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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /25 

 

 2009 އަހަރު: 
 

 - ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާވަނަ  25ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  އަންާގރަ   ވީ 2009ޖުލައި   28 ތާރީޚް: 

   1430 ޝަޢުބާން 6 

 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ސާ ފެށި ގަޑި: ޖަލް 

 

 ށް  11:03ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 ށް  13:02ން  12:02 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:30 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް  58އި ަގޑިއިރާ  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

   ޝާހިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ރިޔާސަތު: 

 

 62 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ70ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 71ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭ 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 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 

 ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެ 

  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 

 މް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

  މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިންނަވަރު

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

   ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

  ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް ޢަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް 

 މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ލްހާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

  މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު : މެންބަރު    ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް : ން މެންބަރު ތިއްބެވި    ސަލާމުގައި 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ޙަމީދު هللا  މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ ވަޑައިންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

ޓޫރިޒަމް ާއޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު މިނިސްޓަރ އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 ޢަލީ ސަވާދު

ޢަލީ  މިނިސްޓަ  އަލްފާޟިލް  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  ރ 

 ހާޝިމް



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  5 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ،ުމުޙަންމަދު  އިންޓަވަލަށްފަހ ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    މަިތވެރި  ދާއިރާގެ ކުޅުދުއްފު  އިންޓަވަލަށްފަހު،ޖަލްސާގައި  އުތުރު  ިށ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެންދޫ

، އަދި ފޮނަދޫ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުޙްމަދު ނާޒިމް،  މެންބަރު އަ  ޢަލީ ވަޙީދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެަތސްމީން ޢަލީ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  

   ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖަލްސާއިން  هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

  ،ުބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުިށ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެން  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

ޢަލީ ވަޙީދު، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޢަލީ، ޮތއްޑޫ  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނާޒިމް،    އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެންދޫ  އަޙްމަދު  މީދޫ  މެންބަރު 

ޖަލްސާގައި  هللا، އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު،  

   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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ާ.ޖަލްސ ާވަނ55ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ77ާާަާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ުދވަސްއަްނގ ރ5009ާަާޖުލައ58ާިާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .7

 

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާޖިލިސްާފެށުނީ.މަާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلى



 10ރިޔ ސަތުންާއަންގަވ ާއެންގެވުންތައް. .5

ާ

ާދަންނަވ ލަންޖެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޔ ަސތުން ާދިއުމުގެކުރިން ާއަިއޓަމްތަކަށް ާއެޖެންޑ ގެ މަޖިލީހުގެ

ާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެން ާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަތައް ާވ ަހކަ ާފުރަތަމަާބައެއް މެ

ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުނ55ާާްރަްއޔިުތންގެާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާމިއޮތީ،ާދަންނަވ ލަންާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާހުށަހެޅުނު ާެއކްސްޕޯްޓ79/13ާާމަޖިލީހަށް  15ދިެވހިރ އްޖޭގެ

ާ ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް 37ާާއިމްޕޯޓްގެ ާބޭއްވުުނ9009ާާޖޫން ަގއި

37ާާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާޖަލްސ އ9ާިވަނަ ާބަލައިގަނެާވަނަ ާމަޖިލީހަށް ްނ

ާސަރުކ ރުންާ ާފޮނުވ ަފިއވަނިކޮށް ާކޮމިޓީއަށް ާކަންކަމުގެ ާއިޤްތިޞ ދީ މަޖިލީހުގެ

ާ ާބޭނުންފުޅުވ ތީ ާެގންނެވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާބައެއް 99ާާމިބިލަށް ަގއ9009ާާިޖުލައި

ާ ާއަދި ާގެންދަވ ފައި. ާއަނބުރ  ާމިބިލުވަނީ 99ާާސަރުކ ރުން  20ަގއ9009ާާިޖޫން

ވަނަާޖަލްސ ގަިއާފުރަތަމަާކިޔުްނ30ާާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާވަނ37ާާަބޭއްވުނުާ

އިްއވ ފަިއވ ާބްރޯްޑކ ސްޓްކުރުުމގެާބިލ އިާިޚޔ ލުފ ޅުކުރުުމގެާިމނިވަންކަމުގެާަޙއްުޤގެާ

ާބިުލވެސްާ ާއެދެ ާބޭނުންފުޅުވ ތީ ާގެންނެވުމަށް ާިއޞްލ ޙު ާބައެއް ާސަރުކ ރުން ބިލަށް

ާ.ާނބުރ ާގެންދަވ ަފއިަގއިާސަުރކ ރުންވަނީާއ9009ާަޖުލައ99ާާި

ާ25 

ސުވ ލު. .3

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާެއޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު 3ާާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާއެެޖންޑ  ަގއ3ާާިށް.

ާނަޢީމް،ާމިނިސްޓަރާއޮްފާ ާޔޫޞުފް ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްަޒތްތެރި ާފެލިދޫ މިވަނީ

ާޢަ ާޑރ.އަޙްމަދު ާކަލްޗަރ ާއެންްޑ ާއ ޓްސް ާކުރައްވ ާޓުއަރިޒަމް، ާސަވ ދ   30ލީ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ސުވ ލެއް.

 މެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމްއަށް.

 

ާވަޒީުރ،ާާމެންަބރުާާދ ިއރ ގެާފެލިދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .` 

ާ ވ ހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްާާފްޔޫޞު ާކުރީކޮޅު ާމިއަހަރު ާފުލިދޫާފެލިދެ ާެއއަތޮޅު ާދަތުރުފުޅެްއގައި ާކުރެއްވި  35އަތޮޅަށް

ާތެރޭަގއިވަީނާ ާކަްނތައްުކގެ ާވިދ ުޅވި ާކޮށްދެއްވަން ާބައްދަލުކުަރއްވ ، ރައްޔިތުންނ 

ާވިދ ުޅެވފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާގ އިމްކޮށްދެްއވ ނެކަމަށް ާމެރީނ އެއް ާޔޮޓް އެރަށުަގއި

ާމެރީނ  ާޔޮޓް ާމި ާއަދި ާެއއަތޮުޅެގާމިހ ތަނަށްދިޔައިރު ާޚަބަރެއް ާެއއްވެްސ އ ބެހޭ

ާތިރީަގިއާ ާވެފައިުނވ ތީވެ ާރައްޔިތުންނަށް ާފުލިދޫގެ ާޚ އްޞަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް

 1ާ40މިދަންނަވ ާކަންކަންާއެއަތޮޅުާރައްޔިތުންނަށްާސ ފުކޮށްދިނުމަށްާއެދިާއަޅުަގނޑުާ

ާޔޮޓް ާމިދެންނެވި ާސުވ ލަކީ، ާފުރަތަމަ ާމިކޮށްަލނީ. ާމަނިކުފ ނ  މެރީނ ގެާާސުވ ލެއް

ާމެރީނ ގެާ ާޔޮޓް ާދެން، ާކޮަބއިތޯއޭ. ާހިސ ބަކީ ާގޮސްފައިވ  ާމިހ ތަނަށް މަސައްކަތް

ާޭއެގއިތުރުންާ ާދެން، ާކޮަބއިތޯ. ާތ ރީޚަީކ ާޤަސްދުުކރެވިފަިއވ  ާފެށުމަށް މަސައްކަތް

ާޔޮްޓާ ާތަރައްޤީކުެރވޭ ާއެްއގޮތަްށ ާޕްލޭނ  ާމ ސްޓަރ ާުޓއަރިޒަްމ ާމެރީނ އަކީ މިޔޮޓް

ާ ާމި ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއިާސ1ާުމެރީނ އެއްތޯ. ާެއއަތޮުޅ ާަޖވ ބު  45ވ ލުގެ

ާއަރިހުްނާ ާވަޒީުރގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާައދަބުވެރިކަމ ެއކު ާވަރަށް ސ ފުކޮށްދެއްވުން

ާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ ިރޒަްމ،ާއަނިސްަޓރާއޮފްާޓުމި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މުޢަލަިއުކމް. .` 

 50 ގައިާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަލްފ ޟިލ9009ާާްޭއޕްރީލ99ާާްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާައޙްަމދުާާކަލްޗަރާްނޑްއެާއ ޓްސް

ާފުލިދޫެގާ ވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު ާެއއަތޮޅު ާދަތުރުފުޅެްއަގއި ާކުރެްއވި ާވ.އަތޮޅަށް ާނަޝީދު  މުޙަންމަދު

ާވ ހަކަފުޅުގަާ  ާދެއްކެިވ ާބައްދަުލކުރަްއވ  ާމެރީނ އެްއާރައްޔިތުންނ  ާޔޮްޓ ާއެރަުށގަިއ އި

ތަރައްޤީކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާބޭނުންފުޅުވ ާވ ހަކަާވިދ ުޅވެަފއިވޭ.ާވ.ފުލިދޫގައިާޔޮޓްާ

ާަރއްޔިތުންނަށްާ ާެއައތޮޅުގެ ާއެރަށ ިއ ާމަޤްޞަދަކީ ާތަރަަައްީޤކުރުމުެގ މެރީނ އެއް

ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޮތޅުން ާތަނަވަްސކޮށްދީ ާފުރުޞަުތތަކެއް ާއިތުރު  55ާވަޒީފ ގެ
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ާވ ހަކަފުުޅަގިއާ ާއެމަނިުކފ ނުގެ ާކުރިއެރުވުންކަުމގަިއވެްސ ާޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރި

ާޔޮްޓާ ާވިދ ޅުވެަފއިވަނީ ާއިތުރަށް ާވ ހަކަފުުޅގައި ާއެމަނިކުފ ނުގެ ފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ.

ާހަމަޖެހިފައިވ ކަން.ާއަިދާ ާއިޢުލ ންކުރުމަށް ާފަރ ތެްއާހޯދުމަށް ާތަރައްޤީކުރ ނެ މެރީނ 

ާރައްޔިތުންނ ެއުކާާމިކަމުގައި ާބެލުމަށް ާކޮަބއިތޯ ާބޭުނންވ ގޮަތކީ ަރއްޔިތުން

ާަރއްޔިތުންެގާ ާއަދި ާވ ހަކަ. ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާއެމަނިކުފ ަނށް  60މަޝްވަރ ކުރުމަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނިންމަވ ފައިވ ކަން. ާއިޢުލ ންކުރުމަށް ާއެކަމެއް ާހޯދުމަށްފަހު ބަހެއް

ާ ާަރއީސުލްޖުމ99ާްމިމޭރުމުން ާކުރެްއިވާއޭޕްރީލްަގއި ާފެލިދޫއަށް ހޫރިއްޔ 

ާދަންަނވަން،ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއ ުގޅިގެން ާއަދި ާވިދ ޅުވެަފއިޭވ. ދަތުރުފުޅުގައި

ާދަށުންާ ާޕްލޭންގެ ާމ ސްަޓރ ާޓުއަިރޒަމްގެ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ މިމަސައްކަތަކީ

ާމަސައްކަތެއް.ާ ާވިސްނ ފަިއވ  ާކުިރއަށްގެންދަން  65އަޅުަގނޑުމެން

ާވ ަހކަ ާއެއްާރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާފ ހަގަކުެރވިފަިއވ  ފުޅުަގއި

ާމިކަންތަްއާ ާދެަެކެނީ،ާރައްޔިތުްނގެާމަޝްވަރ އ އިެއކު ނޑު ާއަުޅގަ ނުކުތ އެްއކަމުަގއި

ާސިޔ ސަތެްއވެްސާ ާުހރިހ  ާސަުރކ ރުގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާެއއީ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް.

ާެއއުސޫުލގެ ާއެހެންވީމ ، ާެއއީ. ާއުސޫލު ާއެއް ނޑުމެްނާާބިނ ވެފައިވ  ާއަޅުގަ ދަށުން

ާވިސްނ ފަިއާ ާއަދި ާމިދަނީ. ާިވސްނަމުން ާެއޅުމަށްޓަކައި ާމެރީނ އެއް  70ފުލިދޫގައި

ާރައްޔިތުންނ ާ ާކުރިއަށްގެންިދއުމަށްޓަކައި ާއެކަން ާދަށުން ާޕްލޭންގެ މ ސްޓަރ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހެންަނމަވެސް، ާނިންމ ފައިވޭ. ާއަޅުަގނޑުެމން މަޝްވަރ ކުރަން

ާ ާބޭނުން، ާރަްއޔިތުންނ އެުކާދަންނަވ ލަން ާެއކަށީގެްނވ ގޮތަށް އެންމެ

ާަކއުންސިލްތަެކއްާ ާބަޙުސްކުެރިވގެން ާމިމަޖިލީހުގައި ާއަންނަީނ މަޝްވަރ ކުެރވެން

ާކައުްނސިލްތަކަށްާ ާހެދިގެްނޮގސް ާއުފެދުމެއް ާޤ ޫނނެއް، ާލ މަރުަކޒީ ާއަދި  75އުފެދި

ާއިންތިޚ ބްކު ާކައުންސިލްތަކަްށ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެއަށްފަހު، ރެވޭނެާބ ރުލިބި

ާއެންމެާ ާދެކެނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާލިބުމަށްފަހުކަމަށް ާފުރުޞަތު ާހޯދުމުގެ ފަރ ތްތަކެއް

ާއެހެންކަމުން،ާ ާތަމްސީލުވެގެްނދ ނީ. ާބަސް ާރަްއޔިުތންގެ އެކަީށގެންވ ގޮތުަގއި

ާމެންބަރުންާ ާަކއުންސިލްތަކަށް ާހެދި ާކައުންސިލްތައް ާވިސްނުމަީކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާެއއަށް ާދެންާއިންތިޚ ބްކުރެވި ާހޯދ  ާކޮބައިތޯ ާބަހަކީ ާއަދި ާޚިޔ ަލކީ ާރައްޔިތުންގެ  80ފަހު

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކުިރއަށްގެންދިއުމަްށޓަކައި ާއެއަށްފަހު ާޕްރޮޖެކްޓްވެސް ާމެރީނ ގެ މި

ާދެން،ާ ާމިއީ. ާސްޓޭަޓސްއަކީ ާމިވަގުުތގެ ާއެހެންވީމ ، ާމިތިބީ. ނިންމައިގެން
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ާވިދ ޅުާ ާސުވ ުލގައި ާުކރެއްވި ާދަންަނވ ލަން، ާފެށޭނެާއަޅުަގނޑު ާކޮބައިޯތއޭ ވެަފއިވޭ

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާނިމުމ އެކު ާމިމަސައްކަތްތަްއާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ތ ރީޚަކީ.ާައޅުަގނޑު

ާއަިދާ ާގެންދ ނަމޭ. ާމަރުޙަލ އަށް ާމަޝްވަރ ގެ ާމަސައްކަތް ާމެރީނ ގެ ާމި  85މަސައްކަތް،

ާތިނަދޫަގިއާ ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާއެސުވ ުލގަިއ ހަމަ

ާއަރިޒަްމގެާވ ހަަކވެސް.ާިމޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން...ާޓު

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމް.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ90 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑަށްާހީވަނީާއަިދާވަރަށްާބޮޑަށްާމަޢ ފްކުރައްވ ިތާޢިއްޒަތްތެރިާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ  މިނިސްޓަރު.ާއަޅުގަ

ާފަހުންާ ވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާޔޫޞުފްާނަޢީމް ާއަދި ާއެސުވ ލު ާވ ހަކަ. ާތިނަދޫގެ ާގުޅުމެއްެނތްހެން ާސުވ ލ  މިއަދުގެ

 95ާއަންނ ނެާއިނގޭތޯ.ާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ

ާސުވ ލުާިރޒަްމ،އަނިސްަޓރާއޮފްާޓުމި ާހިމެނިފައިވ  ާއެޖެންޑ ގެ ާކުރިމަީތގައިިމވ  ާތިނަދޫގެާއަޅުަގނޑު  ަގއި

ނުޑާ އ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާއަުޅގަ ާއެެހންކަމުން، ާވ ހަަކ. ާތިނަދޫގެ ާވ.އަތޮޅު ާހިމެނިފައިވޭ.  ވ ހަކަެވސް

 100ާޤަސްދުކުރީާއެއަްށވެސްާހަމަާޖަވ ބެއްާރައްުދކުރަން.ާ ވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޢަލީާސަވ ދު

ާ

ާއިނޭގތޯ.ާާއ ދެ،ާކުިރއަށްާގެންަދވ ާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާކުިރއަށްާާިރޒަްމ،އަނިސްަޓރާއޮފްާޓުމި ާމަސައްކަތް ާުޓއަރިޒަްމެގ ާތިނަދޫގައި ާވ.އަޮތޅު ާއ ދެ،  ޝުކުރިއްޔ .

 105ާގެންދިއުމަށްޓަަކއިާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ގެާވ ހަކަފުުޅގައިާވިދ ުޅވެފަިއވޭ... އ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ

 ވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދުާޢަލީ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމް.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާންރިޔ ސަތު

ާ

 110ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދެްއވިަޔސް. ާޖަވ ބު ާމައްަސލައެއްނެތް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއ ދެ،

ާތިނަދޫއ ބެހޭގޮތުންާާއަޅުަގނޑުާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާޔޫޞުފްާނަޢީމް ާފުރަތަމައިުނން ާދެއްވ  ާފުރުޞަތު ސުވ ުލކުރުމަށް

ާކުޑަކޮށްާނަމަެވސް..ާ

ާ115 

ާ

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާަމޖިލީހުގެ ާނުކުތ އަކަްށވ ނީ ާހިނގަމުންދަންޏ .ާނިޒ މ ބެހޭ ަކމެއް

ާޤ ނޫނުގަިއވ ގޮުތގެމަތީންާ ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާއައިމ  ާފުރުޞަތު ސުވ ލުކުެރއްވުުމގެ

ާމިނިސްޓަުރާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.  120ފުރުޞަތު

ާޖަވ ބ ިއގެންާކުރިއަށްާވަަޑއިަގންނަވަން.ާ

ާ

ާާިރޒަްމ،އަނިސްަޓރާއޮފްާޓުމި ާދެންނެވިހެންާޝުކުރިއްޔ  ާކުރިން ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެިރ

ާޓުއަިރޒަމްެގާާައޙްަމދުާާކަލްޗަރާއެްނޑްާއ ޓްސް ާތިނަދޫަގއިވެސް ާވ.އަތޮޅު ާވ ހަަކފުޅުގައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާިތނަދޫގަާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދުާޢަލީ ާކުިރއަށްގެންިދއުމަށްޓަކައި ާޓުއަިރޒަމްެގާމަސައްކަތް  125އި

ާސަރުކ ުރެގާ ާވިސްނ ފައިވަނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުިރއަށްގެންދިއުަމށް މަސައްކަތް

ާވިލ ސްތަުކެގާ ާަލގްޜަރީ ާއިޢުލ ންކުރެވޭ ާދަށުން ާޕްރޮޖެކްްޓގެ ހައުސިންގ

ާމިހ ރުވެްސާ ާެއމަސައްކަތް ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ތެރެަެއިންކަމަށް

ާކުރި ާއަދިާޕްރޮޖެކްޓެއްގޮުތަގއި ާއެބަދޭ. ާޕްރޮސެސްތަކެއް ާޓެންޑަރިންގ އަްށެއބަދޭ.

ާއިންވެސްޓަރުްނާ ާއިންވެްސޓަރުންނ .  130މަޝްވަރ ތަކެްއކުރެަެވެމުންދަީނ

ާެއއ ާ ާވިލ ސްތަެކއް ާލަގްޜަރީ ނޑުމެން ާައޅުގަ ފެސިލިޓޭޓްކުރުމަށްޓަކައި

ާމަރުޙަލ އަށްފަހުާ ާއެންމެފަހު ާއެޕްރޮޖެކްޓުން ާއެހެންކަމުްނ، ހިމަނ ފައިވަނީ.

ާއިޢުލ ންކޮށްާއަ ާވިލ ތައް ާަލގްޜަީރ ާއެ ާސަރުކ ރުން ާފެނިގެންދ ނެ ޅުަގނޑުމެންނަށް

ާދެކޭގޮުތގަިއާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެްނވީމ ، ާކަންތައްތައް. ާކުިރއަށްގެންދ ނެ އެކަންތައް

ާއެުރވިއްޖެކަމަްށާ ާަޖވ ބު ާުސވ ލުތަކަށް ާއެފ ހަގަކުެރއްވި ާމެންބަރު  135ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤަބޫލުކުރަންއަޅުަގނ ާިއތުޑު ާހަމަާ. ާއަޅުަގނޑު ާއޮެވއްޖ މުން ާސުވ ލެއް ރު

ާއިންތިޒ ުރގައިާމިއިނީ.ާުޝކުިރއްޔ .ާ
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ާ

ާއަރުވަން.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާފުރުޞަތު ާސުވ ލުކުރެްއވުމަށް ާެމންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

 140ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަ

ާ

ާމެންބަުރާާވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާމ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާދެންމެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޓުއަރިޒަމް،ާާޫބބަކުރުާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލުާއަާ ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާޖަވ ބުދެއްވަމުން ާކުރެއްވިާސުވ ލަށް ާނަޢީމް ާޔޫޞުފް

ާޑރ.އަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަލްޗަރ ާއެްނޑް ާވިދ ުޅޭވާއ ޓްސް ާޖަވ ބުގައި ާދެއްިވ ާސަވ ދު ާޢަލީ ޙްމަދު

ާއަތޮުޅާ ާކައުންސިލްއ އި ާރަށު ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނީ ާހިސ ބު ާއޮތް  145އެމަސައްކަްތ

ާދޭހަވީ.ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފުރިހަމަވީމ ކަމަްށ ާއެަކންތައްތައް ާއުފެދި ކައުންސިލްތަްއ

ާ ާނުހިނގ ނެތޯ ާއެްއވެސްކަެމއް ާޭއެގކުރިން ާސުވ ަލކީ، ރައްޔިތުންނ ާއަޅުަގނުޑގެ

ާނޭނޭގާ ާއަދިވެްސ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާެއއްވެްސކަމެއް. މަޝްވަރ ކުރަންޖެހޭ

ާމިއަހަުރާ ާއަދި ާނިމޭނީެވސް. ާިކހ ހިސ ބެއްގަިއކަމެއް ާމިއަހަުރގެ އެކަންތައްަތއް

ާހުއްޓ ލައްަވއިގެންޯތ،ާ ާހުރިހ ކަމެއް ާހަމަ ާއޭގެކުރިން ާއެހެންވީމ ،  150ނިމޭނެކަމެއްވެސް.

ހުރިހ ކަމެއްާހުއްޓ ލަްއވަިއގެންތޯާމަނިކުފ ނުާތިގެންދަވަނީ.ާއެުސވ ލުާާޓުއަރިޒަމ ބެހޭ

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމެންބަުރާާިރޒަްމ،އަނިސްަޓރާއޮފްާޓުމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުާާައޙްަމދުާާކަލްޗަރާއެްނޑްާއ ޓްސް ާފަދައިން ާކުރަމުންާއެފ ހަގަކުެރއްވި ާމަސައްކަތްތަެކއް ާމިހ ރުވެސް ނޑުމެން  155ާގަ

ާއިޢުލ ންކުރެްއވުމަށްފަހުާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަވ ދުާޢަލީ ާެއކަން ާވ ހަކަފުުޅގަިއ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ މިދަނީ.

ާކުރަމުން.ާ ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާއިދ ރީގޮތުން ާމިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާޤަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެންމެާއެހެންނަމަވެސް، ާމަޝްވަރ  ާރައްޔިތުންގެ ބޫލުކުރަނީ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއުފެދި ާމިކައުންސިލްތައް ާލިބޭީނ އެކަީށގެންވ ގޮތުަގއި

ާހިމެނިގެންާ ާއެކައުންސިލްަތކުަގއި ާ ާމެންބަރުންތަކެއް  160އިންތިޚ ބުކުރެވޭ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާެއކުަގިއކަމަށް. ާެއއްބ ރުލުމ އި ާރަްއޔިތުންގެ ކައުންސިލްތަކ އި

ާއެކަީށގެންވ ގޮތަށްާާއަޅުަގނޑު ާއެންެމ ާފަދައިން ާދެންނެވި ކުރިންެވސް

ާމިދަނީ.ާ ާކުރަމުން ާމަސަްއކަތްތަކެްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މަޝްވަރ ކުރުމަށްޓަަކއި
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ާއަދިާ ާހޯދ ނަން ާމަޝްަވރ ވެސް ާކައުންސިލްތަކުގެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއައިމ  އެހ ތަނަށް

 165 ންދ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ރައްޔިތުންގެާމަްޝވަރ ވެސްާހޯދ ާމިާމަޝްރޫޢުާކުރިއަށްާގެ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާވ.އަތޮުޅަގއިާފަތުރުވެރިކަމުގެާމަަސއްކަތްާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ

ާމިހ ރުާާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާފްާނަޢީމްޞުޔޫ ނޑު ާމިއޮތްާސުވ ލަކީ،ާއަުޅގަ ާމިއަދު ތަރައްޤީކުރުން،ާމިމަޢުޟޫޢުެގާދަށުން

ުސވ ލަކީ،ާވ.އަޮތޅުަގއިާއަދިާއެަބއޮޭވާެއހެންފ ޑަކަށްާޓުއަިރޒަމްާާކޮށްލަންާބޭނުންވ 

ާ ާގެްނގުޅޭ ާނަމުަގއި.9ާާތަރައްޤީކުރުމަށް ާއައިލެންްޑގެ ާޕިކްނިކް ާއ ދެ،  170ރަށެއް.

ާ ާމި ާމިހ ތަނަށް ާރައްޔިތުންނަްށ9ާާއެހެންނަމަވެސް، ާވ.އަތޮޅުެގ ާސަބަބުން ރަށުގެ

ރަްށ9ާާެއއްާލިބިފަެއްއނުވޭ.ާއަދިާމިާއެްއވެސްާަފއިދ ެއއް،ާއެްއވެްސކަހަލަާތަރައްޤީ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއ ދެ، ާނުވެަފއި. ާހިންގޭނެގޮތެްއވަނީ ާަރށް ާމި ާފަރ ތަކަށްވެސް ހިންގ 

ާރަށްރަށްާ ާމިހިންގ  ާމިނަމުަގއި ާައއިލެންޑް، ާޕިކްނިކް ާމި ާުސވ ލަީކ، އަޅުަގނުޑގެ

ާކުރަ ާޚިޔ ލުފުޅު ާހިންގުމަށް ާތަރައްޤީކޮށް ާކޮންސެޕްޓަކަށް ާއެހެން  175އްވަންތޯއޭ.ާއެނޫން

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމިހ ތަނަށްާާިރޒަްމ،ާއަމިނިސްަޓރާއޮފްާޓު ާއައިލެންްޑގެގޮުތަގއި ާިޕކްނިކް ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާިމާާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާރަށްތަކެްއވޭ. ާގިަނ ާވަރަްށ ާކުރެވިަފއި ާެއއްބަްސވުންތަކެްއ ާސަރުކ ރ 

ާޒިންމ އެްއކަމުަގިއާާ:ޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދެމެހެއްޓުން  180ާއެއްބަްސވުންތަްއ

ާކުރެޭވާާ ާވިސްނުމަކީ ާސަރުކ ުރގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން

ާއެއްބަްސވުމެްއގަިއވެްސާ ާކޮންމެ ާކުރެވިފަިއވ  ާއަދި ާއެއްބަްސވުމެްއގަިއވެްސ ކޮންމެ

ާހިމެނޭ ާެއއަށް ާލ ބަ ާޕިކްނިްކާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންކަމުން، ާހޯދުން. ނެގޮތްތަކެއް

ާއިތުރަށްާ ާަރއްޔިތުންނަށް ާދ އިރ އިން ާޓުއަރިޒަްމގެ ާމެދުވެުރކޮށް އައިލެންޑްަތއް

ާލިބޭނެާ ާއ މްދަނީއެްއ ާފައިދ ތަެކއްތޯ، ާމަސަްއކަތްތަކެއްޯތ، ާކޮްނކަހަލަ  185ކޮށްދެވޭނީ

ާއަ ާމިދަނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާަބލަމުން ާކޮބައިތޯ ާޕިކްނިކްާކަންތައްތަކަކީ ދި

ާމިދަނީ.ާ ާއިްޞލ ޙުކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަގވ އިދުެވސް އައިލެންޑްަތކ ބެހޭ

ާގަވ އިުދާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއ ނޑު ާއަުޅގަ ކުރިއަށްއޮތްތަުނގައި

ާއިތުރުާ ާރައްޔިތުންނަށް ާރަށްރަށުގެ ާއަދި ާއަތޮޅުތަކުގެ އިޞްލ ޙުެވގެންދ ހިނދު
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ާައއި ާޕިކްިނކް ާދ އިރ ަގިއާފައިދ ތަކެއް ާުޓއަރިޒަމްގެ ާއެނޫްނވެސް ާއަދި  190ލެންޑްތަކުން

ާދޫކުރެވިފަިއވ ާރަށްރަށުންާކުރ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންދެްނ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޓުޝުކުރިއްޔ  ާއޮފް ާރިޒަމް،ާއަމިނިސްަޓރ

ާބޭނުންފުޅުވ ާާއ ޓްސްާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާކުރަްއވަން ާސަވ ދ  ާޢަލީ ާކަްލޗަރާޑޮްކޓަރާއަޙްމަދު ާއެންޑް

ާވ ހަކަ.ާުޓއަރިޒަްމ9ާާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޕްލޭންތަކުގެ ާއެބައޮތް.ާެއއްުސވ ލަކީ،ާވިދ ުޅެވއްޖެ  195ުސވ ލެއް

ާޓުއަިރޒަމަށްާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާލަސްވުމުގެ ާޕްލޭންތަްއ ާވ ހަކަ. ޕްލޭންތަކުގެ

ާލިބެމުންދ ާކި ާެއގެއްލުންތަްއ ާލިބިފައިވޭތޯ. ާއަދި ާލިބިމެންދޭތޯ ާގެއްލުެމއް ހ ވަރެްއގެ

ާކޮންާ ާފަރ ތުން ާމިނިސްޓްރީގެ ާއުފުލަނީ ާޒިންމ  ާއެެގއްލުުމގެ ާކޮބައިތޯ. ސަބަބަކީ

ާކުރީެގާ ާވ ަހކަ. ާގަވ އިދުގެ ާދަންނަވ ލި ާދެންމެ ާސުވ ލަކީ، ާއަނެއް ާދެން ބޭފުޅެއްތޯ.

ާރ އްޖޭާ ާމީހުންާގަވ އިދުަގިއވޭތޯ ާސަރަޙައްދުަގއިވ  ާހިންގ  ާރިޒޯެޓއް ާެއއްވެްސ  200ގެ

ދިރިއުޅޭާރަށްރަށަށްާއެރަށްރަށުގެާރައްޔިތުންނަށްާކަމެއްކޮށްިދނުމަށްޓަކައިާތިބޭފުޅުންާ

ާއިނގޭތޯ.ާ ާގަވ އިުދގަިއާބުނ ގޮތުން ާކުީރގެ ާހިަމނ ފައިވޭތޯ ާެއގްރީމެންްޓގައި ހައްދަވ 

ާއިޞްލ ޙުކުރ  ާމިހ ރު ާތިދަންނަވަނީ ާރަްއޔިތުންނަށްާާމިހ ރު ާަރށްރަށުގެ ަގވ އިުދގައި

ާވ ހަކަ.ާ ާިމއިޞްލ ޙުކުރ  ާހަމަޖައްސ ގޮތަށް ާލިބޭނެގޮތަށް ާލުއިފަސޭހަކަމެްއ އިތުރު

 205 މީގެކުރީގެާަގވ އިުދގައިާެއގޮތަށްާހަމަޖައްސ ފައިވޭތޯ.ާޝުކުިރްއޔ .ާ

ާ

ާމަްއޗަންޮގޅިާިރޒަްމ،ާއަމިނިސްަޓރާއޮފްާޓު ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ

ނުޑާާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާއަުޅގަ ާުސވ ލެއްކަމަށް ާއެކަީށގެންވ  ާވަރަށް ާއެކުރެއްެވވީ ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު

ާެދވަނަާސުވ ލަށް.ާާޢަލީާސަވ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރެްއވެވި ާއަުރވ ނީ ާޖަވ ބެއް ާފުަރތަމަ ާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑު

ާކުރެވިަފއިވ ާާމިހ ތަނަށް ާދ އިރ އިން ާޓުއަިރޒަމްެގ ާެއއްަބސްވުންތަްއ،  210ކުރެވިފައިވ 

ާޢ ންމުާ ާނޫނިއްޔ  ާއެއްބަްސވުމެްއގަިއ ާމަދު ާވަރަްށ އެއްބަްސވުންތަުކގައި

ާނުވަތަާ ާސީދ  ާސަަބބުން ާއިންވެސްޓްމަންެޓއްގެ ާއެކުެރވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާހިމެ ާލިބޭނެގޮތްތަެކއް ާފައިދ ެއއް ާަގވ އިެދއްަގެއއްާނުސީދ ގޮތެްއގަިއވެސް ނިފައިވަނީ.

ާސަރުކ ރުންާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިހ ތަނަކަށެއް. ާެއގޮތަކަެށއް ހިމެނިފަކ އެއްނުވޭ

ާފޯރުކޮށްދެމުންދާ  ާހަމައަށް ާރަްއޔިތުންނ  ާއަދި ާވ ހަަކެއއް ާއަންނަ  215ދައްކަމުން

ނޑުމެންގެާމެ ާއަޅުގަ ާދަށުން ާރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ާސޯަޝލް ާކޯޕަރޭޓް ސެޖެއް،
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ާ ާއެހެންވީމ ،ާސިޔ ސަތުތައް ާޙަރުދަނ ކުރ ނެކަމަށް. ާދ އިރ ަގއި އިްނވެސްޓްމަންޓްގެ

ާސިނ ޢަުތގަިއާ ާޓުައރިޒަމްގެ ާދަށުން ާއެިސޔ ސަތުެގ ާހަަމ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނުޑ

ާގަވ އިެދއްެވްސާ ާބައްޓަްނކުރަމުންދ ނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިންވެސްޓްމަންޓްަތއް ކުރެވޭ

ާެއއްބަ ާކުރެވޭ ަެއިުތރުން ާއޭގެ ާއަދި ާމިއުސޫލުާހަދައިގެން  220ްސވުންަތކުަގއިެވސް

ާއެއްބަްސވުމެްއަގއެްއާ ާއެްއވެްސ ާކުރެވިފަިއވ  ާމިހ ތަނަށް ާދެން، ހިމަނައިގެން.

ާައޅުަގނުޑާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިމެނިފައެއްނެތް. ާމިހެންނެއް ނަޑއެިޅގެންނެއް ކަ

ާ ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި، ާހަމަ ާހަނދ ންވ ގޮތުނ9005ާާްދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ަގއި

ާއިޢުލ  ާއެގްރީމެންްޓކުރެވިފަިއވ  ާރިޯޒްޓ33ާާންކޮށް ާޓުއަރިސްޓް ރަށެްއވޭ

ާ ާމި ާރިސޯސ33ާާްހެދުމަށްޓަކައި. ާހިޔުމަން ާހިމެނިފައިވޭ ާކޮންޓްރެކްޓްަގއި  225ރަށުެގ

ާ ާއެ ާެއއީ ާަވޒީފ ގ33ާާެޕްލޭންސްތަކެއް. ާސަބަބުން ާއިންެވސްޓްމަންޓްތަުކގެ ރަށުގެ

ާޢ ންމު ާތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ާހުޅުވައިދޭން.ާާފުރުޞަތުތަކެއް ރައްޔިުތންނަށް

މިގޮތުގެމަތީންާވަރަށްާގިނަާަވޒީފ ތަކަކަށްާޢ ންމުާރައްޔިތުންާތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައިާ

ންާފެށިގެންާމިހ ތަނަށްާމިއެގްރީމަންޓްތަކުެގ9005ާާއެގްރީމެންްޓގައިާހިމެނިފައިވޭ.ާ

ާކުެރވިފަކ އެއްނުާ ާއެްއވެސްކަެމއް ާހަރުދަނ  ާގުޭޅގޮތުން ާނަތީޖ އަީކ،ާމިމ އްދ އ އި  230ވޭ.

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނުވ ަކން. ާކުރިއަށްގޮސްަފއި ާކަންތައްތަްއ ތަމްރީންކުރުމުގެ

އަޅުަގނޑުމެންާމިދިޔަާދެތިންާމަހުގެާތެރޭގައިާމިފަރ ތްތަކ ާވަިކވަކިންާބައްދަލުކޮްށާ

ާނުދެވޭނެޭއ.ާ ާިމކަމަކަށް ާމުއްދަތެއް ާއިތުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާރިޒޯޓްަތއްާާމިކޮންޓްރެކްޓްަގއިވ ގޮތުންާ ާމިމ އްދ އަކީ މިތަމްރީނުކުރުމުގެ

ާގުޅިފަިއވ ކަމެއްނޫން.ާ ާސީދ  ާއިްނވެސްޓްމަންޓ  ާމިުކރެވޭ ާނުވަތަ  235ތަރައްޤީކުރުމަށް

ނުޑމެންާވަރަށްާޞަރީޙަކޮްށާ އެހެންވީމ ،ާސަުރކ ުރގެާޕޮިޒޝަނަކީާމިއީކަމަށްާއަުޅގަ

ާރިޒޯ ާއަިދ ާދަންނަވ ފައިވ ނެ. ާއިންވެސްޓަރުންނަށްެވސް ާތަރައްޤީކޮށްާއެހުރިހ  ޓް

ާފުރުޞަތުތަކެއްާ ާހުރިހ  ާހުރި ާޓްރޭނިންގަގއި ާއެޗް.އ ްރ ނިމެންދެންވެސް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާކުިރއަށްގެންދިއުމަްށޓަކައި ާެއކަންތައް ާހުޅުވ ލ  ރައްޔިތުންނަށް

ާ ާމިއޮތް ާކުރިއަށް ާއެކުަލވ ލ  ާޕްލޭނެއް ނޑުމެން ާައޅުގަ  6ާ240ދަންނަވ ފައިވ ނެ.ާމިކަމަށް

ާާމަސް ާހަާައޅުގަާދުވަހޭ ާދ ނނޑު ާމިވަގުތު. ާތެރޭަގިއ6ާާންވަނީ ާދުވަހުެގ މަސް

ާ ާެއގްެޒކިއެބޭފުޅުންގެ ނޑުމެންާއުޓްާޕްލޭން ާއަުޅގަ ާފެށުމަށްޓަކައި ކުރަން

ާ ާމި ާފަރ ތުންވެސް ާއެބޭފުޅުްނގެ ާއެހެންވީމ ، ާލިޔުމުން. 33ާދަންނަވ ފައިވ ނެ
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އެހެންވީމ ،ާާބުާލިބެމުންާއަންނަނީާމިކަމަށް.ވެސްޓަރުްނގެާފަރ ތުންެވސްާތަރުޙީއިން

ާއޮތްތަުނގަިއާ ާކުރިއަށް ާދެން ާދަންަނވ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާލިބޭކަމަށް  245އެއްބ ރުލުން

ާސިޔ ސަތެއްެގާ ާހަރުދަނ  ާހަމަ ާމިއީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއްބަްސވުންތަކުަގއި ކުރެވޭ

ާގެންދ ނެކަމުަގއިާ ާހިމަނަިއެގން ާކޮންޓްރެކްޓަރުަގއި ާައޅުަގނޑުމެން ގޮތުންަގއި

ާދަންަނވަން ާފުރަތައަޅުަގނޑު ާކުރެްއިވ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާ،މަސުވ ލުާ.

ާވަރަށްބޮާ ާއެކުލަވ ެލވިފަިއވަނީ. ާފުރިހަމަކޮށް ާވަރަށް ާޑެތިމ ސްޓަރޕްލޭން

ާދ އިރ މަސައް ާސަރުކ ުރެގ ާކުރެވިަފިއވ ާކަތްތަެކއް ާއެުކވެ ާުވޒ އިރ ަތްއ ާެއކި  250ގެ

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާމ ސްޓަރޕްލޭނަކީ. ހުިރާާގައިޕްލޭންމ ސްޓ ާ،މަސައްކަތެްއ

ާއަޅު ާދ ކަމަށް ާފަހަނަޅ  ާއެންމެމައިލްޑްސްޓޯންސްތައް ާފ ހަަގުކރަން.ާއޭގެ ނޑު ބޮޑުާގަ

ާމިސ ލަކީާ ާއެއް ާކުރު، ާމިރަށްރަށްާތަރައްޤީ ާރަށްރަށް. ާދޫކުެރވިފަިއވ  މަށްޓަކައި

ާމުއްދަތު ާތަރައްޤީާދޫކުރެވިފަިއވ  ާގޮސްފައިޭވ. ާދޫކުރެވިފައިވ ާފަހަނަޅ  ުކރުމަށް

ާފަހަނަ ާޭއގެމުއްދަތުވެސް ާއަދި ާގޮސްފައިވޭ. ާއިތުާޅ  ާސަރުކ ރުން  255ރުާއިތުރުން

ާއ  ާލިބެންޖެހޭ ާނުވުގޮތްގޮތުން ާތަރައްޤީ ާމިރަށްރަށް ާސަބަބުންާްމދަނީ މުގެ

ާ ާއޮތް ާުކރިން ާއަުޅަގނޑު ާއޮތްާގެއްލިފަިއވޭ. ާކުރިން ފުރުޝަތެއްގަިއވެސް،

ާއިާޖަލްސ އެްއގަ ާޓެކްސްވެސް ާމިގޮތުން ާދަންނަވ ލިން ނޑު ާގޮުތގައިާާގެއަުޅގަ

ާތަރައްޤީ ާހުޅުމިރަށްރަށް ާސަކުރެވި ާމިވަވެމުން ާއ މްދަނީ ާލިބެންޖެހޭ ގުތަުކާރުކ ރަށް

ާ ާނުލިބޭ. ާމިވަގުތު ާމަަސއްަކތްހަމަ ާއަދި ާގޮތުަގއި ާކުެރވެމުންދ ،ާފަޅުރަށްރަށް  260ތަކެއް

ާމަސަްއކަތްތަތަރައްޤީކުރު ާރަްށތަކެއްާމަށްޓަަކއި ާކުރެވެމުންދ  ާކެއް ާގޮުތގައި 61ާގެ

ާއެ ާއެަބވޭ. ާގެއްލުމެއް.ާރަށެއް ާވަރަށްބޮޑު ާލިބެމުންދ  ާސަުރކ ރަށް ާއެއީ ހެންކަމުން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާގެއްލުމެއްކަމަށް ާލިބެމުންދ  ާަރއުސުްލމ ލަށް ާދައުލުތުގެ އަދި

ާކުށްޔަށްފ ހަގަކުރަން ާމިރަށްރަށް ާއިތުރުްނ ާމީެގ ާޮބޑުާާ. ާވަރަށް ެދިވފައިވަނީ

ާހިމެނި ާބަޖެްޓގަިއ ާއެްޑވ ންސް ާއެ ާެނގިގެން.  265ާގރިކަރިންާއެްޑވ ންސެއް

ާކުރީާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާގޮސްފަިއވ ކަމަްށ ާހިމެނިގެން ާގޮތުަގއި އެކްސްޕެންްސގެ

ާމެންއިާދައުރެްއގަ ާބަޙުސްކުރެއްިވއިރުވެސް ފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ ކަްނާާބަރުން

ާފަިއސ އަްށާ ާެއޑްވ ންސަްށާނެންގެވި ާއެ ާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންކަމުން އަޅުަގނުޑވެސް

ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއެކަށީގެންވ ާވެގެންދިަޔގޮތް ާއެންމެ ާބެލުްނ ާގެއްލުމެއްގޮުތގައި ނުޑމެން

ާއަދަދުތަކެއް ާވަަރށްބޮޑެތި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާމިވަގުތު ނޑު ާއަުޅގަ  270ާ،ކަމެއްކަުމގައި
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ާމިގޮތުން ާރުިފޔ ެއއް ާމިލިއަން ާސަޭތކަ ާފެނިގެންާާއެތައް ާގޮތެްއަގއި ާއެޢަމަީލ ެނގި

ާގޮުތަގއި ާެއޑްވ ންްސގެ ާރަށަށްާާގޮސްފަެއއްނެތް.ާމިދެންނެވި ާބޮޑުވެފައި ާައދަދު ނެގޭ

ާބޮޑެިތާ ާެއގޮތަށް ާބޮުޑވުމ ެއކީ ާއަދަުދވެސް ާއިންވެސްޓްމަންްޓގެ ކުރަންޖެހޭ

ާއެްޑވ ން ާގެންދިއުމަްށާސްތަެކއް ާކުރިއަށް ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާސަބަބުން ނެގުމުގެ

ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ، ާފ ހަގަކޮށްފަިއވޭ. ާަފރ ތްތަކުން ާވަރަްށގިނަ  275ާދަތިވެފައިވ ކަން

ާގޮތުަގއި ާެއޑްވ ންްސެގ ާމިވަނީ. ާގުޅިފައޭ ާމިދެކަންތައް ާބޮޑެިތާާމިދަންނަވަނީ ނެގި

ާ ާއެއްބަްސެވވިފަިއވ ގޮތަްށާއަދަދުތަކެްއގެ ާސްޕީެޑްއގައި ާރަނގަޅު ާރަށްތައް ސަބަބުން

ާމިގޮތުްނާ ާއަދި ާކުރިމަތިވެފަިއވޭ. ާއިްނވެސްޓަރުންނަށް ާދަތިތަކެއް ގެންދިއުމަށް

ާތަރަ ާރަށްތައް ާނެގުންާދަތިވެގެން ާޓެކްސް ާދައުލަތަށް ާސަބަބުން ާނުކުރެވުމުގެ އްީޤ

ާގޮސްފަިއވޭ.ާ ާގެންލިގެން ާލިބުން ާރައްޔިތުންނަށް ާފުރުޞަތުތަްއ ާވަޒީފ ގެ  280އަދި

ާދެކަމެއްާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާފ ހަަގކުެރޭވ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާގޮުތގައި ާގެއްލުމެްއގެ އެހެންވީމ ،

ނޑުާޤަބޫ ާ.ާޝުުކރިއްޔ .ލުކުރަންާޖަވ ބުާއެރުިވއްޖެކަމަށްމިއީ.ާއަުޅގަ

ާ

ާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާހެދިާޝުކުރިއްޔ . ާމ ސްޓ ޕްލޭނެއް ާބޭނުންވަނީ ާސ ފުކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ

ާކަްނތައްތައްާއަްޙމަދުާަހމްޒ ާވ ހަަކެދއްކެވުްނ: ާދަށުން ާވަކިާމ ސްޓަރެޕްލޭނުގެ ާަނމަވެސް ާައއިސް  285ހިސ ބަކުްނާކުރަމުން

ާރައްޔިތު ާބޭނުންެވ ާއ މްދަނީ ާއަގުބޮޑުާސަރުކ ރަށް ާނުހަނު ާހުރި ާމ ލިއްޔ ގަިއ ްނގެ

ވަނީާާައގެްއގައިާއެްޑވ ންސްާނަަގއިެގންާދޫކޮށްާމިހ ރުާމުދ ކަމުގަިއވ ާރަށްތައްާކުޑަ

ާއެ ާނވަރަށްގިނަ ާދޫކުރެއްވިފައި. ާހަދަން ާދުތަެކއް ާއެނދުތަްއާއެހެންނަމަވެސް، އެ

ާސަަބބުން ާހީނަރުކަމެްއގެ ާއައި ާއިޤްތިޞ ދަްށ ާދުނިޔޭގެ ތައްޔ ުރާާވަނީާމުޅި

ާވ.ާނުވެފައި. ާުސވ ލަކީ، ާހަދ އިރުަގއިާައޅުަގނުޑގެ ާޔޮޓްެމރީނ އެއް  290ފުލިދޫަގއި

ާ ާދެން ާއިތުރުވ ނެޯތއޭ. ާއެނދު ާއިތުރަށް ާއިތުރުވ  ާމިދެންނެވިާމި އިުތރުވުމުަގއި

ާއ  ާުނވަަތ ާގުޅުމެއްޯތއޭ. ާކޮންކަހަލަ ސަުރކ ރުންާާމ ސްޓަރޕްލޭނ 

ާމި ާރިާޤަސްދުކުރަްއވަންތޯއޭ ާިމާމ ސްޓަރޕްލޭން ާސަރުކ ރުން ާުކރީގެ ވަިއޒްކޮށް

ާގެއްލުމުެގާ ާސަބަބުްނާލިބިފައިވ  ާނުކުރުުމގެ ާމަސައްކަތް ާއެްއގޮތަށް މ ސްޓަރޕްލޭނ 

ާއެކުލަވ ަލންާ ާޕްލޭނެއް ާއ  ާރިވައިްޒކޮށް ާމ ސްޓ ޕްލޭން  295އަލީަގއި

ާޝުކުިރއްޔ .ޤަަަސްދުކުރަްއވަންތޯ.ާ

ާ
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ާރަޝުކުރިއްާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫރިަޒމް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިލެޔ  ާމެންބަރުާއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތްދޫ

ނޑުާޖަވ ބެްއެގާގޮތުަގއިާދަންނަވ ނީާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރާައޙްަމދުާ ާ،ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާއެކުރެްއވިާުސވ ލުަގއިާއަުޅގަ

ާއިސްލ ޙްާހަކަެދއްެކވުން:ވ ސަވ ދުާާޢަލީ ާޖެހިފައިވ ކަންމ ސްޓަރޕްލޭން ނޑުާކުަރން ާޤަބޫުލކުރައަުޅގަ  300ން.ާވެސް

ާކަންާ ާފުރަތަމަ ާއިދ ރީގޮއެމަސައްކަުތގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފަށައިފިން.ާތައްތައް ތުން

ާ ާފުޅާ އެހެންނަމަވެސް، ާވަރަށް ާމަސަްއކަތްތަކެްއާާއެމަސަްއކަަތކަކިަީ ދ އިރ އެްއގަިއ

ާއަުޅގަ ާޕްލޭނެއްކަމަށް ާއެކުަލވ ލެވޭނެ ާނޫނިއްޔ  ާޤަބޫލުކުރެިވގެން ނުކުރ ީތާނޑު

ާމަޝްވަރ  ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެްނާއްާތައެގޮތަށް ާނަގ ނެކަމަށް ާމުހުލަތެއް ކުރުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެން ާދަންަނވ ަލން. ާއަޅުަގނޑު ާިމވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ،  305ޤަބޫލުކުރަން.

ާބައެ ާދެވަނަ ާހިމެނިފައިވ  ާސުވ ުލަގއި ާކުރެއްވި ާއަޅުަގނުޑާމެންބަރު ްއކަމަށް

ާސަބަބުންާފ ހަގަކުރަނީ، ާނުކުރެވުުމގެ ާތަރައްޤީ ާތަރައްަްޤީާރަާ،މިހ ތަނަށް ށްތައް

ާދަތިތަނުކުރެވުމު ާވެފަިއހުރި ާމިސ ަލކަށްާެގާސަބަބުން ާއަިދާފުލިދޫގައި ާވިސްނ  ކަށް

ާއިންަޑސްޓްރީއަްށާ ާއެނދުތަކެއް ާއިތުރު ާސަބަބުން ާމެރީނ ގެ ދަންނަވ ނަމަ

ާނުކުން ާދަންނަވ ނީ، ާޖަވ ބުގަިއ ާހިމެނިފައިވ ާނ ނެބ އޭ.  310މ ސްޓަރޕްލޭނުގައި

ާފުރިހަމަ ާއަދި ާއެނދުތައް ާއަދަދެއް. ާޖުމްލަ ާނުވެއޭ ހަމައަށްާާއިއ 9033ާއެްއ

ާހަ ނޑުމެްނގެާނއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާއެނދު ާދެހ ހެއްހ  ާއިތުރު ާއަދި ދ ންވ ގޮތުްނ

އެނދ9000ާާުާމިގޮތުންާެކޕޭސިޓީާއެަބއޮތް.ާއެހެްނވީމ ،ާއިންޑ ސްޓްީރއަށްާނެރުމުގެ

ނެރެވެންޖެހޭނީާާނެރޭާެއނދުތައްާއަޅުަގނޑުެމންގެާވިސްނުމަކީާމިއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާދަށުންާ ާސިޔ ސަތެްއގެ ާހުންނަ ާފައިދ  ާަރްއޔިތުންނަށް ާދަްއކ   315އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާެއޮގތަށް ާއެހެންކަމުން ަެރެއިންނޭ. ާތެ ާޕްލޭނެްއގެ އެކުަލވ ލެވޭ

ާ ނޑުމެންވިސްނުން ާައޅުގަ ާއެނދެއްާާބަހައްޓަިއގެން ާއިތުރު ާމިދަނީ. ކުރިއަށް

ވެސްާފައިދ ކުރުމ ިއާއޭގެާސަބަބުންާއިްނޑަސްޓްރީައށްާނަމަނީސްޓްީރއަށްާނެރުއިންޑަ

ާ ާލިބެންވ ނެ. ާއެަތއްގޮަތކުން ާފައިދ  ާއޭެގ ާރަްއޔިތުންނަށްވެސް ާއަދި ާމިާއެހެްނވީމަ،

ނޑުމެންެގާމަސައް  320ގެންދ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާކަތްތައްާކުރިއަށްާވިސްނުމުަގއިާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވަޒީރ ިއާއްސަލ މްއަާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާފުށިާވިލު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޢަލަިއކުމް.
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ާމިއަުދާާރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަެދއްކެވުްނ: ާަވޒީރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުީރގަިއ ާކޮްށލުމުގެ ާުސވ ލެއް އަޅުަގނުޑ

ާހިހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައި ާމަޖިލިސްތެރޭ ާއެކަމަށްާނނުގަންނަވ ކަމެއް  325ގައިފިކަމަށްވަންޏ 

ާމަޢ ާއަޅުަގނޑު ާއަުޅަގނޑު ާހައިިސއްޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާއެދެން.ާމަޖިލީހުގެ ފަށް

ާކުރ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަޑަިއގެްނ ާމިތަނަށް ާވަީޒރުން ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވަރަށް ާވަޒީރުންވެސް ާހުރިހ  ާިމހ ރު ާޚ އްޞަކޮށް ސުވ ލުތަކަށް،

ާސުވ ލަށްވުރެ ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާޖަވ ބުދެއްވަމުންދ ކަްނާާބޭނުންތެރި އިތުރަށްވެްސ

ާސުވ ލުކޮށްލަންާ ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުރަން. ާުޝކުރުވެަެިރކަމ ެއކު  330އަޅުަގނޑު

ާޔޮޓްމެރީނ އެްއާ ާވ.ފެލިދޫ ާސުވ ލަީކ، ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާވަޒީރަށް ބޭނުންވަނީ

ާތ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކުރިްނ ާދުވަސްކޮޅެއް ާމީގެ ާޤ އިމްކޮށްދެްއވުމަްށ ރީޚްާއެޅުމަށް،

މ ރަނގަޅަކަށްާނޭނގެ.ާއެހެްނނަމަވެސް،ާފަހަރެްއގައިާއިންިތޚ ބީާނޫންނަމަާކެމްޕޭންާ

ާުގޅިގެްނާ ާއޮތުމ އި ާވިދ ުޅވެަފއި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނަމަވެސް ދުވަސްވަުރަގއި

ާވިދ ޅުވަމުންދި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ަހކަފުުޅތަކެއް ާވަރަްށގިނަ ާއެކިާއޭރުަގއި  335ޔަ

ނޑުމެްނެގާއްދުތަުކގަސަރަޙަ ާއަުޅގަ ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަށް ާމިއީ ާއެހެންނަމަވެސް، އި.

ާގުޅިަފިއާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާއިޤްތިޞ ދ އި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއަދި މުސްތަޤްބަލ އި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާގޮުތގައި ާކަމެއްގެ ާމުހިންމު ާމިހ  ާމިކަން ހުރިކަމަކަށްވ ތީެވ

ާނި ނުޑ ާއަޅުގަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާމިދަނީ. ާދެކެމުން ާތ.އަތޮުޅާމެންބަރުން ސްބަތްވ 

ާަވޒީފ ތަކެްއާ ާަވރަށްގިނަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާކަޅުފަހަލަފުއްަޓކީވެސް  340އޮޅުގިިރއ އި

ާޕިކްނިކްާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާތަންތަން ލިބިގެންދ ނެ

ާގިނަާ ާބޭނުމަކީވެސް ާތަރައްޤީކުރުމުެގ ާއެތަންތަން ާނޫނީ ާއުފެއްދުމުން އައިލެންޑް

ާވަ ާއ މްދަނީާބަޔަކަށް ާލިބޭ ާސަރުކ ރަށް ާއަދި ާހޯދަދިނުމ އި ާފުރުޞަތު ޒީފ ގެ

ާައއިލެންޑްަތއްާ ާިޕކްނިކް ާުސވ ލަީކ، ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެހެންކަމުން އިތުރުކުރުން.

ާދެއްވ ާ ާއެ ާނޫންނަމަ ާހ ސިލްވެގެންދަީނ ާމަޤްޞަދުތޯ ާޙަޤީީޤ ާއޭގެ  345ދުރުކުރީމަ

ާއެތަންތަން ާޚިލ ފަށްތޯ ާމަޤްޞަދ  ާއަސްލު ާއޭގެ ާދަނީ.ާާފަރ ތްތަކުން ހިންގަމުން

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާމިކަން ާލިބެމުންދ ތީެވ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާިމކަހަލަ އަޅުަގނޑަށް

ާމިހާ  ާއިޤްތިޞ ދަށް ާރ އްޖޭެގ ާދުނިޔެއަށ އި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާބޭނުންވީ. ސ ފުކޮށްލަން

ާތިބިާ ާނުހެދި ާރަށްރަށް ާމިހެން ާއޮތްއިުރގައި ާކުރިމަތިވެފައި ާހީނަރުކަމެއް ބޮޑު

 350ފުރުޞަތުދެއްަވއިގެންާމިތަންތަންާނަންގަވ ފައިާތިބިާފަރ ތްތަކަށްާާމީހުންނަށްާއިތުރު



 14 

ާމިނިސްޓްރީންާ ާވ ހަކަަދއްަކަވއިގެން ާބޭންކްތަކ އި ާހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ާދަތި މި

ކޮންކަހަލަާމަސައްކަތްތަެކއްތޯާކޮށްދެއްވަނީާއެބޭފުޅުންނަށްާމިކަންާކޮށްދެވޭނެާމަެގްއާ

ާއަ ާމިނިސްޓްރީގެާތަނަވަސްކޮށްދެްއވުމަށްޓަަކއި. ާމިއަދު ާމިހެން ާހީވަނީ ޅުަގނޑަށް

ާދަތިކަން.ާ ާފައިސ ގެ ާހުރީ ާނުހެދި ާމިތަންތަން ާރޯލަކަށްވ ނެ ާމުހިންމު އެންމެ

ާބޭންކުތަކ ިއާ ާވިސްނަމުންޯތާގެންދަނީ ާމިންވަރަކަށް ާިކހ   355އެހެންވީމަ،ާމިނިސްޓްރީން

ނެގޮތަކަށްާއެކަންާމަޝްވަރ ކުރަްއަވއިގެންާމިދެންނެވިާދޫކޮށްފައިާހުރިާތަންތަންާހެދޭ

 ކުރެްއވުމުގެާމަެގއްާފަހިާއެބޭުފޅުންނަށްާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.ާ

ާ

ާމެންބަރުާރިޔ ޒްާޢިްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔ ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާޓޫރިަޒމް،ާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރަީއސް.ާވިލުފުށީ ާރި

ާދެުސވ ލެއްާައޙްަމދުާާއ ޓްސްާއެްނޑްާކަލްޗަރ ާުސވ ލުަތއް، ާކުރެއްެވވި ާއެންމެާރަޝީދު ާދެކެނީ. ާއަުޅަގނޑު  360ާކަމަށް

ާމިހ ތަނަށްާާހަކަެދއްެކވުން:ވ ސަވ ދުާާޢަލީ ާސަރުކ ރުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަތރައްޤީކުރަން ާސުވ ލު ާކުރެއްވެވި ފަހުން

ާމ ލީގޮތުންާ ާރަށްރަށަށް ާހުރި ާތަރައްޤީނުވެ ާތެރެއިން ާރަށްރަުށގެ ދޫކޮށްފައިވ 

ާޙަްއލުަުރުކުމަށްޓަ ާދަތިތައް ާކުރަނީާކުރިމަތިވެފަިއވ  ާވުޒ ރ އިން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ކައި

ާލިބުނުާ ާއަޅުަގނޑަށް ާފުރުޞަތެްއގަިއ، ާީމގެކުރިން ާމަސައްކަތްކަެތއްތޯ. ކޮން

ާހެދިާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޙިއްޞ ކޮށްލިން ާމަޖިލީހ އި ނޑު ާއަުޅގަ  365ފުރުޞަތެއްަގއި

ާއެސްޓިމޭްޓާ ާއެ ާކުރީޮކޅު. ާިމއަހަރުގެ ާއެއީ ާއެސްޓިމޭޓެއް. އިނިޝިއަލް

ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަްއކަނީ 61ާާނަށް ާބޭނުްނވޭ ާއެބަ ާތަަރއްޤީކުރުމަށްޓަަކއި 9ާރަށް

ބިލިޔަންާޑޮލަރަށްވުެރާގިނަާަފއިސ .ާރ އްޖޭގެާކޮމ ޝަލްާބޭްނކްސްތަކުންާއަހަރެްއގެާ

ާ ާއަދަދަކީ، ާޖުމްލަ ާލެންޑްކުރ  ާމުޅ3000ާާިމައްޗަށް ާއެހެންވީމަ، ާޑޮލަރު. މިލިޔަން

ާމިދަންނަ ާއަުޅަގނޑު ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާއެހެންވީަމ،ާރ އްޖޭގެ ާލަފ ކުރެޭވގޮތުަގއި.  370ވަނީ

ާފައިނޭންޝިއަްލާ ާރ އްޖޭގެ ާދައްކ ހިނދު، ާހިސ ުބތައް ާއަންދ ޒީ މިގޮތަށް

ާބޭނުންޭވާ ާއެބަ ާކެޭޕސިޓީ ާޑަބަލް ާކެޕޭސިޓީެއއް ާނެްތ އިންސްޓިޓިޔުސްަތކުަގއި

ާ ާމި ނޑުމެންނަށ61ާާްހަމައެކަނި ާއަުޅގަ ާިމއީ ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި. ރަށް

ާބަލ ލަންާކުރިމަތިވެފަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާސަރުކ ރަށް. ާމި ާގޮންޖެހުމަީކ ިއވ 

ާމިވަނީާ ާދޫކުރެވިފަިއ ާތަރައްީޤކުރުމަށްޓަކަިއ ާމިރަށްތައް ާމިގޮތަށް  375މިޖެހެނީ

ާމަތީންތޯާ ާިވސްނުމެއްގެ ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ ާމ ލީގޮުތން ާއެީއ ކިހިނަކުންތޯ.

ާމީެގކުރިން ާއަޅުަގނޑު ާކުެރވިފަިއވަނީ. ާދަންނަވ ލ ފައިވ ނެާމިކަންތައްތައް ެވްސ
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ާކުރެވިފަިއވ ާ ާވިސްނުމެްއގެމަތީން ާއެކަށީގެްނވ  ާއެންމެ ާމ ލީގޮތުން އެީއކީ

ާިރސޯޓްތަްއާ ާރ އްޖޭގެ ާައދި ާރީޖަނުންވެސް ާމި ާއެހެންމިދެންނެވީ މަސައްކަތެއްނޫނޭ.

 380ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާފައިސ ޯހދުމަށްޓަކައިާއިްނވެސްޓަރުންާގުޅިފަިއވ ާބޭންކްަތކުެގާ

ާމިއީާކެޕޭ ާބަލ ހިނދު ާއެކްސްޕޯސްއަށް ާރިސްކް ާއިްނެވސްޓްމަންޓް ާރ އްޖޭގެ ސިޓީއ އި

ާގިަނާ ާމީެގއިން ާއަހަރުވެއްޖެ ާހަެއއްކަ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާމިހ ރު ާއަދަދެްއ. ވަރަށްބޮޑު

ރަށްރަށްާތަރައްޤީނުވެާހުންނަތ .ާވަރަށްބޮޑުާސަބަެބއްާެއއީ.ާއެހެންވީމަ،ާމީގެންާިމާ

ާ ާހޯދުމުން ާފައިސ  ާރަށްތަކެްއާދޭހަވަނީ ާވިސްުނމެއްނެތި އެކަށީގެްނވ 

ާއެހެންކަމުންާ ާދޫކުެރވިފަިއވ ކަމަށް. ާއިްނޑަސްޓްރީއަށް  385ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި

ާހަމައެކަނިާ ާމިއަންނަނީ ާކުރަމުން ާމިހ ތަނަށް ާސަރުކ ުރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާސަރުކ ުރގެ ާއަދި ާމެދުެވރިވެ ާޓްޜަރީވެސް ާވުޒ ރ އަކުްނނެއްނޫން. ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބަލަމުންާ ާކޮަބއިތޯ ާގޮތްަކކީ ާހޯދޭނެ ާމިފައިސ  ާމެުދެވރިވެ ާުވޒ ރ ތަްއވެސް އެހެން

ާސަރުކ ރ ިއާ ާއަކަށް ާކޮންސްޓްަރކްްސ ާޕްރައިވެޓް ާއެހެންނަވެސް، މިދަނީ.

ާމިއީ.ާ ާރަށްތަކެއް ާކުެރވިފަިއވ  ާތެރެއިން ާޕްރޮސެްސއެްއގެ  390ޓެންޑަރިންގ

ާޒިންމ  ާބޮޑު ާއެންމެ ާޙަޤީޤަތުގެ ާއުފުލަންޖެހެނީާާއިންވެސްޓްމަންްޓގެ ހަމަ

ާހޯދ ދެވޭޯތާ ާލުއިތަކެއް ާފަސޭހަތަކެއް، ާައޅުަގނުޑމެންނަށް އިންވެސްޓަރުން.

ާމިއަހަރުާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހޯދައިދިނުމުެގގޮތުން ާލުއިަތކެއް ާކުެރވޭނީ. މަސައްކަތް

ާއެަތއްާ ާދަށުން ާިސޔ ސަތުގެ ާއެ ާއިޢުލ ންކުރިން. ާސިޔ ސަތެްއ ާއ  ކުރީކޮުޅގައި

 395ތައްާއިްނެވސްޓަރުންނަށްާއޭގެާލުއިާހޯދ ފައިާމިހ ތަނަށްވެސްާވޭ.ާފަރ ތްތަކަކަށް،ާއެ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާފަިއސ  ާގިނަ ާޑޮލަރަށްވުރެ ާދެބިލިޔަން ާދަންނަވ ނަމަ ސީދ 

ާއެއީީކާ ާހޯދައިދިނުން ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކިއ ާރަށްތައް ާމި ާމިނިސްޓްރީން ޓުއަރިޒަމް

ާވިސްނުމެްއކަ ާއެކަީށގެންވ  ނުޑވެްސާއެްއވެްސގޮތެްއގަިއ ާއަުޅގަ މުަގިއ

ާފައިސ ެއއްތޯާ ާކިހ ވަރެްއގެ ާގޮތުަގއި ާލުޔެްއގެ ާއެހެންނަމަެވސް، ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާމަޝްވަރ ތަކަށްާ ާމި ާއުސޫލެްއގެމަތީންތޯ، ާކޮން ާކިހިނެއްޯތ،  400ހޯދައިދެވޭނީ،

ާކުރަމުން.ާ ާއިދ ރ ތަކ  ާމ ލީ ާބައިނަލްއަޤްވ މީ ާމިދަނީ ާމިހ ރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ާމިދަނީާާމިމަސައްކަތުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފެސިލިޓީެއއް ާއެއްވެސް ާލިަިބޭ ސަބަބުން

ާެއީއާ ާނެގުން ާރިސްކު ާމީގެ ާސަރުކ ރަކުން ާިޙއްސ ކުަރމުން. އިންވެސްޓަރުންނ 

ާއަދިާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާިވްސނުމެއްކަމުަގއި ާއެކަށީގެްނވ  އެންމެ
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ާ ާމަޖިލީހުންވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޤަބޫލުކުރަން ާއުސޫލުާއަޅުަގނޑު ާމި  405ހަމަ

ާޕިކްނިކްާ ާހިމެނޭ ާސުވ ުލަގއި ާފ ހަގަކުރެއްެވވި ާދެން ޤަބޫލުކުރައްވ ެނކަމަށް.

