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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /22 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  22ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ހޯމަ ވީ 2009ޖުލައި   20 ތާރީޚް: 

   1430 ރަޖަބު 27 

 

 ަގއި  9:01ހެނދުނު  ށި ގަޑި: ޖަލްސާ ފެ 

 

 ށް  11:04ން  10:32 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:01ން  12:01 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:32 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  59އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا ފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލް ރިޔާސަތު: 

 

 76 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ74ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 75ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރުދެކު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަ 

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

 އިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 ދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭ

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 



 IV 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު ކިނބިދޫ ދާއިރާ

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު 

 ދު ރާމިޒްވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަ

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 



 V 

  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ޙަސަންތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ފުވައްމުލަކު އު

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 ރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއި

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 - : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ22ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާހޯމ2222ާަާޖުލައ22ާިާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާސްާފެށުނީ.މަޖިލިާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلى



 10 ރިޔ ސަތުންާއަންގ އެންގުން. .2

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްެބވީ ާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެން ާޖަލްސ އަށް ާމެންބަރުން.73ާާމިވަގުތު ޢިްއޒަތްތެރި

ާރިޔ ސަތުްނާ ާކުރިން ާކުރިއަްށގެންދިއުމުެގ ާމިއަދު ާޖަލްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބޭނުންާވ ހަކައެްއާއެބައޮތް.ާއެާ ާބޭްއވުުނ9002ާާޖުލައ51ާާިއީ،ާދަންނަވ ލަން ަގއި

 15ދޭތެރޭގައިާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާާއިޖަލްސ ާރިޔ ސަތުންާނިންމ ލަންޖެހުނުގޮތ 

ާގަވ އިުދގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާކަމެއް. ާފެންނަ ާރިޔ ސަތަށް ާއަރުވަންޖެހޭނެކަމަްށ ސ ފުކޮށް

59ާާ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާޖ4ާެވަނަ ާނިންމ ލަން ާޖަލްސ  ާއެުދވަހު ާދަށުން ހުނީާގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާނުފެނިގެން.ާހަމައެއ ެއކު ާކުރިއަށްގެންދެވޭނެކަމަށް ާމަޖިލިސް ރިޔ ސަތަށް

ާސިޔ ސީާ ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާގުޅިގެން ާކަންތަކ އި ާހިނގަމުންދިޔަ ޖަލްސ ގައި

ާބައްދަލުކޮްށާ ާރިޔ ސަތުްނާބޭރުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާެއވަގުތު ާިއސްބޭފުޅުންނ އި  20ޕ ޓީތަކުގެ

ާކަންތަ ާދިމ ވި ާފެންނ ތީާއެ ާމަސައްކަތްކުރަން ާރިޔ ސަތުން ާހަމަޖެއްސޭތޯ އްތައް

ާެގއްލިގެންިދޔަާ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާޤަދަރު ާހައިބަތ އި ާމަޖިލީހުގެ އިތުރަށް

ާއެކަމަށްާ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުެގ ާހުއްޓ ލީ ާއެދުވަހު ާމަޖިލިސް ނުދިނުމަށްޓަކައި

ާމަޖިލީ ާއަދި ާއޮތީމަ. ާދީަފއި ާއެފުރުޞަތު ާނިންމުންާރިޔ ސަތަށް ާއެ ާޙައްޤުަގއި ހުގެ

ާފެނިގެން.ާ ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް ާރިޔ ސަތުން  25މަޖިލީހުގެ

ާއެބޭފުޅުންާ ާމަްޝވަރ ުކރުމަށްފަހު ާއަޅުަގނޑު ާއިސްބޭފުޅުންނ ިއ ޕ ޓީތަކުގެ

ާގެންިދއުމަށްާ ާުކރިއަށް ާއެދުވަހު ާމަޖިލިސް ާލަފ ެދއްވީ ާއެދުވަހު އަޅުަގނޑަށް

ާހަމަޖެހިފައިވ ާފެނިވަޑައި ާބ އްވަން ާމެންދުރުފަހު ާއެދުވަހުގެ ާައދި ުނގަންނަވ ކަމަށް.
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ާޕ ޓީތަުކެގާ ާއަދި ާމުޤައްރިރުންނ އި ާނުބޭއްވުމަށް ާއެުދވަހު ކޮމިޓީތައްެވސް

ާ ާއެދުވަުހ ާއެގޮތަްށ ާލަފ ދެއްވީމ  ާައޅުަގނޑަްށ  30ކަންަތްއާއެއިސްބޭފުޅުން

ާކުިރއަ ާޖަލްސ ތައް ާިޢއްޒަތްތެިރާކުރިއަްށގެންދިޔައީ.ާމަޖިލީހުގެ ށްގެންިދއުމުގަިއާތިޔަ

ަގއިާނޫނިއްޔ ާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްާދެއްވ ާެއއްބ ރުލުމަކ އެކީާމެންބަރުާރިޔ ސަތަށްާ

ާޤައުމީާ ާމުހިންމު ާަވރަށް ާކުރިމަތީގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާނުގެންެދވޭނެ. ކުރިއަކަށް

ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއެބަހުރި. ާކުިރއަށްގެންދަްނ ާބުނޭާާމައްސަލަތައް އެބަ

ާމެންބަރުންވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާައމުރަށް ާރައީސްގެ  35މަޖިލީހުގެ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާޖެހޭނެކަމަށް. ާ)ހ(93ާާކިޔަމަންތެރިެވވަަޑއިގަންަނވަްނ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއަދި ާބުނޭ. ާއެބަ ާމަޖިލީހުެގ93ާާގައި ާައކުރުތަކުަގއި ާއެހެނިހެން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކިޔަަމންތެރި ާއަމުރަށް ާކަންކުރަންވީގޮްތާރައީސްގެ ާދެން ވެަވޑައިުނގެންފިނަމަ

ާނަސޭޙަތްތެރިވުން،ާ ާކުރިްނ ާއިއްވުުމގެ ާނަން ާއިްއުވން. ާނަން ާއެީއ، އެބައޮތް.

ާހުރިހާ ާއެއަށްފަހު ާތީގެތެރެއިން ާއިއްވުން. ާނަން ާއެއަށްފަހު  40އިންޒ ރުކުރުން.

ާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާދުވަހ51ާާުޢިއްޒަތްތެރި ެގާވަނަ

ާފުރުޞަެތއްާ ާއިްއވުމުގެ ާނަން ާއިންޒ ުރކުރުމަށްފަހު ާނަސޭަޙކްތެރިވުމ ިއ ޖަލްސ ގައި

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަްތތެރި ާހުރިހ  ާހިނގ ދިޔަގޮތް ާކަންތައް ާއެދުވަހު ނުލިބުނު.

ާތެރެއިންާ ާެމންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއދުވަހު އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާއުފެދިގެާ ާއެއްފަހަރ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުންތަކެއް ާމެންބަރުންނެއް ާބަިއވަރު ާއެތައް  45ން

ާއިއްވުމ ިއާ ާނަން ާފެއްޓެުވމުން ާކުރަްއވަން ާކަްނތައްތަކެއް ާވަަޑއިގެން އެއްހިސ ބަކަށް

ާ ާހަމައެއ ެއކު ާއަދި ާފުުރޞަތެއްނެތް. ާގެންދިއުމުގެ ާމ އްދ ގ93ާާެހަމައަށް ވަނަ

ާވަކިހިސ ބަކަށްާ ާމިއޮްނނަނީ،ާނިޒ މު ާއަކުރުަގއި ާފަހު ގެއްިލއްޖެކަމަށްވ ނަމަާާއެންމެ

ާކަމެއްކަމަށް.ާ ާކުަރންޖެހޭނެ ާިރޔ ސަތުން ާމެދުަކނޑ ލުމަކީ ާއެހިސ ބުން ޖަލްސ 

ާ ާދަށުން ާއަކުރުތަުކެގ ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާޢަމަލުކުރަންޖެހުނީ.ާއެދުވަހު  50އެގޮތަްށ

ާމަސައްކަްތާ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާުއއްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ާ ާދެން ާގެންެދވުން.ާއެހިސ ބަށް ާދެއްވަމުން ާެއއްބ ރުލުން ާރިޔ ސަތަށް ނުދ ނެގޮތަަކށް

ާރިޔ ސަތުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާހިފެހެއްޓުމަކީ ާހައިބަތު ާޤަދަރ އި ާމަޖިލީހުގެ އެީއ،

އެކަނިކުރަންޖެހޭކަމެއްނޫން.ާެއކަނިާކުރެވޭނެާކަމެްއވެސްނޫން.ާއެކަންާކުެރވޭނީާހަމަާ

ާމަޖިލީާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާދެއްވިާތިޔަ ާއެއްބ ރުލުން ާރިޔ ސަތަށް  55ހުގެ



 3 

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވ ޖިބެއް ާގުޅިަފއިވ  ާއެންމެންގެ ާައޅުަގނޑުމެްނ މިންވަރަކުން.

ާހަލުވިކޮްށާ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާވ ޖިބެއް ާމައްޗަްށވ  އެންމެންގެ

ާހިފެހެއްޓެވުމަށްާ ާަކރ މ ތު ާހައިބަތ އި ާޤަދަރ އި ާމަިޖލީހުގެ ާއަދި ކުރިއަްށގެންދިއުން.

ނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާތެރޭގަިއާ މަސައްކަތްކުރުން.ާއަުޅގަ

ާކޮންމެާ ާއުފެދޭ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުން ާއެހެންނަމަވެސް، ާއުފެދޭނެ.  60ޚިޔ ލުތަފ ތުވުން

ާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ51ާާފަހަރަކު ާހިސ ބަށް ާއެދިޔަ ާޖަލްސ ގައި ާުދވަހުެގ ވަނަ

ާހަ ާެވގެންދ ނީ ާދިއުން ާއަިދވެްސާކަންތައްތަްއ ާއެހެންވީމަ، މަޖެހޭކަމެއްނޫންކަމުގައި.

ާއެދެންާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެިރ ާތިަޔ އެއްފަހަރު

ާކުރިއަްށގެންދިއުމުަގިއާ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިލްތިމ ސްކުރަން އަދި

ާޙުރު ާައބަދުމެ ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއަިދ  65މަތްތެރިކޮށްާއެއްބ ރުލުންދެްއވުމަށް.

ހިއްތެވުމަށް.ާނިޒ މީާނުކުތ އަީކާމަޖިލީހުގައިާވަރަށްގިނައިންާނެގޭާއެްއޗެްއ.ާނިޒ މީާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާ ާމިވަނީ، ާަގވ އިުދގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާބެޭހގޮތުން ނުކުތ އ އި

ާގަވ އިދ  ާރިޔ ސަތުެގާޚިލ ފަާމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހިނގަމުންދ ކަމެއް ާއެަވގުތަކު ށް

ާބޭރުންާސަމ ލުކަމަ ާއެހެން ާނެންެގވޭެނކަމަށް. ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާގެންނެވުމަށްޓަަކއި ށް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނެތް. ާަގވ އިަދކު ާމަޖިލީހުގެ ާއަރުވ ކަށް ާފުރުޞަތު ާނުކުތ ގެ  70ނިޒ މީ

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެގޮުތގެމަތީން ާދ އިރ ެވސް ާނުކުތ ގެ ނިޒ މީ

ާރިޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާގެންެދުވމަށް ާވަރަށްބޮޑަށްާބޭނުންކުރައްވަމުން ސަތުން

ާނަންބަރަށްާ ާފުރަތަމަ ާއެޖެންޑ ެގ ާމިއަދުެގ ނޑު ާއަުޅގަ ޢިލްތިމ ސްކުރަން.

ާމެންބަރުންވެސްާ ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާމިދަންނަވ ލީ ާމިވ ހަކަަތއް ދިއުމުގެކުރިން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއަދި ާޔަޤީްނކަމ އެުކަގއި. ާެއއްބ ރުލުންދެއްވ ނެކަމުގެ  75މިކަމުގައި

ާވ  ާމެންބަރުންވެސް،ާމިހ ތަނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާހުރިހ  ާޕ ޓީތަުކގެ ާސިޔ ސީ ހަކަދެއްކި

އިސްބޭފުޅުންާވަނީާމިކަމުގައިާކަންތައްތައްާމިގޮތަށްާކުިރއަށްގެންގޮސްެދއްވ ެނކަމުެގާ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާައޅުަގނަޑށް.ާއެހެންވީމަ،ާހުރިހ  ޔަޤީންކަންދެްއވ ފައި

ާ ާުޝކުރުދަންނަވަްނ. ާއައަޅުަގނޑު ާމިަދނީ ނޑު ާއަޅުގަ ނޑުމެންގެާމިހ ރު ޅުގަ

 80ާާއަށް.5ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާ

ާސުވ ލުާ .3
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާމެންބަރ5ާާުއެޖެންޑ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދ ންދޫ ާމިއޮތީ، ަގިއ

 85ރާޮޑކްޓަރިޒަމްާއ ރޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާމަދުާރިޔ ޒް،ާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫމުޙަން

ާސަވ ދަ ާޢަލީ ާުސވ ލުާށްއަޙްމަދު ާއަރުވަނީ،ާކުަރއްވ  ާިމފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ .

ދ ންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށް.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަޝީދު.

ާ

 90ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނިޒ މީާާރުާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުއްޓަވ ެލއްިވާާާރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާމަނިކުފ ނު ާޖަލްސ  ާމިމަޖިލީހުގެ ާއެންމެފަހުން ާމިނެގީ ނުކުތ އެްއ

ާމިއަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަްނ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަެއއ އެކު ާވިދ ުޅވެއްޖެ. ދުާސަބަބު

ާެއހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ާޖަލްސ ތޯ. ާކުރީދުވަހުެގ ާތިގެންދަވަނީ  95މަނިކުފ ނު

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ާބޭނުންވަނީ ާމިާނަގަން ާމިާނިޒ މީާނުކުތ  ވަަނ501ާާއަޅުަގނޑު

ާޢިނ ޔަތ ިއާ ާއިމްތިޔ ޒ އި ާދޭންޖެހޭ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާދަށުން. މ އްދ ގެ

ާފޯރުކޮ ާއެކަން ާބ ރުތަކުން ާއެބައޮތް.ާސަލ މަތީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ނޑުާސ ފުޮކށްލަންާބޭނުންވަނީާދެސުވ ލެއް.ާއެއްުސވ ލަކީާކުރިންާ އެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނުޑާ ާހުއްޓ ލީމަ ާއެގޮތަށް ާމިގެންދެނީ. ާޖަލްސ ތޯ ާކުރީގެ  100މިދެންނެވި

ާދެވަނަ ާދެން ާމިދަނީ. ާފެށިގެން ާއަލުން ާއެޖަލްސ  ދުވ ލަކީ،ާާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާ ާމަޖިލީހުެގ501ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާސަލ މަތީާ ާޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާއިދ ރ  ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަދި މެންބަރުންނަށ އި

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާހިތްހަމަޖެހޭތޯ. ާމަނިކުފ ނު ާަމސައްކަތް ާކުރަމުންގެންދ  ބ ރުތަކުން

ާފ ހަަގކުރެިވގެން ާއަދ ކޮށްަފއިާއެދުވަހު ާއެފަރ ތްތަކުން ާއެމަސްޢޫިލއްޔަތު  105ދިަޔއީ

ާނެތްކަމަށް.

ާާ

ާ
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ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެޖެންޑ ާ ާޖަލްސ ގެ ާމިއަުދެގ ާވ ނީ ާމެންަބރަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި  110އެީއ،

ާަގވ އިުދގަިއާލިބިވަޑަިއގެން ާަމޖިލީހުގެ ާވަނީ ާއެޖެންޑ  ާޖަލްސ ގެ ާމިއަުދގެ ފައި.

ުދވަސްާުކރިންާމަޖިލީހުންާޝ އިޢުކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށ7ާާްބުނ ގޮތުގެމަތީންާ

ާައޅުަގނުޑާ ާޤަބޫެލއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެހެްނވީމަ، ފޮނުވ ފައި.

ާގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒަށް.ފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާދ ންދޫާދ އިރ 

ާ115 

ާަވޒީރު.ާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާސުވ ލަކީ،ާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާއަރިހުން ާވަޒީރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާމިއަދު އަޅުަގނޑު

ާއަދިމުލ .ޮވޑަގއ ާއަދި.ގއާއި ާކުއްޔަށްާާމިއިދިގެރަޓާ .ގއާފަެޅމ ހުއްޓ އި ތިންރަށް

ާފަރ ތަކަްށތޯދޫ ާކޮން ާވިދ ުޅެވާާކޮށްފައިވަނީ ާތ ރީޚުތައް ާދޫކޮށްފަިއވ  ާކުްއޔަށް އަދި

ާމި ާކީްއެވގެންތޯ؟ާާދެއްވަފ ނަންތޯ؟ާއަދި ާމަސައްކަތްާނުފެށިާލަސްވަނީ  120ތިންާރަށުގެ

ާފެށޭާމި ާމަސައްކަތް ާވިދ ޅުވެެދްއވަފ ނަންތޯ؟ތިންރަށުގެ ާތ ރީޚެއް އަޅުަގނޑުާާނެ

ާޝުކުރިްއޔ ާ ާތަފްސީލުކޮށްެދއްވ ނެކަމަށް. ާޖަވ ބު ާސުވ ުލެގ ާތިން ާމި ހީކުރަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރުާއަދިާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާދ ންދޫާާރިަޒމްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާައއްސަލ މުޢަލައިުކމް. .`ާ125 

ާހިމެނެނީާާއަްޙމަދުާާރޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރއ  ާއެކުރެްއިވާސުވ ލުަގއި ާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ

ާގއ.ިދގުރަށްކަމަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާސަވ ދުާޢަލީ ާރަށަކީ، ާފުރަތަމަ ާއޭގެތެެރއިން ާމަޢުލޫމ ތު. ާރަށެއްގެ ތިން

ާކުްއޔަ ާގއ.ދިގުރަށް ާބަލ ލަނީ. ާމި ާއަޙްމަދުާއަޅުަގނޑު ާހ.ވ ލީވިލ  ާދެވިފަިއވަީނ ށް

ާ ާތ ރީަޚކީ، ާެއގްރީމެންޓްކުެރިވފައިވ  6ާާޝިޔ މަށް. 9002ާޖެުނއަީރ ާއެީއ، .900ާ

ާ ާގޮުތގައި ާއެްޑވ ންސްގެ ާއަދި ާރިސޯެޓއް. ާސަރުކ ރަށ3ާާްއެނދުގެ ާޑޮލަރު  130މިލިަޔން

ާމުއްދަ ާކޮންސްޓްަރކްޝަންގެ ާެއގްީރމެންޓްގަިއވ ގޮތުން ާރަެށއް. ެތއްާނަންގަވ ފަިއވ 

ާ ާއެީއ، ާމީގެއިތުރުނ70ާާްދެވިފަިއވޭ. ާއަދި ާމުއްދަތެްއ. މަސްދުވަހުގެ

ާއ ާ ާއިޢުލ ންކުރެވުނު ާކުރީޮކޅު ާމިއަހަރުގެ ާސިޔ ަސތުގެދަށުން، ާއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާދަށުން ާތަރައްީޤވަމުނ59ާާްސިޔ ސަތުގެ ާރަށްތަކަކަށްވެސް، ާހުރިހ  ަމސްދުވަސް

ާދެވިފައިާ ާރަށްތަކަކަށްވެސް ާހުރިހ  ާލުއިާއަންނަ ާއެ ާހަމަ ާއެހެންީވމަ،  135ވޭ.
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ާބަލ ލައިރުާ ާުކރިއެރުމަށް ާމަސައްކަުތގެ ާދެން ާފޯރުކޮށްދެވިފަިއވޭ. މިރަށަށްވެސް

ާދެންާ ާއެޅިަފއި. ާިދގުަރށުގައި ާސްޓްރަކްޗަރސްަތކެއް ާޓެމްޕަރަރީ ާވަނީ މިވަގުތު

ާ ާކޮށްލެވޭނީ ާއަންދ ޒ ެއއް ާބަލ ފައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާލިޔެކިޔުމަށް ާހުރި ،ާމިހ ރު

ާމަ ާބަލ ފައި ާދ ގޮތަށް 9050ާސައްކަތް ާހުޅުވޭނެކަމަްށ9055ާާ، ާމިރަށް ގައި

ާ ާދެން 9ާާބެލޭނެކަމަށް. ާފ ހަަގުކރެއްވީ ާރަށެއްގޮުތގައި  140ފަޅުމ ފުށި.ާ.ގއަވނަ

ާޕްރަިއވެޓްާ.ގއ ާމޯލްޑިވްސް ާބޮނޮވެންޗަރ ާވަނީ ާދެިވފައި ާކުއްޔަށް ފަޅުމ ފުށި

ާެދވިފަިއވަ ާކުއްޔަށް ާކުންފުންޏަކަށް. ާލިމިޓެޑްކިޔ  96ާާނީ ަގއި.9002ާާެފބުރުއަރީ

ާ 900ާާއެީއވެސް ާމިރަށަށްވެސް ާއަދި ާރަށެއް. ާޑޮލަރ1373ާާުއެނުދގެ ާމިލިޔަން

ާ ާއޭގެއިތުރުން ާައދި ާނަންގަވ ަފއިޭވ. ާގޮތުަގއި ާއެްޑވ ންސްގެ 931ާސަރުކ ރުން

ާއޭެގާ ާގޮތުަގއި. ާެއޑްވ ްނސްގެ ާެއއީ ާރަށެއް ާޮއންނަ ާދައްކަން ާޑޮލަރު  145މިލިޔަން

ާވަ ާމިހ ރު ާޕީރިއަޑެްއގޮުތގަިއާއެއްަބއި ާކޮންސްޓްރަކްަޝން ާދެން ާދައްކ ފައި. ނީ

ާ ާދެވިފައިވަނީ ާސިޔ ސަތުެގ52ާާމިރަށަށް ާދެންނެވި ާކުރިންވެސް ާހަމަ ަމސްދުވަސް.

ާ ާއެ ާމުހ59ާުދަށުން ާފުރުޞަތުާާލަތުމަސްދުވަުހެގ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާރަށަށްވެސް މި

ާއަ ާމިވަގުުތ ާބަލ އިރު ާމަސައްކަތައް ާދެން ާމަސައްކަތެްއާއަރުވ ަފއިވ ނެ. ދި

ާ ާއެރަށެްއެގ. ާފ ހަގަކޮށްެލވެނ7ާާީކުރެވިފަިއެއއްނުވޭ ާރަެށއްގޮުތަގއި  150ވަނަ

ާުކއްޔަާ.ގއ ާޮވޑަމުލ  ާޓޫޮވޑަމުލ . ާމޯލްިޑވްސް ާދެވިފަިއވަނީ ާިޑވޮލަޕްމަންޓްާށް ރިޒަމް

ާާ،ކޯޕަރޭޝަނަށް ާތ ރީަޚކީ ާދެވިަފއިވ  93ާާއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީައށް.ާކުއްޔަށް .9002ާމ ޗް

ާސަބް ާމިރަށް ާރެކޯްޑސްތަކުާއަދި ާމިނިސްްޓރީގެ ާކުރެވިފަިއވ ކަމަށް ގަިއާލީޒް

ާ ާކުރެވިަފއިވޭ. ާޕްަރއިވެްޓާރަޖިސްޓްރީ ާމޯލްޑިވްސް ާފަތުރު ާކުެރވިފަިއވަނީ ަސބްލީޒް

ާ ާމިއީ ާކުންފުންޏަކަށް. 700ާާލިމިޓެޑްކިޔ  ާމިރަށުންވެސް ާރަށެއް.  5397ާ155އެނުދގެ

ާނަ ާގޮުތގައި ާއެްޑވ ންސްގެ ާސަރުކ ރުން ާޑޮލަރު ްނގަވ ަފއިވޭ.ާމިލިޔަން

ާ ާ ާވަނީ ާއެގްރިަމންޓްގައި ާމިރަށަށް ާގޮތުގައި ާޕީރިއަެޑްއ 94ާކޮންސްޓްރަކްޝަން

ާ ާހަމަ ާއަދި ާހ59ާަމަސްދުވަސް. ާފުރުަޞތުވެސް ާއެ ާކުރިްނާމަސްދުވަހުެގ މަ

ާ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާބަލ އިުރާހުޅުވިފަިއވޭ.ާމަސަްއކަމިރަށަށްވެސް ތުެގާކުރިއެރުމަށް

 160ަގއ92ާާިރޯވިންގސްާހުށަހަޅަންާޖޫންާމަހުގެާކޮްނސެންާޑްާ.އައި.އޭާއ އިށަށްާއީމިރަ

ާއެފަރ ތުންާ ާކުިރައށްދ ކަމަށް ާއެމަސައްކަތް ާއަދި ާއަްނގ ފަިއވ ނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ާދަންނަވ އިުރާ ާޖުމްލަގޮތެްއގަިއ ާއެހެންވީމ ، ާދެއްވ . ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ާ ާމިއ7ާީމި ާޮގސްފައިވ ގޮތަކީ ާމަސައްކަތް ާމިއީ.ާއަާ.ރަށުގެ ާތ ރީޚުތަކަކީެވސް ދި

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ165 

ާބޭނުންފުުޅވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުސވ ލުުކރައްވަން ާއިތުރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރި ފެލިދޫާާއަރުވަން.

ާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރި

ާ

ާާ`.ާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ   170ާގއ.ޮވޑަމުލ ،ާއ ދެ،

ާފުގއ.ފަޅެމ ާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާ.ގއއްޓ ، ާމި ާދ އިރ ެގ7ާާދިގެަރޓ އި، ާދ ންދޫ ާބެހެނަޮގތުން ރަޓ 

ާއެކުރެއްާ ާރިޔ ޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރާޢިއްޒަތްތެރި ާގުޅިގެން ާުސވ ލ  ވި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ނޑުމެންަނށް. ާއަޅުގަ ާސ ފު ާވަަރށް ާޖަވ ބު ާދެްއވި ވަޒީރު

ާސަުރކ ރުންާ ާވިދ ޅުވި ާޖަވ ބުގައި ާމިޖެހެނީ، ާކޮށްަލން ާުސވ ލެއް އަޅުަގނޑު

ާކުލިާ ާދައްކަންޖެހޭ ާސަުރކ ަރށް ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާސިޔ ސަެތްއެގ  175ގެންގުުޅްއވި

ާ ާެދއްކުުމެގާމ59ާަދެއްކުމުަގއި ާކުލި ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ާދެވުނު ާމުއްދަތެއް ސްުދވަހުެގ

ނޑުގެާުސވ ލަކީ،ާ މުއްދަތުާފަސްކުރެވުނުާވ ހަކަާޖުމްލަގޮތެއްަގއިާވިދ ުޅވަނީ.ާައޅުގަ

ާ ާމި ާސަބަބުން ާފަސްކުރުމުގެ ާފ އިސ 7ާާމިގޮތަށް ާލިބެންޖެހޭ ާސަރުކ ރަށް ރަށުން

ާތެ ާމުއްދަތުގެ ާމި ާކިހ ވަެރއްތޯ. ާކިހ ވަރަކަރޭގެއްލުްނވަނީ ާވަނީ ާެގއްލުްނ ށްތޯ.ާަގއި

 180ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމެންބަރުާާރިަޒމްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފެލިދޫ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާދަންނަވ ނީ،ާާއަްޙމަދުާޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާރއ  ނުޑ ާައުޅގަ ާސުވ ުލަގއި ާފ ހަަގކުރެްއވެިވ ާއެ ާނަޢީމް ާޔޫސުފް

ނޑުމެންާމިއަހަރުާކުރީކޮޅުަގއިާއިޢުލ ންކުީރާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާސަވ ދުޢަލީާ ސަރުކ ރުގެާސިޔ ސަެތްއގޮތުަގއިާއަުޅގަ

ާ ާެއއީ ާރިޯސޓްތައް. ާމިދ  ާއުސޫލެއްެގ65ާާތަރައްޤީކުރެވެމުން ާޢ ންމު  185ރިސޯަޓކ ިއ

ާމަތިންާމަތިން ާއުސޫލެއްެގ ާދޭނީއ59ާާޭާހަމަހަމަ ާމުހުލަތެއް މަސްދުވަހުެގ

ާ ާމަސައްކަތް ާއަދި ާއިތުރަށް. ާާގ9002ާެނިންމަން ާއޮތް ާކުިރައށް އަހަރަށ7ާާާްކުިލ

ާއެހެ ާދޭނީއޭ. ާއެފުރުޞަތު ާއުސޫލުން ާދަްއކ  ާސިޔ ސަތުެގާބަހ ލައިގެން ާއެ ްނވީމ ،

ާލިބުނީމަ ާލުޔެއް ާއެ ާމިރަށަށް ާސަރުކ ުރގެާާދަށުން ާޤަބޫުލކުރ ގޮތުން ނޑު އަޅުގަ

ާއިތުރުެވގެނެއްާނު ާވަކި ާެގއްލުމެއް ާކުިލާއ މްދަނީއަށް ާލިބޭ ާމިދެންނެވީ  190ދ ނެ.ާއެހެން
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ާ ާއޮތް ާއެހެންނަމަވ7ާެކުރިއަށް ާބެހިގެންދ ނީ. ނޑުާއަހަަރށް ާއަުޅގަ ސް،

ާމިތަންވަޅުަގއި ާސަރުކ ރަށްާާފ ހަގަކޮށްލަން ާލަސްވަމުންދ ތީވެ ާނުހެދި ާރަށްތައް މި

ާލިބެންޖެހޭާބައެއްާއ މްދަނީާއަދިާރައްޔިތުންނަށްާލިބެންޖެހޭާބައެއްާއ މްދަނީާނުލިބި

ާގޮތުގަާ ާޓެކްސްގެ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމިގޮތުން ާދައްކަންޖެޭހާލަސްވ ކަން. އި

ާ ާއިތުުރާފައިސ . ާހުޅުވުނީމަވެސް ާރިސޯޓެްއ ާކޮންމެ ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއިތުރު  195އަދި

ާލިބިގެންދ ނެ ާފުރުޞަތުތަކެްއާާ.ފުރުޞަތުތަކެއް ާމަސައްަކތުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ާފުރުޞަތުާ.ލިބިގެންދ ނެ ާވަޒީފ ެގ ާއަދި ާލިބިގެންދ ނެ. ާމިާތަކެއް އެހެންވީމ ،

ާބިާލަސްވަމުންދ ކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮްށލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ފުރުޞަތުތައްާނުލި

ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާައޅުގަ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް. ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  200ާޝުކުރިއްޔ 

ާާރަށްމިނިސްޓަާރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާވަރަްށ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑަްށ ާުސވ ލަީކ، ާބޭނުންވ  އުފ ވެިރާކޮށްލަން

ާޓޫ ާއެއީ ާމިއީ ާދުވަހެްއެގާދުވަހެއް ާވަޑައިގެންަނވ ނެ ާމިތަނަށް ާމިނިސްޓަރު ިރޒަމް

ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ނޑަްށާހުއިންތިޒ ުރގައި ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެހެންކަމުން، ާއެއީ ންނަނީ.

ާ ާުދަވހެއްކަމަށް ާއުފ ވެރި ާވަރަށް ާފ ހަގަުކރ ލިބުނު ނޑު ާމިއަދަކީާއަުޅގަ .ާދުވަހެއް

ާ ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާމިދަންނަވަނީ ާމިހެން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ  205ންބަރުާމެޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާގުިޅގެން ާުސވ ލ ިއ ާއޮތް ާވަރަްށާކުރަްއވ ފައި ާދެއްވީ ާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ނުޑމެންާބޭނުންވަނީާއެކަހަަލގޮތަަކށްާމަނިކުފ ނު ނަށްާމިތަާތަފްސީލީާޖަވ ބެއް.ާއަުޅގަ

ާ ާެމންބަރުން ާޖަވ ބުެދއްވަން. ާކަންތައްަތއް.ާވަަޑއިގެން ާއިުތރުންވެސް ާސުވ ލުގެ ކުރ 

ާދ އިރ ގެާ ާދ ންދޫ ާރަީއސް.ާިމގޮތަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާައވަސްކޮްށލަން ާވަރަށް އަޅުަގނޑު

ާ ާމި ާހިމެނޭ ާުސވ ލުަގއި ާކުރެއްވި ާރިޔ ޒް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު  210ރަށ7ާާްޢިއްޒަތްތެރި

ާތ.އަ ާރަށެއްާފަދައިން ާކިޔ  ާކަުޅފ ލުފުށި ާއަތޮުޅގައި ާނިސްބަތްވ  ނުޑ ާއަުޅގަ ތޮޅު

ާއަހަރަށްވުރ6ާާެހަމަާމިމައްސަލަާދިމ ވެފައިާމިއަްށވުރެާދިގު،ާއެބައޮތްާއެތަުނގައި.ާ

ާހޯދަންގިނަ ާޖަވ ބު ާއޭގެ ާސިޓީ ާފޮނުވި ނޑު ާއަޅުގަ ާމަނިކުފ ނަށް ،ާދުވަްސވެއްޖެ.

ާ 4ާާޖޫން ާއަދި ާއަޅުގަގައި. ާނުލިބޭ. ާމަނިކުފ ނުާޖަވ ެބއް ާމިއަދު ާޤަބޫލުކުަރން ނޑު

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާއޭރުން ާދެްއވ ފައިކަމަށް. ާޖަވ ބު ާެއއަށް ާވަޑައިގަންަނވ ނީ  215މިތަނުން

ާ ާނުޖެހޭނެ.9ާާދެން ާވަޑަިއަގންނަވ ކަށް ާމަނިކުފ ނު ާމިތަނަށް ާދުވަހެްއގައި ވަނަ

ާއެހެންވީމ ، ާނިންމ ލ ނަން. ާއެކަން ާރައީސް ާޢިއްޒަތްެތރި ާއަޅުަގނޑު އެީއާާއޭރުން
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ާމަސައްކަތްާ ާބެހޭގޮތުން ާރަށްރަށ  ާހުރި ާމިހެން ާހަމަ ާސުވ ަލކީ. އަޅުަގނުޑގެ

ރަށްރަށްާހުރީާއަވަްސކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެްނާއެދޭކަމެއް.ާހަމައެހެންމެ،ާަވރަށްގިނަާ

ާއެޑްވ ންސަ ާސަބަބުންާމިހ ރު ާމީގެ ާއެހެންވީމ ، ާނަންގަވ ފައި. ާކުލި  220ށް

ާއަންނ ނީ ާިއކޮނަމީއަށް ާރަށްރަށުންާާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާބަދަލުތަކެއްތޯ ކޮންކަހަލަ

ާ ާކޮން ާފަށ ނީ ާލިބެން ާކުލި ާމިދެންނެވީާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެން ތ ރީޚަކުތޯ.

ރަުށާމިގޮތަށްާވަރަށްާގިނ7ާާަސުވ ލ ާގުިޅގެންާމ7ާާިކުރެްއވިާމުޙަންމަދުާރިޔ ޒްާ

ާސަރުކ  ާދެން ާއ މްދަނީ ާއެބަުހރި.ާމިތަންތަނުން ާދޫކުރައްވ ފައި ާލިބެންާރަށްރަށް ރަށް

ާކުރިމަތިވީާ ާެގއްލުމެއްތޯ ާކިހ ވަރެްއގެ ާސަބަބުން ާީމގެ ާތަނެއްގައިތޯ. ާކިހ   225ފަށ ނީ

ާއޮތީ.ާ ާކުރިމަތިވެފައި ާމިހ ތަނަށް ާފައިދ ތަކެއްތޯ ނޑުމެްނނަށް ާއަޅުގަ ާމީގެން ނޫނީ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާ،ރިަޒމްމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫ ާވިލުފުށީގެ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި

ާުސވ ލ ާާއަްޙމަދުާާކަލްޗަރާއެންޑްާޓްސްރއ  ާައއި ާތައްޔ ުރވެގެްނ ާމިއަުދ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކުެރއްެވީވ ާރަޝީދު  230ާރިޔ ޟް

ނޑުާާހަކަެދއްެކވުން:ވ ސަވ ދުާާޢަލީ ާއަުޅގަ ާކުރުކޮށް ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާސުވ ެލއް ާގުޅުންހުރި ސީދ 

ާތަ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއެބަގެންަދވ ާއެްއޗެްއ ާފ ހަގަކުަރއްވަމުން ާމެންބަރުން ުކރ ރުކޮށް

ާައޅުަގނުޑާ ާގެއްލުން. ާއ މްދަނީގެ ާލިބޭ ާސަރުކ ރަށް ާލަސްވަމުންދ ހިނދު ރަށްތައް

ާއޮތީާ ާތަރައްީޤވުން ާރަށްތަުކގެ ާހަވ ުލވީހިނދު ާަސރުކ ރ  ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ދަންނަވ ނީ

ާގޮސް ާފަހަނައަޅ  ާމަިއލްސްޓޯންސްތައް ާއޭގެ ާބޮޑަށް ާދެން،ާވަރަށް  235ފައޭ.

ާއިޤްތިޞ ީދާ ާދުނިޔެއަށް ާމުޅި ާމިއޮތީ ާަހވ ލުވީހިނދު ާސަރުކ ރ  އަޅުަގނޑުމެން

ާދަތިތަަކކ ާ ާވަރަށް ާއިްނވެސްޓަރުްނނަށް ާރ އްޖޭެގ ާައދި ާކުރިމަިތވެފައި. ބަނަކަމެއް

ާުސވ ލަީކާ ާކުރިމަތިވި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ކުރިމަތިލ ންޖެހިފައި.

ާދ  ާތަރައްޤީކުެރވޭތޯާފޯކްލޯޝަރސްތަކަކަށް ާފުރުޞަތެއްދީގެން ާއިތުރު ާނުވަތަ ންވީޯތ

ާކުއްޔަށްދީފަިއވ ާ ާސަރުކ ރުން ާމިރަށްތަކަކީ ާކޮންމެގޮތެްއިވަޔސް  240ބަލަންވީތޯ.

ާއެްޑވ ންްސގެގޮުތގަިއާ ާެއއަްށ ާފަިއސ  ާއަދަދެްއގެ ާބޮުޑ ާވަރަްށ ާއަދި ރަށްތަކެއް.

ާއެހެންވީމ ، ާރަށްތަކަކީ. ާިގނަ ާރަށްތަެކއް ާކުރީކޮުޅާާނަންގަވ ފަިއވ  މިއަހަރުގެ

ާނިންމީާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަދ ފައި ާދިރ ސ އެއް ާވިސްނ ަފިއ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާމީގ59ާާެމިދެންނެވިގޮތަށް ާދެން، ާކުރަން. ާއިތުރަށް ާމުހުލަތެއް ާދުވަހުގެ މަސް
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ާގެއްލުމެްއާ ާއިތުރު ާވަކި ާދެންނެވިހެން ާކުރިންވެސް ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ  245ސަބަބުން

ނޑުމެްނގެާާސަރުކ ރުގެާއ މްދަނީައކަށް ނުލިބޭނެާމިދެންނެވިާގެއްލުންާފިޔަަވއިާއަުޅގަ

ާދަްއކަވަމުން.ާ ާގަވ އިދުން ާކުލި ާހަމަ ާރަށްތަކުންދަނީ ާގިނަ ާދެން، އަންދ ޒ ަގއި.

ާދަންނަވ ނީ.ާ ާއަޅުަގނުޑ ާނުހިމެނޭކަމަށް ާިމއަކު ާަމއްސަަލއެއް ާކުލީގެ އެހެންވީމ ،

ާފ ހަގަކުރެއްެވވި ާމެންބަރު ާއެޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާވ ހަކަ.ާާދެން، ަކޅުފަހަލަފުށީގެ

ާޖަވ ުބވެްސާ ާއެސިީޓގެ ާުޝކުރިްއޔ . ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާލިބުނު. ާައޅުަގނޑަށް  250ސިޓީއެްއ

ާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބޭނުންވ ާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރިހުން ާވަޒީުރ ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ . ާއ ދެ،

ާރަްށާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާމުޙަްނމަދު ާގިނަ ާފަސްދޮޅަހަކަށްވުރެ ާއެބަ ާއަޑުިއިވގެންދޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ސުވ ލަީކ،

ާމިދިޔައީާ ާނެހެދި ާުސވ ލަީކ،ާމިރަށްތައް ާވ ަހކަ.ާއަޅުަގނުޑގެ ާދިގުލައިގެންދ   255ނެހެދި

ވަރަށްާާކުރީަގއިާރިޒޯޓްތަކ ާގުޭޅގޮތުްނާސުވ ލުކުރ އިރަށްާޖަވ ބުާލިބޭނެާމިމަޖިލީހަށް

ާހިންގުމަށްާ ާސަރުކ ރު ާކުީރެގ ާވ ހަކަ. ާޕްލޭނެއްގެ ާމ ސްޓަރ ާޓޫިރޒަމް ވަރުގަދަ

ާގިނަާ ާޚިލ ފަށް ާޕްލޭނ  ާމ ސްޓަރ ާޓޫރިޒަމް ާހޯދުމަށް ާފަިއސ  އެްޑވ ންސްެގގޮުތގައި

ާސުވ ެލއްެގގޮުތގަިއާ ާއަނެއް ާސުވ ލު. ާއެއް ާދޫކުީރމ ތޯ ާރަށްތައް އަދަދެްއގެ

ާިމސ ލަ ާބޭނުންވަނީ، ާުކއްޔަްށާދަންނަވ ލަން ާރަށްތައް ާހިމެނޭ ާއަޮތޅުތަުކގަިއ  260ކަށް

ާރަްއޔިތުންނަށްާ ާުއޅުއްވ  ާއެހިސ ުބގައި ާތަރައްީޤވ އިުރގަިއ ާރިޒޯޓްތަްއ ދޫކޮށް

ނޑަެއޅިގެްނާ ާކަ ާމިދަންނަވަނީ، ާމިހެން ާދެއްވ ތޯ. ާއިްސކަމެްއ ވަޒީފ ދިނުމުަގއި

ާނޫނީާ ާހދ، ާހއ، ާނެގުމުގައި ާމީހުން ާއިންަޓވިުއޮކށްގެން ނޑަހ ަގއި ާގއ.ހަ

ާވަޒީފ ާ ާޚ އްޞަކޮްށާގއ.ާމީހުންނަށް ާއިސްކަންދީފައި ާމީހުންނަށް ނުޑގެ އެހިސ ބުގަ

ާނޫނީާ ާމިނިސްޓްރީގައި ާއެްއވެްސކަހަލަ، ާގުޭޅގޮތުން ާމިކަމ  ާއެހެންވީމ ،  265ނުދޭތީ.

ާޖަވ ބުާ ާމިދެސުވ ލަށް ާދެްއވ ތޯ. ާއިްސކަމެއް ާމަޢުލޫމ ތުދިނުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުން

ާދެއްވ ނެކަމަށްާހީކުރަން.ާާ

ާ

ާފުރަތަމަާާ،ރިަޒމްސްަޓރާއޮފްާޓޫމިނި ާވ ހަކަ ާޕްލޭންގެ ާމ ސްޓަރ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާމ ސްޓަރާާއަްޙމަދުާާކަލްޗަރާއެންޑްާޓްސްރއ  ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރެްއީވ. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ  270ާދ ންދޫ
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ނުޑާހަ ހަކަެދއްެކވުން:ވ ާޢަލީާސަވ ދު ާއަުޅގަ ާޕްލޭންގަިއވ ގޮތުން 57000ާާނދ ންވަނީ ާހަމައަށ9055ާާްއެނދު އ އި

ރަށުގެާއެނުދގެާޖުމްލައަށްާބަލައިލ އިރ62ާާުއިތުރުކުެރވެންާއޮޭވ.ާމީގެތެރެިއންާމިާ

ާއޮްތގޮތަށ50000ާާް ާޕްލޭންގައި ާމ ސްޓަރ ާއެހެންވީމ ، ާއިތުރުވެަފއިވޭ. އަްށވުރެ

ާއަޅުަގނޑުމެން ާުކއްޔަށްދެްއވީކަމަށް ާރަށްތަެކއް ާއިތުރުކުރަން ާބެލިދ ނެ.ާއެނދު ނަށް

ާމުއްދަތުތަެކއްާ ާތަރަްއޤީވ ން ާމި ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  275އެހެންނަމަވެސް،

ާގޮސްފަިއވ ކަެމްއާ ާތެރެއިން ާޕްލޭނެްއގެ ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާއެއީ ފަހަނައަޅ ދިއުން

ާމިާ ާފ ހަގަކުރެްއވީ ާދެން، ާމިފެންނަނީ. ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާނަތީޖ އޭ ާއޭގެ ނޫނޭ.

ާމުވައްާ ާބަލާ ރިޒޯޓްތަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެގުމުަގިއ ާމުވައްޒަފުން ާވ ހަކަ. ޒަފުންގެ

ާ ާެއއީ ާަގވ އިެދްއ. ާމިނިސްޓްރީގެ ާރިޯސސް ާހިޔުމަން ނޑަީކ ގ10/10ާާެމިންގަ

ާގަވ އިދުަގއިވ ގޮތުްނާ ާެއ ާގަވ އިެދއް. ާއޮންނަ ާއޮންނަްނވ ނެކަމަށް  280ޕެރިޓީއެއް

ފ އަށްާލ ންޖެހޭނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީާކޮންމެާބިދޭސީއަކަށްާދިެވއްސަުކާވަޒީ

ާމިއުސޫލުންާ ާބަލަނީ ާހަދ އިރު ާއިންސްޕެކްޝަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާހިމެނޭާ ާދ އިރ ެއްއގައި ާަވިކ ާމީެގއިތުރުން ާދެން، ާހިނގ ފަިއވޭތޯ. ކަންތައްތަްއ

ާކޮންކަހަލަކަމެއްތޯާ ާއެީއ ާވަޒީފ ދިނުން ާއިސްކަންީދގެން ރައްޔިތުންނަށް

ާބަލައިލަންޖެ ާކުރަންާއަޅުަގނޑުމެން ާހުރިހ ކަމެއްވެސް  285ހޭ.ާހަމަހަމަާއުސޫލެއްގެމަތީން

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާރަްއޔިތުންނަށްވެސް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާއެހެންވީމ ، މިއޮންނަނީ.

ާއުސޫލެއްގެމަތީންާ ާހަމަހަމަ ާއެ ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާހުރިހ  ާހަދައިފިނަމަ ގަވ އިދެއް

ާއަުޅގަ ާމިޚިޔ ލ އެކު ާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާއިށީނދެލ ނަން.ާއޮންނަންވ ނީ. ނޑު

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ290 

ާޖަވ ުބަގއިާާދިްއގަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދެއްވި ާަވީޒރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާކޮންސެޕްުޓާާހަކަެދއްކެުވން:ވާ ާއަްޙމަދުާނ ޒިމް ާއީ.ައއި.ޭއއ އި ާއެރަުށގެ ާވިދ ޅުވީ ާގުޭޅގޮތުން ގއ.ޮވޑަމުލ އ އި

ާހު ާރަށުެގާޑްރޮއިންްގސްވަީނ ާދެ ާއަނެްއ ާުސވ ލަކީ، ނޑުެގ ާއަުޅގަ ށަހަޅ ފަޭއ.

ާހިސ ބަީކާ ާއޮތް ާޮގސްފައި ާކަންަތއްތައް ާއީ.ައއި.ޭއގެ ާޑްރޮއިްނގްސްއ  ކޮންސެޕްޓު

ާރަށަީކާ ާިދގު ާގއ. ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާހަމަެއއ ެއކު، ާއަދި  295ކޮބައިތޯ.

ާރަ ާއޮތް ާދީފައި ާޝަރުތުކޮށް ާއެޅުން ާެއއަރޕޯެޓްއ ށެއްކަމަށްާފުވައްމުލަުކގައި

ާމިހ ރުާ ާަކންތައްތަްއވެސް ާުގޅޭ ާއެއަރޕޯޓ  ާިމަކންތައްތައް އަޅުަގނޑަްށާލަފ ކުރެވޭތީ
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ާޝުކުރިއްޔ ާ ާސ ފުޮކށްލަން. ާއަޅުަގނޑު ާކިހ ހިސ ބަކަށްތޯ ާއޮތީ ގޮސްފައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ300 

ާވަާ،ރިަޒމްމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫ ނޑު، ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާތަފްޞީލުކޮށްާއ ދެ، ާރަށް

ނޑުާާއަްޙމަދުާާކަލްޗަރާއެންޑްާޓްސްރއ  ާއަުޅގަ ާެއކުރެްއވެވީ. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާސުވ ެލއް ާލިބެންޖެހޭނެ ާޖަވ ބެއް

ދަންނަވ ނީާމިއަދުާއަުޅަގނޑުާއަީއކީާއެމަޢުލޫމ ތުާައޅުަގނޑ އެކީާހިފަިއގެނެއްނޫނޭ.ާާހަކަެދއްެކވުން:ވ ސަވ ދުާާޢަލީ

ާދެާ ާރަނގަޅުާއެހެންނަމަވެސް، ާހަމަ ާއެފ ަހގަކުެރްއވެީވ ާުސވ ލެްއގެގޮުތަގއި ވަނަ

 305ސުވ ލެއްާއެއީ.ާިދގުރަށްާެއީއާފުވައްމުލަުކގައިާެއއަރޕޯޓްާެއޅުމަށްޓަކައިާދެވިަފއިވ ާ

ާދެން،ާ ާކުރިއަކަށްނުދޭ. ާއެްއވެސްކަމެއް ާއަދި ާމަސަްއކަތަށް ާެއއަރޕޯްޓގެ ރިޒޯޓެއް.

ާޤަބޫލުކުރ ގޮ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާތަފްޞީލު ާއެކަށީގެްނވ ީނާމީގެ ާެއންމެ ތުަގއި

ާޓްރ ންސްޕޯޓްާމިނިސްޓްރީއިންާހޯއްދެވިްއޔ .ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

 310ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާދ ންދޫާދ އިރ ގެާާފުވަްއމުލަކުާއުތުރުާދ ިއރ ގެާ

ާާަޙސަންާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީފޤް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޖަވ ބުދެްއިވއިުރާޢިއްޒަތްތެރި ާުގޅިގެން ާުސވ ލ  ާއެކުެރއްވި

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަތް ާރިޒޯްޓގެ ާތަރައްޤީކުރ  ާމި ާގއ.ިދގުރަށުގެ 9050ާވިދ ޅުވެެދްއވައިފި

ާ ާުފވައްމުލަުކ9055ާާއ އި ާމިނިސްޓަރުގެ، ާދެންމެ ާނިންމޭނެކަމަށް. ާދޭތެޭރގައި އ އި

ާޖަާ ާސުވ ުލގެ ާއެުކރެއްިވ ާބެހޭގޮތުން ާވިދ ޅުވެެދއްަވއިިފާއެއަރޕޯޓ  ވ ބުަގއި

ާއަޅުަގނުޑގެާ ާދެން، ާވ ހަކަ. ާނުފެށޭ ާެއްއވެްސވަރަކަށް ާމަސަްއކަތް  315އެއަރޕޯްޓގެ

ާ ާުމއްދަތުގެ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާނިމެން ާމިމުއްދަތު 9ާާސުވ ލަކީ ބަޔަށްވުެރ5ާާބައިކުޅަ

ާމަަސއްކަތްާ ާރިޒޯޓްގެ ާނުކުރަނީްސ ާތަރައްޤީ ާެއއަރޕޯްޓ ކުރުވެފަިއވ އިރު

ާރިޒޯޓްާހުޅުވުމުެގާހުއްދަާދެއްވ ނަންތޯ.ާޝުކުިރއްޔ .ާނިމިއްޖެނަމަ

ާ

ާހުުޅވޭނީާާ،ރިަޒމްމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫ ާރިޒޯޓް ާއެގްރީމެންްޓގަިއވ ގޮުތން ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  320 ޝުކުރިއްޔ 

ާޤަބޫލުކުރ ގޮާއަްޙމަދުާާކަލްޗަރާއެންޑްާޓްސްރއ  ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއޮޕަރޭޝަނަލައިްޒުވމަށްފަހު. ާުތަގއިާއެއަރޕޯޓް

ާރިޒޯްޓާާހަކަެދއްެކވުން:ވ ާޢަލީާސަވ ދު ާހުޅުވޭނީ ާއެއަރޕޯްޓ ާއެއޮތީ ާޞަރީަޙކޮްށ ާވަރަށް އެ

ާއުސޫލ ާ ާއެއޮންނަ ާއެގްރީމެންްޓގެ ާއެ ާއެހެންވީމ ، އޮޕަރޭޝަނަލައިްޒވުމަށްފަހުކަން.

ނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންާމިދަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއެްއގޮތަށްާއަުޅގަ
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ާ325 

ާރައީސްާގެާެމންަބރުާދ ިއރ ާފުވަްއމުލަކުާމެދު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދިާޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކައިންވެސް ާމިނިސްޓަރުގެ .ާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެާޢިއްޒަތްތެރިާއެމެންބަރުގެާވ ހަކަފުޅުްނވެސްާއެނިގގެންާހިނގައްެޖާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޝިފ ޤްާމުީފދުާ

ާހުޅުވުމުގެ ާދިގުރަށް ާނުނިމެނީސް ާމަސައްކަތް ާއެއަރޕޯްޓގެ ހުއްދަާާފުވައްމުލަުކގެ

ާނުހަނުާ ާރައްޔިތުން ާފުވައްމުލަުކެގ ާމިކަމަކީ ާނުދެއްވ ނެކަމަްށ. ތިޔަބޭފުޅުން

ާއެންމެފަހުންާ ާބެލުުމގެގޮތުން ާހިސ ބެއް ާއޮްތ ާޮގސްފައި ާމިކަްނ  330ކަންބޮޑުވ ކަމަށްވ ތީ

ާވިދ ުޅވީާ ާއެބޭފުޅ  ާދަންނަވ ލީމ  ާމިނިސްޓަރަށް ާއޭިވއޭަޝން ާިސވިލް އަޅުަގނޑު

ާނިޔަލަ ާޖޫންމަހުގެ ާހަމަވެާމިދިޔަ ާމުއްދަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާޑްރޯވިްނގ ާޑީޓެއިލްޑް ށް

ާހުއްަދވެްސާ ާއެއަށް ާހުށަހަޅުއްަވިއގެން ާޑްރޯވިްނގ ާޑީެޓއިލްސް ާއެ އެބޭފުޅުން

ާމިއަހަރުާ ާނޮވެމްބަރ، ާޕްލޭންަގއިވ ގޮތުން ާވަރކް ާއަދި ދެއްވ ފަިއއޮތްކަމަށް.

ާނޮވެމްބަރު ާއަހަރު ާއަންނަ ާފައްޓ  ާމަސައްކަތް ާމަހު ާނިޔަލަށްާނޮވެމްބަރު  335ގެ

ާބަލ އިރުާ ާމަސައްކަތަށް ާެއއަރޕޯުޓގެ ާއެއަރޕޯުޓގެ. ާނިންމަންޖެހޭކަމަށް މަސައްކަތް

ާފެށިފަިއާ ާމަސައްކަތެއް ާއެްއވެސް ާއިތުރު ާފިޔަވައި ާބަދަލުދިނުން ާގަހަށް ރުށް

ާހަމައެކަނިާ ާމިތ ނގައި ާމަސަްއކަތްވެސް ާގއ.ދިގުރަށުގެ ާރިޒޯޓް ނެތްހިނދު

ާޖިފުޓިގަ ާތިބޭނޭ ާމިއޮތްާމުވަްއޒަފުން ާކުރެވިފައި ާކަންނޭނެގ ާޖަހ ލުން ނޑެއް

ާމަސައްކަްތާ ާމިހ ރު ާޤަބޫލުކުރެްއވޭޯތއޭ ާވަޒީރަްށ ާޢިއްޒަތްތެިރ  340މަސައްކަތަކީ.

ާތެރޭގަިއާ ާމުއްދަތުގެ ާމިވ  ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާބަލ އިރު ާހިސ ބަށް ާމިއޮތް ގޮސްފައި

ާކުރެވިދ  ނެކަމަށް.ާއަިދާމިމީހުންނަށްާނޫނިއްޔ މުންާކުއްޔަށްދީފައިވ ާފަރ ތަށްާމިކަން

ނުކުރެވޭކަމަށްާތިޔަބޭފުޅުންާޤަބޫލުކުރައްވ ނީާކިހ ާމުއްދަތެއްާފަހަނައަޅ ދިއުމުންތޯއޭ.ާ

ާ ާކަންތައް ާހިސ ބަކަށް ާކިހ  ާމީހުންާއަދި ާނުކުރެވޭ ާކަންކަން ާތިބޭފުޅުން ދިއިމުންތޯއޭ

ާހަވ ލުލުރ ނީ.ާ ާމަސައްކަތް ާމީހުންނ އި ާކުރެވޭ ާކަންކަްނ ާވަިކކޮށް،  345އަތުން

ާޔ .ާޝުކުރިއް

ާ

ާއަިދާާރިަޒމްާޓޫާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާއެއްފަދައިން ާއެއަރޕޯެޓކޭ ާފުވައްމުލަުކގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުރިހ ާާއަްޙމަދުާާކަލްޗަރާއެންޑްާޓްސްރއ  ާހަވ ލުކުރެވިފަިއވ  ާތަރައްޤީކުރަން ާެއއްފަދައިްނ ާދިގުރަށެކޭ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ސަވ ދުާާޢަލީ ާސިޔ ސަތ ިއާޙ ރިސޯޓްތަކެްއަގވެސް ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާވިސްނ ލ އިރު  350ލަތަށް

ާއަުޅަގނޑުމެ ާޤަސްދުކޮށްފައިއެްއގޮތަށް ާޢަމަލުކުރަން ާމިދެންނެވީާން ާއެހެން ވަީނ.
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ާގޮުތގައި.9002ާާ ާމުއްދަތެއްގެ ާގޮުތގައިާމިދެނީ.ާއިތުރު ނޑުމެންާލުެއއްގެ ށްާއަުޅގަ

ާ 9002ާާއެހެންކަމުން ާޕ ރފޯމެންސް ާއެހ ތ ަގއި ާޑިސެމްބަރ ސެކިއުރިޓީާގެ

ާއެމެންޑްމެންޓްގައިާާއ ކުރުމަށް ނޑުމެްނގެ ާފެށިގެންާއަުޅގަ ާޖެނުއަރީން ާއަިދ ވ ނެ.

ާދެންާ ާބަލަމުންދ ންނަން. ާގ ތުން ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސްޓޯންސްެއއް  355މައިލްޑް

ާގެނެވެީނާ ާެއގްރީމެންޓަށް ާދަށުން ާސިޔ ސަތުގެ ާފ ހަގަކޮްށލި ާކުރިން އަޅުަގނޑު

ާޞްއި ާއެހެްނވީމ ، ާެއީއާޞްެއއިލ ޙެއް. ާޝަރުތެއް ާއެއް ާހިމެނިފައިވ  ލ ޙުަގއި

ާދެންާ ާހުށަހެޅުން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތ ވަެލއް ާކުިރއަށްދ ނެގޮުތގެ މަސައްކަތް

ާެޓކްނިކަލްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތ ވަލު ާއެ ާމިކުރ ގޮތަކީ ާމަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެން

 360ދެންާއެއަށްފަހުާބޭފުޅުންާބައްލަވ ފައިާއެއީާޢަަމލީގޮތުންާކުރެވިދ ނެާކަެމއްތޯާބަލ ،ާ

ާމިދަނީ.ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަމުން ާމޮނީޓަރ ާކިިހނެއްތޯ ާވެގެންދަނީ ޙަޤީޤަތަކަށް

ާ ާހަމަވުމަށްފަހ9002ާުއެހެންކަމުން ާމުްއދަތު ާމައިލްޑްސްޓޯންސްގެާގެ ހުިރާާއެ

ާަގވ އިުދގަާ ާޤ ނޫނ އި ާއެގްރީމެންޓ އި ާުނދަނީނަމަ ާކުިރއަށް ވ ާއިމަސައްކަތްތަްއ

ނ ާއަުޅގަ ާއަުރވަން.ާހުރިހ ކަމެއް ނޑުމެންެގާޔަޤީންކަން ާއަުޅގަ ާުކރ ނެކަމުގައި ޑުމެން

 365ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާތަފ ުތާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރ އެްްޖޭގެ ާުސވ ލަކީ ާައޅުަގނުޑގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާސަރަޙައްކަާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާއެ ާސަބަބުން ާނުނިންމުމުގެ ާރިސޯްޓތައް ާހުރި ާދުަތކުެގާންކޮޅުތަުކގަިއ

ާލިބުމ ިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަތްަތއް ާއިތުުރ ާއަދި ާލިބުމ އި ާފުރުޞަުތތައް ާވަޒީފ ގެ މީހުންނަށް

ާ ާދަތިތަކެއް ާކަންތައްތަކަށް ާހަމަާކުރިމަތިމިކަހަލަ ާދެން ާމިދަނީ.  370ވަމުންނޭ

ާއެން ާޅ.އަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަެއއް ާެއގޭ ާވ ހަކަ.ާމެންނަށްެވސް ާހުދުފުށީގެ އަތޮުޅގެ

ާގޮސްފި.ާރަ ާފ އިތުެވގެން ާދުވަސްަތކެްއ ާވަރަށްގިަނ ާނުނިމިގެން ާގޮތެްއ ށަށް

ާ ާނެހެދިގެން ާތެޭރގަިއ ާރިސޯޓްަތކުގެ ާދެއްވ ަފއިވ  ާމިހ ރު މިއުޅޭާއެހެންވީމ ،

ތްކުަރއްވ ާސަރުކ ރުންާއިންވެްސޓަރުންާހޯއްދަވައިާެދއްވުމ ިއާމައްސަލަތަކަށްާރިޢ ޔަ

ާވިސްނުންފު ާކޮްނކަހަލަ ާގެންގުޅުާމިކަންކަމުގައި ާއަދިާޅުތަކެއްޯތޭއ  375އްވަނީ.

