެސް ަކުޑ ކުއްޖެ ަމިކ މ ށް ައެބ ޖެހޭ. ަވިްސނ ން ރ ކ ށް

ަހިންގ ަ ަނިޔ ތުގ އި ަގެންދިއުމުގެ ަމ ގުން ަނުބ އި ަކުޑ ުކއްޖ އ ށް ަުނވ ތ  ނިޔ ތުގ އި

ނޑުމެންަ ައ ުޅގ  ައ ދ ބުދިނުމުގ އި ައ ދި ައެީއވެްސ ކ މ ށްވ ނ މ 

ނޑ ށްަވ ނ ަމ އްދ ަމިއޮނ4ަްވިސްނ ލ ންޖެހޭނެކ މެއްކ މ ށްަފެނޭ.ައ ދެ،ަ ނ ނީައ ޅުގ 

ަމިފ ދ ަ ަކުޑ ުކއްޖ  ަމ އްދ ، ަބެހޭ ަރުހުންދިނުމ  ަެވއްޖިްއޔ  ަގޮތުން ޤ ބޫލުކުރެވޭ

ައ ދެ،ަ ައެހެންކ މ ށްވ ންޏ 70ަަކ މެއްގ އި. ަމ ނ ކުރެުވނީ. ނޑ ށް ައ ުޅގ  އ ހ ރުކ މ ށް

ައ ދިަ ަގޮތުން ަނ ފްސ ނީ ަކުޑ ުކއްޖ ގެ ަހ ނގޭ. ަމ  ައެއުުމރު ަދ ންނ ވ ނީ ނޑު އ ޅުގ 

ަގޮ ަދީގެންަޖިސްމ ނީ ަރުހުން ަކ މ ކ ށް ަމިފ ދ  ަފުރިހ މ ވެގެން ަޮބޑުެވަފުރ  ތުންވެސް

ަސ ބ ބުތ ކެއްަ ައެހެން ަމިކ މުގ އި ަދެން ައުމުރު. ނޑ އ ޅ  ަކ  ބ އިވެިރވުމ އި

ަމ ޢުލޫމ ތުަ ައެދ އިރ ތ ކުން ައެހެންކ މ ށްވ ނ މ  ަޤ ބޫލުކުރ ން. އޮވެދ ނެކ މ ށް

ަބޭފުޅުންނ  ައުސް ަފުންނ ބު ަތިއްެބވި ަކޮމިީޓަަލިބިވ ޑ ިއގެން މ ޝްވ ރ ކުރ ްއވ ިއގެން

ަ ަފެނުނީ ަހިތ ށް ނޑ ްށ ައ ޅުގ  ަދ ންނ ވ ން. ަވިސްނ ުލމ ށް ަމިކ މ ށް 70ަސްޓޭޖްގ އި

ަ ަރ އީސް. ަޢިްއޒ ތްތެރި ައުމުރެްއކ މ ށް ަހ ނގު ަވ ރ ްށވެސް ަހ މ  ވ ނ 5ަައ ހ ރ ކީ

3ަވ ނ ަމ އްދ ،2ަަވ ނ ަމ އްދ ،1ަަވ ނ ަމ އްދ ،0ަަމ އްދ ގެަ)ހ(ަގ އިަބުނ ނީަ



  

މ އްދ ގ އިވ ަކުށްތ އްަުކޑ ކުއްޖ ަލ ްއވ ަކުރުވުމ ށްަހިތްވ ރުދީަމ ގުފ ހިކޮށްދިންަަވ ނ 

ަ ަޖ ލ ށްލުމ ށް.71ަަމީހ  3ަައ ހ ރ ށް ައ ދ ބ ކީ ަދޭ ަކުށްުކރީމ  ަމ އްދ ގ ިއވ  73ަވ ނ 

ަމިދ ންނ ވ ލ ނީ.ަ ނޑު ައ ުޅގ  ަކ މެއް ައެހެންވީމ ،ަމިީއވެްސަވިސްނ ލ ންޖެހޭ އ ހ ރު.