ާގޮުތގައިތޯ.ާ ާައިއލެންޑްތަކުގެ ާޕިކްނިކް ާބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ ާމިހ ރު އައިލެންޑްަތއް

ާސަރުކ ރުންާ ާހެދި ާެއގްރީމެްނޓް ާރަށެްއ ާއެަތއް ާގޮުތގަިއ ާައއިލެންޑްތަުކގެ ފިކްނިކް

ާވޭ ާދޫކުެރވިފަިއވޭ.ާމިދިޔަ ާކޮންޓްރެްކޓްކޮށް ާތެޭރގަިއ ާައހަރެއްގެ ާއެތަްއ ުތވެދިޔަ

ާޢަމަލުކުރެވެމުންދޭތޯާ ާއޮތްގޮތަްށ ާއެއްަބސްވުމުަގއި ާއެ  410ސުވ ލަީކ،

ާއެމަަސއްކަްތާ ާދަންަނވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާަޖވ ބުގައި ބަލަމުންގޮސްފައިވޭތޯ.

ާގޮ ާައއިލެންޑްެގ ާފިކްނިކް ާމިހ ތަނަކަެށއް. ާޙަޤީޤަުތގަިއާކުރެވިފަެއއްނެތޭ ތުަގއި

ާލިބިފައެއްނެތޭ.ާ ާަޖވ ބެްއ ާުސވ ލަށް ާމި ާައއިލެންޑްތޯ. ާފިކްނިކް ހުންނަނީ

ާެއއީ.ާ ާމަސައްކަތެްއ ާދަތި ާވަރަށް ާކުެރވިަފއެއްނެތޭ. އެމަސައްކަެތްއވެސް

ާއޮނިަގނުޑގެާ ާއެކުލަވ ލެވިފަިއވ  ާމި ާސަރުކ ރުން ނޑުެމންގެ  415އެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާޤަބޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރުމުންާތެރެއިން ާމިކަން ާޓުއަިރަޒމުން ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ލުކުަރނީ

ާއެީއާ ާެބހިގެންދިޔައީމައޭ. ާސަރުކ ރު ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއެކަށީގެްނވ ނީ އެންމެ

ސެންޓްރަލްާއޮތޯރިޓީއެްއގެާޮގތުގައިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓުއަިރޒަމްާމ ލޭގައިާޤ އިމްެވާ

ާއަޅު ާކަންތައްތަކަްށ ާއިންސްޕެކްޝަން ނޑުމެންާހުންނަހިނދު ގަ

ާއޮފްާ ާމިނިސްޓްރީ ާމުަވްއޒިފުންނެއް ާއެދެވޭވަރަށް ާއެްނމެ  420ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ާ ާބަލ ހިނދުވެސް ާިރޒޯޓްތަުކގަިއ ާއެޕަރޭޓަރުންގެ ާމިހ ރު ާނެތް. 99ާޓުއަރިޒަމަކު

ާރިސޯޓްތަްއާ ާޮއޕަރޭޓިންގ ާމި ާރިސޯޓްތަްއވެސް. ާއޮޕަރޭޓިންގ ާއެބަޮއވޭ ރިސޯޓް

ާތެރޭަގިއާއިނިސްޕެކްޓްކުރުމަށްޓަާ ާދުަވސްކޮުޅގެ ާިމއޮންނަ ާއަހަރުގެ ކައި

ާކަހަލަގޮތެްއގަިއާ ާމަަސއްކަތްކުރަްނޖެހޭ ާދުވ ލު ާރެއ ިއ ާހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ާސަރިވސްގެާ ާސިވިލް ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހިނދު ާހަމަ ާދެން  425މިއޮންނަނީ.

ާތެ ާއަހަުރގެ ާުމއްދަތެއް ާވަރަށްބޮޑު ާޗުއްީޓގެ ާހިމެނިފައިވ ގޮތުން ރެއިްނާޤ ނޫނު

ާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކިއާ ާުދވަސްދުތަުކގައި ާނެތް ާުޗއްޓީ ހިމެނިގެންދޭ.ާމުވަްއޒަފުން

ާކަންތައްތައްާ ާމިފަދަ ާއިންސްޕެކްޝަންއ އި ާމި ާކުރުމަށް، މިކަންތައްތައް

ާެވއްެޓއްނޫންާ ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ާިއންތިޒ މުކުރުމަށް ާމި ާފޮނުވ  ކުރުމަށްޓަކައި

ާއެހެންނަ ާސ ބިތުކަމ އެީކާމިވަގުުތވަނީކީ. ާަވރަށް ާައޅުަގނޑުމެން  430މަެވސް،

ާއަމަލީގޮތުްނާ ާއެްއބަސްވުމެއް ާކުރެވިަފއިވ  ާސަރުކ ރ އި ާމިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
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ާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭާ ާހުރިހ ކަމެއްކުރަން.ާމިގޮުތން ާކުރަންޖެހޭ ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި

ބަްސުވމެއްާއިޞްލ ޙުކުރަންާގަވ އއިެދއްާއޮތްނަމަާއެާަގވ ިއދެއްާއިޞްލ ޙްކޮށް،ާއެއް

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަަކއިެވސް ާއެއްބަްސވުމެއް ާއެ އޮތްނަމަ

ާއެާ ާއޮތްނަމަ ާއިޞްލ ޙުުކރަން ާޤ ނޫނެއް ާއަދި  435މަސައްކަތްކުރަމުންދ ނަން.

ާހުށަހަޅޭތޯާ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމަޖިލީހަށް، ނޑުެމން ާއަުޅގަ ހުށަހެޅުމެއްވެސް

ާމިާމަސައްކަތްކުރަމު ާއަރުވަން ާަޔޤީންކަން ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާގެންދ ނަްނ. ން

ާައއިލެންޑްތަުކގެާ ާިޕްކނިކް ާައއިލެންޑްަތއް، ާޕިކްނިކް ާކުރިއައޮތްތަނުަގއި މަޖިލީހަށް

ާަގވ އިުދާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާއޮޕްރޭޓްކުެރވެުމންދަނީ. ޒ ތުަގއިތޯ

ާގެންާ ާޢަމަލީގޮތުން ާމިަކން ާެއާއިޞްލ ޙުެވގެންދ ހިނދު ާގޮތްތަްއވެްސ  440ވޭނެ

ާމިސުވ ލަށްާ ާޤަބޫލުުކރަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިމެނިފައިވ ެނ. ގަވ އިދުަގއި

ާޖަވ ބުއެުރވިއްޖެކަމަށް.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާލިބިވަަޑއިގަންަނވަން ާދެން ާފުރުޞަތު ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި އޮީތާޝުކުރިއްޔ 

ާދ  ާމަޑަވެލި ާއިރ ގެ ާނ ޒިމްޢިްއޒަތްތެރި ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާމިހ ރު  445ވީ.9:10ާާ.

ާސުވ ލަްށާ ާބުނ ގޮުތގެމަތީން ާަގވ އިދުަގއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާަވޒީރަްށާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަވީ. ާވަގުުތ ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ

 450ޕެޓިޝަން. .4

ާ

ާއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ، ާމިހ ރު ާވިލުފުށިާާއަށް.9ާޅުަގނޑު ޕެޓިޝަން.

ާމަޖިލީހަށްާ ާަރއްޔިތުންގެ ާރަޝީދު ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާމިއަރުވަނީ،ާ ާުފރުޞަތު ާައޅުަގނޑު ާުހށަހެޅުއްވުން. ާޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވ 

 455ާޝީދު.ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒްާރަ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް. ާމިއަދުާ`. ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް، ރި

ާމިހުށަހަޅާ 
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ާހުށަހަޅާ ާެދއްކެވުްނ:ރިޔ ޒްާރަީޝދުާވ ހަކަ ާއެދި ާަޙއްލުކޮްށދިނުން ާއެކަން ާދަތިވެ ާލިބުްނ ާޑޮލަރު ޕެޓިޝަނަކީ،

ާއޭ ާދަްއވެ ާޙ ލަތު ާމ ީލ ާދުނިޭޔގެ ާދަނީާޕެޓިޝަނެއް. ާރ އްޖެއަްށ ާައސަރު  460ެގ

ާއެްއާ ާއެންމެބޮޑު ާކުރިމަތިވެަފއިވ  ާމިވަގުތު ާމިރ އްޖެއަށް ާމިގޮތުން ކުރަމުންނޭ.

ދަތިވުމޭާނުވަތަާޑޮލަރުާނުލިބުމޭ.ާރ އްޖޭގައިާހުރިާބޭންކްތަކުންާާގޮންޖެހުމަކީާޑޮލަރު

ާ ާދުވ ލަކަށް ާކަމ50ާަމިއަދު ާހުަވފެނެއްކަހަލަ ާހޯދުންވެސްވެފައިވަނީ ކަށޭ.ާޑޮލަރުން

ާގެންެދވޭނޭގޮެތއްާ ާކުިރއަށް ާވިޔަފ ރި ާއެތިބީ ާިވޔަފ ރިެވރިން ާސަބަބުން މިކަމުގެ

ާނުލިބުމުގެާ ާޑޮލަރު ާއަންނައިުރ ާބޯމަތިވެގެން ާމަސް ާރަމަޟ ން  465ނެތިފައޭ.

ާމަހަކީާ ާކުރ ނެއޭ.ާރަމަޟ ން ާގޭިބސީައކަށް ާކޮންމެ ާރ އްޭޖގެ ާއަސަރު އުނދަގޫތަުކގެ

ާއަޅުާ ާއުމްރ  ާބަަޔކު ާއަދަދެްއގެ ާއަޅުކަްނާގިނަ ާއުމްރ  ާުދވަްސވަރޭ. ާއަދ ކުރ  ނޑު ގަ

ާދަތިކަމޭ.ާ ާލިބުމުގެ ާޮޑލަރު ާއެއްހުރަހަކީ ާއެންމެބޮޑު ާއެޅިފަިއވ  ާމިއަހަރު އަދ ކުރުމަށް

ާޚަރަދުތައްާ ާުގޅިގެްނާކުރަންޖެހޭ ާދަތުރ އި ާހައްޖުގެ ާދިއުމަށ އި ާހައްޖަށް ހައްޖުވެރިން

ާ ާއިންތިހ އަށް ާދަތިކަން ާލިބުމުގެ ާޑޮލަރު ާރ އްޖެއިންާކުރުމަށް ާބޭސްފަރުވ އަށް  470ބޮޑޭ.

ާހިމެނެއޭ.ާ ާމީހުންވެސް ާބޭނުންވ  ާފަރުވ  ާއަވަސް ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާދ  ބޭރަށް

ާވ ޙ ލަތެއްާ ާނުރައްކ  ާފުރ ނައަްށ ާމީހެއްެގ ާދަިތވެފަިއވ ތީ ާލިބުން ާޑޮލަރު ނަމަވެސް

ާޑޮލަރުާ ާބެންކްތަކުން ާދަތިކަމަކަށްެވއޭ. ާދިއުން ާފުަރއިެގން ާމެދުވެރިވިަޔސްވެސް

ލިބުންާދަތިވެފައިވ ތީާޑޮލަރުާކަޅުާބ ޒ ރެްއވަނީާރ އްޖޭަގއިާއުފެދިފައޭ.ާމިބ ޒ ރުގަިއާ

ާ ާަކނަޑއަޅ ަފއިވ  ާއެމް.އެމް.ޭއއިން ާލިބެނީ ާގަންނަން  475ށްވުެރ39.85ާާޑޮލަރު

ާސަބަބުްނާ ާއަުގބޮޑުވުމުެގ ާޑޮލަރު ާއުފެދި ާބ ޒ ރު ާކަޅު ާޑޮލަުރގެ ބޮޑުކޮށެވެ.

ާއު ާތިރިވ ނެކަމަށް ާރޯދަމަސްާއަތްފޯރ ފަށަށް ާއުފުލި ާައގު ާތަކެތީގެ ންމީދުކުރި

ާމަތީގަިއކަމަށްާ ާއަތްފޯރ ފަށަށްވުރެ ާހުންނ ނީ ާައގު ާތަކެީތގެ ާބ ޒ ުރގައި އަންނައިރު

ާއ އިލ ެއއްނެތެވެ.ާ ާނުފޯރ  ާދަތިކަން ާޑޮލަުރގެ ާއޮތުމ އެކު ާކަންމިހެން ބެލެވެއޭ.

ާ ާހުރަސްއެޅި ާޙ ސިލުކުރުމަށް ާތަޢުލީމް ާމަތީ ާޮބޑުވެ ާއަގު  480ވިޔަފ ރިތަްއާތަކެތީގެ

ާމިއަުދާ ާނުރައްކ  ާދަތިވެދ ނެކަމުގެ ާލިބުން ާކ ބޯތަކެތި ާމުދަލ އި ބަނގުރޫޓްވެ

ާމައްސަލަތަްއާ ާއިސްވެެދންނެވި ާހުށަހަޅަނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާމިޕެޓިޝަން އެބައޮެތވެ.

ާޑޮލަުރެގާ ާގެނެސް ާމިަކން ާސަމ ލުކަމަށް ާސަރުކ ރު ާއިތުުރވެފަިއވ ތީ އިންތިހ އަށް

ާހޯދައި ާޙައްލެްއ ާމިހުށަހެޅިާދަތިކަން ނޑުެގ ާައޅުގަ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ދުމަށެވެ.

ާދޭނަޭމާ ާަތފްޞީލެއްވެސް ާުކޑަކުޑަ ާީމގެ ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅ އިރުގައި  485މިޕެޓިޝަން



 19 

ާމިޕެޓިޝަންާ ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާިޢއްޒަްތތެރި ާއެކަމަކު ހިތަށްއަރ .

ާހުޅުވ  ާފުރުޞަތު ާަބހުސްކުރުމުގެ ާމީގައި ލައިިފކަމަށްވަންޏ ާހުށަހެޅުމ އެކުަގއި

ާއޭގެތެޭރަގއިާ ާދެއްވ ނެ. ާއެފުރުޞަތު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާެއކަްނ ާރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

ާހަަމާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާގެންދ ނަން. ާކުިރއަްށ ާައޅުަގނޑު އެކަން

ާތިއަްށާ ާރައީސް ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެބައޮތް. ާޭބނުންވ ކަމެއް ާފ ހަަގކޮށްލަން  490ޚ އްޞަކޮށް

ާދިނިއްޔާ ާފިތ ލުމުގެކުރީަގއި ާފުރުޞަތު ާދެންނެވުމުެގ ާއެވ ހަކަ ނަޑށް އަުޅގަ

ާ ާމީގެ ާވ ހަކަެއއް. ާކުަޑކުޑަ ާވަރަށް ާދިެގއްނުކުރ ނަން. ާކުރިނ1ާާްރަނގަޅު. ރޭ

ާއަޅުަގނޑ އިާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުއ އި...

ާ

ާމަޖިާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާމެންބަރު، ާޕެޓިޝަންާޢިއްޒަތްތެރި ާބުނެފައިވ ޮގތުގެމަތިން ާަގވ އިުދގަިއ  495ލީހުގެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާދެން ާވިދ ުޅވުމަށްފަހު ާހުށަހެޅުން ާއެޕެޓިޝަްނގަިއވ  ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި

ާޕެޓިޝަންާ ާނުނިންމަވ ނަމަ ާމަޖިލީހުން ާއެހެންގޮތަކަށް ާިމވަނީ، ގަވ އިދުަގއި

ާމައްޗަ ާރިޕޯޓްގެ ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާގެންޮގސް ާބަހުސްކޮށް،ާކޮމިޓީއަށް ށް

ާދޭާ ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާއެީއކީ ާދިއުން ާބަހުަސކަށް ާއިތުރު އެހެނެވީމ ،

ާނިންމެވުމެއް.ާ ާނިންމަވ  ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި  500ފުރުޞަތެއްނޫން.ާއެީއާމަޖިލީހުގެ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާތޮްއޑޫ ާނެތްކަމަށްވ ނަމަ، ާހުށަހެޅުމެއް ާއިތުރު އެހެންވީމ ،

ާވަޙީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާާމެންބަރުާޢަލީ

ާ

ނުޑާާޢަލީދ އިރ ގެާމެްނަބރުާތޮއްޑޫާ ާއަުޅގަ ާބަހުސްކުރަން ާމިޕެޓިޝަން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

 505ާހުށަހަޅަން.ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާވަީޙދު

ާ

ާދަންަނވ ލަން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާއެހުށަހެޅުމަްށާތ އީދުކުރ ވ ހަކަާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:މުސ ާމަނިކުާ

ާ

ާތ އީދުލިބިފައިވ ތީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާބަހުސްކުރުމަށްާހުށަހެޅި  510ޝުކުރިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާޕެިޓޝަނ މެދު

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާދެންނެވުމަށްޓަަކއި ާޖައްސަވައިެދއްވުްނ5ާާވޯޓަކަށް ާރަނގަބީލު މިނިޓްގެ

ާއެ ާދަންނަވ ލުމުގެކުރިންާާފަހު()ަވގުތުކޮަޅކަށްދެން. ާވޯަޓށް ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާަދންނަވަން. ާެޗކްކޮށްެލއްވުމަށް ާކ ޑުކޮޅުތައް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި
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ާޢަލީާވަޙީދުާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި ާމިދަންނަވ ލަނީ،ާތޮއްޑޫ ާވޯޓަށް މިހ ރު

ާިޢއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާމަނިކުާހުށަހަޅުއްވ ، ާމޫސ  ާމެްނބަރު  515ތްތެރި

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާިވލިފުށީ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ގޮތަށް،

ާކޮމިޓީއަށްާ ާޕެޓިޝަން ާޕެޓިޝަން، ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ރަޝީދު

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާބަހުސްކުރެއްވުމަށް ާމަޖިލީހުގަިއ ފޮނުވުމުގެކުރިން

ާޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުމަށް.ާފެނިވަ

ާ520 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 525ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

58ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

53ާާޓުާދެްއވީ:ވޯ

09ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 09ާ530ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 51ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .97ާ.

ާ ާފޮނުވުމުގެކުރިނ51ާްޖުމްލަ ާކޮމިޓީއަށް ާޕެޓިޝަން ާމިޕެޓިޝަން ާއެހެންކަމުން .

ނުޑާމަޖިލީ ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރެއްވިކަމަށް ާމަޖިލީހުން ާބަހުސްކުރުމަށް  535ހުގައި

ާ ާޢަމަލުކުރަމުންގެންދ ޮގތަށް ާއެހެްނޏ ވެސް ާހަމަ ހަމައަްށ30.10ާާބަލައިގަންނަން.

ާ ާއެރުވުމަށްފަހު 33.00ާާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށ33.35ާާްން ާޢިްއޒަްތތެރި ށް

ާޢިއްޒަތްތެ ާކޮންމެ ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކަށްވެސް 1ާރި

ނޑުެގާ ާއަޅުގަ ާދެންމެ ާއަމީންޢ ންމު ާއަރުވ ނަން. ާފުރުޞަތެއް މިނިޓްއިރުގެ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާގެނެސްދެއްިވަކމެއް،  540ސަމ ލުކަމަށް

ާހުށަހެޅިފަިއވ ާ ާއެއީ ާއެދެން. ާއިޞްލ ޙުކޮށްލަދެްއވުން ާެއކަން ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން
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ާއެކަްނާާޕެޓިޝަންގައި ާލިޔެވިފައިނެތީމ  ާނަން ާފަރ ތުގެ ާހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެދެން. ާސ ފުކޮށްދެއްވުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިއަރުވަނީ،ާވިލިފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާނިޒ މ ބެހޭާ

 545ާރުާމޫސ ާމަނިކު.ނުކުތ އެްއ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާކުިރއަށްާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހުޅުހެްނވޭރު ާވިދ ޅުވަނީ ާދެްއ ާފުރުޞަތުދެއްވ ފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންޏ ވިްއޔ 

ނޑުމެންނަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާއަުޅގަ ާހުޅުވ ނުލަްއވަނީތޯ. ާފުރުޞަތު ާއަިދ ާމިފަހަރު  550ވަަޑއިގަތުމަށް،

ާހަނދުމަފުޅުާނެތީތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއަ ާއެިދަވޑަިއގަތުމަށް.ާނޫނީ ާފުރުޞަތަށް ންަގވ ނެ

ާއިދ ރ އިްނާ ާމަްއސަލައަކަްށވަނީ ާނިޒ މީ ނޑުެގ ާައޅުގަ ާއަެނއްކަމަކަްށ، އަނެއްކ 

ާމިހ ރުާ ާކަންތައްަތއް ާއިދ ީރ ާއޮތީމަ، ާނެތްވ ހަކަ ާަނން ާިލއުމުަގއި ބަލައިގެންފަިއވ 

ާތޯާސުވ ލުކޮށްލަންެވސްާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވ ލީ.ާތަންކޮޅެއްާދަށްވަމުންދަނީ

ާ555 

ާ

ާފުރުޞަތުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާަސމ ލުކަމަށް ާއަޅުަގނުޑގެ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާިދޔައިމަ. ާނުދެންނެވި ހުޅުވ ލިވ ހަކަ

ތުމަްށާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަަޑއިގަ

 560ާމިއަރުވަނީ،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދު.ާ

ާ

ާހުށަހެޅީ،ާއެބަިއާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށީ ާމިޕެޓިޝަން ނޑު ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިޕެޓިޝަންާާ:ވ ހަަކެދއްކެވުންާާރިޔ ޟްާރަީޝދު ނޑު ާައޅުގަ ާއެއީ ާމިބަލަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާއިންކަމަށް ާއުިނވެފައި މީގައި

ާއެބަިއާ ާދެން ާނަމުގައި. ާފިނިހިޔ ގެ /ާ ާތ.މަޑިފުށި ާއިބްރ ހީމް، ާމުމްތ ޒް ހުށަހެޅީ،

ާޕްރިންޓްާ ާއިުތރުކޮށްލ ފައި ާައޅުަގނޑު ާމީގެއިން ާފަހުން ާޤަބޫުލކުރަނީ  565އަޅުަގނޑު

ާޭދނަންާތިބޭފުޅުންނަށް.ާއައުެޓއްާައޅުަގނޑުާފޮނުވ ލަ

ާ
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ާއެދެންާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމަޢ ފަށް ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާއަރުވަނީ،ާ ާމިފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރިހަމަނުވެއޮތްކަމަްށޓަކައި. ލިއުން

ާރަޝީދަ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާވިލިފުށީ  570ށް.

ާ ާޢިއްޒަތްތެިރ5ާާމެންބަރަށް ާއެހެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއަށްފަހު ާއަރުވ ނަން. މިނިޓް

ާ ާމެންބަރަކަށް ާގެންދ ނަން.1ާާކޮންމެ ާައރުވަމުން ާފުރުޞަެތއް ިމނިޓްއިރުގެ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށީ ާއަ`. ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ނޑުާޝުކުިރއްޔ   575ާުޅގަ

މިމަޖިލީހަށްާޕެޓިޝަނެއްާހުށަހެޅީ،ާއ ދެ،ާޑޮލަރުާލިބުމުގެާދަތިކަންާއިންތިހ ާމިއަދުާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު

ާއެކަުކވެސްާ ާހަމަ ާޤަބޫލުނުކުރ  ާމިކަން ާބޮުޑެވފައި. ާމިވަނީ ދަރަޖައަށް

ނޑުާޤަބޫލެއްުނކުރަން.ާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާހުރިކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާ

ާނުކުތ އެއް،ނިޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމުޙަންމަދުާާމ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  580ހަނިމ ދޫ

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާޮނޅިވަރަމް ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި މުޖްތ ޒް.

ާނަޝީދު.

ާ

ާނުކުތ (ާމ ބެހޭ)ނިޒ 

ާ585 

ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާނޮިޅވަަރމް ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ށ(ާގަިއާމިބުނަނީ،ާކޮންމ90ާާެަރއީސް،ާަގވ އިުދގެ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާއެޑްރެަެހ ިއާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާނަމ އި ާފުރިހަމަ ާހުށަހަޅ ފަރ ތުގެ ާއެޕެޓިަޝން ޕެޓިޝަނެއްަގއިެވސް

ާއަދިާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނެތިއްޔ ސޮއި ާއެެހން ާބަލައިގަނެވޭނެކަަމކަށްާާއޮންނަންވ ެނއޭ. ާޕެޓިޝަން އެ

ާއަޅު ާަގވ އިދުގެ ާއެ ާނުކުރަން. ާޤަބޫެލއް ާޚިލ ފ90ާާުަގނޑު ާ)ށ(ާއ  ާމ އްދ ގެ  590ވަނަ

ާާއެްއޗެކަްށވ ތީ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާ
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ާހަނިމ ދޫާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއްެޗްއާދ އިރ ގެ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާމުޖުތ ޒް  595ޙަންމަދު

ާާާވިދ ޅުވ ންާބޭނުންފުުޅވ ކަމަށްފެންނ ތީ.
ާ

ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ

ާިޢއްޒަތްތެރިާހަނިމ ދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާދ އިރ ގެ ާނޮިޅވަރަމް ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާުޝކުރިްއޔ   600ާއ ދެ،

ާއެފ ާމުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޒުާ ާނަޝީދު ާމުޙަންމަދު ާބަލައިގަެނވޭނެމެންބަރު ާމިޕެޓީޝަނަކީ ާޅުކުރެްއވިފަދައިން

ާމަދުެވގެންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެއއްޗެހި ާޮސއި ާމިފަދަ ާކުރިަިންވެސް ާީމެގ ާއެއީ ޕެޓިޝަނެއްނޫން.

ާމިޕެޓިޝަނަކީާ ާއެެހންވީމ ، ާބަލައިުނގަނެފައި. ާއެއްޗެހި ާމިޕެޓިޝަންތަކ  ހުންނ ނެ

ާޕެޓިޝަނެ ާބަލަިއގަެނެގންވ ނެ ާޤަބޫލެްއާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާއަޅުަގނެޑއް އްކަމަށް

ާމިާ ާފުރިހަމަވ ނީ. ާމި ާގެންނެވީމަ ާމިޕެޓިޝަން ާކުރައްވ ފައި ާފުރިހަމަ ާމި  605ނުކުރަން.

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާމިެދންނެވީ. ާމިކަންތައް ާއަޅުަގނުޑ ާގޮތުގެމަތިން ގަވ އިދުަގިއވ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެާާމެންބަރު.ޝުކުރިއްޔ  ާދެކުނު ާކުުޅއްދުްއފުށީ ނޑު  610އަޅުގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝިދަށްވެސްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.

ާ

ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ

ާޚ އްަޞާާކުޅުުދއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާވަރަށް ާހުށަހެޅުމަކީ ާޕެޓިޝަން ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  615ާޝުކުރިއްޔ 

ާުކރެވެންވ ކަމެއް.ާއުސޫލެްއގެާނަީޝދުާާމެންަބރުާުމޙަންަމދު ާގޮތަކަށް ާޚ އްޞަ ާވަަރށް ާދިވެހިާތެރެއިން

ާގުޭޅގޮތުންާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަމަކ  ާއޮްތ ާމަޖިލީހުގައި ާަރއްޔިތަުކ ާތެރެަެއިން ރައްޔިތުންެގ

ާމުހިންމުކަމަކ ާ ާދިމ ވެފަިއވ  ާޤައުމަށް ާުނވަތަ ާމަްއަސލައެއް ާބިލެއް، މަޖިލީހުގައި

ާދި ާމެދުވެރިކޮްށާބެހޭގޮތުން ާމެންބަރެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާރައްޔިތަުކ ވެހި

ާޕްރޮސީޖަރެއް.ާ ާޚ އްޞަ ާއޮންނަ ާގެަނއުމަށް ާކަމެއް ާސަމ ލުކަމަށް  620ރައްޔިތުންގެ
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ާދިވެހިާ ާކޮން ާުހށަހަޅަނީ ާޕެޓިޝަން ާއަުޅަގނޑުމެންނަކަށެއް ާިމއަދު އެހެންވީމ ،

ާމެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާނޭނގި، ާޕެޓިޝަންާރައްޔިތެްއކަން ާއެ ންބަރަށް

ާއޭނަެގާ ާނޭނގި ާރަްއޔިތެްއކަން ާިދވެހި ާކޮން ާއެދިފަިއވަނީ ާދިނުމަށް ރައްދުކޮށް

ާޕެޓިޝަނަށްާ ާމި ާނަމަކަށް ާޚިޔ ލީ ާމިތ  ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ސޮއެއްނެތި

ާައޅުަގނުޑވެްސާ ާއެއީ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑު  625ވ ހަކަދެެކވޭނެކަމަކަށް

ާދ އި ާވިލިފުށީ ާހަަމާޤަބޫލުކުރަން ާއެހުށަހެޅުއްވީ ާމެންބަރު ާިއއްޒަތްތެަެރި ރ ގެ

ާކޮންމެާ ާތެރެއިން ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާަމއްސަަލއެްއކަން. ާޤައުމީ ރަނގަޅު

ާފަހަތުގަިއާ ާއަދި ާމައްސަލައެއް. ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާއަިމއްލައަށް ާއެއީ މެންބަރަކުވެސް

ާއެހެންނަމަވެސް ާެވދ ނެ. ާޕެޓިޝަނަރއަކަްށވެސް ާރަނގަުޅ ާހަމަ ާއެހުންނެވީ

ާމަޖިލީހުގެާ ާސ ފުކޮށް ާމިހ  ާޙ ލަތެއްގައި ާނެތް ާޔަޤީންކަްނ  630އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނުކުރަން.ާ ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުެރވޭނެކަމަކަށް ާއޮތްކަެމއް ާބުނެފައި ގަވ އިދުަގއި

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ

 635އިާވ ަހކަފުޅުދެއްެކވިާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނަްނގަވަާާރިޔަސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާއެީއ ާރިޢ ޔަތްކުރ އިުރ ާވ ހަކަފުޅަށް ާމެމްބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާ ނުޑެވސް ާއަޅުގަ ާޤަބޫލުކުރަން. ާ ާއަޅުަގނޑު ނުކުތ އެްއކަމަށް

ާޕެޓިޝަންާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ވިލިފުށީ

ާއެހެންވީމ ،ާފުރިހަމަކުރެ ާހުށަހަޅުއްވަން. ާމިޕެޓިޝަން ާއަލުންޖެހޭނީ އްވުމަށްފަހު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ނޑު ާައޅުގަ ާނިންމ ލ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ާއައިަޓމް ާމިއެޖެންޑ   640މިހިސ ބުން

ާއެދެން.ާ ާމަޢ ފަށް ާވަރަށްޮބޑަށް ާމިދިޔަގޮތ ބެހޭގޮތުން ާމިކަން ާއަރިހުން މެންބަރުންގެ

ައޅުަގނޑުާބަލައިާއެަކމ ބެހޭގޮތުންާއަޅަންޖެހޭާާއަދިާމިކަންާއިދ ރީގޮތުންާމިދިޔަގޮތް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޔަީޤންކަންވެސް ާއަޅ ނެކަުމގެ ފިޔަވަޅުަތއް

ާއަރުވަން.ާ

ާ645 

ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .5

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާހުށ1ާައަޅުަގނޑު ާސަރުކ ރުން ާބިލު.ށް. ާހަޅ 

ާބިލުގެާ ާއިއްެވވުން. ާކިއުން ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާއަދަބު މަޢ ފްދިނުމ އި

9ާާ ާއޮންނ ނީ، ާކިއުން 1ާާވަނަ 9009ާާއޯަގސްޓް ާދުވަހު ާހޯމަ  650ވަނ37ާާަވ 

ާއި.ާަވނަާޖަލްސ ގ97ާަރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާ

ާ

ކޮމިޓީއިންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓް. .6

ާ

ާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާރިޕޯޓް. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީން ާމިއޮތީ  655އިލެކްޝަންސްާާ.9ދެން

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންެގ ާޢައްޔަންކުެރްއުވމަށް ކޮމިޝަނަށް

ާހުށަހެޅުއް ާރިޕޯްޓ ާކޮމިީޓގެ ާހޮއްެވވި ާދިރ ސ ކުރެްއވުަމށް ާމިާނަންފުޅުތައް ވުން.

ާމަޖިލީހަ ާހުށަރިޕޯޓް ާދ އިރ ގެާަވއިހަޅުއްށް ާމ ވަށު ާމުަޤއްިރރު ާކޮމިޓީގެ ދެްއވ ނީ،

ާމ ވަުށާ ާއަޅުަގނޑު ާ ާއަބޫބަކުރު. ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުާ ާއަބޫބަކުރަށް ާޖަމ ލް ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  660ދ އިރ ގެ

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަ`. ާއިލެްކޝަޝުކުރިްއޔ  ާރައީސް. ާކޮމިޝަނަށްާތްތެރި ާންސް

ާމަޖިލީހަށްރައްާާޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްާޢަބްދުލްޢަީޒޒުާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާ ާދިރ ސ ާހުށަހަޅުއްވ ާޔިުތންގެ ާނަން ާފައިވ 

ާބެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޕޯޓ  ާކޮމިީޓގެ ާހޮއްެވވި ާދަންނަވ ލ ީނ،ާކުރެްއވުމަށް ނޑު ާއަުޅގަ  665ހޭގޮތުން

ާޖުާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާަގއިވ 368ާާމްހޫރިއްޔ ގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމެންބަރުން ާކޮމިޝަނަށް ާއިލެކްޝަންްސ ާޤ ނޫނުާޢައްޔަންގޮތުގެމަތީން ކުރުމަށް

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(9ާާއިލެކްަޝންސްާކޮމިޝަނުގެާޤ ނޫނުގ9008/8ާާެނަންމަބރުާ

ާއެކަމަ ާކުރުމުން ާއިޢުލ ން ާޢ ންމުކޮށް ާގޮުތގެމަތީން ާބޭފުޅުްނގެާގަިއވ  ާއިޖ ބަދެއްވި ށް

ާނަންފު ާފޮނުއްިވ ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށްާތެރެއިން  670ޅުތައް

ާ ާފޮނުްއވ ހުށަހަޅުއްވ ، ާފައިާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތެރެއިްނ1ާާވ  ނަންފުޅުގެ

ާދިރ ސ ކުާޙުސެާާއަލްއުސްތ ޛު ާނަންފުޅު ާިސރ ޖްގެ ާމަޖިލީހުގެާއިން ރެއްވުމަށް

ާގަވ އިދު ާވ ގޮުތގެމަތިނ359ާްގެ ާމ އްދ ެގާ)ހ(ާގައި ާވަގުީތ7ާާާވަނަ މެންބަރުންގެ

ާއެ ާއިތުރަްށާކޮމިޓީއެއް ާައޅުަގނޑުގެ ާމިކޮމިޓީގައި ކުަލވ ލެވުނު.
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ާހުޅަ ާމ ފަްނނު ާއެއީ ާބޭފުޅުން. ާމިދެންނަވ  ާދ އިރ ެގާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ  675ނގު

ާޢަބްދުޢިއްޒަތް ާމެންބަރު ާތެރި ާެކނދިهللا ާދ އިރ ެގާޢަބްދުއްރަޙީމ އި، ކުޅުދޫ

އ އިާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާރިާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެ

ާރޮޒަ ާއ ދަމ ިއ، ާދ އިރ ގެއިނ  ާދެންާާތޮއްޑޫ ާވަޙީދ އި، ާޢަލީ ާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާހުޅުންބަރު ާއަދި ާޤަސަމްއ އި މީދޫާމުޙަންމަދު

ާއިލްޔ ސްާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާމިކޮމިީޓެގާާޢިްއޒަތްތެރި ާހޮއްވެވި ާމަޖިލީހުން  680ލަބީބު.

ަގއި.ާއެކޮމިީޓގަިއ9009ާާޖުަލއ39ާާިފުރަތަމަާބައްދަލުވުންާައޅުަގނޑުމެންާބޭއްީވާ

ޣްލަބިއްޔަތުންާއެކަމަްށާއެންމެާފުރަތަމައޮތީާކޮމެޓީގެާމުޤައްރިރުާހޮވުން.ާކޮމިީޓގެާއަާ

ާއަޅުަގނ ާައޅުަގނޑުާުޝކުުރާއްޔަންކޮށްެދއްޢަާޑު ދަންނަވަން.ާއެދުވަހުާިވަކމަށްޓަކައި

ާކޮމިާދެން ާއިލެކްޝަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމެންބަރުކަމަށްާޝަންއޮތީ ގެ

ާޢައްޔަން ާދިރ ސ ކުރުކުެރއްވުމަށް ާނަންފުުޅ  685މުގަިއާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ 

ާފ ހަަގކޮށްާ ނޑުަތއް ާމިްނގަ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީއަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް

ާއެގޮތުއެ ާމަޝްވަރ ކުުރން. ާފ ހަގަކުރެވުނީ،ާކަމ ބެހޭގޮތުން ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ން

ާއިލެ ާޤ ނޫނުގެ ާކޮމިޝަނުގެ ާމ އްދާ 5ާކްޝަންސް ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ ާވަނަ ަގއި

ާފުރިހަމަވޭތޯ،ާޙުސެއި ާކިބަސިފަތައް ާންާސިރ ޖްގެ ާބެލުމަށްޓަކައިާއިަގއި ފުރިހަމަވޭތޯ

ާހަ ާކަންތައްތައް ާއިދ ރީ ާއިދ ރީގޮތުްނާކަމ ބެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން  690މަޖެއްސުމަށް

ާޙުއެބޭފުޅު ާއަދި ާދެން ާދެންނެވުމަށް. ާންނަށް ާސިރ ޖ އި ާކުރުމަށްާއިންަޓވިސެއިން އު

ާ ާނިންމި. ާކުރުމުއިންޓަވިާކޮމިޓީން ާމ ރކްސްާއު ނދޭާަގއި ާމިންގަ ޑުތަކ އިާނެ

%ާ ާޤ ބިލިއްޔަތަށް ާެއއީ ނޑަެއޅުްއވި. ާކަ ާކޮމިޓީން ާދ އިރ ަތއް 90ާވަޒަންކުރ ނެ

%ާ 35ާތަޖުރިބ އަށް ާ%އިސްނެގުމާ ، ާތަޞަްއވުަރށް އަިދާާ،30އި

ާ%ޢަ 15ާދުލުވެރިކަމަށް .ާ ާޙ ސިލުކުރަްއވ ފަިއވ  ާމަސައްާތަުޢލީމް  695ކަތްާދ އިރ އ އި

ާ%ކު ާުގޅުން ާހުރި ާދ އިރ ގަިއ ާއިތުރުނ90ާްރަްއވ  ާމީެގ .ާާ ނިންމެވީާކޮމިޓީން

ާޤ ބިލްކަމަށް ާހިމެނުމަށް ނޑައަޅުާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަްނގައި ާމިދެކަ ންނެިވާްއވ ނީ

ާ ާބަލ އިރު، ނޑުތަކަށް ާމިންގަ ާމ ރކްސްާއިންސައްަތއަށ75ާާްަމދުވެގެން ާމަތިން ވުރެ

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއގޮތުގެމަތީން ާއެެހންވީމަ، ާކަމަށް. ުއާއިންަޓވިހޯއްދަވައިފިނަމަ

ާކޮށްގެން ާއަލްއުސްތ ުޛާާކުރީމު. ާއެވްރެްޖކުރުމުން ާމަރކްސް ާދެއްވި  700މިކޮމިޓީްނ

ާސިރ ާޙުސެއިން ާލިބިވަަޑއިގަތީ ާއަލްއުސްތ ޛ67ާާުޖަށް ާއެެހންކަމުން އިންަސއްތަ.
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ާކޮމިޝަންާޙުސެއިން ާއިެލކްަޝންސް ާމެސިރ ޖް ާހަމަޖެއްސުމަށްާގެ ންބަުރކަމަށް

ާފެނިވަަޑއި ާއަޣްލަބިްއޔަތަށް ާނިމިފައި.ާކޮމިޓީގެ ާއެވަނީ ާކޮމިޓީން ނުގަންނަވ ކަމަށް

ާާވީމ ، ާމި ާފެނިވަޑައިގަންނަވާ ާމަޖިލީހަށްމައްސަލަ ނިންމެވުމަށްޓަކައިާގޮތަަކށް

ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަމަށްޓަކައި ާދެން ާހުށަހަޅަން. ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް  1ާ705ކޮމިޓީގެ

ާމެންބަރުންވެސްާމިނ99ާިގަިޑއިރ ިއާ ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާހޭދަުކރިން.ާމިކޮމިޓީއަށް ޓް

ާހ ޒިުރވެހ ޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވަ ާގަޑިތަުކަގއި ާޝުކުންޖެހޭ ިރއްޔ ާަވޑަިއެގންފައިވޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަޝުކުރިއްޔ . ާބެހޭގޮތުން ާރިޕޯޓ  ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވުމަށްާމި ާމެމްބަރުން  710ާތްތެރި

ާ ާޢިއްޒަތްތެފުރުއަޅުަގނޑު ާކޮންމެ ާއަރުވަްނ. ާޞަތު ާމެންބަރަކަށްވެސް މިނެޓ1ާާްރި

ާ ާގެންާފުރުޞަތުއިރުގެ ާއަރުވަމުން ނުޑ ާފުރުޞަުތާދ ނަންއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑު .

ާިދއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަހްމަދުާސަމީރަށް.ާމިއަރުވަނީ،ާ

ާ

 715ާފައިާމިއޮތްާމިއަދުާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިކޮމިޓީންާނިންމ ާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާއަްޙމަދުާ

ާާސަީމރުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާކޮމިޝައިލެކްނިންމ ފައިމިވ  ާބޭފުޅަކުާޝަްނސް ާމެންބަރުކަމަށް ނުގެ

ާއިންޓަިވުއއ އިާޔަންކުެރއްވުމަށްޢައް ާއޮތް ާގުޅޭގޮތުްނާާކުަރްއވ ފައި ާރިޕޯޓ  ާމި އަދި

ާދަން ާައޅުަގނއެްއޗެއް ާމިމަެއއ އެުކގައި ާބޭނުންވޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ުޑާނަވ ލަން

ވ ާޢިްއޒަތްތެރިާތިޚ ބުާކުަރއްވ ަފއިިދެވހިާރައްޔިތުންާއިންބޭނުންވަނީ،ާދަންނަވ ލަންާ

ާމީހުންާ ާޤ ބިލު ާކަމަށް ާތެެރއިން ާަރއްޔިތުންގެ ާތިއްބަަވއިގެން ާމިތަނުގައި  720މެންބަރުން

ާ ާއެމީުހން ާޖައްަސިއގެން ާކުަލވަރު ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހުންާހުށަހެޅުނީމަ މި

ާއެްއވެްސާއިންސ ފުވެިރގޮތެފެއިލް ާެއއީ ާނުދެޭކވ ހަކަ.ާކޮށްލުމަކި ނޑު ާައޅުގަ ްއކަމަށް

ާރަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ަހގައީްސ، ާރިޕޯޓްަގއި،މިރިޯޕޓްގައި ާއެަބވޭ ދެންމެާާކުރަްއވ ަފއި

ާރިޕޯ ާހުށަހަޅުއްވަމުން ާވިދ ުޅވި ާމުޤައްރިރު ާޮކމިޓީގެ ާވ ހަކަޢަާޓުަގއި .ާދުލުވެރިކަމުގެ

ާބައެްއގޮުތަގއި ާމ ކްސްދޭންޖޭހޭ ާެއއީ ާމިރިޕޯޓަކުނެތް ާއަދިާާއެވ ހަަކެއއް  725ހިމަނ ފައެއް.

ާ ާއެއ އެުކަގއި ާހިމެނުމަށްާމީގެތެެރއިހަމަ ާކޮމިޝަނުގައި ާއިލެކްޝަންސް ން

ާއިންާޤ ބިލުކަމަށް ނޑަައޅުްއވ ނީ ާ%ކަ ާމަދުެވގެން އިގަންަނވ ާލިިބވަޑ75ާާަޓަިވއުަގއި

%ާ ާވަރަށްދެަރގޮތެއް. ާމިއީ ާަކނަޑއަޅުްއވ ފަިއ75ާާބޭފުޅުންނޭ. ާއަަދދެއް ނުވަތަ
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ާފުރުޞަތު ާކަޓުވ ލުމުގެ ާމީހ  ާލިބިގެންދ ކަންާއޮތުމުން ނުޑާާމެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ާއަދިާ ާހުރެގެން. ާސަބަބުތަކެއް ާމިދަންނަވަނީ ާިމހެން ާހިތ މައ އެކު.  730ފ ހަގަކުރަން

ާއަުޅގަ ާައލްއުސްތ ޛުއެހެންކަމުން ާބޭނުންވަނީ، ާފ ހަގަކުރަން ްނާއިހުސެާނޑުމެން

ާމިއިންތިޚ ސި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިންތިޚ ބުވުމުެގާާބީރ ޖަކީ ާކުރިަމތިލ  ދ އިރ އަްށ

ާއިލެއިާތެރޭގަ ާމަަސއްކަތްކްޝަވެސް ާކޮމިޝަނުގެ ާެއކޮމިޝަނުެގާންްސ ޕުުޅކުރަްއވ 

ާާނ އިބު ާމިހ ރުެވސް ާއަދި ާބޭފުޅެޭކ. ާކުަރްއވ ފައިވ  ާއެމަޤ މުގަިއާރައީސްކަން އެހެރީ

 735މީހެއްާނޫންކަމަށްާާފ ނު.ާއެހެންވީމ ،ާއެަމނިކުފ ނަކީާމިމަޤ މަށްާއެކަށީގެންވ އެމަނިކު

ާ ާކުރަނިންމެވިއިރު، ާއިންޓަާމި ާވިއުއްވ ަފއިވ  ާލިބިވަޑަަތކ އި ިއގެންފައިވ ާމީަގިއ

ާމިކަން ާތަޖްރިބ އ އި ާސެޓްފިކެޓްތަކ އި ާދެއްވ ަފއިވ ާތަޢުލީމީ ާއަލީަގއި ކަމުގެ

ާމ  ާދިޔަ ާއިންޞ ފުވެރިކޮށް ާމިއީ ާހަމަމ ކްސްއަކީ ާއަޅުަގނޑު ާކްސްތަެކްއތޯ.

ާދަންނަވަންޖެހެނީ،ާ ާމިދަހިތ މައ އެކު ާެވގެން ާމަަސއްަކތްތައް ާކޮމިޓީތަކުގެ ނީާމިއަދު

ާ ާނުވ ކަމަށްވަންޏ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީއަކަށް ާަވކި ާކުަލވަރުޖެހިގެން  740އެމީހ ާސިޔ ސީ

ާހިތ މައ ެއކުާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮތުންނޭ. ާުނލިބުމުގެ ާފުރުޞަތު އެކަމަށް

ނޑުެވސްާހިމެނިފައިވ ާޮކމިޓީއެްއގެާމަސައްކަުތގެާ މިވ ހަކަދަންނަވ ލަންޖެހުނީ،ާައޅުގަ

ާ ާފ ހަގަކުެރވުނު، ާައޅުަގނޑަށް ާރައީސްާތެރޭގައި ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި އެ

ާކޮމިޓީގައިާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރަނަގޅުކަންޭނނގެ ބައްލަވ ެލއްވުން

ާހުންނ ނެާ ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިގޮތަށް.ާބައެއް ާބައެްއ5ާާމ ކްސްދެއްވ ަފއި  745މ ކްސްެވސް

ާމިގެ ާމިގޮތަށް ާޙަޤީޤަތް ާމި ާޙަޤީޤަތްތޯ. ާމިީއ ާދެވިަފއި. ންދަނީާދ އިރ ތަކަށް

ޙަޤީޤަތުގަިއވެސްާދިވެހިާރައްިޔތަކުާތަޢުލީމީާދ އިރ އަށްާނުަވތަާއޭނަގެާތަޖުރިބ އ އިާ

މިޤައުމަށްާޚިދުމަތްކުރުމަށްާފުރުޞަތުާހޯދުމަށްޓަކައިާމިާމަޖިލީހ ާހަމައަށްާއައުމުންާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާމިއީ ާމިދެވެނީ. ާނަތީޖ ތޯ ާޙައްޤު ާދޭންޖެހޭ އޭނައަށް

ާ ާއެންމެާއިންސ ފުވެރިކަމ އެކު ާމިދަނީ ާމިކަން ާކަމެއް.  750ގެންދަންޖެހޭ

ާިދއުމުެގާޞ އިން ާމިކަްނތައްތަުކގައި ާޖެހިގެން ާކުލަވަރު ާސިޔ ީސ ފުވެރިކޮށްތޯ.

ާމިދަނީާ ާބަަޔކު ާެއތައް ާޤ ބިލް ާކަމަށް ާތެރޭގަިއ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ސަބަބުން

ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމަ، ާދުރުހެލިެވގެން. ާކަންތައްތަކުން ާމިފަދަ ނުޑާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާހޮވިަވޑަިއގަންނަވ ާ ާކޮމިޓީތަކަްށ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ޢިލްތިމ ސްކުރަން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމަސަްއކަތްޕުޅުުކރައްވ އިރު ާކޮމިޓީތަކުގައި ާމި ާއަދި  755ބޭފުޅުންވެސް
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ާނުކުރެްއވޭނެތީާ ާމިކަން ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ޤަބޫލުކުރަނީ

ާފުރިހަމަގޮތެްއަގއިާ ާކޮމިޓީތަކަށްާާއެއަްށވުރެ ާމި ާކުރެްއވުމަށްޓަަކއިަކމަށް އެކަން

ާއެމީހަކާ  ާވ ންޖެހެނީ ާމަސައްކަްތ ާކުރެވޭ ާއެޮކމިޓީތަކުން ާއެހެންވީމަ، ގެންދެވެނީ.

ދޭތެރޭގައިާއެންމެާއިންސ ފުެވރިާނަޒަރަކުންާސިޔ ސީާކުަލަވރުންާއެއްފަރ ތްކޮށްފަިއާ

ާނިންމުމަކަށް ާނިންމޭ ާއެކަން ާަނޒަރަކުން ާއިންސ ފުވެރި  760ވ ންޖެހޭނެކަމަށް.ާާ

ާކުރިމަތިލައްވ ފަިއވ ާ ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާމިރިޕޯޓްވެސް ާޤަބޫލެއްނުކުރަްނ އަޅުަގނޑަށް

ާނުލިބޭނެކަމަށް،ާ ާޕޮިއންޓް ާއެބޭފުޅުންނަށް ާނުވަތަ ާކަޓްވ ލ  ާބޭފުޅުން ބައެއް

ފ ސްނުވ ކަމަށްާނިންމަވ ފަިއވ ާނިންމެވުންތަކުަގއިާެއކަށީގެްނވ ގޮެތްއގައިާމެންބަރުންާ

ާއްވ ފަިއވ ާޮޕއިންޓަކީ....ދެ

ާ765 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެއީ،ާާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއަޅުަގނޑު ާޕޮއިންޓެއްކަމަށް ާދެްއވ ފަިއވ  ާސިޔ ސީގޮތުން

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު ާދެއްވ ފަިއވ  ާއިންސ ުފެވރިކޮށް ނޑަށްާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާއަުޅގަ ޕޮއިންެޓއްކަމަށް

ާސަބަބުްނާ ާިމދ ވުމުގެ ާމިގޮތަށް ާއެހެންމިދެންނެވީ،  770ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ދޭތެރޭގައި.... ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހާ 

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާކުާދިްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިތުބ ރުވެސް ާއޮންަނ ާރައްޔިތުންނަށް ނޑަށްާއ ދެ، ާއަޅުގަ  775ާަޑވަމުންދ ނެކަމަށް

ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަސމީރު

ާ

ާހިތ މަކުރަންާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވަރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`

ާމިއަދުާ

ާފެނުާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާރިޕޯޓް ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާމި ާައޅުަގނުޑމެން ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި  780ާނީމަ.

ާމިހ ރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭފުޅުންތަކެއް ާޤ ބިްލ ާކަމަށް ާތިބި ާތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ޙަޤީޤަތަކީ

ާމިތަނުންާ ާހަލ ކުކޮށްލ  ާބޭނުމަށްޓަކައި ާސިޔ ސީ ނޑައެިޅގެން ާކަ މިދަނީ
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ާރަ ާޢިްއޒަްތތެރި ާލިޔުްއވ ފަިއާއެއްފަރ ތްކުރަމުންނޭ. ާރިޕޯޓްގަިއ ާމި ާބައްަލވ  އީސް،

ާއެހެްނާ ާތަޞައްވަުރ" ާ"ިއސްނެގުމ ިއ ާަތޞައްވަރު. ާއިސްެނގުމ އި މިވަނީ

ާ ާއިންނަވ 30ާާޖައްސަވ ަފއި ާޮކމިޝަނެއްަގއި ާއިލެކްޝަންސް ާމިފަދަ  785މ ކްސް.

ާއެންމެާ ާދޭން ާއިސްެނގުމަށް ާއެބޭފުޅެްއގެ ާއިސްނެުގމަށް، ާދޭން ބޭފުޅަކަށް

ނޑުާވަރަށްޮބޑަށްާހައިރ ންެވގެންދިޔަާާއެކަީށގެންވ  ވަރުތޯ.ާމިާރިޕޯްޓާބަލ ލީމ ާއަޅުގަ

ާނިސްބަތްވ ާ ާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް ާތިއްބެވި ާކޮމިޓީގައި ާމި ާއިންސ ފުވެރިކަން. މިބޭފުޅުންގެ

ާބޭފުޅުންގެާއިސްެނގުމ އި،ާތެުދވެރިކަމ ،ާޢަދުލުވެިރކަމ މެދު.....

ާ790 

ާނުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދުާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަޮލުޅ ކުތ އެއް،

ާމަޚްލޫފް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ795 

ާމެންބަރުާާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ާެކވުްނ:އަްޙމަދުާަމޚްލޫފްާވ ހަަކދެއް ާމެންބަރުންނަށްާމުއްޠަލިބްގެ ާނިސްބަްތެވވަަޑއިަގންނަވ  ހަކަފުުޅގަިއާޑީ.އ ރު.ޕީއަށް

ާޑީ.އ ރު.ީޕެގާ ާވަކި ާިމއީކީ ާބަހެއް. ާދެރަ ާވަރަށް ާެއވިދ ޅުވީ ާމުޚ ޠަބުކުަރއްވ  ވަކިން

ާވ ހަކަދެެކވުނުާ ާމަިޖލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާުކރީދުވަހު ާއެޅޭނެކަެމއްނޫން. ބޮލުގައި

ާދީފަ ާސްކޯތައް ާމިހެން ާއެކަމާ ހަމަ ާދެއްތޯ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއޮެވގެން  800އި

ާވ ހަކަދެްއކެވީ.ާއެހެންވީމަ،...އިދިކޮޅަށްާ

ާ

ާ

ާޤަބޫުލކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާައުޅގަ ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާމެންބަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުެދއްެކުވމުގައި ާނިސްބަތްކުރަްއވ ާމަޖިލީހުގައި  805ރުްނނަށް

ާހުއްދަކުރ ކަމެއްނޫން.ާ ާގަވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާއެީއކީ ާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުން އެގޮތަށް

ާޙަވ ލުެވވަަޑިއގެންނެވިާ ާމިކަމ  ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ާކޮމިޓީ ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެ ާޢަމަލުކުރެްއވީ، ާވަިކގޮތަކަށް ގައިާކޮމިޓީން

ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވ ނީ.ާ ާމައްޗަށް ާއެނިންމެވުމުގެ ާނިންމެވުން.ާދެން ާއޮތް ނިންމަވ ފައި
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ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގެާ ާބަދުނ މުކުރައްވ  ާމެންަބރުން ާޢިއްޒަތްތެރި  810އެ

ާދ އިރ ގެާ ާހޯރަފުށީ ާމިއަުރވަީނ ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ފުރުޞަތެއްނޯންނ ނެ.

ާދަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ815 

ާދަށުންާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާނުކުތ އެްއގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދ ާއްެކވުން:އަްޙމަދުާަރޝީދުާވ ހަކަދެާ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެންމެގައި ާބޭނުމީ އިރ ގެާފ ހަގަކޮށްލަން

ާމަޖިލީހުގެާ ާފ ހަގަކުެރއްވީ ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާމަޚްލޫފް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހަމައެހެންމެ ާމ އްދ ެއއްކަަމކަށްާވިދ ޅެއްުނވޭ.ާއަދި ާވަކި ގަވ އިދުގެ

ާއެީއާ ާޖަވ ބުދ ރީވުމުެގގޮތުން. ާވ ހަކަފުޅަށް ާމެންބަރަކު ާވ ހަކަދެއްެކވި  820މަޖިލީހުގައި

ނިޒ މީާނުކުތ އެްއކަމަަކށްާއަޅުަގނޑަކަށްާުނވިސްނޭ.ާއަދިާމިާގަވ އިދުވެްސާާނެގޭނެ

ާތަނެއްނުދޭާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

ާ

ާއެކަމ ބެހޭގޮތުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިނންމީމަ ާވަިކގޮތަކަށް ާރިޔ ސަތުން ާބެހޭގޮތުްނ ާނުކުތ އަކ   825ނިޒ މީ

ާމަޖި ާނެންގެވުަމކަށް ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މީ ާފުރުޞަތެއްާޖަދަލުކުރައްވ  ާގަވ އިދު ލީހުގެ

ާދ އިރ ގެާ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ނޯންނ ނެ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަފުޅުާކުރިައށްގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާއަދިާމަނިކުފ ނުާއެކަންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާޙައްޤުާބަސްާބުނަންޖެހޭާތަނެއްާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ  830ާގައި

ާދަންނަވަން.ާާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާސ ބިުތކަމ އެކީ ާވަރަށް ާވ ހަކަ ާބުނ ނެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަނ ކުރެއްިވޔަސް

ާބޭނުންކުރ ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާއަޅުަގނޑު ާކުރީަގއިވެސް ާވަރަށް ާވަރަށްބޮަޑށް ާމިއީ ޙަޤީޤަތަކީ،

ާބޭ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާިމއަދު ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިީއާއިބ ރ ތެއް. ނުމެއްނުކުރ ނަން.

ާވަރަށްބޮުޑާ ާވެވުނު ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާޙަްއޤުގައި ާއެބޭފުޅ ގެ މިބޭފުޅުން

 835ބޭއިންސ ފެކޭާމިއަދުާދަންނަވ ނީ.ާދަންނަވަންތޯާމިއަދުާއެބޭފުޅ އަކީާއިލެްކޝަންްސާ

މ ކްްސާާކޮމިޝަންގެާނ އިބުާަރއީސް.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާއެބޭފުޅ އަށްާމަތީ
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ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާޢިއްޒަތްތެރިއެއް. ާހުރި ާހޮވިަވޑަިއގެންފައި ލިބިގެން

ާއެބޭފުޅުންެގާ ާބަލަން.ާއެއީ ާވަކިން ާމ ކްސްާޝީޓްތައް ާކޮމިޓީގެ ާމި ާބޭނުންވޭ މިއަދު

ާމިާ ާހ މަކޮށްދޭން ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަޅުަގނޑު ާބަލަން. ާކިހިނެއްތޯ ާހުރީ އިންޞ ފު

ާއަ ާރައީސް ާމިހ ރަށްާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރުން ާހަމަ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ  840ރިހުން

ާއޭރުންާ ާދެއްވ ށޭ. ާައޅުަގނޑުމެންަނށް ާޝީޓް ާމ ްކސް ާވަިކވަިކ އެބޭފުޅުންގެ

ާކިހާ  ާމިދެއްވަނީ.ާމިއީ ާމ ކްސް ާމިބޭފުޅުން ާކިހިނެއްތޯ ާއެނގޭނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ ާގ ތް ާއެހ  ާޔަޤީނުްނވެސް ާއަޅުަގނޑު ާބައްލަވ ، ާބޭފުޅެއްތޯ. ބޭފުޅެއްނޫން.ާޤ ބިލް

ާހުރީ،ާ ާހ ސިލްކުރަްއވ ފައި ާތަޢުލީމް ާއެބޭފުޅ  އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަްށާއެނގޭ

ާމ ކްސްާ ާއެކަށީގެްނވ  ާތަޢުލީމީގޮތުންވެްސ ާއެހެންވީމަ، ާހުރީ. ާހައްދަވ ަފއި  845ޑިގްރީ

ާތަސަްއވުރަށްާ ާކެރުމ އި ާލިބެންޖެހޭ. ާމ ކްސް ާއިންޓަރގްިރޓީއަށް ާލިބެންޖެހޭ. އެބަ

ާލިބެން ނޑުާމ ކްސް ާއަުޅގަ ާމިހ ރުވެސް ާއަބަުދވެސް ާހޮވ އިރު ާކޮމިޓީ ާމި ޖެހޭ.

ާ ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަށް ާދެންނެވި ނޑު ާއަުޅގަ ާިތްއބަވ  ާއެބަ ާކޮމިޓީަގއި 9ާދެންނެވީ

ާ ާތިއްބެވީ ާމި ާއިނގޭތޯ.ާއަނެއްޮކޅަށް މެންބަރުން.ާއެހެންވީމަ،ާއެއިްނ1ާާމެންބަރަކު

 67ާ850ދެއްވ ީތއޭާއެވްރެޖްާހަދ ލީމ ާއެނގެނީާއެބޭފުޅުންާއެްއވެސްާވަރަކަށްާމ ކްސްާނު

ާއިންސ ފެއްނޫނޭާ ާމިދަންނަވަނީ ާޔަޤީންކަމ ެއކީ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާލިބުނީ. މ ކްސް

ާމިބޭފުޅ ގެާ ާހިނގ ށޭ ާބަޙުސްކުރަމ  ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މިއީކީ.

ާބޭފުޅަކުާ ާއެހެން ާއެގޮަތށް ާހުށަހަޅަމޭ. ނޑު ާައޅުގަ ާވަިކވަކިން. މ ކްސްއަށް

ާމިމަޖިލީހުގެާތ އީ ާެބހޭގޮތުން ާމިބޭފުޅ އ އި ާުއއްީމދުކުރަން. ދުކުރަްއވ ނެކަމަށް

ާމަޖިލީހަކީ ާމުޅި ާވ ހަކަަދއްަކއިގެްނ ާނިންމައިގެންާާފްލޯރގައި  855ކޮމިޓީކަމަށް

ާއޭރުންާބަހު ާބަލަން. ާނޫންތޯ ާނޫނީ ާޤ ބިލްތޯ ާއެކަމަށް ާމިބޭފުޅ  ސްކޮށްފައި

ާ ާސ ބިތުވެގެންދ ނެ. ާވަރަށް ާރައީްސ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ުޝކުރިްއޔ 

ާދެންވެސްާއިންސ ފުވެިރކީާމިަކންާކުރިއަށްާގެންެދވޭތޯާބެއްެލވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާގެންދަނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިކަން ާރިޔ ސަުތން ާމަޖިލީހުގެ ާެމންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  860ޝުކުރިއްޔ 

ާގޮުތގެމަތީން ާއޮތް ާބުނެފައި ާގަވ އިުދަގއި ާާމަޖިލީހުގެ ާއެީއ،ާމިކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވީ.

ާގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާަވކިޮގތަކަށް ާރިޔ ސަތުން ާބައްަލވަިއގެްނާމަޖިލީހުގެ ކަމުގަިއ
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ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުަޞތު ާއަޅުަގނޑު ނުވ ނެ.

ާއަށް.ާهللاމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ865 

ާޝުކުރިއްާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޣްލަބިްއޔަތެްއގެ`. ާމިމަޖިލީހުގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޔ 

ާދޭތެރޭގައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާމިސްރ ބ  ާމިދ  ާމިހ ރު ާކަންތައްތައް ާމިމަޖިލީހުގެ ބޭނުންކޮށްގެން

ާވ ހަަކާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން ާފުރަތަމަ ާކަންބޮޑުވުެމއްވ ކަމަށް އަޅުަގނުޑގެ

ާކުރިން. ާތަޢުލީމީާާފެށުމުގެ ާޤ ބިލު ާތިބި ާޤައުުމގަިއ ާރައީސް، ިޢއްޒަތްެތރި

 870ޒުވ ނުންނަށްާފުރުޞަތުާލިބެްނވ ނެކަމަށްާވ ހަކަދައްަކވ ާއަުޑއުފުއްލަވަމުންާގެންދެިވާ

ާޤައުމުންާ ާމިއަދު ާޚިދުމަތް ާއެބޭބޭފުޅުންގެ ާމިއަދު ާޢިްއޒަތްތެރިން ވަރަށްގިނަ

ާއެ ާައޅުަގނޑު ާކުރައްވ ތީ ާމަސައްކަތް ނުޑާބޭރުކޮށްލަން ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަން. ކަމ 

ާރައީސްކަްނާ ާނ އިބު ާކޮމިޝަންެގ ާއިލެކްޝަންސް ާފ ހަގަކުރަން ާހިތ މަޔ އެކު ހަމަ

ާނިންމަވ ފަިއާ ާކޮމިޓީން ާމިއަދު ާދޭތެރޭގަިއ ާޤ ބިލުކަމ  ާބޭފުޅ ގެ ކުރަްއވަމުންގެންދަވ 

ާޢައްޔަންކުރަންާ ާކޮމިޝަނަށް ާއިލެކްޝަންސް ާއެމަޖިީލހަށް، ާމިއޮތީ  875ފޮނުއްވ ފައި

ާއަިދާ ާރެކޯޑަށްޓަކ ވެސް ާއަދި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ނުފެންކަމަށް.

ާމަޖިލީހަށްާ ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުން ާފ ަހގަކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ މިމަޖިލީހުގައި

ާދ އިރ އަކުންޯތާ ާިމާކޮން ާގެންނައިރުގައި ާނިންމ ފައި ާމި ާކޮމިޓީތަކުން ާބޭނުންވޭ އެބަ

ާ ާއެހެން ާނުވަނީ. ނޑުަތކަށްާކޮލިފައި ާމިންގަ ާދޭ ާމ ކްސް މިދަންނަވ ލަންޖެހުނީ

ާއިންޓަރގްރިިޓއ ާ ާތަޞަްއވުރ  ާއިސްެނގުމ  ާތަޖުރިބ އ  ާޤ ބިލިއްޔަުތކަމ   880ބަލ އިރު

ާ ާމި ާމިންވަރު، ާހ ޞިލުކުރެވިފައިވ  ާމިއޮތީ.5ާާތަޢުލީމް ާަކނޑަެއޅިފައި ދ އިރ 

ާބޭނުން ާއެބަ ާކޮންމެހެންވެސް ާހަމަ ާމިހ ރުާސ ފުކުރަން ާޤ ބިލުކަންާއަޅުަގނޑުމެން ވޭ

ާއޮތީތޯ.ާ ާމައްސަލައެއް ާތަޞަްއވުުރެގ ާއިސްނެގުމ  ާނެތީތޯ. ާތަޖުރިބ  ާނޫނީ ނެތީތޯ

ާމިއަުދާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެަެހެންނޫނީ ާއޮތީތޯ. ާމައްަސލައެއް ާއިންޓަރގްރިޓީގެ ނޫނީ

ާޤައުުމާ ާގެއްިލގެންގޮސް ާޤައުމަށް ާޚިދުމަތް ާމީސްމީހުންގެ ާރަނގަޅު ާތިބި  885ޤައުމުަގއި

ާހިތ މަކު ާފިކުރެއްާއެކަމ  ާކޮންމެ ާސިޔ ސީޮގތުން ާހިނގ ދ ނެ. ާކަންތައް ާހިސ ބަށް ރ 

ާރައްޔިތަކަށްާ ާދިވެހި ާރައްޔިތަކަށް. ާދިވެހި ާހަމަ ާވ ނީ ާރައްޔިތަކު ާދިވެހި ހުއްޓަސް

ާވެގެންާ ާމަޖިލިސް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާބަޔަކަށް ާހުރަސްއަޅ  ާޚިދުމަތަށް ލިބޭ

ާމިމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންކަމަށްވ ނަަަމަ ާނަަގއިގެންާނުވ ނެ. ާކޮމިޓީތައް ޖިލީހުގައި
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ާައޅުަގނުޑާ ާމަސައްކަތްތަކެއް. ާބޭކ ރު ާތ ުކންތ ކުނުޖެހޭ ާމަސައްކަތްތަކަކީ  890މިކުރ 

ާހަމަހަމަކަމ އެއްކޮށްާ ާަރއްޔިތުންނަްށ ާއިންޞ ފުވެރިަކމ އެއްކޮށް ދަންނަވަން

ާދިއުމަށް.ާ ާމިމަޖިލިސްވެގެން ާމަޖިލީހަކަށް ާހޯދައިދޭނެ ާފުރުޞަތު މަސައްކަތްކޮށް

ހަމަގައިމުވެސްާިދވެހިާރައްޔިުތންާމިމަޖިލީހަށްާމެންބަރުންާހޮވުްއވ ފައިާފޮނުްއވ ަފިއާ

ާަޙއްޤުތަްއާ ާރައްޔިތުންގެ ާނޫން. ާޚިޔ ނ ތްތެރިވ ކަށެްއވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ތިއްބެީވކީ

ާފައިދ ތަކަކުްނާ ާޢިނ ޔަތްތަކ އި ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާނޫން.  895ނަގ ލ ކަށެްއވެސް

ނުޑާމަޙްރޫމްކުރ ކަ ާއަޅުގަ ާމަސައްަކތްކުރ ނަމަ ާއެވިސްނުމުަގއި ާނޫން. ށެއްެވސް

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެ ާޝަރުތުވެސް ާފުރިހަމަ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ދަންނަވ ނީ

ާލ ޒިމްާ ާހުރުން ާއެމެންބަރުންގެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ދަންނަވަންޖެހޭ،

ާހުަވޔ ވެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިޔަިއއްޔޭ. ާއުިނެވގެން ނޑުމެްނާސިފައެްއވެސް ާއަުޅގަ ސް

ނުޑާ ނޑަކަށްާތ އީެދއްނުކުރެޭވ.ާއަުޅގަ  900ޚިލ ފުވީއޭ.ާމިގޮތަށްާމަސައްކަްތކުރ ކަށްާއަުޅގަ

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަމ ދޭތެރޭގަިއ ދަންނަވ ނީ

ާސަބަބުންާ ާކުރުމުގެ ާކަންތައް ާމިހެން ާސަބަބުން ާމިކަމުެގ ވިސްނަންޖެހިއްޖޭ.