ާ.ޝުކުރިއްޔ ާެވއްޖެކަަމށްާނިންމަވ ނީާކިހ ވަރެްއވީމަތޯ.ާހުދުފުއްޓަކަށްާރަށެއް

ާ

ާމެންބަރުާާރިަޒމްާޓޫާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮިޅވަރަމް ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާނަޝީާއަްޙމަދުާާކަލްޗަރާއެންޑްާޓްސްރއ  ާސުވ ލ ިއާމުޙަންމަދު ާއައި ާަތއްޔ ުރވެގެން ާއަޅުަގނޑު ާމިއަދު ާއެކުރެއްެވވީ ާދު

ާދެކެޭވާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ސަވ ދުާާޢަލީ ާޢ ންމުކޮށް ާވަަރށް ާއެހެންނަމަވެސް ާުސވ ލެްއނޫން. ާގުޅުންހުރި  380ސީދ 

ާއޮޑިޓަރ ާވ ހަކަ. ާހުދުފުށީގެ ާރިޕޯޓްަގއިެވްސާާވ ހަކަެއއް ޖެނެރަލްގެ

ާއެާ ާައޅުަގނުޑާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ ކަެމއް ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާއެހެންވީމ ، އީ.

ާހުދުފުށީގެާ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާކޯޓަށް ާމައްސަލަ ާހުދުފުށީގެ ދަންނަވ ލަން

ާކޯޓުްނާ ާވ ހިނދު ާއަްނގ ފައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރިކަން ާޓަރމިނޭޓް އެގްރީމެންޓް

ާޓަ ާއަދި ާެއގްރީެމންޓް ާއެ ާއައިސްފއިވަނީ. ާއަމުރެއް  385ރމިނޭޓްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެޓަރނީ ާކުުރމަށްޓަކައި ާއިސްތިއުނ ފް ާިމއަމުރު ާއެހެންވީމަ، ާނުވ ކަމަށް.

ާއިސްތިއުނ ފްާ ާތެރޭގައި ާމިހަފްތ ގެ ާއެދިގެން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ޖެނެރަލްއަށް

ާއަޅުަގނުޑާުއންމީދުކުރަން ާތަރައްހުށަހެޅޭނެކަމަށް ާއިތުރަށް ާހުދުފުށި ީޤކުރުމ ާ.ާދެން

ާއަުޅގަާ ާއެުސވ ލަށް ާކަންތައްަތއްާގުޭޅގޮތުން ާމަރުަހލ ތަކަށް ާކޯުޓގެ ާހީވަީނ ނޑަށް

ނޑުމެންނަށްާއިތުރުާޖަވ ބެއްާެދވޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ .  390ާނިމުނީމަހެންާއަޅުގަ

ާ

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދު. ާއިލްހ މް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގެމަނަފުށީ

ާދ އި ާދެކުނު ާމައްޗަްނގޮިޅ ާމުޙަންމަދުާދޫކޮށްލައްަވއިފި. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ރ ގެ

ާރަޝީދު.ާ

ާ395 

ާމިތަނުންާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާސުވ ލު ާއުުޅނު ާކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާެގާދެތިންާހަތަރުާބޭފުޅުންާކުރައްވ ފައިާއޮތުމ އެކުާއިތުރަށްާެއސުވ ލުާރިޕީޓްާކުރުމުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

ާކަމުަގިއވ ނީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާުދްއވ ލުން ާމިމަޖިލީހަށްާާ.ވަގުތު ާޭބނުންވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާކަންފަތަށްާ ނޑު ާައޅުގަ ާަޖވ ބު ާދެއްވި ާިމނިސްޓަރ ާދެްއވަިއގެން އެއްބ ރުލުން

 400ާއަުޑއިވިަފއިވ ީތ،ާދެންާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަންާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއޮީތާާރުާމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަވިލި ާދަންނަވ ލަން ާވަޒީުރާއަރިުހން ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާކުަޑކުާހ ންާޙުެސންާމަނިކުާއަްޙމަދުާނި ާގއ.ވަރަށް ާވ ހަކަައކީ ާސުވ ެލއް. ާދެންމެާމ ފުފަރުޑަ ާބެހޭގޮތުން ާްށޓ 

ވިފައިވ ާވ ހަކަ.ާެއކަމުންާވިދ ޅުވެެދްއވައިފިާބޯނ ވެންޗަރާކިޔ ާކުންފުންޏަކަށްާދޫކުރެާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 405ވަޒީުރގެާވ ހަކަފުުޅގަިއާވިދ ުޅެވާދެއްަވއިފިާމަަސއްކަތްާެފއްޭޓނެާތ ރީޚަށްާެއއްވެްސާ
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ާފެ ާނުއްމަސައްކަތެްއ ާއަުޅަގނޑުޓިފަިއ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަ. ާދަންނަވ ލަންާާވ  ހަމަ

ާދޮޅު ާިކޔައިފިކަަމށްވ ނަމަ ާތ ރީޚުތައް ާބ ކީ ާމިހ ރުވެްސ ާމީގައި އަހަޭރާާބޭނުންވަނީ

ާވ ހަކަފުޅެްއާ ާމިކަހަލަާކޭސްއަކަށްާކޮންމެވެސް ާވ ނަމަ ާއޮތީ.ާއެހެންވެއްޖެކަމަށް ބ ކީ

ާވިސްނ ވަޑަާ ާގޮތެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާމިކަންާވިދ ޅުވެެދްއވަންޖެހޭނެ އިގަންަނވަނީ

ާސެންސިޓިއަވަްސކުރެްއވުމަށް ާމިއީ ާއެނގޭ ނަޑށް ާއިޝޫެއއްކަން.ާމީަގއިާ.ާއަުޅގަ  410ވް

ާސަ ާފައިހަމަ ާހިރުކ ރުން ާކަންތައްަތެކއް ގ ފަިއވ ކަންާނސ ތަކެއްެނގި

ާޅ.އަތޮުޅެގާ ާހަމަ ާސުވ ލަކީ ާެދވަނަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާހަމަ ާދެން ވިދ ޅުވެެދްއވައިފި.

ާރަނގަޅުާ ާނަސީބު ާަވރަށް ާހަމަ ާރިސޯޓް ާއެ ާިރސޯޓެއް. ާިކޔ  ާކަނިފުށި ރިސޯޓެކޭ

ާލިބިލަ ާއޮތްބޭފުޅަކަށް ާކަެމއްނުވެ ާެއއްވެސް ނޑުާއްވައިފި. ާއަޅުގަ މެންނަށްާޚަަބރު

ާސަރަޙައްުދެގާ ާއެ ާއެއަޮތޅުގެ ާބެޭހގޮތުންވެސް ާއެއ  ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތޭ.  415ލިބިފައި

ނޑުާެއރަށްކުރިާޒިޔ ރަތެްއގަިއާ ރައްޔިތުންާޚ އްޞަކޮށްާނައިަފރުގެާރައްޔިތުންާއަުޅގަ

ާކަނިފުށީގެާ ާކިހިނެއްތޯ ާދަންނަވ ލަން ާއެވ ހަކަ ާއެހެްނީވމ ، ާޝަުކވ ކުރި. ވަރަށް

ާސުވ ުލގެާޖަވ ބުދެއްވ ެނކަމަށްާއުންމީދުުކރަން.9ާމިާލަތުާއޮތީ.ާޙ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަވގުތ2370ާާުޝުކުރިއްޔ . ާސުވ ލުގެ ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމ ،ާހަމަވީާވުމ އެުކ .420 

ނޑުމެންާމިހ ރުާ ނޑުާޝުކުރުާދަންަނވަން.ާއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާައޅުގަ

ާށ9ާްމިދަނީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ ާއައިޓަމް 2370ާށްާދިއުމުގެާކުރިނ9ާާް.ާއެޖެންޑ 

ާކުރެްއވުމަށްާ ާއައްޔަން ާމެންބަރުން ާޮކމިޝަނަށް ާއިެލކްޝަންސް ގައި

ާަބއްދަލުވުމެްއާ ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާނަންތައް ާފޮނުްއިވ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ 

 425ޢިއްޒަތްތެިރާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓީެއއްާއޮތްވ ހަަކ2370ާާއޮތްވ ހަަކއ ިއާ

ާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާކުއްލިާމައްސަލަާ .4

ާ

 430ނައިފަރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާާަގއިާމިޮއތ9ާީއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދަށުނ35ާާްމުޙަންމަދު ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާމަޖިލީހުގެާހުށަ ާެގންދެވުން. ާކުިރއަށް ާބަޙުސް ާމަްއަސލ ގެ ާުކއްލި ހެޅުއްވި
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ާ ާއޮންނަނީ ާމަްއސަލަެއއްަގއި ާކުއްލި ާޮގތުގެމަތިން ާހަމަޖެހިފައިވ  5ާގަވ އިދުަގއި

ާއެ ާމަޖިލީހުން ާކުރުން ާބަޙުސް ާގަިޑއިރު ާނުނިންމ  ކަމަށްވަންޏ .ާނޫންގޮތަކަށް

 435މިނެޓްއިރު.41ާާާއެހެންވީމ ،ާބ ކީާއޮތީމިނެޓްާމިކަމަްށާހޭދެވެފައި.51ާާމިހ ރުވަނީާ

ާއެދިވަަޑއިގެންފައިފ ާ ާފުރުޞަތަށް ާގެންދ ނަން ާފުރުޞަތުއަުރވަުމން އަޅުަގނޑު

ާމިއަރުވަނީާ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުަގނުޑ ާމެންބަރުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙަންމަދަށް.

ާ

ާދެއްިވާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާމަތިެވރި ާމައްސަލަ ާުކްއލި ާމި ާއ ެދ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ   440ާއ ދެ،

ާމުޙަންމަދުާާޙުެސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ޙްޤީޤަށްާޖިނ ޢީާކޯޓުގެާވިދ ޅުވެަފއިވަނީާމިމައްސަލަައީކާފުލުހުންާކުރަމުންާގެންދ ާތަާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢަބްދު ާޤ ޟީ ާއޭނަާهللاާއިސް ާތަޙްޤީޤަށް ާގެންދަވ ކަމަށް ާހުރަސްއަޅަމުން މުޙަންމަދު

ާބައްލަވ ާ ާސަބަބު ާހުރަސްއަޅުއްވ  ާއޭނ  ާތަޙްޤީޤަށް ާއެ ާއަދި ހުރަސްއަޅުްއވ ކަމ 

ާެއކަމ ާ ާގުޅިގެން ާނިންމެވުމ  ާމަޖިލީހުން ާތަޙްޤީޤުކުރެްއވުމަްށާވަޒީރުންގެ  445އެމައްސަލަ

ާލިޔުމުަގިއާކަ ާމައްސަލަިއގެ ާމި ާމައްސަަލއެްއކަމ  ާދެއްވި ާއޭނަ ންބޮޑުެވވަަޑިއގެން

ާބަލ ީނާ ާމައްސަލ ަގއި ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާބަޔ ންކުަރއްވ ަފއިވަނީ. އޭނަ

ާކުލަތަކަްށާ ާމަްއސަލަތައް ނޑުގެމެންތެޭރގައި ާއަޅުގަ ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއަ ާއަލީަގއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާދެންނެވޭތޯ.ާބެލުމެއްނެތި ާއެްއޗެއް ްށ

ާހުރިހ ާ ނޑުމެންގެތެރޭަގއި ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީ ާިމ ާީހވ ގޮުތގައި  450އަޅުަގނޑަށް

ާ ާމިކިޔ  ާޚިދުމަތްތަކޭ ާސަލ މަތީ ާމި ާމީހުންނ  ާލޯބިކުރ  ބ ުރެގ9ާާކުލައަކަްށ

ާޢަމަލުކުރުންާ ާެއމައްޗަށް ާސަރުކ ުރވެސް ާރައްޔިތުންވެސް ާއ ންމު ާއަދި މީހުންވެސް

ާއެާ ާމިހ ރުާލ ޒިމުވ  ާކަންކަން ާދަޢުލަތުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއ ދެ، އްެޗއް.

ާ ާމިއޮީތ ާއ ދެ،ާމުސްތަޤިއްލުގޮތެްއަގިއ7ާާއިންތިޒ މުކުެރވިފައި ާވަކިން. ާމުޅިން ބ ރު

ާ ާބ ރުެގ7ާާހިނގަމުންދ  ާއަެނއް ާބ ރެއް ާެއއް ާމީގެތެެރއިން ާއެެހންވީމަ،  455ބ ރު.

ާމަސަ ާހިންގަން ާނުފޫޒު ާުނަވތަ ާހިންގަން ާބ ރު ާކަމަކަށްެވގެންާމައްޗަށް ްއަކތްކުރުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ ދެ، ާއެްއެޗއ544ާާްމިއުޅެނީ. ާބުނ  ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާ)ނ(ާމިބުނަނ544ާާީއަޅުަގނޑު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާިވޔަްސާ ާމީހަކު ާޙަވ ުލވެހުރި ާކަމެްއާހިންގުމ  ާވިޔަްސާދަޢުލަތުގެ ާފަރުދަކު އަމިއްލަ
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ނޑިޔ ރު ނޑަްށާފަ ާއަުޅގަ ާނުވ ނެއޭ. ާފޯރުވައިގެން ާނުފޫޒު ާބެހި ާމަަސއްކަތ   460ންގެ

ާނެތް.ާ ާގޮތެއް ާއެއްވެސް ާބުނ ނެ ާމިވ ހަކަ ާސ ފުކޮށް ާމިއަްށވުެރވެސް ހީވ ގޮުތގައި

ާއެްއވެްސާ ާނުވ ނެއޭ ާފޯރުވަިއެގން ާނުފޫޒު ާބެހި ާމަސަްއކަތަކ  ނިޑޔ ރުންގެ އ ދެ،ާފަ

ާހިންގު ާކަމެއް ާދަޢުލަތުގެ ާެއއީ ާއަދި، ާމީހަކުކަމަށްާމީހަކު. ާޙަވ ލުވެހުރި މ 

ާ ާމިޖެހެނީ ާބަލައިލަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން، ާއ ެދ، ވަަނ941ާާވިޔަްސވެސް.

ާ ާހީވ ޮގތުގައި ނޑަށް ާއެންމެހައ544ާާިމ އްދ އަށް.ާއަުޅގަ ާދަޢުލަތުގެ ާމ އްދ އަކީ  465ވަނަ

ާމަްއޗަށްާ ާޭއގެ ާވިޔަްސވެސް ާފަރ ތްކަމަށް ާތިބި ާޙަވ ުލެވ ާހިންގުމ  ކަންކަން

ާޢަމަލުކުރު ާއ ދެ، ާމ އްދ އެއް. ާލ ޒިމުވ  ާސުރުޚީަގއ941ާާިން ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާޚިދުމަތް. ާފުލުހުންގެ ާމިއޮންނަނީ ާސުރުޚީަގއި ާއަރިމަތީ މިއޮންނަނީ

ާއެހެންާ ާފުލުހުންގެ ާވެރިންނަްށ ާއިސް ާއެންމެ ާފުލުހުންގެ ާފުލުހުންނަށް ހުރިހ 

ާ ާހުރިހ  ާޢ ންމު ާފުލުހުންގެ ާއަދި ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާއޮފިސަރުންނަށް  470މީހުންނަށްވެސް

ާއެންެގވީމަާ ާއ ދެ، ާއިލްތިމ ސްކުަރން. ނޑު ާއަޅުގަ ާދަސްކުރުމަށް ާބައްލަވ  މިމ އްދ 

ާކޯޓުތަުކެގާ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާކުރިްއޔޭ ާަކއިީރގަިއާވިދ ުޅވީމަ ނޑު ާއަުޅގަ ކުރިއްޔޭ

ދ ގަިއާވަނަާމ އ941ާްދިފ ޢަކަށްާނުވ ނެާމުސްތަޤްބަލުގައި.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ

ާއެއްވެސްާ ާހިމެނޭ ާޚިދުމަތްތަކުގައި ާސަލ މަތީ ާފަރ ަތކަށް ާއެއްވެސް މިއޮންނަނީ

ާއެއްެވސްާ ާހިމެނޭ ާޚިދުމަތްތަކުަގއި ާސަލ މަތީ ާަފރ ތަކުން ާއ ދެ،ާއެްއވެސް  475މީހަކަށް.

ާެއއްވެްސާ ާއެފަދަ ާައދި، ާނުވ ނެއޭ. ާކޮްށގެން ާއަމުރެއް ާޤ ނޫނީ ާޣައިރު މީހަކަށް

މަތްތަކުަގއިާހިމެނޭާއެއްވެސްާމީހަކުާތަބ ވެގެންާނުވ ނެއޭ.ާއަމުރަކަށްާސަލ މަތީާޚިދު

ާސިފައިންނާ  ާއަދި ާފުލުހުންނ  ާހުރިހ  ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާހީވ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑަށް

ާވެރިންވ ާ ާފުލުހުންގެ ާފުލުހުންނ  ާއޮފިސަރުންނ  ާސިފަިއންގެ ާވެރިންނ  ސިފައިންގެ

ާދަސް ާމ އްދ  ާމި ާމީހުންވެސް ާޢ ންމު ާއެންމެ ާމިވ ާފުލުހުންގެ ާމިމ އްދ ގައިވ   480ކޮށް

ާއ ދެ،ާ ާލ ޒިމުވެއްޖެ. ާމަްއޗަްށ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާދެނެގަންނަން އެްއޗެއް

ާވެިރކަމެްއގެާ ާއެދޭ ާެވރިކަމެއްެގާހިޔަލުަގއި.ާަރއްޔިުތން ާހެޔޮ ާމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ާޤ އިމުކުރ ނެާ ާޑިޮމކްރަސީ ާގެނެވޭެނކަމުގެ ާވެިރކަމެއް ާޑިމޮކްރެިޓކް ހިޔަލުގައި

ާޢަދުލުއިންޞ ފުާވައު ާުސވ ލަކީ ާއިންތިޒ ުރގައި. ާއުންމީުދތަކުގެ ާފޮނި ދުތަުކގެ

ާބ ރުގެާ ާހިންގުމުގެ ާއިންޞ ުފ ާޢަދުލު ާނުވެ ާމުސްތަިޤއްލު ާބ ރު  485ޤ އިމުކުރުމުގެ

މައްޗަށްާއެހެންާބަޔަކަށްާބ ުރާހިންގޭގޮތަށްާއެހެންާބަޔަކަްށާފިއްތޭާގޮތަކަށްާއޮްއވ ާ
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ާޤ  ާވެރިކަެމއް ާހެޔޮ ާއަޅުަގނޑުމެންާޑިމޮކްރަސީެއއް ާމިއީ ާއ ެދ، އިމުކުެރވޭނެތޯއޭ.

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާކަމެއްަކމަށް ާވިސްނ ލަންވެއްޖެ ާހަމަ ާކޮންމެހެންވެސް މިއަދު

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާއ ދެ، ާައޅުަގނޑުމެނ6ާާްޤަބޫލުކުރަނީ. ާމ އްދ އަށް ވަަނ

ާވެރިކަްނާ ާގޮުތގެމަތިން ާބަޔ ްނކުރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމި ާއ ދެ،  490ބަލައިލަމ ތޯ.

ާބ ރުާހި ާހިންގުމުގެ ާވެިރކަން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ. ާލިބިގެންވަނީ ާބ ރު ންގުމުގެ

ާމިީއާ ާޙަވ ލުކޮށްފައި. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިއޮތީ ާސ ފުކޮްށ ާވަރަށް އެްއވެސް،

ވަނަާމ އްދ ާެއއ506ާާީޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކުެރިވގެންވ ާގޮުތގެމަތިން.ާއ ދެ،ާ

ާބެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ  ާބ ބުގެ ާމިބުނަީނ506ާާޭހ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާބ ުރާ ާހިންގުމުގެ ާވެރިަކން ާގޮތުގެމަތިން ާޤ ޫނނުގަިއވ  ާއަދި  495ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާމީގެާ ާމިއޮތީ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްކަމަށް. ލިބިގެންވަނީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއަިދ، ާަކނަޑެއޅިފައި. ާމިންތަެކއް ާމ އްދ 551ާއިމުތަކަކ  ާވަނަ

ާ ާިއވެމުންދޭ ާގިނައިން ާަވރަށް ާތެރޭަގއި ާމ އްދ .551ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަނަ

ާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ޓ(.ާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކަށްާމ551ާާިއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން

ާޚިދުމަތްތައްާ ާސަލ މަތީ ާއުސޫލުތަކަށް ާލ ޒިމުކުރ  ާޢަމަލުކުރުން  500ޤ ނޫނުއަސ ސީން

ާއ  ާކަަށވަރުކުރަންޖެހޭނެއޭ. ާފަރ ތަކުންތޯ.ާތަބ ވ ކަން ާކޮން ާކަަށވަރުކުރަންޖެޭހނީ ދެ،

ާ ާއ ދެ، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ . ާޙަވ ުލވެހުންނެވި ާހިންގުމ  ވަަނ577ާާސަރުކ ރު

ާމ އްދ އަކީ.ާ

ާ

 505ާމިނެޓްާވީ.1ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާަވގުތު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނޑުާާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަުޅގަ ާހަމަވީމ  ާަވގުތު ނުޑާާއ ދެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާހިފ ނަން. ާނިންމ ލަން

ާކަންބޮޑުވ ންޖެޭހާާޙުެސއިންާުމޙަްނމަދުާ ާކަމެކޭ. ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިމައްސަލައަކީ ާދަންނަވ ނީ

ާއަިދާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޑިމޮކްރަސީައކަށް ާވެރިކަމަކަށް ާހެޔޮ ާއެްނމެވެސް ާއަުޅަގނޑުމެން ކަމެކޭ

ާއެ ާވެރިމަކަށް ާއެދޭ ާހުރިހާ ރައްޔިތުން ާގެންނ ނެ ާސިފަ ާޢަމަލީ ާއެކަމަށް  510ދޭނަމަ

ާފަރ ތްތަކުންާމިކަމަށްާވިސްނ ާޢަމަލުކުރަންޖެހެއޭ.ާ

ާ

ާފުރަތަމަވެސްާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ
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ާއެމީހުންާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒުާ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާބޭޏުންވަނީ ާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކ ާދަންނަވ ލަން ާެގ

ާރައްޔިތުންެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަރުކ ރުންނ  ާއަދ ކުރުމަށް ާފުރިހަމަގޮތުަގއި ާއެންމެ  515ޒިންމ ތައް

ާުނވ ނެާ ާވެގެން ާެއްއގޮތަަކށްވެސް ާމަގުފަހިކޮށްދޭންވ ނެއޭ.ާައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން

ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބަަޔކަށް. ާހުރަސްއަޅ  ާމަސަްއކަތަށް ހ ރުާއެމީހުންގެ

ާ ާދަޢުލަތުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސއަކީ ާމިދ  ާވަކިކުރެވިފަިއވ 7ާާޢަމަލުކުރަމުން ބ ރު

ާެއއްވެްސާ ާމިނިވަންކަމ އެކު ނޑިޔ ރުން ާފަ ާއެހެންަކމުން، ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއް.

ާލިބިގެންވޭ.ާ ނޑިޔ ރުންނަށް ާފަ ާޙައްޤު ާމަސައްކަްތކުރުމުގެ ާނެތި  520ނުފޫޒެއް

ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއެބައިމީހުންެގ ނޑިޔ ރުން ާއަދިާފަ ާގޮތ މެދު ާއަދ ކުރ  ތައް

ާމަޖިލީހަށްާ ާވަޒީރުްނގެ ާމެދު ާގޮތ  ާނިންމ  ާމައްސަލަެއްއ ނޑިޔ ރުން ފަ

ާމިާ ާފުރުޞަތެއް ާއެްއެވސް ާނިންމެވުމުގެ ާތަޙްޤީޤުކުެރްއވުމަށް އެމައްސަަލއެއް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއަދިާފުރިަހމަާޑިމޮކްރަސީއެްއަގއިާލިބިގެްނނެއްާނުވޭ.ާ

ާ525 

ާއިބްރ ހީމްާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި ާދެކުނު ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާމ ފަންނު

ާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ530 

ާކަންކަންާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑިޔ ރަކަށް ާފަ ާއިނގޭތޯ ާއޮޅުވ ލަން ާަކންކަން ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާއިނގޭތޯ.ާދަތިކުރ ާއިްބރ ހީމްާރަޝީދުާ ާހުރަސްއަޅ ތީ ާތަޙްޤީޤަށް ނޑިޔ ރަކު ާފަ ާމިއުޅެނީކީ. ާކަށެއްނޫން

ބ ރުަވިކވެފައިާޤ ނޫނުާހެދުމުެގ7ާާމަޢުޟޫޢުާމުޅިންާއޮޅުވ ަލއިެގންާވ ހަކަދަްއކަނީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅިގެްނާ ާކަ ާހަމަ ާފުށުއަރ ގޮތަްށ ާމިބ ރުތައް ާބ ރ  ާހިންގުުމގެ ާވެރިކަން ބ ރ 

ނަޑއެިޅގެންާާރައްޔިތުންނަށް ާކަ ާއެހެންވީަމ،ާއެ ާެއއީ. ާވ ހަކަތައް ާދަްއކ   535އޮޅުވ ލަން

ާއޮޅުވ ލީ.ާ ާހަމަ ާމުޅިން ާހަމަ ާވ ހަކައިަގިއވެސް ާދެއްކި ާމެންބަރު އަރިއަތޮޅު

ާބުނެފިއްޔ ާ ާތަޙްޤީޤޭ ާތަޙްޤީޤު. ާކޮމިޓީގަިއވެސް ާއިޤްތިޞ ދީ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާއްާފޮހެލަންޖެހޭ.ބިރުފުޅުގަނޭ.ާތަޙްޤީޤޭާބުނ އިރަށްާތަޙްޤީޤުާމ އްދ އެ

ާ

ާ540 
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ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާުނވަތަާޤ ނޫނުައސ ސީއ އިާޚިލ ފަށްާމިތ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ހިނގަމުންދ ކަމެއްާފ ހަގަކުރެްއވުންާއެދެން.ާއެހެންނޫނީާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާ

ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިންާާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ. މިއަރުވަނީ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު،ާހަނިމ ދޫ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވި

 545ާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަްށގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާޚިލ ފަށްާާމެްނބަރުާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީއ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާމެންބަރުާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ާއެޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެއަކު ާއަދި ާނުދަްއކަން. ާވ ހަަކއެއް ާއެްއވެސް

ާއޮޅުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަށްވެސް ާއެިޢއްޒަތްެތރި ާވ ހަކަ ނުޑާދެއްކެވި ާއަޅުގަ ންނުފިލ ކަން

ާއަދ ކުރާ  ާމަސްޢޫލިއްަޔތުތައް ާއެބައިމީހުންގެ ނޑިޔ ރުްނ ާފަ  550ގޮތ މެދުާފ ހަގަކޮށްލަން.

ާމަޖިލީހަށްާ ާވަޒީރުްނގެ ާނިންމ ގޮތ މެދު ާމަްއސަލައެއް ނޑިޔ ރުން ާފަ އަދި

ާފުރުޞަެތއްާ ާެއއްވެސް ާނިންމެވުމުގެ ާތަޙްޤީޤުކުެރއްވުމަށް އެމައްސަަލއެއް

ާބެލުމަށްާ ާޝަކުވ ަތއް ނޑިޔ ރުންގެ ާނޯންނ ނެ.ާފަ ާލިބިގެންނެއް މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ނޑިޔ ރުންނ އިމެދު... ާއަދިާފަ

ާ555 

ާޝިފ ޤްާާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުަވއްމުލަކު ާނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭ

ާމުފީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ560 

ާޢަބްދުާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޤ ޟީ ާކޯޓުގެ ާޖިނ ޢީ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމުޙަންމަދު،ާهللا

ާވަޒީރުްނގެާާހަަކދެއްެކވުން:ޝިފ ޤްާމުީފދުާވ  ާފެނިގެން ާހުރަސްއަޅ ކަމަށް ާތަޙްޤީޤަކަށް ާކުރަމުންގެންދ  ދައުލަތުން

ވަނަާބ ބުގައިާމިބުނާ 3ާމަޖިލީހުންާއެމައްސަލަާބެލުމަށްާނިންމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ޖުޑީޝަލްާސަރވިސަސްާކޮިމޝަންގެާއިޙްތިޞ ްސގެާތެރޭަގއިާހިމެނޭާކަމަކަށްވ ތީ،ާ

ާބެހޭގޮތުްނ512ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑިޔ ރުންނ އި ާފަ ާގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  565ވަަނ

ާއެޅުމ ،ާ ާފިޔަވަޅުަތއް ާއަޅަންޖެޭހ ާއެފަރ ތްތަކ އިމެދު ާބެލުމ އި، ާޝަކުވ ަތއް އުފުލޭ

ާއެފަދަާ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާވަކިކުރުމަށް ާމީހުން ާވަކިކުރަންޖެހޭ މަޤ މުން
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ާމި ާހުށަހެޅުން. ާވަކިކުރުަމށް ާމަޤ މުން ާސަރވިަސސްާމީހުން ާޖުީޑޝަލް އީ

ާނިންމެވިާ ާއެ ާމަިޖލީހުން ާަވޒީރުންގެ ާމަސްޢޫލިްއޔަތަަކށްވ ހިނދު، ކޮމިޝަންގެ

 570ނިންމެވުންާއެީއާމިއުސޫުލގެަމތީންާހިނގ ފައިއޮްތކަމަށްވ ތީ،ާމިމައްސަލައިެގާބަޙުސްާ

ާމިމަޖިލީހުގައިާކުރިއަށްމިދަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފަށްކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިހުށަހެޅުއްވީާމަޖިލީހުގެާާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ

ާަމއްސަލަާ ާކުއްލި ާޤަބޫުލކުރެވޭކަްށާނެތް.ާއެީއާމިމަޖިލީހުން  575ނިޒ މީާނުކުތ ެއއްކަމަށް

ާބަޙުސްާ ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާބަލަިއގެންފައި. ާވަނީ ާމަޖިލީހުން ބަޙުސްކުރުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ކުރިއަށްމިދަނީ.

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒަށް.ާ

ާ

ާޝުކުިރއްޔ ާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާކޮމިޝަނަްށާާއ ދެ، ާސަރވިސަސް ާޖުޑީޝަލް ާރައީސް.  580ާިޢއްޒަތްެތރި

ާމިމައްސަލަާމުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޒުާ ާފޮނުވީ ާމިމައްސަލަ ާހުށަހެޅިގެންާ، ާމިތަނަށް ާމައްސަލަ ާކުއްލި ާމި

ނޑިޔ ރުންެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފަ ާފ ހަަގކޮށްލަން. ާައޅުަގނޑު ާފަހުންކަންވެސް ާފެށުނު ބަޙުސްކުރަން

ާއެޅުުމގެާ ާފިޔަވަޅުތައް ާއަޅަންޖެޭހ ާފަނޑިޔ ރުންނ އިމެދު ާއަދި ާބެލުމަށް ޝަކުވ ަތއް

ާއު ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާމިވަނީ ާލިބިގެން ާމުސްތަޤިއްލުާބ ރު ާިމނިވަން ފެދިފައިވ 

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކޮިމޝަނަށް. ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް  585މުޢައްސަސ ެއއްކަމުަގިއވ 

ނޑިޔ ެރއްގެާނިންމުމަށްާހިތްހަމަނުޖެހިގެންާވަޒީރުންގެާމަިޖލީހަށްާއެމައްސަލަެއއްާ ފަ

ާމިދަންނަވަ ނޑު ާައޅުގަ ާނުނިންމެވޭނެކަމަށް ާެއްއގޮތަަކށްވެސް ނީ.ާތަޙްޤީޤުކުރެއްވުމަށް

ާގުިޅގެންާ ާކަމަކ އި ާހިމެނޭ ާތެޭރގައި ާަމސްޢޫލިއްޔަތުގެ ނޑިޔ ރުންގެ ާފަ މިގޮތަށް

ާތަޙްޤީޤުކުރެްއވުމަށްާ ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީރުްނގެ ާނިންުމމަކ މެދު ާނިންމ  ނިޑޔ ރަކު އެފަ

 590 ނިންމުމުގެ...

 

ާބަރުާމުޙަންމަދުާތ ރިޤް.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމަނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ595 

ާއޮޅޭގޮތަްށާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރަްއޔިތުންނަށް ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޤަބޫލުކުރާ ާމުޙަްނމަދުާތ ރިޤްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމައްސަަލއެއް.ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަެދއްކުމަީކާނިޒ މީ ގޮުތގަިއާމިމަޖިލީހުގައި

ާއެކަމ ާ ާބެލުމަށް. ާތަޙްީޤޤުކޮށް ާއެމައްސަލަ ާނިންމަވ ފަިއވަނީ ާމަޖިލީހުން ވަޒީރުްނގެ

ާފޮނުވަން.ާ ާއެދ އިރ އަށް ާނޫނީ ާފޮނުވަން ާކޮމިޝަނަށް ާއެކަމ ުގޅޭ ގުޅުންހުރި

ާނުނިންމަވ .ާ ާކުރައްވ ކަށް ާއެކަން ާތަޙްޤީޤުކޮށް ާއެމައްސަލަ ާމަޖިލީހުން  600ވަޒީރުްނގެ

ާެއއީާއެހެންވީމ ،ާަކނަޑއެ ާދެއްެކވުމަކީ ާވ ހަަކފުޅު ާއޮޭޅގޮތަށް ާަރއްޔިތުންނަށް ިޅގެން

ނޑުާެދކޭތީާދަންނަވ ލީ.ާުޝކުރިއްޔ . ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްކަމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  605ޝުކުރިއްޔ 

ާމެން ާވ ހަކަފުޅުާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ބަރު،

ާކުރިއަްށގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާއަދިވެސްާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީ...ާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ
 610ާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއްާމަަޑވެިލާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 615ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ ެއއް ާިނޒ މ ބެހޭ ާމ އްދ ގ34ާާެއަޅުަގނޑު ާވަނަ

ާމިާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއެަބޭވ ާމިމ އްދ ގައި ާހުށަހަޅަިއގެންާދަށުން. ާމައްސަލައެއް ާކުއްލި މަޖިލީހުން

ާމައްސަަލއެްއާ ާއެހެންގޮތަކުން ާނުވަތަ ާމަޖިލީހުގައި ާޝަރީޢަުތެގ ބަޙުސްކުރެވޭނީ

ާވ ހަކަ.ާ ާހުށަނޭޅޭނެ ާމައްސަލައެްއެގގޮތަށް ާކުއްލި ާެއ ާމައްސަލައެއް  620ހިނގަމުންދ 

ާއިޢުލ ންކޮ ާއޮތީ ާމިހ ރު ާމީޑިޔ އިން ާދައުލަތުގެ ާވަނީ ާޖުޑީޝަލްާމިމައްސަލަ ށްފައި

ާމިމައްސަަލާ ާމުޢައްސަސ އަކުން ާއެކަމަކ ބެހޭ ާއ ދެ، ސަރވިްސއަށް.



 24 

ާގޮުތގަިއާ ާމައްސަލަެއއްގެ ާުކއްލި ާމި ާމިއަަދކު ާއެހެންެވްއޖިއްޔ  ތަޙްޤީޤުކުރ ކަމަށް.

ާބަޙުސެއްާމިމަޖިލީހުގައިާނުކުެރވޭނެ.ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.

ާ625 

ާ

ާޢިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާޝުކުރިއްޔ  ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. އްޒަތްތެރި

އެއީާމިމަޖިލީހުންާކުއްލިާމައްސަލައެްއެގގޮތުަގއިާމިމަޖިލީހަށްާމިމައްސަލަާހުށަހެޅި،ާ

މިމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަނީާމިާކުއްިލާމައްަސލައެއްކަމަށްާބަަލއިގަެނާ

ާނުކުތ އެއްާފ ސްކުރަްއވ ފައި.ާއެހެންާ ާކުރިއަށްދަނީ.ާނިޒ މ ބެހޭ ާމި ާބަޙުސް  630ވީމ ،ާމި

ާهللا.ާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާބޭނުންާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދަންނަވަން ާއ ދޭހ ެއުކ ާވަރަށް ާއިޚްތިރ މ އެކު ާވަރަށް  635ާރިޔ ސަތަށް

ާަރއްޔިތުންނަްށާާހަކަެދއްެކވުން:ވ هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާދެކެވި، ާމަޖިލީހުަގއި ާވ ހަކަތަކެއް ާޚިލ ފަށް ާރޫޚ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާވ ަހކަދެކެވެމުންދ ހިނދުގަިއާ ާޮއޅުންއަރ ގޮތަކަށް ާކަންތައްަތކެްއގެ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާމައްސަލައެއް.ާ ާނިޒ މީ ާެއއީ ާއިންނެވުން ާދެއްވަިއގެން ާއެފުރުޞަތު ރިޔ ސަތުން

ާވިދ ުޅވަމުންާާތަކުރ ރުކޮށް ާވ ހަކަ ާމައްސަލައެްއެގ ާނިޒ މީ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިމަޖިލިސްާ ާބައްަލވ ލަްއވ  ާނޫްނކަމަށް ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާހަމަ  640ގެންދަވ އިރު

ާސަމ ލުކަމަށްގެނައީ.ާ ާަހމަ ާދ ތީ ާކަންތައް ާގޮތަކަށް ާހިނގ ދ ނެފަދަ ހޫނުވެގެން

ާމަނި ާބޭނުން ާދެއްަވއިގެްނާދެންހަމައެއ އެުކ،ާދަންނަވ ލަްނ ާފުރުޞަތު ާމިއަދު ކުފ ނު

ާއެޖެންޑ ާ ާމި ާމެންބަރުންނަށް ާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާޑީ.އ ރު.ީޕއަށް ތިއިންނެވީ

ާކުރީދުވަހުެވސްާ ާވ ހަކަެދކެޭވޮގތަށް. ާަވގުތެްއގަިއ ާހުރިހ  ާބ ީކއޮތް އައިޓަމަށް

ާއަިދވެސްާ ާދެއްކިން. ާެއވ ހަަކ ާއުފެިދގެން ާަޝއްކު ާެއކަމ   645އަޅުަގނޑުމެން

ާހަމަާ ާދެއްވުމުަގއި ާފުރުޞަތު ާތަކުރ ރުެވގެން ާއެކަން ާހަމަ ާމިފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާދެއްވަމުްނާ ާފުރުޞަތު ާއިންަނވަިއގެން ާއެްއކިބ ވެ ާއިންޞ ފުން ވަރަށް

ާމަނިކުފ ނުާ ާއެްއގޮތަށް ާގަވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންީވމ ، ވަަޑއިގަންަނވ ތަން.
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ާމިމަޖިލި ާޖެހިަވޑައިުނގެން ާކުރިއަށްގެްނގޮސްދެްއވުމަްށާވަކިފަރ ތަކަށް ސް

 650ާއިލްތިމ ޞްކުރަން.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާ

ާނެންެގީވާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިޔަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖިލީހުެގާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެްއކަމަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާަވކިފަރ ތަ ާދެއްެކިވާރިޔ ސަތުން ާުތޙުމަތުކުރައްވ  ާކުރ ކަމަށް ާކަންތަްއ ާެޖހިގެން  655ކަށް

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަްނނަވަން. ާޖަވ ބުަގއި ވ ހަކަފުުޅގެ

ާފުރުޞަތަށްާ ާިސސްޓަމުން ާކޮމްޕިއުޓަރ ާމަޖިލީހުގައި ާމިގެންދަނީ އަރުވަމުން

ާއިތުރު ާތަރުތީބުން.ާއެކަމ ބެހޭގޮތުން ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަާާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  މަޢުލޫމ ތު

ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނެާ ާމެންބަރުންަނށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕްރިންޓްައއުްޓ ކޮމްޕިއުޓަރ

ާކޮމްޕިއުޓަރާ ާއެ ާއަމީންޢ ންމު ާބ ްއވ ނަން. ާހަމަޖަްއސ ފައި ާއަޅުަގނޑު  660ފުރުޞަތު

ާއޮންނ ނީާ ާއެ ާސަރކިއުލޭޓްކުރެއްވީމަ ާާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޕްރިންޓްއައުޓް

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުންނ ނީ ާްޕރިންޓްއައުްޓގަިއ ާެއ ލިބިވަޑަިއގަންަނވަން.

ާފިއްަތވ ެލއްވީަމާ ާއެ ާކޮމްޕިއުޓަުރން ާއެ ާގޮތުގެމަތީން. ާއެދިވަަޑިއގެންނެވި ތަރުތީބުން

ާސިސްޓަްމގަިއާ ާކޮމްޕިއުޓަރ ާމިމަޖިލީހުގެ ާިމގެންދަނީ ާދަންނަވަމުން ކުރިންވެސް

ާއެދިވަޑަިއގަ ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާމިވަނީ ާރަޖިސްޓަރީ 90ާާތީމަ ާއެ  90ާ665ބޭފުޅުން.

ާ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާއަލުން ާރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު ާނަންފުޅު 90ާބޭފުޅުންގެ

ާރިޔ ސަުތގަިއާ ާއެީއކީ ާއެހެންވީމ ، ާމިދަނީ. ާރަޖިސްޓަރީވަމުން ާނަންފުޅު ބޭފުޅުންގެ

ާދެ ާފުރުޞަތު ާމީހަކަށް ާބޭނުން ާފުރުޞަތުދޭން ާމީހަކު ާއިންނަ މުން،ާމިތ 

ާނުދެމުންގެންދާ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންފުޅުވ  ފުރުޞަތުދޭން

ާ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާސިސްޓަމެއް ާއެ ާނޫން. ާމެންބަރުނ33ާާްނިޒ މެއް  670ިޢއްޒަތްތެރި

ާތަރުތީބަކުންކަމަށްވ ީތާ ާކޮންމެވެސް ާގެންދެވޭނީ ާދެމުން ާފުރުޞަތު ތިއްބަވ އިރު،

ާމިހ ތަނަށް ާސިސްޓަމުން،ާާމިމަޖިލީހުގައި ާމި ާހިނގަމުންދ ގޮތަީކ އަބަދުވެސް

ާއަރުވަމުންާ ާެއފުރުޞަތު ާތަރުތީބުން ާރަިޖސްޓަރީވަމުންދ  ކޮމްޕިއުޓަރާސިސްޓަމުން

ާޝައްކުެވވަަޑއިގަންަނވ ނަމަާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭތެރޭގަިއ ާެއކަމ  ގެންދިއުން.

ާލިބިވަަޑއިގަ ާކޮޕީެއއް ާޕްރިންޓްއައުްޓގެ ާކޮމްޕިއުޓަރުން ާއިންތިޒ ްމާއެ  675ތުުމގެ
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ާނިޒ މ ބެހޭާ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހަމަޖައްސ ނަން.ާއިހަވަންދޫ އަޅުަގނޑު

ާނުކުތ އެއް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ680 

ާއެްއގޮތަކަްށވެސްާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައްދުޭދކަށް ާވ ހަކައަށް ާދެއްެކވި ާމަނިކުފ ނު ާއަޅުަގނޑު

ާަދއްކަދީފ ނަންާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަهللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ނޑު ާއަުޅގަ ާހެކި ާސ ބިތު ާއެހެންނަމަވެސް، ބޭނުމެއްނޫން.

ާކަންތައްާ ާނ އިންޞ ފުން ާދިއުމުގައި ާފުރުޞަތުދެމުން ާރިޔ ސަތުން މިހ ރުވެސް.

ާމިތަނަށްާ ާނ އިބު ާއަމީންޢ ންމުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގެ ކުރަްއވ ފަިއވ ކަން

ާއަުޅގަާ ާއެހެންާހ ޒިރުކޮށްދެްއވައިިފއްޔ  ާއެފުރުޞަތު ާޕްރޫފްކޮށްދޭނަން ާެއކަން  685ނޑު

ނޑުާއިދ ރީމޭޒަށްާކުރީުދވަހުވެސްާސ ފުކޮށްދިނިްނާ ލިބެމުންދ ކަންާދެއްވ ކަން.ާއަުޅގަ

ާއިންގޮްތާ ާލިބިފައި ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާނެތް ާހ ޒިރުެވވަަޑއިެގން މިމަޖިލީހުގައި

ާނިސްބަތްވެވަަޑއިގަން ާޕީ.އޭއަށް ާނޫނީ ާއެކަންވ ނެާޑީ.އ ރު.ީޕއަށް ާއެހެން ަނވ .

ާދައްކ ލިއިުރަގިއާ ާސްްކރީން ާޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ. ނޑަަކށް ާއަުޅގަ އެްއވެްސގޮތެްއ

ާސަމ ލުކަމަށްާ ާއިދ ރީމޭޒަްށާއެކަން ނޑު ާއިން.ާއަުޅގަ ާފެންނަން ާއެކަން  690ސްކްރީނުން

ާމިހެންާ ާމިކަން ާއެހެްނވީމ ، ާެއްއބަސްވެަވޑަިއގެންނެިވ. ާއިދ ރީމޭޒުން ގެނައިން.

ާެއއީާހިނގައިގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާޮއވެއްިޖއްޔ  ާެއްއވެްސޮގތެއް ްނވ ނެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކޮންޓްރޯލްުކރެވެންވ ނޭ. ާއެކަންތައްަތއް ާކަމެކޭ. ާޚިލ ފަށްދ  ގަވ އިދ އި

އަޅުަގނޑުާަރއްދުދޭކަށްާނޫންާއެްއގޮތަކަްށވެސް.ާއެވ ހަަކާަސމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލީ.ާ

 695ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

ާސަމ ލުކަމަްށާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާރިޔ ސަތުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބަލ ފަިއާ ާއަޅުަގނޑު ާބަލ ނަން. ާއިދ ރ އިން ާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަ ތިގެންނެވި

ާވ ހަކައަކީާ ާމިދެންނެވި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަރުވ ނަން. ާޖަވ ބެއް ާމެންބަރަށް  700ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިހިނގަމު ާމިއަދު ާކުރިންވެސްާމަޖިލީހުގައި ާމީގެ ާއަިދ ާމައްސަލައިގައި ންދ 

ާމިގެންދަނީާ ާކުރަމުން ާކަން ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާއެރުވުމުަގއި ފުރުޞަތު
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ާ ާެއްއގޮތަާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަަލއެއްނޫން.ާގަވ އިދ  ާހިްނގ  ާތަޙްޤީޤަށް ާމިއީކީ ށޭ،

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނޑު ިރާއެހެންވީމ ،

 705ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޖްާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންެދވުމަށް.ާ

ާ

ާތަކުރ ުރކޮށްާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާައޅުގަ ާއަދިވެްސ ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާުޝކުރިްއޔ  ާއ ދެ،

ާކޮމިޝަނަށްާާމުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޖްާ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާވ ހަކައަީކ، ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން

ާގޮުތގަިއާާާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާ ާމައްސަލަިއގެ ާކުއްލި ާމި ާފޮނުއްވީ ާތަޙްޤީޤުކުރައްަވން މިމައްސަލަށް

ނޑިޔ ރުންެގާ ާފަ ާމިގޮތަށް ާފަހުންނޭ. ާއައި ާމިމަޖިލީހަށް  710މިމައްސަލަށް

ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަުކގެާތެރޭަގއިާހިމެނޭާކަމަކ ާގުޅިގެން....

ާ

ާާއްާމަަޑވެިލާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

 715ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިމަޖިލީހުާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިދައްކ ގޮތުން ާވ ހަކަ ާމިހ ރު ާމިގެންދެވެއ ދެ، ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާާ.ނީގެ

ާމިާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާމިމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާމިމަޖިލީހަކީ ާއުޅޭ ާހުށަހެޅިެގން ާމައްސަލަށް ކުއްލި

ާހުށަހެޅިގެްނާ ާމައްސަލަށް ާއެބަޖެހޭ ާދޭން ާއެދަންނަވ  ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައީސް،

ާ ާކޮންކަމަކ  ާަވގުެތއްަގިއތޯ؟ ާކޮން ާވ ހަކަާބެހޭއުޅެނީ ާމިހ ރު  720ގޮތުްނތޯ.

ާ ާއެ ާރައ9ާާްއެދައްކަމުންދ ގޮތުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެބަދޭހަވޭ ޔިތުންނަށް.ާމ ނައެއް

ާމިތަނަށްާ ާދަނިކޮށްތޯ ާތަޙްޤީޤުކުރަމުން ާމައްސަލަށް ާކޮންތަނަކުން ކޮންގޮތަކުްނ،

ާތަނަކުްނާ ާެއްއވެސް ާވެއްޖީްއޔ  ާއެނގިފަިއާއޮްތގޮތުން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅީ.

އިުރގައި.ާއެހެްނީވމ ،ާމިހ ރުާމައްސަލަށްާއަތަޙްޤީޤުކުރައްވ ަފއިާނެތްާމިމައްސަލަށްާ

 725ހުށަހެޅިާވަކ ލ ތުާކުަރމުންދިޔަާފަހުންނޭާމިވެނިާތަނަކޭާދެންނެވުމުންާއެަބާމިތަނަށްާ

ާއެހެންވީމ  ާރައީްސ. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާވަަރށްބޮޑަށް ާއެަބއޮޭޅ ާރައްޔިތުންނަށް ެއކަްނާ،

ާެދއްުވންާއެދެން.އަޅުަގނޑަށްާސ ފުކޮށްލަ

ާ

ާ
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ާމަޖިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާނެތް.ާޝުކުރިއްޔ  ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެ ާރިޔ ސަތުން  730ލީހުގެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާަމޖިލީހުގެ ާމައްސަލަެއއްނޫން. ާހުށަހެޅި ާރިޔ ސަތުން މަޖިލީހުގެ

ާއެދެްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާމައްސަލަެއއް. ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  މެންބަރަކު

ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެން ާކެތްެތރިކަމ އެކު ާމެންބަރުން ާދައްކަވ ާޢިއްޒަތްތެރި ން

ާނިންމަންާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިމަސައްކަްތ ާދެއްވ  ާފުރުޞަުތ ވ ހަކަފުޅުތަކަށް

ާކުރީދުވަުހވެސްާ ާމެންަބރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ  735މަސައްކަތްކުރަން.

ާޚިޔ ލުތަްއާ ާތަފ ތު ާހުންނަންޖެހޭ ާއެބަ ާޤ ބިލުކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވިދ ޅުވިހެން

ާައޅުަގނޑުާއަުޑއެ ާދ އިރ ގެާފުރުޞަާހުމުގަިއވެސް. ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާމިއަރުވަނީ ތު

ާ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާ

 740ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުާާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަުޅގަ ާހިތ މ އެކު ާވަރަށް ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާފުރުޞަތުާާދެއްެކވުްނ:ވ ހަކަާާއަްޙމަދުާަމޚްލޫފް ާނުކުތ  ާިނޒ މީ ާފްލޯރަގއި ާމި ާހަމަގައިުމވެސް ާމިއަދު ދަންނަވަންޖެހެނީ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމެްނބަރުންނަށޭ. ާވެަވޑަިއގަންނަވ  ާިނސްބަތް ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތިދެއްވަނީ

ާދަންނަވ ލަްނާ ާއަޅުަގނުޑ ާމިތ . ާއެދޭތ  ާނުކުތ އަކަްށ ާިނޒ މީ ާގިނައިުރވެއްޖެ  745ވަރަށް

ާވަރަ ާމައްސަލަށްާމިއުޅެނީ ާމިހުށަހެޅިފައި ާއެަބއޮތޭ ނޑަެއޅިގެން ާމިކަ ާސ ފުބަހުން ށް

ާމަޖިލީހުންާ ާވަޒީރުްނގެ ާމިީއ ާމިއޮތީ. ާހުށަހެޅިފައި ާމިމައްސަލަްށ ކީްއވެގެްނކަން

ނޑުެގާ ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމ ، ާގުޅިގެން. ާނިންމެވުމ އި ާބަލަން ާމިމައްސަލަށް މިގޮތަށް

ާސުވ ލަ ާއޮތ5ާްކީ ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާނުކުތ ގަިއާަގޑިއިރު ާނިޒ މީ ާމިދ  ާމިހެން އިރު

ނޑ ނެތޯާނޫނީާކިހނެއްތޯާމިކަންާގެންދަވަނީ.ާ  750ޖެހިގެންާމިދ ާއޮއިވަރަށްާމިވަގުތުާކަ

ާއެކަންާސ ފުކޮށްލަންާެވގެން.ާ

ާ

ާާ

ާނުކުތ އަީކާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެީއ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަްށ ނިޒ މ ބެހޭ

ާފުރުޞަުތާކަންތައް ާއަޅުަގނުޑ ާނޫން. ާފުރުޞަތެއް ާައރުވ  ާސ ފުކުރަން  755ތައް
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ާމުފީދުާ ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެުދ ާފުވައްމުލަކު މިއަރުވަނީ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ760 

ާރައީސް،ާާއެމް.ޑީ.ާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހަކަސްޝުކުރިއްޔ ، ާއެހެން ާމެންބަރަކަސް، ާޕީ

ާނުކުތ އަާޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާދެއްވޭނީ.ާނިޒ މ ބެހޭ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމަނިކުފ ނަށް ާބަޔަކަށް ާއެދޭ ކަށް

ާތަޙްޤީުޤާ ާބައެްއކަމެއް ާތަޙްޤީޤުކުރ  ާމަޖިލީހަކީ ާވަޒީުރންގެ ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮމިޓީއެްއކަ ާތަޙްޤީޤު ާއެނގިފަިއާކޮމިޝަނެއްކަމެްއ، ާައޅުަގނޑުމެންނަށް މެއް

ާބޭނުންވެއްޖެާ ާތަޙްޤީޤުކުރަން ާކަމެއް ާމަޖިލީހުން ާވަޒީރުންގެ  765ނެތްހިނދު

ާހުށަހަޅަނީ ާފަރ ތްތަކަްށ ާލިބިފައިވ  ާބ ރު ާތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ އެގޮތުްނާާ.ކަމަށްވަންޏ މު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ާތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ާގުޅޭކަެމއް ނިޑޔ ރަކ  ާފަ ޤ ޟީއަކ 

ާހުބަޔ ންކޮ ާފަރ ތަށް ާިޢއްޒަތްތެށްފަިއވ  ާއޮތީީތވެ ނޑުާަށހެޅިފައި ާއަުޅގަ ާރައީސް ިރ

ާަވޒީރުންެގާ ާސ ފެއްނުވެޭއ. ާކީޭކކަން ާމިއުޅެނީ ާބުނަން ާމިމައްސަލައިަގ މިދަންނަވަނީ

ާފަރ ތަށޭާ ާތަޙްޤީޤުކުރ  ާމިއޮތީ ާނިންމުން ާނިންމި ާތަޙްޤީޤުކުރަން  770މަޖިލީހުން

ާކެތްނުކުރެވިާ ާއެހެންވީމ ، ާމިކަހަަލާފޮނުވ ފައި. ާހީވެގެން ާހީވ ެހން ާޙަސަނަށް ގެން

ާެގއްލުވ ލަްނާ ާަވގުތު ާމިމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހުށަހަޅަިއގެން މައްސަލަތައް

ާމައްސަަލއެޭކާ ާނިޒ މީ ާހަމަ ާިމއީ ާދެރަކަމެކޭ. ާިމއީ ާކުަރްއވ ކަން މަސައްކަތް

ާމަނިކުފ ނުާޤަބޫލުކުރެއްވިޔަސްާނުކުރެއްިވޔަސް.

ާ775 

ާ

ާމަޖިލީހުގެާާއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަލުންާ ާނިންމުމަށްފަހު ާވަިކގޮތަކަށް ާުނކުތ އެްއަގއި ާނިޒ މ ބެހޭ ރިޔ ސަތުން

އެމައްސަަލއެއްާިނޒ މ ބެހޭާނުުކތ އެްއގޮތުަގއިާނެްނގެވުްނާެއީއކީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުާ

ާކަމެ ާފަރ ތަކީާހުއްދަކުރ  ާބުނ  ާބަސް ާއެންމެފަހު ާނުކުތ އެއްަގއި ާނިޒ މ ބެހޭ  780އްނޫން.

ާހަމައެއ އެުކ،ާ ާއަދި ާބުނެފައިވޭ. ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރިޔ ސަތުކަމަށް މަޖިލީހުގެ

ާިރޔ ސަތުންާ ާމިކަމުގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި
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ާމައްސަލަެއއްގޮތުާ ާކުއްލި ާމިއޮތީ ާޢިއްޒަތްތެރިާނިންމ ފައި ާމަޖިލީހުގެ ާއައިމަ ަގއި

ާހަނދ ންވ ގޮުތގަިއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވޯޓު ާއަދި ާޯވޓަކުން ާފ ސްކުރެއްވީ މެންބަރުން

ާ ާދެއްވީ ާވޯޓު ާނުފެންނަކަމަށް ާބަލައިގަންނަން  785ޢިްއޒަތްތެރ7ާާިމިމައްސަލަށް

ާދެްއވ ފައި.ާ ާޯވޓު ާވަނީ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެހެން މެންބަރުން.

ާކުއްލިާއެހެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމިއޮތީ ާމިމައްސަލަށް ވީމ ،

ާއަެނއްކ ވެސްާ ނޑު ާައޅުގަ ާމިގެންަދވަނީ. ާކުރިއަށް ާބަލަިއަގނެ މައްސަލަެއއްގޮުތގަިއ

ާމ ރިޔ ާ ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ާމައްޗަްނގޮޅި ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 790ާއަޙްމަދުދީދީ.

ާ

ާ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ 

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާއަޅުަގނުޑ ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 97ާ795ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގެާދަށުން.97ާާނުކުތ އެްއާމިނަގަނީާމަޖިލީހުެގާަގވ އިުދގެާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ

ާމިއޮންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމ އްދ ަގއި ާޭއގެތެރޭަގިއާވަނަ ާވ ހަކަ ާނުވ ނެ ާދަްއކަިއގެން ާޖަލްސ ގައި ނަނީ

ާ ާގަިއ ާހ މަކޮށްަފއިވ ާ)ހ( ާއިނގޭގޮތަށް ާއެންމެންނަށް ާޢ ންމުކޮށް މިއޮންނަނީ

ާދިންާ ާއޭނައަްށ ާއެީއ ާޙަވ ލ ދީ ާފަރުދަކ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެން ާފިޔަވައި މަޢުލޫމ ތު

ާޭއގެތެޭރގަ ާވ ހަކަދެއްކުން. ާބުނެ ާގޮތުަގއި ާއެފުޅ ާމަޢުލޫމ ތެއްގެ ނޑު ާއަޅުގަ ިއ

ާނޭނޭގާ ާއެްއޮގތަކަށްވެސް ާއަޅުަގނޑަށް ާިވސްނ އިުރ  800ދ އިރ ެއއްަގއި

ނަޑއެިޅގެްނާ ާކަ ާހަމަ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަަޑއިގަްނނަވ  އެވ ހަކަަދއްަކވަން

ާމިތަނަށްާ ާއެ ާނިންމެވީ ާމަޖިލީހުން ާވަޒީރުންގެ ާަވޑަިއގަންނަަވނީ އެވިދ ުޅވަމުން

ާއެ ާފަހުންނޭ. ާެއާހުށަހެޅުނު ާނޭނގެ ާެއކަކަށްެވސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޢ ންމުކޮށް ކަމަކު

ނިންމެވީާކޮންއިރަކުާކަމެްއ.ާނިންމަވައިގެންާެއކަންާގެންދަަވނީކަމެއްާކިހިނެއްކަެމްއާ

ާމަޢުލޫމ ތެްއާ ާހ މަކުރެވިފަިއވ  ާޢ ންމުކޮށް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާހިނގ ދިަޔއީ.  805އެކަން

ާއަުޅގަ ާޙަވ ލ ދީ ާމަޢުލޫމ ތަކ  ާއެހެން ާޢ ންމުކޮށްާފިޔަވައި ާހަމަ ނޑުމެންަނށް

ާހުރަސްއަުޅއްވަމުންާ ާތަޙްޤީަޤށް ާމި ާއިނގެނީ ާމި ާމަޢުލޫމ ތެއްހެން އެނގިފަިއވ 

ގެންދަވ ތީާއެކަމ ބެހޭގޮތުންާެއކަންާހިނގ ދިަޔގޮތެއްާބެލުމަްށާވަޒީރުްނގެާމަޖިލީހުންާ

ާނިން ާނުވަތަ ާހިނގ ދިަޔޮގތެއް ާކަންކަން ާިއތުރަށް ާއެއަށްވުރެން މެވިާނިންމީކަމަށް.
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ާއެހެްނާވިދ ުޅވ ތީ.ާއެއަްށވުރެންާކުީރގަިއާނިންމ ފައިާއޮްތާ  810ނިންމެވުމޭާވިދ ުޅވެގެން

ާހިސ ބަށްާ ާއ އި ާސަރިވސަސް ާޖުޑީޝަލް ާމައްސަލަށް ާއެ ާފަހުން ނިންމުމެއްވެސް

ނޑުާހަަމާފ ހަގަކުރަންާބޭނުންވޭ. ާާހިނގ ދ ނެކަންާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާޢިްއޒަޝުކުރިއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާޔ  ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގެ ާެމންބަރު.  815ވަަނ97ާާތްތެރި

ާ ާ)ހ( ާނިޒ މ ބެހޭާުޝކުރުާކަމަށްޓަކައިގެނެސްެދއްވިާމ އްދ ގެ ދަންނަވަން.