ނޑ ށްަހީވ ނީަޢިއްަ ނޑުމެންަބ ލ ލ ންޖެހޭނެ.ައ ޅުގ  ޒ ތްތެރިަރ އީސް،ަގ ިޑއ ށްައ ުޅގ 

އެހެންވީމ ،ަޢިއްޒ ތްތެރިަރ ީއސްައެއްެޗއްަހީފުޅުނުކުރ ްއވ ކ މ ށްަވެއްޖިއްޔ ަމިހ ރުަ

ަދެންަ ަދެއްވ އިފިްއޔ . ަފުރުޞ ުތ ަދުވ ހ ކުން ައ ންނ  ަދެްނ ަނިންމ ލ ފ އި ނޑު އ ޅުގ 

ަވ ހ ކ އެަ ަކުޑ ކުޑ  ަވ ރ ށް ަހުރީ ަެވއްޖިްއޔ ަދ ންނ ވ ލ ން ައެއްގޮެތއް ައެހެންވީމ ، އް.

ނޑުަނިންމ ލ ވެސްަފ ނ ން.ައެހެންނޫނިއްޔ ަދެންދުވ ހުންަފުރުޞ ތުަދެއްވީމ ަ އ ޅުގ 

ނޑުަކުރިއ ށްަގެންދ ނީ.ަ ައ ޅުގ 

ަ

ނަައްެކވުން:ރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ދެަ ައ ޅުގ  ަމެންބ ރު. ަިޢއްޒ ތްތެިރ ަޢިއްޒ ތްތެރިަޝުކުރިއްޔ  ަކޮންމެ ުޑ

ަަކ ށްވެސްމެންބ ރ  ަމިގެންދ ނީ ައ ުރވ މުން ަފުރުޞ ތުގ އި މިނެޓްއިރ2ަަުފުރ ތ މ 

ަ ަހ މ ކޮށްދެއްވީ.2ަަބ ރ ބ ރު ަތި ައެކީގ އި ަޖުމްލ އ އި ައެންމެފ ހުގެ މިނެޓްއިރު

ަފުރުޞ ތުގ ިއަ ަދެވ ނ  ަޤ ބޫލުފުޅުކުރ އްވ ންޏ  ަމެންބ ރު ަޢިްއޒ ތްތެރި އެހެންވީމ ،

ނޑ0ަުދެންަލިބިވ ޑ ިއގ ންނ ވ ަ ނޑުަމިއ ދުެގަަިމނެޓްއިރުައ ުޅގ  އ ރުވ ނ ން.ައ ޅުގ 

ަ ނޑ ކ ށް ަދ ންނ ވ ލ ން.ަގ ތްގ  ަކުރިން ަނިންމ ލުމުގެ ަމިނެޓްެގ72ަަޖ ލްސ  ވ ރ ކ ށް

1733ަގ އިަެޕޓިޝ ންަކޮމިޓީގެަޖ ލްސ އެއްައޮންނ ނެ.ައ ދ9712ަަިތެރޭގ ިއ،ައެއީަ

ަހޮްއވެިވަ ަޢ އްޔ ންކުރެްއވުމ ށް ަމެންބ ރުން ަކޮިމޝ ނ ށް ައިލެކްޝ ންްސ ޖ ހ އިރު

ަ ައޮްނނ ނެ.ައ ދި ަޖ ލްސ ެއއްެވސް ަބެހ1703ަަޭކޮމިޓީގެ ަޚިދުމ ތްތ ކ  ގ އިަސ ލ މ ތީ

ަކޮމިޓީގެަބ އްދ ުލވުމެްއވެސްަެއބ އޮތް.ަ

ަ

 ޖ ލްސ ަނިންމުން. .5

ަ

ަަރިޔ ސ ތުންަވ ހ ކ ެދއްެކވުން: ައޮންނ ނީ ަޖ ލްސ ެއއް ަމ ޖިލީހުގެ ަދެން ނޑުމެން 7ަައ ޅުގ  ވ 9336ަަޖުލ އި

ަގ އި.6733ަަބުދ ދުވ ހުގެަހެނދުނުަ
ަ

ަނިމުނީަަޖ ލްސ .ަالعالوينަربަهللوالحود
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