ާޤ  ާތިބި ާކުޑަާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމިވީ ާފުރުޞަތު ާލިބެންައިއ ާބަޔަކަށް ާއެތައް ބިލު

ާހިތ މަހުރިކަމެއް.ާ ާމިއީ ާހިނަގއްޖެއޭ. ާގެއްިލގެން ާމަޖިލީހުން ާތެޭރަގއި ދުވަސްކޮުޅގެ

ާމިކޮމިޓީގަިއާމ ކްްސާ ާަހމަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާަރއީސް،ާއަުޅަގނޑު  905ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭނު ާބަލައިލ ން ާސީދ  ާަހމަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާއެކަންާދެވުނުގޮތް ާމިމަޖިލީހަށް ންވޭ

ާކޮންާ ާހ މަވެގެންދ ނެ ާއޭރުްނ ާހީކުރަން. ނޑު ާައޅުގަ ހ މަކޮށްދެއްވ ނެމަކަށްެވސް

ާޝައްކުކޮްށ،ާ ާދޭތެރޭ ާޤ ބިލުނޫންކަމ  ާމި ާކޮންބައެްއކަން ާނިސްބަތްވ  ޕ ޓީއަކަށް

ާމިހ ރުާ ާމިއީ ާހުރީ. ާނުދީފައި ާމ ކްސް ާނޫނީ ާހުރީ. ާއޮުޅވ ލ ފައި މ ކްސްތައް

 910ޖެާކަެމއް.ާަރއްިޔތުންނަށްާހ މަކުރަންާޖެހިއްޖެާކަމެއް.ާވަރަށްާބޮޑަްށާއެނގެންޖެހިއް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާކޮމިޝަނަށްާާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއިލެކްަޝންސް ާމިއަދު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅިފައިވާ ާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ާމިމަޖިލިސްއަށް ާދޭތެރޭގަިއާާޢައްޔަންކުރުމަށް ާނަމ އި

ާވަރަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދައްކަންޖެހެނީ ާމި ާވ ހަކަ ނޑުމެން ާައުޅގަ  915ބަހުސްކުރެވެމުންދ އިރު

ާމިތާ  ާމިހ ރު ާެމންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމަޖިލިސްގެ ާޢިްއޒަތްތެރި އަސަރ ެއކު.ާމި
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ާފެްނވަރެްއގަިއާ ާއެއް ާއެއ އި ާދ ދި ާހަމަ ާމަސައްކަތ ިއ ކުރަމުންގެންދ 

ާކޮމިޝަންގަިއާމަސައް ާއިެލްކޝަންސް ާބޭފުޅުންތަކެއް ާކުރަމުންގެްނދިޔަ ކަތްތަެކއް

ާމަޤ މުގަިއާ ާަރއީސްކަުމގެ ާނ އިބު ާއެތަނުގެ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ތިއްބެވީ.

ާހުރިގޮތުްނާ ާފިކުރު ާޚިޔ ލ އި ާބޭބޭފުޅުްނގެ ާބައެއް ާދޭތެޭރ ާބޭފުޅ އ އި  920އެހުންނެވި

ާިމޢިއްޒަތްތެ ާކެރިއަރ ާމުޅި ާހަލ ކުކޮށްލަމުން.ާއެބޭފުޅުންގެ ާިމދަނީ ާމަޖިލިސްަގއި ރި

ާނޫން.ާ ާބޭނުންކަމެއް ާކުރަްނ ާހަމަގައިމުވެސް ާތިބެގެން ާމިތ  ާއަުޅަގނޑުމެން އެއީ

ނަޑށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާމިހ ރުާމިާފެންނަމުންދަނީާވަރަށްާ ހަޤީޤަތަށްާބުނަންޏ ާއަޅުގަ

ާިވސް ާއަޅުަގނޑުެގ ާނިންމަމުންދ ތަން. ާކަންަތއްތަްއ ނުމުގަިއާތަފ ތުގޮތަކަށް

ާެއއީާ ާނަންފުޅަކަށްވ ތީ، ާފޮނުވ  ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއުޔ  ާމިއަދުގެ  925ވެގެްނއުޭޅގޮތަކީ

ާނުވިސްނޭާާ ާހަމަ ާައޅުަގނޑަަކށް ާނޫނިއްޔ  ާއެެހން ާދެން މައްސަލައަކީ.

ާނިންމަންޖެހޭާ ާގޮތްތަކެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިޔަިއގެން ާނ ޤ ބިލުކަމޭ މިބޭބޭފުޅުންގެ

ނުޑވެ ާއަުޅގަ ާސަބަބެއް. ާކޮމިޓީެއްއގަިއާއެްއވެސް ާމިދ ކަްށދުވަހު ާދ ދި ްސ

ާހަމަާ ާފެނިގެންދިޔަ ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާކުރިން. މަސައްކަތްތަެކއް

ާވެގެންިދޔަތަން.ާ ަަކެއް ާކަންަތއްތަ ާއެއްބީދަައކުން ާިމއ އި  930ގ ތްަގނޑަކަށް

ާޒުވ ނުންތަކެްއެގާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާނުނިމޭ. ާމުޅިއަކުން ާއަދި އެހެންނަމަވެސް،

ާވ  ާޒުވ ނުންތަެކްއގެާޙައްޤުަގއި ާއެތައް ާޤ ބިލު ާަމސައްކަތްކުރ އިުރގައި ަހކަދައްކަން

ާެއާ ާހ ޞިލުކުރަންއަިއއިރު ާތަޢުލީމު ާއެބޭބޭފުޅުން ާކެރިައރ ާމުޅި ާދިރިއުޅުމ  މުޅި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާމިފެންނަނީ ާބީެވގެންދ ތަން ާއެބޭފުޅުްނާއަތުން ާހުވަފެންތައް ދެކުނު

ާފަރ ތުން. ާމެންބަރުންގެ ާމިތަނުގައިާާމަޖިލިސްގެ ާނެިތކޮށްލަނީ  935އެކަންތައްތައް

ާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެިރާ ނުޑާބޭނުންވ ކަެމއް ާއަުޅގަ ާިތއްބަަވިއގެން.ާމިއީ އަޅުަގނޑުމެން

ާހިންގިކަމުަގއިވީނަަމވެްސާ ާފިކުރެއް ާކޮންމެ ާބަޔަކު ާކޮންމެ ާަޤއުމުަގއި ރައީސް،

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނީ ާނަމެއް ާފޮނުވ  ާޭބފުޅަކު ާހުންނަވ  ންާރައީސްައކަށް

އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކީާބަަލއިަގންނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާސުވ ލުާއުފެދޭާމިއަދުެގާ

ާބޭފުޅެްއެގާ ާގ ތް ާމުޙަންމަދުާނަޝީދު،ާއެބޭބޭފުެޅއްެގާިކތަންމެ  940ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާނަންާ ާބޭފުޅެްއގެ ާގ ތް ާކިތަންމެ ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަށް ާއިދިކޮޅު ާމިދެންނެވީ، ނަން

ނަމަވެސްާަފހަރެއްަގއިާމުޙަންމަދުާނަޝީދު،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވިކަުމގަިއވީ

ފޮނުއްވ ާނަމަކަްށވ ތީާކަމުުނޮގސްފ ނެ.ާމިއީާކަންނޭނެގާމަްއސަލައަކީ.ާއެބޭފުޅ ާމިާ
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ާގޯސްވަނީ.ާ ާމި ާިމހ ރު ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާހުށަހަޅުއްވ ތީކަމަށް ނަން

ާވިސްނަންޖެ ާއަުޅަގނޑުމެން ާީމގައި ާކޮންމެވެްސާއެހެންވީމ ، ާަކންނޭނގެ  945ހޭ

ާފ ޅުކުެރްއވިާ ާއެ ާމުްއޠަލިބު ާތ އީުދކުރަން ާބޮޑަށް ާަވރަށް ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންގޮތަކަށް.

ާމިއުޅުީނާ ާގޯްސވެގެން ާކޮމިޝަން ާއިލެކްޝަންސް ާއަޅުަގނޑުމެން ޚިޔ ލަށް.

ާހިސ ބުންާ ާނުހޮވުނު ނިޑއަކަްށ ާގޮ ާމަޖިލިސްގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާމައުމޫން ޣައްސ ން

ާއޭާ ާިތއްބެިވާފެށިގެން. ާއޭރު ާގޯެހއްނޫން. ާކޮމިޝަން ާއިލެކްޝަން ާކުިރއަކުންނެްއ ގެ

ާޤ ބިލުާ ާފެންވަރުގެ ާެނތް ާރ އްޖޭގެ ާއެއީހަމަ ާނޫން. ާގޯެހއް  950މެންބަރުންނެއްވެސް

ނޑުމެންާއެންމެންވެސްާޤަބޫލުކުރަމުންދިޔައީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއަުޅގަ ބައެއްކަުމގައި

ބަބުން،ާރަްއޔިތުންތަކެްއގެާވޯޓުންާނިންމިާރައްޔިތުންތަެކއްާނިންމިާނިންމުމެއްގެާސަ

ާއެބޭފުޅުންނ ިއާ ާއެހިސ ބުން ާފޭލްވުން. ާމައުމޫން ާޣައްސ ްނ ާއެއީ ނިންމުމެއް

ާމެދުވެސްާއެްއވެސްާއިތުބ ރެްއނެތް.ާއެއީހަމަާއެްއވެސްާޤ ބިުލާބައެއްކަަމކަށް...

ާ955 

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާާެމންަބރުާބ ރަށުާދ ިއރ ގެާ ާފުރުޞަތަށް ާމިބޭބޭފުޅުންނެއް.ާދެއްވި ާނުޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރ ކަށްވެސް ާމިތ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ

ަެއްެކވުން:  960ާވ ހަކަދެ

ާ

ާ`.ާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާއިލްޔ ސްާލަީބބްާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ965 

ާނުކުތ އެއްާމަަޑވެިލާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް.ާނިޒ މ ބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރައީްސާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަުދ ާކޮންގޮަތކަށްތޯ ާބޭނުންވަނީ ާސ ުފކޮށްލަން  970ާއަޅުަގނޑު
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ނުޑެގާފުރުޞަތުާދެއްވަމުންާތިާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ނޑަށްާސްކްރީުނންާފެނުނުާއަޅުގަ ގެންދަވަނީ.ާއަުޅގަ

ާހީވީާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދިޔަިއމަ ާއެކަކު ާމިހ ރު ާއިންދ . ާފުރަތަމަ ނަން

ާނިޒ މީާ ާބޮޑު ާވަރަށް ާދެން ާމިހ ރު ާއެކަމަކު ާއޮޅުނީކަަމށް. ކޮންމެވެްސގޮތަކަށް

ާމިކަން ާކޮްނގޮަތކުންތޯ ާމައްސަލަެއއްތޯ. ާސްކްރީުނގެ ތައްތައްާމައްސަލައަކަށްިމވީ.

 975ާމިދަނީާސ ފުކޮށްލަދެއްވައިިފއްޔ ާވަރަށްާރަނގަޅު.ާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ

ާއޮޅުމެްއެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހަމަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާޤަބޫލުކުރަން. ާނުކުތ އެްއކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ އ ދެ،

ނުޑާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަރިހުންާވަރަށްާބޮޑަ ްށާތެރޭގައިާއެކަންާއެދިަޔއީ.ާއަުޅގަ

ާއިލްޔ ްސާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއަޅުަގނޑު ާއެދެން.  980މަޢ ފަށް

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާއަރުވ ނަން. ާފުަުރުޞަތު ާފަހު ާވ ހަކަފުޅަށް ލަބީބުގެ

ާމިއަރުވަނީ،ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ްސާލަބީބަށް.

ާ

ާކޮމިޝަނަށްާ`ާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިލެްކޝަންސް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .ާ

ަީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޮފނުއްވ ފައިިމވ ާނަންތަްއާާއިލްޔ ސްާލަީބބުާވ ހަަކދެއްެކވުން:  985މެންބަރަކުާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއިާރައި

ނޑުާމެންބަރެއްގެާގޮުތަގިއާހުންނަން.ާއަޅުގަނ ޑުާދިރ ސ ކުރ ާކޮމިޓީަގއިވެސްާައޅުގަ

ާކަންަތއްތަްއާ ާމިޮކމިޓީގައި ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހިތ މަޔ އެކީ ާވަރަށް އެންމެފުރަތަމަ

ާބެއްެލވިގޮތުްނާ ާކަންތަްއތައް ާބޭފުޅ ގެ ާއިންަޓވިުއކުރަްއވ  ާއެ އެބޭފުޅ ެގ،

ާތަޖުރިބ އ ާ ާއެބޭފުޅ ގެ ާދިނުމުގެގޮތުްނ ާމ ކްސް ާއެބޭފުޅ ެގ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިންގަ ާބަލަހައްޓ ނެގޮެތްއ ާބަލ ނެާކަންތައްތަްއ ާއެ ނޑަެއުޅމަށްޓަކައި ާކަ  990ނޑުަތކެްއ

ާބަލ ެނާ ނޑުަތއް ާމިންގަ ާދ އިރ ތައް، ާމި ާަކނޑަެއޅިއިރު ާަކނަޑއެޅިން. ދ އިރ ތައް

ާމިކޮމިީޓގެާ ާބަޔަކަށް ާަވިކ ާތެެރއިން ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާަކނަޑއެިޅއިރު، ދ އިރ ތައް

ާއަޅު ާއިންޓަވިއުުކރަން ާއެ ާބޭނުންވީ ާއެބޭފުުޅން ާއޮތީމަ ާމިާއަޣްލަބިއްޔަތު ނޑުމެން ގަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާހޮއްަވވަްނ ާކޮމިޝަނަށް ާއިެލކްޝަންސް ާބޭފުޅ ، ގެންނަވ 

ާިމާ ާއަމ ުޒކޮށްގެން ާަވކިބޭފުޅަކަްށ ާބޭފުޅ ެގ ާެއއިން ާނަންފުޅު  995ފޮނުއްވ ފަިއވ 

ނޑައެޅުންާއެންމެފުރަތަމަާކަމަކަށް.ާއެބޭފުޅ އަށްާއެންމެާދަތިވ ީނާ ނޑުަތއްާކަ މިންގަ

ާޭއގެ ާހުރިހާ ކިހިނެއްތޯ. ާކުރަންޖެހޭނީ ާމިކަންތައް ާއަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުަގއި
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ާއެއީާ ާކުރަންޖެހޭނީ. ާއެކަްނ ާއިންޞ ފ އެކީ ާހަމަހަމަކަމ  އެންމެންނަަަށް

ނޑުމެންގެާ ާއަުޅގަ ާވ ޖިެބއް. ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޒިންމ ެއްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކުރަންޖެހޭ ާއެކަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެްއގޮްތވ ގޮުތެގމަތީން  1000ނީ.ާހުވަޔ ެވސް

ާއެބޭފުޅުންާ ާއޮތީމަ، ާއަޣްލަބިްއޔަތެްއ ާވަކި ާަވިކބަޔަކަށް ާިމކޮމިޓީގެ އޭގެބަދަުލގައި

ނޑުަތްއާ ާމިންގަ ާމި ާދަތިވ ނެގޮަތކަށް ާނަންފުޅަށް ާމިހުށަހެޅިފައިވ  ބޭނުންފުޅުވީ

ާ ާއިްނޓަރގްރިޓީއަްށ ާއެގޮތުން ނަޑއެޅުން. ާއިސްނެގުމ 15ާާކަ ާދީފައި، މ ކްްސ

ާ ާމ ކްސްީދފައ30ާިތަޞައްވުރަްށ ،ާ ާއެބޭފުޅުްނ35ާާތަޖުރިބ އ  ާދޭގޮތަށް މ ްކސް

ާ ނޑުމެންގެ 1ާާނިންމެވީ.ާއަުޅގަ ާތިބީ.ާއެބޭފުޅުްނގެ ާިތއްބެވީަމ9ާާބޭފުޅުން  1005ބޭފުޅުން

ާދެންާ ާކުރެއްީވ. ާކަންތައް ާއެގޮތަށް ާއެބޭފުޅުން ާއޮތީމަ ާއަޣްލަބިއްޔަތު އެބޭފުޅުންނަށް

%ާ ނަޑކީ ާމިންގަ ާފ ސްކުރައްވ  ނަޑއ75ާެމިކޮމިޓީން ާކަ ާީމގަިއާކަމަށް ުޅއްވީ.

އަޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާކުރީަގއިވެސްާމިމަޖިލިސްއިން،ާމިޢިއްޒަތްތެިރާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާކޮމިޝަނަްށ ާއިލެކްޝަން ާނެންގެވިއޭ ާކޮމިޓީއެއް މަޖިލީހުން

ނޑުތަްއާ ާމިންގަ ާއޮތީ ާއެކޮމިޓީންެވސް ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް. ާނަންފުޅުތައް  1010ފޮނުއްވި

ނަޑއަޅުާ ާކަ ާދ އިރ ތަކަށް ާެއ90ާާއްވ ަފއޭ.ާމިހުރިހ  ާހަމަ ާލިޭބގޮތަށް.ާއޮްތވ  މ ކްސް

ާއިތުުރާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހޮވަން ާމެންބަރަކު ާކޮމިޝަނަަކށް އިލެކްޝަންސް

ާބޭފުަޅކުާ ާވަކި ނޑުަތެކއް ާމިްނގަ ާވަކި ާުކރިއިރު ާމަަސއްކަްތ ކޮމިޓީއަކުން

ާއަާ ާބައްޓަްނކުރުމަކީ ނޑުތައް ާމިންގަ ާމި ާހިތ މަކުރ ާބޭރުކުރެވޭނެގޮތަށް ނޑު ޅުގަ

ާގެނައުުމެގާ ާއިންޓަވިުއއަށް ާއެބޭފުޅ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު ާމީގައި  1015ކަމެއް.

ާވިދ ޅުިވާ ާގ ތުަގއި ާއަޅުަގނުޑ ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާއިދިޮކޅު ކުރީަގއިވެސް

ާހ ޞިލުވެފައި.ާ ާމަޤްޞަދު ާގޯސްވެފައި. ާމިއޮތީ ާފުރަތަމަވެްސ ކަޓުވ ލ ނަމޭ.

ާ ާނުކުރެވެނީްސ ާކަުޓވ ލ ނަމޭ.ާއިންޓަިވއު ާމިވިދ ޅުވަނީ ހ ޒިރުނުކުރެވެނީސް

ނޑުާޤަބޫލުނުކުރަންާޙަޤީޤަތުގައިާމިއީާއިންޞ ފުންާގޮސްފައިއޮްތާ އެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާކޮމިީޓެގާ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާވިދ ުޅވި، ާމުޤައްރިރު ާމިކޮމިޓީގެ  1020ކޮމިޓީއެްއކަމަށް.

ާޖަލްާ ާދެވަނަ ާއަުޅަގނޑު ާހ ޒިރުިވއޭ. ާޖަލްސ އަކަށް ާހ ޒިެރއްނުވަން.ާހުރިހ  ސ އަކަށް

ާަރއީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ ޒިެރއްނުވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާޖަލްސ އަކަްށ އިންޞ ފުންނުދ 

ާހުރިހާ  ާވިދ ުޅވި ާއެބޭފުޅ ވެސް ާމިއޮތީ. ާދިޔަކަމަށް ާމިއަށް ނޑުެވސް ާއަުޅގަ އެކަމަކު

ާކިހ ާ ާމިއަށް ާމިހ ރު ާނޭނެގ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާދެން ާދިޔައޭ. މެންބަރުން
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ާ ާ%އިންޞ ފަކުންތޯ ާއެކަންތައްަތއ67ާާްމި ާއެހެްނވީމ ،  1025ލިބިފައިމިއޮތީ.

ާދެންާ ާއެދެން. ާައރިހުން ާރައީްސގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނުޑ ބައްލަވ ދެްއވުމަށް

ާވިސްނ ލިން.ާ ާކުޑަކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭަގއި ާދިމ ިވގޮތ  ާމިކަންަތއް އަޅުަގނޑު

ނޑި... ާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުެރޭވގޮތުަގިއާމިާތިމަރަފުށީާގޮ

ާ

 1030ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ 

ާ

ާހިތ މަކުރަްނާާހުޅުީމދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެދ ނެ. ާގެއްލުީނމަކަމަށްވެސް ނޑި ާގޮ ާތިމަރަފުށީ

ާަރއީސް.ާާއިލްޔ ސްާލަީބބުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާިޢއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަނީ ާމި ާދިމ ވީތީ. ާމިހެން މިކަންތައްތައް

ާކަންތައްތަްއާމުސްތަޤްބަލު ާކަންތައްތަްއާނިންމަވ އިުރާއިްނޞ ފުން ާކޮމިޓީތަކުން ގައި

ނޑުާއުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.  1035ާނިންމަވ ނެކަމުގައިާއަުޅގަ

ާ

ާއަރުވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

ާދ އިރ ެގާާމަޑަވެލި ާމަނަދޫ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެިރ ދ އިރ ގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާތ ރިަިޤް.ާ

ާ1040 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

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

ާދ އިރ ެގާާހަކަެދއްެކވުން:މުޙަްނމަދުާތ ރިަިޤްާވ  ާބ ރަށު ާނޫންކަމަށް ާއިްނޞ ފުވެރި ާނިންމުން މިކޮމިޓީގެ

ާވަިކކަމެއްާ ާމެންބަރުވެސް ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާދެންމެ ާއަދި ާމެންބަރ އި  1045ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިންޞ ފުންާ ާމި ާގުިޅގެން ާގެއްލުމ  ނޑި ާގޮ ާމަުއމޫނަށް ާޣަްއސ ން ާވިދ ުޅވޭ. އެބަ

ނޑުާ،ާއެްއކިބ ީވކަމަށް.ާއެހެންވީމ  ާއަުޅގަ ާބަލ ފައި ާނުކުތ ެއއްކަަމށް ާިނޒ މ ބެހޭ އެއީ

ާޣައްސ ްނާ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ޤަބޫލުމިކުރަނީ

ާެއއްކިބ ވ ންޖެހޭނެކަމަކަށް.ާ ާއިންޞ ފުން ާގުޅިގެން ާެގއްލުމ  ނޑި ާގޮ މައުމޫނަށް

 1050ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާ

ރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްކަަމކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާޝުކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާކަމެއްާ ާޚިލ ފަށް ާަގވ ިއދ އި ާމަޖިލީހުގައި ާނުކުތ އަަކށްވ ނީ ާނިޒ މ ބެހޭ އެއީ

ާއެާ ާވ ހަކަފުޅުަތއް ާަދްއކަވ  ާއެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި  1055ހިނގަމުންދ ކަމަށްވަންޏ .

ާ ާއެޢިްއޒަތްތެރި ާމިހ ރުާދައްކަވަނީ ާއަޅުަގނޑު ާޚިޔ ލު. ާއަމިއްލަފުޅު މެންބަރުންގެ

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާމިއަރުވަނީ، ފުރުޞަތު

ާމުޙަންމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދ ންދޫ ނ ޒިމަށް.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް

ާރިޔ ޟް.

ާ1060 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާމިނެގީާބަެއްއާާރުާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންބަާ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާޢިްއޒަތްތެިރާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ާެއއް ާމިކޮމިީޓގެ ާއެއްފަދައިން ާމެންބަރުންނެކޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން

 1065ތައްތައްާިދޔައީ.ާއަދިާމެންބަރަކުާވިދ ޅުެވއްޖެާއިްނޞ ފުންާނޫންކަމަށްާކޮމިޓީގެާކަންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވިދ ޅުިވ،ާކޮމިޓީަތކުެގާ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރަމުން ާމަޖިލީހުަގއިވެްސާބަެއްއާބޭފުޅުން ކުރީގެ

ާއެުދވަުހާ ާދޭން. ާފްލޯރއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާތަފްޞީލެއް ާހުރިގޮުތގެ ާދެވިަފއި މ ކްސް

ާމިއަދުާ ާއެހެންވީމ ، ާބަހުސްކުރީ. ާގެނަސްގެްނ ާފްލޯރއަށް ާމ ކްްސ އެޖަލްސ ަގއި

ާއޮތަތީެވ،ާއަޅުގަާ ާހުށަހަޅ ފައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާަބއެްއ ާހުށަހަޅަން ނޑު

ާބަހުސްގަިއާ ާއަޅުަގނޑަށްެވސް ާއެއީ ާބަލައިލ ން. ާމ ކްސް ާއެ ާބޭނުން  1070އަޅުަގނޑު

ާއެކަުމގަިއާ ާއަދި ާބޮުޑވެގެން. ާފުރުޞަތު ާތަންކޮެޅްއ ބައިވެިރވުމަށް

ާބަހުސްކުރެވޭނެކަމަކަްށވ ތީ.ާާ

ާ

ާާ

ާތިފ ޅުކުރެއްވީާާއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަޤބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް  1075ނިޒ މ ބެހޭ

ާލިބެމުންދ ނެ.ާމިހ ރުާ ާފުރުޞަތު ާއަދި ާޚިޔ ލުފުޅު.ާއެކަމަށް ާމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާޚިލ ފަްށާ ާގަވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުކުރ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށް
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ާފުރުޞަުތާމިއަރުވަނީާނިޒ މ ބެހޭާމި ާހިނގަމުންދ ކަމަށްވަންޏ .ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް ތ 

ާނުކުތ އެްއ،ާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ1080 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާތޫާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާއަްލޙ ންާ ާބޮޑު ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ާރައީސް، ާފްލޯރއަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާފ ނެއް

ާނަްނގަވ ަފިއާާފަހުމީާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރަކު ާކޮންމެ ާހަމަ އައިްސގެންުއޅޭތީ.

ާނަގ ލަނީ.ާ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާދަްއކަވަމުން ާވ ަހަކއެއް ާސިޔ ސީ  1085ކޮންމެވެސް

ާފުރުޞަ ާއެކަމަށް ާތަންކޮޅެއްބޮޑަށް ާރައީްސ، ާދެަެއްވ ީތާއެހެންނަމަވެސް، ތު

ާވަރަްށާ ާނުދެއްވަން. ާއެގޮތަްށ ާއެފުރުޞަތު ާަދންނަވަން ާއ ދޭހ އެކު ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ1090 

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

ާމިއަރުވަ ނީާމަަޑވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއަޅުަގނުޑާމިހ ރުާފުރުޞަތު

ާޝިފ ޤްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާނުކުތ އެްއ،ާފުަވްއމުލަކު ނިޒ މ ބެހޭ

ާމުފީދު.ާ

ާ1095 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއަޅުާާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާރިޕޯޓަށް ާހުށަހެުޅއްިވ ާމުޤައްރިރު ާކޮމިީޓގެ ާަރއީސް، ނޑުމެންޢިއްޒަތްތެރި ާގަ

ާއެކޮމިީޓގަިއާާޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާހ ިޒރުގައި ާމެންބަރުންގެ ާއެންމެ ާމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއިންކ ރުކުރައްަވއިފި. ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަްތތެރި  1100ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ ާގަވ އިުދެގ ާއެދެން ާއަރިހުން ާރަީއްސ ނޑު ާއަުޅގަ ާމާ 315ާރައީސް، އްދ ގެާވަނަ

ާމުޤައްރިރ އިާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާގޮތުގެމަތީން ާގައިިމވ  ާ)ށ( )ހ(،

ާމިކަންާ ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިްއޒަތްތެިރ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ މަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށްފަހު
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ާމިހ ރުާ ާރިޕޯޓްގެާޞައްޙަކަމ މެދު ާމި ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ސ ފުކޮށްލަދެއްވުމަށް.ާއެއީ

 1105ާރައީސް.ާާސުވ ލުާއުފެދޭތީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެހުށަހެޅުއްވި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ވަނ315ާާަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާއެާ ާނުކުތ އެއް. ާނިޒ މ ބެހޭ ާހުށަހެޅުއްވި ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާއ އި ާ)ހ( މ އްދ ގެ

ާ ާއެ ާނެތް. ާަޤބޫލުކުރެވޭކަށް ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާމ އްދ 315ާނިޒ މ ބެހޭ ާ)ހ(ާވަނަ  1110ގެ

ާއެކަްނާ ާހިނގަމުންދ އިރު ާމަަސއްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާވަީނ ާަގއި ާ)ށ( އ އި

ާަރއީސްެގާ ާމުޤައްރިުރާމަޖިލިސްގެ ާކުެރއްވުުމގަިއާކޮމިީޓގެ ކުރަްއވަންީވގޮތް.ާއެކަން

ާެއދިވަަޑއިގެންފަެއއްނެތް.ާ ާކަމަކަްށ ާއެނޫންގޮތަކަްށވެސް ާނުވަތަ ލަފަޔަކަށް

ާ ާކޮމިޓީގެ ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާގޮތެއްާއެހެންވީމ ، ާމިރިޕޯޓ މެދު ާހުށަހެޅިފައި. ރިޕޯޓް

ާއަތްޕުޅުމަތީަގއިވ ާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެއީ  1115ނިންމެވުން

ާައޅުގަާ ާކަމެއް. ާފުަުރުޞަތު ާމިހ ރު ާނޑު ާމެންބަރުާމިއަރުވަނީ، ާދ އިރ ގެ ތުުލސްދޫ

ާާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1120 

ާރިޕޯްޓާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާކުރިން ާހުށަހެޅުމުގެ ާފްލޯރއަށް ާމިމަޖިލީސް ާރިޕޯޓް ާރަީއސް. ާޝުކުރިއްޔ 

ރަނގަޅުތޯާޗެްކކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީާމެންބަރުންގެާއަތައްާފޮނުވި.ާއެަވގުތުާާާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން:

ާއްާއޮތިްއޔ ާެއވ ހަކަާުނދެއްކެީވ.ާކީްއވެގެންތޯާއެާރިޕޯޓްަގއިާމަްއސަލައެ

ާ

ާ1125 

ާމިވަނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަަަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަަމކަށް ނިޒ މ ބެހޭ

މަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާމިާރިޕޯޓްާހުށަހެޅިފައި.ާމީގެކުރިންވެސްާމަޖިލީހަށްާކޮމިޓީތަކަށްާ

ާކޮމިޓީން ާމައްސަލަތައް ާރިޕޯޓ މެދުާާހުށަހެޅި ާގެންނަވ  ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްފަހު

ާމިވަީނާ ާމިއަދުވެސް ާތަފ ތުވޭ. ާޚިޔ ލުފުޅު ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ާފަހުންާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެިރ ާެއއީ ާތަފ ުތވެފައި. ާޚިޔ ލުފުޅު  1130އެގޮތަށް
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ތްޕުޅުާމަތީަގިއާމިކަމ ބެހޭގޮތުންާގޮތެއްާނިންމެވުމުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާއަ

ވ ކަމެއް.ާއެކަމ ބެހޭގޮތުންާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާނަންގަވަިއގެންާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވުަމީކާ

ާހުރަސްެއެޅމުންދ ނެކަމެއް.ާކޮންމެާ ާމަސައްކަތައް ާމަޖިލީހުގެ ާދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ާމި ާމެންބަރަކުވެްސ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއޗެްއާރިޕޯޓ މެދު ާބޭނުންފުޅުވ  ވިދ ޅުވ ން

ާއަރުވަމުންާއޮ ާފުރުޞަތު ާތަރުތީބުން ާމި ާއެިދވަަޑއިގަތީމ  ާފުރުޞަތަކަށް  1135ންނަމަ

ާމިމަސަްއކަތްާ ާހިއްޕަަވއިގެން ާބޭނުން ާެއފުރުޞަތުގެ ާއެހެންވީމ ، މިގެންދަނީ.

ާދެއްވަމުންާ ާއެއްބ ރުލުން ާރިޔ ސަތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމޭތޯ އަވަހަށް

ާއުންމީދު ާައޅުަގނޑު ާމިއަރުވަނީާގެންދަވ ނެކަމަށް ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ކުރަން.

ާވ ހަކަފުޅާ  ާނ ޒިމަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ެގ ިއގެންާމަޑަވެލި

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާއޭދަފުށީ ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާވަަޑިއގަތުމަށް.  1140ކުރިއަށް

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާދެވުުނގޮތ ިއާާގެާެމންަބރުާއޭދަފުށީާދ ިއރ  ާމ ކްސް ާމިކޮމިޓީަގިއ ާމިނެީގ ާނުކުތ އެއް ާިނޒ މ ބެހޭ  1145ާއަޅުަގނޑު

ާާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއެ ާވ ހަކަދަްއކ ތީ ާކިހިނެއްޯތާއަބެހޭގޮތުން ާވިންޓަރާޝަރީފަށް ާޝަރީފ އި އްބ ސް

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާލިޔެިކޔުންތަްއވެްސ ާކޮމިޓީތަކުގެ ާއެ ާދިނީ. ާމ ކްސް ބޭނުންވޭާމި

ާފަށަިއގެްނާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާސީދ  ާހަމަ ާިމއުޅެނީ ާފަަށއިގެން ާމިކުޅި ާމީގަިއ ގެންނަން.

އައިްސާމިހ ރުާޑީ.އ ރް.ޕީާބޮުލގަިއާެއާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަޅަުމންާގެންދަނީ.ާމިާުކޅިާ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ، ާދ ނެކަން. ާމިގޮތަށް ާކުޅި ާިމ ާއެނގޭނެ  1150ފެށިއިރުަގއިވެސް

ާއިާރަނގަަޅށްާކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާކުރިއަށްާއޮތްތަުނގަ

ާ

ާ

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

ާޤަބޫލުކުރަްއވ ާ ާއިލްތިމ ސްއަށް ާމިކުރ  ާރިޔ ސަތުން ާމެންބަރުން  1155ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރި ާދެްއވުމަށްާމިމަސައްކަތް ާއުޅުްއަވއި ާމަޖިލީހުގައި ާގެްނދެވޭނެގޮތަކަށް އަށް

ާދ އިރ ެގާ ާމަޑަވެލި ާމިއަރުަވނީ ާމިހ ރު ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެދެން. އަޅުަގނޑު
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ާކުިރއަށްާ ާވ ހަކަފުޅައިގެން ާނ ޒިމަށް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަަޑއިގެންެނވުމަށް.ާ

ާ1160 

ާއ ދެާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ .`ާ ާައޅުަގނުޑވެްސާ، ާރިޯޕޓްގަިއ ާމިކޮމިޓީ ާމިހުށަހެޅިފައިވ  މިއަުދ

ާއެްއޗެއްާ

ާނޫންތޯާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާ ާރަނގަޅަށްތޯ ާއެންމެ ާމިދަނީ ާމިކަން ާދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑުމެން

ާވ ހަަކއަކީ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިެދކެވޭ ާބެހިގެން ާރިޕޯޓ  ާމި ާުނވަތަ ާބަހުަސކީ ާމިކުރެވޭ ހަމަާާމިއަދު

ާފ ޅުކޮށްފިާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވ ަހކަދެއްެކވި ާމިތަނުގައި  1165ޔަޤީނުންވެސް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ. ާގޮސްަފއި ާމިކަން ާނޫންކަން ާއެކަީށގެންވ ގޮތަަކށް ާއެންމެ މީ

ހިތ މަށްކުރަންާމިކަހަލަގޮތަކަށްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިބިާތަޢުލީމީާއަދިާމިކަމަށްާޤ ބިލުާ

ާމިކަ ާތިިބާބޭފުޅުން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމި ާދިއުމަީކ ާބީެވގެން ާކަންތައްަތކުން ހަލަ

ާމަޖިލީހަކީާ ާިމޢިއްޒަތްތެރި ާގޮެތއްނޫން. ާއެދޭނެ ާރަްއޔިތަކު ާލޮުބވެތި އެްއވެސް

 1170ރައްޔިތުންގެާރުޙުމ އިާލޯބިންާއެބޭފުޅުންާއެބޭފުޅުންގެާކަންަތއްތައްާނިންމުމަށްޓަކައިާ

ާރަްއިޔތުންގެ ާއޮތް ާމިޢިްއޒަތްތެރިާާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ނަޑކީވެސް ާއަުޅގަ މަޖިލީހެއް.

ާބަސްާ ާޙައްޤު ާމީހަކަށްވ ތީ ާކޮށްފައިހުރި ާއިންތިޚ ބު ާރައްޔިުތން ާއެގޮތަށް މަޖިލީހުގައި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއެބަޖެހޭ. ާމަސަްއކަތްކުރަން ާގޮުތގަިއ ާޙައްޤު ާއެބަޖެހޭ ބުނަން

ފ ހަގަކޮށްފިާކޮންމެވެްސާާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްަގިއވެސް

ާއެކަހަލަާ ާހިތ މަކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެްއގައި. ާކޮމިޓީ ާވ ހަަކވެސް ާކުޅުނު  1175ކުޅިެއއް

ާޢިއްޒަތ އި،ާޤަދަުރާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުރިމަތީަގއި ާރައްޔިތުްނގެ ާދެްއކީމ  ވ ހަކަތައް

ާކަ ާމިޮކމިޓީގަިއވެސް ާޔަޤީްނވެއްޖެ ާއެހެންވީމ ، ާެއވަނީ. ންަތްއާގެއްިލގެންދ ގޮަތކަށް

މްވ ގޮތަށްާވ ހަކަދެެކވޭތީ.ާފަހުކޮށްފައިާއޮީތކީާރަނގަޅަށްާޫނންކަން.ާއެކަހަލަގޮަތކަށްާ

ާކޮށްފައިހުރިާ ާކަން ާކޮމިޓީތަކުަގިއ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ދެން

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާސަބަބަަކށްވަނީ ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާަބލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1180ގޮތަށްވެސް

ާވަ ާޤ ނޫނުަގއިާމަޖިލީހުގައި ާުނވަތަ ާަގވ އިުދގައި ާނުވަތަ ާނުނިންމ  ާކަެމއް ިކގޮތަކަށް

ާކަންަތއްތަްއާ ާކުރީަގއި ާމަޖިލީހުގަިއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންަމނީ ާމި ާކަންތައްތައް ނެތް

ާއެާ ާހަމަ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކޮމިޓީގެ ާޚިލ ފަށް ާެއގޮތ އި ާހުރިގޮތަށް. ކޮށްފައި

ާހިނ ާކަން ާކުރިން ާފ ޅުކޮށްފި ާކަންަތއްތަްއާޝޫޢޫރު ާމިކޮމިޓީގެ ާނޫނޭ ގިގޮަތކަށް
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ާއެކަންާ ާހިތ މަށްކުރަން ާއެކަމަށްެވސް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ.  1185ގޮސްފައި

ާފްލޯރގަިއާ ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާދެން ާނޫންކަން. ާރަނގަޅަށް ާއޮތީ ކޮށްފައި

ާކަންތައްތަާ ާވަިކގޮަތކަށް ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާއެބަިއނގޭ ާދެެކވޭގޮތުން ާއެަބާމިވ ހަކަ އް

ާ ާމިކުރަނީކީ ާމިކަން ާައޅުަގނޑުެމން ާއެއީ ާރަޢުޔަކަށ9ާާްނިމޭކަން. މެންބަރުންގެ

ާ ާނޫން.ާއެއީ ާދޫކޮށްލަިއގެން ާތިެބގެނ9ާާްމިކަން ާކޮމިީޓގައި ާމެންބަަރކު ިޢއްޒަތްތެރި

ާ ާެއއީ ާވަިކގޮތަކަށް. ާނިމެނީ ާމިކޮމިޓީަގއި.7ާާމި ާތިްއބަވަނީ ާމި  1190މެންބަރުން

ާ ާއެމް.ޑީ.ީޕާލިބޭގޮތ9ާާައެހެންވެއްިޖއްޔ  ާކަމުގަިއވިަޔސް ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާއެއީ ކަށް.

ާ ާއެހެންވީމ ،9ާާކަމުގަިއވިަޔސް. ާނިމޭ. ާއެަބ ާމިކަންތައް ާއެދޭގޮތަކަށް މެންބަރުން

ާއުސޫުލވެްސާ ާދޭ ާޮޕިއންޓް ާކޮމިީޓގައި ާއެިކ ާިމއަންނަނީ، ާމިއަންނައިރު ނިމިގެން

ާފެން ާއަޅުަގނަޑށް ާމީގައި ާމިައންނަނީ. ާތަފ ތުވެގެން ާމިއޮތީާއެިކގޮތަށް ނަން

ާ ާބަޔަށް ާއިންަޓގްރިީޓގެ ާއެންމެބޮޑ15ާާުމިކޮމިޓީގައި ާމިއޮތީ. ާދޭގޮތަްށ  1195މ ކްސް

ާކޮންގޮތަކުންތޯާ ާމި ާިމހިރީ ާއެހެންވީމ ، ާއައިސްފަިއ. ާމިބަޔަށް ާމިއޮތީ ޕަސެންޓޭޖެއް

ާޝުޢޫރުާ ާެއ ާމެންބަރުންވެސް ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތ ނގަިއ ާއުސޫލަކުންތޯ ކޮން

ާއެގޮތަށް ާތަރުތީބުވެފައިާާފ ޅުކޮށްފި. ާލިސްޓް ާމި ާކުރިމައްޗަށް އަުޅަގނޑުމެން

ާއެްއޗެްއާ ާކޮންމެވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބެހޭގޮތުން ާދިންގޮތ ިއ ާޕޮއިންޓް އޮންނަމަ

ާކަމެކޭ.ާ ާކުރަންޖެހޭ ާހިތ މަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަމަކީ ާއެހެންވީމ ،  1200ސ ފުވެގެންދ ނެ.

ާ ާގިނަ ާމިތަނުގައި ާމުޤައްރިރުެވްސ ާކޮމިޓީގެ ނޑަށްާއަދި ާއަޅުގަ ާހޭދަނުކުރ ތީ ަވގުތު

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދެންމެގައި ާއުފެދޭ. ާސުވ ލު ާބެހޭޮގތުން ާދިންގޮތ އި ޕޮއިންޓް

ާމިފެނުނީ.ާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިންތަން ާމަޖިލީހުގައި ާމުޤައްރިރުވެސް މެންބަރުންވެސް

ާއަޑުައއްަސވ ލުމަކީާ ާމި ާމުަޤއްރިރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިަޔއިރު ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާކުރީަގއި

 1205ާރަނގަޅުކަމަކަށްާވ ނެހެންާހީވ ތީާއެވ ހަަކވެސްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޢިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާނުކުތ އަށް ާމެންބަރުާނިޒަމ ބެހޭ އްޒަތްތެރި

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށް.ާޢަބްދުލްޢަ

ާ

 1210ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއަޅުަގނޑަްށާާންަބރުާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެއްެކވި ާެއވ ހަކަފުުޅ ާދެންމެ ާއ ދެ،
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ާވ ހަކަެއއް.ާާައޫބބަކުރުާީޒޒުާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަ ާެގްއލުންވ ނެ ާކަރ މ ތައް ނޑުގެ ާައޅުގަ ާއެވިދ ުޅވީ ާނިސްބަތްކޮށް

ާމީހެއް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހޭދަކުރ  ާވަގުުތ ާގިނަ ާފްލޯރގައި ާމި ާަގޑިައކަްށާެއއްވެާއަޅުަގނަޑކީ ްސ

ާނޯންނަ ާިރކޯޑަށްަޓކަިއާާހ ޒިރުނުވެ ާއެކަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،  1215މެންބަރެއް.

ާފ ހަގަކުރަން.

ާ

ާ

ާނުކުތ އެއްކަމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ާފ ހަގަކުރެްއވީ ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަެވލި ާއަދި ާވ ހަކަފުޅުާޤަބޫލުކުރަން. ާމެންބަރު  1220އްޒަތްތެިރ

ާދ އިރ ެގާ ާމ ވަށު ާެފއްެޓވިއިުރ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ނިންމ ލައްވަމުން

ާފެނިވަަޑއިނުގަީތކަމަށް ާމެންބަރު ާވިދ ޅުވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޝ ރ ްތކުރަްއވ 

ންމަދުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަްނާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙަ

ާނ ޒިމަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާ

ާ1225 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާއެވ ހަަކާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާހަމަ ާރިކޯޑަށްޓަަކއިވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާމިހެދީ ާތެދެއް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު

ާމިާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާ ާޮއންނަންޖެހޭނެ ާލިޔެވިފައި ާހަމަ ާމުޤައްާމިތަނުގައި ާކޮމިޓީގެ ާރިރެްއާޢިއްޒަތްތެރި

ާމިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާފެށިއިރަކު ާވ ހަކަދަްއކަން ާނެތް.ާާއަޅުަގނޑު ާމަޖިލީހުގަަައި  1230ޢިއްޒަތްތެިރ

ާމިާ ާއެކަން ާމިއިންނަީނާާއެހެންވީމ ، ާއަޅުަގނުޑ ާހެކިވ ނެ. ާމަޖިލީހުން ޢިއްަޒތްތެރި

ާބަލަ ާއެކަން ާމިއިންނަނީ. ާބަލަން ާމިތ ނގައިާހައްޓަިއގެން ާމުޤައްރިރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާެއވ ހަކަާެދއްކީ.ާނެތީ ާމަާއަޅުގަ

ާ

ާ1235 

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

ާވަނީާ ާިތވ ހަކަ ާކުިރންވެސް ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ާދެއް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޝ ރ ްތކުރެްއވެިވާވިދ ޅުވެަފއި. ާވ ހަކަފުުޅަގއި ކެވި
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ާއަުޅގަ ާއިންެނިވ. ާއެަބ ާޖަލްސ ގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ާމިހ ރުާމުޤައްރިރު ނޑު

 1240ާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީއަށް.ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާ

ާ

ާއިާބަރުާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެންާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާކޮމިޝަނަށްާ`. ާލެްކޝަންސް

ާބެހޭގޮތުްނާާާފަުހމީާވ ހަަކދެއްެކވުން:ންާއަލްޙ  ާރިޕޯޓ  ާކޮމިީޓގެ ާދިރ ސ ކުރެވުނު ާމި ާޢައްޔަންކުރުމަށްަޓކަިއ ބޭފުޅަކު

ާމިހ ތަނަށް ާފްލޯރގައި ާާމަޖިލީހުގެ ާބަލ އިރު، ާވ ހަަކއަށް އަޅުަގނޑުމެންާމިދެކެވުނު

ާނިސް ާސަރުކ ރަށް ާޙަޤީޤަތެއް ާޢިްއޒަތްތެރިާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  1245ބަތްެވވަަޑިއގަންނަވ 

ާބައްޓަންކުރަްއވ ފަ ާވ ހަކަފުުޅ ާއުސޫލ ިއާމެންބަރުންގެ ާިޑމޮކްރަސީގެ ާހުރީ ިއ

ާނެތްކަންާދީމްޤް ާކިބަިއގަ ާއެބޭފުޅުންގެ ާރޫޙު ާކުރުމުގެ ާހެޔޮވެރިކަން ާއުސޫލުން ރ ތީ

ާބޭނުން ާދަްނނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާެއންމެފުރަތަމަ ާކަން. ވަނީ،ާސ ބިތުވ ފަދަގޮތަކަށް

ާމިރިޕޯޓްގެ ާއޮތްގޮތ އި ާނިންމަވ ފައި ާއަޅުަގނުޑާާމިކޮމިޓީން ނަތީޖ އަށް

ާޒިންމ ދ ރުާއިޙް ާއޮތީ ާކުރަްއވ ަފއި ާއެކަން ާޮކމިޓީން ާއަިދ  1250ތިރ މްކުރަމޭ.

ާއެްއގޮްތވ ާ ާހަމަތަކ އި،ާުއސޫލުތަކ އި ާއަުޅަގނޑުމެްނާޑިމޮކްރަީސގެ ގޮތެްއގަިއކަމަށް

މެންބަރުނ9ާާްމެންބަރުންނ7ާާޭކޮމިޓީގަިއާތިބީާާގޮތުގެމަތީންާޤަބޫލުކުރަންާއެަބޖެހޭ.

ާބޭނުންވ ާ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރަނީއޭ. ާކަންތައްަތއް ބޭނުންވ ހ ގޮތަކަށް

ާެއބަޖެހޭ ާދިމްޤްާވ ހަކަައކީ،ާައޅުަގނޑުމެން ާމިިކޔ  ާވެއްޓަށްާސިޔ ސީގޮތުންނ އި ރ ތީ

ާ ާއެބަޖެހޭ ާޤަބޫލުކުރަން ާފުދެން. 9ާާތަޞައްރަފު  1255ންގެާމެންބަރ7ާުމީހުން

ާ 9ާާކޮމިޓީއެްއަގއި ާއަޣްމީހުން ާއަޣްލަބިއްޔަެތއްަކން.ާއެ ާއެއީ ލަިބއްޔަތުްނާތިބެޖިއްޔ 

ާއަުޅގަ ާއިޙްނިންމ ގޮތަށް ާރުހުނަސްާނުރުހުނަސް ކަން.ާމިީއާޖެހޭތިރ މްކުރަންނޑުމެން

ާވެރިކަްނާ ާއުސޫލުން ާޑިމޮކްރަސީެގ ާިޑމޮކްރަސީއ އި ާމިދައްކ  އަޅުަގނޑުމެން

ާއެ ާމ ނައަކީ. ާތިމ މެންާހިންގުމުގެ ާހަމައެކަނި ާހިތ މަކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ހެންީވމ ،

ާިޑމޮކްރަ ާނުވަތަ ާހ ސިލުނުކުރެވުނީމ  ާކަންަތއްތަެކއް ާވަކި ާުއސޫލުންާބޭނުންވ   1260ސީގެ

ނިމިގެންދ ާކަންތައްތަަކކީާމަިއނޯރިޓީންާބޭނުންވ ގޮތަށްާުނވ ީތާއެކަމަީކާެއއީާަބޔަުކާ

ާއޮ ާމީހަކަށް ާނުވަތަ ާނަގ ލަން ާއަބުރު ާގެއްުލވ ލަްނާމީހުންގެ ާފުރުޞަތެއް ންނަ

ާޒުވ ނުްނާ ާތަޢުލީމީ ާިތބި ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާނުވަތަ ާކަމެްއކަމަށް ޤަސްދުގަިއކުރެޭވ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަދެއްކުމަކީ ާޖަރީމ އެއްގޮތަށް ާބަޔަުކާހިންގި ާކުރުމަށްޓަކައި މަގުމަތި

ާބަލައިާ ާަރްއޔިތުން ާދިވެހި ާއަިދ ާކަމެއްނޫން. ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާމިއީކީ  1265ގަންނ ނެާހިތުން
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ާއެއްެވސްާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ކަމެއްެވސް

ާފޮނުއްވ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުވަތަ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާނުވަަތ ާސަރުކ ރުން ޙ ލެއްަގއި

ާމަ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާރުހުންނަންފުޅަކީ ާއެއަށް ާނޫނޭ ާނަމެއް ދޭކަށް.ާޖުބޫރުވ 

ާކޮމިޓީައކަ ާމަޖިލީހުގައި ާެއއ7ާާީށް ާމ ނައަީކ ާއޭެގ ާެނީގމަ ާކޮމިޓީެއއް މެންބަރުންގެ

ާ ާތަމްސީލުކުރ  ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމިތިބި ާމަޖިލީހުގެ  1270މެންބަރުންގ7ާާެރައްޔިތުންގެ

ާހުށަހަޅުއްވައިިފާ ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީއެކޭ.

ާއަ ާހުށަހަޅައިގެން ާނަންތައް ާމި ާފްލޯރއަށް ާބަހުސްކުރަން.ާމިމަޖިލީހުގެ ލުން

ާއުސޫލ ިއާ ާމިމަޖިލީހުގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާބޭުނންވަނީ، ާދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ާކިހިެނއްތޯޭއާ ާވ ހަަކދައްކަނީ. ާމިގޮތަށް ާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީޭއ ާއުސޫުލ ޑިމޮކްރަސީެގ

ާުކއްިލއަކަށްާ ާތެދުެވވަަޑއިގެން ާބޭފުޅަކު ާއެންމެ ާތެރެއިްނ  1275އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދަންނަވަނީ....

ާ

ާއިބްރ ހީމްާާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފަރެްސމ ތޮޑ  ާނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭ

ާާމުއްޠަލިބް.

ާ1280 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިމަޖިލީހުގެާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާނެގީ ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަަކެއއްާާބްާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލި ާޑިމޮކްރަސީެގ ާއެންމެފުރަތަމަ. ާިއސްލ މްދީން ާއިންނ ނީ ާމެއިންޑޭޓްަގއި

ާފުރަތަމަވެސްާާއިސްލ މްދީނުގެނީންނ ނެ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެންމެ ާއިންނ ނީ.ާއިސްލ މްދީން  1285ކުރިއަށް

ާނުކުތ އެްއާ ާނިޒ މީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާޤ ނޫނެއްގަިއވެސް. ާހުރިހ  އިންނ ނީ

ާާމިނެގީ ާދައްކަވ ނީ ާވ ހަަކ ާއެޑިމޮކްަެރަސީގެ ާވ ހަަކާއިސްލ މްދީނުގަިއ އޮންނަގޮތަށް

ާދައްކ ވ ަފއޭާޭއގެފަހުންނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެަެރިާރަީއްސ.ާ

ާ

ާ1290 

ާމުއްޠަލިބަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  އަޅުަގނޑު

ާއެއްފަހަ ާތިވިދ ުޅވިާއަދި ާނުކުތ އެްއަގއި ާނިޒ މ ބެހޭ ާދެންމެ ާފުރުޞަތުއަުރވ ނަން ރު
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ާރިޔ ސަުތެގާ ާގުޅިގެން ާކަންތަކަކ  ާމިހިނގަމުންދ  ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ވ ހަކަފުޅު

ާތިއެދިވަޑަިއގަންނަވ ާ ާނިންމުމަށް ާވަކިގޮތެއް ާރިޔ ސަތުން ާއަދި ސަމ ލުކަމަށް

ނޑަށްާމުިޅންާފަހުއަާވުމަށް،ނުކުތ އަކީާކޮަބއިތޯާސ ފުކޮށްަލދެއް  1295ާމްނުވެގެން.ާުޅގަ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާފޭދޫާާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާެނގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާޑިމޮކްރެީސއަށްާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާިވދ ޅުވީ ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި  1300ާާދ އިރ ގެ

ނޑުާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާވ ަހކަދެްއކެިވއިރު ނޑު ާއަުޅގަ ާތަބ ވ ންޖެެހއޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ާއިސްމ ދީނުގެ،ާ ާއެަބޖެހޭ. ާބުނަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަސް ާަޙއްޤު ވ ހަކަދެްއކީ

ާނިގުަޅއިގަތުްނާ ާޙައްޤު ާމީހެއްެގ ާއެހެން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޙައްުޤގައި އިސްލ މްދީނުގެ

ާޖަ ާބޮޑު ާވަރަށް ާއޭގެފަހުންނޭ.ާއެއީ ާައންނ ނީ ރީމ އެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާޑިމޮކްރެީސއެއް

ާދެއްކެވިާ ާމެންބަރު ާއެޢިްއޒަތްތެިރ ާއަޅުަގނުޑ، ާއެބޭފުޅ އަށް  1305އެހެންވީމ ،

ާއެތަންޮކޅުާ ާވިދ ޅުވީމ  ާތަބ ވ ށޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޑިމޮކްރެީސއަްށ ވ ހަކަފުުޅގައި

ާސް.ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލީ.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީ

ާ

ާ

ާމެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  1310ޝުކުރިއްޔ 

ާނެތް.ާ ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ާނުކުތ ެއއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާނެންެގީވ ާމުއްޠަލިބް އިބްރ ހީމް

ާތިވި ާނިންމ ލައްވަުމން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއކަންާއެއީ ދ ޅުވީ

ާރިޔ ސަތަށްާާފ ހަގަކޮށްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންފުޅުީވއޭ. ލައްވަން

ާެއއްާ ާވ ހަކަައކީ، ާބޭުނން ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ އެއްބ ރުލުންދެްއވުމުަގއި

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވެދ ެނއޭ. ާވ ހަކަފުަޅކ ބެހޭގޮތުން ާދައްކަވ   1315މެންބަރަކު

ާނުކުތ އެ ާޖަވ ބުދެްއވުމަްށާނިޒ މ ބެހޭ ާެއއަށް ާނަންގަަވިއގެން ްއ

ާއެހެންާ ާއެހެންވީމ ، ާހުއްިޓގެންދ ނެ. ާމަސައްކަތް މަސައްކަތްކުަރއްަވއިފިްއޔ 

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާފޭދޫ ާމިއަރުވަނީ ާުފރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ްއޒަތްތެރިާނަހައްދަވ ށޭ.

ާމީާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަްށގެންދެވުމަށް.ާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހު
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ާ1320 

ާބަދަލެްއާާރ ގެާމެްނބަރުާފޭދޫާދ އިާ ާވ ހަކަައކަށް ާަދއްކ  ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާހަމައެއ އެުކ،ާާމީާވ ހަަކދެއްެކވުން:ންާފަހުާއަލްޙ  ާދެން، ާނެންގެވިޔަްސ. ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާއިނގޭތޯ ނ ންނ ނެ

ާވ ަހކައަ ާިޑމޮކްރެސީގެ ާވ ހަކައ އި ާއިސްލ މްދީނުގެ ާބޭނުންވަނީ ްށާދަންނަވ ލަން

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާއެއީ ާަނގަިއގެން. ާނުކުތ އެއް ާނިޒ ީމ އެއިޝ ރ ްތކުރެްއވީ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުައސ ީސގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެބަޖެހޭ  1325ޤަބޫލުކުރަން

ާއެކަމަށްާ ާވެިރކަންކުަރންޖެހޭނެކަން. ާއުސޫލުން ާޑިމޮކްރެސީެގ މިޤަބޫލުކުރ 

ންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިމަޖިލީހުންާއެއްބ ރުލުންދޭންޖެހޭނެކަން.ާއިހަވަ

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާމިމަޖިލީހުންާهللا ާމަސަްއކަތަށް ާޑިމޮކްރެީސގެ ވިދ ުޅެވއްޖެ

ާމިހުރަސްއަޅަނީާ ާމަސައްކަތަށް ާހިނގ  ާއުސޫލުން ާޑިމޮކްރެީސެގ ހުރަސްއަޅަނީއޭ.

ާބުނުން،ާ ާބުނ  ާމެންބަރުންަކމަށް ާނިސްބަތްވ  ާޑީ.އ ރް.ޕީއަްށ  1330މިމަޖިލީހުގައި

ާޑީ.އ ރް.ޕީއަްށާާއަޅުަގނޑު ާއެކަނި ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާިމތަނުގައި ލަުދގަނޭއެބަ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދެން ާއެހެންވީމ ، ާމިވ ހަކަދެއްކީ. ާތެދުވެ ާމީހަކަށް ނިސްބަތްވ 

ާ ާމިކޮމިޓީގެ، ާުއސޫލުން ާިޑމޮކްރެސީގެ ާމިވ ހަކަދައްކަނީ ގެާމެންބަރުނ7ާްމެންބަރުން

ާންނޭާމިއުޅެނީ...ޖަމްނުކުރެވިގެކޮމިޓީއަކުންާނިމުނުގޮެތއްާހަ

ާ1335 

ާޝިފ ޤްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެދުދ އިރ ގެ ާފުވަްއމުލަކު ާނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭ

ާމުފީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1340 

ާކޯފ އިސްކުަރްއވ ާފުވަްއމުލަކުާމެުދދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާވަރަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީްސ، ާފަިއާޢިއްޒަތްތެރި

ާރިޔ ސަތުްނާާޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާިވދ ޅުވުމަށް ާެއވިދ ުޅވި ާގޮްނޖައްސަވ ަފއި ާރިޔ ސަތަށް މަޖިލީހުގެ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދެރަެވއްޖައިން. ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވިދ ޅުނުީވތީ ާެއއްެޗކޭ އެްއވެސް

ާއެވިދ  ާފަޙުމީ ާމެންބަރު،ާއަލްޙ ން ާޢިްއަޒތްތެރި ާިނޒ މީާރައީސް،ާވ ހަކަދަްއކަވ  ޅުވީ

ާނުެގންނ ނަމޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބަދަލެއް ާވ ަހކަައކަށް ާތިމަންނަގެ ާެނގިަޔސް  1345ނުކުތ އެއް

ާނުކުތ އެއްާ ާނިޒ މީ ާދަށުން ާނުކުތ އެއްގެ ާނިޒ މީ ާހީވަީނ ާއަުޅަގނޑަށް ރައީސް،
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ާވަިކގޮތަކަްށާ ާރިޔ ސަތުން ާރައީްސ، ާފ ހަގަކުެރިވ މިތ ގައި

ާއެގޮަތކަ ާމެންބަރަކުާނިންމަވައިފިކަމަށްވަންޏ މުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ަހކަދައްކ  ށް

ާމިސުލޫީކާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ، ާކަންނޭނގެ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ

ނޑ ާމުޅިންާޚިލ ފުކަމެްއކަމަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ  1350ާމިންގަ

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއ ެދ، ާޝުކުިރއްޔ .. ާނުކުތ ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރު ރި

ފ ސްވެއްޖެ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަކަށްާޤަބޫލުކުރެވޭކަށްެނތް.ާއެއީާފޭދޫާދ އިރ ެގާ

ާގޮންޖެއްސެިވކަމަކަްށާ ާރިޔ ސަތަްށ ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުގެ  1355ޢިއްޒަތްތެރި

ގެމަނަފުށީާނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަޅުގަާ

ާމްާއަޙްމަދުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ ދ އި

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1360 

ާމިމެންބަރުންާާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާައޅުަގނޑުމެން .`ާ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދަށުންާާވ ހަކަދަްއކަންީވގޮތުގެާމްާައޙްަމދުާވ ހަކަެދއްކެުވން:އިލްހ  ާނިޒ މެއްގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ުއސޫލަކ 

ާނަމަވެްސ،ާ ާރައީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަވަހަށް ާވަރަްށ ވ ހަކަދަްއކަންީވގޮތެްއ

ާމިހ ރުާ ާރަނގަޅު. ާަވރަށް ާދެއްަވއިފިްއޔ  ާއެކުލަވ ލ ފައި ާނަމަވެސް މިމެންބަރުން

ާހި ާެއވ ހަކަ ާހަަމ ާނޭނގޭތީ. ާވ ަހކައ  ާނުދަްއަކންވީ ާވ ހަަކއ އި  1365ތަށްއެރީާދައްކަންީވ

ާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާބައެއްާބޭފުޅުންނަށްާއެނގޭނީާދައްކަންޖެހޭާވ ހަކަވެސް.ާ

ާ

ާ

ާޤަބޫލުކުނުކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއްަކމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާގަވ އިދުަގިއ  1370މަޖިލީހުގެ

ނޑުގެާވ ހަކަފު ާއެއޮިނގަ ާއެހެްނވީމ ، ާއޮންނ ނެ. ާިމހ ރުވެސް ޅުދަްއކަވަްނީވގޮތް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާގެންދެވުމަށް ާދައްަކވަުމން ާވ ހަކަފުުޅ ތެރޭގައި
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ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާއިަހަވންދޫ ާނުކުތ އެްއ ނިޒ މ ބެހޭ

ާއަށް.ާهللاޢަބްދު

ާ1375 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިނެީގާާހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާއި ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާދެއްިކާވ ހަަކއ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު އަޅުަގނޑުާެދއްކިާވ ހަަކއަށްާރައްދުދިނުމުގެގޮތުންާނޫނީާައުޅގަ

ާގެންދަވ  ާވ ހަކަދައްކަަވމުން ާމިހ ރު ާދ އިރ ާގުިޅގެން ާމެންބަރުާފޭދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި  1380ގެ

ާމީާވިދ ޅުވިާވ ހަަކާއެއީާރަނަގޅަށްާވިދ ުޅވިާވ ހަކަެއއްނޫން.ާއަލްހ ންާފަހު

ާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރު...ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1385 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ާ

ނޑުާދެންނެިވާާރުާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންބަާ ަިއްޔ ާވަރަށްާރަނގަޅު.ާއަުޅގަ ާއެވ ހަަކާދަންނަވ ލަންާފުރުަޞތުދެއްވި

ާއެްއޗެއްާަރއްޔިތުންނަށް...ާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު

ާ1390 

ާ

ާގެންަދވ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ާމެންބަރަކު ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާނަންަގަވއިގެްނާވ ހަކަފުޅ ބެހޭގޮ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާރައްދުެދއްވުމަށް ތުން

ާއިލްތިމ ސްކުރަންާ ާތަކުރ ރުޮކށް ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާނުދެއްެކވުމަށް ވ ހަކަފުޅު

 1395ާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ާ

ާމިވ ހަކަާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއެގޮަތކަށްެވސް ާއިނގޭތޯ.ާާ...ގޮތަކުންނޫން ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން
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ާެއީއާާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާއަްޙމަދުާޢަްބދު ާވިދ ުޅވީތީ ާވ ހަކަ ާދެްއކި ާއަޅުަގނޑު ާއޮޅުްނއަރ ގޮަތށް  1400ރައްޔިތުންނަށް

ޙަޤީޤަތެއްނޫން.ާއެއީާމަޖިލީހުަގއިާދައްކ ާވ ހަކަ،ާަރއްޔިތުންަނށްާއަޅުަގނޑުާދެްއކިާ

ާވ ހަކަދެްއކު ާއޮޅުންއަރ ގޮތަށް ާނިޒ މ ބެހޭާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގެ ާެއއީ މުން

ާމައްސަލައަކަްށވ ތީާެއވ ހަކަާަސމ ލުކަމަށްޓަކައިާދެންނެވީާއިނގޭތޯ.

ާ

ާ1405 

ާމިހ ރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުނުކުރަން. ާނުުކތ އެއްކަަމކަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔ .

ާދ އިރ  ާފޭދޫ ާމިއަރުވަނީ ާމެންބަފުރުޞަތު ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަހުގެ ާއަލްހ ން މީާރު

ާވ ހަކަފުޅުާނިންމަވ ލެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާއިނގޭތޯ.ާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާނޫނޭ ާއަުޅަގނޑެއް ާމިދައްކަނީ ާވ ހަކަ ާއޮޭޅގޮަތށް ާރަްއޔިތުންނަށް  1410ާއ ދެ،

ާނިމިާމީާވ ހަަކދެއްެކވުން:ންާފަހުާއަލްޙ  ާހިނގ  ާކަންތައްތައް ާުއސޫލުން ާިޑމޮކްރެސީގެ ާއޮޭޅގޮތަށް ފަިއާރައްޔިތުންނަށް

ާިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ ާ ާސަރުކ ރަށް ާމިވ ހަަކދައްކަނީ ާއޮޭޅގޮތަށް އޮްއވ 

ާއިނގޭޯތާ ާއެކަިނއޭ ާއަުޅަގނޑު ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިކޮމިޓީންާ ާވ ހަކަތަކ އި ާމިދެއްކެވި ާތިޔަބޭފުޅުން ާމިދަްއަކނީ. ާމިވ ހަކަ މިތެދުވެގެން

ާއިން ާއޮތް ާމީހަކ ާނިންމަވ ފައި ާވަކި ާއަުޅަގނޑުމެން ާފ ޑުކިޔ  ާނިންމުމަށް  1415ޞ ފުެވރި

ާމެންބަރުންގޮތަށްާ ާނިސްަބތްވ  ާޑީ.އ ރް.ީޕއަށް ާޖަްއސ ލަިއގެްނ ޒ ތީގޮތުން

ާބޮޑު ާބޮލުގައި ނޑުމެްނެގ ާއަޅުގަ ާތުހުާނިންމިކަމަށް ާއެ ާއަުޅވ  ާބަދުނ މެއް މަތުާދޮގު

ާހިތ މަކުރ ކަެމއް ާއަޅުަގނޑު ާމަަސއްކަްތކުރުމަކީ ނޑުާއަޅުވަން ާއަުޅގަ ާތަކުރ ރުކޮށް .

ާއިޙްތިރ މްކުރަމޭ.ާ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާނިންމުމަށް ާނިންމެވި ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވަން

ާވެރިކަްނކުރުމުެގާ ާހެޔޮ ާމިވެރިކަންކުރުމުެގ،  1420އިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެވެސްމެއޭ.

ާމައިނޯރިޓީއަްށާ ާަޢމަލުކޮށް ާއެއްގޮތަށް ާނިންމުމ  ާނިންމ  ާއަޣްލަބިއްޔަތުްނ އުސޫލަކީ

ާމަށްާއިޙްތިރ މްކުރަންާދަސްކުރުން...މިކަ

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1425 

ާތަކުރ ރުޮކްށާާފޭދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިލްތިމ ސްކުރަން، ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،
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ާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަާމީާވ ހަަކދެއްެކވުން:ންާފަހުާއަލްޙ  ާސަރުކ ރަްށ ާމިކަންާއިލްތިމ ސްކުރަން ާމެންބަރުން ންނަވ 

ާބޭކ ރުގޮުތގަިއާ ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާތަކުރ ރުނުކުރަްއވަން. މިގޮތަށް

ާނަންގަވ ނުލެްއވުމަށް.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ1430 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިހިސ ބުންާވުމ 30:10ާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅަގނޑުމެން އެކު

ާުޓގެާހުސްަވގުތުކޮެޅްއާނަގ ނަން.ާވަްއސަލ މުޢަލައިުކމް.މިނ10ާެ

ާ

ިށ77:03ާްނ70:37ާާްންޓަވަލްާއާާ

ާ1435 

ާއަޅުގަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިއަްށގެންދަން. ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިހ ރުާ`. ނޑު

ާ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާދ އިރ ގެ ާމުޙަންމަދުާޢިްއޒަތްދ ްނދޫ ާމެންބަރު ާތެރި

ާއަށް.ާރިޔ ޟް

ާ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ1440 

ާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒް ާމެންބަރަކ368ާާުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކޮމިޝަނަށް ާއިލެކްޝަން ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާރައީސު ާމަޖިލީހަށް ާމިޢިްއޒަތްެތރި ާފޮނުްއވިާޢައްޔަންކުރުމަށް ލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާިމއަދުާ ާކުރެވި ާމިމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާނިމި ާމަރުޙަލ ގަިއ ާކޮމިީޓގެ ނަންފުޅެއް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާރައީްސ،ާބަެއއް ާބަޙުސްކުރަމުްނާމިދަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާތިއްބެވި ާމިކޮމިޓީގަިއ ާޚ އްޞަކޮށް، ާއަދި ާވ ހަކަފުޅުން  1445މެންބަރުންގެ

ާއެންމެާމެން ާކަންބޮޑުވޭ. ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅުްނ ބަރުންގެ

ާމަސައްކަތްކުރަމުްނާ ާކޮމިޓީން ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ފުރަތަމަކަމެއްގެގޮުތަގއި

ާއެބައިނގޭ.ާ ާމިރިޕޯޓުން ާމަސައްކަތްކޮށްފަިއވ ކަން ާމިކޮމިޓީން ާޚިލ ފަށް އަންނަގޮތ 

ާބަދަލުވެފައިާ ާފޯިމއުލ  ާމ ކްސްދިނުމުގެ ާސ ފުކޮށްާއެއީ ާއަޅުަގނުޑ އޮތްކަްނ

ާނ އިބުާ ާބޭފުޅަީކާމިކޮމިޝަނުގެ ާަރއީސް،ާމިޢިްއޒަތްތެރި  1450ދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާހޮވިއިރުގަިއާ ާއެޮކމިޝަނަށް ާކުރީގައި ާމެންބަރަކު ާމިޢިއްޒަތްެތރި ާއަދި ރައީސްކަމ 

ާއަޅުަގނޑުާ ާޙައިިސްއޔަތުން ާމީހެއްގެ ާބަިއވެިރވި އެކޮމިޓީަގިއވެސް

ާޢިއްޒަތްތެިރާމިބޭފުޅ އ  ާބައެއް ާއެހެންނަމަވެސް، ާަޝއްެކތްނެތް. ދޭތެރޭގައި
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ާަބއެއްާ ާަސބަބުތަކަށްޓަކައި ާސިޔ ސީ ާފަދައިން ާިވދ ޅުވި ާވ ހަކަފުޅުަގއި މެންބަރުންގެ

ާއެބަޖެހޭާ ާހިތ މައ އެކު ާމިއަދު ާނިމިގެންދ ކަން ާކޮމިޓީތަުކަގިއ  1455ކަންތައްތައް

ާހަމަ ާވ ހަކަ، ާޑިމޮކްރެީސގެ ާއ ދެ، ާވ ހަަކާދަންނަވަން. ާކަންކަންކުރ  ޔ އިންޞ ފުްނ

ާއިލެކްޝަންްސާ ާކުީރގައި ާދައްަކަވއިފި. ާވ ހަކަފުޅު ާމަޖިލީހުގައި މިޢިއްޒަތްތެރި

75ާކޮމިޝަނަށްާޢައްޔަންކުރުމަށްާކޮމިޓީއިންާރިޕޯޓްކޮށްާވ ހަކަުފޅުާދެއްެކވިާުދވަހުާ

ގައިާދެކެވުުނާމ ކްސްއިންާމަތިާލިބުނުާބޭފުޅުންނ ާދޭތެރޭގައިާމިޢިއްޒަތްތެިރާމަޖިލީހު

ާލިެޔވިފަިއވެްސާ ާަޔއުމިއްޔ ގައި ާއެ ާއަދި ާއެބަހުރި. ާހަނދ ން ނޑު ާއަުޅގަ  1460ވ ހަކަ

ާފެންނަންާ ާވޯޓުެދއްިވގޮްތވެސް ާބޭފުޅުން ާދެއްެކވި ާެއވ ހަކަުފޅު ާއެދުވަހު އެބަހުރި.

ާވަރަށްާ ާއެކަށޭނަ، ާަކމަށް ާވަރަށް ާޤ ބިލު، ާވަރަށް ާއެބޭފުޅުންަނކީ ާއެބައޮތް. މިއަދު

ަުޅުދެއްެކވީ.ާނަމަވެސް،ާވަކިާިހސ ބަކުންާކޮށްޓ ލ ފައިާޒިންދ ރުާބޭފު ޅުންގެާވ ހަކަފު

ޭލންޑްާގިޕެކޭ.ާއެހިސ ބުންާރަތް.ާއެވެސްާޑިމޮކްރެސީ.1ާާވިދ ޅުވީާބަލަ،ާނޭނގޭހޭާ

ާެވގެންދިަޔާ ާއިހަކަށްދުވަހު ާދ ދި ާހަމަ ާމިއީ ާއިންޞ ުފ. ާހަމައ އި  1465އެވެްސ

ާވ ހަކަ، ާޑިޮމކްރެސީގެ ާއެހެންވީމ ، ާމިބީދައިންާާކަންތައްތައް. ާިއންޞ ފ ، ހަމަޔ އި

ާމަސަްއކަތްކުރަމުންާ ާކޮމިޓީތަކުަގއި ާމިމަޖިލީހުގެ ާނެތް. ވ ހަކަދަްއކަވ ެނކަމެއް

ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާއަންަނގޮތް ާނިމިގެން ާކަންކަން ާމަޖިލީހުެގ ާއަދި އަންނަގޮތ 

ާއެބަހުރިާ ާހަނދ ން ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަހުރި. ފެންނަން

ާޢިއްޒަތްތެިރާރައްޔިތުން ާބައެްއ ާމައްސަލަެއއްަގިއ ާދިމ ވި ާިމހެން ާމަޖިލީހުގައި  1470ެގ

މެންބަރުންާއެދުނުާމ ކްސްާޝީޓްާމަޖިލީހުގެާފްލޯރއަށްާެގންނަން.ާއެދުވަހުާއެކަްނާ

ާބަލަން.ާ ާއެކަން ާެއބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާކުރެއްވީ. ާރިޔ ސަތުން މަޖިލީހުގެ

ާ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާބަލަންޖެހޭ ާކޮމިޓީތަކުަގިއާއެކަން ާމަޖިލީހުގެ ސަބަބަކީ،

ާމިއޮތީާ ާއުސޫލު ާޮޕއިްނޓްދޭ ާބަދަލުވެފައި. ާމިއޮތީ ާއަންަނގޮްތ މަސައްކަތްކުރަމުން

ާއެއީާ ާބަލަން. ާހުރިގޮތް ާމ ކްސްދީފައި ާބޭނުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،  1475ބަދަލުވެފައި.

ނުޑާމިމަޖިލީހުގެާކުރީގަިއާކަންކޮްށފައިާއޮްތގޮތެއް.ާެއކަންާނުކުެރވޭނެކަ މަކަށްާއަުޅގަ

ާހުށަހަޅަންާ ާއަޅުަގނުޑ ާަރއީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންީވމ ، ާނުކުރަން. ޤަބޫލެއް

ާއެކަންކޮށްދޭން.ާ

ާ

 1480ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ

ާބަޙުސްކުރުމަާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާމަޖިލީހުގެ ާކަންކުރަްއވ ގޮަތކީ ާރަީއސް،ާމަނިކުފ ނު ާށްފަހުާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޅުަގނުޑާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒް ާކުިރައށްދ ނެކަމަށް ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ވޯޓަކަްށއެހުން.

ާިތޔަާ ާނަޞޭހަތަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއޮތީ، ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން.

ާަކންތައްތަކުަގއި، ާބައެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ާމެންބަރުންނަށް،  1485ގިނަާާޢިއްޒަތްތެރި

ާދޫކޮށްލަމ ާ ާޕ ޓީލައިން ާވިސްނުން ާސިޔ ސީ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ކަންތައްތަުކގައި

ާހިނގ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާކޮމިޝަނަށްާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާިއލެކްޝަން ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ

ާޢަާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާފޮނުިވާމެންބަރުން ާހަވ ލުކޮށް ާމައްަސލަ ާއަޅުަގނޑުމެން  1490އްޔަންކުރުމަށްޓަކައި

ނޑުމެންނަކީާ ާއަޅުގަ ާއޮީތ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާރިޕޯޓ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީގެ

ާއަދ ކުރުމަްށާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާހުރި ާހަވ ލުކޮށްފައި ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ރައްޔިތުން

ާމަ ާއެފަދަ ާއަދި ާނުވ ނެއޭ. ާބަޔަކަށްވެގެެނއް ާޒިންމ ދ ރުކަންާފަސްޖެހޭ ސައްކަތް

ާުނވ ނެއޭ.ާ ާެވގެންނެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަަޔކަށްވެސް ާެއކަންކުރ  ކުޑަގޮަތކަށް

ާފެންނަގޮތުންާ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާމަންޒަރުަތއް ާިމއަުދގެ ާަރއީސް،  1495ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަޖިލީހުގެާ ާހަމައެކަނި ާފެންނަނީ ާކަންތައްތައް ާބުަރވެގެންދ  އެއްފަރ ތަކަށް

ާއިދ ރ އިްނވެްސާކޮމިޓީތަކަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާރިޔ ސަތުންނ  ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ނެއް

ާނުވަތަާ ާމައިނޯރިޓީ ާމިދަންނަވަނީ ާމިހެން ާއަޅުަގނޑު ާފެންނަމުން. މިކަންތައްދަނީ

ާކުރަމުންާ ާކަންކަން ާދޫކުަރްއވަިއެގން ާގޮިޅގޮޅިތަްއވެސް ާމަޖިލީހުގެ ާޕ ޓީއަށް މެޖޯރިޓީ

ާއޮތް ާފުޅ ވެފައި ާނިޒ މް ާޕ ޓީ ާދަންނަވ ނީ.ާާގެންދަވަނީ ނޑު ާައޅުގަ  1500މިންވަރުންނޭ

ާނޫނީާ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާއ ކަމަކަށްުނވޭ. ާއެހ  ާިމކަން ާައޅުަގނޑަކަށް އެހެންވީމ ،

ާކުރިއަށްގެންިދއުމަށްާ ާކަންތައްަތްއ ާބޭނުންގޮތަކަށް ާރިޔ ސަތުން މަޖިލީހުގެ

ާމެންބަރު ާކުރުްއވަނީ.ާމަޖިލީހުގެ ާއެކަންތައް ާއެފަރ ުތން ާއޮތީތީވެ ންނަށްާއެފުރުޞަތު

ާކަންަތއްތަްއާ ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާއެބޭފުޅުން ާއޮތީތީވެ ާމެޖޯރިޓީ ާކޮމިޓީތަކުގެ މަޖިލީހުގެ

ާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާދަންަނވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާމިއީ ާއެހެންީވމ ، ާގެންދަވަނީ.  1505ކުރަމުން

ާހަރުދަނ ކަމ އިާ ާނިޒ މުގެ ާޕ ޓީ ާކަންތައްތަކުަގއި ާގުޅިަފިއާހުރި ާމަޞްލަޙަތ  ޤައުމުގެ

ާޯއގަ ާއެޕ ީޓެގާއެޕ ޓީެގ ާއޮްތގޮތަށް ާމެޖޯރިީޓ ާއެޕ ީޓގެ ާބަލ ފައި ނަިއޒޭޝަންއަްށ
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ނިންމުންތަކ ާއެއްގޮތަށްާކަންަތއްތައްާގެންިދޔައަްސވެސްާމިފަދަާކަންތައްތައްާމިހެންާ

ާކަންތައްތައްާ ާފިކުުރުކރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިވސްނ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނިންމ އިރު

ާމި ާމިދަންނަވަނީ ާައޅުަގނޑު ާމެންބަރުންާއެބަހުއްޓޭ. ާމުޢައްސަސ އަކަށް  1510ނިވަން

ާއެއީާ ާމެންބަރަކީ ާއެިވދ ޅުވ  ާމިހ ރުވެސް ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާވ ހަކަ. ނަޑއަޅ  ކަ

ާއެބަ.ާ ާހަނދ ންކުރަންޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާަރއީްސކަންވެސް ާނ އިބު އެކޮމިޝަންގެ

ކުީރަގއިާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާީމހަކުާކަމަކަށްާޤ ބިލުާނޫނޭާބުނ އިރުަގއިާމީގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާީކއްވެޯތވެސް ާޤަބޫލުކުރެއްވުނީ ާޤ ބިލުކަމަށް ާއެކަން ާމަޖިލީހަށް އޮތް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ާއެބައުފެދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިފަދަ ާސުވ ލު ާމިއަދު  1515ހިތަށް

ާވިސްނަންޖެހެނީާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާބޮޑަށް ާވިސްުނމަށްވުރެ ާޕ ޓީ ކުރ އިުރގައި

ާޤައުމު ާހުރިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމަޞްލަޙަތު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާމަޞްލަޙަތ  ގެ

ާޕ ޓީތަކ ާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާދޭތެޭރގައި. ކަންތައްތަކ 

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާމިކަންތައްތަކަީކ ާވިސްނުމ  ާމެންބަރުންގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާއެންމެ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެދޭގޮތަށް،  1520މެންނަށްާއެންމެ

ާވ ންވ ނީ.ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަޔަކަށޭ ާނިންމ  ާކަްނކަން ާފައިދ ހުރިގޮތަށް އެންމެ

ާމިހ ރުާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަމިއ ެއކު ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެްނގެާ ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުއަސ ީސިއން ާމިގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާލ ިޒމްކޮށް ާމިހ ބޮޑަށް ާމިހ ާމައްޗަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއޮްތކަމެއް ފައި

ާމުސްތަޤްބަލުގައިާ ާގެންދ ކަމަށްަވންޏ  ާމިހެން ާމިަކންކަން  1525ޒިންމ ދ ރުކުޑަގޮެތްއގައި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމ ، ާކުރިމަތިވެދ ނެއޭ. ާދަތިތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާނުވުން. ާމިގޮތަށް ާމައްސަލަތައް ާމިފަަަދަ ާކުރިއަށްއޮތްތަުނގައި އަދިާާއުންމީދުކުރަނީ

ާމިތ ާ ާޕ ޓީތަްއ ާިސޔ ސީ ާމިޮގވ ލަނީ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނުޑ

ާޖެހިވަޑައިނުގަންަނވ ާ ާމަނިކުފ ނު ާފަރ ތަކަށް ާވަިކ ތަމްސީލުކުރ އިރުަގއި

ާމަނިކުފ ނުާ ާއިދ ީރގޮތުންވެްސ ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާކަންތަްއ  1530ޢަދުލުއިންޞ ފުން

ާއުސޫލު ާހަމަހަމަ ާކަންތައްތަަަްއ ާޢިއްޒަތްތެިރާކުރަްއވަންޖެހޭ ާއަދި ާކުރައްވ ށޭ. ން

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ސަތުގައި ާަދންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ރައީސަށް

ާއުސޫލ ާ ާހަމައ އި ާނެގެމުންދ އިުރގައި ާއެްއޗެހިތައް ާކޮމިޓީތަކ  ާމިފަދަ އިންނަަވއިގެން

ާރައީްސާބ ރުއަޅުްއވ ށޭ.ާމި ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެންދިުއމަށްޓަކައި ާމިކަންތައް ތ ާއެްއގޮތަށް
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ާގިނަާ ާދެޕ ޓީއަށްވުރެ ާމިތަނުަގިއ ާއެބައޮތް. ާމިތ  ާޕ ޓީަތއް ާސިޔ ސީ  1535ތަމްސީލުކުރ 

ާޕ ޓީތަކުގެާނިސްބަތްާމިތ ަގއިާއެބައޮތް.ާހަމަެއއ ެއކުަގއި،ާިއންޑިޕެންޑެންޓް.....

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިތ ަގއި ާމަްއޗަށްާފަރ ތްތަކެއް ާފަރ ތްތަކުގެ ާމިދެންނެިވ ާއެހެންވީމ ،  1540ާއެަބޮއތް.

ާމައްސަލަާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާމިކަހަލަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާނެގޭނަމަ ާމިކޮމިޓީތައް ނިސްބަތްވ ގޮތަށް

ާމައްސަލަތައްާ ާމިނިންމ ލަނީ.ާމިކަހަލަ ާރައީސް ާއަދި...ާިޢއްަޒތްތެރި ާއައިސް މިހެން

ާކުރި ާއިލްޒ މްއެޅުމުެގާމިގޮތަށް ާމިަކހަލަ ާބޮލުގައި ާޕ ޓީއެްއގެ ާވަކި ާއަދި މަތިވެ

ފުރުޞަތުާކުޑަެވގެންދ ނެއޭ.ާެއހެންވީމ ،ާމެޖޯރިޓީާޕ ޓީއަށްާައދިާމައިނޯރިޓީންވެްސާ

ާބަލައިގަންނަގޮތަށްާ ާރައްޔިތުްނ ާމިކުރ ކަމެއް ނޑުެމން ާއަޅުގަ  1545ވިސްނަންޖެހޭނީ

ާީއސް.ާމިކަންކުރެވޭތޯ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާވ ހަކަފުުޅގަިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބަޙުްސގަިއާ ާއިލްޒ މްައޅުްއވ ފައިވ ތީ ާކަންތައްަތކެއްކުރ ކަމުގެ ާވަކި ރިޔ ސަތުން

ާހިސ ބަށް ާދަންނަވަްނޖެހޭ ާެއއްެޗއް ާނަމަވެސް ާމީހެްއގެގޮތުން  1550މިއަދުާާބައިވެރިުނވ 

ާބުނަނީާ ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގައި ާދެކެނީ. ނޑު ާައޅުގަ ާހިނގައްޖެކަމަށް ކަންތައް

ާކޮމިޓީތައްާ ާމަޖިލީހުގެ ާބުނެފައިވަީނ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާނަގ ނެގޮތް. ކޮމިޓީތައް

ާއެޯވޓުތަުކގަިއާ ާވޯޓުދެއްަވިއގެންނޭ. ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ނަގ ނީ

ާރިޔ ސަތަްށާާރިޔ ސަތުން ާމަިޖލީހުގެ ާއެހެންވީމ ، ބަިއވެިރވެފައެްއނުވޭ.

ާދެއްކެިވގެްނވ ނެާ ާވ ހަކަފުޅުަތކަީކ ާތިޔަެދއްެކވި  1555ނިސްބަތްކުރަްއވ 

ާއަދިާ ާނުކުރަން. ާޤަޫބލެއް ނޑެއް ާއަުޅގަ ާހަމަަގއިމުވެސް ވ ހަކަފުޅުތަެކއްކަމަކަށް

ާސޮއި ާޕެޓިޝަންަގއި ާހުށަހެޅުއްވި ާމިއަދު ާމެންބަރު ާފަރ ތުންާޢިއްޒަތްތެރި ކުރަންޖެހޭ

ާއެކަމ ާ ާރިޔ ސަތު ާމަޖިލީހުެގ ާއެީއކީ ާއޮތްކަްނ ސޮއިނުކޮށް

ާނިންމ ފައިވަނީވެސްާ ާރިޔ ސަުތން ާމަޖިލީހުގެ ާެއކަމުގައި ޒިންމ ވ ންޖެހޭނެކަމެއްނޫން.

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާތަްނދޭގޮތުގެމަތީން. ާގަވ އިުދގައި  1560މަޖިލީހުގެ

ާވ ހަކަފުޅުތަކަާ ާވ ހަކަތަެކްއާއެދެއްެކވި ާޤަބޫލުކުރ  ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ކީ
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ާކެނދިުކޅުދޫާ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ނޫންކަމުގައި

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ އަށް.ާ

ާ

ާފުރަާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ   1565ާަތމަވެސް

ާޤ ބިލުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޢީސ  ާވަރަށް ާކޮމިޓީއަކުން ާހިމެނުނު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކޮމިޓީެއއްަގއި، ބޭނުންވަނީ

ާހިމެނުނުާ ާއަޅުަގނޑު ާހިތ މަކުރަމޭ. ާއަޅުަގނޑު ާފެއިލްކޮށްީލތީ ާޒުވ ނަކު ތަޢުލީމީ

ާމިކޮމިޓީީވކަމު ާކޮމިޓީއަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާކުިރާމިކަހަލަ ާމިކޮމިޓީަގއި ަގއިިވަޔސް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވަީޒފ ގެގޮތުން ާއަދ ކުރަމުންައއި ާމީެގކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ މަސައްކަތަކީ

ނަޑކަށްާ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަަތަކށްވީތީ ާއެްއގޮތް ާވަރަށް ާމަސައްކަތަކ   1570ކުރަމުންދިޔަ

ާޤ ބިުލކަމ  ާއެބޭފުޅ އަށް ާދަންަނވަން. ާވ ހަަކވެސް ާެއކަންނުވ  ާއ ކަމަކަްށ ާމުޅިން

ާުސވ ލުތަކަްށާ ާއެބޭފުޅ އަށްކުރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާތަޖުރިބ އ ބެޭހގޮތުން އެބޭފުޅ ގެ

ާވަރަްށާ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުތައް ާދިން ާެއއިންަޓވިުޔގަިއ އެބޭފުޅ 

ާ ާނުކުެރވެޭއ ާޤަބޫލެއް ނަޑކަްށ ާއަުޅގަ ާފުރިހަމައޭ. ސަބަބެްއާއެްއވެްސ

ާފެާ ާއެބޭފުޅ  ާމިކޮމިޓީން ާސަބަބެްއާއިއޮންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް، ާެއއްވެްސ  1575ލްވ ންޖެހޭނެ

ާ ާއަޅުަގނޑަކަށް ާނުކުރެެވއޭއޮންނަންޖެހޭނެކަމަކަށް ާއެހެންނޫނަސް،ާމިހ ރުާޤަބޫލެއް .

ާއިލެކްޝަންާ ާއޮތް ާާމިރ އްޖޭގައި ާަހއިސިްއޔަތުންާކޮމިޝަންގައި ާަރީއސެއްގެ ނ އިބު

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާައޅުަގނުޑ ާއަދި ާބޭފުަޅަކށްވުމ އި ާމަސައްކަތްކުަރއްވ 

،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާތ ރީޚުަގއިާއެްނމެާފުރިހަމައަށްާމަސައްކަތްކުިރާއެބޭފުޅުންެގާޒިންމ 

ާހަ ާއިލެކްޝަްނާއެބޭފުޅުންނ  ާއެ ާއ ދ ކުރި ާފުރިހަމައަށް ާއެންމެ ާިޒންމ   1580ވ ލުކުރެވުނު

އެބޭފުޅ ގެާމަސައްކަތ ާދޭތެޭރގަިއާ،ާވީހިނދުންގެާނ އިބުާރަީއސަކަްށާއެބޭފުޅާ ކޮމިޝަ

ާޅުަގނޑުމެންނައަ ާސުވ ުލ ާމިހ ހިސ ބަށްާށް ާޮޕއިންޓެއް ާއެއްވެސް އުފެދޭނެ

ާއަ ާއޮތްކަމަްށ ާމިބޭފުޅ ާދޫކުރައްވ ަފއި ާޤަބޫލުނުކުރެވޭހިނދު، ނޑަށް ޅުގަ

ާމަޤްޞަދަކަށްޓަކަިއާފެއި ާސިޔ ސީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާައޅުަގނޑުެވސް ާމިއީ ލްކޮށްލިކަން

ާނ  ާއޭގެ ާއޮތުމުން ާމެޖޯރިޓީ ާކޮމިޓީގެ ާއަތްމަތީަގއި ާަބއެްއގެ ާަފއިދ ާވަކި  1585ޖ އިޒު

ާފުރަތަމަކަމަށް ާނެގީއޭ. ާމަޤްޞަދަށްޓަކަިއ ާއުސޫލުާާ،ސިޔ ސީ ޕޮއިންޓްދޭނެ

ާވަކިާ ާމަރުޙަލ ގަިއވެސް ާމަސައްކަތްކުިރ ާަކނަޑއަޅަްނ ގޮތަކަްށާއަޅުަގނޑުމެން

ާބައްޓަންކުރައްވަންާ ާއުސޫލުތަްއ ާމަސައްކަތްކުރެްއވިކަންާޕޮއިންޓްދޭނެ ެވގެްނ
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ާމިކޮމިޓީ ާފ ހަަގކުރަން. ާިއލެކްޝަންއަޅުަގނޑު ާމީގެކުީރަގއިވެސް ކޮމިޝަނަށްާާއަކީ

ާއުސޫލުތަ ާއެޮޕިއންޓްދޭނެ ާއުަފއްދ ފައި، ާޢައްޔަންކުރަންެވގެން  1590ްއާމެންބަރުން

ާބަދަލުކޮށްާ ާބޭފުޅަކަށް ާަވކި ާއެތަނުަގއި ާއޮުތމެއް ާއޮތް ނަޑއަޅ ފައި ކަ

ާމިތަ ާފެނިގެންދިޔަ. ާއެތަނުްނ ާގިަނއިންާއެކަންތައްަތްއވެސް ާވަރަށް ނުގަިއ

ާޑިމޮކްރެޑިމޮ ާދެެކިވްއޖެ. ާވ ހަކަ ާތަބ ވުމޭ.ާކްރެސީގެ ާެމޖޯރިޓީއަށް ާއެއީ ސީއަކީ

ާޤަބޫލުކު ާޑިމޮކްރެއަޅުަގނުޑ ާއަޅުަގނޑަްށ ާރަްއޔިތުންނަށްާރ ގޮުތަގއި ީސާމ ނަކުރަނީ

ާ ާކޮށްދިނުންކަމަށް ާވެރިކަމެއް ާތެދުވެިރ  1595ސީއަީކ.ާޑިމޮކްރެއިންޞ ފުވެރި،

ާކޮށްދިނުންކަމަށް ާވެިރކަމެްއ ާޤަބޫލެއްނުކުރަްނާއިންޞ ފުވެރި ާއަޅުަގނޑު .

ާ ާއެއްކިބ ވެ ާއިްނޞ ފުން ާބޭރުވެ، ާނިންާމެޖޯރިޓީާއިންޞ ފުން މުމަކަށްާނިންމ 

ާމަޙް ާއެނިންމުމަކުން ާަޙއްޤު ނޑުމެްނާވ ރޫމްރައްޔިތުންގެ ާއަުޅގަ ާއެއަށް ކަމަށްވަންޏ 

ާިޑމޮކްރެސީތަބ ވ ން ާޖެހޭނެކަމަކަށް.ާއެއީ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާޑިމޮކްރެކަމަށްވަންޏ  ާސީާއެ

 1600ާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާވ ހަަކވެސްާދަންނަވަން.ާާ

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާދަންނަާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއިންަޓވިއުާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކައަީކ، ާމިއުޭޅ ާކުރިާވަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާަގިއ

ާފުރިސުާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަރަށް ާފުރިހަމައަށްާހަމަައށް،ާވ ލުތަކަށް ާވަރަށް ާމިބޭފުޅ  ާފަރިތަކަމ އެކު  1605ދޫ

ާމިބޭފުޅ ގެާ ާމިބޭފުޅ އަށް ާޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ ނެޑއް ާއަުޅގަ ާއޮތީ. ޖަވ ބުދެއްވ ަފއޭ

ާ 5ާާތެދުވެރިކަމަށް ާމިބޭފުޅ  ާމ ްކސް، ާދޭންޖެހ30ާޭޤ ބިލުކަމަށް ވަރުާމ ކްސް

ާޢިއްޒަ ާމީގެކުރީގެ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ. ާމެންބަރުންާބޭފުޅެއްކަމަށް ާބައެއް ތްެތރި

ާތ އީދުކުރަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ަހކަފުޅަށް ާދެްއެކވި ާދެްއވ ފަިއާމިތަނުގައި ާމ ކްސް ްނ.

 1610ބެލޭނެާާމެންބަރުންާމިކޮމިޓީގައިާމ ކްސްާދެްއވ ފައިާހުރިޮގތްާމިމަޖިލީހުންހުރިގޮތް،ާ

ާޮއވެއްޖެ ާއެބަޖެއެްއވެްސގޮތެްއ ާބަލަން ާތެދުވެރިާކަމަްށވަންޏ  ާމިކޮމިޓީގެ ާކަމ ހެއޭ.

ާދޭތެރޭގައި....

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1615 
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ާއުފެދެއޭ.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާސުވ ލުާއެބަާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމ ފަންުނާހުޅަނގުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެއް ާާނިޒ މ ބެހޭ ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުޢިްއޒަތްެތރި هللاާމެންބަރު

 1620ާާޢަބްދުއްރަޙީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިނެީގާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާހުތުރުވ ގޮާޢިއްޒަތ އިމެންބަރުންގެ ާދ އިރ ގެާަކރ މ ތައް ާެކނދިކުޅުދޫ  1625ާތަށް

ާދެންމެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދުާޢީސ  ާމެންބަރު ާކުރެއްވީމ .ާއެީއާާޢިއްޒަތްތެރި ާބައްޓަން ވ ހަކަފުޅު

ާކޮމިޓީނިންމ ލަ ާތިއްެބިވާމުން ާއެކޮމިޓީަގއި ާނޫނީ ާބޭފުޅުްނގެ ާތިއްބެވި ގައި

ާޢަދުލުވެރިކަމ ޢިއްޒަތްތެ ާމެންބަރުންެގ ާއުރި ާސުވ ލު ފެދުނު.ާބެހޭގޮތުން

ާއަޅުަގނުޑވެ ާމެންބަރެއް. ާކޮމިޓީގެ ާއެކޮމިޓީގައި.ާއަޅުަގނަޑކީެވސް ާހުރީ ްސ

ާޢަދުލުވެރިާއެކަމަުކ، ާއަިއސްނުވެައޅުަގނޑުމެން ާމިހިސ ަބށް  1630މިތިބީ.ާާތޯއޭ

ާއަޅުަގނޑުމެންާތެދުވެިރކަމ އެުކާކަންތައްތައްާނިންމީ...

ާ

ާ

ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާދެަވޑަނޝުކުރިއްޔ .ާއިށީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެްއކަމަށް ިއަގންނަވ .ާނިޒ މ ބެހޭ

ާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާގަލޮޅު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު  1635ޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑު

ާލޫފަށް.ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚް

ާ

ާއެންމެާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާައޅުަގނުޑެވސް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާފުރަތަމަާާޝުކުރިއްޔ 

ާވަރަށްާލޫފުާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:އަްޙމަދުާަމޚް ާމަސަްއކަތައް ާކުރެއްވި ާދަންާމިކޮމިޓީން ާޝުުކރު ާއަދިާބޮޑަށް ނަވަން.

ާމިކަން ާވަރަށްއެބޭފުޅުން ާއަުޅަގނޑު ާހަމަ ާއޮތްގޮތަށް  1640ބޮޑަްށާާކުރަްއވ ފަިއ

ނޑުއިޙް ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އެުކ، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ލަންާފ ހަަގކޮށްާތިރ މްކުރ 

ާ ާމައުމޫނު ާިގނަބޭނުންވަނީ، ާހ ދަ ާއަިދވެސް ާބިރުގަންނަާާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ބަޔަކު

ާމިދަންނަވ ލަނީ،ާމިމަޖިލިާފަރ ތެކޭ ާއިރުއިުރކޮޅ ާއިނގޭތޯ.ާއެހެން ާތެރޭގަިއވެސް ސް
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ާ ާއަދި ާނިސްބަތްކޮށް ާޣައްސ ްނާއެމަނިކުފ ނުާއެހެންމެ،އެމަނިކުފ ނަށް ާދަރިކަލުން ެގ

ާތަބެހޭގޮތުންމައުމޫނ  ާވަަރށް ާއެބަވެސް ާމިމަޖިލީހުގައި ާވ ހަކަ  1645ދެކެޭވ.ާފ ތު

ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑުމެްނާ، ާނޫނޭ ާނުހޮިވގެނެްއ ާމައުމޫނު ޢައްސ ން

ާރިޕޯޓްގަިއާާސިރ ޖްއަށް ާނިންމެވި ާމިކޮމިޓީްނ ާމިއުޅެނީ. ާނުކުރެިވގެން ތ އީދު

ާ ާލިބިފަިއާއޮތީމ 68ާއެބޭފުޅ އަށް ާތ އީދުާޯވޓު ާަބއެްއާއަުޅަގނޑަށް ނުކުރެވެނީ.ާމިތ 

ާ ާމެންބަރުން ާވ ހަކަޢިއްޒަތްތެރި ާމިއެބަ ާވިދ ޅުޭވ ސިޔ ސީކަަމކަްށާާއީދަްއކަވަމުން

ާނިންމަން.ާ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާނުވިސްނ  ާގޮތްގޮތުން ާސިޔ ސީ ާނޫނީ  1650ހަދައިގެން

ާމިތަނަށްާ ާމިއަދު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާކޮބައިތޯ. ާތަނެއް ާިސޔ ސީ ާބޮޑު މިއަށްވުރެން

ާމިތިބީ،ާއިންތިޚ  ާއިންތިޚ ބުވެފަިއާބުވެފައި ާމެންބަރުން ާގިނަ ާމަޖިލީހަށް ަރއްިޔތުންގެ

ާޑީ.އ ރް.ޕީ ާއަޅުަގނަޑކީ ާފަރ ތުން. ާޕ ޓީތަކުގެ ާހުިރާއިމިތިބީ ާއިންތިޚ ބުވެފައި ން

ާޕ ޓީތައް.ާއެހެންވީމ ،ާދެން،ާމީހެއް.ާ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާިމތ  އެބައުޅުްއވ 

ނޑުމެންާމިތަނުގައި ާާއަުޅގަ ާވިސްނުމ އެީކަގއި.ާމަސައްކަތްކުރ ީނވެސް  1655ސިޔ ސީ

ާ ާޤަބޫލުކުރ ނެ.ާއަދި ާއެންމެންވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑަްށާާ،ޔަޤީންހަމައެކަން އަުޅގަ

ާކޮމިޝަނ ާ ާިއލެކްޝަން ާޤަބޫުލކުރ ނެކަން. ާއެކަން ާރައްޔިތުްނވެްސ ާހުރިހ  ދިވެހި

ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާއޮތީކީ ާދެކުމައްސަލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައްޔިެއއްނޫން. ތުންެގާނިން

ާ ާއިންތިޚ ބު ާއަދަދެްއެގާމަޖިލީހުގެ ާގިނަ ާނިސްބަތްވ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިމިގެން

ާކޮމިޝަން ާއިލެކްޝަން ާާގޮސްދޮށަށްާމެންބަރުން  1660އެބޭފުޅުްނެގާއެތަނުގެ،

ާގޮވިއިސްތިޢުފ  ާޕީ.ޭއއަށްތައަށް ނޑުމެންނ  ާައޅުގަ ާލިބިފަިއ15ާާާން ނިޑ ގޮ

ާިލބުނީމ 96ާއަްށާއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑި ާމިއުޅެީނާާ.ގޮ ނުޑާދަންނަވަން އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމައްސަލަ ާއެމީހުްނނަކ  ާރައީްސ،ާއެއްއަޅުަގނޑުމެންނަކ  ާޢިއްޒަތްތެރި ނެތޭ.

ާަވިކގޮތަކަްށާ ާމ ކްސް ާކޮބައިޯތާކޮމިޓީމިތަނުގައި ާދެކެޭވއިރު ާވ ަހކަ ާެދވިފައިހުރި ގައި

ާމ ކްސް ާކޮމިޓީތަކުަގިއ ާއޮތް ާައޅުމީގެކުރިން ާހުިރގޮތް. ނޑުދެވިފައި ާބޭނުންާގަ  1665ެވސް

ާމ ކްސް ާގެެނސްއެކޮމިޓީަގއި ާމިތަނަށް ާހުރިގޮތް ާދެވިަފިއ ާހަމަާގެން ބަލަން.

ާ ާމެންބަރުން ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާނިސްބަތްވ  ާއެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ނަޑއެިޅގެން އެބަހުރިާކަ

ާމީހެއްހެންާމ ކްސް ާިނސްބަތްވ  ާޑީ.އ ރް.ޕީއަށް ާއެއީ ާސުމެްއވެްސ. ާދެއްވ ަފއި

ާ ާަބއްލަވ ، ާހުށަހެޅިފައެހީވެގެން. ާޮކމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް އިާންމެފަހުން

ާމ ކްސް ާނަމަށް ާޝަރީފްގެ ާޢައްބ ސް ާބައްލަވ އޮތް ާހުރިގޮތް  1670އްޯތާކިހިނެާ،ދެވިފައި
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ާމައު ާޣަްއސ ން ާއޭނ ައކީ ާހުރީ. ާމަސައްކަތްކޮށްފަިއާދެވިފައި ާލޯޔަރެްއގޮަތށް މޫނުގެ

ވ ނެޭކާހަމަާޒުހުރިާތަޢުލީމީާާހުރިާމީހަކަށްވ ތީ.ާހަމަާެއެވސްާޤ ބިލު،ާިކޔަަވިއގެން

ާމިއުޅެނީ.ާ ާއައިްސގެން ާމިތަނަްށ ާވ ހަކަ ާޒުވ ނެްއގެ ާއެކަނިތޯޭއ ާމިފަހަރު އިނގޭތޯ.

ާޤަބޫ ާޙަޤީޤަތް ާައޅުަގނޑުމެންަނކީ ާބަޔަކަށްއެހެންވީމ ، ާހިންަގވ ށޭ.ާލުކުރ  ވަމ 

ާއެކުަރއްވާ  ާއިޙްާކޮމިޓީން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއގޮތަށްާމަސަްއކަތައް  1675ާތިރ މްކޮށްގެން

ނޑުމަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންެދވީމ ާ މެްނނަކަށްާނޭނގެނީކީނޫންާރަނގަޅުވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާދެ ާނަޝީުދއ  ާރައީސް ާސިރ ޖ އި ާބޭްއވިކަންބޭފުޅުން ާަބއްދަލުވުން .ާސިއްރު

ާއެއަޅު ާހޯރަފުށްޓަށް ާނޭނގެނީކީނޫން ާވ ހަކަާނޑުމެންނަށް ާގެންދިޔަ

ާއެހެ ާވ ހަކަ. ާހުރި ާއަުޑއިވިަފއި ާިމކަންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއީ ންވީަމ،

ާތ އީދުކުރީަމާއެީއާގޯްސކަމެްއކަމަށްާ ާވަިކގޮތަކަށް  1680ހުރިގޮތަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާވަކިަބޔަކު

ާދެރަކަމެކޭ.ާ ާވަރަށް ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާވ ހަކަެދއްކުމަކީ ދެކިގެން

ާމަަސއްކަަތއްާ ާއެކުރ  ާކޮމިޓީަތކުން ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާޙަޤީަޤތް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ާއިޙްތިރ މްކުރ ާބަޔަކަށްާވަމ ާހިންގަވ ށޭ.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާައއްސަލ މްޢަލަިއުކމް .`ާ ާކޮމިޓީަތކުގެާهللا ާއ ެދ، ާ  1685ވަބަަރކ ތު.

ާވ ހަކަާ

ާދެކެާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާނ ޒިމްާަރޝ ދު ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްަޒތްތެރި ާމި ާައޑުހަރުކޮށް ނޑުެވސްާވަރަށް ާއަުޅގަ ވެމުްނދ އިރު

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ާޢައްޔަންކުރުމަށް ާކޮމިޝަނަްށ ާއިލެކްޝަން މި

ާކޮމިޓީއަށްާ ާހޮއްެވވި ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަްށ ާނަންފުުޅ ހުށަހެޅިފައިވ 

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާފަށަން. ާވ ހަކަ ާއަުޅަގނޑުެގ  1690ޝުކުރުދަންނަވަމުން

ާިމވަނީ ާމިހ ރު ާމިާޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި ާއަރަތަކަްށވެފައި. ާމަސައްކަްތ  ކޮމިޓީތަުކެގ

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާޕ ޓީތަކުގެ ާތަފ ތު ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

ާދެްއވަނީ.ާ ާމ ކްސް ާޫނނޭ ާއިންޞ ފަކުން ާއެެގންދަވަނީ ާވިދ ޅުވަމުން މެންބަރުން

ާދިއްކު ާއިނިގލި ާދިމ ލަށް ާޕ ޓީއ އި ާއަނެްއ ާޕ ޓީއެްއވެސް ރެޭވއިރުަގިއާކޮންމެ

ާއެހެންާ ާޕ ޓީން ާދެ ާހަމަ ާވެދ ނޭ ާއެ ާޤަބޫލުކުެރވެނީ  1695އަޅުަގނޑަްށވެސް

ވިދ ޅުވ އިުރގަިއާއެާވެދ ނޭާަހމަާތެދަކަށް.ާއެހެންކަމަށްވ އިުރާމިފަދަާނަންފުޅެއްާމިާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަީކވެްސާ ާއެިހއްޖެނަމަ ާވޯޓަށް ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި
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ާޙައްުޤގައިާ ާބަޔަކަްށާާރައްޔިތުންެގ ާވޯޓުދޭންޖެހޭ ާއަތަކަްށ ާކޮންމެވެސް އެަނންފުޅަށް

ާއެާ ާއަޅުަގނޑުމެްނވެސް ާވ ނަމަ ާހުރިކަމަށް ާމ ކްސްެދްއވ ފައި ާމިގޮތަށް ވ އިުރ

ާ ާޝީޓްތަްއ ާބޭނުންވޭ.މ ކްސް ާރަނގަުޅާާބަލ ލަން ާވޯަޓކީ ާދޭ ނޑުމެްނ  1700އަުޅގަ

ާވ ނީާޭއރުންކަ ނޑުމެންާއެޭދގޮތަށްާދެވޭާވޯޓަކަށް މަށްާއަޅުަގނޑަްށާވޯޓަކަްށ،ާއަުޅގަ

ާދަްއކ އިުރަގިއާ ާވ ހަކަ ާމަަސއްކަތްޕުުޅގެ ާކޮމިޓީތަކުގެ ާއ ދެ، ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ާދެއްަވިއގެންާ ާމ ކްސް ާކުަރްއވަިއގެން ާމަސައްކަތް ާބުރަ ާވަރަށް ކޮމިޓީތަކުން

ާކޮމިޓީގަިއާ ާއެހޭހިނދު ާވޯޓަށް ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ނަންފުޅުތައް

ާއެހެްނާހިމެނިވަޑަިއގަން ާވޯޓުދެއްވ  ާނަންފުޅަށް ާއެ ާމެންބަރުން ާދެ ާއެންމެ  1705ނަވ 

ާހަމަާ ާމިއީވެސް ާއެހެންަކމުން ާިތއްބަވ . ާއެބަ ާނުދެްއވ  ާވޯޓު މެންބަރުން

ާޯވުޓާ ާގޮެތއްނޫން. ާދެްއވ ފަިއވ  ާމ ކްސް ާަހމައެކަނި ާކަމެއް. އަރަތަކަށްވެަފިއވ 

ާ ާކަެމއްކަމަށް ާއަރަތަކަށްވެފަިއވ  ާމިއަދު ާދަންނަވ ލަން.ާދެއްވ ގޮތަީކވެސް ނޑު ައޅުގަ

ާކުރިްނާ ާއެއްެސވުުމގެ ާވޯޓަކަްށ ާމިއަށް ާނަންފުޅު ާިމވ  ާހުށަހެޅިފައި ާމިއަދު އ ދެ،

 1710މ ކްސްާޝީޓްތައްާއެހެންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްވެސްާބަލ ލަންާލިބޭނެގޮތްވުމީާ

ާވ ހަަކާ ާތ އީުދކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއެގޮތަްށ ާއެދޭަކމަކަށްވ ތީ ާހަމަ އަޅުަގނުޑވެްސ

ނަވަން.ާމިގޮތަށްާހުށަހަޅ ފައިާއެަބވޭާއިަހވަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދަން

ާޢަބްދު ާއަޙްމަދު ާެއގޮތަށް.ާهللا ާއެކަން ާއެަބއޮޭވ ާހުށަހެޅުމުަގއި ހުށަހެޅުއްވި

ާދ އިރ ގެާ ާދ ންދޫ ާހަމަެއޮގތަށް ާތ އީދުކުރަން. ާެއއަށް ާއަޅުަގނޑު އެހެންކަމުން

ާރަޝީ ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާެއއަށްެވްސާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވޭ.  1715ދުވެސް

ާލިބިއްޖިްއޔ ާ ާޝީޓްތައް ާމި ާއެހެންކަމުން ާތ އީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާދެކެން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާފަސޭހަވ ނެކަމަްށ ާވަރަށް ާވޯޓުދިނުުމގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާމިއުޭޅާާރިއްޔާ ޝުކު .ماسالم عليك بسم هللاާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާހުށަހެޅިގެން ާރައީްސ.  1720ާޢިްއޒަތްތެރި

ާމަޤ މުތަކަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ ާބޮޑެތި ާވ ހަކައަކީ، ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ މައްސަލ ަގއި

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާހަަމއެކަނި ާއިސްކުރުުމގައި ާނުވަތަ ާޢައްޔަންކުރުމުގައި މީހުން

ާ ާކަމަކީ ާމިތ ާބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހޮވުން. ާމީހ  ާޤ ބިލު ާެއންމެ އެއީ

ާފެްނވަރު.ާ ާކުރުމުގެ ާެއކަމެއް ާކަމަކީ ާޤ ބިލު ާޤ ބިލުކަމަކީ. ާކޮބައިތޯ ބަލ ލަންޖެހެނީ
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ާއޭނަެގާ ާކަމަީކ، ާދެވަނަ ާހުރުން. ާކިބ ގަިއ ާއޭނަެގ ާޢިލްމީ  1725ތަޖުރިބ ގެގޮތުންނ ިއ،

ާދެ ާމި ާޢަދުލުވެރިކަން. ާއިތުބ ރު ާުނވަތަ ާބެލިކަމުގަިއވިޔަްސ،ާއިންޓަރގްރިޓީ ކަމަށް

ާޢަދުލުވެރިކަމ ިއާ ާޭއނަގެ ާއަދި ާބެލިކަމަށްވިޔަސް ާތަޖުރިބ ައށް ާފެންވަރ އި ޢިލްމީ

ާތަފ ުތވ ެނާ ާކައިީރގައި ާދެމީހެއްގެ ާތަފ ތު ާކަމަކީ ާކޮންމެ ާމިއިން އިތުބ ރު

ނޑުމެންާމިވެނިާމީހަކީާމިއީާކިހ ާރަނގަޅުާ ކަންތައްތައް.ާއެެކއްގެާކައިީރަގއިާއަުޅގަ

ާރަނގަޅަްށާމީ ާވަރަށް ާރަނގަޅު، ާވަރަށް ާއެއީ ާއަހ ލެވޭއިުރގައި ާއެހެން  1730ހެއްތޯ

ާއެހެންާ ާދެަެޭވއިރު ާޖަވ ބު ާހަމަ ާއެހެން ާމީހެކޭ ާއުޅޭ ާރީތިކޮށްގެން ނަމ ދުކޮށްގެން

ާައއުމީާ ާޖަވ ބު ާއިދިކޮޅަށް ާދިމ  ާހަމަ ާއަހ ފިއްޔ  ާވ ހަކަ ާއޭަނގެ ާކައިީރަގއި މީހެއްގެ

ާމި ާކަމެއް. ާެއކަށީގެްނވ  ާއިމ ންކަމ ާވަރަށް ާއިންސ ނ ގެ ާޠަބީޢަތު. ާދުނިޔޭގެ އީ

ާޒަމ ންތަކ ިއާ ާތަފ ތު ާދަރަޖަތަކެއްަގއިވ ކަމެއް. ާަތފ ތު ާެއއީ ތަޤްވ ވެިރކަމަކީެވސް

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާބަދަލުވަމުންދ ކަމެއް. ާެއކަންކަން ާއެމީހުންގެ ާގަޑިތަުކގައި  1735ތަފ ތި

ާނަމ ދުކޮ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާއެއްދުވަހު ާއުޅޭއިުރ،ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ށްފައި

ާމިހެްނާ ާއެހެންވީމަ، ާފަުރވ ކުަޑެވގެންދ ނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދުވަސްުދވަހު އަނެއްބަިއ

އޮންނަާކަމެްއގެާކަންތައްތަެކްއާވ ހަކަެދއްކެމުންާދ އިުރގަިއާއެކަކަްށާމ ކްސްާއެަކކުާ

ާަޙއްޤުާ ާޝަކުވ ކުރުމުގެ ާއެކަކުެގ ާދިނީމަ ާމަތިން ާމ  ާއަނެކަކު ާދީފައި މ ދަށުން

ާމަޖިލީހުންާއަޅުގަާ ާަރްއޔިތުންގެ ާޙަޤީޤަތަކީ، ާލިބިގެްނނުވޭ.  1740ނޑުމެންނަށް

ާމިއީ.ާ ާރިޕޯޓެއް ާއޮތް ާހަދ ފައި ާކޮމިޓީއަކުން ާނެގި ާފ ސްކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާރިޕޯޓަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބަލ އިރު ާދީނީގޮތުންވެސް ާއަިދ ާޤ ނޫނީގޮތުންެވސް މީގައި

ާއެހެ ާއިްޙތިރ މްކުރަން. ާޖެހޭނެ ާއަމިއްަލާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާައޅުގަ ންނޫނީ

ާތ އީދުކުރުމ އިާ ާއޭނަ ާއިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެ. ާނުކުރެވެނީ. ާއިޙްތިރ މް ނަފްސަށް

ާޒަމ ނެްއގަިއާ ާކިތަންމެ ާވޯޓު ާއަންނ ނެ ާެއކަން ާަމއްސަަލއެއް. ާވަކި ާެއއީ  1745ނުކުރުން

ާހަމަާ ާދ ނީ ނޑަެއޅުން ާކަ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދެއްކުނަސްެވސް ާމިހެން މިވ ހަކަ

ާޢިލްމީގޮތުންާއެ ާއަޙްލ ީޤޮގތުންނ އި ާކަންކުރުން. ާެއމީހަކު ާފެންނަގޮތަކަށް މީހަކަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމީހަކު، ާކައިީރ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިހ ރުވެސް ާހަމަ ާމީހ  ޤ ބިލު

ާނުވަަތާ ާމީހަކީ ާއެަކށީގެންވ  ާއެންމެ ާކޮމިޝަނަށް ާސަރިވސް ާޖުޑިޝަލް ކައިީރގައި

ާކ ކު ާމީހަކީ ާދޭނެ ާމ ކްސް ާމަތިން ާވިދ ުޅވެިވއްޖިްއޔ ާއެންމެ ާުސވ ލު  1750ތޯ

ހަމަގައިމުވެސްާައޅުަގނޑުާެއންމެާމަތިންާމ ކްސްާދޭނީާޢައްބ ސްާޝަރީފަށް.ާއެއީާ
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ާނެތްާ ާއެހިސ ބުަގއިެވސް ާމުޅި ާބަލ އިރުގަިއވެސް ާފެންވަރަށް ާޢިލްމީ އޭނަގެ

ާސަރވިސްާ ާޖުޑިޝަލް ާބަލ އިަިރު ާތަޖުރިބ އަށް ާމީހެއް. ާމޮޅު އޭނައަްށވުރެ

ާއެތަ ާއެހެންނަމަވެްސ،ާކޮމިޝަނުގައި ާއެއީ. ާބޭފުެޅއް ާމަސައްކަތްކުެރއްވި އްުދވަހަކު

ނޑުާޖެހޭނެާއެއަށްވެްސާ  1755ބައެއްާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާެއނޫންގޮތަކަށްާފެނުނީމަާއަޅުގަ

ާއިޙްތިރ މްާ ާނިންމުންތަކުން ާނިންމ  ާކޮމިޓީތަކުން ާނެގޭ ާމަޖިލީހުން އިޙްތިރ މްކުރަން.

ާމަޖިލީހު ާިމ ާެއއީ ާވަރަށްާނުކުރެވޭކަމަްށވަންޏ  ާވަބ އެއް. ާވަަރށްބޮޑު ާއުފެދޭނެ ގައި

ާޢިލްތިމ ސްކުރަން.ާ ާައޅުަގނޑު ާނުކުރުމަށް ާއެހެންވީަމ،ާއެކަްނާއެގޮތަށް ދެރަކަމެއް.

ާކޮމިޓީންާ ާމަޖިލީހުގެ ާބަދަުލަގއި ާބަޙުސްކުރުމުގެ ާމި ާމިގޮތަްށ ކޮންމެގޮތެްއގަިއވެްސ

ާއިޙްތިރ މްކުރުމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރިޕޯޓަށް ާއޮތް ާއެމީހަުކާނިންމިފައި ާތ އީދު  1760އެުކގައި

ާފަރ ތަކަށްާ ާތ އީދުކުރ ނެ ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާނުވަތަ ކުރ ނެ

ާމަސްލަޙަތުާ ާއެންމެ ާޮއތް ާމިކަން ާއެއީ ާކުރުކުރެްއވުން ާމިކަން ތ އީދުކުރަްއވ ގޮތަށް

ާފަސޭހައެއްެވްސާ ާޮކށްގެން ާކަންތައްތައް ާމިނޫންގޮތަކަށް ާފަސޭހަގޮތް. ާއެންމެ ހުރި

ާނުވ ނެ.....

ާ1765 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިދަންނަވ ލަނީ،ާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެްނވީމަ، ާުނކުރެވޭނެ. ާޤ އިމެސް ާމަސްލަޙަތުވެސް

ާޤ ނޫނުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ ާިދވެިހރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލަމުން އަސ ސީާއެންމެފަހުން

ާއަލީަގއި.ާ ާސުންނަތުގެ ާރަސޫލ ގެ ާކީރިތި ާޤުރުޢ ނ އި ާކީރިތި ާއޮންނ ނީ  1770ހެދިފައި

ާވ ހަކަދަްއކ ކަމަށްވަންޏ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެްއގޮތަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ިއ އެހެންވީމަ،

ާއެވ ހަކަެދްއކެނީާއިސްލ މްދީނ ާއެއްގޮތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެވ ހަަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ދަންނަވ ލަމުންާއަ ާޅުގަ

ާ

ާމިއަުދާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ1775 

ާގުޅޭގޮތުން.ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް ާރިޕޯޓަކ  ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ާކޮމިޓީން ާމިގެންދަނީ ވ ހަކަދަްއކަމުން

ާކޮމި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއިލެކްޝަން ާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއ ާމެންބަރަކު ޝަނަށް

ާރިޕޯޓެއް.ާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު ާނަންފުޅެއް ފޮނުއްެވވި
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ާބޭފުޅުްނާ ާބަެއއް ާތެެރއިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާމަޖި ާމި ާނުުކރެއްިވޔަސް ާމިހ ރުގެާޤަބޫލުފުޅުކުރެއްިވޔަސް ާހުށަހެޅޭނީ  1780ލީހަށް

ާކޮމިޓީއަކުްނާ ާއަދި ާވޯޓުލެވޭީނެވސް ާނަންފުޅަކަށޭ ާހުށަހަޅުއްވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމިނަންފުޅުާ ާއަދި ާދެވޭީނެވސް. ާމ ކްސް ާޮކމިޓީއަކުން ާއަދި ދިރ ސ ކުރެވޭީނވެސް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާހަމަ ާއަންނ ނީ ާދެންވެސް ބޭރުކޮށްލެއްިވކަމުަގއިިވޔަސް

ާބޭނުންވަނީާފޮނު ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާއ ެދ، ާނަންފުޅެކޭ. އްވ 

ާވ ަހކަ،ާމ ތްކަުމެގާ ާއިޙްލ ޞްތެިރކަމުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިދަްއކަނީ  1785އަޅުަގނޑުމެން

ވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުމެންާއަުޑއަަހއިފީމޭާމިާމަޖިލީހުގައިާމިވެނިާބޭފުޅަކީާއެފެންވަުރގެާ

ާމިރ އް ާބޭފުޅަުކ ާެއއްެވސް ާއަޚްލ ޤީގޮތުންނ ިއާއެހެން ާމ ތް ާނެތްފަދަ ޖޭަގއި

ޢިލްމީގޮތުންނ އިާމޮޅުާބޭފުޅެއްގެާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ،ާއެބޭުފޅަކަށްޓަަކއިާޤުރުބ ންވ ާ

ާނުފެންނަކަމަށްާ ާއެބޭުފޅ އަށް ާދައްަކވ ފައި ާވ ހަކަފުޅު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ފެންވަރަށް

ާއަ ާމިއީތޯ ާއިްޚލ ޞްތެރިކަމަކީ. ާކޮަބއިތޯ ާއިސްލ މީާވޯޓުދެްއވިތަން. ނޑުމެްނގެ  1790ުޅގަ

ާދަންނަވ ލަްނާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީަމ، ާހުންނަންވީގޮތަކީ. ާއިޚްލ ޞްތެިރކަން ނުވަތަ

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމަކީ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަައކީ ާހިތުންާާމިއުޅޭ ނޑުމެންގެ ައޅުގަ

ާބަހުންާދައްކަންޖެހޭާއެއްެޗކޭ.ާއ ދެ،ާދެންާ ާޢަމަލ  ާކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮންނަ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާދެވިހެން ާމ ކްސް ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ާ ާމިވަނީ ާލިބިފައި ާސިރ ޖަށް ާޙުސައިން ާމިވ  ާހުށަހެޅިފައި  1795މ ްކސް.67ާާކުރިމައްޗަށް

މ ކްްސއަްށވުރެާމަތިންާމ ކްސްދީގެންާރިޕޯޓ75ާާްއަޅުަގނޑުމެންާދެކެފީމޭާއިނޭގތޯާ

ާމި ާނުފެންނަކަމަށް ާއެހެންވީަމ،ާާހުށަހެޅުނީމ  ާވޯޓުދެއްވިތަން. މަޖިލީހުން

ާއިޚްތިރ މްކުރަންާ ާނިންމުންތަކަށް ާކޮމިޓީގެ ާއެބަޖެހޭ ާބަެއއްފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާވ ހަަކއަީކާ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއައީމަ. ާބޭނުންވ ގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާަދއްކ  ާއެންމެންވެސް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހިނގ ބަލ ށޭ ާބަހ ާއަޅުަގނޑުމެން  1800ވ ހަކައ އި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއެދޭގޮތަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިޚްލ ޞްތެިރވ ން. ޢަމަލުގައިެވސް

ާއ ެދ،ާ ާހިނގ ށޭ. ާދަްއކަމ  ާެއގޮތް ާޢަމަލުންވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވ ހަކަދަްއކ ފައި

ާކޮމިޝަނުަގއިާ ާއިެލކްޝަން ާމިވީތަނަށް ާޙުަސިއންާސިރ ޖަކީ ާދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާޤ ބިލްކަންާމަސައްކަތްޕުޅުކުަރއްާ ާމަސައްކަތ އި ާއޭނަގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެިހ ވ 

ާމިކަމަށްާ ާޢިްލމީގޮތުންނ އި ާއޭނައަކީ ާބޭފުޅެކޭ. ާއޮތް ާފެންނަން  1805ތަޖުރިބ ކޮށް
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ޤ ބިލްކަމުގެާގޮތުންާއަޅުަގނުޑމެންާޤަބޫލުކުރ ާބޭފުޅެކޭ.ާއޭނައަކީާސަރުކ ރުާަވޒީފ ާ

ާމަސައްކަތްޕުާ ާޤ ބިލުަކމ އެކު ާޢިލްމީާއަދ ކުރެްއިވއިރުވެސް ާބޭފުޅެކޭ. ޅުކުެރއްިވ

ާސަރުކ ރުންާ ާމިހ ރުގެ ާމިކިޔަީނ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފަަހރަށް ާެއއްބައި ާއ ދެ، ބޭފުޅެކޭ.

ާދަންނަވ ނީ،ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާނުދޭ ާފުރުޞަތު ާބޭފުޅުންނަށް ާޤ ބިލު ޢިލްމީ

ާމިވަނީ.ާ ާކިހިނެއްތޯއޭ ާއައީމަ ާބޭފުޅުން ާޤ ބިލު ާޢިލްމީ ާބޭނުންވަނީ  1810ދަންނަވ ލަން

ާއެކްްސޓިވިސްެޓއްާއަޅު ާޑީ.އ ރު.ީޕެގ ާޤަބޫުލމިކުރެވެނީ ަގނޑުމެންނަށް

ނޫންކަމަށްވަންޏ ާއެއީާކަމުދ ާބޭފުޅެއްނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުްނާ

ާއެހެްނާ ާބޭފުޅެއް. ާޤ ބިލްކަމެއްެނތް ާެއއީ ާހުށަހަޅައިފިއްޔ  ާމީހަކު މިސަރުކ ރަށް

ާޙަީޤޤަތުގަިއވެ ާހިންގަވ ށޭ. ާބައްލަވަމ ާނުހައްދަވ މ  ާޤ ބިލްކަމަށް ާއެބޭފުެޅްއގެ ސް

ނޑުމެންގެާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ާނިންމ ލަމުންވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ެދ،  1815ހިންގަވ ށޭ.

ާއެބޭފުޅ ައީކާ ާތ އީދުކުރަމޭ. ާސިރ ޖަށް ާޙުސައިން ާމި ާައޅުަގނޑު ހަމަގައިމުވެސް

ާމިކަމަށްާވަރަށްާއެކަީށގެންވ ާޭބފުޅެއްކަމަށް.....

ާ

ާއަފްރ ޝީމްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނޫގފ ރު ާނުކުތ އެްއ، ނިޒ މ ބެހޭ

 1820ާޢަލީ.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާދެންމެާއެާވ ހަކަދެއްެކވިާމަަނދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޠ ރިޤްާއެވިދ ުޅވިާާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ

ާއެީއާާެދއްެކވުން:ލީާވ ހަކައަފްރ ީޝމްާޢަ ާބަސްފުޅެއް. ާޚިލ ފު ާވަރަށް ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ  1825ބަސްފުޅަކީ

ާފެންނަގޮތަކަށްާ ާއަޣްލަިބއްޔަތަށް ާގޮަތީކާމަޝްވަރ ކުރެިވގެން ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ާަވކިގޮަތކަށްާ ާފެނިގެން ާއަޣްލަބިްއޔަތަށް ާތެރެއިންވެސް ާޕ ީޓގެ ާކުރުން. ާކަންތައްތަްއ

ާފެންނަގޮތަށް.ާ ާއަޣްލަބިއްޔަތަށް ާވޯޓުދެންޖެހޭނީ ާނިންމިނއްޖިއްޔ  ފެނިގެން

ާއޭަނއަށްާ ާެއއީ ާވ ހަކަެދއްކުން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާއެމީހެްއެގ އެހެންނަމަވެސް،

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަުޅަގނޑު ާއެހެްނވީމަ، ާޙައްެޤއް.  1830ލިބިގެންވ 

ާެއގޮ ާެއވ ހަކަފުުޅ ާއެގޮތަްށ ާރަްއޔިތުންެގާރައީސް ާމ ނައަކީ ާޭއގެ ާވިދ ޅުވުން ތަށް
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ާއެހެންާ ާއެގޮތަށް ާއަުގވެއްޓެނީ. ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  މަޖިލީހުގެ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ. ާވިދ ޅުެވިވގެންނުވ ނެކަުމގައިާައޅުގަ

ާ

ާ1835 

ާދ އިރ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަނަދޫ ާއަޅުަގނޑު ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަްށ ގެާނިޒ މ ބެހޭ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުާނިންމ ލުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވ ަހކައަީކ، ާމިއުޅުނު ާދަންނަވަން ާައޅުަގނޑު ާއ ެދ، ާޝުކުރިއްޔ .

ާވ ހަަކއެާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް ާއަުޑއަހ  ާަރްއޔިތުން ާވ ހަަކއަކީ ާދައްކ  ާދަްއކ ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެން  1840ކޭ.

ާހިންގަވ ށޭ.ާ ާޢަމަުލނުކުރަމ  ާއެނޫްނގޮތަކަށް ާދައްކ ފައި ާވަިކގޮތަކަްށ ވ ހަކަ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާަރއްޔިތުންާކުރިމަތީގައިާވައުދުަތކެްއެވގެން....