ާމެންބަރުާމަނުކުތ އެްއކަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ށް

ާ ާެދއްެކވުމުަގއި ާއެބުނ 97ާވ ހަކަފުޅު ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާއުސޫލަށްާާވަނަ

ާމިާޙުރުމަތްތެރިކޮ ާނޭނެގ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާހަމަގައިުމވެސް ާއެދެން. ާހިތްތެވުން ށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާތަކެއް. ާމަޢުލޫމ ތު ާހ މަނުވ  ާނުވަތަ ާތަކެއް ާމަޢުލޫމ ތު ާހުރި  820ހ މަވެފައި

ާާާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާކަމަކ ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާހަނިމ ދޫާ ާހިމެނޭ ާެތރޭގައި ާމަސްޢޫލިއްޔަތްަތކުގެ ނޑިޔ ރުްނގެ ާފަ ާމިގޮތަށް ާއ ދެ،

ާމަޖިލީހުންާާމުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޖްާ ާވަޒީރުްނގެ ާނިންމުމަކ މެދު ާނިންމ  ނޑިޔ ަރުކ ާފަ ާއެ ާގުިޅގެން

ާމަްސޢޫލިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާބ ރުތަުކގެ ާދައުލަތުގެ ާނިންމުމުން ާއެްއެވާތަޙްޤީޤުކުރަން  825އްޔަތުތައް

ާވަރަްށާ ާގެންދިއުމަކީ ާކުިރއަށް ާކަންތައްަތއް ާމިބުނ ގޮަތށް ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާލިބިދީފައިވ ާނ  ާމުޢައްސަސ ތަކަށް ާއެ ާޤ ނޫނުސ ސީން ާއެހެންކަމުން، ދިރުކަމެއް.

ާބޭރުެވގެން ާމަޖިލީހުންާާއިޙްތިޞ ސުން ާވަޒީރުންގެ ާމިފަދަގޮތަކަށް މިދަނީ.

ާނިކުންނ ނެ ާދެއެާާނިންމެވުމުން ާންމެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާނަތީޖ އަކީ ވަނ549ާާަރަ

ާބުނެފަިއވާ  ާބުރަނުވެމ އްދ ގައި ާފަރ ތަކަށް ާަވކި ާދައްކ ފ ނެާ،ާގޮތަށް  830ަވިކާފަރ ތަކުން

ާނުވެ ާޖެހިލުން ާނިންމުމަށްާާ،ބިރަކަށް ާމައްސަލަތައް ާއެއްކިބ ވެ ތަޢައްސުބުން

ާނިން ނޑިޔ ރުން ާފަ ާސަބަބުން ާމީގެ ާޖެހިލުންވުން. ނޑިޔ ރުން ާނިންމުންތަކަށްާފަ މ 

ސިޔ ސީާނުފޫޒުާނުވަތަާވެރިަކންާހިންގ ާބ ރުގެާނުފޫޒުާއެާމައްސަލަިއގެާތެރެއަްށާ

ާސ ބިތެއްާ ާކަމެއް ާރިޯޕޓުން ާޖެނަރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާފ ހަަގކުަރން ާއަދި ވެދެގެންދ ނެ.

ާކުރަންވ ނީާ ާތަޙްޤީޤު ާެވއްޖީްއޔ  ާމައްސަލަެއއް ާކޮރަޕްޝަންެގ  835ނުކުރެވޭނެކަން.

ާޕޮ ާމައްސަލަތަްއާމޯލްޑިވްސް ާއެފަދަ ާނޫން. ާސަރވިސްައކުންެވސް ލިސް
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ާކޮރަޕްޝަންާ ާއެންޓި ާމިވަީނ ާލިިބގެން ާޤ ނޫުނއަސ ސީން ާބ ރު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ

ާކޯޓެްއގެާ ާއެހެން ާުނވަަތ ނިޑޔ ރެއް ާފަ ާކޯުޓގެ ާޖިނ އީ ކޮމިޝަނަށް.

ާއަމުރަކ މެދުާ ާނެރޭ ާނުވަތަ ާނިންމުމަކ މެދު ާނިންމ  ނޑިޔ ެރއްެގވެސް ފަ

 840ާޖެހޭނަމަާހައިކޯޓަށްާއިސްތިޢުނ ފުކުރުމުގެާފުރުޞަުތާއޮންނ ނެ....ހިތްހަމަނު

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ާމައްސަލަްށާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެ ާނޫން ާމަޖިލީހަކުން ާވަޒީރުްނގެ ާނިންމ ލ ނަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ،

ާއޭަނެގާާމުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޖްާ ނޑިޔ ރު ާފަ ާއުއްތަަމ ާޕ ކިސްތ ނުގެ ާރަީއސް، ާޕ ކިސްތ ނުގެ  845ާބަލ ނީކީ.

ާވަރަށްބޮޑަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާއެކަމ  ާވަނީ ާކޮމަންވެލްތުން ާލުންނ އި ާއދ. ާވަކިކުރުމުން މަޤ މުން

ާޖަމ ޢައްތަކުންވެސްާ ާބައިނަލްއަޤްވ ީމ ާއެެހންކަމުން، ާހަދ ފައި. ދެކޮޅުވެސް

ާސަރު ނޑިޔ ރުންނަށް ާހަދ ކަންާފަ ާދެކޮޅު ާވަރަށްޮބޑަށް ާފޯރުވުމ އި ާނުފޫޒު ކ ރުްނ

ާާފ ޅުވަމުންާމިދަނީ.

ާ850 

ާާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާނުކުރެްއވުމަށްާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާޢަމަލުތައް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުްނ ާއެހެންކަމުން،

ާލްތިމ ސްކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަޅުަގނޑުާއިާމުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޖްާ
 855ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 7ާާޝުކުރިއްޔ 

ާާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއަދި ާގަލެްއާހެދުމަކުން ާވަިކކުރ  ާަވިކވ7ާަބ ރު ާދޮށަްށާބ ރެްއ ާގ  ާއެ ނީީކާނޫނޭ.

ާ ާހަޅޭެލވުމަކުްނވެްސ ާފ އިތުވެދިަޔ7ާާއެްއވެގެން ާމިދިޔަ ާނޫނޭ. ާަވކިވަީނކީ ބ ރު

ާ ާއިވެމުންދިަޔއީ ާައބަދުވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަކ7ާިއަހަރު ާވ ހަކަބ ރު  860ާ.ކުރ 

ާައޅުަގނުޑާ ާއެކަމުން، ާވ ހަކަ. ާތިބޭ ާވަދެގެން ާމީހުން ާވަލުދޮރ ށިން މަޖިލީހުގައި

ާހަމަާހިތ މަޔ  ާފެށިގެންވެސް ާވެރިކަން ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަްނ އެއްކޮށް

ާވަލުދޮރަށީންވެސްާމީހުން....

ާ
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 865ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފުަވއްުމލަކުގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރައީްސ،ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާއެާގަލެްއގެާވ ހަަކއެއްާނޭނގޭ.ާއަދިާއެާޢިއްޒަތްތެރިާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމުފީދު ާކުރިއަށްާާޝިފ ޤް ާތި ާމަނިކުފ ނު ާމިހުށަހަޅިގެން ާމިއަދުގެ ާނޭނގޭ ާތަނެއްވެސް ާއޮންނަ  870ގ 

ާނެތީމަާ ާފެނިފައި ާއޮްތކަމަށް ާވ ހަކަ ާގަލެއްގެ ާެއއްެވސްކަހަލަ ާމައްސަލަިއގަ ގެންދަވ 

ާހިތަށްއަރ ާއަޅުގަާ ާބ އޭ ާދަްއކަަވނީ ާވ ހަކަތަެކއް ާޭނނގޭ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް

ާއެނޭގގޮތަށްާެއވ ހަކަާފަހުމްވ ޮގތަށްާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ875 

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކަންނޭނގެާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޑއެހީމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅު ާދައްކަވ  މެންބަރުން

ާވ ހަކަފުޅަްށާ ާދައްކަވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ސ ފުވ ނީ.

ާތުލުސްދޫާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަުތ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޑުއަހަން. ާދޭންޖެހޭ ާއެބަ ފުރުޞަތު

ާރޮޒައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންގޮްސާދ އިރ ގެ ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާއ ދަމް  880ނ 

ާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާވަރަްށާައޑުއަހަންާއުނދަޫގވ ނެާކަްނވެސްާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާކެތްާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާފުވައްއިނގޭ. ާއަުޅަގނުޑ ާައުޑއެއްެސވުމަށްެވސް ާމެދުާތެރިކަމ ެއކު މުލަުކގެ

 885ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދަށް...ދ އިރ ގެާ

ާ

ާޝިފ ޤްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާނުކުތ އެްއ،ާފުަވްއމުލަކު ނިޒ މ ބެހޭ

ާމުފީދު.

ާ

 890ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ާަރއީާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާިޢއްޒަތްތެިރާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާމެންބަރު، ާޢިއްަޒތްތެރި ާސް،

ނޑ ާދިމ ލަށްާވަރަށްާހަިޑޮކށްާއެވ ހަކަާއެދެްއކެވީ.ާާަކދެއްެކވުން:ޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަ މެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާއަުޅގަ

ާބައްލަވ ަލއްަވއިފިކަމަށްވަންޏ ުމާ ާއެކަމަނ  ާދ އިރ  ނުޑގެ ާއަުޅގަ އެއީ

ާނަންާއެނިގވަަޑއިގަންނަާ ާދ އިރ ގެ ާއަުޅަގނޑުގެ ާދެރަކޮށް ާވަރަށް ާއެހެްނވީމަ،  895ވ ނެ.

ާެއވިދ ޅުިވާ ާއެކަމަނ  ާައޅުަގނަޑކީ ާވިދ ުޅވީތީ، ާއެކަމ  ާހުތުރުކޮށްލ ފައި ާހަޑި ވަރަށް

ާމިރ އްޭޖގަިއާ ާދ އިރ އަށް ާއެ ާއަދި ާމެްނބަރެއްނޫންކަމަށް ާނިސްބަތްވ  ދ އިރ އަށް

ާއަޅުާ ާނޭނގެ. ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާމީހެއް.ާއޮންނަކަމެްއވެސް ާފުވައްމުލަކު ނަޑީކ ގަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ900 

ާ

ާމިއަރުވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރަނގަޅަްށާ ާނަން ާއެ ާއ ދަމް. ާރޮޒައިނ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުލުސްދޫ

ާދެން.ވިދ ޅުވުމަށްާމަަސއްކަތްކުެރއްުވންާއެ

ާ905 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާުފވައްމުލަުކގެާމެުދާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ނޑުާާކަެދއްކެުވން:ރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަ ާއަުޅގަ ާފ ހަަގކޮށްލަދެްއިވކަމަށްޓަކައި ާއެކަން ާމުފީދު ާޝިފ ޤް މެންބަރު

ާއެބޭފު ާުޝކުރުއަދ ކުަރން ާވަރަށްބޮޑަްށާވަރަށްބޮޑަށް ާިމތަނުގައި ާއ ދެ، ޅ އަށް.

ބަޙުސްކުރެިވއްޖެާކޮންގޮަތކަށްތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާކުއްިލާމައްސަލަާލ ންވެގެްނާ

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ާމިމައްސަލަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބިގެންދިޔައީ. ާމަޢުލޫމ ތު  910މި

ދެކެވިަފއިާއޮތީ.ާާލުމުގެާކުރިންާރޭާޓީވީާމޯލްޑިވްސްއިންާއައިާޚަބަރެްއަގއޭާމިވ ހަކަ

ނޑިޔ ރެްއގެާ ާފަ ާތަޙްޤީޤްކުރަން، ާމިކަން ާފުލުހުންނ  ާސީދ  ާހަމަ ާޚަބަރުގައި އެ

ާީޓީވާ ާމަޖިލީހުންާނިންމިާވ ހަކަ ާަވޒީރުންގެ ާހަވ ުލކުރުމަށް ާތަޙްޤީޤްކުރަން މައްސަލަ

މޯލްޑިވްްސގެާޚަބަރުންާކީމައޭާމިާކުއްލިާމައްސަލަާމިތަނަށްާއައިްސގެންާމިއުޅެނީ.ާ

ާނޫންާާމިތަނަށް ާފެށީމައެއް ާބަޙުސްކުެރެވން ާމިތ  ާއައިްސ ާމައްސަަލއެްއ  915ކުއްލި

ާފުރަތަމަވެސްާ ާއެންމެ ާފޮނުވ ނީ. ާމައްސަލަތައް ާދ އިރ ތަކަްށ ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާހުށަހަޅަންޖެހޭނީާ ާމައްސަަލތައް ާގޮުތގެމަތީން ާޤ ނޫނުައސ ީސގަިއވ  އަޅުަގނޑުމެން

ާދ އި ާހަމަޖެހިފައިވ  ާބެލުމަށް ާއުފ ކުރަންާއެމައްސަލަތައް ާވަރަށް ރ ތަކަށް.ާައޅުަގނޑު



 35 

ާ ާމުފީދު ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ވަނ512ާާަފުވައްމުލަކު

ާއަދިވެްސާ ާދަންނަވ ލަދިނީތީވެ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޢިބ ރ ްތ ާަގއިވ  ާ)ށ(  920މ އްދ ގެ

(ާގަިއާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ512ާއެއްފަހަރުާައޅުަގނޑުާއެވ ަހަކާތަކުރ ރުކޮށްލ ނަން.ާ

ާބެލުމ އިާ ާޝަކުވ ަތއް ާއުފުލ  ާބެހޭގޮތުން ނޑިޔ ރުންނ  ާފަ މިއޮންނަނީ،

ާމީހުންާ ާވަކިކުރަންޖެހޭ ާއެޅުމ ިއ،ާމަޤ މުން ާފިޔަވަޅުަތއް ާއަޅަންޖެހޭ އެފަރ ތްތަކ މެދު

ާވަކިކުރުމަށްާ ާމަޤ މުން ާމީހުން ާއެފަދަ ާފަރ ތްތަކަށް ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަކިކުރުމަްށ

ާފު ާއެހެންވީމަ، ާބައެްއކަމަކަށްާހުށަހެޅުން. ާތަޙްޤީޤްކުރ  ނޑިޔ ރުން ާފަ  925ލުހުންނަކީ

ާފުލުހުންާ ާަވއްަކމެއްކޮށްފިއްޔ  ނޑިޔ ަރކު ާފަ ާއެހެެނއްނޫން، ާނުދެކެން. އަޅުަގނޑު

ާކަންތައްތަކ ާ ާމިކަހަލަ ާމައްސަލަަތކ ިއ ާހިނގ  ާކޯުޓގައި ާއެކަމަުކ ތަޙްޤީޤްކުރ ނެ.

ާޮއވެއްޖެކަމަްށވެއް ާއެމަްއސަލައެްއ ާތަޙްޤީޤް ާމިއޮންނަީނާބެހޭގޮތުން ިޖއްޔ މުން

ާއަުޅަގނޑުާ ާއެހެންވީމަ، ާބަލ ގޮތަށް. ާއެކަންތައް ާކޮމިަޝނުން ާސަރވިސް ޖުޑިޝަލް

ާދެންާ ާައއީމަ ާމައްސަލައަކަށްެވގެން ާމިތަނަށް ާކަމަކީ ާކޮންމެ  930ދަންނަވ ލ ނީ

ާކުރަންޖެހޭގޮތަކަްށާ ާެއކަމެއް ާނަހައްދަވ ށޭ. ާަކމަކަށް ާއޮންނަ ރަނގަޅުކުރަން

ާބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެކަމެްއކުރީމަ ޔ ންކޮްށފައިވ ގޮތަކަށް

ާމައްސަަލއ ިއާ ާކުއްލި ާމިކަހަލަ ާއަބަދު ާހުްއޓ ލ ފައި ާކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ

ާމަްއސަލަތަްއާ ާއުޅޭ ާޚިލ ފުެވެގން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއަބަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާބިުލތަކ  ާގުޅިފަިއވ  ާަރްއޔިތުންނ  ާބަދަލުގައި ާކަންަތއްތަްއާބެލުމުގެ  935އި

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމިހ ރު ާލިބޭނޭ. ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް

މިާޖެހެނީާއަބަދުވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކޮންމެވެސްާކަމެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާ

ާޚިލ ފަށްާކުރީތޯާނުކުރ ތޯާބަލަންާމިތ ނގައިާތަޙްޤީޤްކުރަން....

ާ

 940ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްކެާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއަބަދުާާުމޙަންަމދުާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރު ާމިތަނުގައި ާފ ހަަގކޮށްލަދީފ ނަންތޯ ާއަުޅަގނޑަށް ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި
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ާރައީާއްެކވުން:ވ ހަަކދެާޝިފ ޒް ާޝަުކވ ަތއްާމިހ ރުގެ ާއެކަމުގެ ާއުޅޭކަން، ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ   945ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމިއުޅެނީާ ާއަބަދު ާމިަދނީ. ާކުިރއަށް ާމިތަނުގައި ާއެމަސަްއކަތްޯތ ހުށަހެޅިގެން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައްތަކުަގއި ާކުރ  ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާްއވަފ ނަންތޯއޭ.ާއެކަްނތޯާމިކުރަނީާމިހ ރު.ނުނެއްޓިގެންތޯއޭ.ާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވެދެާ

ާ

ާ950 

ނުޑާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިންނަާ ާރިޔ ސަތުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާ ާަބއިވެރިުނވެ ާބަޙުސްގައި ާައޅުަގނޑަކަްށާމީހަކީ ާއެެހންވީމަ، ާމީހެއް. އިންނަންޖެހޭ

ާރިޔ ސަތަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންނަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 955ވަކިާުސވ ލެްއކުރެްއވޭނެކަމަށް.ާއެާސުވ ެލއްކުެރއްވީމ ާއެއަްށާޖަވ ބުދީނީމ ާއަނެއްކ ާ

ާ ާއެ ާޖަވ ބުދެއްވީމ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެާއެއަށް ާތެރެއަށް ބަޙުސްެގ

ާދައްަކވަމުންގެންދަވ ާ ާމެންބަރަުކ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާވަެދވެނީ. ރިޔ ސަތުން

ވ ހަކަައކ ިއާުގޅިގެންާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތަށްާފެންނަާެއްއޗެއްާނުވަތަާފެންނަާގޮެތްއާ

ާއެހެންވީ ާަވނުން. ާތެރެއަށް ާބަޙުސްގެ ާއެއީ ާހ މަކުރުން ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެާނުވަތަ މަ،

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނުދޭ. ާރިޔ ސަތަކަްށ ާމަޖިލީހުގެ ާގަވ ިއދުން ާމަޖިލީހުގެ  960ފުރުޞަތެއް

ާމަޖިލީހުގެާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދެން ާއިޙްތިރ މ އެކު ާވަރަްށ އަޅުަގނުޑ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެފުރުޞަުތދެއްވުން. ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތްގޮތަްށ ގަވ އިދުަގއި

ާމިއަރުވަ ާފުރުޞަތު ާރޮޒައިނ ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ނީ

ާއ ދަމްާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލެްއވުމަށް.ާ

ާ965 

ާދީފ ނަން.ާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއަޅުަގނޑު ާޖަވ ބު ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއެސުވ ުލގެ ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާބޯޑުަގއިާ-އެންޓިާާެދއްކެުވން:ރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަ ާއަނބުރ ާާކަރަޕްޝަން ާއެނަން ާފޮނުވ ފައި ާނަމެއް މިތަނަށް

ާކޮމިޝަނުންާ ާއިެލްކޝަންސް ާޖެހިއްޖެ. ާަބޙުސްކުރަން ާމިތަނުަގއި ގެންގޮްސގެން

ާމިތަނުން...

ާ970 
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ާޝިފ ޤްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާނުކުތ އެްއ،ާފުަވްއމުލަކު ނިޒ މ ބެހޭ

ާމުފީދު.

ާ

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ975 

ާވަތްާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިތަނަށް ާދޮރ ށިން ާވަލު ާދުވަހަުކވެސް ާައޅުަގނޑަކީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިތަނުންާާަކދެއްެކވުން:ޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަ ާރިޔ ސަތަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޭނގެ. ާއަޅުަގނޑަަކށް ާނުވ ތީ މީހަކަށް

ާހުށަހަޅާ  ާގޮތުން ާއުސޫުލާާސ ފުކޮށްލުމުގެ ާޖަވ ބުދިނުމުގެ ާމެންބަރުންގެ ސުވ ލުތަކަށް

އޮވޭތޯ.ާއެާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮަޒއިނ ާއ ދަމްާއެާއުސޫލުންާ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާގޮތްތޯއޭ ާއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާެއގަވ އިދު ާކުަރްއވ ތީ  980އެކަން

ާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާޝުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ރިއްޔ 

ާގެންަދވ ާ ާވިދ ުޅވަމުންވެސް ާއަދި ާހިތްޕުޅަށްއަރ ނެ ާމެންބަރުން  985ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ާ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާނަގ  ާތިމަންނަމެން ާެއއްގޮަތކަށްެވްސ ރިޔ ސަތުން

ާމަ ާޤަބޫލުކުރެވޭީނ ާނުކުތ  ާމަޖިލީހުގެާނިޒ މީ ާގޮތުގެމަތީން ާގަވ އިދުަގިއވ  ޖިލީހުގެ

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާހިނގަމުންދ ކަމެއް ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުައސ ސީއ އި ާނުވަތަ ގަވ އިދ 

ާރިޔ ސަތުންާ ާގޮތުަގއި ާނުކުތ އެްއގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ާނެްނގެވީމަ. ނުކުތ އެްއގޮުތގައި

ާހުށަހެޅުއްވީމަ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާޕ ޓީއަކުްނ ާވަކި  990ެއއްނޫން.ާނިންމަނީކީ

ާވ ހަކަެއްއގަިއާ ާެގންދަވ  ާދައްކަވަމުން ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ާބެހޭގޮތުންާ ާއެްއޗަކ  ާވިދ ުޅވ  ާމެންބަރަކު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދަްއކަވ  އެވ ހަަކެއއް

ާުނވަތަާ ާަގވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާބުނުން، ާއެްއޗެްއ ާވަކި ރިޔ ސަތުން

ާދ މެއް ާޚިލ ފަށް ާއެްއޗެއްާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއެކަމ ދޭތެރޭ ާރިޔ ސަތުްނ ނޫނިއްޔ 

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގ ާތުލުސްޫދ ާމިއަރުވަީނ، ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ  995ނުބުނެވޭނެ.

ާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ަހކަފުޅުާނިންމަވ ލެްއވުމަށް.ާ

ާ
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ާުސވ ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާކުރި ާުގޅިގެން ާވ ހަކައަކ އި ާެދއްކި ާައޅުަގނޑު ާއެުސވ ުލގެއ ދެ، ާލެްއވީމަ

ާވެފަިއާާކެުވން:ރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއް ާމިއޮތީ ާދެން ާމައްސަަލއަކަްށ ާއެީއ ާއިނގޭތޯ. ާޖަވ ބުދިނީ އަޅުަގނުޑ

ާހޮވުމަށްާ ާމެންބަރުން ާކޮމިޝަނަށް ާއިެލކްޝަންސް ާއ ދެ،  1000ކޮންމެއަކަސް.

ާ ާއަނބުރ  ާދެނަމެއް ާބަލައިނުގަތް ާމިތަނުން ާމިތަނަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާއަނެއްކ 

ާވަގުތުތަެކްއާ ާގިނަ ާވަަރށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެުދވަހުވެސް ާއެހެންވީމަ، ފޮނުއްވައިފި.

ާވ ތީެވާ ާމިހެން ާކަްނތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާހޭދަކުރަންޖެހިއްޖެ. އެކަމުަގއި

ާވ ަހކަާ ާހަމަވުމ ެއއްކޮށް ާަވގުތު ާއ ދެ، ާމިދެންނެވީ. ާިމވ ހަކަ އަޅުަގނޑު

ާދަ ނުޑ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާނިންމ ލަމުންވެސް ާބޮަޑކަށް ާވީހ ވެސް  1005ންނަވ ނީ

ާއޭރުްނާ ާކުަރއްވ ށޭ. ާކަންތައް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް ާރަނަގޅަށް ބަލައިގެން

ާަމއްސަލަތަްއވެްސާމަދުވ ނެއޭ.ާުޝކުރިްއޔ ާ ާކުއްލި ާބަލަންޖެހޭ ާމިތ  އަޅުަގނޑުމެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔާ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފޭދޫ ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެިރާާޢިއްޒަތްތެރި  1010ުޝކުރިއްޔ 

ާދ އިރ ގެާ ާވިލިމ ފަންނު ާނެތް. ާވަަޑއިގެން ާޖަލްސ ގައި ާފަޙްމީ. ާއަލްޙ ން މެންބަރު

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާމަނިކަށް ާޙުސެއިން ާނިޙ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާމެންބަރުާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަނއިފަރު ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1015ާޝުކުރިއްޔ 

ާުކއްިލާާއަްޙމަދުާިނޙ ންާުޙސެިއންާމަނިކުާ ާހުށަހެޅުއްވ ަފއިވ  ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމުޙަންމަދު ާއަޙްމަދު ާއަލްއުސްތ ޛު

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަޙުސްގެ ާބެހޭގޮތުން ާމިދ9ާަމައްސަލައަކ  ާކުރިއަށް ާދުވަްސ ނީ.ާވަނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާހިނގައްޖެާކުރީދުވަހުާމިމައްަސލަާހުށަހެޅުމ ާގުޅިގެންާ

ާވަރަްށާ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާދިަޔގޮތް. ާހިނގަިއގެން ާކަންތައްތަްއ ާމަޖިލީހުގެ މި

ާހަމަާ ާމީގައި ާހަމަ ާއެދެން ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްެތރި  1020އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކީ

ާއަދަދަކަ ާގިނަ ާނުކުތ ާވީހ ވެސް ާނިޒ މީ ާދ އިރު ާކުރިއަށް ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު ށް

ާނެންގެވުން.ާއ ެދ،ާހުށަހެޅިގެްނާމިދ ާމައްސަލަ.ާއަވަހަށްާނަންގަވ .

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ1025 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއިންނަވ އިުރާާިއރ ގެާެމންަބރުާބ ރަށުާދާ  ާތިތ  ާމަނިކުފ ުނ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު

ާއިޝ ރ ތްކޮށްެލއްީވާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާއެ ާފައްަޓވަމުން ާކުރިންެވސް ާފެއްެޓވުުމގެ ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ާބޭފުޅުންާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނަންަގވ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގިނަ ާެއއީާހަމަާވީހ ވެސް  1030ށޭ.ާެދން،ާއެކަމަށް

ާއެންމެާއެދެވޭާގޮތްތޯއޭ.ާމަނިުކފ ނުާއެގޮތަށްާނިންމަވަިއގެންޯތއޭާތިއިންނެވީ.

ާ

ާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލެއްނުކުަރން. ާނުކުތ އެއްކަަމކަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔ 

ާމީނދީކީ. ާއަޅުަގނޑު ާނިންމަިއގެނެއްނޫން ާއަދިާާއެގޮތަށް ާއުންމީދުކުރަނީ  1035އަޅުަގނޑު

ާމެންބަރުންާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިގެންދަވަނީ ާަދންނަވަމުން ާަތކުރ ރުކޮށް އަޅުަގނޑު

ާމެންބަރަކަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަނެއް ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަްތތެރި ާެއއް ކެތްތެރިކަމ އެކު

ާގެން ާޤަބޫލުކުރަްއަވއިގެްނާކުރިއަށް ާެއކަން ާވ ހަކަފުުޅާައޑުައއްަސވ  ދަވ ށޭ.ާދައްކަވ 

ާތަޅުމުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދިއުުމގަިއ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްތަްއ މަޖިލީހުގެ

ާއަނެއްާ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  1040ބޭރުގަިއވެސް

ާކުރިައްށާ ާމަސައްކަްތ ާބަަހއްޓަަވިއގެން ާގ ތްކަން ާބަހަްއޓަވ  ާމެންބަރަކ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާަރއްޔި ާމަސައްކަތްތައްާގެންދަަވއިފިއްޔ  ާކުަރންޖެހޭ ާތަޅުމުގައި ާމި ތުންަނށްޓަކައި

ާިނޒ ބެހޭާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަުތ ނޑު ާއަުޅގަ ާފަސޭހަވ ނެ. ާގެންދަން ކުރިއަށް

ާއަޙްމަދުާ ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުުތރު ާމަންޗަްނގޮޅި ނުކުތ އެއް

 1045ާދީދީ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިނަގަނީާާގެާއުތުރުާދ ިއރ ާމަންޗަްނގޮޅި ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ ާގަވ އިދުގެ ާނުވަތ97ާާަމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގައި ާދަށުްނ. ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  1050ާަވނަ
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ާއަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއުނިކަްނ ާކަރ މަތަށް ާުނަވތަ ާޢިއްޒަތަށް ާއިބ ރ ތެްއާމެންބަރުންގެ ާފަދަ ންނަ

ބޭނުންކޮށްގެންާދައްކ ާވ ހަކަާއެއީާވ ހަކަދަްއކަިއގެންާނުވ ެނާވ ހަކަތެރޭަގއިާހިމެނޭާ

ާއެާ ާމުޚ ތަބުކުރުއްވ  ާއެ ާނިހ ން ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ފަންނު

ވިދ ޅުީވ.ާއެއީާމަޖިލީހުގައިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާމިނެގެނީާއެާވީހ ވެްސާގިަނާމީހުންާ

ާއަންނަާ ާއުނިކަން ާކަރ މަތަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާއިބ ރ ތް ާއެގޮތަށް ާކިޔުްއވ ފައި  1055ނަގ ށޭ

ާމަޖިލީހުގެާ ާއެވ ހަަކ ާަހމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންނ ތީ ާވ ހަކަފުެޅއްަކމަށް ާދެެކވޭ ގޮތަކަށް

ާރައީސްގެާސަމ ުލކަމަށްާގެނައީ.

ާ

ާ

ާމެންބަރު.ާމަޖިާޝުކުރިއްޔ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެންނެވިާޢިްއޒަތްތެރި ާސަމ ލުކަމަށް ާރިޔ ސަތުގެ  1060ލީހުގެ

ާދެންމެާ ާަސމ ލުކަމަށްވެސް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ މައްސަލަ

ާފުރުޞަތުާ ާމި ާިމހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ އަތުވެދ ނެކަމަށް

ާދ އިރ ގެ ާމަނަދޫ ާނިާމިއަރުވަނީ ާޠ ރިޤް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޒ މ ބެހޭާޢިއްޒަތްތެރި

ާނުކުތ .

ާ1065 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިނެީގާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޙަސަންމަނިކުާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ފަންނު

ާދިވެހިރ އްޭޖގެާާވ ހަކަފުޅު ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވ ނީ ާތިމަންނަ  1070ފައްަޓވަމުްނ

ނޑަެއޅިގެްނާ ާކަ ާިޚލ ފަށޭ ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަިދ ާޤ ނޫނ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާމިދެންނެިވާ ާނެގެނީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާޤަޫބލުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ވިދ ޅުވ އިރު

ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާއެ ާވ ތީ ާމަތިންކަމަށް ާތިމަންނާ ހަމަތަކުގެ ކަމަށް

ާނިޒ ީމާ ާެއއީ ާވިދ ޅުނުވ ތީ ާއެްއެޗއް ާރިޔ ސަތުން ާވިދ ުޅވީިއރު ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ނީ

 1075ާމައްސަލަެއއްކަމަށްާބަލ ފައި.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ
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ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ ގެާއަޅުަގނޑަާ ާވިލިމ ފަންނު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަގައިުމވެްސ ކަށް

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ާނީޭވ.ާއަުޅަގނޑު ާއަެޑއް ާވިދ ޅުވި ާއެހެން ާމެންބަރު  1080ޢިއްޒަތްތެރި

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތޮއްޑޫ މިއަރުވަނީ

ާނުކުތ އެއް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1085 

ާމިެނީގާާއިރ ގެާމެްނަބރުާޢަލީތޮއްޑޫާދާ  ާނުކުތ އެއް ާިނޒ މީ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

މުޅިާގަވ އިދުާފޮތްާެއއްކޮށް.ާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާައހ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއީާާވަީޙދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ ާޖަލްސ އެއްޯތ، ާނުކުތ  ާޕ 9ާނިޒ މީ ާކޮން ާމަނިކުފ ނު ާކަމަކަށް ލިމެންޓްރީާވަނަ

ގްރޫޕަތަކެްއގެާވެރިންނ ތޯާމަޝްވަރ ކުެރއްވީާމިާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާގެންދަން.ާދެންާ

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު  1090މައްޗަންޮގޅި

ާމިތ ާ ާއެކަމަނ އަކީ ާހައިރ ންވެްއޖެ. ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވީަމ ކަރ މަތަށް

ާ ާމިއަދުާތުއްޕުޅު ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނުޑ ާދެން، ާކަމަނ . ާވ ހަކަދަްއަކވ  ކުދިްނގެ

ާއަހަރުވެސްާފުރިއްޖެ.ާޝުކުރިްއޔ .91ާާއަޅުަގނޑަށްާ

ާ

ާ1095 

ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ ެއއްކަމަށް. ާނިޒ މ ބެހޭ ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ެގ ާތޮއްޑޫ ާއެދެން.ާމެންބަރު ާއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ާމެންބަރު ތެރި

ާމެންބަރަކުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއްެވސް ާއޮންނަގޮތުން ާބުނެފައި ާޤަވ އިދުަގއި މަޖިލީހުގެ

ާނުކުމެވަަޑއިގަތުމަީކާ ާއިށީނދެވަޑައިުނެގން ާފަހު ާވ ހަކަފުޅުެދއްެކުވމަށް މަޖިލީހުގައި

 1100ންބަރުާތިހުށަހެޅުއްވިާނިޒ މ ބެހޭާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގައިާމަނ ަކމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލެއްނުކުަރން. ނުކުތ އެްއކަމަށް

ާނެތް.ާ ާބޭނުމެއް ާއެއްވެސް ާހޫނުކުރުމުގެ ާއިތުރަށް ާބަޙުސް ާމި ާއެދެން އަރިހުން

ާއެބަހު ާމައްސަލަތަެކއް ާޤައުމީ ާމުހިންމު ާވަރަށް ާއެޖެންޑ ގަިއ ރި.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކުރިއަށްާ ާބަޙުސް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާވަގުުތކޮުޅގައި ާއޮތް ާބ ކީ ާމި އެހެންވީމަ،
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ާދ އިރ ގެާ ާހޯރަފުށީ ާނުކުތ ެއްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާނިންމަމ ތޯއޭ. ާމިކަން  1105ގެންގޮސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާމިނެީގާޝުކުރިއްޔ  ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް.  1110ާްއޒަތްތެރި

ާކަމެއްގެާާރަޝީދުާވަހަކަެދއްެކވުން: ާނުހިނގ  ާައދި ާވ ހަކައެއް ާޚިލ ފު ާޙަޤީޤަތ  ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ާަވގުތުާ ާގެނެސް ާފްޯލައށް ާމި ާރައީސް ާަމޖިލީހުގެ ާއެޖެންޑ ކުެރވިގެން ވ ހަކަ

ާބޭކ ރު ާަވގުތު ާޙަޤީޤަތ ާނަގ ލުމަށް ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ނުޑ ާއަުޅގަ ުކރުމަށް،

ާގަވ އިދ ެވްސާ ާޚިލ ފުވުމަކީ ާޙަޤީޤަތ  ާޚިލ ފުވުން. ާޤ ނޫނ ވެސް ޚިލ ފުވުމަކީ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނައިފަރު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ  1115ޚިލ ފުވުން.

ާޢަބުދު ާޤ ޟީ ާމިމައްސަަލ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާهللا ާމައްަޗއް ރިޝްވަތުާމުޙަންމަދުގެ

ާގޯނ ކުރުމުެގާ ާޖިންސީ ާކުަޑކުއްޖަކަްށ ާޭބނުންކުރިކަމ  ާފައިސ  ާއަދި ހިފިކަމ 

ާމައްސަލަެއއްާތަޙްޤީޤުކުރުމުަގިއާއެކުއްޖ ާގެނެސްާެއކަން..

ާ

ާ1120 

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމު ާޚިލ ުފާރިޔ ސަތ  ާޙަޤީޤަތ  ާވ ހަކަފުަޅކީ ާތިދެއްކެިވ ާދެންމެ ޚ ތަބުކުރަްއވ 

ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާވަީނ ާމިމަްއސަލަ ާކުއްލިާާވ ހަކަެއއް. ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާރެކޯޑުތަްއާ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި، ާފ ސްކުރަްއވ ފައި. ާބަަލއިަގނެ މައްސަލަެއއްެގގޮތުަގއި

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެބައްލަަވއިފިއްޔ  ާއެނގިަވޑަިއގަންަނވ ނެ.ާހޯރަފުށީ  1125ާބަރަށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާމިމައްސަލަ ާވޯޓުދެްއވ ފަިއވަނީ ާއެދުވަހު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ބަލައިގަންނަން.

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.

ާ

 1130ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ާވަނަާއަހަރުާމިާގަވ އިދެއްާމިާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދެއްާމިާެއކުލަވ ާއ 9006ާާއ ދެ،ާާކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާމ ފަންނުާދެ

ާހުރިހ ވެސްާާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާމި ާގެންދަވ ތީ ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް ާއެކުަލވ ނުލ  ާޤަވ އިެދއް

ާމައްސަައކީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާއަދި، ާހީވަނީާާމައްސަލައަކީ. އަޅުަގނޑަށް

ާިދވެހިާ ާދިދަތަކ  ާދިވެހި ާަބއްތިތަކަކ  ާމިއީ ާތަޙްޤީޤެއްހެން ާދިޔަ ާކުރަމުން  1135ފުލުހުން

ާދަޢުލަތުާމުދަލަށްާޚިޔ ނ ތްތެރިވެގެންާއުޅޭ..

ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1140 

ާށްާެގންދެވުން()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަ

ާ

ާހުރަހެއްާނޭޅޭނެާއެްއގޮތަކަށްެވސް.ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ
ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

 1145ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ

ާނުކުތ އެްއކަމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއަޒތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ 

ާޢިްއޒަާ ާއެއީ ާއެްއގޮތަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ާގަވ އިދ  ާމި ާވަނީ ާމަޖިލީހުން ތްތެރި

ާމަޖިލީހުގެާ ާފ ސްުކރުއްވ ަފއި. ާގެންިދއުމަށް ާުކރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް  1150މަޖިލީހުގެ

ާކުިރއަްށާ ާމަސައްކަތްަތއް ާމަޖިލީހުގެ ާއެްއގޮތަށް ާަގވ ިއދ  ާމި ާވަނީ އިއްތިފ ޤުން

ާމަސައްކަތަ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި، ާފ ސްކުރުްއވ ފަިއ. ާއ ާގެންދިއުމަށް ާބޭނުންވ  ށް

ާކޮމިީޓއ ާ ާެއ ާއިންތިޚ ުބކުރަްއވ  ާކޮމިޓީއެއް ާމަޖިލީހުން ާވަީނ ާހެދުން ގަވ އިދު

ާެއާ ާގެންދަވަނީ. ާކުރަްއަވމުން ާއެމަސައްކަތް ާކޮމިޓީން ާއެ ޙަވ ލުކުރުްއވ ަފއި.

ނޑުމެންނ ާ ާއަުޅގަ ާގަވ ިއދު ާއ  ާގެންނެވީމަ ާމަޖިލީހަށް ާނިންމަވ ަފއި  1155މަސައްކަތް

ާއަންނަދެން ާއިއްތިފ ޤުންާާހަމައަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢަމަލުކުރުމަށް ާގަވ ިއދ ާއެއްގޮތަށް މި

ާމެންބަރުންވެސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާގަވ އިދަށް ާިމ ާއެހެންވީމަ، ފ ސްކުރެްއވީ.

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވ ޖިުބމަކެއް. ާމައްޗަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ އިޙްތިރ މުކުރެްއވުން

ާ ާފ ސްކުރުންތަކަށް ާފ ސްކުރ  އިޙްތިރ މުނުކުރެވެންޏ ާއަމިއްލައަށް
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ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނޯންނ ނެ. ާމަސައްކަތެއް ާކުެރވޭނެ  1160އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާގެމަނަުފށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1165 

ާމިނެގީާާޝުކުރިއްޔ ާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމައްސަލަެއއް ާނިޒ މީ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި

ރައްޔިތުންާމަޖިލިހުގެާގަވ އިުދގެާމީަގއިާހުރިާހުރިހ ާމ އްދ އަކ ާއެްއކޮށްާއިނގޭތޯ.ާާއިލްޙ މްާއަްޙމަދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިޮގތަށް ާއޮއިވަރު ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މީ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ނަޑއަޅ ަފއިވ ާހޭދަކޮށްލަ ާކަ ާަވގުެތއް ާަވކި ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާމި ންވީތޯއޭ

ާވ ހަކަދަްއކަންާ ާމިމައްސަލައަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ  1170މައްސަލައަކަްށވ ތީ

ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާފުރުޞަތުާލިބެންޖެހޭނެ.ާއެހެންވެާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުިރއްޔ 

ާ

ާ

ާނިޒ މީާާޢިއްޒަތްތެރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެއް ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ މެންބަރު

ާއަމިއްަލއަށްާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުޖެހޭ. ާދ ކަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާޮއިއވަރުަގއި  1175ނުކުތ ގެ

ާހުރަސްއަޅަީނާ ާމަަސއްކަތަށް ާއަމިއްލައަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިނަގަނީ ާނުކުތ  ނިޒ މީ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާއަމިއްަލއަށް ާޚިލ ފަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާގަވ އިދ  ާއޮންނަ ާހަދ ފައި ން

ާކުއްލިާ ާމިއީ ާމިމަްއސަލަ ާއަމިއްލައަށް ނޑުެމން ާއަޅުގަ ޢަމަލުކުރަނީ.

ާއެކަމ ާ ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާމިކަން ާވޯޓުދީ ާބަަލިއގަންނަން މައްސަލަެއއްެގގޮތުަގއި

ާމަޖިލީހުގެާ ާހަމަ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާިމއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާތަފ ތުވެގެން  1180ޚިޔ ލު

ގަވ އިދުަގއިާތަންދީފައިވ ާގޮުތގަމަތިންާާބަޙުސްާކުރިއަށްާެގންގޮސްާމިާމަސައްކަތްާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑު ާތަކުރ ރުކޮށް،ާއަުޅގަ ނޑު ާބަލަން.ާއަޅުގަ ނިންމ ލެވޭތޯ

ާހުއްޓ ލުމަްށާ ާމިމަސަތްކަތައް ާއިލްތިމ ސްކުރަން ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާނުކުރެްއވުމަށް ާނޭޅުއްވުމަށް.ާމަސައްކަތް ާހުރަސް ާމަސައްކަތަށް ާމަޖިލީހުގެ .

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާުކރިމަތީގައި. ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ ާއެޖެންޑ   1185އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާ
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ާގެންދެވުމަށް.ާވ ހަކަފު ުޅާކުރިއަްށާގެންެދވުންާޙުސެއިންާމަނިކުާވ ހަކަފުުޅާުކރިއަށް

ާމެންބަރަކަށްާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެްއވެސް ާއިލްތިމ ސްކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ އެދެން.

ާކުިރއަށްާ ާމަސައްކަތް ާމި ާނުކުރަްއވ  ާކަމެއް ާހުއްޓޭަފދަ ާކުިރއަށް މަސައްކަތް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގ ާެދކުނު ާަމއްޗަްނގޮޅި ާނުުކތ އެއް ާިނޒ މ ބެހޭ  1190ގެންދެވުން.

ާމަދުާރަޝީދު.މެންބަރުާމުޙަން

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނުނަށަާާދެކުނުާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅި ާބެރަކަށް ާޖަހ ހ  ާކެތްކޮށްފިން ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާރައީސް.  1195ާޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭނުންވަީނާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ނޑު ާައޅުގަ ާއިނގޭޯތ، ާވ ތީ ާބެުރވެރިައކަށް ާައޅުަގނޑަކީ ާެއއީ ާވޭތޯ.

ާމެންބަރުންާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާމިތަނުގައިވަރަށް ާޖަހ ލެވޭތޯ. ާފުނަ ާބެރަކަށް ޖަހ ހ 

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާބެހޭގޮތުން ާނުކުތ އ  ާިނޒ މީ ާނަގ  ާުނވަތަ ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރ  މިހ ރު

ާވޯޓެްއާ ނޑެއް ާއަޅުގަ ާވޯޓުދެއްަވިއގެންނޭ. ާބޭފުޅުން ާތިޔަ ާވިދ ުޅވެއްޖެ ރައީސް

ާމިކަ ާނުދިނީ ާވޯޓު ާއެީއާނުދެން. ާބޭނުމެއްނުވޭ. ނެޑއް ާއަޅުގަ ާބަޙުސްކުރ ކަށް  1200މަށް

ާމިއީާތަޙްޤީޤުާމަރުޙަލ އެއްާނޫން.ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 1205ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ާ

އެްއޗަކީާއަޅުަގނޑުާމިާބޭނުންވޭާރޮަޒއިނ ...ދެންާމިާދަންނަވަންާބޭނުންާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާވާ 
ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1210 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(
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ާ1215 

ާދެންމެާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާީޓީވާރޮޒައިނ  ާބަޔ ންކުރެްއވީ ާެއ ާސަބަބު ާޖެހުނު ާހުށަހަޅަން ާައކު

ާއިޢުލ ނެއްެވސްާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާ ާމޯލްޑިްވސްއިން ާީޓވީ ާކިޔ ފައި. ާއިޢުލ ެނކޭ ާގޮވި ާމޯލްޑިވްސްއިން

ާއަދިާނޫސްބަޔ ނެްއވެސްާދެްއިވދ ނެާދޮގުާމަޢުލޫމ ތެއް.ާދޮގުާމަޢުލޫމ ތަށް...ާާރަޝީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ1220 

ާނޫން.ާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ެބހޭ ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކަްށވ ނީާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާަކމެއްާހިނގަމުންދަންޏ .ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގ ާމެުދ ާހެްނވޭރު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު އަޅުަގނުޑ

ާންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާމެ

ާ1225 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާފެނިގެންމިދަނީާާހެންޭވރުާމެދުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއޭގެބަދަލުގަާާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮށްދިނުމަށް ާހެޔޮވެިރކަމެްއ ާޚުދުމުޙްތ ރުކޮށްާރައްޔިތުންނަށް އި

 1230ވެރިކަމެްއާކުރުމަށްާއެހީތެިރަވމުންާމިތ ނގައިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާރައްޔިތުން،ާއެމް.ޑީ.ީޕގެާ

ާމިއަުދާ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިނޭގތޯ. ާގެންދ ތަން މެންބަރުން

ާރަނގަޅަށްާފެނިގެންދ ނެ...

ާ

ާ

ާނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ާނިޒ މ ބެޭހާ، ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު  1235ިޢއްަޒތްތެރި

ާދ އިރ ގެާ ާވިލިމ ފަންނު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާނޫން. ނުކުތ އެއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަފުޅުާުކރިއަށްާގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާޝުކުިރއްޔ ާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހުރިހާ ާއ ދެ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި

ާއެްއވެްސާާަމނިކުާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާ ާދަންނަވަން ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކު ާހަމަ ާައޅުަގނުޑ ާއ ދެ،  1240ާމެންބަރުން.
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ިހާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްާނުނެންެގވުން.ާއ ދެ،ާޢަދްލުއިންޞ ފުާޤ ިއމްކުރުމުގެާބ ރުާދިވެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއިާބަޔ ންވަނީ...

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެްއ، ާނިޒ މ ބެހޭ ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާނުކުތ އެއް، ފަންނުާމ ނިޒ މ ބެހޭ

 1245ާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޙަޤީޤީާާިއރ ގެާމ ފަންނުާދެކުނުާދ  ާމިއެދެނީ ާއަރިހުން ާނިހ ންގެ ާައޙްމަދު ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު

ާމުދަލަްށާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާދައުލަތުގެ ާެއ ާސަރުކ ރުން ާބިލުތަކ އި،  1250ާމައްސަލަިއގެ

ާއެއަްށާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމައްސަލަތައް ާއަސްލު ާހުރަސްއެޅި ާތަޙްޤީޤަށް ހިޔ ނ ތްތެރިވެފައިހުރި

ާޔަތްކޮށްާވ ހަކަަދއްަކވަން.ާރިޢ 

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު.ާޝުކުރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި  1255ޝުކުރިއްޔ 

ާދެްނާ ާމިފުރުޞަތުގައި ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލެއްނުުކރަން. ނުކުތ އެްއކަމަށް

ާމަޖިލީހު ާއެއީ ާނ ރުވ ނަން. ާނުކުތ އެއް ާހުއްޭޓގޮތަްށާނިޒ މ ބެހޭ ާމަސައްކަތް ގެ

ާނޫން.ާ ާޙުއްދަކުރ ކަމެއް ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީކީ ާނެންގެވުްނ ާނުކުތ  ނިޒ މ ބެހޭ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު އަޅުަގނުޑ

 1260ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާވ ހަކަފުޅު...ާ

ާ

ާގެންދެވީާާގެާމެްނބަރުާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރާ  ާދަންނަވަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއ ދެ،

ާހަމަާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ ާތަފ ތު ާެބހޭގޮތުން ާމައްސަލައ އި ާކުއްލި ާމިއޮތް ާކުރިމަތީގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާެއކިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާއެބޭފުޅުންގެ ާމެންބަރުން ާހ މަކުަރއްވަމުްނާާޢިއްޒަތްތެރި ާމިމަޖިލީހުގައި ރަޢުޔު

ާލިބިގެންވ ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަުޑއެހުމަކީ ާކެތްތެިރކަމ އެކު ާގެންދަވަނީ.  1265އެ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ާޤަބޫލުކުަރން. ާއަޅުަގނުޑވެސް ާވ ންޖެހޭނެކަމަްށ ކަމެއްކަުމގައި

ާ ާލިބިގ3ާެމ އްދ  ާބ ރު ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާޢަދްލުއިންޞ ފް ާަބޔ ންކުރަީނ ންވަނީާއެއް
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ާއޮތްާ ާހުށަހެޅިފައި ާމައްަސލަ، ާކުއްލި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޯޓުަތކަށޭ. ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާބެހޭގޮތުްނާ ާަފނޑިޔ ަރކ އި ާކޯެޓއްގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހިމެނެނީ ާމި މައްސަލަިއގައި

ާކަމުަގއިވ ާ ާއިސްފަރ ތް ާއެންމެ ާބ ރުގެ ާހިންގުމުގެ ާވެރިކަން  1270ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއަ ާނިންމެވުމުގެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނިންމެވި ާކެބިނެޓުން ާއެމަނިކުފ ނުގެ ދި

ާެއކަމުަގިއާ ާތަފްޞީލަކަށްގޮސް ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާލަފ ކޮށްފައި. ވ ހަކައަްށކަމަށް

މިތަންާހޫނުވުމަކަށްާަވގުތުތަެކއްާހޭދައެްއާނުކުރ ނަން.ާއެެހންނަމަވެސް،ާައޅުަގނުޑާ

ާޤ ނޫނުއަސ  ާމިހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ާވަރަށްާދަންނަވ ލަންއޮތީ ާމ އްދ ތަކަށް ީސެގ

ާޙުސައިންާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާރިޢ ޔަތްކޮށް  1275ރަނގަޅަށް

ާިމއަދުާ ާވިދ ޅުވެެދއްަވއިިފއޭ.ާމަޖިލީހުގައި ާމިވ ހަކަ ާތަފްޞީލުކޮށް ާވަރަށް މުޙަންމަދު

ާފަހުންާ ާމިމަޖިލިސް ާރެކޯޑިންގއ ިއ، ާމިމަޖިލިސްގެ ާބަޙުސ މެދު ާކުރެވެމުންދ  މި

ާފަރ ތްތަކަށްާބައް ާއެްއކުރަްއވ  ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާައދި ާފަރ ތްތަކ އި ލަވ ނެ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާކީއްކަެމއް. ާވެގެންއުޅެނީ ާމި ާއޮުޅންފިލ ނޭ ާތަފްޞީލުވެ ރަނގަޅަށް

ާެއާާ ާދަންނަވ ލުމަކަށް ާދަންނަވ ލި ާފައްޓަމުން ާދައްކަްނ ާވ ަހކަ  1280މިތަނުގައި

ާ ާރޫޚު ާމެންބަރުންގެ ާހަމަާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ނޑު ާއަޅުގަ ހުރިގޮތ މެދު

ާ ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހި ާމައްސަަލއެއްނޫން. ވަނ6ާާައުފ ކުރަން.

ާ ާބ ރުގެ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާޢަދްލުއިންޞ ފު ާބަޔ ްނކުރަީނ545ާާބ ބު، ާގައި ާ)ނ( ެއއް

ާމީހަކުވިޔަސްާ ާހަވ ލުވެހުރި ާހިންގުމ  ާކަމެއް ާދަުއލަތުގެ ާފަރުދަކުިވޔަސް އަމިއްލަ

ާުނވ ނެއޭ.ާފަ ާހަދައިގެން ާނުފޫޒުފޯރުވ  ާބެހި ާމަސައްކަތ ިއ  1285ނޑިޔ ރުންެގ

ާމުހިންމުާ ާއެންމެ ާލޯއޭ ާއޮފް ާރޫލް ާއެްއޗަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން އަޅުަގނޑުމެން

ާޚުރުމަތްތެރިކޮށްާ ާޤ ޫނނަށް ާދެެކވެމުންދ އިރު ާވ ހަކަ ާޑިމޮކްރަީސއެްއގެ އެްއޗަކީ.

ާ ާދެމެހެއްޓުމުގެ ާބ ރު ާޤ ނޫނެއްގެ ާއެ ާއެަޤއުމެްއަގއިާހިތުމ ، ކަންތައްތައް

ާނެތިއްޖެކަމުގަިއވ ނަމަ...

ާ1290 

ާމުޙަންމަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭ

ާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ1295 

ާދަާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާދިޔައީ ާބ ރުން ާހިންގުމުގެ ާތިބިާސަރުކ ރު ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެފައި ާމުދަލަށް ާއުލަތުގެ

ާބައެްއގެާކަންތައްާތަޙްޤީުޤކުރަމުންދިޔައީާއިނގޭތޯ.ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ1300 

ާކަމެއްގެާާޝުކުރިއްޔ .ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހިނގަމުންދ  ާޚިލ ފަްށ ާގަވ އިދ އި އިށީނދެވަަޑިއަގންނަވ .

ާވ ހަކަފުުޅާކުރިއަްށާގެންެދވުންާވ ހަކައެާ ާމެންބަރު ާިތވިދ ުޅވީ.ާިޢއްޒަތްތެރި ާނޫން އް

ާއެދެން.ާ

ާ

ާވ ހަކަައކީާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިއުޅޭ ާދަންނަަވން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާޝުކުިރއްޔ .  1305ާވަރަށްބޮޑަށް

ާއަސ ޞަާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާލޯއޭ.ާޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ާއޮފް ާރޫލް ާވ ންޖެހޭނީ ާކަށް

ާތިެބާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާތެރޭގައި ާޤ ނޫނުގެ ާލޯބިވުމ  ާދެކެ ާޤ ނޫނު ާހިތުމ ، ާޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޤ ނޫނަށް

ާއެގޮތަްށާ ާނުވަތަ ާނޭނގޭކަމުގަިއވ ނަަމ ާރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުކުރުން

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫންކަމުގައިވ ނަމަ ާބޭނުން ާއިތުރަކަށްާާޚުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުން ދެން

ާޖެހިގެންމިއުޭޅާ ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނުދައްަކމ ބަހީއޭ. ާވ ހަަކ  1310ޑިމޮކްރަސީެގ

ާވަކިފަރ ތަކަށްާ ާއަޅުަގނުޑމެން ާބަޙުސްކުެރެވމުންދ އިރުގައި މައްސަލަިއގެ

އިނގިލިދިްއކޮށްާނުވަތަާވަކިަފރ ތެއްާކުްށވެރިކުރުމުގެާބަދަުލގައިާޙަޤީޤަތަށްާވިސްނ ާ

ާާބަރޯސ ކޮށް ާވިދ ޅުވ  ާމި ާތެރެއިްނ7ާާއަޅުަގނޑުމެން ާނިޒ މުގެ ާވަިކވެފަިއއޮތް ބ ރު

ާބަންނަމ ބަހީއޭާ ާކަމަރު ާގެންދިއުމުގެ ާކަންތައް ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއުކ ވަރަށް

 1315ާއަޅުަގނޑުމެން.ާައޅުަގނޑުމެްނާމުޅިާޤައުމުގެ...ާ

ާ

ާދ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާނުކުތ އެއް ާމުޙަންމަދުާނިޒ މ ބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު އިރ ގެ

ާރަޝީދު.ާ

ާ

 1320ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢަދްލުއިންޞ ުފާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާބ ރ އި، ާހިްނގުމުގެ ާވެރިކަން ާބ ރ އި، ާހެދުމުގެ ާޤ ނޫނު
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ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާބ ުރތައް ާއެ ާބުނީމަ ާަވކިީވއޭ ާމިބ ރުތައް ާބ ރ ިއ، ާވަށ ާޤ އިމްކުރުމުގެ ާވަކިން ާއެ

ާއިނގޭތޯ.ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިިނަވންވީކީނޫން ާޖަހައިގެން ާދިދަެއއް ާއޭގެތެޭރަގއި ާރ ަނއިގެން ކޮށްޓެއް

ާނުވަތަާ ާހިނގ  ާޝަީރޢަތުން ާކޯޓަކުން ާހަމަ ާމިންަގނޑެއް. ާޮއވޭ  1325އޭގެތެޭރގަިއވެސް

ނަޑއެ ާކަ ާހުރަްސއަޅ ކަށެއް ާެއއަށް ާކަެމއް ާހިނގ  ާމަރުޙަލ އެއްަގއި ިޅގެންާތަޙްޤީޤު

ނޑިޔ ަރކަށްާނުޖެހޭނެާއިނގޭތޯ.ާ ާކޯޓުާފަ

ާ

ާ

 1330ާޢިއްޒަތްތެރި..ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ާ

ާވަިކވެފައިާއޮންނަާމިނިވަންާބ ރުތަކެއްާެއއީ.ާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ
 1335ާާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1340 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ާ

ާާމިނިވަންވެފައިހުރިާބ ރުތަކ އި،ާމިނިވަންކަމ އިާޙައްޤުަތކ އިާިއނގޭތޯ.ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ
ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

 1345ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދ ....ާާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާ

 1350ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(
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ާ

ާޭއގައި.ާވަިކވެފައިާއޮތްާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އިާާވ ޖިބުތަެކްއވެްސވޭާއިނގޭތޯާއެއީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ
ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1355 

ާާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާގޮުތގެމަތީން ާގަވ އިުދގަިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާވިދ ޅުވެެދްއވަފ ނަންތޯ.ާ ާއެ ާހިނގަމުންދ ކަމެއް ާމަޖިލީހުގަިއ ާމިހ ރު ޚިލ ފަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ާނެގޭނީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމިބުނަނީ ާގަވ އިުދގައި މަޖިލީހުގެ

ާިހނގަމުންދ ކަމަށްވަންޏ .ާ ާކަމެއް ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ  1360ޚިލ ފަށް

ާއެކަމެއްާވިދ ުޅވެދެްއވ ށޭ.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ާ

ާހިެއއްނުވޭ،ާމިއޮތީާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ނޑަކަށް ާަގވ އިދުާއިނގޭތޯ.9006ާާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާއަަހރުގެ  1365ާވަނަ

ާމަޖިލީހުގެާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާާރުމެންބަާ ނޑައެިޅގެްނ ާކަ ާއެކަށަައޅ ފައި. ާވަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެއއް ާރައީްސގެާއ 

ާހަމަާާ:ވ ހަކަެދއްެކވުން ާނުބަޔަކީ ާހުރިހ  ާހުރިހ ކަމެްއ ާެގއްލުވ ލަން ާމިތަްނ ާކަރ މަތަށް ޢިއްޒަތ 

ާއިނގޭތޯ ާނުދިޔައީސް ާމިހިސ ބަކަށް ާއެެހންނޫންނަމަ، ާރައީސް. .ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޑުމަޑުންާ ާއެކުަލވ ލ  ާތިބެ ާމިތ  ާމެންބަރުން ާއަުޅަގނޑުމެްނާހުރިހ  ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާގެންދ ކަށްާ ާިމހިސ ބަށް ާގެންދިޔަނަމަ ާަގވ އިދު ާމިކަންަތްއ  1370އިތުރުަގޑީަގިއވެސް

ާ ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާއިނގޭތޯ. ާަގވ އިދ56ާާުނުޖެހުނީސް ާއެަބއޮތް ާމަޖިލީހުަގއި ވަނަ

ާްއާއަޅުަގނޑުމެން...އެކުަލވ ލ ފައި.ާޭއގެާމ އްދ ތަާ

ާ

ާ

ާރައީސ ިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެ ާއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވ ތި. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1375ޝުކުރިއްޔ 

ާިތވިދ ޅުވިާ ާދަންނަވަން.ާމުޙ ތަބުކުރައްވ  ނުޑާޝުކުރު ާއަުޅގަ ާބަސްފުޅަށްޓަކައި ެހޔޮ

ާމިގެ ާހަމަގައިމުވެސް ާކުރަުމން ާމަަސއްކަތް ާޢިއްޒަތ އިާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގެ ންދަީނ

ާ ާކަންތައްަތއް ާމަޖިީލހުގެ ާެއއްގޮތަށް ާމަޖިލީހުގެާގެންެދވޭާކަރ މަތ އި ާއަދި ތޯ.
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ާގެންދެވޭތޯ.ާ ާމިަކންތައްތައް ާޮއެވގެން ާބައިވެިރވުން ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުފުޅުކުަރްއވ ނެ ާޤައިމުވެސް ާހަމަ ާމެންބަރުން  1380ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހުގެާމި ާމުޅި ާޢަމަލުކުރަންފެށީ ާގަވ އިދަށް ާގެންދ  ާމިޢަމަލުކުރަމުން ހ ރު

ާއެކަިނާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާއެީއކީ ާއެހެންވީމ ، ާެއއްބަސްެވގެން. އިއްތިފ ގުން

ާކަން ާއިވަިކގޮތަކަށް ާގަވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރަނީކީނޫން. ާކުރުމުެގާޞްތައް ލ ޙު

ާޢިއްޒަ ާއެބަގެންދަްނ. ާރިޔ ސަތަށްާކަންތައްތަްއވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ތްތެރި

ާގެންދެވޭނީ ާެއކީަގިއ ާެއއްބ ރުލުމަކ  ާހިނގަމުންދ ދެއްވ  ާަމޖިލީހުގައި ާއެހެންވީމ ، .ާ1385 

ާގޯްސވެގެން ާކަމެއް ާރިޔ ސަތުންކޮންމެ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރ ގޮތުންކަމަްށާާަދނީ ކަން

ާމެންބަރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވިދ ުޅވީތީ ާބަސްފުެޅއް ާހެޔޮ ާތިހ  ނޑުާވިދ ޅުެވ ާއަޅުގަ ށް

ޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަދިވެސްާއެއްފަަހރުާވިދ ޅުވެދެްއވަންީވާ

ާުނވަތަާ ާއަސ ީސއ އި ާޤ ނޫނު ާނެންގެވީ ާދެންމެ ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ މިހ ރު

 1390ާގ ތީތޯ.ާނގަވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާމިތަނުގައިާކޮންކަމެއްާހި

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާފ އިތުީވާާިއރ ގެާމ ފަންނުާދެކުނުާދ  ާހަޔ ތުގައި ާދުސްތޫީރ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދެްއވީތީ. ާތިފުރުޞަތު ާޝުކުރިއްޔ 

70ާާާމެންަބރުާިއބްރ ޙިމްާަރޝީދުާ ާޭއގެ 70ާާއަހަުރގައި ާޭއގެ ާއިންސ ފެްއ50ާާއަހަރ އި  1395ާައހަރުނެތޭ

ާޤ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: އިމުކުރެވިަފއި.ާޤ އިމުކުރެވިަފއެއްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެއިރުާނެތޭާއިންސ ފެއް

ާމިއީާމިމައްސަލައަކީ.

