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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /39 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  39ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް   ބުދަ ވީ 2009 އޯގަސްޓް 26 ތާރީޚް: 

  1430 ރަމަާޟން 5 

 

 ގައި 10:30ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި: ޖަލްސާ 

 

 ށް  13:04ން  12:05 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ގައި  14:02 މެންދުރުފަހު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    

 މިނެޓް 33އި ގަޑިއިރާ 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތު: 

 
 71 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ73ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަޑައި 

 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 އާޒިމް ޢަލީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރުދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  



 III 

 ކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا މްދޫން ޢަބްދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައި

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

  ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ޔާމީންهللا ލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމު

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރި

 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

 ބޫބަކުރު އަރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް މާވަށު ދާއި

 މުޙަންމަދު ރާމިޒް މެންބަރު ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 ޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މު

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 



 V 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަ

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް  ހިތަދޫ

 
 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 
 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު : ން މެންބަރު   ިި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

                           
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 
 ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލް މިނިސްޓަރ އޮފް ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 
 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

  1 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 
 

  ،ުމުލަކު ދާއިރާގެ    ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،އަދި    ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  ހިަތދޫ އުުތރު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޔާމީން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ޖަލްސާއިން ވަކިވެهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 
 



 1 

ާ.ޖަލްސ ާވަނ93ާަރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނ71ާާަާނަންބަރު: ޔައުމިއްޔ ާ

 ާ.ދުަވސްބުދ6003ާަާއޯަގސްޓ62ާް ާާތ ރީޚް:

ާ

ާާާާ

 5 ސ ާފެއްޓުން.ާޖަލްާ .1

ާ

ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسنާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާوهنާوصحبهާآلهާوعلى

 

 10 ސުވ ލު. .2

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިްއޒަތްތެރި ާތިއްެބވީ ާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެން ާޖަލްސ އަށް މެންބަރުން.93ާާމިވަގުތު

ާ ާމިއޮތީ، ާނަންބަރަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދުގެ ާދ އިރ ގެ ޢިްއޒަތްތެރިާފުނަދޫ

ާހެލްތްާއެންޑް މެންބަރުާޢަލީާސަލީމް، ާޑޮކްޓަރާއ މިނަާމިނިސްޓަރާއޮފް ތުާފެމިލީ

ާސުވ ލެާާއ އިޖަމީލު ާމެންބަރުާކުރަްއވ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ނޑު ާއަޅުގަ  15އް.

ާޢަލީާސަލީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

 

ާމިނިސްޓަރު.ާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަރުޙަބ  ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާސ ފުކޮްށާާެކވުން:ާސަލީމްާވ ހަކަެދއްާޢަލީ ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމިޢިއްޒަތްތެރި އ ދެ،

ާިޞއްޙީާ ާމެދުގައި ާޙ ަލތ އި ާޞިއްޙީ ާމިޤައުމުގެ ާފަދަިއން  20އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާއެތަްއާ ާހިތުގައި ާަރއްިޔތުންގެ ާމެދުގައި ާުކރިއަށްދ ގޮތ އި ާއިންތިޒ މްކުެރވި ކަންކަން

ާމިހ  ާރޭވުމ އިާސުވ ލުތަެކއް ާއެއީ ާފަހަރެއްގަިއެވދ ނެ ާއުފެދެމުން. ާދަނީ ރު

ާފަިއސ ާ ާއެއީ ާވެދ ނެ ާފަހަރެއްަގއި ާަމއްސަލަެއއްކަމަށްެވސް. އިންތިޒ މްކުރުމުގެ

ާަމއްސަލަެއއްކަުމގަިއވެސް.ާ ާދިމ ވެގެްނއުޅޭ ާހުރިގޮތުން ާމިަވގުތު ާދަތިކަން ލިބުމުގެ

ނޑުގެާމިައދުާސުވ ލަކީ،ާ  25ގެާއެހީގައިާރ އްޭޖގައ އިާއަިދާސަރުކ ރުާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާބަލިމީހުންނަށްާ ާލިބިގަންނަމުންދ  ާޚިދުމަތް ާބޭސްފަރުވ ގެ ރ އްޖޭންބޭރުގައި

ފައިސ ާަވރަށްާއެޚިދުތަމްާފޯރުކޯށްދިނުމަށްާބޭނުންވ ނެާވަރަށްާެއކަށީގެްނވާ ނެބޭނުންވ 

ާލިބި ާބޭނުންކުާ.ވޭތޯަކމަނ އަށްާއިާވަޑަިއގެންފަބަޖެޓުން ާމިފައިސ  ާންދަނީރެވެމުއަދި

ާާސ ުފގެާގޮެތއްަގިއތޯ.އިންއ އިާހަމަ
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ާ30 

ާޢިްއޒަތްތެރިާާާއެންޑްާހެލްތްާއޮފްާމިނިސްަޓރ ާއ ދެ، ާމެންބަރުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ

ާއިޒުނަފުޅާ ާޖަމީލުާާިމނަތުއ ،ާފެމިލީ ާމެންބަރުާދ އިރ ގެާފުނަދޫާއެީކަގއިރައީސްގެ ާއަލްފ ޟިލްާާޢިއްޒަތްތެިރ

ާކުރިްނާާޢަލީާވުން:ވ ހަކަެދއްކެާ ާަދންނަވ ލުމުގެ ާެއއްެޗއް ާސުވ ލ މެދު ާކުރައްވ ަފއިވ  ސަލީމް

ާުސވ ލުާ ާކުރައްވ ަފއިވ  ާއަރިހުން ާސަލީމް ާޢަލީ ާއަލްފ ޟިލް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެދެންއަދަބުއޮޅުންފިލުވ ލަން ާުސވ ލުަގިއާވެިރކަމ އެީކަގއި ާއެީއ .35 

ާވިދ ޅުވެަފއި ާަދންނަވ ލައެހީާސަރުކ ުރގެާވަީނ ާކަމުަގއިވ ީތ ާސަރުކ ރުންާަގއި ން

ާޚިދުމަތްާބޭސްފަރުވ ގެާރ އްޖޭންބޭރުގައިާއަދިާރ އްޖެއިންނ އިާއެހީދެއްަވިއގެން

ާއުސޫ ާތަފ ތު ާމުޢައްސަސ ތަކުން ާގެންަދވ ކަންާލުތަފ ތު ާއެހީެދއްވަމުން ާމަތީން ތަކުގެ

ާމުޢައްސަސ ތަ ާބައެއް ާދަންނަވ ނަމަ ާމިސ ލަކަްށ ާއެނގިަފއި. ާއަމިއްަލާވަނީ ކުން

ާއަދިާޝުއައިން ާރ އްޖޭަގޔ އި ާކުަރްއވަިއގެްނ ާމެދުވެރި ާކުންފުންޏެއް  40ރެންސް

ާމަދަނަާ ާއަދި ާހަމަޖައްސަވ ފައި. ާވަނީ ާލިބޭގޮތަށް ާޚިުދމަތް ާބޭރުގަިއވެސް ރ އްޖެއިން

ާގެންދަވ .ާ ާދެއްވަމުން ާއެީހ ާބޭސްކުރުުމގެ ާރ އްޖޭަގއި ާދަށުންވެސް ޕްރޮޤްރ މްގެ

ާސަރު ާބޭުރގަިއާއެހެންކަމުން، ާރ އްޖެއިން ާއަިދ ާރ އްޖެއިންނ ިއ ާެއހީގައި ކ ުރގެ

ާމިާ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާއުސޫލަކަށްތޯ ާކޮން ާލިބޭ ާޚިދުމަތް ބޭސްފަރުވ ެގ

 45ސުވ ލުަގއިާއިޝ ރ ތްާކުަރއްވ ފައިވަނީާއޮޅުންފިލުވ ލަާދެްއުވމަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަްށާ

ާދަާއަދަބު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެން ާއެދެން. ާމިޖެހެނީާވެރިކަމ އެީކގައި ންނަވ ލަން

ާމ ނަކުރެއްިވގޮތ ިއާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޖަވ ބަކީ ާއެުރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ާދިމ ނުވ ގޮތަކަށްާފަހަރެްއގައިާއަޅުަގނޑަށްާަޖވ ބުާއެުރވިދ ނެތީ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއ ދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( ާމިނިސްޓަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ   50ޢިއްޒަތްތެރިާ،

ާ ާމިނިސްޓަރު ާމައްސަަލއިަގާދެންމެ ާއެިދވަަޑިއެގންނެވި ާވިދ ޅުިވ ސ ފުކޮށްލަން

ާއޮންނަާ ާަގވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުެގ ާއަދި ާޤ ނޫނުގައި ާސުވ ުލކުރުމުެގ ވަޒީރުންނ ިއ

ާމިނިސްޓަރުގެާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއއީ ާރަނގަުޅވ ނެ. ާބިނ ކުރެްއވީމަ ާޖަވ ބު މިންވަރުން

ާމިކަން ާެއއްވެްސާާދ އިރ ަގއި ާބޭރަކުންނެއް ާޭއގެ ާވ ހަކަ. ާގޮތެްއގެ ހިނގ 

ާމިންވަރަށްާ ާެއ ާއެހެްނވީމ ، ާނުކުެރްއވޭނެ. ާުސވ ލެއް ާމެންބަރަކަށް  55ޢިއްޒަތްތެރި

ާސުވ ލުގެާަޖވ ބުާދެްއވީމަާފުދޭނެާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރިްއޔ . ާއޮޅުންފިއ ދެ، ާެއކަން ާލުވ ަލާއަޅުަގނޑަށް

ާޖަވ ުބާާާޖަމީލުާިމނަތުއ ،ާފެމިލީ ނޑު ާއަުޅގަ ާުޝކުރުވެިރވަން. ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދެއްވިކަމަށްަޓކަިއ

ާދެރަކަމަކަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާވަރަށް ާއެީއ ާދިމ ނުވެއްޖިްއޔ  ާއެއ އި ާމިދެންނެވިހެން  60އަރުވ އިރު

ާއަ ާވުޒ ރ ަގއި ާޙަވ ލުވެަފއިވ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާޚިދުމަތްާވެދ ނެތީ. ޅުަގނޑުމެން

ާއެީހގަިއާ ާވެލްފެއަރގެ ާއެހެންވީމ ، ާދަށުން. ާއުސޫލުގެ ާވެލްފެއަރގެ ދެމުންގެންދަނީ

ާރ އްެޖއިންނ އިާ ާދަްނނަވަން ާޖަވ ުބގަިއ ާުސވ ލުެގ ާކުެރްއވި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާަފރުވ  ާބޭރުގައި ާރ އްޖެއިން ާާ،އަދި ާމީހުންނަށްާޙިދުމަތް ާބަލި ލިބިގަންނަމުންދ 

ާނުދެންނެވޭނެ.ާއެކަށީާ ާލިބިފައިެވއެކޭ ާބަޖެޓުން ާމިއަހަރު ާފަިއސ  ާއަދަދެްއގެ  65ގެންވ 

މިހެންާދެންނެވިޔަސްާއެއީާެއހީއަށްާއެދޭާމީހުންގެާއަދަދަށ އިާއެހީއަށްާއެދޭާބަލީެގާ

ާސ ޅީްސާ ާނުވަލައްކަ ާހަތްމިލިޔަން ާތިރީސް ާލިބުނު ާމިއަހަުރ ާބަލ އިރު ބ ވަތްތަކަށް

ާރުފި ާސޯޅަ ާހަސަތޭކަ ާމިހ ރުާނުވަހ ސް ާނޫންކަމަށް ާއަދަެދއް ާއެކަީށގެންވ  ޔ އަކީ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާަފިއސ  ާލިބިފަިއވ  ާޔަޤީންވޭ. ާއެަބ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކޮންޓްރޯލްކުރެިވގެްނާ ާވިސްނ ިއެގން ާބޮޑަށް ާވަރަށްވެސް ާމިގެންދަނީ  70ޚަރަދުކުރަމުން

އިރުާއެކ ވީްސާބަލ ލ ާށްކަމަށްވިޔަސްާޖެނުއަރީާމަހުންާފަށައިގެންާޖޫންމަހުގެާނިޔަލަ

ާލ ިރާ ާނުވަ ާުނވަދިހަ ާރުފިޔ  ާނުވަ ާފަންސ ސް ާތިންލައްކަ މިލިޔަން

ާ ާބ ކީ ާމިއަހަރު ާއެގ ރ2ާާަޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ. ާހަމައެކަނި ާއޮތީ ާދެން މަސްދުވަހަށް

ާ ާރުފިޔ  ާހަ ާފަންސ ސް ާފަސްސަތޭަކ ާނުވަހ ސް ާއަްއޑިހަ ާހަތްލައްކަ ާއެއްާމިލިޔަން

 75ޚަރަދުކުރެވިފައިާވަީނ23ާާބަލ ލ އިރުާ%ސްބަތައްާލ ރި.ާޚަރަދުކުރެވުނުާއަދަުދގެާނި

ާޚަރަދުެގާ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާައޅުަގނޑު ާބޭސްފަރުވ ކުރުމަށް ާބޭރުން ރ އްޖެއިން

%ާ ާބަލ ލ އިުރ93ާާދެންއޮތް ާވަިކަވކީން ާއެހީއަްށ ާމި ާއެހީ ާދެވުުނ ާރ އްޖޭަގއި ކީ

%ާ ާފ ހަގަކުެރވެނީ ާައޅުގ73ާާައަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވަނީ ނޑުމެންެގާޚަރަުދކުރެވިަފިއ

ާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗ  ާކަމުގަިއވ  ާހޮސްޕިޓަލެއް ާތަކުގައިާާއިމައި ާއަތޮުޅާހޮސްޕިޓަލް އަދި

%ާ ާޚަރަދުތަކަށް. ާކުެރވުުނ ާއޮކްސިޖަންާބ76ާޭއެޑްމިޓްކޮްށގެން  80ހ އި

ާ%ާކޮންސެންޓްރޭޓ ރ ާއަޅުަގނޑުމެން ރަދުކުރެވިފަިއވޭ.ާޚ76ާަހޯދައިދިނުމަށް

%ާ ާމީހުންޑައިލ3ާެއަދި ާލިބޭންވ  ާއަޅުަގނޑުމެންާިސސް ނަށް

ބަލިާމީހުންާމ ލެާގެނައުމަށ އިާެއްއާރަށުންާއަނެއްާރަށަށ9ާާްޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ.ާ%

ާއެހީތެރިވ  ާތަފ ތު ާއަދި ާޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ. ާވީްލާާގެންދިއުމަށް ާއ ދެ،ާއެއީ ސ މ ނު
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ާހި ާހޯދުމަށްާޗެއަރ ާސ މ ނު ާއެހީތެިރވ  ާއެފަދަ ާއައިނު ާެއއިްޑ،  85އަރިްނގ

%ާ ނުޑާޚ7ާަބަޖެޓްގެ ާއަުޅގަ ާކޮްށގެންނޭ ާކޮންޓްރޯލް ރަދުކުެރވިފަިއވޭ.

ާަޑއިލެދެންނެވިކަމުގަާ ާބައްޔ އި ާކެްނސަރ ާބަލިފަދަާއިިވޔަސް ާހ ރޓްގެ ާއަދި ސިސް

ާމެދުނުކެނޑިާ ާޭބސްފަރުވ  ާބައްޔަށް ާކުރަންޖެހޭ ާބޭސްަފރުވ  ާދ އިމީގޮތަކަށް ާބޮޑެތި

ާއެީހތެރިވެވޭ ާރަނގަޅަކަށް ާގެންދަނީވީއެންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މަސައްކަްތާާތޯ

ާފަދައިްނާާކުރަމުން. ާޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވ ނޭ ާމެންބަރުންވެސް ާިޢއްަޒތްތެރި ާއެންމެ  90ތިޔަ

މިއިންާކޮންމެާބައްޔަކަށްާފަރުވ ާހޯދުމުގައިާވަރަށްބޮޑެތިާހޭދައެއްާކުރަންޖެހޭ.ާއަދިާ

ާުގޅިގެްނާ ާބަދަލުތަކ އި ާއަންނަ ާއަންނަމުން ާދިރިއުޅުމަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެންމެބޮުޑާާހިތ މަޔ އެކު ާގިަނވަމުންކަން. ާދަނީ ާބަލިތައް ާމިފަދަ ފ ހަަގކުރަންޖެހެނީ

އެއްާޚަރަދުާހިނގ ާއަދިާރ ްއޖެއިންާފަރުވ ާއަދިާލިބެންާެނތްާއެްއާބަްއޔެކަމުަގިއވ ާ

ާ ާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭ. ާބަލ ލ އިރުވެސް ާބައްޔަށް 6001ާާކެންސަރ ާއަހަރު  911ާ95ވަނަ

ާދެ ާޚިދުމަތް ާމީހުންނަށް ާބަލީގެ ާބަލިާކެންސަރ ާކެންސަރ ާތަފ ތު ާމި ވިފައިވޭ.

ާ ާދެން 6002ާާއިނގޭތޯ. ާވަނީ ާގޮސްފައި ާއިތުރުެވގެން ާމިއަދަދު ާއަހަރު 339ާވަނަ

ާބަލިންާ ާގެންދ އިރު ާދެމުން ާއެހީ ާވެލްފެއަރގެ ާއެހެންކަމުން، މީހުންނަށް.

ާހަނދ ންާ ާއަޙްމިއްޔަ ާދޭންޖެހޭ ާއެންމެން ާއަޅުަގނޑުެމން ރައްކ ތެިރވުމަށް

ާނު ާރައްކ ތެރިވުމަށްާނައްތ ލައިގެން ާބަލިން ާމިދަނީ ާވުޒ ރ އިން ާއަުޅަގނޑުގެ  100ވ ނެ.

ާމަޖިލީހަށްާމިހ ރުާ ާކަެމއްާދީގެންާމަސައްކަތްކުރަމުން.ާމިޮގތުން ާއަޙްމިއްޔަތު ާއިތުރު

ާތަޅުމަށްާފޮނުވިފައި ާއެބިލު ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާބެޭހާބިލެއް.ާއަުޅގަ ާދުންފަތ އި ވ ނެ

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާމުސްތަޤްބަލެއްގަިއާއައުމުން ާކައިރު ާވަރަށް ާއެބިލު ން

ާައޅުަގނޑުމެ ާމަޢުލޫމ ތައްފ ސްކޮށްދެއްވ ެނކަމަށް. ާލބިފައިވ  ބަލ ލ އިުރާާންނަށް

6002ާާ ާއަހަރު ާމީގެތެެރއިނ1231ާާްވަަނ ާފޯރުކޮށްދެވިފަިއވޭ. ާއެހީ  105މީހުންނަށް

ާ ާއަހަރު 6099ާާވޭތުވެިދޔަ ާބޭސްކުރުމަށް ާބޭރުން ާރ އްޖެއިން އެހީާމީހުންނަށް

ާމަހަށްާ ާޖޫން ާފެށިގެން ާމަހުން ާޖެނުއަީރ ާިމއަހަރުގެ ާދެން ފޯރިކޮށްދެވިފަިއވޭ.

ާ 7339ާާބަލ ލ އިރު ާއަދި ާބޭރުން ާރ އްޖެއިން މީހުންނަށ6091ާާްމީހުންނަށް

ާފޯރުރ އްޖެއި ާއެހީ ާބޭސްކުރުމުގެ ާބޭރުން ާގިަނާން ާމިހ  ާއެހެންވީމ ، ކޮށްދެވިަފއިވޭ.

ާމިހ  ާދ އިރު ާބޭސްކުރަމުން ާއަުތގައިހުިރާއަދަދަކަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ  110ރު

ާފައިސ ެއއީީކއެއްާއެކަީށގެންވ ާއަދަދެއްާނޫންކަމަށްާދެންނެވޭނެ.ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .
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ާ

ނުޑާޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާހުޅުވ ލަން.ާއަުޅގަ ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާުސވ ލުުކރުމުގެ އިތުރު

ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފުނަ

 115ާސަލީމްއަށް.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ގޮތުަގިއާާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާރ އްެޖއިާސަލީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީާ ާއަދި ާބޭރުންނ އި ާރ އްޖެއިން ާބޭސްފަރުވ އަށް ާމިހ ރު ްނާވެއްިޖއްޔ 

ާއަދަދުާ ާމީހުންގެ ާސަލ ންޖަހ  ާމީހުން ާއެދޭ ާބޭސްަފރުވ އަށް ާއެހީަގއި ސަރުކ ރުގެ

ާސަބަބެްއކަމަށްާ ާމިކަމުގެ ާދެން ާއިތުުރވެފައި. ާދުވަސްަތކަްށވުރެ ާވޭުތވެދިޔަ  120ވަނީ

ާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއިާ ާވިދ ޅުޭވ، ާރައްޔިތުން ާަރއްޔިތުްނ ވަރަށްގިނަ

ބ ހުރިާރ އްޖޭގެާމ ޙައުލ އިާރައްޓެހިާބަލިތައްާމަސައްކަތްކުަރއްވަމުންާގެންެދވިާތަޖުރި

ާފުރައިގެންިދއުމުެގާ ާސަބަބުަތކަކ ހެދި ާކޮންމެވެސް ާޑޮކްޓަރުންތަްއ ދެކެފަރިތަ

ާބޭރުްނާ ާރ އްޖެއިން ާނުލިބޭތީއޭ ާއެތަނުން ާޚިދުމަތް ާއެކަށީގެންވ  ާމިހ ރު ސަބަބުން

ާފުރަިއގެން ާއެހެންވީމަ،ާއެ ާމިޖެހެނީ. ާސަލ ންޖަހަން ާޑޮްކޓަރުންެގާފަރުވ ހޯދަން  125ދިޔަ

ާއިންތިޒ މްކުރަްއވ ީނާ ާކަންތަްއ ާގެނައުުމގެ ާރ ްއޖެއަށް ާޮޑކްޓަރުން ބަދަލުގައި

ނުޑގެާުސވ ލަކީ. ާކިހ ތަނަކުތޯ،ާއަުޅގަ

ާ

ާއަދަދުާާއެންޑްާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތް ާދަންނަވ ލަން،ާއ ދެ،ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުަގއި ާސުވ ުލގެ ާއ ދެ،ާތިކުރެްއވި

ާމިފަދަާާލުާޖަމީާިމނަތުފެމެލީ،ާއ  ާފަދައިން ާއެނގިވަަޑއިގަންަނވ ނޭ ާމިހ ރު ާދެން  130ާގިނަެވގެންޮގސްފަިއވޭ.

ާފަރ ތުން.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވެލްފެއަރގެ ާހަމައެކަނި ާހުންނަނީ ާމީހުންނަށް ާލިބެން އެހީއެއް

ާމިވަނީ.ާ ާވަރަްށެވސްގިނަވެަފއި ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާއަންަނ ާމިތަނަށް އެހެންވީމ ،

ާޤަބޫލެއްނު ާމުިޅާއަޅުަގނުޑ ާއެހ ބޮޑުތަން ާައޅ ބަލ ިއރު ާކުީރގަޔ އި ާވަިކ ކުރަން،

ާމ ލީާ ާމިދުވަސްކޮަޅކީ ާއަިދ ާއިތުރުވެަފއިވ ކަމަކަށް. ާނިސްބަތްވެަފއި ރ އްޖެއަށް

ާއަތްމަތީގެާ ާީމހުންގެ ާވަގުތަކަްށވ ތީ ާދަށްވެފަިއވ   135ޙ ލަތުވެސް

ާއަޅު ާއެހީހޯދުމަށްވެސް ާފަރުވ އަށް ާީމހުން ަގނޑުމެްނާތަނަވަސްކަންުކޑަވެަފއިވ ތީ

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާއެހެްނވީމަ، ާގިނަޭވ. ާއެބަ ާއަންނަމުންދ ލެްއެވސް ކައިިރއަށް

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާމިކަންަތއްތައް ާދެން، ާއެއްސަބަެބއް. ާދިމ ވެދ ނެ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި
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ާފުޅ ވެގެންދ ނެ.ާ ާޕްރޮގްރ މް ާމަދަނަ ާހިނގަމުންދ  ާމިހ ރު ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި

ާރައްޔިތުން ާއ ެދ،ާދިޔައީމ  ާފަސޭހަވެގެންދ ނެ. ާވަރަށްބޮޑަށް ާފަސޭހަ ާޭއެގ  140ނަށް

ާހަދ ކަށެއްާ ާސަލ ންޖަހ  ާގޮތަށް ާިތވިދ ޅުވި ާެވލްފެއަރގެ ާސިޓީލަިއގެން ވެލްފެއ އަށް

ާމިހ ރުާ ާއިންޝުއަރެންސް ާހެލްތް ާއެއީ ާނުޖެހޭނެ. ާއޭރަކަްށ ާފަރ ތްތަކަކަށް ގިނަ

ާ ާގޮތުން ާއަމ ުޒކުރެވިަފއިވ  ާއ6070ާައަޅުަގނޑުމެން ާހުރިހާ ަވނަ ހަރު

ާބ ވަެތއްެގާ ާކޮންމެވެސް ާއިންޝުއަރެންްސގެ، ާހެލްތް އެންމެނަށްވެސް

ާވަރަްށާ ާއެއީ ާއެހެންވީމަ، ާރަޖިސްޓަރކުރެވިފައި. ާއޮންނ ނީ  145އިންޝުއަރެންެސއްަގއި

ނޑުާއުންމީދުކުރަީނާ ބޮޑަށްާފަސޭހަވެގެންދ ނެތަނެއް.ާއަޅުަގނޑުާއަންނައަހަރުާއަުޅގަ

ާމީހުންގެާ ާއެދޭ ާރައްޔިތުންނަށްވެްސާވެލްފެއަރއަށް ާމަދުެވގެްނ ާއޭރަށް ާއަދަދު ެވސް

ާއިޒުނަފުޅ އެީކގައިާ ާރަީއްސގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދި ލުއިފަސޭހަެވގެންދ ނެކަމަށް.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާދެވަނަބައި ާުސވ ލުގެ ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ނުޑާކު  150ރިއަށްާގެންދިއުން.ާއެްއޗެއްާދަންނަވ ނުެލވިާއޮތީަމާއެހެންވީމަ،ާއެބައިާއަުޅގަ

ާއެހީާ ާވެލްފެއަރގެ ާސުވ ަލކީ ާއޮތް ާކުަރއްވ ަފއި ާދެވަނަަބިއގަ ާެއސުވ ުލގެ އ ދެ،

ާއިންޞ ފުވެރިާ ާދެމުންދަނީ ާބޭރުަގއި ާރ އްެޖއިން ާއަދި ރ އްޖެއިން

ާުވޒ ރ އ އިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާައއުމ ެއުކ ާމިސަރުކ ރު ާއ ެދ، އުސޫލެްއގެމަތީންތޯ.

ާލިޔުންތަކު ާކުީރގެ ާއެހީދެއްވުމަްށާޙަވ ލުިވއިރުެވސް ާއޭރުވެސް ާފެނުނީ ން

ާބޭނުންވަނީާ ާޤަބޫުލކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަޖެހިފައިވ ކަން.  155އުސޫލުތަެކއް

ާހެދުމެއްާ ާގޮތެއް ާނުަވތަ ާއުސޫެލއް ާވަކި ާަވކިބަޔަަކށް ކޮންމެއިރަުކވެސް

ާތިބިަބޔަުކާ ާއޭރަކު ާހުރުމަީކ ާތަފ ތު ާތަންފީޛުކުރުމުގައި ނޯންނ ނެކަމަށް.

ާދިމ  ާޙ ލަުތާކަންކުރ ގޮތުން ާނަމަވެސް، ާޤަބޫލުކުރަްނ. ާއަޅުަގނޑު ވ ކަމެއްަކމަށް

ާއިޞްލ ުޙވެްސާ ާެއކަށީގެްނވ ޮގތަކަށް ާޙ ލަތ އި ާއެއިެރއްގެ ާއުސޫލަކީ ބަދަލުވުމުން

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެއްޗެްއކަމަށް ާކުރަންޖެހޭ ާހަރުދަނ ވެސް ާއަދި ާއެއްޗެއް  160ގެންނަންޖެހޭ

ާފަރ ތްތަކަށ އި ާިޚދުމަތްލިބޭ ާއެހެންކަމުން، ާއިދ ީރގޮތުންާާދެކެން. އަދި

އަޅުަގނޑުމެންނ ާދިމ ވިާމަްއސަލަތަކަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާއެާ

ާގެނެވިަފއިެވސްވ ކަންާ ާއިޞްލ ޙުަތްއ ާބައެްއ ާއުޫސލުތަކަށް ާގެްނގުޅޭ ވެލްފެއަރއަށް

ާދ އިރ އެްއގަިއާ ާފުޅ  ާވަރަްށ ާގެަނއުމުަގއި ާމިއިްޞލ ޙުތައް ާއަދި ދަންނަވ ލަން.

ާކުރުމުެގާމަޝްވަ ާފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއި ާމަޝްވަރ  ާކޮށްފަިއވ ނެ.ާމިގޮތުން  165ރ ތަކެްއވެސް
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ާއުސޫލުާ ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާޚިދުމަތް ާއިންޞ ފުވެރިގޮެތއްަގއި ާވީހ ވެސް ބޭނުމަކީ

ާތަންފީޛުކުރަމުންާ ާެއކަްނކަން ާިއންޞ ފުވެރިގޮެތއްަގއި ާއަދި ާއޮތުން ލިޔެވިފައި

ާއުސޫލުާ ާއިޞްލ ޙުކުެރުވނު ާތަފްސީލުކޮްށާގެންދިއުން. ާކުރިއަްށވުރެ ގައި

ާއަދިާ ާފަރ ތަށ އި ާޚިދުމަތްލިބޭ ާއެއީ ާއޮންނ ނެ. ނޑައެޅިަފިއ ާކަ ނޑުަތއް މިންގަ

ާމީގެސަބަބުންާ ާސ ފުކޮށްދިނުުމގެގޮތުން. ާއެކަްނކަން ާފަރ ތްތަކަްށ  170އެހެނިހެންވެސް

ާހުށަހެޅުމުންާ ާެއހީއަށްއެދި ާފަރ ތްތަކަށް ާއެިދަވޑަިއގަންނަވ  ާއެީހއަށް ާވެލްފެއަރގެ

ާކުީރގަިއާާ ާފ ަހގަކޮށްލަން. ާައޅުަގނޑު ާައވަްސވެފަިއވ ކަން ާލިބުމުގައި އެޚިދުމަތް

ާޖުމްލަގޮތެއްަގިއާ ާމިހ ރު ާފަރ ތްތަކަށް ާޖަވ ބުލިބޭ ާފަސްދުވަހުން ޢ ންމުގޮތެއްަގއި

ާއެއްުދވަހުގެާތެޭރގައިާެދވޭކަންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާުޝކުރިއްޔ .

ާ175 

ާއަޅުަގނުޑާޝުާގެމަނަުފށީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަރިހުން ާވަޒީުރ ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ 

ނޑުމެންނަށްާާއިލްޙ މްާއަްޙމަދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާއަޅުގަ ާއިންތިޚ ބުގަިއ ާރިޔ ސީ ާބޭނުންވަނީ، ސުވ ލުކޮށްލަން

ާވިދ ުޅިވާ ާނުޖެހޭނެއޭ ާސަލ ންޖަހ ކަށް ާބޭސްފަރުވ އަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީން ފެނިގެންދިޔައީ

ޒަރު.ާކަމަނ ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯާރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންާމިހ ރުާބޭސްފަރުވ އަށްާމަން

ާކުުރކޮށްާ ާވަރަށް ާއެުސވ ަލށް ާހަމައެކަނި  180ސަލ ންޖަހަންނުޖެހޭނެކަން.

ާރަށްރަުށގަިއާ ާުސވ ލަކީ،ާމ ލޭއ ިއާމ ލެކައިރި ާރަނގަޅު.ާދެވަނަ ޖަވ ބުދެއްަވއިފިްއޔ 

ާމެހިތަ ާނައްތ ނުލ ތީ ާކުނިތައް ާއެްއވެސްާމިހ ރު ާއެކަމ  ާގިނަވެގެްނއުޭޅތީ އް

ާސަމ ލުކަމަށްާދެއްވަންތޯ.

ާ

 185ާމިއަދުގެާުސވ ލުގެާދ އިރ އިންާޖަވ ބުދެއްވުމުންާފުދޭނެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާތިާާާއެންޑްާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާ ާއިންތިޚ ބުަގއި ާިރޔ ީސ ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްެތރި ާުޝކުރިްއޔ  ާއ ދެ،

ާވ ހަކަާާޖަމީލުާާލީ،ާއ ިމނަތުފެމަ ާސަލ ްނޖަހަންނުޖެހޭނެ ާބޭސްފަރުވ އަށް ާރަްއިޔތުން ާއިޝ ރ ތްކުެރއްވިހެން

ާމެންބަރުންނަށްާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްަޒތްތެރި ާތި ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއަދި އިިވގެންޮގސްފަިއވ ނެ.

ނޑަ ާކަ ާއޭަގއި ާޮއވޭ. ާމެނިފެސްޓޯއެއް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުން،  190ެއޭޅާދަންނަވ ލަން

ާ ާމުއްދަތެއް.ާއ ދެ،ާއެއީ ާުކރު ާއޭަގއި ާޮއވޭ. 7ާާމުއްދަތުތަކެއް އަހަރ އ9ާާިއަހަރ އި

ާ ާމުއްދަތަކ އި، 7ާާދެމެދު ނޑުމެނ3ާާްައހަރ އި ާއަުޅގަ ާމުއްަދތަކަށް އަހަުރގެ
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ާއެހެންވީމ ،ާ ާކަންކަން. ާބުނެވިފައިވ  ާފުރިހަމަކޮށްދޭނެކަމަށް ާއެކަންކަން ބަލ ލައިގެން

ާއަޅުގަާ ާމިއުޅެނީ ނޑުާއަދި ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާތެރޭގައި. ާއަހަރު ާފުރަތަމަ ނޑުމެްނ

ާނުކުރެވުނުކަމަކަށް.ާ ާފުރިހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިަކން ާޤަބޫލެއްނުކުރަން  195އަދިެއއް

ާބައެްއކަހަލަާ ާމިހ ރުވެސް ާދަންނަވ ލިހެން ނޑު ާައޅުގަ ާކުީރގައި އެހެންނަމަވެސް،

ާކުރިއަށްއޮތްތަނުާ ާއަިދ ާއެބަލިބޭ. ާއިންޝުއަރރެންްސގެާލުއިފަސޭހަތައް ާހެލްްތ ގައި

ާ ާއެއީ ާއ ދެ، ާތަރައްީޤކުރެވުނީމ  ާއެަބއ6070ާާިކަންތައްތައް ާއައިމަ ާއަހަރު ވަނަ

ާހަމަގައިމުވެސްާަޙއްލުެވގެންދ ެނކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކުރަްނ.ާ

ާ200 

ާސަލީމް،ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނަބރުާ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފުނަދޫ ާމިނިސްޓަރާާޝުކުރިއްޔ .

ާާމުޙަްނމަދުާޤަަސމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާފެމެީލ ާއެންޑް ާހެލްތް ާގުިޅގެންާޖަމީލުާއ މިނަތުއޮފް ާުސވ ލ އި ާކުެރްއވި އ އި

އަޅުަގނޑުާކޮށްލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަީކ،ާކުީރގެާސަރުކ ރުްނާތީމުގެއިންާދެމުންއަިއާ

އްވެްސކަހަލަާއެހީތަެކްއާޚިދުމަތް،ާދެމުންއައިާއެހީތައްާމިސަރުކ ރުންާމުލިއ ެގއިންާއެާ

 205ާދެމުންދ ތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާކުރަމުންގެންދ ާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ާުވޒ ރ އިން ާައޅުަގނުޑގެ ާއެރުވޭނީ ާޖަވ ބު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއ ދެ،

ާން.ާކަންތައްތަކަްށވ ތީާތިއަށްާއަުޅަގނޑަށްާޖަވ ބުާއެުރވުމަށްާދަތިާވ ހަކަާދަންނަވ ލަާޖަމީލުާާއ ިމނަތުާ،ފެމެލީ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ210 

ާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާމިނިސްޓްރީން ާކަމަނ ެގ ާބޭނުންވަނީ ާސ ުފކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ 91ާާޝުކުރިއްޔ 

ާމިފައިސ ާާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއޮންނައިރު ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާބަޖެޓުން ާދެއްުވމަށް ާއެހީ ާރުފިޔ ގެ މިލިއަން

ާއެ ާއެންމެ ާޮއވޭތޯ.ާާދޫކުރެވޭއިރު ނެޑއް ާމިންގަ ާބެލޭނެ ާމީހުން ާބޭނުންވ  އެީހއަށް

ާެއްއވެްސާ ާދޫކުރެވޭނެ ާއެފައިސ  ާމީހުންނަށް ާއެންމެާނިކަމެތި ާމ ލީގޮތުން މިދެންނެވީ

ާބޭނުންވަނީާ ާސ ފުކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާދެވަނައަށް ާޮއވޭތޯ. ާބެލިފައި ނެޑއް  215މިންގަ

ދެންމެާވިދ ޅުެވއްޖެ،ާކުީރަގިއާފުނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާ

ސަލ ންޖަހ ާމީހުންނަށްވުރެާމިހ ރުާގިނައޭ.ާެއއްވެްސާެއކަހަލަާދިރ ސ އެްއާމިހ ރުެގާ

ާމިހ ރުާ ާމީހުންނަށްވުރެ ާސަލ ންޖަހ  ާކުރީގައި ާއެބަޮއތްތޯ. ާހެދިފައި ސަރުކ ރުަގއި

ާސަލ ންޖަހ ާމީހުންާގިނަވެފަިއއޮތްކަންާއެނގޭގޮތަށް.ާުޝކުިރއްޔ .ާ

ާ220 
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ާއ ދެ،ާާރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާމިނިސްޓަާ ާދަންނަވ ލަން. ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޖަވ ބުގައި ާސުވ ލުގެ ާއ ދެ،ާފުރަތަމަ

ާގެންުގޅެން.ާާޖަމީލުާާފެމެލީ،ާއ ިމނަތު ާއެބަ ނޑުތަެކްއވެސް ާމިންގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބެލުމަށް ނޑު ާމިންގަ ާމ ލީ

ާފަރ ތްާއ ދެ،ާޭއަގއިާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެދޭ ާއޭނަެގާާޚިދުމަތަށް ާއަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ.ާއެއީ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއޭަގއި ާއެހެންވީމ ، ާއޮވޭ. ާފޯމެއް ާބަޔ ންކުރަންޖެހޭ ާޙ ލަތު މ ލީ

ާއަިދާ ާބަލ ގޮތަށް ާޤައުމުތަުކގަިއ ާއެހެން ާއ ދެ، ާތެުދވެރިކަން. ާއޭނަގެ  225ބަލަނީ

ާއެ ާނެތީމ  ާޤ އިމްވެފަިއ ާނިޒ މެއް ާފަދަ ާެޓކްސް ާއިންކަމް ރަނަގޅަށްާާމިތަނުގައި

ާނެތް.ާ ާޤ އިމްކުރެވިފަކ  ާއަދިެއއް ާގޮތްތަކެއް ާބެޭލނޭ ާއަދި ޞައްޙަގޮުތަގއި

ާގޮތެއްާ ާއެފަދަ ާމަސައްކަތްކުރަމުްނާމިދަނީ ާމިހ ރު އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުެމން

ާޕްރޮޖެކްޓެްއާ ާމިހ ރުވެސް ާޤ އިްމކުރުމުގެ ނޑުތަކެއް ާމިންގަ ާބެލޭނޭ ރަނގަޅަށް

ާކުިރއަށްާ ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލަން.ާރޭވުމުަގއި ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކ  ާހަމަ ާވ ހަކަ  230ދ 

ާމިކަްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިނ ކޮށް ާމަޢުލޫމ ތަކަށް ާދޭ ާއެބަޔަުކ އެހެންވީމ ،

ާަޖވ ބުަގިއާ ާސުވ ލުގެ ާދެވަނަ ާދެން ާފޯރުކޮށްދެނީ. ާޚިދުމަތް އެބޭފުޅުންނަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިސ ބުތަކުން ާތަފ ސް ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާދަންނަވ ލަނީ

ާެއއީާ ާވަކި ާގިނަވެގެންޮގްއސ ވ ކަން. ާމީހުން ާއަހަަރށް ާއަހަރުން އެބައިނގޭ

ާއޭނަާ ާޚިދުމަތަކަށް ާބޭނުންވ  ާކޮންމެހެން ާއޭނައަށް ާނުވަތަ  235ސަލ ންޖަހަންކަމެއް

ާތިވިދ ޅުިވކަހަލަާ ާނެތް. ާއަދި ާދަންނަވ ކަެށއް ާަވކިކޮށް ާއަޅުަގނޑަށް އެދެނީކަމެއް

ާދެން ާކުެރވިފަކ ެނތް. ާއަދި ާއެހީއަށް،ާާދިރ ސ އެއް ާމިހ ރު ާދެންނެވިހެން ކުރިން

ބޭސްފަރުވ ގެާއެހީއަށްާއ ދެވެްނހުރީާހަމައެކަނިާވެލްފެއަރކަަމށްވ ތީާއަދިާއެާއަދަުދާ

ާ ާެއހެންނަމަވެސް، ާެއކަށީގެްނވ ކަމެްއ. ާއެއީ ާބޮޑުވުްނވެސް 23ާާއެހެންވީމ ،

ާަބއިވެިރވުމ  ާޕްރޮގްރ މްގައި ާމަދަނަ ާމިހ ރު ާމީހުންނަށް ާމަތީގެ  240ާއަހަރުން

ާމަދުެވގެންދ ނެ.ާ ާމިބައި ާއަހަރު ާއަންނަ ާުއންމީދުކުރަނީ ާއަުޅަގނޑު ގުިޅގެންވެްސ

ާއަދިާހެލްތްާއިންޝުއަރރެންްސވެސްާފުޅ ެވގެންދ އިރުާމިަބއިާމަދުވެގެންދ ނެ.ާ

ާ

ާމިނިސްޓަރ އިާާهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާަޢބްދު ާޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުޝކުރިއްޔ  ާާއ ދެ،

ާވިދ ޅުެވއްޖެ،ާާާމަޢުސޫމްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވ ހަަކފުޅުގައި ާމިނިސްޓަރުގެ ާސުވ ލަކީ،ާދެންމެގައި ާބޭނުން  245ކޮށްލަން

%ާ ާޚަރަދަށް ާދިއުމުގެ ާރަށަްށ ާއަނެއް ާވ ަހކަ.9ާާއެއްރަށުން ާޚަރަުދވ  ާަފއިސ  ގެ

ާރަށްތައްާ ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގެ ާކެލ  ާދ އިރ ، ާއަުޅަގނޑުގެ ާުސވ ލަކީ އަޅުަގނުޑގެ
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ާގިނަފަހަރަށްާމިސ  ާވަރަށް ާމިރަށްރަށުގަިއ ާފިއްލަދޫ، ާވަށަފަުރ، ާކެލ ، ލަކަށް،

ާބަލިމީހުންާ ާކޮންއުސޫލަކުންތޯ ާއެހެންވީމ ، ާދ ންޖެހޭ. ާރަށަށް ާއެހެން ބަލިމީހުން

ާޚިދުމަތްާ ާޞިއްޙީ ާއެރަށްަރށުގެ ާޚ އްަޞކޮށް ާދަތުރުކުރ އިރު، ާރަށަށް ާރަށް  250އެހެން

ާދަތުރުކުރ  ާރަށަކަްށ ާއެހެން ާޚަރަދުާހުރިގޮތުން ާދަތުރު ާކޮްނއުސޫަލކުންތޯ އިރު

ާދެއްވަންާހަމަޖެހިފައިވަނީ.ާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާކެލ ާއެރަަށކީާޚ އްޞަކޮށްާވަރަްށާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ

ާއަާޖަމީލުާާފެމެލީ،ާއ ިމނަތު ާދަތުރުކޮށްފައިހުރީމަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާރަނގަޅަްށާއެކަހެރި ނޑަށްވެސް  255ާޅުގަ

ނޑަެއޅިފަކ ނޯވޭ.ާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކަ ާަވިކން ާދަތުރުކުރުމަކަށެއް ާދަތިކަން. ާކަުމގެ އިޚްސ ޞްކުެރވޭ

ާގެންދިއުމަްށާ ާއަނެއްތަނަށް ާއެއްތަނުން ާމީހުންނަށް ާޙ ލުބޮުޑވ  އެކަމަކު

ާއިެވކުއޭ ާމެޑިކަލް ާއެއީ ާކުރަމުންގެންދަނީ. ާޚަރަދުތައް ާމި ޝަނުްނާއަޅުަގނޑުމެން

ާގެންނަންޖެހުނަސްާ ާެއއަރލިފްޓްކޮށްެގން ާއަދި ާމ ލެއަށް ާދަންނަވަންޏ  މިސ ލަކަށް

ާއެކަމަކުާ ާެއޚަރަދުކުރަން. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާގެންދަްނޖެހުނަސް ާލޯންޗްަގއި  260ނުވަތަ

ާ ާޭއެގ ާދަތުރުކުރ އިރު ާލޯންޗް ާހަމަޖެހިފައިއޮތްގޮތުްނ ާނުވަަތ9/7ާާކުރީަގއި ަބއި

ާއަންނައިުރވެ ާވަިއގެމަގުން ާއޮންނަނީ.9/7ާާްސ ާއުސޫލު ާކުރީަގއި ާދޭގޮތަށް ަބއި

ާމަސްތަކުގެާ ާފ އިތުވި ާދައްކައިދެނީ ާތަޖުރިބ  ާމި ނޑަްށ ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ާ ާއެ ާއެމީހުންނަކަށެއް ާގިނަފަހަރަށް ާދެއްކޭކަށެްއވެސްޯނވޭ.9/7ާާތެރޭގައި ބަިއ

ާދަތު ާކުރިއަށްއޮތްތަނުަގއި ާއުންމީދުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނިޒ މުާއެހެންވީމ ،  265ރުފަތުރުގެ

ާފަރ ތްތަކާ  ާދަތުރުކުރ  ާއަދި ާުލއިެވގެންދ ނެކަމަށް. ާއެކަން ޤ އިމްވީމ ެވސް

އަޅުަގނޑުމެންނ ިއވެސްާމިހ ުރާމަޝްވަރ ކުރަމުންދަނީ.ާައޅުަގނޑުމެންާވެލްެފއަރެގާ

ާދަށުންާކުރ ާދަތުރުތަކަށްާކޮންމެވެސްވަެރއްގެާއިނ ޔަެތއްާދެްއވުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާކުޑަކަމަްށވެްސާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާމިލަންދޫާ ާުގޅުން ާތަންޮކޅެއް ާުސވ ލު ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާފަހަރެްއގައި  270ާއ ދެ،

ާީވވަރަކުންާާާރިޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީ ާއެދެނީ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިރުގަޭނ. ވިދ ޅުވެފ ނެކަމަށްަޓކ 

ާއެާ ާސުވ ލަީކ،ާރ އްޭޖގެ ާޖަވ ބުދިނުން.ާއ ެދ،ާފުރަތަމަ ާކަްނކޮޅުތަކަްށާމިސުވ ލަށް ކި

ނޑުތަަކީކާކޮބައިތޯ.ާޚ އްޞަކޮްށާ ޑޮކްޓަރުންާމިނިސްޓްރީންާފޮނުވުމުަގއިާބަލ ާމިންގަ

ާފެތޭނަމަާ ާމިންވަރަކަށް ާއެްއވެސް ާއެއަށް ާޑޮކްޓަރުން ާއަންހެނުންނ އިބެހޭ ނޑު މ ބަ
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ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކ ާ ާކުޑަ ާއ ެދ، ާއޮތްތޯ. ާލިބޭނެގޮތެއް ާޑޮކްޓަެރްއ ާދ އިރ އަށް  275މިލަންދޫ

ާއަ ާމިދ އިރ ަގއި ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއުޅޭއިރުަގިއ9200ާާޅުަގނޑު ާިގނަމީހުން އަްށވުރެ

ާ ާޯފކަިއދޫއަކީެވސް ާކުރިމަީތގަިއާއޮތް 7600ާާއަދި ާއ ބ ދީއެްއވ އިރު 3200ާމީހުންގެ

ާމިހ ުރާ ާގޮުތގައި ާއަންހެނުންގެ ނޑު ާމ ބަ ާތަނަކަށްވ ީތވެ، ާއުޅޭ ާގިނަމީހުން އަށްވުރެ

ާއެތ 730ާ ާގިނަމީހުން ާރަޖިސްަޓރީހަށްވުރެ ާއެ ާއެބަތިބި.ާނގައި ކުރެވިފައި

ނުޑާ ާމ ބަ ާެއދ އިރ އަށް ާއުސޫަލކުން ާއެްއވެސް ާއެްއވެްސގޮތަކުްނ  280އެހެންވެގެން

ާއެކަންާ ާއޮތްނަމަ ާލިބޭނެގޮތެްއ ާޑޮކްޓަރެއް ާޚ އްޞަ އަންހެނުންނ އިބެހޭ

ާވެިރކަމ ާ ާމިސަރުކ ރުން ާުސވ ލަީކ ާެދވަނަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއޮތްތޯ. ކޮށްދެއްވޭެނގޮތެްއ

ާއަންނަާހަ ާދެކެވެމުން ާއަބަދުވެްސ ާފަރ ތްތަކުން ާގިނަ ާވަރަށް ާހަމަ ވ ލުވިފަހުން

ާޞިއްީޙާ ާނުވަަތ ާގެްއލިގެން ާހަރުދަނ ކަން ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ެގ ާިޞއްޙީ ވ ހަކަައކީ

ާމިނިސްޓަރުާ ާވ ހަކަ. ާދަށަށްދ  ާއަނެއްދުވަހަށް ާއެއްދުވަުހން ާޚިދުމަތް  285ދ އިރ ގެ

ާިކހ ވަ ާިމއީ ާވ ހަކައެްއކަމަށް.ާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ ާއޮތް ާޙަޤީޤަތެއް ވަަނ9ާާރެްއގެ

ާމަރުކަޒުކަުމގަިއވ ާ ާޚިދުމަތްދޭ ާޞިއްީޙ ާއެްނމެބޮޑު ާރ އްޭޖގެ ސުވ ލަީކ

ާދަށަށްދަމުންދާ  ާދުަވހަކަށް ާދުވަހެއް ާޚިދުމަތް ާއަިއ.ޖީ.އެމް.އެްޗގެ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް.

ާެއކިފަ ާޒިޔ ރަތްކޮށްލީމަ ާހަމަ ނޑުެވސް ާއަުޅގަ ާއެތަނަށް ާއެކަުމެގާވ ހަކަ ރ ތްތަކުން

ާކަންަތއްތައްާ ާކުދިކުދި ާވަރަްށ ާހަމަ ާޚ އްަޞކޮށް ާއެަބއ ޭދ. ާވަރަށްބޮޑަްށ  290ޝަކުވ 

ާހަލ ކުވެަފއިާ ާފ ޚަނ ތައް ާއެދުންކަހަލަ ާހޮޅިބުރިތައް ާހުންނަ ާޯވޑްތަުކގަިއ މިސ ލަކަށް

ާޞިއްީޙާ ާއަދި ާމިމައްަސލަތަކަށް ާކަހަލަ ާލީކުވުން ާފެން ާފުރ ޅުތަކުން ާކަހަލަ ހުރުން

ާވަރަށްާޑޮކް ާވ ހަކަތައް ާމިަކހަލަ ާވ ހަކައ އި، ާލަސްވަމުންދ  ާފަރުވ ދިނުން ޓަރުންގެ

ާމިނިސްޓަުރާ ާއަުޑއިވަމުްނދ ތީވެ، ާގިނައިން ާވަރަްށ ާމިޝަުކވ  ގިނަ

ާތިންާ ާމި ާދ ކަމަށް. ާމައްޗަްށ ާނުވަތަ ާދަށަށްދ ކަމަށް ާމިކަން  295ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ

ާން.ާޝުކުރިްއޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާސުވ ލުގެާަޖވ ބުދެްއވުންާވަރަްށބޮޑަށްާއެދެ

ާ

ާމިއަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިނިސްޓަރު ާގުޭޅގޮތުްނ ާދ އިރ އ އި ާސުވ ލުގެ ާމިއަދުގެ ޝުކުރިއްޔ .

ޖަވ ބުދެއްވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިނިސްޓަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާެއއްެޗްއާ

 300ާވިދ ޅުވ ންާބޭނުންފުޅުކަމަްށވ ނަމަ.ާ

ާ
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ާއ ދެ،ާިމއަދ ާާސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާމިނި ާތިކުރެްއވިާުސވ ލުތަކަށްާަބއެްއާސުވ ލު ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާމެންބަރުާާޖަމީލުާާފެމެލީ،ާއ ިމނަތު ާއެދެން ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ، ާއެކަީށގެންނުވ ކަމަްށވެދ ނެ.

ާގަިޑއެްއގަާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެހެން ނުޑާއަޅުަގނޑުމެންނ އި ާއަުޅގަ ާއޭރަށް ާަބއްދަލުކުެރއްވުްނ. އި

ާއ ދެ،ާ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތައްޔ ރަށްހުރި ާޖަވ ބުއަުރވަން  305އެސުވ ލުަތކަށް

ާއަޅުަގނުޑާ ާދަްނނަވ ލ ނަން ާސުވ ލުތަކަށް ާކުރެްއވި ާޖުމްލަގޮެތއްަގއި އަޅުަގނޑު

ންާދުވަހަށްާހަވ ލުވެހުރިާުވޒ ރ އިންާއަުޅަގނޑުމެންާމަސައްކަްތކުރަމުންމިދަނީާދުވަހު

ާބަދަލުާ ާއެއަންނަ ާބޭރުފަރ ތްތަކަށް ާއަދި ާރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް. ާޚިދުމަތް ތަނުގެ

ާބަެއއްާ ާއެބަފެނޭ ާހަަމގައިުމވެސް ނުޑާއަިމއްލައަށް ާައުޅގަ ފ ހަގަނުކުރެްއވުނަސްެވސް

ނެޑްއާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަންޖެހޭނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއަންނަކަން.  310ބަދަލުތައް

ާެއކަންކަްނާޤަބޫލެއްނުކުރަ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާދަށަށްދ ކަމަކަށް. ާއެޚިދުމަތްތައް މޭ

ާދެންާ ާނުވަނީކަމަށް. ާކުރެްއވޭަވރު ާއަދި ާފ ހަގަ ާއެބަދޭ ާއަންނަމުން ާބަދަލު ރަނގަޅު

ާދަންނަވ ލަން،ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާުސވ ލަށް ާވިދ ޅުވި ާނިސްބަތްކޮށް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްއަށް

ާވަރަށް ާރަނަގޅުކުރުމަށްަޓކައި ާގެނެސްފަިއވ ކަން.ާއެކަންެވސް ާމިހ ރު ާބަދަެލއް ބޮޑު

ާތިބޭފުޅުންނަށްާ ާބަދަލު ާޚިދުމަތުގެ ާއެތަނުެގވެްސ  315އެހެންވީމަ،

ާފެނިވަޑަިއގަންނަަވިއގެންދ ނޭާަވރަށްާކައިރިާމުސްތަޤްބަލެްއގަިއ.ާ

ާ

ާމިނިސްޓަާކެނދިކުުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާރު.ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެހީދެްއވަނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޢީސ  ާވެލްފެއަރ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާޖަވ ބުދެްއވަމުން ާމިނިސްޓަރު އަޅުަގނުޑ،

ާއުސޫލުތަްއ،ާ ާއެ ާތެރެއިްނނޭ. ާއުސޫލުތަުކގެ ާއޮންނަ ނޑަައޅ ފައި ާކަ  320މިނިސްޓްރީން

ާއޮތް ާގެންނަވ ފަިއ ާބަދަުލ ާވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާއުސޫލުތަްއ ާއޮތް ާކުރީަގއި

ާއަންނަާ ާލިބެމުން ާވަރަްށގިނަިއން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާވިދ ޅުެވއްޖެ. ވ ހަކަެވސް

ާއެހީހޯދަންާ ާވެލްފެއަރ ާއައި.ޖީ.އެމް.އެްޗއިން ާރ ްއޖެއިން ާޚ އްޞަކޮށް ޝަކުވ އެއް

ާކަންތައްތަްއާ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެކަށީގެްނވ  ާފަރ ތްތަަކށް މަސައްކަތްކުރ 

ާލި ާަމޢުލޫމ ތު ާބެހޭ ާވަރަކަށްާކުރިއަްށގެންދަންވީގޮތ  ާއެްއވެސް ާނުހުންނަކަން.  325ބިފައި

ާފޯރުކޮށްދިނުމ އިާ ާބަލިމީހުންނަށް ާއެމަޢުލޫމ ތު ާތެރެއިްނ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް

ާކިހިނެއްޯތާ ާގެންުގުޅއްވަންތޯ. ާއުސޫލެއް ާއެހީތެރިެވދޭނެ އެކަންތައްަތކުަގއި
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ާޢ ންމުކުރައްވަްނާ ާއުސޫލުަތްއ ާއެހީދެްއވ  ާވެލްފެއަރ އެކަންކުަރއްވަނީ.

ާފުޅުކުރަްއވަންތޯ.ޚިޔ ލު

ާ330 

ާއެޭދއިރުާާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ާއެހީއަށް ާވެލްފެއަރގެ ާދިމ ވޭ. ާއެބަ ާދަތިތަކ  ާބައެއްފަހަރަށް ާއ ދެ،

ާލިޔުްނާާޖަމީލުާާއ ިމނަތުފެމެލީ،ާ ާޑޮކްޓަރާދެްއވ  ނަޑކީ ާމިންގަ ާއެއް ާބަލ  ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅގަ ާހޮސްޕިޓަލުންާއެއީ ާެއހެންވީމ ، ާލިޔުން. ާބަލ  ާފުރަތަމަ ާއެންެމ ން

ާތަންކޮޅެއްާ ާރަނގަޅުކަމަށްވަންޏ  ާމަޢުލޫމ ތު ާހުރި ާލިބިފައި އަޅުަގނޑަށް

 335ކުރީަގއިވެްސާއެބަހުރިާއެންމެާޑޮކްޓަރަުކާދެްއވ ާލިޔުުމގެާަމއްޗަށްާެއގޮތަށްާފަރުވ ާ

ާއެާ ާޭއގައި ާބައެއްފަހަރަށް ާހެދުމުން ާއެހެން ާއެކަށީގެްނވ ގޮތަްށާލިބިފައި. ންމެ

ރެކޮމެންޑޭޝަންާނުދެިވވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމަ،ާެއގޮތުްނާކުރީއްސުެރވެސްާއޮތީާ

ާލިޔުމެއްާ ާއެކަން ާެދން ާބައްަލވ ފައި ާކަންތައްތައް ާބަލިމީހެއްގެ ާއެ ބޯޑަކުން

ާބޯޑެއްނޫން.ާއެާ ާދ އިމީ ާެއއީީކއެއް ާބޯެޑއް ާއެ ދެއްވ ގޮތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުވެސް

ާބައް ާއެހެންވީމަ، ާބޯޑެއް. ާހަމަޖެހޭ ާއެފަހަަރކު ާގުޭޅގޮތުން  340ޑޮކްޓަަރކ9ާާުޔަކ 

ާދ ންޖެހެންޏާ  ާބޭރަށް ާރ އްޖެއިްނ ާޚ ްއޞަކޮށް ާޭއނައަކީ ާނިންމަވ ނީ ތިއްބަަވއިގެން

ާބޭސްފަރުވ ާ ާރ އްޖޭަގއި ާއެކަމަކު ާބޭނުންވޭ. ާލިޔުން ާބޯޑުގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެން

އިާއޮންނަާމީހަކަށްާޭބސްފަރުވ ާބޭނުންވަންޏ ާބޭނުންވ ާމީހަކުާނުވަތަާެއޑްިމޓްކޮށްފަ

ާޮޑކްޓަރުެގާ ާހަމައެކަނި ާބޭނުމެއްުނވޭ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާިލޔުމެއް ާބޯޑުގެ މިދަންނަވ 

ާދެންާ ާލިބިގެންދ ނެ. ާއެ ާއެދުނީމަ ާއެމީހުން ާއެއ ެއކީަގިއ ާއޮތީމ   345ލިޔުން

ާއެތަނު ާެއއީ ާއ ދެ، ާދިމ ވޭ. ާދަތިތައް ާަބއެްއަކހަލަ ަގއިާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި

ާހުންނ ނެ.ާ ާއިހްސ ސްކުރެވިަފއި ާރަނގަޅަށް ާބޭފުޅުންނަށްވެސް ާތިހުރިހ  ހަލަބޮލިކަން

ާއެހ ާ ާކަންކުރ ވ ގޮތް ާމީހުންނަކަށް ާގިނަ ާވަެދެގންދ އިރު ާއެތަނަށް އެހެންވީމަ،

ާމިގޮތުްނވެސްާ ާއެހެްނވީމަ، ާސ ފުވެފަެއއްނެތް. ާމިހ ތަނަްށ ާއަދި ރަނގަކަށް

ާ ާމިގެނައި ާމިހ ރު ާފޯމްާއަޅުަގނޑުމެން ާއެ ާފަސޭހައިން ާމީހުންނަށް ާގުޅިގެން  350ބަދަލ 

ާގޮތްތަްއާ ާއޮޅުންފިލ ނެ ާކުރިއަށްދ ެނގޮތް ާކަންތައް ާވެލްފެއަރ ާއަދި ލިބޭނެގޮތ އި

ާމިހ ރުާދަނީާއެތަނުންާރޭވެމުން.ާ

ާ

ާަވޒީރު.ާާއިހަަވންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`ާ
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ާޖަވ ބ އިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާهللاމަދުާޢަްބދުއަޙްާ ާދެއްވި ާިމއަދު ާކަމަނ  ާސުވ ލަކީ ާޭބނުންވ  ާދަންނަވ ލަން  355އަޅުަގނޑު

ާދ އިރ ތަކުަގއިވެްސާ ާތަފ ތު ާއެހެން ާއަދި ނުޑަވރުގަިއވެސް ާގަ ާމީގެކުރިން ގުިޅގެން

ާއެބަދޭާ ާކުރެވެމުން ާޚަރަދުތައް ާއެކިގޮްތގޮތަށް ާތަފ ތު ާއޮެވގެން ާބަޖެޓް ،ާވެލްފެއަރގެ

ާއުސޫލަްށާ ާއެކަންކުިރ ާމީެގކުރިން ާއުސޫލުން ާހަމަޖެހިފައިވ  ާމިހ ރު ގޮސްފަިއވޭ.

ާބޭބޭފުޅުންނަށްާ ާބައެއް ާމީެގކުރިްނ ާނޫނީވެއްޖިއްޔ  ާހިނގައިދ ނެޯތ އެކަންތައްަތއް

 360އެކިތަންތަނުންާއޯޕަންާބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްދެއްވަމުންާވެލްފެައރގެާއެހީަގއިާގެންދެިވާ

ނޑުެގާާއުސޫލުންާމިއަދުާއެކަން ކޮށްެދއްވަފ ނެތޯާނޫނީާކުރަްއވ ފަިއޭވތޯ.ާދެންާއަޅުގަ

ާކޮށްދެއްވ ާ ާބަޖެޓުން ާއޯޕަން ާފަދައިން ާދެންނެވި ާކުރިން ާސުވ ލަީކ، ދެވަނަ

ާ ާހަމަ ާީމހުންނަށް ާއ ދަިއގެ ާހަމަ ާދެން ާބ އްަވވ ފައި ާއެގޮތަށް 600ާބޭފުޅުންނަށް

ާ.ޑޮލަރުާދެއްވ ާއުސޫލުތޯާމިހ ރުވެސްާއޮންނަނީ.ާޝުކުިރއްޔ 

ާ365 

ާފެލިދޫާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެްއ، ާނިޒ މ ބެޭހ ާއަރުވަން. ާުފރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ370 

ާމިިނސްޓަރަށްާފެލިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޖަވ ބުދެްއވުމަށް ާދ އިރ އިން ާުސވ ލުެގ ނޑުާާމިއަދުގެ ާއަުޅގަ

ާދަންނަވަން.ާާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާ

ާ

ާ

ާމަސައްކަްތާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުރަންޖެހޭ ާރިޔ ސަތުން ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެްއކަމަށް  375ނިޒ މ ބެހޭ

ާއެދެނީ.ާ ާއަޅުަގނޑު ާތިއްބެވުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާކުރ ނެ. ރިޔ ސަތުން

ާމިަވގު ާނިޒ މ ބެހޭާއަޅުަގނޑު ާޤަސްދެއްނުކުރަން. ާއަރުވ ކަށް ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މީ ތު

ާނިންމ ފައި.ާ ާގޮތެއް ާރިޔ ސަތުްނ ާވަނީ ާއެކަމ ބެހޭގޮތުން ާނެްނގެވީމަ ނުކުތ އެއް

ާއަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ380 

ާމެާމިނިސްަޓރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާ ާިޢއްަޒތްތެރި ާކުރީަގއި ާުސވ ލަށްާއަޅުަގނޑު ާކުރެްއވި ާމިއަދު ާންބަރަށް
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ާހިނގަމުންާާޖަމީލުާާއ ިމނަތުފެމެލީ،ާ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑުެމން ާދެންނެވިން ނޑު ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުއަުރވަމުންވެސް

ާވީހ ވެްސާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާއެއީ ާގެނެވިފައިވ ަކން. ާމިހ ރު ާބަދަލުތަކެްއވެސް ާއުސޫލަށް އައި

ާކުރިއަ ާެއކަން ނެޑްއާއިންސ ފުވެިރގޮތަކަށް ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމަ، ާގެންދިއުމަށް. ށް

ާއަޅުަގނޑަށްާ ާއަދި ާހަދ ކަެށއް. ާވަިކގޮތެއް ާަބަޔކަށް ާވަކި  385ޤަސްދެއްނުކުރަން

ާދަންނަވ އިރުާ ާނޯންނ ނެ. ާއެހެން ާބަޖެޓެއް ާއޯޕަން ާެއއްެވސް ާމިހ ރަކު އެނިގގެނެއް

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލިތަކަްށ ާބަެއއްކަހަލަ ާދެްނނެވިން ާކުރިންެވސް ހަމަާާއަޅުަގނުޑ

ާލިބޭގޮެތްއާ ނޑި ާމެދުނުކެ ާޚިދުމަތް ާއެ ާރަނގަޅަކަށް ާވިހ ވެސް ާއެމީހުންނަށް ޖެހޭ

ާވަކިާ ާއެއީ ާމީހުންނަށް ާއެފަދަ ާއެހެންވީމަ، ހަމަޖައްސައިދެމުންގެންދަން.

ނުޑމެންާއެކަންާކުރިއަްށގެންދ ާވ ހަކަާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާ  390ާމީހަކަށްވ ތީކީނޫން.ާއަުޅގަ

ާ

ާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވު ާފެށިގެން ާހިސ ބުން ާޖަވ ބުދެްއވި ާމިނިސްޓަރު ާމިހ ރ60ާާުޝުކުރިއްޔ . މިނެޓް

ާ ާއަދި ާސުވ ލަްށ77400ާާހަމަވެއްޖެ. ާމިއަދު ާއެހެންވީަމ، ާެއވީ. މިނެޓްވެސް

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިމުނީ. ާމިހ ހިސ ބުން ާަވގުތު ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

 395ާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ

ރިޕޯޓްާކޮމިޓީންާހުށަ .3 ާ.ހަޅާ 

ާ

ާމިދަނީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިހ ރު ާާއަޅުަގނުޑ ާައއިޓަމް ާރިޕޯޓް.ާާއަށް.6ާެއޖެންޑ  ާހުށަހަޅ  ޮކމިޓީން

ާރައްކ ތެރިކަމ އިާ ާދޭންެޖހޭ ާމީހަކަށް ާޮކށްފައިވ   400ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން

ގުތީާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންގެާވ1ާާައިނ ޔަތްތަކ ބެހޭާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހޮްއވެވިާ

ާ ާމަރުޙަލ ގެ ާރިޕޯޓްކުރުުމެގ ާކިޔުުމގެ ާދެވަނަ ާއެބިލުގެ ާހުށަހެޅުމ އި ވަނ9ާާަރިޕޯޓް

ާރިޕޯްޓކުރުމުެގާ ާކިޔުމުގެ ާދެވަނަ ާމިބިލުގެ ާއިުޢލ ންކުރުން. ާތ ރީޚް ާއޮންނ ނެ ކިޔުން

ާ 9ާާމަރުޙަލ އ އި ާއޮންނ ނީ ާކިޔުން 90ާާވަނަ ާދުވަުހ6003ާާޯއގަސްޓް ާއ ދީއްތަ ވ 

 405ާވަނަާޖަލްސ ގައި.37ާާޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަނަާރައ71ާާް

ާ

ރިޕޯޓްާ .4 ާ.ކޮމިޓީންާހުށަހަޅާ 

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާދެން ާއިެލްކޝ9ާައަޅުަގނޑު ާކޮމިޝަނަށްާށް. ންސް

ާނަންފުޅުތައްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިުތންގެ  410ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް

ާމިރިޕޯޓްާދިރ ސ ކުރެއްާ ާހުށަހެޅުއްވުން. ާރިޕޯޓު ާކޮމިޓީގެ ާވަގުތީ ާހޮއްެވިވ ވުމަށް

ާމުޤައްރިރު،ާ ާހޮްއެވިވާކޮމިޓީގެ ާބެއްލެވުމަށް ާމިމައްސަލަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް މަޖިލީހަށް

ާ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާރޮޒައިނ  ާދ އިރ ގެ ާފުރުޞަތުާއ ދަތުލުސްދޫ ާއަޅުަގނޑު މަށް

ާއަރުވަން.ާ

ާ415 

ާމެންބަރުންާާންަބރުާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެާ ާޮކމިޝަނަށް ާއިލެކްޝަންްސ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާފޮނުއްވިާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާދަމްރޮޒަިއނ ާއާ  ާފަހަރަށް ާތިންވަަނ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި

9ާާެމންބަރުންގެާކޮމިޓީގ1ާާެނަންފުޅުތައްާދިރ ސ ކުރުމަށްަޓކައިާމަޖިލީހުންާހޮއްެވވިާ

ާކޮމިޓީެގާ ާބައްދަލުވުމުަގއި ާފުރަތަމަ ާބޭއްވުނު ާމިޮގތުން ާބޭއްވުނު. ބައްދަލުވުން

ާ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުންާރޮޒައިނ   420މްާއ ދަމުޤައްރިރެއްެގގޮުތގަިއާއަުޅަގނޑު،ާތުލުސްދޫ

ާމެންބަރުންާ ާޮކމިޝަންގެ ާއިލެްކޝަންސް ާެއއަށްފަހު، ާދެން، ނަޑއަޅ ފަިއވޭ. ކަ

ާބޭއް ާމީގެތެރެއިންާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ާއަުޅަގނޑުމެން ާބައްދަލުވުމުަގއި ާދެވަނަ ވި

ާބެލިާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއިންޓަވިުޔކުރުމުގައި ާއިންޓަވިޔުކުިރން. ދެބޭފުޅުންނ 

%ާ ާޤ ބިލިއްޔަތުކަމަށް ާފުރަތަމައިނުން ާމ ކްސްދިްނއިރު ނޑުތަަކކީ .60ާމިންގަ

%ާ ާ%60ތަޖުރިބ އަށް ާތަަސއްވަރަށް ާއިސްެނގުމ އި ާއިންޓަގްރިޓ60ީ. .ާ%60ާ.425 

ާހުރިާ ާދ އިރ އ އި ާމަސައްކަްތކުަރއްވ  ާދ އިރ އ އި ާހ ސިލުކުރައްވ ފައިވ  ތަޢުލީމް

%ާ ާތިްނވަނ60ާަގުޅުމަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބައްދަލުވުުމގައި ާިތންވަނަ ާދެްނ، .

ާ ާއެގޮތުން، ާއިންޓަިވޔުކުރިން. ާއިންޓަވިުޔކޮށްފަިއ9ާާބޭފުޅ އ އި ބޭފުޅުންނ 

އަްށވުރެާމަތިންާލިބޭާބޭފުޅުންނަކީާކޮމިޓީގ10ާާެއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައިާއޮީތާ%

ާފ ްސާ ނޑުމެން ާމެންބަރުންގެގޮތުަގިއާއަުޅގަ ާކޮމިޝަން ާއިލެކްޝަންސް  430މަރުޙަލ އިން

ާމެންބަރުކަމަށްާ ާކޮިމޝަންގެ ާއިލެކްޝަްނސް ާމިދެންނެިވގޮތަށް މ ކްސްއެްއކަމަށް.

ާދެ ާމިކޮމިީޓން ާއިންޓަިވޔުކުަރްއވ  ާބޭފުޅުންނަްށ ާމ ކްސްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  އްވި

ާޔޫޞުފްއަށްާ ާޝުަޢއިްބ ާައއްޝައިޚް އެވްރެޖްކުރުމުން

%ާ ާފ ރޫޤަށ2933ާްލިބިވަޑަިއގެންފަިއވަނީ ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް .

%ާ ާރަޢީފަށ2132ާާްލިބިވަޑަިއގެންފަިއވަނީ ާޙަސަން ާއަލްފ ޟިްލ  435އަދި
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%ާ ާއައްަޝއިޙ26ްލިބިވަޑަިއގެންފަިއވަނީ ާތެރެއިން ާމިބޭފުޅުްނެގ ާއެހެންކަމުން، .ާ

ާކޮމިޝަްނެގާ ާއިލެކްޝަންސް ާފ ރޫޤް ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާޔޫޞުްފއ  ޝުޢައިބް

މެންބަރުކަމަށްާހަމަޖެއްސެވުމަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ކަމަށްާކޮމިޓީންާނިންމެވި.ާވީމ ،ާ

ާމިކޮމިީޓގެާ ާނިންމެވުމަށްޓަކައި ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށް ާމަޖިލީހަށް މިމައްސަލަ

ާހުށަހަ ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާމިކޮމިޓީެގ ާއަދި ާމެންބަރުނ9ާާްޅަން.  440ަބްއދަލުވުމަށް

ާމިރިޕޯޓ އެުކވ ނީާ ާލިުޔމެއް ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާނިސްބަތް ވަަޑއިގެންެނވި

ާފުރިހަމަާ ާދެއްވި ާމެންބަރުން ާމަސައްކަުތގައި ާމިކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅިފައި.

ާމަ ާބުރަ ާކޮށްެދްއވި ާމުވަްއޒަފުން ާއިދ ރީ ާމަޖިލީހުގެ ސަްއކަތަށްާއެއްބ ރުލުމަށ އި

ާއަޅުަގނޑުާުޝކުރުދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ445 

ާތަޅުމުގައިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަުތ ާއަޅުަގނުޑ77430ާާވ ހަކަދެްއކެވުމަށް ާހަމައަށް އ ިއ

ާފުރުޞަ ާމެންބަރަކަށްވެސް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކޮންމެ ާއަދި ާގެންދ ަނން. 9ާތުއަރުވަމުން

ާފުރުޞަތުާ ާޭބފުޅުންނަށް ާއިތުރަށް ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު. ާއަރުވ ނަން މިނެޓް

ާ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާފެށިގެނ77400ާާްއެރުވުުމގެކުރިން ާކޮމިޓީއެއް ާދެ  450ަގއި

ާަރއީ ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ އ އި ާއެއީ ާނ އިުބގެާދ ންޖެހޭނެ. ސުލްުޖމްހޫރިއްޔ ގެ

ާ ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާބިލު ާޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ާއެހެނިހެން ނަންބަރ9ާާުމުސ ރައ އި

ާ ާކޮޓަީރގައި. 77400ާާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ ާސަބް ާކޮމިޓީގެ ާޕެޓިޝަން ނަންބަރ6ާާުަގއި

ާމޫސ ާ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާައޅުަގނުޑ ާކޮޓަީރގައި. ކޮމިޓީ

 455ާނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމަ

ާ

ާޢައްޔަންކުެރްއވުމަށްާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކޮމިޝަނަްށ ާިއލެކްޝަންސް ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮމިީޓެގާާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަނިކުމޫސާ  ާހޮއްވެވި ާނަންފުޅުތަކ ބެހޭގޮުތން ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ނުޑވެ ސްާިމއީ.ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާހައިރ ންވެއްޖައިންާއަސްުލގަިއާމެންބަރެއްާއަުޅގަ

ާބަސްތަކުން.ާ ާބައެއް ާއެވިދ ޅުިވ ާއިްއވެިވއިުރގައި ާއެރިޕޯްޓ ާމުޤައްރިރު  460މިއަދު

ާގެނެސްފައިާ ާމިތަނަށް ާދެބޭފުޅަކު ާނިންމަން ާނުއެއް ާކޮމިީޓއަކުން އަޅުަގނޑުމެން

ާމީހެއްކަމަކަށް. ާެގންނަންނުޖެހޭ ާެއއީ ާބޭފުޅ  ނޑުމެންނަށްާާތިންވަނަ އަުޅގަ
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ާމ ކްސްީދާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިމުނީމ  ާމ ކްސްދީ ާދުވަހަުކ ާކޮންމެ މިމ ކްސްދޭ

ާނިމިގެން...

ާ465 

ާމް.ާއ ދަނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާތުލުސްޫދާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނެޑއްާާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަެއއް ާގެންނަންނުޖެހޭ ާއިންަޓިވޔުއަށް ާބޭފުޅަކު  470ާއެްއވެސް

ާނުދަންނަވަންާއިނގޭތޯ.ާާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމްއ ދަރޮޒަިއނ ާ

ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ475 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާރިޕޯޓް ާޮކމިޓީގެ ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ާައޅުގަ ާނުކުތ އެްއކަމަށް މިއޮތީާނިޒ މ ބެހޭ

ާެއއޮީތާ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާރިޕޯޓްެގ ާެއކޮމިޓީެގ ާދެން، ާކުރިމަީތގައި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެދެން.ާ ާކުިރައށްގެންދިއުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި އޮތްގޮތަށް.