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1845 

ާކުރިމަާމަނަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބައެކޭ.ާރައްޔިތުން ާއައިސްތިބި ާަވއުދުެވގެްނ ާކޮށްދޭން ާކަންތައްތަކެއް ާތީަގއި

ނޑުމެންެގާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް ާއަޅުގަ ާފެންނ ނީ ާރައްޔިތުންނަށް ާއިޚްލ ޞްެތރިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާބަހ އިާޢަމަލުގައިެވސް....ާ

ާ

 1850ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަންާހުރެގެންނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމަނަދޫ
ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤް

ާ

ާهللާالحمد. بسم هللاާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިާާުޝކުރިއްޔ . ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރަީއސް.  1855ާޢިްއޒަތްތެރި

ާއަލްއުސްތ ުޛާޢިއްޒަތްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާމިދ  ާބަހުސްކުރެވެމުްނ ާހުށަހެޅިގެން ާމަޖިލީހަށް ތެރި

ާއިެލކްޝަްނާ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާސިރ ޖަކީ ޙުސައިން

ާސިރ ޖުެގާ ާޙުސައިން ާމިވ  ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ާބޭފުޅަކު ކޮމިޝަނަށް

ާނެ ާމިކަމަށް ާދިވެހިރ އްޖެއިން ާމި ާއެއްބޭފުޅެކޭ.ާހަމަާނަންފުޅަކީ ާޤ ބިލް ާއެންމެ ގޭނޭ
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ާމިާ ާދިރ ސ ކުރުމަށް ާނަންފުުޅ ާމި ާދެރަވަން ާހިތ މަކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ  1860އެހެންމެ

ާމ ކްސްާ ާއަދި ާދިނުމުގައި ާޕޮއިންޓް ާކޮމިޓީން ާހޮއްވެވި ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

%ާ ާބަލ އިރު ނޑުތަަކށް ާމިންގަ ާއިޚްިތޔ ުރކުރަްއވ ފަިއވ  ާމި 67ާދެއްވުުމގައި

ާމަޖިލީހުންާމިބޭ ާމި ާމިއަދު ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ނޑު ާައޅުގަ ާލިބިފައިވ ތީ. ފުޅ އަށް

ާހޭލ ާ ާނަގ ލ  ާނިދި ނޑުގެ ާޭރގަ ާމަސައްކަތުން، ާބުރަ ާމިރ އްޖެގަިއ ާމިދަނީ ފެނިގެން

ާއެބޭފުޅުންގެާ ާދަިރަވރުންނަށް ާުޒވ ން ާއަންނަ ާހ ސިލްކޮށްގެން ާތަޢުލީމް  1865ތިބެގެން

ާަޢމަލު ާގެއްޭލގޮތަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހިތ މަހުރިާމުސްތަޤްބަލް ކުރ ތަން.ާމިއީ

ާތަޢުލީމަށްާ ާކުރިމަގަށް ާމިޤައުމުެގ ާވުމުން ާމިކަން ާމިހެން ާމައްސަލައެްއ. ދެރަ

ާމިހެންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާވެގެންދޭ. ާހުރަހަކަށް ާބޮޑު އެޅިގެންދ 

ާވަރަށް ާދަިރވަރުން ާއެ ާދަރިވަރުން ާހ ސިލްކުރ  ާތަޢުލީމް ބުރަާާމިދެންނެވީ

ާައއިްސާ ާިކޔަަވއިގެން ާއަދ ކޮށް ާވަޒީފ ތައް ާޓ މް ރޑް ާތ   1870މަސައްކަތުން

ާކުރިމަތިލާ  ާމި ާޚިދުމަތްުކރަން ާމިޤައުމަށް ާނިޔަނެތިކަމ އެީކގައި އިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

ާމިރ އްޖޭގެާ ާމަޖިލީހަކީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ނޑިަވޅުަގއި ދަ

ާބަޔަ ާވ ންޖެހޭ ާނަމުނ އަކަށް ނޑުމެްނެގާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަ ާވ ހިނދު ކަށް

ާމިކަހަލަާ ާޙ ލަތްތަކުގަިއ ާކަހަލަ ާބަެއއް ާފަރ ތުންވެސް ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާޚުދު ފަރ ތުން،

ާރައީްސެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅުންނަށް. ާއެންމެހ  ާއަޑުައއްަސވ  ާފެނިދ ނެ  1875ކަންތައް

ާޢަމަލުނުކުރަމ ތޯއޭ.ާ ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ ާމިހެން ާއެދެން. ާމަޢ ފަށް އަރިހުން

ާޕ ީޓެގާއަޅުގަާ ާވިސްނަވ  ާޤ ބިލްކަމަށް ާއެބޭފުޅުންގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާތަޢުލީމީ ނޑުމެން

ާމިކަހަލަާ ާބޭރުވެ ާއޮެއަވރުން ާިސޔ ސީ ާފިކުރ އި ާިސޔ ީސ ާއެއްކިބ ވެ ރޫޙުން

ާއެހެންާ ާއަދި ާރަްއޔިުތންނަށް ާމިޤައުމުގެ ާދެއްވުމަކީ ާފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް

ާލިބިގެންދ  ާހ ސިލްކުރުމަށް ާތަޢުލީމް ާެވގެންދ ނޭ.ާާބޭބޭފުޅުން  1880ހިތްވަރަކަށް

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޚްލ ޞްތެރިވ ްނވީ. ާައޅުަގނޑުމެން ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާތެދުވެިރވުެމއްނޫން ާއަޅުަގނޑުމެން ާތެދުވެިރވ ންީވ. އަޅުަގނޑުމެން

ާޕ ޓީން ާވ ހަކަުފޅުދައްަކވ ފައި ާތ އީދުކޮށް ާވިެޕއްާބޭފުޅަކަށް ާނެރުނީމ ާާތްރިަލއިން

ާިއޚްލ ޞްތެރިވ ންޖެހޭނީާ ާައޅުަގނޑުމެން ާއެީއކީ. ާތ އީދުނުކުުރން ާއެބޭފުޅަކަށް ދެން

ާބަޙުސްކުރެވެމުންމިދ ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިއަދު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި  1885މިޤައުމަށް.

ާދަށްާ ާމި ާއެބޭފުޅ އަށް ާނުވަތަ ާކަމުނުދ ކަމަށް ާިސރ ޖު ާޙުސައިން އަލްއުސްތ ޛް
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%ާ ާނިންމެވ67ާިމ ކްސް، ާނޭނގެ.ާާކޮމިޓީން ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ސަބަބެއް

ާއެތައްާ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ހަމައެހެންމެ

މެންބަރުންނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާމުޚ ތަބުކޮށްާއަދިާއިދ ރީާމޭޒުގަިއވެސްާޚުުދާ

ނަޑކަ ާއަުޅގަ ާލިބިދިނުމަްށ.ާއަދި ާމ ކްސްާޝީޓް ާމި ާއެދިއްަޖއިން  1890ށްާއަޅުަގނުޑވެސް

ާލިބިދޭންޖެހޭ.ާ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތަންދޭގޮތުން ާގަވ ިއދު ާެވގެންނުދޭ. ސ ފެއް

ނޑުމެންާމިާބަލަންާބޭނުންާކިހިނެއްާ ނޑުމެންނަްށާނުލިބޭ.ާއަޅުގަ މިހ ތަނަކަށްާއަޅުގަ

ާހަމަާ ާލިބެންޖެހުނީ. ާމ ކްސްއެއް ާދަށް ާއެގޮތަށް ާސިރ ޖަށް ާޙުސައިން ާމި ވެގެންތޯ

އިންާސިރ ޖަށްާތ އީދުކޮށްާވޯޓުެވސްާދޭނަން.ާއެއީ،ާޔަޤީނުންވެސްާއަުޅަގނޑުާުޙސަ

ާއިލެކްޝަންާ ާމިއޮތް ާމިހ ރުވެްސ ާއިލެކްޝަން ާިމޮއތް ާހޮވ ފައި  1895އަޅުަގނޑުމެން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާއެެހންމެ ާހަމަ ާވުމ އެްއކޮށް ާަރއީސްަކމަށް ާނ އިބު ކޮމިޝަންގެ

ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއަދި ާހޮވ  ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާމިތިއްބެވި ާގުނ ާާމަޖިލީހުގެ ވޯޓު

ާމިހުރިހ ާކަމެއްާކުރެއްިވއިުރަގއިާމިާބުރަ.....

ާ

 1900ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާބުރަާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާމި ާނިންމ ލަނީ. ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަދ ކުރެާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާކުިރާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާމަސައްކަތް ާޤ ބިލުކަމ އެުކ ާވަރަށް އްިވިއރުގައި

ާމިުއޅެނީާ ާދެކިގެން ާމިައދު ާޤ ބިލުނޫންކަމަށް ާަހމައެކަނި ާއެބޭފުޅަކީ ާމިއަދު ބޭފުޅެކޭ.

 1905މިއަދުާހަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްިވާނަންފުޅަކަށްވީީތާ

ާ.ކަމަށްވަންޏ ާއެހެންާއެކަންަތްއނުކުރައްވ ށޭ

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިހެންާާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާޝުކުރިްއޔ . ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަނީ  1910ާމި

ާޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު ާއޮންނަ ާދެކެ ާބޭފުޅ  ާހުށަހަޅުއްވ  ާމިއީކީ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ތީާމިދެންނެވީ

ނޑުމެްނގެާޤައުުމެގާ ހަސަދަވެރިކަމަކުންާމިކަހަލަާބޭބޭފުޅުންާއެއްކިބ ކޮށްލުމަކީާއަުޅގަ
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ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހ  ާހުށަހަކަށްވެދ ނެތީ ާއެޅިގެންދ ނޭ މުސްތަޤްބަލަށް

ާމިކަމ މެދުާވިސްނަވ ަވޑަިއގެންާމިނަންފުޅަށްާތ އީދުކޮށްދެއްވުަމކީ.....

ާ1915 

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް

ާ

ާއަޅުަގނުޑގެާހިތުގެާއ ދޭސްކަަމށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާަރޝީދު

ާ1920 

ާޢިއްޒަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުުޅގަިއވެްސާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރުގެ ތްތެރި

ާޝީޓްތައްާ ާމ ކްސް ާވ ހަކަފުުޅގަިއވެްސ ާެމންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން އަދި

ާސެކްެރޓޭރިއެޓުްނާ ާކޮމިޓީަތކުގެ ާޝީޓްތަކަކީ ާމ ކްސް ާވިދ ޅުވި. ާވ ހަކަ ބޭނުންވ 

ާޝީޓްތަކެއް. ާލިބިވަޑައިގަންނަވ ނެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި އަިދާާއަބަދުވެސް

ާމިދަނީާ ާނަގަމުން ާަވގުތު ާޔަޤީންކޮށްދެްއވ ގޮުތގައި ނަޑށް ާއަޅުގަ ާއަމީންޢ ންމު  1925މިހ ރު

ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުިރހ  ާޗ ޕްކުރަމުންގެންދ ތީ، އެ

ާމެންބަުރާ ާދ އިރ ގެ ާފުަނދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ މިންވަރަށް.

ާއޭ ާސަލީމަށް. ާޢަލީ ާދައްަކވަނ30ާާްގެފަހުން ާވ ހަކަފުަު ާމެންބަރަުކ ިޢއްޒަތްތެރި

ާ ާއެ ާއެަބއޮތް. ާމެންބަރުންނަށ30ާާްއެދިަވޑަިއގެންފައި ޢިއްޒަތްެތރި

ާބައެްއާ ާމިހ ރު ާމިކަމުަގއި، ާޤަސްދުކުރަނީ ާއަުޅަގނޑު  1930ފުރުޞަތުއެރުވުމަށްފަހު

ވ .ާއެހެްނވީމަ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިތުރަށްާފުރުޞަތަށްާއެބަާއެދިވަޑަިއގަންނަ

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާއެރުވުމަށްފަހު ާމެންބަރުންނަށް ާއެދިވަަޑިއގަންނަވ  ާމިހ ރު ފުރުޞަތަށް

ާދ އިރ ެގާ ާފުނަދޫ ާއަުޅަގނޑު ާދ ން. ާމިއަދު ާޯވޓަކަށް ާމިކަމުގައި ޤަސްދުކުރަނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ1935 

ާޝުކުރިާާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބަޙުްސގައިާ`. ާމި ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި އްޔ 

ާއެްއޗެއްާ

ާދެންމެާާެދއްެކވުން:ޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަ ާބޭނުން ާތ އީދުކޮށްަލން ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރަތަމަެވސް ދަންނަވ ލ އިރުަގއި

ވ ހަކަފުޅުާދެްއކެިވާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާދެްއކެވިާވ ހަކަފުޅު.ާ

ާއެމީހުންާޒުވ ނު ާކިަޔވަިއގެން ާމަސައްކަތަކުން ާބުރަ ާެއތައް ާނުލިބި ާަވޒީފ   1940ން
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ާކުރިމަތިލ ާވަޒީފ ތަކުންާއެމީހުންާފޭލިކޮށްލ ާވ ހަކަާމިހ ރުާމިާމަޖިލީހުގައިާއިތުރަށްާ

ާުޒވ ނުްނާ ާއިނގޭތޯ. ާެއގޮތަށް ާއޮތީ ާެއކަން ާވ ހަކައެއް. ާދަްއކ  ާޤައުމުަގއިެވސް މުޅި

ާފޭ ާުޒވ ނުން ާވ ހަކަާމަގުމަތިވ ވ ަހކަ، ާނުދޭ ާފުރުޞަތު ާޒުވ ނުންނަށް ލިކޮށްލ ވ ހަކަ،

ާރަނގަޅަްށާ ާއެވ ހަކަ ާފުރަތަމައިނުންވެސް ާއަޅުަގނުޑމެން ދައްކ ކަމަްށވަންޏ 

ާނ ޤ ބިލުވެފަިއވަނީ،ާ ާމުައއްސަސ ަތއް ާމުހިންމު ާރ އްޖެެތރޭގައި ާމުިޅ  1945ދައްކ ލެވިދ ނެ.

ާުސވ ލުކޮ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުްއޓިފައިވަނީ، ާޙަރަކ ތް ާބޭނުންާއެތަންތަނުގެ ށްލަން

ކޮންފަރ ތަކުންާކިހިނެއްާކަންަތއްކޮްށގެންތޯ.ާރ އްޖެތެރޭަގއިާހުރިާމުއައްސަސ ތަކުްނާ

ާކިހިނެްއާ ާެއއޮތީ ާނުދެވިަފއި ނޑިފައި ާމެދުކެ ާޚިދުމަތް ާދެމުންދ  ރައްޔިތުންނަށް

ާހިނގ ާ ާވ ހަކަދައްކ ލަމ  ާމިހުރިހ ކަމަކަށްވެސް ާއެހެްނވީމ ، ާވަމުންދ ތީތޯ. ކަންތައް

ާއ  ާމެންބަރުކަމަށްާބަހީ. ާކޮމިޝަންގެ ާއިލެކްޝަންސް ާމިބަހުްސކުރެވޭ ާމިއަދު  1950ދެ،

ާދަންނަވ ނީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާައޅުަގނޑު ާމައްސަަލއިަގއި ާހޮއްވެވުުމގެ ސިރ ޖް

ާމިތާ  ާހަމަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާފޮނުއްެވވިކަމަށްިވޔަްސވެސް ާއަދި ނަންފުޅެއް

ާިވސްާ ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ނ ވަަޑއިގަންަނވަންވ ނެާބަހުސްކުރައްވ 

ާސަުރކ ރަްށާ ާަބއެއް ާކޮމިޓީގެ ާޤ ބިލުކަމ މެދުގައި. އެބޭފުޅެްއގެ

ާފަސޭހަކަމ އެުކގަިއާ ާދޫ ާވަރަށް ާވިދ ުޅވެއްެޖ، ާބޭފުޅުން  1955ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާކޮންކަެމްއތޯ ާިމއިން ާެދއްެކވިއޭ. ާވ ހަކަފުޅު އިންޓަިވއުަގއި

ާކޮމިޝަން ާދޭަހވެގެންދަނީާއިލެކްޝަންސް ާޢައްޔަންކުރުުމގައި ާމީހަކު ައށް

ާވ ހަކަފުޅަީކާ ާއެދެއްކެވި ާއެމޭރުމުން ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ޤ ބިލުކަމ މެދުގައި.

ާޫދާ ާޙ ލަތެއްަގއި ާއެްއެވސް ާވ ަހކަފުޅެކޭ. ާދެއްކެިވ ާޮއޅުވ ލަން ރައްޔިތުންނަށް

ާސުވ ލަކަށް ާކޮންމެ ާކުރައްވ  ާވ ހަކަެދއްެކުވން،  1960ފުރިހަމަކަމ އެކުާާފަސޭހަކަމ އެކު

ޖަވ ބުދެއްވުްނ،ާެއއީީކެއއްާއެަމޤ މަށްާއެބޭފުޅ ާޤ ބިލުކަމުގެާެއއްވެްސާހެއްެކއްނޫން.ާ

އެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާކޮމިޓީގެާިޢއްޒަތްތެރިާަބއެއްާބޭފުޅުންާއެަދއްަކވ ާ

ާވ ހަކަފު ާއެެދްއކަވ  ާދިފ ޢުކުރަްއވ  ާއެެދއްިވާމ ކްސް ޅަީކވެްސާވ ހަކަފުޅު،ާއެބޭފުޅުން

ާދެކެޭވާ ާއޮުޅވ ލަން ާަކނަޑއެިޅެގން ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ާެދކޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު

ާީކކޭތޯާ ާމިކިޔަނީެވސް ާމުައއްސަސ ތަކަްށ، ާމުްސތަޤިއްލު ާމިނިވަން  1965ވ ހަކަފުޅެއް.

މިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުއަްއސަސ ތައް.ާމިނިވަންާމުސްތަިޤއްލުާމުއައްަސސ ތަކަށްާ

ާ ާެއކްރައިޓީިރއ އ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމެދުަގއިެވސް، ާފޮނުވ ގޮތ އި ނަްނ
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ާހަމަާ ާސުވ ލުކުރަން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދޭތެރޭގަިއވެސް

ާވަރަްށާ ާޢިއްޒަތްތެރި، ާވަރަށް ާެއއީ. ާހީވ ގޮުތގައި ާައޅުަގނޑަށް ރަނގަޅުކަމެއް

 1970ބޭފުޅުންާނަންާާޤައުމުގެާޤަދަރުހުރިާއިޙްތިރ ްމާލިބިގެންވ ާކިަޔަވއިގެންާތިިބާޤ ބިލު

ާހަމަާ ާމެދުގަިއވެސް ާނަންފުޅުތަކ ިއ ާއެފޮނުވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ފޮނުވީމަ

ާއައިާނަންތަެކއްތޯެވސްާ ާކިހިނެއް ާކްަރިއޓީރިއ ެއއްެގާދަށުން ާކޮން ސުވ ލުކޮްށ،ާެއއީ

ާކިތަންމެާ ާހީވަނީ. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަނގަޅުހެން ާހަމަ ާުސވ ލުކޮށްލުްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާތަ ާދޫކޮށްލައްވ ފަިއާބޭފުޅުންނެއް ާހަމަ ާބޭފުޅުންނެއް ާހުރި ާތަޖުރިބ  ޢުލީމީ،ާކިތަންމެ

ާފޮނުއްވ ފައިާ ާމިތަނަށް ާނަންނަން ާސުވ ލުއުފެދޭކަހަލަ ާހަމަ  1975އެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާހޯދަންާ ާކްރައިޓީރިއ  ާއެހެންވީމ ، ާރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔ . ާއިނގޭތޯ އެބަހުއްޓޭ

ާ ާލިބުނު، ާމ ކްސް ާމީނައަށް ާހޯދަންާބަލ އިރުަގއި ާގޮތް ާލިބުނު ާމ ކްސް އެބޭފުޅަކަށް

ާބަލ އިރުަގއިާހަމަ...

ާ

 1980ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާނިންމ ލަމުންާާޢަލީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފުނަދޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާބަލ ލަން. ާއެކަންަތއްތަްއވެްސ ާރަނގަޅު

ާބޭނުންާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަލީމް ާނަންފުޅެްއާދަންނަވ ލަން ާފޮނުއްވ  ާސަފީރަކަްށ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވަނީ،

ާމިތަނުންާ ާފ ސްކުރެެވންއޮތިއްޔ  ާއެބޭފުޅަކު ާތެރެއިްނ ާއިމުގެ ޤ ނޫނުގެ

ާފޮނުްއވ ާ ާމުއައްސަސ ތަކަށް ާމުސްތަޤިއްލު  1985ފ ސްކޮށްދިންކަމަށްވިޔަްސވެްސާމިނިވަން

ާވިސްނަވ ފަިއާވަރަށްާ ާަމޖިލީހުން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް އިންޞ ފުވެިރކަމ އެުކާާބޭފުޅުން

ާމިނިވަންާމީހުންތޯާބައްލަވ ފަޭއާއެކަންާނިންމަވަންޖެހޭނީ.ާ

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ1990 

ާޝުކުރިއްޔ .ާޢަލީާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާާފުނަދޫ
ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާސަލީމް

ާ

ާއިލެކްާ.`ާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާާތިނަދޫ ާޢައްޔަންކުރުމަށްާއަްއސަލ މްޢަލައިުކމް. ާކޮމިަޝންއަށް ާޝަންސް
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ާމެންބަރެއްގެާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ޤަަސމްާމުޙަްނމަދުާ ާކޮމިޓީގެ ާމިހުށަހެޅި ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާމަޖިލީހުން  1995ރައްޔިތުންގެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާަމސައްކަތްަތއް ާމިކޮމިޓީގެ ާަދންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ހައިސިއްޔަތުްނ

ާމަސަ ާފެންވަރުގައި ާދަންނަވަން.ާހިތްހަމަޖެހޭ ާހިތ މައ އެކު ާނުކުރ ވ ހަކަ އްކަތް

ނަޑކަށްނޭނެގާ އަޅުަގނަޑކީާމިކޮމިީޓގެާމެންބަރަކަށްވީހިނދު،ާއަދިާމިހ ތަނަށްާއަުޅގަ

ާ ާއަިދ7ާާމިކޮމިޓީގެ ާތަފްޞީލެއް ާއޮްތގޮތުގެ ާދީފައި ާމ ކްސް މެންބަރުްނ

ާދީފަާ ާއަޅުަގނޑު ާހަމައެކަނި ާއެނގެނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާނުލިބޭ. ާހުރިާއަޅުަގނަޑކަށް  2000އި

ާސިރ ޖަށްާ ާެބލިބެލުމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާސިރ ޖަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެކަނި. މ ކްސް

ާ ާދިނިން ާޢިްއޒަތްތެިރ89ާާއަޅުަގނޑު ާވަރަށްގިނަ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ، މ ކްސް.

މެންބަރުންާއެބަާއެދިވަޑަިއގަންނަވ ާމިކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާމ ކްސްދީފައިާހުރިގޮތުެގާ

ާބޭނުންވ ވ ހަކަ.ާ ާކުރިއަްށގެންދ ތީާތަފްޞީލު ާއެކަންތައް ާމޭޒުން ާއިދ ރީ ާދެން މިހ ރު

ާދެްނާ ާއެނގިދ ނެކަމަށް. ާތަފްޞީލު ާހުރިގޮތުގެ ާދީފައި ާމ ކްސް ާބޭފުޅުން  2005އެހެން

ނޑ89ާާުއަޅުަގނޑުާސިރ ޖަށްާ ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުގަ މ ްކސްާދިންގޮތްާއަޅުގަ

ާިމހ ރުވެ ާސިރ ޖަކީ ާބެލީ، ާބޮޑަށް ާދިނުމުގަިއ ާމ ކްސް ާއިލެްކޝަންާސިރ ޖަށް ސް

ނެޑްއާ ާއަުޅގަ ާބޭފުޅަކަށްވީތީ ާއަދ ކުރަމުންދ  ާމަޤ މު ާަރއީސެްއގެ ާނ އިބު ކޮމިޝަންގެ

ާއަދިާ ާބަލަްނޖެހޭނެކަމަކަށް. ާއިތުރަށް ާޤ ބިލިްއޔަތުކަމަކަށް ާސިރ ޖްގެ ނުބަލަން

ާއިސްނެގުމ ިއާ ާނުބަލަން. ާބޭފުޅެއްޯތ ާހުރި ާތަޖުރިބ އެއް ާކިހ ވަެރްއގެ  2010ތަޖުރިބ އަކީ

ާއިންޓަރގްރިީޓ.ާތަޞައްވުރަާ ނުޑާބެލީ ާއަުޅގަ ާހަމައެކަނި ާުނބަލަން. ާައޅުަގނޑު ކަށް

ާ ާފެނުނީ ާދޭން ނުޑ ާއަޅުގަ ާބެލުމަށްފަހު ނުޑ ާއަުޅގަ 89ާއިންޓަރގްރިީޓއަށް

ާ ާައޅުަގނުޑާސިރ ޖަށް ާފަރެސްމ ތޮޑ 89ާާމ ކްސްކަމަށްބަލައި ާދިނިން.ާދެން މ ްކސް

ާމުއްޠަލި ާމެންބަުރާއިބްރ ހީމް ާިޢއްޒަތްތެރި ާކޮމިީޓގެާދ އިރ ގެ ާއެހުަށހެޅުއްިވގޮތަށް ބް

ާއިދ ރީާ ާމިހ ރު ާަތފްޞީލު ާދެއްިވގޮުތގެ ާމ ކްސް ާސިރ ޖަށް ާމެންބަރުން  2015ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަަކާ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ފަިއވުމ ެއުކ ާލިޭބނެވ ހަކަ ާވަރަްށއަވަހަށް މޭޒުން

ާކުރުކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާކުޑަހުަވދޫ ާޢި`. ާހުށަހެޅިގެްނާޝުކުރިްއޔ  ާައޅުަގނޑުެވސް ާއ ދެ، ާރައީސް. ާއްަޒތްތެރި

ާކޮމިީޓއަކުްނާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާއ ިމރު ާދަންނަވ ނީ، ާއަޅުަގނުޑވެސް ާމައްސަލައ ބެޭހގޮތުން  2020މިއުޅޭ

ނޑުމެންާވަރަްށާއިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެާ މައްސަލަެއއްާނިންމައިފިނަމަާއެގޮަތކީާއަުޅގަ
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ާއެކޮމިޓީާ ާއަދި ާކޮށްަފއިވ ކަމަށްާގޮތެކޭ. ާކަންަތއް ާބޭއިންޞ ފުން އަުކން

ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭނެކަމެކޭ.ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެކަމަީކެވސް ޔަޤީންކުރެވޭނަމަ

އަޅުަގނޑަްށާހަމަާހައިރ ންކަމ އެކުާދަންަނވ ލަންބޭނުންވ ާއެްއޗަކީ،ާމިތަނުގަިއާދެންާ

ާވ ހަކަދައް ާގޮތްގޮތަށް ާތަފ ތު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީއިްނާތަފ ތު  2025ކަަވއިފި.

ާދީަފއިާ ާކުރިން ާޯވޓުވެސް ާމިތ  ާބަލ ފަކަނޫން ާމ ްކސްއަށް ާރިޕޯޓްެގ ހުށަހަޅ ފައިވ 

ާދިނުންވެްސާ ާވޯޓު ާބޭފުޅަކަްށ ާބޭނުންވ  ާއެބޭުފޅަކު ާއެހަމަ ހުރީކީއެއް.

އެކަންކޮށްަފއިވޭ.ާއަދިާިރޔ ަސތުންވެސްާއެކަންާހުށަހަޅަިއެގންާއެކަްނވެސްާކުރިއަްށާ

ާތަފ ތުވެފައިވ ކަމެއްާގެންދޭ.ާއަުޅގަ ާޚިޔ ލު ާމެންބަރުންގެ ާތަފ ތު ާތެޭރގައި ނޑުމެންގެ

ާވޯޓުދޭންޖެހޭނީ.ާ ާއެަކންޏޭ ާމީހަކަށް ާޤ ބިލު ާއެންމެ ާބަލ ފަިއ ާރިޕޯޓަށް  2030ކޮމިޓީގެ

ާއެކަްނާ ނޑައެޅިަފއިނުވ ީތވެ ާކަ ާވަކިގޮެތއް ާގަވ އިުދގަިއ އެހެންނަމަވެސް

ާޢަމަލުނުކުރެވިފައި ާއެގޮތަްށ ާބައެއްާއަޅުަގނޑުމެްނވަނީ ާހަމައެހެންމެ ާއަިދ .

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާމިކަްނކަމަކީ ާފ ހަގަކުރެްއވިފަދައިން ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހ ާ ާދެންނެވީމ ، ާމިތަނުގައި ާަތކުރ ރުކޮށް ާެގއްލޭވ ހަކަ ާމުސްތަޤުބަލް ދަންނަވ ނީ،

ާމިހ ުރާ ާއިނގޭތޯ. ާޤަބޫލުކުރ ކަްށ ާއެކަން ނަޑށް ާއަުޅގަ  2035ފަސޭހަކަމެއްނޫނޭ

ާއެހެންާކޮންމެގޮތެއްާ ާފޭލްވިޔަސް ާއަިދ ާކަމަކުން ާމިއިން ާސަރުކ ުރން ވިޔަްސ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެވެސް ާއެހެންީވމ  ާލަްއވަވ . ާއެބަ ާއެބޭުފޅުން ާމަޤ މަކަށް ކޮންމެވެސް

މިފުރުޞަތުގައިާފ ހަގަކޮށްލަްނާބޭނުންކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާެއބޭފުޅެއްގެާމުސްތަޤްބަލްާ

ާ ާމި ާުނެގއްލޭނ5ާެއަދި ާއެބަހުރިާާއަހަރުދުވަސްެތރޭގައި ާއެކަްނވެސް އިނގޭތޯ.

ާކޮމިޓީގެާ ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ާއެހެންވީމ ، ާދެން ާފެންނަން.  2040އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުެވސްާ ާއަުޅގަ ާއެދިފައިވ ީތ، ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަެއއް ާބަލައި މ ކްސްތައް

ާމ ކްްސާ ާކޮމިޓީތަކެްއގެ ާހުރިހ  ާހުރި ާހިނގ ފައި ާމިހ ތަނަށް ާދަންނަވ ލަން ހަމަ

ާމިހ ރުާއަޅުގަާ ާއަދި ާހަމަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެ ާއިނގޭތޯ. ާބޭނުންވޭ ާހަމަ ނުޑވެސް

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާނެތްނަމަެވސް ާކުރެވެން ާަކމެއް ާކަމަކަށްވ ތީ ނިމިފައިވ 

ާއިންޞ ފުންތޯާ ާކުެރިވފައިހުރީ ާއެކަން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނުވަތަ  2045މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި

ތަްއާބޭނުންޭވ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމަީކާބެލުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާއެާމ ކްްސާޝީޓް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެެދއްިކާވ ހަކައަށް ާދެފަރ ތުންެވސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާކުރިއަްށއޮތްާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަންކަން ާއިޙްތިރ މްކުަރން. ވަރަށްބޮޑަށް
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ާއެއްާ ާިވސްނައިގެން ާވަރަށްބޮޑަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާނިންމުމުގައި ވެްސާދުވަސްތަުކގަިއ

ާއިންޞ ފުވެރިކަމ ެއކުާ ާބޭފުޅުންނަކީވެްސ ާހުރިހ  ާނުެގއްލޭގޮަތށް ާޙައްޤު  2050މީހެއްގެ

ާމިތަނަށްާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމީހުންކަމުަގިއ، މަސައްކަތްކުރ 

ާމިތިބީ.ާ ާހޮވ ފައި ާމިތަނަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިުތންވެސް ާހުރިހ  ާތިބި ހޮވ ފައި

ާވަކި ާމިގޮތަށް ާއެގޮތަށްާާއެހެންވީމ ، ާއައިމަ ާނަން ާމީހެއްގެ ާަވކި ީމހަކ ދޭތެރޭގައި

ާއެމައްސަަލއ ބެހޭގޮތުންާ ާނެރިގެން ާކުއްލިައކަށް ާވިސްނުމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ާމިގޮތަށްާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމައްސަލައެއްެވސް ާހުރިހ  ާބަދަލުަގއި  2055ވ ހަކަދެްއކުމުގެ

ާމަ ާއެންމެންގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާީހވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާހަމަާވިސްނުމަކީ ްއޗަށް

ާއެހެންވީމ ،ާ ާކުރަންޖެހޭނެކަމެއްަކންނޭނގެ. ާއަުޅަގނޑުމެން ވ ޖިބުކަމެއްކަންނޭނގެ

 ދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަަކއިާައޅުަގނޑުާވަރަށްޮބޑަށްާޝުކުރުދަްނނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާވ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމެންބަރުެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންާޝުކުރިއްޔ   2060ހަކަފުުޅގައި

ާދަންނަވ ލަން.ާ ާވިދ ޅުވީމަ ާބޭނުންފުޅުވ ވ ަހކަ ާޝީްޓތައް ާމ ްކސް ކޮމިޓީތަކުގެ

ާމ ކްްސާ ާކޮމިޓީއެްއގެ ާހުރިހ  ާހަމަ ާސެކެރެޓޭރިއޭޓުން ާކޮމިޓީތަކ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ

ނޑަށްާ ާއަޅުގަ ާއަމީންޢ ންމު ާދެން ާހުންނ ނެ. ާލިބިަވޑަިއގަްނނަވަން ޝީޓްތައްެވސް

ާދެއްވި ާގެނައުުމގަިއާާދެންމެ ާމިކޮޅަށް ާކަރުދ ސްތައް ާމިވިދ ޅުވަނީ، ނޯޓެއްަގއި

ާ ާއެމަސައްކަްތ519ާާލަސްވަމުންދަނީ ާޗ ޕްކުަރންޖެހޭ. ާމީގައި ާއެބަ  2065ޕްރިންޓް

ާމިއަރުވަނީ،ާ ާުފރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަގެންަދވ . ާކުރައްވަމުން މިހ ރުވެސް

 ދަށް.ގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަ

ާ

ާމިފަދަގޮތަކަށްާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާގެމަނަުފށީ ާކޯޅުެމއްގެެތރެއިން ާދެޕ ޓީގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއިލްހ މްާައޙްަމދު ާއަުޅގަ ާަދންނަވަން. ާހިތ މަކުރ ވ ހަކަ ާވަރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ  2070ވ ހަކަދަްއކަމުންދ ތީ

ާއަ ާކުީރަގއިވެސް ާމީގެ ާޢަމަލުކުރަމުންދިޔަގޮތަށްާދަންނަވ ނީ، ނޑުމެން ުޅގަ

ާއިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިންމުންތަކަށް ާނިންމ  ކޮމިޓީތަކުން

ާވަރަށްގިަނާ ާދުވަހުންފެށިގެން ާހުވ ކުރި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެން

ާކު ާވަނީ ާމަސައްކަތްަތްއެވސް ާެއުކލަވ ލެވިފަިއ. ާވަނީ ާކޮމިޓީތައް ެރވިފައި.ާމިކަހަލަ

ާބޭނުން.ާ ާވަރަށް ާައޅުަގނުޑާހަމަ  2075އެހެންވީމ ،ާއެކޮމިޓީތަުކެގވެްސާމ ކްސްދެވުުނގޮތް
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އެހެންވީމ ،ާއެޝީޓްަތްއވެސްާއަޅުަގނޑަށްާލިބޭނެގޮތްާހައްަދވައިެދއްވ ށޭާައޅުަގނުޑާ

ާކޮމިޝަނަްށާ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާމިދަންނަވ ލަންޖެހުނީ، ާމިހެން ދަންނަވ ނަން.

ާޝަރީފަށް ާބަޔަކުާާޢައްބ ސް ާވަރަށްގިނަ ާމ ކްސްތަކ ިއގުިޅެގން ާއިން ދެއްވ ފައި

ާިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ ާ ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާހަމަ ާއެއީ ާފ ުޑކިއަމުންދިޔަ. އެކަންތައް

ާ ާބޭނުންގޮތަކަށް 3ާބޭފުޅުންތަކެއް ާދެްއވ ފަިއވަނީ.9ާާ، ާމ ްކސްތައް  2080ޖައްަސވަިއގެން

ާއެ ާބޭނުންވީމ  ާވަިކގޮތަކަްށ ާއެބޭފުޅުން ާލަވާ މިއަދު ާހަޅޭފަޅޭ ާމިތ  ާނުެވެގން ގޮތަށް

ާއެމް.ޑީ.ީޕާ ާަދންނަވ ނީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާމިފެންނަނީ. މަންޒަރު

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނުޖެހެއޭ. ާކަންތައްކުރ ކަށް ާއަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވ ގޮތަކަށް

ާދެންާ ާބަލ ފައި. ާމަންފ ކުރަިނވިޮގތަށް ާއޭގެ ާރައްޔިުތންނަށް ާދިވެހި ބަލަންޖެހޭނީ

ާއޭނައަީކާއަޅުަގނ ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާވަރަށްގިނައިން ާސުވ ަލކީ،ާބޭފުޅުން ާހިތަށްއަރ   2085ޑު

ާބޭފުޅުންާ ާތިއްބަވ  ާމިހ ރު ާޤ ބިލުވ ނެއޭ. ާވަރަށް ާބޭފުޅ ޭއ ާހުންނެވި މިހ ރުވެސް

ާދެންާ ާއެީއ ާބަދަލުކުރަމުންމިދަނީ. ާައނެއްކ ެވސް ާޤ ބިލުނުެވގެން ދެއްތޯ

ާގަން ާލަދުވެސް ާެއވ ހަކަދަްއަކން ާވިލިފުށީާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަެއއް. ނަންޖެހޭ

ާބޭފުޅަކުާ ާއެހެން ާބޭރުކޮށްަލއްވ ފައި ާވޯޓުނުދެއްވ  ާޢަފީފް ާޙަސަން ރައްޔިތުން

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާދެްއވީ. ާމަޤ ެމއް ާމ ބޮޑު ާެއއަށްވުރެ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ   2090ގެންނެވީ.

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާވިލިފުށީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނުބުނަމޭ އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހެންވީމ ،ާގޮންޖަ ާނެތިން. ާދައްކ ކަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއވ ހަކަ އްަސވ ލެްއވީއޭ.

ާވ ހަކަދައްަކވ އިރުާ ާޒުވ ނުންެގ ާޤ ބިލު ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ، އަޅުަގނޑު

ާފްލެޓްާ ާސަރުކ ުރ، ާކުރ  ާެހޔޮވެިރކަން ާސަރުކ ރުަގއި، ާފުދޭ ާމި މިސަރުކ ރުަގއި،

 2095 ވަިކވަިކންާބައްލަވ ށޭ...ާސަރުކ ރުަގއި،ާކޮްނކަމެއްތޯާިމހ ރުާތިއްބެވިާބޭފުޅުން

ާ

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

ާ

ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ2100 

ާކޮންެމވެާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާމަޑަވެލިާ ާއެ ާދެން ާވިދ ުޅވީމަ ާސަރުކ ރެްއކަމަށް ާފްލެޓް ާމިސަރުކ ަރކީ ާްސާއ ދެ،
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ާފްލެޓްާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ނ ޒިމްާމުޙަްނމަދުާ ާނުވޭ ާނިސްބަތެއް ާސަރުކ ރަކަށް ާައންގަންޖެހޭނެ. ާރިޔ ސަތުްނވެސް އެްއޗެއް

ާޢިއްޒަތ ިއާ ާމަޖިލީހުގެ ާދަްއކ  ާވ ަހކަ ާއެކަހަލަ ާއެހެންމެ ާއަދި ސަރުކ ރެްއވެސް.

ާގެއްލޭާ ާހައިަބތުވެސް ާސަރުކ ުރގެ ާއަިދ ާއެވ ަހަކ، ާގެއްޭލގޮތަށް ގޮތަކަްށާޤަދަރު

ާމިއީާ ާއެދެން. ާރަނގަުޅކޮށްަލދެއްވުން ާެއކަން ާއެެހންވީމ ، ާމިހ ރު.  2105އެވ ހަކަެދކެވެނީ

ާސަރުކ ރެއްާ ާފްލެޓް ާއެނގިފަެއއްެނތް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރެއްނޫން. ފްލެޓް

ާއޮތްކަމެއް.ާއޮތިްއޔ ާެއވ ހަަކެވސްާވިދ ުޅވެދެްއވައިިފއްޔ ާރަނގަޅު.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާ

ާޤަބޫލުކުރަން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި  2110ޝުކުރިއްޔ 

ާގަވ އިދުަގއިާ ާބޭނުންކުރ  ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއޮތްގޮތަށްާވ ހަކަފުޅުތައްާބިނ ުކރައްވަމުންާގެންެދވުންާއެދެން.ާ

 

ާސަރުކ ރޭާާގެާމެްނބަރުާދ ިއރާ ާގެމަނަުފށީ ާފްލެޓް ާމަޢ ފްކުރައްވ ތި. ާަވރަށްބޮޑަށް ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮންެމާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާއިލްހ މްާައޙްަމދު ާތަނަކަށް ާކޮންމެ ާފްލެޓްތަްއ، ާަވއުދުތަކެްއ، ާވަރަށްގިަނ  2115މިދަންނަވަނީ

ާއޮށް ާފްލެޓްތައް ާރަށެއްގައިވެްސ ާކޮންމެ ާވަޑަިއގެންނެިވއަްސ ާރަށަކަށް

ާއެބޭފުޅުންނަށްާ ާހަމަ ނުޑ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލީ. ާހަމަ ާއެވ ހަަކ އިންދަވަމުންގެންަދވ ތީ

ާފްލެޓްތަްއާ ާވަރަށްބޮޑަށް ާރަްއޔިތުން ާއިނގޭތޯ. ާދަންނަވ ލީ އިޙްތިރ މްކުރުމުެގގޮތުން

ާފަހަރެއްގަިއވެްސާ ާދަންނަވ ލ ނަމޭ. ާެއވ ހަކަ ާހިތަށްއެރީ ާހަމަ ބޭނުންފުޅުވެފައިވ ީތ

ާޖަ ާހަޖޫ ާއެބަތިއްޭބ،ާސަރުކ ރަށް ާިމސަރުކ ރުގެ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  2120ހ ކަށްނޫން.

ާ ާސަރުކ ުރގައި ާއެންެމ1ާާމިއަދު ާައއި ާޤައުމަށް ާައޅުަގނޑުމެން ޮނވެމްބަރުަގއި

ާއެންމެމަތީާ ާޭބފުޅުންވެސް ާރޭވި ާދޭން ާޙަމަލަތައް ާއުުދވ ނީ ާދުވަހުަގއި ހިތ މަވެރި

ާތި ާބޭފުޅުން ާމިފަދަ ާއެބަތިއްެބވިއޭ. ާއެބަތިއްެބވިޭއާމަޤ މުތަކުގައި އްބެވިއިރު

ާ ާއޭ.ާބީ.ާީސާއަދި ާަކއުންސިލަރުންނަށް ާކޮމްޕިުއޓަރާ،3ާ،9ާ،1ާރަށްރަށުގެ އަދި

ާއެބޭފުޅުންާ ާކީްއުކރައްވަންތޯ ާިމއަދު ާއެބަތިއްެބވިއޭ. ާބޭފުޅުންވެސް ާނުދަންނަ  2125ލިޔަން

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާނަހައްދަވ . ާއެހެން ާތިދައްކަވަނީ. ާވ ހަަކ ާސިރ ޖް ކުއްލިައކަށް

ާގެންނަވަން.ާފެންނަ ާބޭފުޅުން ާސިރ ޖްމެންކަހަލަ ާމައްޗަށް ާފެށިގެން ާތިރިން ނީ

ާހީވަީނާ ާއަޅުަގނޑަށް ާދެން ާޤަބޫލުކުރ ނީ. ާމިކަންތައް ާރަްއޔިތުން އޭރުންކަންނޭނގެ
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ާދެންާ ާރަނގަޅުގޮެތްއނޫންކަންނޭނގެ. ާވ ހަކަދެއްކުންެވސް ާމ ގިނަ މިމަޢުޟޫއަށް

ާހުރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެަބއޮތެއްނޫންތޯ ާއެބޭފުޅަުކާމީގައި ާމެންބަރުންނަށްވެސް  2130ހ 

ާކޮންމެެވސްާ ާނުދައްކަވ  ާެއވ ހަކަ ާއެހެންވީމ ، ާަޙއްޤު. ާވޯޓުލުމުެގ ބޭނުންވ ގޮތަށް

ާކުރ ކަމެކޭ.ާ ާއިޙްތިރ މް ާވަރަށް ާނިންމެވުމަކީ ާޮއތް ާނިންމަވ ފައި ކޮމިޓީއިން

ާޓެސްޓުްނާ ާވަޑައިގެންފައި ާޓެސްޓަށް ާބޭފުޅުން ާވަރަށްޮމޅު ާފެނެއޭ އަޅުަގނޑަށް

ާހެއްދެިވާފ  ާވަަޑއިގެންަފއި ާއިންޓަިވއު ާމިކޮޅަށް ާސިރ ޖްވެސް ާއެހެްނވީމ ، ހެއްނުވޭ.

 2135ގޮތެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޭނނގެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާދަްއަކންޖެހޭ،ާވަރަށްާމޮޅެތިާ

ާއެބަފެނޭ.ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަޑަިއގެްނފައިާފ ސްނުވ ތަންވެސް ާޓެސްޓަށް ބޭފުޅުން

ާޤަބޫލުކުރެ ާމޮޅެތި ާއެވ ަހކަާހަމަ ާއެހެންވީމ ، ާމީހުން. ާމޮޅެތި ާފެންވަރުގެ ވޭ

ާނޭނގެޭއާ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާޙ ލަތެއް ާހުންނެވި ާއޭުރ ާއެބޭފުޅ އަށް ނުދައްކަވ ށޭ.

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާދަްނނަވ ލީ. ާެއވ ހަކަ ާއެހެންވެ ާބަދަލުވަމުންދ ތީ. ާޙ ލަތު މިހ ރު

 2140 ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާޙައިރ ންވެފައިާއައްސަާ.`ާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމ ވަށު ާމިއިންނަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާލ މްޢަލަިއުކމް.

ާމިމަޖިލީހުގެާާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަުޑއަހަން. ާވ ހަކަތައް ާމިދެކެވުންދ  ާފްލޯގައި ާމަޖިލީހުގެ

ާހޮވިގެންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިީޓއެްއ ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ެއކޮމިޓީެގާާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަޣްލަބިއްޔަތަްށާ ާއެކޮމީޓީގެ ާނިންމުމަކީ ާނިންމ  ާއަޣްލަބިއްޔަތުްނ  2145މެންބަރުންގެ

ާޭއގެމ ނައަީކާ ާއެކަމަކު ާއިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެ. ާައޅުަގނުޑމެން ާެއއަށް ފެންނަގޮތް.

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާވޯޓުދޭންޖެހޭނެއެކޭޫނން. ާައޅުަގނޑުމެން ާއެއްގޮތަށް އެނިންމުމ 

ާމ ކްސްާފެންނަގޮތަކަ ާއެކޮމިީޓއިން ާއެހެންވީމ ، ާއެަބއޮތް. ާޙައްޤު ާދިނުުމެގ ާވޯޓު ށް

ދިންގޮތ ދޭތެރޭގައިާވ ހަކަދަްއކ ާކޮމިޓީގެާައގުާވައްޓ ލުމަށްަޓކައިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާަވއްޓ ލުމަށްޓަކަިއާ ާައގު ާއަމިއްލަ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޚުދު  2150ވ ހަކަދެެކވޭކަމީ

ާވ  ާދައްކ  ާއަމިއްަލއަށް ާއިނގޭތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެކެން ާއަުޅަގނޑު ހަަކއެްއކަމަށް

ާހުރީާ ާމަސަްއކަތްކުރަްއވ ފައި ާކޮމިޓީތަކުން ާތަފ ތު ާމިކޮމިީޓގަިއ،ާމިމަޖިލީހުގައި އެއީ

އެބޭފުޅުންވެސްާހަމަާޢަދުލުވެިރކަމ އިާއިޚްލ ޞްތެިރކަމ އި،ާެއބޭފުޅުންާތަމްސީލުކުރާ 

ނޑުާދ އިރ ތަކުެގާރައްޔިތުްނގެާއިްޙސ ސްތަކަށްާރިޢ ޔަތްކު ަރއްަވިއގެންކަމ މެދުާއަުޅގަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާނިންމެވުމަކީ ާއެނިންމަވ  ާެއިވސްނުންފުޅ އި ާނުކުރަން.  2155ޝައްެކއް
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ާއެކަްނާ ާހިނގައިދ ނެ. ާނުވެ ާއެްއގޮތްކަމަކަށް ާވިްސނުމ އި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ދެކޭގޮތ ިއ،

ާ ާޤަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ. ާމަޖިލީހުގަިއ77ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

މްސީލުކުރަންޖެހެނީވެސްާމިސަބަބަށްޓަކައި.ާއެހެންނަމަވެްސާއެނިންވުުމގެާމަތީަގިއާތަ

ާއެނިންމުމަށްާ ާނުވިއަސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތްކަމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދައްކ ގޮަތކީ

ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް  2160އިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެ.

ާވިސްނުމ އި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާޙައްުޤާާޚިޔ ލ އި ާވޯޓުދިނުމުގެ ެއއްގޮތަްށ

ާދެންާ ާހިންގަވ ށޭ. ާޤަބޫލުކުރަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެކަން ާއޮންނ ނެ. މިމަޖިލީހުގައި

ޤ ބިލު،ާއެއްަބޔަކުާޤ ބިުލކަމަށްާދެކޭކަމަށްާވ ހަކަަދއްކ އިރު،ާއަނެއްާބޭފުޅަުކާއެހެްނާ

ާއެހެން ާއޮވެދ ނެ. ާފުރުޞަތު ާދުށުމުގެ ާޤ ބިލުނޫންކަމަށް ާއެީއާސަބަބަކ ހުރެ ވީމ ،

ާކުޑަގޮެތއްަގއިކަމަށް،ާ ާޒިންމ ދ ރު ާދެން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.  2165އަޅުަގނޑުމެން

ާެއީއާ ާދެއްވައިިފއްޔ  ާމ ކްސް ާބޭފުޅަކު ާއެހެން ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ ގޮތްނޫން އަޅުަގނޑު

ާދެްއވ ާ ާއެމ ކްސް ާއެއީ ާަޙއްޤެއްނޯންނ ނެ. ާިވދ ޅުވުމުގެ ޒިންމ ދ ރުނޫންގޮތެއްކަމަށް

ާވޯޓުދެްއވަނީ.ާާބޭފުޅެއްގެ ާޒިންމ ެވަވޑަިއގެން ާއެބޭފުޅަކު ާހުރިގޮތުން ިވސްނުންފުޅު

ާއެްއޗެްއާއަެންއާ ާީރތިފުޅު ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ.ާއެއްބޭފުޅަކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެކަން

ާއަނެްއާބޭފުޅަކަްށާ ާމޭވ އެއް ާމީރުފުޅު ާބޭފުަޅކަށް ާރީތިފުޅުާނުވެދ ނެ.ާއެއް  2170ބޭފުޅަކަށް

ާއެހެ ާނުވެދ ނެ. ާކުރަންޖެހޭނެާމީރުފުޅު ާއިޙްތިރ މް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެ ންނަމަވެސް

ާރީތިވ ކަށްާ ނޑަށް ާެއައޅުގަ ާއެބޭފުޅަކަށް، ާީރތިކަން. ާއެެއްއޗެއް އެބޭފުޅަކަށް

ާމީހުންނަށްާ ާއަންނަ ާޙ ސިލުކޮށްގެން ާތަޢުލީމް ާމަތީ ާދެން ާނުޖެހޭ. ކޮންމެހެން

ާނަންގަ ާޑިގްރީ ާދަްއކ އިުރގައި ާދޭވ ހަކަ ާފުރުޞަތު ާއަންަނާއަޅުަގނޑުމެން ަވއިގެން

ާ ާއިނގޭޯތ ާއެބަތިއްބެވި ނޑ1ާާުބޭފުޅުން ާއަުޅގަ ާދެއްވ ފަިއ. ާނޯޓިސް  2175މަސްދުވަހުގެ

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާެދއްެކވި. ާެއވ ހަކަަތއް ާބޭފުުޅންތަކެއް ާއިްއޔެެވސް ކައިރީ

ާމަޖިލީހުގައިާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާސަބަބުން ާމިކަމުގެ ާދަްއކ ކަށްނުެޖހޭ. މިވ ހަކަތަްއވެސް

ާފުރުޞަތަކަށް ާދަްއކަންީވާާވޯޓުދޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނ ދޭ. ާހަނިކަމެއް އެްއވެްސކަހަލަ

ާސަބަބު.ާ ާތ އީދުކުރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތ އީދުކުރ ަކމަށްވަންޏ  އަޅުަގނޑުމެން

ާމ ކްސްދިނުމ ބެހޭގޮތުންާ ާކޮމިޓީއިން ާސަބަބު. ާނުކުރ   2180ތ އީދުނުކުރަންޏ 

ާއިންޞ ފުވެިރކަމެއްކަމަކަ ާޙ ލެއްަގއި ާެއއްވެސް ާއަުޅަގނުޑާވ ހަކަދެްއކުމަކީ ށް

ާޙަވ ލުކުރިނަަމާ ާހޮވަން ާއެކަނި ާއަޅުަގނޑު ާހަމަގައިމުެވސް ޤަބޫލެއްނުކުރަން.
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ާފޮނުވީކީާ ާއެތަނަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާހޮވ ނަްނ. ާސިރ ޖް އަޅުަގނޑު

ާބޭބޭފުޅުންނަށްާ ާއެކި ާހޮވ ކަށްނޫން. ާސިރ ޖް ާފެންނަގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑަށް

ާމ ކްސްަތްއާޖުމް ާެއވްރެޖެްއާފެނިވަޑަިއގެންނެވި ާއެ ާހަދައިގެން ާއެވްރެޖެއް  2185ލަކޮށްގެން

ާމަޖިލީހުންާ ާއެގޮތަށް ާކޮމިީޓިއން ާެއއީ ާލަފަެއއް. ާކޮމިޓީގެ ާއެއީ ާހުށަހެޅީމަ މިތަނަށް

ނިންމަންާމަޖުބޫރުކުރ ާމަޖުބޫރުކުރުމެއްނޫންާއެއީީކ.ާކޮމިޓީގެާލަފ ފުޅެއްާއެއަުރވަީނާ

ާފެނިވަޑަިއގަން ާފްލޯއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާދެްއވަިއގެްނާމަޖިލީހަށް. ާވޯޓު ނަވ ގޮތަކަްށ

ާމިނިންމަނީ.ާ

ާ2190 

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ

ާފ ޑުކިއުމަކީާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާމ ވަށު ާއުސޫލ މެދު ާމ ކްސްދޭ ާކޮމިޓީގެ ާައޅުަގނުޑމެން ާއެކަމ  ާއެހެންވީމ ،

ާވައްޓ ލުމަށްޓަަކއިާއަޅުގަާާޢަބްދުލްޢަީޒޒްާޖަމ ލްާައޫބބަކުރުާ ާއަގު ާއަމިއްލަ ާމެންބަރުންގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޚުދު ާނޑުމެން

ާޝުކުރިއްޔ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ަހކަކަމަށް ާދައްކ   2195އަމިއްލަފުޅަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާާދ ިއރ ގެާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާ ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިވަީނާއެންމެޝުކުރިއްޔ  ާހިނިއަންނަގޮތް ާބޮޑަށް

ާދ އިރ ެގާާރަީޝދުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާ ާމ ވަށު ާމުޤަްއރިރު ާމިކޮމިޓީެގ ާއަދި ާވ ަހކަދެއްެކވި ާކުރިން ާއަޅުަގނުޑގެ

ާޢަބްދުލްޢަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާހުދުކަްނާޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ާތ ކިހ  ާއަބޫަބކުރުެގ ާޖަމ ލު  2200ޒީޒު

ވ ނެކަންާވަަރށްާރީއްޗަށްާލަިއްވކޮށްާހޮއްާއްވައިފި.ާއެޭބފުޅ ާއެކަނިާދެންމެާހ މަކޮށްދެ

ާރައްޔިތުންަނށް ާމަޖިލީހުގައި ާާމިތ  ާތެދުފުޅެއް. ާތ ކިހ ާހ މަކޮށްދެއްވައިފި. އެބޭފުޅ ގެ

ާ..މ ކްްސއިންާހޮްއވ ފައިާޮއންނ ނީ.51ާއެކަނިާހޮްއވ ނަމަާވަރަށްާހުދު.ާ

ާ

 2205މުަގއިާމަޖިލީހުެގާވުވ ހަކަފުޅުާދެއްކެާރިާމެންބަރު،ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާނ ންނ ނެގޮތަށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް...މެންބަރުންގެާކަރ މަތަށްާއުނިަކންާ

ާ

ާބަލ ނަން.ާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާބެލޭތޯ ާއެއްިޗްއސަށް ާކަރ މަތ  ާބަލ ނަން ާވަރަށްބޮޑަްށ ާައޅުގަނޑު ާއ ދެ،

ާވިދ ުޅވުާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާިވދ ޅުވި ާއެހެން ާއެބޭފުޅ  ާވަރަށްާމުއެކަމުން ާފ ހަގަކޮށްލީ ނޑު ާއަުޅގަ ާން
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ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއުފަލ އެުކގަިއ. ާހަދ ންވަނީާއެހެްނވީމ ، ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއަނެއްޮކޅުން  2210ދެން

ރޑްންާ ރަނގަޅުާބޭފުޅެްއާންކޮޅެއްާކްސްޭދގޮތް.ާތަރުވެސްާމ ސްކޫލުަގއިާޓީޗަކިންދަގ 

ާތަާވެއްިޖއްޔ މުން، ާީޓޗަރަށް ާކަންތައްނުވަތަ ާރަނގަަޅށް ކޮށްދޭާާންކޮޅެއް

ާވެާ ާދަރިައކު ާމ ބެލެނިވެރިއެްއގެ ާރަނއްޖިއްޔ މުން ާވަރަށް ާގުޑް،ާކްސް ާވެރީ ގަޅު.

މިާކްސްތަކެއްާނަނީ.ާމީގެާވަރަށްބޮޑުާނަމޫނ ާމ މިހެންާއޮންާވެރީާގުޑްާވެރީާގުްޑ،

ާމިފެނު ާއެންމެއަޅުަގނޑަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަދަްއކަާނީ. ނޑު ާއަުޅގަ  2215ންާއުފ ވީ

ާހަމަލޮލަ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާޝީޓް ާނަތީޖ  ާކުރިން ާލިބުމުގެ ާބަލ ލަންާފުރުޞަތު ށް

ާއެކަމަށް ާމަސަްއކަތަށްާާލިބުނީތީވެ. ާކުރެއްވި ާރިޔ ސަތުން ާޝުކުރުާާތި ފަށްފަށުން

ާމި ނޑަށްދަންނަވަން. ާއަުޅގަ ާދ ގޮތް ާމަސައްކަތްަތއް ާމިމަޖިލިސްާާކޮމިޓީތަކުގެ ފެނޭ

ާގެންދެނހި ާކޮިމޓީތައްވެސް ާލަިއވްކޮށް ާހަމަޖައްސަވޭގ ގޮތަށް ދެްއވުން.ާއިެނގޮތް

ާހީވަނީާމިކޮމިޓީތަކުަގއިާތިއްަބވ ާނ ޖައިޒުާފައިދ ަތއްާ ނޑަށް  2220އެހެންާހެދުމުންާއަޅުގަ

ާމެންބަރު ާއިންޞ ނަގަމުންދ  ާނުވަތަ ާވ ނެހެން. ާޖެހިލުންވ ގޮތް ާުކޑަކޮށް ފަށްާންތައް

ާރައްޔިބިލޯ ާދެރަވަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދަކުރަްއވ ނެހެން. ާކުރިމަތީަގިއާކުރުން ތުން

ާދޮގު ާޢިއްޒަތްތެރިާތަެކއްއެހ ބޮޑު ާގިނަ ާމިތަނުގަިއާާހައްދަވަުމން މެންބަރުންތަކެއް

ާއިޙްތިރާ  ާދަްއކަވ ތީ. ާއިޙްތިރ މްކުރަީނާވ ހަކަފުޅު ާއަޅުަގނޑު ާޤަބޫލުކުރަން. މްކުރަން

ާ ާނޫއެހުސްއެކަނި ާއެބޭފުޅަބޭފުަޅކަށް ާން. ާކުރީގެ ާއެންމެންވެްސާކީ ނޑުމެން  2225އަުޅގަ

ާމަ ާަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރެްއވި ާއިޙްތިރ މް ާައބްދުލްޤައްޔޫމް ދައުުރާއުމޫން

ާ ާމަޤ މުާގެންއަދ ކުރަމުން ާއެ ާހުށަހަޅުއްވ  ާކޮމިޝަނުން ާމިއިލެކްޝަންސް ދިޔައިރު

ާއެކަމަށްާ ާބޭފުޅެއް. ާތެރެއިން ާބޭފުޅުންެގ ާއެބޭފުޅާ އަދ ކުރަްއވަމުންދިޔަ ގެާޓަކަިއވެސް

ާ ާޢިއްޒަތަށ އި ާބެކަރ މަތަށ އި ާމ ކްސްއިންވެްސާުލމެއްވެސް ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ނެތްކަން

ާއެބޭފުނއެ ާޅަާިގއްޖެ. ާއެކ  ާހޮއްަވވ ފައި ާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭާެއތަނަށް  2230ިތބީ

ާއެކަިނާ ާނަޝީދު ާއެއީ ާމިދަނީ. ާސ ބިތުވެގެން ާމިމަޖިލީހުން ނުޑކޮހުންކަންވެސް ކަ

ާބޭފު ާވ ހަކަދެއްކުމުްނާހުށަހެޅުއްވި ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާމިކޮމިޓީގެ ާނޫންަކން ޅެއް

ނގަމުންދ އިރުަގިއާގިއްޖެ.ާވީމ ާއަޅުަގނޑަްށާފެންނަނީާމިކޮމިޓީާހިނއަޅުަގނޑަްށާއެ

ާނުކުެރވެން ާޤަބޫލުލައިވް ާަބސް ނޑުގެ ާައޅުގަ ާއެހެންާޏ މުން ާޢިއްޒަތްތެރި ކުރ 

 2235ާ..މެންބަރުން.

ާ
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ާހަމަެވއްޖެ.ވަގުތުާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްާ

ާ

ާދެްއވ .ާާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާވަގުުތކޮެޅއް ާކުރުކޮށްލަން ާތަންނުެދންޏ މުން ާވަގުތު ާއ ދެ،

ާމެންބަރުންެގާާާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިކޮމިީޓގެ ާއެދެނީ ނުޑ ާއަުޅގަ  2240ާނިންމ ލަމުންވެސް

ގ ާމަޖިލީހަށްވުރެާކޮމިޓީާއިްސކަންާނލިސްގައިާމިހިމިާރައްޔިތުންގެާަމޖިާއަރިހުން،ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއެހެންނޫނީާ ާހިންގަވ ށޭ. ާދުރުވަްނ ާކޮމިޓީތަކަށް ާބޭފުޅުްނ ާހުރިހ  ދެއްަވއިގެން

ާލައިްވކުރަްއވަންާތިބޭފުޅުންާނިންމަވ ށޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައި.ާ

ާ

ާޢިާކ ށިދޫާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާރައީސްޝުކުރިއްޔ  ާާ.ާއިލެކްޝަންްއޒަތްތެަެރި  2245ާކުރެްއވުމަށްޢައްޔަންކޮމިޝަަނށް

ާާއިްސމ ޢިލްާޢަބްދުލްާަޙމީދުާ ާދިރ ސ ކުރަްއވަން ާނަންފުޅު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާމަޖިލީހުން ާހޮްއެވވިރައްޔިތުންެގ

ާރިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކޮމިޓީގެ ާދަންނަވ ލުމަށްާޕޯޓ  ާެއއްެޗއް ާފެންނަ ާއަޅުަގނޑަްށވެސް ުގޅޭގޮތުން

ާއެދު ާކޮމިޓީފުރުޞަތަކަށް ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރެއްވިާނީ. ާދިރ ސ  ާިއން

ާއަ ާދަންނަވ ަކށް ާއެްއެޗއް ާބެހޭގޮތުން ާމ ކްސްއ  ާލިބުނު ނުޑާނެތިން.ާނަންފުޅަށް ުޅގަ

ާއެްއކަމެ ާނަމަވެސް ާހޮއްެވވި ާމިމަޖިލީހުން ާަތފ ތުގޮތަކަށް  2250ކޮމިޓީްނ9ާާްއގައި

ާދަންނަވ ލުމަށް ާއެވ ހަކަ ާކުަރްއވ ފަިއވ ީތ ާބޭނުންވޭ.ާާކަންތައްތައް އަޅުަގނޑު

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން ާކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށްާޢައްޔަންއިެލްކޝަންސް

މީގެާކުރިންވެސްާކޮމިޓީެއއްާހޮއްަވވ ާހުށަހެޅުނުާނަންތަކެއްާދިރ ސ ާކުރައްވ ަފިއވޭ.ާ

ާބަލ އިރު ާރިޕޯޓަށް ާާމި ނަޑއެޅުްއވި ާކަ ާކޮމިޓީން ާމިކޮމިޓީންާކުރީގެ މިންަގނޑުތަކަށް

ާފ ސްާވެއެއްާ ާނެތްކަން ާބައްަލވ ފަިއ ާވަރަކަށް ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި  2255ކުީރާހަގަކުރެވޭ.

ާ ާެނގީ ާމިކޮމިޓީވެސް ާއަދި ާމިމަޖިލީހުން. ާެނގީ ާމިކޮމިޓީވެސް ކޮމިޓީގެާދެމަޖީލީހުން.

ނުޑާމަށްވީހިނދު،ާމެންބަރުންނަކީވެސްާމިމަޖިލީހުގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންކަ އަުޅގަ

ާެއއް ާއޮތީ ާދަންނަވ ހިތް ނޑުތަކަކަށް ާމިްނގަ ާކަެމްއގައި ހަމަޖައްސ އިރުާޮޕިއންޓް

ާ ާއެްއކަމެްއގައި ާއެހެންކަމުްނ ާުއސޫލަކުންކަމަށް. ާއެއް ެދާހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ

ާއިކޮމިޓީ ާޕޮއިންޓް ާދެގޮތަށް ާން ާއުސޫލެއް ާބޭއިންސ ފުންާދޭ ާވަރަށް  2260ހަމަޖެއްސުމަކީ

ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމަށް ާަރއީކުރެވޭ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެކެނީ. ާނޑު އިލެކްޝަންްސާސް،

ާޢައްޔަންކުރުމަށްާނަންތައްާދިރ ސ ުކރުމަށްާކުރިންާހޮއްެވވިކޮމިޝަނަށްާމެންބަރުންާ

ާ ނަޑއަޅުްއވ ަފއިވަނީ ާކަ ނޑުަތކަށް ާމިންގަ ާހުރިހ  އަދިާާއިންސައްތަ.90ާކޮމިޓީން
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ާ ާމިންަގނަޑކީ ނޑުތަކަްށާާއިންސައްތަ.70ާމ ކްސްގެ ާމިންގަ ާމިކޮިމޓީން ނަަމވެސް

ނޑަާ ާކަ ާމ ކްްސގެާާއަުޅއްވ ަފއިވަނީޕޮއިންޓް ާތަފ ުތގޮތަކަށް.  2265ވަރަށް

ާހިތްއޮތީާ ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން ާބަދަލުވެފައި. ނުޑވެްސވަނީ މިންގަ

ާ ާޢަމަލު ާދެގޮތަކަށް ާމިވަނީ ާމިމަޖިލީހުން ާމިއީާއެްއކަމެްއގައި ާކޮށްފައިކަމަށް.