ާ

ާ

ާނުކުތާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މީ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި  1400ޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުކުރެވުނު. ާޢަމަލެއް ާބުނ ގޮތަކަށް ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމުގައި

ާހުށަހެޅުއް ާމެންބަރު ާނުކުތ އެްއކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާނިޒ މީ ާނުކުތ އަކީ ާިނޒ މ ބެހޭ ވި

ާވިިލާ ާމިއަރުވަނީ ނުޑާފުރުޞަތު ާއަުޅގަ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާރިޔ ސަތުން މަޖިލީހުގެ

ާމަނިކު.ާ ާޙުސެން ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ މ ފަންނު

 1405ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްގެްނގޮސްާެދއްވ .ާ
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ާ

ާގެންދިަޔއީާާެމންަބރުާާވިލިާމ ފަންނުާދ ިއރ ގެ ާދަްނނަވަމުން ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާަގވ އިދަްށާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުެސންާމަނިކުާ ާޤ ނޫނ އި ާނުވަަތ ާލޯ. ާއޮފް ާރޫލް ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާހުއްޓ ލިއިުރގައި

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިޑމޮކްރެސީަގއި ާވ ަހކަ. ާޖެހުމުގެ ާމުތަބ ވ ން ާހުިރ ާވ ހަކަ.ާހިމިކަމުަގއި ންމުކަމުގެ

ާބަހެްއެގާ ާގ ތް ާފޯިރއ ެއުކާވަރަށް ާތެޭރގަިއާވަރަށް ނޑުމެންގެ  1410ފަހަކަށްއައިްސާއަުޅގަ

ުގާއަތް.ާލޯންގާއ މްާއޮފްާަދާގޮތުަގއިާބޭނުންާކުެރވެމުންާިދޔަާބަހެއް.ާޤ ނޫުނގެާދި

ާރުޖޫއަވެާލޯ ާދިވެހިން ާއ ވެއްަޓަކށް ާޑިމޮކްރެީސގެ ާވަގުތެްއަގއި. ާކޮންމެ ާމިފަދަ .

ާމައްސަލަތަްއާ ާމިކަހަލަ ާހުންނަ ާތެޭރގަިއ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާދ ހިނދުަގއި ކުރިއަށް

ާ ާމުޙިންމު ާއެންެމ ާދައުލަުތގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ބ ރުެގ7ާާހައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ާމަޖިލީހުގެާ ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާނުވަތަ ާމެންބަރުން ާމަޖިީލހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  1415ތެރެއިން

ާަވޑަ ާޒިންމ ދ ރުވެ ާވަރަށް ާނަންގަވަްނާމެންބަރުން ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ިއގަންނަވަންޖެހޭ.

ާކޮންމެާމެންބަރަކަށްވެސްާފުރުޞަތުާއޮތަތީވެާހަމަާނަންގަވަނީ.ާހަމަާ

ާ

ާނިޒ މީާނުކުތ .ާވ ހަކަާޮއޅުވ ަލއިގެންާއެދައްކަނީ.ާޒިންމ ދ ރު..ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ
 1420ާާއިްބރ ިޙމްާރަީޝދުާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:

ާ

ާއިށީންދެާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ަވަޑއިގަންަނވ .

ާތެދުވެ ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެއްެކވޭީނާާަވޑަިއގެންއެްއވެސް ވ ހަކަފުޅު

ާތެދުވެވަަޑއިގެްނާ ާުކރިން ާޭއގެ ާއެރުވީމަ. ާފުރުޞަތު ާރިޔ ސަތުން މަޖިލީހުގެ

ާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅުދެްއކެ ނޑު ާއަޅުގަ ާތަނެއްނުދޭ. ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ  1425ވުމަކަށް

ާ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާމިއަރުވަނީ ާމުޙަންމަދުާފުރުޞަތު

މ ފަންނުާމަޢ ފްކުރައްވ ތި.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާރަޝީދަށް.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާ

ފުރުޞަތުާދޫކޮށްލެއްީވާއިބްރ ޙިމްާރަޝީދު.ާާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާމ ފަންނު ާވިލި ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

 1430ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސެންާމަނިކުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންދަވަން.ާ

ާ

ާއަޅުާާވިލިާމ ފަންނުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދިގުލ ތީވެ،ާޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށް ާވ ހަަކ ނޑުގެ ާގަ

ާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުެސންާމަނިކުާ ާއޮތް ާލިބެން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާއެެދން. ާމ ފަށް 1ާާއަޅުަގނުޑވެސް
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ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގެންދ ނަމު. ާކުރިއަށް ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑެވސް ާބޭނުން މިނެޓްގެ

ާމިކަހަލަ ާމެންބަރުންނަށް ާުކޑަތަންކޮެޅއްާާޢިއްޒަތްތެރި ާައޑުއަހަން ާޖުމްލަތައް  1435ބައެއް

ާއަ ާރިޔ ސަތުންާޅުދަތީހެން ާއެދެމު ނުޑ ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާހީަވނީ. ނޑަށް ގަ

ާމިވަިކއެއްާ ާމިމަރުހަލ ގެ ާވިދ ުޅވެ ާޗެއް ާވަގުުތަގއި ާނުކުތ ާއިުތރު ނިޒ މީ

ާނަންާ ާއުޅުްއަވއިފިއްޔ  ާނަންގަވަން ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ާދެން ނުދެއްވ ނެކަމަށް.

ާްއވ ފައިާމަޖިލީހުންާބޭރަށްާކުޑައިރުޮކޅަކަށްާނަމަވެސްާފޮނުްއވައިެދއްވުންާއެދެން.ާއި

ާ1440 

ާމެންބަރު.ާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަވެއްޖެ. ާވަގުތު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާމިހ ރު ާއޮްތ ާބ ކީ ާއަޅުާމިނެޓ41ާްއައިޓަމަށް ާއެހެންވީމ ، ާމިހަމަވީ. ނޑުާއިުރ ގަ

ާއެދިަވޑ ިއގެންފަިއވ ާ ާލިސްޓުގައި ާއަމީންޢ ންމަށް. ާއަރުަވނީ ާފުރުޞަތު ާމި މިހ ރު

ާނަން ާމިއަރުވަނީާާފުޅުތައްބޭފުޅުންގެ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު އިްއވ ލަދެްއވުމަށް.

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮުޅ ާނުކުތ އެްއ.  1445ނިޒ މީ

ާމަޙްލޫފް.ާ

ާ

ާތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނުކު

ާ

ާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަދި ާމިތަނުގައި ާހަމަޤައިމުވެސް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  4ާާ1450ޝުކުރިއްޔ 

41ާނެކަމަށްާވިދ ޅުވިާމިނެޓް.ާބ ކީާއޮންނ 90ާމެންބަރުންނަށްާވ ހަކަދެއްކުނީ.ާއެއީާާއަްޙމަދުާަމޙްލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:

ާއަޅު ާނުމިނެޓް. ާނިޒ މީ ާކުރިންެވސް ާކޮށްަގނޑު ާތެރެިއން ާމިކަންާކުތ ެގ ލީމު.

ާސ ފުކޮށް ާޮއއިވަރަްށާއަޅުަގނޑަްށ ާނުކުތ ެގ ާިނޒ މީ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ލަދެްއުވން

ާއަޅުަގނޑުމެންެވސްާ ާަހމަ ާއެހެންވެއްޖިްއޔ  ާނިމެނީތޯ. ާހަމަވީމަ ާަވގުތު ގޮސްފަެވސް

ާހަމަާ ާއައިމ  ާއަްނނ ނެ. ާމައްސަލަަތއް ާބައެއް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ  1455މިތަނުގައި

ާބޭނުންވ ނެ.ާއަޅު ާވަރަށް ާދުްއވ ލަން ާަވގުތު ާނުކުތ އަށް ާނިޒ މީ ަގނޑުމެްނވެސް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ
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ާޤަބޫލެްއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަމަކަށް ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރު  1460ޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖިލީހުގަ ާގެންދ ގޮތަީކ ާއަމަުލކުރަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާަކނަޑއެނުކުރަން. ޅިފަިއާއި

ާވަގުތު ާކުރަމުންާާއޮންނަ ާބޭނުން ާގޮަތށް ާއޮންނަ ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާތަރުތީބުން އެ

ާކުރެްއވުމ އިާ ާބޭނުން ާގޮެތއްަގިއ ާއެކަީށގެންވ  ާަވގުތުަތްއ ާއެ ގެންދިއުން.

ާއޮ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންގެނުކުރެއްވުުމގެ ާޢިއްޒަތްތެރި އަތްޕުުޅގައި.ާާންނ ނީ

ާއަމީންޢ  ާމިހ ރު ާއަރިއަޅުަގނޑު ާލިސްޓުަގއިންމު ާއެދެން ާބޭފުޅުްނެގާހުން  1465ވ 

ނަންފުޅުތައްާޔައުމިއްޔ އަށްޓަަކއިާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމަޑަވެީލާ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1470 

ާނުކުތ އެާމަޑަވެލީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ނުޑާނިޒ މ ބެހޭ ާބެޭހާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާނިޒ މީާނުކުތ އ އި ާމަޖިލީހުގެ ާްއާމިނެގީ

ާނިޒ މީާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ނުޑ ާއަުޅގަ ާުއސޫލަކުންތޯ. ާކޮން ާތިގެންުގޅުއްވަނީ ާމަނިކުފ ނު ތަރުތީބު

ާ ާނަންގަވަިއގެން ާއަްތ ާއެިދގެން ާނުކުތ އަކަށް ާއެހެންާއެބަސް ާއޮްއވ  ުބނެފައި

ާދެއް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާއެބައުފެދޭ.ާމެންބަރަކަށް ާސުވ ލު ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ވީމަ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މީ ާ ާމ އްދ ގ91ާާެއަޅުަގނޑު  1475ވަނަ

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަގވ އިުދގެ ާމި ާއެބަޭވ91ާާދަށުން. ާމ އްދ ަގއި ވަަނ

ާގަވ އިދ ިއާ ާނުވަތަ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާކަމެއް ާނެގިދ ނެކަމަށް.ނހިޚިލ ފަށް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާވަނީނަމަ މިާާގ ކަމަްށ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާޤ ނޫނު ާމިކިޔަނީ. ާއޮޅުވ ލަން ާމ އްދ ަތްއ އަސ ސީގެ

ާ ާތެޭރގަިއ ާބ ރުތަކުގެ ާލިބިފައިވ  ާއޮޅޭގޮތަްށާއޮތް ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ  1480މ އްދ ވެސް

ާިމމ އްދ ގައިާ ާއެބަވޭ ާމީަގއި ާޤ ނޫނ އިާމިކިޔަނީ. ާމިޤ ނޫނުައސ ސީއ އި .ާއެަބވޭ

ާބ ރެްއާ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން އެހެންވެއްިޖއްޔ 

ާޤ ނޫެންއާ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް. ާކުެރވޭނެ ާއެކަން ާެވއްޖިއްޔ  ާމ އްދ ތަކެއް ލިބޭ

ާަރއީސުލް ާމިޤ ނޫނުަގއި. ާއެބައޮވޭ ާތަންތަން ާއޮންނަންޖެހޭ ާ..ާހެދިފައި ޖުމްހޫރިއްޔ 

 1485ާހެދޭާޤ ނޫނަކުންާ..

ާ
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ާެއއްެޗްއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއުޅުްއވި ާވިދ ޅުވ ން ާތި ާމިހ ރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނުކުތ އެއްާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއެއްެޗއް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ސ ފުވެއްޖެ.

ާތަރުތީ ާކޮން ާއަުރަވނީ ާފުރުޞަތު ާނުކުތ ގަިއާނެގުމުަގއި ާނިޒ މ ބެހޭ  1490ބަކުންތޯ.

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތަރުތީބެއް ާގެންދ  ާއަރުވަމުން ފުރުޞަތު

ާކޮންމެވެސްާނއެ ާއެހެން ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ިގވަަޑއިގަންަނވ ނީ

ާ ާއިންނަވ ފަާތިޔައިންމެންބަރަކު ާމިތ  ާމެންބަރަކު ާއަތްޕުޅުޯތާކޮންެމެވސް ާކިތަްއ އި

ނޑަްށވެްސާއްފައެ ާއަުޅގަ ާއިންސ ނަކަްށވ ތީ ާބައްލަވ ެލއވީމަ. ާއަރަނީ ާމައްޗަށް ހަރ 

33ާާ ާތެެރއިން 33ާާބޭފުޅުންގެ ާކޮންމެވެސް ާތެރެއިން  1495މެންބަރަކަްށ5ާާމެންބަރުންގެ

ާ ާކޮންމެވެސް ާމިވ ގޮތަީކ. ާއެއީ ާމިއެރުވެނީ. ާމެންބަރަކަށ5ާާްފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮން ާއެހެންީވމ ، ާދެވޭނީ. ާއެދެްނާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަރަކަްށ މެވެސް

ާމިތ  ާއަރިހުން ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވިއގެްނާނމެންބަރުންގެ ާއިންސ ނެްއކަން ާމީނީ ވެސް

ާމިހ ުރާ ާއަޅުަގނޑު ާގެންދެވުން.ާދެން ާއެއްބ ުރލުންާދެއްވަމުން ާވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

ާ ާނުކުތ އެއް. ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަރުވ ނަން ާއިއްވ ފުރުޞަތު ާލިސްޓް  1500ލުމަްށާއަމީންޢ ންމު

ާފުރުޞަތުެއރުވުމުގެ ާޢިްއޒަތްތެިރާާލިސްޓުއިްއވ ލަން ާދ އިރ ެގ ާވަިއކަރަދޫ ކުރިން.

ާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1505 

ާިޢއްާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަރަށްޝުކުރިއްޔ  ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާގިނައިުރެވއްޖެާާޒަތްތެރި

ާނަގަންއުޅޭާ:ޢަލީާއ ރިފްާވ ހަަކދެއްެކވުން ާނުކުތ  ާަދންނަވ ލަންނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ބޭނުންވަނީާާތ .

ާވަރަށްގިަނާ ާވ ހަަކދައްކަވަން ާބެހޭގޮތުން ާަމއްސަލައ އި ާކުއްލި ާއުޅޭ ހުށަހެޅިގެން

ާ ާތެެރއިން ާނުކުތ ގެ ާމިނިޒ މީ ާބ ވަތުންބ ަވއޭ ާއެބަތިއްެބވި.ާމިމަްއސަލ ގެ 5ާބޭފުޅުން

ާ ާެލވުނީ. ާމިދުްއވ  ާމީހުންާގަިޑއިރު ާަބއިވަުރ ާދެަރކަމެއް. ާވަރަށް  1510އެހެންވީމ ،

ާ ާގ ތުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަތިއްެބވި. ާމިއިންނެވި ާމެންބަރު ާމިހ ރުާޢިްއޒަތްެތރި

ާ ާބޮޑެތި ާކިއުަގއި. ާހަމަ ާއެހެންވީމ ،ާއ ޔަތްއިންނެވީ ާހިތްޕަވަިއގެން. ާއެްއޗެހި ތަކ 

ާއެފުރުޞަތުާނުދެއްވ ނަންތޯއޭ.ާ
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ާ1515 

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވު

ާމައްސަލައަކަްށާ ާކުއްލި ާމަޖިލީހުގައި ާބުނެފައިވ ގޮތުން ާގަވ އިދު މަޖިލީހުގެ

ާ ނަޑއެޅިަފިއާބަޙުސްކުރުމަށް ާކަ 5ާާއޮންނަނީ ގަިޑއިރ5ާާުގަިޑއިރު.ާއެެހންވީމ ،ާއެ

ާއެހެންވީމ  ާހަމަވެއްޖެ. ،ާ ާމިހ ރު ާދެންވެްސާއަުޅަގނޑުމެން ާއެޖެންޑ ަގއި މަޖިލީހުގެ

ާދ ން.ާ ާއެބަޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާެއައއިޓަމަށް ާއަިއޓަމެއް. ާމުޙިންމު ާވަރަްށ  1520މިއޮތީ

ާއެބަހުރި.ާ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާލ ޒިމްކޮށްފަިއވ  ާމައްޗަށް ާމަޖިލީހުގެ ޤ ނޫނުއަސަސީަގއި

ާއެތ ރި ާއެހެންީވމ ، ާއެބަހުރި. ާަމއްސަތަޚުތ ރީޚުތަކެއް ާހަމައަށް ާގެންދެވޭޯތާކ  ލަތައް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެދެން. ާައޅުަގނޑު ާދެއްވ ނެކަމަށް ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެދުފުވައް ާއެދެންާާމުލަކު ާމުފީދުާއަރިހުން ާމެންބަރުާޝިފ ގު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 1525ރުޞަތުާދެއްވ ތޯ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާނުނަންގަވ ާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދަވަްނާފު

ާފުވައް ާައރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާކުރަްއވަްނޏ  ާއިންސިސްޓް މުލަުކާދެން

ާެމންބަރުާޝިފ ގުާމުފީދު.ާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާބެހޭާނުކުތ ()ނިޒ މ 

ާ1530 

ާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއެްއވެސް ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީޙ ޝުކުރިއްޔ  ާވަގުުތާލެްއަގިއ ާހުގެ

ާވިިލާާޝިފ ގުާމުީފދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާނިންމެވި ާވ ހަކަދަްއކަވ  ާއެންމެފަހުން ާއެހެންނަމަވެސް ގެއްުލވ ލ ކަށްނޫން.

ާމަނިކުާ ާޙުސެން ާނިހ ން ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ މ ފަންނު

ާނަަގިއފިކަމަ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާނަންާވ ހަކަފުުޅގައި ށްވަންޏ މު

ާ ާއަޅުަގނަޑކަްށާހިޔެއްނުވޭ ާރައީސް ާކުރަން.ާޢިއްަޒތްތެރި ާބޭރު  1535ރައީސަްށާއިްއވ ފައި

އެްއވެސްާމެންބަރަކަްށާއަމުރުާކުރެވިދ ނެހެން.ާއެެހންނަމަވެސްާއަދިާނަންާއެގޮތަށްާ

ާަގވ އިދުަގއިާ ާހަމަތަކެއް ާަވކި ާަގވ އިދުތަކެްއ ާވަިކ ާއަިދ ާބޭުރކުރުމުގެ އިްއވ ފައި

ާކުެރްއިވާއެކު ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ އި ާއޮތްހިނދު ެލވިފައި

ާރެކޯޑްވެްސާ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރަްއވ  ާރަނގަޅު ާއެކަްނ އަމުރުފުޅަކަށްވ ތީ
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ާޖެހޭނެރަނަގަ ާމިދަންނަވ ލީ.ާޅުކުަރއްވަން ާމިވ ހަކަ ާއެހެންވެގެން ާފެންނ ތީ  1540ކަަމށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ

ކުގަިއާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅުާރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިކަހަލަާކަންތައްތަޝުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވިދ ޅުވަނީ.ވ ހަކަ ާއެ ާދަށުންާާފުޅެއް ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމި ާއެކަމަކު،  1545ދެން،

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާނުކުތ އެއްނޫނޭ. ާނިޒ މ ބެހޭ ާދަންނަވަންމިޖެހެނީ ނެންގެވީމ 

ާރައީސަ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާމެންބަރުންާނުކުތ އެއްނޫން. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ށް

އަމުރުާނުއެްއކުރަްއވ ނެ.ާމަިޖލީހުގެާަގވ އިުދގަިއާއޮންަނގޮަތކަށްާމަޖިލީހުގެާރައީސްާ

ާއަންގ ގޮތަކަްށާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެިރ އަމުރުކުރ ނީ.

ާގަވ އިދުގަާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ، ާއެަބއޮވޭ. ާމިއޮީތާޢަމަލުކުރެއްވުމަށް  1550އި

ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާ ާމެންބަރުންނަށްވެސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  އެކަންކުެރޭވގޮތް.

ާދ އިރ ެގާ ާއުނގޫފ ރު ާމިއަރުވަީނ ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާއޮްތގޮތް. އެކަންކުރަން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާ

ާ

 1555ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއުންމީދުކުރަްނާާއިރ ގެާެމންަބރުާއުނގޫފ ރުާދާ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ ާއަުޅގަ ާނުކުތ އެްއކަމުަގިއވ ނެކަމަށް. ާނިޒ މީ ާމިއީ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާއެާ ާއޮންނަންޖެހޭނެގޮތަކީ، ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުެގ ާައއިޓަމްާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި އް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގައިާމިައއިޓަމްާއަިދާ  1560ނިމިގެންާއަނެއްާއައިޓަމަށްދެޭވގޮތަށް.ާއަުޅގަ

ާމިކަހަލަާ ާކުރީަގއި ާދިުއމުގެ ާނުކުތ އަށް ާއަނެއް ާނިިމގެން ާމިއައިޓަމް ާއެއީ ނުނިމޭ.

5ާމައްސަލަތަކުަގއިާކުއްިލާމަްއސަލައަށްާވ ހަކަދެްއކުމުަގއިާަހމަޖެހިފައިާމިއޮންނަނީާ

ާ ާއޭގެފަހުން ާވ ަހކަދައްކ ގޮތަށް. ާނުކުތ އަްށ5ާާގަިޑއިރު ާއަނެއް ާހަމަީވމ  ަގޑިއިރު

ާއިތުުރކުރަންާ ާގަޑި ާއިތުރަްށ ާއައްަސވަން ާރިޔ ސަތުން ާޖެހޭނެ ދިއުމުގެކުީރގައި

ނޑަްށާ ނުޑާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިވެސްާމިދަންނަވަނީ،ާއަުޅގަ  1565ފެނޭތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތް ާފެނޭ ާބޮޑަށް ާހުށަހެޅުއްވިހެންާވަރަށް ާމެންބަރުން ާއެހެން ާބައެއް ތެރި
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ާހިންގާ  ާސަރުކ ރު ާނިޒ މަށް ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާބ ވަތުން މައްސަލަިއގެ

ާފަރ ތުންާއަތްގަދަކުރިކަުމގެާތުހުމަތެއްގައިާމިުއޅެނީާވ ހަކަ.ާ

ާ

ާ1570 

ާޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާގެްނދެވުން()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށް

ާ

ާވަރަްށާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތުދިނުން ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާއިތުރަށް ާމިއަށް  1575ާއެހެންވީމ ،

ާބޮޑަށްާއެދެން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ

ާ

ާ

މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަމަށްާއ ދެ،ާުޝކުރިއްޔ .ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާިނޒާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއެބައޮތްާ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާނުކުރަން.  1580ޤަބޫލެއް

ާ ާނުނިންމ ހިނދަކު ާއެހެންގޮތަކަށް 5ާާމަޖިލީހުން ާއޮންނ ނެ. ގަިޑއިރ5ާާޭގަިޑއިރު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާއެްއވެސް ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި ާމިހ ތަނަށް ާއޮންނަނީ. މިކަމަށް

ނޑުާމެންބަރަ ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ، ާހުށަެއއްނ ޅުްއވ . ާއިތުުރކުރ ކަށް ާފުރުޞަތު ކު

ާނިމުނީކަމަށްާ ާމިބަޙުސް ާއޮްތގޮތުގެމަތީން ާަގވ އިުދގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު މިވަނީ

ާއިޢުލ ންކޮށްފައި.ާއަދިާ ާނިމުނީކަމަށް ާމިބަޙުސް ނުޑާމިވަނީ  1585އިޢުލ ންކޮށްފައި.ާއަުޅގަ

ާަމޖިލީހު ާމިހ ރު ާމިވަނީ ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަްނާއަޅުަގނުޑ ާދެން ާއަމީންޢ ންމުއަށް ގެ

ާިއއްެވވުމަށްާ ާޔައުމިއްޔ ައށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގެ ާނަންފުުޅތައް ާބޭފުޅުންގެ ތިއްބެވި

ާިމާ ާނަންގަަވިއގެން ާނުކުތ  ާނިޒ މ ބެހޭ ާދެން ދަންނަވ ފައި.ާއެހެްނވީމ ،ާއެހިސ ބުން

ާތަން ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީީކ ާއިތުރުކުރ ކަށް ނުޑާބަޙުސް ާއަުޅގަ ދޭކަމެއްނޫން.

ާމަނިކަށްާ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުތ އެއް  1590ނިޒ މ ބެހޭ

ާާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ާމަނިކުފ ނަށްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޕ ޓީތަކުން ާިސޔ ސީ ާފައްޓަވަމުން ާޖަލްސ  ާިމއަދު ާވިދ ޅުވި  1595ާރައީސް

ާނަސީބުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:މަނިކުާާމޫސ  ާދެން، ާވ ހަކަ. ާވިދ ޅުވެަފއިވ  ާދެްއވ ނެކަމަްށ އެއްބ ރުލުން

ާބައިވެިރއެއްުނވަން.ާ ާއެޖަލްސ ަގިއ ާއަޅުަގނޑު ާިއއްެޔގަިއ ކަންދިމ ކުރިގޮތުން

ާފަރ ތުންާ ާޕ ޓީގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއުންމީދުކުރަން ނުޑ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާމަޖިލިސް ާފުރިހަމަާމަނިކުފ ނު ާވަރަށް ކުރިއަްށގެންދިއުމަްށ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެކަންދ ނެ. ާެއގޮތަށް ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ   1600އެއްބ ރުލުމެއްެދއްވ ެނކަމަށް.

ާއައިޓަމްާ ާއޮތީ ާދެން ާގެންދަވަން.ާއެޖެންޑ ަގއި ާުކރިއަށް ާއެޖެންޑ ަގއިވ ގޮތަށް އެދެން

ާ ާހުރީމ .ާމަނިކ7ުނަންބަރު ާމުހިންމުާމަސައްކަތްތަކެއް ާނުކުތާ .ާވަރަށް ާނިޒ މީ ފ ނު

ާއަެޅ،ާ ާކުިރއަށްދ ނެހެނެއް. ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާހިއެއްުނވޭ ާައޅުަގނަޑކަށް ނުދެއްވީމ 

ާޓެސްޓްކޮށްލެްއވުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1605 

ާ

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހިއްވަރަށްޓަަކިއާއެހެންނަމަ ާއެއްބ ރުުލމ އި ާތިޔަދެއްވ  ާރިޔ ސަަތށް ވެސް،

ާމިއެދެނީ...ާ ާއަރިހުން ާއަމީންޢ ންމު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ާމ ރިޔ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާއުތުރުދ އިރ ެގ ާަމއްަޗންގޮޅި ާނުކުތ އެއް  1610ނިޒ މ ބެހޭ

ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާދ ިއރ ގެާާޅިާއުުތރުމައްޗަްނގޮާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލިސް ާމައްސަލަިއގ39ާާެއ ދެ، ާކުއްލި ާއެބަބުޭނ ާމ އްދ ަގއި  1615ާވަނަ

ާމައްސަލަިއަގއިާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ ާކުއްލި ނޑަނ ޅ ހިނދަކު ާކަ ާމަޖިލީހުން ާއެހެންގޮތަކަށް ާވަގުތު.

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަވގުތަކީ 5ާާބަޙުސަށްދެވޭ ާހަމަާަގޑިއިރަްށވުރެ ާއެހެންވީމ ، ާވަުގތެކޭ. ދިގުނުވ ނެ

ާ ާއެެދން. ާުކރިއަށްގެްނގޮސްދެްއވުން ާއެކަން ާއެގޮތަށް ަގޑިއިރަްށވުރ5ާާެމިހ ރު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުލިބޭ. ާތ އީދެއްވެްސ ާމަޖިލީހުން ާހުަށއެްއވެސްނ ޅ . ގިނައަކުން

ާވަގުުތާ ާބަޙުސްގެ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަވެސް ާނުލިޭބނެ ާތ އީދެއް  1620އޭގެފަހުަގއި
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ާހިނގ ކަމެއްކަމަްށ،ާ ާޭއގެތެޭރގަިއ ާނިޒ މަކީ ާކުރިއަށްދ ިއރު ނަޑއަަޅއިގެން ކަ

ާެއގޮތަްށާ ާއެހެންވީމ ، ާމިދަންނަވ ލަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިމެނޭކަމެްއކަމަށް އެަވގުުތގައި

ާއެނިންމަވ ފައިާެއކަންކުިރއަށްާގެންގޮސްެދއްވުންާއެދެމޭ.

ާ

ާ1625 

ާޢިްއޒަތްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސައްކަތްކުރަމުންާޝުކުރިއްޔ  ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ތެރި

ާމަޖިލީހުގައިާ ާކުރިއަށްގެންެދވޭތޯ.ާއަދި ާހަލުވިކޮށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ މިގެންދަނީ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާެގންދެވޭތޯ. ާމަސައްކަްތކުރަމުން ާއައިގޮތަށް ާޢަމަލުކުރަމުން މިހ ތަނަށް

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާެއއްބ ރުލެްއވުމަްށާމަޖިލީހުގެ ާތިޔަދެްއވ  ންވެސް

ާއަރުވަންާ ާފުރުޞަތު ާއަމީންޢ ންމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާޝުކުުރއަދ ކުރަން.  1630އަޅުަގނޑު

މިހ ރުާމަޖިލީހުގައިާމިާއައިޓަްމގައިާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވަންާއެިދަވޑަިއގެންފައިާިތއްބެިވާ

ާ.ާބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާޔައުިމއްޔ އަށްޓަަކއިާިއއްވ ލަެދއްވުަމށް

ާ

ާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާމުޙަންމަދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ  1635ނައިފަރު

ާ ާމެންބަރުން؛ ާއެިދވަަޑއިގެންަފއިވ  ާވ ހަކަަދއްަކވަން ާމައްސަަލއަށް ފޭދޫާާ-5ކުއްލި

ާ ާފަޙުމީ. ާއަލްޙ ން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރާ ާ-9ދ އިރ ގެ އިެގާނޮރިވަރަމް

ާ ާނަޝީދު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރާާ-7ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފޮނަދޫ

ާޢަބްދުާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާމެންބަރުާާ-4هللا. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަޑަވެލި

ާ ާނ ޒިމް. ާޙަމްޒ .ާާ-1މުޙަންމަދު ާއަޙްމަދު ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1640ބިލެތްދޫ

ާޢިއްާ-6 ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ާރިޔ ޟް. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ތޮއްޑޫާާ-3ަޒތްތެރި

ާ ާވަޙީދު. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާާ-2ދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު މ ފަންނު

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާهللاާޢިއްޒަތްތެރި ާިޢއްޒަތްތެރިާާ-2ޢަބްދުއްރަޙީމް. ާދ އިރ ގެ ަގއްޫދ

ާ ާޢ ދަމް. ާޒ ހިރު ާމެާ-50މެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއަޙްމަދުާދިއްދޫ ންބަރު

ާ ާނަޝީދު.ާާ-55ސަމީރު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1645ކުޅުދުއްފުށީ

59-ާާ ާމުއްޠަލިބް. ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ-57ފަރެސްމ ތޮޑ 

ާއަޙްމަދުާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނުާާ-54هللا.ާއިހަވަންދޫ ގަލޮޅު
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ާޢި ާދ އިރ ގެ ާމަޚްލޫފް. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާާ-51އްޒަތްތެރި ހޯރަފުށީ

ާރަޝީދު.ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރިާާ-56ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގެނަމަނަފުށީ

ާއަޙްމަދު.ާ ާއިލްޙ މް ާމެންބަރުާާ-53މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެކުނުާދ އިރ ގެ  1650މ ފަންނު

ާ ާރަޝީދު. ާއުާ-52އިބްރ ހީމް ާމެންބަރުާމައްޗަންޮގޅި ާޢިއްޒަތްތެރި ތުރުދ އިރ ެގ

ާ ާދީދީ. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރުާާ-52މ ރިޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ފުވައްމުލަކު

ާޢަބްދު ާهللا ާމުޙަންމަދު. ާމެންބަރުާާ-90މަޞީޙު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ބ ރަށު

ާ ާޝިފ ޒް. ާޢަލީާާ-95މުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ މެދުހެންވޭރު

ާޢ ޒި ާާ-99މް. ާޢަލީ. ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ  1655ާ-97އުނގޫފ ރު

ާޢ ރިފް.ާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދ އިރ ެގާާ-94ވަިއކަރަދޫ ނޑިތީމު ކަ

ާ ާޙުސައިން. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެާާ-91ޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު ފުވައްމުލަކު

ާމުފީ ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެިރާާ-96ދު. ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ހިތަދޫ

ާ ާލަޠީފް. ާޙަސަން ާއަޙްމަދުާާ-93މެންބަރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ އޭދަފުށީ

ާ ާާ-92ސަލީމް. ާޢ މިރު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ  1660ާ-92ކުޑަުހވަދޫ

ާމުސްޠަފ  ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ކ ށިދޫާާ-70.

ގުރައިދޫާދ އިރ ެގާާ-75ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާ

ާ ާރިޒ . ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރިާާ-79ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އިސްދޫ

ވެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ-77މެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމް.ާ

ާމުޙަން ާއިމްތިޔ ްޒާާ-74މަދު.ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު  1665މ ފަންދު

ާ ާާ-71ފަޙުމީ. ާރަޝީދު. ާިރޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ-76ވިލުފުށީ

ާ ާޢީސ . ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ މަޑުއްވަރީާާ-73ކެނދިކުޅުދޫ

ާ ާޢަލީ. ާވިސ މް ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެދުދ އިރ ގެާާ-72ދ އިރ ގެ ހިތަދޫ

ާ ާރަޝީދު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރިާާ-720ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުޅައިދޫ

ާ ާރަޝ ދު. ާނ ޒިމް ާޢަލީާާ-40މެންބަރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1670ފޮނަދޫ

ާސަލީމް.ާ

ާ

ާ
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ާމިހ ރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަމީންޢ ންމު. ާހުސްަވގުތުޮކޅ 70ާާާޝުކުރިއްޔ  މިނެޓުގެ

ާމަސަްއކަްތާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއ ެދވިފައި. ާމިވަނީ ާމިއަދު  1675ހަމައަށް

ާ.هلل والحمدަގއި.55300ާާއަލުންާފަށ ނީާ

ާ

ާ]ށ55300ާްނ50370ާާްއިންޓަވަލްާ[

ާ

މައްސަލަާ .5  1680ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާމެދުކަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުިރއަށްާހުސްވަގުުތކޮޅަށް ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ނޑ ުލމަށްފަހު

ާ ާއަިއޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިވަނީ، ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާހަމައަށ7ާާްގެންދަން. ކ 

ާއ ދެވިފައިާ ާައއިޓަްމ ާއެޖެންޑ  ާމައްސަލަ.7ާ. ާހުށަހަޅ  ާސަރުކ ުރން ާިމއޮތީ، ާގައި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާމ އްދ 900ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ށ(ާވަނަ  1685ގެ

ާއެްނޓި ާމެންބަރުންާ-ގަިއވ ގޮތުގެމަތިން ާކޮމިޝަނަށް ކަރަޕްޝަން

ކަރަޕްޝަންާކޮމިޝަންެގާ-އެންޓ57/9002ާާިޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއިާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާ ާއިޢުލ ންކުރުމުނ4ާާްޤ ނޫނުގެ ާޢ ންމުކޮށް ާގަިއވ ގޮުތގެމަތިން ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބޭފުޅުންގެތެރެއި ާއިޖ ބަދެްއވި ާއެކަމަށް ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއެންޓ57/9002ާާިން -ގެ

 1690ވަނަާނަންބަރ7ާާުވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައ79ާާިކަރަޕްޝަންާކޮމިޝަންގެާޤ ޫނނުގެާ

ގަިއވ ގޮތުގެމަތިންާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވިާނަންފުޅުތަްއާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ،ާ

ާ މ އްދ ގެާ)ހ(ާާވަނ519ާައެނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރެްއުވމަށްާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެ

ެމންބަރުންގެާަވގުތީާކޮމިޓީެއއްާހޮއްެވވުން.ާއަޅުަގނުޑ3ާާގަިއވ ގޮތުގެމަތިނ9ާާްގެާ

އަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއެދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއެވވިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާ

 1695ާއިްއވަަވއިދެްއވުމަށްޓަަކއި.ާ

ާ

ާ

ާކޮމިޝަ-އެންޓިާާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން: ާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއިާކަރަޕްޝަން ާމެންބަރުން ނަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއެވވިާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިްއެވވުން.

ާ1700 
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ާ

ާއަުރވަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންަނށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްޔ .

ާ)ވަާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކަިއ. ާނަންފުޅު ާއުތުރުާކޮމިޓީއަށް ާމ ފަންނު ގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.

ާ1705 

ާކަރަޕްޝަންާ-ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާއ ދެ،ާއެންޓިާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާމ ފަންނުާއުުތރު

ާމެންބަރުންާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ ާހުށަހެޅިފައިވ ާާކޮމިޝަންއަށް ާމިމަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުުމގައި

ާކޮމިޓީަގއިާ ާަވގުތީ ާހޮއްަވވ  ާމިމަޖިލީހުން ާދިރ ސ ކުރެްއވުަމށްޓަކައި ނަންފުޅުތައް

ާހުށަހަޅ ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެގޮތުން ާހުށަހަޅަން. ާނަންތަކެއް ާއަޅުަގނޑު ހިމެނުއްވުމަށް

ާ ާމެންބަާ-5ނަންތަކަކީ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާޝިފ ޒް. ާމުޙަންމަދު  1710ާ-9ރު

ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާާ-7ދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާ

އިނގުަރއިޫދާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާާ-4ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާ

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫނު ާމެންބަާ-1ޙަމީދު.ާهللاާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ރުާއަލިފުށީ

ާ ާނ ޝިޒް. ާޔޫސުފްާާ-6މުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ގަމު

 1715ާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.ާާ-3ޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާާދ ިއރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނު ާއުތުރު ާމ ފަންނު ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުަގނުޑާާރަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްިވ ާފަހުމީ ާއިމްިތޔ ޒް ާމެންބަރު  1720ާޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީދުކުރ ވ ަހކަާދަންނަވަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޢަާހަަކދެއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފޮނަދޫ هللا.ާބްދުޝުކުރިއްޔ .

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކެލ  ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާދޫކޮށްލެއްވީ. ފުރުޞަތު

 1725ާމައުސޫމް.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ާމިކަމަށްާާهللاަޢބްދުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާކެލ  ާމިމަޖިލީހުން ާކުރިންވެސް ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާކޮމިޓީއެއްާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމަުއސޫމް ާގެންދިއުމަްށާާއޮތް ާކުރިއަށް ާއެކޮމިޓީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމ ، ާހޮވިަފއި.

ާހުށަހަޅަން.ާއެކޮމިޓީަގއިާތިއްެބވިާބޭފުޅުންާމިކޮމިޓީގެާހިމަނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1730 

ނޑަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާއަޅުގަ ާމެްނބަރު.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއަީމންޢ ންމު ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކޮމިޓީވަނީާލަފ  ާއޮތް ާކުރިން ާމިހ ރު ާބުނ ގޮތުން ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ދެއްވަނީ،

ނޑުާ ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާމިޖެހެނީ. ާހޮވަން ާކޮމިޓީއެއް ާއެހެންވީމ ،ާއަލުން އުވިަފއި.

ާމައުސޫމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާهللاާކެލޭާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދު

ާ1735 

ާއަޅުަގނުޑގެާާهللاަޢބްދުދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާކެލ  ާައވަްސުކރުމަށް ާމަސަްއކަތް ާަރއީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ،

ާފުރުޞަތުާއަނބުރ ާގެނެސްފިން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމަުއސޫމް

ާ

ާނަންފުޅުތަކެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާކޮމިޓީއަކަށް ާއިތުރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި އްާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހ ރުާ ާއަމީންޢ ންމަށް ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ  1740ހުށަހެއްނޭޅޭ.

ާހުށަހެޅިފައިވ ާނަންތައްާިއއްަވވައިެދއްވުމަށް.ާާާާާ

ާ

ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާ)ށ(900ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެންޓިާ ާމަތިން ާމެންބަރުންާކަ-ގަިއވ ގޮތުެގ ާކޮމިޝަނަށް  1745ރަޕްޝަން

ކަރަޕްޝަންާކޮމިޝަންެގާ-އެންޓ57/9002ާާިޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއިާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާ ާއިޢުލ ންކުރުމުނ4ާާްޤ ނޫނުގެ ާޢ ންމުކޮށް ާވ ގޮުތގެމަތިން ާ)ނ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާބޭފުުޅންގެތެރެއިން ާއިޖ ބަދެއްވި -އެންޓ57/9002ާާިއެކަމަށް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާކޮމިޝަންގެ 79ާާކަރަޕްޝަން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނ7ާާަވަނަ

 1750ނަންބަރުގަިއވ ގޮުތގެާމަތިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވިާނަންފުޅުތައްާމަޖިލީހަށްާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާއެނަންފުޅުތައް ވަަނ519ާާހުށަހަޅައި

ާ ާގެ ާ)ހ( ާވ ގޮުތގެމަތިނ9ާްމ އްދ ގެ ާކޮމިީޓއެްއ3ާާާަގއި ާަވގުތީ މެންބަރުންގެ

ާފަހުމީާ ާއިމްތިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ ފަންނު ހޮއްެވވުން.

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަްނގޮިޅ ހުށަހަޅުއްވ ،
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ާބޭުފޅުންނަކީ،ާ ާލިސްްޓގަިއާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާތ އީދުކުަރއްވ   1755ބ ރަށުާާ-5ރަޝީދު

ާ ާޝިފ ޒް. ާމުޙަންމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާާ-9ދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ާ ާސަމީރު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރިާާ-7ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ހިތަދޫ

ާ ާރަޝީދު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރުާާ-4މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އިނގުަރއިދޫ

އަލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ-1ޙަމީދު.ާهللاާޙަމްދޫނުާޢަބްދު

ާ ާާ-6ނ ޝިޒް. ާޢަބްދުލްޣަފޫރު. ާޔޫުސފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ  1760ާ-3ގަމު

ާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.

ާ

ާ

ާތ އީދުލިބިފައިވަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާހުށަހެޅި ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ،ާޝުކުރިއްޔ . ާލިސްޓެއް. ާއެންމެ ނީ

ާމަޖިލީހުންާ ާމިގޮތަށް ާމިކޮމިޓީ ާނުކުރަްއވ ނަމަ ާއިޢުިތރ ޟް ާމެންބަރުން  1765ޢިއްޒަތްތެރި

ާދ އިރ ގެާ ާވިލިފުށީ ާގެންަދން. ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާބަލައި އެކުަލވ ލެްއވީކަމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދު.ާ

ާ

ާޅުަގނޑުާއިޢުތިރ ޟްކުރަންާމިކޮމިޓީއަށް.އަާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށީ
 1770ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޝްާރަީޝދުާ

ާ

ާމިޖެހެނީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާދ ން ާވޯޓަަކށް ާއެހެންކަމުން ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޖައްަސވައިެދއްވުމަްށާ ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ ާކުރިން ާިދއުމުގެ ާވޯަޓކަށް އަޅުަގނުޑ

ާޝުކުރިއްޔ .ާއަމީންޢ  ާ)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ާޝުކުރިއްޔ . ާއެދެން. ާއަރިހުން ންމު

 1775ވޯޓަށްާދަންނަވ ލުމުގެކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކ ޑުކޮުޅތައްާޗެކްކޮށްެލއްވުމަްށާ

ާއެއްފަހަރުާ ާއަދި ާމައްސަލަ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާައމީންޢ ންމު ާއަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާށްާއިއްވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަ

ާ

ާ

ާއުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާހުށަހަޅުއްވ ،ާމ ފަންނު ާފަހުމީ ާއިމްިތޔ ްޒ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1780ތުރު

ާރަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ާ ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާލިްސޓްަގއި ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ބ ރަށުާާ-5ބޭުފޅުންނަކީ،



 67 

ާ ާޝިފ ޒް. ާމުޙަންމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާާ-9ދ އިރ ގެ ދިއްދޫ

ާ ާސަމީރު. ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރިާާ-7ޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ހިތަދޫ

ާ ާރަޝީދު. ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރުާާ-4މެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  1785އިނގުަރއިދޫ

އަލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ-1ޙަމީދު.ާهللاާދުޙަމްދޫނުާޢަބް

ާ ާާ-6ނ ޝިޒް. ާޢަބްދުލްޣަފޫރު. ާޔޫުސފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާ-3ގަމު

ާއޭދަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.

ާ

ާ1790 

ާމެންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވޯޓުދެްއވުްނާޝުކުރިއްޔ . ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮަތކަށް ބަރުންނަށް

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1795 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާމައްޗަންޮގޅިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 34ާ1800ާރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒި

30ާާވޯޓުާދެްއވީ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

09ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ1805 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 30ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .76ާ.

ާ ާމ ފ30ަޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން، ާމެންބަރުާ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ންނު

ާރަޝީދުާ ާދ އިރ ެގާމުޙަންމަދު ާދެކުނު ާހުށަހަޅުްއވ ،ާމައްޗަްނގޮޅި ާފަހުމީ އިމްތިޔ ޒް

ާންނަން.ާހުށަހެޅުއްވިާލިސްޓްާފ ްސވެްއޖެކަމަށްާބަލައިގަ

ާ1810 
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މައްސަލަާ .6 ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާމިދަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާސަރުކ ރ4ާުނީ ާހުށަހަޅާ އަށް. ން

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސެގ ާުޖމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމ އްދ ގ551ާާެމައްސަލަ. ވަނަ

ާސަފީރުންާ ާރ އްޖެއިން ާޤައުމުތަކަށް ާބޭރު ާގޮތުގެމަތީްނ ާގަިއވ   1815)ދ(

ާގ.އު ާސަފީރުކަމަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުންނަވ  ާޖަޕ ނުގަިއ ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ތުރުޭގާކަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ާޚަލީލް ާއަޙްމަދު އަލްފ ޟިލް

ާމަޝްވަރާ  ާމަޖިލީހުގެ ާއިްއވ  ާނަންފުޅު ާއެ ާއެިދވަަޑިއގެްނފައިވ ތީ މަޝްވަރ އަކަށް

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ 519ާާއެރުވުމަށްޓަަކއި ާމ އްދ ގެ ާގޮުތގެމަތީނ9ާާްވަނަ ގަިއވ 

ނުޑާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާމެންބަރުނ3ާް ާަވގުތީާކޮމިީޓއެްއާހޮވުން.ާއަުޅގަ  1820ގެ

ާއެރުވުުމގެކުރިްނާ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާިޢއްަޒތްތެރި ާއަރުވަން. ފުރުޞަތު

ާއިްއވ ލެްއވުމަށްާ ާސިީޓފުޅު ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޢިއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއދެން. ާއަރިހުން ާމެންބަރުންނަށްާއަމީންޢ ންމު ޒަްތތެރި

ާރައީސްާ ާމަޖިލީހުގެ ާބުނ ގޮތުން ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާއަރުވަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާގަވ އިދުާ ާމަޖިލީހުގެ ާެއީއ ާއުުޅްއވުން ާދެުތވެަވޑަިއގެން  1825ވ ހަކަދަްއކަމުންގެންދ އިރު

ނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާާހުއްދަކުރ ކަމެއްނޫން.ާޢިްއޒަތްެތރިާއަމީންޢ ންމަށްާއަޅުގަ

ާ
ާ

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާގަިއ551ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާސަފީރުްނާ ާރ އްޖެއިން ާޤައުމުތަކަށް ާބޭރު ާގޮުތގެމަތީން  1830ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާގ.އުތުރުޭގާ ާސަފީރުކަމަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުންނަވ  ާޖަޕ ނުގަިއ ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ކަ

ާމަޖިލީހުގެާއަލްފ ޟި ާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ާޚަލީލް ާއަޙްމަދު ލް

ާމަޝްވަރ އަކަށްާއެދިަވޑަިއގެްނާފޮނުއްވަވ ަފއިވ ާސިޓީފުޅުާިއއްެވވުން.

ާ

ާ1835 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: 55351ާާޝުކުރިއްޔ . ާއަދި ާކޮމިޓީ ާކަންކަމުގެ ާޤައުީމ55351ާާދ ޚިލީ ަގއި

ާކޮމިޓީގެ ާމެންބަރުންނަށްާާސަލ މަތުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ާއެބައޮތް ޖަްލސ 
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ާމައްސަަލއ ިއާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދެންމެ ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާއަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާ ާފުރުޞަތުއަރުވަން. ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ބެހޭގޮތުން

 1840ާދުާމުޖުތ ޒް.ހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމުޙަންމަާ

ާ

ާުޝކުރިާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދިވެހިރ އްޭޖގެާއ ދެ، ާުހންނަވ  ާޖަޕ ނުަގއި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާްއޔ 

ާޢައްޔަންކުރުމަށްާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ާޚަލީލް ާއަޙްމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާގ.އުތުުރގޭ ާސަފީރުކަމަށް

ާމަާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާމަޖިލީހުގެ ާއެނަންފުޅުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެިދވަަޑިއގެންފަިއވ ތީ ޝްވަރ އަކަށް

 1845މަޖިލީހުގެާކޮމިޓީއަކުންާދިރ ސ ކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާކޮމިޓީއަީކ،ާނޮޅިވަރަްމާ

ާދ އިރ ެގާ ާއުތުރު ާނަޝީދު،ާފުވައްމުލަކު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާޙަސަން، ާރަފީޤް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރާފުާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނަދޫ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާ ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާސަލީމް، ާޢަލީ މެންބަރު

ާޒުބެއިރު،ާވިލުފުށީާ،ާهللاޢަބްދު ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ދުވ ފަރު

ާޢިްއޒަތް ާދ އިރ ގެ ާރަޝީދު،ާތިމަރަފުށީ ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1850ތެރިާދ އިރ ގެ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާދެންމެއަކު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާޢަލީާޢ ރިފް ާކޮމިޓީއަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމުޖުތ ޒް ާމުޙަންމަދު ާވ ަހަކާމެންބަރު ާތ އީދުކުރ  ައޅުަގނޑު

 1855ާދަންނަވ ލަން.ާނަންފުޅުތަކަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާނަންާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާކޮމިޓީްނ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާގޮތުްނާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާޕ ޓީގެ ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާގެންދަން. އަނބުރ 

ާޕ ީޓެގާ ާޤައުމީ ާދިވެހި ާނިސްބަްތވ  ނޑު ާއަުޅގަ ނޑު، ާއަުޅގަ ދޭކަމަށްވަންޏ 

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދިނުމަށް ާއެފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާޢ ދިލްއަށް ާމެންބަރު  1860ޢިއްޒަތްތެރި

ާާއެދެންާއެގޮތަށްާއެާބަދަލުކޮށްަލދިނުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމެންބަރުާއ ދެ،ާޝުކުރިާާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރައީސް.ާވިލުފުށީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއްޔ 

ާޙަސަންާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމަރަދޫ ާބަދަލުަގިއ ާރަޝީުދގެ ާރިޔ ޒް
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 1865ާޢ ދިލްގެާނަންާއަޅުަގނޑުާހުަށހަޅަން.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތ އީދުކުރ ާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ނުޑވެްސ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަްށވެސް ާޮކމިޓީގެ ާހުށަހެޅުނު ާދެންމެ ާއ ދެ،

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުިރްއޔ .ާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާޢަލީާޢ ރިފް

ާ

ާހުށަހަޅުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިޓީެއއް ާއިތުރު ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ   1870އްވަްނ

ާނަންފުޅުތަްއާ ާހުށަހެިޅފައިވ  ާނެތުމ އެކު ާއެދިވަަޑިއގެންފައި މެންބަރަކު

ާއިްއވ ލަދެްއވުމަށްާއަމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާާން:އިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާަގިއވ 551ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ  1875ވަނަ

ނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއާގޮތުގެ ާކަ ާސަފީރުން ާރ އްޖެއިން ާޤައުމުތަކަށް ާބޭރު މަތީން

ާއަޙްމަދުާޖަ ާގ.އުތުރުޭގާއަލްފ ޟިލް ާދިވެހިރ ްއޖޭގެާސަފީރުކަމަށް ާހުންނަވ  ޕ ނުގައި

ާމަޝްވަރ ައކަްށާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢައްޔަންކުރުމަށް ޚަލީލް

ާއިާ ާއެނަންުފޅުތައް ާަމޝްވަރ އެުރވުމަށްޓަަކއިާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ތީ ާމަޖިލީހުގެ ްއވ ،

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމ އްދ ގ519ާާެމަޖިލީހުގެ ާގޮުތެގމަތީނ9ާާްަވނަ  1880މެންބަރުންގ3ާާެގަިއވ 

ާމުޙަންމަދުާ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާހޮްއވެވުން. ާކޮމިޓީެއއް ވަގުތީ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވަިއަކރަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޢ ރިފްާާމުޖުތ ޒް ާޢަލީ މެންބަރު

ނޮޅިވަރަމްާާ-5ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާލިސްްޓަގިއާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ާބޭފުޅުްނނަކީ،ާ

ާ ާނަޝީދު، ާމުޙަންމަދު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއުތުރުާާ-9ދ އިރ ގެ ފުވައްމުލަކު

ާޙަސަން، ާރަފީޤް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާާ-7ާދ އިރ ގެ  1885ފުނަދޫ

ާޢިއް ާސަލީމް، ާޢަލީ ާމެންބަރު ާމެންބަރުާާ-4ޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފޮނަދޫ

ާޢަބްދު ާމުޙަންމަދުާާ-1،ާهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ދުވ ފަރު

ާ ާާ-6ޒުބެއިރު، ާޢ ދިލް، ާޙަސަން ާމެންބަުރ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާ-3މަރަދޫ

ާބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ .ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެން

ާ1890 

ާ
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ާމެންބަރަކުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިސްޓެއް. ާއެންމެ ާހުށަހެޅިފައިވަީނ ޝުކުރިއްޔ .

ާމަޖިލީހުންާ ާެއކުލަވ ެލވުނީކަމަށް ާމިގޮތަްށ ާކޮމިޓީ ާމި އިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ނަމަ

ާޢިްއޒަ ާއެއްވެސް ާބަލައިގަންނަންކަމަށް. ާމެންބަރަކުާނިންމެވީކަމަށް ތްތެރި

ނޑައެިޅާ ާކަ ާމިކަމަށް ާއެީއ ާލިސްޓް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި  1895އިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ ތީ

ާއައިޓަމްާ ާއެޖެންޑ  ާމި ާބަލަިއގަންނަން. ާނިންމަވައިފިކަމަށް ާމަޖިލީހުން ކޮމިޓީކަމަށް

ާމިހިސ ބުންާނިމުނީ.ާ

ާ

ރިޕޯޓްާ .1 ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ1900 

ޓީންާހުށަހަޅ ާއަށް.ާކޮމ1ާިއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާނޑުާމިދަނީާމިިހސ ބުންދެންާއަޅުގަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ (ާޅ)ާމ އްދ ގެާވަނ512ާަާރިޕޯޓް.

ާާޖުޑީޝަލްާތެރެއިންާޢ ންމުންގެާގޮތުގެމަތީންާގަިއވ  ާކޮމިޝަނަށްާސ ރވިސަސް

ާރިޕޯޓްާާކޮމިީޓގެާހޮއްެވވިާމަޖިލީހުންާރައްޔިތުންގެާާކުެރއްވުަމށްާޢައްޔަންާމެންބަރަކު

ާގުރައިޫދާހުށަހެޅުއްވު ާމުޤައްރިރު، ާކޮމިޓީގެ ާހުށަހަޅުއްވ ެދއްވުމަށް ާރިޕޯޓް ާމި  1905ން.

ނޑުާއެދެން.ާ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ ާއަރިހުންާައޅުގަ

ާ

ާދިވެާގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާޝުކުރިއްޔ  ާޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާހިރ އްޖޭގެ

ާޖުޑީޝަލ512ާާްާަކދެއްެކވުްނ:ވ ހަރިޒ ާއިްބރ ހީމްާ ާތެރެއިން ާޢ ންމުންެގ ާގޮތުގެމަތީން ާަގއިވ  ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ާމެންބަރަކު ާކޮމިޝަނަށް  1910ސަރވިސް

ާރި ާނިންމެިވގޮުތގެ ާކޮމިޓީން ާމިހުށަހަޅ ލަނީ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާހޮއްެވވި ާައޅުަގނޑު ޕޯޓް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާގޮުތގެމަތީނ512ާާްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާގަިއވ  ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހޮވުމަށްޓަކަިއާ ާމެންބަރަކު ނޑައަޅ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާތެރެއިން ޢ ންމުންގެ

ާއެ ާއިޢުލ ންކުރެްއވުމުން ާއިދ ރ އިން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ބޭފުޅަކ59ާާުކަމަށް

ާ ާއެބޭފުޅުންނަކީ، ާާ-5ކުރިމަތިލެއްވި. ާއަބްދުއްރަޙްމ ން/މއ.ރުއްކުިރ،  1915ާ-9ޝުޢައިބު

ާ ާރަޝ ދު/ހ.ދަކަނދ މ ގެ، ާރަޝީދު ާމޫސ /ހ.ރުއްދޮށުގެ،ާާ-7އިބްރ ހީމް އިސްމ ޢީލް

އަޙްމަދުާސ ވީ/ގ.ޭނވީާބްލޫ،ާާ-1ޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުއްރަޙްމ ން/މއ.ފެހިއަލި،ާާ-4

ާސްޓ ރ،ާބްރައިޓްސަޢުދުާއިބްރ ހީމްާ/ގ.ާ-3ރުވެހި،ާއެދުާހީމްާއަޙްމަދު/ވ.އިބްރ ާ-6
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ާޙުސައިން/ހ.ާ-2 ާސަޢީދު ާނިޝ ޙަސަން ާޕްލ ޒ ، هللاާޢަބްދުާ-2ން

ާޒުހައިރު/މ. ާއިބްރ ހީމް/މއ.ާ-50އަަތއްސ ގިރި، ާވަޙީދު  1920ރީަހއުސް،ާައއިވަމުޙައްމަދު

ާޢަބްދުާ-55 ާهللا ާޝަރީފް/މ.ާ-59މަޖީދު/ގ.ަކނޑުރޯޅި، ާމިާވެޢައްބ ސް ލިގ .

ާފުރަތަމަާ ާމިއަހަރުގެ ާހުށަހެޅުމުން ާމަޖިލީހަށް ާނިްނމެވުމަށް ާގޮތެއް ނަންފުޅުތަކ މެދު

3ާވަނަާޖަލްސ އިންާނިންމ ފައިވަނީާމިމައްސަލަށްާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށ59ާާްދައުރުގެާ

ާ ާފޮނުވުމަށްމެންބަރުންގެ ާކޮމިޓީައަކށް ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީާވަގުީތ ާމިކޮމިޓީަގއި .

ާބޭފުޅުން.ދަންނަމި ާާ-5ާވ  ާމުޙައްމަދު، ާޙުސައިން ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ  1925ާ-9މަތިވެރި

ާމަނިކު،ާ ާޙުސައިން ާނިހ ން ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ދިއްގަރުާާ-7ވިލިމ ފަންނު

ާ ާނ ޒިމް، ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާއިބްރ ހީްމާާ-4ދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ގުަރއިދޫ

ާ ާމެންާ-1ރިޒ ، ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމ ފަންނު ާފަހުމީ، ާއިމްތިޔ ްޒ ހިތަދޫާާ-6ބަރު

ާ ާއަސްލަމް، ާުމޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާާ-3އުތުރު ާދ އިރ ގެ ކ ިށދޫ

ާފުރަ ާކޮމިޓީގެ ާުދަވހު ާހޮއްވެވި ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުން ާޢަބްދުލްޙަމީދު.  1930ތަމަާއިސްމ ޢީލް

ާ ާބޭްއވެިވ، ާކަމުބައްދަލުވުން ާމުޤައްިރރެއް ާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓީެގާމިބަްއދަލުވުމުގައި ަގއި

ާދ އިރ  ާުގރައިދޫ ާހަމަޖެއްސެވީ ާރިޒ އިއްތިފ ޤުން ާއިްބރ ހީމް ާމެންބަރު ާމިކަމަށްާގެ .