ާމޫސ ާ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނަޑކަށް

ާނުކުތ އަކުާ ާވިދ ުޅވި ާމިބަދަލުވެގެންދިަޔގޮތެްއާމަނިކު ާނުކުތ ައކަށް ާނިޒ މީ  480ން

ާއަޅުަގނަޑކަށްާޙަޤީޤަތުަގއިާނޭނގުނު.ާ

ާ

ާމެންބަރެކޭ.ާާހުޅުހެްނވޭރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާކޮމިޓީގެ ނޑަީކ ާއަުޅގަ ާދެންނެވީ ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި

ވަހުާގެނައީާއައްޝައިްޚާޝުޢައިބްާޔޫޞުފްއ ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީއަށްާފުރަތަމަާދުާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާމަނިކުމޫސާ 

ާއިންޓަވިުއކުރުމަށްފަހުގަިއާ ާމިދެބޭފުޅުންނ  ާފ ރޫޤް. ާމުޙަންމަދު  485އަލްފ ޟިލް

ނޑުާ ާއަޅުގަ ާނިންމ ލީ. ާޖަލްސ  ާއެދުވަހުގެ ާިނންމ ފައި ާމ ކްސްދީ އަޅުަގނޑުމެން

ާޙަސަ ާއަލްފ ޟިލް ާއެއަށްފަހުގަިއ، ާދަންނަވ ލ ނަން. ާތަފްޞީލުކޮށް ންާތަންކޮޅެއް

ާއެހެންާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހޯދަންވެގެން ާަމޢުލޫމ ތުތައް ާއިތުރު ރަޢީފްއ ބެހޭގޮތުން

ާއެންމެފަހުންާ ާމަޑުކޮްށގެްނާއޮތީ.ާދެން،ާއެމަޑުކޮށްފަިއާބ އްވ ަފއި ާެއކަން ދުވަހަކަށް
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 490އަޅުަގނޑުމެންާޙަސަންާރަޢީފ ާސުވ ލުކޮްށާއެބޭފުޅ އަށްާމ ްކސްދީފައިާއެުދވަހުވެްސާ

ާޖަލް ާއޭގެތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެން ާނުިނންމަމޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނިންމ ލީއޭ. ސ 

ާއިލެކްޝަންސްާ ާފ ރޫޤް ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާޔޫުޞފ  ާޝުޢައިބް އައްަޝއިޚް

ާކޮމިޓީންާ ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ ކަމަށް ާހަމަޖެއްސުމަށް ާމެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ

ާހަ ާނުނިންމައޭ ާކޮމިޓީއަކުން ާއޮތީމ . ާރިޕޯޓްގަިއ މައެކަނިާނިންމެވިކަމަށް

ާ ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާމިކޮމިޓީގެ ާމިދެންނެވީ، ާއެހެން  3ާ495އެދެބޭފުޅުންކަމަށް.

ނޑުމެންާެދކުނިން.ާއެބޭފުުޅންާއަލްފ ޟިލްާޙަސަންާ މެންބަރެއްގެާވޯޓުާނަތީޖ ާައުޅގަ

ާ ާައޅުަގނޑުމެން ާބަލ އިުރަގއި ާހުިރގޮތަށް ާވޯޓުދެްއވ ފައި މީހުންނަށ3ާާްރަޢީފަށް

ާމިތަ ާރަޢީފަކީ ާބައެްއކަމަށްާޙަސަން ާފެނިވަޑައިަގންނަވ  ާހުށަހަޅަން ނަށް

ާނަންވެްސާ ާއެބޭޭބފުޅުންގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވޯޓުދީފަިއވ ނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ާސަލ މަތްކުރުމުގެގޮތުްނާ ާަވގުތު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް،  500ދަންނަވ ފ ނަން.

ާއެވ ހަކަދެްއކެާ ާއަމިއްލަފުަޅށް ާއެބޭފުޅުން ާތިއްެބވީމ  ާއެބޭފުޅުން ވުންާމިތަނުގައި

ާއެުދވަުހާ ާބަލައިީލ ާައޅުަގނޑު ާައއުމުން ާރިޕޯޓް ާދެން، ާރަނަގޅުވ ނީ. ކަންނޭނގެ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާނިންމ ފައި ާމ ކްސްތައް ާއެްއކޮށް ާމ ކްސްތައް އަޅުަގނޑުމެން

ާހީކުރީާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާތ ރީޚެއްގައި ާފަހުން ާުނފެނޭ. ާޝީޓްތަކެއް އެމ ކްސްދިން

ާމުވައްޒަފުންާއެފެންނ ނެކަމަށް.ާދެން،ާމިރިޕޯާ ާއިދ ރީ ާފެނިގެން ާއޮްއވ  ާމިތަނުގައި  505ޓް

ާހުރިހ ާ ާވިދ ޅުެވގެން ާރޮޒައިނ  ާވިދ ޅުވި ާބުނީމ  ާކޮބައިތޯޭއ. ާމިއެހީ ކައިރީ

ާމިހ ރަުކާ ާލިބޭކަށް ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއެްއވެސް ާނިންމ ލ ފައޭ. ާވީދ ލ  ކަރުދ ސްތަކެްއވަނީ

ާމިތަނުގައިާެއވ ހަކަދެްއކީމ ާ ނޑުާހައިރ ންެވގެންާނެތޭ.ާއަޅުަގނޑުާަކއިރީަގއި ައޅުގަ

ާއަޅުަގނޑުާބުނިންާައޅުަގނޑުެމންނަކީާކޮމިޓީގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނޭ...

ާ510 

ާޢިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާނުކުތ އެއް ާިނޒ މ ބެހޭ ާނުކުތ އެއް، ްއޒަތްތެރިާނިޒ މ ބެހޭ

ާދަމް.ާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ 

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ515 

ާނޫްނާާސްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާތުލު ާދަންނަވައިގެެނއް ާައޅުަގނޑު ާނައްތ ލީީކ ާކަރުދ ްސތައް ާހުރި ާމ ކްސްދީފައި
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ާހުރިހާ ާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާދަމްރޮޒަިއނ ާއާ  ާކޮމިޓީގެ ާނައްތ ލީ ާކަރުދ ސްތައް ާުހރި ާމ ސްކްދީފައި އިނގޭތޯ.

ާއެވްރެޖް ާކަރުދ ސްތައް ާހުރި ާމ ކްސްދީފައި ހެދުމަށްފަހުާާމެންބަރުންނަށްވެސް

ާނިންމުމެއްނޫން.ާ ާައމިއްލަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާބުނެ، ާފެންނަކަމަށް ނައްތ ލަން

 520ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.ާ

 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާނުކުތ އެްއކަމަކަށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނިޒ މ ބެހޭ ާަކންތަކަކީ ާމިުއޅޭ ާދިމ ވެގެން  525ައޅުަގނަޑކަްށާާމިހ ރު

ާތެރޭަގިއާ ާމިކޮމިޓީ ާމިއުޅެީނ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިނގޭތޯ. ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް

ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެއްާއެބަުއޅޭކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބައެނގޭާރިޕޯޓްާތައްޔ ުރެވގެންާ

ާމެންބަރަކުާ ާއެއް ާޮކމިޓީގެ ާހަމަގައިމުެވސް ާހިނގިގޮުތަގއި ާމިކަންތައްތައް އަިއއިރު

ާކޮމިޓީެގާޚިޔ ލުތަ ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދަްއކަވަނީ. ާެއވ ހަކަފުުޅ ފ ތުވެގެން

ާރަނގަޅުކަމެއް.ާ ާެއންމެ ާއެއީ ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުން ާޚިޔ ލުތަފ ތުކޮށް  530މެންބަރަކު

ާއެހެންވީމ ،ާ ާއަރުވ ނީ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާއެޢިްއޒަތްތެރި އެފުރުޞަތު

ނޑުމެންާ ާައުޅގަ ާމިވަނީ ާރިޕޯޓް ާއެގޮތަްށާކޮމިޓީގެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކުރިމަތީަގއި. ގެ

ާތަފ ތުވެގެންާ ާޚިޔ ލު ާެއަކމ  ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަމަުކ، ކުރިއަްށގެންދ ނީ.

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާެއއްވެްސ ާައޅުަގނޑު ާަޖވ ބުދެއްވ ކަްށ ާވ ހަކަފުޅަކަށް ދައްކަވ 

 535ހުޅުހެންވޭުރާާމެންބަރަކަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ގެާފުރުޞަތެއްާނ ރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑު

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްގެންދިއުަމށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ 

ާއައިސްާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހެްނވޭރުހުޅު ާމިހ ރަކަށް ާމިދެންނެީވ ާމިވ ހަކަ ނޑު ާައުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ގޮތުާވ ހަަކދެއްެކވުން:މަނިކުާމޫސާ  ާކަންތައް ާނަންފުޅުތަކުގެތެރޭަގިއާމިކޮމިޓީގެ ާފޮނުވ  ާމިތަނަށް ާސަރުކ ރުން ން

ާއެކަމ ބެހޭގޮތުްނާ ާއަުތވެއްެޖއްޔ  ާނަމެއް ާޤަބޫނުވ  ާހިމެނޭބަޔަުކ ާޕ ީޓއަށް  540އިދިކޮޅު

ާއެހިސ ބަށްާ ާނައްތ ލ ، ާމީހ ވެސް ާނައްތ ލ  ާއެއްޗެއް ާހުރިހ  ާހުރި ނެއްތެން

ާމިކޮމިޓީާ ާމިދެންނެވީ.ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެވ ހަކަ ާވަރަްށގިނަާދ ންފެށީމަ ާއެބަތިބި ަގއި

ާހުރެގެްނާ ާރޯދައަށް ާރަމަޟ ންމަހު ާެއކަންޏެއްނޫން ނޑު ާއަޅުގަ މެންބަރުން.

ާއެހެންމީހުންގެާ ާތެދުވެސްކުރަްނއެބަެޖހޭ ާމިަދއްކ ވ ހަކަ އަޅުަގނުޑވެސް
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ާއެހެންާ ާތިއްެބވި ާކޮިމޓީގަިއ ާމިޢިްއޒަތްތެރި ާއެދެން ނުޑ ާއަުޅގަ  545ކުރިމަތީގަިއވެސް.

ާމި ާހަމަ ާއެހެންނޫނީާމެންބަރުން ާވިދ ޅުވ ން. ާވ ހަކަެއއް ާކޮންމެވެސް ާހަމަ ކަމ މެދު

ާމިދަންނަވ ާ ާއަޅުަގނޑު ާދިމ ލަށް. ނޑ އި ާއަޅުގަ ާމިއަްނނަނީ ާަގއިދޮށްެވގެން މީގައި

ާހުރިހާ  ާނަގ ފައި ާމ ކްސްަތއް ާކޮމިޓީތަކުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވ ހަކަައކީ

ާ ާއެބޭފުޅަުކ ާބަލ ފައި ާެއަކން ާހ ޒިރުަގއި ާއަނެްއާމެންބަރުންގެ ާެއްއޗެއް ދެްއވި

ާނޫނޭާ ާަމއްސަލަެއއްެވސް ާއެްއވެސް ާއެނައްތ ލިައސް ާދެްނ ާއެނގިފައި  550ބޭފުޅަކަށް

ާއެވ ަހކަާ ާއެހެންވީމ ، ާހިނގީައކީ. ާއެކަން ާެއގޮތަކަށްނޫޭނ އެީއއަީކއެއް.

ާ ާމީހަކަށް ާބޭނުންވ  ާަބޔަކު ާވަކި ާމިކޮމިޓީގަިއާތިބި 29ާމިދަންނަވ ލަނީ.ާމިސ ލަކަށް

ދިފައިާެދންާކޮމިޓީއަށްާހ ޒިރުކުެރވޭާެއހެންާމީހަކަށްާއަނެއްކ ާާންާމ ކްސ21ާްންާ

މ ކްސްާހަމަނުވ ވަރަށްާދީގެްނާގެންނަންޖެހޭގޮތެއްާބަލ ކަށްާބޭނުން،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

 555ާމ ކްސްދޭއިރުަގއިާމިތިބެނީާއެްނމެންާއެކީަގއި.

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ނުޑާާމެންަބރުާާދ ިއރ ގެާހެްނވޭރުޅުހު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނައްތ ލެވޭނެ. ާބަލ ފައި ާޝީޓްަތްއ ާމ ކްސް ާދީފައި

ާާވ ހަަކދެއްެކވުން:މޫސ މަނިކުާ ާމީގެ ާމިރިޕޯޓްގައި، ާމީހުންކަމަށ9ާާްޤަބޫލެއްނުކުރަމޭ ާޤ ބިލު  560ބޭފުޅުންނަކީވެސް

ާއަޅުަގނޑުމެންާބެލީމޭ.ާ

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކައަކީ.ާާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާާހެްނވޭރުޅުހު  565ާއެއީާއަުޅގަ

ާވ ހަަކދެއްެކވުން:މަނިކުާމޫސާ 

ާ

ާއަފްރ ޝީމްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނޫގފ ރު ާނުކުތ އެްއ، ނިޒ މ ބެހޭ

ާޢަލީ.

ާ570 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ާނުކުތ އެއްާާ.`ާރުާދ އިރ ގެާެމންބަާާއުނގޫފ ރު ާނިޒ މ ބެހޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ 

ާމެންބަރުާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަފްރ ީޝމްާޢަލީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާވ ހަކަދެއްެކވި ާދެންމެ މިނެގީ،

ާމީހ ވެްސާ ާވިދ ޅުވި ާވ ހަަކިއގެތެރޭަގއި ާނައްތ ލ  ާކަރުދ ސްތަްއ  575ވ ހަކަފުުޅގައި

ތ ލ ކަހަލަާވ ހަކަފުޅެްއ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާބިރުގަނޭާއެއީާމީހ ާނައްތ ލުމަކީާމީހާ ނައް

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތަގއިާނިޒ މީާނުކުތ އެްއ. ާމަރ ލުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާައޅުގަ

ާ

ާ

ާވ ހަކަފުޅަާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާދައްަކވ  ާބޭފުޅަުކ ާއެހެން ާއަޅުަގނޑު ާނުކުތ އެއްނޫން.  580ްށާނިޒ މ ބެހޭ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއޮންނ ނީ. ާދަންަނވ ފައި ާނ ރުވ ނެވ ހަކަ ާފުރުޞަތު ޖަވ ބުދެއްވުުމގެ

ާރިޔ ޟްާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު މިހ ރު

ާރަޝީދަށް.

ާ

ާއިލެކްާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާވިލިފުށިާ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ   585ާޝަްނާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާވ ހަަކެދއްކެވުްނ:ާރިޔ ޟްާރަީޝދު ާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކަިއ ާބޭފުޅުން ާމެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ

ފޮނުއްވިާނަންތަކ ބެހޭގޮތުންާަމއްސަލަ،ާމިބޭފުޅުންެގާނަންތަްއާދިރ ސ ކުރިާކޮމިީޓގެާ

ާއެރިޕޯ ާފެނިއްޖެ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާރިޕޯޓް ާހުށަހެޅުނު ާމިކަންާރިޕޯޓް، ާއަދި ޓުން

ާމިއަދުާ ާޚިޔ ލުވެސް ާވިސްނުމ އި ާެމންބަރުންގެ ާކޮމިޓީގެ ދިރ ސ ކުރި

ާޙ ލަތުާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާހިނގައްޖެ. ާއެނިގގެްނ  590އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޙ ލަތުާ ާމެންބަރުންގެ ާއެކޮމިީޓެގ ާހިނގ . ާވިސްނަމ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ހުންނ ނެވަރު

ާފެނި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަުޅަގނުޑާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ާހިނގައްޖެ. ގެން

ާލ ޒިމްކުރ ކަމެްއާ ާމަްއަޗށް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީިއން ދަންނަވ ނީ،

ާމިކަންާ ާހޭދަކޮށް ާމިކަަމށް ާވަގުތުތަކެއް ާގިނަ ާމިހ  ާކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ާކޮންގޮތަކުްނާ ާމި ާކޮށަމުންނޭ. ާމިދަނީ ާައޅުަގނޑުމެން ާމަގުތަެކއް  595ނުކުރެވޭނެ

ާކޮމިީޓއެްއާގަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދަށުންތޯ ާމ އްދ އެްއގެ ާޮކން ާޤ ނޫނުގެ ާނޫނީ ވ އިދުގެ

ާމިގެންދަނީ.ާ ާމިކަންކުރަމުން ާމ ކްސްދީގެން ާމިީމހުންނަށް ާެއކޮމިޓީތަކުން ހަދައިގެން

ާއެހެންވީމ ،ާ ާމަޖިލީހުން. ާދެން ާރުހުން ާއެބަ ާވަޒީރުންނަްށެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ާމިކަހަލަާ ާމިާާއަޅުަގނަޑކަށެއްނުފެނޭ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާހަދަިއގެން، ކޮމިޓީތައް
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ނޑަށްާފަހުންާޖަވ ބުެދއްިވައސްާއެންމެާރަނގަޅު.ާ ާއޮތަސްެވސް،ާއަުޅގަ  600ގަވ އިދުަގއި

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާޮކންމެހެން ާމިގޮތަށް ާވ ހަކަައކީ ާމިުއޅޭ ާދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ާ ާުކރީމ  ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާދީގެން ާމ ކްްސ ާނަންތައް އަޅުަގނޑުމެންެގާފޮނުވަިއގެން

ާމިއަންނަނީ.ާ ާދެބަސްވުމޭ ާހަމަނުޖެހުމ އި ާހައްތ ވެސް ާމިއުފެދެނީ ތެރޭގައި

ާމިކަންާ ާއޮތަސްެވސް ާއެހެން ާގަވ އިދުަގއި ާނުފެނެއޭ ާއަޅުަގނަޑކަށް އެހެންވީމ ،

ާމިދެނީއޭ.ާ ާރުހުން ާވަޒީރުންނަްށވެްސ ާއަުޅަގނޑުމެން ާކުރ ކަށެްއ.  605މިގޮތަށް

ނޑުމެންާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުވ ާނަ ންތަކެއް،ާއަުޅގަ

ާދެމާ  ާރުހުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެމީހަކަށް ާއެިހސ ބުން ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަްށވަންޏ 

ާއިންތިޤ ލީާ ާމުއަްއސަސ ތަކެްއ ާމިނޫން ާިވސްނަންއެބަޖެހޭ ާއަުޅަގނޑުމެން ހިނގ ށޭ.

ނޑުމެްނާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަެކއް، ަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާާމަރުޙަލ ތެރެއިންާއަުޅގަ

ާމިނިވަްނާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނުކުރެވިގެން ާކަންތައްތަެކްއ  610ލ ޒިމްކުރ 

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއކު ާމިއޮތީ. ާމިއަދު ާދަތިވެފައި ާހިންގުމަްށ މުއައްސަސ ަތކެއް

ާއަަޅިއާ ާއެްއޗެހި ާފޮއްޓަށް ާޗުއްޓީއަށްދ ން ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަ، ވިސްނަންޖެހޭ

ާކަމެއްާާތައްޔ ުރވެގެން ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރުގައި ާމިދަނީ. މިހ ރު

ާހިންގުމ ބެހޭގޮތުްނާ ާއަޮތޅުތައް ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ އެބައޮތް

ާއެބައޮްތާ ާމަުރޙަލ ތެރޭގައި ާއިންތިޤ ލީ ާސ ފުކޮށް ާވަރަްށ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ  615މިއޮތީ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން 6003ާާބުނެފައި ާއަޅ7ާާުޖުލައި ާކުރިން ާއިދ ރީާގެ ާޖެހޭ ނޑުމެން ގަ

ާއިންތިޚ ބުކުރުުމެގާ ާކައުންސިލްަތއް ާރަށު ާކައުންިސލްތަކ އި ާއަތޮޅު ދ އިރ ތައް،

ާއެކަމަުކާ ާލ ޒިމްކޮށްފައި. ާމަްއޗަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިުތންގެ ާއެަބއޮތް ކަންތައްތަްއ

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާއެހެންވެމިދެންނެވީ ާނުކުރޭ. ާއަދިވެސް މިކަމެއް

ާނުކުރެވިގެންާކޮށްދޭން ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާމިކަން ާއެބަހުއްޓޭ. ާކަންތައްތަކެއް  620ޖެހޭ

އެބަދެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާވަގުތުަތކެއްާަނގ ލައިާމިކަންާނުކުރެވޭނެގޮތަްށާ

ާައޅުަގނޑަްށާ ާއެްއގޮތަަކށްވެސް ާކުރުމަކީ ާކަންތައް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ މަގުފަހިވ ގޮތަށް

ާޢިއްޒަތް ާމެންބަރުންާފެންނަކަމެއްނޫނޭ. ާނިސްބަތްވ  ާމިކޮމިޓީއަށް ާމެންބަރުން، ތެިރ

ާޝުކުުރއަދ ކުރަްނ.ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާހަމަ ނޑު ާައުޅގަ ާމަސަްއކަތްތަކަށް ކުރެްއވި

ނޑަކަްށާ ާއަުޅގަ ާއޮތްަތނުގައި ާކުރިއަށް ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު  625އެހެންނަމަވެސް

ާފޮނުވަިއގެ ާކޮމިޓީައކަށް ާނަންތައް ާއަންނަ ާމިހެން ާމިމީހުންާނުފެނެއޭ ން
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ާކުރ ކަށެއް.ާމިާމ ކްސްާދިނީމަާމ ކްސްާ ސްކްރީންކޮށްގެްނާމިާމ ކްސްީދގެންާމިކަން

ާމަދުވ ތަންވެްސާ ާމ ކްސް ާމީހ އަށް ާޤ ބިލު ާއެންމެ ާމަދުވެފައި، ާމީހ އަށް ދޭންޖެހޭ

ނޑުމެންނަްށާއެބައ  ާއަުޅގަ ާތަފ ތުގޮތަަކށް ާމިކަހަލަ ާއެހެންީވމ ، ާއަިދ ދެޭއ.

ާފެނިގެންމި ާއޮތްތަނުގަިއާމަންޒަރުތައް ާކުރިއަށް ާއަޅުަގނޑަްށ ާއެހެންވީމ ،  630ދަނީ.

ނަޑކަށެްއާ ާއަުޅގަ ާކުރ ކަށެއް. ާމިކަން ާނުފެނޭ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނަޑކަށެއް

ާބަލަމ ާ ާއޭތި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކިހިެނއްކަމެއް. ާއޮތީ ާމިަކން ާަގވ އިދުަގއި ާއ  ނޭނގެ

ާމިކަން ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާބަލ ފައި ާރައީސް. ާހަމަާާހިނގ  ާނުކުރަން. މިގޮތަށް

ާމިތަނުްނާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފޮނުވީމަ ާނަމެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މަޖިލީހަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމީހަކަށްވަންޏ  ާޤ ބިލު ާއެމީހަކީ ާދޭގޮތަށް ާރުހުން ާހަމަ  635ވަޒީރުންނަށް

ާމ ކްސްދީގެްނާ ާމިދޭގޮތަށް ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ، ާވޯޓުދޭނަން. އެމީހަކަށް

ާމިގޮތަށް.ާމިކަންކުރ ކަމަށްވަ ާއަންނ ނީ ާއަބަުދވެްސ ާއަުޅަގނޑުމެންގެތެޭރގައި ންޏ 

ާމިނިވަންާ ާއެބަޖެހޭ. ާކުަލެވސް ާސިޔ ީސ ާކުރީމަ ާިމގޮަތށް ާމިކަން ާމ ބޮޑަށް މީގެ

ާއެޕ ީޓއިންާ ާބޯލަނބ ގޮތްވެަފއި. ާޕ ޓީއަކަށް ާވަކި ާމިތިބެނީ ާމީހުން މުއައްސަސ ަތކުގެ

ާވައުުދވެސް ާކޮށްދޭނެކަމަށް ާއެކަން ާއެމީހުންނަށްާާބުނ ހ ގޮތަކަށް ާހިސ ބަށް  640ވ 

ާއިތުރުވެސްމިަވނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާ ާމ ކްސް ާމި ާހީަވނީ ާއަޅުަގނޑަށް ދިޔައިމަހެން

ާމެންބަރުންގެާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސުވ ލުއުފެދޭކަެމއް. ާހިތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކޮންކަހަލަާ ާހިތުގައި ާރައްޔިތުންެގ ާދިވެހި ާުއފެދެންޏ  ާސުވ ލު ާމިގޮތަށް ހިތުގައި

ލުތަެކއްތޯާމިކަހަލަާކަންތަކ ދޭތެރޭާއުފެދިގެންދ ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއީާސުވ 

 645ާވަރަށްބޮޑަށްާިވސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާރަމަޟ ންާމަސްާފެށިގެން...

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ

ާހަމަެވއްޖެ.ާވަގުތުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާާވިލިފުށި
 650ާވުްނ:ވ ހަަކެދއްކެާރިޔ ޟްާރަީޝދު

ާ

ާކޮްނާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ ާނޫނީ ާަގވ އިދަކުން ާކޮން ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި އ ދެ،

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާުސވ ލުކުރެްއވީމަ ާއެހެން ާގެންދަނީ، ާމިކޮމިޓީއަކަްށ ޤ ނޫނަކުންތޯ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާޢަމަލުކުރަމުންމިގެންދ  ާމިހ ރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަނ736ާާަދަންނަވަން.
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ާއުތުުރާ ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދަށުން.  655މ އްދ ގެ

ާއިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ދ 

ާ

ާާދ އިރ ގެާާކުޅުުދއްފުށީާއުުތރު ާކޮމިަޝންއަށް ާމިއިލެކްޝަން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުނ9ާާްޝުކުރިއްޔ 

ާމިކަމ ބެހޭގޮތުންާާސާ ޢަްބދުލްޣަފޫރުާމޫާމެންަބރުާ ާއަޅުަގނަޑކީވެްސ.ާމިކޮމިޓީގައި ާމީހެއް ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީަގއި ާހޮވުމުގެ

 660ބަހުސްކުރެވިާއަދިާުސވ ލުކުެރވެމުންާދިޔައިުރގައިާއެްއވެްސަކހަލަާޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެއްާާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ގޮުތަގއިާޅުންާޤަބޫލުކުރެްއވިހަމަާހުރިހ ާބޭފުބޭުފޅުންނަކ9ާާީކަެމއްނެތް.ާމިާއެްއވެސް

ވަރުެގާތިންާބޭފުޅުން.ާދެންާމިކަންާވަންޖެހޭާާފެންމިއީާއިެލކްޝަންާކޮމިޝަނަށްާހޮ

ާދަށްވެފަިއ.ާ ާމިއޮތީ ާމ ްކސް ާއެއްބޭފުެޅްއގެ ާަވރަށްބޮޑަށް ާނަތީޖ އައިއިުރގަ ނިމިގެން

ާދިނުމުންާ ާހަދ ފައި ާޝީޓްތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފަހުން ާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ާބޭފުޅު ާއެހެރީާބައެއް ާބަދަލުކޮށްފައި ނަޑއެިޅގެްނ ާކަ ާމ ކްސް ާބެލުަމށްފަހު ާޓޯޓަލް  665ން

ާގޮތެްއާ އިނގޭތޯ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާމިމ ކްސްާދިންާޝީޓްަތއްާނައްތ ެލވޭނެާެއްއވެސް

ާވަިކާ ނަޑއެިޅގެން ާމިކަ ާއެހެންވީމަ، ާނުނިންމެނީހެއް. ާމިމައްސަލަ ނޯންނ ނެ

ނުހޮވުުމގެާނިަޔތުގަިއާހިންގ ފައިާއޮްތާާބޭފުޅަކަށްާމީަގއިާއަމ ޒުކޮްށާެއބޭފުޅ ާމިއަށް

ާެއއްވެްސާ ާތެރޭގައި ާކޮމިޓީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ. ާއިނޭގތޯ ާއޮުޅވ ލުމެއް ވަރަށްބޮޑު

ާޤަބޫލުކުީރާ ާއިންޓަިއވިުއަގވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާހަަމ ާނެތް.  670ޚިޔ ލުތަފަތުވުމެއް

ާބޭ ާއެކަށީގެންވ  ާމިކަމަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާމި ާރަޢީފަކީ ާޙަސަން ފުޅެްއކަން.ާމިބޭފުޅ ،

ާމިއެއްޗެހިާ ާމިހިރީ ާނަތީޖ އައިއިުރ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފަހުން ނަމަވެސް،

ާއިލެކްޝަްނާ ާމި ާވިސްނަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިައދު ާބަދަލުވެަފއި. ވަރަށްބޮޑަށް

ާއެމީހަކަްށާ ާބޭފުޅެްއވެއްިޖއްޔ  ާޤ ބިލު ާއެކަމަށް ާބޭފުޅުންނަކީ ާހޮވ  ކޮމިޝަނަށް

ާސަމ ލު ާދޭންވ  ާޚިޔ ލެްއގަާއެކަމަކުން ާަވކި ާވިސްނުެމއްަގއި ާވަކި ާދޭންޖެހޭނެ.  675ކަްނ

ާފެއިލްކޮށްލ ކަށް.ާ ާއޭގެން ާއެމީހ  ާނުޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހީކޮށް ހުންނ ނެމީހެއްކަމަށް

ާސިޔ ސީާ ާިވސްނުމުގައި ާސިޔ ސީ ާމިފެންނަނީ ާައޅުަގނޑުމެންނަްށ އެކަމަުކ،

ާޖައް ާކުލަެއއް ާވަކި ާހުށަހެޅީތީ ާޕ ޓީައކުން ާވަކި ާމަޖިލީހުގެާފިކުރުގައި ާއޭތި ސ ފައި

ތަޅުމުންވެސްާބޭރުކުރުމަށްާމަސައްކަތްކުރ ތަން.ާމިއީތޯާއިްނޞ ފަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެްނާ

ާޤ ބިލުާ ާކަމަށް ާިކޔަަވިއގެްނތިބި ާޤައުމުގައި ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  680އަބަދުވެސް

ާދިނުމަށް.ާ ާޤައުމުގައި ާމަޤ މު ާޙައްޤުވ  ާއެމީހުންނަށް ާމީހުންނަށް އެކަީށގެންވ 
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ާނަމަވެސް ާވިސްނުުމގަިއާ، ާސިޔ ސީ ާމިފެންނަނީ ާމިމަޖިލީހުންވެސް ނޑުމެން އަުޅގަ

ސިޔ ސީާފިކުރުަގއިާވަކިާޕ ީޓއަކުންާހުށަހެޅީމަާނޫނީާވަކިާމީހަކުާހުށަހެޅީމަާއެމީހާ 

މިކަމުންާބަރީޢަކުރ ތަން.ާއެއްެވސްކަހަލަާޝަރުޢީގޮތުންާމީނަގެާމައްޗަށްާދަުޢވ ެއްއާ

ާޙަސަން ާއަެނއްކ  ާނެތް. ާދުަވސްވަންދެްނާާކުރެވިފަިއ ާވަރަްށގިނަ  685ރަޢީފަކީ

އެންޖީއޯތަުކގަޔ އެްއކޮށްާމިާއިލެކްޝަންާދ އިރ ަގއިާމަސައްަކތްކޮށްފައިހުރިާބޭފުޅެއް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތެއްާސ ފުކޮށްާމިހުރިހ ާބޭފުޅުންގެާޚިޔ ލ އިާފިކުރުާ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން، ާބެލީމު. ާރަޢީފަކީާމީގައި ާޙަސަން އި

ާޤ ބިލުާ ާވަރަށް ާފެންވަރުގެ ާމިކަންކުރެވޭ ާތަޢުލީމުހުރި ާއެކަީށގެްނވ  ާވަރަށް މިކަމަށް

 690ާބޭފުޅެއް.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާމެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދ ންދޫ ާނުކުތ އެްއ ާނިޒ މ ބެހޭ ބަރުާޝުކުރިއްޔ .

ާމުޙަންމަދުާރިޔ ޟް.ާ

ާ

 695ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނޑުާވަރަށްާކަންޮބޑުވޭމިާރިޕޯޓ ާުގޅިގެންާާދ ންދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާކޮމިޓީެގާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޟްާ ާނައްތ ލީ ާލިޔެކިޔުންަތއް ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާމުޤައްިރރު ާކޮމިޓީގެ ާމުޤައްރިރު،

ާމެންބަރަުކާާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާެއކޮމިޓީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެދިގެންޭނ. އަޣްލަބިއްޔަތުން

ާކުެރވެންވ ނީ.ާ ާއެކަން ާނިމުނީމައޭ ާމިކަން ާވިދ ުޅވީ  700ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމިއުޅެނީ. ާކަމެއް ާމަކަރުހެދުމުގެ ާޮއޅުވ ލުމ އި ާވަރަށްބޮޑު އެހެންވީމަ،

ާކަންބޮޑުާ ާވަރަށް ާމިކަްނާއަޅުަގނުޑ ާނުފެނޭ ާައޅުަގނޑަކަށް ާއެހެންވީަމ، ާމިކަމ . ޭވ

ާެއކިާ ާތިއްެބވި ާހޯދަން.ާކޮމިޓީގައި ާކޮެޅއް ާކޮންމެވެސް ާމިކަމަށް ާގެންދ ކަށް ކުރިއަށް

ާބޭފުޅުންާއެކިާވ ހަކަާއެދަްއކަީނ.ާ

ާ705 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ
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ާޢިއްޒަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުކުތ އެްއކަމަކަށް ާޤަބޫލުކުެރވޭކަށްާނިޒ މ ބެހޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާމެންބަރު ތްތެރި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ ާގަލޮޅު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެޭހ ާއަޅުަގނޑު  710ނެތް.

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިއެދުީނާާޝުކުރިއްޔ   715ާނުކުތ އަކަށް

ާޢިއްޒަތްތެިރާާއަްޙމަދުާަމޚްލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެތިން ާމިތ ނގައި މިހ ރު

ާއަޅަމުންގެންދ ތީާ ާިއލްޒ މު ާބޮޑު ާވަރަށް ާބޮލުގައި ާއ ދަމްެގ ާރޮޒައިނ  މެންބަރު

ާރަނގަޅަ ާމިހ ރު ާއެަކން ާބޭނުން ާހަމަ ާދެަރާއަޅުަގނޑު ާވަރަށް ާމިއީ ާސ ފުވ ން. ށް

ާއެވިދ ޅުީވ.ާ ާމިހ ރު ާދެބޭފުޅަުކ ާތިއްބެވިތަނުން ާމިކޮމިޓީަގިއ މައްސަލަެއއް.

 720އެހެންވީމަ،ާދެންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާމިކަމ ާދޭތެރޭގައިާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާައޅުަގނުޑާ

ާ.ާބޭނުންާބަލ ލަންާއިނގޭތޯ.ާމިއީާވަރަށްާހިތ މަވެރިާވ ހަަކއެއްާމިތ ާމިދެކެވެނީ

ާ

ާ

ާދ އިރ ެގާނިޒ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލަތްދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތް. ާޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ާނުކުތ އެްއކަމަށް މ ބެހޭ

 725ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަްނ.ާ

ާ

ާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާމިަކހަލަ ާމީގެކުރީަގިއވެސް ާރަީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޝަންތަކަށްާާ`.

ާބޭފުޅުްނާާއަްޙމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޕ ޓީތަކުގެ ާަބއެއް ނޑުމެންވ ނެ ާައޅުގަ ާހޮވ އިުރގައި ބޭފުޅުން

ާއަދިާ ާދޭވ ހަކަ ާމ ކްސް ާމ ދަށް ާބޭނުންނުވެގެން ާހޮވަން ާބޭފުޅުން އެކޮމިޝަންތަކަށް

ާ ާލިބޭނެގޮތަކަށް ާމިމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޝީޓްތައް  730އިދ ރީާއެމ ކްސްދޭ

ނޑުމެންާ ާއަޅުގަ ާއެތައްފަހަރެއްގެަމތީން ާތަފ ތު ާއިންިތޒ މްކޮށްދިނުމަށް ކަންތައްތައް

ާމިބޭފުޅުންާ ާކަމަކީ ާމިދިމ ވި ާމިހ ރު ާއޮްއވ  ާއެެހން ާދަންނަވ ފައި. އޮންނ ނެ

ާސ ފުކޮށްލަންާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެނައްތ ލީ. ާބޭފުޅުން ާކޮމިޓީގެ ާމިހޮވުނު ހޮއްެވވުމަށް

ޓީގެާޔައުމިްއޔ ަގއިާއެބައޮތްތޯާމިަކރުދ ސްތައްާނައްތ ލުމަށްާބޭނުން،ާމިދެންނެވިާކޮމި

ާއެަބއޮތްތޯ.ާ ާއެކޮމިޓީެގ ާނިންމުމެއް ާއެފަދަ ާޔައުިމއްޔ ކުެރވިަފއި.  735އެްއވެސް
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ާސ ފުކޮށްާ ާވަރަށް ާކަންތައްތަކަކީ ާމިފަދަ ާދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ދެވަނަކަމަކީ

ާއެނގެންޖެހޭނެ ާދިވެހިރައްޔިުތންނަށްވެސް ާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުމެން .

ާކުރ ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޖަވ ބުދ ރީވ ން ާދ އިރ ތަކަށް ާހޮވުނު އަޅުަގނޑުމެން

ާމިދެންނެިވާ ާއެނަްއތ ލ ފައިވ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާީވއިރު މަސައްކަތްތަކަށް.

ާކުެރިވާ ާޔައުމިއްޔ  ނަޑއެޅިެގން ާކަ ާނައްތ ލުމަކީ ާނައްތ ލ ފަިއވ   740މ ކްޝީޓްތައް

ާފ ސްނު ާޢަމަލެކޭ.ާކޮމިޓީން ާކޮށްފަިއވ  ާޚިލ ފަށް ާއުސޫލުަތކ ިއ ާމިމަޖިލީހުގެ ވ ނަމަ

އެހެންކަމ އެުކ،ާައޅުަގނޑުާުހށަހަޅަންާމިރިޕޯޓްާބަލައިނުގަނެާއަނބުރ ާފޮނުވ ލުމަށްާ

އެއްާހުށަހެޅުންާނުވަތަާމިކޮިމޓީާއުވ ލުމަށް.ާއުވ ލ ާއަލުންާއ ާކޮމިޓީެއއްާނެގުމަށް.ާ

ާ ާއެަޔއުމިްއޔ  ާކުެރވި ާސ ފުކުރަންާޔައުމިްއޔ  ާބޭނުން، ާބަލަން ނޑުމެން އަުޅގަ

 745ބޭނުން،ާކޮމިޓީގެާއަޣްލަބިއްޔަުތންާއެބައޮތްތޯާފ ސްކޮށްފައިާއެޕޭޕަރުތައްާނައްތ ލަން.ާ

ާއެހެންނޫންނަމަާމިކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާމިކަމަށްާޒިންމ ވ ންޖެހޭނެ.

ާ

ާވ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާެމންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި.ާޝުކުރިއްޔ . ާދެހުަށހެޅުމެއް ހަކަފުުޅގައި

ާފުރުޞަތުާ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާދެހުށަހެޅުންތޯ. ާވަކި އެއީ

 750ާމިއަރުވަނީާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޒުބެއިރަށް.