ާކަންތައްތައް ާމިހެން ާކަމެއްނޫން. ާކޮްށގެންވ ޭނ ާމިީއާާއަޅުަގނޑުމެން ކުރުމުން

ާނުާޚިލ ފުވުމުކޭާހުވައ އި ާހިަތށްއަރ . ނޑު ާއަުޅގަ ޢިްއޒަތްތެރިާބުެނވޭނެބ ވެްސ

ާ ާކޮމިޓީތަރައީސް، ާނެގޭ ާމިމަޖިލީހުން ާމ މިގޮތަށް ނަޑއަޅ ނެގޮަތކ ިއާކަށް ާކަ  2270ކްސް

ާއެންމެ ާާދަްށވެގެންާއަދި ނޑައަޅ  ާކަ ާމ ކްސް ާފ ސްކޮށްފައިާލިބެްނޖެހޭ މިމަޖިލީހުން

ާއަޅުާ ާވ ހަކަކޮުޅާބޭއްވުމަށް ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާފެންނަ ނޑަށް ގަ

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާަރީއސް.ާއަާމެްނބަރުާާމ ފަންނުާއުުތރުާދ އިރ ގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާބަހުސްޝުކުރިއްޔ   2275ާމުންާވެކުރެާްއސަލ މް

ާއަުޅގަމިާވ ހަަކދެއްެކވުްނ:ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ ާމެދުގައި ާރިޕޯޓ  ާގެންދ  ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާރިޕޯޓަކީާނުޑވެސް މި

ާބަލ ލެވުުނާ ާއެީކަގއި ާހައިރ ންކަމ  ާވަރަްށ ާައޅުަގނޑުމެން ާހަޤީޤަތުގައިވެްސ ހަމަ

ާއަލްުއސްތ ޛުރިޕޯ ާރިޕޯޓުަގއި ާބޭފުޅެއްާއިޙުސެާޓެއް.ާމި ާޤ ބިލު ާިމކަމަށް ންާސިރ ޖް

ާނިންމަވ ފައިވ ީތވެ ާއަަޖއިބުވޭ.ާާނޫންކަމަށް ާވަރަށް ާއެކަމަްށ ައޅުަގނޑު

ާއެމަ ާލިބިފައިވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުރީަގއި ާމީގެ ާވަނަވަރުަތއް  2280ނިކުފ ނުގެ

ާލިބިަފއިވޭ.ާ ާފުރުޞަތު ާވަރަށް،ާާއެމަނިކުފ ނަކީާއެބަލ ލުމުގެ ާތަޢުލީމް ދުނިޭޔެގާމަތީ

ާހ ސިލުކުރަްއވ ފަިއާ ާޤައުމުތަކުން ާފެންވަުރގެ ާރަނގަޅު ާތަޖުއެާއެކިވަރަށް ރިބ ތައްާކި

ާގޮތަ ާގިަނގުނަ ާކަވަރަށް ާޙ ށް ާބޭފުޅެއް. ާކުރައްވ ަފިއވ  ާމިހ ރުވެްސާސިލު އަދި

ާ ާއިލެްކޝަން ާއެހެންކަމަށްކޮމިޝަންއެކޮމިޝަންެގ، ާރަީއސް. ާނ އިބު ާވ އިރުާގެ

ާމި ާނިްނމ ފައިއެމަނިކުފ ނަކީ ާނޫންކަމުގައި ާބޭފުޅެއް ާޤ ބިލު ނޑުާކަމަށް ާއަުޅގަ  2285ވ ތީ

ާހައިރ  ާވަރަށް ާއެކަމ  ާހަމަ ާއަުޅގަގަންވޭ. ާފުރިހަމަާއިމުވެސް ާެއމަނިކުފ ނަށް ނޑު

ާއަޅުާމ ކްސްދޭންނަން ާއަދި ާހިމެނުނުނަމަ. ާއެކޮމިޓީަގއި ނޑު ާއެމަނިކުފ ނަކީާގަ އަދި

ާމިތަނުގަިއާ ނޑަށް ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާނިންމ ނަން. ާބެފުޅެއްކަމަށް ާޤ ބިލު މިކަމަށް

ާއެ ާބަހުން ާބޭފުުޅންގެ ާބައެއް ާނވ ހަކަދެްއކުނު ާކޮންމެެވސްާގިގެން ާމިއީ ިދޔައީ

ާފިލުވ ލުާ ާހަސަދައެއް ާޒ ތެްއގެ ާކޮންމެފަހަރަކު ާއެހެނީ  2290ާސިރ ޖްގެާޙުސައިންންކަމަށް.
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ާވ ހަކަދެކެވޭއިުރ،ާ ާއެހެންާނަންފުޅ މެދު ާވަޑަިއގަންނަވ  ާނިސްބަތްެވ ާއަށް ޑީ.އ ރ.ޕީ

ާައުޅވާ  ާއެކަމ މެދު ާނުވ ތީ ާހިމެނިފައި ާކޮމިޓީއެްއަގއި ާއެހެން ާކޮންމެެވސް ާބޭފުޅަކު

ާއެާ ާދިޔަ. ާފެނިގެން ާލަފ ކުރެކިޔ ތަން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއކަހަލަކަމެްއާހެންވީމ ، ވެނީ

ާަބއެްއާާމިކަމުގައި ާފ ހަގަކޮށްލެވޭ ާައޅުަގނޑަށް ާއަދި ާކުރެްއީވކަމަށް. ޝ މިލު

ާމ ކް ާމިސ ލަކަށް ާފ ހަގަކުަރްއވ ފައި. ާމިރިޕޯޓުގައި ާއެބަހުރި  2295ސްާކަންތައްތައް

ާޤ ބިލިއްަޔަަތުކަަމށް ާތަޖ90ާުާދެއްވުުމގައި ާއަދި ާމިޮއތީ. ާދޭގޮތަށް ރިބ އަށްާމ ކްސް

ާވަރަްށ35ާާމ ރކްސް.35ާާ ާތަޖްރިބ އަށް ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ މ ކްސްައކީ

ާ ާއެއީ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމ ކްސްކޮޅެއް. ާމިހ ރުވެސްާާޙުސއިންާމަދު ސިރ ޖަކީ

ާހިމެނިވަޑަ ާކޮމިނިޝަުނަގއި ާޭބފުޅަކަށްވ ތީ،އިލެކްޝަންސް މެާއެންާިއގަންނަވ 

 2300ލްާކޮށްލުމުގެާނިޔަތުގަިއާތަޖްރިބ ާބޮޑުާބޭފުޅަކަށްާވ ނީާއެމަނިކުފ ނުާކަމަށްވ ތީާފެއި

30ާމިވެސްާ.ާވުރުއްައދިާއެބައޮތްާއިސްނެގުމ އިާަތޞަާދެންާކޮށްފައިވ ކަމެއްކަމަށް.

ާ ާއެބައޮްތާމ ކްސް. ާއަދި ާޤަބޫުލކުރަނީ. ާއަުޅަގނޑު ާައދަދެއްކަމަށް ާކުޑަ ާވަރަށް މިއީ

ާނ5ާަ ާވަނަ ާންބަރުަގއި ާއެީއ ާފ ހަގަކުަރއްވ ަފއި، ކުރަްއވ ފަިއވ ާޙ ސިލުތަޢުލީމް

ނަޑކަ ާއަުޅގަ ާުގޅުން. ާހުރި ާދ އިރ އ އި ާކުަރއްވ  ާމަސައްކަތް ށްާދ އިރ އ އި

ާފެނިފައެއްނުވޭ ާރޮާމިހ ތަނަކަށް ާހ ޞިލުާނއިލެކްޝަންސް ާތަޢުލީމް ާަމތީ  2305ގުން

ާއޮތްކަމަކަްށާެއކިާޤައުމު ައޅުަގނޑުވެްސާބަލ ލިއިރުަގއި،ާއިާަޤއުމުގަާާކުރެވޭެނގޮތެއް

ާރޮ ާމި ާތަޢުލީމްާޑިގްރީާނއިލެކްޝަންސް ާމަތީ ުކރ ާގޮތެއްާއޮތްކަަމކަށްާސިލުޙ ގުން

ާ ާމިދ އިރ އ އި ާއެހެންވީމ ، ާނުވޭ. ާފެނިފައެއް ާގޮެތއްާއަޅުަގނަޑކަށް ާުގޅުވޭނެ

ާައޅުަގނޑަކަށް ާާއޮތްކަމަކަށް ާއެމަނިކުފ ނަކީ، ާދެން ާޤ ނޫނީާނުފެނޭ. ސިރ ޖަކީ

ާދ އިރ  ާބޭފުޅެއް. ާހ ޞިލުކުރަްއވ ފަިއވ  ާތަޢުލީމް ާމަތީ ާރެޝަނަލްކޮށްާއިން  2310ވަރަށް

ާ ާތިންކިންގ ާނޫނީ ާޤަބޫލުކުރަން.ާާފުޅުވިސްުނންއެ ނޑު ާއަޅުގަ ހުންނަވ ނެކަމަށް

ާ ާމިބައިަގއި ާކަންތައްތަަކކ5ާާީއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ  ާނަންބަރުގައި ަވނަ

ދެއްވުމަށްާރަނަގޅުާެއކަށީގެްނވ ާގޮެތއްނޫން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުންާމ ކްސްާ

ާފ ހައެހެން ނޑު ާައޅުގަ ާމިކަންކަން ާދ އިރ ގެާވީމ ، ާމ ވަށު ާައދި ގަކޮށްލަން.

 2315އެބޭފުޅ ާޒުާޖަމ ލުާދެންމެާވ ހަކަފުުޅގައި،ާޒީޢަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ދެ،ާޢަބްދުން

ާ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާދެްއވ ، ާމ ްކސް ާގިނިއެމަނިކުފ ސިރ ޖަށް ާއެކަނި ކަންޏ ާނު

ާމ ކުރަ ާވަނީަނމަ ާހޮއްަވވ ނެަކމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާްއވ ނެކަމެްއކަމަކަށް ާދެއްވ  ކްސް
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ާ ާމ ރކްސް ާލިބުނު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާިމއޮންނަނީ،ާދެންމެ އެމަނިކުފ ުނާޝީޓުަގއި

ާދެ 51ާާއްވީ ާފ ސްވ  ާމިެވސް ާމ ރްކސް. ާމ ކްހެއްނޫން. މ ރކްްސ75ާާދަރަޖަިއގެ

ާފ ސްވެ ާމި ާދެއްަވއިފިނަމަ ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވަްނާގެންދަނީވެސް. ނޑު  2320ައޅުގަ

ާ ާވަރަށްބޮަަޑަށްާބޭނުންވަނީ، ާދިމ ނުވ ކަމުގައި. ާޢަމަލ  ާބަހ އި ބައެއްބޭފުޅުްނެގ

ާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުރުޞަތަްށ.ާ

ާ

ާިޢއްޒަާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅަގނޑުެވސް ާއ ދެ، ާރައީސް. ދަންނަވ ލަންާތްތެަެިރ

 2325ާާބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންނ ާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވިދ ޅުވިާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ހެންާއަޅުގަ

ާ ާމިއަންނަނީކީ ާގިނަފަހަރަށް ާހަމައަށް ާރަނގަުޅާކޮންމެހެންނަކުން އެންމެ

ަގނޑަްށާއަޅުކޮށްފައިާހުންނަތަން.ާއެކަމުާާކެންޑިޑޭޓުންނެއްނޫނޭާކަންކަަމށްާއެޕްލައި

ާަބއްލަވ ފަިއާ ނޑުތަކަކަށް ާމިންގަ ާކޮންެމވެސް ާަބްއލަވ ފައި ާރައީސްވެސް ާޔަޤީން ހަމަ

ާއެ ާމިފޮނުވަނީ. ާނަންތަކެއްކަން ާރަނަގޅު ާއެންމެ ާކޮމިީޓގެާއެމަނިކުފ ނަށް  2330ހެންވީމަ،

ާކަމުގަމަރުޙަ ާދިޔަ ާެވގެން ާކޮންމެގޮތަކަށް ާކަންަތއް ާއަދި ވިައސްާއިާލ ގަވެސް

ާމަޖިލީހުގެ ާމިތަނުންާފްލޯާމިއޮންނަނީ ާއެހެންވީމ ، ާނިންމަން. ާއައިސްގެން އަށް

ާ ާނިމޭނީ. ާތިބިނިމޭގޮތަކަށް ާއެއޮީތާކޮމިޓީގައި ާކޮމިޓީއިން ާފެނުނުގޮތަކަށް މީހުންނަށް

ފެންނަގޮތަކަށްާނިންމ ނީާއެބޭފުޅުންވެސްާހަމަާވެސްާހަމަާކޮމިޓީއިންާއެާނިންމ ފައި.

ނޑުާ ނޑުާގަދެކެނީ.ާހަމަާކޮންމެވެސްާގޮތަކަށްާބަލ ފަިއަކމަށްާއަޅުގަ  2335އިުމވެސްާއަުޅގަ

ާރަނގަޅުގޮަތކަ ާއެންމެ ާފެންނަ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާހުރީ ާދީފައި ާެއީއާމ ކްސް ށް.

ާ ާބަލ އިރުަގއި ާތަޖްރިބ އަށް ާއ35ާަތަްޖރިބ އަށް ާއޮްނނަތ ކަށް ނޑަކަްށާމ ރްކސް ުޅގަ

ާފުލްހިއެ ާބައެްއާމ ާއްނުވޭ ާއެކަމުން ާމީހަކަށް. ާއެްއވެސް ާލިބޭނެހެއްނެއް ކްސް

ާފުލް ާއެބަތިބި ާމިކޮމިޝަނަށްާމ ކްާބޭފުޅުން ާައޅުަގނޑުމެން ާދެްއވ ފައި. ސް

 2340އަހަރުެގ35ާާއަހަރ30ާާުއެޕްލައިކޮށްަފއިާތިބިާމީހުންގެާތެރޭގައިާއެބަތިބިާއިނގޭތޯާ

ާއިލެކްޝަންތަ ާމީހުންވެސް ާތިބި ާލިބިފައި ާމަަސއްކަްތކޮށް.ާާޖްރިބ  ކޮމިޝަނުގައި

ނ ށްާނުެވސްާއ ދޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާކަޑުމެންނ ާހަމައައެކަމުާއެބޭފުޅުްނގެާނަމެއްާައޅުގަ

ާ ާހަދ ފަޭއާކޮންމެކަމަކީ ާމ ސްޓަރޒް ާމިހިރީ ާކިަޔވަިއގެންނޭ ައޅުަގނޑުމެން،

ާ%ާއެހެންވީމ  300ާކިެޔވުމަށް ާމ . ާައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ކްސްއެްއާއެހެނެއް
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ާ ާއަބަދުވެސް ާރޫލްނުދެވޭނެ. ާއިނގޭތޯ ާއިމްޕްރޫވްމަންޓޭާއޮންނ ނެ  2345މިކިޔާ ާފޯރ

ާރަނަގޅުއެއްާ ާހަމަ ާތެޭރގަިއވެްސާާޗެއް. ާތަނެއްގެ ާހުރިހ  ާކަންތައްަތއް ުކރެވޭނެ

ާއިލްޔ ްސާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާމިތަނުގައި ާދެން ހުންނ ނެ.

ާ ާއެމަނިކުފ ނު ާވިދ ޅުެވއްޖެ ނުޑ9ާާލަބީބު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާުނވ  ާހ ޒިރު މީޓިންގއަށް

ާލަންޖެހެދަންނަވ  ާއެމަނިކުފ ނު ާައޅުަގނޑުމެނ9ާާްނީ ާހ ިޒރުވިއޭ. މީޓިްނގއަްށވެްސ

ާމީޓި ާބޭއްވި ނޑަައޅަން ާކަ ނޑު ާއޮނިގަ ާމި ާބޭއްވީ ާމީޓިންގ  2350ންަގެވްސާފުރަތަމަ

ާއިންނެވި. ާދައްާއެމަނިކުފ ނު ާއެމަނިކުފ ނު ާބެއްލެވީމަ ާހުރިާޔަުއމިއްޔ  ކަވ ފައި

ާއިންޓަވ ހަކަ ާސިރ ޖ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީޓިންގައކީ ާދެވަަނ ާފެންނ ނެ. ިވުއާެވސް

ާމ  ާމީޓިންގާއަދި ާމީޓިންކުރި ާދިން ާމ ކްސް ާމިތ ނގަިއާގ.ާއެބޭފުޅ ގެ ާމިއޮތީ ްކސް

ާކިހި ާހ ޒިރުވެވަަޑއިުނގަންނަވ  ާމިއޮތީ.ފެންނަން. ާެދްއވ ފައި ާމ ކްސް ދެްނާާނެއްތޯ

ާ ާބޭުނންވަނީ، ާަދއްކ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ  2355މެންބަރުާމަްއޗަންގޮިޅ

ާރަޝީ ާދެންމުޙަންމަދު ާޓީޗަދު ާވަރަށްމެ ާބެހޭގޮތުން ާވ ހަކަތަެކއްާރުންނ  ދެރަ

ާއެމީހުންނަކީާ ާބައެއް. ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާބުރަކޮށް ާަވރަށް ާޓީޗަރުންނަކީ ދައްކަަވއިފި.

ާކްސްމ ންނަށްާކޮށްދޭާކަންތަކަށްާބަލ ފައިާކުދިާލަތެްއގައިާބެލެިނެވރިންޙ އެްއވެސްާ

ާއިލް ާވަރަށްބޮޑަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާބައެއްނޫން. ތިމ ސްކުރަންާދޭ

ާޓީ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަމިޢިއްޒަތްތެރި ާމިކަހަލަ ާދޭތެރޭގައި  2360ާޗަރުންނ 

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާކ ށިޫދ ާދެން ާއިސްމ ޢިލްާނުދެއްކެވުން. ާމެންބަރު ރި

ާޢަބްދުލް ާައޅުަގނޑުމެންާާވިދ ޅުވެއްޖެޙަމީދު ާބަދަުލކުރީ. ާމިންަގނޑު ީކއްެވގެންތޯ

.ާއެއަްށވުެރާއަނެއްފަހަރުާކަންތައްާކުރ ކަށްާަމޖްބޫރެއްނޫންާށްކުެރޭވގޮތަކައެއްފަހަރުާ

ާާރަނގަޅުގޮަތކަށް ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާކަންތައް ާފެންނަކަމަށްވަންޏ މު.ކުރެވޭނެކަމަށް

ާކުރިންފަހަރުާ ާމިހެންވެގެން. ާސަބަބަކީ ާބަދަލުކުރި ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑު  2365މިންގަ

ާ ާކޮމިޝަނަށް 9ާާއިލެކްޝަންސް ާމިތަނުަގިއާއްޔަންޢަބޭފުޅުން ާއެފަހަރު ކުެރވުުނއިރު

ާ ާވ ހަކަ ާދޭތެރޭަގއި. ނޑ އި ާމިމިންގަ ާކޮމިޝަނަށ70ާާް%ދެެކވުނު އިލެްކޝަންސް

ާ ާޢައްޔަންމެންބަރަކު ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާމ ކްސްެއއްކަމަށްާޕާ ކުރ ކަެށްއ ސް

ާއެ ާ%ނުފެންނަކަމަށް. ނޑުމެން ާައޅުގަ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ށ75ާާްހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަަތކަށް

ާމިކޮމަތިާއޭތި ާދެން ާކުރީ. ާދެންމެގައި ާބަލ އިރުގައި  2370ވ ހަކަދެްއެކވިާމިޝަނަށް

ާއިލެްކޝަންސްއ ޢި ާވިދަޅުވިހެން ާމެންބަރުވެްސ ާތަޢުލީމްާއްޒަތްތެރި ބެހޭގޮތުން
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ާ ާތެރެއަކުނެތް.ާާހުންނަހ ޞިލުކޮށްގެން ާއަޅުަގނުޑމެންގެ މީސްމީހުންނެއް

ާއެހެންވީމ ،ާކޮންމެާދ އިރ އަުކން...

ާ

 2375ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާ

ާިކަޔވ ާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާދ އިރ އަކުން ާކޮންމެ ާމިނިންމ ލަނީ. ާއ ދެ، ާހުންނެވި، ާވިދ ުޅވެ ާކިަޔވ 

ާބޭފުެޅއްކަމުަގއިާާރޮޒަިއނ ާއ ދަމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާހުންނެިވ ާމިކޮމިވިދ ޅުެވގެން ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަްށ ޝަނަށްާވިއަްސ

ާމުހި ާއިންޓަންއެންމެ ާއެއްޗަކީ ނޑުމެންނަށްާރމު ާއަޅުގަ ގްރިޓީކަމަްށ

%ާ ާދަންނަވ ލީ.15ާާފެންނ ތީވެ ާއެވ ހަަކ ާއެހެންެވގެްނ ާހެދީ.  2380އިންޓަރްގރިޓީއަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެަެރިާަރއީސް.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވަން ާއަދި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ތެިރާޢިއްޒަތ9ާްޝުކުރިއްޔ 

ާއެބައޮތް ާމަސައްމެންބަރަކު ނޑުމެން ާއަުޅގަ .ާ ާފަށ ނީ ާއ3:00ާެކަތް 9ާާަގއި.

ާޤަސްދުކުރަީނާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެރުވުމަށްފަހު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް  2385ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަ ާޝުކުިރއްޔ  ާދ ްނ. ާމިމައްސަލ ަގއި ނޑުވޯޓަކަްށ ާފަށ ނީާުޅގަ ާމަސައްކަްތ މެން

ާގަިއ.ާަވއްސަލ މްާޢަލަިއކުމް.3:00ާ

ާ

ާ]ށ31:09ާާްނ39:09ާާްހުސްވަގުުތކޮޅު:ާ[

ާ2390 

ާގެންދަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރިއަށް ާމަސައްަކތް ާމިގެންދ  ާކުރަމުން ާައޅުަގނޑުމެން .`

ާމަޖިލީހަށްާ ާރަްއޔިތުންގެ ާޢައްޔަންކުރުމަށް ާކޮމިޝަނަްށ އިލެަްޝަންސް

ާރިޕޯޓ މެ ާިދރ ސ ކުރަްއވ ،ާކޮމިޓީގެ ދުާގޮތެއްާނިންމުން.ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާނަންފުޅު

ާދ އިރ ގެާ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްުފށީ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

 2395ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދު.ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާާކުޅުުދއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ
ާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާނަީޝދުާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ2400 

ާހީވަީނާާންަބރުާކިނބިދޫާދ ިއރ ގެާމެ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވަރަްށ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެންވީމަ،ާާމޫސ ާަޒމީރުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާިނންމ ލެވޭތޯ. ާމަސައްކަތް ާއަވަހަށް ާމިހިރީ ާރޫޙު ާމެންބަރުންގެ މިހ ރު

ާދަންނަވ ލ ފަ ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާވަރަށްާއަޅުަގނޑު އި

ނޑުމެންގެާމިހ ރުާދެކެޭވާ އަވަހަށްާނިންމ ލ ނަން.ާއަުޅަގނޑުާހިތަށްާމިއަރަނީާއަުޅގަ

 2405ވ ހަކަައކީާކޮންމެދުވަހަކުާމިތަނަށްާކޮމިޓީއަކުންާމިގޮތަށްާބޭފުޅުންާހޮވައިގެންާނޫނީާ

ާނިޒ ީމާ ާެއއީ ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާމިދެކެވެނީ ާވ ހަކަ ާއަންނައިރު ނުހޮވިގެން

ާއަ ާދިމ ވ ާމައްސަލަެއއް ާުއޅޭތީ ާކުުރމުގައި ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީތައް ނޑުމެންެގ ުޅގަ

ާމ ްކްސާ ާބައެއްބޭފުޅުން ާއެބަފެނޭ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާމިސ ލަކަށް މައްސަލައެކޭ.

ާ ާމިހިރީ 90ާދެއްވ ފަިއ ،50ާ ،55ާ ާބޭފުޅުްނ ާއަނެއްަބއި .99ާ ،89ާ ،85ާ.

ާނަގ ފައި ާއެބަޖެހޭ ާމީންއެއް ާމީގައި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާމީންއިންާ،  2410އެ

ާސަބަުބާ ާޑީވިއޭްޓވ  ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަލ ފައި ޑީިވއޭޓްވ ވަެރއް

ާއިްޞލ ޙުކުރެވެމުންދ އިުރގަިއާ ާގަވ އިދު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ރެކޯޑްކުެރވޭނެގޮަތކަށް

ާނިޒ މަށްާ ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާެއކަހަލަގޮތަށް ާކުުރމުގައި ާމަަސއްކަތް އެކޮމިޓީތައް

ވެްއޖިއްޔ ާައޅުަގނޑަށްާީހވަނީާމިހ ރުާމިާކޮންމެދުވަހަުކާާބަދަލެއްާގެެނވިއްޖެކަމަށް

ާއެހެންާ ާސަލ މަތްކުރެވިދ ނެހެން. ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާަވގުތުތައް  2415ގެއްިލގެންދ 

ާމަޖިލީހުގައިާ ާއޮތް ާއެންމެފަހުން ާދެދުވަްސކުރިން ާމީގެ ާއެންމެފަހުން މިދަންނަވ ލީ

ނޑަށްާފ ހަ ގަކުރެުވނުާއަދިާއޭގެއިތުރުްނާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދެްއކިއިުރވެސްާއަުޅގަ

ާމިމައްސަލ36ާާަ ާހަމަ ާބަލ ލ އިުރެވސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަެއއްފަހަރު ާމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ނޑުެމންާއެގޮތަށްާމިކަންަތްއާ މިގޮތަށްާޖެހިފައިހުރިތަންާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާމިމައްސަ ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަްށ ާވެއްޖިްއޔ  ާޭރވިއްޖެކަމަްށ  2420ލަާކުރެވޭެނގޮތެއް

ާއަނެއްާ ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްަލން ނޑު ާއަޅުގަ ާއޭގެއިުތރުން ާދެން ޙައްލުވ ނެހެން.

ާބޭފުޅުންާ ާބައެއް ާވިދ ޅުޭވ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާބަެއްއ ާމީަގއި ޕޮއިންޓަކީ،

ާމިކޮުޅގަިއާ ާވ ހަަކދައްކަވ ަފއި ާވަިކގޮތަކަށް ާކޮމިޓީގައި ާމިސ ލަކަށް ވޯޓުދެްއވ ގޮތުަގއި

ާސ ުފކޮ ާވަރަށް ާވޯޓުދެްއވަނީއޭ. ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ވަަނ90ާާށް

ާވޯޓުާ ާވޯޓުދިނުމުން ާައޅުަގނޑުމެންަނށް ާއިނގޭޯތ، ާއެަބއޮްތ ާގަިއ ާ)ހ(  2425މ އްދ ގެ

ާނުކުރެވޭނެވަަރކީާ ާޝަުކވ ނުކުެރވޭނެަކމަށް. ާއެކަމ  ާބެހޭގޮތުްނ ާދޭގޮތަކ  މީހަކު
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ާކޯޓަކަްށވެސްާ ާހިންގ  ާތަޙްޤީޤެއް ާޝަރުޢީ ާއެްއވެސްަކހަލަ ާމީަގއި ާއިނގޭތޯ

ާެއީއާ ާހީވަީނ ާައޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާއިނގޭތޯ. ާއެބައޮތް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް

ާަނގ  ާަވގުތު ާވ ހަަކއެއްނޫންހެން.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދައްކަންޖެހޭެނ ާމިތ  ލަން

 2430އެހެންވީމަ،ާހަމަާާމިާދެާޮޕިއންޓްާފ ހަގަކޮށްލ ފައިާހަމަާމިހ ރުާމެންބަރުންގެާރޫޚުާ

ާމިކަންަތއް ާއަވަހަށް ާދިނުމުގެގޮތުންާާހުރިގޮތަށް ާފުުރޞަތު ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާމެދުަކނޑ ލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ނޑުާހަމަާެއއްެޗްއާދަންނަވ ލުމުގެާކުރިންާޝުކުރިއްޔ ާާނޮިޅވަަރމްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާމައްޗަންގޮޅިާާމުޙަްނމަދުާަނޝީދުާ ާފުރަތަމަ ާމުޙަންމަދުާާއެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ  2435ާދެކުނު

ާބަސްފުޅުތަކެްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިހ ނެތި ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން ާީޓަޗރުންނ އި ާވ ަހކަފުޅުަގއި ރަޝީދުގެ

ާވަރަށްާ ާޓީޗަރުންނަކީ ާިދވެހިރ އްޭޖެގ ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ވިދ ޅުެވއްޖެ.

ާަވރަށްާޒިންމ ދ ރުކަމ އެުކާމަދުާވަޞީލަތްތަކެއްާލިިބގެންނަމަ ވެސް،ާއެހެންނަމަވެސް

ާމަސައްކަްތާ ާއެޭބފުޅުންގެ ާބޭފުޅުންކޮޅެއް. ާގެންދަވ  މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން

ާޚ އްޞަކޮްށާ ާއަދި ާބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ. ާއިޚްތިރ މ އެކު ާހަމަ  2440އަޅުަގނޑުމެން

ާޚަރަދު ާއަތްޕުޅުްނ ާއަމިއްލަ ާެއބޭފުޅުންގެ ާީޓޗަރުންނަކީ ކުރައްަވިއގެންާޕްރީސްކޫލްގެ

ާއިޚްތިރ މ އެުކާ ާވަރަށް ާހޯއްދަވ ދެްއަވއިގެން ާއެްއޗެހި ާތަފ ތު ާބޭނުންވ  ކުދިންނަށް

ާޓީޗަރުންނަްށާ ާއެހެންވީމ ، ާބޭބޭފުޅުން. ާއަދ ކުރަމުްނގެންދަވ  މަސައްކަތް

ާހަމަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާެއަކން ާވ ހަކަދެެކވޭތީވެ ާމިމަޖިލީހުގައި ކުޑ މިސްވ ގޮތަކަށް

ާދެން ާއެްއޗެްއާާކުށްވެރިކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލ ލ އިުރަގއި ާމައްސަލައަށް  2445މިކޮމިޓީގެ

ާމިކޮމިޓީންާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވ ލަން

ާައއިްސާ ާފްލޯރއަަަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާނިންމުން ާނިންމ  އަޅުަގނޑުމެން

ާނިން ާއިންޞ ފުވެރިކޮށް ާވ ންޖެހޭނެ ާމި ާނިންމުން ާނިންމ  ާމި މިާއަޅުަގނޑުމެން

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއެކަްނ ާޤަބޫލުކުރެވެން. ާއެންމެންނަށް ނިންމުމެއްކަން

ާޢ ންމުންނަށްވެސްާ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރެވެން  2450އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެްސ

ޤަބޫލުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަށްާބޮޑެތިާނިންމުންތަެކއްާައޅުަގނޑުމެންާމިާ

ާނިން ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާޚިޔ ުލާނިންމަނީ. ާނިންމ އިރުގައި މުންތައް

ާބައިަބއިވުންތަެކއްާ ާތެޭރަގިއވ  ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާސަބަބުްނ ތަފ ތުވުންތަކެްއގެ
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ނޑުމެންނަށްާކަންތައްތަކެއްާކުެރިވއްޖިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަތިކުރެވިެގންާއަޅުގަ

ާމުސްތަޤިއް ާިމނިވަން ާމިހިރަ ާރ އްޭޖގައި ާއަޅުަގނޑުެމންގެ  2455ލުާމުސްތަޤުބަލްގައި

ާކަންކަމަަަށްާ ާއެކި ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާރަްއިޔތުންގެ ާނުވަތަ ކޮމިޝަންތަކަށް

ކުރިމަތިލައްވ ނެާބޭފުޅުންާނުުވމަކީާހަމަާއެކަށީގެްނވ ކަމެްއ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއްުދވަހުާ

ާއެބޭފުަޅކީާ ާރަނގަުޅވެފައި ާވަރަށް ާހަމަ ާއެބޭފުަޅކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޅަކަށްވެފައި،ާހަމަާޖެހިގެންާއަންނަާދުވަހުާއެބޭފުޅެއްެގާއިންޓެގްރިީޓވެސްާހުރިާބޭފު

ާވަރަްށާ ާހަމަ ާެއއީ ާނިންމަންވެއްޖިއްޔ  ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނެތްކަމަށް  2460އިންޓެގްރިޓީ

ާމަސަްއކަތްތައްާ ާކޮމިަިީޓތަކުގެ ާއެހެންވީމ ، ާދަްނނަވ ނީ. ާއަޅުަގނޑު ދެރަކަމެކޭ

ނޑުމެން ނަށްާއެްއހަމައަކުންާވަޒަންކުެރވިާޢ ންމުާކޮމިޓީންާއެބަޖެހޭާބައްލަވ ،ާއަުޅގަ

ާއެްއއުސޫލުތަެކްއާ ާދިރ ސ ކުރެވޭނެ ާނަންފުޅުތައް ާހުށަހެޅޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޤައުމެްއގެާ ާބަލ އިރު ާކުރިަމަގށް ާއެބަޖެހޭ.ާެއއީ ާބައްޓަްނުކރެވެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާބަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކުރިއަްށގެންދަން ާޤައުމު ާައޅުަގނޑުމެްނގެ  2465ލ އިރުާހައިސިއްޔަތުން

ާރައްޔިތުްނެގާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނިންމުމ ، ާކޮމިޓީތަކުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާނިންމުންތަކެްއކަމަށް ާއިންޞ ފުވެރި ާމިއީ ާނިންމުމ  މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންެގާ ާއަޅުގަ ާމިތިބީ ާމިތަނަށްއައިސް ާއަުޅަގނޑުމެން ާެއއީ ޤަބޫލުކުރެވެން.

ާ ާތަމްސީލުކޮށްދޭ ާއެހެްނވީމ ،ާރައްޔިތުން ާގޮތުގައި. މެންބަރުންތަކެއްގެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުނިންމޭނެ. ާމިކަމުގައި ާނިންމުންތަކެއް ާއަމިއްލަ  2470އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނިންމުންތަކެއް ާތެުދވެރި ާހުވަޔަށް ާކޮށްފަިއވ  އަޅުަގނޑުމެން

ާބޮ ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމަ، ޑަްށާނިންމަންޖެހޭނެ.

ާކޮމިޓީެގާ ާނެތިން ާކުްށވެރިކުރ ކަްށ ާޙ ލެއްަގއި ާެއއްވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ އެދެން

ާމިމައްސަލ ގަިއާ ާނެތިން ާކުްށވެރިކުރ ކަށް ނޑު ާައޅުގަ ާއަދި މެންބަރުންނެއްވެސް.

ާހަމަާ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންނަމަވެްސ، ާބޭފުޅުންނެއްވެސް. ާވޯޓުެދްއވި  2475އެިކގޮތްގޮތަށް

ންނަނީާބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަރަށްާމަދުާދެކޮޅުެގވެސްާއެކްސްޓްރީމްާިމފެ

ާގިަނއިންާ ާވަރަށް ާމެންަބރުން މ ކްސްއެްއާދެްއވ ފަިއވ އިުރ،ާއަނެއްބަިއާޢިއްޒަތްތެރި

ާއެބަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމެދުމިނެްއ ާމީގެ ާއެހެންވީމ ، ާމިހިރީ. ާދެއްވ ަފއި މ ކްސް

ާ ާމިކަހަލަ ާުމސްތަޤުބަލްގައި ާކޮށްގެން ާއަޅުަގނޑުމެންާޚިޔ ރުކުރަންޖެހޭ. ކަްނތައްތައް

ާޢަމަލުތައްާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާނުވ ޭނގޮތަކަށް ާކުރ ިއރުގައި ާކަލްކިއުލޭޓް  2480އެވްރެެޖއް
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ާކަންތައްަތއްާ ާނަމަވެސް ާކޮމިޓީން ާޢ ންމު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ބައްޓަންކުރެވޭެނގޮތަކަށް

ާދަންނަވ ލީ ާއެވ ހަކަ ާކަމަކަށްވ ނެތީެވ ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާއެއީ .ާރ ވ ލަދެްއވުން

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާއއ.އުުކޅަްސާާދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާތްލެބި ާހޮވުމަށްޓަކައި ާމެންބަރަކު ާޮކމިޝަނަށް ާއިެލކްޝަންސް .`ާ2485 

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:އަްޙމަދުާޙަ ާނަންފުޅު ާސިރ ޖުެގ ާޙުސައިން ާއަލްއުސްތ ޛް ފިފްޓީފްލ ވަރ

ާއެނަ ާރިޕޯޓ އިާފޮނުއްވުމުން ާޮފނުއްވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީން ާިދރ ސ ކުރެްއވި ންފުޅު

ގުޭޅގޮތުންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާދެތިންާވ ހަކަެއއްާއެަބއޮތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާ

ާ ާކުރިންވެސް ާމީގެ ާއަދި ާމަޖިލީހުގައިވެްސ36ާާމިމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިުތންގެ ވަނަ

ާމެން ާއެކޮމިޓީތަުކގެ ާހޮވޭއިުރ، ާކޮމިޓީތައް ާކުރަްއވ ފަިއވ ާމިފަދަ ާމަސައްކަތް  2490ބަރުން

ާސިޔ ީސާ ާތަފ ތު ާއޭުރވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއުފ ުކރަން. ާައޅުަގނޑު ގޮތ އިމެދު

ާއެކޮމިޓީތަުކގަިއާ ާބޭފުޅުން ާނިސްބަތްެވވަަޑއިގެންެނވި ފިކުރުތަކަށް

ާހުރިގޮތްާ ާމަސައްކަްތުކރައްވ ަފއި ާެއހެންނަމަވެސް، ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި.

ާދަން ާބޭފުޅުންވެސްާއަޅުަގނޑު ާކުރެޭވގޮތަީކ،ާހުރިހ  ާމަަސއްކަތް ަނވ ލަން.ާއޭުރގައި

ާދެްއވުމަށްފަހުގަިއާ ާމ ކްސް ާދ އިރ ަތކަށް ާނުވަތަ ާދ އިރ ތަްއ ާަކނަޑއެޅޭ  2495އެ

ާމ ކްސްާ ާމ  ާބޭފުޅަކު ާއަނެްއ ާނުވަތަ ާމަތިވެއްޖިްއޔ  ާމ ކްސް ާމ  އެއްބޭފުަޅކުވެސް

ާ ާކީއްވެތޯ ާިކޔ ދެނީ ާއެކޮމިީޓއަށް ާއެހެންވީމ ،ާދަށްވެއްޖިްއޔ  ާދަށްވީ. ާމ ކްްސ އެ

ާޕީ.ޭއއަްށާ ާއިއްތިފ ޤުންނަމަވެްސާޑީ.އ ރު.ީޕ، ާމިކޮމިޓީގެ ާހިތ މަކުރ ކަމަކީ އަޅުަގނޑު

ނިސްބަތްވިާބޭފުޅުންނަށްާމިއޮތީާމަދުންާމ ކްސްާދެއްވިފައިާސިރ ޖަށް.ާމިއީާވަރަށްާ

ާދަންނަވ ލަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެކަށީގެްނވ ކަމެއް. ާއިއްތިފ ޤަކަްށވުންވެްސ  2500ްނާބޮޑު

ާވީހިނދު،ާ ާމަިޖލިސްކަމަށް ާރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެންނަކީ ާއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ

ާފޮނުއްވ ާ ާރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާޚ އްޞަކޮށް ާސަުރކ ރުން ާކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާގޮެތއްާ ާއެކަންތައް ާބަލ ، ާިއންޞ ފުވެރިގޮތަކަށް ާވީހ ެވސް ނަންފުޅުތައް

ާއަޅުަގނ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާފެނިގެންމިދަނީާނިންމުންކަން. ޑުެމންނަށް

ާޓެކްނިކަްލާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފުރިގެންވ ތަން. ާއަުޅަގނޑުމެން ާތަޢައްޞުބުން  2505ސިޔ ސީ

ނޑުަތއްާ ކޮމިޓީއެްއކަމަށްާބަލ ،ާެއކޮމިީޓއަކަށްާފޮނުްއވުމުންާމ ކްސްާިދނުމުގެާމިންގަ

އެާާމިހިރީާފުރަތަމަާވަކިާމ ކްސްެއއްާނުލިބޭނެާފ ސްނުވ ނެކަމަށްާނިންމ ފައިާދެން،
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ާބޮޑަށް.ާ ާޤ ިބލުކަމަށްވުރެ ާއެމީހެްއގެ ާމަަަސައްކަތްކުރުން ާނުލިބޭތޯ މ ކްސް

ާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް، ާއޮންނައިުރަގިއ1ާާޢިއްޒަތްތެރި ާަވކިވެފައި ބ ރު

ާހުރިހާ  ާދިވެހި ާނޫން ާސިރ ޖަށްކަށް ާޙުސައިން ާއަދި ާރައްޔިތުންނަށް  2510ދިވެހި

ާ ާމިހެން ާމިމަޖިލީހަށް ާިމގޮތަށްާރައްޔިތުންނަށްވެްސ ާފޮނުވިގެން ނަންތައް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއިހ ނެިތގޮތެއް. ާވަރަށް ާމިއީ ާކުރ ނަމަ ާކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަޖިލީހުންާ ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރަން. ާމިކަންކަން ާއެބަޖެޭހ އިންޞ ފުވެރިކަމ އެކު

ާ ާކުީރގައި ާޢ ންމުގޮތެއްަގއި ާކޮށް، ާއެކަންކަން ާދީ ާރަްއޔިތުންގ36ާާެމ ކްސް ާވަނަ

ާހުންނަާ ާކުރަްއވ ފައި ާއެބޭފުޅުން ާޢ ންމުކޮށް ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީތަކުގެ  2515މަޖިލީހުން

ާނުފެންނަކަމަށްާ ާއެބޭފުުޅންނަށް ާވޯޓުދެއްވަނީ. ާެއްއގޮތަްށ މަސައްކަތ އި

ާނުވަަތާ ާނުދެްއވ . ާވޯެޓއް ާއެބޭފުޅުން ާޕ ޓީންވިޔަސް ާއެބޭފުޅުންގެ ފެނިވަޑަިއގެން

ާއެ ާިމހ ރު ާކުރަްއވަނީ. ނޑުމެްނގެާއެބްސްޓެއިން ާއަުޅގަ ާެނތް އުސޫލުތަެކްއވެސް

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމަ، ތެރޭގައި.

ާއަުޅަގނޑުމެންާ ާއަދި ާމުހިންމު ާމަސަްއކަތްތަކަީކ ާުކރެވޭ ާމަަސއްކަތް  2520މިކޮމިޓީތަކުގެ

ާއަ ާމިނޫންގޮތަކަށް ާހަދަންވެއްޖޭ. ާމަސައްކަތްަތކަަކށް ޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރެވޭ

ާއިތުރަށްާ ާކޮމިޓީތަކަށް ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިޓީތަކަކަށް ާމި މަސައްކަތްކުރ ނަމަ

ާއެކަްނާ ާވޯޓުދީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަންނައިރަށް ާނަމެއް ާކޮންމެ ާނެތި ފޮނުވުމެއް

ނޑަށްާއެނޭގާ ާއޮންނ ތ359ާާީނިންމަން.ާއަޅުގަ ާފޮނުވަން ާކޮމިޓީައަކށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާފޮނުވަނީކަ ާމިހ ރުާމިހ ރު ާދަންނަވަން ާމަޢ ފ އެުކ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި  2525މަށް.

ާކަންަތއްތަކަށް.ާ ާކުރ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަރަށްދ ގޮތަށް ާއަމ ކީތީ ާމިވަނީ މިކަންކަން

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބަޙުްސގެާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިވ  ާކުރިަމތީގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާރިޕޯޓް.ާާްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާއަ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ  2530ާމަރުޙަލ އަކީ

ާމަޖިލީހަށްާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރައްޔިތުންގެ ާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ާކޮމިޝަނަްށ އިލެކްޝަންސް

ާރިޕޯޓ އި ާފޮނުވ ފައިވ  ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާނަންފުޅު ބެހޭގޮތުންާާހުށަހަޅުއްވ 

ާވ ހަކަފުުޅާ ާގިނައިން ާމެންބަރުން ާތަފ ތުވެގެންދ ކަން. ާޚިޔ ލު މެންބަރުންގެ

ާީހޭވާ ާއަުޅަގނޑަށް ާޮބޑަށް ާޯކޅުމަށްވުރެ ާދެޕ ޓީގެ ާވިދ ުޅވަމުންދ  ާމި ދައްކަވަމުން
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހި ާބަލ ލަންެވްއޖެހެން  2535އަޅުަގނޑުމެން

ާބަޔ  ާމި ާކޮމިޝަން ާއިލެކްޝަން ާއިލެކްޝަްނ367ާާންކުރ  ާ)ށ(. ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާއަިދާ ާމުޢައްސަސ އެކޭ. ާމުސްތަޤިއްލު ާބުރަނުވ  ާވަކިފަރ ތަކަްށ ކޮމިޝަނަކީ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި،ާ ާއަދ ކުރަންވ ީނ ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާވ ޖިބުތަކ އި އެކޮމިޝަންެގ

ާމި ާގޮުތގެމަތީންނޭ. ާެއއްގޮްތވ  ާޤ ނޫނ އި ާފ ސްކުރ  ާމަޖިލީހުން ފަދަާރައްޔިތުންެގ

ާމަޖިލީހަށްާ ާަރއްޔިތުންގެ ާބޭފުޅަކު ާުކރިމަތިލައްވ ފަިއވ  ާމުޢައްސަސ އަކަށް  2540މުހިންމު

ާފޯރީަގއިާ ާޕ ީޓގެ ާބަޙުްސކުރެވެމުންދ އިރު ާމިތަނުގައި ާމެދު ާނަމ ިއ ހުށަހެޅިފައިވ 

ާއަދިާ ާބޭފުޅަކު ާހޮވިވަޑަިއގަންނަވ  ާމިމަޤ މަށް ާިމކުރަނީ. ާވިޔަފ ިރއެއް ގަނެިވއްކުުމގެ

ނޑުމެްނެގާކޮންމެގޮތެއްާ ާއަުޅގަ ާނިމުމަށްފަހުގައި ާހޮވިވަަޑިއގެން ެވގެންނަމަވެސް

ާކަހަލަާ ާއޮންނ ނެ ާހިތްހަމަނުޖެހުން ާޭބފުޅުންނ އިމެދު ާނުދެްއވ  ާވޯޓު ފަރ ތުން

ާމިާ ާމިދަނީ. ާބޮޑުެވގެން ާވަރަށް ާޒިންމ ތަކެއް ާމިގެނައީ. ާމަރުޙަލ އަކަށް  2545އެހެންކަހަލަ

ާއަުޅގަ ާަފހުގައި ާމިޙ ލަތަށް ާކުިރމަހައިސިއްޔަތުން ާމެންބަރުާނޑުމެްނގެ ާިމވ  ތީގައި

ާވަރަށްާާއަލްއުސްތ ޛު ާއެމަނިކުފ ނަށް ާހޮވިަވަޑއިގެންެނވިކަމުަގިއވ ނަމަވެސް ސިރ ޖު

ނޑަށްާހީވަނީާމި ސްތައްާއުސޫލުންާބަހުދަތިފުޅުާކަންތައްތަކެްއވެގެންާދ ނެހެންާއަޅުގަ

ާ ާނަމަވެސް، ާނިމެމުންދ ކަމުގަިއވ ނަމަ. ާބަކުރެިވގެން ސްކުރައްވ ނީާހުމެންބަރުން

ާވިސްނުމ ާ ާެމންބަރުންގެ ާފެނިވަޑައިަގންނަވ ގޮތަކަްށކަމަށްވ ީތވެ،  2550މެންބަރުންނަށް

ާއެްއގޮތަްށާ ާގޮތ އި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީން ާއޮތްގޮތަްށކަމަށްވ ީތވެ، ރަޢުޔު

ނުޑވެސްާ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާކަންތައްތަކ އިމެދު ާދެއްވުުމގެ ާމ ކްސް މިރިޕޯޓް

ާތ ރީޚ އިާާހިތަށްއަރ  ާނޯްޓކޮށްލ ނަމޭ ާދަންނަވ ލ ނަން ާމިތަުނގައި އެްއޗެއް

ާހަމަާ ާދެއްވުމުަގއި ާމ ްކސް ާކޮމިޓީތަކުން ާނަންގަވ  ާމަޖިލީހުން ރެކޯޑަށްޓަކ ވެސް.

ާމެންބަރަކުާ ާއެ ާމެންބަރަކު ާއެ ާވޯޓުދެްއވ ތޯ ާއިންޞ ުފެވރިކަމ އެކު  2555ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ާބު ާވަރަށް ާސުވ ލުކޮށްުލން ާނަފުސ  ާދެކެން.ާއަމިއްލަ ނޑު ާއަޅުގަ އްދިވެރިވ ނެކަމަްށ

ާދުވަހުާ ާވޯޓުދިން ާއިނެދެގން ާމަޤ މެއްަގއި ާއެފަދަ ނޑު ާއަުޅގަ ހަމަގައިމުވެސް

ާއޭނ އަށްާ ާއަދި ާބުއްދިވެރިކަމ އެުކގައި. ާިވސްނުންތެރިކަމ  ާވަރަށް ާދިނީ އަޅުަގނޑު

ާ ާމެންބަރުންތައް ާއެހެން ާއެހިނދު ާހަމަ ާވޯޓުެދވޭތޯ. ާމަޤ މަށް އެކަންާޙައްޤުެވގެންވ 

ާހަމަާ ާއެދެން ާއަުޅަގނޑުެވސް ާނިމިގެންދިޔައިރު ާަނތީޖ  ާއ ޚިރު ާއޮތީމަ  2560ނުކުރައްވ 

އެފަދައިންާމިއަދުާމިާލިބުނުޮގތަށްާމ ކްސްާޝީޓްާބަލ ލަންާކޮންގޮތަކަށްތޯާއެބަޔަުކާ
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ާފ ހަގަކުރަމުންގެންދިަޔީއާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ޢަމަލުކުރެވިފައިހުރީ.ާދެން

ާވ ހަކަ.ާާކިަޔވަިއގެން ާދެއްވުުމގެ ާވަޒީފ  ާބޭބޭފުޅުންނަށް ާޤ ބިުލ ތިބި

ާހަުރއަޑުންާ ާގޮވ ލަން، ާހަަމ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާހުރަސްނޭުޅމުގެ އެފުރުޞަތުތަކަށް

ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ާސަމ ލުވެަވޑަިއގަންނަވ ށޭ ާސަުރކ ރަށް ާމިއަުދގެ  2565ގޮވ ލަން،

ާފުރު ާއެބޭފުޅުންނަށް ާބޭބޭުފޅުންނަށް. ާތިބި ާދެއްވުމަށްާކިަޔވ ވިދ ުޅވެ ޞަތު

ާމަދަރުސ އެއް،ާ ާކިެޔވި ާނެތި، ާފ ހެއް ާެއއްވެްސކަހަލަ އަވަްސެވވަަޑއިގަންަނވ ށޭ.

ާވަޒީފ ަތކ ިއ،ާ ާބަޔަކަށް ާއެތައް ާއެތައް ާނެތް ާއަިށގެެއއް މަކްތަބެއް،

ާތިބިާ ާކިޔަަވިއގެން ާޤ ބިުލ ާކުރިން، ާދެއްވުމުގެ ާމަޤ މުތައް ކައުންސިލަރުކަުމގެ

ާދެއްާ ާފުރުޞަތު ާއެހިނދުންާޒުވ ނުންނަށް ާގޮވ ލަމޭ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރަށް  2570ވުމަށް

ާސަރުކ ރަްށާ ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި މިހިނދަށް

ާމީގެފަހުންާ ާުއޫސލެއްކަމަށް ާގެންުގޅޭނެ ާމި ާމެންބަރުން ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާމިދަންނަ ާމިވ ހަކަ ާއުންމީދުކުރަމޭ. ާއަޅުަގނޑު ވ ލީާނިންމ ނެކަމަށްވެސް

ާމުޢައްސަސ ެއްއާ ާމިފަދަ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، އެބޭފުޅުންނަށްޓަކައޭ.

ާކުރިންާ ާއަޅުަގނޑު ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާމިނިވަްނވުަމކީ  2575ސިޔ ސީގޮތުން

ާމިނިވަންާ ާމި ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާިދވެހި ާއިޝ ރ ތްކޮށް މިދެންނެވި

ނޑަާ ާކަ ާވަރަށް ާދައުރު ާމުޢައްސަސ ގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ީތވެ،ާމުސްތަޤިއްލު އެިޅގެްނ

ާޕޮލިޓިކްސްެގާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބަޙުސަކުން، ާސިޔ ީސ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަމ ޒަްށާ ާޙަޤީޤީ ާައޅުަގނޑުެމންގެ ާނިންމައިފިކަމުަގއިވ ނަމަ ާމިކަން ކުޅިަގނަޑކުން

ާމަޤ މަކަްށާމިހޮވިވަަޑިއގެންފަިއވ ާ ާކޮމިޝަންގެ ާދަިތވ ނެ.ާއިލެްކޝަން  2580ވ ސިލުވުމަށް

ބަރުާއަޅުަގނޑުމެންނ އިެމދުާދެކޭގޮތްާތަފ ތުވ ެނާނުވަަތާސަރުކ ރުންާތ އީުދކުރިާމެން

ާމެންބަރުންނ މެދުާދެކޭގޮތްާތަފ ތުވ ނެ.ާެއއުސޫލު...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2585 

ނޑުާޮގވ ލަންާހޮވިވަާާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާޑަިއގަންނަވ ާކޮންމެާމެންބަރަކަށް.ާނުގެންގުުޅްއވ ނެކަމަށްާއަުޅގަ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާދެްއވިާަވގުތުޮކޅަށް.ާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިންާަމނިކުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ



 97 

ާމެންބަރުންގެާާލަންދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާމި ާގިނަ ާވަރަްށ ާބެޭހގޮތުން ާަމްއސަލައ އި ާމިހުށަހެޅިފައިވ   2590ާއ ދެ،

ާދެންާާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާާޢަލީާރިޒ  ާފ ޅުކުރަްއވައިފި. ާޝުޢޫރުތައް ާމެންބަރުންގެ ާގިނަ ާވަރަށް ޚިޔ ލުތަކ އި

ާކޮމިޓީތަެކްއގަިއާ ާކުރީަގިއވެސް ާމީގެ ާހަމަ ާސުވ ލަކީ ާއުފެދޭ ާހިތުަގއި އަޅުަގނުޑގެ

ާއަިދާ ާދިރ ސ ކުެރވި ާނަންތަެކއް ާބޭފުޅުްނގެ ާއެތައް ާކުެރވިެގން ާިމގޮތަށް މަސައްކަތް

ާހޮ ާމަޤ މުތަކަށް ާރިޕޯޓްގައިވެސްާއެިކއެކި ާހަމަ ާއެގޮތުްނ ާއަދި ާހިނގައްޖެ. ވިގެްނ

ާމ ކްސްތަކެއްާ ާބޮޑު ާތަފ ތު ާވަރަށް ާބަލ އިރުގައި ާހުރިގޮތަްށ ާދެއްވ ފައި  2595މ ކްސް

ާއުފެދޭާ ާހިތުަގއި ާއަމިއްލަ ާހިތުަގއި ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާދެން ާއެބަހުރި. ދެވިފައި

ސަބަބަކީާކޮބައިތޯޭއ.ާާސުވ ލަކީާމިހ ާތަފ ތުާބޮޑުކޮށްާމިާމ ކްސްތައްާދެވެންާދިމ ވ 

ާނޯންނަނީތޯއޭ.ާ ާހަމަޖެހިފައި ާއުސޫެލއް ާއެއްެވސް ާދިނުމަށް ާމ ކްސް ކޮމިޓީތަކުަގއި

ާމުޢައްސަސ ތަކަށްާ ާމުހިންމު ާމިކަހަލަ ާކުރިއަށްއޮތްތ ނަގއި ާހަމަ ނޯންނަކަމަށްވަންޏ 

ާވަރަްށާ ނަޑއެޅުމަކީ ނޑުަތކެްއާކަ ާމިންގަ ާކޮންމެވެްސާއުސޫލަކ އި ާހޮވުމުގައި  2600މީހުން

ާމު ާމީަގއި ާބަލ އިރުަގއި ާއެގޮތުން 90ާާހިންމުކަމެކޭ. މ ކްްސެއއ99ާާްމ ކްްސައކ އި،

ާ ާދެްއވ ފައި. ާެއއްބޭފުޅަކު ާބޭފުޅަުކ99ާާއެބައޮތް ާއަނެއް ާއެބައޮތް. މ ކްްސއެއް

ާ ާތަފ ތެއް.90ާާއެބައޮތް ާބޮޑު ާވަރަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި ާހަމަ ާމިއީ މ ްކސްެއއް.

ާމީގައި ާތަފ ތެއް ާމިހ ވަރުގެ ާމިއިީނާާދެން ާމީަގއި ާމައްސަލައަކީ އަންނަންޖެހޭ

ާމިއިންނަނީ.ާ ާބަލ ފައި،ާފަްސާކަމަކަްށާބަލ ފައި ާކަަމކަށް ާހަތަރު ާދެތިން ނޑު  2605މައިގަ

ާބަލ އިރުގަިއާ ާކަމަކަށް ާހަތަރު ާދޭން. ާމ ކްސް ާމިއިންނަނީ ާބަލ ފައި ާކަމަކަށް ހަތަރު

ާ ާމީގައި ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާހުރުމަކީ ާތަފ ތެއް ާބޮޑު ކޮންމެެވސްކަހަލަާމިވަރުގެ

ާަވގުތީާ ާމިކަހަލަ ާކުރިއަްށއޮތްތ ނގައި ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއްހެން. މައްސަލަތަކެްއއުޅޭ

ާހޮވުމުގައިާ ާމީހުން ާމުޢައްސަސ ތަކަްށ ާމިނިވަން ާމިފަދަ ާއަދި ކޮމިޓީތަކުންވެސް

ާފްލޯރއިންާ ާމަޖިލީހުގެ ާއަިދ ާުނވަތަ ާނަމަވެސް ާއިދ ރީމޭޒުްނ ާއަދި  2610މަޖިލީހުގެ

ނަޑއަަޅއިގެްނާމިހ ާތަފ ތުާބޮޑުކޮށްާާނަމަވެސްާމިކަމަށް ކޮންމެވެްސާއުސޫލުތަކެއްާކަ

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާއޮތުމަކީ ާހަމަޖެހިފައި ާއިންތިޒ މް ާއެ ާގޮތަކަށް ާނުދ ނެކަހަލަ މިކަން

ާެއވ ހަަކާ ާފެންނ ތީވެ، ާމުހިންމުކަމެއްކަމަށް ާވަރަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި

ާތެރިާރަީއސް.ާދަންނަވ ލުމުގެާބޭނުމުގައި.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތް

ާ2615 

ާމިާާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ
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ާބެހޭގޮތުްނާބަހުާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާވޯޓ އި ާސިރ ޖުެގ ާޙުސައިން ާއަލްއުްސތ ޛު ސްކުރެވެމުންދ 

ާއަޅުަގނޑުާ

ާޙުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިއުޅެނީކީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފެންވަރ ާދަންނަވ ނީ ާތަޢުލީމީ ާސިރ ޖުގެ ަސއިން

ާޖެހިގެންއުޅޭާ ާނޫނޭ.ާމި ާޮއވެގެންެނއް ާދޭތެޭރގަިއާޝަްއކެއް ާޤ ބިލުކަމ   2620ކުޅަދ ނަކަމ 

ާގެނެވޭތޯާ ާއަނބުރ  ާއަލުްނ ާބްރޭންެޑއް ާނެިތގޮސްފަިއވ  ާމިޤައުމުން މައްސަލައަީކ

މީހުންާާބަޔަކުާކުރ ާމަސަްއކަތެކޭ.ާަހމަާކިތަންމެާމަސައްކަެތއްާކުިރއަސްާފްރެންޗްާ

ާެއކަމުަގއި.ާ ާނުކުޅެދިގެން ާހަމަ ާއަގުބޮުޑކަމ ހުރެ ާދޫކޮްށލީ ާބްރޭންްޑވެސް ކޮންކޯޑް

ާމިޤައުަމކުާ ާއެހެންާނުހައްަދވ ށޭ.ާިމާބްރޭންޑެއް ނުޑާދަންނަވ ނީ އެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާމަޖިލިސްާ ާސަބަބުން ާވޯުޓެގ ާމައުމޫންގެ ާަޣްއސ ން ާދެނެއް.  2625ނުވިއްކޭނޭ

ނޑުާދަންނަވ ނީ.ާހިޞ ރުކުރެވިފަިއވ ާމަޖިލީހަ ާކަށްވެގެންާުނވ ނޭާއަުޅގަ

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާއޭދަފުިށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމް.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

 2630ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިތ ...ތަފ ާއޭދަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާނޫްނ ާވ ހަކަެއއް ާަމއުމޫންގެ ާޣައްސ ން ާމިދައްކަނީކީ.ާާތުވ ތީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިކަމަށްާވިސްނ ަވޑަިއގަތުންާއެދެން.ާާާއަްޙމަދުާސަީލމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:

ާ

ާ2635 

ާވ ހަކަފުޅުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ާނުކުތ އެއްކަމަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާއްޔ .ާމަޢުޟޫޢުއަށްާގެންދެވުންާއެެދން.ާޝުކުރި

ާ

ާމަޢުޟޫޢުއެްއާާތިމަރަފުށިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާނަގ  ާވ ަހކަ ާަވގުންގެ ާތިބޭ ާޚިޔ ނ ތްވެފައި ާމަޢުޟޫޢުައކީ ާމި ާއ ދެ،

 2640ާނޫން.ާމަޢުޟޫޢުއަކީ...ާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ 

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ
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ާއިށީނާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާނުކުތ އެްއ، ާނިޒ މ ބެހޭާނިޒ މ ބެހޭ ެދވަަޑއިގަންަނވ .

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު هللاާނުކުތ އެްއ

 2645ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިނެގީާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާާގައިމިތ ނ،

ާމުޚ ާްއރަީޙމްާޢަްބދުهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާޚިޔ ނ ްތތެރިންގެގޮުތގަިއކަމަށްާޠަބުމެންބަރުންނަށް ާވަގުންނ އި  2650ާކުރަންޖެހެނީ

ާމިމަޖިލީހުގައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިޚޔ ނ ތްތެރިންނެއް ާަވގުންނ އި ާޤަބޫލުނުކުެރވޭީތވެ. އަޅުަގނޑަށް

ާރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވީމ ، ާޤަބޫލުކުރެވެނީ. ާައޅުަގނަޑށް ،ާނުތިއްބަވ ނެކަމަށް

ާވަރަށްާ ާއަޅުަގނޑު ާހުއްޓުވ ލަދިނުމަކީ ާސީދ  ާހަމަ ާވަގުތުްނ ާކަންތައްތައް އެކަހަލަ

ާޮއއިވަެރއްެގާ ާނިޒ މީ ާނުވޭ ާބޭނުމެއް ާއަޅުަގނެޑއް ާކޮންމެެހން ާއެދޭނެކަމެއް. ބޮޑަށް

 2655ާތެރެއަށްާގޮްސގެންާމަޖިލިސްާދިގުދެމިގެންދ ކަށް...

ާ

ާ

ޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާނިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވ ހަކަފުުޅާ ާއިްޙތިރ މ އެކު ާގަވ އިދުަގިއވ ގޮތަށް ާމަޖިލީހުގެ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި

ާދ އިރ ގެާ ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެދެން.  2660ކުރިއަްށގެންދެވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާޒ މ ބެހޭާނުކުތ ()ނި

ާ

ާމެންބަރުާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާައުޅގަ ާރައީްސ،  2665ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަަކެއްއާާވ ހަކަެދއްެކވުން:މޫސ ާމަނިކުާ ާވަކި ާމުޙ ޠަބްކޮށް ާމެންބަރަކަށް ާެއއްެވސް ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ާތިމަން ާވިދ ޅުީވ ާޚިޔ ނ ތްތެރިންގެާވިދ ޅެއްުނވޭ. ާަވުގންނ  ާވ ހަަކއަކީ ާމިދައްކ  ނަ

ާެއއ ާ ާބޭފުޅަކު ާއެްއެވސް ާހިެއއްނުވޭ ާައޅުަގނޑަކަށް ާނޫނޭ. ވ ހަކަެއއް

ާޙަވ ލުވ ންޖެހޭހެނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ
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ާ

ާދ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޭދަފުީށ ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  އިރ ގެ

ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަލީމްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.

ާ

 2675ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާާއޭދަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ

ާމަާވ ހަަކދެއްެކވުން:އަްޙމަދުާސަީލމްާ ާމޫސ  ާވ ހަކަާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ، ާއެޚިޔ ނ ތްތެރިންގެ ާގިނައިން ާއެންމެ ނިކު

ާއެކަްނާ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމަނިކަށް ާމޫސ  ާއެހެންީވމ ، ާބޭފުޅަީކ. ދައްކަވ 

 2680ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާއަުޅަގނޑުެވސްާމިކަންާސ ފުކޮށް...ާ

ާ

ާ

ާިނޒ މ ބެހޭާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާޝުކުިރއްޔ . ނުކުތ އެއްކަމަްށާާއ ދެ،

ާއަުރވަިއގެންާ ނޑުާޤަސްދެއްނުކުރަންާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާއަުޅގަ

ނުޑާ  2685އަޅުަގނޑުމެްނގެާމަސައްކަތްާއަނެއްކ ވެސްާއިތުރަށްާދިގުދެމިގެންދ ކަށް.ާއަުޅގަ

ާމެދުާ ާމިއަރުވަނީ،ާހިތަދޫ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާނުކުތ ގެގޮތުަގއި ާނިޒ މ ބެހޭ އެންމެފަހު

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2690 

ާމިމަޖިލިސްާާހިތަދޫާެމދުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާަމނިކުފ ނު ާއުފ ކުރަން ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާތިާމުޙަްނމަދުާރަީޝދުާ ާޢަދުލުއިްނޞ ފުން ާވަރަށް ާއިނގޭތޯ. ާރަނގަުޅކަމުން ާގެންދަވަނީ.ާގެންދަވ ލެްއ

ާނޫސްތަުކގައ ިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑވެސް އެހެންނަމަވެސް،

ާއެވިދ ުޅވަނީ.ާ ާމުސްޠަފ  ާވ ހަަކެއއް ާމީހެއްގެ ާހުރި ާފޮޓޯޖަހ ފައި މީޑިއ ަގއި

 2695ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާ

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

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

 2700ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ އަށްާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްގެންދެުވމަށް.ާ

ާ

ާރަނގަާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާވަރަށް ާވ ހަކ ަގއި ާދެއްިކ ނޑު ާއަުޅގަ ނޑުމެންެގާއ ދެ، ާއަުޅގަ ާޅަށް

ާއެމަޢުޟޫޢުއަްށާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުދެްއވައިފި. ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާޚިޔ ނ ތްތެރިންނަށް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޚިޔ ނ ތްތެރިންވ ނީ ާކުިރއަށްގެންދ ކަްށނެތީމު. އިތުރަށް

 2705މީހުންނަށް.ާޓަކަިއގަންނަާމީހުންވ ނީާވަގުްނވ ނީާވަގުންނަށް.ާފޭރޭާމީހުންވ ނީާފޭރޭާ

ާައޅުަގނޑުާ ާއިނގޭތޯ. ާމިހުީރ ާއަޅުަގނޑު ާމަޢުޟޫޢުގައި ާމީހުންނަށް. ޓަކަިއގަންނަ

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާައޅުަގނުޑމެން ާމިކިޔ  ާކޮންމެގޮތެްއވިަޔސް، ދަންނަވ ނީ

ާއެީއާ ާކިޔ ފައި ާބަހުން ާއިނގިރޭިސ ާނަން ާއިްނޓަރގްރިޓީ ާމިކިޔ  އޮޅުވ ލަްނެވގެން

ާފައިސ ދީގެންާއަޅުގަާ ާޢަދުލުވެިރކަމަކީ ާކިޔަމ . ާޢަދުލުވެރިކަން ާހިނގ ށޭ ނޑުމެން

ާފައިސ ދީގެްނާ ާމިއީ ާޢިްއޒަތ  ާކަރ މ ތ ، ާޢަދުލުވެރިކަމ ިއ، ާނޫނޭ. ާއެްއޗެއް  2710ގަނެވޭ

ާތިގަނެގެނޭ.ާ ާމިޤައުމުަގއި ާތިބޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަ، ނުގަނެވޭނެޭއ.

ާޢިއްާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާފްލޯރއަްށާއެހެންވީމ ، ާމި ާރައީްސވެސް ޒަތްތެރި

ާމިއަށްާ ާހިނގ ށޭ ާައޅުަގނުޑމެން ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާނުކުރައްވ  ާހޫނު އިތުރަށް

ާއިންަނވަިއގެންާ ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަޫބލެއްނުކުރަން ާއަުޅަގނޑު ވޯޓަކަށްދަމ .

ާނޫނިއް ާކުރިއަްށެގންދ ނެކަމަށް ާމިމައްސަލަ ާއިތުރަށް ާހޫނުކުރުމަށް  2715ޔ ާމިމަޖިލިސް

ާރަނގަޅަްށާާ ާވަރަށް ާމިޮއތީ ާކުރިއަށްގެންދ ނެކަމަށް. ާމައްސަަލ ާބަޙުްސގެ މިވޯޓުގެ

ނޑަށްާއެބައިނގޭާޭއގެންާެއއްާބޭފުޅަކުާމުޤައްރިުރާ މ ކްސްދީފައިާމިއޮންނަނީ.ާއަުޅގަ

%ާ ާތިމަންނަ ާތިމަންނައަްށވ ނަމަ ާއެބޭފުޅ 300ާާވިދ ޅުވި ާއެކަމަކު، ާދިީނހޭ. ވެސް

ާކަ ާވިދ ުޅވެފައި ާދަންނަވ ނީާއެވ ހަަކ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެްނގޮތަކަށް. ްނކުރެްއވީ

ާމިހުރިހ ާ ާއިންޓަގްރިޓީއ އި ާހިނގ ށޭ ާައޅުަގނޑުެމން  2720އެހެންވީމ ،

ާކިޔަމ ާ ާހިނގ ށޭ ާއެނގޭގޮތަްށ ާރަްއޔިތުންނަށް ވ ހަކަެއއްނުދަްއކަމ .