ާސ ރވިްސާ ާޖުޑީޝަލް ާހުންނަންވ ނެކަމަށް ާބޭފުޅުްނގަިއ ކުރިމަތިލައްވ ަފއިވ 

ކޮމިޝަންގެާޤ ނޫނުަގއިާބުނެފައިވ ާސިފަަތއްާހުރިތޯާބެއްލެުވމަށްޓަކައިާސަރުކ ުރެގާ

ާއިދ ރ  ާކަމ ބެހޭ ާެއއަށްފަހު ާހޯއްދެވި. ާމަޢުލޫމ ތު ާލިޔުްއވަިއގެން  59ާ1935ތަކަށް

.ާއަދިާމީގެއިތުރުން،ާކޮމިޓީންާބައްދަލުކުރަްއވަންާނިންމެވިބޭފުޅުންނ ވެސްާކޮމިޓީންާ

ނޑަައޅުއްާ ވަިއ،ާއެކަންކަުމގެާމަްއޗަށްާއެބޭފުޅުންނ ާސުވ ުލކުރަްއވ ެނާދ އިރ ތަކެްއާކަ

ާޢަމ  ާމިމަޤ މަށް ާދެއްވުމަށްފަހު ާކޮމިޓީއަްށާކްސް ާކުރައްވަން އްޔަން

ާފެނި ާފަރ ތަކީ ާމ ރކްސްާއިނ31ާްވަޑަިއގަންނަވ  ާމަތީ ާެއައށްވުރެ ާުނވަތަ ސައްތަ

ާބޭ ާމ ލިބިލައްވ  ާއެންމެމަތީ ާތެރެިއން ާފަރ ތްކަމަްށާފުޅުންގެ ާލިބިލައްވ   1940ކްސް

ާ ނަޑއެުޅއްވި.ާއަދި ާކަ ާމިންަގނޑުަތކ ިއާއިންޓަރވިޔު ާެދއްވ ނެ ާމ ކްސް ކުރަްއވ އިރު

ާވަޒަ ނަޑއެުޅއްވި. ާކަ ާތިރީގަިއވ ގޮތަށް ާދ އިރ ތައް ާ-5ންކުަރްއވ ނެ

،90ާ%ރުާއިސްެނގުމ އިާތަޞަްއވަާ-90ާ،7ތަޖުރިބ ާ%ާ-90ާ،9%ާޤ ބިލިއްޔަތު

ާއިންޓަރާ-4 ާާ-1ާ،90%ގްރިޓީ ާާާ.90%ތަޢުލީމް 1ާާމިގޮތުން ީވ9002ާާޖުލައި

ާދުވަހުާ ާއ ދީއްތަ 50370ާާގެ ާފެށިގެން 52370ާާއިން ާކޮމިޓީގެއ ިއ  7ާ1945ާދެމެދު
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ާކޮމިޝަނުެގާ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާއެަބްއދަލުވުންތަކުަގއި ާބ އްަވއި، ބައްދަލުވުން

ާ ާކުރިމަތިލެއްވި ާތެރެއިން ާޢ ންމުންގެ ާކޮމިޓީނ59ާާްމެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅުންނ 

ާތަޖުރިބ އ އި،ާ ާޤ ިބލުކަމ އި، ާއެބޭފުޅުންގެ ާމިބައްދަުލުވންތަކުގަިއ، ބައްދަލުކުރެްއވި.

ާިއސްނެގުމ  ާފެންވަރުާކަންކަމުަގއި ާތަޢްލީމީ ާއިންޓެގްރިީޓއ އި ާއަދި ާަތޞައްވުުރ ިއ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ާއެބޭފުުޅން ާސުވ ލުކުަރއްަވއި،  1950ވަޒަންކުެރްއވުމަށްޓަކައި

ާމި ާދިރ ސ ކުެރްއވި. ާާވަނަވަރުަތއް ާއަލީަގއި، ބޭފުޅުންނަށ59ާާްދިރ ސ ގެ

ާމިދަންނަަވނީލިބިވަޑައިާ ާއިންސައްތަ ާޖުމްލަ ާމ ކްްސގެ ާގެންެނވި ާއަްއޝައިޙްާާ-5.

ާ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން 2537ާ%ޝުޢައިބު ާޢައްބ ސްާާ-9، އަްލއުސްތ ޛް

ާ 6335ާ%ޝަރީފް ،7-ާާ ާޙުސައިން ާސަޢީދު ާޙަސަން 6531ާ%އަލްފ ޟިލް ،4-ާ

ާޢަބްދު ާއަލްާ-65ާ،1%މަޖީދުާهللاާއަލްފ ޟިލް ާއަްޙމަދުާސ ވީ  1231ާ،1955%އުސްތ ޛް

6-ާާ ާއިބްރ ހީމް ާވަޙީދު ާމުޙައްމަުދ އްޝައިްޙާއަާާ-3ާ،1135%އަލްއުސްތ ޛް

ާއަޙް ާއިބްރ ހީމް 1531ާ%މަދު ާރަޝީދުާާ-2، ާއިބްރ ހީމް އަލްފ ޟިލް

ާ ާާ-2ާ،4632%ރަޝ ދު ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާ،4631%އަްލފ ޟިލް

50-ާާ ާމޫސ  ާއިސްމ ޢީލް ާޢަބްދުާ-55ާ،41%އަލްފ ޟިލް هللاާއަލްއުސްތ ޛު

ާ ާާ-59ާ،4437%ޒުހައިރު ާއިބްރ ހީމް ާސަޢުދު 4936ާ%އަލްފ ޟިލް  1960،ާވީމާ .

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާަގިއވ 512ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ގޮތުގެމަތީންާޢ ންމުންގެާތެރެިއންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާަކނޑަައޅ ާމެންބަރެއްެގާ

ާކޮމިޓީންާ ާބޭފުޅެއްކަމަށް ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ާހޮއްވެުވމަށް ާމަޖިލީހުން ގޮތުަގއި

ާ ާއެބޭފުޅުްނގެ ާއެންމެނިންމެވީ، ާމއ.ރުްއކުިރާާތެރެިއން ާިލބިލެއްވި ާމ ކްސް ގިނަ

ާކުރިމަތިާޝުޢައިބުާާއައްަޝއިޙް ާމިކަަމށް ާނަންފުޅު.  1965ލައްވ ަފއިވ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ނުގެ

ދަލުވުމެއްާބޭްއވިފަިއވޭ.ާަބއ6ާްބޭފުޅުންގެާނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާކޮމިޓީގެާ

ާމި ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާަގޑ50ާިބައްދަލުވުންތަުކގައި ާހޭދަކުރެއްވި.10ާއިރ އި ާމިނިޓް

ާގޮތުާ ާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވި ާމެންބަރުން ާބައްދަުލވުންތަކަށް ާކޮމިީޓގެ ގެާމިރިޕޯޓ އެކު

ާހިމަނ ފައިވ ނެ. ާއިބްރ ހީމ9002ާްޖުލައ3ާާިާރިޕޯޓެއް ާދ އިރ ެގާމެންބަރު .ާގުރައިދޫ

 1970ާރިޒ .ާ)ކޮމިޓީގެާމުަޤއްރިރު(.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

 

ާމިާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި ާހުޅުވ ލަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުންާާޝުކުރިއްޔ . ރިޕޯޓ 

ާ ާެދއްެކވުމަށްޓަކައި. ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޢިއްޒަތްތެރި
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ާމިާޝުކުރިއްޔ . ނޑު ާައޅުގަ ާމަޖިލީހުގަިއާާކުރިްނވެސް ާެބހޭގޮތުން ރިޕޯޓްަތކ އި

ާމިާޢަމަލުކު ާބައިގަިޑއެއްހ އިރު ާގެންދ ގޮތަށް ާބެހޭގޮތުންާާރަމުން  1975ރިޕޯޓ 

ާ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާފުރުޞަތ7ާާުމަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށް މިނެޓްއިރުގެ

ާއޮންނ ނީ.ާ ާނިންމުން ާގޮތެއް ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ  ާއޭގެަފހުން ާގެންދ ނަން. އަރުވަމުން

ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާރުާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަ

ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ1980 

ާއެކޮމިޝަންގަިއާާާމަނިކުާވ ހަކަްަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާއަދި ާއެކުލަވ ލުމަށް ާކޮމިޝަން ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ބުނ 

ާމެންބަރަކުާާއަމިއްލަާާހިމެނިވަޑަިއގެންނަވ  ނަޑއަޅ  ާކަ ާތެރެއިްނ ާޢ ންމުންގެ އ ދެ،

ާކޮމިީޓގެާ ާނެންގެވި ާމަޖިލީހުން ާއަދި ާހުށަހަޅުއްވ  ާނަންފުޅު ހޮވުމަށް

ާއެންމެހާ  ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާކޮމިޓީގައި ާކުެރްއުވމަށް މަސައްކަތްކުެރއްވި

ާުމޤަާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާވަރަްށާމެންބަރުންނަށ އި  1985އްރިރަށް

ނޑުމެންނަށްާއިޞްލ ޙުކުެރވުނުާޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއިާުޝުކރުއި ދަންނަވަން.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާނިންމީާދިވެހިރ ްއޖޭގައިާޢަދުލުއިންޞ ުފާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާތެެރއިންާއަުޅގަ

ާމުޢައްސަސ އެއްާ ާިމނިވަން ާަވކި ާދ އިރ  ާއަިދާާޤ އިމްކުރ  ާއޮތުން. ޮގތުގަިއ

ާހަ ާކަންކަން ާއެންމެހ  ާގެންދިއުމަށްޓަަކިއާރައްޔިތުންގެ ާމަގުން ާއިންޞ ފުގެ މައ އި

ާޒަމ ންތަކެއްާ ާދިނުަމށް. ާބ ރުތަކެއް ާތެރޭަގއިާާވަންދެންއެދ އިރ އަށް ނޑުމެްނގެ  1990އަުޅގަ

ާމިކަްނާ ާއަތްމަތީަގއި ާއެެކްއެގ ާޮއެވ ާއެްއކޮށް ާމަސްހުނިވެ ާބ ރުތަކެއް ހުރިހ 

ާ ާފުަރތަމަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާއިޞްލ ޙުކުެރވުނު ާވަކިރުމަށްާއޮވުމަށްފަހުަގއި މިކަން

ާމަސަާ ނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާމަރުޙަލ ކަމުަގއި ާއިންތިޤ ލީ އްކަތްކުީރ

ާއިންތިޤ ލީާގު ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާތެރޭގައި. ާމަރުޙަލ ގެ ާއިންތިޤ ލީ ާމިދ  ނަމުން

ާަރއްޔިތުންާ ާގެނެސް ާަމަގށް ާއިޞްލ ުޙގެ ާކަްނކަން ާމިދެންެނވި ާގެނައީ  1995މަރުޙަލ އެއް

ާކަްނކަންާމިާއެދޭގޮތަށް ާހ މަބޮޑުގޮެތއްަގއި ާަރއްޔިތުންނަށް ާަކނޑައަޅ  ދ އިރ ަތއް

ާަމއްސަލަތަެކްއާ ާަބއިވަރު ާިމއަދުވެސް ާދޭތެޭރގައި ާމިދ އިރ އ އި ކުރުމަށްކަމަށްވީހިނދު

ާމިރ އްޖޭގައިާ ާެއބަޖެހޭ ާވިސްނަން ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އޮތްއިުރގައި

ާވީހ ެވސް ާދ އިރ  ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާއެއްެވސްާާޢަދުލުއިންޞ ފު ހަރުދަނ ކުރުން.

ާއަދިާ ާހުރުމަށް ާކަްނކަން ާަމސައްކަތްކުެރވޭެނގޮތަށް ާނުފޫެޒއްނެތި  2000ފަރ ތެއްގެ



 75 

ާބެލުމަށްާ ާެއދ އިރ ތަކުން ާަމއްސަލަތައް ާަފރ ތްތަކުގެ ާަކނަޑއެޅޭ މިދ އިރ އަށް

ާމިއަދުވެްސާ ާބެލުން. ާތެރެއިން ާހަމަތަކުގެ ާބުނ  ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާމިފެން ާހިންގުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންކަން ާަބއެްއ ާދަޢުލަތުގެ ާބައެްއ، ނަނީ

އަދިާދަޢުލަތުގެާބަެއއްާކަންަކންާކުރިއަށްގެންިދއުމުަގއިާނުަވތަާދަޢުލަތަށްާބޭނުންވ ާ

ާމިދެންނެވިާ ާހައްޔަުރކުރުމުގަިއ ާހިފ  ާމުޖުރިމުން ާަބއެއް ާުނވަތަ ާހޯދުމުގައި  2005ފައިސ 

ާިތއްބެ ާދ އިރ ގައި ާޤ އިމުކުރ  ނިޑޔ ރުްނާޢަދުލުއިންޞ ފު ާފަ ާބައެއް ވި

ާއަިދާ ާދައްަކވަމުންދ ތަން. ާބަހަނ ވެސް ާއަދި ފަސްޖެހިވަޑަިއގަންނަވަމުންދ ތަން.

ާބޭފުޅުންނާ  ާނުކުމެވަަޑއިގެްނާސިޔ ސީ ާމީޑިއ އިން ާއެްއވަަރށް ާބޭފުޅުންނެކޭ ސިޔ ސީ

ާވަރަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާގެންދ ަތން. ާދެއްވަމުން ާަހމަލ ތައް ާބަހުގެ ވ ދަކުރަމުންގެންދ ،

ާއިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭާއަދަ ާވަރަްށ ާއަުޅަގނޑުމެން ާދަންނަވަން  2010ބުވެރިކަމ އެީކގަިއ

ާދ އިރ އަކަށް....

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަޙުމީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2015ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢަާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޮންނަާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިނިވަންކޮށް ާނިޒ މަީކ ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާދުލުއިންޞ ދު

ާބެހޭގޮތުންާާވ ހަަކދެއްެކވުން:މީާއަލްޙ ންާފަހުާ ާިނންމުންތަކ  ާނިންމެވުމ އި ާޤ ޟީންގެ ާއެހެންވީމ ، އެްއޗެއް.

ާިނޒ މީާ ާއެހެންވީމ ، ާޚިލ ފުކަެމއް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާފ ުޑކިޔުމަީކ ވ ހަކަދެްއކުމަކީ،

 2020 ފ ޅުކުރީ.ާާނުކުތ ެގގޮތުަގއި

ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަަމށްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވ ހަކަފުޅުާ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

 2025ާކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވުންާއެެދން.ާ

ާ

ާކޮމިޝަންއަްށާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާަސރވިސް ާޖުޑީޝަލް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއޮތްއިުރގަިއ، ާކަންމިހެން
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ާުނވަަތާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާވ ހަކަދަްއކ  ާކޮމިޓީތަކުން ާމިމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުންނަކީ އެކުަލވ ލ 

ާކޮމިޓީތަކުންާބައްަލވަންޖެހޭާބެއްލެވުންތަުކގެާތެޭރގައިާއެބޭޭބފުޅުންގެާޙައިިސއްޔަތ އި

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާދިރ ސ ުކރުމަށް ާބަލައި ާމަސައްކަތެްއ ާކޮށްފ ނެ ާއެބޭބޭފުޅުން  2030އަދި

ާއަޅުަގނޑުމެންެވސްާ ާބަލަިއގެްނ ާއުސޫލުތަކަށް ާމ ރކްްސދޭ ާކޮމިޓީތަކުން ނަގ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެްއސެވުމުަގއި ާވޯޓަށް ާއިޙްތިރ މްކޮށް ާމަސައްކަތަށް އެކޮމިޓީތަުކގެ

ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ާމިއަދު ާހުށަހެޅުމުގެގޮތުންާމަނިކުފ ނަށް ާހުށަހެޅުމެއް ާއަދި ނުން،

ާމަްއޗަްށާ ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ފަިއވ ގޮުތގެ ާމ ކްސް ާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހުގެ ާވޯޓު ބޭނުން

ާ ާައޅުަގނުޑ5،9،7ާާބައްލަަވއި ާއެގޮތުން، ާގެންދެވުމަށް. ާޯވޓުދެއްވަމުން  2035ށް

ާ ާބޭނުންވަނީ، ާޝުޢައިާ-5ދަންނަވ ލަން ާހޮިވވަަޑިއަގންނަވ ފައިވ  ބްާަގއި

ާެއއ ޖެހިގެންާ ާއެއަށްފަހު ާދެން ާއައްަސަވއި ާވޯޓަށް ާނަންފުޅަށް ޢަބްދުލްރަޙްމ ންގެ

ާއ ދެ،ާ ާގެންދިއުން. ާއަހަމުްނ ާވޯޓަށް ާބޭފުޅުންނަށް ާލިބިަވޑަިއގެންނެވި މ ކްސް

ާމަރުޙަލާ  ާއިންތިޤ ލީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވީ، ާމިހެން އަޅުަގނޑު

 2040ާއަުޅަގނޑުމެންގެާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއިާބުނ ާާނިމުމަށްފަހުގައިާދެންާދ އިމީގޮތެއްަގއި

ާ

ާވަގުތު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާލިބުމ ިއާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެއްބ ރުލުން ާއަދި ާރައްޔިތުންނަށް ާކުިރއަްށދިއުމަށް ާމަސައްކަތްތަުކަގއި ާމި

ާދ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާމަގުފަހިވެގެންދ ނެތީެވ.ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާހަރުދަނ ކުރުމަށް  2045އިރ 

ނޑިޔ ރުންނ ... ާކޮންމެގޮތަކަށްާވ ހަކަދެއްިކޔަްސާމިއަދުާފަ

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާިޢއްޒަތްތެާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާުޝކުރިއްޔ  ާއެނގޭ. ާހުރިކަން ާމައްސަަލތައް ާބަިއވަރު  2050ާިރާދޭތެރޭގައި

ާރައީސް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު

ާ

ާޖުޑީޝަލްާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ، ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުުކރިއްޔ  ާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް.
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ާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާކޮމިޝަނަކީ ބ ރ7ާާުސަރވިސް

ާއޮ ާމަސައްކަތްކުރ އިރުަގިއާވަިކވެފައި ާތެރެއަށް ާނިޒ މެްއގެ ާރިޔ ސީ ާފުރިހަމަ  2055ތް

ާހަމައެއ ެއކުަގިއާ ާފަރ ެތކޭ. ާހަވ ލުކޮށްފައިވ  ާމަސައްކަތްތަކެްއ މުހިންމު

ާވަރަްށާ ާތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާފަރ ތަކަށް ާވަކި ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާހޫނުވެ ާޝަރުޢީާބޮޑަށް ފ ޑުކިަޔމުންދ އިރުގައި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާފ ޑުކިޔަމުން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިދަނީ ނިޒ މަށް

ާއަލްޙ ންާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާފޭދޫގެ ާިވސްނަންޖެހޭކަމެއް.  2060މުސްތަޤްބަލުގައި

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއުންމީުދކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާނުނަންަގވ ނެކަމަށް ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މީ

ާމިންވަރ ދޭތެރޭަގއިާ ާއޮތް ާމުސްތަޤިއްލުވެފައި ާނިޒ މް ާޝަރުޢީ ާމިއަދު އެބަޖެހޭ

ާކަހަލަާ ާކޮމިޝަން ާސަރިވސް ާޖުޑީޝަލް ާއަދި ާއެބަ. ާިވސްނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިންވަރަކަށްކަްނވެސްާ ާކިހ  ާހިނގަނީ ާމުސްތަޤިއްލުގޮުތގައި ާކޮމިޝަންތައް މުހިންމު

ާއަދި ާެއބަ. ާބަލަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުންާާއަޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން  2065އަުޅގަ

ާކިހ ާ ާމިންވަރަކަށްކަން، ާކޮންމެ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާހަވ ލުކުރ  އެބޭފުޅުންނ 

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާމިވެސް ާއަދ ކުރަމުންދަނީ. ާއެބޭފުޅުްނ މިންވަރަށްކަން

ާމެންބަރުންާ ާކޮމިޝަނަށް ާޖުޑީޝަލްާސަރވިސް ނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާއަުޅގަ

ާއެބޭފުޅުންނަށްާާމަޖިލީހުން ާރުޙުންދެނީ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާމިމަޖިލީހުން ނޑައަޅ  ކަ

ާބެލުމެއްނެިތާ ާޕ ޓީއަކަށް ާަވކި ާބެލުމެއްނެތި ާފަރ ތަކަށް ާވަކި  2070ހަވ ލުވ ާމަސްޢޫލިްއޔަތު

ާޢަދުލުއިންޞ ފުންާ ާޙައްުޤތައް ާރައްޔިތުންެގ ާެއބޭފުޅުން ާބެލުމެއްނެތި މެޖޯރިޓީއަށް

ާގެންދިއުަމށްޓަ ާރަނގަޅަށް ާއެކަްނކަންާއެންމެ ާއެގޮތަށް ާެއގެންދެވޭެނގޮތަކަްށ ކައި

ާމިދެނީ.ާ ާެއމީހުންނަށް ާރުޙުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބ ރުއަޅ  ގެންދިއުން

ފަހަރެއްގަިއވެސްާަވކިާޕ ޓީއަަކށްާނުފޫޒ ާބ ރުާމަޖިލިސްާތެރޭާއޮތީތީވެ،ާއެބޭފުޅުްނާ

ާތ ީއދުކޮށްގެ ާއެމީހަކަށް ާއެބޭފުޅުން ާއަިދ ާމީހަކަށްވ ީތވެ ާވޯޓުީދގެންާތ އީދުކުރ   2075ން

ހޮއްވީީތވެާއެޕ ީޓގެާވިންދ ާރޫޙ ާއެއްގޮތަށްާއެާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންަގިއާ

ާހެދިފައިާ ާބަލަންޖެހޭނީ ާއަބަދުވެްސ ނޑުމެން ާއަޅުގަ މަސައްކަތްކުރ ގޮތަކަެށއްނޫން.

ާައޅުަގނުޑާ ާކުރެވޭތޯ. ާކަންތައްަތްއ ާއެްއގޮތަށް ާގަވ އިދުތަކ  ާޤ ނޫނ  ހުރި

ާމިމަޖި ާޕ ީޓގެާމިދަންނަވަނީކީ ާއޮތް ާމެޖޯރިޓީ ާމިމަޖިލީހުގެ ާނިސްބަތްކޮށް ލީހަށް

ާއަޅުަގނޑުާ ާނޫން ާވ ހަަކެއްއވެސް ާމައިނޯރިޓީގެ ާމިތަނުގެ ާއަދި ާނޫން.  2080ވ ހަކަެއއް
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ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ،ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ މިދަންނަވަނީ.

ާސަރވި ާޖުޑީޝަލް ާމިދަންނަވަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކޮމިޝަްނެގާއަޅުަގނޑުމެންނޭ ސް

ާކުަރްއވ ށޭ.ާ ާކަންތައްތައް ާޢަދުލުއިންޞ ފުން ާމަސައްކަތްކުރަްއަވންޖެހޭނީ މެންބަރުން

ާއެބަާ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާކަންަތއްކުރ ށޭ. ާެއްއގޮތްވ ގޮތަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ޤ ނޫނ 

ާމެންބަރުންނަށްާ ާކޮމިަޝނުގެ ާސަރވިސް ާޖުީޑަޝލް ާމިއަދު  2085އެނގޭ

ާއުާ ާމިކަންތައްތައްވެްސ.ާކުރިމަތިވެަވޑަިއގަންނަވ  ާދުއްތުރ ަތކ ިއ ނދަގޫތަކ އި

ާމައްސަލަތައްެވސްާ ާދިމ ވ  ާމިއަދު ާކޯޓުތަކަށް ާޝަރުޢީ ހަމައެހެންމެ،

ާޚުދު،ާ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާއަުޅަގނޑުމެން، ާޤަބޫލުކުރެވޭއެބަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެބޭފުޅުންާ ާަކންތައްތައް ާނިޒ މުގައި ާޝަރުޢީ ާޤަބޫލުކުރަން ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާބައެްއާހިން ާބައެއްފަހަރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާރަނގަޅަށްކަމަށް. ާގެންދަނީ  2090ގަމުން

ާވަިކާބަެއްއގެ،ާަވިކާ ާނުނިމުނީމ  ާކަންަތއްތައް ާބޭނުންވ ގޮތަށްާޝަީރޢަތުގެ ބޭފުޅުން

ާއެޅުވިގެންދ ކަްނ،ާ ާމިހެން ާކަންކަން ާިއސްތަށިފުޅުގައި ާބޮލުގެ ޤ ޟީންތަކެއްގެ

ާިހތ މަކުރަންޖެ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެފަރ ތްަތއްާއެވެްސ ާއަުޅަގނޑުމެން ހޭކަމެއް.

ާމެންބަރުންގެާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާއެބަ. ޙިމ ޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ

ާމިިނވަންާ ާއުފައްދ  ާމިހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާލ ޒިްމކަމެއް  2095މައްޗަށް

ާކަންތައްތަްއާ ާއެފަދަ ާފަރ ތުން ާއެބޭފުޅުންގެ ާފ ޑުނުިކޔ  މުޢައްސަސ ތަކަށް

ނުޑާކުރެ ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތްކުރަން. ާރަނގަޅުކުރަން ާއެކަންކަން ވޭކަމަްށވަންޏ މުން

ާރައްޔިތުންެގާ ާތަނަކީ ާފ ޑުކީ ާފ ޅުގައި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާނިޒ މް ާޝަރުޢީ ދަންނަވ ނީ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާމ ލޭގެ ާއޭުރގެ ާމަޖިލީހޭ. ާރައްޔިތުްނގެ ާމިވޭތުވެދިަޔ ާކުރިން މަޖިލީހޭ.

ާމިތ ނގައިާ ާނަން ާނަްނާާމެންބަރެއްގެ ާއެބޭފުޅެއްގެ ާދަންނަވަމުން ާމިހ ރު  2100ކޮންމެހެން

ާހިމެނިވަަޑއި ާއެބޭފުަޅކު މިއަދުާނުގަންނަވ ތީާާދަންނަވ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާމިމަޖިލީހުގައި

ާނިންމިާ ާކޯޓުން ާސުޕްރީމް ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާހަމަ ާނުޖެހެނީ.ާއޭރު ާަދއްަކވަން އެވ ހަކަ

ާރައްޔިތު ާއޭރުގެ ާފ ޅުގަިއ ާބެހޭގޮތުން ާވ ހަކަދައްަކވަމުންާނިންމުމަކ  ާމަޖިލީހުން ްނގެ

ާފ ޑުކީފައި.ާ ާނިޒ މަށް ާއަނެްއ ާނިޒ މުން ާއެއް ާއެޮއތީ ާއެހެންވީމ ، ގެންދިޔައީ.

ާމަްއޗަްށާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާކުރުމަކީ ާއެަކންތައްތައް ާެއގޮތަށް  2105އެހެންވީމ ،

ާއެބަޖެހޭާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާބޮޑަށް ާެއައށްވުރެ ލ ޒިމްކުރ ކަމެއްނޫނޭ.

ނޑުމެންާއެަބޖެހޭާމުސްތަޤިއްލުވ ން.ާއިންޑިޕެންޑެންޓްާ ާވ ން.ާެއއަށްުވރެާބޮޑަށްާއަުޅގަ
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ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2110 

ނުޑާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުންވެސްާދަންނަވ ނީާމިއަދުާއަޅުގަ

ނޑުމެންނ ާވަާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާއަޅުގަ ާމިައދު ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހުންނަނީ. ާބިރުންނޭ ރަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާއަބަދުެވސް ާހީވަނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާބައްލަވ ގޮތުން. ދިމ ލަށް

ާހުންނަވަނީ.ާ ާޢަމަލުފުޅު ާރައީސްގެ ާމިއަދު ާއުޭޅކަހަލަގޮަތކަށް ކުށްވެިރވެގެން

ާފެށިގެ ާހެނދުނުން ާމިއަުދ ާައޅުަގނޑު ާބިރުން.ާއެހެންވީމ ، ާވަރަށް ާމިހުންނަނީ  2115ން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޚިލ ފުކޮށް ާއުސޫލުތަކ  ާަގވ އިދ  ާއޮތް ާމިމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނެޑއް

ާވީހ ެވސްާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާނުކުރ ނަން. ނެޑއް ާއަުޅގަ ާެއްއވެސްކަމެއް ރައީސް

ާކުރިއަްށގެންދ ނީ.ާ ާައޅުަގނޑު ާއެއްބ ރުލުންދީގެން ާމަނިކުފ ނަށް ރަނގަޅަށް

ާއެހިސ ބުްނާާއެހެންވީމ ، ނޑު ާައޅުގަ ާިދއްލ ލީމ  ާބޮކި ާަރނގަޅީ ނޑަށް އަުޅގަ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވިދ ުޅނުވިޔަސް. ާއެްއޗެއް  2120ހުއްޓ ލ ނަން

ާރައީސް.ާ

ާ

ނޑަްށާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތްތެިރާއެހެން ާޚ ްއޞަގޮތަކަށް ާަވކި ާއަޅުަގނޑު ާއެކަމަކު، ާބެލެންޏ . ގޮތަކަށް

 2125މެންބަރ ާދިމ ލަކަށްާނުބަލަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާނޮޅިވަރަްމާ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށް.ާ

ާ

ާަރީއސް.ާކޮމިޓީގެާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުންާކުރެއްވިާބުރަާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކު ާވަރަށް ާކޮމިޓީއަްށ ާމަސައްކަތްޕުޅަށް

ާމ ކްސްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގިނައިން ާއެްނމެ ާތެރެއިން ާނަންފުޅުތަކުގެ ާހުށަހެޅިފަިއވ   2130ހަމައެއ ެއކު،

ންފަިއވ ާބޭފުޅެްއަކމުގައިާފ ހަގަކުެރވިފައިާމިވަީނާއައްޝައިޚްާޝުަޢއިބްާލިބިވަޑަިއގެ

ާޝުޢައިބްާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން، ާމއ.ރުށްކުރި. ޢަބްދުލްރަޙްމ ން/

ާެއއްާ ާއެކަީށގެންވ  ާއެްނމެ ާހަމަ ާއިންނަވަން ާތަނެއްަގއި ާމިފަދަ ޢަބްދުއްރަޙްމ ނަކީ

ާ ާޤ ބިލު ާތަޢުލީމީ ާމިފަަދ ާއޭނ ގެ، ނޑުމެްނގެާބޭފުޅެކޭ. ާއަުޅގަ ބޭބޭފުޅުން
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ާވެިށާ ާޑިމޮކްރެޓިްކ ނޑުމެްނެގ ާއަުޅގަ ާކުރިމަތިލަްއވ ކަމީ  2135ކޮމިޝަންތަކަށް

ާރައްޔިތުންެގާ ާދިވެހި ާމަސައްކަތ  ާމިކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި

ާޚިޔ ުލާ ާތެރޭގައި ާމުޢައްސަސ ތަކުެގ ާމިނިވަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ މަޖިލީހ 

ާއުފެދި ނޑިވަޅުަތކުަގިއވެސްާާތަފ ތުވުންތަކެއް ާދަ ާމިފަދަ ނ އުންމީދުވެފަިއވ 

ނުޑވެްސާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާވަރަްށާބޮޑުާހިތްހަމަޖެހުމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާޝުޢައިބްާ ާއައްަޝއިޚް ާއުސްތ ެޛއް ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަ ާގ ތުން ާވަރަށް  2140ހަމަ

ާަމސައްކަ ާއޭނ ގެ ާއިންަޓގްރިޓީއ  ާއޭނ ގެ ާއެއީ ތްކުަރްއވ ގޮތ އިާޢަބްދުލްރަޙްމ ނަކީ.

ާމިވަގުުތާ ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާިމކަންކަމަކީ ނޑުތަކ އި ާމިންގަ އަޚްލ ޤީ

ާއެީއާ ާއިންނެވުން ާއެމަނިުކފ ނު ާމުހިންމުކަމެކޭ ާމިކޮމިޓީއަްށާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، އެކޮމިޝަންަގއި.

ނޑުމެންެގާއަރިހުންވެ ާއަޅުގަ ާއަަވހަށް ާފ ސްކޮށްދެއްވ  ާމިަނންފުޅު ާއެދެނީ  2145ސް

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާބެހެއްޓެވުން. ާޢަމަލުފުޅު ާކުރިއަށްެދޭވނެގޮތްތަކަކަށް މަސައްކަތ ިއގެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާގުޭޅގޮތުާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިރިޕޯޓ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ނޑަްށވެްސާއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް ާއަުޅގަ ާން

 2150ާފެންނަާހަމަާދެތިންކަމެއްާފ ހަގަކޮށްލުމަށްޓަަކއިާފުރުޞަތަށްާމިއެދުނީ.ާޢިއްޒަތްތެިރާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާސަރވިސ512ާާްރައީސް، ާޖުޑީޝަލް ާމިވ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާހިމެނިގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިނޫންވެްސ ާއަދި ާމުސްތަިޤއްލުާކޮމިޝަން ންވ 

އެންމެހައިާކޮމިޝަންތައްާީވެއންމެާއަވަސްާފުރުޞަތެއްގެާެތރޭގައިާއުފެދިާޤ އިްމވެާ

ާއެކޮމިޝަންތަްއާ ާެތރޭގައި ާދ އިރ ގެ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ާމަސައްކަތް އެކޮމިޝަންތަުކގެ

ާއުންމީދެއް.ާ ާބޮޑު ާަވރަށް ނޑުެގވެސް ާއަޅުގަ ާދުށުމަކީ ާފެނިގެން  2155މަސައްކަތްކުރ ތަން

ނޑުމެންާމިރިޕޯޓަށްާބަލައިލުމުންާކޮންމެވެސްވަަރކަށްާމިާމ ކްސްއ ާދޭތެރޭގަިއާއަޅުގަާ

ާމެންބަރަކަށްވީތީވެާ ާިހމެނޭ ާކޮމިޓީަގއި ާއަޅުަގނުޑވެސް ާއުފެދިދ ނެތީެވ ސުވ ލުތަެކއް

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެގޮތުން، ާދަންނަވ ލ ނަން. ާެއއްެޗއް ކޮންމެވެްސވަރަކަށް

ާސަރވި ާޖުޑީޝަލް ާބޭނުންވަނީ ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމި ާކޮމިޝަނުަގއި 50ާސް

 2160ފަރ ތެއްގެާތެރެއިންާައޅުަގނުޑމެންާމިކޮމިޓީންާމަސައްކަތްކުރުމަށްާމިލިބުނީާޢ ންމުާ

ާކޮމިޝަނުގައިާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާލޭމަނަކު ާއ ދެ، ާތެރެއިން. ރައްޔިތުންގެ
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ާރައްޔިތު ާޢ ންމު ާއ ދެ ާމ އްދ ، ާމިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ންެގާބައިންދަންޖެހޭތީވެ

ާއެކޮމިީޓެގާ ާއަޅުަގނޑު ާމީހެއް. ާޢައްޔަންކުރ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން

ާއެންެމާ ާތެެރއިން ާނަންތަކުގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބެލީ ނުޑ ާއަުޅގަ މެންބަރެއްގެގޮތުން

ާއ ދެ،ާ ާއިޙްސ ސްތައް ާރައްޔިތުންގެ ާޢ ންމު ާކޮަބއިކަން. ާރައްޔިތަކީ ާޢ ންމު  2165ބޮޑަށް

ާޢ  ާގެންގޮސް ާދެކޭގޮތް،ާމިކޮމިޝަނަށް ާދޭތެރޭގައި ާޖުޑީޝަރީއ  ާރައްޔިތުން ންމު

ާދޭތެރޭގަިއާ ާހިނަގމުންދ ގޮތ  ާޝަރީޢަތްތައް ާެދކޭގޮތް، ާދޭތެރޭަގއި ނޑިޔ ރުންނ  ފަ

ާފިޔަަވޅުާ ާއިޞްލ ޙީ ާމިކަންކަމަށް ާހ މަކޮށްދީ ާމިކޮމިޝަނުަގިއ ދެކޭގޮތް

ާބެލީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭފުޅެއްޯތ ާކޮން ާއުފުލ ނީ ާއަޑު ާއަޅައިދިނުމަށްޓަަކއި

 2170އެްއގޮތަކަްށވެސްާދަންނަވ ކަށްާނެތިންާއެންމެާޤ ބިލު،ާމިކަމަށްާއެންމެާއެކަށީގެްނވ ާ

ާރައްޔިތުންާ ާޢ ންމު ާއަުޑއަހ  ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާއަޑު ާރައްޔިތުންެގ ާޢ ންމު ނުވަތަ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނޫން. ާދަންނަވ ކަށެއް ާމީހ އޭ ާކުރެވޭނެ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ތަމްސީލު

ާމިމޭ ާޔަޤީނުންވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމަ ާދެވުުމން ާއަޅުަގނޑަށް ާމ ކްސް ރުމުން

ާތެރޭގައިާ ާއެެމންބަރުންގެ ާމިދެންނެވީ ާއ ދެ ާހިމެނިވަޑަިއގަންަނވ ، މިތ ނގައި

ާ ާމި ާތެރޭަގއި، ާބޭފުޅުންގެ ާައޅުަގނޑުމެނ59ާާްމިދެންނެވީ ާެތރޭގަިއ،  2175ބޭފުޅުްނގެ

ާ ާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ  ާެތރޭގައި ާބޭފުޅުންގެ ާޤ ނޫނީާމިއިންޓަިވއުކުރި ާޤ ބިލު ވަރަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާލިބިގެންޮގސްފައިނުވ ކަން ާމ ކްސް ާއެކަީށގެްނވ  ވަކީލުންނަށްވެސް

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ ާއަސ ސަކީ ނޑު ާބޭނުންވޭ.ާއެެހންނަމަވެސް،ާމަިއގަ ފ ހަގަކޮށްލަން

ާމީހަުކާ ާތެރެއިން ާރަްއޔިތުންގެ ާޢ ންމު ާމިމަޤ މުގައި ާހިމެނިފައިމިވ  މިމ އްދ 

ާ ާކަމުގައިާއަހިމަނަންޖެހޭ ާއުފުލ ދިނުން ާއަޑު ާރައްޔިތުންގެ ާޢ ންމު  2180ސ ސަކީ

ާމިގޮތަ ާމ ބެލެވޭތީެވ، ާބޭނުންވަނީ.ާށް ާދަްނނަވ ލަން ާގޮސްފަިއވ ކަން ާލިބިގެން ކްސް

ާޢިއްޒަތް ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާގުޭޅޮގތުން ާމިރިޕޯޓ  ާއިތުރަށް ތެރިާއޭގެ

ާމިދައުާ ާމިމަޖިލީހަށް ާރައީސް ާޖަލްސ އ59ާަރުގެ ާމައްސަލަާވަނަ ާހުށަހެޅުނު ްށ

ާދަމުާ ާހަތަރު ާއެއްުދވަހު ާމުޅި ާތެރޭގައި ާދެދުވަހެްއެގ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާނިންމ ލުމަށްފަހު ާމިކަން ާއިންޓަރިވއުކޮށް  2185ޖުލަިއގަިއާރިޕޯޓ3ާާްމަސައްކަތްކޮްށގެން

ާއެތަެކްއާ ާއޭެގ ާހިމެނެމުންވެސް ާއެޖެންޑ ަގއި ާމަޖިލީހުެގ ާކުެރވި ތައްޔ ރު

ނ ާއަޅުގަ ާދުވަސްފަހުން ާމިއަދަކީ ާމިއައީ. ާއަމައަށް ާޖަލްސ 99ާާޑުމެންނ  ވަނަ

ާބޭނުންވަނީާ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާބޭއްވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ާޤ ނޫނުަގިއވެްސާ ާކޮމިޝަނުގެ ާސަރވިސް ާޚ އްޞަކޮްށާޖުޑީޝަލް ާގުޭޅގޮތުން މިކަމ 

 2190ވުމުންވެސްާަވކިާއަދިާއެހެނިހެންާކޮމިޝަންތަކ ވެސްާގުޅޭާޤ ނޫނުތައްާބައްަލވ ާލެއް

ްއާެކއްެގާތެރޭގައިާކަންތައްތަޓައިމްާފްރޭމްތަކެއްާހިމެނިގެްނާއެބަދޭ.ާަވކިާމުއްދަތުތަ

ނޑުމެންާޤ ނޫނުާފ ސްކޮށްގެންނޭާައޅުަގނޑުމެންާމިތިބީ.ާއެގޮތުްނާ ނިންމުމަށްާއަޅުގަ

ާމިމަޖިލިސްާ ާގޮތުންވެސް ާބަޔ ންކުރ  ާޤ ނޫނޫ ާކޮމިޝ ނުގެ ާސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

ާުދވަސްތެރޭަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންކޮށްާިނންމަންާއެބަޖެހޭ.60ާާާއުފެދުނުތ 

ާ2195 

ާވަގުތުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއިޢުލ ންާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވިދ ުޅވެ ާވ ހަކަެއއް ާެއކަހަލަ ާދެއްވ ގޮތަށްތޯ. ާމަނިކުފ ނު ާަވގުެތއް ާާވަކި

ާައޅުގަާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ނޑު ާއަ ާކުިރއަށްާކުރެްއވި ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑުގެ ާނެތީމަ ާއިވިަފއި ާާނޑަްށ

ާއިޢުލ ންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަޖައްސަވ  ާދެްއވ ގޮތަްށ ާަވގުތެްއ ާަވކި ާފެއްޓެިވއިރު  2200މިގެންދަނީ.

ާފެށިގެންާ ާމިހިސ ބުން ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކޮށްލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ނުކުރައްވ ކަން

ާފެށި ާއެަވގުަތކުން ާކުރަްއވ ފައި ާގެންދެޭވގޮތެްއާއިޢުލ ން ާކުރިއަށް ާއަުޅަގނޑަށް ގެން

ާހަމަޖައްސަވައިާެދއްވަްނވީާނޫންތޯ.ާ

ާ

ާއަޑުފުުޅާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެިރ  2205ޝުކުރިއްޔ 

ާއެނނީވުނީކަންނޭ ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާޢިްއޒަތްތެރި ިގވަަޑއިގަންަނވ ެނާނގެ

ާދ އިރ ގެާާއަޅުަގނޑުާ ާހުޅުހެންވޭރު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާަފށަމުން މަސަްއކަތް

ާދެންނެވިްނާ ާެއރުވިއިރު ާވަގުތު ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަފުޅުދައް ާބެހޭގޮތުން ާައިއޓ މ  ާމި ާއިރޭ ާޢިއްޒަތްތެިރާކަާބައިަގޑިެއއްހ  ވަން

ާޢަ ާއެހެންޏ ވެސް ާއަދި ާއަރުވ ނީ. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް  7ާ2210މަލުކުރައްވ ގޮތަށް

ާތަށްާއިޢުލ ންާކޮށްފައިވ ނީ.ާތެއްާއަުރވަމުންާގެންދ ނަމޭ.ާއެގޮމިނެޓްގެާފުރުޞަ

ާ

ާސަރވިސްާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޖުޑީޝަލް ާބޭނުންވަީނ ާދަންނަވ ލަން ާކުިރން ާނިންމ ލުމުގެ ާއަޅުަގނުޑ

ނިޑޔ ރަކުާކަމުގ ވިައސްާއަދިާރަްއޔިތުންެގާާކޮމިޝަނުގެާމެންބަރަކުާކަުމގ ވިއަސްާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާފަ
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ާކަުމގ ިވއަްސާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާއަދި ާކަމުގ ވިއަސް ާމެންބަރަކު  2215މަޖިލީހުގެ

ާމުޙިންމުކަމެކޭ.ާ ާވަރަށް ާޢަމަލުކުރުމަކީ ާމަތީން ާެއއްގޮްތވ ޮގތުގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

ރުމަކީާވަރަްށވެސްާމުޙިންމުކަމެކޭ.ާޖިނ ޢީާޤ ނޫނަކ ާެއއްގޮްތވ ގޮތުެގާމަތީންާޢަމަލުކު

ާތަ ާލިބޭނެޮގތަށް ާޢަދަބު ާޙައްޤު ާކުށަށް ާޖިނ ޢީ ާއެ ާކޮށްފިނަމަ ާކުރުމުެގާކުށެއް ޙްޤީޤު

ޖޭގައިާޤ އިމުެވފައިާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާމަރުޙަލ ާމިރ އް

 2220ާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާބަލ ލުމުންާާ.`ާބަރުާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންާ ާރިޕޯޓަށް ާކޮމިޓީެގ ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ 

ާނިންމިާާލިބުާމްާމުއްޠައިްބރ ހީ ާމިފަހަރު ާޔަޤީނުންެވސް ާހަމަ ާކޮމިޓީން ާފ ހަގަކުެރވުީނ ާއަޅުަގނޑަްށ

ންާނިންމުމަކީާވަރަށްާރަނގަޅުާިނންމުމެއްކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސްާައޅުަގނޑުމެާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީތަކަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަްތތެރި ާއައިސް  2225އްޔަންާޢަމިފަހަކަށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާފ ޅުކޮށްފައިވ ނެ. ާހިތްހަމަނުޖެހުން ާވަރަށްޮބޑަށް ނޑު ާއަުޅގަ ކުރުމުގައި

ާހަ ނޑުމެން ާމީހުންާނރައީސް،ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކަށް ާމިފަދަ ާކަމަކީ ދ ންކޮށްލަންޖެހޭ

ާކުރުމު ާޢަދުލުވެރިާއަްއޔަން ާވަރަށް ާނިންމުމަކީ ާނިންމ  ާައޅުަގނޑުމެން ގައި

ާ ާކީރިތި ާފ ހަގަޮކށްލ ނަން ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާވ ންޖެހޭނެކަމަށް. هللاާނިންމުމަކަށް

 2230إّن اّلّل ياْمركْم آْن تؤدّ ْواّ آألماَنَاِت إلى ކީރިތިާޤުރުއ ނުަގއިާވަީޙކުރަްއވ ފަިއވަނީާ

إّن اّلّل ’ إّن اّلّل نِعّما يعظكْم به’ تَْحكُمْو بّااْلعَْدلِ  أهلهاَ َوإذاَحكمتْم بْيَن اّلنا س أنْ 

ا بصيرا ََ ާއަޙުލުވެރީންނަށްާ" .كاَن سمْيَع ާއޭގެ ާއަމ ނ ތްތައް ހަމަކަށަވަރުން

ތިޔަަބއިމީހުންނަށްާއަމުރުާކުަރއްަވއޭ.ާއަދިާމީސްތަކުންގެާމެދުަގިއާهللاާއަދ ކުރުމަށްާ

ކުމްާކުރެއްވުމަށްެވސްާއަމުރުާކުރަްއަވއޭ.ާތިޔަބައިމީހުންާޙުކުމްާކުރ ނަމަާޢަދުލަށްާޙު

 2235ހަމަކަށަވަރުންާެއކަމ މެދުާތިޔަބައިާމީހުންނަށްާވަޢުޟުާިއްއވަވ ކަމެްއގެާމޮޅުކަމ އޭ.ާ

ާ ާހަމަކަށަވަރުން ާވޮިޑގެންވ ާهللا ާބައްލަވ  ާމޮޅަްށ ާވޮިޑގެންވ  ާއައްަސވ  ާމޮޅަށް އީ

ާކަމުަގިއވޭ. ާމ ިއދ ާ"ކަލަކު ާޤުރުއ ނުގެ ާކީރިތި ާއެެހންމެ ާާހަމަ ވަނ2ާާަސޫރަތުގެ

ާ ާކީރިތި ާهللاާއ ޔަުތގައި ِ ާވަޙީކުަރއްވަނީ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِميَن لِلِه

ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى  ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَّ

َ ِإنَّ  َ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن) َواتَُّقوْا ّللاه ާމީސްަތކުންނޭ.ާ"ާ(8ّللاه ާއީމ ންވެއްޖެ  2240އޭ

ާ ާއަިދާهللاާތިޔަބައީމީހުން ާޤ އިމުކުރ  ާފުރިަހމައަށް ާަޙއްޤުތައް ާއެކަލ ނގެ އަށްަޓކަިއ

ާބަޔަ ާއަދި ާވ ށޭ. ާބައެއްކަމުަގިއ ާހެކިދޭ ާތިޔަބައިމީހުންާޢަދުލަށް ާދެކެ ާމީހުން ކު
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ާ ާއުފެދިފައިވ  ާއެއީ ާމައްޗަްށާރުިޅވެރިކަެމއް ާނުވުމުގެ ާޢަދުލުވެރި ތިޔަަބއިމީހުން

ާެއގޮްތާ ާޢަދުލުވެރިވ ށޭ. ާތިޔަބައިމީހުން ާނަހަދ ށޭ. ާކަމެްއކަމުަގއި ބ ރުއަޅ 

ާގ ްތކަންބޮޑޭ. ާާތަޤުވ ވެިރކަމ  ާތިޔަަބއިމީހުން ާއަދި ާތަޤުވ ވެިރވ ށެެވ.ާهللا  2245އަށް

ާާހަމަކަށަވަރުން..

ާ

ާނުކުތ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމުޙަންމަދުާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތިމަަރފުށީ އެއް

ާމުސްޠަފ .

ާ2250 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއަުޑއަހ ނީާޝޭހެއްާގެނެްސެގން.ާމިއީާދީނީާދަރުސްާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއަޅުަގނޑުމެންާދީނީާދަރުސް

ާޢިްއޒަާފާ މުޙަްނމަދުާމުސްޠަ ާއެެހންވެގެން ާމަޖިލީހެއްނޫން. ާސަމ ލުކަމަށްޓަކަިއާއިްއވަވ  ާރައީްސގެ ާތްތެރި

 2255ާއެވަހ ކަާދަންނަވ ލީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ

ާގަވ އިދ ިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހުގެ ާޖަލްސ ގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖިލީހުގެ ާހިނގަމުންދ ކަމަކަށް ާކަމެއް ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާނުވަތަ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ  ާއެހެންވީމ ، ާނުފެނޭ.  2260ރިޔ ސަތަކަށް

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންެދވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާތިޔަބައިމީހުން ާއަދި ާهللا ާހަމަކަށަވަރުން ާތަޤުވ ވެރިވ ށޭ. ާށް ާީއާهللا

ާޢަމަލުާލިބުާއިްބރ ީޙމްާުމއްޠަ ާަރސްކަނލ ެގއޭ.ތިޔަބައިމީހުންކުރ  ާދެނެވޮޑިގެްނވ  ާމޮޅަށް ާއ ދެ،ާާ"ތަްއ

ާމިފަދަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޖިލީހަކަށް ާމިފަދަ ާފ ހަަގކޮށްލީ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް  2265ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަކޮމިޓީކަ ާމީހުން ާކުރ އިރުށް ާމީހުންާއްޔަން ާޤ ބިލު ޢައްޔަންކުރަންާާއަޅުަގނޑުމެން

ާއަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނޫނީ ާއަދައެއްުނކުރެވޭ.ާއެބަޖެހޭ. ާޢަމ ނ ތް ނޑުމެްނގެ ުޅގަ

ާޢައްޔަންކުެރވިފަިއާ ނޑަެއޅިފަިއ ާކަ ާބޭފުޅުން ާޤ ބިލު ާވަރަށް ޙަޤީޤަތުގައި

ާވޯޓުާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ާތެރެއިން ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،
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ާއަޅުަގނ ާެއހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާއިޚުމ ލުެވވަަޑިއަގންނަވ ކަށް  2270ުޑާދެއްވުުމގައި

ނޑަށްާމިލިބޭާވަގުުތގައި،ާލިބުނުާަވގުތުަގއިާމިކަންާއެހެްނާ ހިތަށްއެރީާމިއަދުާއަުޅގަ

ާއެންެމާ ާއަޅުަގނޑަށްެވސް ާއެއީ ާހަނދ ންކޮށްދިނުމަށް މެންބަރުންނަށް

ާފައިދ ވ ާ ާއެކަމުން ާމުޢުމިނުންނަށް ާހަނދ ކޮށްދިނުމަކީ ާސަބަބަކީ އެކަީށގެންވ ކަމެކޭ.

ާ ާކަމެއްކަުމގައި ާވަهللا ާއެހެންކަމުން،ާސުބުޙ ނަޙޫ ާވަޙީކުރަްއވ ފަިއވުން. ތަޢ ލ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާހޮއްވެވުމުަގިއ ާމިކޮމިޓީ ާމިއަދު ާއުންމީދުކުރަން  2275އަޅުަގނޑު

ާމިއަުދާ ާއ ދެ، ާހޮއްވަަވއިދެްއުވން. ާބޭފުޅުން ާޤ ބިލު ާކަމަށް މެންބަރުންވެސް

ާބެ ާގޯއްޗ އި ާހުޅުމ ލޭގެ ާކުރީދުވަހު ާނިންމ ލަމުން، ާވ ހަކަ ހޭގޮތުްނާއަޅުަގނުޑގެ

އަޅުަގނޑަށްާެދއްެކވުނުާވ ަހަކއެްއގައިާމ ފަންނުާމ ކޯނިާައިއޝަތުާއަލިމަނިކުާއ އިާ

ާވ ހަކައެްއކަމަށްާ ާިޚލ ފު ާޙަޤީޤަތ އި ާވ ހަކައެްއގެ ާދެކެުވނު ާއަޅުަގނޑަށް ބެހޭގޮތުން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާމަޢ ފަށްއެދެން. ާއެކަަމށްޓަކައި ާވިދ ުޅވ ތީ،  2280އެބޭފުޅ 

ާރައީސް.ާ

ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާފު ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޖުޑީޝަލ512ާާްާމެންަބރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާ ާތެރެއިން ާޢ ންމުންެގ ާގޮތުގެމަތީން ާަގއިވ  ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާޢައްޔަންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެމންބަރަކު ާކޮމިޝަނަށް ާމިމަޖިލީހުންާސަރވިސް ާހޮއްެވވި،  2285ކުރުމަށް

ާއެއްޗެްއާ ާފެންނަ ނޑަށްެވސް ާއަުޅގަ ާގުޅޭގޮތުން ާރިޕޯޓ ިއ ާކޮމިޓީގެ ހޮއްެވވި

ާކޮމިޓީްނާ ާލިިބވަަޑއިގެްނ، ާމ ކްސްެއއް ާމަތީ ާަވރަށް ާކޮމިޓީން ދަންނަވ ލ ނަން.

ާ ނަޑއެުޅއްިވ ާކޮމިޓީނ31ާާްކަ ާިލބިވަަޑއިގެން ާމަތިން އިްނސައްތައަްށވުރެ

ާޢަ ާއުސްތ ްޛާމިކޮމިޝަނަށް ާއަޅުަގނޑުެގވެސް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  އްޔަންކުރެްއުވމަށް

ނޑަްށވެްސާ ާއަުޅގަ ާނަންފުަޅށް ާއެ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން. ާޝުޢައިުބ  2290އައްަޝއިޚު

ާނޫން.ާ ާއުސްތ ޛަކަށްވ ީތވެސް ާހަމައެކަނި ާެނތިއެއްނޫން. ާސަބަބުަތކެއް ތ އީދުކުރެވޭ.

ރިާމެންބަރަކު.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެހެންާހީފުޅުނުކުރައްވ ތިާއެްއވެސްާޢިއްޒަތްތެ

ނޑުމެްނގެާަޝރުޢީާނިޒ މ މެދުާތަފ ތުާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭުނންމިވަނީާއަުޅގަ

ާމިމަޖިލީހުގައިާ ާއަދި ާތެރޭގަޔ ިއ ާޢ ންމުންގެ ާތުޙުމަތުކުރުންތަކެްއ އެިކއެކި

ާސުލޫ ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްަބވ  ނޑިޔ ުރކަމުަގއި ާފަ ާދުވަސްވަެރއްަގިއ  2295ީކާހިނގަމުންދ 

ާރައްޔިތުންނ އިާ ާޢ ންމު ާބެހޭގޮތުން ާގޮތްތަކ އި ާުކރައްވ  ާއެކަންކަން ނޑުތަކ އި މިންގަ
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ާޙައްލުކުރުމުަގިއާ ާއެަކންކަން ާބަލ ، ާޝަުކވ ތައް ާހުށަހެޅޭ ާއެކިފަރ ތްަތކުން އަދި

ާކޮމިޝަނުންާ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާބަޔަކީ ާއަދ ުކރަންޖެހޭ ާދައުރެއް ާއިސް އެންމެ

ާޤ ނޫނުއަ ާއަދި ާހަމައަކަށްާކަމަށްވ ހިނދު ާމިކަންކަން ާއެކޮމިޝަނަށް ސ ސީން

ނޑުމެންނަށްާޢ ންމުންގެާތެރެއިން،ާރަށުތެރެއިންާ  2300އެޅުވުމަށްާލ ޒިްމކުރ ހިނދު،ާައޅުގަ

ާމައްސަލަތަކެްއާ ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ާކޮމިޝަނަށް ާސަރިވސް ާޖުޑީޝަލް އެބަިއވޭ

ާފިޔަވަެޅއް ާޢަމަލީ ާއެްއވެސްކަހަލަ ާެއއަށް ާއެހެންނަމަވެސް، ނޭޅިފައިވ ާާހުށަހެޅި،

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާޝަރީަޢތްތައް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާރަީއްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ވ ހަކަ.