ާ

ާއިލެާމެްނބަރުާާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާކޮމިޝަނަށްާ`. ާްކޝަންސް

ާަޢއްޔަންކުެރއްވުމަށްާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާނަންތަކުގެާތެރޭަގއިާވ ހަކަެދއްކެުވން:ާމުޙަްނމަދުާުޒެބއިރު

ާެއއްެޗްއާާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބެހޭގޮތުން ާފ ރޫޤ އި ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ހިމެނޭ

ާއ  ާހިފ ނަން. ާބޭނުން ާމިފުރުޞަތުގެ ާފ ރޫޤަކީާދަންނަވ ލަން ާމުޙަންމަދު  755ދެ،

ާސަރުކ ރަށްާ ާބޭފުޅެއް. ާުއޅުުނ ާޚިދުމަތުގައި ާަސރުކ ރުގެ ނޑު ާއަުޅގަ އެބޭފުޅަކ އެކު

ާވަރަްށާ ާމަސައްކަތަށް ާފ ހަަގކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭފުޅެްއކަން ާއިޚްލ ޞްތެިރ ވަރަށް

ާބޭފުެޅއްކަންާ ާމިޒ ޖެއްގެ ާހިތްހެޔޮ ާފ ހަގަކުރަން. ާައޅުަގނޑު ާބޭފުޅެއްކަން ާތެދުވެރި

ާބަލ ލ އިުރާ ާމަސައްކަތަށް ާމިކުރ  ާކޮމިޓީން ާއ ދެ، ާފ ހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމ ްކސްއަށް ާދެއްވ ފައިމިވ  ާފ ރޫޤަށް ާމުޙަންމަދު  760އަލްފ ޟިލް

ނޑުާދަންނަާ އައްސަރިބަހ ާސ ބަްސާދަންނަވަން.ާއ ެދ،ާއަެނއްާދެނަމަކީާއެހ ާއަުޅގަ

ާ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާނުވ ތީ ާހިމެނޭާދެނަންކަމަށް ާތެރޭަގއި ާތިންނަމުގެ މި
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ާމިކޮމިޓީންާ ާފ ރޫޤަށް ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާއ ދެ ާނަމަށް، ާމިދަންނަ އަޅުަގނޑު

ާމަޤ މަކަށްާ ާމިފަދަ ާެއގޮުތން ާމ ކްްސއެޭކ. ާއެަކށީގެންވ  ާމ ކްްސއަކީ ދެއްވ ފަިއވ 

ާބޭބޭފުޅު ާފ ރޫޤްފަދަ ާމުޙަންމަދު ާޢައްޔަންކުރ ކަމަށްވ ނަމަ ާފަރ ތެއް  765ންާއިތުބ ރުހުރި

ާޤައުމަްށާ ާދިވެހި ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ނުޑމެން ާއަުޅގަ ޢައްޔަންކުރުމަީކ

ާމ ކްސްދެްއވ ފަިއާ ާކޮންެމޮގތަކަށް ާކޮމިޓީން ާއ ެދ، ާކުިރއެރުމެކޭ. ާބޮޑު ލިބިގެންދ ނެ

ާިމމަޖިލީ ާވީނަމަވެސް ާވޯޓުއޮތްކަމުަގއި ާއައިްސ ާތަޅުމަށް ާއެމީހަކަްށާާހުގެ ދީ

ާއެބައޮތް ާޖ ަގ ާލިބުމުގެ ާދޭތެޭރގަިއާއެފުރުޞަތު ާމ ކްސްއަކ  ާލިޭބ ާއެގޮތުން .

ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާނުިވސްނަން. ާމ ކްސްތައަޅުަގނޑު ާދެއްވ ފަިއވ   770ކަްށާކޮމިޓީން

ާތ އީުދކުރެޭވާ ާމަަސއްކަތައް ާކުރައްވ ަފއިވ  ާކޮމިޓީން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ބަލ އިރު

ާބޭފުޅުންާ ާހުރިހ  ާފ ރޫޤަށް ާމުޙަންމަދު ާއެގޮުތން، ާދަންނަވަން. ވ ހަކަ

ާވ ހަަކާތ  ާދަންނަވ  ާއަިރހުން ާމެންބަރުންގެ ާހުރިހ  ނޑު ާއަުޅގަ އީދުކޮށްދެްއވުންއެދި

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .
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ާމީހެއް.ާވައިަކރަދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާހިމެނޭ ާމިކޮމިޓިގައި ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަޅުަގނަޑކީ ާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ 

ާމުޤައްާާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާކޮމިޓީންކޮމިޓީގެ ާމިއޮތީ ާމިރިޕޯޓްގައި ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި އައްަޝއިޚްާާރިރު

ާވ ހަކަ.ާ ާނިންމެވި ާހޮވުމަށް ާފ ރޫޤް ާމުޙަންމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާޔޫޞުފްއ އި ޝުޢައިބް

ާދެވަަނާ ާރިޕޯޓްގައި ާއެބައޮްތ ާމިއޮންނަނީ ާއެރިޯޕޓްގައި ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

%ާ ާބަލ ނ10ާީޞަފްހ ގައި ާދެފ ާކަމަށޭ ާމ ކްސްއަކީ. ާލިބިފައިހުރިާސް ާމ ކްސް  780ން

ާކަންނޭނެގާ ާެއއުސޫލުން ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ގޮތް

ާަހއިސިްއޔަތުންާ ާީމހެއްގެ ާއިން ާމިކޮމިޓީގައި ާދެން ާެއވިދ ުޅވަނީ. ނަޑއެީޅއޭ ކަ

ާ ާދަންަނވަން ާމުަޤއްއަޅުަގނުޑވެސް ާހަމަެއކަނިާނިންމުމެއްާނޫންާިޢއްޒަތްތެރި ރިރުގެ

ާމ ކް ާނައްތ ލ ށޭ.ާެއއީާޝީޓްތަާާސްއެ ާއޭތި ާބުނިން ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާނައްތ ުލމަކީ އް

ާ ާެދއްވ ފައި ާމ ކްސް ާބޭފުޅުން ާވަބައެއް ާޙަސަްނާނިކުމެގެން  785ަޑއިގެންދިަޔއީ.ާއެުދވަހު

ާސަ ާދަށުން. ާވަރަށް ާދިނީ ާއަޅުަގނުޑެވސް ާމ ކްސް ާހުރެގެންާބަރައީފަށް ބުތަކެއް

ނޑުާބޭނުމެއްާނެތީްނާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހުރިހ ާަސބަބެއްާމިތ ާދަންނަ ވ ކަށްާއަުޅގަ

ާޢިްއޒަްތތެ ާދ އިރ ގެ ާދެވަނަާހުޅުހެންވޭރު ާތިމަންނަމެން ާވިދ ޅުިވ ާމެންބަރުވެސް ރި

ާބޭނުންވ ާ ާބަލަން ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާދެންނެވީވެސް ާއެބޭފުޅ އަށް ދުވަހަކަށް
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ާމ ކްސްދިންާ ާދަށުން ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމ ، ާހުރެގެންނޭ.  790ކަންތައްތަެކއް

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާބޭފުޅެ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާކުޅުދުއްފުށީ ާއަޚް ާއަުޅަގނުޑގެ އް.

ާެއީއާ ާހޮވަން. ާރައީފްވެސް ާޙަސަން ާނިންމިއޭ ާކޮމިޓީން ާވިދ ޅުެވއްޖެ މޫސ 

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާނިންމަން. ާއެހެނެއްނުެއއް ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ އިތުރުފުޅެއް.

ާއެމީހަކަ ާދިނީ ާމ ކްސް ާސުވ ުލކޮށްފަިއ ާމ ކްސްއެއްާއެންމެންވެސް ާފެންނަ ށް

ާޕ ސްކުރައްަވިއގެންާ ާޝީޓް ާމ ކްސް ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާދެން ާދިނީ.  795އަޅުަގނޑުމެން

ާނުކުަރއްވަާކަން ާދިީނާތައްތަެކއް ާމ ކްްސ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. އެޭކ

ާވަރަްށާ ާދިނީ ާރައީފަށް ާޙަސަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމ ކްްސއެއް. ާފެންނަ އަޅުަގނޑަްށ

ާމީގެ ާެއއީ ާމ ކްސްާާދަށްކޮށް. ާމި ާނޯންނ ނެ ާއެްއވެްސކަމެއް ެއއްވެްސާއޮުޅވ ލުމެއް

ާނޫން.ާ ާގެންނ ކަށެއް ާބަދަލުތަކެއް ާއެއަށް ާކޮންމެހެން ާނައްތ ލީތީ ޝީޓް

ާވިދ ޅުިވާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ެގ ާހުުޅހެންވޭރު ާމިހިރީ  800އަޅުަގނުޑވެސް

ާގެއްލުވ ލ  ާރޯދަ ާކޮންމެހެން ނޑުވެސް ާއަޅުގަ ާރޯދައަށް. ާދޮގުަތކެްއާފަދައިން ކަށް

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަަކާދަންނަވ ލީ ާނޫން. ާބޭނުމެއް ހަދ ކަށްވެސް

ާބަލ އިުރާ ާދިންގޮތަށް ާމ ކްްސ ާައޅުަގނޑު ާޤ ިއމްވެސް ާރިޕޯޓްގައި ފެންނަގޮތަށް

ާހަމައެންމެާ ާއެީއ ާހުރުން ާފެންނަންހުރި ާމ ކްސް ާީމގަިއ ާހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ

ނުޑެވސްާފުދޭވަރަކަށްާމަތީންާއެކަީށގެންވ ާގޮތައްހެ  805ންާމިހިރީ.ާއެއީާސަބަބަކީާއަުޅގަ

ާބޭފުޅުމ  ާދިން ާދަށުންާކްސް ާވަރަށް ާއެބަހުރި. ާމީގައި ާމަތީން ާފުދޭވަރަކަށް ންނަށް

ާލިބިފައި.ާ ާމ ކްްސ ާމީަގއި ާދަށުން ާވަރަްށ ާއެބަހުރި ާބޭފުޅަކަށް ާދިން އަޅުަގނުޑ

ާޮއޅުވ ލުެމއް ާީމގަިއ ާހީލަތެއްާާއެހެންވީމ ، ާެއްއވެސްގޮަތކަށްާއޮތްާމަކަެރއް ެހނެއް

ާަޔޤީން ނޑު ާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްނެތްކަން ާތިހުރިހ  ާއަރުވަން ތެރިާކަން

 810ާމެންބަރުންނަށްވެސް.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާފުރަތަމައިނުންާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާރަމްޟ ންމަހުގައި ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ 

ާޟ ންާތަހުނިޔާ ފުރުޞަތުަގއިާއެންމެފުރަތަމަާރަމަކ ލަންާލިބޭާމިާރަނުގެާވ ހަކަދައްާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

ާރަމަާާާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާިކޔ ނަން. ާފުރަތަމަާާންޟ އަޅުަގނޑު ާގ ތްަގނޑަކަށް ާމިކިޔަނީ މުބ ރަކު

ާވަރަކުންާ ާލިބުނު ާަވުގތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާނިމޭކޮޅުގައި.  815ހަފްތ ގެ

ާމިފުރުޞަތުގަާ ާކުކިޔ ނެކަން ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިީއ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ރިއަްށާއި
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ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމިކޮމިީޓގައި ާވ ހަކަދެއްެކިވާާވ ހަކަދެްއކެވި ާކުރިން ާބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓ 

ާރިޕޯޓްތަކު ާހުށަހެޅެމުންދ  ާމިތަނަށް ާމީގެކުރިން ާއަިދ ާވ ހަކަޔ އި ގެާބޭފުޅުންގެ

ާޞައްޙަ ާއެހެން ާހުންަނ ާޭއގައި ާރަނގަޅަނޫންކަާޞައްޙަކަމ އި ާވަރަށް ށްާްނ

ާދުވަސްވަެރއް ާބައިވެިރވެނުނީވެސްާސ ބިތުވަމުންދ  ާިމ ާމިމަޖިލީހުގައި  820ާ.އަޅުަގނޑަށް

ާމިމަކަރުވެރިާ ާއެދެުމންދިޔަ ާބޭފުޅުން ާވަރަށްގިނަ ާތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއަުޅަގނޑުާ ާފޮނުވަިއާދެއްވ ށޭ. ާބަލައިލުމަށް ާަހމަލޮލަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ޝީޓްތައް

ކުރިންާެއާެއއްޗެހިތަްއާހުށަހެޅޭނެކަމަށް.ާއެހެންނަމަެވސް،ާއަދިވެްސާމިދަނީާއުންމީދު

ާދަނީ.ާ ާކޯޅެމުން ާއަނެއްަބޔަކަށް ާއެއްަބޔަކު ާކޯޅޭހެން ާުބޅ  ާއެތެރޭަގއި ާމިތ  ހުށަނޭޅި

ާމިގޮތަށްާ ާވަދެ ާިމތަނަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާކިޔ ފައި ާކޮށްދޭނަމޭ ާކަމެއް  825ރައްޔިތުންނަށް

ާކަމެްއާކުރިއަކަށްާުނގެންދެވޭނެ.....ކަންތައްތައްާކުރުމުންާއެ

ާ

ާނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޙްމަދުާާ،ނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ގަޮލުޅ

ާމަޚްލޫފް.ާ

ާ830 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާދެާގަލޮޅުާދެުކނުާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމަނިކުފ ނ އި ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާދެއްތޯ ާނ ޒިމް ާބޭފުޅުނ6ާާްން

ާއަލުންާާއަްޙމަދުާަމޚްލޫފްާވ ހަަކދެއްެކވުްނ: ާވޯޓު ާއިންތިޚ ބުކުރުަމށްލީ ާަރއީސްކަމަށް ާނ އިބު ރައީސްކަމ އި

ާލިބިދ ނެތޯާ ާބޭނުންވ ތީ ާބަލ ލަން ާެއއްޗެހި ާޝީޓު ާނަތީޖ   835އަޅުަގނޑުމެްނވެސް

ާނައްތ ލ ފައިވީމަ.ސ ފުކޮށްލަން.ާ

ާ

ާ

ާދެކުނުާާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއް ާމައްޗަންޮގޅި ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްނޫން.ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާައޅުަގނޑު

 840ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާއެާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާފެން ާއެހޫނު ާދެން ާކެޭކނެ. ާއެްއޗެހިތަެކއް ާޮކންމެވެސް ާކެކޭނެާާއްޗަކަށްލީމަ

ާއެހެންކަމުން،ާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ ާއަރ ނެ. ާޖަހ ފައި ާބޮކި ާބޮކި ާކެކިގެން ާދެން ާެކކޭނެ ާއެްއޗެހިތައް
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ާމެންބަރުާާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލަތްދޫ ނޑު ާައޅުގަ ާކަމެއްނެތް. ާކުރ ނެ އެީއކީ

ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅި ާޞައްޙަތ އީދުކުާޙަމްޒ  ާމި ާޙ ުލަގއި  845ނޫންާާރ 

ގޮތެްއގަިއކަމަށްާައޅުަގނުޑެވސްާޤަބޫލުކުރަން.ާެއއީާދެާޭބފުޅުންާކޮމިޓީަގއިާހިމެނޭާ

ާބޭފުޅެްއކަމަށ6ާާް ާނުވ  ާނިސްބަްތ ާޕ ީޓއަކަށް ާއެްއވެސް ާބޭފުޅަކީ ާެއއް ބޭފުޅުން.

ާއޮްތގޮތުން. ާލިބިފައި ާޚަބަރު ާސަރުކ ުރާއަާއަޅުަގނޑަްށ ާމި ާޭބފުޅަކީ ނެްއ

ާނިސްބަތްވ ހިނގަމު ާޕ ޓީއަށް ާގްާންދ  ާޕ ލިމަންޓްރީ ނޑުމެންގެ ާަރއީްސާއަުޅގަ ރޫޕްގެ

ާބޭފުޅަީކާ ާއަނެއް ާހިމެނޭ ާކޮމިީޓގައި ާވ ހަކަދެްއކި ާއަނެްއކޮުޅން ާއޭގެ  850މޫސ މަނިކު.

ާ ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާބޭފުޅެއް. ާނިސްބަތްވ  ބޭފުޅުންެގ9ާާޑީ.އ ރް.ީޕއަށް

ާފެނު ާފެންނަ ާައޅުަގނޑަށް ާަޞއްޙަމުގައަޣްލަބިއްޔަތުްނވެސް ާމިއޮީތާމިކޮމިޓީއަކީ ާއި

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާއެބައޮތް. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާސ ިބތުކުރެވެން ާނޫންކަން ކޮމިޓީއެއް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެއްެޗއް ާފެންނަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޙަމްޒ .. ާފެންނަނީ އަޅުަގނޑަށް

 855ާދަންނަވ ...

ާ

هللاާއިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ ާ،ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް.

ާ

 860ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

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

ާކޮމިޓީއަކަާޢަްބދުްއރަީޙމްާهللاާމެންަބރުާޢަްބދު ާހުށަހަޅައިގެން ާކޮމިޓީއެއް ާއަދިާމަޖިލީހުން ާހުށަހަޅައިގެން ާނަންތަްއ ާްށ

ާއެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާވަނިކޮށް ާނަގ ަފއި ާކޮމިޓީއެއް ާވޯޓުދީގެން ާމެންބަރުންތަކެއް ކޮމިީޓއަީކާގިނަ

ާކޮމިޓީއެްއގޮުތގައިާޞައްޙަ ާގެނައިާާނޫން ާނިންމައިގެން ާކޮމިޓީން ާއެ  865އަދި

ާއެއްޗެާ ާޞައްޙަޫނން ާއެއީ ާރިޕޯޓް ާހުަށހަޅ  ާކޮމިޓީން ާމިތ ާމަސައްކަުތގައި އްކަމަށް

ާމިއޮންނަނީާ ާމީގައި ާހިއެއްުނވޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ވ ހަކަދެެކވެމުންދ ތީވެ

ާދޫކޮށްލުންާ ާމިކަން ާނުވަތަ ާބަލައިގަތުން ާރިޕޯޓް ާމި ާމިއޮންނަނީ އެޖެންޑ ަގއިެވސް

ާުނކިޔޭނެކަްނާ ާއެްއޗެކޭ ާޞައްޙަނޫން ާމިއީ ާެއހެންވީމަ، ާއަތްމަތީަގއި. މެންބަރުންގެ

 870ާކުރެވޭާައޅުަގނޑަށް.ޤަބޫލުވެާެއީއާނިޒ މީާނުކުތ އެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންވ ތީާ
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ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަޅުަގނޑު ާނުކުތ އެްއކަމަށް ާޞައްަޙާޤަބޫލުާނިޒ މ ބެހޭ ާކޮމިޓީއަީކ ާމި ކުރަން.

ާއެހެންވީމަ،ާ ާޮކމިޓީއެއް. ާޢައްޔަންކުަރއްވ ަފއިވ  ާމަޖިލީހުން ާެއއީ ކޮމިޓީއެއް.

ާމެންބަ ނުޑާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާއެހެްނނޫންކަމަށް ާބޭނުންފުޅުިވ ާވިދ ޅުވަން  875ރު

ާދ އިރ ގެާޤަބޫލު ާދެކުނު ާމައްޗަްނގޮޅި ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރުާާކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި

ާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާކޮާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ގެާ ާރަނގަޅު. ާކޮމިޓީ ާގުުޑގުޑ ާރަނގަޅު ާކޮމިޓީއަކީ ާރިޕޯޓް. ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމިޓީން

 880ާއެްއޗެއްނޫން.ާއެތަނަށްާވަންަނާއިންސ ނުންގެާފަރ ތުންާކުށްތައްވެސްާކުެރވޭނީ.ާެއާާމެންަބރުާުމޙަންަމދުާރަީޝދުާ

ާއެހެްނވެާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާކުެރވެމުންދ ތީވެ ާކުށްތަްއ ާއެ ާފަރ ތުން ާއިންސ ނުންެގ ކުށްތައްކުރ 

ހުށަހަޅ ފައިވ ާރިޕޯޓަކީާނުބައިާރިޕޯޓެއްކަމަށްާބުނ ާބުނުމުގައިާކޮމިޓީވެްސާާކޮމިޓީން

ާނ ހ ާ ާދައްކަން ާެއވ ހަކަ ާއެހެންވީަމ، ާމަްއސަލައެއްނޫން. ާއެއީ ާބުނެވިދ ނެ. ނުބައޭ

ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުުރކޮށްލ ނަން.ާ

ާ885 

ާޝުކުރިްއޔ ާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއަޅުާ`. ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާހީވަީނާިޢއްޒަތްތެރި ާަގނޑަށް

ާކަންތައްތަްއާާޢަީޒޒްާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާޢަބްދުލް ާނިންމ  ާއެތަނުން ާކަމަށްވިޔަސް ާމަޖިލީހަކުން ާކޮމިޓީއަކުންކަމަްށވިޔަސް

ާާހަކަެދއްެކވުން:ވ  ާގޮތަށްކަމަށް ާރުހޭ ާއެންމެން ާގޯހެއް.ާޤަބޫލުނިމޭނީ ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެީއ ކުރުމަކީ

ާނު ާގޮތަކަްށވެސް ާބޭނުންހ  ާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑު ާއެހެން ާއަދި ާހިނގައިދ ނެ. ނިމި

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާހިނގައިދ ނެ. ާނުނިމި ާގޮތަްށެވސް  890އެދިަވޑަިއގަންނަވ 

ާއަޙްލ ީޤާ ާެގންގުޅެންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަބ ވުމަކީ ާއަޣްލަބިއްޔަތަްށ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއަުޅަގނުޑމެން ނެޑއްކަން ާތިަޔާޤަބޫލުމިންގަ ނޑަީކވެސް ާއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭ.

ާހިމެނުމުގެާއި ާކޮމިޓީަގއި ާއިޝ ރ ތްކުރަްއވ  ާެމންބަރުން ާގިނަ ޝ ރ ތްކުަރއްވ 

ާކޮމިޓީތަކުަގިއާ ާމިފަދަ ާކުރިންވެްސ ާީމގެ ާއ ދެ، ާމީހެއް. ާލިބުނު ފުރުޞަތު

ާަވކިަވކިާ ާބައްވ ަފއި ާީޝޓް ާމ ކްސް ާޖުމުލް ާމ ކްސްދެއްވުމަްށފަހުގައި  895ބޭފުޅުންނަށް

ާކު ާނައްތ ލުމަކީ ާޝީޓްތަްއ ާދެއްވ  ާެއއީާމެންބަރުން ާކަމެއް. ާައންނަ ރަމުން

ާދެން،ާ ާކުރި. ާއެގޮތަށް ާެއކަންތަްއ ާކޮމިޓީތަކުަގިއވެސް ާހިމެނުނު ާކުރިން އަޅުަގނޑު
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ާއެކަންތަްއާ ާކޮމިޓީއެްއގައި ާބޭްއވުނު ާމުޤައްރިރުކަމުަގއި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ދ ދިފަހުން

ާތަޅުމަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާޝީޓްަތްއ ާމ ކްސް ާަވކިވަިކ ާޮއްއވ  ާުނކޮށް އެގޮތަށް

ާހިނގ ދިަޔއިމަާގެނެން ާމިތަނުގައި ާރޫޙެއް ާބޭޒ ރުކުރުމުގެ ާބޭފުޅުން ާެއކި  900ސްގެން

ނޑުެމންާހުށަހެޅީމުާވަކިވަކިާމ ކްްސާޝީޓްތައްާބޭްއވުމަކީާ މިދިޔަާކޮމިޓީަގއިާއަުޅގަ

ާމޭޒަްށާ ާއިދ ރީ ާޝީޓް ާމ ކްސް ާޖުމްލަ ާއެއީ ާބޭނުންތެރިކަމެއްނޫނޭ. އެީއކީ

ާއަރުވ ފަ ާމ ކްްސާޝީޓަށް ާދީގެން ާރިޕޯޓްަގއިާއަޅުަގނޑުމެން ާމ ކްސްތައް ާޖުމްލަ އި

ާބޭފުޅަުކާ ާއެްއވެްސ ާހަމަ ާެއކަމަށް ާގޮތަކީ. ާަރނގަޅު ާއެންމެ ާއެއީޭއ ހިމެނުމަކީ

ާކޮންމެހެންާ ާއެއްބަސްވެަވަޑއިގެންެނވީ. ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާނުކޮށް  905އިޢުތިރ ޟެއް

ާއެުދވަހަކުާ ާދައްކ ކަށް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާޝީޓްތައް ާމ ްކްސ ާބޭފުޅުންގެ ވަިކވަކި

ާބޭނުންވ ާވ  ާއަޅުަގނޑު ާގޮަތކީ ާމިއުޅޭ ާވެގެން ާއެހެންީވމަ، ާނުދެކެވޭ. ހަކަެއއް

ާނުހޮވެންވެްސާ ާނުވަތަ ާހޮވެންވެސް ާއެންމެން ާހުރިހ  ާބޭނުން ނޑު ާއަޅުގަ ބޭފުޅުން

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާ ާބޭފުޅުންނަށް ާގިނަ ާއެއީ ާނެތް. ާމައްސަލަެއއް އަޅުަގނަޑކަށް

ާއިޢިތުރ  ނުޑ ާއަޅުގަ ާނިމުނީމަ ާއަޅުަގނޑަްށާގޮތަކަށް ާސަބަބަކީ ާނުކުރަން.  910ޟެއް

އެތަނުންާެއއްވެްސާބޭފުޅަކުާނުހޮވުނަސްާހޮވުނަސްާއަުޅަގނޑަކަށްާވަިކާޒ ީތގޮތުންާ

ާބޭފުޅުންނަށްާ ާގިނަ ާއެހެންވީަމ، ާނެތް. ާެގްއލުމެއްވެސް ާފައިދ އެއް ާވ ނެ ވަކި

ާއިޙްތިރ މް ާއަުޅަގނޑު ާނިންމަވ ގޮތަކަށް ާދެްއަވއިގެން ާމ ކްސް ކުރަންާފެނިވަޑަިއގެން

ާކަންަތއްާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީެގ ާމި ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާދަްސކުރަން ާއެކަން އެބަޖެހޭ.

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާގޮތަްއކަމަށް ާބޭނުންވ  ާބަޔަކު ާގިނަ ާކޮމިޓީަގއި ާމިދިޔައީ  915ހިނގ 

ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއަދިާިއތުރަށްާމ ކްސްާދެއްވިަޔސްާައދިާއިތުރަށްާކޮމިޓީއެްއާޤަބޫލު

ާކޮމި ާއެ ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާނެގިޔަސް ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބަވ  ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ީޓގެ

ގޮތަކަށްާނިމޭނީ.ާއެކަންާދެްނާތިބޭނީާއޭގެާއަޣްލަބިްއޔަތުާނެތްާބަޔަކުާއެާކޮމިީޓގެާ

ާބޭފުޅުްނާ ާދެ ާބޭފުޅެއްކަމަްށވިތަޔސްވެސް ާއެންމެ ާބޭފުޅުްނ ާނެތް އަޣްލަބިއްޔަތު

ާ ާއެކަޤަބޫލުކަމަށްވިޔަްސވެސް ާހީވަނީާކުަރްއވަން. ާެއީއާއަޅުަގނޑަށް ާދަސްކުރުން  920ން

ާރޯދައިންެވސްާ ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާދަސްކުރަން ާފިލ ަވޅު ާރީތި ކެތްތެރިކަމުގެ

ާފިލ ވަޅު.ާ ާކެތްތެރިވުމުގެ ާފިލ ަވޅެއް ާމަތިވެރި ާވަރަށް ާލިބެންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއެހެންވީމަ،ާ ާދަްސކުރަން. ާކެތްތެރިވ ންވެސް ާރޯދަހިފަނީވެްސ އެހެންވީމަ،

ާކެތްތެރިވުމަީކވެްސާހި ާހަމަ ާއައުމުން ާނަތީޖ  ާގޮތަކަްށ ތްއެދޭގޮތަކަށްނޫން
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ާއަުޅަގނޑުާ ާއެެހންވީމަ، ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާދަސްކުރަންެޖހޭނެ  925އަޅުަގނޑުމެން

ާމުަޤއްރިރ ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީެގ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަން

ާ ާބަނދުނ މެއް ާއިސްތަށިފުޅުގައި ާއ ދަމްގެ ާޖ ގަެއްއާރޮޒެއިނ  ާއެއްެވސް އަުޅވ ެނ

ނުޑވެްސާ ާއެއޮތީ.ާއަުޅގަ ާއަޣްލަބިއްޔަތުްނާފެނުނުާގޮތަށޭާނިންމ ފައި ނެތޭ.ާކޮމިޓީގެ

ނޑުެގާ ާއަުޅގަ ާއިްލޒ މެްއެވއްޖިއްޔ  ާއަުޅްއވ  ާެއކަމުގަިއ ާހިމެނުނީމޭ. ާކޮމިީޓގައި އެ

ާމެންބަރުންގެާ ާއެހެން ާއ ދެ، ާއެޅޭނެއޭ. ާބޮުލގަިއވެސް ނުޑގެ ާއަުޅގަ  930އިސްތަށި،

ާކުރިްނާ ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަަކ ާއަޅުަގނުޑގެ ާދެން، ާއެުޅވޭނެ. އިސްތަށިފުޅުަގިއވެސް

ާވ ހަކަފުޅަށްާ ާދެއްކެވި ާޒުބެއިރު ާމުޙަންމަދު ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ދުވ ފަރު

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއަދި، ާދަންނަވަްނ. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާއަޑިން ާހިުތގެ އަޅުަގނޑު

ާކޮ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާލަފައެްއާއެެކއްެޗއް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމަރުޙަލ ަގއި މިޓީގެ

 935ާއަރުވ ަފއިާއޮންނ ނީ.

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމަޖިލީހަށްާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއޮންނަނީ ާއަރުވ ަފއި ާލަފައެއް ާއިނގޭތޯ. ާނިންމ ލަނީ ާމި ާއ ދެ،

ާއިޚްތިޔ ރުަގިއާފެނިވަޑައިާާޢަީޒޒްާޖަމ ލުާައޫބބަކުރުާޢަބްދުލް ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވޯޓުދެްއވުމަކީ ާގޮަތކަށް.  940ާގަންނަވ 

ާގޮތަކަްށވެްސާާހަކަެދއްެކވުން:ވ  ާފެނިވަޑައިަގންނަވ  ާބޭފުޅުންނަށް ާއެންމެ ާއެހެންވީމަ، އޮތްކަމެއް.

ާވޯޓުދެްއވިދ ނެ.ާެއއްެވސް.

ާ

ާމިހ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރުާވަގުތުހަމަެވއްޖެ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑުއްވަރީ ރު

 945ާވިސ މްާޢަލީއަށްާފުރުޞަތުއަުރވަން.ާ

ާ

ާއަނެއްކ ވެްސާާމަޑުްއަވރީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ ާމިައދުވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާބަޙުސްކުރެާާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާބެޭހގޮތުން ާމަަސއްކަތ  ާބަޙުސްކުރެވެމުންާކޮމިޓީއެްއގެ ާމިދަނީ. ވެމުން

ނޑުާހަމަާވަަރށްާކަންބޮުޑވ ކަމެްއާއެަބއޮތް.ާމިތ ނގައިާތަކުރ ުރކޮށްާ މިދ އިރުާއަުޅގަ

ާވ ހަަކާ ާދޮގު ނޑައެިޅގެން ާކަ ާގުޭޅގޮތުން ާމަސައްކަތ  ާކޮމިޓީތަކުެގ  950އެކިދުަވސްމަތިން

ާރިޔ  ާއެދެން ާވަރަށް ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއެބަަދއްަކވ . ާމެންބަރުން ސަތުްނާބައެއް



 36 

ާކޮމިޓީތަކުގަިއާ ާމި ާބޭފުަޅކު ާކޮންމެވެސް ާނަމަވެސް ާއަމީންޢ ންމު ނަމަވެސް

ާއެހެންާ ާނޫންނަމަވެސް ާއެުދވަހެްއގައި ާހ މަޮކށްދެއްވަން. ާގޮތް ކަންހިނގ ދިޔަ

ާމިކަންާ ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާއިއްެޔގަިއވެސް ާެއީއ ާނަމަވެސް. ދުވަހެއްަގއި

ާ ާކުެރއްވި ާކޮމިޓީެއއްަގއި ާއިދިކޮޅަށްާދިމ ވެއްޖެ ާދިމ  ާހަމަ ާގުޅޭގޮތުްނ  955މަސަްއކަތަކ 

ާހަމަާ ާއެަބއެނގޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާއެކަން ާހަމަ ާމިއަދުވެސް ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވީ.ާއަނެްއކ 

ާވ ހަކަފުޅުއެދެްއކެީވ.ާ ާެއ ާނޫންގޮތަށްކަން ާގޮތް ާހިނގ ދިޔަ ާކަން ާކޮމިޓީަގއި އެ

ާވަ ާއަުޅަގނޑު ާދިޔައިމަ ާެވގެން ާކަންތައް ާެއކަހަލަ ާއެދެންާއެހެންވީމަ، ރަށް

ނޑުާދަންަނވ ނީާމިާ ރިޔ ސަތުންވެސްާއެކަންކަންާަރނގަޅުކޮށްެދއްވަން.ާދެން،ާއަުޅގަ

ާއުސޫލުތަކަކަށްާ ާހަމަޖެހޭ ާވަރަށް ާހަމަ ާބަލައިލ އިރު ާރިޕޯޓަށް  960ކޮމިޓީގެ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާހުރީ. ާގެންދަވ ފަިއ ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާމި ބައްލަަވއިގެންނޭ

ނ ާއަޅުގަ ާކޮންމެހެން ާއެބޭފުޅުންނަށްާމިދަންނަވަނީ ާނަމަ ާއަޅުަގނުޑ ާއެބޭފުޅުން ޑު

ާކޮމިޓީެއްއާ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާވ ހަކައެއްނޫން. ާދޭނެ ާެއގޮތަށް ާމ ކްސްތައް ދީފައިހުރި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާމައްޗަށޭ ާއުސޫަތކެްއެގ ާރަނގަޅު ާަވރަށް ާހަމަ ާމިއޮތީ ހިނގ ފައި

 965ގެާަމއްޗަށްާެއާދަންނަވ ނީ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާކޮމިޓީންާނިންމ ފައިާއޮތްާުއސޫލުތަކު

ާފ ސްނުެވގެންާ ާބަޔަކު ާފ ސްުނވ  ާފ ްސވެގެން ާަބޔަކު ާފ ްސވ  ާދީގެން މ ކްސް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޮކމިޓީގެ ާއޮްތކަމެްއގައި ާއައިސްަފއި ާއެހެން ާމިއޮތީ. އައިސްަފއި

ާމީގަިއާ ާނެތް. ާފުރުޞަތެއް ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ާބުނ ކަށް ާބަސް އިހ ނެތި

ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާމިވަނީ ާއިންަނވަިއގެންާާމައްސަލައަކަށް ާކޮމިޓީގައި ާމި ބޭފުޅަކު

ާެއާ ާދެން ާހިނގައިިފއްޔ މުން ާމިކަން ާގޮތަކަށް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާބޭފުޅަކު  970އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ާވ ަހކަދައްކ ާ ާކޮމިޓީގެ ާިމ ާދެން، ާޯގސްވީ. ާރިޔ ަސތުވެސް ާގޯްސވީ ކޮމިޓީވެސް

ާމިއަ ާަކންވަމުން ާގޮތަކަށް ާއެކަހަލަ ާއެހ ހިސ ބުން. ާގޯްސވ ނެ ންނަނީ.ާދުވަސްެވސް

ާޚިޔ ޭލާ ާމެންބަރުންގެ ާިތއްބެިވ ާކޮމިޓީަގއި ާއެ ާމެންބަރުންގެ ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

މިއޮތީ.ާކޮމިޓީަގއިާތިއްެބވިާެމންބަރުންާމިއޮތީާއެކިެއކިާަވިކވަކިާބޭފުޅުންނަށްާަވކިާ

ާއެބޭފުޅުންާ ާގޮތޭ. ާފެނިވަަޑިއގަްނނަވ  ާެއީއާއެބޭފުޅުންނަށް  975މ ސްކްތަކެްއާދެްއވ ފައޭ.

ާކޮމިޓީެގާާދެއްކެވިާ ާެއ ާބިނ ކުރަްއވ  ާމައްޗަށް ާމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ާއެހެން ވ ހަކަފުޅ 

މެންބަރުންނަށްާއެބޭފުޅުންނަށްާދެއްވަންާފެނިވަަޑިއގެންާމ ކްސްއަށްާބިނ ކޮށްާކޮންމެާ

ާބަލައިގެްނާ ާމިއަށް ާކޮންމެހެން ާމިއޮތީ. ާމ ކްސްއޭ ާލިބިފައިހުރި ބޭފުޅަކަށްވެސް
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ިމއްލަާވޯޓުާނިންމ ކަްށެވސްާނުޖެހެއޭ.ާއެކަމަުކ،ާއަޅުަގނޑުމެންާައޅުަގނޑުމެްނގެާއަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާނަމަވެސް ާނުޖެހުން ާނިންމަން ާއެ  980ކޮންމެހެން

ާފުރުޞަތުާ ާއަމިއްލައަށް ނޑުމެންނަށް ާނުޖެހެއޭ.ާެއހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ފ ޑުކިޔ ކަްށވެސް

ާކޮންމެ ާމީހުން ާކޮމިޓީގެ ާނިންމުން ާނިންމުމެއް ާއަިމއްލަ ާއެމީހުންާއެބައޮތޭ ހެން

ާކޮމިޓީެއއްަގއިާ ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނަހަދ . ާގޯްސކޮށްކަމަްށ މަސައްކަތްކުރީ

ާމ ކްސް ާމީހަކަށްާކޮމިޓީއެްއަގއި ާކޮންމެހެން ާމައްސަަލއަީކ ާހަމައެކަނި ދިނުމުަގއި

ާމ ކްސް ާމ ދިނުމަދުން ާގިނައިން ާމީހަކަށް ާއެީއާމެއްނޫނޭ. ާދިނުންވެސް  985ކްސް

ާބައެްއކަން ާޤ ބިލިއްޔަތ ާމައްސަލަެއއް. ާޤ ބިލިއްޔަތު. ާމީހެއްގެ ާމިސ ލަކަށް ކަމުަގއި،

ާ ާއެބަހުރޭ ާއެަބދެއްވ ފައި ާބައެއްބޭފުޅުން 02ާާބެހޭގޮތުން ާހަަމ02ާާން ާއެއީ ވެސް.

ނަޑއެިޅގެންާބައެއްބޭފުޅުން ނޑުާދަންނަވ ނީާއެާމ ކަ ކްސްއެއްާނުދެވޭނޭ.ާަނށްާއަޅުގަ

ާ ާމ  ާފ ސްކުރަންވީމަ ާަވކިބޭފުޅަކު ާމ ކްސްމައެހެންވީމ ، ާނޫނިއްޔ ާތިން ދީފައި

 990ދީފައިާހުންނ ތީާމިމައްސަލަާމިވ ހަކަދައްކ އިުރާކްސްފެއިލްކޮށްލަންވީމަާމ ާދަށުންާމ 

ކްސްދޭާވ ހަކަާެއކަނިާދައްކ ތީާއަޅުަގނުޑެގާނިާޑީ.އ ުރ.ޕީާމީހުންާމަދުންާމ ހަމައެކަ

ާގިނައިން ނޑުާމ ކްސްާމައްސަލައަކީ. ާއަުޅގަ ާމައްސަލަެއކޭ ާހަމަ ާދިނުމަކީވެސް

ާދަންނަވ ނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމ ރިޔ ާާ،ނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާއުރުތުދ އިރ ގެ  995މައްަޗންގޮޅި

ާއަޙްމަދުާދީދީ.