ާވީމ ،ާ ާކިޔަމ ހިނގ ށޭ. ާއިންޞ ުފވެރިކަން ާޢަދުލުެވރިކަމ ، އިޚްލ ސްތެރިކަމ ިއ،

ާ ާކުރިއަށްާއަޅުަގނޑު ާއިތުރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަވަަަހަކަށް ާވީހ ެވސް ދަންނަވ ނީ
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ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމީގައި ާހިނގ ށޭ. ާކުރިއަށްގެންދަމ  ާކަންަތްއ ާމިވޯޓު ނުގެންގޮސް

ާކޮމިޝަންގައިާ ާމިހ ތަނަށް ާއެނގޭގޮުތގައި ާއަުޅަގނޑަށް ާސިރ ޖަކީ  2725ޙުސައިން

ާއިޚްލ ސްތެ ާއެންމެ ާތެރޭގައި ާމީހުންގެ ާައޅުަގނުޑާމަސައްކަތްކުެރއްވި ާއެކަކޭ ިރ

ާއެކަްނާ ާވޯޓުންވެސް ާތިމަރަފުށީ ާހަމައެކަނި ާވޯޓުން، ާތިމަރަފުށީ ދަންނަވ ނީ.

ާ ާއެނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމީހުންގ18ާާެސ ބިތުވެގެންހިނަގއްޖެ. ާނުކުޅެދޭ ވޯުޓ،

ާ ާއެީއކ18ާާީނަމުގައި ާދޫކޮށްލ ފައިވަނީ. ާވޯުޓެގގޮތުަގއި ާބ ޠިލު ާޤަބޫލުުނކޮށް ވޯޓު

ާނޫ ާކުރެްއވިކަމެްއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެބޭފުޅ  ާފައިދ ހުރެގެން ާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް  2730ނިއްޔ 

ާއެބޭފުޅ ކުރެްއިވކަމެއް.ާ ާދަްއކަންެވގެން ާަހމަހަމަގޮތުގައި ާޢަދުލުވެރިކަން ާއޭގެ ނޫން.

ާތިމަރަފުށީަގއިާ ާއޭރު ާމެންބަރުްނ ާގިނަ ާވަރަށް ާޑީ.އ ރް.ޕީގެ ާއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ާއަމިއްލައަށް ާއެބޭފުޅުން ާހަމަ ާރަނގަޭޅާާތިއްބެވި. ާވަރަށް ާސިރ ޖް ވިދ ުޅވި

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާއިންޞ ފުވެރިއޭ. ާވަރަށް ާަޢދުލުވެރިއޭ، ާވަރަށް މިކަންކުރަްއވ ލެއް.

 2735މިފަދަާބޭފުޅެއްގެާވ ހަކަާރަްއިޔތުންާކުރިމަތީގައިާައޑުީވއްލ ާއޭނ ގެާއަބުރ ާިޢއްޒަތްާ

ާދުއްވ ލަންާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިވ ހަކަާކުރިއަށްުނގެންޮގސް...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރި

ާ

ާމިވޯުޓެގާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ެވސް ާކުރިއަށްގެންޮގސް ާމިކަން ާހިނގ ށޭ  2740ާއަޅުަގނޑުމެން

ާހަމައެކަނިާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާހުށަހެޅީތީވެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހިނގ ށޭ. ާނިންމަމ  ާާކަންތައް

ާޖަދަލަށް،ާޖަދަލަށްާމިކަންނުކުރަމ ާހިނގ ށޭ.ާާެކވުން:ވ ހަކަެދއް

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2745 

ާއެކޮމިޝަްނގަިއާާތިމަރަފުށީާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާީމހަކު ާޤ ބިލު ާސިރ ޖަށްވުރެ

ާފުރުޞަތަށް.ާމިކަންކުރ ކަށްާނެތޭ.ާޝުކުރިްއޔ ާދެއްވިާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ 
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިމައްސަލ ގަިއާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި  2750ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާފުރަތަމަވެސްާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ކަމުަގއިަވނީނަމަ ާއެްއޗެއް
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ާާދަންނަވ ލަންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ވަނ359ާާަބޭނުންވަނީ،

ާ ާ)ހ(. ާބަދަލުކުރަންވެއްޖެއޭ.359ާާމ އްދ ގެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެކުަގއި ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާއޮެވގެްނ359ާާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއޮންނަގޮތަށް ާމިހ ރު ާމ އްދ  ަވނަ

ާފަ ާކޮންމެ ާއެދޭ ާމަޝްވަރ ައކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   7ާ2755ހަރަކު

ާއެްއާ ާމިކަންކުރ ކަމުގަިއވަނީނަމަ ާހޮަވއިގެން ާކޮމިީޓއެއް ާވަގުތީ މެންބަރުންގެ

ާމަސަަަްއކަތްކުރެިވގެންދ ތަނެްއާ ާކޮމިީޓގެ ާހަމައެްއގައި ާއެއް ނެޑއްަގއި މިންގަ

ާދެވަނަާ ާއެމީހ  ާހަމަ ާެއކަުކ ާމަޤ މަކަށް ާެއއް ާެއއްކަަމކަށް ާނުދ ނެ. ފެނިގެނެއް

ާއެޕްރޫވްވެގެންދާ  ާތަފ ތުާފަހަރަށް ާމިނ  ނޑުަތކަކުން ާމިންގަ ާތަފ ތު އިުރވެސް

ާވަރަށްވެްސާ ާއެީއ ާފެނިގެންިދއުމަީކ ާމ ކްސްެދވިގެންދ ތަން ނޑުތަަކކުން  2760މިންގަ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާމިޖެހެނީ، ާދަންނަވ ލަން ާއެހެން ހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.

ކައިާޙުަސއިްނާވ ހަކަާމިދަްއކަމުންދ ާއިލެްކޝަންސްާކޮމިޝަނަށްާޢައްަޔންކުރުމަށްޓަ

ާ ާގުޭޅގޮތުން ާސިރ ޖ  ާޙުސައިން ާމަޖިލީހުގައިވެްސ36ާާސިރ ޖް. ާރައްޔިުތންގެ ވަނަ

ނޑުެގާ ާއަުޅގަ ާކޮޕީއެއް ާއެރިޕޯޓުގެ ާދެވުނު. ާމ ކްްސތަކެއް ާެނިގގެން ކޮމިޓީއެއް

ާ ާުހށަހެޅުނު ާއޭރު ާބަޔ ންކުރ ގޮތުްނވެސް ާރިޕޯޓް ާއެަބއޮތް.ާއެ  2765ބޭފުޅުންެގ9ާާއަތުަގއި

ާ ާއެންމެ ާުޙސައިްނާތެރެއިން ާައލްއުސްތ ޛް ާލިބިަވޑަިއގެންނެީވ ާމ ކްސް ގިނަ

%ާ ާއ ދެ، ާއެްއ89ާާސިރ ޖަށް. ނޑުަތކަކީ ާިމންގަ ލިބިވަަޑއިގެންެނވި.

ާިމވަނީާ ާބައްލަވ ފައި ާމ ކްސްދެްއވުމުަގިއ ާހަމަ ާއޭުރވެސް ާއ ދެ، ނޑުތަެކއް. މިންގަ

ާއަދިާ ާިވޜަން ާއެންޑް ާލީޑަރޝިޕް ާއެކްްސޕީރިއެންސް، ާކޭޕަބިލިޓީ، ާއެމީހ ގެ

ާކޮންމެވެްސވަރަކަްށާ ާމ ްކސްދެްއވިއިުރ ާއެހެންނަމަވެސް،  2770އިންޓަގްރިީޓއަށް.

ނުޑތަކަށް ނުޑާާމ ކްސްދެއްވުުމގަިއާމިންގަ ާއަުޅގަ ބަދަލެއްާމިހ ރުާގެނެިވފައިވ ާތަން

ާ ާދެޭވ ާކުީރގައި ާިއންޓަގްރިޓީއަށް ާއެގޮތުން، އިންސައްަތިއެގ90ާާފ ހަގަކޮށްލަން.

ާ ާދެވޭގ15ާޮބަދަލުގައި ާެއީއާއިންަސއްތަ ާއިންޓަގްރިީޓއަކީ ާވަނީ. ާހަމަޖެހިަިފައި ތަށް

ާދެނަ ާނުވަތަ ާއެަސސްކޮށްލަން ާއެހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަންނަން

ާލިބޭާފަސޭހަކަމެއްވެސް ާތެރެއިންނ އި ާއިންޓަރވިުއެއއްެގ ާއެހެްނނަމަވެސް،  2775ނޫން.

ާދޭތެޭރގަިއާ ާއިންަޓްގރިޓީއ އި ާމީހެްއގެ ާައލީގައި ާމަޢުލޫމ ތުގެ އެިކއެކި

ާނޫންތޯާއަޅުަގނޑު ާނުވަތަ ާހުރިތޯ ާކަންތައްަތކެއް ާއުފެދޭވަުރގެ ާސުވ ލު މެންނަށް

ާސިރ ޖާ  ާޙުސައިން ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ދެނެގަނެވިދ ނެ.
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ާގުޭޅގޮތުންާ ާއިންވެްސ15ާާހަމައެކަނިާބަލ ލ ާމިދެވޭާއިންޓަރގްރިޓީއަށް އިންސައްތަ

ާއެއްވެާވުރެއިންަސއްތައަށ10ާާް ާދޭންޖެހޭނޭ ާއެްއވެްސކަމެއްާމަުދން ާަސބަބެއް،  2780ްސ

ާމިޖެހޭނީާ ާދަންނަވ ލަން ާއެހެްނ ާނެތް. ާއެނގޭކަށް ާޔަޤީނުންެވސް ާހަމަ އަޅުަގނޑަށް

ކުރީަގއިާމިދެންނެވިާކޮމިޓީގަިއާއ ދެ،ާކުރީގެާޙުސައިންާސިރ ޖ ާއެންމެފަހުނެއްނޫންާ

ާ ާކޮމިޓީގައި ާކުެރުވނު ާއިންޓަރިވއު ާއިނދ3ާެކުރީަގއި ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާ،ގޮުތަގއި

ާކޮމިޓީއަށްާޙު ާއެ ާދަންނަން. ާނުއެއް ާއޭރު ާއަޅުަގނޑު ާސިރ ޖު ސައިން

ާުފރަތަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާާވަަޑއިގެންެނވީމަ ާކޮން ާއެއީ ާސިރ ޖަކީ  2785ބޭފުޅެއްކަންާޙުސައިން

ާއަިދާ ާދެްއވި. ާއިްނޓަރވިުއ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް އެނގުީނވެސް.

ާމަޢުލޫމ ތު ާއަދި ާވ ހަކަފުޅުންނ އި ާދެއްކެވި ާވަރަށްާހަމަ ާމިކަމަށް ާއަލީގައި ގެ

ާއޭރުާ ާޔަޤީނުންވެސް ާހަމަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބޭފުޅެްއގޮތުަގިއ އެކަީށގެންވ 

ާދަންނަވ ލަްނާކޮމިޓީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފެނިގެންދިޔަ. ާބޭފުުޅންނަށް ާތިއްެބވި ގަިއ

ާދިުއމަށްފަހު ާކޮމިޓީއަކަށް ާނިންމަވ ނީާބޭނުންވަނީ، ާގޮތެއް ާކޮމިޓީންނޭ  2790ކޮމިޓީންނޭާ،

ާ ާދުވަހުާމ ކްސް ާދުަވސް ާއެކި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިަިނގޭނީ. ާގޮތްތަެކއް ދެއްވ ނޭ

ނޑުމެންނަށްާ އެކިާގޮްތގޮތަށްާއެްއކަމެްއގައިާޢަމަލުކުރ ތަންާފެނިގެންާދިއުމުންާއަޅުގަ

ާނަމޫނ ެއްއާ ާކޮން ާެދވެނީ ާމިދައްކ  ާރައްޔިތުންނަށް ާިދވެހި ާއ ދެ، ާދެވެނީ މިދައްކ 

ނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަ ާުތގެާކޮަބއިތޯއޭާހުރިާައގަކީ.ާބ އޭާއަުޅގަ

ާ2795 

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއިެލކްޝަންސްާާހިތަދޫާއުުތރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ،

ާާމުޙަްނމަދުާއަސްަލމްާ ާޤ ނޫނުެގ 99ާާކޮމިޝަންގެ ާމިވ ގޮތުން ާމ އްދ ަގއި ަެގެނ60ާާްަވނަ ާހަމަވެ ާދުވަސް

ާހަމަާދަންނަވ ލަންާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާމިއަދަށް.ާއަޅުގަ ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ  2800މިދަނީ

ދުވަުހގެާތެރޭގައިާމިޤ ނޫނުގައިާިމވ ގޮތަްށެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށ60ާާްބޭނުންވަނީާ

ާން.ާމިދަނީާޢަމަލުނުކުރެވިގެންނޭ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާައދ ކުރަ

ާ

ާކޮމިޓީެގާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާމެދުަގއި ާމައްސަަލއ އި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާދަންނަވ ލަްނާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ނޑު ާައޅުގަ ާދަންަނވ ލަން. ާއެްއޗެއް ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމެދުގައި  2805ާރިޕޯޓ 
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ާކޮމިާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިމަޖިލީހުގެާބޭނުންވަނީ ާއަދި ާހަިއސިްއޔަތުން ާެމންބަރެއްގެ ޓީގެ

ާކޮމިޓީެގާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާހައިިސއްަޔތުން. މެންބަރެއްގެެވސް

ާ ާއިންަސއްަތއަށ75ާްރިޕޯޓްގައި ާނިންމެވީމަވުރެ ާކޮމިޓީން ާހޯދުމަށް ފ ސްވ ީނާާތިން

ާމީގ75ާެ ާވަނީ ާނިންމ ފައި ާއެގޮތަށް ާމަޖިލީހުެގާއިންަސއްތައިންކަމަށް. ކުރިން

ާއަދިާ ާލިބި ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާނަންތަނެއް ާޭބފުޅުންގެ ާކޮމިޝަންގެ  2810އިލެކްޝަން

ާއެހި ާވޯޓަްށ ާނިންމެވިގޮތަށް ާދިޔައިުރަގއިވެްސާ%ކޮމިޓީން މަތީންާާވުރެނ75ާްގެްނ

ާކޮމީޓީެގާ ާނިންމަން ާއެކަްނ ާެއގޮތަށް ާހޮވިފަިއވ ތީވެ. ާބޭފުޅުްނ ތިއްބެވި

ާފ ސްވީ. ާާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީގައި 7ާމ ނައަކީ

ާ ާދެން ާދެއްަވއިގެންނޭ. ާވޯޓު ާއަޅުަގނުޑ9ާާމެންބަރުންވެސް ާނުކުތ ގައި ވަނަ

ާ ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާ)ހ(ާގައި.ާ)ހ(ާގ359ާެފ ހަގަކޮށްލަން ާމ އްދ ގެ  9ާ2815ާވަނަ

ާމިއޮންނަނީ،ާ ާފެގައި ާއެކަމ މެދު ާހުށަހެޅުމުން ާމަޖިލީހަށް ންނަގޮތެއްާއެމައްސަަލއެއް

ާ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 7ާާމަޖިލީހުން ާޮހވުން. ާކޮމިީޓއެއް ާވަގުތީ ަގއ1ާާިމެންބަރުންގެ

ާމަޖިލީހަށ7ާާާްާ،މިއޮންނަނީ ާރިޕޯޓެއް ާފެންނަގޮުތގެ ާކޮމިީޓގެ ާވަގުތީ މެންބަރުންެގ

ާކޮމިޓީންާ ާދެކެިވއްޖެ ާވ ހަަކ ާމަޖިލީހުގެ ާިމތ ނގެ ާމީގެކުރިން ހުށަހެޅުން.

ާދޭ ާވޯޓު ާނޫންާނިންމ ގޮތަކަށް ާމިއަދަކު ާއަޅުަގނޑަށް ާމިއޮންނަނީ. ާމިމ އްދ   2820ންށޭ

ާކޮމިޓީމީގެކު ާިމއޮތީ ާފެނިފައި ާމިާރިންވެްސ ާކޮންމެހެނެއް ާނިންމ ގޮަތަކށް ން

މިމަޖިލީހުގެާްފލޯރގަިއ،ާޗެމްބަުރގަިއާންާދޭާރިޕޯޓަކަށްާވޯުޓާދޭކަށްާނުޖެހޭނެ.ާވޯޓު

ާސިޔ ސީ ާެއއީ ާވިސްނުމެްއގައި. ާސިޔ ސީ ާދޭންޖެހެނީ ާޯވޓުާާމިވޯޓު ކުލައެްއގައި

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާފޭލްވަނީ. ާފޭލްވަންޏ  ާފ ސްވ ނީ. ާފ ްސަވންޏ  ާއެކަން ދެއްަވއިގެން

%ާ ާމިއޮތީ ާނިންމ ފައި ާކޮމިޓީން ާއެއ ިއ93ާާމީގެކުރިން ާވޯޓު ާކޮމިޓީން  2825ލިބިގެން

ާދިމ ލަށްވެްސާ ާމެންބަރުންނ އި ާއެ ާދިނީމ  ާވޯޓު ާމެންބަރުން ާަބއެއް އިދިކޮޅަށް

ާގޮތްގޮތަ ނޑ ާފ ޑުފ ޑަށް ާއަޅުގަ ާނުބުނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދިމ ވެސްކުރެޭވ. ާއެބަ ށް

ާ ާމިއަދު ާހަމައެގޮތަށް ާމެންބަރުންނަށް. ާަބެއއް ާވ ހަަކއެއް. ާވުެރ67ާާދިމ ކުރ  އަްށ

ާ ާމި ާހަމަ ާމިއަށްވެސް ާއެބަޖެހޭ ާލިބުނީމަވެސް މ އްދ އަށ1ާާްދަށުން

ާއޮތްގޮތަ ާރިޕޯޓް ާމި ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަންާވިސްނައިފިކަމަްށވަންޏ މު  2830ށް

ާއޮތީީކާ ާރިޕޯޓްގައި ާމިހިރީކީެއްއ ާވިސްނުން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ނިންމަން.

ާައޅުަގނަޑކީެވްސާ ާއެއީ ާނޫނޭ. ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއް ާރަނގަޅު ާއެންމެ ހުރިހ ގޮތަކުން
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ާޖަލްސ ވ ނެ.ާ ާއެްއ ާހ ޒިރުނުވ  ނޑުވެްސ ާއަުޅގަ ާމެންބަރަކަށްވެަފިއ މިކޮމިޓީގެ

ނޑުާހ ޒިުރނުވަންާމިކޮމިޓީއަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާޗުއްީޓަގއިާހުރިާޖަ ލްސ އެްއގައިާއަުޅގަ

ާއެންމެާ ނޑު ާއެހެންީވމ ،ާއަުޅގަ ާހ ޒިރުވިކަމަށް. ާމެންބަރުން ާއެބައޮްތާހުރިހ   2835މީގައި

ފުރިހަމަގޮތުގައިާމިކޮމިޓީގެާިރޕޯޓަކަށްާތ އީދެއްާނުކުެރވޭ.ާދެންާއަނެއްާވ ހަަކއަކަްށާ

ީދގެންާމިާޝީޓ67ާާްއެނގުނީާ%ާމިއޮތީާމިާމ ކްސްާދީފައިާއޮްތާޝީޓްާމިއަދުތޯ

ާެދކެވޭ.ާ ާވ ހަކަ ާޝީޓްަތކުގެ ާމިތ ނަގއި ާމީގެކުިރންވެސް ާގެންނަން. މިތަނަށް

ާޖުޑީޝަްލާ ާއެގޮތުން ާނުލިބޭ. ާޝީޓްތަކެއް ާއަުޅަގނުޑމެންނަކަށް ާނ ދޭ. ޝީޓްތަކެއް

 2840ސަރވިސްާކޮމިޝަނަށްާޢ ންމުންގެާފަރ ތުންާޢަްއޔަންކުރެވުުނާޢައްބ ސްާޝަރީފަްށާ

ާމެން ާމ ކްސްާބައެއް ާސުން ާކިިހނެއްތޯއޭ ާއޮތޭ. ާދެއްވ ަފއި ާމ ކްސް ާސުން ބަރުން

ާ ާމެންބަރުންނަށް ާވަަޑއިނުގަންަނވ  ާއެބަތިބި.300ާާދެއްވޭނީ. ާދެއްވ ަފއި މ ކްްސ

ކިހިނެއްތޯާއެކަްނވެސްާވ ނީ.ާމިވެސްާހަމަާސުވ ލުާއުފެދޭާަކންތައްތައް.ާމިުއޅެނީކީާ

ާއަޅު ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިން ނޑު ާހަމ90ާާަގަ މ ކްްސއަކީ

ާ ާދިން ާދޭންެވގެން ާއެބޭފުޅ އަށް ާައޅުަގނުޑ90ާާއަޅުަގނުޑ ާއެީއ ާކަަމަަށް.  2845މ ްކސް

ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެދުގައި ާޖަވ ބ  ާދެްއިވ ާސުވ ލުަތކަށް ކުރި

ާޔައުމިްއޔ ާބައްަލވ ...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހކަަަެދއްެކވުން:

ާ2850 

ާސުވ ލުަތއްާާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާާމ ފަންނު ާއޮންނ ނެ ާސ ފުކޮްށ ާވަރަށް ާފެންނ ނެ. ާބެއްެލވީަމ ާޔައުމިްއޔ  ާކޮމިޓީގެ

ާވަރަށްާޞަރީޙަކޮށްާުސވ ލުާުކރީ.ާދެއްވިާޖަވ ުބަގއިާއަބަުދެވސްާކޮންމެވެސްާމީހަކ ާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު

ާޒިާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަމިއްލައަްށ ާއިންަޓގްރިޓީައީކާމަތިކުރުވުން. ާބޭފުެޅއްެގ ާނޭނގޭ ާނަގަން ންމ 

ާދެްއވިްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޭުރވެްސ ާދެކެނީ. ާައޅުަގނުޑ ޒީރޯކަމަށް

 2855ާ....31އިންޓަގްރިީޓއަށްާ%

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހކަަަެދއްެކވުން:

ާ

ާްށާޝުކުރިއްޔ .ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްޮބޑަާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ
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 2860ާޢަްބދުްއރަީޙމްާާهللاމެންަބރުާޢަްބދު

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމ ކްސްތަކަްށާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއޮތް ާދެވިފައި ާމި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާކޮމިޓީއަީކވެްސާާއަްޙމަދުާަރޝީދުާއިްބރ ހީމްާ ާހޮވި ާއެ ާހޮވ ަފއި ާކޮމިޓީއެއް ާބަލ ލިއިުރގައި ާއަޅުަގނޑު

ާެއާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއއީ. ާކޮމިޓީއެއް ާއޮތް ާހޮވ ފައި ާމިމަޖިލީހުގައި  2865އަޅުަގނޑުމެން

ކޮމިޓީއަކަށްާއިތުބ ރުކޮްށގެންާހޮވ ފައިާއޮތްާކޮމިީޓއެއް.ާއެެހންނަމަވެސް،ާކޮމިީޓގަިއާ

ނުޑތަކަށްާބަލ ލ އިރުގައިާކޮމިީޓަގއިާތިއްބެވިާ ގެާފަރ ތ9ާުމ ކްސްދީފައިާއޮތްާމިންގަ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާތަފ ތު. ާވަރަްށ ާހުރިލެއް ާދެއްވ ފައި ާމ ކްސް ާބޭފުޅުން ޕ ޓީގެ

ާވެރިކަންާ ާމިހ ރު ާބޭފުޅުްނނަކީ ާިތއްބެވި ާދެއްވ ފައި ާމ ކްސް ާމަތިން ސިރ ޖްއަށް

ާއެީއާ ާބޭފުޅުން ާތިއްބެވި ާދެން ާބޭފުޅުން. ާތ އީުދކުރަްއވ  ާސަރުކ ރަށް  2870ހިންގަވ 

ާ ާޑީ.އ ރް.ޕީގެ ާމިބަލަނީ ާޑީ.އ ރް.ީޕއަްށާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ުނވަތަ

ނޑިޑޭޓުްނކަމަށް.ާ ާކެ ާމިނިވަން ާއަދި ާނުވަތަ ާމެންބަރުންކަމަށް ނިސްބަތްވ 

ާ ާހިންގަވ ށޭ. ާތަބ ވަމ  ާމެޖޯރިޓީއަށް ާމީަގއި ާއެބަާާވަަރށްގިނައެހެންވީމ ، ބޭފުޅުން

ާިސޔ ީސާ ާކިހިނެއްތޯ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާތިބެގެންނޭ. ާފިކުުރގަިއ ާސިޔ ސީ ވިދ ޅުޭވ

ާތިބެގެންާފިކު ާވެގެން ާލީޑަރުންނަށް ާސިޔ ސީ ާކުރ ނީ. ާމިކަްނ ާނޫންގޮތަށް  2875ރުގައި

ާއެއްކިބ ެވެގންނޭ.ާމިއީާވަރަށްާތ ނކުންާތ ނކުނުޖެހޭާވ ހަކަެއއްާ ސިޔ ސީާފިކުރުން

ާވަޑަިއގެން.ާ ާިމތަނަަަށް ާމަލ އިކަތުންތަކެއް ާއެބަތިއްެބވިތޯ ާމިތ ނގައި މިއީ.

ާއެބައެާ ާފިކުުރގައި ާސިޔ ސީ ާކުރިއެރުްނާނުތިއްބަވ ނެ. ާބަޔަކަށް ާތަމްސީލުކުރ  އްގެ

ާކެރިގެންާ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާދަނީ. ާމަސަްއކަތްކުރަމުން ާހަމަ ލިބޭނެގޮތަކަށް

ާބޭފުޅަކުވެސް.ާ ާކޮންމެ ާކުރަްއވަނީ ާމަސައްކަތް ާއެހެންނޭ ާހަމަ  2880މިދަންނަވަނީ

ާ ާމީގެ ާމިސ ލަކަށް ާއޮންއިުރގަިއވެސް ާދެއްވ ަފއި ާމ ކްސް ާމި 5ާއެހެންވީމ ،

ާިތއްބަވ ާއަހަރުފަހު ާހޮވިފައި ާކޮމިޝަަނށް ާމި ާދ އިުރގަިއ ާބަދަލުެވގެން ާވެރިކަން ން

ާބައިިތއްބަންެވގެންާ ާބަަޔކު ާއިތުބ ރުހުރި ާތިއްބަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެަބޔަކަށް ބޭފުޅުން

ާމީގެކުރިންވެްސާ ާއަތްދަށުން ާއެބަޔަކު ާޮއންނަނީ. ާގިނަކޮށްފައި މ ކްސް

ާޤަ ާރަނގަޅަކަމަށް ާއޮތީ ާއިނގޭތޯ.ާކަންތައްތަްއވެފައި ާެއއްނޫން ާއެ  2885ބޫލުކުެރިވގެން.

ާމިސ ލަކަށްާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤައުމަށް ާހަމަ ާބަލަންވީ ާމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

ާބަލ އިުރގަިއާ ާަނޒަރަކުން ާއެއް ާއަޅުަގނޑަށް ާދަންނަވަންޏ  އެހެންގޮތަކަށް
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ާހިތްޕުޅުާ ާއެންމެބޮޑަށް ާދޭތެރޭގަިއ ާމިބޭފުޅ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސް ފ ހަގަކުރެވޭ

ާފުރަތަމަާހަ ާއެންމެ ާނޫްނނަމަ ާއެހެން ާވ ނީ. ާފޮނުވ ފައި ާނޫންކަްނ މަޖެހިވަޑައިގެން

ާމިއޮތީ.ާ ާއައިސްަފއި ާފަހަރަކަށް ާެދވަނަ ާކުރެްއވީސް. ާލިސްޓް ާކުރެްއވިއިުރ  2890ލިސްޓް

ާމިކަމަްށާ ާއެބައޮތް ާުޒވ ނުންތަކެއް ާއެތައް ާތަޢުލީމީ ާމީގެއިތުރަްށ ާއަދި އެހެންވީމ ،

ާއެހެންާ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެްސާއެދިަވޑަިއގެންފައި. ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ވީމ ،

ާބަަޔކުާ ާއިތުބ ރުކުރެޭވ ާމަނިކުފ ނަށްވެްސ ާއެ ާަހމަ ާހުށަހަޅުއްވަނީ ނަންފުޅު

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާދޯނީގައި ާއެ ާދުއްވޭނީ ާދޯންޏެއް ނޑަށްވެްސ ާއަުޅގަ ލައިގެންނޭ.

ާދުނި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާލައިގެން. ާފަުޅވެރިންތަެކްއ ާސިޔ ސީާއިތުބ ރުކުރެވޭ  2895ޔޭގެ

ާމިާ ާސިސްޓަމްގެ ާޕ ޓީ ާމަލްޓި ާގުިޅގެން ާބަަދލުވުމ އި ާވެރިކަން ޤައުމުތަކުަގއި

ާފަތްކޮޅުންާ ާބަދަލުވަނީ ާމަޤ މުތައް ާދ އިރުގައި ާކުަރމުން ާމިކަންތައް ވެރިކަމުަގއި

ާހ ދަހ ާނިކަމެތިާ ާމަޤ މުތައް.ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމަޤ މުތައްާނުވަތަާިސޔ ސީ ދެއްވ 

ރިއުޅުންާުއޅޭާއެތައްާުޒވ ނުންތަކަކަށްާޯނޓިސްާދީފައިާއެބަތިއްޭބާހ ދަހ ާއ ދައިގެާދި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާބޭނުންފުޅިއްޔ  ާމަޖިލީހުން ާބައެއް. ާއެތައް ާދަންނަ ނޑު ާއަޅުގަ  2900މިހ ރު.

ާމިީއާ ާބަިއވަެރއް. ާެއތައް ާދަންނަވ ލަފ ނަން. ާެއއްކޮށް ާެއޑްރެހ  ާނަމ  އެމީހުންގެ

ާކޮންމެ ާަކމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާހިތ މަށް ާދަްއކަިއގެންާާވަރަށް ާކުލި ާގެޮދރު މީހަުކވެސް

ާަވޒީފ އިންާ ާއެ ާނިސްަބތްވ ތީވެ ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި ާއުޅެނީ. ާކ ންބޯންދީގެން ދަރީންނަށް

ާވަކިކޮށްލ ާއުސޫލުން.ާކަމަކުުނދ ނެ....

ާ2905 

ާދުާޢީސ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާކެނދިުކޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޮޕއިންޓް ާފ ހަގަކޮށްލި ާުދވަހެްއގަިއ ާކުރީ ާހަމަ ާހަމ9ާައަޅުަގނުޑ ާފަހަރަށް  2910ާވަނަ

ާބަެއއްާާާއަްޙމަދުާޢީސ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަނިކުފ ނު ާފ ހަަގުކރެވޭ ާބޮޑަށް ނޑަްށާހަމަ ާބޭނުން.ާައުޅގަ ތަކުރ ރުކޮށްލަން

ާދައްކަވ ޙ ލަ ާބޭފުުޅން ާަބއެއް ާބޭރުވެގެންާާތްތަކުގައި ާމަުޢޟޫޢުއިން ވ ހަކަފުޅު

ާއަެނއްބަިއާ ާބަލައިގަނެ ާނުކުތ އެްއކަމަށް ާނިޒ މީ ާއެއީ ާނޫނިްއޔ  ހުއްޓުވ 

ާބޭރުވެގެންާ ާމަޢުޟޫޢުއިން ާވ ަހކަފުޅުން ާދައްކަވ  ާބޭފުޅުްނ ާަބއެއް ޙ ލަތްތަކުގައި
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ާހިސ ބަށްދ އިރުަގއި ާއަތްނުފޯރ  ާފިޔަވަެޅއްާމ ދުރަށް ާމަނިކުފ ނު ާެއކަމަށް  2915ވެްސ

ާބަެއއްފަހަރަށްާ ާފްލޯރގައި ާމިމަޖިލީހުގެ ާޤަބޫލުކުރެވެއޭ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ނ ޅުއްވ ތީ

ާނުކުތ ެގާ ާނިޒ މީ ާހޫނުވެގެްނޮގސް ާސަބަބުން ާމަނިކުފ ނުގެ ާޙ ލަތްތަުކގަިއ ބައެއް

ާެއހެންވީމ  ާމެދުވެރިވ ކަމަށް. ާޙ ލަތްތައް ާމިކަހަލަ ާފެށި ާއޮިއވަރެއް އަޅުަގނުޑާ،

ާވިސްނ ވަަޑއިގެްނާ ާއެކަމ މެދު ާމަނިކުފ ނު ާކުރިއަށްއޮތްަތނުގައި އުންމީދުކުރަނީ

ާމަޖިލީހުެގާ ާފުރިހަމަވ ގޮތަށް ާމަޤްޞަދު ާމިވަތް ާމިތަނަށް  2920އަޅުަގނޑަށް

ާމަސައްކަތްކުިރއަށްގެންާމަަސްއކަތްކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާޝުކުިރްއޔ .ާ

ާ

ާ

ާނުކުރެވޭ.ާާޝުކުރިއްޔ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލެއް ާނުކުތ އެއްކަަމށް ާމެންބަރު.ާނިޒ މ ބެހޭ ިޢއްޒަތްތެރި

ާޖެހިވަަޑއިގެްނާ ާަފރ ތަކަށް ާަވކި ާވ ހަކަފުުޅގަިއ ާތިދެްއކެވި ާމެންބަރު  2925ޢިއްޒަތްތެރި

ާެއއީީކާ ާޢިބ ރ ތްކުރެްއވުނީ. ާތިޔަ ާހީވ ކަހަލަގޮަތކަށް ވ ހަކަފުަުޅުދެްއކެިވކަމަށް

ާބޭނުން ާމެންބަރު ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ފުޅުވިގޮްތކަމަކަށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާވ ހަކަުފޅުދެއްެކވި ާކުރިން ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަުތ ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

ާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާނިންމ ލެއްވުމަށް.ާ

ާ2930 

ާމަޢުޟޫޢުތަކަށްާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާިމަކހަލަ ާޙަޤީޤަުތގައި ނޑު ާައޅުގަ ާަރއީސް، ާާޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑާާއިްބރ ހީމްާއަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާއަޅުގަ ާއަނގަތަޅަންޖެހޭތީވެ. ާބޭކ ރު ާމިކަހަލަ ާނުތެދުވަނީ ާވ ހަކަދަްއކަން

ބޭނުމެއްނޫންާވަިކާފަރ ތަކަށްާއިނގިލިދިްއކުރ ކަެށއް.ާއެީއާޮކންމެާފަރ ތަކުންވެސް،ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާކޮ ާމުސްލިމަކަށްވީތީ ާޚ އްޞަކޮށް، ާއިންސ ނަކަްށވެސް، ާބޭފުޅަކަށްެވްސާކޮންމެ ންމެ

ާަބއެްއާ ާބޭފުޅުން، ާަބއެއް ާތެރެއިން ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއޮންނ ނެ. ާނަފްޞު  2935ޢިއްޒަތީ

ާބޭފުޅުންގެާޢިއްޒަތަށް...

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާވިދ ޅުވ ކަން ާބަސްފުޅު ާހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާހުތުރުވ ގޮތަށް ާަވރަށް ނޑު ާއަުޅގަ  2940ާއެއީ

ާާއިްބރ ހީމްާއަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާލިބިގެްނވަނީ ާއެހެންވީމ ،ާهللاާޢިއްޒަތް ާމުޢުމިނުންނަށް. ާރަސޫލ އަށ އި ާތަޢ ލ އަށ އި



 110 

ާމެނުީވާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއުޅެގެން ާމިކަންކުަރން ާއަޅުަގނޑުމެން ާތިެބގެްނ މުޢުމިނުންގެގޮތުގައި

ާ...ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާ

 2945ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާއެްއާާއިްސދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާބޭފުޅުންވެސް ާހުރިހ  ާޮގވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާކުރިއަކަށްނުދ ނެ.

ާިއޙްތިރ މްކުރައްަވިއގެންާއިްބރ ހީމްާއަްޙމަދުާަރޝީދުާ ާބޭފުަޅކަށް ާއަނެއް ާމަަސއްކަްތާާބޭފުޅަކު ާއަުޅަގނޑުމެންގެ

ާކުރިއަށްދ ނެގޮަތކަށްާގެންދިއުަމށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ2950 

ާވ ހަކަފުޅުދައްަކވަްނާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަޢުޟޫޢުގައި ާމި ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޢިއްޒަތް ާހުރިހ  ާނިމުނީ.ާއެދިަވޑަިއގެންނެވި ާފުރުޞަތުއަރުވ  ާމެންބަރުންނަށް ތެރި

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާވޯޓަކަށްދިއުމަށްަޓކައި ާމިކަމ ބެހޭގޮތުްނ މިނެޓްގ5ާާެއެހެންވީމ ،

ާނިޒ މ ބެހޭާ ާއެދެން. ާއަރިހުން ާޢ ންމު ާއަމީން ާއަުޅަގނޑު ާޖައްސަވަން ރަނގަބީލު

ާޯވޓަށްފަ ާއެރުވޭނީ ާދެން ާރަނަގބީލުޖެހުމ އެކީގައި ާމިހ ރު  2955ހު.ާނުކުތ އެއް.

ާމެންބަރުންގެާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ވޯޓަށް

ާމިހ ުރާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރުވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަށް ކ ޑުކޮޅުަތއް

ާހަމަޖެއްސެވުމަށްާ ާމެންބަރުކަމަށް ާކޮމިޝަނުގެ ާއިލެކްޝަންސް މިދަންނަވ ލަަަނީ

ާހުށަހަޅު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާސިރ ޖް، ާޙުސައިން ާއަލްއުސްތ ޛް 50ާއްވ ަފއިވ 

ާހަމަޖެއްސެވުމ މެދުާ ާމެންބަރުަކމަށް ާއެކޮމިޝަނުގެ ާއއ.އުުކޅަްސ /ާ  2960ފްލ ވަރ

ާާ.ފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްުވމަށް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2965ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

73ާާދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަ

19ާާވޯޓުާދެްއވީ:

19ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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01ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ2970 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 66ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .19ާ.

ާ ާފ ހެއްނުވި.ާއަާ.ާއެހެންކަމުން،ާމ66ާިޖުމްލަ ާމަޖިލީހަކުން ާމިހ ރުާޅުަގނނަންފުޅު ޑު

ާއެޖެންޑ ، ާާމިދަނީ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނުކުތ އެއް ޢިްއޒަތްތެިރާނިޒ މ ބެހޭ

 2975ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާރަނގަުޅާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާވަރަށް ާހިފެހެއްޓެުވން ާރަނގަޅަށް ާެއއްެޗްއގައި ާވިދ ުޅވ  ާރައީސް،

ނޑަށްާއެންެގވިާާން:މޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވު  2980ނަތީޖ ާއިޢުލ ންކޮށްފަިއާދެންާނިޒ މީާނުކުތ އަްށާމިއިނގޭތޯ.ާއަުޅގަ

ާދެއްވ  ާެއއްާމައްސަލަ.ާއަނެްއކަަމކީ،ފުރުޞަތު ާވ ހަކަ.ާެއއީ ނުޑާާނެ ާއަުޅގަ މިއަދު

ާއަޅުގަާ ާއެދުނީ ާނުކުތ އަކަށް ާވ ހަކަނިޒ މީ ާނުދެއްވީމ ާދެްއކުމުގެނޑަށް .ާފުރުޞަތު

ާމި ާމިބަހުމަޖިލީހުއަޅުަގނޑު ާމިތަނުގަިއ ާއިނީ ާކޮމިޓީއެްއގައި ާހިނގަމުންާގެ ސް

ާއެހެ ާަވގުތު. ާހުޅުވ ލި ާފުރުޞަުތ ާެއގޮތަށްާދިޔައިރުަގއި ންވީމ ،

ނުޑގެޢަމަލުކުރައްވ  ާއަުޅގަ ާމަޖިލިާކަމަްށވަނީިވއްޔ  ާެއއީ  2985ސްާހުށަހެޅުެމއް

ާ ާމަނިކުފ ނު ާނުބޭއްވުން. ާކޮމިޓީތައް ާވަގުތު ާގިނަފަހަރަށްާވަހިނގަމުންދ  ާރަށް

ާމިހ ރުާމިވެނި އެވަުރގެާާކޮމިޓީެއްއާއޮންނ ނެއޭ.މިވެނިާާކޮމިޓީއެއްާއިޢުލ ންކުރަްއވ 

ާަހމަޖެހިއް ާއިންތިޒ މުތަކެއް ާމިހ ރުާޖެއްއިދ ރީ ާއެނިގވަަޑއިަގންނަވަންޖެހޭނެ ޔ 

ާއެހެ ާއިންނ ނެކަން. ާއެމީހަކު ާފުރުަޞތުއެކޮމިޓީަގއި ާކޮމިޓީތަްއާންވީމ ، ދިނުމުގައި

ާހިނގަމުންދ ތީ ާނިސްބަތްާމިހ ރު ާކޮމިޓީއެްއަގއި ާއަުތވެއްޖިްއޔ ާމިއިން ާމެންބަރަކު  2990ވ 

ާއިޢުލ ން ާފުރުޞަތުދޭނެކަމަށް ނުޑާކުރަްއވަންޖެހޭއެމެންބަރަކަށް ާއަުޅގަ ނެކަމަށް

ާމިތަނުގައި.ާމިވަކ ލ ތު ާމީހެއް ާތަމްސީލުކުރ  ާބަަޔކު ާައޅުަގނަޑީކވެސް ކުރަނީ

ާބޭކ ުރކޮށްާއެހެންވީމ ،ާެއގޮ ާބ އްވަެދއްވ ށޭ.ާދެން،ާާޤުނުލައްވ ށޭ.ާއެޙައްތަށް ަޙއްޤަށް

ާދުވަހުެގާ ާމިނިވަން ާމަނިކުފ ނު ާރައްދުކުރަން. ާެހޔޮއެދުްނތައް ާދުވަހުގެ މިނިވަން

ާރަނގަާ ާތިކުެރއްވީ ާބަލ އިރުގައި ާހުރިގޮތަށް ނޑުާޅުަކމެއްޢަމަލުތައް ާއަޅުގަ  2995ނޫނޭ

ާދަންނަވ ނީ.ާ
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ާ

ާ

ާމެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިޢއްޒަތްތެިރ ާވ ހަކަޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ފުޅުާބަރު.

ާ ާވިދ ުޅވެލެްއިވ ާނެތިން.ާނިންމ ލައްވަމުން ާއަރުވ ކަށް ާޖަވ ެބްއ ާގުިޅގެން  3000ވ ހަކަފުޅ 

ާޤަބޫލެއްނިޒ މ  ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާހެޔޮއެދުންަތއްާބެހޭ ާދުވަހުގެ ާމިނިވަން ނުކުރެވޭ.

ާޝުކުރުއަޅު ާރައްދުކުެރްއވީތީ ާމިނިވަަގނޑަށް ާއަދި ާގުޅިގެްނާއަދ ކުރަން. ާދުވަހ  ން

ާައޅުަގނުޑާ ާއެކަމ  ާވިދ ޅުީވތީ ާކަމުނުދ ކަމަށް ާޢަމަލުކުިރގޮްތ އަޅުަގނޑު

ާހުރިހ ާ ާހައިސިއްޔަތުން ާރައީސެްއގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބެިލން ާއަޅުަގނޑު ހިތ މަކުރަން.

ާކޮމިޓީތަކަށްާކަރަސްމިއްޔ ތުތަކަާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާހ ޒިރުެވވޭތޯ.  3005ށްވެސް

ާ ާމަޖިވަަޑއިގެންެނވުން ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްާއެއީ ާމަސައްކަތްތަްއ ލީހުގެ

ާހަމަާކުރަންޖެހޭ ާމިތަނުގައިވެސް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ކަމެއް.

ާތިއްެބވިަޔސްާއެ ާކޮމިޓީގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަނީ. ާހިނގަމުން ަވގުތު

ާބޭފުޅު ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެާމަޖިލީހުގައި ންނަށް

ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެާ ާމިއަދުެގާބަޙުއަާ.ފުރުޞަތު ާމިދިޔައީ.ާދި  3010ށ30:30ާާްސްެވސް

ާ ާއޭގެފަހުން ާއަދި ާހުއްޓ ލިއިުރެވސް ާހުއްޓ ލ39:00ާާިއަޅުަގނޑުމެން ަގއި

ާަތކުރ ރުކޮްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިދިޔައީ. ާކުރިއަށް ާހަމަ ާމިމަސައްކަތް ފަހުންވެސް

ާމެން ާއެރުވިންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ދަްއކަވަްނާވ ހަކަފުޅުާންނަށް

ާ ާތިއްބެވިްއޔ  ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެިރ ާއަރުވަމުންާއެާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ފުރުޞަތު

ާ ާދެންެނވިއެގެންދ ނަމޭ. ާއެބަލިސްޓް ާބޭފުޅުން ާމިތައް ާދެންން  3015ނެވިން.ާތިްއބެވިކަމަށް

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެ ާޕ ޓީއަށްާފަރ ތްޕުޅުންވެސް ާއެހެން މިތަނުގަިއ

ާކޯޑިނޭޝަްނާ ާކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ާތިއްބެވީމ  ާބޭުފޅުން ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ 

ާމަަސއްކަްތާ ާގެންަދވައިިފއްޔ  ާކުރިއަްށއޮތްތ ނަގއި ާކުރަްއަވއިގެްނ މަސައްކަތެްއ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާހުރިހ  ާއަިދ ާޔަޤީްނކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ހަލުވިެވގެންދ ނެކަމަށް

ާއެހީތެރިކަމ ިއާމެންބަ ާތިދެއްވ  ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ  3020ރުންވެސް

ާއެއްބ ރުެލއްވުމަށްޓަަކއިާއަިދެވސްާއެއްފަހަރުާޝުކުރުާދަންަނވަން.ާ

ާ

މައްސަލަ. .7 ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅާ 
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާހުށަހަޅ 5ާާއަޅުަގނުޑ ާސަރުކ ރުން  3025ށް.

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(91ާާާޖުްމހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމައްސަލަ

ާ ާގޮތުގެމަތީން، ާޤައުމުތަކުެގ35ާާގަިއވ  ާމެންބަރު ާސ ްކ ާސަމިޓުަގއި ާސ ކް ަވނަ

ާވަޒީރުންާޮސއިކުަރއްވ ފައިވ ޚ ރި ާފަންޑްާާޗ ޓަރާއޮފް،ާޖީ ާދަާސ ްކާޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސަލައ މެދުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހުގެާދިވެހިރ އްޖެއިންާތަޞްދީޤުކުުރމުގެާމައް

ާހުށަހެޅުއްވު ާމަޖިލީހަށް ާމައްސަލަ ާއެ ާއެދިަވޑަިއގެްނފައިވ ތީ،  3030ން.ާމަޝްވަރ އަކަށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާސިޓީފުޅު ާފޮނުްއވ ފަިއވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިގޮތުން،

ނޑުާއަމީންާޢ ންމުާއަރިހުންާއެދެން.ާ ާއިްއވ ލަދެްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާ[ާމޭުޒންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާގަިއވ 91ާާޖުމްހޫރިްއޔ ެގ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ  3035ވަަނ

ާ ާޚ ރ35ާިގޮތުގެމަތީން، ާޤައުމުތަކުގެ ާމެންބަރު ާސ ކް ާސަމިޓުގައި ާސ ކް ޖީާވަނަ

ާސޮިއކުރަްއވ ފަިއވ  ާވަޒީރުން ާއޮފް، ާފަންޑްާާޗ ޓަރ ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާސ ކް ާދަ

ށްާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހަާާދީޤުކުުރމުގެާމައްސަލައ މެދުދިވެހިރ އްޖެއިންާތަޞް

  ]ފޮނުއްެވވިާސިޓީފުޅުާިއއްެވވުްނ.

 3040 

ާ

ާވަަޑއިގެްނާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަރުކ ރުން ާވިދ ުޅވެެދއްވުމަށް ާއެްއޗެއް ާމިމައްސަލ ގައި ޝުކުރިއްޔ .

ާއަލްފ  ާޓްރެަޜރީ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮްފ ާމިނިސްޓަރ ާޢަލީާއިންނެވި ޟިލް

ނޑުާފުރުޞަތެއްާއަުރވަން.ާ ާހ ޝިމަށްާއަޅުގަ

ާ3045 

ާުކޑަާާމިނިސްަޓރާއޮފްާފިނޭްނސްާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާޓްެރޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާާއެންޑް ާމިީއ ާއަރުވ ނަން. 9008ާާޙުލ ސ އެއް ާޯއަގސްޓް ާއަހަރު 9ާާވަނަ ާއަށ1ާާްއިން

ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާޭބއްވުނު ާޤައުމުތަކުގ35ާާެކޮލަންބޯގައި ާމެންބަރު ާސ ކް ާސަމިޓްގައި ާސ ކް ަވނަ

ހ ރިޖީާވަޒީރުންާސ ކްާޑިވެލޮޕްމަންޓްާފަންޑްާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާޗ ޓަރ،ާ

ާއެންެމާ ާއަދި ާސޮިއކުރެވިަފއިވ ނެ. ާފަންޑްގައި ާިޑވެލޮޕްމަންޓް ާސ ކް ާއޮފް  3050ޗ ޓަރ

ާފުރުޞަެތއް ާއެކަްނާއަވަސް ާތަސްދީޤްކޮށް ާޤައުމުތަުކެގ ާޗ ޓަރާމެންބަރުގެ ާއެ ަގއި
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ާެއގޮތުންާ ާއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފަިއވޭ. ާެއންގުމަށްވެސް ާސެކްރެޓޭިރއެޓަށް ސ ކް

ާހުރިހާ  ާއެހެން ާސ ކް ާފިޔަވ  ާދިވެހިރ އްޖެ ާއަފްޣ ނިސްތ ނ އި މިހ ތަނަށް

ާ ާމިއަދު ާތަސްދީޤްކޮށްފައި. ާޗ ޓަރ ާމި ާވަނީ ާޢިއްޒަތްތެރިާޤައުމުތަކުންވެސް ތިޔަ

ާތިަޔާ ާމިމައްސަލަ. ާިމގެންދެެވނީ ާކުިރއަށް ާކުރެިވގެން ާއެޖެންޑ  ާހުށަހެޅި  3055މަޖިލީހަށް

ާމަޢުލޫމ ތުކޮޅުގެާ ާުގޅޭގޮުތންވ  ާމިއ އި ާއަތްޕުޅުަގއި ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެންޑްާ ާފިނޭންސް ާޮއފް ާމިނިސްޓްރީ ާގުިޅގެން ާމަްއސަލައ ިއ ާމި ތެރޭގައި

ާަތއް ާކޮީޕެއއްވެްސާޓްރެޜަރީއެއް ާކަުރދ ހެއްގެ ާހުށަހެޅުނު ާކެބިނެޓަށް ޔ ުރކޮށްފަިއ

ާސ ްކާ ާދަ ާއޮފް ާ"ޗ ަޓރ ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާއެކަރުދ ުހގަިއ ހިމެނިފައިވ ނެ.

ާޗ ޓަރަގއިާ ާެއ ާއަދި ާސަބަބ އި ާބޭނުންވ  ާތަްސދީޤްކުރުމަށް ާފަންޑް"  3060ޑެވެލޮޕްމަންޓް

ާޑޮ ާމިދެންނެވި ާހިމެނިފައިވޭ. ާމަޢުލޫމ ތު ާއިތުރު ާހެޑަރގަިއާގުޅޭ ިކޔުމަންޓްގެ

ާސަރުކ ރުްނާ ާދިވެހި ާޗ ޓަރ ާފަންޑް ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާ"ސ ކް އޮންނަންވީގޮުތަގއި

ާމައިކްރޮސޮފްްޓާ ާލިޔެފައިވަނީ ާއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު ާމިގޮތަށް ތަސްދީޤްކުރުމ ބެހޭ"

ާަމއްސަލަައކ ހުެރާ ާދިމ ވެފައިވ  ާޕްރިންޓްކުރެވުުމގައި ާިލޔުން ާދިވެހި ބޭނުންކޮށްގެން

ާ ާޢިއްޒަތްތެިރާދިމ ވި ާތިޔަ ާމިކަމަށްޓަކަިއ ާފ ހަގަކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ  3065ކަމެއްކަން

ާޑެވެލޮޕްމަންޓްާ ާސ ކް ާމިއީ ާއެދެން. ާމަޢ ފަށް ާއަޅުަގނޑު ާއަރިހުން މެންބަރުންގެ

ާ ާކެޕިޓަްލއަކީ ާއޯތަރައިްޒޑް ާނުވަތަ ާރައުސްމ ލު ާޖުމްލަ މިލިޔަނ3000ާާްފަންޑުގައި

.ޑީ.އ ރު.ާެއސް.ޑީ.އ ުރގެާވެލިުޔއަކަށްާސްޕެޝަލްާޑްރޯވިްނގާަރއިްޓސްާނުވަތަާެއސް

97ާާ ނޑަކަްށ ާގ ްތގަ ާވެލިޔުައކީ ާޖުލައިެގ ާިމވަގުުތ3.6ާާވަަނ ާޑޮލަރ. ޫޔެއސް

ާ ާހިމެނެނީ ާމި ނޑުަގއި ާފަ ާސ ކް ާކެޕިޓަލްެއއްކަމަްށ  3070މިލިޔަނ900ާާްޕެއިޑްއަޕް

ާއޮންނަާ ާއެ ާގ ްތަގނޑަކަށް ާދިވެހިރ އްޖެއިން ާީމގެތެރެއިްނ އެސް.ޑީ.އ ރު.

ާ%ފޮމިޔުލަރއެ ާގ ތްަގނަޑކަށް ާލ ރި ާއެ ާދަށުން ދޭންޖެހޭކަމަށ5ާާްްއގެ

ާތަސްދީޤްކުރުމަށްފަހުާ ާޤައުމުތަކުން ާހުރިހ  ާޗ ޓަރ ާލަފ ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއަްށާ ާއެއަށްފަހު ާހުށަހެޭޅނެ. ާމިކަން ާސަމިޓްަގއި ާސ ްކ ާއޮންނަ ާއަހަރު މިއަންނަ

ާޝުކު ާހަމަޖެހިފައި. ާމިއޮތީ ާގެންނަގޮަތށް ާސިފައެއް ާިޢއްޒަތްތެރިާޢަމަލީ  3075ރިއްޔ 

ާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުން.

ާ
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ާމިކަމ ބެހޭގޮތުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަގުތު ނޑިއިުރެގ ާބައިގަ ާަޤސްތުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާކޮންމެ ާއަރުވަން. ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ބަޙުސްކުރެްއވުމަށް

ާ ާފުރުޞަތ1ާެމެންބަރަކަށް ާއެކަމަށްާމިނެޓްގެ ާމިހ ރު ާއަރުވ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ  3080އް

ާހުޅަނގުާ ާމ ފަންނު ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ާއެދިވަޑަިއގަތުްނ ފުރުޞަތަށް

ާޢަބްދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަޅުަގނުޑާهللا ޢަބްދުްއރަޙީމަށް

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާރައީސްާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާސ ްކާޝުކުރިއްޔ  ާއޮފް ާ"ޗ ޓަރ ާހުށަހެޅިފައިވ  .ާ3085 

ާިދވެހިރ އްޖެއިންާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާފަންޑް" ާމަޖިލީހަށްާތަޞްާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާމި ާދީްޤކުރުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާފުރަތަމަވެސް ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ހުށަހެޅިފައިވ ތީވެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަަރށް ާއެހެންާއައަށް ާޝުުކރުއަދ ކުރަން. ދަބުވެރިކަމ ެއކު

ާރައްޔިތުްނގެާ ާދިވެހި ާސަރުކ ރުްނ ާމިވޭތުވެދިޔަ ާމިޖެހުނީ ޝުކުރުދަންނަވަން

ާއެހެނިހެންވެސްާ ާިހމެނޭ ާޤައުމުތަކުގައި ާމެންބަރު ާސ ކުެގ ާއަދި  3090ފައިދ އަށްޓަަކއި

ާފަރ ތުން ާސަރުކ ުރގެ ާދިވެހި ާފައިދ އަށްަޓކަިއ ާރަީއސް،ާާރައްޔިތުންެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމިއަދުާ ާމީތި ާަޤރ ރެއް. ާސޮއިކުރަްއވ ފަިއވ ނެއޭ ާމިނިސްޓަރު ާފޮރިން އޭރުގެ

ާވީހ ވެްސާ ާމިކަން ާޤަބޫލުކުރެޭވގޮުތގަިއ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިއައީ މަޖިލީހަށް

ާއެުކގައި.ާ ާއޮތުމ ވެސް ާޑެޑްލައިނެްއވެސް ާމިކަމަށް ާބޭނުމުަގއި. އަވަްސކުރުމުގެ

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާމިއީާއެހެންވީމަ، ާފ ސްކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ާމި ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި  3095ން

ާލިބޭތީކީނޫން.ާ ާކްރެޑިޓް ާމީގެ ާސަރުކ ރަށް ާވޭތުވެިދޔަ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމައެކަނި

ާފޮރިންާ ާމިސަރުކ ރުގެ ާެދކޭގޮުތަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަންކުރުމަކީެވސް މިސަރުކ ރުން

ާ ާމިސަރުކ ރުގެ ާނުވަތަ ާއަވަްއޓެޚ ރިލޭޝަން ާސިޔ ސަުތ ާއެހެންާރިޖީ ރި

ޤައުމުތަކ ވެސްާގުޅިލ މެހިގެންާބައްޓަންެވގެންދ ާކަމަކަށްވ ީތވެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާ

ާތިވިދ ުޅިވާ ާޑްރޯވިންގްސ، ާސްޕެޝަލް ާމި ާދިވެހިރ އްޖެއިން ާނުވަތަ  3100އެސް.ޑީ.އ ރު

ާ ާވެލިުޔއަކީ ާޑޮލަުރގެ ާޫޔއެސް ާަރިއޓްސްގެ ާޑްރޯވިންގ ާކަމަްށ3.6ާާސްޕެޝަލް

ާއަ ާހަމަޖެހިގެންދ ނީ.ާދެންނެވިފައިވ ީތވެ ާކިހިނެއްތޯއޭ ާމިކަން ާހިތަށްއަރ  ނުޑ ުޅގަ

ާއެސް.ޑީ.އ ުރާ ާލިބިފައެއްނެތް ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެކަމ ބެހޭ ާއެހ ބޮޑަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް

ާިމީއާ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވަރަށްޮބޑަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެކަަމކުވެސް ާބެޭހގޮތަކުންނެއް. އ އި
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ާބަ ާލިބޭނެގޮތަކަށް ާޤައުމަށް ާޢިއްޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަމެކޭ.  3105އްޓަންެވގެންދ ެނ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާސ ފުކޮށްދިނުމަކީ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާމަޢުލޫމ ތު ާމި ާއިތުރަށް ވަޒީރު

ާގޮތަކަްށާ ާތަފްސީލީ ާތަންކޮެޅއް ާބެހޭ ާެއސް.ޑީ.އ ުރއ ިއ ާއެދޭނެކަމެއް. ވަރަށްބޮޑަށް

ާޖެ ާއެޓަރނީ ާކުީރެގ ާއެއ ެއއްކޮްށ ާހަމަ ާދެން ާބައްޓަްނކޮށްދިނުން. ނެރަލްެގާމިވ ހަކަ

އޮފީހުންވެސްާއެބައޮތްާއެޓޭްޗުކރެވިފަިއވ ާސިޓީެއއް.ާއެސިީޓަގއިވެސްާމިއޮތީާމިކަންާ

ާފިނޭންސްާ ާކުރީގެ ާއެއ އެްއކޮްށ ާހަމަ ާއަދި ާވ ހަކަ. ާއެދޭ  3110ޤަބޫލުކުރުމަށް

ާއެދޭާ ާޤަބޫލުކުރުމަށް ާމިަކން ާމިއޮންނަނީ ާސިޓީގައި ާމިކަމ ބެހޭ މިނިސްޓްރީންވެސް

ާޤަ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާހަމަާވ ހަކަ. ާސަރުކ ރުންވެސް ާމިއަދުގެ ބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާރ އްޖޭގެާ ާއަދި ާނައްތ ލުމ އި ާފަޤީރުކަން ާދިވެހިރ އްޖެއިން ާބޭނުންވަނީ އެންމެބޮޑަށް

އަަވއްޓެރިާޤައުމުތަކުްނވެސްާފަޤީރުކަންާނައްތ ލ ާވީހ ވެސްާޮބޑަކަށްާދިވެހިންނަށ ިއާ

ާރަްއޔިތުން ާދިރިއުޅޭ ާޤައުމުތަުކގަިއ ާައވައްޓެިރ ާފަސޭހަަތްއާއަދި ާދިރިއުޅުމުގެ  3115ނަށް

ާައޅުަގނޑުާ ާހިްނގުން. ާމަޝްރޫޢުތައް ާތަރައްީޤގެ ލިބޭނެފަދަގޮތަކަށް

ާތަރައްީޤވ ން.ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބޭނުންވޭ ާމިއަދު ާިދވެހިރ އްެޖ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި

ާސ ުކގެާ ާނުވީތ ކަށް ާައދި ާތަރައްޤީކުރުމެއްނޫން. ާމ ލެ ާހަމަެއކަނި މިތަރައްޤީއަކީ

ާޤައު ާސިޓީތަކަކ ިއާއެހެން ާއިތުރު ާތަރައްޤީކުރުމެއްނޫން. ާސިޓީ ާކެޕިޓަްލ މުތަކުގެ

ާއެމީހުންގެާ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާއަދި ާވ ހަކަ. ާތަރައްޤީުކރުމުގެ ާތަންތަން  3120އިތުރު

ާސ ުކެގާ ާޤަޫބލުކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާތަރައްޤީވ ންޖެހޭ. ާފިކުރުވެސް ވިސްނުމ ޢި

ާކަންތައްތަްއާހި ާވަރަްށާމުހިންމު ާމިނޫނަސް ާދަންނަވަނީނަމަާއަދި މެނޭ.ާމިސ ލަކަށް

ާއެްއާ ާރީޖަންގައިެވސް ާސ ކް ާފަދައިން ާގެންގުޅޭ ާޔޫޯރ ާޔޫނިއަްނގައި ޔޫރަޕިއަން

ާކަހަލަގޮތަކަްށާ ާބޭނުންކުރ  ާފައިސ ެއއް ާއެއް ާނުވަތަ ކަރަންސީެއއް

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާއަޅުަގނޑު ާވީހިސ ބެއްވެސް ާމިހ ރު ާއެކަްނ  3125ވ ހަކަދެެކވިފަިއވަނީ.

ާއަރިހު ާމިާވަޒީުރގެ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ާބޭނުން. ާސ ފުކޮްށލަން ން

ާދިމ ވެގެންާމިއުޅޭާޑޮލަރުާކްަރއިސިްސއ އި....

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ3130 

ާކަރަންސީެއއްާާމ ފަންނުާހުަޅނގުާދ ިއރ ގެާ ާކޮމަން ާތެރޭަގއި ާކްރަިއސިްސގެ ާއިކޮނޮިމކް ާއެހެނިހެން ާއަދިވެސް
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ާލިބިާާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާޢަްބދުމެންަބރުާ ާފައިދ ތަކެއް ާޭއެގ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބޭނުންކުރ ކަމަށްވަންޏ މުން

ާއަޅުަގނޑަށްާާާެކވުން:ވ ހަކަެދއް ާނަފ ތަކެްއވ ނެކަމަށް ާޭއގެ ާވިޔަފ ިރވެިރންނަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޤަބޫލުކުރެވޭތީާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ3135 

ާކަހަލަާާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލުފުށި ާސ ކް ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާކަންކަުމގަިއާާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ާހިންގ  ާމިހެން ާގުިޅގެން ާދިވެހިރ އްޖެއ އި ާމި ާޖަމ ޢަތްތަކުން މުހިންމު

ާ ާއެއީ ާކަމެކޭ. ާމުހިންމު ާބައިވެިރވުަމކީ ނޑުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ މިގޮތުން

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާައޅުަގނުޑާދަންނަވ ލ ނަން. ާކަންތަްއތައް ާބަެއއް ފ ހަގަކޮށްލަން

ާނިމޭާ ާގިނަފަހަރު ާވަަރށް ާބައްދަލުވުންތަކުން ާިމޮގތަށް ާސ ކް ާސަމިޓް،  3140ސ ކް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާނިންމ ގޮތް. ާފެނިގެންދޭ ާއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ކަންތައްތަެކއް

ާސަބަ ާރަނގަޅުާއެކަންކަުމގެ ާއެންމެ ާލިބެންޖެހޭ ާއޭގެން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ބުން

ނުޑާ ނޑުމެންގެާަޤއުމަށްާކިހ ާމިންވަރަކަށްތޯާފޯރަުމންދަނީާމިއީާއަުޅގަ ފައިދ ާއަުޅގަ

ބަލަންާބޭނުންވ ާކަމެއް.ާހަމަެއހެންމެާވަރަށްގިނަާޖަމ ޢަތްތަަކކ އިާޖަމްޢިްއޔ ތަކެްއގެާ

ާމި ާދިވެހިރ ްއޖެއަކީ ާޤައުމެއް ާސަބަބުންާމެންބަރ ާމީެގ ާއެހެންވީމަ، ާިމއީ.  3145އަދު

ާމިއީާ ާފައިދ ތަކެްއކަން ާކޮންކަހަލަ ާކުރ ނީ ާރައްިޔތުންނަށް ާދިވެހި އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑާމިއަދުާަތމްސީލްކުރަމުންާމިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނގެންެޖހޭާއެބަ.ާއަުޅގަ

ާހައިިސއް ާމަންދޫުބންގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއެ ާފަރ ތުްނ ާރައްޔިތުްނގެ ޔަތުންާދިވެހި

ާމިފަދަާ ާއެހެންވީމަ، ާމިގެންދަނީ. ާަތމްސީލުކުރަމުން ާމަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެން

ާމިއަދުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅ އިުރ  3150ހުށަހެޅުންތައް

ާައޅުަގނޑަްށާ ާއޮްއވ  ާމިކަރުދ ސް ާޭމޒުމަތީަގއި ާއަުޅަގނޑުގެ ާހ ޒިރުވިއިރު މަޖިލީހަށް

ާދިރ ސ ކުރ ނެ ާކިޔ ލ  ާލިބިގެންާާފެނުނީ.ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާފުރުޞަތެއް މ ބޮޑު

ާމިާ ާހުޅުިވގެން ާފަންޑެއް ާމިފަދަ ާޤަބޫުލކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ނުދިޔަ.

ާބ ްއވ ކަމަށްވަންޏ ާ ާޤައުމެްއަގއި ާސަމިޓް ާސ ކް ާޔަޤީނުންވެްސ ާހަމަ ނޑުން ފަ

ާހޭދަކުރަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަ ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާބަޖެޓުން  3155ންޖެހޭ.ާއެޤައުމެްއގެ

ާބޭްއވިގެްނާ ާސަމިޓްތައް ާމިދެންނެވި ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާބަޖެޓުންތޯ ާމި އެހެންވީމަ،

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާފައިދ ތަކެއްތޯ ާކޮންކަހަލަ ާސަބަބުން ާބަޖެޓްގެ ާމި ާނޫންނަމަ ދ ނީ.