ާގޮުތގެމަތީންކަމަށްވީހިނދު،ާ ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާއިސްލ މްދީންގައި ހިންގަންޖެހެނީ

ާމުހިންމުާ ާވަރަށް ާބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޝަރީޢަތުގަިއ  2305އިސްލ މީ

ާރަސޫލު ާކީރިތި ާމަސްދަރެއްކަމަށް ާއްލަާޞަهللا ާސުންނަތްާهللا ާވަޞައްލަަމގެ އަލަޙި

ވ ހިނދު،ާޙަދީޘްާޢިލްމުންާމަތީާތަޢުލީމްާޙ ސިލުކުރައްވަިއގެްނާހުންނެވިާބޭފުޅަކަށްާ

ާކަމެއް.ާ ާުއފ ކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާވ ކަން ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ޝުޢައިބު

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާހަމައެއ އެކު ާރައީސް، ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި ރި

ާތެރެއިންާ ާޢ ންމުންގެ ާފަދައިން ާއެފ ހަގަކުެރއްިވ ާއަސްލަމްވެސް  2310މުޙަންމަދު

ާދެނެވަޑަިއގަންނަވ ާ ާރަނގަޅަްށ ާއިޙްސ ސްަތއް ާޢ ންމުންގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާކަންކަންާ ާޤ ނޫނުގެ ާޝަރީޢަތ އި ާއިތުރުން ާޭއގެ އެހެންނަމަވެސް،

ާބޭ ާދެނެވަަޑިއގަންނަވ  ނޑުމެންނަށްާޝުޢައިބުާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ  ާއަުޅގަ ފުޅެްއކަން

ާކޮމިޓީންާ ާހަމައެއ ެއކު، ާއަިދ ާއެބައިނގޭ. ާބަލ ލުމުން ާވަަނވަރު ޢަބްދުއްރަޙްމ ންގެ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާކަންކަމަށް ާބައްލަވ ަފއިހުރި ާދެްއވުމުަގިއވެސް ާދެއްވި  2315މ ކްސް

ާބޭފު ާޤ ބިލު ާއެކަީށގެްނވ  ާމިކަމަށް ާއެމަނިކުފ ނަކީ ޅެއްކަންާރިޢ ޔަތްކުރ ހިނދު،

ާއަރިހުންާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންކަމުން، ާއެަބއިނގޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާނިންމެވިގޮތަށް ާކޮމިޓީން ާއެދެނީ 31ާާއަޅުަގނޑު ާމަތިން 2537ާއިންަސއްަތއަށްވުރެ

ާމިވަނީާ ާހުށަހަޅ ފައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކޮމިޓީން ާލިބިަވޑަިއގެން އިންސައްތަ

ާފެނިވަ ާޖުޑީޝަލްާއެބޭފުޅުންނަށް ާޢަބްދުްއރަޙްމ ން ާޝުޢައިބު  2320ޑަިއގަންނަވައޭ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢަްއޔަންކުރަން. ާކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް

ާޖެހޭާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހަވ ލުކުިރއިރު ާއެމަސްޢޫލިްއޔަތު އެކޮމިޓީައކަށް

ާކޮމި ާެއހެންކަމުން، ާއިތުބ ރެއްކުރަން. ާމަސައްކަްތޕުޅަށް ޓީންާއެބޭފުޅުންެގވެސް
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ާޖުޑީޝަލްާ ާނަންފުޅު ާޢަބްދުއްރަޙްމ ންެގ ާޝުޢައިބު ާއޮްތގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއ

ާވ ހަަކާ ާތ އީދުކުރ  ނުޑެވސް ާއަުޅގަ ާޢައްޔަންކުރުމަށް ާކޮމިޝަނަށް  2325ސަރވިސް

ާދަންނަވަމުންާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޖުާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާކޮމިޝަނަށްާ`. ާސަރވިސް ާޑީޝަްލ

ާރިޕޯޓަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާކޮމިޓީން ާހޮްއވެވި ާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރަކު

ާރައީސް،ާމަޖިލީހުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ   2330އަޅުަގނުޑވެސް

ާއެކޮ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާހޮިވ، ާމިކުރަނީާކޮމިޓީއެއް ާހަވ ލު ާއެމަސަްއކަތް މިޓީއ އި

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާަބދަލުގައި ާކުރުމުގެ ާއެކަންތައްަތއް ާމަޖިލީހުން ާމުޅި މިމަޖިލީހުގެ

ާގެނަސްާ ާމިމަޖިލީހަށް ާނިންމ ، ާކޮށް ާޮކމިޓީއަކުން ާުކޑަ ާމަަސއްކަތް އެކުރި

ާޤަބޫލުކުރަ ާއަޅުަގނޑު ާައވަސްކުރުމަށްޓަަކއިކަން ާފަސޭހަކޮށް .ާ…ންއެކަންތައްަތއް

ާގިނަ ާވަރަށް ާކޮމިޓީްނ ާރައީސް، ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރަްއވ . ާމަސައްކަްތތަކެއް  2335ގުނަ

ާބަލ ލުމުންާ ާރިޕޯޓް ާމި ާހޭދަކުރައްވ ަފއިވ ކަން ާެއކަމަށް ާވަގުތުަތކެއް ާގިނަ ވަރަށް

ާއެބޭފުޅުންާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާެއހެންކަމުން، ާއެަބއިނގޭ. އަޅުަގނޑަށް

ާމަަސއްކަތުާ ާބުރަ ާއެބަޖެހެއޭ.ާއެކުެރއްވި ާވަޒަްނވެސްކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަގު ެގ

ާ ާިރޕޯޓްގަިއާފ ހަގަކުަރއްވ ަފއިއެަބވޭ ާހަމައެއ އެުކާކޮމިީޓގެ އިންަސއްތައިްނ31ާާއަދި

ާ ާނުނީ ާސަރިވސ31ާާްމަތި ާޖުޑީޝަލް ާބޭފުޅުން ާހޯއްދަވ ަފއިވ   2340އިންަސއްަތ

ާއެ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ކަމަށް. ާޢައްޔަންކުރެްއވުަމށް ނޑުާކޮމިޝަނަށް ާއަުޅގަ ގޮތުން

ާ ާހިމެނިފައިވ  ާރިޕޯޓްގަިއ ާމި ާއައްަޝއިުޚ3ާާބަލައިލ އިުރގައި ާތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ

ާއަދަދަށްާ ާެއ ާބޭފުޅަކަށް ާއެްއވެްސ ާއެހެން ާފިޔަވަިއ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ޝުޢައިބު

ާނޫނީާ ާމަޖިލީހަށް ާއެ ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާެނތުމުން، ާލިބިވަޑަިއގެންފައި މ ކްސް

ާބޭފުޅެއްެގާާއެކޮމިޝަނަށް ާޤ ބިލު ާެއންމެ ާއަޢުލ ކަންބޮޑު ާއެންމެ  2345ޢައްޔަްނކުރުން

ާތ އީުދާ ނޑުެގވެސް ާައޅުގަ ާފ ހަގަކުރެވޭތީ، ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ާޝުޢައިބު ގޮތުަގއި

ާރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ާއޮތްވ ހަަކ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ންއަްށ ޝުޢައިބު

ާއަޅުާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަެއއ ެއކު ާކަމެއްެވްސާއަޅުަގނޑު ާހިތ މަކުރ  ނޑު ގަ

ާިމާ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާކޮމިޓީއަްށ ާަނގ  ާކޮމިޓީއެއް ާމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ާތެރެއިްނާ ނޑުަތކުެގ ާމިންގަ ާބައްަލވަްނވީ ާއެަކންތައްތައް ާއެބޭފުޅުން  2350ހަވ ލުކުރަނީ
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ާބޭފުޅުންާ ާޤ ބިލު ާކަމަށް ާސ ފުކޮށް، ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާސ ފުކުރަްއވަންޖެހޭ ބައްލަވ ،

ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާހަވ ުލކުަރނީ. ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޒިންމ  ާގެނައުމުގެ މަޖިލީހަށް

ާކުަރއްވ ާ ާކޮމިޓީތަކުން ާއެފަދަ ާއެކޮމިޓީތަކުްނ، ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ހިތ މަޔ އެކު

މަސައްކަތްާމިއަުދާައޅުަގނުޑމެންނަށްާމިމަޖިލީހުންާބަލައިނުގަނެިވާމަދުންނަމަވެސްާ

ާއެ ާެގއްލިގެންދ ީތާދޫކޮށްލެވެމުންދ ކަން. ާޙައްޤުތަކެއް ާރައްޔިތުންގެ ާސަބަބުން  2355ކަމުެގ

ާމިއީާ ާިހތ މަވެސްކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާހައިޞިްއޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ މިމަޖިލީހުގެ

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާމިދައްކަނީ ާއަބަދުވެްސ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންބޮުޑވ ކަމެްއ. އަޅުަގނުޑ

ާއެ ާނުލެވިގެން ާކަންކަމަށް ާބޭފުޅުން ާތަޢުލީމީ ާވ ހަކަ.ާޤ ބިލު ާޝަކުވ ގެ ކަމުެގ

ާޤ ބިލުާ ާކަންކުރ ގޮަތކީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަނެްއކޮޅުން ާޭއގެ އެހެންނަމަވެސް،

 2360ތަޢުލީމީާބޭފުޅުންާކޮމިޓީތަކުގެާރިޕޯޓްތަކުަގއިާހިމަނުއްަވއި،ާެއކަންކަންާމިމަޖިލީހ އިާ

ާޢައްޔަންކު ާމި ާމަޖިލީހުން ާއެއްލ ލ  ާބޭފުޅުން ާޤ ބިލު ާއެންމެ ާއައުމުން ރަީނާހަމައަށް

ާމިހ ރުާ ާއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާބޭފުޅުން. ާނ ޤ ބިލު ާމ  އެއަްށވުރެ

ާހަރުދަނާ  ާޒިންމ ދ ރު ާެއއަށްވުރެ ާކަްނތައްތަުކގައި ާކުރ  އަޅުަގނޑުމެން

ާނުރުހޭާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހަރެއްގަިއ ާކުރަން. ާކަންތައްތައް ާމަްއޗަށް އުސޫލުތަެކއްގެ

ާއެހެ ާހުރެދ ނެ. ާއޭގެތެޭރގަިއ ާަޤއުމީާމީހަކު ާއެއީ ާނުރުހުން ނުޑ ާއަުޅގަ  2365ންނަމަވެސް،

ނޑުމެްނާ މަޞްލަޙަތުާނޫނީާރައްޔިތެއްެގާޙައްޤުާއެއްލ ލަންޖެހޭާކަމެއްކަމުގައިާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާކުރަންެޖހޭނީ ާއެކަން ނޑުމެން ާައުޅގަ ާނުވ ނެ. ޤަބޫލުކޮށްގެން

ާެއއަ ާނ ންނ ނެޮގތަކަށް ާއުނިކަމެއް ާަޙްއޤަށް ާަރއްޔިެތއްގެ ށްވުރެްނާއެްއވެސް

ާއެވ ހަކަވެްސާ ާފެންނ ތީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމަށް ާއެކަންތަްއ ޒިންމ ދ ރުކޮށް

ާއެވ ަހަކާ ާގޮތުން ާއިޙްތިރ މްކުުރމުގެ ާަވގުތަށް ނުޑ ާއަުޅގަ  2370ދަންނަވ ލަން.

ާހުށަހެޅިފައިވާ  ާމި ާމިއަުދ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާއެގޮތުން ކުރުކޮށްލ ނަން.

ާވޯޓަށް ާހަމަެއަކނި ާކަމަށްާާނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިން ާކުރެވޭނެ ާމިކަންަތއްތައް ައއްަސވ 

ނޫނީާއެއަްށވުރެންާމަތިންާހޯއްދަވ ފަިއވ ާހަމަެއކަިނ31ާާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާ%

ާަނންފުޅުކަމަށް.ާެއގޮތަްށާ ާއެބޭފުޅ ގެ ާކަމަށްވ ތީ ާޢަބްުދއްރަޙްމ ން ާޝުޢެއިބް ބޭފުޅަކީ

ާތ އި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގެންދިއުމަށް ާއެކަންަތއްތައް ާވ ހަަކވެސްާނޫންގޮތަކަށް  2375ދުކުރެވޭ

ާދަންނަވ ލުމަށް.ާދެއްވިާފުރުަޞތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ
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ާޢައްސަލ މްޢަލަާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާވަރަޙްމަތު`. ާިއކުމް ާޝުކުރިްއޔ ާވަަބރަކ ތުهللا .ާ

ާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާމ އްދ ގ512ާެޢިއްޒަތްތެރި ދަށުން،ާާަވނަ

ާތެރެއިންާ ާޢ ންމުންގެ ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާޖުިޑޝަލް ާދަށުން ާ)ޅ(ާގެ  2380މ އްދ ގެ

ާމަޖިލީހުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހޮވުމަށް ާމެންބަރަކު ާތެރެއިްނ ާރައްޔިތުންގެ ޢ ންމު

ހޮވ ލިާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތަށްާއަޅުަގނުޑވެސްާޝުކުރުދަންަނވަން.ާއ ދެ،ާޖުޑިޝަލްާ

ާޢ ން ާކޮމިޝަނަށް ާވަރަށްާސަރވިސް ާމެންބަރަކީ ާހޮވޭ ާރައްޔިތުންތެރެއިން މު

ާބޭފުޅަކަށްާ ާލޯބިކުރ  ާކަންތައްކުރުމަްށ ާއިންޞ ފުން ާޢިއްޒަތްތެިރ ާވަރަށް އަބުރުވެރި

ާނިންމެވުމަީކާ ާނިންމަވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީން ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގަިއ ނޑު ާއަުޅގަ  2385ވ ންޖެހޭނެ.

ާ ާކޮމިޓީން ާނިންމެވުމެއް. ާއިންޞ ުފވެރި ާލިބިަވޑަިއގެންާޮޕއިނ2537ާްވަރަށް ޓް

ާޝުޢެއިްބާ ާޮހިވވަޑަިއެގންފައިވ  ާވަނައަށް ާއެއް ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ޝުޢިބް

ާޝުޢެއިްބާ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާބޭފުެޅއް. ާއަބުރުވެރި ާވަރަށް ޢަބްދުއްރަޙްމ ނަކީ

ާތަޖުރިބ ކ ެރއް.ާ ާމަސަްއކަތްކުރަްއވ ފައިވ  ާދ އިރ ަގއި ާޖުޑިޝަލް ޢަބުއްރަޙްމ ނަކީ

ާއަުޅގަ ާރ އްޖޭގެ ާޤ އިމުކުރުމުގެާއ ދެ، ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާރ އްޖޭގެ ާމިދެންނެވީ  2390ނޑު

ާޢަބްދުއްރަޙްމ ނަކީާ ާޝުޢެއިބް ާއ ެދ، ާވ ހަކަ. ާމަސައްކަތްކުުރއްވ ފައިވ  ދ އިރ ަގއި

ާހަމައެފަދައިންާ ާީވހިނދު ާުއސްތ ަޒކަށް ާމަަސއްކަްތކުރަްއވ ފަިއވ  ާދ އިރ ގައި ތަޢުލީމީ

ރ ަގއިާމަސައްކަްތކުރަްއވ ފަިއވ ާވަރަްށާޝުޢެއިބްާޢަބްދުއްރަޙްމ ނަކީާހިންގުމުގެާދ އި

ާދ އިރ ާ ާޖުޑިޝަލް ާމިދައްަކނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާހިންގުންތެރިެއއް. ކުޅަދ ނަ

ާބޭނުންވ ާ ާބ ްއވަން ާބުރަނުވެ ާއަަތކަށް ާވަކި ާދ އިރ  ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ  2395ރ އްޖޭގެ

ާ ާމިނެގޭ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިއަދު ާއެހެންކަމަްށވ ނަމަ ވޯޓުަގިއާވ ހަކަ.

ނޑުާ ވަރަށްާރަނގަޅަްށާއެކަންާިދެވހިާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާެފނިގެންދ ނެ.ާއަުޅގަ

ާމިާ ާލިބިވަޑަިއގެން ާމ ކްސް ާމަތީ ާމިހ  ާކޮމިޓީން ާވ ހަކަައީކ ާމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ާޭއގެާ ާދ ންޖެހިއްޖެކަމަށްވ ނަމަ ާބޭރަށް ާފެއިލްވެަވޑަިއގެން ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަ ާނުވެއޭ.ާމ ނައަކީ ާބ ްއވ ކަްށާބޭނުންފުޅެއް ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާމަޖިލީހުން  2400ތްތެރި

ާއަަތކަްށާ ާވަކި ާދ އިރ  ާޢަދުލުއިންޞ ފުގެ ާރ އްޖޭަގއި ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާނިންމ ާ ާކަންތައްތައް ާބުރަނުެވ ާމީހަކަށް ާވަކި ާބުރަނުވެ ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި ބުރަނުވެ

ނ ާއަޅުގަ ާބޭްއވޭީނ ާސަރވިސްާދ އިރ ެއއްެގގޮުތގައި ާޖުޑިޝަލް ާދަންނަވ ނީ ޑު

ާބޭބޭފުޅުންނަށްާ ާއިންޞ ފުވެރި ާޢަދުލުވެރި ާމެންބަރުންނަކީ ާިތއްބަވ  ކޮމިޝަންގައި
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ާއަަތކަްށާ ާވަކި ާހަމަގަިއމުވެސް ާމުއްތަޤިއްލުކުރެވޭނީ ާކޮމިޝަން ާއ ދެ،ާމި  2405ވެގެންނޭ.

ާނުދ  ާދަށަށް ާނުފޫުޒގެ ާބ ރުަތކެްއގެ ާވަކި ާނުެލނބޭ ާފަރ ތަކަށް ާަވކި ނެފަދަާބުރަނުވ 

ާދެކެން.ާއ ދެ،ާ ނޑު ާައޅުގަ ާތިއްބަަވިއގެންކަމަށް ާމިފަދަާކޮމިޝަންތަކުަގއި ބޭބޭފުޅުން

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާދުވަސްވަރު ާދިޔަ ާހިނގަމުން ާަމސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާމި އަޅުަގނޑު

ާކޮންމެވެްސާ ާޢަބްދުއްރަްޙމ ނުގެ ާޝުޢެއިބް ާވ ހަކަައކީ ާދިޔަ އަުޑއިވެމުން

ާއަޅު ާވ ހަކަ. ާއުޅޭ ާވަރަކަށްާމައްސަލަެއއް ާކޮންމެވެސް ާގުޭޅގޮތުްނ ާމިކަމ   2410ަގނޑު

ާޢަބްދުއްރަޙްމ ނަކީާ ާޝުެޢއިބް ާމިވ ގޮތަކީ ާސ ފުކޮށްލިއިރު ާސ ފުކޮށްލިން. މަޢުލޫމ ތު

ާ ާނަންބަރު ާކޯުޓ ާދުވަްސވަެރއްަގއި ާބޭފުޅެއް.7ާާއެއް ާހުންނެވި ޤ ޟީއަކަށް

ާ ާނަންބަރު ާކޯޓު ާނަންބަރ2ާުއެދުވަްސވަރު ާކޯޓު ާނެތިގެން ާޤ ޟީައކު ގ2ާާެާގައި

ާހުންނެވިާ ާވަޑަިއގެން ާޙަވ ލުެވވަަޑއިގެްނ ާޢަްބދުއްރަޙްމ ން ާޝުޢެއިބް މަސައްކަތްތަކ 

ާމައްސަަލއެއް.ާ ާިޒނޭގެ ާަމއްސަލަައކީ ާުހށަހެޅުއްވި ާކޯޓަށް ާމި  2415ދުވަސްވަުރ

ާޖަސްޓިސްާ ާއޭރުެގ ާލިޔުްއިވ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ާޝުެޢއިްބ މިމައްސަލައިަގއި

ާމަނިކު ާތިމަން ާލިޔުއްވި ާމިނިސްޓަރަށް ާޢުޤޫބ ތުގެ ާޤ ނޫނުލް ާއެބަފެނެއޭ 51ާފ ނަށް

ާފެންނަކަމަށް.ާ ާޙުކުްމކުރަން ާރަޖަމްކުރަން ާމިމަްއސަލ ގައި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުގެ 51ާާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑު ާބަލައިލިން. ާމ އްދ ވެސް ވަނ51ާާަވަނަ

ާޙަ ާހުރި ނަޑެއޅިގެން ާކަ ާޝަރީޢަތުގައި ާއިްސލ މީ ާމިއޮންނަނީ  2420އްދުތައްާމ އްދ ގައި

ާޝަރީޢަތުގައިާ ާއިސްލ މީ ާބުނެދީފައި ާމިއޮންނަނީ ާރީއްޗަށް ާވަރަށް ފިޔަވައި

ާކުށަކަށްާ ާކޮންމެ ާބަޔ ންވ  ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާފިޔަވައި ާޙައްދުތައް ާހުރި ނަޑއެޅެން ކަ

ނޑަައޅ ާއަދަުބކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާމިއިްނާ ދޭންވ ނީާމިާޤ ނޫނުގަިއާެއާުކށަކަށްާކަ

ާޝަރީ ާއިސްލ މީ ާއެހެންާއެބައެނގޭ ާފިޔަވައި ާޙައްދު ާހުރި ާަކނަޑއެޅިގެން ޢަތުގައި

 2425ާޢަދަބުތަކަށްކަން.

ާ

ާވަގުތު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނަޑއެޅެންެޖހޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާއެގޮތަށްާއަބަދުާކަ
 2430ާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް ާަމސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ަގއ59300ާާިޝުކުރިއްޔ 

ާ ާފަށ ނީ ާއަލުްނ ާމަސަްއކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއޮންނަނީ. ަގއި.5300ާާނިންމ ލަން

ާގެންދ ނީ.ާ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަްތ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހިސ ބުން އެހެންވީމަ،

 2435 ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާާ

 

 ]ށ00:11ާާްނ00:11ާާްކޮޅުާހުސްވަގުތުާ[

 

ާ

ނޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާގެންދަން. ާކުރިއަްށ ާފަށަިއގެން ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން .`2440 

ާވ ހަކަފުޅުާ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ އެންމެފުރަތަމަ

ާނިންމ ލެއްވުމަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވަން.ާާ

 

ާގެންދިޔަާެމންަބރުާނ ިޒމްާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެ ާދަންނަވަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުލްއުޤޫބ ތުގެ ާކުރައްވަްނ51ާާވ ހަކަައކީ ާޙުކުމެއް ާޙަވ ލ ީދ ާމ އްދ އ އި  2445ވަނަ

ާވ ހަކަ.ާ ާލެއްިވ ާމިނިސްޓަަރށް ާޖަސްޓިސް ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ޝުޢައިބު

ާޤ  ާޝަރީޢަތުގައ51ާާިނޫނުލްއުޤޫބ ތު ާއިސްލ މީ ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަަނ

ާކޮންެމާ ާބަޔ ންެވގެންވ  ާމިޤ ނޫނުގައި ާފިޔަަވއި ާހައްދުތައް ާހުރި ނަޑއެިޅގެން ކަ

ާއެހެންކަމުން،ާ ާއަދަުބކަމަށް. ނަޑއަޅ  ާކަ ާއެކުށަކަށް ާމިޤ ނޫނުގައި ާދޭންވ ނީ ކުށަކަށް

ާގު ާލިޔުއްުވމ އި ާމިހެން ާޖަވ ުބގަިއާއެމަނިކުފ ނު ާމިނިސްޓްރީގެ ާޖަސްޓިސް  2450ިޅގެން

ާއެމަނިކުފ ނުާ ާެއހިސ ބުން ާނުކުރެއްވޭނެކަމަށް. ާޙުކުމް ާެއގޮތަށް ާވަނީ، ވިދ ޅުވެަފއި

ާމިމައްސަލަށްާ ާދެން ާދޫކޮށްލެްއވީ. ާއެމައްސަލަށް ާނުބައްަލވ  އެމައްސަަލއެއް

ާމީގައި ާއެހެންަކމުން، ާޤ ޟީއެއް. ާއެހެން ާކޮންެމވެްސ ާވަނީ މިހ ރުާާނިންމަވ ފައި

ދިވެހިންާބޭނުންވެގެންާމިއުޅެނީާއިސްލ މީާޝަރީޢަތ ާއެއްގޮތަށްާޙުކުމްތައްާކުރަން.ާ

ާޖުޑީޝަްލާ ާޢަބްދުްއރަޙްމ ނަކީ ާޝުޢައިބު ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނުޑ  2455އެހެންކަމުން،

ާޤ ބިލްާ ާއެންމެ ާހޮއްވަން ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާޢ ންމުން ާކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް

ާޅ ކަަމށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.އެންމެާރަނގަޅުާެއއްބޭފު

ާ
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ާދެންނެވިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފަށަމުން ާމަސަްއަކތް ނުޑ ާއަުޅގަ ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއޮތީ.ާ ާނިންމ ފައި ާއޭރު ާއަރުވަން ާފުރުޞަތެއް ާބައިގަޑިިއރުގެ ާމިކަމަށް  2460ފަދައިން

ާފުރުޞަ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަުރވ ާއެހެންވީމ ، ާފުރުޞަތު ާމިގޮުތން ާމިއަރުވަނީ ތު

އެންމެފަހުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާސަމީރު.ާ

ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  2465ާޝުކުރިއްޔ 

ާޖުޑީޝަލ516ާާްާއްެކވުން:ސަީމރުާވ ހަަކދެ ާތެރެއިން ާޢ ންމުންެގ ާގޮތުގެމަތީން ާަގއިވ  ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިޢުލ ންކުރެއްވުމ އިާ ާޢައްޔަންކުރެްއވުމަްށ ާމެންބަރަކު ާކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް

ާބޭފުޅުންކޮޅެއްާ ާއެކަށޭަނާޤ ބިލު ާކަމަށް ާތެރޭަގއި ާބޭފުުޅންގެ ާކުރިމަތިލެްއވި ގުިޅގެން

ާއެްއޗެހިާހަމައެާާލައްވ ަފއިވޭ.ކުރިމަތި ާަމޢުލޫމ ތ އި ާއެބޭފުޅުްނގެ އ އެުކގަިއ،

ާބަލާ  ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެ ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ ާނުވަަތ  2470ތައްޔ ރުކުރުމަށްޓަަކއި

ާމަސައްކަތްޕުޅުްނާ ާއެ ާކޮމިޓީގެ ާުކރެއްވުމަށްފަހުަގއި ާއިންޓަރވިއު އެބޭފުޅުންގެ

ާެއްއބޭ ާކޮންެމވެސް ާޭއގެތެރެއިން ާެވގެންދިޔައީ ާމަތީާނަތީޖ އަކަށް ާއެންމެ ފުޅަކު

ާއަޅުަގނުޑާ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން. ާޝުޢައިބު ާއައްަޝއިޙް ާޯހއްދަވ ފަިއވަނީ މ ކްސްއެއް

ާއަންނައިުރާ ާގޮްސގެން ާވޯޓަކަށް ާމަޖިލީހުން ާރައްިޔތުންގެ ާމީގެތެެރއިން މިވަގުތު

ާއަްއޝައިޙްާޝުޢައިުބާޢަބްދުއްރަްޙމ ނަށްާމިޢިއްޒަތްތެރިާ  2475އަޅުަގނުޑާއުންމީދުކުރަނީ

ާހަމަެއއ ެއކުަގއި،ާމަޖިލީހު ާެދްއވ ނެކަމުަގއި. ާއެއްބ ރުން ާތ އީދ  ާފުރިހަމަ ގެ

ާމީގެތެރެއިންާ ާމަޤ މަކަށް ާމިފަދަ ާބޭނުންވަނީ ާފ ަހގަކޮށްލަްނ އަޅުަގނޑު

ާއޮތްކަްނާ ާމަްސޢޫލިއްޔަތެއް ާޒިންމ އަކ  ާވަރަށްބޮޑު ާބޭފުޅެްއގެ ވަަޑއިގަންަނވ 

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއެއީާާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަގުުތވެސްާހަނދ ނަށްާގެންނެވުމަށް

ާަޙއްޤުތަކ ިއާ ާއަސ ސީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮތުެގމަތީން  2480ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ 

ާ ާބ ބުގެ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގ93ާާމިނިވަންކަމުގެ ާބަޔ ްނކުރ  ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމަޙުރޫމްާ ާޙައްޤަކުން ާއަސ ީސ ާސަބަބުން ާޚިޔ ލެއްގެ ާފ ޅުކުރ  މިނިވަންކަމުގެ

ާގޮތްތަކެާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާކުރެވޭނެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާޮއވެެގންނުވ ނެ. އް

ާހުދޫދުގެތެރޭަގިއާ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވ ންޖެހޭނީ ާކޯޓުތަްއވެސް ޝަރުޢީ

ާ ާބަެއްއގެ ާއެބޭފުޅުންާގޮތުާމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވ  ާނޫނިއްޔ މު ާއެހެން  2485ގައޭ.
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ާލިބި ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާނުވ ނެ ާހީފުޅުކުރަްއވަިއގެން ާހުރިހާ އެްއގޮތަކަްށވެސް ދޭ

ާއަދިާ ާޯކޓުތަކުންކަމަށ އި ާހަމައެކަނި ާލިބިދޭނީ ާޙައްުޤތަކެއް ާހުރިހ  ރައްކ ތެރިކަމަކ 

އެކޯޓުތަުކގެާޤ ޟީންނަށ އިާެއކަންާކަމުަގއިާއިސްކޮްށާުއޅުްއވ ާފަރ ތްތަކަށްާކަމަށް.ާ

ާއަދ ކުެރއްވުުމގަިއާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ާމިފަދަ ާހިތްއޮތީ ާއުންމީދުކުރ  އަޅުަގނޑު

ާމަސްޢޫލިއްޔަުތާޖުޑީޝަ ާޒިންމ އ އި ާފުރިހަމަ ާކޮމިޝަންގެ ާސަރވިސް  2490ލް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއަދި ާނުވަތަ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ާއައްަޝއިްޙާޝުޢައިބު އަދ ކުރެްއވުމުަގއި

ާމިދަންނަވަނީާ ނޑު ާައޅުގަ ާެވގެންދ ނީ. ާއެގޮތަށް ާއެބޭފުޅ ކަމަށް އުންމީދުކުރަނީ

ާފަރ ތެއް ާލިބިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާމ ކްސް ާމިހ ރުވެްސާއެންމެމަތީ ކަމަްށވ ތީވެ.

ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ ާބަލ ލ އިރުަގއި ާކަންަތއްތަކަށް ާބައެއް ާހިނގ ފަިއވ  ޖުޑިޝަރީގައި

ާކަންބޮޑުވޭ.ާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑުެމން ާރޫލިންގައކ މެދު ާނެރެފައިވ  ާކޯޓުން  2495ސްޕްރީމް

ާދީފައިވ ާ ާސަރވިްސާކޮމިޝަނަށް ާަކނަޑއެޅިގެްނާޖުޑީޝަލް ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ އެއީ

ާކޮމިޝަންެގާޙައްޤުތަ ާަސރވިސް ާުޖޑީޝަލް ާއެއީ ާބަެއއް ާތެރެއިްނ ުކގެ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާކޮމިޝަންެގ ާސަރވިްސގެ ާޖުޑިަޝލް ާބަލ  ވަަނ95ާާބައެއްނޫންކަމަށް

ާ ާެއބޭފުޅުންގެ ާކޯޓުން ާސްޕްރީމް ާއޭރުގެ ާއުވ ެލްއވުމަށްޓަކައި ޖަޖުްނ1ާާމ އްދ 

ާނިންމެވުމެ ާހިތ މަހުރި ާިނންމެވުމަކީ ާނިންމ ފައިވ  ނޑުާއަމިއްލައަށް ާއަުޅގަ  2500އްކަމަށް

ާިދވެހިރ އްޖޭެގާ ާވ ހަކަެދއްެކވުމަށްޓަކައި ާޑިފެންސްގައި ާއެކަމ  ާސަބަބަކީ، ދެކެނީ.

ާފުރުޞަތުާ ާވ ހަަކދެއްކުމުގެ ާހުށަހަޅައިގެން ާއެަމްއސަލަށް ާރަްއޔިތަކަށް އެްއވެސް

ާއޮފްާ ާޑިޕ ރޓްމަންޓް ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަަނީކ ާޖުީޑޝަލް ާއުވ ލ  ާއެމ އްދ  ނުދީ

ާއެޑް ާސްޕްރީމްާޖުޑީޝަލް ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާހަމައެކަނި ާއެއީ މިނިސްޓްރޭަޝނަކީ،

ާދިމ ވ ާ ާއޮތުމުން ާިމހެން ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ާކަންތައްތައް ާހިނގ  ާދަށުން  2505ކޯޓުގެ

ާކޯޓެްއކަމަށްާ ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާކޯޓަކީ ާކޮންމެ ާއެބަހުރި މައްސަތަކެްއވެސް

ނޑުމެާ.އޮންނައިރު ާއަުޅގަ ާމިއ ެއކުަގއި ާހަމަ ާމިދަނީާއަދި ާފެނިގެން ންނަށް

ާތިއްެބވިާ ާކުރަްއވަން ާމަސަްއކަތްޕުޅު ާޤ އިމްކުރެްއވުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞ ފު

ާދަށުންާ ާޒިންމ ގެ ާފުރިހަމަ ާއެބޭފުޅުްނގެ ާޢަދުލުވެރިކަމ އި ާއެބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުންނަކީ

ާހަމަގައިމުވެްސާ ާެއބަޖެހޭ. ާވ ން ާބައެއްގޮުތަގއި ާޑިސިްޕލިން ާވަރަށް  2510އެބޭފުޅުންނަކީ

ާއިނގޭތޯ.ާޖުޑީ ާނިންމ ލަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮިމޝަނަކީ.. ާސަރވިސް ޝަލް

ާކަންތައްތަކެްއާ ާބައްލަވަންޖެހޭ ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިްސ ޖުޑީޝަލް



 94 

ާޓީީވެގާ ާރެއަކުވެސް ާިއހަށް ާމިދިޔައީ ނޑިގެން ާކެ ާދ ދިފަހުންވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާސްޓޭޓް ާބޮޑު ާހަމަ ާޕޮލިޓިކަްލ ާައޅުަގނުޑމެންގެޒަރީޢ އިން ދެްއިވާާޖަޖަކުާމަންޓެްއ

ާއެބޭފުޅުންެގާ ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ،  2515ތަން.

ާނެރުްއވަންވ ނީ.ާ ާކަންތަްއތައް ާކޮމިޝަނުންނޭ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ފަރ ތްޕުޅުން

ާއެބޭފު ާވ ނީ ާތިއްބަވަން ާތެރޭގައޭ.އެބޭފުޅުން ާހުދޫދުގެ ާޤ ނޫނީ ޝުކުރިްއޔ ާާޅުންގެ

ާސް.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ާ

ާަދއްަކވަްނާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަފުޅު ާރިޕޯޓ މެދު ާމެންބަރު.ާމިހ ހިސ ބުން ާޢިްއޒަތްތެރި  2520ޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާކުރިން ާދިއުމުެގ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ާހަަމވީ. ާވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާކޮ ާމިހ ރު ާވަނީ ާޤަސްދުކޮށްފައި ާއަހަން ާޯވޓަށް ނޑު ާއަޅުގަ މިޓީންާދަންނަވ ލ ނަން

ާެއވ ާ ާރިޕޯޓްގައި ާއެ ާތަރުތީބުން ާހުރި ާފޮނުއްވ ފަިއވ ގޮތަށް ާރިޕޯޓް ދިރ ސ ކުރަްއވ 

ާވޯޓަށްާ ާއެހެންވީމ ، ާވަނީ. ާޤަސްދުކޮށްފައި ާއަހަން ާވޯޓަްށ ނޑު ާއަޅުގަ ތަރުތީބުން

ާިނޒ މ ބެހޭާ ާއަޅުަގނޑު ާކުރިން ާޖެހުމުގެ ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ  2525ދިއުމުގެކުރިން

ާމަނިކަށްާއަރުވަން.ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރު

ާ

ާާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާަރއީސް.ާާއަުޅަގނޑު  2530ާޝުކުރިއްޔ 

ާގޮތުގެމަތ23ާީާާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ  ާގަިއވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ.ންވަނަ އ ދެ،

ާދެޭވގޮތް.ާ ާވޯުޓ ާމަޖިލީހުގަިއ ާއެބަޮއވޭ ާަކންތައްތައް ާވޯޓުދިނުމުގެ މިވ ގޮތުން

ާއިލެކްޓްރޯނިްކާ ާމިއިނދަ ާދިނުމަށް ާމިވޯޓު ާފަހުން ާމިހ ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެބޭފުޅުްނާ ާފިއްތަވ  ާއެަބ ާމެދަށް ާބޭފުޅުން ާބައެްއ ާވޯޓުދެޭވއިރުަގިއ ާމި މެޝިނުން

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާމެދަށް ާަބއިވެރިުނވ ންކަމަށް. ާވޯޓުަގއި ާއެބޭފުޅުން  56ާ2535ފިއްތަވަނީ

ާއިނދެޖިއްޔާ  ާނުފިތ  ާފިތަކަްށ ާެއްއވެސް ާވިދ ޅުވޭ ާމަޖިލީހުގަިއ ާރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ާރައީްސާ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ، ާބެލެވޭނޭ. ާަބއިވެިރީވކަމަށް ާވޯޓުަގއި ނޫނިއްޔ 

ާދެއްވު ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއ ާމިކަމުގައި ާމަޢ ފުކުރައްވ ތި ާވަރަށްބޮޑަްށ ްނއެދެން.

ާބައިވެރިުނވ ންކަމަށްާ ާޯވޓުަގިއ ާަބއެއްފަހަރު ާތިއްބެވުމ އެީކގައި. މެންބަރުންވެސް



 95 

ާދިންާ ާެއއްގޮަތކަށް ާވޯުޓާކޮންެމެވސް ާފިއްތަަވއިފިއްޔ  ާފިއްަތވ .ާމެދަށް ާއެބަ  2540މެދަށް

ާފެންނ ތީވެ. ާއަޅުަގނޑަށް ާގުނަމުންދ ކަމަށް ާމިކަމ މެދުާާމީހެއްކަމުގައި އެހެންވީމ ،

ާއެްއޗެއްާވިދ ުޅވެާދެްއވުމަށްާމިދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

 2545ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާއެބަާާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ާބައްލަވ ަލއްވ ަފއި ާއަމީންޢ ންމު ާގުޭޅގޮތުން ާކަންތަކ  ާވިދ ޅުވި ާތިޔަ ދެންމެ

ާސ ފުވެާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާދެއްވީމަ ާދެްއވ . ާ)ވަޖަވ ބެއް ާދ ނީ. ާގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ގެން

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭ

 2550ާއަސްލަމް.ާ

ާ

ާާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމިެނގީާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

519ާާާސްަލމްާމުޙަްނމަދުާއަ ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމަނިކުފ ނ4ާާުވަނަ ާމިހ ރު ާބ ޭއ ާމިވ ގޮތަށް  2555ާަގއި

ާއުފެދޭތީވެ.ާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެސުވ ލު ާކުރައްވަނީ. ާތިޔަ ާޢަމަލު ާމިމައްސަަލިއަގ ނިންމަވައިގެން

3ާތުގެމަތީންާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގަިއާމިވ ާގ519ާޮއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާ

ާކޮމިޓީމެންބަރުން ާގެ ާކޮމިޓީން ާއެހެންވީމ ، ާެނިގ ާބުރަެއއް މަސަްއކަތްތެއްާާވަރަްށ

ާކޮމިޓީންާ ާލިބިދީގެން ާމ ކްސްތަކެްއ ާކުރެްއވުމަށްފަހު ާދިރ ސ ތަކެއް ކުރެއްމަށްފަހު

ާތެރެއިންާ ާބޭފުޅުންގެ ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި ާކޮމިޓީން ާއ ެދ، ާނިންމަަވއިގެން  2560ވަިކގޮތެއް

ާމިވަ ާހޮްއވަަވިއގެން ާވަނިކޮްށާއެއްބޭފުަޅކު ާނިންމަވ ފައި ާއެގޮތަްށ ާކޮމިޓީން ަޑއިގަތީ.

ާވޯޓަށްާ ާތަރުތީބަކުން ާއެއް ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާމިހުރިހ  ާނިންމެވީ ާތިޔަ މަނިކުފ ނު

ާ ާބޭނުން ާކޮމިޓީއެްއގެ ާއެހެންވީމ  519ާާއައްަސވަން. ާމިވ ގޮތުން ާމ އްދ ަގއި 3ާވަނަ

ާނުފެނުާ ާއަޅުަގނޑަކަށް ާބޭނުމެއް ާކޮމިޓީއެްއގެ ާބަދަލުގަިއާމެންބަރުންގެ ާއޭގެ ނޭ.

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިމައްަސލައިގަ ާދުވަހުވެސް ާއެންމެުފރަތަމަ ާހަމަ  2565އަޅުަގނޑުމެން

ާއަްއސަވ ާ ާވޯޓަށް ާބޭފުޅުްނނަށް ާހުރިހ  ާކުރިމަތިލެއްވި ާއިޢުލ ންކުރީމ  މަޖިލީހުން
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ާހުރިހާ  ާމިކުރި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާސްޓޭޖްގައި ާކޮމިޓީެގ ނިންމަވ ލެއްވީމަ

ާ ާމިހުރިހާ މަސައްކަތްތަްއވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާނުދިޔައީހޭ ޭބކ ރުެވގެން

ާ ާއެހެންވީމ ، ާނުދިޔައީހޭ. ާބޭކ ުރވެގެްނ ާ)ހ(519ާާވަގުތުަތކެްއވެސް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވޯޓަްށާ ާނިންމެވިގޮތަށް ާކޮމިޓީން ާކަމުގަިއވަނީނަމަ ާޢަމަލުކުަރއްވ  ާިމވ ގޮތަށް  2570ގައި

ާއައްސަާ ާވޯޓަށް ާބޭފުޅ އަށް ާއެހޮްއެވިވ ާކޮމިޓީން ާނިންމަވައިާއައްަސވ  ާއެކަން ވ 

ާނުކުތ ގަިއާ ާނިޒ މީ ާވ ީތެވ ާކަމުަގއިެވސް ާއެދޭގޮތް ނޑު ާއަުޅގަ ދެއްވުމަކީ

ާއެވ ހަަކވެސްާދަންނަވ ލީ.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާ2575 

ާމޫސާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާުހޅުހެންވޭރު ާއ ދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާވ ހަކައަީކ،ާމަ ާއޮތް ާދަންނަވަން ާނުކުތ ގައި ާނިޒ މ ބެހޭ ާނެންގެވި ނިކު

ާ ާވޯުޓގަިއ934ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހ ޒިރުވެ ާގަިއ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާނަގ ާ ާޯވޓެއް ާއެ ާވަގުތު ާނަގ  ާވޯޓެއް ާއެ ާއެވަނީ ާބުނެފަިއ ބައިވެިރވުންކަމުަގއި

ާނެގިކަ ާވޯޓު ާތެރެއިން ާެމންބަރުންގެ ާހ ޒިރުވެތިބި ާއެްއކޮޅަށްާޖަލްސ ގައި  2580މަކ އި

ާމީހުންެގާ ާބައިވެރި ާވޯުޓގަިއ ާހ ޒިރުވެ ާދިނުމަށެވެ. ާވޯޓު ާދެކޮޅަށް ނުވަތަ

ާނުގުނޭނެއެވެ.ާ ާމެންބަރުންނެއް ާނުދޭ ާވޯޓު ާވަިކކޮޅަކަށް ާބެލުމުަގއި އަޣްލަބިއްޔަތު

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

 2585ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާފެންނަ،ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމިހުންނަނީ، ާމެޝިނުަގިއ ާމި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާާކަެދއްެކވުން:މޫސ ާމަނިކުާވ ހަ ާކުރީގައި ާނުދޭ. ާވޯޓު ާވަކިގޮތަކަށް ާމިއޮންނަނީ ާމެދަށް ާއަދި ނުފެންނަ

ާތިންގޮ ާކުރީަގއި ާތަސްދީޤްުކރުމުގެ ާނަތީޖ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވޯޓުގެ ަތށް

ާފިތަށްާ ާއިންނަ ާމެދުގައި ާމި ާބަިއވެިރވެވޭ ާވޯޓުގައި ާމިހ ރު  2590އިޢުލ ންކުރަްއވ .

ނޑުމެންނަށްާމިހ ތަނަށްާމަޖިލީހުގެާ ފިތ ފިއްޔ ،ާއެާަކއުންޓްކުރަްއަވއޭ.ާއެކަންާއަުޅގަ

ާދެގޮތުންކުރެާ ާމި ާއެހެންވީަމ، ާއަދަދުތަކުން. ާއެބަހުރި، ާފެންނަން ރެކޯޑްތަކުން

ާދިންާކޮންމެވެ ާވޯޓު ާފެންނަގޮތަށް ާުނވަތަ ާބައިވެރުނުވ  ާނުަވތަ ާނުފެންނަ ސް،
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ާމެޝިނުންާ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާޮއޅުންފިލުވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާމިންަގނެޑއް ބައްލަވ 

 2595ާވޯޓުދިނީމަ.

ާ

ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޣްލަބިއްޔަުތކަމަށް ާވޯޓުދެްއވުމުަގއި ާމެޝިނުން އ ދެ،

ާވޯޓެްއާމިބުނ ގޮ ާއެ ާެއވަނީ ާބުނެފައި ާބައިވެިރވުންކަުމގަިއ ާވޯުޓަގިއ ާހ ޒިރުެވ ތަށް

ާވޯޓުާ ާތެރެއިން ާމެންަބރުންގެ ާހ ޒިުރވެތިބި ާޖަލްސ ގައި ާަނގ  ާޯވޓެއް ާއެ ާަވގުތު  2600ނަގ 

ާއިތުރަށްާ ާޭއގެ ާއެެހންވީމަ، ާވޯޓުދިނުމަށެވެ. ާދެކޮޅަށް ާނުވަތަ ާއެްއކޮޅަށް ނެގިކަމަކ 

ާހ ޒިރުވެ ާމިއޮންނަނީ، ާއަޣްލަބިއްޔަުތާާބުނެފައި ާީމހުންގެ ާބަިއވެރިވި ވޯުޓަގއި

ާވޯުޓާ ާަވކިޮކޅަކަށް ާބެލުމުގައި ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާފ ްސވުމުަގއި ާކަމެއް ާެއއީ ބެލުމުގައި،

ާނުވަތަާ ާފެންނަކަމަށް ާއެހެންވީމަ، ާނުގުނޭނެެއވެ. ާމެންބަރުންނެއް ނުދޭ

ާއެީއާަކމެއް ާއަޣްލަިބއްޔަތު ާމެންަބރުންގެ ާފިއްތަވ   2605ފ ސްެވއްޖެކަމަށްާާނުފެންނަކަމަށް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމިއޮތީ. ާބުނެފަިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއަޣްލަބިއްޔަތެްއކަމަށް ބަލ 

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއަމީންޢ ންމު ާޢަމަލުކުރަމުންގެންދ ކަމަށް ާމިހ ތަނަށް ާމަޖިލީހުން އެގޮތަށް

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާހިތަޫދ ާވިދ ުޅވެދެްއވީ. ކައިރީ

ާވ ހަކަައކީ،ާމިހ ތަނަށްާއަސް ާއޮތް ާދަންނަވަން ާނިޒ މ ބެޭހާނުކުތ ަގއި ާނެންެގވި ލަމް

ާގޮތަީކާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ާ ާއޮތް  2610މަޖިލީހުގައިާޢަމަލުކުރަމުންާައއިސްފައި

ާމަޖިލީހުގެާ ާއައިސް ާމަޖިލީހަށް ާނަންފުޅުތައްވެސް ާއަިމްއލަ ާއަދި ނަންފުޅުތައްވެސް

ާބެއްލެވުމަށްފަ ާމަޖިލީހަށްާކޮމިޓީން ާމުޅި ާމަޖިލީހުގެ، ާނިންމެވުމެއް ާނިންމަވ  ާއެ ހު

ާމަޖިލީހުގެާ ާމިއޮންނަނީ ާނިންމުން ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ ާނިންމުމަށް. ގެނެސް

ާނިންމ ގޮތެއްާ ާމަޖިލީހުން ާމިއޮންނަނީ ާބުނެފަިއ ގަވ އިދުަގިއވެސް

ާކޮމިޓީްނާ ާއެއީ ާނިންމ ގޮތެއް ާކޮމިޓީން ާއެހެންވީމަ،  2615އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް.

ާގޮތެއްާމަޝް ާމަޖިލީހުން ާބިނ ޮކށް ާމައްޗަްށ ާަމޝްވަރ ެގ ާއެ ވަރ ދެްއވަނީ.

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާދިއުމުގެކުރިން ާރަނގަބީލ1ާާުނިންމަވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާވޯަޓށް މިނެޓްގެ

ާ ާޖައްސަވ ެދއްވުމަށް ާއެދެން. ާއަރިހުން ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އަމީންޢ ންމުގެ

ާޢި ާދަންނަވ ލުމުގެކުރިން ާވޯޓަށް ާކ ޑުކޮޅުތަްއާޝުކުރިއްޔ . ާެމންބަރުން އްޒަތްތެރި

ާމިދަންނަވަނީ،ާ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާއަުރވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް  2620ޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް
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ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާ)ޅ(512ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކޮމިޝަންެގާ ާަސރވިސް ާުޖޑީޝަލް ާޢ ންމުންގެތެރެއިން ގަިއވ ގޮތުގެމަތިން

ާހަމަޖެއްސުމ މެދުާާމެންބަރުކަމަ ާމއ.ރުްއުކރި، ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން ާޝުޢައިބު ށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުމަށް.

ާ2625 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 31ާ2630ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

76ާާވޯޓުާދެްއވީ:

71ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

09ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ2635 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 35ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .76ާ.

ާ ާއެހެންކަމުނ35ްޖުމްލަ .ާާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ 512ާދިވެހިރ އްޖޭެގ

ާޢ ންމު ާަގއިވ ޮގތުގެމަތިން ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާސަރވިްސާވަނަ ާޖުޑިޝަލް ންގެތެރެއިން

ާމއ.ރުއްކުިރާ ާޢަބްދުއްރަޙްމ ން، ާޝުޢައިބު ާމެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ

ާނުކުތ އެއް،ާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާފ ސްވެއްޖެ. ާފެންނަކަމަށް ާމަޖިލީހަށް  2640ހަމަޖެއްސުމަށް

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާވޭރުހުޅުހެންާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމިނެގީ، ާނުކުތ އެއް ާގައ934ާާިނިޒ މ ބެހޭ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  2645ާވަަނ

ާއަދަދެްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާއިޢުލ ންކުރަްއވަންނުޖެހޭ ާމަނިކުފ ނު ބުނެފައިވ ގޮތުްނ

ާމީހު ާބަިއެވރިވި ާވޯުޓގައި ާހީވ ތީވެ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ންގެތެރެއިްނާއިޢުލ ންކުރެްއވިކަމަށް

ާވިދ ުޅވ ކަްށާ ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާވޯޓުދިން ާބޭނުންނުވ ކަމަށް، ާވޯޓުދޭން ވަިކގޮތަކަށް
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ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާމ އްދ ަގއ904ާާިޖެހޭކަމަކަށް ވަނަ

 2650ާއޮންނަގޮތުން.ާއެހެްނވީމ ،ާމަނިކުފ ނުގެާސަމ ލުކަމަށްޓަަކއިާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާ

ާށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

ާ

 2655ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާނެންގެވިާނިޒ މީނުކުތ އ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާެއީއާ ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތޭ. ާނުކުތ އެްއކަމަށް ާނިޒ މީ ާދަންނަވަންއޮތީ، ބެހޭގޮތުން

ާބައިވެރިާ ާވޯޓުަގއި ާހ ޒިރުވެ ާބުނެފައިމިވަނީ، ާމީހުންގެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ވި

ާނުގުނޭނެއޭ.ާ ާމެންބަރުންނެއް ާވޯޓުނުދޭ ާަވކިކޮޅަކަށް ާބެލުމުަގއި އަޣްލަބިއްޔަތު

ާރިޔ ސަތުންާ ާމަިޖލީހުގެ ާބެލުމުގައި ާއަޣްލަބިްއޔަތު އެހެންއޮތުމުން

ާވޯުޓާ ާހަމައެއ ެއކު ާއެްއގޮތަށް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ   2660ޢަމަލުކުރަމުންމިގެންދަނީ

ާރިޔ ސަ ާމަޖިލީހުެގ ާމަޖިލީހުގެާއިޢުލ ންކުރުމުގައި ާޢަމަލުކުރަމުންމިގެންދަނީ، ތުން

ާ 27ާާގަވ އިދުގެ ާގަވ އިދުގެ ާަމޖިލީހުގެ ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގަިއވ ގޮތުގެމަތިން. 27ާވަނަ

ާނަތީޖ ާ ާވޯޓުގެ ާ)ށ(. ާިއްއވުން. ާނަތީޖ  ާވޯޓުގެ ާމިވަނީ، ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ހުގެާޖުމްލަާ.ާމަޖިލ5ީއިޢުލ ންކުރ އިރުާއަންނަނިވިާަމޢުލޫމ ތުާއިޢުލ ންކުރަންވ ނެއޭ.ާ

ާ ާއަދަދު. 9ާމެންބަރުންގެ ާއަދަދު. ާމެންބަރުގެ ާތިބި ާހ ޒިރުވެ ާކަމަށ7ާް. ާފެންނަ .2665 

ާ ާއަދަދު. ާމެންބަރުންގެ ާއަދަދު.4ާވޯޓުދިން ާމެންބަރުންގެ ާޯވޓުދިން ާނުފެންނަކަމަށް .

1ާާ ާއަދަދު. ާމެންބަުރންގެ ާވޯޓުދިން ާބޭނުންވ ކަމަށް ާޥޯޓުދޭން ޯވޓުެގ6ާާަވިކގޮތަކަށް

ނޑުމެންާމިާނަތީޖ .ާއެހެން ާެއއްގޮތަށްާމިގެންަދނީ.ާއަޅުގަ ާގަވ އިދ  ވީމަ،ާމަޖިލީހުގެ

ާއިއްތިފ ޤުްނާ ާމަޖިލީހުގެ ާވަނީ ާގެންދިއުމަށް ާޢަމަލުކުރުމަށް ޤަވ އިދަށް

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނުޑ ާއަުޅގަ  2670ފ ސްކުރަްއވ ފައި.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާ

ާ

ާކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނު

ާ

ާތަސްދީޤުކުރުމ ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާމި ާަގވ އިުދގެތެރޭަގއި ާމި ާރައީްސ  2675ާޢިއްޒަތްތެރި
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ާާމޫސ މަނިކުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާގަވ އިދުަގއިވ 56ާާއެީކގައި ާމި ާނިންމީ ާމަޖިލީހުން ާރައްިޔތުންގެ ވަރަ

ާގޮތަ ާއެްއވެސް ާޤ ނޫނުައސ ސީއ  ާމ އްދ ައކަށްާމ އްދ ތަކުގެތެެރއިން ާތަޢ ރުޟުވ  ކަްށ

ާކުިރއަށްާ ާމ އްދ ތައް ާތަޢ ރުޟުުނވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާއެ ާދެން ޢަމަލުނުކޮށް

ާބައްލަވ ަލއްވ ެނކަމަށްާ ާޔައުމިްއޔ  ާއޭގެ ާމަނިކުފ ނު ާއެހެންވީމަ، ގެންދ ގޮތަށް.

ާނުކުތ ެއްއާ ާނިޒ މީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާމިކަމ  ާެދން، ާއުއްމީދުކުރަން.  2680އަޅުަގނޑު

ާނެާވ ހަަކވެސްާދަންނަަވން.ނުނަގ 

ާ

ާ

ާމަޖިލީހުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 2685ާއެޖެންޑ ަގއިާދެންާއޮތްާައއިަޓމަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލަާ .8

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާދިވެހިރ އްޖޭެގާރިޔ ސަތުާ.6އެއީ ާމައްސަލަ. ާހުށަހަޅ  ން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާގޮތުގެމަތިްނ512ާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާގަިއވ  ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ  2690ވަނަ

ޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާކޮމިަޝނުގައިާހިމެނުމަށްާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާ

ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަްތތެރި ނަޑއެޅުން. ާކަ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުން ާއެ ނަށްާތެރެއިން

ާހުޅުވ ލަން.ާ ާފުރުޞަތު ާތ އީދުކުެރއްވުމަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާނަންފުޅު މެންބަރެއްގެ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.

ާ2695 

ާކަށްާޢައްސަލ މްޢ ލައިކުމް.ާއ ދެ،ާުޖޑިޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަްނާފަދަާކޮމިޝަންތަާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ

ާޕ ޓީައކަްށާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަިކ ާއެކަީށގެްނވަނީ ާއެންމެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި އަޅުަގނުޑ

ނޑައެޅުން.ާ ާކަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުން ާމެންބަރަކު ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވ 

ާައޅުަގނޑަްށާ ާބޭފުެޅއްކަމަށް ާެއއް ާޤ ބިލު ާއެންމެ ާފެންނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ އެގޮތުން

ާރިޒ .ާާޤަބޫލުކުރަނީ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ  2700ގުރައިޫދ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާނަންފުޅު ާރިޒ ގެ ާއިބްރ ހީމް އެހެންކަމުން،
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ާނަންފުޅަށްާ ާމި ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެވެްސ ޤަބޫލުކުރަނީ

ާތ އީދުކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 2705ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނުޑާފުރުޞަތަކަށްާއެިދާދަންނަވ ލީާަނމެއްާހުށަހަޅ ލަންކަމަށް.ާާދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފޮނަ

ާނަންާާهللاއްަރޙީމްާަޢބްދުޢަބްދުާ ާޢަލީގެ ާޑރ.ާައފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާއެއީ

ާިޢއްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާއަފްރ ޝީމްާހުށަހަޅ ލަން. ާޑރ. ާމެންބަުރ ޒަތްތެރި

ާޢަލީގެާނަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލަން.ާ

ާ

ާސަރވިަސްސާާއުތުރުާދ ިއރ ގެާާމަންޗަްނގޮޅި ާޖުިޑޝަލް ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  2710ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަލްާދީދީާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދު ާެމންބަރު ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާޮގތުގައި ާމެންބަރެްއގެ ާއުސްތ ުޛާކޮމިޝަނުގެ

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ގެާނަންފުޅުާައޅުގަ

ާ

ާއުތުުރާާދެކުނުާދ އިރ ގެާާްނގޮޅިމަންޗަ ާމައްޗަންޮގޅި ާއުޚްތ  ާައޅުަގނުޑގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާމެންބަރު، ާހުށަހެޅުމަށްާދ އިރ ގެ ާދީދީގެ  2715ާޙްމަދު

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ަހކަާވަރަށްާއުފަލ ެއކުާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާބިލެތްދޫާާނޮިޅވަަރމުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއެދުނީ ާފުރުަޞތަކަށް ާއަޅުަގނުޑވެސް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ގެާނަންފުޅަށްާތ އީދުކޮށްލުމަށް.ާމިއީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ

ާތ އީުދކުރ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެ ނޑު ާައޅުގަ ާއިތުރަށް ާއަދި، ާފުުރޞަތެއްތޯ. ާތ އީކުރުމުގެ  2720ހަމައެކަނި

ާސަބަބުާވ ހަކަދަްއކ ލަންާބޭނުންވ ތީވެާއެެއއްާޮއޅުންފިލުވ ލަްނާބޭނުން.ާ

ާ

ާހަމަާތ އީދުކޮށްލެއްވުުމގެާފުރުޞަތެއް.ާ:ެކވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް

ާ

 2725ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާނޮިޅވަަރމް

ާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމެންބަރުާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާޢަބްދުާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާްބދުމެންަބރުާޢަ ާދ އިރ ެގާهللاާޢަބްދުއްރަޙީމް ާއުނގޫފ ރު ާނަންފުޅުކަމުގަިއވ   2730ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ 

ާއަޅުަގނުޑާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނަންފުޅަށް ާޢަލީގެ ާއަފްރ ޝީމް ާޑރ. ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާިޢއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާފުރުޞަތުާމ ވަށު ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ރި

ާމޫސ މަނިކުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރި  2735ދޫކޮށްލައްަވއިފި.

ާފުރުޞަތުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާދޫކޮށްލައްަވއިފި. ފުރުޞަތު

ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެންދޫ ާފުރުޞަުތާދޫކޮށްލައްަވއިފި. ވެސް

ާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާކުޑަުހވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.

ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާާކުޑަހުަވދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  2740ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެާއަްޙމަދުާއ ިމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާދ އިރ ގެާމެންބަރު ާގުަރއިދޫ ާނަންފުޅުކަމަށްވ  ާޅުއްވި

ާވ ހަަކާ ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާނަންފުޅަށް ާރިޒ ގެ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޒ . ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމިލަންދޫ  2745ޝުކުރިއްޔ .

ލައްަވއިފި.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއެނގިވަޑަިއެގންނަވ ނެާފަދައިންާމީގެާދޫކޮށް

ާގޮްސާ ާމިކަމުގައި ާބަޙުަސކަށް ާއިތުރު ާއޮްތގޮތަކީ ާޢަމަލުކޮށްފައި ާމިކަމުގައި ކުރިން

ާތ އީދުާ ާހުށަހަޅ  ާނަންފުޅު ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ާނެތް. ހަދ ފައެއް

ާނަގަނީ.ާއެާ ާވޯޓެއް ނޑައަޅ ާާލިބުމަށްފަހު ާކަ ާއެ ާިބނ ކޮށް ާަމއްޗަށް ާނަތީޖ ގެ ވޯޓުގެ

ާޢަމަލުކޮށްަފއިާ ާިމކަމުގައި ާކުރިން ާމީގެ ާމަޖިލީހުގައި ާގޮތަށް ާނިންމ  ނަޑއެޅުން  2750ކަ

ާވައިކަރަޫދާ ާބޭފުޅުންނަށް ާއިތުރު ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް ނޑު ާއަުޅގަ އޮތީ.

ާފުރުޞަތުާ ާއ ރިފް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެމަނަފުީށާާދ އިރ ގެ ދޫކޮށްލެއްވީ.

ާދ އިރ ގެާ ާމ ތޮޑ  ާފަރެސް ާދޫކޮށްލެއްވީ. ާފުރުޞަތު ާއިލްޙ މް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާދޫކޮށްލެްއވީ.ާ ާުފރުޞަތު ާމުއްޠަލިބްވެސް ާއިްބރ ހީމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއާ ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ރު ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު  2755އެހެންވީމަ،

ާމިިތއްބެީވާތިއް ާއެދިވަަޑއިގެންފައި ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ބެވި
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ާއެނޫްނާ ާއެހެންވީމަ، ާތ އީދުކުެރއްވުމަށް. ާނަންތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ހަމައެކަނި

ާއަތްޕުޅުާާކަމަކަށް ާއޮތްނަމަ ާއެދިަވޑަިއގެްނފައި ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަަރކު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެދެން ާމިހ ރުާއުފުއްލަވ ެލްއވުން ާއެހެންވީމަ، ާމެންބަރެްއ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތް .

ާ ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ާއަމީންޢ ންމ7ާާުހުށަހެޅި ާއިއްވ ލަދެއްމަށް ާމަޖިލީހަށް  2760ނަންފުޅު

ނޑުާއެދެން. ާއަރިހުންާއަުޅގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ2765 

ާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާވ 512ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ބ(ާަގއި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ގޮތުގެމަތިންާޖުޑިޝަްލާސަރިވސްާކޮމިޝަނުެގާހިމެނުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާ

ާމައްޗަްނގޮިޅާ ނަޑއެުޅއްވުން. ާކަ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުން ާެއ މެންބަރުންގެތެރެއިން

ާހުށަހަޅުއްވަިއާ ާދީދީ ާއަޙްމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ އުތުރު

ާރަޝީދުާމައް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  2770ޗަންޮގޅި

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ވަނ512ާާަތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވަނީ،ާިދވެިހރ އްޖޭގެ

ާކޮމިޝަނުަގިއާ ާަސރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާގޮތުގެމަތިން ާވ  ާަގއި ާ)ބ( މ އްދ ގެ

ާމެންބަރުންގެތެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެާހިމެނުމަށް ާމަޖިލީހުން، ާއެ ރެއިން

ާޙަމްޒ ާ ާއަޙްމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާމެންބަރުކަމަށް މަޖިލީހުގެ

 2775ާހުންނެވުމަށް.

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޖަހަންޖެހޭ ާކުރިން ާދިއުުމެގ ާވޯޓަށް ާއަިދ،1ާާޝުކުރިއްޔ . ާރަނގަބީލު. މިެނޓުގެ

ާވޭ.މަޢ ފުކުރުއްވ ތިާއަދިާނުނިންމެ

ާ2780 

ާ

ާޢަބްދުާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ހުށަހަޅުއްަވިއާهللا

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ޢަބްދުއްރަޙީމްާهللا

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ވަނ512ާާަތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވަނީ،ާިދވެިހރ އްޖޭގެ
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ާގޮތުގެަމތީންާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާޮކމިޝަންގައިާހިމެނުމަށްާ  2785މ އްދ ގެާ)ބ(ާގަިއވ 

ާމެންބަރުކަމަށްާ ާއެކޮމިަޝންގެ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާހުންނެވުމަށް.ާތުޅ ޫދާ ާޢަލީ ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްެތރި އުނގޫފ ރު

ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާހުށަހަޅުއްވައި ާރަޝ ދު ނ ޒިމް

ާދިވެހިރ އްޭޖގެާ ާތ އީދުކުރައްވަނީ ާޢ މިރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާގަިއވ ގޮތުގެމަތީްނ512ާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ  2790ވަނަ

ާމަޖިލީހުގެާ ާރައްޔިތުންގެ ާހިމެނުމަށް ާކޮިމޝަންގައި ާސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

މެންބަރުންގެާތެރެއިންާެއކޮމިޝަންގެާމެންބަރުކަމަށްާގުަރިއދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޒ ާހުންނެވުމަށް.ާ

ާ

ާ2795 

މިނެޓުގެާރަނގަބީލުާޖައްސަވައިެދްއވުންާއެދެން.1ާާވޯޓަށްދިއުުމގެކުރިންާޖަހަންޖެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވޯޓަ ާމެންބަރުންާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލުމުގެކުރިން ްށ

ާވޯޓަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަށް ކ ޑުކޮޅުަތއް

ާމިއޮތީ،ާ ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާތަރުތީބުން. ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ާހުށަހެޅި މިދަންނަވ ލަނީ

ާމ ރި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާދީދީާމައްޗަންޮގޅި ާއަޙްމަދު  2800ޔ 

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމަްއަޗއްގޮޅި ހުށަހަޅުއްވައި

ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުށަހެޅުން. ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ރަޝީދު

ާ ާޖުޑީޝަލ512ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޮގތުގެމަތީން ާަގިއވ  ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާހިމެ ާކޮމިޝަންަގއި ާމެންބަރުންގެާސަރވިސް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނުމަށް

 2805ތެރެއިންާއެކޮމިޝަްނގެާމެންބަރުކަމަށްާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާ

ާޯވޓުދެްއވުންާ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮަތކަށް ާެމންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ހުންނެވުމަށް

ާާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2810 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާާވިާމެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

ާމައްޗަްއގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 31ާ2815ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

70ާާވޯޓުާދެްއވީ:

45ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

09ާާާާާާކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަިކގޮތަ
ާ

ާ2820 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 35ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .76ާ.