ާ

ާނުކުތ (ާ)ނިޒ މ ބެހޭ

ާ

ާާމައްޗަްނޮގޅިާއުުތރުާދ ިއރ ގެާ ާއަޅުަގނޑު ާޤ ނޫނުއ ދެ، ާމިނަގަނީ ާނުކުތ  ާއަސ ސީާމިނިޒ ީމ  1000ާވަަނ98ާާގެ

ާާމެންަބރުާމ ރިޔ ާއަްޙމަދުާދީދީާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގ631ާާެމ އްދ އ އި ާދަުށން. ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާމަޢުލޫމ ތ98ާާުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާިހނގިގޮުތގެ ާކަންތައްތައް ާމަޖިލީހުގެ ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގަިއ ވަނަ

ާރައްޔިތުންގެާ ާމިއޮްނނަނީ ާއޭަގއި ާކަންތައްަތްއާާޝ ޢިއުކުރުން. ާއެންމެހ  މަޖިލީހުގެ

ާޝ ޢިޢުކޮށްާ ާލިޔެ ާދަފްތަރުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމަޢުލޫމ ތު ހިނގިގޮުތގެ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާލިބެންހުންނަންވ ނޭ. ާިމއޮންނަނ631ާާީޢ ންމުކޮށް ާމ އްދ ގައި  1005ވަނަ
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ާވަރަށްާ ާބ ރުތައް ާލިބިގެންވ  ާކޮމިޓީއަށް ާބ ުރތައް. ާލިބިގެންވަ ކޮމިޓީއަށް

ފްޞީލުކޮށްާލިޔެވިފައިާީވއިުރވެސްާެއްއވެސްާހ ލަތެްއގައިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާތަ

ާމ ޑޮކިއު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާވިއަްސާެއާނައްތ ލަންާމެންެޓއް ާޑޮިކއުމެންޓް ކްސްދޭ

ނިންމިދ ނެކަމަށްާނެތްާލިޔެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖުލީހުގެާޮކމިޓީއަކަށްާލިބިގެންނުވ ާ

ާބޭނުންކުރަ ނޑުާބ ރެއް ާއަޅުގަ ާދޭހަވ ތީ ާހަމަ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތްކަން  1010އްވ ަފއި

ާމިތ  ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާމަޖިލީހުގެާނމިދަންނަވަނީ. ާނެގެނީ ާކޮމިޓީައކަްށ ގައި

ާކުރަ ާއަޅުަގނޑުެމން ާެއްއވެސްާމެންބަރެއްހެން. ާަމސައްކަެތއް. ާމަޖިލީހުގައި ނީ

ާހ މަކަންާ ާވަރަށް ާކުރ ިއރު ާއެކަން ާނޫން. ާމަސަްއަކތެއް ާއަމިއްލަ ގޮތަކަށް

ާއެއީާ ާހުންނަންޖެހޭނެކަން ާފެންނަން ާއެމަސަްއކަްތތައް ބޮޑުގޮެތއްަގއި

ާ ާމި ާކިއ0ާީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެީކގައި ާފެންނަކަމެްއ.ާމ އްދ  ނޑަށް ާައުޅގަ  1015މަ

ނޑަކަށްާާހެންވީމ ،އެ ާނަގަން.ާއަުޅގަ ާނުކުތ ެއއްކަމަށް ާނިޒ މީ ާމިއީ ާހަމަ ައޅުަގނޑު

ާލިޔެިކޔުން، ާއޭެގ ާކޮމިޓީއަކަށް ާެއއްވެސް ާނުކުރެވޭ ާއެްއވެްސާާޤަބޫލެއް މަޖިލީހުގެ

ާބ ރުާ ާނައްތ ލުމުގެ ާލިޔެިކުޔމެއް ާެއްއވެސް ާމަސައްކަތެްއގެ ާެއކުރ  ާނުވަތަ ލިޔުމެއް

ާލިބިގެންވ ކަެށއް.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ1020 

ާ

ާވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

ާ

ާމެދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއެމައްސަަލއ އި ާނުކުތ ައކީ ާނިޒ މީ ާތިނެންގެވި ާދެންމެ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވަރަްށާ ާެއކުލަވ ލުމުަގއި ާގަވ އިދު ާއ  ާމަޖިލީހުގެ ާވިްސނ  ާފުންކޮށް  1025އަޅުަގނޑުމެން

ާއެ ާައޅުނސ ފުކޮށް ާކަމެއްކަމުގައި ާއޮންނަްނޖެހޭނެ ާޤަބޫލުކުރަން.ާގެން ަގނޑުެވސް

ާކަންަތއްތަްއާ ާަނގަިއގެން ާވޯޓު ާކޮމިޓީން ާކޮމިޓީތަކުަގއި ާމަޖިލީހުގެ މިހ ތަނަށް

ާ ާއަދި ާމިމަޖިލީހުގައިވެސް ާެއވ ހަކަަތްއ ާއެބަހުރި. ާރ72ާަކޮށްފައި ްއޔިތުންގެާވަނަ

ާދެކެވެމު ާއެހެންނަމަމަޖިލީހުގައި ާޮގސްފައިވަނީ. ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާވެްސ

ާވ ާދެންމެ ާއުތިދެއްކެވި ާގަވ އިދުަގިއާހަކަފުޅުެގާއަލީަގއިާައޅުަގނޑު  1030ންމީދުކުރަންާއ 

ާމިކަންތައްަތއްާ ާތެޭރގައި ާތަރަޙައިގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާސ ފުކޮށް ވަރަށް

ާމިހ ތަނަ ާއޮންނ ނެކަމަށް. ާޢިއްޒަތްތެސ ފުވެގެންދ ެނގޮތަށް ާދ އިރ ގެ ާބިލަތްދޫ ިރާށް
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ާހުށަހަޅު ާހުށަހެޅުމެއް ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުވަނީ ާދެކުުނާދ އިރ ގެ އްވ ،ާމައްޗަްނގޮޅި

ާއެބައޮތް.ާ ާުހށަހެޅުމެއް ާތ ޢީދުކުރައްވ ފަިއވ  ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

ާ ާމިހ ރު ާދެންނެވިހެން ާކުިރން ާައޅުަގނޑު ާއޮތުމ ެއުކ77430ާާއެހެންވީމ ،  1035ވެފައި

ނުޑާތަމަާއަވޯޓަކަށްާިދއުމަށް.ާެއންމެފުރަާމިހިސ ބުންއަޅުަގނޑުާަޤސްދުކުރަނީާ ޅުގަ

ާބިލެ ާދަންނަވ ނީ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާވޯޓަކަށް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ްތދޫ

ާހުށަހެޅުމަށް.ާ ާތ ޢީދުކުރައްވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ާގެންދ ނީ.ާ ާކުރިއަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަތިން ާނިންމަވ ގޮެތްއގެ ާމަޖިލީހުން އޭގެފަހުން

ާ ާއެހެންވީމ ، ާޖަހަންޖެހޭ ާދެންނެވުމަށްޓަކައި ާރަނގަބީލ3ާާުވޯޓަށް  1040މިނެޓްގެ

ާއަދިވެްސާ ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުެގ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ޖައްސަވ ލަދެްއވުން

ާޖެހޭގޮތަްށާނހި ާޢަމަލުކުރަްއވަން ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ގަމުންދ ތީ

ާދަން ާޢަމަލުުކރެއްވުމަށް ާކަމ އެކު ާމަޑުމައިތިރި ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަްށާނަވަން.

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ދަންނަވ ލުމުގެކުރިން

ާރަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  1045މައްޗަންޮގޅި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއިއްވ ލަެދއްވުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާހުށަހެޅުން ާދެ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ 

ާމީންޢ ންމުާއަރިހުންާއެދެން.ާއަ

ާ

ާ

ާމަޖިލީހުންާާއިދ ރީމޭުޒންާިއއްެވވުން: ާރައްޔިތުންގެ ާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ާކޮމިޝަނަްށ  1050އިލެކްޝަންސް

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާނަންފުޅުތަްއާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހޮއްެވވިާވަގުތީާކޮމިީޓގެާރިޕޯޓ ާ

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ާާގުިޅގެން ާޙަމްޒ  އަޙްަމދު

ާރަޝީދުާ ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ާއަލުންާ ާއުވ ލ  ާކޮމިޓީ ާހޮްއވެިވ ާބެއްލެވުމަށް ާމިމަްއސަލަ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވަނީ

 1055ތީާކޮމިޓީއެއްާހޮވ ާެއކޮމިޓީއަށްާމިމައްސަލަާފޮނުއްވުމަށް.ާދެވަނަާހުށަހެޅުމަކަށްާމިއޮ

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވަީނާ ާމިހުށަހެޅުންެވސް ާފޮނުއްވުމަށް. ާކޮމިީޓއަްށ ާއަލުން މިމައްސަލަ

ާއަދިާ ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ބިލެތްދޫ

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމަްއަޗންގޮޅި ތ އިދުކުރަްއވ ފަިއވަނީ

ާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާ
ާ1060 
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ާ

ާިޢއްޒަތްތެިރާާކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާމިދަންނަވ ލަނީ ާޯވޓަށް ާފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑާއެންމެ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ާމައްޗަްނގޮޅި ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަމްޒ  ާއަޙްމަދު މެންބަރު

ާބެއްލެވުމަށްާ ާިމމައްސަލަ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ގޮތަށް ާރަޝީދު ާމުޙަންމަދު މެންބަރު

 1065ެވވިާކޮމިޓީާއުވ ލ ާއަލުންާކޮމިޓީއެއްާހޮވ ާެއކޮމިޓީއަށްާމިމައްސަލަާފޮނުވުމަށް.ާހޮއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 1070ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ .ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާޢީދުކުރެއްވިާމެންބަރު:ތ 

ާ

16ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 62ާ1075ާވޯޓުާދެްއވީ:

30ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

06ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާބަިއވެިރވިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާާވޯޓުަގއި ާއަދަދު 22ާމެންބަރުންގެ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .93ާ.1080 

ާ ާވޯޓަްށ22ާޖުމްލަ ާދެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާފ ހެއްނުވި. ާމިހުށަހެޅުން ާއެހެންކަމުން، .

ާޙަމްޒ ާ ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާބިލެތްދޫ މިދަންނަވ ލަނީ

ާމެ ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ާމަްއޗަންގޮޅި ާމުޙަންމަދުާހުށަހަޅުއްވ  ންބަރު

ާފޮނުވުމަށް.ާ ާޮކމިޓީއަށް ާއަލުން ާމިމައްސަލަ ާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ ޮގތަށް ރަޝީދު

 1085ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1090ާޙްމަދުާޙަމްޒ .ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާތ ޢީދުކުރެއްވިާމެންބަރު:

ާ

17ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

61ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 92ާ1095ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

09ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާވޯާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 23ާޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .99ާ.

ާ ާމަޖިލީހުގ23ާެޖުމްލަ ާއެެހންކަމުން، ާފ ހެއްނުިވ. ާމިގޮތަކަްށވެސް ާއެހެންކަމުން، .1100 

ާފޮނުްއވ ފަިއވ ާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދެންދ ނީ ާައޅުަގނޑު ާބުނ ގޮތަށް ގަވ އިދުަގއި

ާވޯޓަށްއެހުމަ ާދ އިރ ެގާނަންފުޅުތަކަށް ާމެދު ާފުަވއްމުލަކު ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ށް.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ާ

ާ

 1105ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމިނެގީާާޝުކުރިއްޔ ާެމންަބރުާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ެބހޭ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި

ާމަޖިާވ ހަަކދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމުީފދު ާގަވ އިދުގެ 791ާާލީހުގެ ާމ އްދ އ އި 793ާާވަނަ ާމ އްދ އ އި ވަނ793ާާަވަނަ

ާރަީއްސާ ާމިމަޖިލީހުގަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާމިވ ހަކަ ާބެލުމަށްފަހު.ާއަޅުަގނޑަށް މ އްދ އަށް

ާފަހަރުާ ާހަތަރުފަސްވަރަކަށް ާބައްލަވައިުނގެން ާނުކުތ އެއްކަމަްށ  1110ނިޒ މީ

ާކޮންމެދު ާހިނގ ގޮތާ ދަންނަވ ލެވިއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުެމން ާކަންތައްތައް ާކޮމިޓީގެ ާވަހަކުމެ

ާނިންމުމަށްާ ާނިންމ  ާކޮމިީޓެގ ާއެއްފަހަރު ާދެގޮތަށް، ާދެފަހަރު ބެހޭގޮތުން

ާވ ހަކަާ ާނުޖެހޭ ާއިޙްތިރ މްކުރަން ާފަހަރު ާއަނެއް ާވ ހަކަ. އިޙްތިރ މްކުރަންޖެހޭ

ާެއކުލަވ ެލވިފައިާ ާަގވ އިދު ާމިޖެހެނީ ާދައްކަން ާއެއްދޫތަަކކުްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރަްއަވއިފި.ާ ާއިޝ ރ ތްވެސް ާދެންމެ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ  1115އޮތްގޮތުންކަމަށް

ާއެބަފެޭނާ ާބަލައިލ އިރު ާގަވ އިދު ާއަޅުަގނޑަށް ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި
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ާަގވ އިުދާ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަަމށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާޙައްލެއް ާމިކަމަށް ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ޙުކުެރވެންދެންވެްސ

ާ ާމަަސއްަކތްކޮށްދެއްވިދ ެނއޭ ާދަށުން.793ާާހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާއޮތްކަމަްށވ ނަމަާ ާމަސަްއކަތްކޮްށދެވެން ާރައީސަށް ާިޢއްޒަްތތެރި  1120އެހެންވީމ ،ާއެގޮތުން

ާދަންނަވަން.ާ ާއެދޭކަެމއްކަމުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާއެއީ ާމަަސއްކަތްކޮށްެދއްުވން އެގޮތަށް

ާީމގެކުރީާ ާވޯޓު،ާހަމައެއ ެއކު، ާނިންމުމ  ާނިންމި ާމިކޮމިޓީއަކުްނ ާމިގޮތަށް ގަިއ

ާއެދިާ ާބެލުމަށް ާޝީޓް ާމ ްކ ާސުވ ލުއުފެދިގެން ާގޮތ ބެހޭޮގތުން ާހުރި މ ކްސްދީފައި

ާދެްއވ ފަިއާ ާޝީޓް ާމ ކް ާގުިޅގެން ާހުށަހެޅުމަކ  ާހުށަހެޅި ާމެންބަރުން މިމަޖިލީހުގެ

ާބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ާރައީްސ،ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންާއެބަހުރި. ާވަިކވަކި  1125ީކ

ާފަޟީހަތްކުރ ކަށްާ ާމެންބަރުން ާވަިކވަިކ ާހޯދައިގެން ާމ ކްސްަތްއ ާހުރި ދެއްވ ފަިއ

ާބެލިގެންދ އިުރާ ާކްރައިޓީިރއ ަތކަކަށް ާވަކި ާޖުމްލަގޮތެްއގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.

ާހުރީާ ާމ ކްސްދަށްވެފައި ާދ އިރ އަކުންތޯ ާކޮންކޮން ާތެރެިއން ާކްރައިޓީިރއ ތަުކގެ އެ

ާނިންމުންތަކެްއާބެ ާބޮޑެތި ާމިފަދަ ާަޤއުމީ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެއީ ލުން

ާހަވ ލުކޮށްަފިއާ ާޮކމިޓީއ  ާއެކުަލވ ލ  ާކޮމިޓީއެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1130ނިންމުމަށްޓަކައި

ާނިންމ އިރު... ާއެކަން ާމަޖިލީހުން ާމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާއޮންނައިރު
ާ

 

ާނުކުތ އެއްކަމަށްާާ :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން ާނިޒ މ ބެހޭ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާވޯޓަށްދަންނަވ ލ ފައި.ާ ާމިހ ރު ާމިވަނީ ާއަުޅަގނޑުމެން  1135ޤަބޫލުކުރެވޭކަށްނެތް.

ާވޯޓަްށާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމ ،

ާއިލެ ާމިދަންނަވ ލަނީ ާފުރަތަމަ ާޢިްއޒަތްތެިރާއެންމެ ާކޮމިޝަންގެ.. ކްޝަންސް

ާއަރުވަން.ާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާެޗކްޮކށްލެއްވުމަށް ާކ ޑުކޮޅުތައް މެންބަރުން

ާމިގެންދަނީ.ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވޯެޓއްަގއި ާއެއް ާމިއީ ާނުޖެހޭ. މިފަހަރު

ާޤަބޫލެްއާ ާނުކުތ އެއްކަމަށް ާނިޒ މީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި  1140)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާއަޅުަގނުޑާނު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހީވަނީ ާއަޅުަގނަޑށް ާެއއީ ކުރަން.

ާއަޅުަގނުޑާ ާމަޖިލީހުގެ، ާއޮިޅވަަޑއިގަތީހެން. ާވ ހަކަެއއް ާދަންނަވ ލި އެންމެކުރިން

ާ ާއޮންނ ނީ ާމިރިޕޯޓ ބެހޭގޮތުނ77430ާާްދަންނަވ ލ ފައި ާނިންމުމަށްފަހު ާބަހުސް ގައި
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ާދަންނަ ާޯވަޓށް ާނިންމުމަށްޓަަކއި ާއޮތީާގޮތެއް ާެދންނެވުމަށްޓަކައި ާވޯޓަށް ވ ނަމޭ.

ާބުނ ގޮުތގެމަތީންާ ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާދެގޮތަކ އި ާލިބިފައިއޮތް ާތ އީދު  1145ހުށަހެޅި

ާނުވަތަާ ާފ ސްނުވެ ާއެެދގޮތުންކުެރގޮތަކަްށ ާއެހެްނވީމ ، ާދެންނެވުމޭ. ވޯޓަށް

ާއަުޅަގނޑުާ ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާނިންމ ނަމޭ. ާގޮތެއް ފ ސްވުމަށްފަހު

ާމަޖިލީހުގެާ ާހަމަ ާމިގެންަދނީ ާމިހ ރު ާއެެހންވީމ ، ރަނގަބީލުޖަހ ފައިވ ނީ.

ާމިދަންނަވ ލަނީާ ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުަގނުޑ ާގޮތުގެމަތީން. ގަވ އިދުަގިއވ 

ާ ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާމެންބަރުކަމަށް ާކޮމިޝަންގެ  6003ާ1150ޯއގަސްްޓ2ާާއިލެކްޝަންސް

ާނަން ާފޮނުއްވި ާަރއީސުލްޖުމްހުރިއްޔ  ާޝުޢިްބާގައި ާއައްޝައިޚް ާތެރެިއން ފުޅުތަުކގެ

ާ ާނަންބަރު 7232ާޔޫޞުފް/ދަފްތަރު ާމެންބަރުކަމަށްާ، އެކޮމިޝަުނގެ

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ހަމަޖެއްސެވުމ މެދު

ާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ

ާ1155 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 19ާ1160ާރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަ

99ާާވޯޓުާދެްއވީ:

92ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

06ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ1165 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 23ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .93ާ.

ާ ާއިލެކްޝ23ަޖުމްލަ ާޔޫޞުފް ާޝުޢައިބް ާއައްޝައިޙް ާއެހެންކަމުން، ންްސާ.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާފ ހެއްނުވި. ާމިމަޖިލީހުން ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާމެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ

ާހަމަޖެއްސެވުމަށްާ ާމެންބަރުަކމަށް ާކޮމިޝަންގެ ާއިލެކްަޝންސް ާމިދަންނަވ ލަނީ ދެން

2ާާ ާތެރެއިްނ6003ާާޯއގަސްޓް ާނަންފުޅުތަކުގެ ާފޮނުއްވި ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   1170ގައި

ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރުކަމަށްާާއަލްފ ޟިލް ާއެކޮިމޝަންގެ ާމ.ފުސްފަރ އުގެ، /ާ ފ ރޫޤް
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ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ހަމަޖެއްސެވުމ މެދު

ާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ

ާ

 1175ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

19ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 10ާ1180ާވޯޓުާދެްއވީ:

07ާާާާާާާވ :ވޯޓުާނުދެއްާ

00ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 17ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .92ާ.1185 

.ާއެހެންކަމުން،ާިއލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންެގާމެންބަރުކަމަށްާއަލްފ ޟިލ17ާްޖުމްލަާ

ާ/ާމ.ފުސްފަ ާފ ރޫޤް ާފެންނަކަމަށްާމުޙަންމަދު ާިމމަޖިލީހަށް ރ އުގެ،ާހަމަޖެއްސެވުމަށް

ާކޮމިޝަނުގެާ ާއިލެކްޝަންސް ާމިދަންނަވ ލަނީ، ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ފ ސްވެއްޖެ.

ާ ާހަމަޖެއްސުމަށް 2ާާމެންބަރުކަމަށް ާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ 6003ާާޯއގަސްޓް ަގިއ

 1190ދުންމަތީެގ،ާފޮނުއްވިާނަންފުޅުތަުކގެާތެރެިއންާއަލްފ ޟިލްާޙަސަންާރަޢީފްާ/ާގ.ހައް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަޖެއްސެވުމ މެދު ާމެންބަރުކަމަްށ އެކޮމިޝަންގެ

ާޓެކްނިކަލްާ ާ)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ާވޯޓުދެްއވުމަށް. ފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަްށ

ާވޯޓުާ ާރަޖިސްޓަރީވަމުންދ  ާއެ ާމިހ ރު ާދިމ ވެފައިހުރީމަ ާސިސްޓަމަށް މައްސަލަެއއް

ާވޯޓެއްނޫންކަމަ ާއެހެންވީމ ،ާއެއީ ާވިދ ޅުިވ. ާއަމީންޢ ންމު ާނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް ށް

ާވޯޓަށްާ ާދަންނަވ ނަން. ާވޯޓަށް ާއަލުން ާމިކެންސަލަކޮށްލީ. ާމިހ ރު ާެއވޯޓު  1195އަޅުަގނޑު

ާބަޓްންއަްށާ ާރިކްއެސްޓް ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެްއެވސް ދަންނަވަމުންގެންދ ވަގުތު

ާފިއްތަވަ ާއެދިަވޑަިއގެްނ ާނުފިއްތަވ ާވ ހަކަދަްއކަވަން ާފިތަށް ާބަޓްންައށް ާއިންނަ ން

ތިއްބެވުމަށްާދަންނަވ ލަން.ާއެެހންވީމ ،ާދިމ ވ ާމައްސަަލއެްއާމިއީާޓެކްނިކަްލގޮތުން.ާ

ާތައްޔ ރުވީމަ.ާ ާިސސްޓަމް ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލ ނަން ާވޯޓަށް އަލުން



 45 

ާމިދަންނަވ ލަނީ.ާ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ،  1200)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާއިލެކް ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާމެންބަރުކަމަށް ާކޮމިޝަންގެ 6003ާޯއގަސްްޓ2ާާޝަންސް

ާޙަސަންާ ާއަލްފ ޟިލް ާނަންފުޅުތަކުގެތެެރއިްނ ާޮފނުއްވި ާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ  ގައި

ާހަމަޖެއްސެވުމ މެދުާ ާމެންބަރުކަމަށް ާއެކޮމިޝަންގެ ާގ.ހައްދުންމަތީގެ، /ާ ރަޢީފް

 ންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަ

ާ1205 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 19ާ1210ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

97ާާވޯޓުާދެްއވީ:

91ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

09ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
ާ

ާ1215 

ާއަދަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާވޯޓުަގއި 22ާދު ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .93ާ.

.ާއެހެންކަމުން،ާިއލެކްޝަންސްާކޮމިޝަންެގާމެންބަރުކަމަށްާއަލްފ ޟިލ22ާްޖުމްލަާ

ާފ ހެއްނުވި.ާ ާމިމަޖިލީހުން ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާގ.ހައްދުންމަތީގެ، /ާ ާރަޢީފް ޙަސަން

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑ ލ ނީ. ާމެދުކަ ާމިހިސ ބުން ާމަސަްއކަްތ ގެާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

 1220ާގައި.7403ާާާމަސައްކަތްާދެންާފަށ ނީާ

ާ

 ]ށ13:01ާާްނ12:01ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލު. .5

ާ1225 
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ާާ`.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމަސަްއކަތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެޖެންޑާ ފަށ ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ިއާގައިރު

ާއެޖެން ާބިލު. ާހުށަހަޅ  ާސަރުކ ރުން ާމިއޮތީ ާއައިމިހ ރު ާޑ  ާމަޢ 3ޓަްމ ާދިނުމ އިާ. ފް

ާ ާބިލުގެ ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާކުރިއަށ6ާާްޢަދަބު ާމަރުޙަލ  ާބަުޙސް ާިކޔުމުގެ ވަނަ

ނޑައެޅިަފއިާވަނީާ ގަޑިއިރު.ާބ ކީާމިހ ރ3ާާުގެންދިއުން.ާމިބިލަށްާބަޙުސްކުރުމަށްާކަ

ާ 7ާާއޮތީ ާމިގެންދަނ60ާާީގަިޑއިރ އި ާއަރުވަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއިރު.  1230މިނެޓް

ާކޮމި ާމަސައްކަތު ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަތަމަ ާގޮުތގެމަތިން ާލަފ ދެްއވ ފަިއވ  3ާޓީން

މިނެޓްާއަރުވ ނަން.ާިމބިލަށްާޖަވ ބުދެއްވުމަށ9ާާްވަނަާފުރުޞަތުާެފށީމ 6ާާމިނެޓް.ާ

ާއެޓަރނީ ާއަލްއުސްތ ޛުާހަމަޖެހިފައިވަނީ ާއަދިާާުޙސްނުއްާޖެނެރަލް ސުޢޫދު.

ާމުޙަންމަ ާއަލްފ ޟިލް ާއެފެއަރޒް ާހޯމް ާއޮފް ާއަޅުގަމިނިސްޓްރީ ާޝިހ ބު. ުޑާނދު

ާ ާއެންމެފުރަތަމަ ާޢިއްޒަމި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާމިއަރުވަނީ ާމެންބަރުާފުރުޞަތު  1235ތްތެރި

ާމް.ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީ

ާ

ާދިނުމުގެފްޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިާމަޢ އ ދެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާަވރަށްބޮާމ ިމގިލީާދ ިއރ ގެާމެްނބަރުާ

ާާާވުން:މްާވ ހަަކދެއްކެާިއބްރ ހީާޤ ިސމްާ ާޤ ނޫނީ ާކަންތައް ާޤ ނޫނުބިލުގެ ާމަތިން ާގޮުތގެމަތީންާަހމަތަކުގެ އަސ ސީގަިއވ 

ާމަޢ ކުށްވެރީ ާލުއިކޮށްދިނުމ އި ާޢަދަބު ާރ އްޖޭގެާްނގެ  1240ފްކޮްށދިނުމަށް

ާމިޤ ނޫނުާ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާދިނުމަށް ާބ ރުތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާވަ ާވިސްނ އިރު ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެިރާހެދުމަށްޓަކައި ާަރނގަޅަށް ރަށް

ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާފ ޅުކުރައްަވއިފި.ާއެހެންނަމަވެސް ާޚިޔ ލުތަކެއް ާމެންބަރުން

ާމަޢ  ާޭއގައި ާހުރިކަމަްށާއޮތީ ާބައިތަކެއް ނަޑއަޅަންޖެހޭ ާކަ ާނުދެޭވނެކަމަށް ފް

ާދެއްކެ ާމެންބަރުން ާބަލ ލ އިރުޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުޅުަތކަްށ  1245އެެވސްާާވި

ާރިޢ ޔަނއަޅުގަާ ާއަދި ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާކަންތައްތަެކއްކަމަްށާޑުމެން ތްކުރަންޖެހޭ

ާއެންމެ ާދަޢުލަތުގެ ާއެހެންަނމަވެސް ާެދކެން. ާހުންނަާއަޅުަގނޑު ާވެރިައކަށް ަމތީ

މައްސަލަތައްާހުށަހެޅިގެންާއައިމ ާދުނިޭޔގެާމަރުހަލ ތަކުގައިާމަރުގެާމަރުގެާާމީހަކަށް

ާއެަތނެއް ާަޤއުމުތަުކގަިއ ާވަރަށްގިނަ ާޭބފުޅަކަށް ާހުންނަ ާވެިރއަކަށް ާމަޢ ފްާގެ ެއކަން

ާނުދިނުމު ާފަހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ާދިނުމ އި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާދީފައިވ ކަން ާއިޚްތިޔ ރު  1250ގެ

ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާމި ާކުރިްނ ާއައުުމގެ ާހެދިގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާއެހެންމެ ހަމަ

ާ ާކުރިން ާކުރުމުގެ ާޖުލަިއ،6002ާތަޞްދީޤު ާއަހަރުގެ މަހުެގާާއޯގަސްޓްާވަނަ
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ދުވަހ އިާހަމައަްށާވަނ2ާާަުދވަސްާުނވަތަާވަނ1ާާަމަހުެގާާގަސްޓްމަޢ ފްކުރައްވ ާއޯާ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާ ާައއި ާޢަމަލުކުރަމުން ާކުރީަގއި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ޖެހެންދެން

ާއެ ާއެަބތިބި. ާމީހުންތަކެއް ާގިނަ ާަވރަށް ާކުްށވެިރވެފަިއވ   1255ހެންނަމަވެސްާއޮތްގޮތުން

ާދަށުމިޤ ނޫނު ާއެހެންވީމ ،ާއަސ ސީގެ ާނުވ ނެ. ާކުށްވެރީންނަްށ ާއެމީހުންނަކީ ން

ާނުވ ެނކަމަށް ާކުށްވެރިންނަށް ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން މިދެންނެވިހެންާ،ާއަޅުަގނޑު

ާކުށްވެރި ާދަށުްނ ާމީހުންނަށްާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބުނެވިފަިއވ  ނުވ ެނކަމަށް

ނޑުމެންާއަޅުަގނޑަށްާނުފެނޭާމިއަދުާ ދ އިރުާކުށްވެރީންެގާމިޤ ނޫނުާހެދިގެންާއަޅުގަ

ާގޮތަކަށްާ ާތިބެންޖެހޭނެ ާޢަދަބެްއގަިއ ާއެހެން ާެއނޫންވެސް ާނުވަތަ ާޖަލުަގއި  1260ގޮތުަގއި

ާއެންެމާ ާގޮތުގައި ާވިްސނޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާދ ކަށެއް. ާހެދިގެން މިޤ ނޫނު

ާމަޢ އިންސ ފުވެ ާއެމީހުންނަށް ާގޮތަކަްށވ ނީ ާއެކަންާރި ާގޮތަކަށް ާލިބިގެންދ ނެ ާފް

ާވ ހަކަާާނިމިގެންދިއުން. ާތަޢީދުކުރ  ާއަޅުަގނުޑ ާއެރޫޙަށް ާއެެހންވީމ ، މީގައި

ާތެޭރަގިއާ ާމީގެ ާއޮތީ،ާއެހެންނަމަވެސް ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނުޑާދެން ދަންނަވަމުން

ާ ާގިނަ ާވަރަށް ާއެަބތިބި ާގޮތްގޮތުން ާއެހެން ާއެނޫން ާލިބުނުމީހުންބަޔަކު  1265ތަފ ތުާާނަށް

ާކަންތަ ާއެހެން ާއެނޫންެވްސ ާއަދި ާމިޤ ނޫނުއްތަާއަނިޔ ތަކ އި ާހަމަ އަސ ސީންވެްސާއް

ކެއްާދޭންޖެހޭކަމަށްާ.ާމިދެންނެވީާޢަދަބުތަބަޔަކުތިބިާއްދަކުރ ާކަންތައްތައްާކޮށްަފއިހު

ާކުރ ކަށެްއާާޤަބޫލުކުރ  ާއިސްތިސްނ  ާމީހުން ާކުރެވިަފއިވ  ެއކަންތައްތަްއ

ާއެހެންނަމަވެްސާ ާދަންނަވ ލަްނ. ާވ ހަކަ ާނުފެންނަ އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ

ާއެހެންާއަސ ނޫނުމިޤ  ާއެނޫންވެސް ާނުވަތަ ާބެހިގެން ާސިޔ ސަތ  ާކުރީގެ  1270ސީއަށް

ާ ާޢަދަބު ާބެިހގެން ާޢަމަލުކުރަމުންދާ ދީކަންތައްތަކ  ާމި ާމިއަދު ާމީހުން ފައިވ 

ާޢަދަބުާޤ ނޫނު ާއެމީހުންނަށް ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނެްތާާއަސ ސީަގއި ނަޑއެޅެން ކަ

ާމަޢ  ާޤަބޫލުކުރަާމީހުންނަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާޖެހޭނެކަމަށް ާއެބަާފްދޭން ާއެހެންވީމ ، ނީ.

ާމުޅިންާ ާއެހެންނަމަވެސް ާދ ންޖެހޭނެ. ާހިމެނިގެން މީގެތެރޭަގއި

 1275ފްާނުދެވޭނެގޮތަށްާހުރިހ ާބ ވަތެއްެގާރިއްޔ ައކަށްާހުންނަާމީހަކަށްާމަޢ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ާއެހެންނަމަވެސްާ ާރަނގަުޅކަމެްއނޫން. ާދިއުމަކީ ނޑައެިޅެގން ާކަ ކަންތައްތަުކގައި

ާުއސޫ ާކުރުުމގެ ާގެންދެވޭެނގޮތެްއާއެކަން ނޑަެއޅިެގން ާކަ ާހަމަތަކެްއ ލުތަަކކ އި

ާއެހެންމެާ ާހަމަ ާބޭުނންތެރިކަމެއް. ާއެއީ ާދިއުން ާއުސޫލުންާާއޮެވގެން ޕެރޯލްގެ

ާމަޢ  ާމީހުންނަށް ާމީަގއި ާގޮތްތަެކއްވެްސ ާލިބިގެންދ ނެ ޤ ނޫނުގައިާާހިމެނިފައިފް
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ާ ާއެީއ ާދިއުން ާދެމުހިންމުހިމެނިގެން ާއަޅުަގނޑު  1280ކެން.ާކަމެއްކަމަށް

ާެއއްާ ާެއްއގޮތަށް ާޤައުމުަތކ އި ާތަރައްީޤވެފަިއވ  ާދުނިޔޭގެ އެހެންނޫންކަމަށްވ ނަމަ

ާއަ ާއެޅެހަމައެއްަގއި ާފިޔަވަޅު ނޑުމެންނަށް ާއެހެންވީމ ،ާުޅގަ ާނުދ ނެ. ަމކުންނެްއ

ާމީހަކަށްާ ާހުރި ާެވރިއަކަށް ާނ ޖައިޒްގޮތެްއަގއި ާމީގެ ާއެހެންނަމަވެްސ މިކަންތަތައް،

ާނުކުރެވޭނެގޮ ާހަމަތަކެްއާބޭނުން ާގެނެވޭނެ ާއުސޫލުތަެކއް ާިއންސ ފުވެރި ތަށް

ާފެންނަވ ހަކަާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުރެިވގެންދ ން ާބައްޓަން ާޤ ނޫނު ާމި  1285އޮންނ ނެގޮތަށް

ާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީްނދެލ ނަން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ކޮމިީޓއަީކާާށޭާވ ހަކަާދަންަނވ ލަން.ާެއއްކޮމިޓީއެްއާފ6ާެގަިއ7473ާާޝުކުރިއްޔ .ާާރިޔ ސަތުންާވަހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާކޮމިޓީ. ާކަންކަމުގެ ާދެވަަނ7ާާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި ާޮކޓަރީގައި. ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާ ާއިޖްތިމ ޢީ ާކޮމިޓީކޮމިޓީއަކީ ާސަބް ާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓ6ާާީާކަންަކމުގެ  1290ނަންބަރު

ާމެންބަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގައި ާކަންކަމ ބެހޭ ާއިޖްތިމ ޢީ ާިއއްޔެ ރަކުާކޮޓަރީަގއި.

ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމެންބަރުއިންނަވަނިކޮށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުުޅާާއެ މިކޮޅުަގއި

ާދެންނަވ ލަންޖެހިފައި ާމެންބަރުާާދެއްކެވުމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދުވ ފަރު ވަނީ.

ާއިންނެވީާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެއިރު ާއެމަނިކުފ ނު ާޒުބައިރު. މުޙަންމަދު

ާ ާއެހެްނވީމ ، ާސަމ ލުކަމަށްާކޮމިޓީގަިއ. ާމެްނބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި  1295ެއވ ހަކަވެސް

ާދ އިރ ގެާ ާކިނބިދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާޒަމީރަށް.ާ

ާ

ނޑުާމިބިލ ާބެހޭޮގތުންާދަންނަވ ލަންާާކިނބިދޫާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާއޮްތާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާނުކުތ ާމޫސ ާަޒމީރުާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއެއްދެތިން ާއެންމެފުރަތަމަ ާތެޭރގަިއ ާމިގެ ާމިބިލުގެ ާމ އްދ ެގ6ާާއޮތީ  1300ވަނަ

ާގައިާ ާޙ ާ)ހ( ާހީވަީނާޢަދުލުއިންސ ފުެގ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާޢަދުލުއިންސ ފަށް ލަތު.

ާއެބަ ާވ ހަކަެއއް ާގޮތަކަްށާޮއތް ާއުފެދޭކަހަލަ ާަޝއްކު ާހިތުަގއި އޮތް.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީެގ ާގޮތުގެމަތިްނ2ާާއެހެންވީމ ، ާަކނަޑއެޅިފަިއވ  ާބ ބުަގއި ވަނަ

ާބ  ާކުޑައިމީޢަދުލުއިންސ ފުގެ ާޤ ނޫނެއްަގިއާރަށް ާއެްއވެސް ާބުނެވޭކަހަލަ ާބަހެއް ސް

ާ ާނުވ ތީ ާޤަބޫލުކުރެވޭކަމަކަްށ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއޮތުމަކީ ާއެހެން  1305އެމ އްދ ެގާެއހެންވެގެން

ާބިލުން ާމި ާނަންބަރު ާދެންާާއެ ާއެގޮތުން ާއަދި ާހުށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ނޑ ލަން ކަ
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ާކުރުމުންާ ާމީހަކު ާެއކަމެއް ާކުަށކީ ާނުކުތ އަކީ ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާބަލ ލަން އަޅުަގނޑު

ާލިބެންާ ާޢަދަބު ާއެއަށް ާދަށުން ާއުސޫލެްއގެ ާއޮންނަ ނަޑއަޅ ަފއި ާކަ ާދަޢުލަތުން އެއަށް

ކަމަކަށްާއަޅުަގނަޑކަށްާޤަބޫލެްއާާމިޖެހެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާކުށަށްާމަޢ ފްާކުރަންޖެހޭނެ

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޢަދަބަށް ާކުށައްލިޭބ ާެއކަމަކު ާދެވިދ ނެ.ާމަޢ ނުކުރެވޭ.  1310ފް

ާހި ާަބލ ލަމ  ާމިސ ލަކަށް ާމަޢ އަޅުަގނޑުމެން ާކުށަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނާނގ  ފްދޭން

ާގައިފަހުލިބުމަށްާމިބަލަނީާއެއީާކުށެއްާކުރުމުެގާސަބަބުންާއޭނައަށްާލިބިދޭނެާޢަދަބުާ

ދެންާއޭނައަށްާލިބެންާއޮންނަާއެހެންާޙައްޤުތަކެއްާނުވަތަާުފރުޞަތުތަކެއްާއޭަނއަށްާ

ާގޮތ އިާ ާހެދިފައިހުރި ާޤ ނޫނުތަްއ ާރ އްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުން. ހުޅުވ ލުމުގެ

ނޑަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާއަދިާ  1315ޤ ނޫނުތައްާހެދިފައިާހުރިާގޮތަށްާބަލ އިރުަގއިާއަުޅގަ

ާމަ ާޙައްޤުތައްާފ ހަގަކުރެވޭ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާެއގޮތަށް ާޤ ނޫނެއްގަިއވެސް ާހުރިހ  ނޑު ިއގަ

ާމެންބަރުކަމަށްާ ާަމޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމިސ ލަކަށް ާއެބަލިބިދޭ. ާދަށުން ޤ ނޫނެއްގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 19ާާކުރިމަތިލައްވ އިރު ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ 9ާާވަނަ

ާކުށެއްގަ ާޖިނ ޢީ ާމިސ ލަކަށް ާދުވަހަށް. ާޖެހިފައިާއަހަރު ާމައްސަލަ ިއ

ާތަންފީޛުއޮެވއްޖެ ާޙުކުްމ ާާކަމަށްެވއްޖިްއޔ  ާޮއެވއްޖެކަމަށްެވއްޖިއްޔ   9ާ1320ކުރެވިފައި

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުންގެ ާނުލެވެނީ ާކުރިމަތި ާއޭނައަށް ާމުއްދަތަށް ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާމި ާމިކަންތައް ާޤ ނޫނުތަކުން ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާާގޮތަށްމެންބަރުކަމަށް. ާޙައްޤުތައްމި

ާނު ާޤަބޫލެއް ާއަުޅަގނޑަކަށް ާއިރުަގއި ާހުރި ނޑުމެްނާމިގޮތަށް ާއަުޅގަ ާުކށަކަށް ކުެރވޭ

ާމަޢ  ާކުށަށް ާދޭންޖެހޭނެކަމަށް. ާމަޢ ފް ާދިނުމުން ާފް ާނުކުންނ ނެއޭގެ ާމައިަގނޑު

ާަމއްސަލަ ާދޭތެރޭަގިއާއަނެއް ާކުށ  ާއެ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާބައެއްފަހަރު ާެއާކުށް  1325ައކީ

ާދެކެވޭާ ާއެަބާބަދަލުމި ާއިނގޭތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަގޮތް ާފ ހަގަކޮށްލަްނާނވޭ ާހަމަ ޑު

ާމަޢ ބޭ ާކުަށށް ާއެއީ ާނުކުތ ެއއް ާއެހެންނުންވ  ާދުނިޔޭގެ ާދެން ާދެވިގެނެއްުނވ ނެ. ާފް

ާމަޢ  ާކުށަްށ ާއެބަހުރި ާއަޅުަގނޑަްށާތަންތ ނގައި ާއެކަމުން ާއުސޫލަތަކަށް. ާދެވޭ ފް

ާ ާބަލ އިރުގައި ާބޭނުމަށް ާޭއގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޙ ހީވަނީ ާމިަވގުތު ލަުތާމިރ އްޖޭގައި

ާ ާމަޢ އޮތްގޮތަށް ާކުށަށް ާމި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާދެކޭގޮތްާފްބަލ އިރު ާމި  1330ދިނުމުގައި

ާމިބިލުގަިއާމިއޮތްގޮތަކަށް.ާދެްނާ ާނުޖެހެއޭ ާބަދަލުކުރ ކަށް ާކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން

ާނުކުތ އަީކ،ާައޅުަގނޑުެމންވެ ާައނެއް ާފ ހަަގކޮށްލެވޭ ާބޭނުންއަޅުަގނޑަށް ޢަދަބުާާސް

ާ ާކުށް ާގޮތަށްާލުއިކޮށްދީ ާހުރި ާޙ ލަތު ާޖަލުގެ ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާއަދި ާއެ މަދުކުރަން.
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ާބަލ  ާޚަރަދުތަކަށް ާދ  ާއެކަމަށް ާއަދި ާގެންގުޅެ ާމީހުން ާޖަލުަގއި އިރުާބަލ އިރުވެސް

ާާމިކަހަލަ ާވީހ ވެްސާާލަމިކަހައިޤްތިޞ ދީގޮތުން ާމިރ އްޖޭގައި ާދުވަސްވަެރއްަގއި  1335ދަތި

ާފު ާބަޔަކަށް ާގިނަ ާައޅުަގނޑުމެންވެސް ާދިއުމަކީ ާލިބިގެން ކުރ ާޤަބޫލުރުޞަތުތަެކްއ

ނަޑއަޅަންޖެޭހާ ާކަ ާއެބަ ނޑުތަެކއް ާމިންގަ ާއެބަ ާއަޅުަގނުޑމެން ާެއކަމަކު، ކަމެއް.