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމިއީ ާއެހެންވީމަ، ާލިބިގެންދ ނީ. ާޤައުމަްށ ާނުވަތަ ލިބިގެންދ ނީ
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ާސުވ  ާއުފެދޭ ާޢިްއޒަތްތެރިާހިތުގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިހުންނަނީ. ލުަތއް

ާފަރ ތުންާ ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާަބއެއް ާއަދި ާވ ހަކަފުޅުންނ ިއ  3160މިނިސްޓަރުގެ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކުރަން ާމިއަދު ާިމއީ ާއެނގޭ ާއެބަ ާއަލީަގިއ ާމަޢުލޫމ ތުގެ ލިބުނު

ާއަޅުަގނުޑމެންގެ ާމިއީ ާނޫންކަން. ާކަެމއްެވްސ ާއުޅޭ ާވަޒީރުާާނިންމައިގެން ޚ ރިޖީ

ސޮއިެވސްާކުަރއްވ ަފއިާއޮތްާކަރުދ ހެއްކަން.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުމެންާކަމަކަށްާ

ާމުވ ހަދ ތަކ ާ ާބޭއްޭވ ާަޤއުމުތަކ އެުކގަިއ ާއެކި ާމިއަދު ާސަރުކ ރުން އެއްބަްސެވގެން

ާެއކަމުެގާ ާމިއަދު ާމިމަޖިލީހަކީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެއްބަްސވުމަށްަޓކައި  3165މިކަންކަމުން

ާއެހެންކަމުން،ާރުޙު ާލ ޒިްމކުރ ތީވެ. ާެއކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިން ާފަރ ތެއް ންދޭންޖެހޭ

މިއަދުާމިކަންކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭކަމެކޭ.ާއެީއާ

ބޭރުގެާފަރ ތްތަކަށް،ާޚ އްޞަޮކށް،ާސ ކްާޤައުމުތަކަކީާއަުޅަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާހުރިހ ގޮތަ ާޤައުމުތަކ  ާައޅުަގނުޑާއެ ާޤަުއމެއްގޮުތގައި ާބ އްވަންޖެހޭ ާގުޅުން ކުންެވސް

ާއ ބ ީދާ ާއޮތް ާމިސަރަޙައްދުަގއި ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާޤައުމު. ާއަޅުަގނޑުމެން  3170ދެކެނީ

ާބަޔަުކާ ާމީހުން، ާކުޅަދ ނަ ާއެންމެ ާޤައުމުކަުމގަިއވީނަމަވެސް ާކުަޑ އެންމެ

ާއަުޅގަ ނޑުމެންކަމަްށ ާއަުޅގަ ާަޤުއމަކީ ާއެއް ާިމއަދުާދިރިއުޅެމުންދ  ނޑަށް

ާމިތިބެނީާ ނޑުމެން ާކޮންމެކަމެްއގަިއާައޅުގަ ާކުރ  ދެންނެވިދ ނެ.ާއެީއާައޅުަގނުޑމެން

ާއެހެންާ ާެއއީ ާދަންަނވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާހިސ ބުގެުކރީގައޭ ހައްދުފަހަނައަޅ ދ 

ާދިޔަކަމުަގއިވީނަަމވެސްާ ާކޯހަކަށް ާބޭރު ނޑުމެން. ާއަޅުގަ ާބޮޑޭ ާތަފ ތު  3175މީހުންނަށްވުރެ

ާ ާސަމިޓަކަށް ނޑުމެްނާއަދި ާއަޅުގަ ާދިެވހިން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ދިޔަނަމަެވސް

ާެއީއާ ާދެކެނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަރަޖައިގައި ާމިދެންނެވިފަދަ ާގެންދަނީ ތަމްސީލުކުރަމުން

ނުޑމެންގެާދިވެހިރ އްޖެއަްށާ ާއުފ ކުަރންޖެހޭކަމެއް.ާއެީއާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދު

ާކުރުމަށްޓަކަާ ާެއކަންކަން ާނަމެއް. ާރީތި ާރ ވ ާލިބިގެންދ  ާމިގޮތަށް ާސަރުކ ރުން އި

ާބައިވެރިވ ންޖެހޭ.ާ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާތެރެއަށް  3180ހިންގަމުންގެންދ ކަންތަކުެގ

އަޅުަގނޑުމެްނގެާބަިއވެރިވުންާއޮންނަންޖެހޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިކަންާމިގޮތަށްކުރުމަީކާ

ާއެހެންނަމަވެްސ،ާ ާބޭނުންވ ކަެމއް. ާކުރަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެދޭކަމެްއ. އަޅުަގނޑު

ނޑުާއަޅުަގނ ާއަުޅގަ ާަސރުކ ރަށް ާމިަވގުތު ާއަދި ާަވޒީރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ޑު

ނޑުމެންނ ާހަމައަށްާފޮނުވ އިުރގަިއާ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިފަދަާކަންކަންާއަުޅގަ

ާލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ ާއެްއޗެިހ ާލިޔުން ާމިކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  3185ކުރީބަިއގައި
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ާއޭ ާއޮންނ ނެ. ާމަޢުލޫމ ތު ާއިތުރު ާފަސޭހަވ ެނާމިއ ބެހޭ ާމިކަން ރުްނ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމ ލަންވެސް...

ާ

ާވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ3190 

ާމިކަރުދ ސްާާވިލުފުށިާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާހަމަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެހެންކަމުން، ާއ ދެ،

ާފ ސްކުރަާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޒްާރަީޝދު ނުޑާމިއޮތްގޮތަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުށަެވސްައޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވިްސނަވ ނެކަން ާސަުރކ ރުން ާކަންތައްތަކ ދޭތެރޭގައި ާމިދެންނެވި ކުރިން

ާއުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ3195 

ާޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުުޅގަިއާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރުގެ ރި

މިލިޔުންތައްާލިބިވަަޑއިގެންަފިއނުވ ކަމަށްާވިދ ުޅވީމ ާެއކަމ ާހިތ މަކުރަން.ާމަޖިލީހުގެާ

އިދ ރ އިންވަނީާހުރިހ ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުންނަށްާމިލިޔުންތައްާފޮނުވ ފައިާކުރިން.ާ

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޫޑ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާމެންބަރުާއަޅުަގނުޑ ތްތެރި

 3200ާޢަލީާވަޙީދަށް.ާ

ާ

ާިޑވެލޮޕްމަންޓްާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާސ ކް ާަދ ާއޮފް ާޗ ޓަރ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއިތުުރާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީާވަޙީދު ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމިމަޖިލީހުން ާަބއިވެިރވުމަްށ ފަންޑްގައި

ާެއފ ސް ާނުގޮސް ާޢިއްޒަތްތެިރާބަހަނ އަކަށްވެްސ ާރަޝީދު، ާރިޔ ޟް ާދެންމެ ކުރަން

ާތ އީދުާ ާއެއީ ާތ ީއދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާހުަށހެޅުއްވުމަށް ާއެހުށަހެޅުއްވި  3205މެންބަރު

ާފޮނުވ ފަިއާ ާމިނިސްޓްރީއިން ާފިނޭންސް ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ މިކުރެވެނީ

ާތައްޔ ރުކު ާފުރިހަމައަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާކަރުދ ހަީކ ާމަސައްކަތު ަރއްވ ަފިއވ ާމިވ 

ާފޭރ ންާ ާރ އްޖޭގެ ާއިޖްތިމ ޢީޮގތުން ާއިޤްތިޞ ދީ، ާމިކަމަކީ ާއެގޮތުްނ، ކަރުދ ހެއް.

ާއެއްަޗކަށްވ ހިނދު،ާ ާލިޭބނެ ާސަރަޙައްދުން ާސ ކް ާއެހީ ާޓެކްނިކަލް ާއަދި ާމ ލީ ހެޔޮވެ

ާވ ސިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ާމިޤައުމު ާނ ރެސްތަކަކަށް ާއ  ާތަރައްީޤގެ  3210އަދި

ާމިހ ރުން ާއެހީތަކަްށާާއަޅުަގނޑުމެން ާމ ލީ ާއަދި ާފަންނީ ާމިކަހަލަ މިހ ރަށްވެސް

ާބަޙުސްތަކަކ ނުލ ާ ާިއތުރު ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ބޭނުންވެފައިވ ހިނދެްއަގއި
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ާއެންމެާ ާއޭގެ ާރުޙުންދިނުމަކީ ާމިކަމަށް ާމިމަޖިލީހުން ާއަވަހަކަށް ާވީއެންމެ ހަމަ

ާޤަބޫުލކު ާައޅުަގނޑު ާއަދި ާޮބޑުެވގެްނވ ގޮތް. ާލ މަރުަކީޒާއައުލ ކަން ރ ގޮުތގައި

ާވަގުތުަތކެްއާ ާއެބަުއޅޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމ ގިނަ ާމީގެފަހަތުގައި ާހަމަ ާބިުލވެސް  3215އުސޫލުގެ

ާމިކަންާ ާއައްަސވ  ާވޯޓަކަށް ާމިކަމަށް ާތ އީދުކޮށް ާމިކަމަށް ާނުދެއްވ  މިކަމަށް

ނޑުާއެޭދާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ ާނިންމަވ ލަދޭންާއަޅުގަ

ާ

ާހަމަާާރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންބަާ ާއެދުނީ ާފުރުަޞތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެފ ހަގަކުރެްއވިގޮތަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޫސ ާމަނިކު ާބޭފުޅުން ާދެއްކެވި ާެއވ ހަކަފުޅު ާކުރީަގއި  3220އަޅުަގނުޑގެ

ާމިީއާ ާއެއްބ ރުލުމެއްދިނުމަށްޓަކައި ާއޮތް ާދޭން ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ މިކަމ ގުޅިގެން

ާރުހުންދޭާފ ސްކުރަ ާނުވަތަ ާފ ސްކުރުން ާއެއްޗެްއަކމުގަިއވ ނަމަ ންޖެހޭ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާދެން، ާއެދި. ާރުހުންދިނުމަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ އެްއޗެްއކަމަށްވ ނަމަ

ާމިކަހަލަާ ާވ ހަކަދަްއކ  ާރޫޙެްއގަިއ ާއެްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮތީ ދަންނަވ ލަން

ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކުރަމުންގެންދ އިުރގައި ާެއއްެޗްއާާކަންތައްތައް ާބަޖެޓުން  3225ދަޢުލަތުގެ

ާބަޖެޓަްށާ ާފ ސްުކރެވިފަިއވ  ާިމއަހަރަށް ާވަނީިވއްޔ  ބޭރުވެގެންދ ނެކަމަށް

ާއެކަމަށްާ ާމިނިސްޓަރ ާފިނޭންސް ާހުިރކަމަށްވަނީިވއްޔ  ާގުޅުެމއް އެްއވެސްކަހަލަ

ާދައްކަންޖެހޭކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ާފައިސ  ާއިތުރަށް ާމިއަށް ވިސްނ ަވޑަިއގަންނަަވްއޗޭ.

ާ ާބަޖެޓުަގއޭ.ާދެން ާއަހަރުގެ ާމިއަންަނ ާއޮންނ ނީ ާދެއްކެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއައިމ ާ ާމިހިސ ބަށް ާބަޖެޓް ާބޭފުޅުން ާވޯޓުެދއްވ  ާމިއަށް ާއުންމީދުކުރަން  3230އަޅުަގނޑު

ާއޮތިްއޔ ާ ާއެރޫޙު ާބޭރުކޮށްނުލ ނެަކމަށް. ާމީތި ާިކޔ ފައި ާެއއްެޗއްހޭ ާީކއްކުރ  ތިއީ

ާފަށައިގެ ާކުރީއްސުރެްނ ާދެން، ާކަންތައްަތްއާރަނގަޅު. ާއަންނަ ާޯއޑަރުން ާއަންނަ ން

ާމިކަމަކީާ ާމިކަންނުކޮށް ާހަމައެކަނި ާލިބިގަތުމުގެގޮތުން ާއުފ  ކޮށްލުމުގެ

ާރ އްޖެއަްށާ ާއަދި ާއުފުލަންޖެހޭނެ ާުއފުލަންޖެހިއްޖެއްޔ  ާބުަރެއއް ދިވެހިރ އްޖެވެސް

ނޑުާއުންީމދުކުރަން.ާމި  3235އިންކަމަކ ާފައިދ އެްއވަންޏ ާވ ންޖެހޭނެާެއއްެޗއްކަމަށްާއަުޅގަ

ާއަންނަާ ާމިތަނަށް ާކަމެއްކުަރން ާގުިޅގެން ާސަރުކ ރ  ާޤައުމުތަކުން ާސ ކް ގުިޅގެން

ާބޭރުކޮށްލ ގޮތަކަްށާ ާީމތި ާނުގުިޅގެން ާމިއ  ާކުލަޔ  ާތިމަންނަމެންގެ ނޑީަގއި ބޮ

ާވ ހަކަެއއްާ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާއެަެހެންވީމ ، ާރަނގަޅެއްނުވ ނެ. ާއެންމެ ހަމަޖެހިޖެއްޔ 

ާއަޅުާ ާޤައުމުތަކުަގއިާދިގެއްނުކުރ ނަން. ާސ ކް ާހަމަ ާބޭނުންވަނީ ަގނޑު
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ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްަޓކައި ާއެއްބ ުރލުން  3240އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ާދެން،ާ ާެއއްބ ރުލުންދިނުން. ާމަސައްކަތްތަުކަގއި ާމިކުރ  ާގުިޅގެން މިޤައުމުތަކ 

ާހުންނ  ާމަނިކުފ ނުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާމިކަމ ގުިޅގެން ާބޮޑަށް ނެ.ާއަޅުަގނޑަްށވުރެ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާހުރީ. ާކުަރއްވ ަފއި ާމިނިސްޓަރުކަންވެްސ ާފޮރިން ާކުރިން މަނިކުފ ނު

ާކުރީގެާ ާމަނިކުފ ނ  ާބޭނުންވެދ ނެ ާމިކަމަށް ާައނެއްކ  ާގޮސްިފއްޔ  މިކޮމިޓީއަކަށް

ާެއީއާ ާހ ޒިރުކުރަން. ާމީހުންތައް ާއެކަހަލަ ާޖެނެރަލުންނ  ާެސކެޓްރީ  3245ސ ކްގެ

ާއި ާމިހ ރު ާތެރޭަގއި ާމީހުންތައްވެސްާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބަލ  ާމައްސަަލ ންޓަގްރިޓީ

ާކޮމިޓީައކަްށާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެބަިތބި. ާވަުރގަދައަށް ވަރަށް

ާމިއަދުންާ ާނުކުރެވޭނެތީ ާމިހުރިހ ކަމެއް ާހ ޒިރުކޮްށގެން ާމިނިސްޓަރު ފައިނޭންސް

ާމިއި ާކޮމިޓީއަކަށް ާދެން، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާމިނިންމ ލުން ންާމިއަދަށް

ާމީހުންާ ާތިބި ާހ ސިލުކޮށްފައި ާޑިގްރީ ާމިކަމުގެ ާދ ކަމަށްވަީނިވއްޔ   3250އެްއޗެއް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނެގުމަށް ާކޮމިޓީއަކަށް ާއެމީހުން ާއެނިގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަސައްކަތްކުރ ނެާވ ހަކަެވސްާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާޝުކުރިާވިލިމ ފަްނނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރ35ާާުއްޔ  ާސަމިޓް ާސ ކް ާވަނަ

ާރައްޔިތުންެގާާަމނިކުާާއަްޙމަދުާނިހ ންާޙުަސއިން ާމިއަދު ާޗ ޓަރުްނ ާމި ާސޮއިކުެރއްވި ާަވޒީުރެގ ާޚ ރިޖީ  3255ާޤައުމުތަކުގެ

ާފޮނުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދި ާލަފަޔަކަށް ވ ފަިއވ ތީާމަޖިލީހުގެ

އަޅުަގނުޑވެސްާހަމަާއިޚްލ ްސތެރިކަމ އެކުާުޝކުރުާދަންނަަވން.ާއެހެންާދަންނަވަންާ

ާއައި.އެލް.އޯަގިއާ ާދިޔައިމު ާފ ހަގަކުރަމުން ނޑުމެްނ ާއަޅުގަ މިޖެހުނީ،

ާރައްޔިތުްނގެާ ާމައްަސލައިަގއި ާސޮިއކުރެްއވި ާސިޓީފުެޅއްަގއި ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

ާއެފަ ާބަހެއްނެތި ާއެކަމުގަިއާމަޖިލީހުގެ ާހަމަ ާޮސއިކުެރއްީވތީ ާއެއްެޗްއގައި  3260ދަ

ާހަމަާ ާއެބަހުރި. ާއަޅުަގނޑު ާއެހަނދ ން ާދެކެވެމުންދިޔަ. ާތަފ ތުގޮަތކަށް ވ ހަކަތައް

ާހަމަާ ާޢަމަލުކުރެއްވީމ  ާޢަމަލުކުރަްއވަންވ ގޮތަށް ާއެއީ ާމަހުގައި. ާޑިސެމްބަރު މިދިޔަ

ކުލަައކަށްާަވކިާނަސްލަކަްށާާހުރިހ ާއެންމެންގެާރުހުމ ާލޯބިވެސްާލިިބގެންދ ނެާވަކިާ

ާއެންމެާރައްޔިތުްނވެސްާ ާދިވެހި ާޔަޤީން ާބެލުމެއްނެތި.ާއަޅުަގނޑަށް ާއުސޫލަކަށް ވަކި

ާދިވެހިރ އްޖެއިންާ ާނިންމުމަކަށް ާނިންމ  ާސ ކުން ާޤަބޫލުވ ނެ.  3265މިގޮތް

ާބޮުޑާ ާވަރަށް ާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއއީ އިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭނެކަން
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ާ ާފައުންޑަރާޙަޤީޤަތެއް. ާސ ކްެގ ާިދވެިހން ާއުެފއްދުމެއް. ާިދވެހިންގެެވސް ސ ަކކީ

ާމިނިސްޓަ ާހިމެނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާތެރޭގައި ާމިއީާމެންބަރުންގެ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ރާެދންމެ

ާަޤުއމުތަކުތަޞް ާއަދިވ  ާދީޤުނުކުރެވި ާިދވެހިރ އްެޖއ  ާތެޭރގައި ނ ިއާނިސްތ އަފްޣ ގެ

ާއަފްޣ ނިސްތ  ާމިވަނީ. ާއެކަނިކަމަށް ާއ ާާވަރަށްނަކީ ާގުޅުނު ާމިޖަމ ޢަތ އި  3270ފަހުން

ާ ާޤައުމެއް. ާމެންބަރު ާވަރަށްާއެހެންނަމަވެސް، ާހަމަ ާކަމެއްަގއި ާމިފަދަ ިދވެހިރ އްޖެ

ާ ާއެަބިއނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެބަޖެޭހ. ާނުކުންނަން ާކުރިއަށް ޑޮިކއުމެންޓްާމި

ާކޮބަާ ާޝެއަރައކީ ާދޭންޖެހޭ ާމިކަމުގައި ާަފރ ތުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ އިކަން.ާބަލ ލީމަ

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާ ާޕަސެްނޓޭޖް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެްއަވރަށް ާވެިލއުއޭޝަނ  ސ ކްގެ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމަށް ާޕޭކުރަން ާމިއަށް ާބަލ ފައި ާއަދަދުން ާރައްޔިތުްނގެ  3275ޤައުމުގެ

ާމިތަފްޞީލުާ ާކުޑަކޮްށ ާމިނިސްޓަުރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެެދން ނޑު ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަނީ.

ާ ާރުިފޔ ތޯ.ާދެއްވުމަށް.ާމީަގއި ާއިންޑިޔ  ާނޫނީ ާޑޮލަރުތޯ ާއެމެރިކ  ާފަީއސ އަކީ މިުއޅޭ

ާ ާމި ާމެންބަރުންނަށްާފަސޭހަ ާބައެއް ާތަޢ ރަފްކޮށްލަދިނުން. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް

ާއަދިާ ާލަފ ކުރ ތީވެ ާައޅުަގނޑު ާއުޅެފ ނެކަމަށް ާއޮޅުްނ ާހަމަ މިކަމުގައި

ާގޮތުގަ ާކެޕިޓަލްެއްއެގ ާއެއިޑް ާފަށައިގަްނނަ ާމެންބަރުާހ އްޞަގޮެތއްަގއި  3280އި

ކްާސެކްރެޓޭރިއޭްޓގެާބަޖެޓަށްާފައިސ ާދައްކ ާނޫނީާސ ޤައުމުތަކުންާފައިސ ދައްކ ނެާ

ާމި ާވިދ ޅުވެެދއްވީާޕްރޮޕޯޝަނުންނޭ. ާކޮަބިއތޯ. ނޑަކީ ާމިންގަ 3.6ާާޕްރޮޕޯޝަންގެ

ާމި ާސ ފުކޮށްލަދެއްވުން. ާއެމަޢުލޫމ ތު ާވެއްިޖއްޔ މުން ާއެީއކަމަށް ާޑޮލަަރކީ ާޔޫ.އެސް

ާސ ފުާ ނޑު ާމިކަންާާކޮށްލަދެްއވީމަމިންގަ ާފަސޭހައިން ާވަރަްށ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ާ ާފިލަިއގެން ާާދ ނެކަންއޮޅުން ާޔަޤީން. ާއަޅުަގނޑަށް ާެއްއވެްސާއަދި ާއިތުރު  3285ހަމަ

ާ ާއިތުުރުކރުމެއްނެތި ާމިއަށް ާވ ހަކަތަެކއް ާމިހިނދަށްާމިކަމަކީ ާމިހިނދުން ހަމަ

ާޚ އްަޞގޮތެްއަގއިާ ާއެއީ ާޖެހޭކަމެއްކަމުަގިއ. ރައްޔިތުްނގެާާދިވެހިާފ ސްކުރަން

ާއޮންނަ،ކޮޑުފުުޅގަ ާއިލްތިޒ ްމތަކެއް ާެއޅޭ ާފަހުންވެްސާާިދވެހިާއި ރައްޔިތުން

ާނުވަތަާ ާދޭން ާތަނަކަށް ާފައިސ ޮފއްެޗއް ާއޮންނަ ާއުފުލަްނ ާޒިންމ  އެކަމަކަށް

ާ ާދައްކަްނ ާތަނަކަށް ާއެއްބަސްވ ކަމެއްގަާޗަންދ އެއް ާރައްޔިތުންާސަރުކ ރުން  3290ާގެާއި

ާބަސްހޯދުން ާމިމަޖިލީހުެގާާރުހުމ އި ާވެފައި ާކަމުގަިއ ާމިމަޖިލިސް އޮތްތަނަކީ

ާއިނިގލިދިއްކުރެވޭާމެންބަރު ާމެދުގައި ާކަމެއްާާންނ  ާއެްއވެސް ާިމިއން ފަދަގޮތަކަށް

ާމިކަން ާތަފްޞީލުކޮްށ ާވަރަށް ާއެާތައްނުބ އްވ  ާއަިދާނރައްޔިތުންނަށް ގޭެނގޮތަކަށް
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ާމަރުޙަލ އެްއގަ ާމަސައްަކތްއިާއެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފުރުޞަުތާާވެްސ ކުރަން

ާއެހެްނާ ާނަމުގައި ާރައްޔިުތންގެ ާއެއީ ާއެދެން. ާދެއްވުން ާއެފުރުޞަތު  3295އޮެވއްޖިްއޔ 

ނޑުމެންނާ  ާއަޅުގަ ާަފހުން ާރައްޔިތުން ާނިމިގެން ާދައްކ  ާތަނަކަށް ާފައިސ  ދިމ ލަކަށް

ާދިޔައީ.ާ ާދިމ ލަކަށް ާމިވެނި ާމިފައިސ ތައް ާކިހިނެްއވެގެްނތޯ ސުވ ލުކުރ ނެ

ާ ާމުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމީގެ ާެއަކމަކުއެބައިނޭގ ނޑުމެންގެާާހިންމުކަން. އަުޅގަ

ާތެރޭ ާގައި ާއެނގިަވަޑއެއްމެންބަރުންނ77ާަތިބި ާއެްއވަަރކަށް ުނގަންނަވ ނެ.ާއަދިާކަށް

ާ ާތިބި 1ާާޤައުމުގެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާލައްކަ ާކަމަކަށް ާފަސޭހަ  3300ިގވަަޑއިގަތުްނާނއެއެހ 

ާއެސަބަބުތަ ާއެހެންވީމަ، ާިމާދަތިފުޅުކަމަކަށްވެދ ނެ. ާމެދުވެރިކޮށް ާމީޑިއ  ކަށްަޓއި

ާބަިއވެރިވިާ ާކޮންާޗ ޓަރުަގއި ާޙިއްސ ކުރަނީ ާދިވެހިްނ ާތެރޭގައި ާޗ ޓަރުގެ ާމި ކަން،

ނެޑއްކަން،ާދިވެހިންާޮކނޑުފުޅުަގއިާެއޅިފައިާއޮތްާިއލްޒ މުތަކަކީާކޮބަިއކަން،ާ މިންގަ

ާއުންމީދުކުރަމު ާދެްއވ ނެކަމަށް ާއަންަގވ  ާފަރ ތަުކން ާކަމ ބެހޭ ާދެއްކޮންމެވެސް ިވާން

 3305ާޢަލަިއކުމް.ާ.ާވައްސަލ މްންފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާއަދ ކުރަާ

ާ

ާމެންބަރުންވެސްާާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާހުރިހ  ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއަުޅަގނޑުވެާްއކަވަވ ހަކަފުޅުދަާމްާވ ހަކަާދެއްެކވުން:ޔޫސުފްާނަޢީ ާއ ދެ، ާޫރޙެއްަގއިކަމުން ާއެއް ާސ ފުކޮށްނީ ލަންާސް

ާމަޢު ާގިނަ ާހުރި ާމެންބަރުންެގާބޭނުންވެފައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާއެހެންވަރަށް ލޫމ ތު

ާ ާއެުސވ ުލ ާއަޅުަގނުޑވެސްާކުރިމަތިވ ހަކަފުުޅގައި ާުވމ އެކު  3310ކުރުވ ަފއި

ާ ާކުރުކޮށްލަން. ާކުަޑކޮށް ާވ ހަކަ ާޤަސްދުކޮށްލަނީ ައޅުަގނުޑާއެހެންނަމަވެސް،

ާހަ ާޢިއްޒަތްތެަެރިާރައީސަށް ާއިތުރު ާކޮްށލަނ9ާްމަ ާބޭނުންވޭ.ާާާުސވ ލެްއވެސް އެބަ

ާ ާނ މ ންކަމުެގާސުވ ލަީކ، ާބިރުވެރިކަމ އި ާމިވ  ާދިމ ވެފައި ާއިޤްިތޞ ދަށް ރ އްޖޭގެ

ާ ާބަިއވެިރވުމަކީ ާމިފަދަކަމެއްަގއި ނޑިވަުޅަގއި ާމިދަ ާކަމެއްތޯމިއީ ާކިހ ަވރެއްގެ ާެއއީާ،

ާރ އްޖެާ ާފައިދ އަށް ާކުރ ނެކަމެއްތޯާކިހ ވަރެްއގެ ާަވޒީރުާާއ ިއ،އަށް ާޢިއްޒަތްތެރި  3315ދެްނ

ާދިވެހި ާއ ދައިގެ ާއެންމެ ާއިބ ރ ތުން ާތިލަ ާތަންކޮޅެއް ާއެކަންާާއަދި ރައްޔިތަްށވެސް

ާ ާވިދ ުޅވެ ާއިބ ރ ތުން ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާާދެްއވަފ ނަންތޯއޭފަހުމްވ ނެ މިކަުމަގއި

ާމިވަގުތުާކުރ ނީާކޮންަފއިދ ެއްއތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 3320ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޗ ޓަރާއޮފްާދަާސ ކްާިޑވެލޮޕްމަންޓްާފަންޑުގަިއާާނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާފު
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ާމައްސަަލއ މެދުާސަލީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީ ާފޮނުވ ަފއިވ  ާރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔ  ބަޙުސްކުެރވޭާާގައިާބައިވެިރވުމަށް

ާކުރުކޮ ާވީހ ވެސް ާބޭނުންވަނީ ނުޑވެްސާދަންނަވަން ާއަުޅގަ ާމިކަމަީކާމިމަރުހަލ ގައި ށް

ާ ާމައްސަލައެކޭ.ާހަމަ ާނިންމ ލަންޖެހޭ ާބަޙުސެއްުނކޮށް ާދިގު ާމ  ނޑުމެން އަޅުގަ

އިާއަިދާސ ކްަގއިާިދވެހިރ ްއޖެާވޭތުވެިދޔަާމ ީޒގަިއާއަދ ޮކށްފައިވ ާަދއުރ ާ،ސަބަބަކީ

ާިދވެހި ާޖަމްޢިއްޔ އިން ާމަންފ ތަކ އިާއެ ާިލބެމުންދ  ާމަންފ އ އި ާލިބިފައިވ   3325ންނަށް

ާބަ ާބައިވެިރެވގެންާމިކަންކަމަށް ާމިފަންޑުަގއި ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ލ އިރުގައި

ާހ ޞިލުކުެރވޭެނކަމުގެ ާދިވެހިާފައިދ ތަކެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ންނަށްާޔަޤީްނކަން

ދުގައިާއަޅަގނޑުމެްނާނހިާވީމަ،ާމިފަދަާފުރުޞަތެއްާލިބުނުއޮންނަންވ ނެހެން.ާއެހެން

ނޑެއްާނުދެކެން.ާއަނެްއކަމަކީާބައިވެިރވުންާނޫންާއިތުުރގޮތެްއާއޮންނ ނެކަމަށްާއަ ާުޅގަ

ާރިޕޯޓ އިާ ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ާފ ހަގަކުރެޭވާމި ނޑަށް ާައޅުގަ ާބަލ ލ އިރުގައި  3330މިކަންކަމަށް

ާ ާމިހ ރުހަމަ ާއިޤްތިޞ ީދާޙ ާދިވެހިރ އްޖެއިން ާމިއޮތް ާއޮތްާދިމ ވެފައި ާކުރިއަށް ލަތު

ާއަނެްއކ ވެސްާދިމ ވެދ ނެާހަމަާވެސްމުސްތަޤްބަލުގައިާ ާއެެހންވީމ ، ާދިމ ވ ާ. މިހެން

ނޑިަވޅުތަުކގަ ާއެހީއިާދަ ާފަންޑެއްގެ ާމިކަހަލަ ާާ،ވެސް ޤައުމުތަކުެގާަސރަޙައްދީ

ާ ާއޮންނަ ާއުފެދިފައި ާއެތެރެއިން ާއޮތްފަންޑެއްގެ ާޮގތަކަށް ާލިބޭކަހަލަ ކަމަްށވަންޏ ާހީ

ާރަނގަޅުާ ާލިބޭ ާިވއްދ ލަން ނޑިވަޅުތަުކަގއި ާދަ ާމިހެންދިމ ވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ  3335އެއީ

ނޑަކަށް ާއިްޤތިޞ ދީެވގެންދ ާމުޑިގަ ާއަދި ާއެހެންވީމ ، ާއިތުރަށްާނެ. ގޮތުން

ާމިދައްކަނީ.ާ ާވ ހަކަ ާުކރ  ާމަސަްއކަތްތަކެއް ާބައިވަރު ާތަރައްޤީއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާއެތަންތަނުގަ ާބުރިބުރިކޮށްލަިއގެްނ ާަބއިބަިއކޮށްލަިއގެން ވެްސާއިާއަތޮޅުތައް

ާައޅުަގނޑުމެ ާވ ހަކަ ާހިންގ  ާމަޝްރޫޢުތަްއ ާދައްކ އިރުަގިއާވަރަށްބޮޑެތި ން

ާއެހީއ އި ާފަންނީ ާބޭނުންާއެމަޝްރޫޢުތަކަށްވެްސ  3340ެވގެންދ ނެ.ާމިކަންކަްނެވސް

ާފަންޑެއްކަމަށްާ ާއުފެދޭ ާއެހީވ ގޮތަކަށް ާމަސައްކަތެްއަގއި ާމިހުރިހ  އެހެންވީމ ،

ާބައި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ެވސް ާީމގައި ާމިކަްނާވ ހިނދުގައި ވެރިވެ

ާމު ާވަރަށް ާމީގަިއާާންމުާހިނިންމ ލުމަކީ ާދެން ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ާބައިވެރިާ ާދިވެހިރ އްެޖއިން ާމިއަދު ާސުވ ަލީކ ާކުރ ނެ ާރައްޔިތުން ކޮށްދޭންާވީމަ

ާހީވަީނާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާސ ފުކޮްށ ާވަރަށް ާެއވެސް ާކޮންކަންތައްތަކެއްތޯ.  3345މިޖެހެނީ

ާުކރުއެ ،ާފަންޑުަގއިާބަިއވެރިގެންމަކަށްާލ ޒިމެއްާނުކުރޭާމިބައޮތްހެން.ާމ ބޮޑުާކަމެއް

ާބަލ ލ އިރު ާމިނިސްޓަރަށްާރިޕޯޓަށް ާފިނޭންސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެން .
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ާއެހެންވީމަ،ާ ާމިކަންކަން. ާއަދަދ އި ާފައިސ ގެ ާދައްކަްނޖެހޭ އެިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ

ާ ާފައިސ  ާމިދައްކ  ާގޮުތަގއި ާކުރުމަކަށްާއިތުާާނޫންޗަންދ އެްއގެ ރުކަމެއް

 3350ންާމިފުރުޞަތުާުކރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާއަޅުަގނޑުމެށްާލ ޒިމެއްނުއަޅުަގނޑުމެންނަ

ާ ާވީހ ލިބުނުހިނދުގައި ނޑު ާައޅުގަ ާނޫންތޯ ާކުރަންވީ ާައވަހަކަށް ާދަންނަވަންވެސް

ާއޮތީ.ާވަރަށްބޮޑަށްާުޝކުރިްއޔ .

ާ

ާާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެަެިރ ާސަރުކ ރުްނާޝުކުރިއްޔ  ާދިވެހި ނުޑވެްސ އަުޅގަ

 3355ާދ ސްާމިކަރު

ާއޮތްހ ާރިފްާވ ހަކަެދއްކެވުްނ:ޢަލީާޢ  ާދަންނަވަން ާބެހޭގޮތުން ާކުރުމ  ާތަސްދީޤު ާޗ ޓަރ ާމި ާައކީާވ ހަކަާާވެސްނޫނީ

ާސަބަބަކީ ާކަމެކޭ. ާނިންމަންޖެހޭ ާކޮްށ ާައވަހަށް ާއެބައޮްތާާ،ވީހ ވެްސ މިކަރުދ ހުގައި

ާފައިދ ތަކ އި ާލިބޭނެ ާމީގެން ާކުާ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމީގައި ނުޑމެން ރަންޖެހޭާއަުޅގަ

ާ ާޞަކަންތައްތައް ާވަރަށް ާބަލ އިރު ާއެގޮުތން ާލިޔެފައި. ާއިބ ރ ތުން ވަނ5ާާަރީަޙ

ާމިއޮތީާ ާކުރ ާާ،ނަންބަރުގައި ާލ ޒިމް ާކުރުން ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއ ާދަށުން  3360އެގްރީެމންޓްގެ

ާ ނޑައެިޅގެްނާެއގްރީމެންމިކަންތައްތައް. ާކަ ާުކރުމަށް ާކަންތައްތަކެއް ާދަށުން ޓްެގ

ާވޭނުާބަޔ ންކޮށްފައެއް ާއެހެންަނމަވެސް، ާސ ކްާ. ާފަންޑަކީ ާޑިވެލޮޕްމަްނޓް ސ ކް

ާ ާފަންޑަކަށްވ ީތ ާހިންގޭނެ ާގުޅިގެން ާޤައުމުތަކުން ާމެންބަރުާމެންބަރު ފަންޑަށް

ާ ާކެޕިޓަލް ާޝެއަރ ާދަްއކަންޖެހޭ ާއެޤައުމުތަކުން ާފަންޑު ނަޑއެޅިފަިއވ ާދެްއކުމަށް ކަ

ާހަާގަވަރނިްނގ ާއުސޫލުތަެކއް ާބައިވެިރވެ ާދެްނާަކއުންސިުލގައި ާވ ަހކަ.  3365މަޖައްސ 

ާވަީޒރުާއަރިހުންާއަހ ލަންާއަސްލުާބޭނުންވ ،ާއަޅުަގނޑުާ ނުޑާޢިއްޒަތްތެަެރި އަޅުގަ

ާުސވ ލަކީާ ާބޭނުންވ  ާާ،ކޮށްލަން ާވިދ ޅުވޭ.3ާާއެސް.ޑީ.އ ުރ ާއެބަ ބިލިއަންަކމަށް

ާއޮތޮާފު ާފަށައިގަންނަ ާރަތަމަ ާކެޕިޓަލްައކީ. ާކޮްނ3ާާރައިޒް ާެއއީ ބިލިއަން

ާ ާއަކަރަންސީެއއްތޯ ނޑު ާޔޫ.އެްސާުޅގަ ާރުފިޔ ތޯ. ާދިވެހި ާބޭނުންވޭ. ސ ފުކޮށްލަން

 3370ތޯާނޫނީާއިންޑިއަންާރުޕީސްތޯ.ާދެންާއެބައޮތްާހަމަާޖެހިގެންާއޮތްާ)ށ(ާގައިާޑޮލަރ

ާެއީއާ ާކެޕިޓަްލވެސް ާއޮފް ާއެގެްނ900ާާޕެއިޑް ާއެވެްސާކަރަންސީެއއް ާއޭ. މިލިއަން

ާޕެއިޑްއަޕްނެތީމަ.ާދެންާ)ނ(ާ ާއެަބބުނޭ ާދައްކ ީނާކެޕިޓަލްާާގައި ާފަިއސ  ާގޮތުގައި ގެ

ާޕްރޮޕޯޝަނުންނޭ.ާ ާދައްކ  ާފައިސ  ާބަޖެޓަށް ާސެކްރެޓޭިރއޭްޓެގ ސ ކް

ާމިއަކުއަޅުަގނޑުމެން ާެއގޭކަެށއް ާޕްރޮޯޕޝަނެއް ާއެ ނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާެއވެްސާނަކަށް
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ާމީގެާ ާދެން ާޝުކުރުވެރިވ ނަން. ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު  3375ސ ފުކޮށްލަދެއްިވއްޔ 

ާދެާމަ ާތެރޭގައި ާއެޤްޞަދުތަކުގެ ާތިން ާވ ހަކައެބައޮތް. ާެއއްގެ ާސ ްކާންޑޯޒް މި

ާފައި ާޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ާތިީރގަިއވ  ާހޭަދކުރެވޭނީ ާހިމެނޭާއ1ާެސ  ާތެޭރގައި ްނޑޯްޒގެ

ާ ާއޭަގއި ާމިބުނަނީޕްރޮޖެކްޓުތަކަށޭ. ާސޯޝަލް، ާނައްތ ލ ާ،ވިންޑޯާ)ހ( ާ،ފަޤީރުކަން

ާާ،ތަޢުލީމީ ާމިފަދަ ާސިއްޙީ ާިއކޮނޮސޯޝަލް ާކަންތައްތަކަށް. ވިންޯޑަގިއާމިކް

ާ ާވިޔަފ ރިއ ިއާމިއޮންނަނީ، ާނުހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ  3380އިންފްރ ސްްޓރަކްޗަރ

ާމުހިއިން ާވަރަަަށް ާހަމަ ާގައިާާދެންާކަންތައްތައް.ާންމުާޑަސްޓްރީަތއް. )ނ(

ާއުފެްއދުމ އި ާހަކަތަ ާވިންޑޯ. ާއިންފްރ ސްޓަރަކްޗަރ ާ،ދަތުރުފަތުރ އިާ،މިއޮންނަނީ

ާތިމ ވެއް ާައދި ާކަންތައްަތކ ިއ ާމިމުވ ސަލ ތީ ާއެހެްނވީމަ، ާކަންަތއްަތއް. ީއާޓ ބެހޭ

ާމުހި ާވަރަށް ާެއީއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފެނޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަރުދ ހެއްކަމަށް ންމު

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާއަދި ާސަރުކ ރުން ާމިދިޔަ ާއޮތްނޫނިއްޔ   3385ްށާމަކަކަމެއްނިންމ ފައި

ާމި ާމީތި ާއިސްނަންަގަވއިގެން ާމިކަމަށް ާސަރުކ ރުން ާިމއަދުެގ ތަނަްށާވީނަމަވެސް

ާ ާސަރުކ ރަްށެވސް ާމިއަދުގެ ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާގެންނެވިކަމީ ޝުކުރުާހަމަ

ނުޑާޤަ ނުޑާުއއްދަންނަވަންޖެހޭކަމެއްކަމަށްާއަުޅގަ މީދުކުރަްނާބޫލުކުރަން.ާދެންާއަުޅގަ

ާާމި ާމީތި ާބަިއވެރިވުމަްށ ާޗ ޓަރަގއި ާމި ާމަޖިލީހުން މަށްާރެޓިފައިކުރުޢިއްޒަތްތެރި

ާނިންމަވ  ާައވަހަކަށް ާއަިދާވޯޓުާވީހ ވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން  3390ދެްއވ ނެކަމަށް.

ާ ާއެބައޮތް. ާެއއްވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާިޢއްޒަތްތެިރާާހުޅުހެންވޭރުސ ފުކޮށްލަން ދ އިރ ގެ

ާވިދ ޅުވިާ ާމިފައިސ ާާ،މެންބަރުވެސް ާބަޖެޓްގައި ާމިއަހަރުެގ ާފަދައިން ފ ހަގަކުެރއްވި

ާނުވ ަކމަށްވެ ނޑުމެހިމަނުއްވ ފަިއވ ނެތޯ. ާއަުޅގަ ާމީތި ާރެއްޖިްއޔ  ޓިަފިއާން

ާދަްއކަންާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެފައިސ  ާތަސްދީުޤކުރ އިުރގައި ާނޫނީ ކުރ އިުރގައި

ާ ާޖެހޭނެތޯ.ާނޫނީ ާިޢއްޒަތްތެިރާާއެފަހުން ާޮއވޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ  ާއުސޫެލއް  3395ދެއްކިދ ނެ

ާރައީސް.ާ

ާ

ާރައީާ.`ާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާއ ދެ، ާާބޭނުންވީސް.

ާތަޞްޗ ރޓަާމިާއިްބރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާ ާހުށަހެޅުްއވުމަށްާރ ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަުރކ ރުން ާކުުރމަށްޓަކައި ާދީޤު

ާތ އީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާބޭފުޅުން ާވަރަްށގިނަ ާއ ދެ، ާކުރަްއަވއިފި.ާތ އީާދުކޮށްލަން.  3400ދުވެސް

ާފަިއދ  ާފަންޑެްއގެ ާމިކަހަލަ ާޤަބޫުލކުރ ގޮުތން ނޑުމެންނަްށާއަާއަޅުަގނުޑވެސް ުޅގަ
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ާގެންދަވ ގޮަތކުން.ާ ާއެކަން ާސަރުކ ރުން ާލިބިެގންދ ނީ ާރަނގަޅަށް އެންމެ

ާކަންތައްތަކަްށާ ާހިންގޭ ާސ ކް ާޤައުމުަތކުަގއި ާސ ކް ާމިހ ތަނަށް ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ،

ާހިނގައިދ ނެ.ާ ާލިބިފައިނުވެ ާފައިދ  ާރަނގަޅު ާެއންމެ ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ބަލ އިރު

ާމު ާކުަރްއވ އިުރގަިއާއެހެންނަމަވެސް، ާކަންތައްަތއް ާމިފަދަ  3405ސްތަޤްަބލުގައި

ާކަންތައްތަެކއްާ ާފަިއދ ހުރި ާަޤއުމަށް ާވިސްަނވ  ާބޮޑަްށ ާވަރަްށ ސަރުކ ރުން

ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއާ ާއެހެންބޭފުޅުން ާއުއްމީދުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ކުރަްއވ ނެކަމަށް

ނުޑގެާވ ހަަަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުިރއްޔ ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއޮތުމ އެކުާއަުޅގަ

ާ

ާިޑވެލޮޕްމަންޓްާާހިންނަަވރުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާސ ކް ާަދ ާއޮފް ާޗ ޓަރ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  3410ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާާއިްބރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ިލޙްާ ާސަރުކ ރުން ާބަިއވެިރވުމ ބެހޭގޮތުން ާފަންޑްގައި

ާމިހ ރަށްވުރެާމައްސަލައ އިބެހޭގޮާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސ ކަކީ ާބޭނުންވަީނ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ތުން

ާތަނަކަށްާ ާަފއިދ ހުރި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޭއގެސަބަބުްނ ހަރަކ ތްތެރި،

ާއެދެޭވާ ާމ  ާފަރ ތުން ާސ ކްެގ ާވޭތުވެދިޔަތަުނގައި ާތަނެއްކަމުގަިއ. ހަދަންޖެހިފައިވ 

ާދަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޮތްކަމަކަށް ާކުރެވިަފިއ  3415ނަވ ކަށްނެތިން.ާމަސައްކަތްތަެކއް

ާތިބިާ ާބައިވެިރެވގެން ާއެޖަމްޢިއްޔ ގަިއ ާައޅުަގނޑުެމންނަކީ އެހެންކަމުން،

ާމިއަށްވުެރާ ާިމސަރަޙައްދަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށ އި ާޖެމްޢިްއޔ ިއން ާއެ ބަޔަކަށްވ އިރު

ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއާ ާއަޅުަގނޑު ާވަނީޖެހިފައި. ާހަދަން ާތަނަކަްށ ާފައިދ ކުރ  ރަނގަޅު

ާފަ ާމިސަރަަޙއްދަށްާމިއުފައްދ  ާމަސައްކަތްަތކެއް ާއިތުރު ާސަަބބުން ންޑްެގ

ާހުށަހެޅިާ ާމައްސަލައެއް ާމިފަދަ ާމަޖިލީހަށް ާކުރެވޭނެ.ާރައްޔިތުންގެ  3420ފައިދ ހުރިގޮތުަގއި

ާކަންތައްތަެކްއާ ާއިތުރު ާކުރަންޖެހޭ ާސ ފު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލ އިުރގައި ފ ސްކުރަން

ާވ ހަކަދެްއކެވިާ ާކުރިްނ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއޭގެތެެރއިންާާއެބަހުރި. ާބޭފުޅުން ާގިނަ ވަރަށް

ާމިފަންޑުެގާ ާދަންނަވ ނަމަ، ާމިސ ލަކަށް ާފ ހަަގުކރައްަވއިފި. ާކަންަތއްތައް ބައެއް

ާރައްޔިތުންެގާ ާމިހިރީ ާިޙއްޞ ކުރ ވަރ ިއ ާއޭގައި ާއަޅުަގނުޑމެން ާއަދަދ  ކެޕިޓަލްގެ

ާކަން ާެއނގެންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިކަންާފ ސްކުރ އިރުގައި  3425ތައްތައް.ާމަޖިލީހުން

ާމީަގއިާ ާސ ފުވުމ އެުކގަިއ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިކަންތައްަތްއ އެހެންކަމުން،

ާދަންަނވަން.ާ ާމިފުުރޞަތުގައި ާވ ހަކަ ާއޮތް ާރުހުން ާައޅުަގނުޑގެ ބައިވެިރވުމަށް

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާަދންނަވަން.ާ
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިއަރުވަނީ،ާޝުކުރިއްޔ  ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު  3430އަޅުގަ

ާމެންބަރު،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެފަހު ާެއދިވަަޑއިގެންފަިއވ  ާފުރުޞަތަށް މިބަހުސްގައި

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދަށް.ާ

ާ

ާމިާމަތިެވރިާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުަގނުޑވެސް ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހިނގަމުންދާ ޝުކުރިއްޔ  ާމިބަޙުސް ާހ ރު

ާހީވަނީާާޙުަސއިންާުމޙަްނމަދުާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދެން، ާފަންޑް. ާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާސ ކް ާދަ ާއޮފް  3435ާޗ ޓަރ

ާހަމަާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކިޔަްސވެސް ާމިހެން ާފަންޑް، ާސ ކް ާވ ަހކަދައްކ ިއރު އަޅުަގނޑުމެން

ާފަ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާަބއިެވރުވުމަށް ާއެ ާދަންނަވ ލަން.ާރަނގަޅުވ ނެހެން. ށަމުން

އަޅުަގނުޑވެސްާވަރަށްާއ ަދިއގެާދެތިންާސުވ ލެއްކޮށްލުމަށްާޝައުޤުވެިރކަންާއޮތީމ ާ

ާފަށައިގަންނައިރުާ ާއަޅުަގނުޑމެން ާހީވަނީ ާއެދުނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތަކަށް

ާ ާނުވަތަ ާކެޕިޓަލް ާމިފަށައިގަންނަ ާއެސް.ޑީ.އ ްރގ900ާާެމިދ ންޖެހެނީ  3440މިލިއަން

ާ%ކެޕިޓަލް 5ާާގެ ާމިޖެހެނީ ާއެދައްކަން ާދެން، ާމިޖެހެނީ. ާދައްކަން އަހަރ5ާާުހެން

ާމިނިސްޓަރާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާސުވ ަލކީ، ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ، ތެރޭގައިތޯ.

ާއަޅުަގނުޑާ ާފެށޭނެތޯ. ާހަރަކ ތްަތްއ ާމިފަންޑުގެ ާކިހ ތ ކު ވިދ ޅުވެެދްއވަފ ނަންތޯ

ެގ،ާެއއީާކަރުދ ސް،ާތިޔަބޭފުޅުްނ8ާާގެާވަނަާމ އްދ 8ާހަނދ ންވ ގޮތުަގއިާމީގެާމިާ

ާފަންްޑެގާ ާއެބައިނދޭ ާަގިއ ާ)ޅ( ާކަރުދ ހުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާކަރުދ ހެއްަގއި،  3445ފޮނުއްވި

ާބިނ ކޮށޭ.ާ ާމަްއޗަށް ާފައިސ ގެ ާހުރި ާލިޔެފަިއ ާަފންޑަށް ާފަށަިއގަެނވޭނީ މަސައްކަތް

ާއެކަީށގެންވާ  ާފަިއސ  ާމިފަންޑުގެ ާހިަތށްމިއަރަނީ ާައޅުަގނޑު ވަރަކަށްާއެހެންވީމ ،

އަހަުރާމިއީާެޑޑްލައިނެއްޯތ،5ާާލިބެމުންާފަށަނީތޯާނުވަތަާވަިކާމުއްދަތެްއގެާނުވަތަާ

ާހަރަކ ތްތަކެްއާ ާޢަމަލީގޮުތންާމީގެ ާކިހ ހިސ ބެއްގައި ާިމގޮތުން ސުންގަިޑއެއްތޯާނުވަތަ

ާހިމެނޭާ ާމިސަރަޙައްދުަގއި ނޑުމެންެގވެސް ާއަުޅގަ ާދެން،ާސ ކަކީ  3450ފެންނ ނެގޮތެއްވޭތޯ.

ާކެޕިޓަްލާއަޅުަގނޑު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ާަބޔަކަށްވ އިުރގައި ާފަޚުރުވެިރވ  މެން

ާޭރޝިއޯއިްނކަމަށްވ އިުރަގއިާ ާދައްކ  ާޗަންދ  ާސ ކަށް ާޗ ޓަށް،ާމި ާމިޖެހެނީ ދައްކަން

ާކިހިނެއްާ ާކިހިނެއް ާމިއޮންނަނީ. ާކިހިނެއްޯތ ާއަނެްއކ  ާދިނުމުަގއި ފައިސ 

ާހަ ާއޮވޭތޯ. ާބެލުމެއް ާވަކި ާައޅުަގނުޑާކޮންގޮތަކަށްތޯ. ާހުށަހަޅަންވީތޯ. ާޕްރޮޖެކްޓް މަ

ާއަދިާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމިދަންނަވ ލީ  3455އެހެން
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ާފަޚްރުވެރިވެގެްނާ ާސ ކަްށ ާއަދި ާފަޚްރުވެރިވިޔަސް މިސަރަޙައްދަށް

އުޅުނުކަމަށްިވޔަްސވެސްާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާއަމުދުންާމިުދވަްސވަރުާއިޤްތިޞ ީދާ

ާލ ރިެއްއާާކަންކަން ާމ ބޮޑު ާމީގަިއ ާފިަޔވަިއ ާއިންިޑޔ  ާބަލ ިއރު ހުރިގޮތަށް

ާއަދިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވީ، ާތިބިކަމެއް. ާނޭނގެ ާބަެއއް ބަޔަކަށްދެޭވވަރު

ާހަމަނުޖެހުންތައްވެސްާ ާދ ޚިީލ ާމިސަރަޙައްދަކީ ާނުދެއްިކކަމަށްިވޔަްސ  3460އެވ ހަަކ

ާހަ ާދ ޚިލީ ާޤައުމުތައް ާއެއްަބިއ ާގިނަ، ާކިރިޔ ނިމިާފުދޭވަރަކަށް ނުގރ މައިން

ާމިކަހަލަާ ާނުނިމިގެންއުޅޭ ާއަދިވެސް ާހަމަނުޖެހުންތައް ާދ ޚިލީ ާތަންތަން އަނެއްބައި

ާނުވަތަާ ާހަމަވެގެން ާކެޕިޓަްލ ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާއޮތްތަެނއް. ޤައުމުތަކެއް

ާކިހ ހިސ ބެްއގަިއާ ާލިބިގެން ާނަމަވެސް ާެއހެންގޮތަކުން ާފައިސ  އެކަީށގެންވ ވަރަށް

ާކުަރްއވ ާމިހަރަކ ތް ާސަރުކ ރުން ާދެން، ާއެަބއޮތްތޯ. ާބައްލަވ ފަިއ ާފެށޭނެކަމަށް  3465ތައް

ާއެއްބ ރުލުންާ ާފުރިހަމަ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްަތކަށް ާހުރިހ  މިފ ޑުގެ

ާހުރިާ ާދެއްވެން ާއަދި ާދަންނަވ ލަން. ާމިނިސްޓަރަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި އޮންނ ނެކަން

ާ ާއެބަހުރި. ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާގިނަ ާކަންދިމ ކުިރގޮތުންާވަރަށް އެހެންނަމަވެްސ،

ާއަދިާ ާރަނގަޅަކަށް ާއެންމެ ާމ ، ާފެށުމ އެކު ާބަލަން ާދ ދިފަހުން އަޅުަގނޑަްށވެސް

 3470ާނުވެސްާބެލޭާކަރުދ ސްތަެކއްެވސް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުުކރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަފުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިބަޙުސްގައި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދައްަކވަންާޝުކުރިއްޔ  ޅު

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްެތރި އެދިަވޑަިއގެންނެވި

ާއެބަހުރި،ާ ާނުކުތ ތައް ާަބއެްއ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާސ ފުކޮށްލަދެއްަވން މިނިސްޓަރު

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއަރުވަނީ ާމިފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމ ، ާއެބަހުރި.  3475ސުވ ލުތައް

ާމ ބެހޭގޮތުންާއެްއޗެއްާވިދ ުޅވެދެްއވުމަށް.ާމިނިސްޓަރަށްާއެކަ

ާ

ާބައެއްާާއޮފްާފިނޭްނސްާާމިނިސްަޓރ ާހުރި ާނޯްޓކޮށްފައި ާއަޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެ،

ާފުރަތަމަާާއެންޑްާޓްެރޜަރީާޢަލީާހ ޝިމްާ ާމަސަްއކަތްކުރ ނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާަޖވ ބުދެވޭތޯ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާސުވ ލުތަކަށް

ާރައިްޓސްައކީާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާްޑރޮވިންގ ާސްޕެޝަލް ާކޯްއޗެއްތޯ. ާއެސް.ޑީ.އ ްރައކީ ާމި  3480ސުވ ލުަގއި

ާެއކްސްޗޭންްޖާ ާއެކަމަުކ، ާަފއިސ ެއއްނޫން. ާއޮތް ާޤ އިމްކޮްށފައި ބްރިޓްންވުޑްްސގަިއ

ާފައިސ އަށްާ ާއަނެއް ާފައިސ އިްނ ާެއއް ާުޔނިޓެއް. ާއެަކއުންޓިންގ ނުވަތަ
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ާމީ ާޔުނިެޓއް. ާބަދަލުކުރެވޭނެ ާމިއޮތީ ާގ އިމްވެފަިއ ާއޮފ9ާާްިތ ާބ ްސކެޓް ަޤުއމެއްގެ

ާ ާއެ ާބިނ ކޮށްަފިއ ާރޭޓްސްތައ9ާާްކަރަންސީސްއަށް ާެއްކސްޗޭންޖް ަޤއުމެްއގެ

ާއަދަދުާ ާފައިސ ގެ ާއެޤައުުމެގ ާރޭޓްަތއް ާއެސް.ޑީ.އ ރްގެ  3485ބަދަލުވ ވަރަކުްނ

ާދުވަހަކުެވސް ާކޮންމެ ާސައިްޓގައި ާއައި.އެމް.އެްފގެ ާމީގައިާާބަދަލުކުރެވޭނެ.

ާއަޕްޑޭޓްާ ާރޭޓްސްތައް ާދެންނެވިން ާކުރިްނވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެބަދޭ. 97ާކުރަމުން

ާ ާއެީއ ާރޭޓް ާއޮތް ާަގއި ާއެސް.ޖީ.އ ުރއަީކ.3.6ާާޖުލައި ާކަމަށް ާޑޮލަރ ޔޫ.އެްސ

ާ ާގޮތުަގއި ާކެޕިޓަލްގެ ާޕެއިޑްއަފް ާތެރެއިން ާރައުސުމ ލުެގ 900ާއަޅުަގނޑުމެން

ާޤައުމުތަ ާތަްޞދީޤްކުރ  ާއެސް.ޖީ.އ ރު ާދައްކަންޖެހެނީާމިލިއަން ާދަްއަކންޖެހޭ.  3490ކުން

ާ ާފަދައިން ާވިދ ުޅިވ ާމެންބަރު ނޑަްށ5ާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާދެން ާތެރޭަގިއ. އަހަރު

ާސަމިޓްަގއިާ ާސ ކް ާމިއަްނނަ ާތަޞްދީޤްކުރ އިރު ާޤައުމުތަުކން ާހުރިހ  ލަފ ކުރެވެނީ

ާގެނަްސާ ާބ ރުތައް ާފުރިހަމަ ާގެންނަންޖެހޭ ާއެ ާޗ ޓަރައށް ާފުރިހަމަ ޗ ޓަަަރ،

ާ%ޗ  ާކޮންޓްރިބިއުޝަންައކީ ާރ އްޖެ ާއޭގެތެރެއިން ާފެޭށނެ. ާމަަސއްކަތްތައް 5ާޓަރގެ

ާ ާމިއަންނ5ާާަކަމަށް ާމިފެންނަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއޭިތ ާަދއްކަންޖެހޭ. ާތެެރއިން  3495އަހަރު

އަހަރުާބަޖެޓްގައިާހިމަނަިއގެްނާކުރިއަްށގެންދެވޭނެކަމަށް.ާމީެގާހުރިާފައިދ ތައްވެްސާ

ާމެ ާވަިއކަރަދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަލިައޅުވ ެލއްިވ.ާެއއީ 1ާާންބަރު ާއެހީެއއް 1ާބ ވަތެްއގެ

ާނުވަަތާ ާއިޤްތިޞ ދީ ާނުވަތަ ާއިޖުތިމ ޢީ ާއެއީ ާފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް. ާއެހީ ދ އިރ އަކަށް

ާމީެގާ ާދޭނެކަން. ާަފއިސ  ާމަޝްރޫޢުތަކަށް ާަތރައްޤީގެ ާމަޝްރޫޢު ބިނ ކުރެވެނިވި

ާލޯނު ާލުއި ާލޯނުވެސް، ާދެވޭނެ. ާއެހީވެސް ާހިލޭ ާތެރެއިްނާތެރެއިން ާމީގެ  3500ވެސް

ދޭނެކަމަށްާޗ ޓަރަގއިާފ ހަގަުކރެވިފަިއވޭ.ާމިހ ރުވެސްާޗ ޓަރގެާމަސަްއކަތްތައްާއެބަާ

ާތިންޕޫާ ާއުެފއްދުމުެގާމަސައްކަތްަތއް ާޗ ޓަރެގާސެކްރެޓޭރިޭއޓް ކުރިއަްށގެންދޭ.ާތިން

ާފެށުމަށްާ ާަމސައްކަތްަތއް ާޗ ޓަރގެ ާއިންިޑޔ އިން ާގެްނދޭ. ާއެަބ ާކުރިއަްށ ބޫޓ ންގަިއ

ާައއުމުނ300ާާް ާޗ ޓަރ ާއެއީ ާހަވ ލުކޮށްފައިވޭ. ާމިހ ރު ާޑޮަލރ ާޔޫ.އެސް މިލިއަން

ާމިމަސައްކަްތާ ާއޭެގއިތުރުން ާނޫން. ާއަދަދެއް ާޙިއްޞ އަށްވ   3505އެޤައުުމގެ

ާހީވަނީާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަދަެދއް. ާހުރި ާދެއްވ ަފއި ާއިްނޑިޔ ިއން ހަލުވިކުރުމަށްޓަކަިއ

ާވިއްޖެހެންާއިނޭގތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑަށްާހުރިހ ާސުވ ލުަތަކށްާޖަވ ބުާދެ

ާ
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ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާވަީޒރު.ާވަޒީރުާއެެދްއވިާޖަވ ބުތަުކގެާއަީލގައިާއަޅުަގނުޑާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާވޯޓަކަށްާ ާމައްސަލަ ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ  ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ   3510ޤަސްދުކުރަނީ

ާގޮތުާ ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިވ  ާނިންމެވުމެއްާދެންނެވުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގެ ގެމަތީން

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނަންޖެހޭތީ، ާރަނގަބީުލ5ާާމިކަމުގައި މިނެޓްގެ

ާވޯޓަްށާ ަުތުކޮޅަކަށްފަހު( ާ)ވަގު ާއެދެން. ާއަރިހުން ާއަމީންޢ ންމު ޖައްސަވ ެދއްވުމަށް

ާމެންބަރުންގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާދަންނަވ ލަންކަމަށް.

ނުޑާމިދަންނަވ ލަނީާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.ާއަުޅގަ ާޗެކްކޮށްެލްއވުމަށް  3515ކ ޑުކޮޅުަތއް

ާހ)ާދ ގެމ އްާވަނ91ާަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަގއިވާ (

ާގޮތުގެމަތީން ާބައިވެރިވ ާ، ާފަރ ތުން ާހިންގ  ާވެިރކަން ާނަމުގައި ާދައުލަުތގެ ދިވެހި

ދ ތަކަށްާޢަމަލުކުރަންވ ނީާމިމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ،ާމިމަޖިލީހުންާބައިނަލްއަޤުވ ީމާމުޢ ޙަ

ާމެންބަރުާސ ކްާސަމިޓުގައިާސ ކްާވަނ35ާަާފ ސްކުރެްއވުމަށްފަހުގައިކަމަްށވ ތީ،

 3520ާސ ކްާދަާއޮފްާޗ ަޓރ"ާސޮއިކުރަްއވ ފަިއވ ާަވޒީރުންާޚ ރިޖީާޤައުމުތަކުގެ

ާފަންޑްާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާބެހޭގޮތުންާަތޞްދީޤުކުރުާވެހިރ އްޖެއިންާދި" މ 

ފ ސްުކރުމ މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާާމައްސަލަމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުމަށް.ާ

ާ

 3525ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 69ާ3530ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 69ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .19ާ.3535 

ާ 69ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުން، ާމެންބަރުާާސ ކްާސަމިޓުގައިާސ ކްާވަނ35ާަ.
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ާސ ކްާދަާއޮފްާޗ ަޓރ"ާއިކުރަްއވ ފަިއވ ސޮާަވޒީރުންާޚ ރިޖީާޤައުމުތަކުގެ

ާފަންޑްާޑިވެލޮޕްމަންޓް ާދެންނެވުމުންާާވެހިރ އްޖެއިންދި" ާވޯޓަށް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ާވޯުޓގައި ާހ ޒިރުވެވަަޑއިެގން މިމަޖިލީހަށް

ާކޮމިޓީއެ ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްވެއްޖެ. ާމިކަން ާއިއްތިފ ޤުން ާމެންދުރުފަހުާމެންބަރުންގެ  3540އް

35:00ާާ ާކޮމިޓީ. ާއިމްތިޔ ޒު ާެއީއ ާއެބައޮްތ. ާރޫމްގަިއ3ާާގައި ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާމިއޮީތާ ާދެން ާއެެޖންޑ ަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮްނނ ނެ. ާޖަލްސ ެއއް މިކޮމިޓީގެ

ާނުކުތ އެްއާ ާނިޒ މ ބެހޭ ާމައްސަލަ. ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާކޮމިޓީން މ ލިއްޔަތު

ާންބަުރާމޫސ ާމަނިކު.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެ

ާ3545 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާބައެްއާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާބ އްވ އިުރަގއި ާގަޑީގަިއ ާހިނގަމުންދ  ާަމޖިލިސް ާކޮމިޓީތައް ާރައީސް،ާބަެއއް

އޮންނަާާމުޤައްރިރުންާއެބަާކަންތައްތަްއާކުރައްވ ާމިސ ލަކަށް،ާއޯޑަުރންާހަމަޖެހިފައިާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމެންދުރުފަހަށްާ ާހަމަ ާއަެނއްކ  ާބ ްއވ ފަިއ ާކުރީަގއި ާމެންދުރު  3550ކޮމިޓީއެްއ

ާއެހެްނާ ާބ އްވ އިރުަގއި ާމިހެން ާގޮަތކަށް. ާކަހަލަ ާބ ްއވ  ާއެކޮމިޓީ ކުއްިލގޮތެްއގައި

ާއެކަްނާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެބަވޭ. ާފުށުއަރ ގޮތް ާމެންބަރުންނަށް ާތިއްބަވ  ކޮމިޓީތަކުަގއި

ާދިމ ވޭ ާއެބަ ާއެގޮތަށް ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއި ާކަންަތއ993ާާް. ާމުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ

ާދަްއކަފ ނެތީާ ާއަޅުަގނޑު ާއެވ ަހކަ ާނެތް. ާވަަޑިއގެންނުވެސް ާމިއަދު ކުރަްއވ ގޮތުން.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާނޫނޭ ާރަނގަޅުގޮެތއް ާއެންމެ ާއެއީ ާއެހެންނަމަވެްސ،  3555ކަންނޭނގެ.

ްށވުމަކީާމުޅިާމަޖިލީހުގެާދަންނަވ ނީ.ާއެގޮތަށްާއެކަންާުކރެވިގެންުނވ ނެ.ާމުޤައްރިރަކަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާ ާއެެހންވީމ ، ާލިބޭނެކަމަކަށްނުވޭ. ާއަތްަމްއޗަށް ާއެބޭފުޅ ގެ ކޮންޓްރޯލް

ާގެންނަން.ާ ާމިކަން ާައސްލުަގިއ ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާސަމ ލުކަމަށް ރައީސްގެ

ާކޮމިޓީތަކަކީވެްސާ ާއެެހން ާއަންގަވ ލަެދއްވަން ާމުޤައްރިރުންނަްށ ކޮމިޓީތަކުގެ

ާއެބަތިޭބާމިމަޖިލީ ާކޮމިޓީތަކުަގއި ާަބއެއް ާކަމަށްވ އިރު ާކޮމިޓީތައް ާހިންގަންޖެހޭ  3560ހުގައި

ާގެންދަވ ށޭ.ާ ާމިކަން ާމުޤައްރިރުްނެވސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިނޫންގޮތަަކށް ާކޮމިޓީގެ އަނެއް

ާވަރަށްާ ާކުރީމަ ާަކންތައް ާެއގޮތަށް ާހަމަ ާކިޔ ފަިއ ާއޮޭތ ާކޮންމެކަމެއް ގަވ އިދުަގއި

ާދަންނަވާ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމިކަމުގަިއާބޮޑަށް ާދެން ާކުރިމަތިވޭ. ާއެބަ ާގެއްލުން ނީ
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ާބޭނުންވ ކަމެއް.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވުމަީކވެސް ާެއއްެޗއް ާކޮންމެަެވެސް މަނިކުފ ނު

 3565ާމަޖިލީހުގެާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްވެސްާމިކަންާއެނގޭނެތީވެާިމވ ހަކަާމިދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ

ާ

ާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިވ ހަކަާޝުކުރިއްޔ  ާދަށުން ާނުކުތ އެއްގެ ާނިޒ މ ބެހޭ ންބަރު.

ާނޫނޭ.ާ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާއަެނއްކ ވެްސާހަމަ ާހަމަ ވިދ ޅުވީމ 

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާގެންނެވީީތ ާސަމ ލުކަމަށް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާތިކަމުގައި  3570ދެން

ާއެރުވުނީ ާޖަވ ބެއް ާމިނޫން ާގެންެނވިނަމަ ާތިކަން ާކަންނޭނގެ.ާތިނޫންގޮތަކަށް ސް

ާބައްދަލުކުރަްނާ ާމުޤައްރިރުްނނ އި ާކޮމިޓީތަކުގެ ާއަޅުަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް،

ާމަސައްކަތްތަްއާ ާމަޖިލީހުެގ ާއެއީ ާއޮންނ ީނ. ޤަސްދުކޮށްފައި

ާއެކަްނާ ާއެގޮތަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ހަލުވިކުރުމުެގގޮތުންނ އެީކަގއި.

ާ ާމިހ ރު ާަވގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާއެައއީ.9:10ާާކުރަމުންގެންދ ނަން. ާހަމައަށް  3575އ އި

ާޖަލްސާ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާމަޖިލިސް ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ާއޮންނަާަވގުތުާއެބަޖެހޭާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

.ޖަލްސ ާނިންމުންާ .8

3580 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮންނ ނީ، ާޖަލްސ އެްއ ާމަޖިލިސްގެ 99ާާދެން ާބުދަދުވަހުެގ9009ާާޖުލައި ވ 

ާަގއި.9:00ާނދުނުާހެ

ާ
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