ާ 35ާޖުމްލަ ާފ ހެއްނުވި. ާއެހުށަހެޅުން ާއެހެންކަމުން ާވޯޓަްށާ. ާދެން ނުޑ އަުޅގަ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާޢަބްދުައބްާމެންބަރުމިދަންނަވ ލަނީ هللاާދުއްރަޙީމް

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު هللاާހުށަހަޅުއްވ 

ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުށަހެޅުން. ާތ ޢީދުކުރައްވ ފައިވ   2825ޢަބްދުއްރަޙީމް

ާޤ ނޫނުއަ ާަގއ512ާާިސ ސީެގ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާޖުޑީޝަްނާަވނަ ވ ޮގތުގެމަތިން

ާކޮމިޝަނުަގއި ާއުާސަރވިސް ާމެންބަރުކަމަށް ާއެކޮމިޝަނުގެ ގޫފ ރުާނހިމެނުމަށް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުންނެވުމަށް ާޢަލީ ާއަފްރ ޝިމް ާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ާދެން.ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެ

ާ2830 

ާ(ވޯޓުދެްއވުން)

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާهللاރަޙީްމާޢަބްދުދުއްއަބްފޮނަދޫާދ އިރ ގެާާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2835ާޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

31ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

72ާާވޯޓުާދެްއވީ:

77ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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 09ާ2840ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 35ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .76ާ.

ާ 35ާޖުމްލަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާއެހެންކަމުން .512ާ

ާކޮމިޝަުނގަިއާ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާގޮތުގެމަތިން ާަގއިވ  ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ  2845ވަނަ

ާމެންބަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެކޮމިޝަނުެގާހިމެނުމަށް ާތެރެއިން ރުންގެ

ާހުންނެވުމަށްާ ާޢަލީ ާއަފްރ ޝިމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު މެންބަރުކަމަށް

ާދެންާ ާގުޅިގެން ާފ ްސުވމ  ާމިގޮތަށް ާފ ސްވެއްޖެ. ާފެންނަކަމަށް މަޖިލީހަށް

ާއެޖެންޑ ާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނުދަންނަވ ނަން. ނޑު ާައޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވ 

 2850ާއެހިސ ބުންާނިމުނީ.6ާާއައިޓަމްާ

ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ .2

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިއޮތީ ާސ3ަދެން ާދިވެހިރ އްޖޭގެާ. ާބިލު. ާހުށަހަޅ  ރުކ ރުން

ާ ާދ އިރ ތައް ާކިއުމުެގާާލ މަރުކަޒީާއިދ ރީ ާދެވަނަ ާބިލުގެ ާހިންގުމ ބެހޭ  2855އުސޫލުން

ާގެން ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ާބަޙުސްކުރުމަށްާބަޙުސްގެ ާމިބިލަށް ދިއުން.

ާ ނަޑއެޅިފަިއވަނީ 3ާާކަ ާއަދި ާބ ކީ 4ާާގަިޑއިުރ. ާއެަބއޮތް.54ާާގަިޑއިރ އި މިނެޓް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާވ ހަކަަދއްަކވ  ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ ާމިގެންދަނީ ާއަރުވަމުން ާއެންމެފުރަތަމ3ާާަމެންބަރުންނަށް ނޑު ާއަުޅގަ މިނެޓްއިރު.

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާފުރު ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފޮނަޫދ ާމިއަރުވަނީ  2860ޞަތު

ާއަށް.هللاާޢަބްދު

ާ

ާއިދ ރީާާ.`ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ 

ާާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާބަޙުސްގަާލ މަރުކަޒީދ އިރ ތައް ާބިލުގެ ާހިންގުމ ބެހޭ ނޑުާއުޫސލުން ާއަުޅގަ ާއި

ާމިއީާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރުމަކީ ާމިކަން ާއޮތްގޮތަށް ާމިހުށަހެޅިފައި ާބޭނުންވަނީ  2865ދަންނަވ ލަން

ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ާމިދެންނެީވ ާއެހެން ާކަމެކޭ. ާތަޢ ރަްޒވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް
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.ާުއސޫލުންނޭާލ މަރުކަޒީއެބަވިދ ުޅވޭާިދވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިްނގަންވ ނީާ

ާ ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާދ އިރ ަތްއ9ާާހަމައެއ ެއކީަގއި ާއިދ ރީ ގަިއ

ާއެދ އިރ ތަކ އިާ ާއެހެންކަމަްށަވންޏ  ާަބޔ ންކޮށްދޭ. ާއެަބ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާުކރުން ާމަސައްކަތް ާއުފައްދަިއގެން ާދ އިރ ަތކެއް  2870ތަފ ތުވ ގޮތަކަށް

ާތަޢ ރަްޒވާ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާއެއީ ާއެއ އެީކަގިއާދަންނަވ ނީ ާހަމަ ާދެން ކެމެކޭ.

ާއިދ ރީާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަހ ލަިއގެްނ ާޕްޮރވިންސްތަކަކަށް ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާބޭފުޅުންނަްށާ ާިތއްބެވި ާކުރަްއވަން ާވެރިކަން ާއެއިެރްއގައި ދ އިރ ތައް

ާއެީއާ ާގެންދެވުން ާަހއްދަވަމުްނ ާްޕރޮވިންސްތައް ފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށް

ާކަމެކޭ.ާހަޤީޤަތުގައިވެާ ާގެްއލުންތަކެއްހުރި ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާރައްިޔތުންނަށް ާހަމަ  2875ސް

ާކުރ ނެެކކޭ.ާ ާއިޤްތިޞ ދަްށެވސްާއޭގެާސަބަބުންާނޭދެވޭާައސަރުތަކެއް ާޤައުމުގެ އަދި

ާޑީ.އ ރު.ީޕ،ާ ާެއބަވިދ ޅުވޭ ާދައްކަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާބެފުޅުން ާބައެއް ާމިދެންނެވީ މިހެން

ާމެންބަ ާނިސްބަތްވ  ާކޯލިޝަނަށް ާރައްޔިތުންނަށްާޕީ.އޭ ާވ ހަކަދައްކަވ އިރު ރުން

ާބޭނުންވަނީާ ާަދންނަވ ލަން ާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑު ާވ ަހަކދައްކަވ  ާއޮޭޅގޮތަށް ވަރަށްބޮޑަށް

ނޑުާހިތަށްާމިއަރަނީާރައްޔިތުންނަކީާހަމައެކަނިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާތ ޢީދުާ  2880ނޫނީާއަޅުގަ

ާބޭފުޅުން ާއެނޫން ާއެކަނިޯތއޭ. ާބޭފުޅުން ާރައްާާކުރަްއވ  ާނުވަނީތޯ.ާއެއި ޔިތުންނަށް

ާދިވެހިާ ާއެބައެނޭގ، ާބަލ ލީމަ ާމިމަޖިލީހަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިދަންނަވ ލީ، އެހެން

ާމަޖިލީހުގައިާ ާރަްއިޔތުން،ާމި ާިދވެހި ާަޤބޫލުފުޅުކުރައްވ  ާބޭފުޅުން ާގިނަ ރައްޔިތުންގެ

ާޕީ.އޭާ ާޑީ.އ ރް.ޕީ، ާމިިތބީ ާހޮއްވަވ ފައި ާމެންބަރުން ާގިަނ ާނޫނިްއޔ މު ާއަޣްލަބިއްޔަތު

ާއެޭދގޮތަށްާ ާރައްޔިތުން ާމ ނައަީކ، ާޭއގެ ާބޭުފޅުންކަން. ާނިސްބަތްވ   2885ކޯލިޝަނަށް

ާަރއްޔިތުްނާ ާގިނަ ާވ ހަަކއިަގއި ާދައްކ  ާމިތަނުގައި ާނޫނީ ާވ ހަކަދައްކ ީނ، ގިނައިން

ާދައްކ ާ ާމެންބަރުން ާނިސްބަްތވ  ާކޯލިޝަނަށް ާޕީ.އޭ ާޑީ.އ ރް.ީޕ، ޤަބޫލުކުރ ނީ

ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާފެންނަންއޮތްާވ ހަކައޭ. ާއެހެންމިދެންނެވީ ގޮތް.

ާޙަޤީޤަތެއްގެާމަްއޗަށްާބިނ ކޮށް.ާއ ދެ،ާހަމައެއ އެީކގަިއ...

ާ2890 

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާމަަޑވެީލާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ
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ާ

ާނުކުތ އެްއާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާާމަޑަވެލި ާނިޒ މ ބެހޭ ާހަމަ ާމިކަމުަގއި ާކުރީުދވަހެއްަގއިެވސް ާައޅުަގނޑު  2895ާއ ދެ،

ާެއއްެވްސާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ނ ޒިމްާމުޙަްނމަދުާ ާއޮތީީކ ާއަޣްލަބިއްަޔތު ާގިނަ، ާނެތޭ ާމިމަޖިލީހުގަެއއް ާެއއީ ނެގިން.

ާގޮތަކަށޭ ާނިމޭ ާެއޯވޓުދޭ ާތިބީ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާމިމަޖިލީހުގެ .ާޕ ޓީއަކަށްނޫނޭ.

ާވިދ ުޅވީމަާ ާއެގޮތަށް ާމިމަޖިލީހުގައެއްނެތޭ. ާއަޣްލަިބއްޔަެތއް ާޕ ޓީެއްއގެ އެްއވެސް

ާރައްޔިތުންނަށްާއެބަޮއޅޭާމިމަޖިލީހުގެާކަންތައްތަްއ.ާ

ާ2900 

ާ

ާޢިއްޒަތްތެިރާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާދ އިރ ެގ ާފޮނަދޫ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުުކތ އެއްނޫން. ާނިޒ މ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔ .

ާޢަބްދު ާޢަބްދުމެންބަރު ާއްރަޙީމް ާފުރުޞަތުާهللا ާެގންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ވ ހަކަފުޅު

ާއަރުވަން.ާ

ާ2905 

ާ/ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާތިއްބެވީ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާމިމަޖިލީހުގެ ާދެންނެވީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ،

ާއެްއވެްސާޙ ލެާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާދެއްތޯ. ާބޭފުޅުންނޭ ާނިސްބަްތވ  ާކޯލިޝަނަށް ާޑީ.އ ރް.ީޕާޕީ.އޭ ާއްަގއި

ާ/ާޕީ.އޭާއަޣްލަބިްއޔަތުާމިމަޖިލީހުގައިާއޮްތވ ހަަކއެއްާނުދަންަނވަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2910ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާހޯރަފުީށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާނުކުތ (ާބެހޭ)ނިޒ މ 

ާ

ާމަޖިލީހުެގާާމެްނބަރުާދ އިރ ގެާާހޯރަފުށީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހަމައެހެންމެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާވ ހަކަެދއްކުމަށް. ާއެޖެންޑ އަށް ާހުށަހެޅިަފއިއޮތް ާލ ޒިމްކުރޭ  2915ގަވ އިދު

ންޑ އެއްނޫންާދެާޕ ީޓގެާމިއަދުގެާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަަކދައްކަމުންދ ާމަޢުޟޫއެއްާއެޖެާ

ާވ ހަކަފުުޅާ ާއަދި ާރަީއސަށ ިއ ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއވ ހަކަ ާކިޔައިދިނުން. ތަފ ތު

ާއެރުވުމުެގގޮތުންާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ދައްކަމުންގެންދ 

ާއަޅުަގނޑުާިނޒ މީާނުކުތ ެއއްާނެގީ.ާ

ާ2920 



 109 

ާ

ާނުކުތ އެއްކަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާވ ހަކަދެއްެކވުމުަގިއާނިޒ މ ބެހޭ ާމަޢުޟޫގަިއ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. މަށް

ނުޑވެސްާމިއިންނަނީާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެދައްަކވަމުންގެންދ ާވ ހަކަފުެޅއްާއަުޅގަ

ާހިސ ބުންާ ާފަހުމްވ  ާައޅުަގނަޑށް ާއެްއޗެްއ ާއެވިދ ުޅވ ންއުޅުްއވ  ާއަުޑއަހަން. ކަނުލ 

ާޢި ާނިންމ ނަން. ާގޮތެްއ ާެއކަމުަގއި ާވ ހަކަފުުޅާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުވެސް  2925އްޒަތްތެރި

ާބެއްެލވުްނާ ާިވދ ޅުވެވޭތޯ ާއެްއޗެއް ާބޮޑަކަށް ާީވހ ވެސް ާމަޢުޟޫއަށް ދެއްކެވުުމގައި

ާމިނިޓްއިރުާއޮންނ ނީ.ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާކުރިައށްާގެންދަން.3ާާއެދެން.ާ

ާ

ާޤަބޫލުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ ާބޭފުޅަކުވެސް ާކޮްނމެ ާދަންނަވ ނީ، ާމިމަޖިލީހުގަިއާއަޅުަގނޑު ާފުޅުކުރައްވ ށޭ

ާއެޢިއްޒަތްތެިރާާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާފުރުޞަތުގައި ާލިބޭ ާވ ހަކަދަްއކަން ާމެންބަރަކަށް  2930ާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެބަހުސްކުރަމުންދ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވިސްނުމަީކ ާޚިޔ ލ އި ާއެފ ޅުކުރަްއވ  މެންބަރަކު

ާފިާ ާވިސްނުމ އި ާއެމެންބަެރއްގެ ާދަތުރުކުރ ގޮތްކަމަށް.ާމައްސަލަެއއްަގއި ކުރު

ާފަށަމުންވެސްާ ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑ ާމިދަންނަވަނީ. ާައޅުަގނޑު ާދެޭކގޮތް އަޅުަގނުޑ

ާވ ހަކަދަްއކަވަމުްނާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެްއ ާބޭފުޅުން، ާބައެްއ ދެންނެވިން

ާިދވެހިާ ާނިސްބަތްކޮށް،ާއަޅުަގނޑުމެްނާވ ހަކަަދއްކަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  2935ވިދ ޅުެވއޭ

ާއެހެްނާ ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާވިދ ޅުވަމުްނގެންދ ތީ ާެއހެން ާޮއޅޭގޮތަށޭ. ރައްޔިތުންނަށް

ާބޭފުޅަކަށްާ ާތިއިން ާފަހަރެއްަގިއެވސް ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި. ާވަރަށްބޮޑަށް ދަންނަވ ލީ.

ރައްދުދިނުމުގެގޮތުންނެއްނޫންާއެހެންާމިދެންނެވީކީެއއް.ާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތަީކ،ާ

ާދިާ ާޤ ނޫުނާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާރ އްޖޭގެ ާިދވެހި ާއިންތިޚ ބުކޮްށގެން ާރައްޔިތުން ވެހި

 2940ހަދ ާމަޖިލީހަށްާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްކުރުމުގެާމަޤްޞަދުގައިާއައިސްާތިބިާބައެކޭ.ާ

ާތެރޭގަިއާ ާމިތ  ާހިނގ ށޭ ާޤަބޫލުކުރަމ  ާއެންމެން ާައޅުަގނޑުމެްނ އެހެންވީމ ،

ާދިާ ާތިބެ ާއެއްކިބ ވެ ާފިުކރުން ާިސޔ ސީ ާައގުހުރިާއަޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިތުންނަށް ވެހި

ާކޮށްެދވޭތޯ.ާ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާބޭނުންތެރި ާރަްއޔިތުންނަށް ާިދވެހި ޚިދުމަތްތަކެއް،

ާރައްޔިތުންނ ާ ާއެބަހުރި. ާމައްސަލަތައް ާވަރަށްގިނަ ާކުރިމަްއޗަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެބިލުތައް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާައއިސް ާބިލުތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް  2945ާގުޅުންހުރި

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާލިބޭނެގޮތަކަށް ާފައިދ އެއް ާޙަޤީޤީ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ފ ސްކޮށް

ނޑުމެންނަށްާ އެންމެންގެާވިސްނުންާެއްއގޮްތކޮށްގެންާމަސަްއކަތްކުރުންާެއީއއޭާއަުޅގަ
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ާޕ ޓީއެްއެގާ ާވަކި ާފަހަރެއްގަިއެވސް ާގޮތަކީ. ާފައިދ ހުރި ާއެންމެ އޮތް

ާމިވ  ާއަުޅަގނޑު ާެއކަމަކުާވިސްނުމުަގއެއްނޫން ާމިދެންނެވީކީެއއް. ހަކަ

ާއެރީާ ާހިތަށް ާއަޅުަގނޑު ާވ ަހކަެއކޭ ާއަުޑއިވެމުންދ  ާައޅުަގނޑަްށ  2950ޢ ންމުގޮތެއްަގއި

ާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާ ާއެްއޗެއް ާކޮންމެވެސް ާހަމަ ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާލިބުނީމ  ފުރުޞަތެއް

ާބޭނުންވަނީ،ާ ާދަްނނަވަން ާައޅުަގނޑު ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ާަކނަޑއެިޅގެން އ ދެ،

ާނިޔ ކުރ ގޮތުންނ ިއ،ާއަ ާމިވަގުުތ ާޙ ލަތު ާއިޤްތިޞ ދީ ާޤައުމުގެ ޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމިބިލުަގއިާ ާެއކީަގއި ާގޮތުންނ އި ާހުރި ާބެހިފައި ާއަޮތޅުތައް ާޤައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާދިވެހިރ އްެޖ ާހައްދަވަިއގެން ާޕްރޮވިންސްަތްއ  2955އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީވިދ ޅުވ ގޮތަށް

ނޑު ާއަުޅގަ ާއުޅުމަކީ ާވަރަށްާނުރައްކ ާހިންގަން ާޤައުމުގެާމުސްތަޤްަބލަށް ާދިވެހި ެމން

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތޭ.ާ ނޑު ާައުޅގަ ާއެއީ ާހުރިކަމެކޭ. ާެގއްލުން ާވަރަށް ވެދ ނެކަމެކޭ.

ާތަކުރ ރުކޮްށާ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާދަތުރުކުރ ގޮތޭ. ާވިސްނުން އަޅުަގނުޑގެ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ، ާެއއްގޮްތވ ގޮތުެގާދަންނަވަން އ 

ާ ާޖަދުވަލު ާދ އިރ ތަްއާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ  2960ގަިއ9ާާމަތިން،ާއެއީ

ާ ނުޑާާލ މަރުކަޒީބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮުތގެމަތިން ާއަުޅގަ ާއެީއއޭ ާހިންގުން. އުސޫލުން

ާޤ ނޫނ ިއާ ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާމިދަންނަވަނީ، ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވެ ޤަބޫލުކުރ ގޮތަކީ.

ާނުވިސްނަމ ތޯއޭ.ާޚިލ ފު ާމިމަޖިލީހުން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކަެމއްކުރަްނ ވ ގޮތަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާމުޅި ާބަދަލުގަިއ ާދިނުމުެގ ާރައްދު ާއަެނަކކަށް ާއެކަުކ އަޅުަގނޑުމެން

ާދަންނަވ އިރުވެްސާ ާމިހެން ާއެނގޭ ާައޅުަގނޑަށް ާވިސްނުެމއްަގއި، ާއެއް  2965އެންމެން

ދެބޭފުޅެއްވެއްެޖއްޔ ާިޚޔ ލުާތަފ ތުވ ނެ.ާއެންމެންާއެއްާވިސްނުމެްއާނުހުންނ ނެކަން.ާ

ާއަންަނާ ާކުރިމައްޗަށް ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާެއހެންނަމަވެސް ާމައްސަލަެއއްނޫން. އެީއކީ

ާނުވިސްނާ  ާބިލެއްތޯ ާހުށަހެޅި ާފަރ ތަކުން ާކޮން ާެއީއ ާދޭތެރޭގަިއ، ބިލުތަކ އި

ާކިހ ވަ ާހިމެނެނީ ާމަންފ  ާލ ަބއ އި ާަރއްޔިތުންގެ ާއެބިުލގައި ރަކަށްތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާނޫނިއްޔ ާ ާބިލެއްތޯ ާއަްނނަ ާއެމް.ޑީ.ޕީއިން ާބަލަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  2970ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ާބިލެއްތޯއެއްނޫން.ާ ާައންނަ ާފަރ ތަކުން ާއެހެން ާބިެލއްޯތާނޫނީ ާއަންނަ ޑީ.އ ރް.ީޕއިން

ާއެކުލެިވގެންވަނީ.ާ ާމަންފ  ާލ ބައ އި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެިހ ާކިހ ވަަރކަށްތޯ ބިލުގައި

ާީހވަީނާއެހެންކަމަށްވަން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރުްނ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާެއއަށް ޏ 

ާބޭފުޅެއްެގާ ާކޮންމެ ާހައިސިއްޔަުތން ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނު އެއީ
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 2975މައްޗަށްާލ ޒިމްކުރ ކަމެއްހެން.ާއެގޮތުންާައޅުަގނޑުާހަމަާތަުކރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަންާ

ާމެންބަ ާހުރިހ  ާމިމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާބޭނުންވަނީ، ރުންނަށް،

ާޖަދުވަލުާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމަތިން ާއިދ ރ9ާާީއެްއގޮތްވ ގޮުތގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ގައި

އުސޫުލންާހިންގުމަށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާތ އީުދކޮށްދިނުމަކީާާލ މަރުކަޒީދ އިރ ތައްާ

ާޕ ީޓއަކަ ާވަކި ާފަހަރެްއގަިއެވސް ާމިއީ ާއެދޭކަމެކޭ. ާވަރަށްބޮޑަށް ްށާއަޅުަގނޑު

ާދަންނަވަމުންާ ާމިވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ، ާއެއްެޗއްނޫން. ާދެންނެވި  2980ނިސްބަތްކޮށް

ާުނގެންގޮްސާ ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާބިލުތަްއ ާތަޢ ރުުޟވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާއެނޫންގޮަތކަށްާ ާއަދި ާބިލުތައް، ާހުށަހެޅޭ ާެއްއގޮތްވ ޮގތުގެމަތިން ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި

ާެއްއގޮތަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ާމަރުޙަލ ގަިއވެސްާހުށަހެޅުނަސް ާކޮިމޓީ ާއެބިުލ ށް

ާވަރަށްބޮޑަށްާ ާވިްސނަމ ތޯއޭ. ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާއަޅުަގނޑުެމން ބައްޓަންކޮށްގެން

 2985 ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުރުޞަތަްށާއިނގޭތޯ.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާދިވެހިރ އްޖޭެގާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމ ފަންނުާދެކުނު

ާއިާއިްބރ ހީމްާރަޝީދުާ ާދ އިރ ަތއް ާިދވެހިރ އްޭޖގެާާލ މަރުަކޒީދ ރީ ާހިންގުމަށްަޓކައި ާުއސޫލުން

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތުްނ2ާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބ ބުގަިއ ވަނަ

ނޑަެއޅުމަށްާ ާކަ ާމަޤ މުތައް ާަކއުންސިލްތަކ އި ާދައިރ ތަކ އި، ާއިދ ރީ  2990އުފައްދަންޖެހޭ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައި،ާއެބައޮތް ނޑައެިޅގެްނ ާކަ ާއަންގ ފައި. ނަށް

ާރައްޔިތުންެގާ ާދިވެހި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަީކ ާމި ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު

ާމި ނަޑއެޅުމެއް. ާިދވެހިރ އްޖެާާކަ ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާއެބަބުނޭ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއި

ާ ާޤަބޫާލ މަރުކަޒީހިންގަންޖެހޭނީ ނޑު ާއަޅުގަ ލުކުރ ގޮުތގަިއާުއސޫލުންނޭ.ާއެހެންކަމުން

ާ ާއެބ3ާާަމިބެހިފައިވ  ާވިސްނަންޖެހޭ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ާކަ  2995ޕްރޮވިންަސކީ،

ާއުޭޅާ ާދިމ ވެގެން ާމިހ ރު ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާނަޒަރަކުން. އިޤްތިޞ ދީ

ާފޮށްޓަކަްށާ ާމަސްވެރިޔ  ާމިއަންނަނީ ާމީހ  ާމިހުންނަ ާތުރ ކުުނގައި މައްސަލައަީކ،

ާ ާއަޅަިއގެން ާތުރ ކުުނގަިއާމަސް ާވިސްނ އިރުަގއި ާނަޒަރަކުން ާިއޤްތިޞ ދީ މ ލެއަށް.

ހުންނަާމީހ ާއެބަޖެހޭާއެމަރުކަޒަކުންާއޭނައަށްާބޭނުންވ ާަވޞީލަތްތައްާޤ އިމުކުެރިވާ

ާ ާވ ހަަކއަީކ، ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާގުޅެން. ާދުނިޔެއ އި ާބޭރު ާއޭނަ  3ާ3000އެތަނުން

ާބައިނަލްއަޤްވ  ާލިބެވެންޖެހޭ ާއެކްެސސް ާއެކްެސސްއެއް.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާދ އިރ އިން މީ
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އަހަރުެގވެސް،ާއޭެގ70ާާރައްޔިތުންާދިރިއުޅުންާފ އިތުިވ،ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާ

ާ 70ާާކުރީ ާުކރީ ާއޭެގ ާނެތ50ާާޭއަހަރު، ާޙަޔ ތުަގއި ާދުްސތޫރީ ާމުިޅ އަހަރު

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާދިރިއުެޅޭވނެގޮތެއް. ާއ ބ ދުެވގެން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ރައްޔިތުންނަށް

ާނަޒަރަކުންނޫން.ާއަޅު ާސިޔ ސީ ާހަމައެކަނި ާވިްސނަންޖެހޭ ާއެބަ  3005ަގނޑުމެން

ާވަަޑިއގެންާ ާބޭފުޅަކުވެސް ާކޮންމެ ާވިސްނަންޖެހޭނީ. ާމިއަުދ ާނަޒަރަކުން އިޤްތިޞ ދީ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާބ ރެއްެނތި ާއެްއވެސް ާސަރުކ ރުެގ މިސ ލަކަށް

ާަސރަޙަ ާބިންބޮޑު ާލ.އަތޮޅަކީ ާލ.އަޮތޅު، ާލ.އަތޮޅަްށާދޫކޮށްލައިފިކަމަށްވަންޏ  އްދެއް.

ާލިބޭތީ،ާ ާއެފުރުޞަތު ާޕ ޓީއަށް ާއިދިޮކޅު ާނުވަތަ ާރަްއޔިތުން، އެދ އިރ އެްއގެ

ާހިންގަންާ ާޤައުމު ާކަންކަމ ހެދި ާބިދޭސީންގެ ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ  3010މިހ ރުވެސް

ާބޭރުނުކުރެިވގެން.ާ ާމިރ އްެޖއިން ާބިދޭސީން ާއުޅޭ ާޚިލ ަފށް ާގަވ އިދ އި ދަތިވެގެން.

ނ ާކަ ާމިފުރުޞަތުާއެހެންވީމ ، ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާމިބޭފުޅުން ޑައެިޅގެްނ

ާސައިފަްތާ ާލަންކ  ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާލ.އަތޮޅަށް ދެއްަވއިފިކަމަށްވަންޏ 

ާހެއްދިގޮތެއް،ާ ާހައްދަން ނޑު ާދަ ާސައިފަތް ާލަންކ  ާވ ނީ. ާވީހެންނޭ ނޑަށް ދަ

ނޑު...  3015ާސައިފަތްާދަ

ާ

ާިނޒ މ ބެހޭ...ާާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ނަޑކަށް...ާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމ ފަންނުާދެކުނު ާއެދަ
 3020ާާއިްބރ ހީމްާރަޝީދު

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާނުކުތ ެއއް، ާިނޒ މ ބެހޭ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާދ  ާފޮނަދޫ ާނުކުތ އެއް، ާނިޒ މ ބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެިރާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . އިރ ގެ

 3025ާهللا.މެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ

ާ

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާބޭނުންވަނީ،ާލ.އަތޮޅ ާާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފޮނަދޫ ާދަންނަވ ލަން ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 
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ާއެެހންވީާهللاޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާނޫެޅއޭ. ާހުށަހެޅިގެންނެއް ާމަޖިލީހަށް ާބިެލއް ާޢިްއޒަތްތެރިާގުޅޭ  3030ާމ ،

ާވ ހަކަދައްަކވ ށޭ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިބލަށް ާއޮތް ާކުރިމަތީަގއި ާވ ހަކަަދއްަކވ ިއރު، މެންބަރުވެސް

ާއެްއވެސްާޙ ލެްއަގއިާލ.އަތޮުޅެގާބިލަކަށްާނޫނޭާމިވ ހަކަދައްަކނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ

ާޤަބޫލެއްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާނުކުތ އެއްކަމަްށ ާލަފ ކުރެޭވގޮތުަގއިާނިޒ މ ބެހޭ ާައޅުަގނޑަށް  3035ނުކުރެވޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާހޯރަފުށްޓ ބެހޭާވ ހަކަފުޅުވެސްާެދއްެކވި....

ާ

ާއޮންނަންޖެހޭ.ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމ ފަންނުާދެކުނު ާަކއުންސިލެއް ާއަތޮޅު ާލ.އަތޮޅުަގއި ާވ ހަކަައކީ، ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން

ާއަތޮޅުާއިްބރ ހީމްާރަޝީދުާ ާސަރުކ ުރގެާާއެދ އިރ ގައި ާަކއުންސިލް ާއޮންނައިުރަގއި ާަކއުްނސިލެއް.

ާނިންމަންވެއްޖެއްޔ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަންކަން ާކޮމިޓީއަކުން ާއެރަށު ާއެދ އިރ ެއްއގަިއ  3040ބަހެއްނެތި،

ާވ ހަކަައކީ،ާ ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާލައިގެންދ ނެއޭ. ާބޮއްސުްނ ާކަންކަން މިރ އްޖެ

ާާލ މަރުކަޒީ ާމިރ އްޖޭެގާދ އިރ ައކ3ާައުސޫލުން ާަކނޑައެިޅގެން ާބެހިއިރުަގއި ށް

ާއެހުރިހ ގޮްތާ ާގޮތ ިއ ާއުޭޅ ާމަސްވެރިްނ ާމަްސެވރިންނ އި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ބައްލަވަމުންގެންދިަޔއީާަކނަޑެއޅިގެންާމިާދިވެހިރ އްޖެާއިޤްިތޞ ދަށްާހަދ ފައިާއޮތްާ

ާ ާޮމޑެލްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާރިޢ ޔަތް، ާމިއަްށ ާައޅުަގނޑުމެން  3045ކޮންމެހެނެއްެވްސާބިލެއް.

ާދިވެހިރ އްޖެާ ާއެބަބުނޭ ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާޤ ނޫނުއަސ ީސއިން ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާދުނިޔޭގެާާލ މަރުކަޒީއުސޫލުންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާލ މަރުކަޒީހިންގަންޖެހޭނީ އުސޫެލއް

ނަޑއެިޅގެންާ ާއެަބާކުރޭ.ާކަ ާޕްރެކްޓިސް ާމިގޮތަށް ާއެބަ ާޤައުމުަތކެްއގައި ާއެތައް އެބަ

ާާބަހ މ ސް. ާހަމަ ާެއޮއތީ ާރަށެއް.7ާާބަހ މ ސްގައި ާދިރިއުޅޭ ާރަްއޔިުތން ލައްކަ

ާ ާޖީ.ީޑ.ޕީައށް ާއެަޤއުމުގެ 9002ާާއެކަމަކު ާލިބުނީ ާއަހަރު  3050ޔޫ.އެްސ95000ާާވަނަ

ަބއިކުަޅ40ާާޑޮލަރުާޖެހޭވ ހަަކާބުނަނީ.ާއެކަމަުކ9000ާާޑޮލަރުާބޮލަކަށް.ާމިރ އްޖެާ

ާ ާަރއްޔިތުންނަށް ާމިރ އްޖޭގެ ާނުޖެހޭކަމަށްާޑ5ާޮއެއްބަޔަްށވެސް ާނުޖެހޭ. ލަރުވެްސ

ާމިބިލ ދޭތެރޭގައިާ ާވިްސނ ށޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމ ، ާދައްކަނީ. ދިރ ސ ތަކުން

ާ ާދަތިވެގެންނޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާމިރ އްޖޭގެ ާނަޒަރަކުން. ާލ މަރުކަޒީާއިޤްތިޞ ދީ

ާ ާރ އްޭޖެގ3ާާއުސޫލުން ާަބއިނަލްައޤްވ މީގޮތުން ާއެދ އިރ  ާބަހައި  3055ދ އިރ އަށް

ާބަހައްޓަވ ށޭ.ާރައީސުލް ާނަޒަރު ާބޭރަށް ާއަސްކަނިން ާވިދ ުޅވ ހެން ޖުމްހޫރިއްޔ 
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ާވައްަދއިގެްނ،ާ ާމީގެެތރެއަށް ާސިޔ ީސކަމެއް ާިވދ ޅުވޭ ާބޭފުޅަކުވެސް ހަމަކޮންމެ

ާދޫ.ާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު

ވެރިކަްނާފެށިގަންނަނީާދިވެހިާާމިޤ ނޫނުއަސ ސީާއެބަބުނޭާދިެވހިރައްޔިތުންގެާދުލުން

ާކިބައަށޭ.ާބުނ އިރުާ ާރައްޔިުތންގެ ާދިވެހި ާނިމެނީ ާކިބައިންނޭ.ާވެިރކަން  3060ރައްޔިތުންގެ

ާމިދިަޔާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރ ، ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާހަމަަގއިމުވެސް މިރ އްޖެ،

ާއެރަށެްއަގއި،ާ ާިދޔައީ. ާހިސ ބަށް ާެއކި ާއެހިސ ުބ، އިންތިޚ ބުތެރޭގަިއ

ާ%މަޢ ފްކުރައްވ ތި ާއުޅެނީ ާއެދ އިރ ގެ ާކިރިޔާ 30ާ. ާހަމައަށް ާދެއިރު މިސްކީނުން.

ކ ންާލިބެނީ.ާއިސްލ މީާއުސޫލުތަކަށްާބަލ އިރު،ާދެއިރުާހަމައަށްާކ ންލިބިާޟަރޫރީާ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެެއްއނޫން ާމިްސކީނުން. ާއެއީ ާމީހުންނަކީ ާނުފުއްދޭ  3065ބޭނުންތައް

ނޑައެިޅގެ ާކަ ާދެން ާރ އްޖޭގެ، ާތަރައްީޤއަކީ. ާގުިޅާގެނައި ާމ ލެއަތޮޅު ާމ ލެައތޮޅު. ން

ާމައްޗަްށާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދ ިއރުވެސް ާމިތަންތަނަށް ގުރައިދޫ،

ާޤ އިމުކުރުން.ާ ާަވީޞލަތްތައް ާސިއްީޙ ާނިޒ މް، ާނަުރދަމ  ާބޯފެނ ިއ ލ ޒިމްއެބަކުރޭ

ާ ާނަރުދަމ 70ާާފ އިތުވި ާޯބފެނެއްވެސް، ާކުެރވިފަަކއެްއވެސް. ާއެްއކަމެއް އަހަރުނެތޭ

ާމިދަންނަވަނީ،ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވިމ ، ާެއއްކަމެްއވެްސާއޮތީކީނޫން.  3070ނިޒ މެއްެވސް،

ާމިހ ރ3ާާު ާއިޤްިތޞ ދީގޮތަކަށް. ާބަހައްޓ ށޭ ާވިސްނުން ާބަހަިއގެން ދ އިރ އަކަށް

ާމިދަނީާ ާފުރައިގެން ާއަންނަންށޭ.ާމ ލެއިން ާމ ލެ ާމިޖެހެނީ ާމީހ  ާހުންނަ ތުރ ކުނުގައި

ާފުރައިާ ާއޮޑިެއްއގައި ާކަންނެލި.ާކަންނެލި ާދެ ާބޭނެނީ ާމި ާގޮސް ާތުރ ކުނަށް. ގެން

ާލ ާ ާޕްލ ންޓަކަށް ާޕްރޮސެސިން ާމިދެންނެވި ާިމައންނަނީ ާމ ލެ ާހިފައިގެން އެފޮށި

ާ ާއެދަނީ ާފޮނުވަން. ާޔޫރަޕަށް ާއެހެންވީމަ،51ާާޕްރޮސެސްކޮށްގެން ާޑީސަލް.  3075ފީފ 

ާރައްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަރުކަަޒކުން ާއެއޮންނަ ާިވސްނަންޖެހޭ ޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުމެން

ާދިވެހިާ ާމިތިބީ ާފޮނުވ ފައި ާމިތަނަށް ާހަދައިދޭން.ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮެތއް ދިރިއުޅެވޭނެ

ރައްޔިތުން.ާމަޖިލިސްގެާަރީއސަކަށްވެސްާނޯންނ ނެާަކނަޑއެޅިގެންާބ ެރއް.ާބ ރުތަްއާ

ާމިތިބީާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކިަބއިންނޭ. ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާމިއަންނަނީ ފެށިގެން

ާއިންތި ާކަމެއްާމިތަނަށް ާމިހުރިހ  ާއޮންނ ނޭ ާރައީސަށް ާމަޖިލިސްގެ  3080ޚ ބުކޮށްފައޭ.

ާމަޖިލިސްއަކަށްެވސްާ ާިމ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނޯންނ ނެ. ާއެހެން ާބ ރު. ހިފެހެއްޓުމުގެ

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާވިސްަނންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާއިޚްތިޔ ރެއް. ނެތް

ާދިރިއުޅެމުންދ ގޮތ  ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާއަޅުަގނޑުމެންާޙ ލަތ މެދު، ާވިސްނ ، މެދު
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ާމޮޑެލްތައްާބޭނުންކުރީމ ާ އިޤްތިޞ ދީާނަޒަރަކުްނާމިާިވސްނ ށޭ.ާޖީ.ޑީ.ޕީއަށްާތަފ ތު

ާއެހެންވީމަ،ާ ާމަންފ އެއްކުެރއޭ. ާއެތައް ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުން ާމި  3085އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްަލން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއުސޫލުންާހިންގުމ ބެހޭާބިލެއްާާލ މަރުކަޒީ`.ާދިވެހިރ އްޖެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ

ާއުފ ކުރ ކަމެއް.ާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ާައުޅގަ ާގެންަދވ ކަމީ ާހުށަހަުޅއްަވއިގެން ާސަރުކ ރުން ދިވެހި

ާބިލެއްާ ާމިފަދަ ާނޫން ާކަމެއް ާއުފެދޭ ާސުވ ލު ާމި ާމިއަުދ ާރައީސް،  3090ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެހެނީ ާނުޖެހޭތޯ. ާނުވަތަ ާމ އްދ އިނ970ާާްއޮންނަންޖެހޭތޯ ވަނަ

ާއަތޮޅުަތްއާާލ މަރުކަޒީވަރަށްާޞަރީޙަާބަހުންާބުނެފައިޭވ،ާ އުސޫލުންާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއ ކަމެްއާާލ މަރުކަޒީހިންގަންވ ނެއޭ. ާހިންގުމަކީ ުއސޫލުން

ާދަންނަވ ލ  ާއަޅުަގނޑު ާސަރުކ ުރަގއިާނޫން. ާވެިއތުވެދިޔަ ާމި ާމިގޮތުން ނަން

ާެގންދިޔަ.ާމަރުކަޒުތަކެްއާ ާބަހ ލައިގެން ާސަރަޙައްދަކަށް ާފަސް ާރ އްޖެ  3095އެންމެފުރަތަމަ

ާ ާބަލ ިއރު ާެއގޮތަށް ާހިންގ ފައިވޭ. ާމަޝްރޫޢުތަކެއް ނަޑއަޅ  ސަރަޙައްދަށ1ާާްކަ

ާތެރޭާ ާއޮފީސްަތކުގެ ާހިންގަވ ފަިއވ  ާސަރުކ ރު ާިމގޮތުން ާނޮދަންާބަލައިގެން ގަިއ

ާޑިވެލޮޕްމަންޓްާ ާރީޖަނަލް ާއޮފީސް،ާސަދަން ާމެނޭޖްމަންޓް ާޑިވެލޮޕްޓްމަންޓް ރީޖަނަލް

ާއެިކާ ާމިގޮތަށް ާއޮފީސް. ާމެނޭޖްމަންޓް ާސެންޓްރަލް ާއޮފީސް، މެނޭޖްމަންޓް

ާގެންޮގސްފަިއވޭ.ާ ާކުރިއަށް ާމިކަންތައް ާސަރުކ ރުން ާހައްދަަވިއގެން  3100އޮފީސްތައް

އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީރުކ ރުންާކޮށްގެންުއޅޭކަމެއްާނޫޭނާދަންނަވ ލަންާމިއުޅެނީާމިސަ

ާކޮށްފައިވެއޭ.ާ ާމިކަން ާއުޅުމަކީ.ާކުރީެގާސަރުކ ރުންވެސްާމިއުސޫލުން ާކުރަން މިކަން

ާކުރީެގާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާހިތ މަކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާތަފ ތަކީ ާމިހ ރުގެ އ ދެ،

ާމިތ  ާބޭފުޅުން ާނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވ  ާޕްޮރވިންްސާސަރުކ ރަށް ނގައި

ާޭއގެސަބަބުންާ ާކަމެކޭ. ާޖ ގަނުދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމި ާއެއީ  3105ޤ އިމްކޮށްފިނަމަ

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދައްކަމުންދ އިރު. ާބުނެ ާގެއްލުންތަެކކޭ ލިބިގެންދ ނީ

ރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާޚިދުމަތްތައްާހޯދުމަށްޓަކައިާރައްޔިުތންާއެއްދުވަހުންާއަނެްއާ

ާތަފ ްސާާދުވަހަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއެއީ ާހިޖުރަކުރަމުންދ ކަމީ ރަށްތަކަށް

ާ ާދައްކަމުންދ ކަމެއް. ާބަލ އިރުގަިއ9006ާާހިސ ބުތަކުން ާއަހަރަށް ވަނަ

ާ 910ާާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއުޅޭ ާއ ބ ދީ ާމަދު ާއޮތް.53ާާމީހުންނަށްވުރެ  3110ރަށް
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ާއެނގޭ ާމީގެން ާއިތުުރވަމުން. ާދަނީ ާއެިލސްޓް ާމިހ ރު އެްއޗަީކާާއެހެންނަމަވެސް،

ރ އްޖޭަގއިާމީހުންާމަދުާރަށްތަކުންާއެރަށްާދޫކޮށްާރ އްޖޭގައިާމީހުންާތަފ ތުާއެކިއެިކާ

ާހިޖުރަކުރަމުންދ ކަން.ާ ާބަދަލުވެ ާއެބަ ާރަށްތަކަށް ާބިނ ވެފައިހުިރ ވަޞީލަތްތައް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބޭނުންޭވ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، 97ާޢިއްޒަތްތެރި

ާބު ާމ އްދ ަގއި ާބޯފެނ ިއ،ާވަނަ ާސ ފު ާެފނ އި، ާސ ފު ާރައްޔިތުންނަށް  3115ނެފަިއޭވ

ާކަމެއްވެސްާ ާމިހުރިހ  ާކަރަންޓ ިއ ާއަދި ާނަރުދަމ އ  ާކަންކަން ާމިފަދަ ކ ނ އ ިއ

ާއެކަމަްށާ ާއ ދެ، ާޤ އިމްކުރެވޭނީ ާމިކަންކަން ާޤ އިމްކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. ސަރުކ ރުން

ާލި ާއ މްަދނީ ާމިންވަރަކަށް ާއެކަށޭނަ ާޮއވެ، ާއ ބ ދީެއއް ާއެކަށޭނަާއެކަށޭނަ ބި،

މިންވަރަކަށްާިވޔަފ ރީގެާއުސޫުލންާކަންކަންާހިންގޭނެގޮތްާއެިހސ ބެއްަގއިާބިނ ވެަފއިާ

ާމިބިލުާ ާމިހ ރު ާމަްއޗަށް ާއަސ ސްގެ ާމުހިންމު ާމިދެންނެިވ ާއ ދެ،  3120އޮތުމުން.

ާބޭނުންޭވާ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާިޢއްޒަްތތެރި އެކުަލވ ލެވިފަިއވަނީ.

ާބި ާމިހ ރު، ާކައުްނސިލ އި،ާމިޤ ނޫނު ާއަތޮުޅ ާބައްޓަންކުެރވިފަިއވ ގޮތުން ާމިހ ރު ލު

ނޑުމެންާކިޔ ުލމުންާރަށްތަކުންާއަދިާ ރަށުާކައުންސިލުާބިނ ވެފައިާޮއތްގޮތުންާއަުޅގަ

ާކައުންސިުލާ ާެއކުލަވ ެލެވނީ.ާއަތޮޅު ާތެރެއިްނާއަތޮުޅާކައުންސިުލާމި ާބަެއްއގެ ނެގޭ

ާގޮ ާކައުންސިލެްއގެ ާޕްރޮވިންޝަލް ާރައީސް،ާމިއޮންނަނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ،  3125ުތގައި.

ާގޮުތގަިއާ ާކައުންސިުލގެ ާއަތޮޅު ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ނަމަ ާމެންބަރުންނަށް މިމަޖިލީހުގެ

ާދަންނަވަންޖެހެނީާ ާއެހެންނަމަެވސް، ާރަނގަޅުކަމެއް. ާއެންމެ ާއޮތުަމކީ ކައުންސިލެއް

ާގެން ާމިކަން ާއުސޫލުްނ ާޕްޮރވިންސްެގ ާުނވަތަ ާަކއުންސިލު ެދވިގެޭނާޕްރޮވިންޝަލް

ާގޮތެްއަގިއާ ާދެމެހެއްޓެނެވި ާގޮތެްއގައި ާފަިއދ ހުރި ާގޮތެްއަގއި މަޢުނަވީ

ާމިގޮތަށްާ ާއަންނަނީ ާކުެރވެން ާމިކަން ާފޫބެދޭގޮެތއްަގއި  3130އިޤްތިޞ ދީގޮތުން

ާމިާ ާބޭނުންވޭ ާދަްނނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ކުރެިވގެންނޭ.

ާސަރުާލ މަރުކަޒީ ާހިންގުަމށް ާމުއުސޫލުން ާއެންމެ ާމިގެންދަވ  ާމިހ ރު ހިންމުާކ ރުން

ާ ާމިހ ރުާއެްއކަމަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާއ ދެ، ާކުޑަކުރުން. ާބ ރު ާސަރުކ ރުގެ މައި

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާމިދ  ާހިންގަމުން ާތަސްދީްޤކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ާްޑރ ފްޓިންގާކޮމިީޓގަިއާ ާތެޭރަގއި ާބަޙުސްތަުކގެ ާކުެރވުނު ާއެ  3135ހިނގަމުންދިޔައިރުަގއި

ާމ އްދ އެްއ،ާއަޅުަގނ ާލިެޔިވފައިވ ނެ ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާމިހ ރު ާދެންނެވިން ުޑ

ނޑުާދެންނެވިންާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް،ާއެމ އްދ ާ ވެރިކަންކުރ ާރަަށކީާމ ލެއޭ.ާައޅުގަ
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ާއެާ ާހިނދެއްގައި ާފެންނަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެނެއްނޫނޭ. އޮންނަންވ ނީ

ާބަދަލުކުރެވޭގޮތަށޭ. ާރަށް ާކޮމިޓީްނާާވެރިކަންކުރ  ާޑްރ ފްޓިންގ އެހެންނަމަވެްސ،

ާބޭނުމަކީާ ާތ އީދެްއނުލިބުނު.ާމީގެ ާމަޖިލީހުންވެސް ާޚ އްޞަ ާއަދި ާނުލިބުނު.  3140ތ އީދެއް

ާގިނަާ ާޢ ންމުކޮށް ާބޮުޑުވމުން ާއ ބ ދީ ާތޮއްޖެހި ާރަުށގަިއ ާވެިރކަންކުރ  އެ

ާސެންޓަ ާފަިއނޭންޝަލް ާއެއީ ާރަށް ާކަމެްއާވެރިކަންކުރ  ާކޮށްުއޅޭ ރަށްާޤައުމުތަކުަގއި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާބަދަލުކޮށްލުން. ާތަނަކަށް ާއެހެން ާސިީޓ ާކެޕިޓަލް ާއެ ބަދަލުކޮށް

ާމަޖިލީހުގައިާ ާއެ ާހެދިއިރުގަިއ ާޤ ނޫނުައސ ސީ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިދެންނެވިާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި  3145ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

ާދަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވުނު. ާޢިއްޒަތްތެރިާހުށަހެޅުން ާޭބނުންވަނީ ނަވ ލަން

ާމިހ ުރާ ާަރއްޔިތުން ާމ ލޭގެ ާޮބޑުެވ ާއ ބ ދީ ާތޮއްޖެހި ާމި ާމިހ ރު ާމ ލޭގަިއ ރައީސް،

ާޕްރޮވިންސްަތއްާ ާމި ާުކޑަކުެރވޭީނ ާެކކުޅުން ާޭވނ އި ާމި ތަޙައްމަލުކުރަމުންދ 

ާމ ލެތަކެއްާ ާކުދިކުދި ާއެއްފަަދ ާމ ލެއ އި ާޤ އިމްކުެރވިގެންނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާތަސައްވުރަށްާ ާއެ ާީވިއރު ާތަސަްއވުރަކީ. ާސަރުކ ރުގެ ާމިހ ރުގެ  3150ޤ އިމްކުރ ށޭ

ާމ ލެއަށްާ ާދަންނަވ ލަްނާބޭނުންވަނީ ނޑު ާދެމ ހިންަގވ ށޭ.ާއަުޅގަ ާޖ ގަ އަޅުަގނޑުމެން

މިހ ރުާއައިސްާއެާހޯދ ާޚިދުމަތްތަކުގެާތެރޭަގއިާޚ އްޞަކޮށްާތަޢުލީމ އިާޞިއްޙަތ އިާ

ާބޯފެނ އި. ާއެހެނިހެންވެސް ާމިއޮތީާާއަދި ާބޯފެންވެސް ާމިހ ރު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޯފެނަކީާ ާހިތ މަހުރިކަމެއް. ާގޮތުގަިއ. ާޚިދުމަތެއްގެ ާލިބޭ ާމ ލޭން އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއަުދާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާލިބެންޖެހޭކަމެއް. ާގޮުތގައި ާޚިދުމަތެްއގެ  3155އަސ ސީ

ާބިނ ވެފައި ާކަްނކަން ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމ ލިއްޔ އ ިއ ހުިރގޮތުންާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާކޮެށްއނުދެވޭ. ާރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އެކަމެްއވެސް

ާބިުލގަިއާ ާމިހުށަހެޅުއްވ ަފއިވ  ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ރައީސް،

ާމައިަގނޑުާ ާީވނަމަވެސް ާހުރިކަމުގައި ާކަންކަން ާގެންނަންޖެހޭ އިޞްލ ޙު

ާއެކުެލވިފަިއވ ގޮާ ާއެކަްނާސިޔ ސަތުތައް ާއެގޮްތގޮތަށް ާރަނަގޅޭ. ާއަޅުަގނޑަށް  3160ތް

ާވަރަށްާ ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ގެންގޮސްެދއްވުަމކީ

ާވަރަްށާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެޭދކަމެއް. ޢަދަބުވެރިކަމ އެކު

ނޑުމެންާއެންމެންނަކީާދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ.ާާހަރުއަޑުންާބ ރުލ ާއެބަާދައްަކމުާއަޅުގަ

ާަވކ ލ ތުކުރ ށޭ.ާ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިތިބީ ާމަޖިލީހުގައި މި
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 3165އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުެމންނަށްާމިފެންނަނީާޚ އްޞަކޮށްާވަކިާފަރ ތަކަށްނުޖެހިާ

ާ ާބިލެއް ާވިސްނަންޖެހޭ ާައޅުަގނުޑމެން ާނަޒަރަކުން ާމިާާލ މަރުކަޒީޤައުމީ އުސޫލުން

ްނގުމ ބެހޭާބިލު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާފެނިގެންާއަތޮޅުތައްާހި

ާމަޖިލީހުގައިާ ާމި ާރަނގަޅުނޫންކަމަށް ާބިލު ާމި ާޕ ީޓއަކުން ާއެއް ާއެއްއަަޑކުން މިދަނީ

ާތަފ ތުާ ާނުފެނޭ ާައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ާއަޑު. ާވ ހަކަަދއްކަމުންދ  ހަރުއަޑުން

ާ ާައތޮޅުތަކަށް، ާހުށަހަޅ ތަނެއް. ާހިމެނޭާވިސްނުމެއް ާދ އިރ  ާތަމްީސލުކުރ   3170އަުޅަގނޑު

ާއަތޮޅު،ާ ާހިމެނޭ ާދ ިއރ  ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި އަތޮޅު

ާިމާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަދުކަމުން ާއ ބ ދީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކިހިނެއްތޯ މިތަންތަން

ާ ާދޭނީ. ާޚިދުމަތެއް ާހުރިހ  ާގެންެދވުމުންާާލ މަރުކަޒީބޭނުންވ  ާިމކަންކަން އުސޫލުން

ާބޮޑުވެގެންދ ނެ.ާ ާފުރުޞަތު ާލިބި ާޖ ގަ ާއެކަންުކރުމުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 3175ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިާބިލުގައިާހިމެނިފައިވ ....

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވ ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާކުރުކަމުން ާފުރުޞަތު ާލިބިފައިވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހަަކކޮުޅާއ ދެ،

ާފުރުޞަތެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ  ާދެވަނަ ާއެދެން ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި  3180ނިންމ ލ ނަން

ނޑުާއެދެނީާމިާބިލުާފ ްސވެާޮކމިޓީއަކަށްޮގސްާމިާބިުލާ އަޅުަގނޑަށްާދިނުން.ާއަުޅގަ

ާއަވަހަށްާދިރ ސ ކުެރިވގެންާމަޖިލީހަށްާއައުން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާޝުާދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާއިހަަވން ާދ އިރ ތަްއާކު`. ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިްއޔ 

ާމިާާލ މަރުކަޒީާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާއައިސް ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލެއް ާހިންގުމ ބެހޭ  3185އުސޫލުން

ާޤ ނޫ ާބިލު ާބަޙުސްކުރެވޭހިނުދާރ އްޖޭގެ،ާމި ާމަސަްއކަތްާމަޖިލީހުގައި ާމީގެ ނަކަށްވެ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާހިނަގއިދ ނެަކމަށްޓަކައި ާކުރިއަރަިއގެން ާތަރައްޤީވެ ާރ އްޖެ ފެށުމުން

ދަންނަވ ނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާަމޖިލީހުގައިާމެންބަރުންގެާގޮތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާތިބެާ

ާމަޖިލީހަށްާ ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއކު ާބިރުނުގަންނަމ ތޯއޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން

ާަމގުަގިއާ ާތަރައްޤީގެ ާިލބި ާކުރިއެރުންތަެކއް ާލިބި ާބ ރުތަކެއް  3190ފޮނުވި،ާރަްއޔިތުންނަށް

ާޖެހިލުންނުވަމ ތޯއޭ.ާ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާހ ސިލްކޮށްފ ނެކަމ މެދު ާކުރިއެރުންތަެކއް އިތުރު
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ާއިހަވަންދޫާ ާަތމްސީލުކުރ  ާދ އިރ ެއއް ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާހިމެނ7ާޭދ އިރ ަގއި ާގޮތަކަށްާރަށް ާމިފަދަ ާދަންނަވ ކަށްެނތިން ނުޑ ާއަުޅގަ .

އުސޫލުންާދ އިރ ތަްއާނުހިންގުމުގެާނަތީޖ އޭާމިއަުދވެސްާލަފ ފުރޭނެގޮތެްއާާލ މަރުކަޒީ

ާއެބަާ ާފެނުނީމ  ާޙ ލު ާއުޭޅ ާއެރަުށަގއި ާއަޅުަގނޑަށް ާބަލ ލިއިރު ާމޮޅަދޫއަށް  3195ނެތީ.

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ  ސޫލުންާމީގެކުރިންވެްސާއުާާލ މަރުކަޒީއެނގޭ

ާތިބޭނީާ ާއެމީހުން ާިމއަދު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިންގުނުނަމަ ާނޫނީ ހިންގަންފެށިނަމަ

ާލިބޭާ ާޚިދުމަތްތަކެއް ާރަނަގޅު ާއެއަްށވުރެން ާތިބޭނީ ާއެމީހުްނ އެޙ ލަތެްއގަެއއްނޫނޭ.

ާނުލިބޭ ާޚިދުމަތެއް ާލެބޯޓްރީގެ ާއަަޅއިފިްއޔ  ާަމރުކަޒެއް ާޞިއްޚީ ާގޮުތގަޭއ. .ާބައެްއގެ

ާެއކަންކުެރވޭެނާ ާދޮންނަންޖެހިއްޖިއްޔ  ާއެްއޗިހި ާބެޑްޝީްޓ ާއެތ ނަގއި  3200އަދި

ާއެަބއެްއެގާ ާއަމިއްލައަށް ާއެަބޔަކު ާވ ހަކައަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާނެތް. ގޮތެްއވެސް

ާތަރައްޤީކޮްށާ ާޤައުމު ާދީގެން ާފުރުޞަތު ާހިންގޭނެ ާރ ވ  ާމަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ

ާމަސައް ާައޅުަގނޑުމެން ާތިބޭނީާކުރިއަުރވަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިއަުދ ކަތްކުރިނަމަ

ނޑުމެންާއެންމެންވެސްާ މިޙ ލެއްގަެއއްނޫނޭ.ާމިއަށްވުރެާމ ާރަނގަޅުާޙ ލުގައޭ.ާއަުޅގަ

ާބ ރުތައްާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤައުމެއްނޫނޭ. ާފަޤީރު ާދިވެހިރ އްޖެައީކ ާކިޔަމު  3205އެބަ

ާފަސްޖެހުމު ާދޫކޮށްލަން ާބ އްވ  ާމުށުތެރޭގައި ާބ ރުތައް ާސަބަބުންާހިފަހައްޓ  ގެ

ާމިާ ާމިއަދު ާރައްޔިތުން ާކުރިމަތިލ ންޖެހުނީ. ާޙ ލަށް ާިމ ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދިވެހިާ ާމިއީ ާތިބެްނޖެހުނީ. ާތެޭރގައި ާއިްޙސ ސްތަކުގެ ާއުނދަގޫ ާދަތި އުފުލ 

ާދަންނަވ ީނާ ާރައީްސ،ާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަޤީޤަތެއް. ާޤަބޫލުކުރ ނެ ރައްޔިތުން

ާއަވަްސގޮތަާ ާނޫީނާވީއެންމެ ާމިހިފަހައްޓައިގެންތިބި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުށުތެރޭގައި  3210ކަށް

ާރައްޔިތުންނ ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބ ރުތައް ާމިއޮތް ާޖަމ ޮކށްފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ މ ލެއަށް

ާމަޝްރޫޢުތަްއާ ާތަރައްޤީގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިންގަވ ށޭ. ާދޫކޮށްލަމ  ކައިިރއަށް

ާވިސް ާއެަބެއއްގެ ާއަމިއްަލއަށް ާބޭނުންވ ގޮތަށްާއެބަެއއްގެ ާދ އިރ އަށް ާއެަބއެްއގެ ނުމ 

ާކުރ ެނާ ާމިކަންތައްތައް ާދ އިރ ތަުކަގއި ާއެ ާދެވިއްޖެނަމަ ާފުރުޞަތު ާހިންގ ނެ ރ ވައި

ާައޅުަގނޑުާ ާއެބަތިބި. ާމީހުންވެސް ާތަޢުލީމީ ާއެބަިތބި. ާހުނަރުވެރިން  3215ޤ ބިލް

ާބޭ ާޤ ބިލްކަމުގެ ާތަޢުލީމ އި ާއެ ާނޫނީ ާހިފުމަށް ާބޭނުން ާއޭގެ ނުންާދަންނަވ ނީ

ާމިއަުދާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުދޭން ާަތރައްޤީކުރުމަށް ާދ އިރ ތައް ާއެ ހިފައިގެން

ާވަރަްށގިނަާ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ފަސްޖެހިގެންނުވ ނޭ.
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ާއަުޅަގނޑުާ ާގުޅިފަިއ. ާކުރިއެރުމ ިއ ާލިބޭނެ ާރަްއޔިުތންނަށް ާހުރީ ކަންތައްތަެކއް

ާ ާބައެއްކަަހލަ ާމީގައި ާވ ހަކައެއް.ާނުދަންނަވަން ާނެތް ާއިޞްލ ޙުކޮްށލަން  3220ކަންތައްތައް

ާލިބިދ ނެާ ާަރއްިޔތުންނަށް ނޑުގޮެތްއގައި ާމައިގަ ާީމގެ އެހެންނަމަވެސް،

ާިމާ ާރައްޔިތުންނަށް ާބަލަިއަގނެ ާައވަްސގޮތަކަށް ާބިލު ާހުރުމ އެުކާމި ކުރިއެރުންތަެކއް

ާވ ހަ ާތ އީދުކުެރޭވ ާފުރިހަމައަށް ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިނުމަށް ާދަންނަވަން.ާޚިދުމަތްތައް ކަ

ާ ާމިޤ ނޫނުގ2ާާެމިޤ ނޫނުގެ ާފ ަހގަކުެރވެނީ ާައޅުަގނޑަށް ާމ އްދ އަްށާބަލ ލ އިރު ވަނަ

ާއަމިއްަލ3ާާ ާއަތޮުޅކައުންސިލަީކ ާޤ އިމްކުެރވޭ ާއިްނތިޚ ބުކޮށް ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  3225ވަނަ

ނަމުގައިާދަޢުވ ކުރުމ އިާދަޢުވ ާލިބިގަތުމުގެާބ ރުާލިބިފައިވ ާއަދިާއަމިއްލަާނަމުގަިއާ

ާޤ ނޫނީާމު ާއޮންނަ ާސިއްަކއެއް ާަވކި ާލިބިފައިވ  ާހައިސިއްަޔތު ޢ މަލ ތްކުރުމުގެ

ާހެޔޮުތަގިއާ ާއޭގެ ާކަންތައްތަކަކީ ާމިފަދަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ސަޙްސެކޭ.