ާދެން،ާ ާދޭނީ. ާލުއި ާައޅުަގނޑުމެްނ ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކިހިނެއްތޯ

ވ ހަކަދެްއކެިވއިރުވެސްާވިދ ުޅިވާާވެރިކަންކުރ ާޕ ީޓގެާބަެއއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ާބޭނުންނުކުރަން.ާ ާިމބިލު ާގޮތަކަށް ާސިޔ ސީ ާފ ަހގަކުެރވުނު  1340އަޅުަގނޑަށް

ާިމާ ާއިލްތިމ ސްކުރަން. ާހަމަ ާމިކަމަށް ާސަރުކ ރަށް ާދުވަހުެގ ާހަމަ އަޅުަގނުޑވެްސ

ާދެންމެާ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާއަދި، ާބޭނުންނުކުރައްވ ށޭ. ާމިބިލު ާބޭނުމެްއގަިއ ސިޔ ސީ

ާވިދ ުޅވެއްެޖާޢިއްޒަތްތެ ާވަހަކަދެއްކިިއރުވެސް ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ރި

ާގެންުގޅެންޖެހޭނެކަން.ާ ާޙުދޫދުތަކެްއ ާޖެހޭނެ ާޢަމަުލކުރަން ާމީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެއްވި ާތ އީދުކޮްށ ާވ ހަކަށް ާއެެދއްެކވި ާއެބޭފުޅުން  1345އެހެންވީމަ،

ނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިން ާމ ލަން.ާޝުުކރިއްޔ .ޝުކުރުވެިރވަމުންާއަުޅގަ

ާ

ާާނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާއު ާމަޢ ފުދިނުމ އި ާމިދ  ާހުށަހެޅިގެން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާއަދަބުާޝުކުރިއްޔ 

ާއިންސ ނުންގެތެޭރގަިއާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާަވރަށް ާބިލަކީ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ާމަޢ ފު ާކުށަށް ާއެ ާކަމެއް.ާކުށްކުރެވުނީމަ ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން ާއެއީ  1350ދިނުމަކީ

ާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަަދއްކ ާޤަބޫލުއަދި، ާމިކަމަށް ާމިީއ ާމަސްވަަރކީ ާމި ކުރ ޮގތުގަިއ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމަސްވަރު. ާލ ޢިޤު ާއެންމެ ާނިންމަން ާގޮތެއް މަޝްވަރ ކޮްށގެން

ާދިމ ވެފަ ާމިއޮތީ ާއިރ ދ ކުރެްއވީތީ ާއެހެން ާރަނގަޅުކަމުން ާކޮންމެައކަސްާނަސީބު އި.

ާގިނަ.ާ ާވަރަށް ާޙަީޤޤަތުގައި ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުރި ާހުށަހަޅ ަލން ާއަޅުަގނޑު ބިލަށް

ާއެންމެާ ާަދންނަވ ލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ާތަރުތީބުން ާކަންތައްތަކުގެ ާމުހިންމު  1355އެންމެ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިާމިއޮންނަާމަރުގެާމައްސަލަތަުކގައިާބިލުަގިއ72ާާފުރަތަމަާ

ާސަބަބުްނާާމިއޮންނަގޮތަކީ ާއެކުށުގެ ާމަޢ ފުދިނުމުގައި ާމަްއސަލަތަކުަގއި މަރުގެ

ާމިތަނުަގއިާ ާބަލަންވ ނެެއވެ. ާއިޢުތިރ ޟުކުރޭތޯ ާވ ރިުޘން ާމީހ ގެ މަރުވެގެންދިޔަ

ާމީހަކުާ ާއެއްެވސް ާވ ރިޘުްނެގ ާވ ހަކައަކީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާނުވަތަ ާރައީސުްލޖުމުހޫރިއްޔ އަކަށް ާއަމުރަކަށްާާއިޢުތިރ ޟުކުރ ނަމަ  1360ވަލިްއޔުލް
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ާއިސްލ މީާ ާޖ ގަ ާމަޢ ފުދިނުމުގެ ާމީހަކަށް ާއެއްވެސް ާނުވަތަ ާމީހަކަށް ހުންނަ

ާގޮތެްއާ ާއެކަހަލަ ާހީވަނީ ާއޮތީމަ ާމިހެން ާއެހެްނވީމަ، ާނޯވޭ. ޝަރީޢ ގަެއއް

ާމިދަންނަވަނީާ ނޑު ާައޅުގަ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް، އޮންނަނީހެން.

ާޙަޤީޤަތު ާނޯންނ ނެ. ާމަޢ ފުދެވޭނީާއެހެނެއް ާއެ ާއެީމހަކަށް ާމަރ ލީމަކ  ާމީހަކު ގައި

ާބައްަޕާ ާއޭަނގެ ާނުވަތަ ާމީހުންނަށް ާވ ރުތަވ  ާމީހުންނަށް. ާވ ރިޘުްނގެ  1365ހަމައެކަނި

ާ ާއެކަނި. ާމީހުންނަށް ާމިގޮތުނ6ާާްފަރ ތުގެ ާބަޔަކީ ާމިއޮްނނަ ވަނައަށް

ާއިޢުތިރ ޟުނުކުރ ނަމަ ާއެކަމަށް ާމީހަކުވެސް ާއެންމެ އެފަދަާާވ ރިޘުންގެތެެރއިން

ާއިޢުތިރ ޟްފަރ ތްތަ ާމަޢ ފުދެވިދ ނެ. ާއެހެންާކަށް ާމަޢ ފުދެވިދ ނެއޭ ނުކުރ ނަމަ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮންނަންޖެހޭނީާޤަބޫލުއޮެވގެން ާމިތ ނގައި ާކަމަކުނުދ ނެ. ކުރ ގޮތުަގއި

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަްށާ ާމަޢ ފުދޭނަމަ ާމީހަކު ާއެްއެވސް ާއ އިލ ގެ  1370މަޢ ފުދިނުމަށް

ާޖެހޭ ާމީހަކު ާނުވަަތާހުންނަ ާއ އިލ ެގ ާޮގތަކީ ާއޮންނަންީވ ާމިތ ނގައި ާމަޢ ފުދޭން. ނެ

ާއެންމެާ ާތެރެއިން ާއިުޢތިރ ޟްާވ ރިޘުންގެ ާއެކަމަށް ާއެފަދަާމީހަކުވެސް ނުކުނ މަ

ފަރ ތްތަކަށްާމަޢ ފުދެވިދ ނެއޭ.ާއޭގެާބަދަލުަގއިާއޮންނަންވީާަމޢ ފުދޭންޖެހޭނެއޭ.ާއޭގެާ

ާމީހަ ާއެްއވެސް ާވ ރިޘުންގެތެެރއިން ާޤިޞ ްސއެްއާމ ނައަކީ ާއޭނަެގ ާމަޢ ފުދީފިއްޔ  ުކ

ާއޮތުމުެގާ ާމަޢ ފުދެވިދ ނެއޭ ާއެ ާއެހެންވީމަ، ާނުލެވޭނެ. ާމަރައެއް ާއޭނަ  1375ނުހިފޭނެ.

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮންނަންޖެހޭނެކަމުަގއި ާއޮންނަންޖެހޭނީާޤަބޫލުބަދަލުގައި ާނުވަތަ ކުރަނީ

ވިާނުކުތ އަީކާވަަނއަށްާފ ހަގަކޮށްަލންާބޭނުނ6ާްމަޢ ފުދޭންޖެހޭނެ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާ

ާ 66ާާމިބިލުގެ ާމ އްދ . ާކޮށްފައިވ 66ާާވަނަ ާމީހަކު ާމިއަްނނަނީ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ކުށަކަށްާނުވަތަާމީހަކުާކޮށްފަިއވ ާކުށަށްާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާމަޢ ފުކޮށްދިންކަމުގައިާ

ާ ނޑަެއޅި ާކަ ާމަްއަޗށް ާއޭނ ގެ ާސަބަބުން ާުކށުގެ ާކުރި ާއޭނ  ާުނވަތަ  1380ާއަދަބުވިޔަސް

ާފަރ ތުންާލުއިކޮށްދިން ާލިބުނު ާގެއްުލން ާސަބަބުން ާކުށުގެ ާއެ ާވިަޔސް ކަމުަގއި

ގެއްލުުމގެާބަދަލުާހޯދުމަށްާދަޢުވ ކުރުމުގެާޙައްޤުާލިބިގެެންއާނުވޭ.ާމީގެާއިނދިކޮޅުާ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ްނ، ާޙައްެޤްއާޤަބޫލުމީގައި ާމީހެއްެގވެސް ާކޮންމެ ކުރ ގޮތުަގއި

ާއޭ ާހޯދަން ާަޙއްޤު ާއެ ާޖ ަގާއޭަނއަށްާގެއްިލގެންދ ކަމަށްވަންޏ  ާމަަސއްކަްތކުރުމުގެ ނ 

ާއޭނައަްށާ ާޙައްޤު ާއެ ާނޫންގޮތަށް ާމިއޮތްގޮތް ާހަމަ ާމީގައި ާއެހެންވީމަ،  1385ދޭންޖެހޭނެ.

ާމަރުޙަލ ަގއިާ ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާކޮމިޓީއަށް ާަބޔ ންކުަރންޖެހޭނެ. ލިބިގެންވ ކަުމގައި

ވަނ9ާާަށް.ާކުރަންާމިކަންތައްތަކަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާވިްސނަވ ނެކަމަޤަބޫލުއަޅުަގނޑުާ
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ާ ާމިބިލުގެ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާމ އްދ .73ާާކަމެއްެގގޮުތގައި ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(73ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(.73ާާއެއީާއެމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީާއެާ

ާނުިކޔަސްާ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެްނ ާއިބ ރ ތް ާއެ ާއޮންނަގޮތުްނ ާއެ  1390ގަިއ

ާޝަރު ނޑަައޅ  ާކަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާގަިއ73ާާތުތަކެއް، ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ ާޯބޑުން ާއެކުލަވ ލ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިއޮންނަނީ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާލަފ އަރުވ ގޮތަްށ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާގޮތް ލަފ ދޭ

ާބޭނުންފުޅުވެއްިޖއްޔ ާ ާޢަމަލުކުރެއްވިދ ެނއޭ ބޭނުންފުޅުވެއްޖިްއޔ 

ާޢަމަލުނު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިތ ނަގއި ާެއަކމަކު،  1395ކުރ ގޮތުަގއިާޤަބޫލުކުރެއްވިދ ނެއޭ.

ާއެބޭފުޅުންާ ާމަޝްވަރ ުކރެވިގެްނ ާެއ ާބޯޑުން ާއެކުަލވ ލ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާޖެހޭެނާ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާލަފ  ާއަުރވ  ާެއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ

ާޤަބޫލު ާގޮތެއް ާބޯޑުން ާމ ނައަކީ ާޭއގެ ާރައީސަްށާިނންމަވ ކުރައްވަން. ފައި

ާ ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ާރައީސުްލޖުމްދަންނަވައިފިްއޔ  ާެއގޮތަކަްށ ހޫރިއްޔ 

ާމަޝްވަރ ާއެހެން ާމިސ ލަކީ ާމީެގ ާނެތް. ާބޭނުމެއް ާއުފެއްުދމުގެ ާބޯޑު  1400ނޫނިއްޔ 

ާއިއްތިފ ޤުްނާ ާމަޝްވަރ ުކރެވިގެން ާމަޖިލީހުން ާއެ ާއޮންނަކަމަށްވަންޏ  މަޖިލީހެއް

ާއަޣްލަބިއްޔަ ާހުންނަާނުވަތަ ާއެތަނެއްަގއި ާނިންމައިފިއްޔ  ާވަކިގޮަތކަށް ތުްނވެްސ

ާޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާއެގޮަތަކށް ާވެރިޔަކަށް ާމަތީ ާެއންމެ ާއެތަނެްއގަިއާހުންނަ ޙ ކިމް

ކުރަންާވަރަްށާކުދިކުދިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންާދީނީގޮތުންވެސްާހުންނަާޤަބޫލުއަޅުަގނޑުާ

ާދަން ާގިނަ ާއެކަމަުކ، ާމިއީ. ާބޮުޑާމައްސަލަެއއް ާވަރަށް ާނުވަތަ  1405ނަބޭކަލުން

ާވަިކގޮތަކަްށާ ާކަމެއް ާމަޝްވަރ ކޮށްެގން ާިވދ ޅުވ ގޮުތަގއި މެޖޯރިޓީއެއްެގާޢިލްމުވެރިން

ާމަތީާ ާއެންމެ ާހުންނަ ާއެތަެނއްަގިއ ާއެއީ ާޢަމަލުކުރުމަކީ ާެއގޮތަކަށް ނިމިއްޖިއްޔ 

ާމިބި ާނުކުތ އަކީ ާއަނެްއ ާބޭނުން ާފ ަހގަކޮށްލަން ާލ ޒިމުކަމެއް. ާވެރިޔަކަށް 69ާުލގެ

ާ ާމ އްދ . 69ާާވަނަ ާނުވަތަ ާމަޢ ފުކޮށްދިނުން ާމިބުނަނީ ާމ އްދ ަގއި ާއަދަބުާވަނަ

ާަޞއްަޙާ ާއެއީ ާޙުކުމް ާގުޅިފަިއވ  ާއިލްތިމ ސްއ  ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއެދި  1410ލުއިކޮށްދިނުން

ކުރަްނވ ނެއޭ.ާިމއީާައޅުަގނޑުާހިތުްނާޤަބޫލުޙުކުމެއްކަުމގައިާހުރިހ ާފަރ ތަުކންވެސްާ

ާކުރ ކަށް..ޤަބޫލުން.ާހުރިހ ާފަރ ތެއްާހަމަޖެހޭާގޮތެއްނޫ

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާ1415 

ާނިންމާ ާއިނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާއެ ާޤ ޟީއެްއވެސް ާއަެނއް ާޤ ިޟއަކު ާއެއް ާބޭފުޅުން ާޢިލްމުވެރި ާނުޖެހޭނެ.

ާކުރެވިދ ނެ.ާލުޤަބޫމައްސަލަާޞައްޙަނޫންކަމުަގއިާާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ1420 

ނޑުާއަދިާާނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާެމންަބރުާއު ާވަަނ6ާާއިސްތިޢުނ ފަށްާހުށަހަޅަނީވެސްާއެހެންވެގެން.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުގަ

ާއިޞްލ ޙުާއަފްރ ީޝމްާޢަލީާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާގިނަ ާވަރަްށ ާމީަގއި ާލިބިއްޖިްއޔ  ާވ ހަަކވެްސާފުރުޞަތެއް ާހުރި ަތއް

ާއިޞްލ ޙުތަްއާ ާއަުޅަގނޑުގެ ާކޮމިޓީއަްށވެސް ާއިތުުރންވެސް ާއޭގެ ާއަދި ދަންނަވަން.

ާފޮނުވައިދޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަްނ.ާ

ާ1425 

ނޑުާމިހ ރުާކ ށީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާ ާޙަމީދަށް ާއިނގުަރއިޫދާޢަބްދުލް ާދޫކޮްށލެއްވީ. ާފުރުޞަތު ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާޢަބްދުާދ އިރ ގެ ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުާهللا ާއަޅުގަ ޙަމީދަށް

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ1430 

ާދެތިންާާއިނގުަރއިދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއުޅުނު ާދަްނނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާާަޙމީދުާهللاާދުޙަްމދޫންާޢަބްާ ާފ ހަގަކޮށްދެްއވައިފި. ާބޭފުޅަުކެވސް ާއެހެން ާމިނުކުތ އެއް ނޑު ާފ ހަަގކުރަންާާއަުޅގަ

ާމިސ ލަކަްށާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާނުވަތަ ާއެދޭއިުރ ާޢިލްތިމ ސްއަށް ާއެއްނުކުތ އަކީ ާމުހިންމު ބޭނުންވ 

ާ ާމީަގއި ާއެދޭއިުރ ާޢިލްތިމ ސްއަކަށް ާނުވަތަ ާބ2ާުމަޢ ފަކަށް ާމ އްދ ަގއި ނެފަިއާަވނަ

ާމިއޮންނަނީާ ާމީގައި ާމުޢ މަލ ތްކުރުން. ާފަރ ތަށް ާލިބުނު ާގެއްލުން  1435މިއޮންނަނީ

ާ ާނުވަތަ ާހުށަހަޅ ފައިވ ާާއަދަބުމަޢ ފްކޮށްދިނުމަށް ާޢިްލތިމ ސް ާއެދި ލުއިކޮށްދިނުމަށް

ާެއާ ާލިބިފައިވ ނަމަ ާގެއްުލމެއް ާފަރ ތަކަށް ާއެްއވެސް ާކުށުގެާސަބަުބން ާކުރި ފަރ ތުން

ކުރަންފެށުމ އެކުާުނވަތަާެއާޢިލްތިމ ސްއ ިއާގުިޅގެންާއަންނަިނިވާޢިލްތިމ ސްާދިރ ސ 

ާމައްޗަށްލ ޒިްމެވގެންެވއޭ.ާ ާބޯޑުގެ ާއެނގުން ާމީހ އަށް ާލިބުނު ާގެއްލުން މަޢުލޫމ ތު

ާޢިލްތިމ ސްާ ާލިބޭ ާއެބަ ާފުރުޞަތު ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާއޮީތމަ ާމިގޮތަްށ ާމިތ   1440'ނުވަތަ'

ާޢި ާއެ ާނުވަތަ ާފެށުމަށް ާދިރ ސ ކުރަން ާއެތަްއާއޮތްގޮތުން ާބެހޭގޮތުން ލްތިމ ސްއ އި
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ތަފ ތުާމަޝްވަރ ތަކެއްާބ އްވ ަފއިާހަމަާނިމުމަކ ާހިސ ބަށްާދ ހިސ ބުންާމިާގެއްލުންާ

ނުޑާ ާއެބަާލިބޭ.ާއަުޅގަ ާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާފުރުޞަތެއް ލިބިފައިވ ާމީހ އަށްާމަޢުލޫމ ތު

ާއިތުރުާމަޝްވަރ ތަކަށް ާމި ާފެށުމ އެކު ާދިރ ސ ކުރަން ާމި ނުދަނީސްާާހިތުންާއަސްލު

ާމިދެންނެިވާ ާއެބަެޖހޭ.ާމީގައި ާފަރ ތަށްާއެނގެްނވ ނެ،ާއެނގެން ާލިބުނު ާގެއްލުން  1445މި

ާިމާ ާބުނ އިރު ާފޮނުވ ަލންވ ނޭ ާމައުލޫމ ތު ާމި ާއަދި ާއެަބއޮވޭ ާތިީރގައި މ އްދ ގެ

ާުގޅިގެްނާ ާޢިލްތިމ ސްއ އި ާއެ ާހިމެނޭ ާއެބަ ާތެރޭގައި ާމަޢުލޫމ ތުގެ ފޮނުވަންޖެހޭ

ާއެާ ާނިންމުމަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެ ާނިންމައިފިކަމަށްވ ނަމަ ާނިންމުމެއް ްއވެްސ

ާނިންމުމެއްާ ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާގުިޅގެން ާޢިލްިތމ ސްއ އި ކޮބައިކަން.ާޙަޤީޤަުތގައި

ާއޭރުންާ ާމުހިންމު. ާަވރަށް ާއެންގުން ާފަރ ތަށް ާލިބުނު ާެގއްލުން ާކުރިން  1450ނިންމުމުގެ

ާލިބުނު ާެއާެގއްލުން ާމަޢުލޫމ ތުާނުވަތަ ާެއއްެޗއްާާޞައްޙަ ާމިކަމ ބެހޭގޮތުން ފަރ ތުން

ާދެންާ ާލިބިގެންދ ނީ. ާފުރުޞަތެއްވެްސ ާބުނަން ބުނަންޖެހޭކަމަށްވަންޏ 

ާފ ހަގަެވގެންާ ާދެންމެ ާނުކުތ  ާއަނެއް ާބޭނުންވ  ާފ ހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނުޑވެސް

ާ ާއެއީ 73ާާއެދިޔައީ. ާނުވަތަ ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމަށް ާމިއޮންނަނީ ާމ ްއދ ގައި ާއަދަބުާވަނަ

ާއޮވެފައިާލުއިކޮ ާމިހެން ާެދން ާހުށަހެޅިގޮތަށް، ާޢިލްިތމ ސް  1455ށްދިނުމަށްއެދި،

ާލަފައ އިާ ާދިން ާބޯޑުން ާއެކަން ާލަފ ދިނުމުން ާބޯުޑން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާލިބިގެްނވެއޭ.ާ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއިޚްތިޔ ރު ާނުކުރުުމެގ ާކުރުމ އި އެްއގޮތަށް

ާމި ާަރނގަޅެއްނޫން ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިއީ ާލަފައެްއާދެން ާޙަޤީޤަތުގައި އޮތްގޮެތއް.

ނޑަްށާ ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުެރއްވުމަށް ާއެްއގޮތަށް ާއެއ އި ާއެކަމަްށ އަރުަވއިފިކަމަށްވަންޏ 

 1460ހީވަނީާދެންާލ ޒިމްނުވިކަމުގަިއވިޔަސްާެއގޮތަށްާބުރަެވގެންާމަސައްކަތްކުެރވެްނވ ނެ.ާ

ާ ާއުަފއްދ  ާބޯެޑއް ާބޭނުންނެތްގޮތެއްަގއި ާއަެނއްހެން ާދެން ާލަފ ާމީގައި ހަމައެކަނި

ާކޮންމެވެސްާ ާިނންމުމުގެ ާބޭނުންފުޅުގޮތަކަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އަހ ލ ފައި

ާރަނގަޅެއްނޫންހެންާ ާއޮުތން ާރޭވިފައި ާމިކަން ާއުސޫުލން ާރޭވުުމގެ ނިޒ މެއް

ާބެހޭގޮތުންވެްސާ ާޝަރުުތތަކ  ާއެގޮތަށް ާހަމަ ާދެން ާީހވަނީ. އަޅުަގނޑަށް

ާމިމ ްއދ ގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާބިުލގެ ާުނވަތަ ާމިބުނަނ71ާާީއި ާމ އްދ ަގއި  1465ަވނަ

ާ ާާއަދަބުޝަރުތ އެކު ާދެން ާލުއިކޮށްދިނުން. ާނުވަތަ ވަަނ71ާާމަޢ ފްޮކށްދިނުން

ާ ާނުވަތަ ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމަށް ާމިއޮންަނނީ ާަގއި ާ)ހ( ލުއިކޮށްދިނުމަށްާާއަދަބުމ އްދ ގެ

ާމަޢ  ާދަށުން ާގިންތިއެއްގެ ާކޮންމެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ފްކޮށްދިންކަމުގައިާމިޤ ނޫނުގައި
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ާ ނޑަައޅ ާާއަދަބުނުވަތަ ާކަ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވީނަމަވެސް ލުިއކޮށްދިނުންކަމުގައި

ާ ާނުވަތަ ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމުގެ ާަޝރުތުތަކަކ ނުލައި ާނުވަތަ  1470ާއަދަބުާޝަރުތުތަކަކ ެއކު

ާކޮންާ ާމިއީ ާލިިބގެންވޭ. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ާއިޚްތިޔ ރު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ނަޑއެޅިދ ނެޯތާޝަރުތުތަ ާކަ ާހަމަ ާޝަރުތެއްވެސް ާޮކންމެފަދަ ާުނވަތަ ކެއްތޯ

ާއެންމެާ ާއެއީކީ ާިހތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުން. ާުސވ ލުކޮށްލަްނ އަޅުަގނޑު

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަޑއަޅ  ާކަ ާޝަރުތުތަކެއް ާވަކި ރަނގަޅުގޮެތއްނޫނޭ.

ާކު ާޝަރުތެއް ާެއ ނޑައަޅ ަފއި ާކަ ާަޝރުތުތަކެއް ާވަކި  1475ށްވެރިޔ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ލުއިކޮށްދިނުމަީކާާއަދަބުޤަބޫލުކުރ ކަމަށްވަންޏ ާއޭަނގެާކުށަށްާމަޢ ފެއްދިނުންާނުވަތަާ

ާނިންމިގޮތުގެާ ާމަޢުލޫމ ތު، ާމި ާހަމައެގޮތަށް ާދެން ާއޮންނަންވ ނެގޮތެއްނޫން. މި

ާމަޢ ފެއްާ ާކުށަށް ާިމ ާމަޢުލޫމ ތުދެއްވ އިރު ާއޮންނައިރުވެްސ މަޢުލޫމ ތު

ާދެ ާއެމަޢުލޫމ ތުާލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏ ، ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް ވޭަކމަށްވަންޏ 

ާދަށުންާ ާޢިލްތިމ ސްގެ ާކުރި ާޢިލްތިމ ސްގެދަށުން، ާއެދުނު ާއޭނަ  1480ފޯރުކޮށްދެއްވ ަފއި

ާއޮތުްނާ ާއުސޫެލއް ާދެއްވ  ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ާބޯޑުން ާނުދެވޭކަމަށްވަންޏ  މަޢ ފެއް

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރި ާފެންނަނީ ާައޅުަގނޑަށް ާކުރ ާރަނގަޅެއްނޫންހެން. އްޔ 

ާނުދެްއވިޔަްސާ ާދެއްވިޔަސް ާމަޢ ފް ާއެއީ ާޖަވ ބެއްިވޔަސް ާކޮންމެ ޢިލްތިމ ސްއަކަށް

ާފަރ ތަށްާ ާރައްދުވ  ާެއ ާޖަވ ބު ާއެ ާފަރ ތުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ސީދ 

ާވ ހަަކާ ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލ ފައި ާމިވ ހަކަ ާމުހިންމު. ާވަރަްށ  1485ރައްދުކޮށްދެްއވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

ާޤ ނޫނުގަިއވ ާާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާ ާައސ ސަކީ ާހެޔޮވެިރކަމުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ  ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާއ ދެ، ާކަންތައްތަްއކޮށްދިނުން. ާއެންމެންނ މެދު ާއަދަބުާގޮތުގެމަތީން

ާޤ ޫނނު ާބިެލއް ާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ާދަށުނ773ާާްއަސ ސީެގ ާގެ ާ)ޒ( ާމ ްއދ ގެ  1490ވަނަ

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ާސަރުކ ރަްށ ާދިވެހި ާއަުޅަގނޑު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ީތވެ

ާދެތިންާ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާފ ހަގަކޮށް ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާގިނަވެާ ާކުށްކުރުން ާމުޖުތަމަޢުގައި ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއަދު ާއެބައޮތް. ާނުކުތ އެއް

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާދޫކޮށް ާމީހުން ާތިބި ާޖަލުގައި ާމީހުން ާކުށްކުރ  ާޚ އްޞަކޮށް އ ދެ،

ާއެަބާ ާތެރެއަށް ާބިރުވެރިކަމުގެ ާބައެއްފަހަރު ާމ ލެތެރެ ާޚ އްޞަކޮށް  1495މުޖުތަމަޢުގައި
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ާމ ލެތެރެއަށްާ ާމީހުން ާބަެއއް ާދުރުނުވެވޭފަދަ ާކުށުން ާކުށްކުރ  ާތިބި ާޖަލުގައި އ ދޭ.

ާެއކަމުަގއި ާރިވެތިާާދުކޮށްލައިގެން ާހަމަޖެހޭ ާތެރޭގައި ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ާމީެގކުީރގަިއާ ާދިޔަކަން ާފޯރަމުން ާއުނަދގޫ ާޭއގެ ާމީހުންނަށް ާުއޅޭ ދިރިއުޅުން

ާމިއަދުާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ާފ ހަަގކޮށް އަޅުަގނޑު

ާރައީސުލްޖު ާފުރުޞަތުގައި ާމިދިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީން  1500މްހޫރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެން

ާކުްށކުރ ާ ާމިޤައުމުގައި ާހިތުން ާައޅުަގނޑު ާސުވ ލަކީ ާއޮންނ ނެ ކުރިމަތީގައި

ާޚ އްޞަކޮްށާ ާީމހުންނ އި، ާއުޅޭ ާރަނގަޅަށް ާމުޖުތަމަޢުގައި ާނުކޮށް ާކުށް މީހުންނ އި

ާމީހުންާ ާތިބި ާސ ބިތުވެފައި ާމަްއޗަށް ާއެމީހުންގެ ާކުށް ާމެދުވެރިކޮށް ާނިޒ މު ޝަރުޢީ

ާބަ ނޑަކުންތޯ ާމިންގަ ާދޫކޮށްލެވޭނީ.ާކޮން ާތެރެއަށް ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއެމީހުން ލައި

ާތިންވަަނާ ާޚ އްޞަކޮށް ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާމިގޮުތން ާރައީްސ،  1505ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްާއެއްބަހެއްާުނވެނޭ.ާ މ އްދ ގައިާމިާބުނެފައިާއޮތްާ)ނ(ާއ އިާ)ރ(ާއަށްާއަުޅގަ

ާގުިޅގެން ާކުަށކ ިއ ާކުރި ާމީހަކު ާބުނެފައިވަީނ، ާގަިއ ާ)ނ( ާމަްއޗަްށާާއ ދެ، އޭނ ގެ

ާ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާފަސްކޮށްދިނުން.ާާއަދަބުކަ ާމުއްދަތަކަށް ާވަކި ތަންފީޛުކުރުން

ާތެރެއަްށާ ާނިޒ މުގެ ާޝަރުޢީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިކަމަކީ ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމީހަުކާ ާ)ރ(، ާހަމަެއއ ެއކު ާއަދި ާދެކެން. ނޑު ާައޅުގަ  1510ދޫކޮށްލަންޖެހޭކަމެއްކަމުގައި

ާގުޅިާ ާކުށަކ އި ާކުރި ނޑަައޅ  ާކަ ާމަްއޗަށް ާއޭނ ގެ ާމުއްދަތުާއަދަބުގެން ގެ

ާ ާއެ ާނުވަތަ ާޢިއްޒަތްތެރިާާައދަބުކުރުކޮށްދިނުން ާބަދަލުކޮށްދިނުން. ާއަދަބަކަށް ލުއި

ާތ އީދުކުރެޭވކަމެއްނޫން.ާ ާއަދި ާފެންނަކަމެއްނޫން ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާމިީއވެސް ރައީސް،

ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނިޒ މުގެާާއެހެންމިދެންނެވީ ޝަރުޢީ

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާދުވަަހުކވެސް ާކޮންމެ ާދުވަހަކު، ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1515ތެރެއިން

ާެއއްދުވަހަްށވުރެާ ާިނޒ މު ާޝަރުޢީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިދަނީ ޤަބޫލުކުރަމުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވަުރގަދަެވގެްނދ ނެކަމަށް. ާހަރުދަނ ކަން ާޭއެގ ާކުރިއަރ  އަނެއްުދވަހަށް

ާނިޒ  ާޝަރުޢީ ާމިއަދު ާއެނގޭ.ާހިތުން ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއޮތްގޮތް މު

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާވ ހަކަދައްކ ކަށްނެތީމު. ާައޅުަގނޑުެމން އެއ ބެހޭގޮތުން

ާބަލ ާ ާމިކަންކަން ާިބނ ކޮށް ާމުސްތަޤްބަލަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ  1520ދަންނަވ ލަން

ާނުކުތ އަކަށް ާދެވަނަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއަްށގެންދަންޖެހޭ. ނުޑާާއެބަ އަުޅގަ

ާ ާބޭނުންވޭ ާބިލުގައ73ާާިދަންނަވ ލަން ާމި ާރައީސް،ާމުޅި ާމ އްދ .ާޢިއްޒަތްތެރި ަވނަ
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ާ ާދެޭކގޮތުަގިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާމ އްދ އަކީ ާމުހިންމު ާއެންމެ ާމ އްދ .73ާާއޮތް ވަަނ

ާލުއިކޮށްދިނުމުގައިާ ާޢަދަބު ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމ އި ާމީެގުކރީގައި ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާރަީއސުލްޖުމް ާމިއަށްވުރެްނާކުރީގެ ާނޭނގެ. ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާގެންގުުޅްއވ   1525ހޫރިއްޔ 

ާތިއްެބވުމަކީާ ާބޭފުޅުން ާހުިރ ާމިތ ނަގއި ާރަނގަޅަށް ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަްށވުރެ

ާއުސޫލުތަކެއްކަެމއް،ާ ާކޮްނ ާގެްނގުުޅއްވީ ާދެއްވުުމގައި ާމަޢ ފް އެކަީށގެންވ ކަމެއް.

ާދިމ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުީރަގއި ާބޮޑުާކޮންކަމެއްކަެމއް. ާއެންމެ ާއޮތް ވެަފިއ

އެއްމަްއސަލަައކީާޤ ނޫނ އިާޚ ްއޞަކޮށްާަގވ އިދުތައްާސަުރކ ުރގެާއޮފީްސާއޮފީހުަގއިާ

ާހ މަކޮްށާ ާއެނޭގގޮތަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާޢ ންމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ  1530ގެންގުޭޅާަގވ އިދުތައް

ާއ ދެ،ާ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނުޑ ާެއގޮތުން ާއެހެންވީމަ، ާނުހުންނަކަން. ލިބެން

ނގިރޭސިާބަެހއްާދަންނަވ ަލން.ާއ ބެޓަރަރީކޮށްާކަްނކަންާނިންމުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާއި

ާކަންތައްަތްއާ ާފެންނަގޮތަކަށް ާތިމ އަށް ާހިތުހުރިގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަެމއްނޫން.

ާމީހަކަށް،ާ ާއެްއވެސް ާޤ ނޫނުައސ ސީެގާދަށުން ާރ އްޖޭގެ ާމިހ ރު ާފުރުޞަތު ކުރުމުގެ

ާެދިވގެނެ ާފަރ ތަކަށް ާދެޭކގޮތުަގއިާއެްއވެސް ނޑު ާައޅުގަ ާމިގޮތުން  1535އްުނވ ނެ.

ވަަނާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިޭވާމީހެއްެގާމައްޗަށްާަކނަޑއަޅ 73ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާ

ޙުކުމެއްާތަންފީޛުވަމުންދ ާޙ ލަތެއްަގއިާކުށްާމަޢ ފްކޮށްދިނުމަށްާއެދިާޢިލްތިމ ސްއެއްާ

ާމި ާބަލ ނެ ާބޯޑުން ާދިރ ސ ކޮށް ާޢިލްތިމ ސް ާއެ ާމިޤ ނޫނުެގާހުށަހަޅ ، ންަގނޑުތަެކއް

ާމިީއާ ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ނޑަައޅަންވ ެނއޭ. ާކަ ާދަުށން ާގަވ އިދުގެ ާހަދ  ދަށުން

ާކޮންމެވެްސވަރަކަްށާ ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާމިކަން ާޤަބޫލުކުރެޭވކަމެްއނޫން.  1540އަޅުަގނޑަްށ

ާއެހެނީ،ާ ާބަޔ ްނކުރެވިފައި. ާއަސ ސްަތއް ނުޑ ާމަިއގަ މިޤ ނޫނުގައި

ާބޯޑުންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެ ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާޮއވެ ާބޯެޑއް ނޑަައޅުއްވ  ކަ

ާމ ރަނގަޅަކަށްނޫންކަމަށްާ ާދ ނީ ާއެކަންތައްަތއް ާހެއްެދވީަމ ާަގވ އިދުތައް އެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާޤަބޫލުކުރެޭވ. އަޅުަގނޑަށް

ާއެްއޗަކަްށވުމ އެ ާހެދޭ ާމުސްތަޤްބަލަށް ާޤ ނޫނަީކ ާހުިރާރައީސް، ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ  1545ކު

ާބިނ ކުރެވޭނެާ ާކަންކަން ާމުސްތަޤްބަލުގެ ާބަލަންޖެހޭ. ާއަުޅަގނޑުމެން ޙ ލަތަށްވެސް

ާދަންނަވ ލަންާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެގޮތުން ާވިސްނަންޖެހޭ. ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ގޮތްގޮްތވެސް

ާބޯޑުންާ ާމި ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާބިލު ާމި ބޭނުންވަނީ

ާޚ  ާއެމީހެއްެގާމަސައްކަތްކުަރއްވ އިުރގަިއ، ާބެހޭގޮތުން ާމަޢ ފްކޮށްދިނުމ  އްޞަކޮށް
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 1550މައްސަލަާބެލެޭވއިރުާބަލ ނެާމައިަގނޑުާކަންތައްތަްއާލިެޔވެްނާމިޤ ނޫނުގައިާޖެހޭނެ.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަދިާީމގެާއިތުރުންާައޅުަގނޑުާދަންަނވ ލަންާބޭނުންވޭ...