ާލިބިދ ނެާ ާަފއިދ ތަކެްއ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންކޮށްގެން

ާފ ހަގަކޮށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމައެއ ެއުކ ާބިންާކަންތައްތަކެޭކ. ާރަށްރަށުގެ  3230ލ ަނން

ާބިންތަްއާ ާއެ ާއެއްގޮތަށް ާޕްލޭންތަކ އި ާހެދިފައިވ  ާނުވަތަ ާހަދ  ބޭނުންކުރުމަށް

ބޭނުންކުރުމ އި،ާުކއްޔަށްދިނުމ އި،ާޢ މްދަނީާލިބުމ އިާމިފަދަާކަންތައްތައްާއެބަަޔކަށްާ

ާހުރަސްތަކަކުްނާ ާގިނަގުނަ ާމިހުރި ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮތީމ  ލިބިފައި

ާޤ ނޫނ އިާ ާނޫނީ ާިޚލ ފުވެ ާޤ ނޫނ އި ާހަމައެއ އެކު ާލިބިގެންދ ނޭ. ާހައްލު އެމީހުންނަށް

ާމ ލެާ ާއެމީހުން ާދެނެގަނެ ާއެތަނަކުން ާމީހުން ާހިންގ  ާޢަމަލުތައް ާޚިލ ފު  3235ގަވ އިދ 

ފޮނުވ ާމ ލޭގައިާހުންނަާއިދ ރ އަކުންާކަންކޮށްާނޫނީާފިޔަަވުޅއެޅުމުގެާބަދަލުަގއިާެއާ

ާއެމީހުން ާއެާދ އިރ އަކުން ާދޭތެރޭގައި ާއެމީުހންނ  ާއެޅި ާފިަޔވަޅު ާދޭތެރޭގައި ނ 

ާލިބިގެންދ ނީާ ާރަްއިޔތުންނަށް ާއެކަމުންވެސް ާއޮެވްއޖެނަމަ މުޢ މަލ ތްކުރެވޭގޮތަކަށް

ާބަެއްއާ ާބޭނުން. ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކެކޭ ާރަނގަޅު ލުއިފަސޭހަ

ާބަލަާ ާބިލެއް ާމިފަދަ ާމަޖިލީހުން ާއެބަ ާވިދ ޅުވޭ ާމިާމެންބަރުން ާނޫނީ  3240އިގަެނގެން

ާައޅުަގނުޑާާލ މަރުކަޒީ ާވ ހަކަ. ާތ އީދުނުކުެރވޭ ާހިންގުމަށް ާމިކަންަތއްތައް އުސޫލުން

ާަރއްޔިތުްނާ ާއެދެވެނީ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވ ަކމަށްވ ނަމަ ާއެހެން ދަންނަވ ނީ

ނޑުމެންނަށްާރައްޔިތުންާކުރިއެރުމަށްާއޮތްާފުރުޞަތުގައިާއަްތއެޅެީނއޭ.ާ ނޫނީާއަޅުގަ

ާހަމައެއ އެުކާއެ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަެވސް ާތ އީުދނުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާރައީސް،ާ ާއެަބއޮޭވ54ާާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޔ ންކޮށްފައި ާއެބަ ާ)ރ(ާގައި ާމ އްދ ގެ  3245ަވނަ
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އިސްލ މްދީނުގައިާހައްެދއްާަކނޑަެއޅިފަިއވ ާކުށެއްާުނވަތަާޚިޔ ނ ތުގެާކުެށއްާނުވަަތާ

ާމަ ާނުވަތަ ާކުށެްއ ާކޮށްފަިއވ ާރިޝްވަތުެގ ާކުެށއް ާިވޔަފ ރިކުުރމުގެ ސްތުވ ތަކެތީެގ

ާވ ހަކަ.ާ ާބަިއވެރިނުެވވޭނެ ާއިންތިޚ ބުތަުކގައި ާކައުންސިލްތަކުަގއި ާމި މީހަކު

ާކުށްކޮށްަފއިވ ާ ާތ އީދުކުރަން ާއަުޅަގނުޑވެސް ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނުޑ

ާއޮުތމަށް ާބައިވެރިނުެވވޭގޮތަށް ާކަންތައްތަކުގަިއ ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީހުންނަށް .3250 

ާބޮލުގަިއާ ާމީހުންގެ ާއެަބހުރި ާކަންތައްަތކެއް ާވަރަށްގިނަ ާބަލ ލ އިރު ާތ ރީޚަށް ރ އްޖޭގެ

ާކުެރވިފައި.ާ ާޙުކުމްވެސް ާއެޅުވިަފއި. ާސަބަބުން ާކަންުނކުރުމުެގ ވަިކގޮތަކަށް

ާކުރެވެްނާ ާއެގޮތަށް ާއެަކން ާތިމަންނ އަށް ާެއނގުމުން ާކަންކުރަން ވަިކގޮތަކަށް

ާބު ާނަމެއްގަިއާނެތްކަމަށް ާއެހެން ާކޮންމެވެސް ާދެކޮޅުހެދުމުން ާއެކަމ  ާނޫނީ ނުމުން

ާއަިދާ ާއެުޅވި ާބޮލުގައި ާއެކަންަތއްތައް ާސިފައެްއގައި ާއެހެން ާކޮންމެވެސް  3255ނޫނީ

ާކަމަކަށްާ ާއެހެންކަހަލަ ާނޫނީ ާޚިޔ ނ ތެއް ާކަހަލަ ާކޮންމެެވސް ާއެއީ އެންމެފަހުން

ާމިދަންނަވަ ނޑު ާައޅުގަ ާއެބަހުރި. ާހުރިގޮތް.ާސ ބިތުވެފަިއވެސް ާކަންތައް ާމ ޒީަގއި ނީ

ާތަފްސީލުކޮށްލަންޖެހޭާ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާބޮޑަށް ާަތންކޮޅެއް ާއެއީ އެހެންވީމަ،ާޚިޔ ނ ތް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދަންނަވ ލީ. ާއެވ ހަކަެވސް ާފެންނ ތީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ އެްއޗެްއކަމުަގއި

ާކޮންސެޕްްޓާ ާބިލުގެ ާމި ާހިތ މަކުރަން ާވަަރށްބޮޑަށް ނޑު ާއަުޅގަ  3260ރައީސް،

ާމަޖިލީހުގައިާރައް ާމި ާތިބެ ާމަންދޫބުންހެން ާަރއްޔިތުންެގ ާއޮޭޅގޮތަށް ޔިތުންނަށް

ާމިކަހަަލާ ާަރއްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެންދ ތީ. ާވ ހަކަދަްއކަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ާޖެހޭނީާ ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާބަދަލުގައި ާއޮުޅވ ލުމުެގ ކަންތައްތަްއ

ލޫމ ތުދީާރައްޔިތުންނަށްާމިާބިލުންާބުނ ާއެއްޗެްއާރައްޔިތުންނަށްާފުރިހަމަާތެދުާމަޢު

ާބަހައްޓަިއގެންާ ާިވސްނުން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާފަހުމްވ ޭނގޮތަކަށް ާއެނގި  3265ރަނގަޅަށް

ާކަންތައްަތއްާ ާފެންވަރަށް ާއަޮތޅު ާރަށުފެންވަރ އި ާހަމައެއ ެއކު ާބިނ ކުރުން. ވ ހަކަ

ނޑުާދަންނަވ ނީާލިބިގެން ދ ާއިތުރުާފަސޭހައަކ ިއާދިއުންާއެއީާހަމަަގއިމުވެސްާައޅުގަ

ިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާވަރަްށގިނަާމެންބަރުންާިވދ ޅުވަމުންާގެންދަވަީނާާލުޔަކަށްވ ނޭ.

ާުހްއދަކުރ ކަމެއްނޫންކަމަށް.ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއެީއ ާހެދުން ާއޮފީްސ ޕްރޮވިންސް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާބޭނުން، ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ  3270އަޅުަގނޑު

ާއޮފީސް،ާއަ ާރީޖަނަލް ާނޮަދން ާމީެގކުރީަގއި ާފ ހަގަުކރައްަވއިފި. ާޙަމްޒ ވެްސ ޙްމަދު

ާއަިދާ ާހަދައި ާއޮފީސް ާރީޖަނަލް ާސެންޓަރަލް ާއަދި ާއޮފީސް ާރީޖަނަލް ސަދަން
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ާހިންަގަވއިފި.ާ ާއޮފިްސާހަދައިގެން ާރީޖަނަލް ާނަންނަމުގަިއވެސް ާއެހެން އޭެގކުރީަގއި

ާޕްރޮވިން ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާއުފެޭދާއަޅުަގނޑު ާގޮތަކަށް ާމިކަހަލަ ާހަމަ ާއޮފީހަކީ ސް

ާބަދަލުގަިއާ ާބެހެއްޓުމުގެ ާއޮފީސް ާޕްރޮވިންސް ާމ ލޭގަިއ ާތަފ ތަކީ  3275އެްއޗެއް.

ާ ާޕްޮރވިންްސާރައްޔިތުންނ  ާިހސ ބުގައި ާއަތްފޯރ  ާމީހުން ާައތޮޅުތަކުގެ ާއެ ަކއިރީަގއި

ާޤ އިމްކުެރވޭކަން.ާމިީއާޙަޤީޤަތަކީ ާއެްއގޮތަކަާ.އޮފީސް ނޑުމެން ާއެކަމ ާއަުޅގަ ްށވެސް

ާރައީސް،ާ ާނުފެނޭ.ާޢިްއޒަތްތެރި ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ވަަނ91ާާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ

ނޑަައޅ ާ ާކަ ާުވޒ ރ ތަކުން ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ރުގެ ާބަލ ލ އިުރ ާ)މ( މ އްދ ގެ

ާ ާގޮތުމަތީން ާއެއްގޮްތވ  ާސިޔ ސަތުތަކ ިއ ާރައްކ ތެރިކަމުގެާއުސޫލުތަކ އި  3280އިޖުތިމ ޢީ

ާމަރުކަޚިދުމަތް ާހުއްުޓވުމަށްާދޭނެ ާައނިޔ ތައް ާހިނގ  ާގޭތެޭރގައި ާހިންގުމ އި، ޒު

ާޙިމ ޔަތްދީާާ،ފިޔަޅުއެޅުމ އި ާަފރ ތްތަކަށް ާލިބޭ ާއަނިޔ  ާގުިޅގެން ާޢަމަލުތަކ އި އެފަދަ

ާފޯރުކޮށްދިނުމ އި ާއެހީތެރިވެދީާާ،އެހީތެރިކަން ާމީހުންނަށް ާނުކުޅެދޭ މުސްކުޅިންނަށ އި

ާރަ ާނިޒ މެއް ާބެލެހެއްޓޭނެ ާމީހުން ާފެންވަުރގަިއާއެފަދަ ާއަތޮޅު ާފެންވަރ  ށު

 3285ާޤ އިމްކުރުމަށްާބ ރުާއެބައަޅ .ާ

ާ

ާވަގުތު....ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާދަންނަވ ާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއިޖުއަޅުަގނޑު ާއަދި ާމުސްކުޅިންނ އި ާިމީއ ާރައްކ ތެރިކަމަށްާނީ ާތިމ ޢީ

 3290ރުާދ ނޭާއިތުރުާހިތްވަރެކޭާއަދިާއިތުީމހުންނަށްާލިބިގެންހުންނ އިާއެމީސްބޭނުންވ ާމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު

ާޙިމ ޔަތްތަކަކ ާރަްއކ ތެރިކަމެކޭ.ާއެހެންކަމުން....

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ

ާ

ާއަޅުަގނުޑގެާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެހެންކަމުން، ާއިނގޭތޯ. ާނިންމ ލަނީ ާމި  3295ާވ ހަަކާާއަޅުަގނޑު

ާހުރިނަމަާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاއަްޙމަދުާޢަްބދު ާމައްސަލަެއއް ާމިބިލުގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ނިންމ ލުމުގެ

ާކޮމި ާމައްސަަލައކ މެދު ާއެ ާވ ަހކަދެއްކުމަށްއަޅުަގނޑުމެން ާސްޓޭޖްގައި ާމިާޓީ ާފަހުަގއި

ނޑުމެންާއަަވސްެވާބިލުާޤ ނޫނަކަށްވެާރައްޔިތުންަނށްާމިާޚިދުމަތްާދިނުމުގައިާއަާ ޅުގަ

ާގަންނަމ ތޯއޭ.ާވަރަށްޮބޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާރ އްޖެާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދިވެހި`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިާهللاކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު

ާާލ މަރުކަޒީާމަޢުސޫމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާމިބިލު ާހިންގުމުގެ ާވަރައުސޫލުން ާއައިސް ށްާމިހ ހިސ ބަށް

ާބަޙު ާހިތްހަމަޖެހޭ.ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާވަރަށް ާއެކަމ  ނޑު ާއަޅުގަ ސްކުެރވެމުންދ ތީ

ާ ާމި ާވ ަހކައިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވިދ ޅުވެއްެޖ ާބޭފުޅުން ާވަރަްށގިނަ ާލ މަރުަކޒީއަދި

ާދިވެހިރ އްޖޭާ ާމަފްޙޫއުސޫލުން ާހިންގުުމގެ ާދ އިރ ތައް ާރަްއޔިތުންނަށްާގެ ާއޮޅި  3305މް

ާގެން ާވ ހަކަ ނއޮޅޭގޮތަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަ. ާޤަސްުދކުރަނީާދިަޔ ޑު

ާސ ފުވ ކަހަލަގޮތަ ާމިކަން ާއ ދެ،ާރައްޔިތުންނަށް ާގެންދަން. ާމިކަންަތްއ ކަށް

ާ ާމިއޮންނަނ4ާީޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައި ާއެންމެހާ ާވަނަ ާދައުލަތުގެ ދިވެިހ

އޮންނަނީާދެމިާއްޔިތުންެގާކިަބއިންނޭ.ާއަދިާިމބ ރުތައްބ ރުތައްާފެށިގެންާއަންނަނީާރަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާދެްނ ާކިބަިއަގއޭ. ާމިއޮންނަނ9ާީރައްޔިތުންެގ ާމ އްދ ގަިއ  3310ާ،ވަނަ

ާ ާދެދިވެހިރ އްޖެއަކީ ާމި ާއ ެދ، ާދައުލަތެކޭ. ާބަލ ފަިއާޔުނިޓަރީ ާމަްއޗަށް ކަންތަކުގެ

ާހިންގަން.ާ ާބަހ ލައިގެން ާދ އިރ ތަކަށް ާއިދ ރީ ާރ އްޖެ ާއެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިހ ރުާާއެހެންނަމަވެސް، ާަދންނަވ ގޮތުން ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލު ާމިއޮތް މިހ ރު

ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް ާކަމުަގއިވ ނަމަ ާޕްޮރވިންސްތަްއާޮއތް ައޅުަގނުޑާ،ާމިއޮތްގޮތަށް

ާބޯވަާ ާއ ެދ، ާފިލޯސަފީއޭ. ާބޯަވ ާއެީއ ާތިބޭފުޅުންނަށްވެްސާދަންނަވ ނީ  3315އަީކ

ާސައިންޓިސްުޓންނަ ާހަމައަށް ާއަދަދ  ާއަދި ާކުަލވެްސާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއޭގެ ށް

ާވަކިަތކުެގާބ ރުނޭނގޭ.ާޭއގެާފައިަތއްާނު އޭގެާަފއިތަްއާާ.އެހ ގަދަާހަނުާދިގު.ާޭއގެ

ާ ާއެްއކޮޅަކުން ާހިމަވެގެްނގޮސްފަިއ، ާކޮންމެާފަަކެވގެންައިއސް ާަފއިތަްއ އޭގެ

ާއަނބުރ  ާބޯވަތަނަކަށްވެސް ާއެ ާގެންގޮސްަފއި ާކަންތައްާާލ ފަިއެވސް ބޭނުންގޮތަކަށް

ާޤ  ނުޑގެާސޫތްބިކުރެވޭފަދަ ާލިބިގެންވ ާކަ  3320ޕެއް.ާއ ެދ،ާމިބިލުގައިާމިއޮންނަނީާލުކަން

ާއެބަ ާމަތީން ާާސަރުކ ރުގެ 3ާާުހންނަވ  ާއެްއާޕްރޮވިންސަލް ިމނިސްޓަރުންނ އި

ނޑުމެންާބަަލމ ތ2ާޯ.ާމިއީާޯބަވއިގެާޔަރެއްމޭ ާމަރުކަޒީާލ .ާއ ދެ،ާަފއިކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާމ ލޭގަ ާކިޔ ފައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާފައްޓަވ ަފިއާއުސޫލުންނޭ ާމިކަންތައް ާސަރުކ ރުން އި

ާޯބވަިއގެާ ާހަމައަށް ާފަރުދުންނ އި ާއެިކއެކި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާރ އްޖެއަްށ ާމުޅި މި

ާމިފޮނުވ  ާފައިތައް ާފޯރުވުން. ާނުފޫޒު ާސަރުކ ރުގެ ާީސދ  ާމިީއާލަނީ.  3325އ ދެ،

ާރޫުޙގަިއ، ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބޭނުންާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާރައްޔިތުން ބުނ 
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ާަރއްޔިތުންކަންތައްތަ ާފުރުޞަތުާާއް ާނިންމުމަށް ާރަްއޔިތުންގެ އެދޭގޮތަށް

ާކަންތައްަތްއާ ާބޭނުންގޮތަށް ާރައްޔިތުން ާޔަޤީން. ާކަމެއްކަުމގަިއ ހަނިވެގެންދ ނެ

ާިލބި ާއިޚްތިޔ ުރ ާފުރިހަމަ ާބޭުނންވ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއެބޭފުޅުންނަށްާކުރެވޭނީ ގެން.

ާދެވިގެންބޭނުން ާއެބޭފުޅުންނަށް ާވަސީލަތްތައް ާއެބޭފުޅުންނ ާވ  ާބަސް ާއެބޭފުޅުްނގެ .3330 

ާރައްޔިތު ާފެށިގެން. ާރައްޔިހިސ ބުން ާއަންނަންޖެހޭނީ ާބަސް ާހިސ ބުންާންގެ ތުންނ އި

ާފެށިގެން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާެއއީ ނޑުމެންާާމަރުަކޒީލ . ާއަުޅގަ ާުއސޫލަކީ.

ާ ާއެބަހުރ2ާާިމިބިލުގެ ާޕޮއިންޓްތައް ާވަރަްށގިނަ ާބަލ ލ އިރު ާމ އްދ ައށް ވަނަ

ާލިބޭތޯ.ާއަޅު ާއެބަ ާިއޚްތިޔ ރު ާބ ރ އި ާރައްޔިތުންނަށް ާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭ. ަގނޑުމެން

ނޑައެިޅފައިވ ާއަތޮޅުަތކުެގވެްސާ  3335އެބަާލިއްބައިދޭތޯ.ާލ މ ރުކަޒީާދ އިރ ތަކުގެާއ ދެ،ާކަ

ާކަންތައްތަްއާ ާމިހުންނަ ާކަމެއްކުރަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުން އެތަނުގެ

ާމިތަންތަާ ާފަރު ާފަޅު، ާމައިާރަށް، ާމިއޮންނަނީ ާިލބެން ާރައްޔިތުންނަށް ނުންވެސް

ނޑައަޅ ަފއިާބ ކީާއޮތްާއެްއޗެއް.ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް،ާިމއީާވަރަްށާ ސަރުކ ރުންާކަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަތޮޅުތަުކގެ ާއިނގޭތޯ. ާކަމެއް ހިތ މަހުރި

ާއަޅުަގނޑު ާއިޤްތިޞ ދީގޮތުން ާއެސަރަޙައްދަުކން ާބޭނުންކުރ ނީާނިންމެންޖެހޭނެ  3340މެން

ާހިންގަންވެސްާ ާސަރުކ ރު ާމައި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް. ާއެއްެޗއްކަން ކޮން

ނޑުވެސްާެއއްބަސްވަން.ާ ކޮންމެވެްސވަރެްއގެާވަސީލަތްަތކެއްާބޭނުންވ ެނކަމަށްާއަުޅގަ

ާއެބޭފުޅުްނާ ާވަސީލަތްތަކެއްކަން ާކޮން ާނިންމަވަންޖެހޭނީ އެހެންނަމަވެސް،ާރަްއޔިތުން

ާމެނޭޖްކުރައްވ ނީ ާމިބ ބުގެ ާއ ެދ، .2ާާ ާޕޮއިންޓްތައް ާގިަނ ާބ ބުގެ ާމިއޮތީާވަނަ

 3345ސަރުކ ރުގެާިސޔ ސަތ ާއެްއގޮްތވ ގޮުތގެމަތީންާސަރުކ ރަށްާއެްއބ ރުލުންދީގެން،ާދެންާ

ާމިނިސްޓަރާ ާޕްރޮިވންޝަލް ާގޮސްފައި ާމިހުންނަނީ ާޤ އިްމކުރަން މިކަންތައްތައް

ާފޮނުވ ފަާ ާސަރަަޙއްދަށް ާއެކި ނޑައަޅ ފަިއ ާކަ ާމީަގއިާމިހުންނަނީ ާދެން، އި.

ާއެކަމ ދޭތެރޭާ ާރައްިޔތުންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަްނބޮޑުވ ، ާއަެނއްކ  އަޅުަގނޑުމެން

ާއެްއާ ާނުދެވޭކަމުގެ ާގެނެސް ާބިލުން ާމިއޮތް ާަސރުކ ރުން ާބޭނުންވ ގޮތް ރައްޔިތުން

ާ ާމިބިލުގެ ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ 6ާާހެއްކަީކ، ާމިޤ ނޫނުގައި ާއެބަބުނޭ ާމ އްދ ގައި  3350ވަަނ

ާޕްރޮ ނޑައަޅ ނީާކޮންމެ ާކަ ާރަށް ާމަރުކަުޒެގ ާްޕރޮވިންސެްއގެ ވިންސެއް،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާއ ެދ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޓެސްްޓާދުވަްސވަރުާމޮޑެްލެގާ

ާރަށެްއގެގޮުތަގިއާ ާމަރުަކޒީ ާރަށެއްވެސް ާނޫޅޭ ާމީހުން ފެނިއްޖެއޭ
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ާރަށް ާމަރުކަޒީ ާމި ާދަންނަވަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ނަޑއެިޅގެންދިޔަތަން. ތަްއާކަ

ާއެހެންނޫީނާ ާއެއީ ާމުހިންމޭ. ާވަރަށް ާއޮތުން ާދައުރެއް ާމިމަޖިލީހުގެ ނަޑއެޅުމުަގއި  3355ކަ

ާރަށްތައްެވސްާ ާމަރުކަޒީ ާބަދަލުވެަފއި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކު ކޮންމެ

ާއަެނއްާ ާއޮެވއްޖެްއޔ  ާރަށަކަްށ ާމަރުކަޒީ ާކެލ  ާއެއްުދަވހު ބަދަލުކުރަމުންދ ންވީ.

ާ ާދިްއދޫ ާބޭނުންވެދ ނެ ާއެހެންވެގެްނާދުވަހަށް ާޮއންނަން. ާރަށަކަށް މަރުކަޒީ

ާނުލިބޭނެ.ާ ާަހމަޖެހުމެއް ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާދުވަހަުކވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާރަީއސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑައަޅ ގޮތަކަށް. ާކަ ާމަޖިލީހުން ާއޮންނަންޖެހޭނީ  3360މިކަންތައް

ާދީ ާއިޚްތިޔ ރު ާބ ރ އި ާރައްޔިތުންނަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއަނެއްކަމަީކ، ގެންނޫނީާދެން

ުއސޫލުެގާއަސްލުާފައިދ ާރައްޔިތުންނަށްާނުލިބޭެނކަމަށްާޤަބޫލުކުރ ހިނދުާާލ މަރުކަޒީ

ާުނވ ނެޭއާ ާއޮެވގެން ާސަރުކ ރު ާމަިއ ާސަރުކ ރުން، ާވިސްނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ރައްޔިތުންގެާމުދ ާައެގއްނުދީާއަތުލ ފައިާކުންފުނިތަކ ާހަވ ުލކުރުމުގެާޙައްެޤއް.ާެއީއާ

ާރައްޔިތުން،ާާރައްޔިތުންގެ ާނިންމަންޖެހޭނީ ާނިންމުން ާެއކަންތައްތަުކގެ  3365މުދ ކަމަށްވ ތީ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރައްޔިތުންަނށް. ާއޮންނަންވ ނީ ާފުރުޞަތު ާބުނުމުގެ ފަހުބަސް

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ާމިބިލުވ ނީ ާއޮތްހ ހިނދަކު ާިފލޯސަފީ ާޯބވ  ާމިބިލުގައި ދަންނަވ ނީ

ާބިލަކަށް.ާއ4ާެ ާފުށުއަރ  ާމ އްދ އ އި ާފުރިހަމަާވަނަ ހެންކަމަށްވުމ ެއކު،ާރައްޔިތުންގެ

ާމ ނަވީގޮތެްއގަިއާ ާއިޚްތިޔ ރު ާބ ރ އި ާރައްިޔތުންނަށް ާއަދި ބައިވެިރވުން

ާމިބިލުންާ ާފޮނުވ  ާކޮމިީޓއަްށ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް ާމިބިލު  3370ލިބިދިނުމަށްޓަކައި

ާހަމަާ ާދެން ާަކނޑ ލަިއގެން ާއެްއކޮށް ާފިލޯސަފީ ާބޯވ  ާއ ދެ، ާަބއި، ޕްރޮވިންސްގެ

ާއަތޮ ާމިބިލުާާލ މަރުަކޒީޅުތަުކގައި ާހިންގުމަށް ާބ ރުދީގެން ާރައްޔިތުންނަށް ުއސޫލުން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާުޝކުރިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނުޑ ާވ ހަަކ ާފެންނަ ފ ސްކުރަން

ާރައީސް.ާ

ާ3375 

ާާހެްނޭވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމެދު ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާލުްނާއުސޫާލ މަރުކަޒީއައްސަލ މުޢަލަިއކުމް.

ާދެއްވިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާޢ ޒިމް ާހުށަހަޅ ލުމަށް ާއިޞްލ ޙެްއ ާފެންނަ ނޑަށްވެސް ާއަޅުގަ ާބިލަށް ހިންގުމ ބެހޭ

ާމިބިލުެގާ ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ފުރުޞަތަށް

ިރާމަޤްޞަދަކަށްވ ނީާރަްއޔިތުންނ ާގ ތުންާހެޔޮާވެރިކަެމއްާހިްނގުމަށްާމިާޢިއްޒަތްތެ

ާވުމ އެުކ،ާ ާހަމަޔަޤީން. ާބިލެްއކަން ާބަޙުސްކުރެވެމުންދ  ާހުށަހެޅިގެން  3380މަޖިލީހަށް
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ނޑަށްެވސްާފެންނަާބައެއްާއިޞްލ ޙުަތއްާ މިބިލުގެާރޫޙަށްާތ އީދުކޮށްާމިބިލަށްާއަޅުގަ

ާތ އީދުކުރަން.ާ ާައޅުަގނޑުވެސް ާފޮނުވަން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިބިލު ހުށަހަޅ ލުމ އެކު

ާވިދ ުޅވުމަށްފަހުާހަމައެއ ެއކު،ާަރއްޔިތުން ާކޮށްެދްއވ ނަމޭ ާވެރިކަެމއް ާހެޔޮ ާގ ތުން ނ 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާއަޅުަގނޑުމެްނެގ ާޚުދުމުހުތ ރުކޮށް ާއިދިކޮޅަށް ދިމ 

ާއެކަްނާ ާކަންބޮޑުވެ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއކަމ  ާގެންދަވ ތީ ާކުަރްއވަމުން  3385ކަންތައްތައް

ާދަންނަވ  ާއިޙްތިރ މ އެކު ާޢަދަބު ާވަރަްށ ާއަދި ާމިބިލާ ފ ހަގަކުރަން. ލަންޖެހެނީ

ބެހޭގޮތުންާރައްޔިތުންނަށްާއޮުޅންއަރ ފަދަގޮތަކަށްާވ ހަކަފުޅުަތއްާބައްޓަންކުަރްއވަމުންާ

ނުގެންދަވ ށޭާޚުދުމުހުތ ރުގޮތްތައްާމުޅިންވެސްާދޫކޮށްލައްވ ޭށ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާހިން ާވެރިކަމެއް ާރައްޔިތުންގެ ާގ ތުން ާރައްިޔތުންނ  ާދެޭކގޮތުަގއި ގ ކަްށާއަޅުަގނޑު

ާގ ތުްނާ ާހަދ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާބޮޑަށްާރައްޔިތުންނ  ާޕްރޮވިންސްަތކެއް  3390ފަހަރެއްގަިއވެސް

ާނިސްބަްތވ ާ ާެއއަތޮޅަކަށް ާނުވަތަ ާއެރަަށކަށް ާހިްނގޭނީ ާވެިރކަމެއް ރައްޔިތުންެގ

ާއަުޅަގނުޑާ ާފުރުޞަތުީދގެންކަން ާހިންގުމުގެ ާއެއަޮތޅެއް ާއެރަށެއް، ފަރ ތްތަކ 

މިހ ރުާއެފަދަާފުރުޞަތެއްާނުދިނުމަށްާދައްކަވ ާޙުއްޖަތަކީާ،ާޤަބޫލުކުރަން.ާނަމަވެސް

ާމިންވަރެކޭ.ާ ާމ ކުޑަ ާއުފެއްޭދވަރަށްވުެރ ާއިޤްިތޞ ދެއް ާއަިމއްލަ އަތޮޅަކީ

ާވަރަްށާ ާއުފެއްދޭވަުރގެ ާކިިރޔަކިރިޔ  ާއިޤްތިޞ ދެއް ާއަިމއްލަ  3395މިރ އްޖެއަީކވެސް

ާ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާއަުޅަގނޑުމެން ާޤައުމެއްކަން ާއެމޭރުމުންާކުޑަުކޑަ ހަމައެއ ެއކު،

ާނިކަންާ ާއެއްތ ކު. ާމިޖެހެނީ ާހަމަ ާއަތޮޅެްއވިޔަސް ާޕްރޮވިންސްެއއްިވޔަްސ ބަލ އިރު

ާ ާމިިބލުގެ ާބައްލަވ ލައްވ . ާޕްރޮވިންސްަތކުެގ4ާާމިބިލަށް ާއެވ  ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާއ ބ ދީއަށްާ ާބެހިގެންވ  ާއިދ ރ ތަްއ ާބަލައިލ އިރު ާއިދ ރީތަކަްށ ނިސްބަތަށްވ 

ާބަލައިލ އި ާޕްޮރވިންސްތަކުަގއި ާބަެއއް ާގެންދ އިުރ47000ާާރު ާދިރިއުޅެމުން  3400މީހުން

ާ ާކިރިޔ  ާޕްރޮވިންސްތަުކަގިއ ާމިވަނީ.56000ާާއަނެއްބަިއ ާހަމަވ ވަރު މީހުން

ާއިޤްތިޞ ދެއްާ ާހަމަ ާމިއީވެްސ ާހިތަށްއަރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާހުރުމ އެކު، ކަންމިހެން

ާއުފެއްދޭވަުރގެާޕްޮރވިންސްތަކެްއާބ ވައޭ.ާ

ާ

 3405ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާާތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ާހެންވޭރުާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމެދު ާގެްނދަވ  ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދޮުގާާން:ވ ހަކަެދއްެކވުާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާތަފ ސްހިސ ބުގެ ާވިދ ުޅވުމަކީ ާއެވިދ ޅުވި ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި  3410ދ އިރ ގެ

ާ ާސ ފުކޮށްދެއްވީ. ާހަމަ 56000ާާމަޢުލޫމ ތެއްވީމ  56000ާރުފިޔ އަްށވުރެ،

ާއަުތގަިއާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއިނގޭތޯ. ާނެތް ާސަރަޙައްދެއް ާއެއްެވސް ާދަށް އ ބ ދީއަްށވުރެ

ދެްނ52000ާާގެާއެންމެާދަށްކޮށްވެްސާމިއިނީާހިސ ބުތައްާއެބައޮތް.ާއެހެންީވމ ،ާމީ

ާމީހުން.52000ާާ

ާ3415 

ާ

ާދައްކަވ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާނުކުރެވޭ. ާަޤބޫލެއް ާނުކުތ އެއްކަމަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާެއާ ާއޮތްނަމަ ާޚިޔ ލުފުޅެއް ާތަފ ތު ާތަފ ތެއް، ާޚިޔ ުލ ާބެހޭގޮތުން ވ ހަކަފުޅ 

ާމެން ާއެކަެމްއާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތެއްަގއި ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ  ބަރަކަށް

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހެންވޭރު ާމެދު ާއަުޅަގނޑު  3420ހ މަކުރެއްވޭނެ.

ާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާގެންަދވަންާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާޕްރޮވިންާާހެްނޭވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމެދު ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާގަޔ ުނވ ާޝުކުރިއްޔ  ާއެހ  ާސްތަކ 

ާވެރިކަެމްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާޢ ޒިމް ާަރއްޔިތުންގެ ާޕްރޮވިންްސއަކީ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު އަނެއްާސަބަބަީކ،ާއަުޅގަ

ާމިއުޭޅާ ާދަންނަވަން ާހުރަހަކަށްވ ކަން. ާބޮޑު ާަވރަށް ާރައްޔިތުންނަށް  3425ހިންގަން

ގޮތަްށވުރެެވސްާމ ާއުނދަޫގާވ ހަކަައކީ،ާިމގޮތަކީާކުރިންާައތޮޅުތައްާހިންގިާމުސްުކޅި

އިތުރުާމެދުވެރިއަކަށްާއަތޮޅުަތކުގެާތަރައްީޤއަށްާހުރަހަކަށްވ ކަމެއްކަން.ާމިއީާކުރިްނާ

ާއެްއާ ާހުއްޓި ާމުޢ މަލ ތްތައް ާކުރަމުންދިޔަ ާސަރުކ ރަށް ާމައި ާސީދ  އަތޮޅުތަކުން

ާވ ހަކަަދއްަކވަމު ާމެންބަރުން ާަބއެްއ ާފަހަތަށްދިއުްނކަހަލަކަމެއް. ންާފިޔަވަޅު

ާތަޖުރިބ ެގާ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާވ ހަކަ. ާހުރި ާޕްރޮވިްނސްތައް ާކުރިން  3430ވިދ ޅުެވއްޖެ

ާޤ އިމުކުރަްނާ ާޕްރޮވިްނސްތައް ާމި ާފަހަރެއްަގއިވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަލީަގއި

ާމިފެންނަާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާހެއްަކކީ، ާއެއް ާމީގެ ާމިއުޅެނީ. ގަޔ ުނވެގެން

ާވަޒީރުންނަ ާރައްޔިތުްނެގާޕްރޮވިންސްތަުކގެ ާފެއިލްވެ ާއިންތިޚ ބްތަކުން ާއެކިއެކި ީކ

ާކަންވެގެންދ ނެގޮަތކީާ ާމިހެންކަމުން، ާފަރ ްތތަކަކަށްީވކަން. ާގެއްލިަފއިވ  އިތުބ ރު
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ާހިތްޕުޅ ނުވ ާ ާނުވަތަ ާގަޔ ނުވ  ާމިނިސްޓަރުން ާޕްރޮވިންސް ާމިދެންނެވި  3435ކުރިން

ާޕްރޮވިންސް ާނުވުން. ާނުވަތަ ާކުރިނޭުރން ާކަންކަން މިނިސްޓަރުންގެާާއަތޮޅެްއގެ

ާއެްއކަަލާޕްރޮވިންސްާމިނިސްޓަރުންާބޭނުންފުޅުވ ާއަތޮަޅކަށްާ ތެރެއިންާކަންކަންވ ނީ

ާތިބެންޖެހޭނީާޝަކުވ ކޮށްަލކޮށްލ .ާވ ެނާ ާއަޮތޅުތަުކެގާރައްޔިތުން އެކަނި.ާއަނެއްަބއި

ާކިތަންމެާ ާކުރިއަުރވަން ާއަތޮޅު ާރައްޔިތުން ާއަތޮޅުގެ ާނޯންނ ނެ. ާހަމަ އެްއވެސްކަެމއް

ާހަމަާ ާވެރިކަން ާހެޔޮ ާކޮންމެގޮތެއް ާތިބެންޖެހޭނީ ާރަްއޔިތުން  3440ބޭނުންވިނަމަވެސް

ާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރުމ އެކު، ާމިހެން ާކަން އުސޫލުްނާާލ މަރުކަޒީބަލަބަލ .

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާވ ހަކަ. ާތ އީދުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިންަގން ާއަތޮޅުަތއް ރަށްރަށ އި

ނޑަ ްށާތ އީދުާުނކުރެޭވާވ ަހކަ.ާއަިދާހަމައެއ އެުކ،ާޕްރޮވިންސްާކޮންސެޕްޓަްށާައުޅގަ

ާ ާޗެޕްޓަރ ާޕްޮރވިންސްތަުކެގ5ާާމިބިލުގެ ާވ ހަަކއ އި ާޕްޮރވިންސްތަުކގެ ާއެވ  ގައި

ާއަިދާ ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއުނިކުރަން ާމިބިލުން ާތަންތަން ާލިޔެަފއިވ   3445ވ ހަކަ

ނުޑވެސްާ ާއަޅުގަ ާގެނައުމަީކ ާވ ަހކަ ާޕްރޮވިންސްަތކުގެ ާހަމައެއ ެއކު،

ާރޫޙ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެިހ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ހަަގކުރަން. ނޑު ާައުޅގަ ޚިލ ފުވ ކަމެއްކަްނވެސް

ާދިވެިހާ ާބޭނުންވަނީ ާޮގވ ލަން ާމީޑިއ އަށް ާދިވެހި ނޑު ާއަުޅގަ ހަމައެއ ެއކު،

 3450ޕްޓްާޕްރޮމޯޓްކުރުންާމީޑިއ އިްނވެސްާޕްޮރވިންސްާިކޔުންާނުވަތަާޕްރޮވިްނސްާކޮްނސެ

ާިދވެހިާ ާިއޝ ރ ތްކުރިގޮތަށް ާައޅުަގނުޑ ާކުރިން ާސަބަބަީކ، ހުއްޓ ލަދެއްވ ށޭ.

ާމިބިލުަގިއާ ާޚިލ ފުވ ކަމަކަށްވ ކަމަކަށްޓަކަިއ. ާރޫޙ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާނުކުތ ައކީ،ާ ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާއަޅުަގނޑު ާމިބިލަށް އަޅުަގނުޑ،

އަހަރުނ7ާާްވަނަާމ އްދ ގައިާެއވ ާަކއުންސިލްތަުކގެާއުމުރ44ާާުއަދ70ާާިމިބިލުގެާ

ާސަބަބަކީ،ާއަތޮޅުތަުކަގއ1ާާި ާމިދަންނަވ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރުކުރަން.ާމިހެން  3455އަހަރަށް

ާވަިކވެގެްނާ ާތިބިާވަޒީފ ތަކުން ާމިހ ރު ާުޒވ ނުން ާތަޢުލީމީާރަނގަޅު ާއަތޮޅުތަުކގެ ތިބި

ާއެކަށީާ ާވަޒީފ ތަކަށްދ ނީވެސް ނޑަށްާމިފަދަ ާއަޅުގަ ާޮއެވެގންކަމަށް ާމުއްދަތެއް ގެންވ 

ާމިދެންނެވިާ ާހަވ ލުވ އިރު ާކައުންސިލްތަކ  ާމިފަދަ ާސަބަަބކީ، ާއަނެއް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ.

ާދޭތެރޭާ ާރަށ  ާރަށުގެ، ާނުވަތަ ާއަތޮުޅގެ ާޚިޔ ލެއް ާުނަވތަ ާތަޞަްއވަރެއް ޒުވ ނުްނގެ

ާ ާމުއްދަތެްއ ާޖައްސ ލުމުެގ ާކުަލއެްއ ާެއއަށްވެްސ  3460ބޭނުންވ ކަމަށްޓަަކއި.ާއޮންނ ނެތީ

ާތެރޭގަިއާ ާއަތޮޅު ާރަށ އި ާވ ދަވެރިކަން ާހޫނު ާއިންތިޚ ބްތަުކެގ ހަމައެއ ެއކު،



 129 

ާކަމެްއކުރުމުެގާ ާތަަރއްޤީއަށް ާއަތޮޅުގެ ާރަށ އި ާކުރިއަށްދ ކަމަްށޓަކައި. ނޑި މެދުނުކެ

ާ ާކޮންމެ ނޑުމެއްނެތި ާމެދުކެ ާރަުށ9ާާބަދަލުގައި ާއިންތިޚ ބެއް ާކޮންމެެވސް އަހަަރކުން

ާުކރިއަށްދ ނެކަމަށްޓަކައި.ާފެން ާފެންވަރުަގއި ާޤައުމީ ާފެންވަުރގަިއ، ާއަޮތޅު ވަރުެގއ އި

ާ ާއ ބ ދީގެ ާރ އްޖޭގެ ާމ ލެައކީ ާރައީްސ، 7ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމީހުނ9ާާްަބއިކުޅަ  3465ބައި

ާތަނަކަށްވީހިނދުވެްސާ ާފެންވަރުގެ ާސިޓީ ާބުނ ގޮތުންނަމަ ާމިބިލުގައި ާއަދި ދިރިއުޅޭ

ާަކއުންިސލް ާައވަށްތަުކގެ ާވ ހަކަާމ ލޭގެ ާގެންދ ނެގޮުތގެ ާކުިރއަްށ ާކަންތައްތަްއ ތަކުގެ

ާފ ހަގަކުރަން.ާ ނޑު ާައޅުގަ ާނެތްކަން ާލިެޔވިފައި ާމިބިލުަގއި ާތަފްޞީލުކޮށް އެހ 

ާއޮތުްނާ ާޗެޕްޓަރެއް ާވަިކ ާައވަށްތަކަށް ާމ ލޭގެ ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު

ާޗެޕްޓަރ ާމިބިލުގެ ާނުވަތަ ާފެނޭ. ާއަޅުަގނަޑށް 4ާާރަނގަޅުވ ެނކަމަށް  3470ސިީޓާ،

ާމ ލޭގެާ ާތަފްޞީލުކޮށް ާެއވ ވަރަްށވުރެ ާލިޔެފައި ާމިހ ރު ާޗެޕްޓަރަގއި ކައުންސިލް

ާމިހ ރަށްވުރެާ ާހޮވ ގޮތް ާަކއުންސިލް ާިސޓީ ާޮހވ ގޮތ އި ާކައުންސިލް އަވަށްަތކުގެ

ާކުރިއަށްދ ނެކަމެްއކަްނާ ާފަސޭހަކޮްށ ާމިއަށްވުރެ ާކަްނކަން ާއޮތުމަކީ ތަފްޞީލުކޮށް

ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާ

ާ3475 

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ނޑުެގާާހެްނޭވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާމެދު ާއިނގޭތޯ.ާއަުޅގަ ާއިރުކޮެޅއް ާހަމަ.ާއެންމެ ާަރއީސް،ާނިންމ ަލނީ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވެާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާޢ ޒިމް ާރައްޔިތުންގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލުމުގެކުރިން ިރކަންާވ ހަކަ

ާބަދަލުަގިއާ ާވަޢުދުތައްވުުމގެ ާހަމައެކަނި ާބޭނުންނަމަ ާދޭން  3480ރައްޔިތުންނަށް

ާަރއްޔިތުންނ ާ ާހިންގަވ ށޭ. ާކޮށްދެވަމ  ާރަްއޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސްކަެމއް

ާދެްއިވާ ާނޫނޭ. ާހުރަސްތަކެއް ާއުނދަގޫތަެކއްނޫނޭ ާއެްއވެސްކަަހލަ ކުރިމަތިކުރަންވީ

ާރައީސް.ފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާ

ާ

ާައއްސަލ މުާނ ިޒމްާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރު ާވަރަޙްމަތުޢަ`. ާލަިއކުމް ާޝުކުރިްއޔ ާވަބަަރކ ތުހޫهللا .ާ3485 

ާކޮންމެާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިލިބެނީ ާފުރުަޞތު ާއަބަދުވެސް ާއަުޅަގނޑަށް ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާގަޑި ާމިހ ރު ާއެހެންކަމުން ާދިމ ކޮށް. ާނިމޭަވގުތ އި ނޑަްށާސެޝަނެއްެވސް ާއަުޅގަ ން

ާ ާއެހެންނަމަވެްސ3ާާހީވަނީ ާނިމޭކަށެއް. ާސެޝަން ާބ ކީ ާނެތްެހން މިނިޓެއް



 130 

ާ ާއ ދެ، ާގެންދ ނަން. ާކުިރއަށް ާވ ހަކަ ާއަތޮޅުަތއްާާލ މަރުަކޒީާއަޅުަގނުޑގެ އުސޫލުން

 3490ާހިންގުމ ާބެހޭާ..

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިންމ ލުމަށް ނޑ3ާުވ ހަކަފުޅު ާއަުޅގަ ާއަރުވ ން ާފެށުނީާމިނެޓް ާޖަލްސ  ާއެއީ .

ާށްާވުރެާފަހުން.5300ާާ

ާ

 3495ާއުސޫލުންާރ އްޖޭގެާއަތޮޅުތައްާހިްނގުމ ބެހޭާާލ މަރުކަޒީޝުކުރިއްޔ ާއިނގޭތޯ.ާއ ދެ،ާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާެއޓަރނީާާނ ޒިމްާަރޝ ދުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާެދއްވީތީ ާފޮނުއްވައި ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާބިލެއް

ާފެށުމުެގާ ާވ ަހކަ ާައޅުަގނޑުެގ ާއ ެދ، ާދަންނަވަން. ާުޝކުުރ ާއަޅުަގނޑު ޖެނެރަލް

ނޑުާހަ ނޑުމެންާއަުޑއަހ ާލަވަެއްއގެާވ ަހކަ.ާނކުރިންާއަުޅގަ ދ ނަށްާއަންނަނީާއަުޅގަ

ާލަވަެއއް.ާ ާއޮންނަ ާކިޔ ފައި ާއުންމީދޭ ާދިރިދެމިގެންވ  ާހިތޭ. ާޤައުުމގެ ޅަޒުވ ނުނީ

 3500އްޔިތުންގެާވެރިކަންާރަްއިޔތުންނ އިާހަވ ލުކުރަން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެީނާރަ

ާބަޔަކަްށާ ާޒިންމ ދ ރު ާވަރަށް ާކައުންސިލްތަަކކީ ާއަޮތޅު ާކައުންސިލްތަކ އި ރަށު

ާކުދީންނަށް،ާ ާއުމުރުގެ ާމިކިޔ  ާޅަުޒވ ނުނޭ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ އެބަވ ންޖެހޭ.

ާޅަޒުވ ުނން ާހުސް ާމިހޮވުނީ ާކައުންިސލަށް ާރަށެއްގެ ާއުމުރުެގާމިސ ލަކަށް ާމިކިޔ  ނޭ

އަހަރަށްދ ާކުދީން.ާއެރަެށއްގެާއެރަށުާަކއުންސިލްދ ނ52ާާީއަހަރުާފުރ52ާާިކުދީން.ާ

ާ ާއުފުލިދ ނެބ ވައޭ ާިޒންމ  ާޅަޒުވ ނުންނަށް.52ާާކިހިނެއްބ ަވއޭ.ާކިހ ވަަރކަށް  3505ައހަރުގެ

ާމައްސަލައެކޭ.ާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއީ

ާމިކަމ ާމިޢިއްޒަތް ާދ އިރުގައި ާކުރަުމން ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާމި ާމަޖިލީހުން ތެރި

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާމުޙިންމު ާވަރަށް ާފިކުރުކޮްށލުން ާވިސްނ  ދޭތެރޭގައި

ހަމަާއެފަދައިންާއަތޮުޅާަކއުންސިލަށް.ާއަތޮޅުާކައުންސްލިށްާހަމަާމިފަދަާޅަޒުވ ނުްނާ

ާކަމެއް ާެއކަށީގެްނވ  ާވަރަށް ާހޮވުމަކީ ާކަންތައްތަުކގަިއ ާޤައުުމގެ ާމިހ ުރގެ  3510ވަރަްށާ.

ާމިކަންތައްތަްއާ ާިމގޮތަށް ާދ އިރުގައި ާހަރަކ ތްތެރިވަމުން ާުޒވ ނުން އިސްކޮށް

ާކަމަކަްށާ ާދެވަނަ ާއ ދެ، ާވިސްނަންޖެހޭ. ާއެބަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ދިމ ވެދ ނެކަމަށް

ާކު ާކަތީބުން ާމިހ ރު ާބޭނުންވ ކަމަކީ ާފ ހަގަޮކށްލަން ާމިބިލުން ރަމުންދާ އަޅުަގނޑު

ާހަމައެކަިނާ ާމިކުރެވެނީ. ާކައުންސިލަރުންނަށްވެސް ާގޮތުން ާއުސޫެލއްގެ މަސައްކަތް

ާކުރަމުންާ ާތަންފީޒު ާމި ާނިންމުންތަކެއް ާނިންމ  ާރައްޔިތުްނ ާބަދަލަކީ  3515މިއަންނަ
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ާކައުންސިލްތަކުަގއިާ ާަރށު ާގެންދ އިރުަގއި ާތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދަންޖެހެނީ.ާމިގޮތަށް

ާބޭފުޅުންނަ ާކޮންމެވެސްާތިއްބަވ  ާތަޢުލީމީ ާަރއީސަީކ ާކައުންސިލްގެ ާޚ އްަޞކޮށް ކީ

ާދެކެން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާވ ންޖެހޭނެކަމަށް ާބޭފުޅަކަށް ާއޮްނނަ ާސެޓްފިކެެޓއް ވަރެްއގެ

ާރަުށާ ާނިންމުމުގައި ާކަންތައްަތއް ާކަމެއްަގއިެވސް ާކޮްނމެ ާދިމ ވ  ާެއއީ ސަބަބަކީ

ާކައުންސި ާއެބަޖެހޭ.ާރަށު ާހޯަދން ާމަޝްވަރ  ާމަތީންާކައުންސިްލގެ ާމަޝްވަރ ގެ  3520ްލގެ

ާެއއީާ ާއޮތުން ާސެޓްފިެކޓެއް ާތަޢުލީމީ ާނިންމަމުންދ ިއރުގައި ކަންތައްތައް

ާ ާއ ދެ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމަކަްށ7ާާމުޙިންމުކަމެއްކަމުގަިއ ވަނަ

އަޅުަގނޑަށްާމިފ ހަގަކުެރވޭާަކމަކީާތަޙްޤީޤުާކުރުމުގެާބ ރުާކައުންސިލްތަކަށްާއޮތުންާ

ާރަނގަޅު ާހަމަޤައިމުވެސްާއެންމެ ާިމއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ެނބ ވައޭ. ކަމަކަށް

ާފުލުހުންނަށްާ ާއެބައޮތް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާޤ ނޫނުގައި ާފުލުހުންގެ  3525ޤ ނޫނުގައި،

ބ ރުދީފައިާތަޙްޤީޤުާކުރުމަށް.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާޔުނީފޯރމްާއަޅުްއަވއިގެންާތިއްަބވ ާ

ށްލ ފައިާތަޙްޤީޤުާކުރުމުގެާބ ރު.ާޚ އްޞަކޮށްާފުލުހުންާތިއްބ ާއެމީހުންާއެއްފަރ ތްާކޮ

ާބ ަވއޭ.ާ ާދޭންވީ ާަކއުންސިލްތަކަށް ާބ ރު ާކުރުމުގެ ާތަޙްޤީުޤ ާކަންތައްތަކުގެ ޖިނ ޢީ

ާތަޙްޤީޤުާ ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއްެވސް ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދޭއިރުަގއި

ާކޮ ާސުވ ލެްއ ާމީހަކަށް ާކުަޑކުަޑަކމެއްނޫން. ާއ ދަިއގެ ާހުރިހާ ކުރުމަކީ  3530ށްލައިގެން

ާ ާކުރުމަކީ ާތަޙްޤީޤު ާެއހެންކަމަށްވ އިރު ާނުހޯދޭނެ. މިޒަމ ނުަގިއާކަންތައްތަެކއް

ާކުރެޭވކަމަކަްށާ ާވެގެން ާޓްެރއިނިންގ ާމީހ  ާއެކަަމށްޓަކައި ާވެގެން ޓްރެއިންނންގ

ާއޮތުންާ ާމިހެން ާމިަކން ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑަކަްށ ާއަުޅގަ ވ އިުރގަިއ

ާނުފެނޭ ނޑަށްާއެހ ރަނގަޅުކަަމކަށް ާއަޅުގަ ާއަނެއްކަމަކަށް ާދެން ާއ ދެ. .

ާ 94ާާމިފ ހަގަކުރެވެނީ ާމ 72ާއަިދ ާވިސްނ ލުންާވަނަ ާއިތުރަށް  3535އްދ ަގއި

ާީމގަިއާމުހި ާރަނގަޅަށް ާވަަރށް ާވ ހަކަ ާފުލުހުންގެ ނޑަށްފެނޭ.ާެއއީ ާއަޅުގަ ންމުކަމަށް

ާކައުްނސިލްތަކުގެާ ާސިޓީ ާމިއޮންނަނީ ާއަނެއްކަަމކަށް ާދެން ާއެބަޮއވޭ. ާބުނެދީފައި

ާަކނަޑއެޅިފަިއާ ާބިލުގައި ާވަކިގޮތެއް ާމުހ ތަބުކުރ ނެ ާރައީްސ ާނ އިބު ރައީސްއ އި

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާަކނަޑއެިޅފައި. ާއެަބއޮވޭ ާކިޔ ފައި ާމޭޖަރާއެގޮތަްށ ާެއއީ އެބަޮއވޭ.

ާނ އިބު ާރައީސުްނނ އި ާކައުންސިލްތަކަށް ާރަުށ ާަކއުންސިލްތަކ އި  3540ރައީސުްނާާއަތޮޅު

ާ ާވަކިގޮތެއް ާކުރ ނެ ާއަޅުަގނަޑކަްށާމުހ ތަބު ާޙިުކމަތެއް ާއޭގެ ަކނޑަެއޅިފަެއއްނެތް.

ާމިފ ހަގަކުެރވުީނާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއަނެއްކަމަކަށް ާދެން ާނުިވސްނުނު. އެްއގޮތަކަްށވެސް
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ާއެީއާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާ ދ ދިާދެންމެއަކުާވ ަހކަދެއްެކިވާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

މ ލޭާސިޓީާކައުންސިލ ާބެހޭގޮތުން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ޒިމްާވިދ ޅުވީާފަދައިން

ާކޮންމެެވސްާ ާއެބައޮތް ާބެހޭގޮތުްނ ާއިންތިޚ ބުތަކ  ާަކއުންސިުލގަިއ ާސިޓީ  3545އ ދެ،

ާމިފެންނަނީާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާބަޔ ންކުެރވިފައި. ާމިބިލުަގއި ާވ ހަކަތަެކއް ވަރެްއގެ

ާ ާއ4ާެމ ލެއިން ާއެހެންނަމަވެްސާވިލިގިލިން ާއޮތްތަން. ާހޮވ ޮގތަށް ބަހޮޭވާމެންބަރުން

7ާާ ާހުޅުމ ލެިއން 7ާާމެންބަރުން. ާމިވ ގޮތެްއ ނޑަކަްށާމެންބަރުން. އަުޅގަ

ާމިާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާުނވިސްނުނު. އެްއގޮތަކަްށވެސް

ާމ ލޭެގާ ާިވލިގިްއޔަީކވެސް. ާައވަށެކޭ ާތެެރއިން ާައވަްށތަކުގެ ާމ ލޭެގ  3550އަުޑއިވެީނވެސް

ާައަވށެކޭ ާތެރެއިން ާހުރިހާ ާއަވަށްަތކުގެ ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ ހުޅުމ ލެއަކީވެސް.

ާހަމަހަމަވ ގޮ ާރަނގައަވަަށކަށް ާއެއީ ާދިނުން ާމެންބަރުން ުޅގޮތެްއކަމަށްާތަށް

ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންނަވ ހަަކ ާދެންާާއަޅުަގނޑަށް ާއ ދެ، ދަންނަވ ލަން.

ާރަށުާއަނެ ާހުރި ާމިހ ރު ާއެަބއޮްތ ާބަޔ ންކުެރވިފަިއ ާމިބިލުަގއި ާއޮީތ އްކަަމކަށް

ާކައޮ ާރަށު ާއޮީފސްތައް ާއަތޮޅު ާދ އިރ ތައްާފީސްތަކ އި ާއިދ ރީ  3555އުންސިލަށ އި

ާއެތަންތ ާއޮފީސްތަކަށް ާއަދި ރވިްސގެާސަާތިބޭީނާސިވިލްާނަގއިބަދަލުެވގެންދ ިއރު

ާހިސ ބެްއަގިއާ ާއެްއވެސް ާމިބިލުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، މުވަްއޒަފުންކަމަށް.

ާ ާއޮފީހުގައި ާރަށު ާމިހ ރު ާއަޮތުޅާބަޔ ންކުރެވިަފއެއްނެތް ާމުވައްޒަފުންނ  ިތއްބެިވ

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާވެގެންދ ެނގޮތެއް. ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާތިއްެބވި އޮފީސްތަުކގައި

ާމުވައްޒަފުންނަށްވެްސާ ާތިއްބެިވ ާމިހ ރު ާނިމިގެންދ އިރުަގއި ާޤ ނޫނު  3560މިފަދަ

ާބަޔ ންކޮށްަފިއާއޮތުމަކީ،ާކޮންމެވެ ާމ އްދ ެއއް ާކޮންމެވެްސވަެރއްގެ ސްާވ ނެގޮަތކ މެދު

ާއަޅުަގނޑުާ ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ާރަނގަޅު ާ ާއޮތުމަކީ ާބަޔ ންކޮށްފައި މ އްދ އެްއަގއި

ާއަެންއާ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްަލން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަެނއްކަމަަކށް ާދެން، ދެކެން.

ާހިންގަން.ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ީރ ާވަކިން ާމުޅިން ާމިއުޅެނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނުކުތ އަީކ،

ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާބަޔ ންކުރެވިފަިއާއުޅޭއިުރަގއި ނޑަެއޅިެގން ާކަ ާކޮބަިއކަން  3565ަތކަކީ

ާނެތޭާ ާބަޔ ންކުރެވިަފއި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާއެއީ ާފ ހަގަުކރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ނެތްކަން

ާކޮންާ ާމިއީ ާޖިއޯގްަރފީގޮތުން ާޖިއޯގްރަފިކަްލގޮތުން ާމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު

ނޑަެއޅިގެންާއެބަާބުނެދޭންޖެހޭ.ާމިސ ލަކަށް،ާބ.އަ ތޮޅު.ާބ.އަޮތޅަީކާހިސ ބެއްކަންާކަ

ާފެށޭާ ާކޮބައިކަން،ާރ.އަޮތޅު ާސަރަޙައްދަކީ ާނިމޭ ާބ.ައތޮޅު ާދ އިރ ެއއް. ާއިދ ރީ ވަކި
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ާއަޅުަގނުޑާ ާބަޔ ްނކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ާމީަގއި ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާކޮބަިއކަން  3570ހިސ ބަކީ

ާއައިސްފ ނެާ ާސަބަބުން ާޭއެގ ާމައްސަލަތަކެއް ާދިމ ވެދ ނެ ާފަހުން ާއެއީ ޤަބޫލުކުރަން.

ާބަޔ ންކޮށްދެވިފަިއާާއެކަހަލަ ާނެިތއްޔ . ާބަޔ ންކޮށްދެވިފައި ކަންތައްަތކެއް

ާކަންތައްތަކުަގިއވެްސާ ާދިމ ވ  ާފަހުން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ހުރިކަމަށްވަންޏ މުން

ާއެްއޗެްއާ ާއޮޔ ދ  ާމިސ ލަަކށް، ާއެނގޭނެ. ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

ާސަރަޙައްދަ ާވަކި ާމަރުވެެގން ާމީހަކު ާނޫނީ ާފެނިގެންދ އިރުގަިއާފެނުނީ ާދ ތަން  3575ކުން

އެއ ދޭތެޭރގަިއ،ާއެކަމ ާހަވ ުލވ ނީާކިހ ހިސ ބަކުންާކޮންބައެއްަކންާވަރަށްާރަނގަޅަށްާ

ާއަދިާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާރަނގަޅަްށ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑަށް އެނިގގެންދ ނެކަމަށް

ާއެބަހުރި.ާ ާވ ހަކަތަްއ ާަބއެްއ ާބޭނުންވ  ާދައްކަން ާމިބިލ ބެހޭގޮތުން މިނޫންވެސް

ާއަޅުަގނުޑާއެ ާލިބޭނެކަމަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާުފރުޞަތެއް ާދެވަނަ ހެންނަމަވެސް،

ާދަްއކަންާ ާވ ހަކަަތއް ާއިުތރު ާފުރުޞަތެްއގަިއ ާދެވަނަ ާއެހެންކަމުން،  3580އުއްމީދުކުރަން.

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާ

ާ

ނިންމުން.ޖަލްސ ާ .72



ާދެން،ާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާާރިޔ ސަތުން ާނިންމ ލ ނަން. ާމަޖިލިސް ާމިހިސ ބުން ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  3585ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއޮންނ ނީ ާޖަލްސ އެއް 95ާާމަޖިލީހުގެ ާހެނދުނ9002ާާުޖުލައި ާދުވަހު ާައންގ ރަ ވ 
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