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޕެރޯލްާާތްދޫާދ އިރ ގެާެމންަބރުާބިލެ ާމިހ ރު ާޭބނުންވޭ ާދަންަނވ ލަން ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ  1555ާއ ދެ،

ާލިބެނީާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއަްޙމަދުާޙަމްޒ  ާފުރުޞަތު ާއެމީހަކަށް ާޕެރޯލަށްވެސް ާބޯޑުްނާމީހަކު ާޕެރޯލް ާއެ ާޮއވޭ. ބޯޑެއް

މުން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންކަންެވސްާބަިއގެާމުއްދަތުާހަމަވ6/7ާުއެކީހަކުާކުޅަާކުުށގެާ

ާވ ަހަކާ ާފެންނަ ާައޅުަގނޑަށް ާހަމަޖެއްސުމަކީ ާބޯޑަށް ާޕެރޯލް ާމިބޯޑުން ފ ހަގަކޮށް،

ނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާދަންނަވަމުން،ާއަުޅގަ

ާ1560 

ާާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބަޙުސްކުރަމުންދާ `. ާމި ާމިއަދު

ާމިބިލަކީާާهللاާޢަބްުދއްަރޙީމްާަޢބްދު ާސަބަބަކީ ާތ ޢީދުކުރަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ނުޑވެސް ާއަޅުގަ ާބިލަށް

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއިނ773ާާްދިވެހިރ އްޖޭގެ ާ)ޒ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާދަ ާބ ރުގެ ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނަކަށްވ ތީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށ ާހަދަންޖެހޭ ށުން

ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާލަސްެވއްޖެކަމަށް ާކުޑަތަންކޮޅެއް ާނުހެދި  1565އެޤ ނޫނު

ާވީހ ވެްސާ ާމަސަްއކަތްކޮށްގެން ާއެއްރޫޚެްއގައި ާއެންމެން ާހުރިހ  އެހެންވީމ ،

ާމިފަދަާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމުހިންމުކަމެއް. ާވަރަށް ާހެދުމަކީ ާމިޤ ނޫނު އަވަހަކަށް

ާއެބައޮތް.ާޤ ނޫނެ ާދެތިންކަމެއް ާބޭނުންވ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުަގނުޑވެސް ާހަދ އިރު އް

ާވަރަށްާ ާޯނޓުކޮށްފައިހުރި ނޑުވެސް ާއަުޅގަ ާއަސްލު ާކަންތައްަތްއ، ާގިނަ މީގެތެރެއިން

ާޚ އްަޞކޮްށާ ާވިދ ޅުެވދެއްަވއިފި. ާއެކަންތައް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި  1570ގިނަބޭފުޅުން،

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ެގ ާއެދެްއކެިވާއުނގޫފ ރު ާޢަލީ ާޑޮކްޓަރާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ތްެތރި

ާދަްއކ ލަންާ ާބަޙުސްގައި ާމިބިލުގެ ާއަުޅަގނޑުެވސް ާވ ހަކަތަަކކީ ގިނަ

ާހުރިހ ާ ާއެދެްއކެވި ާއެމަނިކުފ ނު ާއެހެންވީމ ، ާވ ަހކަތަެކއް. ޤަސްދުކޮށްގެންހުރި

ާދަންނަވަ ާވ ހަކަ ާތ ޢީދުކުރ  ާޖުމްލަކޮށް ނުޑ ާއަުޅގަ މުން،ާވ ހަކަފުޅުތަަކކަށް

ާމީަގިއާ ާއެކުަލވ ލ އިރު ާޤ ނޫނެއް ާމިފަދަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން  1575އަޅުަގނޑު

ާއެބަުހއްޓޭ.ާ ާކަންތައްތަކެއް ާމުހިންމު ާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑު
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ާެއީއާ ާފ ހަގަކުރަްއވ ފައި. ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަެއއް ާވަނީ މިކަންތައްތަްއވެސް

ނޑައެ ނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާމަޢ ފްނުދެވޭނެާކުށްތަކެއްާކަ ޅިަފއިާހުންނަވ ނެކަމަށްާއަޅުގަ

ާފ ހަގަކޮށްލ ހިތްވަނީާ ާއަުޅަގނޑު ާގޮުތގަިއ ާެއއްބަެއއްެގ ާމުހިންމު ާއެންމެ އެގޮތުން

ާމަސައްކަތްކޮށްާ ާނަގ ލުމަށް ާއިސްތިޤުލ ލު ާިމނިވަންކަމ  ާޤައުމުގެ  1580އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެއް ާމީހުންނަކީ ާސ ބިތުވެފަިއވ  ާޝަރީޢަތަށް ާއެކަން ާމަޢ ފްާއަދި ާޙ ލެއްގައި ެވސް

ާމީހުންނ އި،ާ ާމަރ  ާމީހުން ާހަމައެގޮތަށް ާނޫންަކމަށް. ާބައެއް ދެވިގެްނވ ނެ

ާމީހުންނ އި،ާ ާނަގ ލ  ާއިއްފަތްތެރިކަން ާމީހުންނ އި، ާވިޔަފ ރިކުރ  މަސްތުވ ތަކެތީގެ

ާލިބިގެންވ ނެާ ާމަޢ ފް ާމީހުންނަކީވެްސ ާގޯނ ކުރ  ާޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް

ާައޅުގަާ ާކަންތައްަތްއާބައެއްކަަމކަށް ާިމދެންނެވި ާއެހެންވީމަ، ާޤަބޫލެއްނުކުރަން.  1585ނުޑ

ާމިބިލަށްާ ާދެން ާބޭނުންވަނީ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާމިަވގުުތ ާައޅުަގނޑު މީގައި

ާކުރީެގާ ާއަސަރ ެއކީަގއި ާވަރަށް ާވ ަހކަފުޅުަގއި ާބޭފުުޅންގެ ާބަެއއް ބަޙުސްކުރެްއވި

ާސަރުކ ރުން ާކުރީގެ ާވ ހަކައ އި، ާމަޢ ފްދެއްވ  ާވ ަހކައ އިާާސަރުކ ރުން ކުށްވެރިކުރ 

ާއެކަމަްށާ ާޤަސްދުކޮށްގެންހުރީ ނޑުެވސް ާއަޅުގަ ާދެން ާދަްއކަަވއިފި. މިވ ހަކަތައް

ާމިބިލުގެާ ާއެެހންނަމަވެސް، ާވ ހަކަދަްއކ ލ ނަމޭ. ާކޮންެމވެސްވަަރަކށް  1590އަލިއަުޅވ ލ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމުހިންމުކަމަކަށް ާއެހ  ާއެއީ ާބަލ އިރު ާހުރިޮގތަށް ާމިއަދު ާރޫޚު ބަޙުސްގެ

ާލިބިފައިާޤަ ާޢަދަބެއް ާވ ހަަކައކީ ާބޭނުންވ  ާަދންނަވ ލަން ާެއކަމަކު ބޫލެއްނުކުރަން.

ާކޮންމެވެސްވަެރްއގެާ ާޭއަގިއ ާޤަބޫލުކުރައްވ ށޭ ާއޮންނ ނެަކމަށް ާލިބިފައި އޮތިްއޔ 

ާވ ހަކަާ ާމަޢ ފްދިނުމުގެ ާދެން ާލިބޭނީ. ާއަދަބެއް ާޮއެވެގންނޭ ާގޯހެއް އެމީހެއްެގވެސް

 1595ްމހޫރިއްޔ ެވސްާބައްލަވ ާބެއްެލުވންތަކެއްާބައްލަވ ަފއި،ާދައްކ އިރުާއޭުރގެާރައީސުލްޖު

ާއުސޫލުތަކަކ އިާ ާެއއޮންނަ ާއޭރު ާނުވަތަ ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ ގޮަތކަށް އެމަނިކުފ ނަށް

ާމިއުޅެީނާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއޮންނ ނީ. ާމަޢ ފްދެއްވ ަފއި އެްއގޮތްވ ގޮުތގެމަތީން

ާއަލުން ާކަމުނުގޮްސގެން ާކުިރގޮތް ާެއކަން ާކުރަން.ާާއޭރު ާކަންތައްަތއް އ ގޮތަކަްށ

ާކުރީެގާ ާއެހެންވީމ ، ާމިއުޅެނީ. ާހަދަން ާއެްއޗެހި ާޤ ނޫނުތަކ އި ާބޭނުންވ  އެކަމަށް

ާރަނގަޅުކުރުމަށްަޓކ ާ ާކުިރއަށްއޮތްތަްނ ާަބދަލުގައި، ާދެއްކުުމގެ  1600ވ ހަކަތަްއ

ނޑަްށާހީވަނީާމީގެާމުހިންމުކަމަކީ.ާއެހެންވީމ ާމިވ ހަ ކަތަްއާވ ހަކަދެްއކުންހެންާއަޅުގަ

ާހިއެއްނުވޭާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ދަންނަވ ލ ފައި

ާެއްއވެސްމީހަކުާ ާއޮްއވ  ާސަޖިދ ގައި ާނަމ ދަށް ާމިސްކިުތަގއި އެްއގޮތަކަްށވެސް
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ގެންގޮސްާަޙއްޔަރުކުރ ނެހެނެއް.ާޙައްޔަރުކުިރއްޔ ާކޮށްފައިާޮއންނ ނީާއެމީހަކުާކުށެއްާ

ާއެހެން ާބިލެއްާކޮށްގެންނޭ. ާކޮންމެ ާމިކަހަލަ ާމިތ ނގައި ާދެން ާެއވ ހަކަ  1605ވީމ ،

ހުށަހެޅޭއިރުގައިާެއވ ހަކަަތއްާދައްަކވަންާނަހައްދަވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑަކީެވސްާޖަލަށްެވސްާ

ާ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާމިތ  ާދަންނަވ ލ ހިތްވަނީ ާމިއަދު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާމީހެއް. 73ާލީ

ދުވަުހ72ާާމަހ 9ާާއަޅުަގނުޑެވސްާއަހަރުާދުވަހުާޖަލުަގއިާއޮތްާވ ހަކަާދެްއކީމ ،ާ

ާ ާއޮތީމޭ. 7ާާޖަލުގައި ާހުރީމޭ. ާގޭބަންދުަގއި ާދެމަސްދުވަހު 76ާާއަހަރ ިއ 3ާއަހަރ 

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެ ާޤަބޫލުުކރަނީ ާައޅުަގނުޑ ާެއކަމަކު ާއަުރވ ލިއޭ.  1610މަސްދުވަހަށް

ާއަދަބެްއާ ާބޭފުޅަކުވެސް. ާކޮންމެ ާޤަބޫލުކުރައްވ ށޭ ާއެގޮްތ ކުށްވެިރވެގެްނކަމަށޭ.

ާގެންގޮްސާލިބުނީ ާުހއްޓ  ާނަމ ުދގައި ާމިސްކިުތގައި ާނުކޮށް ާއެއްވެްސކަމެްއ ާތިމ  މަ

ާމިވ ަހަކާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިތ މަޔ އެީކގަިއ ާވަރަށް ާނުހައްދަވ ށޭ. ކުށްވެރިކުީރކަމަށް

މިދަންނަވ ލަނީ.ާދެންާޢިއްޒަްތތެރިާބޭފުޅުންާހަމަާކޮންމެާބިލަކަށްާވ ހަކަަދއްކަންޖެހޭާ

ާއަ ާދައްކ ީތ ާމިވ ހަކަ ާމިވ ހަކަާދުވަހު ާމިއަދު ާހިތަށްެއރީ  1615ޅުަގނުޑވެސް

ާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާއަޙްމަދުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާުކރެންދޫ ާައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

ާދ  ާކޮމަންޑޫ ާދޫކޮށްލައްވައިފި. ާފުރުޞަތު ާއަރުވަްނ. ާފުރުޞަތު އިރ ގެާމޫސ އަށް

ާއަރުވަން.ާ ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަޙީދަށް ާޙުަސއިން ާމެންބަރު  1620ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަލީާސަލީމަށްާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާުފނަދޫ ފުރުޞަތު

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާލީހުގައިާމިާބަޙުސްކުެރޭވާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާމިއަދުާމަޖިާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ

ާާާސަލީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީާ ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާއ ދެ، ނުޑާާއަދަބުބިލަކީ، ާއަުޅގަ ާބިލަކީ  1625ލުިއކޮށްދިނުމުެގ

ާރައްޔިތުންެގާ ާބިލެއް. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާޤައުމަށް ާދިެވހި ާމިއަދު ދެކޭގޮުތގަިއވެސް

ާ ާކުެރވިގެން ާކުްށތައް ާއެިކއެިކާތަފ ތު ާއިޞްލ ޙަށްާާއަދަބުތެރެއިން ާއަދި ލިބެުމންދ 

ާތެރެއިްނާ ާނިޒ މެއްގެ ާމިފަދަ ާއެމީހުންނަށް ާއެބަތިބި. ާބަަޔކު ާއެތައް ބޭނުންވެފައިވ 

ާއައިްސ،ާޢ ންމުާ ާތެރެއަށް ާމުޖުތަމަޢުގެ ާއަުލންާއެނބުރި ާގޮތަކުން ކޮންމެވެސްކަހަލަ

ާފުރު ާދިރިއުޅުމުގެ ާރީތިކޮށް ާސުލްޙަވެރިކަމ ެއކު ާއެްއގޮތަށް  1630ޞަުތާރައްޔިތުންނެކޭ
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ާދެކެން.ާ ނޑުެވސް ާައޅުގަ ާކަމުަގއި ާބިލެއް ާމުހިންމު ާވަރަްށ ާމިީއ ާބިލެއް. ލިބޭކަހަލަ

ާކަމަށްވ ނަަމާ ާބިލެއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާހެޔޮނިޔަތެއްަގއި ާމަޤްޞަދެއްގަިއ ާމ ތް މިބިލަކީ

ާބަަޔކުާ ާކޮށްފައިވ  ާކުށްތަެކްއ ާބޮޑެތި ާއެހެންނަމަވެސް، އަލްޙަމްދުލިއްލ ހި.

ާރައްކ  ާއިންތިހ އަްށާސަލ މަތްކޮށް، ާނުަރއްކ ތެރިކަން ާނިޔަެތއްވ ނަމަ ތެރިކުުރމުގެ

ާގިނަބޭފުޅުންާާ ާވަރަށް ާބަލައިލ އިުރ ާމިބިލަށް ާމިދެންނެވީ ާއެހެން  1635އެބަހުރި.

ާކުްށވެރިންާ ާބައެއް ާމިބިލުަގއި ާފ ހަގަކުަރްއވައިފި، ވ ހަކަފުުޅގައި

ާވަރަށްބޮޑަްށާ ާއެއީ ާނެތްކަީމ ާަކނޑަެއޅިގެން އިސްތިސްނ ކުެރވިފައި

ާތ ޢީދުކުރަން.ާވި ާެއއްަބސްވަން. ާހަމަ ާއެބަހަށް ާައޅުަގނޑުވެްސ ސްނަންޖެހޭކަމެކޭ.

ާއުފެދޭކަމެްއ.ާ ާސުވ ލު ާމަޤްޞަދ މެދުގައި ާމިބިލުގެ ާޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ ާހަމަ އެއީ

ާއިސްތިޤުލ ުލާ ާމިިނވަންކަމ  ާޤައުމުގެ ާއަދި ާތިބި ާޚިޔ ނ ތްތެރިެވފައި ާބޮޑެތި  1640ޤައުމަށް

ާޖަރީމ ތައް ާބޮޑެިތ ާކުޑަކުދިްނެގާާގެއްލޭފަދަ ާމެރުމ  ާމީހުން ާއަދި ާތިބި ހިންގ ފައި

ާމިބިލުންާ ާމީހުން ާކޮށްފައިވ  ާކަންކަން ާމިފަދަ ާފޭރިގަތުމ ، އިއްފަތްތެރިކަން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާނެތްކަމީ ާދައްކ ފައި ާމަގު ާވ ނެ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާހަމަ އިސްތިސްނ 

ާއެހެންވީމ  ާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް. ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަޅުަގނުޑވެްސާާދެކޭގޮުތގައި

 1645ފ ހަގަކޮށްާހަމަާބުނަންާބޭނުންވަނީާމިފަދަާކުށްތައްާކޮށްފައިާތިބިާބޮޑެތިާކުށްވެރިންާ

ާހަމައެއ އެުކަގއިާ ާުނވ ނޭ. ާގޮްސގެން ާފަރުމ ވެގެން ާމިބިުލ ސަލ މަތްކުރެވޭނެގޮތަށް

ާދައްަކވަމުންާ ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާމިތ  ާބޭުނން ާފ ހަގަކުރަން އަޅުަގނުޑ

ާމުޅީންވެސްާފ ހަގަކު ާިމހުންނަނީ ާމަޢ ފުދޭއިރުގައި ާކުީރގަިއ ރެްއވި

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާމަޢ ފުދެވިފައޭ. ާދީލަިތފުޅުކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

 1650ހިތަށްާމިއަރ ާެއއްެޗކީާމިހ ުރވެސްާއެކަހަަލގޮތަކަށްާމިބިލުަގއިާއެބައޮތޭާެއއްކަމެއް.ާ

ާއިޝ ރ ތްކޮށް ާހިނަގއިދ ނެކަން ާމަގުން ާއެަބއޮތޭ.ާއެ ާކަމެއް ާދަލީުލކޮށްދޭ ާނުވަތަ ދޭ

ާލިބޭާ ާމަޢ ފު ާިމއޮންނަނީ ާވެއްިޖއްޔ  ާއޮތްގޮުތގައި ާބައްޓަންކުެރވިފަިއ ާމިބިލު އެއީ

ާމީހ ގެާ ާނުލިބޭ ާވިދ ޅުވ ގޮތަްށ.ާމަޢ ފު ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ހަކަ ާމީހެއްގެ ކޮންމެ

ާއަ ާބޮލުގައި ާއެމީހުންގެ ާބޯޑަކުން ާއެއޮންަނ ާމިއޮންނަނީ ޅުވ ގޮތަކަށް.ާވ ހަކަ

ާކުރީގަިއާ ާވިސްނަންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ހިސ ބުންވެސް  1655އެހެންވީމ ،

ާމަގުްނާ ާރަނގަޅު ާިއޞްލ ޙުކޮށް ާއެކަން ާވ ހަކަަދއްކ އިރުަގއި ާޯގސްެވގެން އޮތްގޮތް

ާވިސްނަންޖެހޭނެާ ާއަުޅަގނުޑމެން ާމަސައްކަތްކުރ އިުރގައި ާބިލެއްަގއި ގެންދިއުމަށް
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ާދައް ާއެދުވަހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާހަމަ ާއަނެްއކ ެވްސ ާނުވ ނެ ަކއިެގން

ާއުހޫ ާހިސ ބުން ާއަންނަ ާވ ހަކަ ާމަޢ ފުދޭ ކުރީގައިެވްސާާނއުހޫާނ،ދީލަތިފުޅުކަމުން

ާމިާ ާމިހ ރުއްސުރެން ާއެހެންވީމ ، ާމިހެންނޭ. ާމިހ ރުވެސް ާއެހެންނޭ.  1660އޮތީ

ާއިބ ރ ތްތަކ  ާނުވ ނެގޮަތކަށް ާއެހެން ާއިންތަކ އިާބައްޓަންކުރެިވގެންދ އިުރަގއި އި،

ާދެކެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމެއްކަމުަގއި ާމުހިންމު ާބެހެއްޓުމަކީ ާއަނެއްކ ާމިންތައް ން.

ާފ ަހގަ ާއަޅުަގނޑަށް ާމީގައި ާވ ހަޣަފޫޢ ންކުެރވޭ ާއޮތްާމުގެ ާއަިއސްފައި ަކ

ާޣަފޫޢ ންމ އްދ ގައިާ ާއެ ާނެތް ާެއްއވެސްވަަރަކށް ާއެއްވެސްކަހަލަާވެސް ާދިނުމ ބެހޭ މު

 1665އްާދިމަާޒ ާފ ހަގަކުެރއްިވާފަދައިންާބައެަކނަޑެއޅިފައެއް.ާޙަމްއިންތަކ އިާމިންތަކެއްާ

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށް ާދޫކޮށްލެވިފަިއ ާހ މައަށް ާރޯ ާހަމަ ާއެބަހުރި ާދިމ ގައި

ާއަދިާ ާހަދ  ާބޯަޑށްވެސް ާއެ ާހަދ ނެގޮތަކަށް ާއެމީހަކު ާބޭފުޅަކު ހުންނަވ 

ނޑަާ ނަޑއަޅ ާިއންތަކ އިާމިންތަްއވެސްާކަ އަޅ ގޮތަށް.ާއެހެްނވީމ ،ާއުސޫލުތަްއވެސްާކަ

އެހެންާދޫކޮށްލެވިއްޖެާކަމަށްަވންޏ ާމީގައިާއިންސ ފުާލިބެންޖެހޭާބަޔަކަށްާރަނގަޅަށްާ

ާމިބިލުާ ާގޮވ ލަން ނުޑެވސް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާހިނގ ދ ނެ. ާނުލިބި  1670އިންސ ފު

ާރަނގަޅަްށާ ާވަރަށް ާހަމަ ާދ އިުރގަިއ ާފަުރމ ކުރެވެމުން ާގެްނގޮސް ކޮމިޓީއަކަްށ

ާމިާާމިބިލުގައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާބަދަލުވ އިުރގައި ާޤ ނޫނަކަށް ާމިބިލު މިޤ ނޫނު

ާއިންތަކ އި...

ާ

 1675ާހަމަެވއްޖެ.ާވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ނަޑއެޅިފައިާއޮތުންާފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޝުކުރިއްޔ .ާާ.މިންތައްާކަ
ާސަލީމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޢަލީ

ާ

 1680ޝުކުރިއްޔ .ާފުރަތަމަާފުރުޞަތަށްާއެދިވަަޑއިގެންެނވިާބޭފުޅުންގެާތެރެއިންާމިވަގުުތާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިއްބެިވ ާހ ޒިރުވެވަަޑިއގެން މަޖިލީހަށް

ާއެންމެފުރަތަމަާ ާފުރުޞަތުގައި ާދެވަނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިމުނީ. ާއަރުވ  މިފުރުޞަތު

ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާމިފުރުޞަތުާއަރުވަނީާމަޑަވެލިާ

ާނ ޒިމް.

ާ1685 
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ާމިބިލުގައިާާމަޑަވެލިާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަްށ ާދެވަނަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، .`ާ

ާނުދެއްެކވިހުރިާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަެދއްކެުވން: ާއަުޅަގނޑަށް ާތެޭރގައި ާވ ހަކަތަކުގެ ާދެެކވުނު ާކުރީދުވަހުަގއި

ާމިއަދުާާތައްވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގައި ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާެއހެންނަމަވެސް، ހުރުމ އެީކގަިއ.

ނޑުވެްސާ ާއަޅުގަ ާިއޝ ރ ތްޮކށްފި ާއެވ ހަކަތައް ާމެންބަރުން ާގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި

ާޤަބޫލުކުރަީނާ ނޑު ާައުޅގަ ާވުމ ެއކީަގއި ާވ ހަަކތަކަށް. ާގިނަ  1690ދައްކަންހުރި

ާއަުޅގަ ާދެންކުރީދުވަހުަގިއވެސް ާބިލެކޭާނެވިންނުޑ ާމުހިންމު މިބިލުގެާާ.މިބިލަކީ

ނޑުމެންާއެންމެންާބ ރުލ ންާއެބަޖެހެޭއާ މަސައްކަތްާވީހ ައވަހަކަށްާނިންމުމަށްާއަޅުގަ

ާ ާރަމްޟ ންމަހުގައިވެްސ.ާމިކުށުގެ ާތިބިާއަދަބުމިބަރަކ ތްތެރި ާދެވޭނެގޮތަށް ާމަޢ ފު ން

އިާމިބިލުާކޮމިޓީައކަށްާމީހުންނަށްާމަޢ ފުާދިނުމަކީާނުހަނުާމުހިންމުކަމެކޭ.ާވުމ އެީކގަާ

ާކަމެޭކ.ާ ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުަގނުޑ ާނިންމުމަކީ ާމިކަން ާވީހ ައވަހަކަށް  1695ގެންގޮްސގެން

ާދަންަނވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ެދއްވިާފުރުޞަަތށްޓަކައިާޝުކުރުާއަޅުަގނޑަށް

ާ

ާވަރަޙުމަތުާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް .`ާ ާއަާهللا ާއ ދެ، ާޅުަގނުޑާވަބަަރކ ތުހޫ.

ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރަޝ ދު ާދައްކަންހުރި ާބެހޭގޮތުން ާބިލ  ާއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ވ ހަކަތަްއާއޭުރާާއިތުރުދެވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމިހ ރު ާވ ހަކަަތއް ާވަރަށްގިނަ ާދައްކަންހުރި ާއެހެންނަމަވެސް،  1700ހުރީމ 

ާމި ާބަލ ލ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާދައްަކވ ފަިއވ ތީ ާމެންބަރުން ާވަރަށްގިނަ 66ާބިލުގެ

ާމ އްދ އަށް ާވަނަ ާމިއޮންނަނ66ާީ. ާމ އްދ ގައި ާކުށަށްާާވަަނ ާކޮށްފައިވ  މީހަކު

މިޤ ނޫނުގެާދަށުންާމަޢ ފުދިނުންާކަމުަގއިިވޔަސްާުނވަތަާއޭނ ާކުރިާކުުށގެާސަބަބުންާ

ާ ނޑައެޅި ުށގެާސަބަބުންާލުއިކޮށްދިންާކަމުގަިއވިަޔސްާއެކުާައދަބުއޭނ ގެާމަްއޗަށްާކަ

ާ ާލިބުނު ާބަދަލުގެއްލުން ާގެއްލުުމގެ ާަޙއްޤުާާފަރ ތުން ާދަޢުވ ކުރުމުގެ  1705ހޯދަން

ާބަދަލެއްާ ާމަދަނީ ާފަހަރެްއގައި ާވެދ ނެ ާމިއީ ާބަދަލު ާގެއްލުުމގެ ލިބިގެނެއްނުެވއޭ.

ާލިބު ާެގއްލުން ާއުޅުމަކަްށވެސް. ާގެއްލުމުގެހޯދަންއުޅޭ ާލިބުނު ާފަރ ތަކަށް ބަދަުލާާނު

ާއޮންނަންޖެހޭ ާފުރުޞަތު ާދަޢުވ ކުރުމުގެ ާޤަބޫުލކުރަން.ާހޯދުމަށް ާއަޅުަގނޑު ނެކަމަށް

ާތަޅ ަލއިގެްނާ ާބިއްލޫރިތައް ާފިހ ރަިއގެ ާއެ ާބަޔަކު ާފިހ ރަެއއް ާމީހެއްގެ މިސ ލަކަށް

ާކުރީ ާގެންދިަޔާާ.ވަްއކަމެއް ާއެ ާގެްނދިޔަ. ާެއއްޗެހިތަެކއް ާކޮށްގެން  1710ވަްއކަން

ާއެފަ ާހަމަ ާކުެރވެންޖެހޭނެ. ާދަޢުވ  ާއެފަރ ތައް ާހޯދަން ާބަދަލު ދައިންާއެްއޗެހިތަކަށް

ާދުަވހެއްވަ ާއެަތއް ާނުލެއްިވގެން ާބިއްލޫރިަތއް ާފިހ ރައިގެ ާވިޔަފ ިރާއެްއކަލަ ންދެން
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ޖެހިއްޖެާޙ ލަތެއްަގއިާއެްއކަލަާވިޔަފ ރިއަށްާއޭަނއަށްާލިބުނުާބަންދުކޮށްފައިާހުންނަން

ފުރުަޞތުާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާގެއްލުުމގެާބަދަލުާމަދަނީާބަދަލެއްގޮުތގައިާހޯދުމުގެާ

 1715ނުޑާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް،ާދ ދިާދެންމެައކުާވ ަހކަފުޅުާދެްއކެިވާއަޅުގަާ

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާޣަފޫޢ ންމުފުނަދޫ ާފަދައިން ގެާފ ހަގަކުރެއްވި

ާ ާމ އްދ ަގއ63ާިއުސޫލުތައް ާޣަފޫޢ ންާވަނަ ާސުުރޚީއަކަށް މުގެާމިއޮންނަނީ.

ާދިޔަ ާބުނެވިގެން ާއުސޫލުަތއް ާއުސޫލުތަެކްއާއުސޫލުތައް. ާމީގައި އިުރގައި

ާހަމައެހެންމެާ ާފ ހަގަކުރަން. ާހިތ މަޔ ެއކު ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާނެތްކަން ނަޑއެޅިފައި ކަ

ާ 73ާާބިލުގެ ާމ އްދ . ާއިމްލ 73ާާވަނަ ާމިއީ ާހީވަނީ ާައޅުަގނަޑށް ާމ އްދ ގައި  1720ވަނަ

ާމިކަމަށްާަސމ ލުކަންާދެއްވަިއގެ ާމަރުޙަލ ގައި ާއެހެންނަމަވެސް،ާޮކމިޓީ ންާކުށެއްހެން

ާމިވ ހަކަާ ާފެންނ ތީ ާއަޅުަގނޑަްށ ާމުހިންމުކަމަށް ާވަރަްށ ާއިތުރުކުރުން މިބަސް

ާ ާއެއި ާނުވަތ73ާާަދަންނަވ ލަން. ާމަޢ ފުކޮށްދިނުމަށް ާމިއޮންނަނީ ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާމަޢ ފުކޮށްދިނުމަށްާާއަދަބު ާހުށަހެޅިގޮތަށް ާއިލްތިމ ސް ާހުށަހެޅި ލުއިކޮށްދިނުމަށްއެދި

ާ ާފެންނަކަލުިއކޮށްދިާއަދަބުނުވަތަ ާނުމަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް  1725ބޯޑުްނާމަށް

ާއެގޮތަްށާ ާކުރުމ އި. ާއެއްގޮތަްށ ާލަފަޔ އި ާބޯޑުންދިން ާއެކަން ލަފ ދިނުމުން

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާއޮްނނަކަމަށް ާވެއްޓިފައި ާޢަމަލު ާމިތަނުގައި ާީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ާދަންނަ ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ ާފެންނަ ާއިތުރުކޮްށލަން ާއެބަސް ވަމުްނާހީވ ތީވެ

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާދެްއވިާފުުރޞަތަށްޓަކައި.ާ

ާ1730 

ާމުޙަންމަދުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާމުސްޠަފ އަށްާދެވަނަާފުރުޞަތެއްާއަުރވަން.ާ

ާ

ާހުރިހާ ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާތިމަރަފުށި ާދެކޭގޮތުަގއި ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  .`ާ

ާވިއްަސކަށްާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފ ާ ާގ ާކަމުން  1735ާކުށަކަށްެވސްާމަޢ ފުާލިބެންޖެހޭނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނަޑކީާހިތް

ާާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާހުންނަން ާިކަޔަވން ާައޒްހަރުަގއި ާޖ މިލް ާމިޞްުރގެ ާވަންދެކަ ޖެހުނުާއަހަރުދުވަހު

ާމ ތް ާެއއްަޗީކ ާއިނގޭ ނޑަށް ާައޅުގަ ާުނވިަޔސް. ާކަލ ންފުުޅާهللاމީހެއްކަމުގައި ގެ

ދިވެހިބަހަށްާތަރުޖަމ ާކޮށްފައިާއޮތުމުންާއެާތަރުޖަމ ާބެލުމުންާއިނގެީނާކުށްފ ފަކޮްށާ

ާޣަހަ ާކުށް ާމީހ ގެ ާއްދުފަހަނަޅ ފައިވ  ާމީހ ވެސް ާއެފަދަ ާކޮށްދިނުމ އި ގެާهللاފޫ
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ާބޭރުނު ާޣަާވ ކަމ އިރަޙުމަތުން ާުކށް ާއެދި ާފޫކޮށްދެއްވުމަށް ާޙަޟްރަުތގަިއާهللا  1740ގެ

ާޣަދަންނަވަންޖެހޭކަމ  ާކުށްތައް ާމީހ ގެވެސް ާއެފަދަ ާފުއްސަވައިާއި ާފ ފަ ފޫކޮށް

ާހިނދުާވ ދެއް ާއޮތް ާމިހެން ާމިކަްނ ާޙަޤީޤަތެއް. ާއިނގޭ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާިމއީ ކަން.

ާބަ ާބޭނުްނކޮށްގެން ާތިއަރީ ާޑ ވިން ާސައިންޓިސްޓެްއކަމުަގއިވ  ލިމީހ އ ިއާޔަހޫދީ

ާނަ ާމަރ  ާަތޅ  ާކުްށވެރިޔ އ ިއ ާމީހ އ އި، ާނުކުޅެދިފަިއވ  އްތ ލ ކަންާޖިސްމ ނީގޮތުން

ާސޮ ާމި ާމ ތްއަޅުަގނޑުމެން ާޤަބޫލެއްނުކުރ ނެ. ާސައިޓީން  1745ކޮންމެާهللا

ާމިތިބީާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވީހިނދު ާދެއްވ ފައި ާޙައްޤު ާދިރިހުރުމުގެ އިންސ ނަކަށްެވސް

ާ ާމިޤ ނޫނުންެވސް ާއ ލަމްތަުކގެާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަދި ާީދެގން. ާޙައްޤު ދިރިހުރުމުގެ

ާކުށްވެރިޔ އަްށާ ާމަޢ ފުނުދީ ާމިތިބީ. ާހަދައިގެން ާމ ލަންތައްވެްސ ބަދަލުގައި

ާއޮ ާމ ލީގޮތުްނ ާއެއީ ާއަހަރަކުލުޔެއްނުދޭނަމަ ާެގއްލުމެއް. ާވަރަށްބޮޑު ަގއިދީއަކަްށާާތް

ާ ާޚަރަދުވޭ ާތިންއެބަ ާއެހެންެވއްޖިްއޔ  ާރުފިޔ . ާަގއިދީނ900ާާްލަްއކަެއއްހ   1750ެއއްހ 

ާ ާއެދަނީ ާއަހަރަކު ާތިބ33ާާޭބައިތިއްބ ނަމަ ާއެމީހުން ާއަދި ާރުފިޔ . މިލިޔަން

ާ ާއިތުރު ާެއބަޖެހޭ ާޚަރަދުކުރަން ާކަުމގަިއވ ނަމ90ާާައިމ ރ ތަކަށް ާރުފިޔ  މިލިޔަްނ

ާމިލިޔަންާރުފިޔ .ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ...13ާއެދަނީާ

ާ

 1755ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ނުކުތ އެއް،ާނިޒ މ ބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާމ ލަންތައްާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާނ ިޒމްާ ާބަދަލުގައި ާއ ލަމްތަކުގެ ާމިނެގީ ާނުކުތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއަޅުަގނޑު

ާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާވ ާާާާާރަޝ ދު ާތިޭބ ާައޅުަގނޑުމެން ާދެންނެވުމުންހަދައިގެން ާެއއީާާހަކަ ާހީވަނީ  1760އަުޅަގނޑަށް

ާގޯހެއްހެން .ާ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއެފަރ ތ އިާهللا ާނޫނީ ާޖަދަުލކޮށް ކަލ ންފުޅ އި

ާއަޅުަގނަޑކަށްާ ާބޭނުންކޮށްގެންވ ނެކަަމކަށް ާބަހެއް ާއެފަދަ ވ ދަޖެހުމުގެގޮތުން

ާުޝކުރިއްާ ާނުކުތ އެއް. ާނިޒ މީ ާެނގީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ޔ ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ1765 

ާ
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ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
ާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާޤަބޫލެއްުނުކރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ އެްއކަމަްށ ނިޒ މ ބެހޭ

ާދެންމެާ ާމޫނުފުޅުމަތިން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްެބވި  1770އަުޑއައްަސވަން

ާވ ހަކަފުޅުގަާ ާމެންބަރު ާބެހޭގޮތުންާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތ އި ާބަސްބޭނުންކުރެްއިވ އި

ާއެހެންވީމަ،ާ ާފ ހަަގކުރެވުނު. ނޑަްށވެްސ ާއަުޅގަ ާއުފެދިގެންދިޔަަކން ސުވ ލުތަެކއް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާައޅުަގނުޑމެން ާއެްއޗެްއ ާބޭނުންފުޅުިވ އެވިދ ުޅވ ން

ނ ާއަޅުގަ ާއެދެމުން ާގެންގޮސްެދއްވުަމށް ާކުރިއަށް ާވިދ ުޅެވެގން ުޑާއޮޅުންނ ރ ނެގޮތަށް

 1775ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާތިމަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.

ާ

ާދެންނެީވ.ާާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާތިމަރަފުށިާ ާއަޅުަގނޑު ާއެވ ހަކަ ާބަހެއް ާއުފަްއދ ފައިވ  ާސަުރކ ރުން ާކުރީގެ

ާާމުޙަްނމަދުާމުސްޠަފާ  ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާސ ފުވެދ ނެކަމަށް. ާމިހ ރު ާހީކުރަން ާިމާއަޅުަގނޑު

ާމީހުނ13ާާްާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާބަދަލުަގއި ާޚަރަދުކުރުމުގެ ާހަލ ކުކުރަން ާމީހުން ާރުިފޔ  މިލިޔަން

ާމިދަނީާ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޚަރަދުކުެރިވދ ނެއޭ.  1780ރަނގަޅުކުރުމަށް

ާފަސް،ާ ާދިހަ،ބ ރައަހަރު ާމަޢ ފުނުލިބި ާމީހުން ާބައެއް ާޖަލުގައި ާތެރެއިން މުޖްތަމަޢުގެ

ާތިބެ ާސަބަބުންާހައަހަރު ާވަކިވުުމގެ ާއަނބިންނ އި ާއެމީހުންގެ ާސަބަބުން ންޖެހުމުގެ

ާވަންނަތަން.ާ ާޖަލަށް ާސިފަިއގަ ާކުށްވެރިންގެ ާއެދަރިން ާއަނެއްކ  ާމަގުމަތިވެ އެދަރިން

ާދަންނަވަނީާ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާތަކުރ ރުކޮށް ާދަންނަވަނީ، ާމި ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

 1785ކުެށއްނެތޭާމަޢ ފްާލިބެންނުޖެހޭނެ.ާވީމ ،ާާމަޢ ފަކީާލިބެންޖެހޭނެާއެއްޗެކޭ.ާއެްއވެސް

ާކުްށވެރިންާ ާމި ާފ ސްކޮށް ާމިބިލު ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާލުެއއްީދާ ާއަވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާމީހުންނަށް ާތިބި ާޖަލުގައި ާމަޢ ފްނުލިބި ގޮތުަގއި

ާމި ާދޫކޮށްލަންވީއޭ. ާއަވަަހކަށް ާވީހ ވެސް ާމިންޖުކޮށް ާމިކަމުން ވީހ ވެްސާާއެމީހުން

ާއަވަހަކަށް...

ާ1790 

ާނުކުތ އެއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާދ އިރ ެގާ،ނިޒ މ ބެހޭ ާތުޅ ދޫ ާނުުކތ އެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާޝުކުރިއްޔ . ...

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ1795 

ާކޮޅަކަާނ ިޒމްާާތުޅ ދޫާދ ިއރ ގެާެމންަބރު ާހުރިހ  ާރައީްސ، ާއެްއވެްސާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަކަށް ާމަޢ ފްލިބެންޖެހޭނެ ާށް

ާާާރަޝ ދުާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާސަބަބަކީ ާއެއްބަހެއްނުެވވޭނެ. ާމުސްލިމުންނަށް ާައޅުަގނޑުމެން هللاާގޮތަކަށް

ާކުށަށްާ ާޝިރުުކގެ ާއަންަގވ ފަިއވ ަކމެއް ާަކނޑަެއޅިގެން ާހަމަ ާވަތަޢ ލ  ސުބްޙ ނަޙޫ

ާެއހެންކަމަށްވ އިރު ާއެއިބ ރ ްތާާމަޢ ފްނުކުރައްވ ނެކަމަށް. ާއެގޮތަށް ެއކަން

ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ާައޅުަގނޑަަކށް ާރަނގަޅުކަމަކަށް ާއެންމެ  1800ބޭނުންކުރުން

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ

ާދައްަކވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަބޫލެއްނުކުރަން. ާނުކުތ އެްއކަމަކަށް ނިޒ މ ބެހޭ

ާނި ާަޖވ ބުދެްއވުމަަކށް ާފުރުޞަތުާވ ހަކަފުޅަކަށް ނޑަށް ާައޅުގަ ާނުކުތ އަށް  1805ޒ މ ބެހޭ

ާކެނދިކޮޅުޫދާ ާިމއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާނޯންނ ނެ. އެރުޭވކަށް

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއީސ އަށްާެދވަނަާފުރުޞަތު.ާ

ާ

ނޑުާފުރުާކެނދިކޮުޅދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ ާޞަތުާޫދކޮށްލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ
 1810ާއަްޙމަދުާއީސ ާވ ހަކަެދއްކެުވން:

ާ

ާއެދިާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާފުރުޞަތަކަށް ާެދވަނަ ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހ ކަެދއްިކއިރުާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާވ ހަކަދެްއިކއިރު، ާފުރުޞަތުގައި ާފުރަަތމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލީ،

ާމިހ ރުާާކަެދއްެކވުން:ވ ހަ ާނަމަވެސް، ާހުރުމ އެުކަގ. ާނުދެއްކި ާވ ހަކަތައް ާބައެއް ާދައްކަންޖެހޭ ބިލަށް

ާނުކުތ ތަްއާ ާަވރަށްގިނަ ާއޭގެތެެރއިން ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެިރ  1815ވަރަށްގިނަ

ާވަރަށްާ ާދެވަނަުފރުޞަތުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމ އެކު، ފ ހަގަކުރަްއވައިފި.

ާދަންނަވ ލ  ާކުރިްނވެްސާކުރުކުރުކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާބެހޭގޮތުން ާމިބިލ  ާއ ދެ، ނަން.

ދެންނެވިފަދައިންާފުރަތަމަކަމަކަށްާދަންނަވ ލ ނީާމީހަކުާކުރ ާކުށަކަށްާމަޢ ފްދިނުމަކީާ

އެއީާއަނެއްހެންާކުރުންާއެކަީށގެންވ ާކަމެއްނޫނޭ،ާރަނގަޅުަކމެއްާނޫނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާކޮން ާއެކަްނ ާއިޞްލ ޙުކުރެޭވއިރުަގއި  1820މެވެްސގޮތަކަްށާމިބިލު

ާދެވަނަކަމަކަށްާ ާދެން، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު އިޞްލ ޙުކުެރވެންޖެހޭނެކަމުގަިއ

ާއެބަހުރި.ާ ާޙަވ ލ ދީފައި ާގަވ އިދ  ާމ އްދ ތައް ާމ ގިނަ ާގަވ އިދަށް މިދަންނަވަނީ،
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ާބޮޑަކަްށާ ާވީހ ވެްސ ާމިބިލުަގއި ާބަދަލުގަިއ ާަޙވ ލ ދިނުމުގެ ާަގވ އިދަށް އެހެންވީމ ،

ވަިކވަކިންާބަޔ ްނކޮށްފައިާއޮތުމަކީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާފެނޭ.ާާއެކިކަްނކަން

 1825އެހެންނޫނީާގަވ އިދުާހަދ އިުރަގއިާަގވ އިދުާޮއވެދ ނެާކޮންމެަފދަާގޮތަކަްށވެސް.ާދެންާ

ާއެތައްުދވަހެްއާ ާއަންނަިއރުގައި ާރަނގަުޅކުރަން ާއަނެްއކ  ާމިމަޖިލީހަށް ގަވ އިދު

ާވީހ ެވސްާ ާއެހެންވީމ ، ާހިމަނ ފައިާާނަގ ނެ. ާމީގައި ާެއކިކަންަކން ާބިލުަގއި ބޮޑަކަށް

ާހިމަނަންާ ާމިބިލުގައި ާޚ އްޞަޮކށް ާދެން ާދެކެން. ާރަނގަޅުކަެމއްކަުމގައި ބެހެއްޓުމަކީ

ާބަޔ ްނކޮށްފައިާ ާކަންތައްތަކެއް ާމަޢ ފްނުދެވޭނެ ާމަޢ ފްދެވެން، ާކޮންމެހެން އެބަޖެހޭ

ާބަޔ ންކުރ ކަށް ާކަންތައް ާމަޢ ފްދެވެންޖެހޭ ާނުވ ނެ.ާާހުރުން. ާުކޅަދ ނަކަމަކަށް  1830ެއއީ

ާމިސ ލަކަށްާ ާހިމަނަންޖެހޭ. ާކަންތަކެއް ާބަޔ ންކުރ  ާމަޢ ފްނުދެވޭނެކަމަށް އެކަމަުކ،

ާކުށްފަދަ،ާ ާދީހެދުން ާއެތެރެޮކށް ާވިްއކ  ާމަސްތުވ ތަކެތި ާކުށްފަދަ މީހުންމެރުމުގެ

ާބަޣ ވ ތްކުރުންފަ ާމ ރ މ ރީއ އި ާބޮޑެތި ާޖިންސީގޯނ ުކރުންފަދަ ދަާކުޑަކުދިންނ އި

ާބޭއްވުމަީކާ ާހިމަނ ފައި ާކުްށކަމުގަިއ ާމަޢ ފްނުދެވޭ ާެއއީ ާކުްށކުށް ާޮބޑެތި މިބ ވަތުގެ

ާއަނެްއާ ާއޮތް ާދަންނަވަން ާފެނޭ.ާދެން ާބޭނުންކަމެއްކަމުގަިއާއަޅުަގނޑަށް  1835ކޮންމެހެން

ާއަެނއްާ ާއޮންނައިރުަގއި ާމ އްދ ެއއްަގއި ާެއއް ާވ ހަކަ. ާމަޢ ފްކުރ  ާމިކުށް ވ ހަކަައކީ

ާއެބަާ ާއެހެންވީމަ،ާމ އްދ ގައި ާނުދ ނެ. ނިޑގެން ާކެ ާސ ފު، ާއެކަން ާރިކޯޑަކުްނ ޮއވޭ

ާމުިޅާ ާއޭނަގެ ާމަޢ ފްކުރެިވގެންދ ކަމުަގއިވ ނަމަ ާކަންނޭނޭގ.ާކުށް ާދިމަލެއްނުވޭ އެދޭތި

ާދެންާ ާއެއްެޗއްނޫން. ާދިމ ވ  ާއެެވސް ާއެހެންވީމަ، ާސ ފުވެފައި. ާއޮންނ ނީ ރިކޯޑް

ާމަޢ ފްދެވޭ ާވ ހަކައަކީ ާއަނެއް ާއޮތް ާމީހ އަށްާާދަންނަވަން ާމަޢ ފްދެވޭ  1840ކަންކަްނ

ާމަޢ ފްނުދެވޭާ ާއަންަގވ އިރުަގއި ާލިޔުމަކުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މަޢ ފްދެވޭކަން

ާބޯޑުން.ާއެހެންވީމ ،ާެއއީެވްސާ ާމިޖެހެނީ ާއަންގަން ާމިބަޔ ންކޮށްފައި މީހުންގެާވ ހަކަ

ާއިލްތިމ ސަށް،ާމަ ޢ ފަށްއެދިާއެހ ާރަނގަޅުކަމަކަށްާުނވޭ.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

އިލްތިމ ސަކަށްާލިޔ ާސިޓީެގާޖަވ ބުާެއއީާމަޢ ފްދެވޭާމީހުންކަމުގަިއވީނަމަެވސްާއަިދާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާޖަވ ބުދެްއވުމަީކ ާއެއަށް ާމީހުންކަމުގައިވިަޔސް  1845މަޢ ފްނުދެވޭ

ނޑަށްާފެންނަނީ.ާދެން،ާދަންނަވ ލަންާއޮތްާ ކުރެްއވުންާރަނގަޅުކަެމއްކަުމަގއިާއަުޅގަ

ާއިޚްތިޔ ުރާާއަނެއް ާނުކުރުމުގެ ާޤަބޫލުކުރުމ އި ާމަޝްވަރ  ާބޯޑުންޭދ ވ ަހކަައކީ،

ާބޯޑެްއާ ާއެބަޮއވޭ. ާމިބިލުގައި ާލިިބވަަޑއިގެންަފއިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށް

ާއުފައްދަނީާއެބޯޑ ާދޭތެޭރގައިާޮކންމެވެސްކަހަލަާއިތުބ ރުތަެކއް....
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ާ1850 

ާޖެ.ާހަމަެވއްވަގުތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާވަީނވިްއޔ ާާނައިފަރުާދ ިއރ ގެާމެންަބރުާ ާދޭކަމުގައި ާމަޝްވަރ އެއް ާބޯޑުން ާއެހެންީވމ ، ާމަޖުބޫރުވ ތީ. ާކުރުން

ާބޯޑުާާއަްޙމަދުާުމޙަްނމަދުާ ާއެހެންނޫނީ ާޤަބޫލުކުރަން. ާޖެހޭނެ ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެމަޝްވަރ އެއް

 1855ާމަކަށްާނުފެނޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާހެދުމުގެާއެްއވެސްާބޭނުމެއްާޮއތްކަާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާބޭފުޅުްނގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާތިއްެބވި ާއެދިަވޑަިއގެންަފއި ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާމިހ ރު ޝުކުރިއްޔ .

ާއެބަތިއްެބވި.ާ ާވަޑަިއގެން ާދެބޭފުޅަކު ާމިހ ރު ާޭއެގތެރެއިން ާތިއްބެވީ. ާބޭފުޅަކު ހަތަރު

ާެއދިވަަޑއިގެން ާފުރުޞަތަށް ާދެވަނަ ާއަދި ާވ ހަކަފުޅުދަްއަކވަންާ، އެފުރުޞަުތގަިއ

ާޖަލްސ ކުރ .ާ ާއެބަތިއްބެވި ާމ ލަމްގައި ާމިހ ރު ާދެބޭފުޅަކުެވސް  1860އެދިަވޑަިއގެންނެވި

ާފުރުޞަތަށްާ ާފުރަތަމަ ާޤަސްދުކުރަނީ ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާމިހ ރު ާދެބޭފުޅުންނަށް ާުކޅުދުއްފުީށާާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ  ާއަރުވަން. ފުރުޞަތު

ނުޑާއު ާއަުޅގަ ާމޫސ އަށް ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ތުރުދ އިރ ގެ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

 1865 

ާާކުޅުުދއްފުށިާއުުތރުާދ އިރ ގެާ ާކުްށވެރިންނަށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާލުއިކޮށްދިނުމ ާާއަދަބުޝުކުރިއްޔ 

ާާާމެންަބރުާޢަްބދުލްޣަފޫރުާޫމސ  ާބެހޭގޮތުން ާމަޢ ފްދިނުމ އި ާބިލަްށާބެހޭގޮތުން، ާމިހުށަހެޅުއްވި ާސަރުކ ރުްނ

ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގަިއާާވ ހަކަެދއްެކވުން: ާއަުޅަގނޑު ާތ ޢީދުކުރަން. ާވަރަްށ އަޅުަގނުޑވެސް

ާއެންމެާ ާދައުލަތުގެ ާބޭފުޅަކީ ާހުންނަވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަްށ

ާކޮންމެވެްސކަހަލަާ ާމަޢ ފްދިނުމުގެ ާއެމަނިކުފ ނަށް ާ  1870އިސްވެރިފަރ ތަްށވ ހިނދު،

ާޖަރީމ ތަްއާޙުދޫ ާޮބޑެތި ާމަޢ ފްދޭއިުރގައި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ދުތަކެއް

ާދޫކޮށްލ ފައިާ ާެއހިސ ބަށް ނޑު ާމިންގަ ާކުށްވެރިންނަްށާމަޢ ފްދިނުމުގެ ާތިބޭ ހިންގ ފައި

ާދޭންޖެހޭނެާ ާކޮންމެމީހަކަށްވެސް ާނޫން.ާމަޢ ފަކީ ާފެންނަަކމެއް ާައޅުަގނޑަށް އޮތުމަކީ

ާއެހެންނަމަވެ ާމިޤ ނޫނުގެާއެްއޗެއް. ާމަޢ ފްދިނުމަކީ ާކުށްތަކަށް ާމަޢ ފްކުރ ވަރު ސް،

ާމިާ ާއަނެއްކަމަކީ ާޤަބޫލުުކރަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމެްއގޮތުަގއި ާޙުއްދަކުރެވޭނެ  1875ދަށުން

ާހިސ ބަށްާ ާމެރުމ  ާީމހުން ާއިތުރުެވގެންޮގއްސ  ާރ ްއޖޭގައި ާކުށްތައް ާކުރ  ކުށްވެރިން
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ާފުޅ ވެެގންމިދަނީ.ާދ އި ާމިހ ރު ާދޭތެރޭަގިއާމިކަންތައްތައް ާކުށްވެރިންނ  ާއެފަދަ ރުގައި

ާހަމަާ ާމިއަދު ާހެދިފަިއއޮތުމަކީ ާމިޤައުުމގަިއ ާޤ ނޫނުތަކެްއވެސް ާހަރުކަށި ޢަމަލުކުރ ނެ

ނޑުމެންނަށްާއަބަުދވެސްާމިދެއްކެނީާކުށްވެރިންނަްށާ ކޮންމެހެންާބޭނުންކަމެއް.ާއަޅުގަ

ާއިނ ޔަތްތައްދިނުމާ  ާބޭނުންވ  ާކުށްވެރިންނަްށ ާވ ަހކަ.ާާޙިމ ޔަތްދިނުމ ،  1880މިކަންތަކުެގ

ނޑުމެންާިވސްނ ލަންާއެބަޖެހޭާމިޤައުމުގައިާކުށްވެރިުނވ ާމީހުންގެާ ދެއްކޭއިރުާއަުޅގަ

ާމިއޮންނަނީ.ާ ާއިްސކަްނދެވިފައި ާޙައްޤުަތކަށް ާކުްށވެރިްނގެ ޙައްޤުތަކަށްވުެރ،

ާބިރުވެރިކަމަކަްށވެފަިއާ ާއުޅުމަކީ ާނުކުމެ ާމަގުމަްއޗަށް ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިދެއްކެނީާމިއޮ ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާއަބަދުވެސް ާއެހެންނަމަވެސް، ންނަނީ.

ާމިއަުދާ ާޖަލުގައި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާޙިމ ަޔތްނުކުރެވޭ ާޙައްޤުތައް  1885ކުށްވެރިްނގެ

ާ ާސަރުކ ރުނ79ާާްކުށްވެިރއަކަށް ާމިއީ ާޚަރަދުވެގެންދ ިއރު، ާމަހަކު ާރުފިޔ  ހ ސް

ާކުށްާ ާމިޤައުުމގައި ާޚަރަދުކުރުމުަގއިާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. ާކ ންދިުނމުގައި ވެިރއަކަށް

ރ އްޖޭގެާއ ަދިއގެާއ އިލ ެއއްެގ،ާމެދުާފަންތީގެާއ އިލ ެއއްގެާގެެއއްގެާޚަރަދުާހިނގ ާ

ާއެއުސޫލުން.ާ ާހުންނަންޖެހޭނީ ާކެއުންވެސް ާކުރެވެްނޖެހޭނެ. ާކަންތައް އުސޫލުން

 1890ވިލ ތުަގއިާކ ންދޭާއަޅުަގނޑުމެންާނުޖެހޭާމިޤައުުމގަިއާޔޫރަްޕގައިާުނވަތަާއިނިގރޭސި

ާމ ލިއްޔ ގަިއާ ާމިޤައުމުގެ ާކ ންދޭކަށް. ާޖަލުތަކުގައި ާމިޤައުމުގެ ފެންވަރަށް

ާއެހެންކަމުންާ ާޚަރަދުކުަރންޖެހޭނީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުރިވަަރކުން ޚަރަދުކުރެވެން

ާމިހ ާ ާޚަރަދުތަްއ ާޤައުމުގެ ާއިލްތިމ ޞްކުރަން، ާވަރަްށބޮޑަށް ާސަރުކ ރަށް އަޅުަގނޑު

ާދު ނޑުމެންާބޮޑުެވގެންދ  ާއަޅުގަ ާހަމަ ާޚަރަދުތަކަކީެވސް ާޖަލުގެ ވަްސވަރެްއަގިއ

 1895ކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭނެާއެއްެޗްއ.ާހަމައެއ އެްއކޮށްާމިބިލުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަްށާ

ާހަމަާ ާހަމަޖެއްސުމަކީ ާކަންތައްތައް ާމަޢ ފްދިނުމުގެ ާތެރޭގައި ާޙުދޫދެްއގެ ވަކި

ާފެންނަކަމެއް ާވަރަށް ާހަމަ ާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަްށވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާނިމި،ާފުވަްއމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާެމންަބރުާ ާމަރުޙަލ  ާފުަރތަމަ ާބަޙުްސގެ ާމިބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  1900ާޝުކުރިއްޔ 

ާމިފުރުާާޝިފ ޤްާމުީފދުާވ ހަަކދެއްެކވުން: ާައޅުަގނޑަށް ާވަގުތު ާއެޅިފަިއޮއތް ާމަރުޙަލ އަށް ާދެއްވިކަމަށްޓަކ ާދެވަނަ ޞަތު

ާވަރަްށާ ާވ ހަަކ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާަރއީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮމިޓީއަކަށްާ ާމިބިލު ާއަވަަހކަްށ ާވީހ ވެސް ާބޭނުންވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ކުރުކޮށްލ ނަން.
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ނޑުމެންނ ިއާ ާއަޅުގަ ާބަދަލުވެގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާއަވަަހކަށް ާވީހ ެވސް ގޮްސގެން،

ނޑުމެންނަށްާމިކަމުގެާޙައްލެއްާލިބިގެންދިއުން.ާޢިއްޒަތްތެިރާހަމައަށްާއައިސްާއަޅުާ  1905ގަ

ާފެށުނީއްސުރެާ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެްސ، ރައީސް،

ާމިހ ރުާ ާއަދި ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާުއިވެގންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނަށްާއިތުރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސްާޖިނ ޢީާކުށްތަުކގައިާުޙކުމްާކޮށްފައިާތިބިާމީހުން

ާމިއޮތީާ ާލިޔެަފއި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހޯދައިދިނުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް

ާޙ ލަތްތަުކގަިއާ ާބައެްއ ާކުްށވެރިެވގެްނ ާއެީއ ާމަޤްޞަދެއްަގއި. ާމަތިވެިރ ާމ ތް  1910ވަރަށް

ާދ އިމަށްާ ާއުމުރު ާއެމީހުންގެ ާއެންމެންނަކީ ާހުރިހ  ާތަންފީޛުކުރެވެމުންދ  ޙުކުމް

ާބައެްއާާއެމީހުންނަކީ ާވެއިުތކޮށްލ ނެ ާހަޔ ތް ާއެމީހުންގެ ާޮގތުގައި ކުށްވެރިންގެ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއެބަ ާއެންމެން ާހުރިހ  ާއަޅުަގނޑުމެން ނޫންކަން

ވަކިާޙުދޫދުތަެކއްގެާތެެރއިން،ާވަކިާހަމަތަކެްއގެާތެރެއިންާއެމީހުންާއަލުންާއަނބުރ ާ

ާއުސޫުލތަކެއް،ާމި ާގެނެވޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެންާމުޖުތަމަޢަށް ނޑުތަކެްއ،ާިއންތަކެއް  1915ންގަ

ާއިއްތިފ ޤުވ ކަެމއް.ާ ާއެންމެންހެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއެއީ ނަޑއަޅަންޖެހޭކަން ކަ

ާމިމަޖިލީހަށްާ ާހަމައަށް ނޑުމެންނ ިއ ާއަޅުގަ ާމިބިލު އެހެންކަމުން،

ާޝުކުުރވެިރވަން.ާ ާއަުޅަގނޑު ާސަުރކ ރަށް ާިމއަދުގެ ފޮނުއްވައިެދްއވިކަމަށްޓަކ 

ާކުށްވެރިންނަށްާހަމައެ ާބަލ އިރު، ާއޮްތގޮތަށް ާަބއްަޓންކުރެވިފަިއ ާމިބިލު އ ެއކު،

ނޑަައޅ ފައިހުރިާހަމަތަކަކީވެސްާޖުމްލަގޮެތއްަގިއާާއަދަބުމަޢ ފްދީާ  1920ލުއިކޮށްދިނުމަށްާކަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަންކަން. ާތ ީޢދުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ބަލ އިރު

ާބޭނު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާދަންނަވ ލަން ާބިލުގެ ާއެބައޮތް ާނުކުތ އެއް ާދެތިން ވަަނ1ާާންވ 

ާ ާނުވަތަ ާމަޢ ފްދިނުމަށް ާއިލްތިމ ސްާާއަދަބުމ އްދ ގައި. ާއެދި ލުއިކޮށްދިނުަމށް

ާވަރަށްާ ާއެކުަލވ ެލވިފައިމިއޮތީ ާބޯޑު ާޙަރަކ ތްތެރިވ  ާމި ހުށަހެޅުމުގައި

ާއެހެންނަ ާފ ހަގަކުެރއްވި. ާގިނަމެންބަރުން ާވަރަށް  1925މަވެސް،ާރަނގަޅުގޮަތކަށްކަމަށް

ާއެޯބޑުެގާ ނަޑއަޅ ، ާކަ ާބޯޑުން ާޕެރޯލް ާޭބނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނުޑ

ާޕެރޯްލާ ނޑައެިޅފައިއޮތްހިނދު، ާކަ ާއޮންނަން ާމިބޯޑުަގއި ާމިކޮމިޓީގައި މެންބަރަކު

ނަޑށްާއެނގިފަިއއޮްތގޮތުންާ ބޯޑަކީާައޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިއޮތްގޮތުންާއަުޅގަ

ާ ާފުލުހުންގެ ާބޭފުޅެއް.ާވެއްެޖއްޔ މު ާހުންނަވ  ާއެބޯުޑގައި ބޭފުޅަކުވެސް

ާނުހިމެނިގޮއްިސކަމަށްވަންޏ މުާ ާމިކޮމިޓީަގއި ާބޭފުޅަކު ާފުލުހުންގެ  1930އެހެންނަމަވެސް،
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ނޑުމެންާިވސްނ ލަންާއެބަޖެހޭކަމަށްާ އެއިންާދިމ ވެދ ނެާނަތީޖ އަކ ާދޭތެރޭގައިާއަުޅގަ

ާ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ާިއޝ ރ ތްކުރ ާއަޅުަގނުޑ މި

ާެދކޯުޓާ ާޙ ލަތްތަކުގައި ާަބއެއް ާކުށްވެރިން ާތެރޭގައި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ވ ހަކަައކީ

ާބޭފުޅަުކާއިންނަވ ކަމަށްވަންޏ މުާ ާޕޮލިްސގެ ާކެމަފްލ ޖްވެގެްނވެްސާއެބަުއޅޭ. ލައިގެން

ާއެމީހ އ އިާ ާީމހެއްތޯއ ިއ، ާކިހ ވަެރއްގެ ާކޮންފެންވަރެްއގެ ާމީހ އަކީ  1935މަޢ ފްދެވޭ

ާވަރަށްާގުޅިފައި ާރެކޯޑްތަކުން ާތަޙްޤީޤުތަކ ިއ ާޕޮލިސްގެ ާކޮަބިއތޯ، ާމޫތަަކކީ ހުރި

ާރަނަގޅަްށާ ާވަރަށް ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނެ. ާހޯދެން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް

ާމިގެންނަާ ާމުޖުތަމަޢަށް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާއަޅުަގނޑުމެން ސްކްރީންކުރެިވގެން

ނޑުމެންނަ ާއަޅުގަ ާފުށުން ާއެމީހުންގެ ާއިތުރުާމީހުންނަކީ ާދުއްތުރ ތަކަކ  ާއިތުރު ށް

 1940ލުިއކުެރވިގެްނާާއަދަބުވޭންތަކެްއާތަޙައްމަލުކުރަންާުނޖެހޭފަދަގޮތަކަށްާމަޢ ފްލިބިގެންާ

ާޤަބޫލުކުރަންާ ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް ާުމހިންމުކަމެއްކަމަށް ާއެއީ ާބަޔަކަށްވުން އަންނަ

ާުއންމީދު ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންދިއުުމގެ ާމިބިުލ ާހަމައެއ އެކު ާޖަލުތަކުަގއިާއެބަޖެހޭ. ގައި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއެބަތިިބކަން ާމީހުންނެއްވެްސ ާަބިއވަރު ާއެތައް ޙައްޔަުރވެފައިތިބި

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެބަޖެހޭ. ާކަންކަްނާއަދަބުޤަބޫލުކުރަން ދީ

ާއެެދވޭާ ާއެއިްނ ާމަޤްޞަދުަގއިކަމަށްވ ިހނދު، ާއިޞްލ ޙުުކރުމުގެ ާމީހުން  1945މިކުރަނީ

ާނަތީ ާައޅުަގނޑުމެްނާރަނގަޅު ާތިބެގެން، ާޔަޤީންކަންމަތީ ާހ ޞިުލވ ނެކަމުގެ ޖ އެއް

ާދިރ ސ ކޮްށ،ާ ާަރނގަޅަށް ާވަރަށް ާކޮމިޓީގައި ާމިިބލ މެދު ާވިސްނުމެްއގައި ރަނގަޅު

ާޤ ނޫނަކަށްވެގެންާ ާމިބިލު ާައވަހަކަށް ާވީހ ވެސް ާނިންމަިއގެން ާގޮތެއް މަޝްވަރ ކޮށް

ާއެދެ ާމުޖުތަމަޢަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެީއާމިކަމުން ާލިބުން ާމަންފ އެއް ާލ ބަޔ  ވޭ

ާކުރުކޮށްލަން.ާ ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިހ ހިސ ބުން  1950އަޅުަގނުޑވެްސާއެދޭކަމަކަްށވ ތީ،

ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކ ާވަރަށްޮބޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާއެދިަވޑަިއގެންފަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާ ާފުރުޞަތަށް ާފުރަތަމަ ާިމހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ިއވ ާޝުކުރިއްޔ .

ާ ާޒ ހިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަްއދޫ ާމެންބަރެއް، މަށްާއ ދަޢިއްޒަތްތެރި

 1955ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޒ ހިރުާ ާބިލަށް، ާމަޢ ފްދިނުމުގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާއަދަބުޝުކުރިއްޔ 
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ާބިލަާާަދމްާވ ހަަކދެއްެކވުން:އ  ާމިބިލުަގއިާލުއިކޮށްދިނުމުގެ ނޑަށް ާައުޅގަ ާވ ހަކަދެކެވެމުންދ އިުރގައި ށް

ާ ާިމބިލުގެ ާފ ހަގަކުެރވެނީ ާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(،ާ)ރ(.9ާާއެންމެބޮޑަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމީގަިއާ ާމަޢ ފްދެވޭކަން ާކޮންމެމީހަކަށްެވސް ނޑައެިޅއިރުަގއި ާކަ ާކެޓަގަރީ ާމި  1960އެއީ

ާވ ހަކަ ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާއެގޮތް ާެއކަން ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބަކީ،ާާއޮންނ ތީ ދަންނަވަން.

ާމިހ ރުާ ާމިދ ގޮތުންކަމަށްވަނީވިްއޔ  ާޙ ލަތު ާޢ ންމު ާދިވެހިރ އްޖޭގެ މިއަދު

ާބަެއްއާ ާގޮއްސަިމއޮތީ ާހިސ ބަށް ާއޮތް ާގޮއްސ  ާޙ ލަތު ާޢ ންމު ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާހުރެގެން.ާ ާދެވިފައި ާމަޢ ފް ާމީސްމީހުންނަށް ާނުޖެހޭ ާމަޢ ފްދޭން މީސްމީހުންނަށް

ާަރއީސް ާމަރ ލ ާ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަިޅއަޅ  ާަކރުގައި ާހިންގ ،ާމީހުންގެ ާމ ރ މ ރީ  1965ޮބޑެތި

ާޑްަރގްެގާ ާހަމައެއ އެކުމެ، ާމަޢ ފްދޭކަށެއްނުޖެހޭ. ާއެގޮަތކަްށ މީސްމީހުންނަކަށެއް

ާހަމައެހެންމެ،ާ ާނުޖެހޭ. ާމަޢ ފްދޭކަްށ ާޑީލަރުންނަކަށެއް ާޑްަރގް ާޮބޑެތި ވިޔަފ ރިކުރ 

ާއަނިޔާ  ާޖިންސީ ާގުޅުން، ާޖިންސީ ާމަޢ ފްދީގެނެްއާކުޑަކުދިްނގެ ާމީހުންނަކަށް ކުރ 

ނުޑާ ނޑަެއޅިފައިާއޮންނަްނޖެހޭކަމަށްާއަޅުގަ ނުވ ނެ.ާމިކަހަލަާގިންތިތަކެއްާމީގައިާކަ

ާބެލިގެނެއްނޫން.ާ ާމިގޮތަށް ާހުރީއަކީ ާމަޢ ފްދެވިފައި ާމީެގކުރިްނ ާސަބަބަކީ،  1970ދެކެނީ.

ާމަޢ  ާކުށްވެިރންނަށް ާބޮޑެތި ާމިކަހަލަ ާބޭނުންތަކަށްޓަކ  ާސިޔ ސީ ފްދެވިފައިާހަމަ

ާމަންޒަރެއް،ާ ާއަތުންހިފި ާމަންޒަރެއް ާދެކުނު ާފަހުން ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ އެބަހުރި.

ާޖަލުގަިއާ ާމީހ  ާމަރ ލ ފަިއާއެއްލ ލި ާއަންހެނަކު ާމަންޒަރެއް،ާުމސްކުޅި ލޮލުންދެކުނު

ާވެިރއަކަްށވ ތީެވާ ާއ އިލ އެްއގެ ާބޮޑު ާއެމީހ ައކީ ާނިޒ މުގައި ާބަރުލަމ ނީ ާމިދިޔަ އޮްއވ 

ާވޯ ާއެ ާމިކަހަލަާހަމަ ާހުރިހުރުން.ާއެހެންވެ  1975ޓުާނިމެންދެންާއޭނަާރަށަށްާފޮނުވ ލ ފައި

ާމިބ ވަތުެގާ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިނގ ަފއިހުރީމ  ާމިގޮތަްށ ކަންތައް

ާމީހަކުާ ާއ ދެ، ާެއބަޖެހޭ. ާއިސްތިސްނ ކުރަން ާމިއިން ާައޅުަގނޑުމެން މައްސަލަތައް

ާެއބަ ާގޮތްތަެކއް ާދެވޭނެ ާމަޢ ފް ާމީހަކަށް ާއިސްލ މްދީނުގައިާމަރ ލި ހުރޭ

ާޙުކުމްކުރެވޭނެާ ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކުން ާއެީއއަީކ ނަޑއަޅ ފައި. ކަ

ާދައުލަތަީކާ ާދިވެހި ާއަދި ާޤައުމަކަށްވެަފއި ާއިސްލ މީ ާދިވެހިރ އްޖެއަީކ  1980އެްއޗެއްނޫން.

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާ ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާތަނަކަށްވެފަިއ ާވެިރކަންކުރ  އިސްލ މީ

ާބަ ނަޑއެިޅގެން ާގޮެތްއާކަ ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލަމީ ާއެބައޮވޭ ޔ ންވެގެްނ

ނަޑއެޅިފައިާނެތްާކަންތައްަތކަށޭާއަޅުަގނޑުމެންާވަިކގޮތަަކށްާޤ ނޫނުހަދަންޖެހޭނީ.ާ ކަ

ާކަމަކަްށާ ާއޮންނަ ާަކނަޑއެޅިފަިއ ާވަިކގޮތަކަށް ާޝަރީޢަތުގައި އިސްލ މީ
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ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއެގޮތަށް ާނުޖެހޭ. ާހަދ ކަށެއް ާޤ ނޫނު  1985ޤ ނޫނުާާއަޅުަގނޑުމެން

ާަވކިގޮަތކަށްާ ާއިސްލ ްމދީނުގައި ާމައްސަލަައކީ ާމަރުގެ ާއެހެންވީމަ، ހަދަންޖެހޭނީ.

އެކަންާަކނަޑއެޅިފަިއާއޮްތކަމެއްާެއއީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއއ އިާޚިލ ފަށްާއަޅުަގނޑުމެްނާ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޢ ފްދިނުމ އި، ާއަޅުަގނުޑމެން ާހެދުމ އި، ދިނުމ އިާއަދަބުޤ ނޫނު

ާކު ާދިވެހިާކަންތައްތައް ާމިއަދަކީ ާގޯްސެވގެންމިދަނީ. ާމިކަންތައްތައް ިރއަްށގެންދެވޭީތ

ާބައެއްާ ާއެނޫނަސް ާއަދި ާމީހުން ާތިބި ާދުވަސްވެފައި ާއުމުރުން ާމަގުމަްއޗަށް  1990ޤައުމުގެ

ާއެކަށޭނަާ ާނުކުތުމަށް ާމިމީސްމީހުން ާފައިސ ވެރިން ާމީހުން، ާތިއްަބވ  ޙ ލަތްތަކުގައި

ާޢިއް ާދެންނެވޭކަށެއްެނތޭ ާމީގެާމަގުމައްެޗކޭ ާދ ދިފަހުން، ާރައީސް. ޒަތްތެރި

ާއެތަުނގެާ ާއައި ާހުޅުވަން ާއޮލިމްޕިއ  ާމިހިރަ ާބ ޒ ރުަގއި ާކުރިން ާދުވަސް ހަފްތ އެއްހ 

ނޑ ލަިއގެްނާ ާކަ ާދަބަސް ާވަިޅއަޅ ލ ަފއި ާއަތުަގއި ާޮއއްވ  ާދަބަސް ާކަރުަގއި ޝެއިޙް

ާހުރިގޮ ާމިއަދު ާޙ ލަތު ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމިއީ ާހެނދުނު. ާދިޔައީ  1995ތް.ާހިފައިގެން

ާމީސްމީހުންާ ާމިބ ވަތުގެ ާއެހެންވީމަ، ާމިހިނގަނީ. ާކަމެއް ާކިތަންމެ މިބ ވަތުގެ

ާއަނެްއކޮޅުންާ ނަޑއެޅުނީމަ ާކަ ާޙުކުމެއް ާޝަރުޢީ ާއެމީސްމީހުންނަށް ކުށްވެިރވެގެން

ާއެމީހުންނަށްާ ާބޭުނމެއްަގއި ާސިޔ ސީ ާމީހަކު ާުހންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކަށް

ާެއްއގޮ ާއެއީ ާއެކަން ާއެހެންވީމަ،ާމަޢ ފްދިނީމަ ާދެޮކޅުޖެހޭކަމަކަށެއްނުވ ނެ. ތަކަްށވެސް

ާފ ޑުކިޔ ކަށްނެތިން.ާ ާމ އްދ އަުކން ާމ އްދ ައކުން ާމ ދިގުކޮށް ާބިލ މެދު ާމި  2000އަޅުަގނޑު

ާމިބިލުަގއިާ ާވ ހަކަދައްަކވ  ާމިއަށް ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާމ  ާމ ކުރިން އަޅުަގނޑަްށވުރެ

ާގޮ ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ޙުތައް ާކަންތައްަތކަށް ާއެބަހުރި.ާވަރަށްގިނަ ތްކިޔ ފައި

ާބިލަށްާ ާމި ާމ ބޮޑަށް ާއެްއގޮތަކަްށވެސް ާމީގައި ނުޑ ާއަުޅގަ އެހެންކަމުން

ާދަންނަވ ކަމުގައިާ ާއުސޫެލްއގެގޮުތން ާބިލުގައި ާމި ާދެން ާފ ޑުކިޔ ކަށްނެތިން.

 2005ާވަނީިވއްޔ ..ާ

ާ

ާވަގުތުހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާމިއުޅެނީ.ާާގެާމެްނބަރުާގަްއދޫާދ އިރާ  ާބަލ ލަން ާއެެއްއ ނޑު ާއަުޅގަ ާމ އްދ އެްއ ާއެބަޮއވޭ ާމިބިލުަގއި ާއ ދެ،

 2010އެމ އްދ ާއެހެންާއޮތުުމގެާސަަބބުންާމިއީާއުސޫލެްއގެގޮތުންާަދންނަވ ކަމަށްވަީނވިްއޔ ާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޒ ހިރުާއ ދަމްާ

ާ ާއަންނަ ާބައްޓަންކުރެވިެގން ާބޭނުމަށް ާސިޔ ީސ ާމިއީ ާބިލަކީ ބިލެއްކަމަށްާމި
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ާއެބަޖެހޭާ ާއެމ އްދ އަށް ާއެހެންވީމަ، ާދޭހަވޭ. ާމ ނަ ާއެބަ އަޅުަގނޑަށް

ާއިޞްލ ޙުގެންނަންާއެނގިއްޖެ.ާާ

ާ

 2015ާވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާގަްއދޫާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާ
ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާޒ ހިރުާއ ދަމް

ާ

ާއެދިވަަޑިއގެންފައިާާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާރިޔ ސަތުން ާފުރުަޞތަށް ާދެވަނަ ާއަދި ާިމއަދު ނޑު ާއަުޅގަ  2020ޝުކުރިއްޔ .

ާއަންަނާ ާދެން ާއެހެްނވީމަ، ާތިއްެބވި. ާއެބަ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ތިއްބެވި

ާއިށީނ..ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާައރުވަމުންގެންދ ނަން. ާއެފުރުޞަތު ޖަލްސ އަކަށް

ާަގއިާޢ 73490ާއ ދެ،ާ ނަްނބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަީރގަިއ6ާާންމުާޮކމިޓީގެާބައްދަުލވުމެއް

ގައިާިދވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ަތްއާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުނ73400ާާްއެބައޮތް.ާއަދިާ

ާ ާބައްދަުލވުމެްއ ާކޮމިީޓގެ ާދިރ ސ ކުަރއްވ  ާބިލު ާކޮމިޓ9ާާީހިންގުމ ބެހޭ  2025ނަންބަރު

 ކޮޓަރީަގއިާއެަބއޮތް.ާ
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ާދެންާާާސަތުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔ  ާދަންނަވ ލަމުން ާމެންބަރުންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެވ ހަކަަތއް  2030އެހެންވީމަ،

ާ ާއޮްނނ ނީ ާޖަލްސ އެއް 61ާާމަޖިލީހުގެ ާބުރ ސްފަތިުދވަހ6003ާާުޯއގަސްްޓ ވ 

ާގައި.70490ާާހެނދުނުާ
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